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ŁUDZEKN SIR OKNA STADIA. 

  

Angielski minister spraw zagrani 
cznych, sir John Simon, wystąpił z 
inicjatywą, aby wszystkie państwa eu 
ropejskie solidarnie zadeklarowały, że 
w żadnym wypadku nie będą się ucie 
kały do zbrojnej przemocy dla prze- 
prowadzenia swych pretensyj. Sternik 
angielskiej polityki zagranicznej żywi 
przekonanie, że taka deklaracja miała 
by wielkie praktyczne zanczenie dla 
pokoju świata i że mogłaby stanow ć 

wstęp do konwencji rozbrojeniowej, 
którą — po zebraniu podpisów pod ta 
ką deklaracją, względnie oświadcze- 
niu się za nią wszystkich państw 

łatwo przyszłoby zawrzeć, 

Optymizm sir Johna Simona jest 
bardzo chwalebny, jednak nie może 
być bezkrytycznie przyjęty, zwłaszcza 
w Polsce, gdzie uświadomienie istot 

nych tendencyj i zamierzeń niemiec- 
kiej dyplomacji jest bardzo duże, a 
znajomość tendencyj Berlina stanow- 
czo głębsza, niż w innych państwach. 

Wiemy dobrze, że droga od prezy 
denta Eberta do prezydenta Hinden- 
burga, od kanclerza Hermana Miille: 
ra do kanclerza von Papena, od mini- 
stra spraw zagranicznych d-ra Stre- 
semanna do kandydata na ministra 
spraw zagranicznych hitlerowskiego 
„Trzeciego królestwa dra Rosenber- 
ga — wybrukowana jest... deklarac- 
jami. Niemcy zawsze godziły się na 
takie deklaracje, jakich od nich żą- 
dano — co jednak wcale nie przeszka 
dzało, że... wbrew uroczystym dekla- 

racjom robiły swoje: przygotowywały 
się do odwetu, gromadziły siły zbroj- 
ne w mniej lub więcej zakapiurzonej 
formie. Ba, co więcej, po każdej „de- 
klaracji“;-jaką uroczyście składały, 
:ch apetyty wzmagały się, ich agresy- 
wność rosła, ich ton napastliwy i bo- 
jowy przybierał na ostrości. 

    

  

  

  

  

    

      

    

Przypomnijmy sobie Locarno. 
przypomnijmy złudzenia, jakim odda 
wali się twórcy locarneńskich dekla- 

racyj: no, teraz już chyba Niemcy za- 
przestaną knowań, pozwolą Europie 
wytchnąć, złożą do lamusa płonące 
żagwie wiecznych poduszczeń wojen- 
nych... 

Okazało się, że te złudzenia były 
płonne. Właśnie po Locarno Niemcy 
mocniej jeszcze uderzyli w ton bojo- 
wy. słali się bardziej jeszcze agresyw- 
ni. 

   

Trzeba wczytać się w pamiętniki 
Stresemanna, by zrozumieć dwulico- 
wość Niemiec wtedy, gdy podpisywa- 
b deklaracje locarneńskie.  Strese- 
mann uko:ł wszystkie podejrzliwości, 
nazewnątrz dawał sobie pozór ideal- 
nego pacyfisty i zdobywał tem pr 
chylność starego Brianda a rów- 
nocześnie w listach do Kronprinza 

ję. że odgrywa w Locarno 
ję. że wcale nie zrzeka się 

ań i wojennego argu 
mentu jako „ultima ratio“. 

Ale nietylko Locarno stanowiło do 
wód tej dwulicowości niemieckiej: 
zgody na pokojowe deklaracje przy 
równoczesnem szykowaniu się do 0- 
rężnych wystąpień dla uzyskania ma- 

ksimum swych roszczeń, 

Przypomnijmy więc sobie pakt 
Kelloga. Czy po jego zawarciu nie wv 
buchnął z najgłębszych warstw społe 
czeństwa niemieckiego żywiołowy 
ruch hitlerowskiego nacjonalizmu, zdo 
bywający mijlony wyboreów pod ha- 
słem odwetu? 

Czemże byłaby obecnie deklaracja 
, jaką proponuje sir John Simon, któ- 
rą uważa za-hamulec przeciw grozie 
wojny. za r. na kórym oprzeć m» 

żnaby akcję rozbrojenia? 

Byłaby ta deklara 
powtórzeniem wszy: stkieh poprzed- 

nich uroczystych stwierdzeń, powtó- 
„rzeniem paktu Kelloga — a zarazem 

przyznaniem, że pakt ten nie gwz 

tował pokoju europejskiego, jeśli wy 

maga po łak krótkim czasie nowych 
deklaracyj. 

Jeśli zatem tylokrotne uroczyste 
pewnienia nie dają rękojmi — to 

skąd pewno. że nowe, a gołosłowne 

zobowi ę rządu obecnego Rze- 
szy mieści w sobie dostateczne rękoj- 

mie? A to tem bardziej iż znamy prze 

cie zasięg wpływu obecnego rządu 

Niemiec i wiemy, że opiera się on na 
dwóch podstawach: zaufaniu Hinden 
burga i Reichswehrze, nie jest nato- 

miast wyrazicielem opinji szerokich 
mas, ani 12- miljonowej rzeszy wybor- 
ców Hitlera, ani centrum. ani lewi- 
cy. 

Jakże łatwo przyszłoby już w krót 

   

    
  

  

    

    

   

  

    
chyba tylka 

  

     

   
     

  

kim czasie do zdezawuowania „dekla 
racji* którą złożyłby von Papen! 

Niema chyba już w Europie naiw- 
nego, któryby na podstawie doświad- 
czeń ostatnich lat — uwierzył, że „de- 
klaracja“ Papena usunęłaby w Niem- 
czech tendencje ; agitację za ..rewizją 
granic“, że jakby za dotknięciem róż- 
dżki czarodziejskiej przestanie „Stahl 
helm“ i „Reichsbanner* i „Hacken- 
kreutz* gromadzić siły, by przemocą 
realizować hasła rewizjonistyczne, Bo 
te doświadczenia, jakie poczynione zo 
stały od chwili, gdy Stresemann na a 
renie międzynarodowej począł przeko 
ywać światsże jedyną drogą do pa- 
;fikacji jest ustępliwość wokec Nie- 

miec — wykazują stałe szanłażowa- 
nie Europy. Za każdą „deklaracją 
snuje się jakby złowrogi cień — wy- 
muszenie; i za każdą zmianą perso- 
nalną na naczelnych stanowiskach w 
Niemczech, od Stresemanna poprzez 
Brueninga do Papena, idzie coraz dal 
szą próba wymuszeń. 

Niechybnie i teraz byłoby tak, gdy 
by istotnie plan angielskiego mini- 
stra spraw zagranicznych miał być re 
alizowany. Niemcy podpisałyby „dek 
larację'—ale po kilku miesiącach na- 
stępca v. Papena nie uważałby się wca 
le nią związany. Pokój świata — » i- 
le chodzi o zaprzestanie rewizjonis!, S- 
cznej polityki niemieckiej — równie 
ofe byłby zagwarantowany, jak 

  

     
  

      

   

  

dziś. 

I dlatego też, nie teza angielska. 
licząca na dotrzymanie przez Niemcy 
gołosłownej deklaracji” stanow:ć mo 
że gwarancję pokoju — a teza irangu 
ska, która zrzeka się platonicznych. 
a łatwo dających się zdezawuować 
„deklaracyj' natomiast twaruo obsta- 
je przy haśle: najpierw bezpieczeńst- 
wo, potem rozbrojenie! 

Droga sir Johna Simona: naj- 
p'erw deklaracje, a tuż potem... 
gwałtowny wzrost miliiaryzmu nie- 
mieckiego — wiedzie niechybnie do 
wojny. 

Droga Edwarda Herriota* przede- 
wszystkiem realne gwarancje bezpie- 
czeństwa, a potem stopniowe 7 
janie się wiedzie bezwzględnie do 
pokoju. 

   

M. 

VESTA SEASONS 

Przeniesienie do rezerwy. 

WARSZAWA (Pat). Dziennik per- 
sonalny MSWojs. z dn. 15 listopada 
b. r. zamieszcza zarządzenie p. Prezy 
denta Rzeczypospolitej o przeniesie- 
niu do rezerwy gen. bryg. Feliksa An 
toniego Maciszewskiego, ppłk. Zynd- 
rama Marjana  Kościałkowskieg», 
mjr. Stefana Seweryna Sokołowskie- 

go. 
5 

Budžet Francji na rok 1933. 

PARYŻ (Pat). Dziś rozdano w par 
lamencie expose budżetowe na rok 
1933. Expose stwierdza, że początko- 
wy deficyt budżelowy na rok 1935 

wynosił 12.100 miljonów fr. lecz usta 
wy w sprawie równowagi budżetowej 
i w sprawie konwersji rent, uchwalo 
ne w 1932 r. zredukują ten deficyt do 
5 miljardów. Wzmocnienie kontr. po 
datku dochodowego i niektóre posu- 
nięcia fiskalne dostarczą jeszcze 2 i 
pół miljarda. Również budżet odcią- 
ży suma 1.550 miljonów przekazanych 
na realizację planu t. zw.  outillage 
nalional i 2.070 miljonów, otrzyma- 
nych po utworzeniu kasy emerytur 
wojennych. Pozostały deficyt w wy- 
sokości 2 1 pół miljardów pokryty 79 
stanie przez nowe kompresje. z czego 
178 miljony otrzyma się dzięki obniż 
ce pensyj urzędniczych, zaś 595 milj. 
z emerytur wojskowych i uczestni- 
ków wojny. 

Budżet na rok 1933 wyraża się li 
czbą 47.802 miljony z nadwyżką do 
chodów w sumie 22 miljony. Expose 
ministra finansów i budżetu podkre- 
śla, że budżet wykazuje bardzo znacz 
ną deflację w porównaniu z budżetem 

roku 1932. Całość kompresyj na rok 
1935 wyraża się sumą 5.327 milj., t 
10 proc. budżetu roku 1932. 

Rokowania nie odbyły się. 

Ё MOSKWA (Pal). Rokowania 
japońsko-mandżursko-chińskie, które 
miały się odbyć dzięki pośrednictwu 
sowieckiemu, nie doszły do skutku z 
powodu odmowy dowódcy powsłtań- 
ców chińskich, 

  

  

              

Francuski projekt rozbrojenia 
jest bardzo życzliwie komentowany w genewskich kołach politycznych. 

GENEWA. (Pat). Ogłoszony wezoraj fran 
cuski projekt rozbrojeniowy bardzo ży- 
ezliwie komentowany w genewskich kołach 
połitycznych. 

Przedewszystkiem podkreśla się bardzo 
Śeisłe powiązanie kwestji bezpieczeństwa i 
rczbrejenia w sposób, w jaki dotąd nigdy 
nie były traktowane, Kwestje te są erganiez 
nie powiązane między sobą i niepodobna ich 
rozdzielić, a zresztą kategorycznie podkresio 

      

ne jest, że pian francuski stanowi nieroz- 
dzielną całość. 

Bardzo dobrze pomyślana jest koneepcja 
paktu konsuktatywnego, mającego obowiązy- 
wać wszystkie państwa. Stanowi ona pierw- 
szą próbę wprowadzenia w życie postanowi 
paktu Kelioga. Słuszna jest dalej definicja 
napastałka, mająca obowiązyw. 

entalno-europi 
a się na zasadzie, że napast 

  

       

Stanowisko miarodajnych kół niemieckich 
wobec francuskiego planu pokoju. 

BERLIN. (Pat). Biuro Conti ogłasza ko- 

munikat, preeyzuj. stanówisko miarodaj- 
nych kół niemieekieh wobec francuskiego pla 
nu organizacji pokoju, Plan traneuski —- 

zdaniem kół niemieckich — nie jest projek 
tem rozhrejenia, łeez stanowi szkiełet orga- 

nizacji politycznej mocarstw euorpejskich, 
Gparty na znanym francuskim planie bez- 
pieczeństwa. Jedynie w granicach tej organi 

  

   
zacji politycznej uwzględniono kwe roz 

brojenia. Plan francuski — podkreśla komu 
nikat — wprowadza w nowej formie zasuły 
protokóła genewskiego, których ostatecznym 
celem było zabezpieczenie terytorjalnego sta 
tus quo. Plan francuski zawiera pozatem ble 
ny kcnstrukeyjne, ponieważ łączy zarządze 
nia, nadające się do natychmiastowej reali 
zacji, z zarządzeniami, których wykonanie 

wymaga dłuższego czasu, Projekty bezpieczeń 
stwa, zawarte w planie franeuskim, mogłoby 
zestać dopierc wówczas przeprowadzone, 
gdyby powstały w stosunkach między wszyst 
kiemi państwz sią arunki, których spełnienie 
poprzedzić m rządzenia w sprawie bez 
pieczeństwa, Kwestję równouprawnienia Nie 
miee plan francuski pozestawia zupełnie nt 

  

wartą — wywodzi komunikat. Spełnienie rosz 
czeń niemieckich edreczone zostało na ezas 
niecgraniczony,  aczkoiwiek umożliwia je 
przyjęcie przez pian francuski zasady, w 

Śl której wszystkie państwa, wprowadzić 
tę samą erganizację sił zborjnych. Du 

trzeżenia nasuwają również poszczegół 
ne pestanowienia planu. Koła niemieckie, u- 
względniając powyższe zarzuty, uważają, že 
zastosćwanie planu traneuskiego dać może 

  

   

tylko skąpe wyniki na pelu rozbrojenia. 
Bezpośredniem następstwem  urze- 

czywistnienia płanu francuskiego byłoby 
rzeczywistnienia planu franeuskiego byłoby 
edrcezenie na czas dłuższy efektywnego roz 
brojenia. Również w części. odnoszącej się do 
kwestyj wojskowych, płan traneuski, zda- 
niem kół niemieckich, przystosowany został 
w całości do potrzeb armji franeuskiej. Plan 
przewiduje, ż inne państwa europejskie ma 
ja wzerewać się na Francji. W końeu komu 
nikat stwierdza, że Franeja dąży do ut- 
rzymania różnicy, jaka zachodzi między arm 
ją francuska i innemi armjami. Rzeczywiste 
go równouprawnienia t bezpieczeństwa inne 
państwa nie otrzymują. 

   

SZZIESBEWOA BDZOEZZOOWE EZR ZZO ROZ ORÓEDA OWOC DOOOCCE 

Zebranie b. oficerów | szeregowych 5 p. p. 1 Bryg. Leg. 

    

      regowych 5 p. 1 
wie. Zebranie zaszczy. 
wiceminister Skarbu Starzyński, wicemini- 
ster Koc, generałowie Sławoj-Składkowsk!, 

Jarnuszkiew i im. Zebranie zagaił płk. 
Pander-Furgalski, Zebranie uchwaliło jedno- 

  

   

    

  

myślnie założenie koła „piątaków*, wybiera- 

jąc na przewodniczącego płk. Leukosa-Ks- 
walskiego, b. sierżanta 5 p. p., oraz dyrekto- 
ra Bronisława Hełczyńskiego, b. kaprala 3 
P. p. jako przewodniczącego. 

Ilustracja nasza przedstawia 
w Kasynie Garnizonowem. 

  

salę obrad    

Gospodarczy układ franeusko-niemiecki 
„otwiera szerokie horyzonty. 

PARYŻ (Pat), Dziś powrócił z Ber- 
lina do Paryża podsekretarz stanu w 
prezydjum rady ministrów, szef dele- 
gacji francuskiej w niemiecko-francu 
skiej komisji 

  

ji gospodarczej p. Pateno- 
tre, Wyraził on wobec przedstawicieli 
prasy zadowolenie ze swej podróży 
do Berlina. Zawarty w Berlinie układ 
otwiera szerokie horyzonty. Pateno- 

tre zaznaczył, że kanclerz Rzes 
przyjmując francuskich członków ko- 
misji wygłosił przemówienie nacecho 
wane optymizmem. Część przemówie 
nia, dotycząca zwłaszcza odprężenia, 
jakie ma nastąpić we wzajemnych 
stosunkach _ francusko-niemieckich, 
kanclerz Papen wygłosił w języku 
franeuskim. 

     

Według zgóry ułożonego planu. 
Raport o zajściach genewskich. 

BERN (Pat) Raport opracowany 
przez władze wojskowe w sprawie 
zajść 9 listopada w Genewie, stwier- 
dza z całą stanowczością, że rozruchy 
były starannie przygotowane. 
festanei, stosując się do otrzym. 
instrukeyj, manewrowali w ten spo- 
sób, by uniemożliwić wojsku wypeł- 
nienie rozkazów. Żołnierze których © 
toezono byli napastowani i rozbrajani 

   

według ustałonego systemu. Pierw- 
Szy z napastników wznosił okrzyk, 
drugi, znajdujący się z tyłu, uderzał 
żełnierza w głowę, a trzeci rozbrajał 
go. Napastniey byli zaopatrzeni w to- 
rebki z pieprzem, który rzucali w 0- 
czy żołnierzom. 

Raport podkreśla, że rozkaz strze 
lania do tłumu dano dopiero po strza- 
łach, które padły z tłumu do wojska 

Tragiczna śmierć dwojga młodych ludzi. 
„LWÓW. (Pat), Prasa popołudniowa dono 
o tragicznej śmierei dwojga młodych lu- 

dzi, jaka wydarzyła się w jednej z wiłli w 
w Brzuchowicach. Mianowicie niejaka Hen- 
ryka Werba, która ukończyła gimnazjum w 
Lublinie i przybyła do Lwowa celem zapisa- 
nia się na wydział humanistyczny uniwersy 
tetu Iwowskiego, zawarła bliższą znajomość 
z lzaakiem Hoenigiem, kierownikiem jednej 
z firm handlowych. W piątek przybyli oboje 
de Brzuchowic i zamieszkali w jednej z tam 

tejszych willi. Służba, nie słysząc dziś rano 
żadnych oznak życia z pokoju, zajmowanego 
przez młodą parę, ctworzyła zamknięte drzwi 
i ujrzała oboje, leżących w kałuży krwi, zaś 
chok nich porzucony rewolwer. Jak się oka 
zuje, Henryka Werba zawarła równocześnie 
znajomość z pewnym lotnikiem i zaehodzi 
prawdopodobieństwo, że powodowany za- 

zdrcścią Hoenig zastrzelił swą kochankę, a 
następnie sam pozbawił się życia. 

nikiem jest państwo, kłórege wojska zajniu 
ją terytorjum innego państwa, Taką defi- 
nicję napastnika Polska proponowała już 
przed kilku laty. 

Duży postęp w porównaniu z paktem Li- 
gi stanowi także procedura dla stwierdzenia 
agresji. Podczas gdy Goiąd decydować musia 
ła Rada Ligi, co zawsze natrafi:koby na wiel 
kie trudności, obecnie określenie napasinika 
edbywač sie ma w ien sposób, že na żądanie 

państwa napadniętego komisja konstatacyjna, 

składająca się z dyplomatów i attaches woj 
skowych. akredytowanych przy rządzie teg: 

państwa, stwierdziłaby napaść. Na podsta 
tego Rada udzieliłaby państwu napadnięte- 
mu pomocy, która w ramach tego paktu reg 
jonainego i w ścisłym związku z postane- 

wieniami rezbrojeniowemi, pomyślana jest 
znacznie skuteczniej, niź w pakcie Ligi. 

Co się tyczy projektu organizacji wojska 
wej, to projekt trancuski wychodzi ze słusz 
nego założenia, że nie można porównywać 
armji zawodowej, jak Reichswebra, 4 armią. 
opartą na systemie cbowiązkowej służby wej 
skowej. Dlatego też projekt zmierza do unifi 

kacji systemu służby wojskowej. jak również 
materjału wojennego, 

Zasłaguje na uwagę, że projekt stara się 
oprzeć na istotnym stanie zbrojeń różnyek 
krajów. a to przez uwzględnienie przedpoho 

rowego wyszkalenia wojskowego, organizacyj 
o charakterze wojskowym, sił policji i t. d. 

Bardzo ścisłe postanowienia w sprawie 

    

  

     

* kontreli w ramach paktu kontynentalno - cu- 

ropejskiego idą po linji postułatów, wysu 
wanych przez delegację polską w ezasie © 
statnieh prac w prezydjum konferencji roz 
brojeniowej. Projekt francuski przewiduje re 
gularną kontrolę conajmniej raz na rok. 
Wreszele w dziedzinie spraw morskich zasłu 
guje na uwagę zapewnienie przez pakt spec 
jalnego traktowania floty poniżej 166 tysię 
cy ton. 

ASSR ENA BUITIS STS 

Wymijająca odpowiedź 
Roosevelta. 

ŁONDYN (Pat). Roosevelt odpo- 
wiedział na- telegram Hoovera zapra 
szający go na konferencję do Białego 
Domu w sprawie długów wojennych. 
Odpowiedź ta nię jest zadowalająca 
i nosi charakter wymijający. Roose- 
velt zasadniczo przyjmuje propozyc 
ję Hoovera, ale odsuwa spotkanie na 
okres późniejszy. Ośweadcza on, że u 
daje s.ę do swej posiadłości w stanie 
Georgia, aby odbyć konferencję poli- 
tyczną z przywódcami demokratycz- 

nym. obecnego kongresu. Doradza on 
poza tem Hooverowi, aby ze swej stro 
ny odbył również konferencję z lea- 
derams republikańskimi, bowiem kwe 
stje wysunięte przez noty brytyjską 
i francuską, wywołują w ostatecznym 
skutku odpowiedzialność, którą wziąć 
mogą na siebie tylko czynniki, wypo- 
sażone w autorytet wykonawczy i u- 
sławodawczy. Roosevel przesuwa tę 
decyzję na odpowiedzialnych przy- 
wódeów kongresu, którzy już po czę- 
ści wypowiedzieli się odmownie. 

Otwarcie sesji 
parlamentarnej w Rumunii. 

BUKARESZT (Pat). Wi dniu 15 b. 
m. nastąpiło otwarcie sesji parlamen- 
tarnej w obecności króla, który przy- 
był w towarzystwie wojewody Micha- 
ła. Król odczytał orędzie, w którem 
stwierdza m. in, że w dziedzinie poli 
tyki zagranicznej Rumunja będzie dą 
żyła do zrealizowania swych celów, 
któremi są skrupulatne poszanowa- 
nie traktatów, dotrzymanie sojuszów, 
rozwój przyjaznych stosunków z in 
nemi państwami, współpraca z Ligą 
Narodów. Orędzie podkreśla dalej 
znaczenie zagadnień . finansowych i 
gospodarczych i oświadcza, że rząd 
uczyni wszystko ceiem utrzymania 
równowagi budżetowej. 

Trocki jedzie do Danji. 
STAMBUŁ. (Pat). Trocki z rodziną wyje 

vii de Kopenhagi przez Marsylję na pokła 
dzie parowca włoskiego „Praga*. Włyjnza 
Trockiego trzymany jest w ścisłej tajemni 
cy. 

STAMBUŁ. (Pat). Tutejsze poselstwo duń 
skie udzieliło Trockiemu wizy na tygodnio- 
wy pobyt w Danji, upewniwszy się przedteru, 
że Trocki będzie miał prawo powrócić do 
'Tureji. Cele podróży Trockiego są niez 

Dopiero w kwietniu. 

LONDYN (Pat). Prasa angielska 
ogłasza dzisiaj wyraźnie inspirowane 
nołatki, wskazujące na to, że między 
narodowa konferencja ekonomiczna 
którą rząd angielski pragnął zwołać 
jak najprędzej, niestety nie zbierze się 
prawdopodobnie wcześniej jak dopie 
ro w kwietniu. 

Amy Johnson znów leci. 
ORAN. (Pat). Znana lotniezka Amy John- 

son-Mollisen przybyła tu © godzinie 19,30, a 
o godzinie 23,30 odleciała w dalszą drogę 
do Niamey. Między Londynem a Oraneni 
lotniezka zatrzymywała się w Bareelonie dla 
nabrania benzyny. 

  

      

   

    

Studenci polscy w Ameryce 
c awanturach na wyższych 

uczelniach w Polsce. 
Koło Opieki nad Akademikiem Pol 

skim zagranieą otrzymało następują- 

cą depeszę z Chicago: 

  

Z najwyższem zaniepokojeniem 
dowiadujemy się z pism amerykańs- 
kich o nowych zaburzeniach na uni- 
werystetach polskich. Jako obywatele 
amnierykańscy polskiej narodowości 
zwracamy uwagę na szkodliwość 
podobnych wypadków, które przyna- 
szą ujmę imieniu polskiemu, powodu- 
jąc niepowetowane straty dla opinii 
państwa polskiego. Walcząc o honor 
Polski na wszechnicach amerykańs- 
kich, wzywamy naszych kolegów w 
Polsce do zaniechania wszystkiego, co 
mogłoby szkod sprawie polskiej. 
Wzywamy naszych kolegów do zacho 

wania spokoju oraz wykazania szla- 
chetności, która cechowała zawsze 
polską tradycję. 
Centrala Klubów Uniwers. w Ch'cago. 

(—) Tadeusz Trzyna prezes. 

    

Przymusowe lądowanie 
polskiega samolotu 

    

° 
na Litwie. 

RYG Pat). Z Kowna donszą, że we ROBA 
w godzinach wieczorowych w pabl 

     przymusowo w skutek 

samołot. Aparat doznał 
Jeden z totników pólskich kpt. 

dysław Pokorny odniósł ciężkie obra żenia. i 
„został pe ziony do 0 CZARA ® V nach. 

lądow: 

     

    

   

  

   ciki i duje ę w 
władz. Lotnicy zez 

e lecąc w pobliżu granicy zbłądziłi i 
lądować na terytorjum litewskiem. 

Talfun. 
TOKIO. (Pat). Tajfun, który szalał na wy 

brzeżu Oceanu Spokojnego, spowodował el- 

hrzymsie straty na bardzo dużem terytorjum. 
Wiedług ostatnich danych, jest 26 zabitych, 
25 rannych i bardzo wiele osób zaginionych. 
Przeszło 1% budynków uległo zupełnema 
zniszczeniu, 2400 jest zniszczonych częścio- 
wo, zaś 40 ty. domostw zatopił nagły 
przybór wód, spowodowany gwałtownym 
deszczem. Z miast najwięcej ucierpiała Je- 
kchama. Jest wiele zniszczonych mostów, W- 

wielu miejscach wicher powyrywał z korze- 
niami dużo drzew. 

TOKJO (Pat). Liczba osób, zaginionych 

w czasie tajfunu, dochsdzi do 100. Z powe 
du przerwania komunikacji telefonieznej i 
teicgraticznej bliższych szezegółów brak. 

Firmo żerująca 
na nieszczęściu ludzkiem. 
WARSZAWA. (Pat), Komisarjat rządu na 

m. st. Warszawę komunikuje: Dyrekcja fir- 
my Haberbusch £ Schiele powierzyła pog- 
rzeb ofiar katastrofy przy ulicy Krochmalnej 
zakładowi pogrzebowemu pod firmą „Saw- 
or", przy placu Trzech Krzy Firma Leon 

Sawnor. żerując na nieszczęściu ludzkiem 
i dążąc do jak największych zysków, użyła 
najgorsz karawanów, zwłoki złożono do 

trumien nieodziane oraz nie poinformowano 
rodzin o terminie pogrzebów, Włobec tego 
komisarjał rządu na m. st. Włarszawę zażą 
dał natychmiastowe zerwania umowy z fir- 
mą Leon Sawnor i polecenia urządzenia po 

grzebów innej firmie, oraz zarządził pociąg- 
nięcie do odpowiedzialności karnej firmy 
Leon Sawnor. 

Kronika telegraficzna. 
— Z Gwinei Hiszpańskiej donoszą o za 

mordowaniu gubernatora Sestoa, który miał, 
jak słychać objąć stanowisko wysokiego ko 

rza w Maroku. Został on zamordowany 
ez sierżanta tuziemca. Zbrodnia m pod- 

łoże polityczne. 
— Ambasador belgijski w Waszyngtonie 

dorę Stimsonowi notę w sprawie długów, 
analogiczną jak słychać, do not nządu fran- 
cuskiego i angielskiego. 

  

   

   
    

  

   

  

    
   

  

                            
trzeciem czytaniu projekt ustawy w sprawie 
układów, zawartych w Ottw 

— Podkomisja główna sejmu pruskiego 
przyjęła rezolucję, v protest prze- 

ciwko ni wieniu na obradach przed- 
stawicieli rządu. Powołując się na prawa, za 

gwarantowane konstytucją, komisja domaga 
się bezwzględnego przybycia ministrów ce 
lem umożliwienia dalszych obrad. 

    

     

  

   

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

WARSZAWIA. (Pat). Londyn 29,62 —     
29,45; Nowy York 8,916 — 8, 896; Par 

34,97 — 34,88; Szwajc 171,70 — 171,23; 
Włochy 45,70 — 45,48; Berlin w obrotach 
prywatnych 211,95. 

ZBOŻOWA. 

WARSZAWA 15 listopada. Na zebrania 
giełdy zbożąwo-towarowej w Warszawie us- 
posobienie spokojne. Notowano za 100 klg. pa 
rytet wagon Warszawa w handlu hurtowym, 
w ładunkach wagonowych: żyto standart 1- 
szy 16,25 — 16,50, standart II-gi 16 — 16,25, 
pszenica jara czerwona szklista 27,50 — 28, 
pszenica jednolita 26,50 — 27, pszenica zb:* 
rana 26 — 26.50, owies jednolity 17 — 17,59, 
owies zbierany 16 16,50. jęczmień na 

szę 15,75 — 16.25, jęczmień browarny 17 —- 
18, gryka 17 — 18, proso 19 — 20, łubin nie 
bieski 8 8,50, groch polny jadalny z wo 
kiem 24 26, groch Victoria z workiem * 

emie lniane bazis 90 proc. 38 — 40, 
koniczyna czerwona bez grubej kanianki 119 

130, kóniczyna czerwona bez kanianki » 
Czystośći 97 proc. 125 — 140, koniczyna bia 

     

  

   
  

      

       

  

ła surowa 110 — 140, koniczyna biała bez 
kanianki o czystości 97 proc, 150 — 200), zie 
mniaki jadalne 4 — 2,25.



NAGRODA NOBLA. 
Wobec otrzymania tegorocznej na- 

grody Nobla w dziedzinie literatury 
przez Anglika Galsworihy'ego zamie- 
szczamy artykuł, informujący o pow- 
staniu powyższej fundacji. (Red.). 

Dnia 10 grudnia r. 1901 odbył się 
w Stokholmie po raz pierwszy uro- 
czysty akt wręczenia nagród przyzna 
nych z miljonowej fundacji Alfreda 
Nobla, jako w dniu rocznicy jego 
śmierci (zm. 1896 r.). 

Wynalazca ntrogliceryny, dyna- 
mitu i żelatyny wybuchowej, właści- 
ciel fabryki armat, pragnąc jakby o- 
kupić śmiercionośne wynalazki swo- 
je, przeznaczył całą n.emal, olbrzy- 
mią, z dynam tu powstałą, fortunę na 
cele kulturalne: nagrody dła wybit- 
nych uczonych i literatów oraz dla 
rzeczników pokoju o którym marzył 
wśród retort w laboratorjum, otoczo- 
ny grożącem uslawiecznie niebez- 
pieczeństwem związkami chemiczne- 
mi. Alfred Nobel nie był zwolenni- 
kiem prawników, ło też i jego tesła- 
ment pozbawiony jest ściśle określo- 
nych form prawnych. Taka jest treść 
aktu, na którym opiera się fundac- 
ja: 

„Paryż, dnia 27 listopada 1895 ro- 
ku. Całym swoim pozostałym mająt- 
kiem po jego zrealizowaniu, rozporzą 
dzam jak następuje: kap:tał, umiesz- 
czony w zupełnie pewnych papie- 
rach wartościowych, ma utworzyć 
stały fundusz, od którego odsetki ro:- 
dane będą corocznie tym, których pra 
ce w roku ubiegłym oddały ludzkoś- 
ci największe usługi. Suma procentów 
podzielona na pięć równych części, bę 

dzie służyła na nagrody: za najwięk- 
szy wynalazek lub odkrycie w dziedzi 
nie fizyki, za największy wynalazek 
lub udoskonalenie w dziedzinie che- 
mji. za najdonioślejszą pracę w dzie 
dzinie fizjologji lub medycyny, za naj 
celniejszy utwór literacki o podłożu 
idealistycznem, piątą nagrodę wresz- 
cie otrzymać winien ten, kto najwię- 
cej lub najskuteczniej działał na połu 
zbratania ludów. Postanawiam wy- 
raźnie. aby przy rozdawaniu nagród 
uwzględniano jedy nie największą za- 
sługę, nie zważając na narodowość i 
na to, czy nagrodzony będzie Skandy 
nawem lub cudzoziemcem”, 

Gdy testament ten został ogłoszo- 
ny wzbudził podziw powszechny dła 
hojności i idcowej wielkości dotacj.. 
Dosłowne wykonanie ostatniej woli 
fundatora przedstawiało nieprzezwy- 
ciężone niemal trudności, tak, że in- 
stytucje powołane do przyznawania 
nagród wahały się, czy wogóle przy- 
jąć ten zaszczytny lecz ciężki obowią 
zek. Z drugiej strony niektó człon 
kowie rodziny Nobla podnieśli. z: 
ty prawomocności testamentu. Zaczę- 
ły się tedy rokowania. Przedstawiciel 
tej części rodziny, która uszanowa!a 
wolę zmarłego, Emanuel Nobel z Pe- 
tersburga wyraźnie zaznaczył potrze- 
by poczynienia zmian i dodatków, a- 
żeby możliwie najściślej wprowadzić 
w czyn szlachetne zamiary testatora. 
Po długich, trwających cztery lata na 
radach i rozważaniach wykonawców 
testamentu z przedstawicielami han- 
dlowych instytucyj, zredagowano sta 
łut, który podpisany został przez kró 
la szwedzkiego. Wynik długoletnich 
narad i rozważań spotkał się wszelako 
z biegiem lat z niejednokrotnym pro- 
testem. W roku 1908 akademja nauk 
w Stokholmie rozważała sprawę zmia 
my sposobu rozdawania nagród, a w 
wynikłej stąd dyskusji uczestniczyli 
najwybitniejsi uczeni. Przedewszyst- 

  

  

   

  

    

   

kiem występowal: przeciw tajemn - 
czości, jaką otaczany jest wybór lau- 
reata, następnie zaś przeciw termino- 
wi uroczystości, uważając, że dzień 
10 grudnia jest nieodpowiedni ze 
względu na porę zimową, która nie 
pozwala przybywać laureatom osobi- 
Ście, jak chciał Nobel — po odbiór 
nagrody. Zmian jednak w terminie 
nie wprowadzono. 

Cała fundacja wynosiła z końcem 
r. 1900-go 31.225.000 koron szwedz- 
kich. Na pierwsze instalacje instytu- 
tów wydatkowano 41.500.000 koron, 
każdy z pięciu działw miał zatem do 
rozporządzenia 300.000 koron na swo 
je cele. Odsetki od pozostałego fundu- 
szu zakładowego, wynoszącego 1 milj 
koron, podzielono na 5 równych czę- 
ści, eo każdemu działowi daje 200 tys 
koron rocznie. Czwartą część pochła- 
niają potrzeby odnośnego instytutu, 
tak, że nagroda właściwa wynosi 150 
tys. koron. Mzień 10 grudnia, dzień 
rocznicy zgonu swego _wielkie- 
go obywatela nazwali Szwedzi „dńiem 
weselnym“ — „Nobelstftelsens Hoch 
tigstag“. Jest to w stolicy Szwecji 
dzień wielkiej uroczystości — laurea- 
ci, o ile mogą, przybywają, zgodnie z 
wolą testatora osobiście, otrzymują 
nagrody z rąk króla i wygłaszają od- 
czyty, drukowane następnie w roczni 
kach fundacji. Zdarza się jednak, acz 
koiwiek rzadko, że akademja literac- 
ka w Stokholmie nie może znaleźć ni 
kogo, godnego nagrody — dzień więc 
10 grudnia „dniem weselnym* wów- 
czas nie bywa. 

Dotychczasowymi laureatami za 
dzieła literackie są: Suly Prudhom- 
me 1901 — Francja, Teodor Mouun- 
sen 1902 — Niemcy. Giosue Carduec' 
1903 — Włochy. Jose Echegarya 

1904 — Hiszpanja. Mistral 1904 — 
Francja. Sienkiewicz 1905 —- Polska. 
Rudyard Kipling 1907 — Anglja. Ru- 
doli Eueken — 1908 Niemcy. Selma 
Lagertóff 1909 — Szwecja. Paweł Hey 
se 1910 — Niemcy. Maurycy Maeter- 
linck 1911 — Belgja. Gerhardt Haupt- 
mann 1912 — Niemcy. Rabindranath 
Tagore 1913 —Indje. Romain Rolland 
1915 — Francja. Verner v. Helden- 
stam 1916 — Szwecja. Karl v. Gel- 
łerup i H. Pontoppidan 1917 — Danja 
Karol Spitteler 1919 — Szwajcarja. 
Anatol France 1920 — Francja. la- 
cinto Bonavente 1922 — Hiszpanja. 
W. B. Yetas — Indje. Wł, Reymont 
1924 — Polska. 

Poza dwoma laureatami na polu Vi 
teratury ma jeszcze Polska przedsta - 
wicielkę w osobie Marji Curie-Skło- 
dowskiej, która w r. 1901 otrzymała 
wespół z mężem Piotrem Curie i Bee- 
gerełem nagrody za fizykę a w r. 
1911 sama za chmję. W ostatnich cza 
sach nagrody Nobła otrzymali Knut 
Hamsun Norwegja. T. Mann — Niem- 
cy, Sinclair Levis — St. Zjedn.. 

W roku bieżącym przyznała aka- 
demja szwedzka nagrodę literacką 
Nobla za rok 1932 znanemu angiels- 
kiemu powięściopisarzowi Johnowi 
Galsworthy. 

    

Leon P—ski 

HILIPS: 

  

  

NAJTRWALSZY POMNIK 
Nowogródzka 3. Na wzgórzu do- 

mek. Ciasna izdebka zatłoczona wie- 
śniakami. Sympatyczne, pełne szcze- 
rości twarze ciekawie przyglądają się 
wchodzącym, Pod oknem stół, dosło- 
wnie oblepiony interesantami. Za sto- 
łem dwóch podoficerów. 

— Góż to pobór? — żartujemy na 
wstępie, bowiem stoją tylko męzczy 
źni. 

— Tak — z uśmiechem odpowia- 
da mjr. Reutt — ale nie do wojska. 
Rekrutujemy, a raczej rejestrujemy o- 
chotników na „sady Prystorowe*. 

Dwa te wyrazy wyjaśniają wszy- 
stko. Jest to jeden z etapów zainiejo- 
wanej przez panią premjerową Pry- 
storową, a prowadzonej dziś z ca- 
łym rozmachem pod jej protektora- 
tem akcji sadowntczej na  Wiłeńsz- 
czyźnie. 

Ponieważ pisaliśmy o teh w „Kur 

jerze* niejednokrotnie, dziś słów kil- 
ka o tem jak się to odbywa. 

Przez sejmiki powiatowe, gminy, 
do wiosek i najbardzi ej zapadłych 
dziur wędrują w słowie i piśmie wy- 
razy zachęty do zakładania sadów, э- 
czywiście z odpowiedniem uwypukle- 
niem korzyści, które one jeżeli nie 
dziś, nie jutro, to przynajmniej za 4 
— 5 lat dadzą. Narazie jak to zwykle 
bywa, kmiotek nasz kiwał głową, 
mokał, drapał się za uchem i.. pa- 

trzał jak jego sąsiad postąpi. Ale gdy 
Jan kupił kilka drzewek, Piotr, Mi- 

  

   

  

chał i Franciszek zrobili to samo, a 
szczepy nietylko nie wyschły, lecz na 
wiosnę pięknie się zazieleniły — i nie 
wierny Tomasz poszedł do Komitetu. 

Do dziś rozdano i rozsprzedano 9- 
koło 20 tysięcy drzewek. Ze wszyst- 
kich stron Wileńszczyzny ciągną do 
Komitetu czasem całe wsie. Drzewka 
sprzedawane są po 1,40 zł. za sztukę, 
przyczem mniej zamożnym gospoda- 
rzom, takim co to mają po 2, 3, 4, aż 
40 9 ha gruntu przy 5 czy 6 zakupio- 
nych drzewkach 3 lub 4 dawane są 
darmo. Wyłącznie natomiast darmo 
Komitet drzewek nikomu nie daje, wy 
chodząc ze słusznego stanowiska, że 
tylko taką rzecz nabywca ceni, która 
go chociaż trochę kosztuje. 

Punktów rozdzielczych szczepów 
jest osiem: Wilno. Oszmiana, Gudo- 
gaj, Bogdanów, Holszany, SŚmorgonie, 
Dziewieniszki i Bukiszki. Zakupywa- 
ne zaś przez Komitet są szczepy u We 
lera, w Bukiszkach, w Naczy (pow. 
baranowicki) i Długoszyji (Polesie). 
Rodzaje drzewek: prawie wyłącznie 
jabłonie i gatunki najbardziej przysto 
sowane do naszego klimatu i gleby, a 
więc: śdtónówież: pepina, kosztela, 
montwiłłówka, grawsztynek inflandz 
ki i szarówka. 

— Dlaczego tylko jabłonie? — za- 
pytuję p. Krywko, który energicznie 
krząta się przy wydawaniu drzewek. 

— A bo jabłoń najlepiej u nas ro- 
dzi, przytem najbardziej jest odporna 

Ki *UžĖR „JE. E- R wit F- M aS.-F> 1 

Prolongata kredytu dia Niemiec. 
BERLIN (Pat). Rada administra- 

cyjna Banku Wypłat Międzynarodo- 
wych w Bazyłei postanowiła prolon- 
gować przyznany do 5 grudnia dla 
Niemiec kredyt w wysokości 90 miljo 
nów dolarów na dalsze 3 miesiące, u- 

zależniając realizację swej decyzji od 
wyników prowadzonych w tej sprawie 
rokowań z bankami emisyjnemi Sta- 
nów Zjednoczonych, Francji i Anglji, 
mającemi również udział w tym kre- 
dycie. 

Demonstracje przeciwko Papenowi. 
BERLIN. (Pat). Kanclerz Papen opuścił 

wczoraj Drezno, udające się, według donie- 
sień dzienników, do Halle, skąd powróci w 
ciągu dnia dzisiejszego do Berlina. 

W. ezasie pobytu kanclerza w Dreźnie 
komuniści i narodowi socjaliści urządzili na 
ulieach miasta demonstracje, w czasie któ- 
rych wznoszono okrzyki: „Precz z kanele- 

rzem glodowym!“ i grožono przeježdžajacv- 
mu kancłerzówi pięściami. W ehwili gdy kan 

€lerz wsiadł przed ratuszem do samochodu, 
poseł narodowo-soejalistyczny Feyr krzyknął, 
grożąc pięściami: „Panie Bismark, ustąpić!* 
Policja musiała kilkakrotnie interwenjować, 
rozpędzając tłum pałkami gumowemi. 

Cztery godziny wśród rolników. 
Ponad 40 delegatów rolnictwa Wi- 

leńszczyzny zebrało się onegdaj na 
Radę Wil. Tow. Org. i Kółek Kolm, 
Same asy. Nie więc dziwnego, że dys- 
kutowano rzeczowo i gorąco (Kryzys 
piecze). 

Rada zaczęła się od zagajenia p. 
K. Wagnera, który zaprosił do pre- 
zydjum gen. L. Żeligowskiego. Ex of- 
ficio zasiedli przy stole prezydjalnym 
p. dyr. Cz. Makowski i sekretarz insp 
W. Birnik. 

Osią zainteresowań i dyskusji Бу- 
ły dwie sprawy: 1) sprawozdanie z 
prac bieżących Towarzystwa i 2) po- 
stulaty Wil. Tow. Org. i Kółek Roln. 
na Zjazd Centralny „Tygodnia Rolni- 
czego* w Warszawie. 

Zwłaszcza ustalenie postulatów 
ioln'czych Wileńszczyzny miało do- 
niosłe znaczenie wobec konieczności 
natychmiastowego przedstawienia ich 
w Warszawie. W celu scalenia różno 
litych dezyderatów rolnictwa wyło: 
niono komisję w składzie: prof. W. 
Staniewicz, gen. L. Żeligowski, dr. 
Jagmin i red. R. Węckowicz. Komisja 

przeszła do sąsiedniego pokoju i wie- 
czorem przedstawiła na plenum wy- 
niki swych obrad. 

Tymczasem p. dyr. Cz. Makowski 
umówił prace bieżące T-wa: masowe 
zaszczepianie wiedzy rolniczej, kształ 
cenie społeczników rolnych — jest 

. najwyższym celem wydziału przyspo 
sobienia rolniczego. Ostatnio wpro- 
wadzono inowację polegającą na tea, 
że zorganizowane zespoły mają w eią 
gu 4—5 lat przerabiać teoretycznie 
i praktycznie pewien całokształt wie- 
dzy rolniczej. 

Zmysł naśladownictwa jest wśród 
ludzi s'łnie rozwinięty. Dlatego do- 
niosłą rolę odegrywają na wsi t. zw. 
gospodarstwa przykładowe, których 
ilość wzrosła w roku bieżącym do 305 

Z miłem zdziwieniem dowiedzieli 
się zebrani że najbardziej „po męsku* 
pracują koła gospodyń wiejskich pod 
przewodnictwem p. Bortkiewiczowej 
'T-wo docenia energję i przedsiębior- 
czość gospodyń i szykuje im nową pra 
cę w mleczarstwie i jajezarstwie. 
Przemyśliwuje się również o organi- 
zacji zbytu wędlin. 

Najlepsze — na koniec. Chodzi o 
organizację zbytu produktów rolnych. 
W tej dziedzinie zrobiono pierwszy 
wielki krok. Zwrócono uwagę, że woj 
sko jest poważnym konsumentem zbo 
ża i mięsa. Dotąd intendentury wojs- 
kowe nabywały zboże i mięso drogą 
przetargów od pośredników zarabia- 
jących na tym interesie około 50 proc. 
Obecnie dzięki poparciu p. wojewody 
i gen. Litwinowicza oraz naskutek sta 
rań p. prof. W. Staniewicza, dyr. Cz. 
Makowskiego, kap. Narkowicza i red 
R. Węckowicza — wojsko ma naby- 

na mrozy i inne dolegliwości klimaty- 
czne naszych terenów, Grusze, śliwy, 
to bardziej delikatne drzewa i mniej | 
pewne. Że śliw pewniejsze są tylko 

zielona renkłoda i węgierka. Nie chce 
my narażać włościan na ewentualne 
straty i dlatego dajemy drzewka tyl- 
ko calkiem pewne. 

ж оВО 

Po przyjrzeniu się pracy w ma- 
lym domku na górze, gdzie wydawane 
są specjalne kwity i przyjmowane pie 
niądze schodzimy w dół. Duży plac 

zasypany słomą. Grupki, włościan, 
wśród nich parę osób z komitetu. 

— Słoma jest, a gdzie drzewka — 
pada pytanie w stronę sekretarza ko- 
mitetu p. Sabiłło, 

— Drzewka pod słomą, a raczej w 
słomie, bowiem są opakowane pacz- 
kami, nazywanemi balotami. Chroni 
to je przed ewentualnemi przymroz- 
kami i przed uszkodzeniem w czasie 
przewozu. 

Zaraz się zresztą o tem przekony 
wuję, bowiem podchodzi kiłku wieś- 
niaków i po przedstawieniu odnośne- 
go kwitu, otrzymują z takiej paczki 
zakupioną ilość drzewek. 

Ład i porządzek utrzymują oraz 
wiele w pracy pomaga ją podoficero- 
wie 85 p. p. z mjr. Reuttem i por. Za- 
krzyńskim na czele. 

Sami zaofiarowali swoją pomoc i 
współpracę pro publico bono. Człon - 
kowie komitetu dają swą pracę bezin 
teresownie, ot tak, aby innym coś nie. 
coś pomóc „Dzieci Wiilna*, dła Wilna 
zaofiarowali swoją współpracę. Pięk- 

      

wać zboże i mięso bezpośrednio od 
rolników, płacąc im zgóry ustałone 
ceny, 

W dyskusji zabierali głos. pp. pre 
zes K. Wagner, dyr. A. Kortliński, pre 
zes Niewiarowicz, pos. Polkowski i 
inni. Dyskutanci podkreślali donios- 
łość usunięcia pośrednika przy zaopa 
trywaniu intendentur w zboże i mię- 
so. Podobno ze strony Izby Przemys- 
łowo-Handlowej w Wilnie mają b 
wszczęte starania, by pośrednika 
przywrócić, Dlatego zachodzi potrze- 
ba specjalnej czujności i wysunięcia 
postulatu bezpośrednich dostaw na 
czoło dezyderatów delegacji wiłeńs- 
kiej na Zjazd Centralny „Tygodnia 
Rolniczego* w Warszawie. Postano- 
wiono również dążyć do rozszerzenia 
tej akcji na całą Polskę i do objęcia 
nietylko dostaw wojskowych, lecz i 
samorządowy! ch. 

WI czasie dyskusji przybył p. wo 
jewoda Z. Beczkowicz. 

P. wojewoda zabrał głos w dysku- 
sji wskazując zebranym na niebezpie 
czeństwo grożące dalszemu trwaniu 
bezpośrednich dostaw wojskowych. 

Po dyskusji wybrano prezesów 
rad fachowych T-wa. Prezesami zosta 
li: pp. prof. W. Staniewicz, dyr. J. 
Borowski, red. R. Węckowicz, Z. Bort 
kiewiczowa, pos. W. Kamiński i i prof. 
Łastowski. 

Po południu wyniki prac komisji 
referował red. Węckowicz podkreśla 
jąc naczelną zasadę przedstawionych 
do dyskusji tez. Jest n* : przywróce- 
nie opłacalności rolnic_.sf, Inne waż 
niejsze tezy omawial'śmy już w nu- 
merze niedzielnym, dlatego nie będzie 
my się powtarzali, zwróci imy tylko 
jeszcze uwagę na charakierystyczne 
rysy dyskusji. Konieczność obniżenia 
opłat za komasację, potanienie kapi- 
tałów i dławiących ogół ubezpieczeń 
społecznych, wygórowany podatek do 
chodowy od gospodarstw nie przyno- 
szących dochodu — są to kwestje naj 

gorecej dyskutowane. 

I jeszcze jedno: „zapatrzyliśmy się 
na Zach6d“—mėwį gen. Želigowski, 
„byliśmy piątem kołem u wozu prze- 
mysła* chcieliśmy żyć na cudzy sa- 
chunek — ta droga zawiodła. Dziś 
powracamy do rzeczywistości i tylko 
samowystarczalność i daleko idąca o- 
szczędność może przywrócić rolnict- 
wu pierwsze skrzypce. 

W tym sensie została uzupełniona 
zasada przywrócenia opłacalności rol 
nictwa słowami: „pod hasłem samo- 
wystarczalmoścj i oszczędności". Wre- 
szcie: „spóźniarny się w stosunku do 
wsi" — kontynuuje gen. Żeligowski 
„spóźniła się Konstytucja 3 maja, spó 
źnił się Kościuszko włożyć sukmanę, 
spóźnił się rok 1863". Obyśmy się nie 
spóźnili! w. k. 

   

GASI Ś) M AAA 23 ,KOLEKTURZE ; 

ny i miły to gest, zadzierzgający nić 
serdecznej sympatji i bliższej współ- 
pracy wojska i reszty społeczeństwa. 

yk" 

Grupa włościan przy balocie drze- 
wek. Każdy przebiera, szukając naj- 
lepszych szczepów. 

— Moi kochani, niema co wybie- 
rać, bo każde drzewko jest dobre — 
zapewnia p..Krywko. Zanim drzewko 
zostanie przez nas zakupione, specjal 
ny rzeczoznawca przegląda je po parę 
nieraz razy. Zresztą — nagabuje sto- 
jącego obok gospodarza — czy u ko- 
gokolwiek z waszej wsi wysechł w u- 
biestóni roku chociaż jeden szczep? 
Nie. — Więc czyż nie jest to dla was 
najlepszym dowodem ich wartości?! 

Obok stoi sympatyczny poczciwi- 
na, z którym wszczynam przyjaciels- 
ką pogawędkę. 

Nazywa się Michał Rawdo. 
— Z jakiej pan jest wsi? — zapy- 

tuję. 
— Z Rogaliszek, gminu mickuńs- 

ka. 

— Czy pan tu sam po drzewka? 

— O gdzie tam, przecież cała wieś 
— No to chyba tylko bogatsi? 

— Nie, jest i takie co majo po 2—3 
dziesięciny. 

— A skądże tacy biedni na to pie- 
niądze biorą, przecież to sporo kosz- 
tuje? 

— Dużo jest takich co to krowa, 
albo parsiuka sprzedali, żeby kupić 
drzewka. 

— Czyżby naprawdę było wśród 

Ś.p. Inżynier 
Mieczysław Pulman. 

Ś. p. Inż. M. Pulman urodził się 25 sty- 

cznia 1877 roku w Mozyrzu ziemi mińskiej. 

Dziecinne lata spędza na Krymie w Sewasto- 

polu, gdzie kończy szkołę realną w roku 1895. 

Następnie wstępuje w Petersbargu do Insty- 

tutu Inżynierów Cywilnych. Po pięciu latach 

jako dypłomowany inż. architekt obejmuje 

stanowisko pomocnika kierownika budowy 

szkoły technicznej w Aleksandrowsku gub. 

jekaterynosławskiej. W r. 1901 żeni się i ja- 

ko architekt miejski pracuje w Jejsku (ob 

wód kubański), a następnie w charakterze 

młodszego architekta gubernjalnego w Sta 

wropolu (półn. Kaukaz). Stąd udaje się do 

Saratowa, gdzie dłuższy czas pełni funkcję 

architekta miejskiego, a potem gubernjalne- 

go oraz wykłada budownictwo na wojsko 

wych kursach politechnicznych i w szkołe ko- 

lejowej. Uwięziony przez bolszewików jako 

zakładnik znosi wraz z innymi Polakami re 

presje i poniewierkę, poczem udaje mu się 

w roku 1921 wrócić wraz z rodziną do Poł- 

ski. Osiada w Słonimie i z wielkim pożyt 

kiem dla sprawy pracuje nad odbudową kra- 

ju jako architekt rejonowy na Stołpce, Ba- 

ranowicze, Nieśwież i Słonim. W reku 1924 

przybywa do Wilna i tu do ostatnich dni swe 

go życia, jako kierownik wydziału budowla- 

nego i wykładowca Państwowej Szkoły: Tech- 

nicznej im. Marszałka J, Piłsudskiego poświę 

ca się wychowaniu i przygotowaniu zastępów 

młodzieży do pracy zawodowej dla dobra Oj 
czyzny. 
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Nieubłagana śmierć zabrała z poś- 
ród nauczycieli Wileńskiej Szkoły Te 
chnicznej š. p. Mieczysława Pulmana. 
pierwszego kierownika wydzialu bu- 
dowlanego, cenionego fachowca i pe 
dagoga, przedewszystkiem zaś prawe 
go człowieka i przezacnego kolegę. 
Tym z nas zwłaszcza, którzy już daw- 
niej w szkole pracują i zżyte, a serde- 
czne tworzą grono-— zabrakło praw- 
dziwego przyjaciela. I choć strata, któ 
rą szkoła jako taka ponosi, naprawdę 
trudna jest do powetowania, jednak 
górę bierze ten nasz żal indywidual- 
ny,, wywołany świadomością, że oto 
go już wśród nas niema, Zasługi jego 
na polu pracy zawodowej — inżynier- 
skiej i w roli nauczyciela budownict- 
wa są niewątpliwie znaczne. bo był 
to człowiek bardzo zdolny i praktyk 
zawołany. Chcę tu jednak podkreślić 
rzecz inną. 

   

Oto w jego schorowanem ostatnie- 
mi czasy ciele, kryła się naprawdę 
wielka dusza i biło złote serce. Dziś 
coraz rzadziej, niestety, spotyka się 
takich ludzi. Cechowały go: bezkom- 
promisowość w ocenie dobra i zła, 
uczciwość w pracy, gruntowna i rozle 
gła wiedza, nadzwyczajna szlachet- 
ność i dobroć w stosunkach z ludźmi, 
а 2 tem wszystkiem wyjątkowa skrom 
ność. Powiadają, że wybitność indy- 
widualności mierzy się wielością jej 
wrogów, jeśli to ma być reguła, w ta- 
kim razie osobowość $. p. zmarłego 
jest tym przysłowiowym wyjątkiem. 
I jeszcze jeden rys charakterystyczny 
kochanego ś. p. Pana Mieczysława 
chciałbym tu przypomnieć, a miano- 
wicie humor i dowcip. Coby się nie 
mówiło o samozadowoleniu, że nie po 
wiem radości, kórej dostarcza praca 
nauczycielska, jednak w przekroju 
codziennym — róże, wyściełające dro 
gę pedagoga, są stnowezo mocno kol- 
czaste. W tych warunkach taki kole- 
ga jak Śś. p. Pan Mieczysław był skar- 
bem prawdziwym. Ileż pogody wno- 
siły nieraz do naszego szarego życia 
szkolnego jego opowiadania... 

Dziś na wspomnienie, że odszedł 
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gospodarzy tak wielkie przekczanie o J 

do pożyteczności sadów? 

-- Panoczku, u nas wieśniak nic 
taki głupi za jasiego często go majol 
On ma głowa na karku i tak sobie 
kombinui: dziś wyda 10-—15 złotych, 
pewnie, że io ciężko, tymbardziej że 
czasem krowa trzeba sprzedać. Ale do 
stanie do zakupionych 10-ciu jeszcze 
5—6 drzewek darmo i za kilka lat 
będzie iniał ładny sadzik. Za 5—%6 lut 
drzewka dadzo owoce i pieniądz dziś 
wydany powróci za jeden rok. Liczmy 
że każda jabłoń da wtedy p» 10 pu- 
dów rocznie. Piętnaście jabłoni da 
150 pudów. Jeżeli kilo jabłek gospo- 
darz sprzedawać będzie po 15 nawet 
groszy, to pud da mu £ zł. 40 gr. a 
150 pudów 360 złotych. Za jeden rok. 
I poszor tu nie kosztu, ; pastuch nie 
kosztui, a pracą prawie żadna. Czysty 
zysk! A przecie jabłoń może dać ro- 
cznie iw 3 i 4 razy w. *ęcej. Panoczku 
chłop nie taki durny, on wie gdzie za- 
iobić można — z wielemówiącym u- 
śmiechem dodaje Rawdov. 

— I dlatego tak wszyscy „lecą* na 
te sady? 

— A tak, Jeżeli ja z nich korzyści 
mieć nie będę, to dzieciom zostanie... 

— No dobrze, dziś wszyscy zakła- 
dają sady, ale mogli to przecież zro- 
bić sami i dawniej. Dlaczego teraz do 
piero zrozumiano pożytek z drzew G- 
wocowych? 

Kłopotliwe milczenie... ruch ręką 
za uchem... kręcenie w zafrasowaniu 
głową. Widać, że umysł pracuje usil- 
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Notatki ze Świata. 
— UCIEKŁ DO NIEMIEC REDARTOR 

odpowiedzialny „Katovitzer Zeitung”, Hubert 
Schray, skazany na 14 miesięcy więzienia za 
artykuły 
Pomorz. 

domagające się odebrania Polsce 
Jest to już trzeci redaktor „Ka- 
który w ten sposób wymyka się 

polskim sądom. 

— DROŻYŃSKI, ZABÓJCA $. P. IGI KOR 
CZYŃSKIEJ został ponownie skazany —- 
tym razem na 6 lat więzienia, czyli o 2 lata 

iż w sądzie okręgowym. Proces wy- 

całkowitą nicość argumentów o „pod- 
artystki. Przeciwnie obrońca Hof- 

mok|-Ostrowski Wiilhełm musjał starać się 

o oczyszczenie klijenta z zarzutu „ naciąga- 
wia” tragicznie zmarłej. 

— „Na usługach pani domu* — Pod ta 
nazwą została otwarta w Warszawie, Baga- 
tela 8, wystawa wszełkich udogodnień i „po 

rządków" pani domu. Od porcelany i mebl:, 
do farbek i proszków do czyszczenia — rew- 
ja skromnej, a jakże ułatwi jącej życie ludz- 

      

   

  

   
    

          

kiej wynalazc zości. J 
gadanki i odczyty na tematy związ. 
spodarstwem domowem. 

—  CŽTERECHSETLECIE URODZIN 
STEFANA BATOREGO obchodzić będą na 
Węgrzech b. uroczyście. Obecnie obraduje 
w popa cie specjalny komitet. W! Buda- 
peszcie stanie pomnik Batorego, zostaną wy 
dane znaczki pocztowe z jego podobizną; w 
miejscowości rodzinnej Batorych — Nyir- 
bator odbędą się uroczystości specjalne. A 
cv u nas? 

— BRAZYLIJSKA JOANNA D*'ARC —- 
piękna i pobożna Minos Geraes, uważana w 
ojczystem San Paulo za lekarza i proroka, 
pomogłła walnie rządowi stając w mundurze 

na czele oddziału tłum. M ( 
ska swe utrzymuje na koszt własny—ja 
czerpiąc z sobie tylko Is h pa djamen- 
towych. Trzeba zdać sobi 
nej wyobraźni brazyli 
zić. jak wielką «zcią jest otaczana ta nie- 
zwykła kobieta. 

— H. G. WELLS O H. G. WELLSIE — 
skromny imiennik słynnego pisarza angiel- 
skiego o swym ideale wy książkę, wy- 
czerpujące studjum o twórczości autora „Ho- 
storji iata”, porównując go z Dickensem 
i nazywając największym pisarzem Anglji. H 
G. Wells — ten „skromny — nie podpisał > 
dna kpracy swej, uznanej zresztą za świetną 
— nazwiskiem. Skrył się pod pseudonimera. 

— NAJWIĘKSZY TEATR ŚWIATA. ma 
powstać w ZSSR., w Nowosybirsku. Skontruv- 
wany ma być tak, że widzów wprawdzie nie 
zmieści ponad 5000, ale zato na scęnie bę- 
dzie mogło zwiąć udział 5000 osób, Wypo- 
sażony w najnowsze zdobycze techniki, poz- 
walające np. na granie bez antraktów, bę- 
tdzie miał w dodatku scenę. którą da się 
zamieniać na cyrk, lub basen. pływacki. Tea 
ten ma być wyrazem tendencj ) wprowadze- 
nia tłumów na scenę, oraz stać się odpo- 
wiednikiem materjalnym niezaprzeczalnych 
osiągnięć ideowych teatru sowieckiego. 

— PANI ROOSEVELT — „NAJMŁODSZA 
BABKA* Ameryki, ma dorosłych synów i 
pokaźnych wnuków nie zaniechała jednak 
pracy. Ta wychowana w Angiji „pani z do- 
brego domu“ pracuje w dalszym ciągu jako 
nauczycielka, roaz osobiście kieruje wytwór- 
nią nowoczesnych mebli, gdzie 30 majstrów 
prasuje ręcznie pod jej nadzorem i kierow- 
nietwem. 

— SENSACJĄ NAUKOWĄ stało się dzieło 
ipoety litewsko francuskiego i badacza Oska 
ra V. de L. Miłosza. De L. Miłosz ogłosił 
„Les Nouvelles Litteraires* artykuł, w któ- 
rym na podslawie zapoczyczeń językowych 
Starego Testamentu z języka iberyjskiego, 
wnioskuje o iberyjskiem pochodzeniu Żydów 
Posypały się odpowiedzi, tak liczne, że re- 
dakcja „Les Nonv. Litt.* zrezygnowała z ich 
drukowania. Tak więc np. T. Lopez nadesłał 
studjum „Apostillas*, rabin Berman — „He- 
brajezycy i Iberowie“, S. Attis — „Biblja 
i Atlantyda". Oskar de Miłosz utrzymuje źe 
jego argumenty są nie do obalenia. O ile 
wiemy przekład poezyj tego ciekawego 
sarza ukaże się w tłumaczeniu p. Czesława 
Miłosza. 

mi. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

    

   

      

   

    

       

    

   

      

    

  

— w niejednem oku łza się zakręci. 
Cześć Twej Świetlanej Pamię 

Wieczny Pokój Twej Duszy — Nie- 
zapomniany, Drogi Przyjacielu! 

  

Stefan Fedorowicz. 

w:IELKaA. 44 

AMHKIEWICZA ab 

nie nad rozwiązaniem dość (rucinego 
pytania. 

— Widzi pan, bo u nas to tak za- 
wsze: — musi ktoś zacząć. Jak „nni 
zobaczą, że to dobre --- oni też to zro- 
bią. 

Przysłali z gminy książeczki, afi- 
szy, dowioski przyjechał instruktor, 
zaczął objaśniać, tłumaczyć... Pomyś- 
leli, pogadali, zobaczyli i przekonał: 
się, że to i naprawda można k* edyś 
dobrze zarabiać. A później to i szcze- 
py w komitecie tańsze, prawie każdy 

choć para może kupić... 
— Rozumiem, umiejętna propagan 

da rozumnej i pożytecznej myśk zro 
biła swoje!.., A czy wiecie kto rozpo- 
czął, w czyjej głowie powstała ta myśl 
podniesienia: gospodarstw przez zało 
żenie sadów? 

— O to, to my wiemy, Żona naczel 
nika rządu pani Prystorowa. 

— Więc nazwisko Jej jest dziś zna 
ne w każdej wiosce? 

— Nietylko dziś, ale długie lata 
wymawiać je będzie każdy, bo dziś 
jak kto pyta np. o drogę to mu od- 
powiadają: „A tam na lewo, za tym 
Prystorowym sadem*, 

Pomnik trwalszy od marmurów i 
kamieni! 

Z dalszych słów swego rozmówcy 
dowiaduję się, że wdzięczność dla p. 
premjerowej Prystorowej jest jeszcze 
wśród naszej ludności wiejskiej i za 
opiekę, którą Ona otacza biednych i 
sieroty, troszcząc się dla nich o ubra- 
nie i łyżkę ciepłej strawy. 

Jotwicz. |, 

 



  

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Dookoła uchwał Zjazdu Związku Nau- 

czycielstwa Polskiego w Swięcianach. 
Nawiązując do sprawozdania ze 

Zjazdu Powiatowego Związku Nau- 

czycielstwa Polskiego w  Święcia- 

nach, wydrukowanego na tem miejs- 
cu w numerze z dnia 9 b. m. zamie- 
szczamy poniżej parę najważniej- 
szych uchwał tego zjazdu, wykazują - 
cych jak zgraną i solidną w działaniu 

jest ta organizacja zawodowa. 
Pierwsze cztery rezolucje odzwier 

ciadlają stanowisko związku do zaga 

dnienia współpracy nauczycielstwa 

na niwie samorządowej, mówiąc o ko 

nieczności krzewienia idei pracy sa- 

morządowej i należytem wzajemnem 

ustosunkowaniu się organów samo- 

rządowych i nauczycielstwa, którego 

udział w pracy powodowany jest jedy 

nie względami natury społeczno-pań- 
stwowej. 

Zasadnicze znaczenie jeśli chodzi 
o stosunki w powiecie posiada rezolu 
cja treści następującej: 

Wobec tego, że od kilku lat zachodzi na 

terenie powiatu Święciańskiego szereg kon- 

fliktów między nauczyciełstwem, a samorzą- 

dem na te niedocenianla przez samorządy 

spraw szkołnyeh i niedostatecznego zaspo- 

Kkajania gospodarczych potrzeb szkół prze- 
widzianych ustawami, 

że przewodniczący Wydziału Powiatowe- 
go jako czynnik nadzorczy konfliktów tych, 

  

w niektórych wypadkach w zasadniczy i sta 

uowczy sposób nie likwidował, że w związka 

z nową usławą samorządową zachodzi ko 

nieezność żywszego i czynnego zainteresowa- 

nia się nauczycielstwem samorządem, €0 we- 
bec panujących stosunków jest znacznie u- 
trudnione, 

że stosunki panujące obeenie w powiecie 
ujemnie wpływają na pracę społeczną nau- 

czyciela, która ze względów państwowych na 
tutejszych terenach jest konieczna — 

Wialny Zjazd ZNP. pow. święciańskiege 
domaga się natychmiastowego uregulowania 
stosunku samorządu do szkolnictwa ze 

względu na dobro Państwa i społeczeństwa 
Graz wzywa Zarząd Oddziału do energicz- 
nej akeji w tym kierunku, 

Następna rezolucja oświetla usto- 
sunkowanie się samorządów do po- 
trzeb nauczycielstwa, bo otóż: 

VI Walny Zjazd Członków ZNP. stwier- 

dza, że mimo zarządzeń, regulujących spo- 

sób wypłacania dodatków mieszkaniowyeh, 
nie etrzymuje nauezycielstwo pow. święciań- 
skiego we właściwym terminie, a w wiełu wy 
padkach sprowadzany jest on do aktu do: 
brej woli gminy lub wójta. Ponieważ ta for- 
ma wypłaty dodatku mieszkaniowego ma po- 
za tem poruszane już tyłokrotnie inne je- 
szeze utrudniające sytuaeje nauczycielstwa 
ujemne strony, VI Walny Zjazd Członków 

Z. N. P. powiatu święciańskiego wzywa za- 
rząd Główny do poczynienia nowych kro- 
ków w celu uregulowania tej drażliwej spra- 
wy. 

Krwawa bójka między rzeźnikami. 
Dnia 13 bm. w m. Klodniee gm. niewiarow 

skiej między rzeźśnikami wynikła ostra kłót- 
mia, która szybko zamieniła się w krwawa 
bójkę. Rzeźnicy uzbrojeni w długie noże i 

siekiery poczęli zadawać wzajemnie razy i 

bójka niewątpliwie zbyt tragigiezne miała- 

dy zakończenie, gdyby nie szybka inter- 

<wencja policji, która zajście zlikwidowała. 

Mimo to trzech rzeźników odniosło ciężkie 
pokaleczenia. Joseł Gurwiez otrzymał trzy 
kłute rany w okolieę szyi i łopatki, Chaim 
Sztenger ma edrąbane dwa palee u lewej 
ręki, zaś Łaehniecz Teodor ma roztrzaskaną 

czaszkę. 
Rannych skierowano do szpitała. 

(e) 
  

Brześć m.Bugiem. 
ZJAZD ROLNICZY W BRZEŚCIU. 

W dniu 12 bm. odbył się w sal 
-,Świt* wojewódzki zjazd rolników, 
któremu przewodniczył p. T. Dołęga- 
Kamiński, prezes P. WTOIKR. Po 

gprzmówieniach pos. Jakowickiego, p. 
Gutowskiego, prez. Zw. Z. i innych — 
Zjazd powziął szereg rezolucyj lokal- 
nego znaczenia celem przedłożenia 
ich powładnym władzom. Na zjazd 
przybył również p. Wacław Biernacki 
Wojewoda Poleski, w krótkiem prze 
mówieniu zapewniając przedstawicie 
li rolnictwa o wysiłkach czynników 
„państwowych ulżenia doli rolniczej, 
„podkreślając równocześnie jednak. ja 

%o niezmierny czynnik dodatni, to, że 
solnicy wreszcie sami poczynają czy 
mić wysiłki przetrwana trudnego vk- 
resu w działaniu aktywnem i współ 
pracy z czynnikami rządowemi. 

ZJAZD ZWIĄZKU OSADNIKÓW. 

W dniu 11 bm. odbył się w Brześ- 
«iu przy udziale około 100 delegatów 
z całego województwa doroczny zjazd 
Wojewódzkiego Związku Osadników, 
któremu przewodniczył pos. Jakowie 
ki, Prezes Związku. Zjazd zaszczy 
swą obecnością p. Wacław Biernack', 
Wojewoda Poleski, wygłaszając prze- 
mówienie w którem podkreślił znacze 
mie i odpowiedzialne stanowisko osad 
mctwa dla państwowości polskiej, wzy 
wając go do usilnej współpracy z po- 
<szynianiami rządu. Ponadto obecny 
byt p. M. Godecki, Kurator Brzeskiego 
Okręgu Szkolnego, gen. Jatelnieki, — 
Prezes Urzędu Ziemskiego, Prezes 1z- 

iby Skarbowej, p. Chitry, starosta po- 
wwiatowy oraz przedstawiciele różnych 
organizacyj społecznych. Zjażd powo 
Wał zarząd w następującym składzie: 
Prezes pos. Jakowicki, S. Chrzanow- 
ski, kpt. Tyrankiewicz, Jadczyk, kpt. 
Skibiński, Zabiełło. 

Święciany. 
14 ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI 

W ŚWIĘCIANACH. 
W związku z obeltodem 14 rocznicy Nie 

podległości w Świ ach przez Zarząd Pe 

wiatowy Federacji P. Z. O .0. został prze 
prowadzony następt y program opracowa- 

my i uchwalony na posiedzeniu Komitełu Obv 
watelskiego w dniu 3 bm. W dniu 10 bm. od- 
była się zbiórka przedstawicieli organizacyj 
społecznych i szkół z wieńcami na Rynku, 
gdzie przemówienie okolicznosciowe z bal- 
Kkonu wygłosił Prezes Powiatowej Federacji 
p. Wacław Engman, następnie pochód ruszy 
ma groby poległych żołnierzy polskich. 
<mentarzu aktu poświęcenia krzyża, 
wionego przez miejscowy oddział harcerzy 
«dokonał ks. dr. Sickierko, wygłaszając jedno 
<ześnie podniosłe przemówienie. 

W. następnym dniu 11 bm. przed nabo- 
żeństwem zebrały się wszystkie huf 

W, božarna i Feder: na 
Ra ł p. starosta pov owy 

Po nabożeństwie odbyło się odsłonięcie tabli. 
<y pamią j por. Žwirki i 
Wiigury. Przy żelu tablicy 

sił przemówienie ta Stefan y. 

dicznie uszeregowanych odd 
łudności m ta. Przemawiał następ: 

rektor miejscowego gimnazjum państwowego 
Skórski, zaś wiceburmistrz miasta 

Brunberg odczytał uchwałę Rady 
zemianowaniu ulicy Polskiej na 
por. Żwirki przy której 

ianach w 
defilada 
uwagę 
PZOO. 

rezerwy 
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    o urodził 

t Następnie 
«wszystkich oddziałów, 
zwracały oddziały 
na czele 7 

Szczególną 

y 1ne Federacj 
prezesem podpo:       

    

Gajewskim Mirosławem. w sile około 139 
Koni. 

Tego dnia wi izóno przed - 
poprzedzone przemó- 

ka Jonaka, zespół Kola 
stawienie amatorsk 
wieniem p. Liud 

    

Związku rezerwistów z Mielegiań odegrał 
sztukę p. L. „Wiięzień Magdeburga”. 

W. dniu 12 bm. w sali gimnazjum odbyła 
     się akademj 1a której przemawiał kapit 

KOP-u Jan Tutonr у 
2es koła Zw. rezerwi 
380 i 11 Est la Lyło 

  

    
    

pre 
w, Miasło wieczorem 
łuminowane.    

  

Głębokie. 
PRZEBIEG „TYGODNIA ROLNICZE 
GO* NA TERENIE POW. DZIŚNIEŃ- 

SKIEGO. 
Kierownictwo akcją na terenie powiatu 

spoczywało w ręku Zarządu Okręgowego To- 
warzystwa Organizacyj i Kółek Rolniazych 
na terenie gmin — w ręku gminnych kom'- 
tetów Tygodnia, utworzonych z przedstawi- 

dieli łokalnych Kółek Rolniczych i Spół- 

dzielni, 
Zebrań rejonowych odbyło się 12 przy 

udziale 3650 osób. 
Najliczniejsze zebrania były: 8 listopada 

w Jaźnie przy 850 uczestnikach, 6 listopada 
w Plisie przy 700, 7 listopada w Prozoro- 
kach i 8 kislopada w Hermanowiczach, gdzie 
było po 500. 

Na zebraniach tych przedstawiciele Okrę- 
gowego T—wa wygłosili referaty o położe- 
niu ekonomicznem rolnictwa i drogach ku 
jego naprawie. Stanowisko centralnych orga 
uizacyj rolniczych w tych kwestjach uzy- 
skało całkowite poparcie. Pozatem wysunięto 
szereg miejscowych bolączek, które później 
znalazły swój wyraz w uchwałach zjazdu po 
wiatowego. 

Zjazd powiatowy odbyty w dniu 11 k- 
slopada zgromadził 197 osób. Główną część 
zjazdu stanowiły dwa referaty: jeden o sy- 
tuacji ekonomicznej i drugi o wzmocnieniu 
siły organizacyjnej rolnictwa. Po referatach 
przeprowadzono ożywioną dyskusję przy u 
dziale 29 mówców. 

Z uchwał zjazdu niżej wyszczególnione 
są najbardziej charakterystyczne: 

1) żądanie obniżenia een na artykuły 
przemysłowe do poziomu cen produktów rol 
nych, 

2) zamiana krótkoterminowych pożyczek 
na długoterminowe przy obniżeniu oproeento 
wania do 5 rocznie, 

%) obniżenie taryf kolejowych i zastoso- 
wanie preferencji dla dalszych odległości, 

4) obniżenie opłat na targowicach i rzeń- 
niach, 

5) żądanie przymusu stosowania surow- 
ców krajowych w przemyśle i instytuejneh 
państwowych, 

6) ochrona cełna dla krajowych surow- 
eów kłókienniezych, 

7) żądanie ustalenia cen stałych przy 
dostawach do wojska i zaniechania prze- 
targów, obniżających ceny na produkta, 

8) zaniesienie podatku dochodowego nu 
czas kryzysu, 

9) obniżenie sumy długów pożyczki siew- 
nej, . 

10) skomasowanie podatków, 
11) wprowadzenie premji wywozowej na 

owies, 

12) przyśpieszenie komasacji, 
13) zmniejszenie terenu działalności Kó- 

łek Relniezych przy jednoczesnem powięk- 
szeniu ich iiezby, 3 

14) cbniženie składek w Kėlkach Rolni- 
tzych, 

Obrady Zjazdu jak i naogół przebieg ca- 
łego Tygodnia na terenie powiatu cechował 

*ażny nastrój, a stanowiska mówców od. 
'у się troską o ogólne dobro Państwa. 

Postawy. 
W: DNIU 11 LISTOPADA. 

Wiieczorem dnia 10 bm. odbył się cap- 

strzyk przed pięknie iluminową tablicą pa- 
migtkową Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
'przyczem szereg domów było iluminowanycn 
kolorowemi lamipkami, 

Nazajutrz t. j. 11 listopada o godz. 7 rano 
koło 400 rezerwistów stanęło na placu zbiór 

ki, Przybył również oddział konny z lanca- 
mi z Hruzdowa pod dowództwem wicepre- 
zesa Koła Hruzdowskiego Zw. Rezerw. p. 
Szydłowskiego. 

godz 11 odprawiono uroczyste nabo- 
żeństwo we wszystkich świątyniach. Złożono 

niec na Grobie Nieznanego Żołnierza, po- 
czem mastąpiła defilada, którą przyjnaował 
Starosta p. Wliktor Niedzwiecki, mjr. Eug. 
Kamiński, Prezes Powiatowej Federacji P. 

Z. 0. 0. K. Protasewicz, oraz szereg ofice- 
rów i przedstawicieli władz. Po defiladzie 
odbył się skromny obiad polowy, oraz. w'e- 
czorem akademja w Domu Ludowym. 

Wiieczorem 12 listopada wyjechał poczet 
sztandarowy Związku Rezerwistów Postawy 
do miasteczka Duniłowicze celem przyjęcia 
udziału w uroczystościach związanych ze 
złożeniem wieńca na grobach poległych Żoł- 

    

   

      

     

  

   

  

  

    

nierzy 36 p. p. J. S. 

WĘGIEL i KOKS 
GÓRNOŚLĄSKI 

Zjednocz. Kop Gėrnosi. „Progress“ 
Wagonowo i od |-ej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowan. wozach 

doatnrcza 

M. Daui Wiłno, Jagiellońska 3, 
$ tel.81!, egz.od 1890r, 

Składy: Kijowska 8, tel. 999 
LIST КОЫ   

w 

K UR JE K wILCEKSKI 

Już jutro ciągnienie 1-ej klasy 
Wielkiej zreformowanej 26 Polskiej Loterji Państw. 

Nie spóźniajcie się 

H. MINKOWSK 

i kupujcie los w najszczęśliwszej 
i największej w Wilnie kolekturza 

Wilno, Niemiecka 35, 
tel. 13-17, P. K. 0. 80928 

Centrala: Warszawa. Nalewki 40. 

  

| Obrona szkół powszechnych 
przed szkarlatyną. 

Wobec znacznej ilości zasłabnięć 
na szkarłatynę, nasuwa się groźba 
przerzucenia się epidemji na teren 
szkół powszechnych. W związku z 
tem naczelny lekarz szkolny dr. Bro- 
kowski wydał w dniu wczorajszym do 
wszystkich lekarzy szkóół powszech- 

  

nych okólnik, zalecający przedsięwzię 
cie najdalej idących środków ostroż- 

ności. 
Jak dotychczas, dzięki skrzętnej 

op'ece lekar j liczba zasłabnięć w 
szkołach nal do wypadków spora- 
dycznych. 

   

    

Były urzędnik salonowym złodziejem 
Wie wezorajszym numerze naszego pis- 

ma donosillšmy, iž podezas balu akademic- 
kiego w Kasynie Oficerskiem aresztowany 
został pod zarzutem skradzenia dwóch tore- 
hek damskich niejaki Miehał Eydrygiewiez 
zamieszkały przy ulicy Suboez Nr. 65. 

Przeprowaczone dochedzenie policyjne 
wykazało, że Eydrygiewicz już po raz drugi 
kradnie na baiaeh. W swoim ezasie zatrzy- 
mano go również na gorącym uczynku kra- 
dzieży. 

Złodziejem stał się niedawno. Był przed 

tem urzędnikiem zajmującym poważne sła- 
nowisko i nieźle zarabiał. Stracił jednak po- 
sadę i zestał bez pracy, To go zaprowadziło 
na drogę występku. 

Z dsbrych czasów zachował strój wieczo- 
rowy, który umeżliwiał mu wstęp na bale. 

Na osłatnim balu złapano go, gdy opróż 
niał zrabowaną torebkę. 

Aresztowanego Eydrygiewieza przekazane 
do dyspozycji władz sądowych z polecenia 
których csadzono go w więzieniu na Łukisz- 

kach. te) 

   

Dwa pożary. 
W ciągu ubiegłej doby zanotowano w 

Wiłnie dwa pożary. Mianowicie w godzinach 
wieszorowych wybuehł peżar przy ulicy 
Miekiewieza Nr. 35, w domu Pejsacha Ka- 
mienia. Na szczęście ogień zauważono zaw- 
czasu i zawezwane pogotowie straży ognio- 

  

wej pożar zlikwidowało w zarodku. Drugi 
pożar powstał przy ulicy Stefańskiej Nr. 24 
w domu Szynkiera. Zawezwane pogotowie 
straży ogniowej peżar zlikwidowało również 
w zurodku. Straży nieznaczne, (e). 

teierpiący na GE nermiorwe 
powinni we własnym interesie wypróbować tabletki 

' Togak Toga! uśmierza bóle. Nieszkodliwy dla serca. 

żołądka | innych organów. Spróbuicie i przekonai- 

1 cie się sami, Iecz žądajcie we własnym interesie 

tyiko oryginainych tadletek Togai. 

Do nabycia we wszystkicn apiekach. 
  

  

SPORT 
NA FRONCIE LIGOWYM 

    niespodziewanych wyników, a więc 
wającą porażkę Garbarni od Ł I 

nieoczekiwane zwycięstwo Polonii 

ja 10. 

Pogoń po zwycięstwie nad Ruchem, mia 

28 pkt. i jest lenderem tabeli, tecz powięk- 

swego dorobku punktowego nie jest 

już w stanie z powodu ukończenia rozgty- 

wek. Może zostać mistrzem tylko w tym wy- 
padku o ile Cracovia i Ł. K. S$. przegrają z 
Legją. 

  

    

  

Najbliższa niedziela zadecyduje o losach 

Cracovii, spotka sin bowiem z Legją. Zwy- 
cięstwo drużyny krakowskiej przyniesie jej 
29 pkt. i niezyprzeczone zwycięstwo, lecz na- 
wet remis nie przekreśli całkowicie wszyst- 
kich możl i ania tytułu mistnzow 
skiego, gdyż jednakową ilość 

punktów z Pogonią i ewentualne z Ł. K. 5. 
Cracovia może górować lepszym stosunkiem 

bramek. 

W” razie zaś wygranej Legji, oprócz Po- 
goni, jeszcze Ł. K. S. ubiegać się będzie o 
palmę pierwszeństwa walcząc 27 bm. z Leg 
ją. 

   

  

   

  

   
   

Pieniądz podporą komunizmu. 
7 za kulis dziatalnošci Mopr'u w Wilnie. 

Śmiało można nazwać działaczy komuni- 
styeznyeh, prowadzących podziemną robotę 

wywrotową po miasteczkach i miastach, że są 

w stu procentach ludźmi interesu. Organizu- 

ją, krzyczą, agitują, nawołują i spełniają 

przeróżne podobne czynności, świadczące 0 

ich „błaganadieźnosti*, w nadziei otrzyma- 

nia z eentrali t. į. z Meskwy większych sum 

pieniężnych na wzrastające rzekomo wydat 

ki, niezbędne dla nawracania na wiarę czer- 

wonej Rosji naiwnych wyrostków. Uwagi te 

nasuwają się mimowoli, gdy przyjrzymy się 

materjałowi aktu oskarżenia w sprawie 18 

letniego działacza Mopr'u Abrama Marnera, 

i 22-letniej Blumy Marner, oskarżonych o 

należenie do K. Z. M. Z. B., których to spra- 

wę rozpatrywał onegdaj Sąd Okręgowy w 

Wiilnie. 
Przedtem jednak mała dygresja, Oto, kie 

dy przed kilku miesiącami władze polieyjae 

Wilna wykryły i unieszkodliwiły na terenie 
miasta działający oddział Międzynarodowej 
Organizacji Pomocy Rewoluejonistom, po- 
dległy Moskwie, wyszło najaw, że w tej or- 
ganizaeji „ideowej* defraudują wszysey, kto 
tylko może. Pewną działaczkę komanistycz- 
ną aresztowano podobno w ehwili, gdy pisa- 
ła sprawozdanie o nadużyciach w dwóch od- 
działach prowinejonałnych, gdzie sekretarki 
przywłaszezyły po 500 złotych, za ten niee- 
tyezny stesunek do partji wydalono je. „Kur 

Nowe władze palestry” wi- 
leńskiego okręgu apelacyj- 

` nego. 

Przed kilku dniami odbylo się pier 
wsze ogólne zebranie palestry wileńs 
kiego okręgu apelacyjnego przy bar: 

dzo licznym udziale adwokatów miej- 
scowych i przybyłych z innych ośrod- 
ków sądowych. Obradom przewodni- 
czył mec. sen. Witold Abramowicz. Na 
zebraniu poruszono szereg aktualnych 

zagadnień z życia palestry, a m. in. 
rozwinęła się szersza dyskusja nad 
sprawą przymusu adwokackiego na 
terenie aplikacji wileńskiej. Po wy- 
czerpaniu porządku dziennego przy- 
stąpiono do wyborów Rady Adwoka- 
ckiej i Sądu Dyscyplinarnego, co sta 
nowiło kulminacyjny punkt zebrania. 

W wyniku tajnego głosowania zosta- 
li wybrani do Rady Adwokackiej pp. 
Marjan Strumiłło, Stanisław Bagińs- 
ki, Stanisław Kukiel-Krajewski, Mie- 
tzysław Engiel Zbigniew Jasiński Wa 
cław Rodziewicz, Izrael Kapłan. Eu- 
genjusz Kozłowski ii Naum Sejfer. 

Do Sądu Dyscyplinarnego wybory 
dały następujący rezultat: Kazimierz 

Petrusewicz, Witold Abramowicz, 
Wincenty Łuczyński, Włodzimierz 
Muchanow, Wacław Siawciłło, Leon 
Kulikowski. Jaromir Matyasz oraz 
Konstanty Bajraszewski. 

Nieco inaczej... 
W; związku z zamieszezoną we wczorni- 

szym numerze naszego pisma notatką © za- 
gadkewem postrzeleniem dwóch ostatnich 
pod Porubanklem i krążących w związku z 
tem wersjach, że miał to rzekomo być za- 
mach na życie mjr. Rentta dowiadujemy się, 
że wersje © zamachu nie odpowiadają rzeezy- 
wisteści. Przeprowadzone szezegółowe docho 
dzenie polieyjne pod osobistem kierowniet- 
wem naczelnika wydziału Śledczego p. ko- 
misarza Wasilewskiego ustaliło następujące: 
okaliezności zajścia przedstawiające sprawę 
postrzelenia Malinowskiego i Lebediewa w 
zupełnie innem świetle. 

Okazuje się, że powedem zajścia były 
jakieś fosobidte porachunki między Lima- 
nowskim i Lebediewem z jednej strony. a 
mieszkańcem Traktn Ejszyskiege Zubrzyv- 
kim z drugiej. Krytycznego dnia Leon Mali- 
nowski i Tymoteusz Lebediew wracali do 
Wilna w tewarzystwie Feliksa Małinowskie- 

go i Antoniego Waliekiego. Przechodząc 0- 
bek domu Romualda Zubrzyckiego postann- 
wili wedrzeć się do jego mieszkania. Romu- 
ald Zubrzycki zauważył w czas zamiary ich 
i oświadczył, że w razie usiłowania wdarcia 

się do mieszkania będzie strzelał. I rzeczy 
wiście kiedy napastnicy nie usłachali jego 
wezwaniu oddał w ich kierunku dwa strzały, 
raniąe Malinowsikego i Lebiediewa, 

W dniu wczorajszym łekarz skonstatował 
że postrzełenia nie zagrażają życiu. W 
sprawie tej prowadzone jest dalsze śledztw». 

jer Wiileński* pisał o tem obszernie i za to, 
jak należy przypuszezać, komuniści wileńs- 
cy wybili w redakeji kilka szyb. 

Otóż onegdaj rozpatrzono jedną z tych 
spraw, których cały szereg w związku z Mo- 
pr'em, ukaże się niebawem na wokandzie sa 

du ckręgowego. 
Zadaniem dwóch istniejących na terenie 

Wilna komitetów dzielnicowych, składaja- 
cych się z 4—5 ezłonków, było dostarezanie 
więźniom komunistom żywności, wyszuki- 
wanie i opłacanie obrońców sądowych orz 
Gpiekowanie się rodzinami skazanych. Ro- 
bieno to w obawie, by towarzysze w więzie- 
niu nie wyrzekli się komunizmu i żeby za- 

chowali siły de dalszej wałki rewolucyjnej. 
Na te cele Moskwa przysyłała miesięcznie w 
roku 1931 po 3150 złotych. Jednak pod tym 
płaszezykiem humanitarności krył się spisek 

destrukeyjny, skupiający w 10 komórkach 
młody element. 

Wiięźniowie reagowali żywo na działał- 

ność Mopr'u. Oto gdy pod wpływem defrau- 
dneyj zapewne, zaczęto przesyłać oezywiś- 
cie rzekomo od ich rodzin coraz mniejsze ra 
cje żywności — wśród więźniów powsłał fer- 
ment, Mopr w Wilnie zatrwożył się, poszły 
w ruch sprężyny, Moskwa przysłała więcej 

i znowu wszystko uspekoiło się stopniowo. 
Żywność przynosili młodociani adepei 

Mopr'u. Wi dniu 23 stycznia br. na ul. Za- 
walnej zatrzymano niejakiego Abrama Mar- 
niera lat 18 i Blumę Marnier łat 22. Nieśl 
eni paczkę żywności, dość dużą, do wię- 

zienia Łukiskiego. Abram Marnier miał w 
Godatku w šžieszeni ulotki w języku żydow- 
skim, mówiące o rozprężeniu w organizac- 
jach komunistycznych i t. p. rozmaitości. 
Przynależność jego do partji K. Z. M, Z. B. 
została udowedniona na przewodzie i sąd 
skazał go na 2 lata więzienia z pozbawie- 
niėm prw, Blumę Marnier natomiast unie- 
winnił. Oskarżał prok. Piotrowski, 

: WŁOD. 

DES NST RPT TNT PTA DRS KTSINNTA 

Która szala wagi Temidy przeważy? 
Wyrok w Sprawie Arluków I innych pojutrze. 

Sprawa o przemyt jedwabi i futer zakoń- 

czyła się wczoraj w Sądzie Apelacyjnym za 

powiedzią wyroku na dzień 18 bm. na godz. 

9 rano. ‚ 

Prokurator Klasse prosił sąd o zatwier- 

dzenie wyroku Sądu Okręgowego. Zdaniem 

jego wyrok pierwszej instancji jest słuszny 

i oparty na dostatecznych dowodach winy 

oskarżonych, i wyroku tego nie mogły za 

chwiać zeznania świadków, przesłuchanych 

onegdaj, a którzy nie nowego do sprawy nie 

wnieśli. 
Przemówienia dziesięciu obrońców trwa- 

ły kilka godzin i dążyły do osłabienia zez- 

nań świadków oraz do zwrócenia uwagi Są 
dowi na motywy uniewinniającego wyroku 

Sądu Okręgowego w podobnej, celnej spra- 
wie, w której oskarżonymi byli niektórzy 2 

podsądnych tego procesu. Wiszyscy też pro 

sili Sąd o wydanie wyroku uniewinniające- 

go. 
Proces ten pod względem kar pieniężnych, 

wymierzonych przez Sąd Okręgowy, jest naj 
większy ze wszystkich podobnych spraw za 
ostatnie kilka lat. Ogólna suma grzywien 
przekracza dwa miljony złotych, a koszta są 

dowe wynoszą około 200 tysięcy złotych. 

Nic też dziwnego, że z ramienia minister- 

stwa skarbu oskarżenie popierał adwokat Wi 

niarski, krusząc kopie z obrońcami o prze 

wagę okoliczności, przemawiających za za- 

twierdzeniem wyroku Sądu Okręgowego. 

Na poszczególnych oskarżonych ciążą na 

stępujące grzywny: Arlukowie Morduch i Sze 

pszel skazani są przez Sąd Okręgowy každy 

na karę pieniężną łącznie w sumie 547 ty 

sięcy z zamianą na 9 lat więzienia, Józef 

Brytań na przeszło 100 tysięcy lub 2 lata i 

7 m. więzienia; Jakób Ettingen i Konstanty 

Sienkiewicz każdy na 390 tysięcy złotych 

łub 3 lata więzienia, Szloma Goldberg na 35 

tysięcy złotych, Hirsz Krasner na około 56 

tysięcy złotych. Za Arluków materjalnie od 

powiada oskarżony Mejer Hubert, on też w 

razie ewentualnego zatwierdzenia wyroku 

musiałby wyłożyć z kieszeni przeszło mil 

jon złotych grzywny i około 100 tysięcy zło- 

tych kosztów sądowych. 
Wiyrok oczekiwany jest przez sfery ka 

pieckie Wfilna, szczególnie przez branżę fut 
rzaną, z największem zainteresowaniem. 

: Wiod. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. „Zbyt 

prawdziwe, aby było dobre* będzie grane 

dziś środa 16 listopada, jutro czwartek 17 li- 

stopada i ipojutrze piątek 17 listopada o g 
8-ej w. w Teatrze na Pohulance. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skieh ZASP. w Wiilnie wszędzie wzbudza 
ogromune zainteresowanie i zjednuje sobie so 

raz to większą sympatję prowincji. 16 list 
pada, Stały Teatr Objazdowy Teatrów Mie. 
skich ZASP. w Wiilnie — grać będzie 
zrównaną komedjo-farsę „Roxy“ w  Nie- 

świeżu, 17 listopada — w Horodzieju, 18 I- 
stopada — w Stołpcach. — Obsadę tej sztu- 
ki stanowią pp.: Molska, Stanisławska, Za- 
rębińska, Budzyński, Gliński, Loedl i Ku- 

biński. 
— UWAGA DZIECI! — Niedziela 20 Н- 

stopada © godz. 4 pop. „Niebieski piak* w 
Teatrze na Pohulanee: 

— Teatr muzyczny „Lutnia*, — Ostatnie 
występy Elny Gistedt. „Czardaszka* — na 
przedstawieniu popułarnem. — Dziś, teatr 
„Lutnia* rozbrzmiewać będzie dźwiękami 
ulubionych melodyj „Księżniczki czardasza” 

operetki Kałmana, z udziałem znakomitej ar 
tystki Elny Gistedt, która niebawem kończy 
cykl swych występów w Wiilnie, udając się 

do krajów nadbałtyckich. 
Celem udostępnienia widowiska szerszej 

publiczności, ceny miejsc na: przedstawi*nie 
dzisiejsze zostały zniżone. 

Jutro, również po cenach zniżonych uka- 
że się melodyjna operetka Jarno „Krysia 
lišniczanka“, — Bilety w kasie zamawiań ce- 
dziennie od 11—9 w. 

— Nįbližsza premjera. — W. sobotę naj- 
bliższą wchodzi na repertuar Teatru muzycz 
nego „Lutnia* doskonała operetka  Stolza 
„Szaleństwa Coletty* z M. Gabrielli w roli 
głównej, w otoczeniu najwybitniejszych sił ze 
społu artystycznego, 

Nowe dekoracje i kostjumy — przygoto- 
wują pracownie teatralne pod kierownictwem 
J. Hawryłkiewicza. Reżyserja spoczywa w rę 
kach M. Tatrzańskiego. 

— Jedyny recital fortepianowy Bolesława 
Kona zapowiada Wileńskie Towarzystwo Fil 
harmoniczne na sobotę 19 bm. 

Szczegóły w afiszach, Koncert odbędzie 
się w Sali Konserwatorjum (Wielka 47). 

   

  

     

    

RADJO 
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 komižmie“ 

— odczyt; 1700: Odczyt dla nauczycieli mu- 

zyki; 17.15: Muzyka; 17.40: „Prawo kobiety 

do pracy“ — odozyt; 17.35: Program na 

czwartek; 18.00: Muzyka taneczna; 18.50: 

Rozmaitości; 19.00: Przegląd litewski; 19.15: 

„Nowe odkrycia wileńskie" — odezyt; 19.20: 

„Czy teatr jest potrzebny współczesnemu 
ozłowiekowi* — felj; 19.45: Pras. dzien. 

radj; 20.00: Koncert; 20.50: 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. 

  

   

    

CZWARTEK, DN. 17 LISTOPADA 1932 R. 

11.40: Przegląd pras. polsk. Kom. meteor. 
Czas. 12.10: Muzyka z płyt. 12. 30: Kom. 
meteor. 12.35: Poranek szkełny. 14.55: Pro- 
gram dzienny. 15.00: Koncert dla młodzieży. 
15.40: Komunikaty. 15.50: Jazz fortepiano- 
wy. 16.00: „Jak zrobić nowe ze starego — 

    

odczyt. 16,15: Lekcja francuskiego. 16.30: 
Kom. Akad. Koła Mis. 16.40: „Co i jak czy- 
tać*? — pogadanka. 17.00: Muzyka zpłyt. 
17.40: Odczyt aktualny. 17.55: Program na 
piątek. 18.00: Muzyka lekka. 18.55: Kom. 
Mitewski. 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 223* 
19.20: Rozmaitości. 19.30: Fragment ze „Stu- 
djum o Hamlecie* — Stanisława Wyśpiań- 
skiego. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: Muzyka lekka. 20.55: Komunikaty. 
21.10: D. c. koncertu. 21.30: Słuchowisko: 
„Nieboska komedja* Kraszewskiego. 23.00: 
Kom. meteor. 23.05; Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
Z NASZEJ PRZESZŁOŚCI. 

O nowych odkryciach wileńskich będzie 
mówił dzisiaj © godz. 19,15 przed mikrofo- 
nem dr. Stanisław Lorentz, informując ogół 

Zdrowie prof. Ruszczyca. 

Jesteśmy szczęśliwi mogąc na- 
szym czytelnikom zwiastować dobrą 
nowinę, że zdrowie jednego z najłep- 
szych synów Wilna i Polski, wielkie- 
go artysty, a poza tem tak bardzo lu- 
bianego i kochanego człowieka, ule- 
gło ostatnio, według zdania opieki łe 
karskiej (leczą dr. dr. Rudziński i 
Stolzman, w konsyljum biorą udział 
rektor prof. Januszkiewicz i Włady- 
czko) „poprawie na całej linji* Do- 
wiedzieliśmy się w dniu ostatnim, że 
Czcigodny Pacjent, jest już zupełnie 
na dobrej drodze do wyzdrowienia, 
że może ten proces jeszcze nieco potr- 
wać, ale niebezpieczeństwo już minę- 
ło! 

Wczoraj właśnie prof. Ruszczyc 
był w doskonałym humorze, nietylko 
swobodniej mówił, ale i śmiał się. jak 
nam Jego bliscy opowiadali. 

Wyrażamy naszą najgłębszą ra- 
dość z powodu tych wiadomości i je- 
steśmy pewni, że podziela ją całe in- 
telektualne Wilno. 

Niedzielne nabożeństwo na którem 
zebrała się elita tego Wilna, było wy- 
razem serdecznej sympatji i wielkie- 
go uznania, któremi cieszy się prof. 
Ruszczyc. Życzymy Mu najserdecz- 
niej rychłego i całkowitego powrotu 
do zdrowia. 
KTE TINA GAZE ROZNE ЛЬ 

Brak etyki obywatelskiej 
Przed paru dniami obehodziłiśmy czter- 

nastą rocznicę naszego _ niepodległego 
bytu. Jest to ogromny szmat czasu, który 
zmnienił zasadniczo warunki naszego byto- 
wania, naszego myślenia. Ale nie należy za- 

* pominąć, że Rzeczpospolita jest ogromnym 
krajem, że świadomość obywatelska, mimo 

nawet najlepszych chęci jej mieszkańców, 
bardzo nierównomiernie się kształtuje, że nie 
wszędzie zdołała ona do gruntu przeorać 
psychikę jednostek. Stąd też spotykamy się 
dość często z paradoksem, że obywateł grūn- 
townie przekonany o swym patrjotyźmie po- 
pełnia czyny, kolidujące z interesami włas- 
nego państwa, co świadczy © bardzo powierz 
ehownem pojmowaniu wielkiego słowa -— 
ojczyzna. Im mniejszych przykładów będzie- 
my szukać, tem wyraźniej ten dysonans mię 
dzy subjektywnem mniemaniem a objektyw- 
ną rzeczywistością będzie się zarysowywał. 

Ziemia Wiileńska należy do tych dzielnie 
kraju, które poważną kartę zajmują w na 
szej historji. O patrjotyžmie, o samozapar- 
ciu Wiileńszczyzny wiele juž pisano, wiele 
bardzo wiadomo, nie trzeba więc tego raz 

jeszeze konstatować. Ale tam właśnie dzieje 
się dziwna historja, która niełatwo mogłaby 
się zdarzyć w innej połaci kraju. Mianowi- 
cie, dowiadujemy się, że w miastach ziemi 
Wiileńskiej w bardzo dużym stopniu rozwinę 
ła się konsumcja przemycanych łotewskiek 
wyrobów tytoniowych. Nie ehodzi tutaj by- 
najmniej o jakieś nielojalności z czyjejkol 
wiek strony, ponieważ choroba ta wdarła się 
nawet między urzędników państwowych i ko 
munałnych, między tamtejszą inteligeneję. 
Poprostu snobizm najgorszego, bo całkiem 
bezmyślnego typu, nie napiętnowany przez 
opinję pubłiczną, rozrósł się w tak zastra- 
szająey sposób, 

Nie potrzeba dodawać, że żadnych objek- 
tywnych przesłanek, które mogłyby się wy- 
razić, naprzykład wyjątkową jakością i do- 
brocią - łotewską wyrobów — tytoniowych 
bynajmniej niema. Papierosy te z zewnętrz- 
nego wyglądu podobne są do dawnych pa- 
pierosów rosyjskich i to pra 
stało się jedyną przyczyną ich powodzenia. 
Czyżby tradyeja? Niewątpliwie nie! Tego 
rodzaju tradycja prowadziłaby przeeleż do 
wspeminania z rozczuleniem rosyjskich po- 
liejantów i stupajków, którzy tak twardo 
zapisali się w historji tej ziemi. A więc — 
tylko dlatego, że zagraniczne i prawie re-. 
syjskie, 

Na tego rodzaju snobizm wilnianie stano- 
wezo nie mogą sobie pozwolić. Ziemia e 
uboga i nawiedzana często klęskami nieu- 
rodzaju i prowadzi. Cała jej zawsze nadzieja 
w ogólnym dobrobycie całego państwa, a 
do tego zagraniczny luksus napewno się nie 
przyczynia. Poza logicznemi 
pozostaje jeszcze wielki akt oskarżenia e 
brak etyki obywatelskiej, Ale to ostatnie za- 
gadnienie musi być całkowicie załatwione 
przez tutejsze społeczeństwo. Twardo, krót- 
ko, węzłowato.. 

R. M. 

i UA M Mi R) 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój, Warszawa 

Swol Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. Е 

Ksiąžka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno. 

wWilja u Państwa Micklewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 
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mi przeszłości, © wynikach robót konserwa- 
torskich w Ostrej Bramie, Trokach, Szum- 
sku i t. p. podczas których natrafiono na 
nieznane dotychczas zabytki malarstwa i 
fragmentów architektury. 

KONCERT SOLISTÓW Z WARSZAWY. 

O godz. 21,06 w radjowym koncercie so- 
listów p. Zofja Żmigród Fedyczkowa odśpie- 
wa arje operowe: Schereckera, Smetany i 
Rimskiego Korsakowa oraz kilka pieśni. 
Wiolenczelista Kazimierz Wiłkomirski ode- 
gra koncert wiolonczelowy Filipa Emanule 
Bacha, syna wielkiego Jana  Sebestjana. 
Jest to jeden z pierwszych koncertów wio- 
łonczelowych (XVIII wiek) i oznacza począ- 
tek specjalnej literatury na wiolonczelę, u< 
w: przedtem za instrument niepopiso< 

wy. i
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Echa wizyty estońskiej. 
Niedawno bawiła kilka dni w Poł 

sce wycieczka dziennikarzy estońs- 
kich. Przejeżdżając przez Wilno Estoń 
czycy zatrzymali się na jeden dzień 
celem obejrzenia miasta i odwiedze- 
nia kolegów — miejscowych dzienni- 
karzy. W, gazetach estońskich, po po- 
wrocie z wycieczki do domu ukazało 
się kilkanaście artykułów o Polsce w 
tonie bardzo objektywnym i przyjaz- 
nym. Naogół goście nasi bardzo opty- 
mistycznie zapatrują się na przysz- 
łość Polski i znajdują tu więcej sił ży 
wotnych i ekspansywnych. niż gdzie- 
indziej w Europie. Optymizm Estoń- 
czyków powinien zawstydzić licznych 
u nas czarnych kruków, co tydzień 
wieszczących „klęski* i „katastrofy*. 
oraz niepoprawnych śledezienników. 
Porównawczy rzut oka na Europę 
jest bardzo skutecznym środkiem na 
domowy pesymizm i zgryźliwość. 

M. in. wybitny dziennikarz i po- 
lityk estoński, desygnowany na stano 
wisko posła w Moskwie, p. Zaaman, 
pisze w „„Waba Maa* kilka słów o Wil 
nie: 

„Pragnęliśmy bliżej zapoznać się z mag- 
nesem przykuwającym do siebie Połskę i Lit 

wę. Wilno, to przecie powód długotrwzłej 
niezgody pelsko-litewskiej.. Jesteśmy  za- 
chwyceni tem miastem o pięknej, gustownej, 
średniowiecznej architekturze, drugiej sto- 
licy dawnie go litewsko-polskiego mocar- 

stw: Składając wizytę wojewodzie Beczko 
wiezewi poznaliśmy w nim typ nowego dyg- 
nitarza polskiego, jakiego ie dawniej nie 
wyobrażaliśmy. Wiedzieliśmy oddawna, że 
Polaey petrafią być uprzejmymi, nie spot- 
kaliśmy jednak Polaka, który przytem po- 
trafi zachować taką skromność i szczerość. 
Przejeżdżając Samochodem p. wojewody 
przez miasto zrozumieliśmy nareszcie, dła- 
czego Litwini tak „warjują za Wilnem“. Dru 
giego tak malowniczego miiasta o takich 
królewskich zabytkach nie znajdzie się chy- 
ba na wschód od morza bałtyckiego. Złoty 
okres litewsko-polskiego mocarstwa pozo- 

B w Wilnie swe najwspanialsze zabyt- 
1. 

Jakiś ofieer litewski ze zdumiewającą 
szezerością mi kiedyś powiedział. „Nie prag- 
nęlibyśmy nawet tak bardzo Wilna, tylko, 

że miejsce to już jest takie niezwykłe*, Ofi 

      

     

  

   

"e6F ów miał słuszność: jest ono malownicze, 

królewskie, pożądane, 
Zabytkami i Święiościami Wilna nie mó* 

gą podzielić się obydwa narody. Relikwje ie 
będą powodem ich wiecznej niezgody, albo 
też w zjednoczeniu oba narody je będą współ 
nie szanowali*. 

Stan zdrowia znakomitego 
lotnika kpt. Orlińskiego. 
Stan zdrowia znakomitego lotnika kpt. 

Bolesława Orlińskiego, który uległ ostatnio 
wypadkowi przy skoku ze spadochronem, w 
dalszym ciągu nie jest zadawalający. 

Nastawiona po wypadku noga zrosła się 
nieprawidłowo, skutkiem czego zaszła potrze- 
ba łamania i pewtórnego jej zestawienia. Mi- 
mo, že stan zdrowia kpt, Orlińskiego nie bu- 
dzi poważniejszych obaw, jednak skutkiem 
tych komplikaeyj musi on pozostać w dal- 
szym ciągu na kuracji w szpitalu i przed 
upływem kilku miesięcy nie będzie mógł 
powrócić do służby w lotnietwie. 

Sprawa Dunikowskiego. 
(Pat). Sędzia śledczy zakomunik” 

ikowskiemu że jednomyślnie orze- 
czenie trzech ekspertów wypadło ujemnie 
dła jego rzekomego wynalazku. Obrońca Du 
nikowskiego wniósł natychmiast protest. 
twierdząc, że pomiędzy ekspertami znajduje 
się osoba, nałeżąca do rady administracyj 
mej pewnego towarzystwa, posiadającego ko 
palnie złota. Treść opr enia została rów 
nież zakomunikowana adwokatom stron cy 
wiłnych. 

Echa nadużyć podatkowych. 
PARYŻ. (Pat). Sędzia śledczy, 

  

    

  

   
  

  

    
wych, dokonywanych przy współudziale Ban 
ku Handlowego w Bazylei, otrzymał listę 
1018 osób, skompromitowanych w tej spra 
wie. Prokurator postanowił podzielić akta 
sprawy pomiędzy 38 sędziów śledczych, aże 
by proces mógł odbyć się jak najprędzej. 

Fałszywe 20-złotówki. 
WARSZAWA, (Pat). Bank Polski kom 

kuje: W! ostatnich dniach zatrzymano fałszy 
wy banknot 20-złotowy II em z datą i 
września 1829 p: yfikat wy konano na pa 

jay gładkim, podczas gd 
banknoty autentyczne drukowane są na pa 

nak wodny na marginesie, 

   
   
    

  

    

    

Wielkiego i skrót „20 zł     
   

  

*, jest na falsytika 

   cie nieudolnie naśladow tłuszczem lub 
tarbą- drukarską. Rysunki na falsyfikacie 54 
ząmazane, nieupla i E. at nao 
gół wykonany jest nie zbyt dale: Różni się 
zasadniczo kolorem i wykonaniem rysunków 
ma przedniej stronie, wobec czego nie jest tru 

dny do rozpoznania. ` 

    

  

M. NIKIFOROWSKI. 

„SZLAK NIEPOTRZEBNY”. 
XTX. 

Następnego dnia panowała 4 

Podjazdy kawalerji meldowały, iż nie 

napotkały Niemców. M-cóm dano od- 

poczynek. Wasił — za odwz 

wność otrzymał rangę podolicera i 

został wyznaczony na plutonowego. 

        

- Qt i wysłużył, pore — 

Pėjdą teraz szarże i krzyże! Jak bę- 

dę miał teraz pod sobą dwa kulomioty 

dobiję się prędko i generała 

śmiał się Wasil. 

  

  

„A ciekawem byłoby. — Gcne- 

rał Wasil Kapczuk z cesarzem za rę 
kę! — Dzień dobry! — A potem gdzie 
kolwiek na balu, lub przyjęciu ! kie- 

      

  

liszkiem — stuk, — za zdrowie Wa- 
szej Mości! Ot żeby tak dawali nagro- 

dy za pracę, — „kto lepiej niwę zaorze, 

statek po jszy zahoduje, do ro- 

  

boty kto pilniejszy. albo gorzałki kto 

  

    

nie pije, — miałoby to sens. A tu -- 

zabijaj ludzi conajwięcej, —- i tała 
rzecz. Ale nie nie poradzisz —- irzeba 

zabijać. bronić się trzeba. bo. zabiją 

  

  

=" jĘ Dziś: Edmunda. 

Środa Jutro: Grzegorza. 

16 || wschód słońca — g. 6m.34 
Listopad | z.ehódd |, —g.3m.16 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.5.B. 

w Wilnie z dnia 15/X! — 1932 reku. 

Ciš: enie šrednie w milimetrach: 766 

  

Temperatura średaia т 

* usjwyższa + 3 C. 

> najniższa — 5° С 

Opad: — 

Wiat-: połudn -zach. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: zachmurzenie wzrastające 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 16 listopada według PIM. 

Chmurno i mglisto, Po słabych nocnych 
przymrozkach dniem lekkie ocieplenie Sła- 
be wiatry południowo-zachodnie. 

OSOBISTA. 
SA ia towarzyskiego. W: dniu wczo- 

rajszym, 15 bm. w prywatnych aparatamen- 
tach p. wojewody i p. Marji Beczkowiczowej 
w pałacu zebrało się w godzinach wieczo:- 
nych na herbacie liczne grono osób ze świa 
ta naukowego, literackiego ze ster wojsko- 
wych, urzędniczych i innych. Jak się dowia 

dujemy, dzień 15 każdego miesiąca będzie 
odtąd ym dniem przyjęć u państwa Becz 
kowicz 

  

  

      

MIEJSKA 
— Ul. Popowska otrzyma nowe chodniki. 

Prowadzone od dłuższego czasu roboly nad 
zaopatrzeniem ul. Popowskiej w nowe chod- 
niki dobiegają końca i w ciągu bieżącego 
tygodnia będą definitywnie zakończone. 

— Newa redukcja budżetu o miljon zło- 
tych. Stosownie do zarządzenia władz woje 
wódzkich Magistrat przedłożył do zatv 
dzenia budżet na pozostałych 5 miesi 
ku bieżącego. Po zaznajomieniu się z preki- 
minanzem władze nadzorcze zaleciły redukc- 
ję na sumę blisko miljona złotych. W: związ 

ku z tem Magistrat w swoich budżetach mie- 
sięcznych będzie musiał poczynić dalsze re- 
dukcje o 200.000 złotych, by w ten sposób 
budżet roczny utrzymać w ramach zakreśle 

nych przez władze wojewódzkie. Włobec jed 
mak bardzo znacznej kompresji tegoroczne- 
go budżetu łatwo to z pewnością nie przyj- 
dzie. 

— Magistrat podejmuje nowe roboty ka 
nalizaeyjne. W) dniu wczorajszym przybyła 
z Grodna i wzięła udział w posiedzeniu Ma- 
gistratu delegacja DOK, III. Na posiedzeniu 
'tem omawiana była sprawa skanalizowania 
gmachów i posesyj wojskowych zwłaszcza w 
obej koszar I Brygady PRZY. U; Kalwaryj- 

     
      

  

   

  

   

  

RSE miastu pożyczkę w wysokość 
złotych, z tem że pożyczka ta zostanie za- 
mortyzowana przez opłaty kanalizacyjne. 

Wbbec osiągniętego porozumienia roboty 
zostaną rozpoczęte w najbli 

za dalszym rozwojem sieci kanalizacyjnej, r« 
boty te będą miały jeszcze tę dobrą stronę, 
że w okresie nasilającego się bezrobocia poz 
wolą; zatrudnić większą partję bezrobotnych, 

— Nowe kioski. Onegdaj ustawiony został 
na ul. Mickiewicza ( na odcinku między ul: 
Styczniewą i 8 Maja) nowy kiosk do sprze 
daży gazet i papierosów. Jest to ostatni twór 
Magi tu, różniący się pod względem kon- 

nym od dwu poprzódnio wykona- 
nych kiosków reklamowych. Nowy kiosk ko- 
sztuje 675 złotych, cz li prawie tyle ile ko- 

sztuje dziś ładny wi i domek, 
Da budowa kiosków Spoczywa w rę- 

kach Związku Inwalidów. W: ciągu roku bie 
żącego, a więc przypuszczalnie w bieżącym 
jeszcze miesiącu zakończona zostanie budo- 
wa 10 nowych kiosków. Zostaną one niez- 
włocznie ustawione na ulicach miasta. Pod- 
ług projektu reszta ma być wykonana w ro- 
ku przyszłym. 

— Roboty brukarskie na ul. Wileńskiej. 
Kierownictwo robót przy budowie próbnego 
odcinka jezdni na ul. Wiileńskiej definityw- 
nie zakończyło pr. przygotowawcze i przy 
stąpiło w dniu wczorajszym do ukiadani» 
kostki betonowej. Roboty te potrwają mu 
więcej dwa dmi, poczem nastąpi spajanie 
jezdmi cementem. 

Otwarcie ulicy dla ruchu kołowego nastą 
pi w początkach przyszłego tygodnia. 

Likwidacja szpitala dziecięcego już 
rozpoczęta. Jak już donosiliśmy Magistrai 
ze względów oszczędnościowych , postanowił 
zwiną: zpital dziecięcy na tokolu, ur“ 
chamiając wzamian oddział dziecięcy pr 
szpitalu + Jakóba. Sprawa ta była on 
daj rozważana na posiedzeniu radzieckiej 

isji Snitarnej, która punkt widzenia Ma- 
gistratu podzieliła. Wobec tego prace nad В 

ą tego szpitala zostały już rozpoczęte. 
‚ j anie char: zostało wstrzy 

mane, pacjentów zaś „pitala przetrans- 

portowuje się do s2pilala $w, Jakoba. Defi- 
nitywne zakończenie prace likwidacyjnych na 
stąpi z dniem 1 grudnia r. b. 

  

       

    

     

  

    

          

    

      

   

  

          

   
   

   

    

      

  

samego-- Boleje dusza. Serce post 

się na wolę. I od mojej ręki zaginął 

wczoraj niejeden. Niejeden pozosta: 

wił rodziców, żonę z dziećmi, lui) na- 
rzeczoną. Jeszczć nie raz, — bezw 
nie, — przyczyni się ta ręka do łez i 

biedy. Lecz ktobyście nie był — dla 
rujcie! Bo najsampierw — jesteśmy 

ludźmi, których prowadzi po szlaku 
niepotrzebnym zazdrość, nienasyć i 
podłość. Darujmy i w duchu, dłonie 
wyciągnijmy -—— bo myśmy tylko ła- 

dzieć, 

    

  

Dwie łzy — 
Wasilowi po twarzy i padły na s 

- na plamę krwawą. Długo szę tr 

mały kropliście na suknie —— zbroczo- 
nem krwią, jakby sprzeciwiały się tka 
ninie —- żeby nie połączyły się krew i 

By nie złączyły się — rana psy* 
na z raną czną. Bo i cóż łzy 

jak nie rana duszy, a krew — rana 

ata? Sprzeciwiala się tkanina — by 
nie łączono przebaczenia z pomsłą, 

nie chciała — by z tych ran powstała 

jedna wielka rana — rozczarowanie 

jak groch stoczyły sie 
nel 
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LITERACKA 

— Wartošei Artystyczne Poezji Roman- 
tycknej. Taki jest temat prelekcji prof. 
Manfreda Kridla zapowiedzianej na dzisiejszą 
„Środę Kteracką', która odbędzie się w siedzi 
bie ZZLP. (Ostrobramska 9) o godz. 20,30. 

Wktęp dla członków rzeczywistych i człon- 
ków sympatyków bezpłatny. Wiprowadzeni 
goście płacą 1 zł. 

GOSPODARCZA 

— Ruch handlowy na terenie Wilna. Pod 
ług danych miejskich władz przemysłowych 
w ciągu ubiegłego miesiąca zlikwidowano na 
terenie Wiilna 11 przedsiębiorstw handlowych 
mniej więcej taką samą ilość uruchomion» 
nowych. 

WOJSKOWA 

— Przygotowania do poboru rocznika 
1912-go. Prace przygotowawcze do poboru 

rocznika 1912 zostały już rozpoczęte. Prze- 
prowadzana obecnie rejestracja mężczyzn u 
rodzonych w tym roku zbliża się już ku koń 
cowi. Ostatni termin rejestracji upływa х 
SAONA 30 listopada rb. Trzeba podkr 

- poborowych już się zarejestrowa 
' poborowych tego rocznika zostaną 

do Starostwa Grodzkiego, które 
opracuje plan poboru. Komisje poborowe roż 
poczną swe urzędowanie w początkach ma 

r. prz, 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Komitet Ratowania Bazyliki Wiileńs- 
kiej — Koło Pań. W związku z uchwałą pow 
ziętą na posiedzeniu Komitetu Organ 

nego Pań Ratowania Bazyliki Wileńs 
re odbyło się dnia 8 listopada r. b. 
konferencyjnej województwa dnia 14 b. m. 
odbyło się w mieszkaniu JE. ks. biskupa Mi 
chalkiewicza posiedzenie wspomnianego ko- 
mitetu z udziałem przedstawicieli komitetu 
wykonawczego i w obecności 28 pań. 

        
   

  

    

Ukonstytuował się zarząd w składzie na- 

stępującym: prezeska — pani rektorowa Jad- 
wiga Opoczyńska, trzy wiceprezeski: p. me- 
cenasowa Janina Burhardtowa, p. doktorowa 
Janina Rostkowska (narazie zastępczo p. Po 
la Dąbrowska), p. Helena Wilczewska, 2 se- 
kretarki — p. profesorowa Glaserowa oraz p. 
Anna Kwiatkowska, skarbniczka — p. Irena 
Lorentzowa. 

Utworzono 3 sekcje. 1) sekcję zbiórkową, 
stanowisko prezeski objęła p. dyrektorowa 
Wanda Białasowa, 2) sekcję prop. słanowisko 
prezeski objęła p. mecenasowa J. Węsław 

a, 3] sekcję dochodów niestałych — stano- 
wisko prezeski objęła p. Nina Dobrzańska Po 
szczególne sekcje wyłoniły z pośród siebie za 
rządy sekcyj. Nazwę ustalono następującą: 
„Komitet Ratowania Bazyliki Wileńskiej — 
Kolo Pan“, 

Podając powyższe do wiadomości. ogółu 
komitet prosi o poparcie przedsięwziętej, ma- 
jacej tak doniosły cel akcji i nieodmówienia 
pomocy i czynnego udziału w zapoczątkowa- 
nej pracy przez zapisywanie się na członkinie 
wyżej wspomnianych sekcyj. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Ze Związku Młodzieży Demokratycznej. 
Dziś o godzinie 20 w lokalu przy ulicy Zam 
kowej 3 m. 3 [zie się tygodniowe z 
nie dyskusyj ratem p. Sergjalisa He 
ronima p. t. „Korporacje Barwne i Bezbarw 
me“, 

     

  

— Posiedzenie naukowe Wil. 
'nekoleg. odbęd 
20 w lokalu 
(Bogusławska 3). 

Tow. 
się dnia 17 bm. o go 
Położn.-Ginekolog. USB.      

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, na którem dr. posei 
Stefan Brokowski wygłosi odczyt p. t. „Rząd, 
parlament i społec two* odbędzie się du. 
17 bm. o godz. 8 lokalu Związku 
(Jagiellońska Nr. 3 

Wptęp dla gości 30 gr., dla członkiń Zw. 
Imienne zaproszenia rozsyłane 

      

  

     
nie będą. 

SPRAWY. RZEMIEŚLNICZE 

—  Resursa Rzemieślnicza w Wilnie w 
wykonaniu swych zadań statutem określo- 
nych uwzględniła w programie prac w sezn 
mie bieżącym zorganizowanie cyklu odczytów 
na tematy ogólno-prawne, oraz zawodowe, 

które wy ane będą w każdą Środę w io 
kalu własnym pr r Bakszta Nr. 2. 

Już w najbliższą środę L. j. 16 listopada 
br. o godz. 8 wiecz. Dyrektor lzby Rzemieśla: 
czej p. Kazimierz Młyn. wygłosi odczyt 
p. t. „Postępowanie egz ne w oświet- 
leniu nowych przepisów egzekucyjnych”. 

  

   

       
  

    

  

   

  

  

    

RÓŻNE. 

Podziękówanie. OO. Karmelici w Wil 

nie składają niniejszem gorące podziękowanie 
ks, kanonikowi Kuleszy za pomoc w ur 
dzeniu agzekwii i nabożeństwa żałobnego za 
du: p. O. Rafała Józefa Kalinowskiego 

icę Jega Śmierci. 

    

      

    

i niewiara w życie i ludzkość. Lecz 
łzy się saa i schowały « 

    

Nazajutrz M-cy, jak i cały front, 
posunęli się dalej i przeszli granicę. 
Wstąpili do Ejdkun. Eleganckie, pię- 
kne, ezyściułkie miasto świeciło pust- 

kami. Przez szyby lustrzane — widać 
było wystawy składów; magazynów, 

czekano na gospodarza i kupu- 
1, Miasto wydawało się spiące - 

а !ищ bardzi j iż była godzna 4—5 
z runa. Ale było (naczej. Miasto opu 
stoszało jeszeze z wieczora. Kwatery 
robiły wrażenie iż gospodarze do 
kądś na chwilkę odeszli. Wszystko 
było na miejscu, a na stołach czekaia 
nawel i kolacja tylko co rozpoczę 
ta. * 

    

    

    

Z poza Ejdkun dolaiywaly rzadkie 
strzały. M=cy pomaszerowali — za- 
jąć pozycję. Rozpoezął vę bój i 

trwał do wieczora, Znów obrazki 
już nam znajome tylko w 
szym masztab'e. Znów Śmierć, 4 
two, razy, ogień i ru.ny —— jeszcze szer 
sze, jeszeze polworniejsze. Znów siał 

Wasił śmierć i rany. a razem lo,z ne 
mi co przychodzi — - nieszczęście i łzy. 
Niemcy odeszli. Na wywiady udała 
się kawalerja. M—cy zeszli się u szo- 

„ Wiele kogo już i brakowało. Nad- 

  

    

  

   

    

wit NS Ri 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ORYGINALNY SĄD W. ZWIĄZKU 

RZEMIEŚLNIKÓW. 

Wbkzoraj w lokalu Związku Rzemieślni- 
ków Żydów odbył się oryginalny sąd polu 
howny. Jako oskarżycielka wystąpiła wdowa 
po zmarłym przed kilku dniami kraweu Cha 
na Jeruszewska. Okoliczności tej sprawy są 
następujące: Przed kilku miesięcami krawiec 
Jeruszewski wprowadził się w charakterze 
sublokatora do mieszkania rzeźnika Cunuń 
skiego przy ulicy Subocz Nr. 2, 

Ubieglego pierwszego nie zapłacił Cunuń 
skiemu komornego. Cunuński zrobił awantu 
rę, Jaruszewski bardzo się tem przejął, a że 

miał chre serce — dostał ataku i zmarł. 
Żona tragieznie zmarłego zwróciła się wów 

czas do komisji rozjemczej Związku Rzemieśl 
ników Żydów, członkiem którego był jej 
mąż z prośbą o wyznaczenie sądu połubow 
nego pomiędzy nią a Cunuńskim. Włdowa po 
Jeruszewskim uważa, że przyczynił się on de 
przedwczesnej śmierci jej męża i domagała 
się odszkodowania, 

Wiezeraj wieczorem odbył się sąd. Zbada 
no Gskarżycielkę i oskarżonego, przesłucha- 
no kilku naocznych Świadków zajścia, pa- 

  

ezem sąd ogłosił wyrok na mocy którego 
Cuński ma wypłacić wdowie Jeruszewskiej 
506 zł. oraz dać jej bezpłatne mieszkanie na 
przeciąg 6 miesięcy. (e) 

ZŁODZIEJ UPIÓR. 

Anna Szymanowiczówa zam. przy ulicy 
Zawalnej Nr. 3 obudzi szy się późno w no 

zauważyła z przerażeniem w mieszkaniu 
obnika, który pakował jej rzeczy. 

ywszy, że właścicielka mieszkania « 

budziła się osobnik szybko wskoczył na pa 
rapet okna i otworzywszy je zbiegł zabiera 
jąc nawet część rzeczy. Jak się później wyjaś 
niło sprytny złodziej przedostał się do miesz 
kania przez lufcik. Policja poszukuje spraw 
cy kradzieży. 

DOM PRZY ULICY SAFJANEJ Nr. 15 
GROZI RUNIĘCIEM. 

Jak się dowiadujemy policja powiadomi- 
ła sekcję techniczną Magistratu m, Wiilna, że 
dom nr. 15 przy ulicy Safjanej grozi runię- 
ciem i zagraża bezpieczeństwu  mieszkań- 
ców. 

W) związku z tem specjalna komisja zlu- 
strowała w dniu wczor m stan tego do- 
mu. Okazało się. ny zarysowały się i 
cała kanrienica grozi lada chwilę runięciem. 

O wynikach lustracji powiadomiono odpowie 

  

   

  

   

  

   

   
  

      

dnie władze celem wydania natychmiasto- 
wych zrządzeń. Najprawdopodobniej wszy- 
sey mieszkańcy tego donm w liczbie 42 osób 
zostaną ze względu ma ich bezpieczeństwo 
wysiedleni, i) 

  

KRADZIEŻ W KNAJPIE. 

ołaj Wasilewski zam. przy ulicy Po- 
narskiej nr. 12 zamełdował policji iż w cza- 
cie pobytu w jednej z knajp przy ulicy Mo- 
stowej tał mu skradziony złoty zegarek, 
łańcuszek i inne drobiazgi ogólnej wartości 
ponad 400 zł, Złodzieja ewentualnie złodziej 
kę narazie nie ujęto, Dalsze dochodzenie w 
toku. (ej. 

      

> CO OKRADŁI TEATR ŁETNI. 

7 dniu 14 bm. w godzinach wieczorowyci: 
>z przez wywi idowców tut. W. *ydziału Śled 

1 ymani zawodowi złodzieje: 
Frantkowski Stanisław i Sienkiewicz Stani- 
sław, obaj zam. przy ul. Połockiej Nr. 4 (dom 
noclegowy) przy których znaleziono wenty: 
lator elektryczny, kilka zamków wewnętrz- 
nych, zatrzasków i innych rzeczy. Jak ustala 

   

    

  

, Teatru Letniego w ogrodzie Bernardyńskim, 

   oło zł. 1000. Dochodzenie 
ł Śledczy. 

  

ogólnej wartość 

prowadzi Wydzia 

  

DZIŚ! G gantyczne triumfalne, genjalne w swej prawdzie arcydzieło króla reżyserów CECILA DE MILLEA 

iBezbożne dziewcze 
Najgłośniejsi artyści. Tysiące statystów. 
ludzi o silnych nerwach. Uprasza się Sz Publiczność o przybycie na początki seansów o g 4. 6, 8 i 10.15, 

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tol. 9-25 

w sobotę i niedzielę o godz. Ż-ej. 

Kto tego filmu nie widział — ten nic nie widział. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Tragiczne przeżycia 

dzisiejszej młodzieży 
Eil ta wik e 

Honorowe bilety bezwzględnie nieważne. 
  

3žwiękowe Kino | 

CASINO 
fłeikaś4T, tal. 15-4i. | 

Dziś ost. dzień! interesujący film 
z życia ameryk. królów podziemi 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 gr. 

Taiemnicza 6-Ka (The secret six) 
W rolach głównych: Clark Gabie, Lewis Stone, Wallace Beery i inni. 

Początek o g. 4, 6, 8 1 I0'15, w sob. i niedz. о 2-е} 
  

Jutro dawnooczekiw. premjera! 00° śmiechu, 100%, humoru, 100% śpiewu, 100% muzyki, 100% mowy 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 ac 

głównych 
Początek o godz. 4, 6, 81 

100 metrów miłości 
Pogorzelska, Ankwiczówna, Dymsza, Cybulski. 
Chór KHK. DANA. 10:15. Ceny od 25 gr. 
  

Dziś! —- Najulubieńsza pera aktorów: 

Bźwięk. Kine-Teatr 

PAN 
uiłea Wielka 42. 

Lauri? 
ru fiłmie 

Dźwięk. Kino - Teatr | DZIŚ! 

Bollywood 
Aiakiew. 22, tel. 15-28 W rol. gł.: 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

w pełnym szamparsk. bhumo- 
dźwięk.-śpiewnym 

Muzyka Oscara STRAUSSA. 
Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15, 

Nereszcie coś nowego! Zapomnisz o 
troskach, kłopotach, zmartwieniach ogłądając 
szampańską, pełną humoru operetkę paryską 

NAD PROGRAM: Bodatki dźwiękowe. 

i czarujący 

słowik ekr. Pali 
GODZINA Z TOBĄ 

Na 1.szy seans ceny zniżone, 

Dziś wielka sensacja dnia! Przebój nad przeboje! Najnowszy i naj- 
lepszy film dźwiękowy reżyserji genialnego Carmine Gallone p.t. 
W roli gł. iaz- Ja kansustiego dka. Annabella 

oraz ulubiony pio- 
senkarz stolic św. 

Czarujący chłopiec : 
ulub. piosenk. bohater flmu „Kongres tańczy” HENRY GARAT oraz gw. Paryża MEG. LEMONNIER: 

Ceny miejsc: Parter od 49 gr. 

Albert Prejean 

Światowej sławy powszechnie znany piosenkarz 

Jeanette Mac Oonali 
Ą 7425 Ernesta LUBICZA. 

1000, humoru, muzyki i czarownycb n elodyj. 
NAD PROGRAM: AKTUALJA DŹWIĘKOWE. 

Bilety honorowe i bezpłatne bczwzgl. nieważne: 

reżys. 

(Il est 
charmant) 

Początek o godz. 2.4, 6, 8 i 10'15 

OBŁAWA W PARYŻU 
W dnie świąt, hono- 
rowe biłety nieważne. 

  

Dftwizk. Kino - Teatr | Dziś! 

STYLOWY 
ul. Wielka 36.   

Wezwanie do składania ofert 
W dniu 29 listopada 1932 r. o godz 9-е} rano 

przy ul. 

odbędzie się przetarg ograniczony na 
w lokalu kwatermistrzostwa 3 p. a. c. 

romont 32, 
nawóz koński na przeciąg jednego roku. 

Oferty należy składać na ręce przewodniczącego 
Wszelkich in- w dniu przetargu do godz. 9-ej rano. 

formacyj udziela kwatermistrz 3 p a. c. 
1174/VI 

Wielki wspaniały podwójny program! 
sza 100% dźwiękowa komedja-farsa w 10 aktach p t. 
W rolach głównych: СоНеп Moore i Nell Kamilton 

Kwatermistrz 3 p. a. c. 

do Z. S. R. 

Piė- 

  

przyjmują ban 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IV rewiru, 

zam w Wilnie przy ul. Piłsudskiego Nr. 6, na zasadzie 
art. 1030 U.P.C. ogłasza, że w dn. 16 listopada 1932 r. 

Słowackiego 23 
bocznica firmy „Polski Lloyd" odbędzie się sprzedaż 
z przetargu publicznego ruchomości, należących do 

Domu Handlowego B-cia Cholem, składających się z 
blachy żelaznej, oszacowanych na sumę 480 zł. 

Komornik A. Maciejowski. 

od godz. 10 rano w Wilnie przy ul. 

1175/VI 

syłkami odzieżowemi: 
w Warszawie, 
przy Widzewskiej 
Łodzi. 

Móenufakturze - 

Przekazy pieniężne i posyłki 

Przedstawicielstwo Handlowe Z. 5. В. В, podaje 

do wiadomości, że przekazy pieniężne na „Torgsin“ 

Gospodarstwa Krajowego, 
chny Kredytowy, Zachodni. Udziałowy. 

żywnościowemi zajmują się: B-cia Pakulscy—Bracka 22, 

B-cia Hirszfeld—B.elańska 5 w Warszawie, Diszkin— 

Piotrkowska 8. B-cia lgnatowicz—Piotrkowska 96 w 

Łodzi i ]. Abramski—Piaskowa 9 w Grodnie. 
B-cia Jabikowscy—Bracka 25, 

Mickiewicza 18 w Wilnie, 
Rabińska 54 w 

Wszelkich informacyj po otrzymaniu znaczka 

pocztowego udziela Przedstawicielstwo Handlowe Z.| о) 

5. В. В. - Warszawa, Koszykowa 4, tel. 9-06-66, 

Nie Romans współczesnej panny 
Nad program: Król sensacyj TOm-MiX w filmie p. t.. 

„W niewoll u szeika“ Sensacyjno-wschodni dramat w 8 aktach. Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 15 

Akuszerka: 

MATA Lakneiod 
przyjmuje od 9 do ? gry 

  

Powsze: 
ulica Kasztanowa 7, m. % 

Praesytkami | wsz. P. Ni. 69. 8520 

Akuszerka 

«| M. Brzezina 
przyjrauje bez przerwy- 
przeprowadziła sią 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
lewo Gedeminowską 
ul. Grodzka 27. 

„Konsum“ 

  

Nibywała okazja 
  

STRZELAJ DO CELU... 
Broń bez zezwolenia policji. 
Browning 6-cio mm., strzelający 
z metalowych naboi do celu. 
Patent Nr. 2295 rączka niklowa, 
pokryta czarną masą ebonitową, 

według rysunku za zł. 9.95 (zam. 
60) wraz z eleganckim futerałem 
skórzanyra wysyłamy za zaliczeniem pocztowem na 

100 kul mosiężnych 
Warszawa | 

listowne zamówienia 2 szt. zł. 19. 
zł. 3.85. Adresować D/W. Kuperinan, 
skrz. poczt. 97, Oddz. 9. 

UWAGA. Browningi nasze nadają się również 
dzięki specjalnemu urządzeniu do strzelania na pta- 
ctwo śrutem. 

gały kuchnie i wozy z charczem, 
wnościąj. W Ejdkunach szałała po 

żoga. — I tu dowiedział się Wasil o 
lych rzeczach — co się — przez cały 
dzień działy w Ejdkunach. — Dopó- 
ki trwał bój, miasto się zapełniło 

borami i szpitalami, Rozpoczęło się 
lieproszone gospodarowanie w do- 
mach i sklepach. Najlepsze sukna, j 
wabe, aksamity. zrzucano z półek « 
tleptalo się butami —-bo jednemu po 
dobało się zielone, drugiemu czarne. 
Co nie dogadzało —- wędrowało pod 
nogi, a zdejmowano nowe. „Kupcy * 
przypływali ; odpływali a zarazem - 
jedno pod nogi, drugie — pod pachę. 

Na ulieach, porozrzucane, walały się 

kobiece suknie, koszule, pantofle 
jak rzeczy niepotrzebne i przeszkadza 

  

   

      

    

    
jące w „handlu*, W sklepie jubiler 

skim — gdzie złota, — prawda — już 

nie było, — drogie zegarki inne, 
kominkowe, budziki, — 

trzeszczały pod delikatnemi obcasa- 
mi. Składy apteczne „targowaly“ sla- 
b'ej. Zato całe tłumy oblegały sklepy 
i składy wódczane. Wejście przez 

gabinetowe. 

            

drzwi było za małe, więc powybijano 
wi 'tryny, hałas, natłok, łajanki. Gisnę- 
li ołnierze — kto z czem: — z ko    

z dzbankiem. kubełkiem na 
Każdy się Śpieszył -— 

ciołkiem, 
wet z wiadrem. 

    

Szafy, stoły I t. p. 
bardzo tanio. 

Wzorowe warsztaty | żawcę 

Wilno, Subocz 19. 

Korepetycje 
przygoto 

Adjut. 

udzielam oraz 

nia do administracji 
„Kurjera Wileńskiego 

pod W. K.   
by nie zostać bez gorzałki, albo rumu, 
koniaku. Pod nogami chrzęszczało 
szkło, buty zaś kąpały się w pachną- 
cej mieszance alkoholu, Rzędem z 
przewróconemi beczkami leżały i ży 

we trupy — które zwalił z nóg moc- 

ny spirytus. Tak i pozostały lam na- 

ZAW Groimadzono na wozy i dwó- 

КО! — wory cygar, tytoniu, eukier- 

ków, rozmaitych konserwów. Nakła 

dano koniom torby z Se ld: Zdu 

mione zwierzęta tylko muskały nigdy 

nie jadalny — poczęstunek i zapew- 
ne — z przerażeniem — spoglądały 
na swych oszalałych chlebodawców. 

Panoszyły się bezeceństwa, obrzy- 
dliwości i po kwaterach. Ubranie, zre 
widowaną bielznę — wyrzuczano Z 
szuflad, z wieszadeł na podłogę — lep 
sze zabierano, reszta pozostawała na 
pastwę losu. Meble, ramy od obrazów 
— szły zamiast opału. Fr uwały przez 
okna porźnięte pierzyny. poduszki. 
Kupy pierza jak śnieg-w lutym —- 
pokrywały ulece, podwó za, a przy 
da wietrzyku unosiły się zamiecią 
Często — gęsto przelatywała w powie 

trzu — niby aeroplan — otomana tu- 

recka, a za nią — czeredą — © agnęły 

dywany. ubranie i wszystko co nie ed 

powiadało gustowi rozbestwionych 

gospodarzy, Z otwartych, powybija- 

    

  

  

    

    

  

Dzierżawa Kasyna 
Garnizonowego 

w Nowo - Wilejce. 
Zarząd Kasyna 
skiego poszukuje dzier- | __ 

na prowadzenie 
stołowni i bufetu kasyna 
O warunkach dzierżawy 
dowiedzieć się można u 

B 
Nowo-Wilejce 
godziny 14—15 do dnia 

boru dzieržawcy. 

Kedaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis, 

W. Z. Nr. 3093 

AUTOMATY 
browaru „E. LIPSKPe 
ul. Miekiewieza Nr. 9 E 
Wielka 38 wyśmienite 

piwo 
codzierinie šwiež 

kanapki i pasateci 

  

Oficer- 

    

  

W ybitny 

wyjedzie na kondycję. 

uł Wil w 
codz. od 

wuję do egzamnów z za 25.go b. m. Specjalność: matematyka. 

kresu gimnazjum. Wymu | wymagana jest kaucja i| Jacina i historja z zakresu: 
gania skromne. Nauka referencje. ИОЙ о5 8-u klas. Przygotowuje 

solidna. Łaskawe zgłosze | strzega sobie prawo wy- eksternistów. < 
Juljan Surażski, Wilno. 

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

nych, okien dolatywał dźwięk tłucze 

nego szkła lub naczynia. zwierzęce 

dźwięki przestraszonych fortepjanów 

wspomagane nieokrzesanym špie- 

wem. 
Ludzie pobożni często przy pomina 

ją Sodomę i Gomorę. Nie działo się le 

piej tego dnia w Ejdkunach. Pod wie 

czór rozpoczęły się pożary, a w nocy 

całe miasto stało w ogniu. 
Co odczuwał Wasil słuchając opo- 

wiadań o bezeceństwach i patrząc na 
przywiezione sukno, perkale, wódkę 

i inne dobro „zwojowane” — nie bę- 

dziemy mówili. Odezuwal to co od- 

czuć powi inien każdy człowiek, które- 

mu nie zgasła ostatnia iskra szlachet- 
į i rozsądku. 

  

     

  

ność 

Ejdkuny płonęły złowieszezo. O- 
bejmował ogień nowe i nowe zabudo- 
wania, lzał Ściany, zaglądał w czelu- 
ście okien i płastał się po strzechach, 

ku niebu wznosiły się długie języki 
płomienia, niby wyciągały swoje ręce 

ogniste, skarżyły się i pomsty prosi- 
ły. A ponad miastem rozeiągnęła się: 
i zawisła czarna, z czerwonym odbły- 
skiem chmura dymu, a wzdłuż pozy- 
cyj świeciły zarzewia dopalających 

sięswsi i kołonij. 

(D. c. n.) 
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