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DROGI HITLEROWCÓW. 
(Od naszego korespondentaj. 

Berlin, w listopadzie. 

Trzema drogami usiłował w ostat 

nich czasach Hitler dojść do władzy: 

drogą teroru, drogą koalicji, w drodze 

wyborów. Na wszystkich trzech dro- 

gach spotkał się z niepowodzeniem; 

terorystyczna fala po 31 lipea rozbi- 

ła się o sprzeciw aparatu państwowe- 

go, koalicyjne pertraktacje z centrum 

nie dały pozytywnych wyników, dro- 

ga do 51 proc. wyborców, po osiągnię- 

ciu 37 proc. sprowadziła zpowrotem 

do 32 proc.... Tak znienawidzeni przez 

niego .„.marksiścć* są znów silniejsi od 
o ° J 

jego ruchu... 

Dokąd prowadzi dalsza droga Hit 

lera? — Wziąć szturmem pozycje 

władzy jak tego domaga się skrzydło 

radykalne? — Lecz czy starczą siły 

bronzowych legjonów by stóczyć wal 

kę z armją, policją i stalowym heł- 

mem? Do bronzowych legjonów zakra 

dło się zwątpienie. Zwlekanie wodza 

wywołało fermentację. Hitler powia- 

da: „Mam 43 lata. Jestem młodszy od 

Hindenburga, mogę czekać, moja go- 

dzina jeszcze wybije”. Hitler rzeczywi 

    

ście może czekać. Ma wspaniały pałac 

uuto-Mercedes, obfite źródła pienięż- 

ne. Leez bezrobotny w mundurze bron 

zowym czekać nie może. Rośnie i 

wzmaga się agitacja komunistyczna 

w armji bronzowej. Do redakcji: ga- 

zety komunistycznej w Kolonji zgłosi 

ło się 20 iegjonistów w mundurach 

bronzowych; zerwali swoje odznaki 

partyjne: „Towarzysze, będziemy 0- 

becnie walczyli razem z wami”. 

Buntują się bataljony jeden za dru 

sim w armji bronzowej. 

wobec 

wprowadza się „czyst 

kę”. Z taką armją trudno jest zdobyć 

szturmem pozycje władzy. Z tamtej 

Całe pułki reformują się 

„nielojalności*: 

  

  

strony barykady nie stoją demokraci 

o miękkich sercach, lecz pruscy junk- 

rzy. którzy dobrowolnie nie ustąpią. 

Gdy wódz berlińskiej hitlerowskiej 

bojówki, hr. Helldorf podkreślił w roz 

mowie z gen. Schleicherem w wigilję 

historycznego 13 sierpnia, że 20.000 

bronzowych legjonistów poprze swo- 

im marszcm na Berlin żądania wodza, 

nastąpiła lakoniczna odpowiedź: „Cóż 

z tego, nech zaopatrzy się w 20.000 

mogił*, Dzś znowu powabnie rozlega 

ja się syreny koalicyjne. Cała prasa 

prawicowa nawołuje wiełki narodowy 

ruch wyzwoleńczy aby przyłączył się 

do „koncentracji narodowe „do 51 

proc. Hitlera jeszcze daleko, a krzesła 

ministerjalne w gabinecie koalicyjnym 

są tak bliskie”. Czy usłucha Hitler na 

    

woływania syren? 

Na jednem z zebrań hitlerowskich 

w berlińskiem Sportpalast dr. Goeb- 

hels, przywódca berlińskiej hitlerows 

kiej organizacji ogłosił: „Nie chodzi 

o to kiedy dojdziemy do władzy i czy 

wogóle dojdziemy do władzy. Najbar 

dziej okrutne co mogłoby się wyda- 

, byłoby to, gdybyśmy; po dojściu 

do władzy., nie mogli zrealizować na 

rzy 

    

szego programu, gdyż wówczas miljo- 

ny Niemców straciłyby ostatnią swo- 

  

ją nadzieję”! Cóż lo za eudotwórczy 

program, jeśli wiara w niego podtrzy 

muje nadzieję ostatnią w miljonach 

Niemców? 

Niema ani jednego punktu, który- 
  by nie był sprzecznie interpretowany 

przez wodzów hitlerowskich. 

Sam „wielki* Grzegorz Strasser 

w rozmowie z dziennikarzem amery- 

Knickerbockerem  chytrze 

iniejalywą pry- 

  

kanskim 

wypowiedział się za 

watną. handlem międzynarodowym, 

złolą walutą, Ten sam Grzegorz Stra- 

sser, w kilka dni później w Sprotpa- 

last'cie na zebraniu hitlerowskiem wy 

powiedział się za: planową gospodar 

ką, aularkją gospodarczą i przeciwko 

złotej walucie. W jednym i tym Sa- 

  

mym numerze ,,Vólkischer Beobach- 

ter* czytamy: na pierwszej stronie — 

za kontyngentami, na czwartej stro- 

nie — przeciw kontyngentom. Za 

czem właściwie są hitlerowcy? Za czy 

przeciw kontyngentom, za czy prze- 

ciw handlowi międzynarodowemu, za 

czy przeciw walucie złotej, za czy prze 

ciw inicjatywie prywatnej? — Za czy 

przeciw parcelacji wielkich majątków 

za czy przeciw strajkom, za czy prze- 

ciw gospodarce planowej? Na każde 

dziesięć cytat za jedną z tych tez, 

      

znajdziemy w przemówieniach ich wo 

i w ich prasie dziesięć cytat 

przeciwko tejże tezie... Nie jest to już 
Gzów 

program lecz —- masa kauczukowa... 

Trudno zrealizować taki program. To 

leż zrozumiały jest strach d-ra Go- 

ebbelsa, że miljony Niemców mogą 

stracić swą ostatnią nadzieję. Zacho- 

wać ją mogą oni jedynie wtedy, póki 

program ten pozostanie jedynie pro- 

gramem... : 

Wybory 6 listopada dowiodły, że 

największe straty ponieśli hitllerow- 

cy tam, gdzie władza spoczywa w ich 

ręku (Oldenburg, Brunswick, Turyn- 

gja) L. j. lam, gdzie istotnie zaczęli re 

alizować swój program. Tam strac!ii 

ponad 20 proce. Na grzbiecie ruchu hi- 

Ilcrowskiego doszli do władzy junk- 

rzy pruscy. Może on im być korz 

ny jako „podpora tronu*. Opierać 

jedynie na zaufaniu 10 proc. wybor- 

ców i 106000 bagnetów jest nieco nie 

przytulnie. „Wiełki narodowy ruch 

wyzwoleńczy* jako uzupełniająca pod 

      

pora nie przeszkadza. Za tę przysłu- 

gę mogą mu dać kilka krzeseł uuni- 

sterjalnych. Lecz w takich warun- 

kach Hitler nie będzie mógł zrealizo- 

wać swego „programu* (nadm'enić 

warto, że program ten tak może być 

urzeczywistniony, jak kwadratura ko- 

ła) i „miljony Niemców stracą swą o- 

statnią nadzieję”... 

   

Czy sprzeda Hitler pierworodztwo 

swego „ruchu wyzwoleńczego* za mi- 

sę soczewicy kilku krzeseł minister- 

jalnych? 

W koalicji z centrum mógł jeszcze 

liczyć na to, że rozprawi się z nimi, 

jak Mussolini z popolari. Koalicja z 

„Klubem wladedw“ nie jest wiele—-0- 

biecująca. Potrzebny im jest Hitler ja 

ko goniec, lecz nie mają zamiaru ustą 

pić mu miejsca w palankinie. Podczas 

ostatnich wyborów stracił H'ller 35 

mandatów. Nie jest to tak wiele, by 

zmusić go do zadowolenia się roła 

gońca „Klubu władców*. Lecz na zdo 

bycie władzy przemocą nie jest już 

widocznie zdolny. A klub władeów ma 

do swojej dyspozycji czerwoną tecz: 
  

kę z dekretem o rozwiązaniu Reichs- 

tagu.... Jeśli klęska hitlerowców 6-go 

listopada okaże sięsmiedostateczną, hy 

dojrzeli do „koncentracji narodowej , 

to może podczas kolejnych ponow- 

   
nych wyborów sianą się ustępliw 

mi. Prawo logiki może doprowad; 

do tego, że po 230 mandatach 31 lip- 

ca i 195 mandalach 6 listopada otrzy 

mają hitlerowcy w następnym Kcich- 

słagu 120130 mandatów i ze 130 

mandatami okażą się bliżsi władzy. 

niż byli z 230... Dr. G. W. 

USS RST AOC 

Pan Prezydent Rzpiitej 
w Cieszynie. 

CIESZYN (Pat). 

w godzinach wieczornych przybył do 

Cieszyna Pan Prezydent Rzeczypospo 

litej. Wraz z p. Prezydentem przybyli 

członkowie korpusu dyplomatyczno- 

go ambasador angielski p. Erskine. 

ambasador Italji p. Bastianini, minis- 

ter pełnomocny Rzeszy niemieckiej p 

Moltke i minister pełnomocny Czecho 

słowacji dr. Girsa, którzy wezmą we 

W poniedziałek 

  

wtorek udział w polowaniu w Komo- 

rze Cieszyńskiej. 

1 8x ogłasztnis cy 

Wilno, Wtorek 15 Listopada 1932 r. 

są przyjszowaa     
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FRANCUSKI PLAN ROZBROJENIAĄ. 
PARYŻ (Pat). Płan francuski, zło- 

żony w biurze konfer. rozbrojenio- 

wej przez delegację francuską, wy- 

chodzi z dwóch założeń. Po pierwsze 
stwierdza on, że redukeja zbrojeń nie 
może być osiągnięta bez uwzględnie 
nia specjalnie każdego kontyneniu © 
raz każdego państwa. Po drugie pro- 
jekt franeuski wskazuje na jednomyś 
Iność osiągniętą w sprawie wniosku 
Hoovera, wysuwającego jako główny 
eel konferencji rozbrojeniowej wzmo 
enienie sił obronnych przez redukowa 

nie sił agresywnych. 

Dełychczas nie udało się przepre- 
wadzić wyraźnej granicy pomiędzy 
bronią określoną jako agresywna, a 
bronią, która nią nie jest. Podobnież 
nie znalezionę dotychczas tormuły 
dającej się zastosować do rozmaitych 
6rganizacyj militarnych. Francja pro- 
ponuje rozwiązanie całokształtu zaga 
dnienia przez. stopniową realizację 
term organizaeyj militarnych, które u 

wzgłędniając specyficzne warunki po 
lityczne i techniczne danego kraju u- 

trudnią wszelką działalność agresyw- 

ną. 

  

Projekt zaznacza, że w ten tylko 
sposób będzie możliwe rozwiązanie 
żądań niemieckich, dotyczących rów- 
nouprawnienia. 

W projekcie podkreślono, że rea- 
lizacja jego będzie możliwa tylko w 
tym wypadku, jeżeli strony kontrak- 
tujące zgodzą się na nadanie pełnej 

warłości wszystkim gwaranejom wy- 

nikającym z paktów któremi już ©- 
becnie sa związane. Bez tej zgody rea- 
lizacja projektu francuskiego byłaby 

      

    
   

   
Z wielką 

PARYŻ (Pat). Havas donosi z Wa- 
szyńgtonu, że rząd amerykański przy 
jął z wieklą rezerwą notę francuską 
w sprawie długów. Rząd zdaje sobie 
sprawę z całej odpowiedzialności ja- 

ka spadłaby na niego w razie, gdyby 
Stany Zjednoczone nie zechciały roz- 
wiązać problemu długów. Zadowala ją 

Belgia 
BRUKSELA (Pat). Rząd postano- 

wił dokonać w Waszyngtonie demar- 

che w sprawie długów wojennych, zbli 

niemożliwa. 
Rozdział pierwszy planu interesuje 

w jednakowej mierze wszystkie moca 
rstwa, biorące udział w konferencji 
rozhrojeniowej. Rozdział drugi doty- 
czy tylko państw należących do Ligi 
Narodów. Rozdział trzeci odnosi się 
wyłącznie do mocarstw europejskich. 

Przewiduje on przystąpienie, jeże- 
li nie wszstkich, te przynajmniej do- 
statecznej iiczky państw europejskich 
uwzględniając ich znaczenie oraz po- 
łożenie geograficzne. Rozdział ten za 
wiera postanowienia natury politycz 
nej i militarnej. Pierwsze z nich okre 
ślają warunki w jakich każda ze stron 
miałaby prawo korzystać z pomocy 
pozostałych sygnatarjuszy. Udzielenie 
pomo nastąpiłoby niezwłocznie po 
fakcie ataku lub inwazji, należycie, 
stwierdzonym na wniosek państwa za 

atakowanego przez specjalną komisję 
Wszystkie państwa, które plan pod- 
piszą, będą zobowiązane do przystą- 
pienia de współnego paklu arbitrażo- 
wego. 

Wreszcie — i to jest jednym z 
głównych punktów projektu francus- 
kiego — wrazie uchylenia się którego 
kolwiek z sygnatarjuszy od wykona- 
nia ewentualnego postanowienia Ra- 
da Ligi Narodów poweźmie decyz 
jakie uzna za konieczne, zwykłą wię- 
kszością głosów. 

Arrmje państw 

  

  

kontraktujących 

mają być stopniowo doprowadzone 
do jednolitego typu armji narodowej, 
e krótkoterminowej służbie wojsko- 
wej, ograniczającej stan liczebny. W 
celu zapewnienia równości w organi- 

  

Mieczysław Pulman 
INŻYNIER ARCHITEKT 5 

Długoletni Kierownik Wydziału Budowlanego Państwowej 

Szkoły Technicznej im. Marszałka JózeiaPiłsudskiego w Wilnie. 
$o długich i ciężkich cierpieniach zmarł w dniu 14 listopada b. r. 
Eksportacja z domu żałoby przy ulicy Chocimskiej Nr. 12 m. 5 na- 

stąpi w dniu 15-go listopada o godz. 
We środę 16-XI o godz. 9 m. 30 rano, odbędzie się w tymże kościele 

nabożeństwo żałobne a następnie pogrzeb na cmentarzu po-Bernardyńskim. 

O stracie nieodżałowanego drogiego kolegi powiadamiają 

Dyrektor I Rada Pedagogiczna Szał 

17 m. 30 do kościoła św. Rafałs. 

y. 

    

rezerwą. 
ce rozwiązanie sprawy byłoby możli- 
we dopiero wtedy, gdyby udało się do 
prowadzić do nawiązania rozmów mię 
dzy przówódcami sfer republikańs- 

kich i demokratycznych w celu uczy- 
nienia ze sprawy długów zagadnienia 
międzynarodowego, nie podlegające- 
go rywalizacjom partyjnym. 

także. 
żone w treści do not, przesłanych w 

tej sprawie przez rządy Francji i W. 

Brytanji. 

Martyrelogia robotnika polskiego 
w Niemczech. 

ŁIPSK. (Pat). Kilka dni temu wydarzył 

się w Niemczech Środkowych następujący 

wypadek: 
Niejaki Stanisław Grochala, przybywszy W 

reku 1922 za 4 do Niemiec, ożenił się 

po pewnym czsie Niemka. Jesienią 1929 
reku Grochała, czyniąc zadość obowiązkowi 

służby wojskowej, wyjechał sam de kraju, 

skąd w roku 1951 powrócił do rodziny. Od 

tego czasu rozpoczyna się prawdziwa mar- 
tyrelcgja połskiege rchotnika. Władze nie- 
micekie w swej zawziętości do wszystkiego 

ce polskie, pr ęśladują Grochalę na każdym 

kroku, a byli pracodawcy kategorycznie od 

mawiają pozwołenia na zatrudnienie Grochali 
Utrzymuje się on z pracy rąk żony. Wszelkie 

próby yskania prawa dalszego poby 
Z „ spełzły na niezem. №е ро- 

ż intewencja konsulatu polskie 

Rozwiązanie pułku 
GENEWA (Pat). W poniedziałek o 

godzinie 17-ej rozwiązany został pułk 
milicji genewskiej. Do dyspozycji ko 

    

   

    
       

    

go w Lipsku. Władze niemieckie zajęły od- 
ntewne stanowiske i z niespotykaną w žad- 
rym innym kraju bezwzględnością wydali- 

ły wreszcie rodzinę Grochali z granie Rze- 
Szy naruszająe przez to ohowiązujące przepi 
Sy, przedewszystkiem w stosunku do żony, 

która była w posiadaniu przez konwencję 
przewidzianych dokumentów, uprawniających 
ja do dalszego przebywania wraz z dzi i 
na terytozjum Rzeszy. Jak się dowiadujemy, 
konsulat polski w Lipsku złożył w tej spra- 
wie energiczny protest. Wydalenie Grochali 
nie jest odescbnioenym wypadkiem. Wbrew 
przyjętym na siebie zobowiązaniom Nieme; 
częste łamały już konwencję emigracyjną. 
Wypadek powyź wywołał wśród wychodz 
twa polskiego w Niemczech Środkowych wiel 
kie oburzenie. 

      

   

  

   

  

milicji genewskiej. 
mendanta placy pozostaje tylko jeden 
bataljon. 

ESTERA MOOTROTOAZ KT O RTADAC CZOP OOZOSA MOZE 

OSTRZEŻENIE. 
Przypominamy Sz. Prenumeratorom zalegającym w opłacie, 

iż wstrzymanie wysyłania pisma 

nastąpi przed 20 b. m. 

aż do chwili opłacenia zaległości 

Administracja. 

zacji obrony projekt podkreśla, że 

przy ocenie sił zbrojnych nałeży brać 

pod uwagę specjalne warunki kaźde- 

go państwa, a zwłaszeza nierównomie 

rność i różniee źródeł rekrutaeji. Na- 

leży również uwzględnić wyszkolenie 

wejskowe oraz znaczenie policji. 
Inne dyspozycje projektu doty- 

czą zapasów materjału wojennege, po 

zostającego pod kontrolą Ligi Naro- 

dów, w celu oddania ieh de rozporzą- 

dzenia państwu napadniętemu. Dalej 
omówiono stopniowo unifikację ma- 
terjału wojennego, którego wyrób bę- 
dzie zorganizowany i kontrolowany 

przez władze międzynarodowe. 

Rozdział czwarty omawia siły mor 
skie i kolonjalne, formułując projekt 

zawarcia między państwami zaintere 
sowanemi paktu śródziemnomorskie- 
go. Projekt przewiduje daiej, że na 
każde żądanie Ligi Narodów mocar- 
stwa rozporządzające siłami norskie- 
mi, będą musiały udzielić pomocy 
napadniętemu. 

Jeden z główniejszych punktów 

rozdziału piątego, który omawia spra 
wy letnicze, wszedł już w ramy Kon- 
weneji cgólnej, Jest nim zakaz bon: 
bardówania z samolotów. Załecając 

zerganizowanie specjalnych koniyn- 

gentów sił łądowych, pozostających 

do dyspozycji Ligi Narodów projekt 
sugeruje utworzenie przeynajmniej w 
Europie międzynarodowej siły ietni- 
czej, której personel byłby rekrutowa 

ny z ochotników wszystkich naredów 
Na zakończenie w projekcie pod- 

kreślono, że wszystkie części planu są 
Ściśle ze sobą związane, a realizacja 
jego która będzie stopniowa, będzie 

zależała od wzrostu zaufania i od lo- 
jalneści wykonywania przyjętych zo- 
bowiązań. 
RER EDR ROWE TDRZOSZ EDO ROZA 

Prof. Bartel u premiera 
„Prysiora. 

WARSZAWA (Pat). Panu premje- 
rowi Prystorowi złożył w dniu 14 b. 
m. przed południem wizytę w jego a- 
partamentach prywatnych były prem 

jer K. Bartel. > 

  

P. Arciszewski posłem 
w Rumunji. 

Na miejsce dotychczasowego posła 
polskiego w Rumunji p. Szembeka, 
który przeszedł na stanowisko wice- 
ministra w MSZ, mianowany został po 
seł polski w Rydze p. M. Arciszewski. 

Konferencja episkopatu 
rusińskiego. 

CITTA DEL VATICANO.' (Patj 
Dziś ukończyła się tu konferencja e- 

piskopatu rusińskiego w siedzibie ka- 
legjum runsińskiego na Janiculum, 
wzniesionem sumpłem Stolicy Apo- 
stolskiej i objętego przywilejami na 
mocy traktatu laterańskiego. W kon- 
ferencji wzięli udział biskupi z Prze 
myśla, Stanisławowa. Crisio z Jugos- 
ławji, Preso z Rumunji oraz sufraga- 
ni z Przemyśla i Lwowa. Metropolita 
Szeptycki do Rzymu nie przybył z 
powodu choroby. Episkopat rusiński 
zostały przyjęty przez papieża Piusa 
XI na specjalnej audjencji. 

Na rzecz ofiar katastrofy 
budowlanej w Warszawie. 
WARSZAWA (PAT) Minister о- 

pieki społecznej Hubicki wyasygno- 
wał z funduszu ministerstwa 3 tys. zł. 
na rzec zofiar katastrofy w domu 
przy ul. Krochmalnej, jako pierwszą 
pomoce doraźną. 

Świąta Centrum Wyszkolenia 
Sanitarnego. 

WARSZAWIA (PAT). Odbyła się 
tu w Centrum Wyszkolenia Sanitar- 
nego uroczystość dorocznego święta 
Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. 
Na uroczystości obecny był gen. Słu- 
woj-Składkowski, który reprezento- 
wał Prezydenta Rzeczypospolitej i p. 
Marszałka Piłsudskiego. 

aj 

  

  

Wykrycie komunistycznego 
arsenału. 

BERLIN (Pat). Z Essen donoszą. 
że w miejscowości Hohr (Nadrenja) 
policja przypadkowo trafiła na duży 
skład broni, amunicji i materjałów 
wybuchowych, należących do komuni 
stów. Są pewne dane, że materjały wy 
buchowe pochodzą z kradzieży, której 
niedawno dokonano w  Buedingen, 
gdzie skradziono wówczas około pół 
torej centnara dynamitu. 

Tirakanata — mł. Ś.be lańska 1, Tele 340. 
etrwwy przed takętem=- 73 pr, w tehżcie 60 gy, za ieksiem-—-30 gr., kronika redakc., komenikaty— 

h i świątecznych 25%, zagraniczne MR)%, zieriajecowa 25%, Dla poszekujących pracy 50% zniżka 

WIADOMOŚCI z KOWNĄ 
SKŁAD NOWEGO PRZEDSTAWICIEL- 

STWA STUDENTÓW, UNIW. 

„Dzień Kow.* W. tegorocznych wyborach 

  

do Przedstawicielstwa Studentów, Uniwersy- 
tetu kowieńskiego odselek głosujących wyno 
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a w 19830 r — 52 proc Skład: nowego przed- 
ielstwa w porównaniu z rokiem ub. 

przedstawia wię jak następuje: 
1932 1931 r. 

Lit. korporacje nacjon. — — 7 2 
= 4 [U 

= 14 14 
RZE 2 3 

— — 4 4 
— — 3 2 
—— 6 7 

= — 3 3 

Rosjanie — — — — — — — 1 1 
Niemcy — — — - S i 
Inni — — оаа p 2 

A KOWNA 

i się do M-stwa 

o przekazanie Kownu 
e samorząd zamier A 

a wiosnę ma być 04 
ębowy w pobliżu @ 

pi się 

   

        

      
  

  

     

        

    

      

   
    

  

anowską 

ząd wysadza ulice ko 
Posadzono już półtora 

   

Program nowego prezydenia 
stanów Zjednoczonych. 

Triumf wyborczy partji demokra- 
tycznej wprowadził na fotel pr 
dencki w Białym Domu Franklina 
Roosevelta. Program polityczny i go- 
spodarezy nowego prezydenta, który 
w marcu obejmie władzę po ustąpie- 
niu swego poprzednika, H. Hoovera, 

wygląda następująco: 
Usunięcie wysokich ceł prohibicyj- 

nych, w cela ożywienia handlu zagra- 
nie go, zawarcie traktatów handło 

wych na podstawie wzajemności, ustę 
pstwa dła dłużników Ameryki, ale bez 
rewizji! lub skreślenia długów, absty- 
nencja ścisła wobec Ligi Narodów 
przy jednoczesnem porozumieniu się 
z poszczególnemi krajami europejskie 
mi. zrewidowanie bilłu prohibicyjne- 
go Volstead'a i wprowadzenie podat- 
ku od piwa, wprowadzenie systemu 
oszczędnościowego w administracji 
państwowej, współpraca między rzą- 
dem a światem przemysłu | finansów, 
wprowadzenie państwowej opieki i po 
mocy dła bezrobotnych. 
Program ten nie zawiera o ile chodzi 
o politykę zagraniczną, zasadniczych 
zmian, nie różni się prawie od dotych 
czasowej poltyki republikanów i Hoo 
vera. W polityce wewnętrznej no- 
vum stanowi zapowiedź zmiany sto- 
sunku do bezrobotnych, zrewidowa- 
nia billu prohibicyjnego, wreszcie ob- 
niżenia ceł. Są to jednak narazie za- 
powedzi, obietnice, których wprowa- 
dzenie w czyn, spełnienie nie będzie 
ani łatwe, ani szybkie. 
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Manifestacje antywęgierskie 
w Bukareszcie. 

BNKARESZT (Pat). W: Bukaresz- 
cie doszło do ulicznych manifestacyj 
studenckich o charakterze antywę- 
gierskim. Młodzież akademicka wtarg 
nęła do kilku lokali węgierskich lub 
posądzanych o sympatje węgierskie, 
niszcząc w nich wewnętrzne urządze- 
nia i tłukąc szyby. 

Niełudzki ojciec. 
WEJHEROWO (Pat). W Strzebie- 

linie w pow. morskim, w zabudowa- 
niach młynarza Hermana Jagnowa, 
policja wykryła uwięzioną od trzech 
lat umysłowo chorą i sparafiżowaną 
27-letmią córkę Jagnowa. Policja oraz 
komisja lekarska po zbadaniu stanu 
chorj przewiozła ją do zakłady opie- 
ki społecznej w -Wejherowie. 

Wyjazd 300 emigrantów 
żydowskich do Palestyny. 
WARSZAWĄA (Pat). W dniu 14 b. 

m. o godzinie 11 wyjechało z Warsza- 
wy 300 emigrantów + pionierów ży- 
dowskich, udających się drogą na 
Triest do Palestyny. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
WARSZA WIA. (Pat). DEWIŻY: Nowy York 

8,918 — 8,938 — 8,898; Paryż 34,96 — 35.05 
—- 34,87. Szwajearja 171,65—172,08 — 171,22. 
Berlin w obrotach pryw. 221,85 — 241,90. 

Temdencja niejednolita. 2 
PAPIERY PROCENTOWIE. Pożyczka iu- 

west, 97,10 — 97,50; 5 proc. konw. 41,50 —- 
42; 5 proc. kolejowa 35; 6 proc. dolarowa 
56,50 — 57; 4 proc. dolarowa 50 — 50,56: 
7 proc. pożyczka słabiliz. 55,50 — 5638 —- 
55,75; 10 proc. kolejowa 101; 8 proc. LZ. BGK 
i BR. obl. BGK.. Te same 7 proc — 83,25; 
4 i pół proc LZ. ziemskie 37,50. Pożyczki 
mocniej listy niejednolite. 

Bank Polski 86,50 — 87. Staracho 
wice 8,50; Tendencja niejednolita. 

  

     

   
    

  

  

  



    

Teresa Neumann z Konnersreuth. 
Niedawno podały pisma wiado- 

mość, że wyższe władze kościelne w 
Niemczech zwróciły się do znanych 
powag lekarskich z prośbą o klinicz 
ne zbadanie Teresy Neumann z Kon- 
nersreuth. Od opinji lekarzy zależeć 
będzie ostateczne ustosunkowanie się 
Kościoła katolickiego do stygmatycz: 
ki. 

  

  

Nazwisko Teresy Neumann od sze- 
regu lat już obiega kulę ziemską, bu- 
dząc z jednej strony religijną egzalta 
cję, z drug:ej — żywe zainteresowanie 
z trzeciej wreszcie — sarkazm i ironję 
Teraz Neumann ma swych apologe- 
tów i swych przeciwników. W; łonie 
samego duchowieństwa, nie mówiąc 
już o ludziach Świeckich, znaleźli się 
gorliw: jej obrońcy, przeprowadzają- 
cy nawet analogję między Teresą Nau 
mann a św. Teresą. Istneje całe mnó 
stwo broszur, a nawet książek, opisu- 
jących życie Teresy Neumann w spo- 
sób właściwy hagiografom, t. zn. uwy 
datniający elementy irracjonalne, nad 
przyrodzone w życiu osoby, która 
skądinąd niczem szczególnem się nie 
odznacza. 

Teresa Neumann urodziła się w 
1898 roku w miejscowości Konner- 
sreuth w Bawacji. Liczy więc dziś lat 
34. Ojciec jej był z zawodu krawcem, 
który przebył okropności wojny świa- 
towej. Czy i w jakim stopniu okolicz- 
ność ta wpłynęła na usposobienie Te- 
resy trudno narazie sądzić. Dość, że 

w 1918 r. zapadła 20-letnia Teresa na 
ciężki paraliż połowy ciała. Zmusiło ją 
to do kilkoleiniego pobytu w łóżku. 
Na domar złego utraciła Teresa 

      

wzrok i zaniemogła na gardło. Leka- 

  

resa zaczęła mewać niebiańskie wizje, 

wpadać w ekstatyczne stany duchowe 
i stopniowo powracać do zdrowia. 

Jeżeli chodzi o racjonalistyczne 
wytłumaczenie tych dziwnych fak- 
tów, to sprawa istotnie nie jest łatwa. 
Wprawdzie wszystkie tak zwane cu- 
da odnoszą się nie do chorych dotk- 
niętych wadami organicznemi, a tyl- 
ko do osób cierpiących na sch rzenia 
w dziedzinie, mało jeszcze słosunko- 
wo zbadanej neurologji, W przypad- 
ku Teresy Neumann również chodzi- 
ło i chodzi o cierpienia, zwązane ra- 
czej z systemem nerwowym pacjent- 
ki. Niewątpliwie najciekawszym prze 
jawem tych cierpień są owe słynne na 
cały śwat stygmaty, krwawe znaki 
Chrystusowej Męki, ukazujące się co 
piątek na rękach, nogach i boku cier- 
piętniczki, Stygmaty stworzyły w 9- 
czach szerokich mas wierzących ka- 
tolików aureołę świętości dokoła Te- 
resy Neumann. Rozległy się głosy, do- 
magające się zajęcia w tej sprawie 
określonego stanowiska przez Kościół 
Ten ostatni jak przystało na instytu- 
cję, prowadzącą mądrą, wiekami u- 
święconą, tradycyjną politykę, zajął 
sianow'sko wyczekujące i uczynił je- 
dyną rzecz racjonalną, jaką można w 
podobnych wypadkach uczynić: zwró 
cił się po opinję do osób kompetene- 
nych. Eksperci — lekarze wypowie- 
dzą się w tej sprawie ostatecznie. 

dat się wreszcie dowie, czy m'ał 
doczynienia z osobą istotnie święto- 
bliwą, to znaczy niedającą się podcią- 
gnąć pod zwykle, rozumowe kategorje 
naszego myślenia, czy też jedynie z 
histeryczką, która świadomie, czy nie- 
świadomie umiała na swem ciele uze- 
wnętrzniać przeżywane przez nią pa- 
tologiczne stany emocjonalne. 

T. J-ski. 

  

  

      

Nowe metody życia bez pieniędzy. 
Bezrobotni miasta Seattle, w Sta- 

nach Zjednoczonych, stworzyli orga- 
nizację, zwaną „Ligą Obywaeli bez 
pracy”. Liga owa liczy obeenie ponad 
40.000 członków. Nie mogąc otrzymać 
dostatecznych zapomóg od społeczeń- 
stwa Liga postanowiła działać w in- 
ny sposób, 

Okręg Seattle nie może narzekać 
na brak bogactwa. Wspaniałe lasy, 
wysoki poziom gospodarki rolnej, po- 
łówcennych gatunków ryb — oto 
piękne podstawy dobrobytu. Gopraw 
da dziś kryzys sprawił że tysiące be- 
lek drzewa gnije na tartakačh i w 
składach... sklepy są przeładowane 
puszkami konserw z łososia —któ- 
rych nikt nie kupuje. Że owoce i ja- 
rzyiy gniją na połu, bo nie opłaci się 
;ch zbierać... Równocześnie ludzie cier 
pią głód i zimno. Ale ziemia jest bo- 
gata przy odrobinie dobrej woli mo- 
żna z niej wyżyć. Do takiego,wniosku 
doszła Liga obyw. bez pracy. Obfi- 
tość marnujących sę produktów spra- 
wiło, że Lga uzyskała łatwo prawo 
połowu ryb i cięcia drzewa, prawo 
zbierania z pól ziemniaków, gruszek 
i jabłek, których już za dużo było na- 
wet na wykarmianie nierogacizny. 
Znaleźli się wspaniałomyślni fermerzy 
którzy ofiarowali Lidze ciężarowe sa- 
mochody. Program aprowzacji zaczął 
się urzeczywistniać. Z nadejściem > 
my Liga rozszerza swą” działaln: 
Ponieważw jej skład wchodzą przd- 
stawiciele najrozmaitszych rzemiósł 
— założono pracownie zaopatrujące 
<złonków Ligi w ubrania, obuwie, 
przedmioty niezbędne do prowadze- 
„wa gospodarstwa. Są i fryzjerzy, są i 

    

  

   

         

modystki... Wszystko to odbywa się 
bez jednego centa zapłaty, Jedynym 
pieniądzem jest praca. W biurach Li- 
gi (urządzonych w starych garażach, 
po maszynach į t. d.)j wydaje się ro- 
dzinom zapomogi według regulaminu 
nie powinny one przkraczać 2 dola- 
róów 16 centów tygodniowo, dla ro- 
dziny złożonej z czterech osób. Jeżeli 
są dzieci, wydaje się mleko, jarzyny, 
pomarańcze. Dziennikarz z Bostonu, 
Jones Pary opowiada o jednem z ta- 
kich biur. Było ono pięknie urządzo- 
ne dzięki staraniom bezrobotnych 
stolarzy i tapicerów. Mieściły się w 
nem warsztaty: szeweki, krawiecki, 
naprawy samochodóów. Oprócz tego 
fryzjer strzyże chętnych — niestety 
golić nie może, bo w budynku niema 
wodybieżącej... W suterenach szopy 
miszczącej biuro, przechowuje się 
produkty „wyfasowane* (cz. poprostu 
wyżebrane) w okolicy. W lokalu czę- 
sto odbywają się bale — nieraz wspa- 
niale zorganizowane i pełne cieka- 
wych imprez, Nic dziwnego — prze- 
cież wśród bezrobotnych są muzycy, 
aktorzy, literaci, . 

Przykład Ligi z Seattle podziałał 
Na wiosnę .1932 roku zostało utworzo 
ne Zjednoczenie Lig Bezrobotnych 
słanu Waszyngton. Pierwszy kongres 
odbył się 29 maja. Uchwalono dwie 
rezolucje. Pierwsza dotyczyła systemu 
wymiany między wsią i miastem. Ca- 
ła gospodarka ma opierać się tyłko 
na wymianie naturalnej. Fermerzy 
dają produkty spożywcze wzamian za 
obuwie i ubrania zrobione przez bez- 
robotnych rzemieślników ezłonków 

s 

  

Dzieje Kollegjum X.X. Pijarów w Lidzie. 
Rok 1919. 

Do Lidy wkraczają wojska polskie. 

Wileńska Kurja Metropolitalna przeka 

zuje administrację kościoła i majątku 

Kollegjum ks. Bałabanowi, b. prefek- 

towi szkół m. Lidy, który tę funkcję 

pełni aż do roku 1932. 

Rok 1922. : 

Administrację kościoła majątku ja- 

ki się udało zebrać — obejmuje w im. 

O. O. Pijarów ks. Władysław Kisiel, 

prefekt szkół m. Lidy. 3 

W tym czasie, dziekan lidzki, ks. 

proboszcz Hipolit Bojaruniec czyni sta 

rania u ówczesnego ks. prowinejala Ja 

na Borrela o obsadzenie starej płaców 

ki pijarskiej w Lidzie — pijarami. Pro 

śba narazie nie zostaje uwzględniona, 

albowiem nie ma wolnych księży. Po- 

mimo to, ks. Kisiel, przy pomocy miej 

scowego społczeństwa a zwłaszcza ko- 

lejarzy doprowadza kościół oraz „część 

murów Kollegjum do stanu możliwej 

używalności, do którego wraz z matką 

sam się przeprowadza i zamieszkuje. 

Jeżeli wspomniałem kolejarzy, to 

trzeba dodać, iż ich wysiłkiem stanęły 

dotychczasowe, (tymczasowe) trzy oł- 

tarze, prezbiterjum z. metalowemi ba- 

laskami oraz katolicki krzyż na kopu- 

łe kościelnej, który dziś się remontuje. 

Dzięki wysiłkom ks. Kisiela odma 

lowuje się również wnętrze kościoła 

białą farbą olejną oraz dokonywuje 

dalszego remontu zniszczonych mu- 

rów, w których mieści się również Na- 
dleśnictwo Lidzkie. 

Rok 1924. 
Z ramienia ks. prowincjała przy- 

bywa do Lidy ks. Maksymiljan Adry- 
chi. Poniekaż kościół ani Kollegjum 

nie posiada dochodów, ks. Adrychna 
z całą gorliwością pomoga okolicznym 
proboszezom, wykłada religię w szko 
łach powszechnych oraz pracuje w ko 
ściele 

Rok 1926. 
14 marca przybywają do Lidy To- 

masz Olszówka i brat Pantaleon Żeb- 
rowski. Ostatni z całem oddaniem zaj- 
muje się gospodarstwem, przez co u 
okolicznych sąsiadów zyskuje sobie 
miano dobrego gospodarza. W miesią: 
cu maju tegoż roku przybywa do Lidy 
jako rektor ks. Ferdynan Kozłow- 

ski. 
Od tego czasu rozpoczyna się praw 

dziwe życie pijarskie. 

Ks. Kozłowski, były długoletni rek 
tor Kollegjum Pijarów w Krakowie 

oraz Rakowicach pod Krakowem, -— 

człowiek doświadczony, rozpoczyna 

planową*i na szeroką metę zakreśloną 

gospodarkę. 

Ponieważ Kollegjum jest jeszcze za 

jęte przez lokatorów, ks. Rektor Koz- 

łowski początkowo zamieszkuje u ks. 

dziekana Bojaruńca, lecz już w miesią 

cu lipcu przenosi się do Kollegjum. 

W niedługim czasie do pomocy ks. 

  

     

  

BERT PSM 

Dwa wieczory w murach 
pobazyljańskich. 

Pierwszy w ubiegłą środę jako zwykła 

  

Środa Literacka wypełniony został przez spra 
wy karaimskie. Zagaił p. W. Piotrowicz jako 
szef wydz. wyznań województwa i znawca 

io jrzedmiotu. Potem bardzo mile śpiewały 
scenki karaimskie p. Łobanasówny oklaskiw 
ne doś ćowacyjnie. Nakoniec dostojny go: 
JE. Hachan Szapszał wygłosił dłuższą prelek 
cję na temat dziejów i kultury karaimskiej 
z przeźroczami, której z wielkiem zaintereso 
waniem wysłuchano. Trzeba wyrazić uznanie 
zarządowi Zw. Literatów za urządzanie tego 

rodzaju wieczorów. Jest to regjonalizm w naj 
lepszem zrozumieniu. Znakomita większość ze 
branych na tej Środzie po raz pierwszy usły- 
szałą coś nietyłko niezmiernie interesującego, 
ale konkretnego, z tak autorytatywnego źród- 
dła jakiem jest zwierzchnik duchowny na- 
szych Karaimów, tej tak ciekawej, najmniej 
szej grupy etnicznej na ziemiach Rzplitej, zna 
komity uczony orjentalista i świetny badacz 
i znawca danego przedmiotu w szczególności. 

  

  

  

Im więcej się poznajemy tem łatwiej nam 
o zbliżenie. Niestety jednak przeważnie nie 
grzeszymy nadmiarem wiadomości nawet 0 
bardzo ciekawych dziedzinach z najbliższego 
nam terenu. 

Oczekujemy wślad za tą środą, tatarskiej, 
białoruskiej i litewskiej (były już w roku 
zeszłym). 

Sobotni wieczór wypełnił, nie mogąc przy. 
być we środę, p. J. N. Miller swoją prelekcją 
p. t. „Tło społeczne Dziadów*. Jest to stud- 
jum na temat indywidualizmu i uniwersaliz- 
mu Mickiewicza i innych naszych i obcych, 
wielkich romantyków. Zagadnienia natury 
psychologicznej i literackiej. Studjum b. cie- 
kawe, odsłaniające jeszcze jedną stronę tego 
niezmiernie bogatego, wielostronnego zjawis 
ka, któremu na imię romantyzm. P. Miller 
wykazywał przenikające romantyzm liczne, 
bardzo uniwersalistyczne idee przytaczając 
dość bogaty materjał na poparcie swoich tez, 
skupiał się ostatecznie na twórczości Mekiewi 
cza szczególnie „P. Tadewszu“ a bardziej jesz 
cze „Dziadach”. Czynił liczne, interesujące, 
zresztą pozorne, dygresje i wycieczki na tere- 
ny bezpośrednio związane z tematem, choć 
dalsze, jak np. tragedja grecka, poruszając w 
danym wypadku, kwestję chóru, jako czyn- 
nika także m. in. wyrażającego pewien pier- 
wiastek uniwersalistyczny. 

  

Dyskusja była naogół na bardzo wysokim 
poziomie i dość żywa. Przemawiał prof. Cy- 
wiński protestując przesiwko definicjom pre 
legenta i bardzo zacieśniając pojęcia romantv 
zmu. Po nim p. Bujański szczególny nacisk 
położył na zagadnienie chóru (zarówno w tra 
gedji greckiej, jak i u Mickiewicza, czy Wy- 
spiańskiego) traktowanego na naszych sce- 
nach po macoszemu, dziękując prelegentowi 

za poruszenie tej kwestii. P. Jędrychowski wy 
szedł z bardzo rodykalnie utylitarystyczncega 
punktu widzenia i określiwszy dość jednostro 
nie indywidualizm, stwierdził, że przeciwsta- 
wianie indywidualizmowi uniwersalizmu jest 
rzeczą jałową, że raczej należałoby postawić 
na tym drugim krańcu kolektywizm. P. Ar- 
cimowicz wypowiedział się po stronie prele- 
genła, określając podejście p. Jędrychowskie 
go do tematu, jako wyłącznie prawnicze, gdy 

„. mamy tu do czynienia z zagadnieniem literac- 
kiem. Za nowe i ciekawe oświetlenie tego za 

gadnienia dziękuje p. Millerowi poczem krót 
ko porusza wypowiedzenie się p. Bujnickie 
go i Cywińskiego. Osłatni przemówił dr. N: 
tanson, współpracownik ,.Czasu* krakowskie 
go, sprowadzając swój udział w dyskusji do 

stwierdzenia, że modlitwa Mickiewicza o pow 
szechną wojnę ludów, nie oznacza wojny na- 
rodów, lecz rewolucje społeczne, w których 
widział wyzwolenie Polski. 

P. Miller odpowiedział wszystkim dość mo 
eno i zwięźle, uzasadniając jednak wyczerpu- 
jąco swoje stanowisko zasadnicze i odpie- 
rając z powodzeniem zarzuty dyskutantów. 

(sk.) 

        

Lig. Zjednoczenie ma do dyspozycji 
jden tartak. 

Druga rezolucja, przyjęta jedno- 
głośnie, mówiła o stosunku Zjednocze 
nia do zbliżających się wyborów. Zje- 
dnoczenie miało swoje gołsy na tego 
kandydata, który przedstawi program 
dający największe nadzieje rozwiąza- 
nia kryzysu. 

Liga z Scattle walczy zaciekle prze 
ciwko eksmitowaniu bezrobotnych. 
Nieraz zdarzały się wypadki że oddzia 
ły złożone z 20—30 ludzi przemocą 
wprowadzały z powrotem bezdomne 
rodziny do mieszkań z których były 

Ž "TTT BMT PAZ 
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Rektorowi przybywają ks. Alojzy Na- 
pieracz — obecny Rektor i dwaj bra- 
cia zakonni. 

Teraz praca posuwa się w  Szyb- 
kiem tempie. Przez lipiec i sierpień 
odbywają się remonty częściowe opróż 
nionych murów, zakupuje się niezbęd- 
ne sprzęty do codziennego użytku mie 
szkalnego i t. p. 

Z dniem 1 września ks. Rektor ot- 
wiera już Konkwint dła tó uszniów. 
Świadczy to o wytężonej pracy i pla 
nowej gospodarce. 

Rok 1927. 
Z dniem 1 września Kollegjum jest 

na tyle przygotowane, że ks. Rektor 
Kozłowski otwiera Szkołę Powszechną, 
która dziś posiada 5 klas o 74 ucz- 
niach i dobrze się rozwija. 

Niezależnie od tego, ks. Rektor Koz 
łowski, pomimo swego chorobliwego 
stanu zdrowia i trudności finansowych 
konsekwentnie przy pomocy miejsco- 
wego społeczeństwa — dąży do wew 
nętrznego i zewnętrznego urządzenia 

kościoła. 
I tak. Urządza zakrystję, kościół 

zaopatruje w dwa rzędy ławek drew 
nianych z miejscami na 100 osób, od- 
remontowuje wieżę kościelną, sprowa 
dza dwa duże dzwony i sygnaturkę o- 
raz przygotowuje miejsce w konwikcie 
dla 60 konwiktorów. 

Poświęcenie powyższych odbyło się 
z całą uroczystością w dniu 2 wsześnia 
1928 roku. й 

Jednocześnie dąży do wskrzeszenia 
imienia Pijarów na polu szkolnictwa. 
S$kromną szkółkę powszechną nie uwa- 
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Bomba w 
BERN. (Pat). Pod ratuszem w Lozannie 

rzucouo komby. 5 osób zostało ciężko ran- 
nych + 

LOZANNA. (Pat). W. związku z dzisiej- 
szym zamachem bombowym aresztowano 29 

Lozannie. 
osób. Zamach, jak się zdaje, skierowany hyt 
głównie przeciwko posterunkowi straży ©g- 
niowej, która w czasie ostatnich rozruchów 
rozpędzała manifestantów przy pomocy si 
kawek pożarnych. 

Na Dalekim Wschodzie. 
Rokowania pokojcwe. 

MOSKWA. (Pat). Na stacji Macyjawska 
ja, w pobliżu miasta Czity, na terytorjum so 
wieekiein, rozpoczęły się rokowania pokojo 
we pomiędzy delegacją japońsko-mandźur 
ską a dowódeą chińskich powstańców gen. 

wykrycie spisku 
BUENOS AIRES. (Pat). Wykryto tu sze- 

roko rozgsałęziony spisek terorystyczny, skie 
rowany przeciwko prezydentowi republiki 
i ezłonkom rządu, W. ezasie rewizji znałezio 

Su-Bin-Wienem. Rokowania mają na celu za 
przestanie działań wojennych przez Chińczy 
ków — obywateli japońskich. Rząd sowiee 
ki, na prośbę rządu japońskiego zezwolił na 
odbycie tych rokowań na terytorjum ZSRR. 

terorystycznego. 
no znaczne zapasy materjałów wybuchowych, 
wystarczające dla fabrykacji 2500 granatów. 
Wielu anarchistów aresztowano. 

Vendetta na ulicach Marsylji. 
MARSYLJA. (Pat). Na jednej z główniej 

szych ulic Marsylji został zamordowany w 
biały dzień 16 wystrzałami z rewołweru pe- 

wien listonosz, Korsykianin. Sprawcy mor- 
du, trzej Korsykanie, zostali ujęci. Prawdo 
podcbnie chodzi tu e akt vendetty, 

Polswanie na niedźwiedzi w Zurychu. 
ZURYCH. (Pat). Z tutejszego ogrodu zo- 

Głogieznego uciekły dwa niedźwiedzie. Je- 
den z nich został wkrótee potem zastrzeło 
ny w pobliskim lesie przez myśliwego. Dru- 
giego spostrzeżene pe paru dniach na drze- 
wie w małym ogródku w centrum miasta. 
Pomimo licznych prób niedźwiedź nie dał 

się złapać i spędzony z drzewa zaezął ucie 
kać ulicami miasta, wzbudzając panikę. 
Jednego z przechodniów który usiłował go 
złapać, niedźwiedź ugryzł w rękę. Niedź- 
wiedź, osaczeny ze wszystkich stron, wsko- 
czył wreszeie do piwnicy, gdzie go obezwład 
niono i odstawiono do ogrodu zoołogieznego. 

KINA I FILMY 

  

NIECO O PROGRAMACH KIN WOGÓLE. 

Wj ostatnich czasach widzimy w kinach 
wileńskich taką wodę, że waczyna być w 
nich coraz nudniej. Najciekawsze filmy krą 

żą sobie po świecie, a my tu, w najlepszym 
wypadku, oglądamy czasem i dość miłe za 

baweczki jak „Quick* z Liljanką, albo zresz 
tą bardzo wdzięczny „Tommy — Boy* (był 

Sonny — boy, dlaczego nie może być Tom- 
my?), kochany, śliczny konik i efektowny 
film z bajecznemi, prawdziwie kinowem:i 
zdjęciami (te syłwety tabunu koni na tle nie 
ba, w galopie, na wzniesieniu), oraz miłą i 
bardzo szlachetną myślą, ale wszystko to są 

drobiazgi, nic naprawdę interesującego, nic 
na potężniejszą skalę. Dlaczego żadnego z 
tych wielkich filmów, które Warszawa mia 
ła już przed pół rokiem nie widzimy, wymie 
nię tylko „Niech żyje wolność* Renć Clair'a, 
albo chociażby „Atlantic“?  Wprawdzie p. 
B. z kina „Pan“ obiecuje mi pierwszy od 
pół roku właśnie, ale już straciłem nadziej 
że go kiedykolwiek tu zobaczymy w Wilh 
Jeśli zaś przyjdzie, to zostanie taka szmata 
z tej kopji, która będzie u nas wyświetłona, 
że może wprawdzie „obraz* ale „nędzy i roz 

paczy”, bez względu na treść filmu. 
Nawet wznowienia są trzeciorzędne. — 

„Lux“ dał wprawdzie niedawno miłego „Bou 
boulec'a, zaraz potem jednak poprawił się nie 
szęzególnte Holywood po Grand Guirgnolo- 
wym (w gorszym gatunku) Jekylu, stosun- 
kowo przyjemne „Romanse cygańskie", ale 
gdzie — pytam się, gdzie są „Wielkomiejskie 
ulice“ Mamouliana? Czemu to nie jest wzna 
wione. 

Wiracajac do kin  „zero—ekranowych”, 
przypominam o słynnym, górniczym filmie 
Pabsta, ale jeśli będą na nim tak idjotyczne 
napisy połskie, z jakiemi go wyświetlano w 
Warszawie, pomysłu danego biura filmowego 
to jestem 'pewien, że znajdą się w Wilnie 

      

  

wyeksmitowane. Policja w takich wy 
padkach nie chce się wtrącać j nic nie 
pomagają prośby i groźby właścicieli 
domów. 

Liga domaga się reform. Woła do 
rządu o gruntowne zmiany, któreby 
zapobiegły katastrofie. Jeden z jej kie 
rowników tak zakończył polityczne 
przemówienie „Większość naszych 
członków to ludzie starsi... to co się 
stanie obchodzi nas mało. Ale, chcieli- 
byśmy aby nasze dzieci miały przy: 
szłość trochę mniej ponurą. 

ь mił. 
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ża za wystarczającą. Postanawia prze 
to obok niej otworzyć Średnią Szkołę 
Handłową. Dła Lidy i okolicy ma to 
bardzo poważne znaczenie, albowiem 
szkoła dostosowana jest do potrzeb 
miejscowych. Społeczeństwo lidzkie a 
szczególnie banki —- idą z pomocą ks. 
Rektorowi Kozłowskiemu, udzielając 
krótkoterminowych pożyczek. 

Dnia 15 lipca 1929 roku ks. rektor 
przystępuje do budowy szkoły a w 
dwa miesiące później szkoła już była 
czynną, licząc w 1 klasie 30 uczniów. 

Wysiłki ks. rektora Kozłowskiego 
nie poszły na marne, gdyż Szkoła w 
tymże roku otrzymała prawa Szkół 
Państwowych a dziś posiada pełne pra 

va Średnich Szkół Państwowych. 
Rok 1931. 
W całej Prowincji Polskiej O. O. 

Pijarów zachodzą poważne zmiany. 
Odczuwa to i Kollegjum Łidzkie, 
gdyż ks, Generał O. O. Pijarów, uzia- 
jąc wielkie zasługi ks. Rektora Kozłów 
skiego — mianuje go Prowinejonałem 
t. j. przełożonym Pijarów na całą Pol 
skę. Dla Kollegjum Łidzkiego, zaszczyt 
to niemały, ks. Rektor, człowiek idący 
za duchem czasu, dostosowujący się 
wraz z całym składem swojej placówki 
do bieżących potrzeb życia — zostaje 
należycie oceniony za swoją pracę i 
wysiłki. 

W lipcu tegoż roku żegna ukocha- 
ną przez siebie Lidę, w której walczył 
z wielu trudnościami, szczególnie fi- 
nansowemi — mając całkowite zado- 
wolenie moralne — wyjeżdża do Kra 
kowa. 

ludzie z cywilną odwgą, którzy go wyg- 
wiždžą, a maniej odważni — zbojkotują. — 
Czas skończyć z temi występami różnych ku 
pczyków podlejszego gatunku, w handlar- 
skim zapędzie niszczących dzieła kultury 1 
sztuki. (sk). 

  

„BEZBOŻNE DZIEWCZE*. 

(Helios) 

Do moich uwag na temat programów kin 
w Wilnie przybył mi jeszcze jeden argument 
i to walny, w postaci tego filmu. Jest to taki 
kryminał, jakiego dawno nie widzieliśmy. 
Pomijam tu już tendencję, której niezdarność 
osiągnęła chyba rekord. Wykonanie aktors- 
kie, reżyserja etc. wszystko to jest na pozio 
mia przedwojennym jeszcze, że trzeba być za 
hartowanym na różne padskudztwa z tej dzie 
dziny „recenzentem* albo „z przyrodzenia“ 
niewrażliwym na podobne kawały, żeby wy- 
trzymać choć połowę. Grymasy, gesty, zgry 
wanie się, chwilami tak haniebne, że można 
dostać torsyj. Nigdy nie byłem wielbicielem 
Cecila de Mille'a (reżysera tego) uważając go 
za dość ordynarnego efekciarza, ale teraz do 
piero rozumiem w całej pelni dlaczego i jak 
go taki artysta, jak Chaplin, nienawidzi. 

Wracając do wspomnianej tendencji, to 
mimo szczytnej zasady, którą reprezentuje, 
jest ona najlepszym środkiem do ośmieszenia 
owej zasady. Wątpię, czy nawet najgłupszy 
Yankes dałby się tem wzruszyć. (sk). 

Nieszkodliwy, roślinny, nietłusty 

najiepszy z pudrów, to 

gr ЛМО 
o miłym, subtelnym zapachu, 
doskonale przylega, nie niszczy 
cery, nie zatyka por skóry, 
a nadaje jej matową delikatność 
i świeży młodzieńczy wygląd. 
Cena dużego pud. 2.50, mał. 1.50. 
Sprzedają pierwszorzędne per- 

fumerje i składy apteczne. 
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Ojciec Rafał Karmelita Bosy. 

(Józef Kalinowski). 
Dziś przypada 25-letnia roczn 

Wfilnianina, który w naszem n S 
dził jako syn dyrektora Instytutu Szlachee 
kiego. Po ukończeniu tego zakładu i Akadem 
ji Inżynierynej w Petersburgu w chwiH wy 
buchu Powstania 63 roku, porzucił świetną 
karjerę i powrócił do rodzinnego miasta, — 
gdzie biorąc qzynny udział w ruchu wolno 
ściowym i powstańczym pozostał do końca 
na stanowisku wodza, Uwięziony, trzymany 

u Dominikanów, skazany przez Mura 
na śmierć, ułaskawiony do rot aresztanckich 
i na całe życie na Sybir, znalazłszy się tam 
wśród wygnańców zasłynął jako człowiek 
tak niezwykłej dobroci, miłosierdzia i świę 
tobliwości, że stał się opiekunem nieszczęśli 
wych i biednych, pociechą rodaków na wyg 
naniu. 'Po powrocie do zaboru austrjackiego 
po kilku latach spędzonych w zawodzie nau 
czyciełskim, wstąpił do Zakonu Karmelitów 
Bosych i zmarł w Wadowicach, 25 lat temu 
pochowany zaś został w Czerny pod Krako 
wem. 

Wielka świętobliwość O. Rafała, jego ży 
wot męczeński, pozwalają przypuszczać, że 
starania Zakonu o beatyfikację tego Wilnia- 
nina—Karmelity, zostną uwieńczone dobrya 

skutkem. 
Wiłno uezei dziś Jego pamięć nabożeńst- 

wem żałobnem u Dominikanów © 10 godz. 

  

   

     

   
  

   

   

        

Popierajele Przemysł Krajowy 
L L] 

Kronika telegraficzna. 
— Hoover zaprosił Roosevelta do odby- 

cia z nim narady w sprawie długów wojen- 
nych. 

— Strajk głodowy koniunuują nadal więź 

źniowie polityczni w Bielefeld. iKerownictwo 
zakładu karnego dotychozas nie przystąpiło 
do stosowania zarządzeń przymusowych. 

— Lełniezka p. Mollison, z domu Anny 
Jahnson, wystartowała wczoraj rano z lot 
niska Lymiphe, udając się do Capetown. 

Z Legjonu Młodych. 
Odczyt Wacława Zagórskiego. 
Dnia 12 listopada w miedzielę o godz. 5 

po południu w lokalu Legjonu Młodych w 
Wiilnie pnzy ulicy Królewskiej 5, Wacław Za 
górski, redaktor naczelny „Państwa Pracy”, 
Szef Prasy i Propagandy L. M. wygłosi retc- 
rat o sprawie Żyrardowskiej i procesie Bia 
chowskiego. Prelegent zaimponował szeregie 
rewelacyjnych, nieznanych nam ze sprawoz- 
dań z przewodu sądowego faktów, dotyczą 

ysku robotników i rabunkowej go- 
‚ а nawet polityki dewastacyjnej, 515 

sowanej przez przedstawicieli i najmiów 
obcego kapitału. 

Po referacie wywiązała się 
dyskusja, w której ważki głos zabrałi m. in. 
p. min. Staniewicz, pp. prof. Świaniewicz i 
Topór-Włąsowski, oraz leg. Jędrychowski, 

Należy z radością podkre że dysku 
tanci ze słarszego pokolenia i z młodszego 
w znacznej mierze doszk do uzgodnienia po 
glądów. Е 
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ZAWIADOMIENIE 
Niniejszem komunikuję, że roboty budowlane przy objektach wojskowych, 

rozpoczęte przez brata mego ś.p. Stefana Purto, z powodu śmierci jego chwilo- 

wo przerwane, zostaną w dniach najbliższych nanowo przeze mnie podjęte 

i doprowadzone do całkowitego wykończenia. 
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tektorem Kollegjum Lidzkiego O. 
O. Pijarów zamianowany zostaje ks. 
Alojzy Napieracz, który jako ks. pro- 
wincjał Kozłowski, idąc za duchem 

czasu, orjentuje się dobrze w potrze 
bach miejscowego życia, stosunków, 
mając dużo taktiut i zdolności, uzysku 
jąc sympatję i poważanie całego miej- 
scowego i okolicznego społeczeństwa 
i prowadzi dalej placówkę Pijarską w 
Lidzie. — Po nominacji ks. Alojzego 
Ćapieracza na Rektora, ks. Prowincjał 
Kozłowski przysyła do Lidy do pomo- 

cy nowych dwu księży: Augustyna 
Stępniaka i Teofila Brożka. 

Pod nowym Zarządem obie szkoły 
rozwijają się dalej pomyślnie. W r. 
1932 Szkoła Powszechna, otwiera V 
klasę, a w Szkole Handlowej 20 absol 
wentów otrzymuje świadectwa ukoń- 
czenia Szkoły. 

Uroczystość powyższa, połączona 
z zakończeniem roku szkolnego i poś 

ęceniem Standaru Szolnego, gronia 
dzi tłumy miejscowego społeczeństwa 
i władze którzy wbijają koło 200 gwoź 
dzi pamiątkowych do drzewca sztan 

daru. 
We wrześniu bieżącego roku Ku- 

ratorjum Wileńskie nadaje Szkole 
Handlowej pełnię praw Szkół Śred- 
nich Państwowych i pozwala na ot- 

warcie czwartej klasy o kierunku spół 

dzielczym co daje absolwentom о- 

bok wykształcenia średniego — zawo 

dowe przygotowanie do pracy obywa 

telskiej. 
Obecnie Szkoła Handlowa liczy 90 

uczniów, którzy są przyjmowani na 
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ukończeniu 7 klas Szkoły Powszech 
nej lub 3 klas Gimnazjum. Do klasy 
IV przyjmowani są uczniowie po ukoń 
czeniu II klas Szkoł Handlowych, któ 
re uwzględniają program Państwowej 
Szkoły Handlowej im. Roeslerów w 
Warszawie. Za synów pracowników 
Państwowych, odnośne urzędy zwraca 
ja pełne czesne, zaś uczniowie nieza- 
możni, którzy wykazują dobre postę 
py, korzystają ze stypendjów Wydzia- 
łu Powiatowego i Magistratu m. Lidy,. 
jako też i zniżek udzielanych przez 
Dyrekcję Szkoły a uczniowie całkowi- 
cie biedni, nieraz są zwalniani całko 
wicie z opłat szkolnych i naukę pobie 
rają bezpłatnie. 

Księża Pijarzy prowadząc dwie 
szkoły w Lidzie: Powszechną i Śred- 

nią Handlową, biorąc czynny udział 
w życiu społecznem, ucząc religji w 
szkołach powszechnych, prowadząc 
kościół, konkwit, piękny ogród warzy- 
wny i kwiatowy oraz fermę, która w 

roku bież. została dotknięta klęską po 
żaru, gdyż od pioruna spłonęła nowa 
stodoła wraz ze zbiorami, przedstawia 

jącemi wartość kilku tysięcy złotych, 
niosąc pomoc religijną w sposób iście 
ludzki w dobie ogólnego kryzysu — 
zyskali sobie całkowitą sympatję i zro 
zumienie u całego społeczeństwa, dla 
tego też życzyć im należy jak najlen 
szych*i najowocniejszych wyników w 
pracy, dla dobra Kościoła, Państwa i 

Społeczeństwa. 
a mais Й > 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
0 egzekucjach podatkowych w rolnictwie. 

Nie wolno zabierać koni, bydła i zboża. 

Wobec zwiększających się ostatnio 

egzekucyj podatkowych władze skar- 
bowe wyjaśniły, że nie są objęte w 

drodze egzekucji administracyjnej 
źwierzęta robocze i domowe, narzę- 

dzia. rolnicze i t. d. w ilości niezbę- 

dnie potrzebnej do prowadzenia da- 
nego gospodarstwa rolnego. To samo 

dotyczy zboża, które musi być pozo- 
stawione w iłości niezbędnej na za- 
siew i na utrzymanie ludzi i zwierząt. 

Sąd dorażny nad zabójcą w Nieświeżu. 
Jak już dnosiliśmy, przed kilkoma tygod 

miami we wsi Cepra gm. hrycewiekiej, po- 

wiatu nieświeskiego na (ie podziału majątko 

wege mieszkanka wspomnianej wsi Adara 

Samochwałowa int 40-iu, przez rodzonego 

%rata Teodora Samochwała uderzeniem Sie- 

Święciany. 
PRZYSPOSOBIENIE ROLNICZE. 

Na terenie pow. święciańskiego od 
były się w 8 miejscowościach wysta 
wy przysposobienia rolniczego. Wy- 

tawiły swe eksponaty 74 zespoły, ogó 

łem 510 członków. We wszystkich 
8 miejscowościach na wystawach był 

«becny agronom powiatowy inż. Ka 

ryłło, względnie jego pomocnik inż. 
Pawłowski, zaś wystawy w Lyntu- 
pach, Cejkiniach + Kołtynianach zasz 
<czycił swą obecnością p. starosta po- 
"wiatowy. — Lepsze wyniki konkursu 
przysposobienia zostały wyróżnione i 
«odpowiednie zespoły otrzymały nag- 

wody. 

Z pogranicza. 
Lokalne konferencje ро!5Ко- 

litewskie. 

Na pogranczu  połsko-litewskiem 
«w rejonie Olkienik, Porzecza i Lož- 

kiery w głowę została zabita na miejseu. 
Zbójea natychmiast był aresztowany i prze- 
kazany władzom sądowym. Epiłogiem tej 
sprawy był w dniu wezorajszym Sąd doraźny 
w Nieświeżu, wyrokiem którege mordercę 
skazano na bezterminowe więzienie. 

dziej odbyły się łokalne konferencje 
polsko-litewskie, na których omówio- 
no sprawy zatargów granicznych oraz 

sprawę zamknięcia ruchu granicznego 

rolnego. 

Zima już się zaczyna... - 
Na terenie pogranicza sowieckiego w ©К- 

ręgu zasławskiego i koszyrskim wypadł wielki 
Śnieg. Pola i drogi pokryte są grubą warst- 
wą śniegu. 3 

Należy zaopiekować się 
opuszczoną świątynią. 

Na terenie powiatu brzeskiego w Wisty- 
ezach istnieje opuszezny kościół katolieki z 
XVII stulecia, Świątynia ta znajduje się bez 
daehu, we wnętrzu jej gnieżdżą się szczury, 
it p. Przy świątyni znajduje się opuszczona 
i zaniedbana kaplica Jagminów. 

Ludność okoliczna jest pozbawiona świą 
tyni i modlić się zmuszona jest nieraz w od 
dałonym o kilkanaście klm, kościele ewen . 
tuainie pobliskiej cerkwi. Świątynią zanied 
baną nitk nie opiekuje się. Czas najwyższy, 
by ktoś o niej pomyślał i doprowadził do 
nałeżytego porządku. 

ŚKSREDUE KROKI ii 

Strzały w trójkącie małżeńskim. 
Posterunkowy Ill komisarjatu oskarżony o zabójstwo. 

18 października ub. roku w gabinecie pi- 
-wiarni Skindera przy ul. Mickiewicza 41 po- 

-aterunkowy III komisarjatu p. p. w Wilnie 
"Wincenty Marcinkiewicz pijany do nieprzyto 
«mności zranił Śmiertelnie w brzuch wystrza- 
łem z rewolweru swego przyjaciela Stefana 
Burzyńskiego cukiernika z zawodu, który u- 
«wiódł mu żonę i zburzył domowe ognisko. 

Marcinkiewicz znał Burzyńskiego od 2-ch 
at i obdarzał go sympatją Kiedy żona, z któ 
rą miał dziecko porzuciła go, by jak głosiła 
fama, swobodnie romansować z tym trzecim, 
więzy przyjacielskie nie zostały zerwane. 
Wkradi się tyłko w stosunek ich czynnik wał 
ki o kobietę. 

Marcinkiewicz nieraz prosił Burzyńskiego 
by zostawił żonę w spokoju, zawsze jednak 
nadaremnie, a mimo wszystko nie ustawał w 
swych prośbach jakby mając nadzieję, że mu 

żonę zwróci. . 
Wczoraj Marcinkiewicz, oskarżony © 2а- 

*bójstwo stanął przed sądem okręgowym. Do 

«winy się nie przyznał. Drżącym ze wzrusze- 

mia głosem oświadczył że Burzyński był jego 
sgerdecznym przyjacielem. Mieszkali ostatnio 
pod jednym dachem, sypiali nawet w jednem 
łóżku. Gdyby miał zamiar go zgładzić miał- 
“by ku temu niejedną okazję. W chwili odda 
wania strzałów był pijany. Jak wszystko sie 
stało nie pamięta. Nie chce mowić o stosun 
ku swej żony do Bu ńskiego, bo nie chce 

szucać potwarzy i oskarżać zmarłego, tu głos 
jego załamuje się, ma się wrażenie, że Marcin 

%iewicz łka. 
Zeznania oskarżonego i świadków odtwo 

snzyły cały przebieg krwawej sceny w pówiar 
mi. Marcinkiewicz i Burzyński spotkali się 
sam przypadkowo. Pili razena wódkę. Pijani 

  

     

  

już całowali się kilkakrotnie, aż doszło do po 
ruszenia tej najdrażliwszej kwestji — żony. 
Marcinkiewicz prosił — Burzyński zbywał go 
szyderstwami. Obecny na libacji brat Marcin- 
kiewicza Kazimierz, łagodził spór, potem Bu 
rzyńskiego wyprowadzono. W. tym momen- 
cie Marcinkiewicz miał strzelić i trafił w nogę 
swego brata, Kazimierza, który upadł. Wbiegł 
Burzyński i ze słowami „co robisz* rzucił się 
na Marcinkiewicza. Należy przypuszczać, że 
przedtem wystrzelił i ranił Marcinkiewicza w 
nogę. Zwarli się i potoczyli na podłogę. Padł 
drugi strzał z „Parabellum'. Burzyński rzekł: 
„Pocałujmy się teraz, bo trafiłeś mnie w 
brzuch*. Ucałowali się i zaprzestał walki. Bu 
rzyński miał jeszcze na tyle sił, że poszedł do 
bufetu i tam oczekiwał na pomoc lekarską. 
Przewieziony do szpitala św. Jakóba wkrói- 
«e zmarł. Marcinkiewiczów wyniesiono. Obaj 
stracili dużo krwi. 

Ciekawą okolicznością w danym wypadku 
jest to że świadkowie słyszeli dwa strzały nig 
dzie nie znaleziono trzeciego pocisku ani łu- 
ski ani rewolweru a wszak sa trzy rany. Pozo 
stało to zagadką. 1 

Prokurator Piotrowski domagał się ukara 

nia oskarżonego za zabójstwo w stanie silne- 
go wzruszenia natomiast mec. Andrejew i apl 
adw. Powirskier, obstawali przy tem, że Mar 
cinkiewicz raniony przez Burzyńskiego tym 
zagadkowym strzałem mógł strzelić w obro- 
nie koniecznej lub, podczas szamotania się 
%ystrzelić przypadkowo i prosili o uniewin- 
nienie go. 

Sąd wydał wyrok uniewinniający, poda 
jąc w metywaeh, że Marelnkiewiez, jak wska 
zują okoliczności, strzelił przypadkowo. 

Wł 

Kto zabił Margolisa? 
Ejngorn i Kapłan skazani za kemunizm. 

Wczoraj zapadi wyrk w procesie Fajwu- 
-sqa Ejngorna, Josela Kapłana i Icka Szer 

smana, oskarżonych o działalność wywroto- 

«wą i o udział zabójstwie Szołoma Szlomy 

"Margolisa, trzelonego 13 maja 1931 roku 
w Leoniszkach pod Wfilnem. 

Sąd uznał J. Kapłana i F. Eingorna za 
-winnych nałeżenia do KPZB. i działałn 
-"wywrotuwą i skazał każdego na karę zam- 

  

   

   

knięcia w więzieniu na przeeiąg lat 5-ciu z 
pozbawieniem praw. leka Szermana  nato- 
miast uniewinnił, 

Z oskarżenia o udział w zabójstwie Margo 
lisa zostali uniewinnieni wszyscy trzej. Za- 
gadka śmierci Margolisa nie została więc wy 
jaśniona w tym procesie. 

Wied. 

Sensacyjna sprawa o przemyt. 
Wczoraj w Sądzie Apelacyjnym rozpo- 

częła się głośna w swoim czasie, a całkowirie 
miemal wyjaśniona na rozprawie w Sądzie O- 

kręgowym, sprawa przemytu futer, tytniu, 
jedwabi i t. d. z Łotwy do Polski przez kup- 

zawskich. Skarb pań 
stwa poniósł wskutek tej autery wielomilja 
mowe straty. Sąd Okręgowy zał Szlome 
*Goldberga, Morducha i a  Arlinów. 

1a, Mejera Hu 
fberia, Konstantego & icza (unzędnika 

<elnegej i Jakóba Ktłingiena na kary aresz- 

   
      

    

   
     

tu uwięzienia od 6 do 2 lat oraz na wielkie 
grzywny, sięgające dla niektórych przeszło 

pół miłjona złotych. W. obronie oskarżonych 
występują adwokaci: Kulikowski, Ejdrygie- 

icz, Petrusewicz, Śmiig, Engiel, Andrejew, 
i Szlosberg, 
prok. Klasse. Z ramienia min- 

. Skarbu popiera powództwo adwo- 
Winiarski z Warszawy. 

Wezoraj sąd przesłuchał świadków i roz- 

poczęły się przemówienia stron, Dziś dalszy 
ciąg procesu. 

      

   
   

Skarga © wymuszenie 4200 złotych. 
Kte ma rację: skarżący czy gmina? 

Do władz śledczych i do Starostwa Grodz 
«iego wpłynęły dwie skargi mieszkańca mia- 
sta Wlilna Kamienia (właściciela domu Nr. 
36 przy ulicy Miekiewicza) w któryeh oskar- 

ża ©n ezłonków Zar ut i Komisji ementar- 
nej Gminy Żydowskiej w Wiłlnie, że pod groz 
łbą niepogrzebania nieboszczyka wymusili aż 
4200 zł, 

Z treści skargi sprawa ta przedsławia się 
mastępująco: : 

W. dniu 2 bin. zinari cjciee skarżącego. 
Zgodnie z rytuałem żydowskim miał on być 
pogrzebany w dniu następnym, ewentualnie 
w dniu 4 bm. Gdy krewni przyszii do kanec- 
łarji Komisji Cmentarnej, przedstawiciele 
gminy w osobach rudnych i ezłonków zarza 
du pp. Sztukatera 1 Parnesa oraz członkowie 
komisji emenfarnej pp. Dajon i Prużan za- 
żąda za odpowiednie miejsce na ementarzu 
RR a A bądź razie większą, aniżeli- 
spadkobiercy zmarłego w stanie byli zapła- R: 8 yli zapła 

Wobec tego pogrzeb w dniu 3 bm, nie od 
był się Dnia 3 bm, pomiędzy wyżej wspomnia 
mymi przedstawicielami Gminy a przedsta- 
wicielami rodziny zmarłego w osobach Leżby 
Swirskiego (zam. przy ulicy Fabrycznej 14) 
oraz Lejby Kamienia (zam, przy uliey Beli- 
my 6) toczyły się periraktaeje przez dłuższy 
«%as. Nie dały jednak pozytywnego wyniku i 
w dniu 4 bm. znowuż nie mógł się odbyć po 
grzeb. 

    

  

  

    

    

'Tymezasem nadszedł piątek. Według ry- 
tuału żydowskiego od piątku z nastaniem 
ciemności do niedzieli z rana grzebać zamr 
łych nie meżżna. Wówczas rodzina zmarłego, 
widząc że piątek ucieka a dojść do porozu- 

mienia nie może postanowiła zadość uczynić 
żądaniu przedstawicieli gminy i zapłacić 5009 
24. (28 weksłi po 250 zł.). Pogrzeh odbył się. 

W! parę dni po pogrzebie p. Kamień otrzy 
mał z kancelarji gminy dwa pokwitowania: 
jedno na 800 zł, za ziemię na cmentarzu, 
drugie na 4200 zł. jako ofiarę na gminę ży- 
dowską. , > 

W skardze swej Kamień stwierdza kate- 

gorycznie, że ani myślał składać ofiary na 
rzecz Gminy i że 4200 złotych wpłacił weks 
lami nie dobrowolnie, lecz pod groźbą nie 
pogrzebania ojea. 

Jak się dowiadujemy Starostwo Grodzkie 
zainteresowało się tą sprawą i 7a 

żądało od Zarządu Gminy Żydowskiej nade- 
słania wszystkich aktów oraz otrzymanych 
weksłi, eelem przeprowadzenia dochodzenia. 

Ze źródeł miarodajnych dowiadujemy się 
Pozatem, iż w związku z tą skargą odbyło się 
specjalne pesiedzenie prezydjum Gminy Ży- 
dowskiej. Tu wyjaśniono, że rodzina zmarłe- 
go zwróciła się do gminy nie w dniu, w któ- 
rym zmarł Kamień, lecz dnia następnego, 
przytem krewni ehcieli za nieznaczne pienią 
dze nabyć miejsee dła nieboszczyka w naj- 
łepszym pankcie, Węedług zdania gminy per- 

  

KURIE X 

Wśród Żydów 
wileńskich. 

Od kilku lat rzecznikiem ideologji pań 

stwowej na odcinku prasy społeczno—kul- 

turalnej wśród о Wiileńszczyzny jest 

Žydowski Klub My stwowej w Wiilnie, 

którego nia zaczyna Чосте 

rać do ważniejszy odowisk żydowskich 

wojewócztw białostoc e, poleskiego i wo 

   

  

   

   

  

tnio mamy do zanotowania bardzo 

pociesza objaw ożywionego zaintereso- 

wania działalnością Klubu na ulicy żydow- 

skiej, co jest dowodem, że tracą tam coraz 

bard swe wpływy F wódcy sjonistycz 

ni ze szkoły p. Grunbauma. Zarządowi Klu 

bu, udało się zjednać dla pracy grono wybit 

nych przedstawicieli społeczeństwa żydow- 

skiego, którzy nie brali pnzeważnie dotąd 

udziału w robocie partyjnej, Kierując się za 

a nie ilości Zarząd Klubu wytwa 
ich większych skupieniach 

owskiej środowiska, organizacyj 

mie podległe jego dyrektywom, które utrzy 

mują bliski kontakt z komórkami BBWR. 

Jako znamienny dowód tej współpr 

nałeży podkreślić coraz liczniejszy ud 

Żydów na zebraniach odczytowo-dyskusy j- 

nych, organizowanych przez Rady Powiato- 

we w myśl wytycznych Sekcji Kulturalno- 

Oświatowej Rady Wojewódzkiej BBWIR. w 

Wflnie. 

Zsckazji 14 Rocznicy Niepodległości Ży- 
i Klub Myśli Państwowej w Wilnie zor 

vat w dokalu wałsnym przy ułicy Nie 

iej 21 m. 21 Akademję która udostęp- 

niona została dla szerszej publiczności ży- 

dowskiej. Akademja odbyła się w dniu 13 b. 

m. przy szczelnie nabitej sali, Wiidzieliśmy 

tam poza gronem znanych i cenionych dzia 

łaczy żydowskich również  przedstawiciei 

najszerszych warstw ludności drobnych kup 
ców, rzemieślników i robotników. 

Akademję zagaił wiceprezes Klubu p. I. 

Akselrod, który podniósł znaczenie obchodu 

tego Swiela pzez Żydów i udziału w: tym 

obchodzie przedstawicieli Obozu Marszałka 
Piłsudskiego w osobach posta d-ra Brokow- 

skiego i red. B. W. Święcickiego. Przemówie 

nie swe zakończył p Akselrod okrzykiem na 

cześć Rzeczypospolitej, entuzjastycznie pod- 
jętym przez zgromadzonych Zkolei utalento- 

wana młoda pianistka p. Marja Łozow: 

wykonała wiązankę narodowych piosenek ży 

dowskich. Dalej nastąpiły przemówienia pre 
zesa Klubu d-ra A. Hirschberga oraz zapro 
szonych specjalnie dozabrania głosu przedsta 
wicieli BBWR. W blisko godzinnem ładnie 
skonstruowanem i przemyślanem przemówie 
niu wygłoszonem w jązyku polskim dr. A. 
Hirschberg omówił rolę Żydów w pracach 
niepodległościowych i około kształtowania 
się zrębów państwowości polskiej. Pirelegent 
śmiało dotknął bolączek życia organizacy j- 
mego Żydów kończąc swój głęboki wywód 
wskazaniem na konieczność jak najbliższej 
współpracy wszystkich obywateli Polski na 

gruncie ideologji państwowej. 
Całości dopełniły przyjęte z wielkim ap- 

lauzem przemówienia posła dr. Stefana Bro 
kowskiego i red. Święciekiego którzy stwier 
dzili najlepszą wolę i dążenia czynników po 
siadających decydujący głos w Obozie Mar 
szałka Piłsudskiego w kierunku ułożenia tak 
warunków życia w Polsce, by każdy jej oby 
watel bez różnicy narodowości i wyznana 
mógł się czuć jej synem. 

Przebieg uroczystości wywarł na wszyst 
kich głębokie wrażenie, którego echa niewąt 
pliwie znajdą oddźwięk na ulicy żydowskiej. 

Akademja w gimnazjum 
rosyjskiem. 

14-tą rocznicę odzyskania Niepodległości 
uczciła szkoła Średnia Wiileńskiego Tow. Ro- 
syjskiego i L. Pośpiełowej — im. A, Puszki 
ma wzięciem udziału w nabożeństwie przed 

południem i uroczystą Akademją po połud- 
niu. 

Obchód rozpogzętó odśpiewaniem przez 
chór gimnazjalny hymnu „Boże coś Polskę”. 
Następnym punktem było słowo wstępne dy 
rektora gimnazjum p. N. Dugila, który w 
pięknym krótkiem zarysie wyjaśniła młodzie 
ży istotę uroczystości: odrodzenie polityczne 
narodu słowiańskiego, który przygarnął do 
siebie bratni naród słowiański i dał mu wszy 
stkie swe przywileje oraz prawa, a zarazem 

i wspólne obowiązki: utqzymanie i rozwój 
państwa. 
W dalszym ciągu następowały utwory polskie 
i rosyjskie, ładnie i z głębokiem przejęciem 
wygłaszane przez młodzież, omawiające bra 
terstwo Polaków i Rosjan, jako członków jed 
nej wielkiej rodziny słowiańskiej. W: tym 
duchu przemawiali b. senator W. Bohdano- 
wicz i dr. A, Maciurzyński Wiielkie wrażenie 
wywarło opowiadanie przewodniczącego Wi- 
leńskiego Tow. Rosyjskiego p. A, Krestjana 
wa. Przypomniał on jak w roku 1926 pierw 
szy Marszałek i Włielki Budowniczy Polski 
miał odczyt w Wiiłnie, 

Po przerwie odbył się odczyt ucz. kt. VII 
A. Kanonńuka pod tytułem „Rola Polski i 
jej ziem w czasie Wszechšwiatowej Wojny 
(1914 — 1918). 

„Oda do Młodości* wygłoszona przez ucz. 

ki. VII I. Fominównę i „Jeszcze Polska nie 
zginęła” zakończyły uroczystość. 

> 

Kolorowe niebozpieczeństwo. 
W. biurach, udzędach, sklepach, częstym 

gościem jest osobnik, który zazwyezaj za pro 
tekeją woźnego ohehodzi pracowników, po 
ezynająe od właścicieli, czy przełożonych i 
proponuje przyciszonym głosem nabycie pa 
pierosów „swojej roboty*, Popularnie papie 
rosy te 8а nazywane „szwareówkami*, Prze 

kupień znehęca swołeh klijentów kolorową 
tutką, ezy też kształtem, przypominającym 
przedwojenne rosyjskie gatunki papierosów 
i ostatecznym argumentem: 

—Niech pan nie płaei, ja przyjdę pierw- 
szego... 

Pomijamy tutaj moment ekonomiczny, po 
nieważ każdy wie, że kupowanie papierosów 

za gotówkę jest automatycznie regułowane 
posiadaniem pieniędzy, podczas, gdy palenie 
na kredyt poweduje jeden bardzo znaczny 
wydatek, na który niełatwo się zdobyć. Ale 
nie o to nam chodzi, Papierosy — szwarców 
ki są produkowane w zdecydowanie anty* 
higjenieznych warunkach, przez żadne wła- 
dze sanitarne niekontrolowanych, ponieważ 
fabrykowane są nielegalnie. 

Szwareówki są wyrabiane ręeznie przez 
ludzi, którzy nie przywykli do przestrzegania 
czystości rąk, nierzadko przez schorzałych 
stareów lub chorowite dzieci. Brudna ręka, 
ślina, brudny stół — oto nieodzowne nieo- 
mal czynniki produkcji szwarcówek, 

A przecież palacz bierze papierosa wprosł 

do ust. Nie więe dziwnego, że szwarcówki są 
rczsadnikami chorób zakaźnych. Każdy nie 
wątpliwie wzdrygnąłby się przed pocałowa- 
niem opuchniętej, owrzodziałej ręki, a jakaż 
istnieje gwaraneja że taka właśnie owrzo- 
działa ręka nie nabijała kolorowych gilz ty 
toniem, 

Szwareówka jest wrogiem powszechnej 
zdrowotności, dłatego też winna być tępiona 

bezlitośnie. G. A. 

  

   

   

      

  

   

     
    

   

   

    

  

      

  

   

   

  

  

„traktacje przeciągnęły się przez jeszeze dwa 
dni naskutek oporu rodziny zmarłego. Na 
posiedzeniu tem uznano, że członkowie Gmi- 
ny działali zupełnie prawnie, 

Dochodzenie w tej sprawie zostało rów- 
nież wszezęte przez władze śledcze. (0) 

ККК Ка 

Epidemja szkarlatyny. 
Ostatnio na terenie Wilna wybu- 

chła epidemja szkarłatyny. Podług 
prowizorycznych obliczeń choruje 
kilkaset dzieci. Do szpitala zakaźnego 
codziennie przyweżeni SĄ coraz no- 

wi chorzy. 

- Władze sanitarne wszezęły energi- 

czną akeję dla zahamowania dalszego 

rozwoju epidemji i wydały w tym 

względzie szereg zarządzeń ochron- 

nych. 

Zagadkowe postrzelenie dwóch osób 
pod Porubankiem. 

Wersje e zamachu na życie majora Reutta. 
Wzzoraj późno w nocy powiatowa komen 

da policji zaalarmowana została wiadomoś- 
cią, że na terenie fołwarku majora Reutta ho 
ło Porubanku postrzełone zostały dwie 0s0- 
by. 

Pc cirzymaniu tej wiadomości na miejsce 

У znie udali się przedstawi- 
cieie władz śledczych oraz zaalarmowano p 
gotowie ratunkowe które po opatrzeniu ran 
nych na miejscu przewiozło ich w stanie po 
ważnym de szpiłała żydowskiego w Wilnie. 
Rannymi okazali się niejaki Leon Malinow 

ski oraz Tymeteusz Lebediew pracownicy z 
fclwarku. Jak cpewiadają ranni, kiedy opusz 
czali iełwark rczłegi się nagle huk dwóch 

wystrzałów karabinowych i obaj padli ran- 
ni na ztemię. 

W. wyniku przeprowadzonego dochodze- 
nia policy jaego zostałe stwierdzone, że strza- 

ły oddane zesiały przez mieszkańca wsi Kro- 
piwniea pełcżcnej nu terenie wielkiego mia- 
sta iWłna Ignatowieza, cieszącego się w c€a- 

k najgorszą opinją i poszlako 

  

    

    

   

  

    

wanego o nożownietwo, kradzieże i t, p. Tyra 

towicza aresztewano i osadzono w areszcie 

do dyspczycji władź śledezych, Wśród miesz 

kańeów folwarku i okolieznych miejseowoś- 

ci krążą uporczywe pogłoski, że się ma w 

danym wypadku do czynienia z nieudanym 

gamachem na życie w eiela fołwarku ma 

jora Reutita. Opowiadają że pomiędzy aresz 

towanym a właścicieiem fotwarku były ja- 

kieś zatargi, ponieważ niejednokrotnie przy- 
iapywał go na gorącym uczynku rozmaitych 

kradzieży popełnianych na terenie fołwarku 

i skierwuł przeciwke niemu sprawę do sądu. 
Ignatowicz zaś groził rzekome, że zemści 

się, 

Możliwem jest wice, že cheial postrzelič 

właścieiela fołwarku, lecz naskutek panują- 
cych ciemności przyjął za majora kogoś in- 
nego. 

Policja prowadzi dalsze dochodzenie, €e- 
łem wyjaśnienia lle prawdy jest w wyżej 
przytoczonej wersji. (c) 

  

   

    

„SPORT. 
PORAŽKA, CZY KLĘSKA? 

Ostatnie spotkanie międzypaństwo 
we w boksie przegraliśmy z Niemcami 

w katastrofalnym stosunku 14:2. Pięś 

ciarze niemieccy bezwzględnie prze- 

wyższali naszych zawodników i nasza 

przegrana nie znajduje żadnych tłu- 

maczeń, z wyjątkiem tego jednego: 
jesteśmy słabi! 

14:2! Oznacza to, iż na osiem spot 

kań wygraliśmy tylko jedno; przegra 

ło więc siedmiu Polaków, przyczem 

dwaj zostali znokautowani. Takiego 
wyniku historja naszego pięściarstwa 
jeszcze nie znała! Dzień 18 listopada 
b. r. stał się datą największej porażki 
polskiego boksu! 

Powinniśmy zdobyć się na szcze- 
rość i stwierdzić otwarcie, iż w spot- 
kaniu z Niemcami ponieśliśmy klę- 
skę, bo każdy bezstronny sportowiec 
tylko tak może określić przegraną 
14:2 przy dwóch nokautach. 

Stwierdzamy więć, iż przegraliśmy 
ponieważ nasi przeciwnicy byli lepsi, 
lecz pamiętajmy, że w r. ub. zwycięży 
liśmy Niemców. Oczywiście, obecna 
reprezentacja Rzeszy, przewyższa 
znacznie zeszłoroczną, lecz kontrast 
pomiędzy przegraną 6:10, a wygraną 
14:2 jest zbyt wielki, 

A więc walczyli inni! Tak i w tem 
kryje się zródło naszej porażki. W 
Niemczech, gdy zawiedzie jeden ze- 
spół, po paru miesiącach zostaje stwo 
rzony inny — u nas zaś jest stała, nie- 
zmienna reprezentacja i raczej zwra- 
ca się uwagę na przywrócenie formy 
dawnym gwiazdom, niż na wyłanianie 
nowych. 

Chcąc więc zapewnić sukcesy na- 
Szym barwom państwowym, winny 
władze bokserskie wciągać jak naj- 
Szersze masy naszej młodzieży do 
pięściarstwa; należy sprowadz:ć kil- 
ku dobrych trenerów — conajmniej 
na rok — i polecić im funkcje objaz- 
dowe oraz rozbudowywać jak najlicz 
niejsze kadry instruktorów. 

Uczmy się od naszych zwycięzców! 

Am wpi. 
ZWYCIĘSTWO PIĘŚCIARZY 

WILEŃSKICH. 

Oddawna zapowiadany, parokrotnie od- 
kładany odbył się nakoniec w ub. niedzielę 
mecz bokserski wileńskiej „Pogoni* z rep- 
rezentacją Grodna, 

Zwycięstwo — łatwe i bezapelacyjne — 
i. Bokserzy grodzieńscy są 

właściwie now szami, lecz posiadają już 
"paru wyróżniających się pięścianzy np. Jo- 

SR i Tenestanowa, 
Fyniki spotkań były następujące: 

WAGA MUSZA: — Bagiński (W) przez 3 
rundy przeważa nad Lenkiem (G.). 
WAGA KOGUCIA:—Łukmin II (W) ulega 

na na punkty silniejszemu Terestanowi (G). 
_ WAGA PIÓRKOWU: —: Niezły technicz- 

nie Jonas (G) zwycięża Roginiewicza (w). 
. Grodno nieoczekiwanie prowadzi 4:2, — 
jest to jednak ostatni jego sukces. 

WIAKA LEKKA: — Bardzo dobry Znamie 
rowski (W) w 3 rundzie odnosi zwycięstwo 
nad Ładą (G) przez techniczny k. o. 

WAKA POLSREDNIA: — Matiukow (W) 
wyraźnie jest lepszy niż Surmak (G) i osią 
sa zasłużone zwycięstwo. 

WAGA ŚREDNIA: — Poliksza (w) 
rywa z Talko (G). 
raźna. 

WIAGA PÓŁCIĘŻKA: — Wojtkiewicz (W) 
po 3 rundach gładko wypunktowuje Żuraw 
skiego (G). 

WIAGA CIĘŻKA: — Zawadzki wygrywa 
ma punkty z Mysiakiem (G). 

Ogólny wynik 12:4 dla Pogoni. 

Powyższy mecz wywołał duże zaintereso- 
wanie w Grodnie i rolę propagandową całko 
wicie odegrał. Nasi pięściarze walczyli Та`г 
zyskując uznanie miejscowej publiczności, 

    
     

i LSS 
Przewaga wilnianina wy- 

„ŻAKS* ZWIYCIĘŻA NAD REPREZENTACJĄ 

BOKSERSKĄ 8:4 BIAŁEGOSTOKU. 

Mecz bokserski ŻAKS-u wileńskiego i re 
* prezentacją Białegostoku w niedzielę dał na 
stępujący wynik: 

Waga musza: Sandler (2) — Lewi (B) wy 
grywa Lewin przez techn. Waga kogueia: 
Gwaj (ż) — Maj (B) wygrywa Cwaj (Ż) na 
punkty. Właga piórkowa: Kłaees (2) Motor- 
grywa Rozenblum (B) na punkty. Waga pół 
lekka: Muszalski (Ż) — Rozenblum (B) wy- 
grywa Rozenbłum (B) na punkty. Waga pó- 
Średnia: Jungier (Ż) — Kue (B) wygrywa 
Jungier przęz techn. K. O. Waga średnia: 
Pilnik (ż) — Filipowiez (B) wygrywa Pilnik 
(Ż) przez KO. w piątej sekundzie. Sędzia ri 
gowy: por. Żmudziński. Ponadto rozegrano 
mecz ping-pingowy ,ŻAKRS.* — „ŻKS.* zwy 
ciężył „ŻAKS* w stosunku 8:2. 

NIESPODZIEWANE ZWYCIĘSTWO 
POLONII 

Rozegrany w Warszawie mecz o mistrzo- 
stwo Ligi Polonja — Legja zakończył się 
miespodziewanem zwycięstwem Polonji 1:0, 
(1:0). Zwycięstwo nie było zupełnie przekony 
wujące, gdyż nacgół zaznaczała się przewa 
ga Legji. Jedyna decydująca o zwycięstwie 
bramka padła w 45 minucie ze strzału Mali 
ka. (Pat). 

  

ZWYCIĘSTWO POGONI. 

Rozegrany wczoraj we Lwowie mecz Li- 
gowy Pogoń — Ruch, zakończył się zwycięst 
wem Pogoni 2:1 (0:1). (Pat). 

NIEOCZEKIWANY SUKCES. 

Niespodzianką zakończył się rozegrany 
w Krakowie mecz Warszawianka — Wisła. 

Wbrew wszelkim oczekiwaniom zwycięst 
wo odniosła drużyna stołeczna 2:1 (1:1). — 
Przed przerwą zaznaczyła się zdecydowana 
przewaga Wiisły. W ósmej minucie Warsza 
wianka zdobywa niespodziewanie przez Kró 
łewieckiego bramkę, którą zawinił rezerwo 
wy bramkarzWiisły. W kilka minut później 
Artur wyrównuje. Po zmianie pól gra była 
równorzędna, szanse zwycięstwa na stronę 

Wiarszawianki przechylił znów Królewieeki, 
przyczem i tym razem słaby bramkarz nie 
interwenjował. (Pat). 

LEGJA PODGÓRZE 0:0. 

Zawody rewanżowe o wejście do Ligi po 
między Legją a Podgórzem zakończyły się po 
nownie wynikiem remisowym 0:0.. W. pierw 
szej połowie gra obustronnie nerwowa nie 
pozwala gospodarzom zaznaczyć przewag!. 
Po pauzie ataki gości coraz gwałtowniejsze 
jednak interwenjuje na czas doskonały bram 
karz Koczwara, Pod koniec meczu gra była 
bardzo ostra. Sędziował Lustgarten — Wii- 
dzów 4.000. а 

Wiobec wyniku remisowego rozegrane 22- 
stanie trzecie decydujące spotkanie na grun 
cie neutralnym, prawdopodobnie dnia 20 bm. 
w Łodzi. (Pat). 

MECZ KOLARSKI W' LONDYNIE. 

Drużyna uniwersytetu w Oxfordzie poko- 
nała reprezentację Niemiec 2:0. (Pat). 

KATASTROFALNY WYPADEK. 

W. Marokku na drodze Meknes — Fez w 
czasie szosowych zawodów kołarskich wyda 
rzył się katagtrofalny wypadek, Prowadzący 
bieg kolarz, jadący z dużą szybkością wywró 
<ił się na asfalcie szosy, padająe wraz z ro 
werem wpoprzek drogi. Zawodniey, jadący 
tuż za pierwszym, nie zdołali już zahamować 
i powywracali się, tworząe zbitą masę ludzi 
i rowerów. W! wyniku wypadku ośmiu ran 
nych, jeden z nich ciężko, (Pat). 

Pierwsze posiedzenie 
Ob. Komitetu Walki z Lichwą 

Elektryczną. 
„W dniu dzisiejszym ma się odbyć 

pierwsze posiedzenie nowopowstałe 
go Komitetu Obywatelskiego Walki z 
Lichwą Elektryczną. Posiedzenie to 
oczekiwane jest przez ogół obywateli 
z wielkiem zainteresowańiem, gdyż 
jak przypuszczają Komitet ten potra- 
fi akcję o tani prąd elektryczny po- 
prowadzić z większą energją i lep- 
szym skutkiem niż to miało miejsce 
dotychczas. 

Wzrost wkładów 
oszczędnościowych w P.K.O. 

w miesiącu październiku 1932 r. 
Miesiąc październik zaznacza się w P. K. О.° 

dalszym znacznym wzrostem wkładów osz- 
czędnościowych oraz liczby oszczędzających. 
Wkłady oszczędnościowe wzrosły w ciągu 

m-ca sprawozdawczego o dalszych 6.290.054 
zł. osiągając na dzień 31. października 1932 
r. stan zł. 377.674.360, łącznie zaś z wkłada- 

mi pchodzącemi z wałoryzacji dawnych 
wkładów markowych zł. 407.338.799. 

Równolegle ze wzrostem kapitałów osz- 
czędnościowych wzrosła w tym czasie bardzo 
znacznie liczba oszczędzających w P. K. O. 
Wi ciągu m-ca października wydała PKO. 
25.386 nowych książeczek oszczędnościowych. 
Ogólna liczba książeczek oszczędnościowych 
czynnych na dzień 31. października 1932 r. wy 
nosiła 878,698, łącznie zaś z książeczkami po- 
chodzącemi z waloryzacji 916.181 książeczek 

—0— 

Z Białorusi Sowieckiej. 
MASOWE ARESZTY KUPCÓW 

W MINSZCZYŽNIE 

Z pograniea donoszą, iż na terenie Miń- 
szezyzny GPU, dkonało masowych aresz- 
tów wśród kupcėw oskaržonych o spekulac- 
ję artykułami żywnościowemi. 56 areszto- 
wanych osadzono w więzieniu mińskiem. 
Trzej kupey: Miehał Kryłowiez, Włodzimierz 
Machnicz i Jasei Kuiszyn zbiegli na teren 
polski, 

Aresztowanym grozt kara ciężkiego wię- 
zlenia, 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wiełki na Pohułance — daje 

dziś we wtorek dnia 15 bm. o godz.8 w. re- 
welacyjną premjerę sztuki В. Shawa „Zbyt 
prawdziwe aby było dobre". 

Nadzwyczaj interesującą, dzisiejszą prem 
jerę B. Shaw „Zbyt prawdziwe aby było dob 

„ uświet inny występ znakomitego 
Teatrów Szyfmanowskich 

Jana Boneckiego, który kre 
sierżanta Miika. — Rolą ta 
podbił Stolicę, zdobyw. 

  

   

  

      

    

  

ować będzie rolę 

p. Jan Bonecki 

    

     

  

najwyższe uznanie pr. 
Obok Jana Bonec о м 

nych wystąpią: Dyr. Szpakiewi St. 

  

   

  

ki, W, Neubelt, s, C, Niedźwiecka, 
T. Kcronkiewiczówna i H. Rychłowska. 

$ obsadę tworzą Bielecki i Trapszó 

    pełniają dzisiejszą premjerę — reżyserowa- 
ną przez J. Boneckiego. 

Jutro w Środę dnia 16 bm. i pojutrze w 
artek dnia 17 bm. o godzinie 8 w. — 

prawdziwe, aby było dobre* po raz 
drugi i trzeci. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej 
skich ZASP. w Wilnie, gra dziś kapitalrą 
komedję Connersa „ROXY* (z M. Zarębiń- 

ską w roli tyt.) w Baranowiczac 
Jutro dnia 16 bm: — w żu, 17 bm. 

w Horodzieju, dnia 18 bm. w Stołpcach. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, — Ostatnie 
występy Einy Gistedt. Znakomita artystka 
E. Gistedt, która nicbawem opuszcza Wilno, 
wystąpi dziś w „Krysi Leśniczance* (eeny 

  

      

   

          

    

  

   

zmiżene). — Jutro także z udziałem E. Gi- 
stedt w jona zostanie również po ее- 
nach zniżonych „Księżniczka Czardasza”. 

Zapowiedź ostatnich występów E. Gistedt 
oraz szeregu przedstawień popułarnych pe 
cenach zniżnych, wywołała żywe zaintereso 

wanie. 

— „Szaleństwa Cołetty*. Najbliższą prem 

jerą „Lutni* będzie pełna humoru, werwy i 

zabawnych sytuacyj, melodyjna operetka 

Stolza „Szaleństwa Coletty* z M. Gabrjelli 

w roli tytułwej, Reżyseruje M. Tatrzański. 

Projekty dekoracyjne Hawryłkiewicza. — 

Premjera w końcu bież. tygodnia, 

RADJO 
WTOREK, dnia 15 Hstopada 1932 r. 

11,40: Przegląd prasy polskiej. Kom. me'e 

orołogiczny. Czas. 14.55: Program dzienny. 

15,00: Koncert dla młodzieży (płyty). 15,40: 
Komunikaty. 15,50: Muzyka (płyty). 16,00: 

"Wkród książek. 16,16: „Psychologiczne pod 
sławy nowych programów — odczyt. 16,30: 
Kom, Wileūskiego Autoklubu. 16,40: „Czaro 
dziejska moc książek* — odczyt. 17,00: Kon 
cert symf. 17,55: Program na śnodę. 18,00: 

Muzyka lekka. 18.50: Rozmaitości. 19,00: ,Kie 
runek przeciwpołskj odrodzenia litewskiego” 
— odczyt litewski. 19,15: „Ze świata radjowe 
go* — pogad, 19,30: Feljeton muzyczny. — 

Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Kon 
cert życzeń (płyty). 21,05: Dod. do pras. dz. 
radj. Wiad, sportowe. 21,15: Koncert. 22,00: 
Audycja wesoła: dwie nowele Kornela Ma 
kuszyńskiego. 22,40: Muz. tan. 22,55: Kom. 
meteor. 23,00: Muz. tan. 

  

ŚRODA, dnia 16 listopada 1932 r. 

11.40: Komunikaty i sygnał czasu; 14.35: 
Program dzienny; 15.00: Nowe płyty; 15.40: 
Komunikaty; 15.50: Muzyka popularna (no 
we płyty); 16.00: Audycja dla dzieci; 16.30. 
Kom. Zw, Młodz Polsk; 16.40: „O komiźmie* 
— odczyt; 1700: Odczyt dla nauczycieli mu- 
zyki; 17.15: Muzyka; 17.40: „Prawo kobiety 
do pracy” — odczyt; 17.36: Program na 
czwartek; 18.00: Muzyka taneczna; 18.50: 
Rozmaitości; 19.00: Przegląd litewski; 19.15: 
„Nowe odkrycia wileńskie* — odczyt; 19.30: 
„Czy teatr jest potrzebny wspėlczasnemu 
azłowiekowi* — felj; 19.45: Pras. dzien. 
radj; 20.00: Koncert; 20.55: Komunikaty, Wia 
domości sportowe, Dod. do pras. dz. radj; 
21.05: Koncert solistów; 22.00: Na widnokrę 
gu; 22.15: Melodje z filmu „100 metrów mi- 
łości*; 22.40: „Ciotka Albinowa mówi* — 
monolog humorystyczny; 22.55: Kom .meteor. 
23.00: Muzyka taneczna. 

WOÓWINKI RADIOWE. 

POPOŁUDNIÓWKA SYMFONICZNA. 

O godz, 17 transmitowany będzie z War 

szawy Koncert symfoniczny pod batutą Grze 
gorza Fitelberga. Na wstępie orkiestra Filhar 
monji Włarszawskiej odegra rzadko słysza- 
ną symfonję a—moll Władysława Żeleńsk'e 

go, nagrodzoną w swoim czasie na konkursie 
Filharmonji. Poszczególne części symtonji: 
Legenda, Marzenie nad Wisłą, Sobótka i 
Pieśń ludowa. 

AUDYCJA WESOŁA, 

O godz. 22,00 we wtorek ze studja Roz- 

głośni Wileńskiej zostanie nadana audycja 

wesoła na kanwie dwóch nowel Kornela Ma 

kuszyńskiego: 1) Skradzione serce, 2) Aną- 
tol. Nowele te specjalnie zostały przygotowa 

ne do mikrofonu i wykonane będą przez Ar- 

о!0 Teatrów Miejskich, = 

  

sł 

ODCZYT DLA PEDAGOGÓW. si 

Dzisiaj we włorek o godz. 16,15 w dziale 
odczytów dla nautżyceli dr. Jan Kuchta pe 
tuszy w swej prelekcji p. t. „„Psychologicz 
ne podstawy. nowych programów* przeprowa 
dzanej obecnie reformy szkolnej zgodnie z 
postulatami najnowszych badań psycho-peda 
gogicznych i dydaktycznych 

List de Redakcji. 
Na zasadzie art. 21 Dekreiu w przedmio 

cie tymczasowych przepisów prasowych z 
dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. poz. 186—19) 
w związku z ukazaniem się wzmianki p. t. 
„Nawet fałszywe monety kradną* Nr. 65 z 
dnia 30. 10. 1932 roku „Kurjera“ proszę o za 
mieszczenie następującego sprostowania: 

„Nieprawdą jest, że starszy sekretarz Pre 
kuratury Sądu Okręgowego w Nowogródku 
Jan Kołesiński rzucił podjerzenie o kradzież 
na b. urzędnika Sekretarjatu tejże Prokura 
tury Bronisława Nizowieza „swego osobiste- 
go wroga” przez co chciał mu „uczynić krzy 
wdę, wywrzeć na mim drapieżną osobistą 
zemstę”. 

Natomiast prawdą jest, że urzędnik sek 
retarjatu Prokuratury Okręgowej w Nowe 
gródku Bronisław Nizowicz za ujawnione 
przezemnie nadużycia służbowe pociągnięty 
został do odpowiedzialności karnej i dyscypli 
marnej, a p. o. sekretarza maqzelnego tejże 
Prokuratury p. Jan Kolesiński był tylko prze 
słuchiwany w tych sprawach w charakterze 
świadka. 

Dnia 12. 11. 1932 r. 

(—) A. ZDANOWICZ 

Prokurator 
Sądu Okr. w Nowogródku 

Humor. 
'DOBRE INTERESY. 

— Jak ci się powodzi? 
— Zmakomicie! Mam trzech urzędników 

po 10,000 franków. 
— Pensji? 
— Nie, kaucji. (Le Rire),
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Spostrzeżenia Zakładu Metoorciogji U.S.B. 
w Wilnie z dnia i4/X! — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 781 

Temperatura średnia = »C. 

- najwyższa —- 3° С. 

+ najniższa — 6° С. 
    Opad: — 

Wiatc: 

fendencja: 

połudn -zach. 

spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

Przewidywaniy przebieg pogody w dniu dzi- 
sieįszym 15 listopada według PIM. 

Po rannych mgłach w ciągu dnia pogoda 
słoneczna o słabych ruchach powietrza. No 
cą silne przymrozki. W dzień temperatura 
w pobliżu zera stopni. 

MIEJSKA 
— Troska o zatrudnienie bezrobotnych. 
związku ze zbliżającą się zimą wskutek 

ego wzrasta bezrobocie, Ministerstwo Pra- 
-y i Opieki Społecznej zwróciło się do Magi 
stratu z żądan'em przedłożenia wykazn ro 
bót, jakie samorząd zamierza prowadzić 

Plan taki zostanie wkrótce przez Magist 
rat przedłożony władzom centralnym. 

LITERACKA 

— Prof. M. Kridl na Środzie Literackiej. 
Dnia 16 bm. o godzinie 20,30 w siedzi 
Związku Literatów odbędzie się kolejna ., 

da literacka", Wi charakterze prelegenta wy 
stąpi prof. Manfred Kridl, który w bieżącym 
roku objął na Uniwersytecie wileńskim kate 
drę po prof. St. Pigoniu, Prof. Kridl mówić 
będzie „O wartościach artystycznych polsk'ej 
poezji romantycznej'* Dla członków Związku 
wsięp bezpłatny, wprowadzeni goście — 1 
zł. 

— Ogólnopolski Zjazd Literatów w Kra 
kawie. Wi związku z uroczystościami ku cze 
Wyspiańskiego, które odbędą się w Krako 
wie w ostatnich dniach listopada, organizuje 
się w dniach 27 i 28 bm. ogólnopolski Zjazd 
Literatów. Wi Zjeździe tym wezmą udział 
delegaci Związku Zaw. Literatów Polskich 

złożą wieniec na grobie 

Skałce, Zarząd ZZLP. bę 
dzie wdzięczny osobom, które zechcą o 

ć do projektowanego wieńca palmy wi 
leńskie. Palmy te można składać w siedzi- 
bie Związku (Ostrobramska 9). 

   

      

   

  

  

    

   

  

      

ARTYSTYCZNA. 

— Wystawa Józeta Horyda Dzisiaj o go- 
dzinie 19 zostanie zamknięta wystawa malar- 
stwa monumentalnego, portretowego i pejza- 
żu Józefa Horyda. Padajemy to wszystkim 
miłośnikom sztuki, którzy wystawy jeszcze 

zwiedzić nie zdążyli. Wystawa mieści się w 
kasynie garnizonowem przy ul. Mickiewcza 
13, otwarta od godziny 10 do 19. * 

Wstęp 50 gr. ulgowy 30 gr., wycieczki -— 
20 groszy od osoby. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Delegacja Stow. Studentów Żydów in- 

terwenjuje u ministra ks. Żongołłowieza. W 
ubiegłym tygodniu delegacja stowarzyszenia 
studentów Żydów przyjęta została przez wi- 
ceministra oświaty ks. Żongołłowieza. Delega 
cja wskazała na ogóólną pauperyzację ludno- 
ści żydowskiej na terenie Wilna i w związku 
z tem ogromnie ciężką sytuację materjalna 
studentów Żydów. Delegacja jednocześnie 
przedłożyła memorjał, w którym prosi o u- 
dzielenie jednorazowego subsydjum na pokry 
cie zeszłorocznego deficytu, ki powstał z 
powodu redukcji przez uniwersytet dochodów 

  

   

  

  

  

   

"hulanka I, 

RONIKA 
Bratniej Pomocy, o proporcjonalny Tozdzał 
wpływów sumy „pomoc w naturze" i na bu- 
dowę domu akademickiego dla studentów Ży 
dów, i o udzielenie żydowskiej bratniej pomo 
cy bezpłatnego lokalu. 

Minister ks. Żongołłowicz zainteresował 
się przedłożonem podaniem i podobno przy- 
rzekł załatwić je pozytywnie. 

SPRAWY SZKOLNE 

- Dyrekeja Instytutu Nauk Handłowo - 
Gospodarczych w Wilnie ul. Mickiewicza 18 
nrości, że z dn. 1 Alistop a rb. uruchom*one 
(gmach Br. Jabłkow 1), podaje do wiado 
zostały w Instytucie Kursy Językowe Ob 
cych: angielskiego, hiszpańskiego, francus 
kiego i niemieckiego. - 

Nauczanie będzie prowadzone w "ai rupach 
do 12 osób na trzech poziomach: kurs ele 
mentarny kurs wyższy oraz kurs specjalay 
(literatura lektura specjalna, koresponden 
handlowa stenografja i konwersacja). 

Wykłady wieczorowe w godz: 5—9 Irzy 
razy tygodniowo. Opłata zasadni: od każ 
dego j a wynosi 15 zł. miesięcznie. 

h informacyj udziela i za 
retarjat Instytutu codzien 

WOJSKOWA 

- Dodatkowe posiedzenie Komisji poko 
rewej. Najbliższe posiedzenie Komisji Pobo 
rowej wyznaczone zostało na dzień 23 b. m 
Posiedzenie to jak zwykle odbędzie się w Db 

kalu przy ul. Bazyljańskiej 2. 

— Poborowi mogą się jeszcze starać 0 od 
roczenie służby wojskowej. Poborowi którzy 
starali się o odroczenie służby wojsk. wzgled 
nie ulgi i którym zostało odmówione nasku 
tek wymierzonych im kar za niezadośćuczy 
nienie na czas wymogom rejestracji, wohec 

ji kar na mocy amnestji mogą obecnie 

ponownie wszcząć nia, W! sprawie tej 
zainteresowani mo; adać podania do Sta 
rostwa Grodzkiego do dnia 24 bm. 

GOSPODARCZA 

— Dziś upływa termin płacenia zaliczki 
na poczet podatku obratowego. Z dniem dzi 
siejszym upływa ostatni termin płatności 
rzec! zaliczki na poczet podatku obrotowe 
go za rok 1932, 

Po tym terminie opieszałym płatnikom 
doliczane będą kary za zwłokę. Podatek zaś 
zostanie ściągnięty w drodze egzekucj 

- Obniżenie kar za zwłokę podatkową. 
wi osłafnóm N-rze Dziennika Urzędowego M 
nisterstwa Skarbu ogłoszono rozporządzeni: 
ministra w sprawie obniżenia kar za zwło 
kę, odsetek za odroczenie tudzież kosztów 
egzekucy jnych. Od 1 listopada ną, poczet nie 
odroczonych i n'erozłożonych zaległości po- 

bierać się będzie tyłko 15 proć. w stosunku 
rocznym, 

  

     

    

  

  

   
    

  

   
   pisy przyjmuje S 

  

   

     

            

  

    

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

- Tewarzystwo Przyjaciół Ogrodu Zooło 

gieznego w Wiilnie. Dnia 16 listopada r. b. 
(we środę) o godz. 7 po poł. (19) w lokalu 
Szkolnej Pracowni Przyrodniczej (ul. M. Po 

wejście z podwórka) odbędzie się 
Walne Zebranie T-wa z następującym porząd 
kiem dziennym: 1) wyboryw władz T-wa, 2; 
program działalności, 3) wolne wnioski 

— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwy 
nieniem istopada w lokalu Porad 
Eugenicznej: (ul. gowskiego 4) Dr. Med. 

      

  

   

      

KURO BR 

W. Mórawski wygłosi odczyt na temat „Kila 
(syfilis) i jej rozpoznanie". 

Początek o 5 i pół wiecz, 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Spółdzielczy teatr żydowski. W zwis: 

ku z zamknięciem teatru żydowskiego przy vl 

Ludwisarskiej pracowni zawkniętego teat- 

ru stworzyli spółdzielnię i wynajęli nowy lo 
kal przy ul. Nowogródzkiej 8, gdzie mają za 
miar uruchomić nowy teatr żydowski. 

— Secesja w Związku Kupców Żydów. W 
Wiilnie powstał ostatnio związek kupców Ży 

ich. Związek ten został zorganizowa- 
z członków istniejącego już Zwi 

będących w opozycj* do obecnego zai: 

RÓŻNE. 
je przepisy o grzebaniu zmarłych. 

jm czasie ukaże się rozporządze 

nie wykonawcze do ustawy o grzebaniu zmar 
łych. Na mocy nowego rozporządzenia przy 
każdym cmentarzu musi być urządzony dom 

przedpogrzebo! rzygotowany w ten spo 
sób, by mogły się jynku tym odbywać 

nprz. sekcje zwłok. Pozałem nowe rozporza 
dzenie zobowiąże Magistrat do utwor 

gminnego. Na ementarnzu gn 
ane będą osoby ubogie, które nie 

cmentarzom wyznaniowym za 
remonję wobec ubóstwa po- 
' Cmentarz taki powstanie 
na terenach wolnych. Spra 
nia konduktów pogrzebo- 

my pozostaw o 
zy administrt 

Wktęp wolny. 

  

   

     

  

   

    

       

   

  

        

  

  

     

       

    

   

  

wy uporząd 
wych, hamującwych ruch ulie 
ne będą do kompetencji wła 
cyjnej. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TAJNA GORZELNIA. 

W. dniu 13 bm, w mieszkaniu Grygoniso 
wej Anastazji, zam. przy ul. Chmielnej Nr 
10 zestał ujawniony w stanie czynnym apa 

rat do pędzenia wódki oraz już wypędzona 
wódkę. Dochoczenie prowadzi IV Komis. P. 

Państwowej. 

    

  

   

KRADZIEŻE. 

—W dniu 12 b. m. Lasota Juljan zam przy 
zamku Raduńskim nr. 8 zameldował że w 
tymże dniu między godziną 15—17 w cza 
nieobecności domowników nieznani sprawej 
zapomocą v ania szkobli dostali się do je 
go mieszkania skąd skradli garderobę męską 
i damską oraz różną bieliznę łącznej wartoś- 
ci zł. 700. > 

W dniu 13 b. m. Duszczenko Aleksander 
zam. przy ul. Rydza Śmigłego nr. 39 zameldo 
wał że w tymże dniu o godzinie 18 w czasie 
nieobecności domowników nieznani sprawcy 
zapomocą otwarcia lufcika w oknie dostali 
się*do jego mieszkania skąd skradli róóżną 
garderobę męską i bieliznę damską łącznej 
wartości zł. 300. 

W. dniu 13 b. m. ze stadjonu przy uł. 
chiwania fizycznego dokonana została kra- 
Pióromont na szkodę okręgowego ośrodka wy 
dzież pantofli sportowych oraz innych drob- 
nych rzeczy łącznej wartości zł. 30. Ustalono 
iż kradzieży tej dokonał Druc Natan, zami»- 
szkały przy ul. Garbarskiej nr. 9, którego ze 

skradzionemi rzeczami zatrzymano. 
W nocy z dnia 12 na 13 b. m. 

kasyna garnizonowego przy ul. 
nr. 13 podczas rautu na szkode A 
wiczówny Reginy została skradzic 
damska zawierająca zegarek damski oraz go 
tówkę łącznej wartości zł. 100. oraz na szko- 

dę żony pułkownika Obertyńskiego Tomasza 
również skradziono torebkę akiiską zawiera 
jącą gotówkę. Ustalono iż kradzieży tej doko 

zydrygiewicz Michał zam. przy ul. Su- 

bocz 65, którego ze skradzionemi rzeczami 
zatrzymano. Torebki zwrócono poszkodowa- 

i 

  

   

      

z lokalu 

Mickiev 

   

    

    

Nożem w brzuch. 
ski uderzył nożem 
Lekarz Pegotowia ratunkcGwego po udzicie 
niu pomocy cdwiózł poszkodowanego do Szpi 

W| dniu 13 bm. w czasie odbywającej się 
zabawy w demu przy ulicy Derewnickiej 
Nr. 19 na tle osobistych porachunków powsta 
ła bójka pemiędzy Osipowiczem Władysła 
wem zam. przy ul. Kalwaryjskiej Nr. 27, a 
Piotrowskim Andrzejem zam, przy ul Wił- 
komierskiej Nr 58, w czasie której Piotrow 

w brzuch Osipowieza. 

  tala Św. Jakóba w stanie b. ciężkim. Spraw 
cę zatrzymano. Dochodzenie prowadzi Wyńz. 
Śledczy 

żwięk. Kino - Teatr | DZIŚ! 

dollywood | 
dskiew. 22, tel. 15-28 

  

W rol. gł.: 
- NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

Dwie orkiestry: |) NW Szponach handlarzy kobiet 
(Szlakiem hańby) Potężny dramat obyczaj. p-z pow. Merczyńskiego. W rol. g! Malicka, Samborski ; inni 

Pierwszy raz w Wilnie sensac -awanturn. film smeryk. z udział. cudow- 
nego psa Rin-Tin-Tina. 

Początek o godz. 4-ej. w sobotę i niedzielę o godz. l-ej pp. 

  

M. NIKIFOROWSKI. 

Den KIE coś nóywcgol Zapomnizie 
troskach, kłopotach, zmartwieniach oglądając 
szampańską, pełną humoru operetkę paryską 

DZIŚ niebywała sensacja! 
Wielki podwójny program: 

2) W mrokach nocy 
2 zbrodniczej szajki, która została zdemaskowana. 

„SZLAK NIEPOTRZEBNY". 
— ©О ludzie najdrożsi! — rzuciło 

się do głowy Wasilowi. — Jak cesarz 
i Rosjanie niewolili innych, rabowali 
cudzy dostatek, z ziemią równali k 
cioły, wsie i miasta, zmuszali do w:er- 
nopoddańsiwa — rachowało się to 
za czyn bohaterski. A gdy inne, jak 
np. my z Polakami stali za swą oj- 
czyznę | wolność, to już był bunt 
przeciwko  pomazańcowi  bożemu: 
Niejuż Niemcy. 

zucą się odrazu na 
? Przecież wiemy. 

chrześcijanie, tak samo wie 
ga i kościoły stawiają, A jakże z Niem 
cami? Czy będzie im Bóg dopomagał. 

jak i nam? Zaprawdę przedziwnie! 
Nam i Niemcom i Francuzom? A mo- 
że ącznie Rosjanom prawosław- 
nym? Rabować cudze dobro idą? Albo 
Niemcowi potrzebne moje cztery dzie 
sięciny. lub jego ziemia dła mnie? 
Napewno to carom i generałom cze- 

goś zabrakło, niechby wzięli się jedne 
z drugiemi za czuby i połuzały, kiedy 
tak. A nam spokój. 

Wspomniał Wasil pogawędki z 
dziadem Pranukiem. Oczy zapałały 

      

jak dawniej Tataro- 
cerkwie I    

     

  

  

mu a uśmiech twarz rozjaśnił. 

— Gzy nie nadchodzi czas urze” 
czywistnienia? Mówił Pranuk — jak 
300 lat ichnego panowania minie, 
muszą powstać nowe państwa. — Ol 

i swojej chaty doczekamy. Może w 
tych pierwszych strzałach już świła 
jutrzenka lepszej doli. lepszego ży- 
cia j świetlanej przyszłości. 

— Nakrojś — podano komendę. 
wódiab 

    

   

Nie zauważył zadumany Wasil że i 
nabożeństwo „„mołebien'* się skończy- 
ło, Znów zagrzmiała orkiestra i pułk 
pomaszerował na stację. Z tyłu wy- 
ciągnął się wąż powózek, dwukółek 
i polowych kuchni. 

Wieczorem najszybsza lokomoty- 
wa sormowska, pędziła całą parą 
ciągnęła kilkadziesiąt wagonów towa 
rowych „naładowanych ludźmi, koń- 

mi, kulomiotami. karabinami i nabo- 

  

    

jami, Hruczała, stękała, złowała (zło- 
ściła się) kłębami pary i dymu. a pę 
dziła niepowstrzymanie ku zachodo- 
wi; 

— Żegnajcie w / | wszystko! 

      

  

je rodzinne, y, rodzice, Ha- 
nulka— rozmyślał: Wasil. spoglądając 
przez szeroko rozwarie drzwi wago: 

nu, w ciemne dale nocne. — Obaczę Hi 

was, czy powrócę do was? Wyprawi- 
się w okropną, niepotrzebną po- 

skąd wiele kto i nie powróc.. 
Migały przd oczami wsie. 

zagajni jeziora, | rzeczułki. 
   

  

niwy 
A pociąg pędził w szale, pozostawiając 

  

za sobą miasią. slaej 
kie i nieubłagalniesię zbliżał ku temu 
kresowi, co przeprowadziła słaba, za- 
borcza ręka ludzka, ku kresom samo 

złudy, do kresu drwin nad pr. 
do lego kresu. który ludzie nazyw: 
Granica. 

osiedla ludz- 

  

   

    
XVIII. 

Na trzeci dzień wyładowa. się pułk 
w Olicie i maszerował po drogach 
litewskich. Zatrzymał się w Marjam- 

  

   

  

Czarujący chłopiec 
ulub. piosenk. bohater filmu „Kongres tańczy” HENRY GARAT oraz gw. Peryże MEG. LEMONNIER 

Ceny miejsc: Parter od 49 gr. 

(Il est 
charmant) 

Początek a godz. 2,4, 6, 8 i 10:15 

Zakusy Ciekawe, pełne napięcia momenty. 

polu — skąd pozostawało do granicy 
nie więcej jak czterdzieści kilomet- 
rów. Za dwa dni posunął się dalej. 
Nie dochodząc do Wołkowyszek czuć 
było (słychać) od granicy strzały ar- 
matnie. 

Poczęstują nie na żarty. Może 
sprobujemy dzisiaj” —- gwarzył Wa- 
sil, stąpając obok kulomiolu. 

Ze strony Wpłkowyszek nadjecha 
ło kilka: samochodów ciężarowych i 
zatrzymało się. Z przedniego wysko- 
czył młody oficer i podszedł do puł- 
kownika. Niejakiś czas rozglądali ma 
pę i coś omawiali. 

Kompanja kulomiotów — pierw 
szy i drugi naprzód. —— podano ko- 
mendę. Wasil był przy drugim. 

— Żegnajcie. — zakrzyczał do ko 
ilegów = może wprędce się zobaczy- 
my! i pod ł ku samochodowi, na 
które wraz załadowano kulomioly i 
kompanję piechoty. 

Poza Wołkowyszkami ominęli 
ostrym kłusem zmierzają- 

cą ku granicy, skąd szedł grzmot ar- 
mat. Jeszcze parę kilometróów, a sły 
chać i skrzęk kulomiotu. Z poza lasu 
wznosiły się słupy dymu. Napotykany 
wozy, obładowane dobytkiem domo- 
wym. Zapłakane kobiety. przestrasze- 

  

    

      

  balerję 

      

ni mężczyźni popędzali żywiołę, (ko- 
nie krowy). 

To byli pierwsi „bieżeńcy”. Pierw- 

  

sze bezwinne, niepotrzebne ofiary - 
rozpoczętej wojny. To były pierwsze 

fale niepotrzebnego morza bierzeń- 
cóów co tak niepomiernie falowało 
w lata następne, To były pierwsze, nie 
potrzebne łzy rozpaczy, smutku, bie- 
dy i wygnania, To były pierwsze nie- 
potrzebne ofiary --- pierwszej pożogi. 
ruiny i zniszezenia. Pierwsi podróżni- 
cy niewolni, oderwani od zacisznych 

  

  

  

   

W-I-K-E-N S KŽI 

Dziś nareszcie długooczekiwana premiera! 

Maurice CHEVALIER 
Jeanette MAC DONALD 

GODZINA Z TOBĄ 
Muzyka Oscara STRAUSSA. 

Początek o g. 4, 6, 8.i 10.15, 

świat.-znany 

Bźwięk. Kine-Temtr [ Р!ОЗеоКага 

PAN i czarujący 

słowik ekr. 

  

w pełnym szampańsk. humo- 
ru filmie dźwięk.-śpiewnym 

  

Najulvbieńsza pzra aktorów: 

reżys. genju- 
pe pie Ernesta LUBICZA. 

100% humoru, muzyki i czarownych m elodyj. 
NAD PRCGRAM: AZTUALJA DŹWIĘKOWE. 

Na |-szy seans ceny zniżone, Bilety honorowe i bezpłatne bezwzgl. nieważne 

DZIŚ! Gigantyczne triumfalne, genjalne w swej prawdzie arcydzieło króla reżyserów CECILA DE MILLE'A 
Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-28 

Bezbożne dziewcze 
Najgłośniejsi artyści. Tysiące statystów. Kto tego filmu nie widział — ten nic nie widział. 
ludzi o silnych <werwachł Wyprasza «ię SzaPublicinośći.a przybycie na: początki ae8neów © R 
w sobotę i niedzielę v godz. 2-ej. 

Tregiczne przeżycia 

dzisiejszej młodzieży 
Film ten tylko dla 

6,8 i 10.15, 
nieważne. 

  

   Na |-szy seans ceny zniżone. Honorowe bilety bezwzglę у 
  

szasękowe Mina | 

£ASINO 
*ialka47, tel. 15-41, | 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Miekiew. II, tel. 15-6! 

Dziś premjera! Najge- 
njalniejsi artyści filmowi” 
łamiającego talentu w swej 

kreacji dźwiękowej p. t. 

DZIŚ! Niezwykle interesujący film 
z życia ameryk. królów podziemi 

W rolach głównych: Clark Gable, Lewis Stone, Wallace Beery i inni. 
NAD PROGRAM: Bodatki dźwiękowe. 

Emii JANINGS i Marleną DIE 
NIEBIESKI MOTY 

  

Tajemnicza 6-Kka (The secret six) 
Ceny od 25 gr. Początek o g. 4. 6. Bi 10'15, w sob. i niedz. o 2-ej 

zabłysną człą po- BER a 
t miło: ci i pokusy, poświę- 
"oczątek seansów o g 4-ej 

    
   

Wstrząsający dran 
cenia i zdrady, 

  

Kursy Elektrotechniczne 
i Mierniczo-Drogowe 

prowadzi Towarzystwo Kursów Technicz- 
nych. Adres: Wiłno, Holendernia 12 — 
gmach Szkoły Technicznej. 

Przy powyższych kursach będzie rów- 
nież uruchomiony Il kurs mierniczy dla słu- 
chaczy, którzy ukończył ы czyli w poprzednich 

Niniejszem mam zaszczyt zakomunikow zakład krawiecki został Senienos na i žadės, ną 24, m. 1, wejście frontowe |- -sze piętro. 
Gwarantując wykwintne i akurstne wykonanie p ósień: W-g najnowszych modeli zagranicznych. 

<lecsn się łaskawej pamięci 
i pozostaję!z głęboki poważaniem 

5z. KUNIN 
Dyplomowany Krojczy w Paryżu. 

Ogłoszenie. 
Kasa Chorych w Wilnie unieważnia skrodzio- 

ne w dniu 7 b. m. w Oddziale Kasy w Postawach: 
1) Kwitarjusz sekwestratorski serji „300", zawierający 
niezużyte pokwitowania od Nr. 55—100 wł. (pokwit. 
na wpłaconą należność z tytułu składek), zaopatrzone 
w odcisk okrągłej pieczęci Kasy Chorych w Wilnie 
oraz 2) Kwitarjusz rozchodowy, zawierający niezużyte 
asygnacje od Nr. 320—400 włącznie. 

J. Gradowski E. Kątkowski 
Dyrektor Komisarz Zarządzający 

Likwidacja Lombardu 
"BISKUPIA 4 

OSTATNIE DNI WYPRZEDAŻY. 

  

  

  

Obwieszczenie © licytacji, 
W myśl $83 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dn. 26.VI.32 r o postępowaniu Władz Skarbow. 
(Dz U. R: P. Nr. 6?, poz. 580) lil Urząd Skarbowy 
w Wilnie podaje do wiadomości ogólnej, że w dniu 
15 listopada 1932 r. o godz. 10 rano w lokalu garaža 
Bunimowicza przy uj. Szeptyckiego. 16-a, celem ure- 
gólowania zaległych należności państwowego fundu- 
szu drogowego na rzecz Magistratu m Wilna odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji następujących ruchomo- 
ści: 3 autobusów, z których 2 od ceny zaofiarowania, 
a jeden oszacowany jest na sumę zł. 500. 

1156/V1 | Ill Urząd Skarbowy w Wilnie. 

Y KLUPNIĘ NALEŻY 
ów ŻĄDAĆ TYLKO Osrazeže Nas Pa, 

PROSZKÓW z.KO GUTKIEM" 
W OD LAT TRZYDZIESTU 

"SIĘ MAŚLADOWNICTW, UPOR- 
ZCANYCN W ZODOŚNEM 00 

MAJZEGO OBAKOWANIU. 

  

osiedli od pracy spokojnej i rzuceni 
na... Szłak Niepotrzebny. 

Samochody pędziły szparczej i 
szparczej. (szparko — prędko). Minę- 
ły las. Naprawo szosy płonęła wieś, 
na lewo — dopalaly się dwie kolonje. 
Już dolatywały i z grzmotem wybu- 
chały, pociski. Widać Wierzbałów. Za 
nim stację, nad którą rozściełały sie 
kłęby dymu. Wichrem minęli Wierz- 

  

  
wodu, niemiecka piechota znów prze- 
szła do zaczepnej akcji. 

Robiło się nie swojsko. Z sąsied- cy, 
niego szańca, jeden Mec, pr : 
nąwszy, 
Miał czerwony lewy rękaw koszuli 
krew są 

ciekła po ręku i spadała na piasek. 

  

      
  —— 

Mie spóźniaj się — póki czasi 
za JUŻ POJUTRZE 

dnia 17 b. m. rozpoczyna się ciągnienie lej klasy 
zreformowanej 26-ej Polskiej Loterji Państwowej. 

Kto jeszcze kupi los w najszczęśliwszej 
i największej w WILNIE koiekturze 

= MINKOWSKI 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17 

może zdobyć szczęście, bogactwo i polepszyć swoją przyszłość. 

wena CAŁY MILJON ZŁ. WYGRANA 
ĆWIERĆ LOSU — TYŁKO 10 ZŁOTYCH. 

      wielkiej, 

  

      
       

  

Akuszerka' Dr. Wolfsen 

  

  

Od zcza 1843 lstniajs | Choroby skórne, Alam 1 weneryczne; | Al | 

Wilenkin i i moczoplciowe & 
i włieńska 7, tel. 10.67 pe o: 

4. za i kj 1lica msztanowa „ m. ul. TATARSKA 20 a od godz. 9--1 i 4—8 k mk 

  

й. Blumówicz 
Choroby weńeryczne 

Akuszerka : 

M. Brzezlia 
skórze i moczopłciow e, SZBCJŁ Ba PRG 

. j ul. Wielka Nr. 21, „przeprowadziła sią 
MESA Mocna, | | tel. 9-21. od S—! i 3—8 |! Zwierzyniec, Tom. Zana 

NIEDROGO W, Z. P. 29. az lewo Gedeminowską 
ul. Grodzka 27. 

    

  

       
  

fa dsyednz Karšk ati | Dr. J. Berasztein W. Z. Nr. 3093 
INA R BTY. į choroby skórne, wenerycz. E оы 

NASESZŁY WOwoścI, | RE | uiocsówłatówo kuszerka     
Mickiewicza 23, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—€ Śmiażowska 

  

    

   

  

  

ŻW P przeprowadziła się, 
ы — ne uj. Mickiewicza 4—6 

a £ tsmaże zubinei kosmatecz* B okój Н Kdentashara | ma marezeskiybre- 
AA y ik ara tuczajki i wągry, 

z wygodami bez mebli Chorob; skórne, w. Z. P. 48. 6323 

do wynajęcia wenaryczna 
Styczniowa 8 m. 4 (róg 1 moezopielowa, 
Mickiewicza, obok lzby ullea Mickiewicza 4 
Handlowo -Przemysłowej. beto! do Aeautė 

„KEVA“ (Paris) 
Išiekieimioza 37, tel. 687. 0d11-1 
Rozgładzanie i odświeża- 
aa twarzy. Leczenie wą- 
grew ipryszczy. Elektry- 

zacja. W.Z,P. 58. 

NAUKA 
szybka i gruntowna języ- 

telefon 10-90, 
ad godz. 9—12 1 £— 

Ur. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 

  

Potrzebne dla adwokata 

3 pokeje 
bez mebli z wygodami. 

Oferty: Niemiecka 4 

Mieszkznie 
3 pokoje z kuchnią, 

  

   
  

  

   
  

  

ciepłe, ' suche, slo-| 74 122 adGowietz ków obcych: nłemiecki 
B= Peje Z GE k d - n=czne do wynajęcia Mickiewicza 24, tel. 277 | Só czyni 

Skopėwka B= towanie do matury ze 
m — wszystkich pszedmiotów. 
pi ine reperuię De. I „ KUDREICZ Lekcyj udzielają specja- 
аппа stoję i Žakas 15 liści b. prof gimnazjum 

i absolwenci Uniw. S. B. 
Zgłoszenia do Redskcji 
„Kurjera“/ pod „Nauka“ 

Choroby weneryczne, 
syfilis i skórne. 

Przyjm. coć 7—8'4 1.3 64 

wynajmuję — Mickiewicz» 
37—32, Wiejście z ulicy 

Ciasnei. B. Estko 7102 

    

  

  

  

pnelami. Korzystając z powstałego za- czucie gorsze zwierzęcego, poczucie 
mięszania jakie powstało z tego po- niepolrzebnie zaszczepione: zabójst- 

wa bliźnich. 

Sytuacja stawała się rozstrzygają- 
Raptem — z poza Wierżbałowa 

ykue-  doleciał grzmot i rosyjska baterja syp 
torowego.  nęła armalniemi poczęstunkami. Nie- 

mcy s.ę zachistały i rozpoczęły odwrót 
Znów trajkotał Was'la  kulomiot. 
Po szańcach zagrzmiało hura, i M-cy 

     

spełzał do rowy 

  

zyła się bujnemi kroplami, 

    

  

  

  

bałów. Nad głowami wybuchnęły Drugi — niedaleko stękał i prosił z resztakami W-ców rzucili się za 
szrapnele. Zagwizdałe kule. Samocho-  sanitarjusza. nieprzyjacielem w ataku. 
dy stanęły -— dalej jechać nie było taptem, wzniósł się, sześć — sie- Wasil odetchnał wolniej. Swoje za 
niożności. Piechota rozsypała się łań- 
cuche m. trzymając kierunek na sla- 

Z tyłu podążały kulomioty. Wy- 
buchały coraz częściej szrapnele i gra 
naty, żołnierze przeszkoczyli tor ko- 
lejowy. Na pagórkach. — wzdłuż t0- 
ru, — ciągnęły się, na prędce ypa- 
ne, szańce które zaledwie zakrywały 
strzelców, Szańce zajmował balaljon 
W—skiego pułku, któremu pośpieszy- 
tey pomocą M—cy. Zranku znacho- 
dził się bataljn na samej granicy, leez 

- ustępując przed przeważa jącemi si- 
łami niemców — cofnął się do sta 

- gdzie ledwie się trzymał pod to- 
rem kolejowym. Posiłek pułku M-ców 
zmienił sytuację. 

Strzelanina wzmogła się. W mgnie 
niu oka umocował Wasil kulomio! 
do czego posłużył maleńki szanie 

którego obrońca z głową przestrzelo- 

ną leżał z boku. Poczucie samoobrony 
może i pomsty. przemówiło do Was:- 
la. Na rozmysły czasu nie było. Zmie- 
rzył okiem odległość, poslawił celnik 
i wypuścił salwę próbną. Ze strony 
niemców strzelanina porzadziała. 
sil widocznie nie spudłował. Jeszcze 

atra kotal kulomiol. Niemey przv 
cichły, lecz na te miejsce artylerja po 
częła mocno sypać granatami i sz 

  

   
   

  

   

  

   ja w 

    

  

     
wano 

    

      

  

dem kroków, słup ziemi, huknął stra- 
szny wybuch. Granat trafił do okopu. pa 
Posypały si 
nie. Coś mokrego spadło Wasilowi na 

ę. Dotknął ręką i odrzucił kawa- 
mięsa 

Dwóch M—ców rozerwało na kawał- 
ki. Wzdry 
dwojnasób zapracow: 
ną piekielną. 
su na czułości. 

poczerniała, a strumienie potu pobiły 
brózdy. 

j  cjanęły się krwawe pasma — od miej. 
sea gdzie spadł kawałek mięsa. Oczy 
gorzały, 

nie był człowiek, a 
w nim się 
obrony. 

trzech łat, a obecnie się wyjawia 
całej swej ohydności. 

Niemcy zalrzymały się, 
kulomiot, 
Wasila, nie bradzo pozwalał na ryzy- 

ko. Widział biedak wyniki swej spra- 
Wa-  wności 

się zabójcą ludzi — 
nych, ale maczej by 
mi ludzie bezwinni zabiliby go, ponie 
waż zbudziło się i u nich to samo po- (D. c. n.) 

danie — na razie wykonał. Pałało kil- 
„chutorów”, zapalonych szrapne- 

lami. Słońce chyliło się ku zachodowi 

jakby pośpieszało, by nie widzieć po- 
czątku niepofrzebnego bratobójstwa. 

ziemia, drobne kamie- 

  

razem z lipnącą szmatką. 2 ) 
Przejachała na zwiady kawalerja. 

M--c66w śŚciągano ku szosie. Cicha, 
ciepła noc sierpniowa rozpięła swe 
skrzydła nad ziemią, a wraz z jej cie- 
mnością zleciała niewidzialna — z 

1 niedosięgalnych i śmierć. Włó- 
czyła się niezauważona po polach, do 
linach i rachowała swoje ofiary. Ra- 

chowała i śmiała się swemi bezden- 
nemi oczyma i bezzębnem) ustv. Śmia 
ał się nad ludzką nikezemnościa i głu- 
polą! A z ciemno-siniego firmamentu 
spoglądały jasne czyste gwiazdki 
Wgłądały z dala jakby się dziwiły 
ludzkiej zaw ziętości, bezlitości i krót- 
kowzroczności. Migały w dalekiej ko- 
pule niby płakały nad łudzką nie- 
dolą i nieszczęściem. 

nał się Wasil, lecz tylko w 
woją maszy- 

ponieważ nie było cza- 
"Twarz się obkurzyła i 

  

    

  

  

   

      Po szyi i plecach prze- 

   
oddychał urywkiem. To jt 

ylko zwierz, bo i 
obudziło poczucie samo- 

Poczucie — jakie wychowy- 
niepotrzebnie w przeciągu 

lo w 

      

ponieważ 

kierowany sprawną ręką 
Zarzewie pożarów rzucało da- 

leko, daleko swóój odbłysk. Gdzieś, 
w stronę niemców, słychać było od 

1. czasu do czasu jakiś huk. Odchodząc: 

napewno coś byrzyli. 

  

i uświadamiał sobie. że s 

zupełnie niew 
nie mogło! Ci sa 

   

    

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

Drukarnia „Zniez*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

omy 
w Wilnie. 

    

z Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis. 

     


