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WALKA CZY POROZUMIENIE: 
Dekret Arcybiskupa Metropolity 

Warszawskiego dr. Kakowskiego z 

dn. 3 października rb., zaliczający 

książkę p. H. I. Łubieńskiego p. t. 

„Droga na Wschód od Rzymu** do rzę 

du zakazanych i zabraniający wier- 

nym ..czytać ją, przechowywać, sze- 

rzyć i bronić ustnie czy piśmiennie po 

glądów w niej zawartych”, dyskusji 

    

  

unijnej nie zamknął, ani też samego 

zagadnienia Unji na terytorj. Rzeczy- 

pospolitej nie rozstrzygnął. Dy: kusja 

trwać będzie dalej, a książeczka p. 

Łubieńskiego zyskała w dekrecie ją 

potęp ającym niezmiernie skuteczną 

reklamą, której autorowi pozazdroś- 

cić mogą wszyscy jego poprzednicy 

w temacie z pp. W. Piótrowiczem i W. 

Chark:ewiczem na czele. 

Wniosek ten nie wypływa bynaj- 

mniej z jakiejś „Schadenfreude* w 

stosunku do dekretu o jaką łacno mo 

gę być posądzony przez pewną kate- 

gorję polemistów. Wynika on logicz- 

nie z lego niewątpliwego faktu, że 

nie można dekretem kościelnym za- 

itnie polityczne- 

jakiegoś 

  

łatwić problemu wy 

go, mającego dla państwa 

pawažne znaczenie — i to wbrew sla 

nowisku jego oficjalnych przedstawi- 

cieli. Wartość tego rodzaju zakazów 

będzie zawsze względna. a skutecz- 

ność — bardzo wątpliwa. 

Cóż osiągnąłby Kościół, gdyby, 

opierając się na przykazaniu ,, nie za- 

bijaj, zakazał w r. 1914 katolikom 

niemieckim i francuskim wystąpić 

zbrojnie przeciwko sobie? Czy ten za- 

kaz mógł powstrzymać Karola Peg- 

ny lub Ernesta Psichari, katolickich 

entuzjastów i apologetów wojny od 

zac'ągnięcia się do szeregów armji 

państwa, które zerwało oficjalnie z 

Kościołem? Dwadzieścia kilka tys'ę- 

cy kapłanów walezyło w szeregach 

francuskich, jako 

Ideałem ich było: „Mourir  jeune, 

mourir pretre, en soldat... en pleine 

zwykli żołnierze. 

ministėre sacerdołal... verser son sang 

pour FEglise, pour la France“ *). 

Być może jednocześnie w armji nie- 

szeptem: 

kKinche'.... 

Kto mał z nich rację? We własnem 

mieckiej szli kalolicy Z 

fiir   

„fūrs Valerland, die 

sumieniu zapewne obaj przeciwnicy. 

gdyż kategorycznym 

ich postępowania był instynkt poli- 

tyczny. w'erność państwu. Uniwersa 

imperatywem 

  

Kzm Kościoła katolickiego nie poczy- 

ni:ł tak wielk'ch realnych postępów. 

aby jego dobro, jego interes mógł sie 

pokryć z interesami. politycznemi każ 

dego państwa — nawet katolickiego. 

* * 8 * 

с Wkrótce po ogłoszeniu dekretu me 

iropok:ty Kakowskiego prosił mnie je 

den ze znajemych 

katolików o wypożyczenie mu książ- 

ki p. Łubieńskiego. Kiedy wyraziłem 

zdziwienie, że ne uw 

rygorystycznych 

   aża zakazu za 

obowiązujący dła siebie, wyjaśnił, że 

dekret doty tylko Metropolji war- 

szawskiej, a zatem nie obow“ 

tok. 

dzisiaj, po ogłoszeniu podziękowania 

    

ązuje ka 

ów wileńskich. Nie wiem czy i 
  

i błogosławieństwa  Ojea Świętego 

kard. Kakowskiemu za jego „opatrz- 

nościowe wystąpienie" (providenzia- 

le gesto) przeciwko książce p. Łubień- 

skiego, interprelacja powyższa рохо- 

staje w mocy. Mniejsza o lo. 

Zakaz kard. Kakowskiego nawet 

po potwierdzeniu papieskiem nie 07- 

nacza jeszcze wniesienia książki do 

rejestru książk zakazanych (Index li- 

brorum prohibitorum), czyli jest za- 

kazem niższego rzędu, mniej absolut- 

nym i trwałym. Zajrzyjmy jednak do 

*) „Umrzeć młodo, jako kapłan, jako żoł 

wierz.. pełniąc funkcje kapłańsk 

krew za Kościół, za Francję* (cyt. za prof. 

Wędkiewiczem: „Społeczeństwo, a armja we 

Francji" Przegl. Współcz, X. 1924). 

**) OQsiatnie wyszło w roku ubiegłym. 

  

przelać     

  

Index'u (wydanie z roku 1894 *). Cie- 

kawa to książka, chociaż działanie jej 

zdaje się być niezmiernie ograniczo- 

ne. Czyż można bowiem wyobrazić 

tałconego  katolika-humanistę, 

któryby nie znał dzieł Dante'go, Au- 

guste'a Comte'a, lub Descartes'a, eko- 

nomisty, który nie studjował Prou- 

dhona. John Stuarta Milla, literata, 

który mie czytał Heine'go, Georges 

Sand, Flaubert'a, Vietora Hugo, Hi- 
katolicka 

któraby skrupula 

  

polita Taine'a?! Czyż jest 

  

rodzina lub szkoła 

tnie ukrywała przed swą młodzieżą 

romansc historyczne Dumas'a, bajki 

La Fontaine'a, p'osnki Beranger'a? A 

przecież wszystkie te dzieła są wy- 

mienione w Index'ie jako zakazane. 

Relatywność tych zakazów w Świe 

te rzeczywistości nie ulega kwestji. 

Należy sądzić, że każdy zakaz jest ra 

czej demonstracją, jest zajęciem ofi- 

cjalnego stanowiska wobec danej ksią 

żki w danym czasie, lecz nie efektyw- 

nie i wiecznie obowiązującym wszy- 

stkich katolików zakazem. Takie jest 

w każdym razie ich praktyczne zna- 

czenie. 
* 3 # 

Wszystko eo zostało doląd napi- 

sune w kwestji obrządku wschodniego 

nosi -— poza ofiejalnemi enunejacja- 

mi -- charakter publicystyki, ocenia- 

jącej tak czy inaczej akcję unijną na 

ziemiach Rzeczypospolitej,  Zasadni- 

czą wadą tej polemiki jest wykracza- 

nie aulorów poza ramy swoich kom- 

petencyj. Zarzut ten dotyczy zarów- 

no publicystów świeckich, jak i du- 

chownych. Większość z pośród tych 

pierwszych nie zadowalnia się oceną 

akcji unijnej ze stanowiska interesów 

i polityki państwowej, usiłuje 

rozważać kwestję również pod kątem 

dobra Kościoła. Zupełnie zbyteczna 

gorliwość, 

Kościół katolicki przez niespełna 

istnienia do- 

  

   
lecz 

dwa tysiąclecia swego 

wiódł, że jego władze naczelne swoją 

uniwersalistyezną rację stanu rozu- 

mieją najlepiej i najtrafniej działa- 

niem organów kościelnych kierować 

potrafią. Skoro jakiś świecki ..pisarz 

katolieki* zaczyna u nas perorować, 

że Kośc'ół w swojej polityce wsehod- 

je niewłaściwą drogą, że na- 

   

   

nej id 

raża się na niepowodzenie lub klęski 

  

żę, jednem słowem, cała jego koncep- 

cja neounijna jest błędna i dla Koś- 

cieła bezskuteczna lub szkodliwa - 

przybiera zupełnie niestosowną pozę 

nieproszonego doradcy, lub mentora. 

„Roma locuta — causa finita* po- 

wiada w stosunku do tych krytyków 

i polemistów ks. Urban w 587 nume- 

rze „Przeglądu Powszechnego”. Że 

stanowiska kościelnego sprawa tor- 

niałnie jest załatwiona. Ale normal- 

nem zadaniem publicysty jest ocena 

faktów ze stanowiska pańsiwowego 

lub społecznego. a problem nowej U- 

nji-nie jest kwestją wyłącznie wiary 

i moralności, Akcja unijna mieści w 

sobie elementy pofityczno-narodowo- 

  

Ściowe, które w wysokim stopniu ob- 

chodzić muszą państwo, będące tere- 

nem tej akcji. O ile więc formuła ks. 

Urbana może być zastosowana do pi- 

sarzy krytykujących Unję od strony 

celów i interesów Kościoła, o tyle 

nie jest żadnym argumentem w sto- 

sunku do krytyki dotykającej polity- 

cznej strony zagadnienia. Myli się ks. 

Urban pisząc, że „dla większości kato 

lików w sprawie tak kościelnej, jak 

akcja misyjna i jej metody, bardziej 

miarodajnemi będą wskazówki Stoli- 

cy Świętej, niż obawy polityków i 

publicystów*. Akcja unijna, a zwłasz- 
  

cza jej metody, jest zagadnieniem po- 

ktycznem, a w zakresie politycznych 

interesów państwa pogląd Stolicy 

Świętej nie jest absolutnym nakazem 

  

nawet dla najwierniejszego katolika. 

Z natury swojej uniwersalizm po- 

lityki kościelnej nie mógłby być za- 

wsze i wszędzie w zgodzie z partykula 

  

ryzmem _— polityki poszczególnych 

państw. Konflikty są nieuniknione. 

Duchowni pisarze katoliccy niewiełe 

pomogą. jeżeli będą zamykali oczy na 

le fakty i usiłowali przekonać odwró- 

ciwszy rolę świeckich ..pisarzy kato- 

Vekich“. że to ea zamierzył Kościół 

dla swoich celów jednocześnie musi 

być korzystne i pożądane dla pań- 

stwa. Taka polemika do niczego nie 

prowadzi, Chodzić powinno obu stro- 

tom 0- metodę najłatwiejszego usu- 

wania konfliktów, lub zapobiegania 

im. : 

Ciežka sytuacja von Papena. 
Nikt nie chce popierać „błoku koncentracji narodowej". 

Papen konferuje 
a Hitler się namyśla. 

BERLIN (Pat). W eiągu dnia 16 
Ir. m. kanclerz Papen. odbył kolejne 
rozmowy z przedstawicielami cent- 
rum, prałatem Kaasem i pos. Joosem 
z przewodniczącym stronnictwa Mi- 
dowego Dingeldey'em : przewodniczą 
cym bawarskiej partji ludowej Sełta- 
efferem. 

W czasie przyjęcia przywódcy cen 
trowców wręczyli kanclerzowi memor 
jał, wyjaśniający stanowisko swej par 

ytuacji palitycznej. 
Decyzja w sprawie oczekiwanego 

spotkania miedzy Papenem a Hitle- 
rem jeszcze nie zapadła. Hitler po о- 
trzymaniu zaproszenia zastrzegł sobie 
24 godziny do namysłu. 

Gabinet Rzeszy zwołano na 17 b. 
m. przed południem. Wieczorem za- 
komunikowano urzędowo, że w wyni 
ku dzisiejszych rozmów z przywódca 
mi stronnictw kanclerz Papen zanie- 
cehał projektowanej podróży do Sztut 

gartu, Karlsruhe i Darmsztatu, posta 
nawiając zaczekać w Berlinie na wy- 

jaśnienie sytuacji. 

   

tji wobee 

    

Nowy ambasador jedzie 
do Polski. 

NOWY YORK (Pat). Nowomiano- 
wany ambasador Stanów Zjednoczo- 
nych w Polsce Lammot-Belin wraz z 

małżonką odpłynęli o północy do Eu- 
ropy. W rozmowie z korespondenten: 
PAT p. ambasador oświadczył, że nie 
wypada mu dawać jakichbądź enun- 
cjacyj przed wręczeniem listów uwie 
„ytelniających Panu  Prezydentow: 

Rzeczypospolitej, pragnie jednak że- 
by cała Polska wiedziała, że jedzie z 
entuzjazmem na posterunek do kraju 
którego historja oraz obecny wspania 

ly rozwój żywo go interesują. 

Zaproszenie p. marszałkowe[ 
Piłsudskiej na zjazd 

Peowiaków. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 16 b. 

m. pani marszałkowa Piłsudska przy 

jęła p. ministra dra Hubickiego i p. 

ministra Schaetzla, którzy złożyli p. 

marszałkowej zaproszenie na zjazd de 

Jegatów związku peowiaków. 

  

BERLIN (Pat). Odwołanie poróży 

kanelerza do Niemiec Południowych 

wywołało w Berlinie wielkie wraże- 

nie. 
W kołach polityeznych podkreśla 

ją, że niespodziewana decyzja Papena 

nastąpiła naskutek negatywnego wy 

niku rozmów z przedstawicielami cen 

trum i bawarskiej partji ludowej. Go 

towość poparcia bez zastrzeżeń gabi- 

netu „koncentracji narodowej* wy- 

raził jedynie przywódca partji ludo- 

wej Dingeldey. Natomiast przywódcy 

centrum Kaas i Joos wprost dali do 

zrozumienia, że wszelka próba two- 

rzenia „bloku koncentracji narodo- 

wej* spełznąć musi na niezem,: dopó- 

ki nie nastąpi zmiana na stanowisku 
kierownika obecnego rządu. 

W odpowiedzi swej Papen z natis 
kiem oświadczył, że uważa wyprowa- 

dzenie Rzeszy Niemieckiej z obecnego 

stanu ciężkiego Kryzysu za Sprawę 

zbyt doniosłą, żeby wysiłki w tym kie 

runku podejmowane rozbić się miały 

o kwestje natury personalnej. 

Decyzja gabinetu Rzeszy zapadnie 

na czwartkowem posiedzeniu. We 

ezwartek oczekuje się również odpo- 

wiedzi Hitlera. Bezpośrednio po tem 

kanelerz złoży prezydentowi Hinden- 

hurgowi sprawozdanie 0 wynikach 

dzisiejszej konierencji z przedstawi- 

ciełami stronnictw, informując go je 

dnocześnie o stanowisku gabinetu. 

Hindenburg zwróci się następnie do 

przywódców stronnictw z wezwaniem 

na audjeneję, przyczem zażądała ой 

nieh przedstawienia kandydata na 

stanowisko szeta nowego rządu oraz 

przedłożenia nowego programu. 

O©d wyniku tej kontereneji zależy 

decyzja Hindenburga, czy rząd obec- 

ny pozostać ma u steru. 

Nieprawdopodobna pogłoska. 
WIEDEŃ (Pat).  Soejalistyczny 

„Der Abend* podaje za „Muenchener 

Ztg.*, jakoby monarchiści austrjacey 

pertriktowali z monarchistami ba- 

warskimi w sprawie połączenia Aust- 

rji z Bawarją. Mianowicie wrazie dal 

szego rózwóju w tym samym ducha 

obeenych stosunków politycznych Ww 

Rzeszy Niemieckiej, Bawarja ogłosi- 

łaby swe samodzielność. Pewne koła 

austrjaekie dążyłyby w takim razie 

do mniej lub więcej ścisłego związa- 

nia z Bawarją, a kierownikiem państ- 

wa stałb ysię wówczas przywódca 
Heimwehry książę Starhemberg. Wie 
deńskie koła urzędowe uważają tę po 

głoskę za pozbawioną wszelkich pod- 

staw. 

Amy Johnson zaginęła. 
LONDYN. (Pat). Wielki niepokój panuje 

w Lendynie z powodu braku wszelkich wia 

dómości od słynnej lotniezki angielskiej Amy 

Jchnson-Mollison, która usiłowała pobić re- 

kord lotu z Anglji de Capstadu, Lotniezka 

wystrtowała z Oranu w półnoenej Afryce w 

poniedziałek około północy, zamierzając w 

Głód w Rosji. 
Ostatnio konsulat RP. w Moskwie zgłosił 

da Stołpców zapotrzebowanie na niektóre 

produkty żywnościowe. Produkty te na ryn 

ku sowieckim nabyć można jedynie po tak 

ciągu nocy księżeowej przelecieć nad Saharą 

do miejstowości Niamey. Trasa lotu przez 

Saharę do Niamey wynosi 1560 mił angiel 

skich. Spodziewane się, że lotniezka wyłądu 

je w we wtorek około godziny 4 po 

południu. ezasem do tej pory brak o niej 

wszelkiehk wiadomości. 

   

   

      

— 
  

wysokich cenach, że konsulat sprowadzając 

je ze Stołpeów, zaoszezędza dużo, mime zna 
cznych kosztów cła i przewozu. 

  

Dr. Med. 

Czesław Gzarnowski 
Choroby uszu, nosa i gardła 

przeprowadził się 

na ul. Zygmuntowską 20, m. 4, 

telefon 17.04 

„KARPATY 
Pierwsza Wytwórnia Bryndzy i Serów 

w Nowyim-Sączu, ; 

odda swoje zastępstwo 
energicznemu zasiępcy mającemu zna- 

jomości i stosunki w tamtejszem ku- 

pieciwie. 

    

  

    
к— 

* * * 

„Praca p. Łubieńskiego nie jest, nie 

stety, wolna od błędnego podejścia do 

sprawy, właściwego wszystkim „pi- 

sarzom katoliekim'*'. W pierwszej czę 

Ści autor zajmuje się dowodzeniem, 

że Unja Brzeska była koncepcją złu- 

dną z punktu widzenia Kościoła, a 

Rzeczypospolitej przyniosła szkodę. 

Та ostatnia konkluzja odpowiada rze 

czywistości historycznej, ale spornem 

jest gdzie należy szukać przyczyn nie 

powodzenia. Być może dużo winy po 

nosi duchowieństwo łacińskię, lub 

rządy polskie które postawiły unjoni- 

stów w sytuację podrzędną, coś w ro- 

i go stopnia, nie 

  

dzaju katolików niż 

raz poprostu poniewieranych. Kogoż 

ądku unickiego 

7 WI rezulta- 

e, najmocniej 

  
takie położenie obrz 

  

mogło zachęcić do n 

cie sfery oświecone rus 

związane z kulturą polską. opuszcza- 

ły unję, czyniąc z niej obrządek ple- 

bsu. 

Prof. Haleeki wskazał niedawno 

(Kurj. Warsz. z 29 X. r. b.) na ciekawy 

fakt inicjatywy Jagiełły i Witolda w 

roku1396 į 1415 utworzenia unji, ale, 

niestety, nie podał pobudek, któremi 

kierowali się iniejatorzy. Ze względu 

na charakter polityk: Witolda, można 

jednak sądzić, że skoro unję cheial 

stworzyć, było to po myśli jego pań- 

stwowych planów połitycznych. W 

200-lat potem sytuacja mogła się za- 

sadniczo zmienić, wszelako nie moż- 

na odrzucać a priori te 

      

    

  

  że z punkiu 

    

Zgon wiceprezesa P.K.O. 
ś.p. inż. Józefa Mokrzyńskiego. 

  

Przedwczoraj wieczorem zmarł nagle w 

Warszawie wiceprezes PKO p. Józef Mok 

rzyński. 

  
  

Kronika  telegraficzna. 
— Podezas ważenia bydła w majątku Ru 

sko w pow. jarocińskim (Pomorze) zerwał się 

z uwięzi buhaj i rzu ił się na 55-letniego ro 
go i bodąc. Grygiel 

mierć na i e 

— Na posiedzeniu rady miejskiej w Gru 

dziądzu uchwałono nadać dwum ulicom, pro 

wadzącym do lotniska wojskowego — jed 

nej nazwę „Aleja por. Žwirki“. a drugiej 

— nazwę „Aleja inż. Wigury". 

-- Wi Sewilli krążą pogłoski, że strajk 

generalny. zapowiedziany na 18 bm. wybuch 

j. Wobec tego ju żod! wczoraj 
ją zapasy chleba na kil 

szoferzy taksówek, 

  

   
    

          

    

  

  

Zamiast mydła 

ТЭ Atari 
doskonale oczyszczają pory skó- 

ry, pobudzają transpirację,zape- 

biegają tworzeniu się wągrów, 

prysżczyit.p. i utrzymują czys- 

tą, gładką, o świeżym wyglądzie 

cerę. 
Sprzedają pierwszorzędne per-. 

fumerje i składy apteczne. 

   

       
        

    
     

widzenia interesów Rzeczypospolitej 

nie tyle sama koncepcja Unji ile jej 

wykonanie wywołało klęskowe dla 

państwa skutki. 

Ale przejdźmy do współczesnej 

rzeczywistości. Nowa akcja unijna 0- 

bliczona jest na dalsze i szersze plany. 

Operując przesłankami natury kultu 

ralnej i narodowościowej musi opie- 

rać się na pewnem politycznem poj- 

mowaniu przyszłości Rosji i związa- 

  

nych z jej państwowością narodów. 

To pojmowanie ma charakter wybit- 

nie prorosyjski, Słusznie też stwierdza 

„koncepcja unijna Je 

była od czasów Posse- 
    

      

zuitów zaw 

vina rosyjską, a podstawą jej jest te- 

za 0 kūltural1o-polityczneį įednolito- 

ści Białorusinów i Ukraińców z Ros- 

ją“. Kierownictwo faktyczne akcją u- 

nijną leży w rękach bp. d'Herbigny i 

ks. Wołkońskiego, których pogłądy w 

tej materji są dostatecznie znane. 

Znajdują się one w sprzeczności z za 

sadniezem stanowiskiem odrodzonej 

Rzeczypospolitej wobec zagadnień 

wschodnich, Do powyższych kierow- 

ników akcji unijne możemy mieć 

  

politycznego zaufa 

  

ia Kościołów nie 

e sprzeciwu w Pol 

  

Idea połącze 

  

wzbudza oczywiś 

sce. Nie znam publicysty, któryby tej 

   

idei oponował. Wszak w gruncie rze- 

czy jest to kwestja również przedew- 

szystkiem natury kulturalno-politycz 

nej. Ks. Tobiński w swej broszurze pt. 

„Akcja krytyka polska 

stwierdza. że oba Kościoły „mie zważa 

jąc na dłuższe rozdzielenie, pozostają 

niezmienione pod wzgłędem treści do 

unijna a 

  

gmalycznėj — czyli wiary. — Obyd- 

wą te Kościoły pozostają dziś... identy 

cznemi w swej treści wewnętrznej”. 

Rozdzielenie zostało spowodowane 

„politycznemi i ziemskiemi przyczy- 

nami. Chodzi więc o usunięcie 0- 

wych „politycznych i ziemskich przy- 

czyn*, a w takim razie nie można ne- 

gować, że pewne państwa są tu poli- 

tycznie zainteresowane, i że swoich 

interesów bronić będą. Więc walka — 

czy porozumienie? и 

Niewątpliwie nikt w Polsce nie 

pragnie konfliktów i walk z Kościo- 

łem, jak nie pragnie również wzno- 

wienia na wschodnich ziemiach Rze- 

czypospolitej walk religijnych i ucie- 

czki części swoich obywateli pod о- 

piekuńcze skrzydła obcych potencyj. 

Dziś takich skrzydeł wprawdzie nie- 

ma ale jutro mogą się pojawić. 

Ks. Urban w N. 586 „Przeglądu 

Powszechnego* podkreśla stanowczą 

odmowę Papieża wchodzenia w ukła- 

dy z rządem, od których dalsze ist- 

nienie akcji unijnej miałoby być uza 

ležnione. Tkwi w tem pewne n:eporo- 

zumienie. Uzgodnienie pow.nnoby do- 

tyczyć nie samej idei Unji, ani jej 

koncepcji obrzędowej, lecz kultural- 

no-politycznych ełementów metod a- 

keji unijnej. Społeczeństwo i rząd pol 

ski nie ma żadnego obowiązku akcep- 

tować bezkrytycznie kulturalno-poli- 

tyezne tezy bp. d'Herbigny i ks. Woł- 

końskiego oraz biernie przyglądać się 

ich realizowaniu na swojem terytor- 

jum. Suwerenność Stolicy Św. w spra 

wach wiary, moralności, obrządków i 

t. p. nie jest przez mikogo u nas kwe-- 

stjonowana. Tak samo jednak powin- 

na być uznana suwerenność państwa 

w sprawach natury politycznej i spo- 

łecznej jego terytorjum. 

Akcja unijna łączy w sobie obie 

te kompetencje i dlatego nie powinna 

być prówadzona przez jedną władzę 

suwerenną naprzekór drugiej, gdyż 

przyniesie szkody obu.. Przedyskuta 

wanie punktów spornych i porozżumn:e 

nie jest konieczne. 

Testis.
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W Resursie Rzemieślniczej w Wilnie. 
Niedoceniona zdobycz. Od słów do czynów. W pierwszą niedzielę 

po otwarciu nowego lokalu. Garść wrażeń z Akademii Listopadowej 
młodzieży i nieco historji jej „Zrzeszenia". 

Niespełna dziesięć dni, temu, jak 

Resursa Rzemieślnicza zainstalowała 

się w nowym wspaniałym jak na wa- 

runk; wileńskie lokalu przy ulicy Bak 

szta 2. Otwarcie tego lokalu miało 

przebieg niezwykle uroczysty. Aktu 

poświęcenia dokonał ks. biskup Mi- 

chałkiewicz, udział w nim wzięli czo- 

łowi przedstawiciele władz państwo- 

wych i m'ejskich i chyba z setka goś- 

ci. rekrutujących się z różnych sfer 

miejscowego społeczeństwa. Sporo 

również było gości z poza Wilna z 

przedstawicielami Związku Izb Rze- 

mieślniczych na czele. Z okazji otwar- 

cia lokalu p. wicewojewoda Jankow- 

ski dokonał rozdania odznak zasług 

nadanych przez P. Ministra Przemy- 

słu i Handlu kilkunastu pion'erom rze 

miosła wileūskiego. 

Będąc na tej uroczystości jako 

zwykły gość, a nie sprawozdawca pra 

sowy, an! na moment nie pomyšlalem 

iż to bądźcobądź ważne wydarzen:e 

w szarem i monotonnem naogół życiu 

naszego rzemiosła, przebrzmi, nazew- 

nątrz bez echa. 

By się tak nie stało, czynię to teraz 

w myśl zasady „lepiej późno niż wca- 

le* Zresztą to przypomnienie, uzasad 

niam obowiązkiem skreślenia wrażeń 

z ponownej tym razem „ofiejalnej“ 

wizyty w Resurs'e. 

W lokalu — dawniej sali dancin- 

gowej „„Hotelu Niszkowsk'ego*, któ- 

remu z okazji przeniesienia tu Resur- 

sy kreślono w potoku słów najpięk- 

niejsze horoskopy, aż dudni życie. 

Dała tu sobie rendez-vous młódź 

rzemieślnicza płci obojga z całego Wil 

na. 
Pięknie. Lokal, jak na początek 

wykorzystany jest z pożytkiem, bo 

otóż Zarząd Resursy zezwolił Zrzesze 

niu Młodzieży Rzemieśln'czej i Prze- 

mysłowej urząd: w nm Akadem ję 

ku uczczeniu 14 Rocznicy Niepodle- 

głości. Kilkaset dziewczynek i chłop- 

ców stanow: widownię: Starszych jest 

garsika skup'ona około ks. kapelana 

Nowaka oraz pp. Szumańskich i Mły- 

narczyków, którzy patronują niejako 

temu zgromadzeniu. 

Akadqmję zagaja, p. o. prezesa 

Zrzeszenia p. Bohdan Onichimowski. 

Po nm na prośbę organizatorów prze- 

mawia jak zawsze płomiennie a przy- 

stępnie dla wszystkich ks. kapelan E. 

Nowak. - 
Mówca wskazuje młodzieży pięk- 

ny wzór życia św. Stanisława Kostki, 

którego, akurat w tym dniu przypada 

święto, dalej — nawiązawszy do naj- 

jaśniejszych momentów z historji Pol 

ski, daje treściwy oprzegląd wysiłku 

całych pokoleń, nad ustaleniem nie- 

złomności ducha narodowego. Pod- 

niosłą swą mową ks. Nowak kończy 

wezwaniem do młodzieży, by praco- 

wała w imię Boże dla swego dobra i 

dobra państwa. Orkiestra pocztowców 

gra hymn państwowy. 
Na tem kończy się 

część programu. 
Po krótkiej przerwie prezes Zrze- 

szenia zapowiada pop'sy młodzieży. 

Poprzedza je referat członka Zrze- 

szewia p. Czerwińskiego p. t. „W 14 

Rocznicę”. 

Jeden ze znajomych zrzeszeniow- 

ców z dumą mi mówi: „Proszę Pana 

Redaktora — ten referat, to Czerwiń- 

ski sam sobie ułożył”. Istotnie, referat 

jest doskonały i dużo posiada polotu 

    

  

  

    

„ofiejalna“ 

myśli. 
Z przyjemnością zaglądam do 

programu: Najbardziej intrygują 
mnie tańce drużyny żeńskiej młodzi- 

ków „Filaretów « „dramat 4-akto- 

wy p. t. „Za naszą i waszą wolność” 

pióra zrzeszeniowca  Andruszkiewi- 

czaA więc są i tacy co nietylko refera- 

ty umieją układać. Jak się dowiaduję 
autor, znajdującego się na porządku 
programu dramatu (uczeń szewcki) 
jest reżyserem i kierownikiem pracy 
artystyczno-rozrywkowej. (Duszą i 

motorem całej pracy zrzeszenia jest 
— sekretar; ntonii Anforowicz) 

  

   

  

     

Trzebaż było następnie zobaczyć, 

deklamację zbiorową „Ody do mło- 

dości*. Stanowczo można ją powta- 

rzać poza granicami Zrzeszenia. Ten- 

że Andruszkiewicz prowadzi orkiestrę 

„strunną ', zaś skoro już o tem wspom 

niałem, odegrano tegoż wieczora jego 

czteaktówkę. Jako popularny utwór 

sceniczny: posiada istotnie dodatn:e 

walory treściowe i sceniczne a w dja- 

logach żywą konsekwentnie rozw:- 

niętą akcję. Najwięcej radości i braw 

na sali wywołały produkcje taneczne 

zespołu małych dziewczynek wyko- 

nujących „Krakowiaka“ i „„Mazura“. 

Całość wypadła wspaniale. 

Zrzeszenie Młodzieży Rzenvieślni- 

czej, i Przemysłowej w Wilnże rozsze: 

rza zakres swej działalności i poza 

Wilno. W trzecim roku swego istnie- 

nia nabrało rozmachu organizacyjne 

go i warto, ażeby starsze społeczeń - 

stwo, nie mówiąc © Cechach otoczyło 

je troskliwszą, niż dotąd opieką. Na- 

temat ten zapowiadam specjalny ar- 

tykuł. 
B. W. S. 

Lakoniczny dziennik 

ekonomisty. | 
Odszkodowania i długi wojenne oddawna 

spędzają z oczu sen europejskich państw dru 

żniczych. W; marzeniach sennych wybory 

prezydenta Stanów Zjednoczonych miały 

spowodować zmiany w ogólnoświatowej sy- 

tuacji gospodarczej i politycznej. 1 052? 

Kampanja wyborcza w Stanach Zjednoczo- 

nych jest już zakończona. Kandydat partii 

demokracji Roosevelt odniósł wspaniałe zwy 

cięstwo, zdobywając dla swoich elektorów 

prawie trzy czwarte wszystkich głosów. Ww 

styczniu 1933 roku wybrani elektorzy zbiorą 

się w Waszyngtonie i dokonają wyboru Ro- 

osevelia na prezydenta. Gdzieś w marcu Ro- 

osevelt zacznie urzędować. 

Czy w związku z tem należy się spodzie 

wać jakiehś powżniejszych zmian położenia 

ogólnoświatowego? Zdaje się — niebardzo». 

Przecież Hoover w końcu swych rządów pro 

wadził w gruncie rzeczy politykę demokra- 

tów. Republikanie zawsze reprezentowali 

ideologję czystego systemu kapitalistycznego, 

a tymczasem Hoover poczynił masę interwen 

cjonistycznych posunięć. Cała ta redeflacja 

polegająca na uruchomieniu miljardowych 

funduszów na cele podtrzymania produkcji, 

kolosalna interwencja na rynku surowców, 

zakupy bawełny na rachunek rządu i t. p. — 

są to posunięcia wybitnie demokratyczne. 

Rooseveit zwyciężył pod znakiem znie- 

sienia 'prohibicji. Trzeźwość Hoovera dopro 

wadziła do błędów — trudno jednak przypuś 

cić, by Ameryka pijana rządziła się lepiej. 

     

      

   Barjery celne wciąż się wznoszą. —° 

Wi Holandji istnieje zamiar podniesienia 

taryfy celnej o 50 proc. 

W. Idjach Brytyjskich podniesiono cło na 

materjały bawełniane, pochodzenia niebrytyj 

skiego (skutki Ottawy). 

Wi Indjaeh skontygentowano import przę 

dzy bawełnianej materjałów bawełnianych, 

kołder i wyrobów dzianych. 

Spodziewana jest nowa fala podwyżek 

celnych. 
Šo 

Kary pieniężne na wsi są często nieścią - 

galne. Taki skazany na grzywnę woli „po- 

siedzieć” bezpłatnie na Lukiszkach, niż ruj 

nować się materjalnie. Zresztą i tak zimą 

nierma co robić, Tymczasem nowy kodeks 

karny przewiduje w razie nieściągalności 

grzywny, lub w razie gdyby jej ściągnięcie 

naraziłoby skazanego na ruinę majątkową -- 

wykonanie pracy na rehunek grzywny. Cho- 

dzi tylko o dodatkowe rozporządzenie, które 

nakazałoby gminom urządzenie robót przy- 

musowych dla skazanych. Urządzenie takich 

robót nie pociągnęłoby specjalnych kosztów 

i dałoby się łatwo zrealizować. Roboty fo 

dobne były przez ludność naszą wykonywa 

ne naskutek powziętych na zebraniach gmin 

nych uchwał i są znane, jako prace Szarwar 

kowe przy naprawie dróg. Prace takie zor- 

ganizuje każdy wójt i sołtys wsi bez żadnych 

trudności. 
ж & * 

Żelaznej miotły trzaba, by uporządkowač 

nieudolne rządy miektórych  magistrałów. 

Karygodna lekkomyślność w szastaniu pic- 

niędzmi zmusiła do zaciągania pożyczek. 

Gdy przyszło do płacenia — samorządy zwró 

ciły się o pomoc do Rządu. Właśnie ukazało 

się rozporządzenie Pr. Rzplitej „o dochodze 

niu roszczeń pieniężnych i egzekucyj należ- 

neści pieniężnych, przypadających od związ- 

ków komunalnych. 

Dobre i to. 
Czang. 

Zbyt prawdziwe żeby było dobre. 
Zbiór kazań scenicznych w 3-ch aktach G. B. Shawa, tł. B. Sobieniowskiego. 

(Teatr na Pohulance). 

Poco się ten stary pajac, jakim 
jest w swych utworach Shaw, fatygo- 
wał wypisywaniem osób i nadaniem 
lim jakichś pierwiastków ról? Kiedy 
daleko prościej i bardziej odpowied- 

nio do treści byłoby, żeby zasiadł on, 

to jest artysta ubrańy jak autor, # 81е - 
dząc w wygodnym fotelu, z jakiemś 
wisky and soda czy kocktailem na 
stoliczku, z nogami w pledzie i paraso 

lem od słońca, nad białowłosą głową. 
wyciągał lalki z pudełka, i wygłaszał 
swoje kazania o tych chińskich cie- 
niach. Utwor bowiem paradosalnego 
pisarza angielskiego nie jest bynaj- 
mniej sztuką, to traktat o współczes- 
ności, traktat, w którym, jak w cieście 

polskiem, zwanem „pakowancem“, 
znajdzie się przeplatanego: drwiny х 
wojskowości i uwielbienie dla jedynej 
ostoi religji i honoru armji miażdżenie 
stosunków rodzinnych, miłości, ucz- 
ciwości, ponura rozpacz starczego u- 
wiądu nad nicością duszy i serca, dzi- 
kie okrzyki tęskniącej do wyżycia się 

dziewczyny, rzezimieszki — parwen- 
jusze, brutalnie zohydzoną miłość mat 

czyną, a przez usta każdej postaci mó 

wi zawsze tylko Shaw. A wszystko te 

śmiałości, te burzycielstwa, te bunty, 

to deptanie nogami, sprawiają wraże- 

nie słabości. Bo nie są to obrazobur- 

cze galopy młodych bezbożników czy 

innych komsomolców, czegoś szuka- 

jących, czegoś spragnionych, czemś 
rozpalonych. Nie, wszystko to wygła- 
szane przy dobrem cygafze, au coin 
du feu, zimne jest, jak zastygła krew 
w żyłach starca, który bawi się sza- 
lejącemi w Świecie burzami i łapie 
je w swój aparat fotograficzny, by z 
nich zrobić widowisko dochodne * 
zabawne. Bo nawet gdy się słucha 

najbardziej osobistej tyrady „ojca”, 

upodobnionego 1a Shawa, to po chwi 
li Ńtości nad wyschnięciem wszelkich 
źródeł duchowych w starym ateiście, 

przyznającym się do zupełnej nega- 

cji, a raczej nicości przekonań i u- 

czuć, musimy się uśmiechnąć i po- 

myśleć „ ten chytry kpiarz znów sta+ 

rał się nas nabrać . Bo to wszystko 

go nic a nic nie obchodzi. I dlatego tak 
jest martwe, zimne, bardziej jałowe 
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Dnia 17 b. m. o godzinie IO0-ej rano w kościele św. Ducha 

(po-Dominikańskim) odbędzie się Nabożeństwo Żałobne za duszę 

ak. Józefa Mokrzyńskiego 
Vice-Prezesa Pocztowej Kasy Oszczędności 

zmarłego dnia 14 listopada r. b w Warszawie, 

o czem zawiadamia 

  

Pocztowa Kasa Oszczędności 
Oddział w Wiinie 
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Prochy Casanowy. 
Zainteresowanie się grobem Casanowy. — Na starym zamku 

w Duchcowie w Czechach. 

- W ostatnim czasie w prasie światowej po- 

jawiła się wiadomość, że bogaty hrabia we- 

necki G. Valiery, życiopis Casanowy zamierza 

sprowadzić pyochy tego wielkiego awanturni 

ka z Duchcowa (Duxl do Wenecji, jego mia- 

sta rodzinnego. W związku z tem uwaga sze 

rokiej opinji publicznej zwrócona została w 

stronę starego zamku Waldsztyńskiego w ma- 

łem miasteczku północno-czeskiem Duchco- 

«ie. Znów wyłania się cień wielkiego awan- 

turnika weneckiego, który ostatnie lata swego 

burzliwego życia spędził w spokojnym, ci- 

chym zamku w otoczeniu książek księcia 

Waldsztyna. Zapomniany przez wszystkich 

pisał tam swe ciekawe wspomnienia i pikant 

ne historyjki z podróży po całym świecie. 

Dziś niewiele pozostało w Duchcowie, co 

przypominałoby życie przed 150 laty. Zamek 

Waldsztyński tylko swą nazwą przypomina 

tego historycznego męża. W wielu pokojach 

tego zamku mieszczą się obecnie biura urze- 

dów publicznych i państwowych. Tylko kil- 

ka sal zamieniono na muzeum pamiątek hi- 

storycznych. Ze ścian spoglądają na zwiedza 

jacych portrety przodków w mundurach, ja- 

kie dawniej noszono. Pancerze starodawnyci 

rycerzy milcząco stoją na straży przy w: 

ciu. Puste powłoki żelazne przy minają ni 

cość wszelkiego stworzenia. © zbroja nie 

odstrasza już nikogo. Jak śm znie wygląda 

ta zbroja w okresie straszliwych dział i ku- 

lomiotów, długich szabli i lanc kawalery j- 

skich. 

W muzeum zamku Waldsztyńskiego spo- 

kojnie stoi biały koń, wierzchowiec księc 

Waldsztyna, na którym przewodził swym za- 

stępom. Jest to tylko martwa skóra, wypchi- 

na morską trawą. с 

Trudno przedstawič sobie otoczenie, w ja- 

kiem pracował Casanowa na zamku ducheow 

skim. Stara bibljoteka już dawno została usu 

nięta. Zachowane zostały tylko lokale, w któ- 

rych się znajdowała. 

Tylko stare ściany z czasów Casanowy Z0- 

stały tam zachowane a ich chłód przypomina 

starego, chorego człowieka, który pod koniec 

XVII wieku przechadzał się po pokojach 

zamkowych i przypominał sobie wszelkie 

przygody w swem życiu, © kochankach i wo 

góle wszystkich przej ch. 

Potem D. Casanowa dlugie wieczory 5ре- 

dział nad biurkiem i pisał, pisał, pisał. Jego 

doskonała pamięć przenosiła na gruby płó 

cienny papier jedną awanturę po drugiej, je 

dno przeżycie po drugiem. Jedna myśl tyko 

górowała w jego mózgownicy: Niech przy 

szłe pokolenia, dowiedzą się o nim, niech do 

wiedzą się o jego awanturach. Chciał być 

sławnym i _ głosnym. Chciał _naprowadzić 

swych współczsnych na inne zdanie o nim. 

Nie chciał, aby uważano go za bezbożneg o 

awanturnika i nikczemnika. 

Wiele czasu spędzał Casanowa nad sta 

wem zamkowym wśród drzew. Z wielką laską 

w ręku powoli przechodzał się po długicn 

ścieżkach parku a coraz to nowe obrazy prze 

suwały się przed jego oczyma. Widział cu 

downą Wenecję, lekkomyślny Paryż, Wesoły 

Wiedeń, starą Pragę, zimny Piotrogród. 1 

zn6w. špieszyl do swej pracowni, by zapisač 

te wspomnienia Szybko posuwało się jego 

pióro. Rosła gromada arkuszy.. 

Tak rodziły się pamiętniki wiełkiego awan 

iurnika weneckiego które imię jego uczyn ly 

nieśmiertelnem. Ale śmierć przyszła zupełnie 

bez rozgłosu O jego pamiętnikach jeszcze 

nikt nie wiedział a Świat współczesny już 

zapomniał o młodych latach Casanowy, kie- 

dy ten awanturnik objawł się w różnych 

miastach, spotykał się z wybitnemi osobistoś 

ciami i podbijał serca ukoronowanych nie- 

wiast, kiedy awantury jego były sensacjami 

dnia, kiedy zwyciężył i opuszczał jedno mia- 

sto, by wypłynąć w drugiem. 

W Duchcowie zmarł stary, chory bibljo- 

tekarz i po jego Śmierci służba zamkowa 

odetchnęła. Był Casanowa bowiem starym 

gderaczem, złośliwcem, dokuczającym WSZy- 

stkim w otoczeniu. 
Że notatki o Casanowie nie są ścisłe, przy- 

pisać to należy również temu, że z powodu 

swego awanturniczego życia, a według ów- 

czesnych pojęć cia grzesznego, był pote- 

piony przez kościół. Może prawdopodobne są 

   

    

      
   

  

   

    

    

  

  

    

      

od płowych piasków pustyni, gdzie, 

(ab. nie wiadomo poco) umieszcza 

Shaw swoich bohaterów. Narzekają 

że im tam nudno, w ęc czegóż siedzą? 

Najlepszy, i właściwie jedynie ko- 

medjowy jest I-szy akt, gdzie wi- 

dzimy wychuchaną przez matkę có- 

reczke, fermentującą w łóżku wszyst- 

kiemi pożądaniami dojrzałego do 

wszelkich grzechów dziewczęcia. Po- 

mysł mikroba gadającego z dokto- 
rem którego wiedza jest tež za pomo- 
cą tego głosiku miikrusa wyśmiana, 

jest istotnie zabawny i cały akt zapo- 
wiada pyszną komedję ironiczną. Ale 

cóż, kiedy ciężar kazań już zalewa 

ołowiem koniec I-szego aktu ż ciągnie 
się jak smoła przez drugi, by w trze- 
cim rozkwitnąć chorobliwie. W czyta- 
niu, możnaby się zabawić badaniem 
jak wizyta w republice Sowietów po- 
działała na burżujski umysł tego An- 
gło-sasa, ucieszonego w głębi! swego 
woreczka żółciowego, że te, tam dz- 
kusy na półnoey, daleko od jego bun- 
galow i fajeczki, przymierają głodem 

idei, którego on nie zaznał nigdy i któ 
ry mu może zanponował, bo tamto 
życie powszednie jest przecież jesz- 
cze bardziej paradoksalne, niż wszyst- 
ko co on napisał w zacisznym gabine- 
cie, po dobrym obiedzie. 

W czytaniu można się nasycić mał 

      

     

opowiadania niedawno zamrłego wnuka by- 
łego kamerdynera zamku duchcowskiego, któ 

ry twierdził, że jego dziadek dobrze przypo- 

minał sobie ostatnie lata życia Casanowy i od 

niego właśnie pono słyszał, że księża wów- 

czas nie chcieli pozwolić, aby zwłoki Casa- 

mowy spoczęły ma ementarzu. 

W parku duchcowskim wprawdzie zn 

leziono prosty kamiień z ytem na nim 

zwiskiem Casanowy i rokiem jego śmie 

1798. Ten kamień przechowywany jest obec 

nie na zamku. Ale przypuszezać należy, że to 

nie był nagrobek, ale tylko pomnik, sporządzo 

ny znacznie później, na którym rok śmierci 

podano według podania ustnego. Również w 

metryce parafjalnej kościoła duccowskiego 

napisano tylko: Jakób Casanowa, Wenecja- 

min ale daty jego śmierci brakuje a zdaje się, 

że i rok śmierci podany jest mylnie. Według 

wiadomości niektórych życiopisów Casano- 

wy, awanturnik ten zmarł w pierwszych la- 

tach XIX wieku. > 
Dziś, kiedy znów mówi się o prochach 

Casanowy, Duchców ożył. Przychodzą turyś 

ci z dalekich stron, którzy myślą, że przypad 

kowo uda im się odnaleźć grób Casanowy na 

cmentarzu duchcowskim. Ale miejsce wiecz 

nego spoczynku weneckiego awanturnika po- 

zostanie zdaje się nazawsze nieznane a hra- 

bia G. Valiery nigdy nie będzie mógł uskutecz , 

nić swych zamiarów: Prochy Casanowy na- 

zawsze pozostaną w Czechosłowacji. Jeżeliby 

znaleziono rzekome prochy Casanowy, to nig 

dy z całą pewnością nie będzie można powie- 
dzieć że są to prochy Casanowy. 

Nie ulega wątpliwości, że Casanowa po- 

chowany został na gruncie duchcowskim. Mo- 

żliwe, że pogrzebany został na cmentarzu, ale 

może też w parku zamkowym lub w grobow- 

cu Waldsztyna. Tajemnica grobu Casanowy 

nazawsze pozostanie jego ostatnią tajemnicą. 

Centropress. 
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Odznaczenia. 
W: Monitorze Polskim Nr. 259, ogłoszono. 

P. Prezydent Rzeczpiitej nadał: 

Krzyż otieerski orderu Odrodzenia Polski: 

pułkownikowi Stefanowi Leonowi Biestkowi 

za zasfugi na polu wyszkołenia wojska, — 

Adamowi Antoniemu Piłsudskiemu delegato 

wi rządu przy Magistracie m. Wilna па та- 

sługi na polu narodowo-spolecznem i pracy 

samorządowej. 
Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Poł 

ski: inž. Włodzimierzowi Budkiewiczowi kon 

trolerowi drogowemu Dyrekcji Okręgowej K. 

'P., w Wlilnie za gorliwą i nieskazitelną służ 

bęw kolejnictwie i z: pracęspołeczno-narodo- 

wą, — Marji Jeleńskiej rolniczce, prezesce Ka 

tolickiego Związku Polek w Wžlnie, za za- 

sługi na polu pracy narodowo społecznej, — 

pułkownikowi Maksymiljnowi Landouowi Za 

zasługi na polu organi 

wojska, — Stefanowi Mod: 

kowi, kierownikowi Dyrekcji Lasów państw. 

w Białowieży ża zasługi w administracji 4- 

sów państwowych, — Zygmuntowi Rewień- 

skiemu rolnikowi, administratorowi dóbr 

Wielkie Soleczniki pow. wil.-lrock. za zasłu 

   

  

     

  

   

  

gi na polu pracy państwowej i społeczno - 

rolniczej inż. Aleksandrowi Zubelewiczowi, 

  

   dyrektorowi Robót publicznych Urzędu wo 

jew. w Wfłnie za zasługi w służbie państwo 
u pracy społecznej. 
Zasługi: Stanisławowi Gode- 

państw. semin. naucz. męck. 

Ža w Wilnie, Kazimierzowi Sucho 
jemu, kier. Oddz. ruchu Dyr. PKP. Wilno, 
„asługi na polu pracy społecznej, — Tede 

uszowi Leopoldowi Bruniewskiemu, naczelni 

kowi wydziału bezpieczeństwa w Urz. Wojew 
w Wfilnie za zasługi ua połu służby bezpie- 

czeństwa oraz na polu pracy społecznej, —- 

Józefowi  Poklewskiemu-Kozieł, rolnikowi. 

członkowi sejmiku wydz. pow. w Wilejce ea 

zasługi na polu pracy samorządowej i spo- 

iłecznej, — Vładysławówi Dmochowskiemu 

wiceprezesowi Sądu Apelacyjnego w Wilnie 

Henrykowi Muraszce, prezesowi Sądu Ok 
w Nowogródku za zasługi na polu organizac, 

i administracji sądownictwa, — Jerzemu 

Czujkiewiczowi prez, Sądu Okr. w Pińsk: 

   

  

   

      

     

  

    

  

   

  

pią giętkością starego wygi, w rzuca: 
niu kolorowych piłek w nos matkom 
ś pułkownikom, lekarzom i kazno- 
dziejom, ale słysząc te filozoficzne fi- 

głe ze sceny, ginie zawrotna treść tych 

setek aforyzmów i pozostaje martwa 
pustka, z której strzelają tylko race 
dowcipu i paradoksalnych zestawień, 
wywołujących śmiech na widowni. 

Ael stary gracz „w liczmany i+puste 

orzechy' zgrywa sę sam ze sobą w_ 

tych anglikańskich rekolekcjach, pod 
szytych grubą nicią bolszewickich 
sympatyj. PE 

Trocmy sypią się z tych zręcz- 
nych, aż wyślizganych powliedzonek: 
rodzina — jest, gotowy aforyzm, ma- 

jący wysadzić z krzesła słuchającego 

przeciętniaka, Medycyna, paf, niech 

w doktorów trafi pocisk zatruty Mło- 

dzież,. masz, widzisz co się z wami 

dzieje? 

I tak każdy stan i wiek metodycz- 
nie dostaje swoje, jak na kaza- 
niu metodystów. Każdy bije się w pier 

si w tej bezbożnej świątyni, wygłasza- 
jąc namiętne trmizmy o pozorach der- 
nieres nauveautes de la saisons en So- 
vietie, a w istocie... wszystko to się 
już słyszało. Delikatniej, dyskretniej 
wyrażane, łatwiej strawne dla naro- 

  

    

dów nie zalewających krwawych bif-., 
szteksów brandy i pale-ale'm, ożywi» 

Śtanisł. Wiikt. Szagławskiemu prokur. Sądu 
Okr. w Grodnie, — Afeksandrowi Marji Żda 
mowiczowi, prokur. Sądu Okr. w Nowogród 
ku i Konstantemu Hoźman-Mirza-Sulkiewi- 
czowi, wiceprok. Sądu O w Wilnie za 
zasługi na polu admministra organizacji są 

downictwa i wymiaru sprawiedliwości, ks. 

Janowi Borodziczowi, proboszczowi w Ksro- 
szynie k. Baranowicz, za zasługi na polu pra 
cy pspołecznej i kulturalno-oświatowej, inż. 
Grzegorzowi fdersonowi, zast. dyrektora i 
maucz. Państwowej Szkoły Technicznej im. 

Marszałka Piłsudskiego w Wiilnie, za zasługi 
na polu pracy pedagogicznej i społecznej, 
Walentynie Horoszkiewiczównie, sekretarzo - 
wi USB. w Wilnie za zasługi na polu pracy 
zawodowej, Leonowi Huszczy, inspektorowi 
*Lasów Państwowych w Wlidnie i A 
wowi Sarosiekowi, inspektorowi Las< 
stwowych w Dyrekcji LP. w Wiilnie za za 
sługi na polu administracji Lasów Państwo 

      

   

   
  

  

  

  ydziału OUZ. w Wfilnie za wysługi 
nad przebudową ustroju rolnego, 
sławowi Bogdańskiemu, nacz. wydziału Dyr. 
OKP. w Wilnie, za zasługi przy budowie ko 
lei Woropajewo - Druja, Marji Zofji Szule - 
Krzyżanowskiej, siostrze przełożonej doniu 
wychowwczo poprawczego dla dziewcząt pod 
nazwą „Dom Opieki Matki Bożej w Wilnie” 
za zasługi na polu pracy społeczno-wycho- 

A inż. Stefanowi  Siła-Nowiekiemu, 
dyr. robót pubł. w Urzędzie Wojewódzkim w 
Krakowie, za zasługi na polu rozwoju robót 

ch, dr. Bolesławowi  Szniołisowi, 
arzowi (Kasy Chorych m. Wi za 

zasługi na połu higjeny, pracy społecznej 0- 
raz organizacyjno-leczniczej Kasy Chorych. 

Pan Prezes Rady Ministrów nadał srebrne 
krzyże zasługi za ługi na polu pracy spo- 

   

  

    

      
   

  

      

  

    

        

łecznej: 
Annie Brzezińskiej, emeryt. naucz. szk. 

pow. w Nowych Św ach, dr. Bolesławo- 

wi Habdankowi, lekarzowi rej. w Świrze, 

  

Edwardowi tro, dyr. Państwowej S. 
Rolniczej w Żyrowicach, Aleksandrowi 
niakowi, dyr. Banku w Nowowilejce. 
nowi Lechowiczowi, inspektorowi miernict- 

wa w Nowogródku, ks. Janowi Mysakowsk:e 
mu, prefektowi szk. powsz. w Nowogródsu, 
Janowi Oberlejtnerowi, kierownikowi szk. 
ćwiczeń Seminarjum Nauczycielskiego w Świ 
cianach, Marji Roemerowi w Nowogródku, 
Antoniemu  Rutkiewiczowi, technikowi w 
Głębokiem, Stefamji Sobirajskiej w Nowogró 
dku, Stanisławowi W'alterowi, kontrolerowi 
ruchu Dyr. OKP. w Wilnie, — dalej za za- 
sługi na polu pracy społecznej i samorządo 
wej — Bolesławowi Goślinowskiemu, kier. 

biura Wydziału Pow. w Święcianach, Broni 
sławowi Hryniewiczowi, kier. działu kasowo- 

rachnk. Wydz. Pow. Sejmiku Dziśnieńskiego, 
Kazimierzowi Leśniewskemu, wójtowi gminy 
Rucewicze, pow. oszmiański, inż. Kazimierzo 
wiMichalskiemu, burmistrzowi w Słonimie i 

Józefowi Skrzypczyńskiemu, rolnikowi w La 
chowiczach,, — dalej za zasługi na polu pra 
cy samonządowej: Aleksandrowi Gaillardowi, 
wójtowi gmimy żodziskiej, za wyjątkowo gor 
liwą i owocną pracę w służbie państwowej, 
Józefowi Gajewskiemu, sekretarzowi staro- 
stwa Powiatowegó w Święcianach, Stanisła - 
wowi Rudnickiemu-Sipajłło, zastępcy staro- 
sty w Nieświeżu, Henrykowi Syłwestrowi- 
czowi, zastępcy starosty w Oszmianie, — za 

zasługi na polu pracy zawodowej: Adeli Cie- 
lewiczównie, naucz. w Kozaczyźnie, — za za 
sługi w służbie pocztowo-telegraficznej: Ale 
ksandrowi Bujewiczowi, Wyżlatyńskiemu, p. 
o. nacz. Urzędu Teletechnicznego w Głębo- 
kiem, Antoniemu Kalinowskiemu, inspektora 

wi i Janowi Około-Kułakowi asesorowi w 
Dyr. Poczt i Tel. w Wilnie, — dalej za zasłu 
gi w służbie kolejowej: Janowi Czapkowskie 
mu, zawiadowcy odcinka i Kazimierzowi Nv 
waczkowi, st. technikowi w Dyr. OKP. w Wil 
nie i Konstantemu Onoszce, kontrolerowi me 
chanicznemu Dyr. OKP. w Wilnie, — za za- 
sługi przy ochronie mienia kolejowego:Teodo 
rowi Myślińskiemu, st. asesorowi Dyr. OKP. 
Wilno, dalej za zasługi na polu administra 
cji sądownictwa: Stefanowi Ebbowi, nacz. se- 
kretarzowi Sądu Apelncyjnego w Wilnie, -- 
za „zasługi. na polu pracy społeczno-oświato 
wej: Irenie Durejkowej, kierowniczce szk. 
powsz. w Lebiedziewie, Marji Jastrzębskiej, 
naucz. szk. powsz. 'w Stłjcach, Józefowi Mi- 
leńkiewiczowi, kier. szk. powsz. w Druji, 
Józefowi Świątkowi, kier. szk. powsz. w 
Kowalach, Edwardowi Aluchnie, naucz. szk 
powsz. w Nowowilejce, Antoniemu Dulembie, 
kier, szk. powsz. w Korelicach, Stefanji Bo- 
jarskiej, nauczycielce w Baranowiazach, Ma 
ciejowi Filowi, kier. szk. powsz. w Grodnie, 

Halinie Kaczyńskiej, kier. szk. powsz. w 
Wilnie, — dalej za wyjątkowo gorgwą i owoc 

ną pracę w administracji lasów państwowych 
Janowi Kostrowickiemu, asesorowi Dyr. La- 
sów Państwowych we Wlilnie ,— dalej za zu: 
sługi na polu pr posobienia rolniczego: Hi 
politowi Popławskiemu, kier. szk. powsz. w 
Szkuncikach pow. dziśnieńskiego, — za za: 
sługi około rozwoju rolnictwa: Władysławowi 
Jełskiemu, rolnikowi w  Derewiańczycach 

pow. słonimskiego, wreszcie za zasługi w 
cy.w zakresie dydaktyki: Alinie Onoszko- 

, naucz, szkoły powsz. w Wil 

EBS ASUS 

Podziękowanie. 
WARSZAWA (Pat). Z okazji świę 

ta niepodległości Pan Prezydent Rze- 
cžypospolitej otrzymał z różnych 
stron kraju kilkaset depesz z wyraza 
mi hołdu i czci. Depesze o podobnej 
treści nadeszły również od szeregu 
kolonij polskich zagranicą, Z polece- 
nia Pana Prezydenta kancelarja cywil 
na wyraża wszystkim podziękowanie. 

  

    

    

   

    

  

  

    
  

  

   

  

   

  

  

     

nych buntem młodzieńczych zuch- 

walstw, co zawsze cieplej „bierze” niż 

starcza negacja wszystkiego. Właści- 

wie doskonałąby można napisać ko- 

medję o samym Shaw'ie w jego stylu 

jak powraca z Sowietów, pisze 0 nich 

z zachwytem, a potem w domu, przy 

kawuńci, (jeśli ją pija), siedząc w cie- 

plutkiej pidżamie, pokpiiwa sobie we- 

soło z naiwności tych, co go biorą na 

serjo. Zresztą może mu wcale o to nie 

chodzi. \ 

Wadą sztuki jest, że nawet w tym 
zakresie paradoksalności, nie można 
zgadnąć o co chodzi tym osobom, któ: 
re wykradają bogatą pannę mimo że 
ich bije i kopie jadą na pustynię w 
dobrej zgodzie i taż dziedziczka i roz- 
pieszczona jedynaczka, dobrowolnie 

zostaje niewołnicą pokojówki (?) i 

dostaje od niej po twarzy... Potem mia 
jor wali parasołem po głowie matkG, 
nudzącą go o wynalezienie córki, a ta 
patrząc na to, żałuje że jej ojciec te- 
go nie robił, bo by była szczęśliwsza. 

Mili są ci Anglo-sasi. Lekką mają rą- 
czynkę w robocie, i nie dziw że taką 

miłość wywołują w tych kolorowych 

i białych ludach, co mają Z nimi do 

czynienia. 
Pozostaje powiedzieć że widowisko 

bardzo starannie opracowane, jak kaź 

de w leatrze p. Szpakiewicza, miało 

Ne. 264 (2506) 7 

NOŻYGAMI PRZEZ PRASĘ 
Szwajcarski alarm. 

Pod tym tytulem „Gazeta Polska“ 
zastanawia się nad nie do pomyślenia 
zdawałoby się faktem: szwajcarzy 
|uosobienie spokojnej i tłustej wege- 
tacji...) — jako „wywrotowcy*. Przed 
stawiciele t. zw. „świata interesów 
którzy jakże pewnie się czuli dotąd 
w Genewie stali się świadkami ilustra- 
cj. prawa, że 

„Psychika mas nie tam jest najsłabsza, 
gdzie przeszły one przez napięcie wojny, lecz 
tam, gdzie z ciągłego dobrobytu dziś po raz 
pierwszy przesuwać się poczynają ku godz:- 
nom próby. Najmniej rewołucyjnie nastro- 
jonym dziś krajem wydaje się być, mima 
wszystko, Sowiecka. Hotel i bank za- 
wsze łatwiej stają się ogniskiem paniki, niż 

pluton żołnierzy, czy nawet tabor cygański. 
Objektywnie w Szwajcarji było bezwarunko- 
wo mniej materjału do społecznych zabu 
rzeń, niż gdziekolwiek indziej A į 
nał zadzwonił. W porę. W, porę po to 
wszystkim obradującym w pięknych pała 

Genewy czy Lozanny przypomnieć, że u nich 
jest gorzej, że objektywnie — to co obses- 
wować mogli z okien sali obrad na szcześli- 
wej „wyspie spokoju“ — stać się raczej win- 

  

   

      

  

  

     je ich samych w w stanu, rodz 
się będą z odruchów uerwowych, z demagvgji 

pelityczn 
h systemu nerwowego» będzie mogła 

być rekompensowana przez stoicką wytrzy- 
małość nerwów mas tylko do czas: 

(Podkr. Gaz, Polsk.) 

Kombiinatorzy międzynarodowi i 
ich posłuszni rzecznicy pofityczni z 
całem zaufaniem obrali miasto pod 
górami za teren szacherek i walk przy 
podziale łupów. Tymczasem w górach 
rośnie lławiina. Czy , zajęci szaloną 
grą, oprzytomnieją na czas jeszcze? 

IDEAŁY I GESZEFTY. 

„Gazeta Lwowska* (W, Baranow 
ski) zajęła się ostatniem: wypadka- 
mi akademickiemi. — Walka, obro- 
na polskości, święta sprawa it. p. 
„idee narodowe* porywają jeszcze 
młodych Świeżo upieczonych studen - 
tów zapaleńców. Ale trzeba, żeby i 

        

"oni gardłując czy bijąc szyby wiedzie- 

li o jednem: 
Za specjalną rolę Żydów 'w hisłorji gos- 

podarczej Połski odpowiedzialność  ponosi 
przedewszystkiem, niestety, nasza szlachta. 
To szlachta, nie kto inny, osadzała Żydów po 
karczmach, aby tam sprzedawali wódkę „pań 
ską” za kwity, któremi opłacano w dm nie- 
pańszczyźniane pracę chłopów. Nic innego pra 
wie za te kwity kupić nie było można. Tak 
pisze ceniony dziś wysoko przez narodową 
demokrację Aleksander Świętochowski  Po- 
tem taż sama szlachta wygrywać zaczęła Ży 
dów przeciwko zorganizowanemu w cechy i 
posiadającemu pewien samorząd imiesze 
stwu zgnieść je bowiem pragnęła absolutnie. 
"Tak więc „szkodnictwo* żydowskie jest pe 

chodzenia w dużym stopniu polskiego i tylko 
w kraju swawoli i egoizmu klasowego rozwi 
jać się mogło. Tak jak i materjalna przewaga 
Żydów wyrosła, bo wyrosnąć musiała, na tle 

Ausis rodzimego wstrętu do „tokcia i miar 
ox 

  

    

  

  

  

To samo co Świętochowski twier- 
dzi w swej powieści dokumentarnej 
„Kordjan i Cham* Kruczkowski. Wi- 
dzimy tam jak geszeft umiał połączyć 
dziedzica z nieodłącznym jego żŻy- 
dem i jak na tem wychodził chłop poł 
ski. Syn tego chłopa demonstrujący 
dziś na ulicy w imię najświętszych 
ide! o których pomyślano w obronie 
zagrożonych djet poselskich, jest do- 
prawdy już paradoksalnem nieporo- 
zumieniem. 

jim. 
ESRO DOWIE RACZ TR R OZCERZA 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

WARSZAWA (Pat). GIEŁDA — Dewizy: 
Nowy York 8,916 — 8,936 — 8,89%. Paryż 

34,98 — 35,07 — 34,89. Szwajcarja 171,75 — 
172,18 — 171,32. Berlin 212. Przeważnie moc 
niejsze 

Papiery proc Pożyczka Inwestycyjna 98, 

Seryjna 105,25, 5 proc konwersyjna 42,50, 
6 proc. dołarowa 56,75 — 57,00 — 57,50 (o- 
statnie notowanie setki) 4 prac dolarowa — 
50-—51 Stabilizacyjna 55,50 — 56,50 — 55,75 
8 proc. L. Z BGK i BR, obl BGK 94 Te same 
7 proc 83,25 4 i pół proc ziemskie 37,50 Po 
życzki mocniejsze, listy niejednolite. 

ZBOŻOWA. 
WIARSZAWIA, 16. 11. — Na dzisiejszem 

zebraniu giełdy zbożowo-towarowej w War 
szawie notowano za 100 klg. parytet wagon 
Warszawa w handlu hurtowym, w ładunk: 
wagonowych: żyto 1 standart 16,2 
2 standart 16 — 16,25, pszenica jara слег- 

mona szklista 27,50 — 28, pszenica jednolita 

26,50 — 27, pszenica zbier. 26 — 2650, owies 
jedn. 17 — 17,50, owies zbierany 16 — 16,50, 
jęczmień na kaszę 15,75 — 16,25, jęczmień 

prowarny 17 — 17,50, gryka 17 — 18, proso 
19 — 20, groch polny jad. 24 — 26. 

  

   

  

zachwycające dekoracje, a artyści wy- 
ładowali całą dynamikę słowa % zdol- 
ności lekkoatletyczne, by toczyć cięż- 
kie kazania z małej estrady. PP. Niedź 
wiedzka i Koronkiiewiczówna, miały 
dla siebie odpowiednie role i wyko- 
nały je zupełnie trafnie. Nie myślę 
by deklamacyjna i kaznodziejska ro- 
la włamywacza była przeznaczona 
dla p. Szpakiewicza, wkładał w nią 
zbyt wiele „przekonania*, którego 
wszak niema w nikim w tej sztuce. 
PP. Grolicki i: Bonecki, dali świetne 

postacie wojskowe, wyłuskując jasnoś 
cią gry epizod, shawowską anegdotę 

o wojskowych. Pomniejsze role PP. 

Rychłowska, Bielecki, Preis i Neubelt 
personifikujący Shawa, starali się pła 
stycznością gry nadać życie symbo- 
lom angielskiej mentalności wyspia- 
rza, zamroczohego paradoksem so- 
wieckim. Podobno wiele z tej właśnie 
dziedziny skreśla <cenzura... I poco- 
Wszak tak przedstawione doktryny 
nie mogą być propagandą. Teatr był 
pełniusieńki, publiczność z zajęciem 
wysłuchiiwała rakietowych rzutów my 
ślowych wyśpiarza i komentował: 
jego koncepcje. 

Hro. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Rolnicy Wileńszczyzny radzą 
nad poprawą 

Z okazji „Tygodnia Rolniczego od- 
był się, jak to już podaliśmy zjazd dc 
łegatów okręgowych towarzystw rol- 
niczych, zwołany przez Zarząd Wiłeń 
skiego Towarzystwa Organ'zacyj i Kó 
łek Rolniczych w Wiłnie, na którym 
przedyskutowano tezy ogólne, wysu- 
miete przez Centralne Towarzystwo w 
Warszawie tudzież opracowano w for 
mie rezolucyj postulaty i żądania roż 
ników Wileńszczyzny. 

Jednocześnie na całym terenie od 
były się zjazdy rolnicze przy maso- 
wym udziale włościaństwa, Podkre- 
Ślić należy, iż całkowita inicjatywa i 
organizacja tych zjazdów i zgroma 
dzeń włościańskich spoczęła w ręku 
czynnych działaczy BBWR., znanych 
ze swego udziału w pracach kółek rol 
miczych. Przebieg zebrań postawiony 
był wszędzie na gruncie rzeczowych 
obrad. co wykluczyło jakiekolwiek 
wystąpienia o charakterze politycz - 
mym, jak tego sobie życzyła opozycja 
rządowa, łudząc się, iż będzie tu m:cć 
pole do popisu, by poruszyć opinię 
rolników przeciwko rządowi. : 

Jako typowy przykład przebiegu 

      

swego bytu. 
„Tygodnia Rolniczego w terenie »- 
graniczamy się tutaj do wzmianko- 
wania o niezwykle Fcznem, bo przy 
udziale ponad 400 rolników liczącem 
zebraniu, odbytem w dniu 6 bm. w 
Małych Solecznikach. : 

Zgromadzeni tam z dwóch gm'n 
(soleczn'ckiej i turgielskiej) włościa- 
nie wysłuchali z powagą referatów 
posła Bronisława Wedziagols go i 
agronoma Eugenjusza Korkliūskiego 
obrazujących položenie rolnictwa pol: 
skiego i wysiłki rządu, zmierzające 
do poprawy tego położenia. 

Wyłoniona po tych referatach dy- 
skusja wskazywała na wzrost ogóln=- 

go poziomu wiedzy rolniczej wśród 

włościaństwa, jak niemniej na spotę- 
gowanie się na wsi wyrobienia obywa 
telsk'ego. Niekrępowani w swych wy- 
wodach i żalach rolnicy w wyniku dy 
skusji przyjęk: rezolucje, ustalone 
przez Wileńskie Towarzystwo O. i K. 
R. Jak nas zapewniają czynniki kie- 
rujące tą całą pracą, masy włościań- 
skie i naogół rolnicy ożywieni są na- 
dzieją poprawy położenia gospodar- 
czego wsi. bos. 

    

  

  

Stracenie trzech skazańców. 
Wyrokiem sądu doraźnego w Woł 

kowysku skazani zostali na Śmierć 
przez powieszenie trzej niebezpieczni 
bandyci: Juljan Kapitan, Juljan Kor- 
miejeczuk t Jakób Dulczewski, oskar- 
żeni o morderstwa i rabunki. Wszy- 
sey trzej onegdaj zostali powieszeni, 

wobee odrzueenia przez Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej prośby o uła- 
skawienie, 

Skazani byli bardzo niebezpieez- 
nysaj bandytami i w roka 1942 graso 
wali w bandach dywersyjnych. 

  

Na tropie zbiegłego więźnia. 
Po raz drugi zbiegł z aresztu. Dalsze poszukiwania trwają 

Z więzienia wileńskiego zbiegł niebezpiecz 
my przestępea Jan Adamowicz, pochodzący z 
pow. Święciańskiego. Za zbiegłym niezwłocz 
mie zarządzono poszukiwania. Na wszystkie 

«strony i do wszystkieh posterunków polieyj 
nych wysłano listy gończe z rysopisem zbie 

giego. 
Wezoraj połicja wpadła na ślad ukrywają 

-tego się w zaše, Ciemnuchy gm. Žukojnie, 
Adamowicza, oczekiwał cn tam sposobnej 

-ghwiłi by zbiec na teren litewski. 

Na wieść o ukrywającym się Adamowiczu 

komendant posterunku gm. Żukojnie wysłał 
kilku poliejantów, którym udało się przestep 
cę ująć. Aresztowanego A. skuto w kajdanki 
i miano odtransportować do więzienia łu- 
kiskiego w Wiilnie. Wstąpiono tyłko do du- 
mu Adamowieza, by zabrać więzienne ubra 
nie, które zbieg ukrył pod piecem. W trak 
cie zabierania ubrania Adamowicz, mimo, 
iż był skuty, zdołał zmylić ezujność posteran 
kowych i zbiegł zacierając za sobą wszelkie 
ślady. Energiezne poszukiwania dotychczas 
nie dały żadnego rezultatu. 

Wykrycie potajemnej gorzelni 
produkującej 100 iitrów samogonu dziennie. 

Polieja we wsi Gumbiszki gm. orańskiej 
"wykryła wielką gorzelnię pro- 
-wadzoną przez Pawła Arlukiewieza, mieszkań 
«ca tej wsi. 

Tajna gorzelnia była urządzona niedaleko 
<zabudowań  gespodarskich  Arłukiewicza i 
-odpowiadała wszełkim nowoczesnym wymo- 
zgom technicznym. 

Gorzelnia pędziła zgórą 100 litrów wódki 
dziennie, Arłukiewicz na samogonie intratny 
robił inters, zwłaszcza iż zaopatrywał w sa- 
megon nietylko eałą gminę orańską, lecz i 
przedmieścia Wfilna, 

Gorzelnia wraz z eałem urządzeniem zo- 
stała opieczętowana, zaś Arlukiewicz powę- 
drował do więzienia. e) 

Skutki pozostawiania dzieci bez opieki. 
Wi dniu 14 bm. w chutorze Jazwino pow. 

głńskiego w zagrodzie Tura Afanazego wy- 
“buch! pożar, spowodowany przez małe dzie- 
«i, pozostawione w domu bez opieki. Na 
Fkrzyk dzieci wbiegła do domu matka, pio- 
<rąea w tym czasie bieliznę na dworze i zdo- 

łała wprawdzie wynieść swe dzieei z ognia, 
jednakże doznała wraz z dziećmi bardzo 
ciężkich poparzeń, Dwoje dzieci w wieku 
6 i 2 łat po upływie kilku godzin zmarło, 
matka zaś i 3-miesięczne dziecko walczą 
ze śmiercią. 

ZJAZD ZW. NAUCZ. POLSKIEGO. 
W. dniach 5 i 6 Hstopada 1932 roku odby- 

sło się w Oszmianie 12 doroczne Zgromadze 
nie członków Oddziału Powiatowego Zwiąż 
žku Nauczycielstwa Polskiego. Obrady zagaił 
prezes Oddziału Powiatowego p. Jan Konecz 
my. Zjazd powitali: Starosta Powiatowy, Su 
=szyński, inspektor Szkołny E. Szezerbicki, 
burmistrz m. Oszmiany J. Zubiel, delegat Z. 
N. P. Chmielewski, dyrektor Gimnazjum A. 
Łokuciewski, dyrektor szkoły rolniczej + 
Antonowie Jeleniewski, Pow. Kom. Związku 
=Strzeleckiego Cz. Koronkiewicz, Prezes Żyd. 
Klubu Myśli Państwowej A. Strugacz. 

Starosta Powiatowy, witając zgromadze- 
nie przypomniał doniosłą rolę nauczyciela 
— wielką misję, jaką powierza mu państwu, 
sporuczając wychowanie obywatela w szkole 
i poza szkołą. Ogrom pracy już przez nauczy 
<ciela polskiego dokonanej, i to na placów 
kach nieraz tak bardzo trudnych, napawa 
«tuchą i budzi wiarę w jego twórcze wysidki 
mma przyszłość. 

Żywa dyskusja wywiązała się po rotera- 
<cie p. L „Samorząd terytorjalny a stanowi 
sko nauczycielstwa związkowego", który wy 
głosił delegat Zarządu Okręgu Wileńskiego 
ZNP. — p. Chmielewski. Referent treściwie 
wyłuszczył główne zarysy projektu nowej 
ustawy samorządowej i rolę, jaką powinien 
„odegrać nauczyciel w samorządzie gminnym 
i powiatowym. Dyskusja wykazała, że nau- 
czycielstwo dobrze orjentuje się w tem za- 
gadnieniu i napewno sprosta zadaniu, je 
je czeka w najbliższej przyszłości. W zwią 
ku z tym tematem narzekali niektórzy nau 
<zyciele na opieszałość wielu gmin w wy 
wiązywaniu się ze swoich obowiązków wzgię 
«dem szkoły (w dostarczaniu opału, sprawie- 
miu koniecznych urządzeń i wiełu innych) ; 
nauczyciela (ociąganie się w wypłacie dodat 
%u mieszkaniowegoj. Obecny na sali p. Sta: 
rosła zapewnił, że sprawa ta będzie szczegól 
nych przedmiotem jego trosk i zab bę- 
<dzie jak najusilniej by gminy wy zywały 
się skrupulatnie ze swoich zabowiązań wzglę 
«dem nauczyciela i szkoły. 

W] związku z metodą nauczania łącznego, 

    

   

  

  

    
    

     

     

    

jakie program kiasy I przewiduje jaż w bie 
žącym roku szkolnym w sił delegat Ku 
ratorjum p. Jaworski - ferat p. t. „Od 
ałdział I w świetle nowego й programu naucza- 
mia“. Dyskusja — U jak to zwykle bywa — 
potoczyła się w i tamtą stronę; mówione 
o tem i owem. Jedni krytykowali, wysuwa 
jąc przedewszystkiem trudności у realizowa 
miu nowej metody, trudności przeważnie tech 
miczne: inni p ie widzieli nadmierną rmoże łatwość w jej slosowaniu, Dyskusję 
szawnioskował Inspektor Szczerbicki wyjaś- 
niając program i zwrącając przytem uwa. 'gę, że dotychczasowe życie już stopniowo 
przygotowywało nauczyciel. do nowego pra- 
ramu. Z zadowoleniem można było stwier. 
<dzić, że nauczycielstwo dobrze zna literaturę 
ałydaktyczną i pedagogiczną — to też no 
program nie jest dla nich żadną niespodzian 

        

  

    

  

  

ODCZYT O TADEUSZU 
HOŁÓWCE. 

W niedziełę dnia 6. tistopada rh. przybył na zaproszenie Radx Powislowej BBWR. do 

Oszmiany dr. Adolf Hirschberg, który wyg- 
łosił w sali Resursy Obyw. odczyt pt. „Tade- 
usz Hotowko“. Prócz miejscowej inteligen- 
cji licznie zebranej — przybyło dużo słucha 
czy ,z ladu* co świadczy że działalność Sek- 
cji Kulturalno—Oświatowej BBWR. obejmu 
je coraz szersze kręgi i budzi żywe zaintere 
sowanie w jak najszerszych masach społe- 
czeństwa. 

Barwnym językiem zobrazował mówca 
ideologję państwową Hołówki — jego kon- 
cepcję supremacji państwa ponad narodein 
— dążenie jego do zestrzelania różnic naro 
dowościowych w jeden głęboki polski partjo 
tyzm państwowy. Tą drogą nie krękując tra 

   

dycyj umiłowania swojskości, wzbudzić 
chciał u wszystkich obywateli miłość do Pol 
ski — matki ziemicy, którą wszystkich sy 
nów ją zamieszkujących jednako do siebie 
przygarnia i równo czem ma obdziela. Mów- 
ca wykazał, że ideologja ta wyrosła z czysto 
polskich tradycyj czasów Jagiellońskich: ró- 
wni z równymi wołni z wolnymi. A wię 
„nauka dawną była, szło o jej pełnienie* -— 
(Mickiewicz — P. Tadeusz ks. I) i do tego 

  

dążył niezmordowanie Hołówko — j do tego 
dążymy my, wykonawcy Jego testamentu. 

H. P. 

Qlechnowicze. 
UROCZYSTY OBCHÓD 11-G0 

LISTOPADA. 
Słaraniem miejscowego Oddziału Zwiaz- 

ku Strzeleckiego została zorganizowana aka 
demja, która odbyła się o godz. 14 w sali 
dworca kolejowego. Na powyżższą akade- 
mję przybyła bardzo licznie tak miejscowa 
jak i okoliczna ludność, P, Rybarczyk An- 
tomi prezes miejscowego Oddziału Strzelec- 
kiego zagajając akademję wygłosił okolicz- 
nościowe przemówienie, podkreślając jak 
wielki jest dla mas dzeiń 11 listopada. Na 
zakończenie wzniósł okrzyk: „Niech żyje 
Najjaśniejsza Rzeczypospolita Polska, Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej i Wódz Nars- 
du: Jozef Piłsudski” 

Zkolei p. Wolanski wygłosił odczyt w 
którym dał przebieg pracy niepodległościo- 
wej obecnego pokolenia, W” dalszym ciągu 
dziatwa miejscowej szkoły powsz chnej pod 
kierownictwem pp. Siemaszków: y i Zbijew- 
skiej wygłosiła kilka wierszyków, a na zakoń czenie dano obrazek sceniczny. 

„Zebrani zostali zaskoczeni miłą niespo- 
dzianką, dziatwa szkolna otrzymała łako- cie, młodzież zaś zabawę taneczną, na któ- 
rą wstęp był bezpłatny. 

Wydatki pokrył miejscowy Związek Strze 
lecki z pieniiędzy zebranych na ten cel 
wśród miejscowych mieszkańców. 

Obeeny. 

       

  

    

  

      

Łyntupy. 
KOMITET BBWR. W ŁYNTU- 

PACH PRÓPAGUJE SADOWNICT- 
WO. 

Komitet BBWR. w Łyntupach mając na 
względnie podniesienie kultury rolnej i roz powszechnienie sadownictwa poczynił w tym kierunku odpowiednie kroki. Wi dniu 4 H 

  

„stopada rb. sprowadzono 40 drzewek owo- 
cowych z Szczekarkowa koło Whrsazwy, któ- 

KU RW ER 

Walka o obniżenie ceny 
prądu elektrycznego. 

W dniu wczorajszym odbyło się 
posiedzenie Komisji Wykonawczej 
Obywatelskiego Komitetu walki o ota 
nienie prądu elektrycznego, na któ- 
rem uchwalono przed rozpoczęciem 
akcji zbiorowej Konsumentów wysłać 
niezwłocznie delegacje z 3-ch osób do 
Magistratu miasta i do Wydziału Sa- 
morządowego Wojew. Wil. w cełu 
polubownego obniżenia ceny prądu 
elektrycznego. 

Zasiłki dia rodzin urzędników 
zwolnionych dyscyplinarnie. 

Ministerstwo spraw wewnętrznych wyja- 
śniło szereg wątpliwości w zakresie odpowie 
dziainości dyscyplinarnej funkcjonarjuszów 
publicznych. 

M. in. ministerstwo wyjaśniło, że władza 
dyscyplinarna może w orezczeniu w spra 

wydalenia funkcjonarjnsza ze służby 
znać członkom jego rodziny stały zasi- 

   

wie 

   
   

   

   
mdowiego 
względni* 
w. drodze 

być tylku 
gdy pracownik ten posiadał prawo 

do patrzenia emerytalnego, pozbawiony 

zaś został go naskutek orzeczenia dyscypli- 
narnego. Żona i dzieci funkcjonarjusza 
ry w chrwili zwolnienia nie nabył jeszcze 
praw emerytalnych, nie mują p va do pen 
sji wdowiej ami sierocej 

Lekarz. 
Doktór Pękalski ogromnie narzekał na 

kryzys. Pies nie przyjdzie. Siedzi w swoim 
gabinecie i żeby nie przyjaciele, którzy wpad 
ną od czasu do czasu na pogawędkę, to po- 
wiesiłby się z nudów. Ale i tak powiesi się z 
desperacji i głodu. Tyłe lat już praktykuje, 
weale dobrze mu szło, a teraz — ki djabeł? 
czy łudziska przestałi chorować? 

— Wyebraź sobie Tadziu, że dziś naprzy- 
kład był tyłko jeden klijent, i to targował 
się kwadrans. Rozpacz. Zapalmy sobie, póki 
jeszcze mamy na papierosy... 

I dokótr Pękalski podsunął pudełko z pa 
pierosami swemu przyjacielowi. 

— С6% to za papierosy? Nie monopoło- 
we? No wiesz, mój doktorze kochany, że 
teraz nie się nie dziwię, iż pies do ciebie 
nie zajrzy jako do lekarza. Mają węch lu- 
dziska. Bo żeby lekarz, higjenista, człowiek 
najbardziej chyba kompetenty w kwestjach 

normalnego zaopatrzenia 
ocego. Zasiłek dła żony 

pracownika, zwolnionego 

  

   
      

  

. aseptyki, palił takie okropności, do ręki brał, 
čo ust, niechlujne wyroby anonimowe, krę- 
tene w podziemiach, i zatłuszezonych, zakop 
ocnyeh tzbach, w zakażonych Bóg wie jakie- 
mi zarazkami palcach — nie! Zmień fach, 
mój przyjacielu, radzę ci to serdecznie... 

R. R. 

KINA I FILMY 
„TAJEMNICZA SZÓSTKA* 

(Casino), 
Dobrze opracowany scenarjusz i takaż 

charakterystyka oraz obsada postaci drama- 
tu jest niewątpliwem znamieniem niepośled- 
niego majsterstwa i artyzmu reżyserskiego. 
To cechuje „Tajemniczą szóstkę”, Tempo 
prawdziwie kinowe. Napięcie dramatyczne 
— do maksimum. Widz aż się źżyma w krze 
šte z niepokoju o losy bohaterów. No ale — 
tu westchnienie ulgi — wszystko się dobrze 
kończy. 

Trochę coprawda było za wiele, trupów, ale zato, co za historyjki pikantne z za ku lis życia i władz, a zwłaszcza sądów w „pew 
nych (bardzo niepewnych) miastach* amery 
kańskich! Aż konspiracyjnie muszą działać co godniejsi obywatele miasta, aby utrącić panoszenie się rzezimieszków, co im się w „Tajemniczej szóstce" godniejszych) wresz- 
cie udaje. W tym filmie tak, Czy w rzeczywi stości, często? (sk). 

Proces Taraszkiewicza. 
Dnia 28 bm. w Wileńskim Sądzie Okrę- 

gowym odbędzie się dawno już zapowiedzia ny proces b. posła Taraszkiewieza, który po opuszczeniu przedterminowo więzienia za udział w Hromadzie zbiegł z Polski. Po uję- <iu go w Tczewie osadzono w więzieniu 
skąd niedawno go 

do Wilna i osadzono w więizeniu łukiskiem. 

re za minimalną cenę rozdzielono wśród kilku rolników gm. Łyntupskiej. 
Dla zapoznania nabywców. drzewek owo- cowych z pielęgnacją i hodowlą ich Pl Małachowski -— przeprowadzał szereg poga- danek i podał wskazówki na miejscu przy sadzeniu drzewek w dniu 7 listopada rb. O potrzebie podobnej propagandy Świad- czy fakt, że Koło Młodzieży Wiejskiej w Górnicy poszło śladami Komitetu BBW/R. - - i urządziło w tymże dniu uroczyste „święto sadzenia -dnzewek*, podczas którego zasa- dzono przy domach członków K. M. W.— 70 szt. lip, klonów, jesionów i t, p. 

Z, S. 

Nowa Wilejka. 
GROŹBA STRAJKU W! TEKTUROWNI. 
W dniu 15 bm. o godzinie 11 wybuchł 

strajk w fabryce tektury C. Balberyskiego w 
Nowej Wilejce, Strajk miał podłoże ekono- 
-miezne. 

De strajku przystąpiło 3 Orobotników drn 
giej zmiany. Po dłuższych konferenejach Za- 
rządu fabryki z przedstawicielami robotni- 
ków udało się narazie Strajk zażegnać. Za- 
rząd fabryki domagał się obniżki płey. Wo- 
bee twardej postawy robotników zarząd zde 
cytował się zarządzenie o obniżenie płacy 
odsunąć na dwa tygodnie. 

© los lotników polskich. 
Wzwiązku z przymusowem lądowaniem 

polskiego samolotu wojskowego w rejonie Ucian dowiadujemy się, iż władze polskie w dniu wczorajszym zwróciły się do rządu li tewskiego z prošbą o wydanie lotników i uszkodzonego aparatu. 
3 Pe rozpotrzeniu sprawy i przeprowadze- sn goni Litwini obiecali lotników 

wydać. 

Potajemne gorzelnictwo 
nie ustaje. 

Łaźnia fabryezką samogonki. 
We wsi Gumbiszki, gminy orańskiej pow. 

wileńsko-troekiego szeregowi Policji Państ 
wowej wykryli sprytnie zainstalowany apa- 
rat gorzelniany w łaźni mieszkańca tejże wsi 
Pawła Arlukiewieza który potajemnie pę- 
dził samegonkę. Aparat kompletny wraz z 
тохехупет został skonfiskowany. 

Zaginięcie umysłowo chorej. 
W] dniu wczorjszym do policji powiato 

wej wpłynęło zameldowanie o zaginięciu 24 
letniej Janiny Poźniakówny mieszkanki zaś 
cianka  Prudziszcze, gm. Zukojnie, która 
przed kilku dniami wyszła z domu rodziców 
w niewiadomym kierunku 4 dotychczas nie 
powróciła. 

Policja prowadzi dochodzenie. (cy 

WEJ E A BE I ое 3 

Skok z drugiego piętra Sądu Grodzkiego. 
WI dniu wezorajszym o godzinie 3 minut 

30 trzeci komisarjat polieji zaaiarmowany 
został wiadomością, iż z gmachu Sądu Grodz 
kiego przy ulicy 3 Maja wyskoczył przez 0% 
no drugiego sztowany Ignacy Ja- 
giełło lat 352, zamieszkały przy ulicy Filaree 
kiej 39 i pada Gdniósł bardzo poważne 
uszkodzenie ciała. 

Po otrzymaniu tej wiadoruości na miejsce 
wypadku niezwłocznie wydełegowano posie 
runkowego pelicji, który stwierdził następu 
jące okoliczności wypadku. - 

Ignacy Jagieiło z zawedu rebotnik za- 
trzymany zcstai w dniu 15 bm. pod zarzu- 
tem popełnienia <szustwa. Po przentcowa- 
miu w areszcie centralnym Jagiełte został 
wezoraj odesłany pod eskorią policjanta da 

  

    

          

kancelarji sędziego eelem wyznaczenia wzglę 
dem niego środka zapobiegawczego. 

Podczas oczckiwania w poczekalni w pew 
nej chwili, mimo obecności poliejania, Ju- 
gieHo podbiegł do ckna, wybił szybę i za- 
nim policjant zdążył go zatrzymać wyskoczył 
z wysckcści drugiego piętra na podwórko. 

ck się nie udał i Jagieiio ciężko poka 
leczony legł na kamieniach 

Na miejsce wypadku niczwiceznie zawez 
wana pogutowie ratunkowe, 

Lekarz stwierdził peważne pokałeczenia 
©raz złamanie miednicy, wobec czego uresz 
twwanego przewłeziene karetką pogotowia 
ratunkowego de szpitala Św. Jakóba. Przy 
łóżku chorego dyżuruje połicjant. Ze wzglę 

      

Komendant Waligóra zawieszony - 
w czynnościach służbowych. 

W wyniku przeprowadzonego do- 
chodzenia w dniu wczorajszym zawie 
szony zosał w czynnościach służbo- 
wych komendant straży oguiowej p. 
Waligóra. Pełnienie funkcyj konien- 
danta straży powierzono inspektorowi 
Rusakowi, 

W łen sposób potwierdza się to 

wszystko, co pisaliśmy » działalności 
p. Waligóry jako moralnego winowaj 
ey nadużyć i nieporządków, jakie pa 
nowały w straży ogniowej. Wszezę- 
ta więc przez prezydenta miasta ake- 
ja uzdrowienia stosunków w straży 
wydaje pomyślne rezultaty. 

  

Bućko, Bobko i Młotek. 
Marja Młotek do sklepu swego idzie drżąca, 
otulona w szal, łokciem o ściany potrąca. 
Nikogo nie chce budzić swej sukni szełestem 
i nawpół rozebrana, z rąk tragicznym gestem 
po schodach stąpa cicho, przybrana w welony, 
a właśnie świt się budził, jak ona zlękniony. 
Niebo krzyczy już słońcem, promieniami trzepie 
Oko dnia patrzy w okno twoje — pusty sklepie. 

ILS ZNIENE Šo pa 1 

Paru bladych młodzieńców i sprawnie i- cicho 
płonłdrowało w tym sklepie jak myszy na strychu. 
Ślad smutny zostawił, dwie wyjęte szyby! 
I zniknęli przed świtem, jak przed deszczem grzyby. 
Zabrawszy galanterję i tytoń i futro 3 
zostawili karteczkę: szukaj wiatru jutro. 
A że sklep ograbili doszczętnie, nieludzko В лЬ 
nazwała śch policja: Jewchacz, Bobko, Bućko. ” 

Jewchacz miat wieikie imię! jak ksiąžę Konstanty, 

  

Więc trudno mu dziś dowieść, że przywłaszezył fanty, 
Bobko — Bazyl — to paser i handlarz uliczny, 
Bućko Platon — więc wyrok dostał platoniezny. 

Komentarz: 

Sąd Apelacyjny w Wilnie na posiedzeniu 
publicznem w Wilnie dnia ł6 listopada 1932 
roku 'w sprawie apelacji złożonej od wyro- 
ku Sądu Okręgowego w Nowogródku z dnia 
21 czerwca 1932 przez mieszkańca wsi No- 
wosiołki gminy darewskiej, pow. barano- 
wickiego Józefa, syna Pawła Bućko lat 22, 
oraz mteszkańca wsi Zalubicze, gm. Stoło- 
wiekiej, powiatu baranowickiego, Bazylego, 
syna Aleksandra Bobko, skazanych: 

1) Józef Bućko, że w nocy z 6 na 7 ii. 
stopada 1932 r. we wsi Wiedźma, działając 
pc uprzedniem porozumieniu z inną osobą 
przedostawszy się za pomocą wyjęcia okna 
do sklepu, mieszczącego się w domu miesz 
kalnym Macji Młotek, zabrał tejże w celu 
przywłaszczenia na szkodę tejże Marji Mło- 

    

е Aj 
tek tytoń, wyroby galanteryjne i mne rzeczy 
2) Ba Bobko, że w lutym 1832 r. we wsi 
Zalubicze przyjął na przechowanie od Józe 
fa Bućki tytoń, wyroby galanteryjne i inne 
rzeczy z wiedzą o tem, że rzeczy te pocho 
dzą z kradzieży, skazanych (powtarzam) na 
zamknięiee w więzieniu: Józef Bućko na 6, 
Bazyli Bobko na 3 miesiące, postanowił wy- 
rok Sądu Okręgowego zatwierdzić, lecz 6- 
rzeczoną karę obu oskarżonych na mocy 
rozporządzenia Prezydenta o amnestji — 
darować w całości. Dzięki właśnie amnestji 
— karę należy uznać za „platoniczną“. 

Konstanty Jewchacz, został zwolniony od 
odpowiedzialności sądowej, Płaton — to dru 
gie imię Bućki. PQaton to również imię 
mędrca starożytnego, który propagował mi- 
tość bez konsekwencyj erotycznych. 

  

     

Ost. 

Spór © paragrafy. 
Eugenjusz, syn Andrzeja Jagodowskiego, 

trzydziestoletni mężczyzna w pełni sił i roz2. 
zniana popełnił czyn, o którym trudno no 
wiedzieć, czy jest przestępstwem, czy nie. 
Mianowicie w czasie od 7 maja do 12 lipca 
1930 r. w Wilnie, mając w posiadaniu meble 
firmy Bronisława Łukuciewskiego na kwotę 
626 zł. i 5 Ogr. otrzymane па raty, których 
jeszcze nie spłacił — sprzedał te meble. — 
Istota sporu prawnego polega na tem, jak 
traktować towar nabyty na raty, a jeszcze 
nie spłacony? Jako własność sprzedawcy, — 
oddaną w posiadanie nabywcy, czy jako wła 
sność nabywcy, na której ciąży zastaw na 
rzecz sprzedawcy. W' obu wprawdzie wypad 
kach sprzedawać takiego towaru nabywcy 
nie wolno, ale w zależności od przyjęcia jed 
nej z wymienionych konstrukcyj prawnych 
— bubek przyciśnięty niedolą i sprzedający 
rzecz nabytą na raty jeszcze nie spłaconą bę dzie, odpowiadał tylko przed sądem cyw*l. 
nym, ałbo i przed karnym. „Sprawa” jest i 
tak i tak, ale cały sęk w tem. <zy w podob- 
nych wypadkach jest „kryminał”, czy nie. 

Wiašnie o ten „kryminai“ od roku już 
walczy adwokat Jagodowskiego z prokura- 
torami po różnych instancjach. 

, Raz w „okręgówce* dano już 1 rok wię. 
zienia. W. apelacji było szczęśliwiej i Jago- 
dowski został z odpowiedzialności. karnej 
zwolniony, na zaciedzie przesłanek, że w 
stanie faktycznym brak cech przestępstwa 
karnego a sprawa powinna podlegać rozpoz 

naniu w sądzie tylko cywilnym. Ten wyrok zkolei zaskarżył prokurator. 
W! Sądzie Najwyższym ustalono, że naby- 

te na raty meble należy traktować jako wła 
sność Jagodowskiego, ale że na tej rzeczy 
Ciąży prawo zastawu i że nie wolno »prze- 
dawać jej: Sprzedanie takie to nie przywłasz czenie, lecz zbycie rzeczy zastawionej: niech jJagodowski odpowiada z art, 607, 

Sprawa wróciła do Sądu apelacyjnego i 
tu zastosowano nowy kodeks x jego 292 pa 

ragrafem, sądu okręgowego w Wil 
mie z dnia 17 października 1931 >oku w. czę- Ści dotyczącej wymiaru kary postanowiono 
uchylić i skazać Eugenjusza Jagodowskie 
go na sześć miesięcy więzienia z pozbawi 
niem praw publicznych i obywatelskich, j: 
również honorowych na lat 3. Jednocześnie 
na mocy rozporządzenia Prezydenta z dnia 21 października (o amnestji) orzeczoną karę pozbawienia wolności uznać za darowaną w 
całości. 

Jagodowski jest wolny. Obrońca jego mec. 
Świda uważa jednak, śe motywy wyroku są 
niesłuszne. Twierdzi, że nowy kodeks nie 
przewidział zbycia rzeczy zastawionej i 
przypuszcza, że skarga o kasację dałaby po 
myślny rezultat. W! tej mierze porozumienie 
się jeszcze ze swym klijentem dla którego wo 
bec amnestji będzie to miało już znaczenie 
również tyłko prawne, a nie faktyczne. 

OST. 

    

Skazanie szpiega. 
Sprawa w trybie dorsžnym. 

Wezoraj sąd okręgowy skazał w 
trybie Bazylego Lapacza, 
lat 25, poehodzącego z powiatu mo- 
łodeczańskiego, na karę beztermino- 

wego, ciężkiego więzienia za uprawia 
nie szpiegostwa na rzecz jednego z 
państw ościennych. 

SPORT. 
KTO OPUŚCI LIGĘ? 

Rzut oka na tabelę ligową odrazu 
wskazuje na 22 p. p., Polonię i Czar- 
nych jako drużyny, mogące rozstać 
się z Ligą. 

Jednak 22 p. p. mając 16 pkt. jest 
właściwie zabezpieczony przed spad- 
kiem. Pozostały mu do ukończenia 
rozgrywek jeszcze dwa mecze: z Po- 
lonią (20 bm.) i Garbarnią (27 bm.). 
Trudno sądzić by z powyższych za- 
wodów wojskowi nie uzyskali, cho- 
ciaż jednego punktu, takowy zaś cał- 
kowicie przekreśli możność opuszcze- 
nia Ligi, 

Lecz nawet porażki nie przesądzą 
losu 22 p. p. Mając 16 pkt. mógł by 
on opaść tylko w tym wypadku, gdy- 
by 20 bm. Czarni, pobili Warszawian- 
kę i to z różnicą 5—6 bramek. Aczkol 
wiek drużyna lwowska, walcząca o 
egzystencję w Lidzie, może być typo- 
wana na zwycięzcę niedzielnego me- 
czu, to jednak trudno przypuszczać 
taki wynik jak np. 6:0. 

W praktyce więc miecz Damokle- 
sa zawisł nad Polonią 4 Czarnymi. 

Rozpatrzmy możliwości obu klubów. 
Polonia rozporządza 15 pkt. i ma 

jeszcze dwie gry: 20 bm. z 22 p.p.i 
27 b. m. z Wisłą, w Krakowie. Uzyska 
nie 2 pkt. z jowyższych spotkań za- 
pewnia drużynie warszawskiej dalszy 
pobyt w Lidze, lecz zdobycie 1 pkt. 
równa ją z Czarnymi — Oczywiście 
jeżeli ci wygrają z Warszawianką — 
fo lepszej lokacie rozstrzyga tu stosu- 
nek bramek. 

„A przeciwnicy Polonii nie mają ly 
najmniej, zamiaru oddać owych punk 
ty bez walki. 22 p. p, będzie walczył 
również o pobyt w Lidze 4 obecnie 
prbzewyższa swą formą Polonię. Wi- 
sła zaś z pewnością nie będzie tak 
uprzejmą jak Legja i do napadu nie 
wstawi beków a obrony nie powierzy 
napastnikom. 

Co zaś się tyczy Gzarnych to przy- 
skromnych 14 pkt. najstarszy klub 
piłkarski polski, po zwycięstwie nad 

Warszawianką, otrzyma 16 pkt. Je- 
den punkt uzyskany przez Polonię 
przekaże rozstrzygnięcie sporu 0 
spadek — stosunkowi: bramek. Obec- 

du na stan zdrowia rannego nie zdołano go 
w dniu wezorajszym przesłuchać. Jak wyka 
znje jednak dotychczasowe dochodzenie Ja 
giełło usiłował zbiee nie orjentując się widoez 
nie z jakiej wysokości skacze. (e) 

  

Obrona przeciwgazowa. 
W” niedziele dnia 11 listopada odbyło się 

od pretoktoratem p. wojewody Beczkowi- 
cza organizacyjne zeb Kola Pan“ L. 0. 
P. P.u z udziałem | e zebrany 1, 
wśród których znajdo ę przedstawic 

ich organizacyj kobiecych w V 
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Zebranie otworzył krótkiem przemówie- 
i oda Beczkowicz. Nastąpnie p. 

„Koła Pań" z War 
i zadania 

ści Koła w stoli 
r „elem akcji pań, zrzeszo 

1 w Kołach jest propaganda LOPP. szko 
kobiet w obronie przeciwgazowej i zb.e 

e funduszów na budowę Cywilnej Szkoły 
wgazowej, rozpoczętej w Warszawie. 

em p. Romer—Ochenkowska swem 
sm przemówieniem wygłoszenem z Uuczu 

em poruszyła do głębi audytorjum. : 
W! rezultacie ogólnego zainteresowania 

obecne panie gremjalnie zapisywały się do 
LOPP-u, na pierwszy kurs informacyjny 
rozkupiły propagandowe broszurki. 

Na zakończenie zebrania dokonano wy- 

borów Zarządu. 
Na prez: ę przez aklamację powolano 

p. dr. Michej 
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inę. Do zarządu weszły panie: 
Brensztejnowa, Burhadiowa, Goworecka, Ma 
leszewska, Nitosławska, Romer-Ochenkowska 
Rydzewska, Sumorokow; 

: vįnej panie: Bohdan 
Staniewiczowa i 

   
        

rewi. 
Chmielewska, 

  

Do komisji 

wiczówna, 

  

W. najbliższej przyszłości zostaną podane 
wiadomości o kursach informacyjnych do 
których zapisują się całe ugrupowania zawo 
dowe i społeczne. Wiobec coraz potworniej 
szych środków walki i niszczenia istniea iu 
dzkich, należy skupić całą energję i zorgani 
zować całe społeczeństwo do obrony. Jeśli 
nasi sąsiedzi masowo fabrykują Śmierciono- 
śne narzędzia i środki mające na celu zagła 
dę ludzkości cywiłnej, jeśli, miestety, część 
łudzkości doszła do tak okrutnych ponaysłów 
— inna część, mającą szacunek dla życia 
ludzkiego musi obmyśleć środki obrony. 

Odeprzeć ataki genjusza zniszczenia mo 
że tylko zbiorowa, solidarna, Iniman tarna 
akcja, łącząca wszystkich bez różnicy narz. 
dowości i wyznań w imię wspólnej chęc: o- 
calenia siebie i bliskich. Nauka 8 niebez- 
pieczeństwie wojny gazowej zmniejsza to nie 
bezpieczeństwo o 80 oroc. dlateąc uświado- 
mienie jak najdalej idące jast wykazane 
i musj się stać obowiązkiem obywaleiskimi 
Wi imię tych zasad pracują organizacje jak 
Czerwony Krzyż ; LOPP z Kołami Pań, w 
celu szenzenia wiedzy o obronie przeciwga- 
zowej. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki Pohulanka gra w dal 

szym ciągu dziś dnia 17 bm, jutro 18 bm, 
pojutrze 19 bm. o godz. 8 w. głośną sztukę 
B. Shaw'a „Zbyt prawdziwe, aby było dob- 
ce. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP. w Wilnie daje dziś świetną ko- 
medję „Roxy* w Horodzieju — jutro dn'a 
18 bm, w Stołpcach. 

— Pamiętajeie dzieci! — „Niebieski ptak” 
ukaże się w niedzielę dnia 20 bm. o godz. 4 

po południu w Teatrzę za Fanfilance. |“ 
— Teatr Muzyezny „Lątuia* — Ostat- 

nie występy Elny Gistedt. Ч 
— „Krysia Lešniezanka“ na przedstawie- 

niu popułarnem. Dziś dnia 17 bm. ukaże się 
po cenach zniżonych melodyjna operetka 
Jarno „Krysia Leśniczanka”, 

Jutro w piątek na liczne żądanie publi- 
cznošci raz jeszcze wystawiona zostanie rów 
niež po cenach znižonych operetka Abraha- 
ma „Wiktorja i jej huzar“. 

W obu operetkach wystąpi przed wyjaz- 
dem zagrnicę, ulubienica publiczności, zna- 
komita artystka E. Gistedt w otoczeniu ca- 
tego zespołu artystycznego. 

— „Szaleūstwo Najbliższą 
premjerą, która zapowiedziana została na 19 
bm. będzie pełna humoru, werwy i oryginal 
nych mełodyj — operetka Stołza „Szaleńst- 

  

i 

* wa Coletty“ z M. Gabrjelli w roli głównej. 
Do operetki tej przygotowano nową, efekto 
wną wystawę. 

Bilety już są do nabycia w kasie „Lutni* 
codziennie od 11 do 9 w. 

— Bolesław Kon połski łaurent II Ken 
kursu Szopnowskiego w Wirszawie wystąpi 
na zaproszenie Wiileńskiego Towarzystwa Fil 
harmonicznego z recitalem w sobotę 19 bm. 
w Sali Konserwatorjum (Wielka 47). Jest to 
pierwszy występ w Wiilnie tego świetnego pia 
nisty polskiego z młodszej generacji. 
„. Szczegóły w afiszach. Przedsprzedaż bile 
tów w „Orbisie* (Mickiewicza 11a) od 8 rano 
do 7 wiecz, 
GREW LO OWE ORZEZAK CADY WETO 

nie u Czarnych jest on 23:41, u Po- 
łonji zaś 25 na 47, 

Sprawa więe spadku polega na tem 
czy łatwiej Czarnym zdobyć 2 pkt. na 
Warszawiance, czy też Polonji 2 pkt. 
na 22 p. p. i Wiśle? 

Jesteśmy skłonni raczej przewidy- 
wać sukces drużyny lwowskiej. 

W każdym bądź razie tegoroczne 
rozgrywki ligowe swą atrakcyjnością 
przewyższają ubiegłe, ponieważ nie- 
omal do ostatniego dnia mamy trzy 
drużyny, które pretendują do tytułu 
mistrza Ligi; Cracovia, Pogoń i ŁKS. 
oraz trzy drużyny mogące rozstać się 
z Ligą. 

W najbliższą niedziełę walczą: Po 
lonia—22 p. p., Crasovia — Legja i 
Czarni — Warszawianka, 

wpi- 
OSTATECZNE PRZYGOTOWANIA DO 

MAKABIADY W; ZAKOPANEM. 
Igrzyska narciarskie Zw. Makabi, mające 

się odbyć 2—%6 lutego 1933 r. powodują ko- 
nieczność usilnej pracy przygotowawczej, 
której też organizatorowie obecnie się poś- 
więcili. — * 

Wydział Wjykonawczy Polskiego Zw. Ma 
kabi uzgodnił już terminarz prac i zawo- 
dów eliminacyjnych przed powyżsą imprezą. 

A więc od 18 grudnia do 31 grudnia obóz 
dla zawodników we Sławsku; od 22 grudnia 
do 6 stycznia 1933 r. obóz w Wadowicach; 
od 24 grudnia do 6 stycznia obóz w Kowań 
ou; od 24 grudnia do 4 stycznia obozy w Pu 
chwi i Sławsku; 1 stycznia zawody elimina 
cyjne we Lwowie; 6—7—8 stycznia zawody 
eliminacyjne na Hali Boraczej; od 10 stycz- 
nia do 1 lutego obóz treningowy dla reprereq 
tacji Polski na igrzyska narciarskie Makabi 
w Zakopanem; od 25 stycznia do 1 lutego 
I krok narciarski Okr. Lwowskiego Zw. Ma 
kabi, no i 2 lutego Makabiada, 

Skripulatne wykonanie powyższego ter- 
minżrza może zapewnić rezprezentacji Poł 
ski poczesne miejsce w Igrzyskach. 

 



  

ca 

Czwartek | 
7 
| Listopad 

Dziś: Grzegorza.   

Jutro: Odona. 

  

Wschód słońca — g. 6 m.56 

Zachód ||, — g.3m.i4 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.8, 

w Wilnie z daia 16/Xi — 1932 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 

Temperature średnia, +. С. 
$ as В0 С, 
s najniższa 05: 

Opad: 0.2 
Wiat: zach. 

Tendencja: spadek. 

%jwagi: pochmurno, rano drobny śnieg. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 17 listopada według PIM. 

Pogoda zmienna. Miejscami przelotne o 
pady. Chłodno. Nocą przymrozki. Słabe lub 
umiarkowane wiatry północno-zachodnie i 
północne, potem słabe miejscowe. 

OSOBISTA. 
— Wice prezydent Czyż wyjechał do War- 

szawy. Onegdaj wieczorem w sprawach sa- 
morządowych wyjechał do Warszawy wice- 
prezydent miasta p W. Czyż. 

URZEDOWA 
— Konsulat łotewski komunikuje, że do. 

18 listopada Konsulat będzie nieczynny z po 
wodu Święta Niepodległości Republiki Ło- 
tewskiej. 

    

MIEJSKA. 
-—- Egzekucje podatkowe. W. chwili obec- 

nej w związku z przejściem egzekucyj miejs- 
kich do kompetencyj władz skarbowych etat 

sckwestratorów został znacznie zwiększony. 
Wilno liczy obecnie ponad 50 sekwestratorów 
a mimo to są oni'przeciążeni pracą. Dziennie 
sekwestrator załatwiać musi średnio spraw 

Na tle powyższem kursują w mieście pog 
łoski, że nie jest wykluczonem, iż sekwestr 

podatków miejskich przekazany zostanie zpo 
wrotem do kompetencji samorządu. Oficjał 
nego jednak potwierdzenia tych pogłosek nie 
zdołaliśmy uzyskać. 

— (o będzie z kinem miejskim? Oo chwi 
li obecnej nie została podpisana jeszcze umo 
wa na wydzierżawienie sali miejskiej przez 
ZASP., który jak wiadomo zamierza tam pro 
wądzić kino. Sprawa ta widocznie napotyk 
na jakieś trudności, gdyż warunki dz 
zostały w swoim czasie prawie że 

     

  

   

   

    

  

   
   

  

ne Nie bacząc na to magistrat w 1 
na miejskiego przeprowadza obcenie grunto 
wny remont. 

— Słupy reklamowe mają byč odrestauro 
wane. Wiobec zaniedbanego stanu słupów re. 

że nowy ich klamowych- dowiadujemy się, 
dzierżawca PAT. (Polska Agenc 
ua) zamierza w najbliższym czasie zjąć się 
doprowadzeniem ich do porządku. 

GOSPODARCZA 
—= Doniesła koniereneja gospodarez: 

dzień dzisiejszy w lokalu Izby Przemysłowo 
Handlowej zwołana została konferencja przed 
sławicieli miejscowych organizacyj gospodar 
czych. Tematem ad ma być sprawa zale- 
głych podatków i omówienie ogólnej na tem 
tle sytuacji. Sfery gospodarcze spodziewają 
się, że w wyniku tej konferencji wszczęte zo- 

staną u władz skarbowych stara o udziele 
ie ulg względnie umorzenie niektórych zaleg 
łości podatkowych, powstałych do roku 1931. 

      

            

RONIKA 
WOJSKOWA 

— Kary na opieszałych poborowych. W 
ciągu ubiegłego tygodnia referat wojskowy 
magistratu przekazał do starostwa grodzkie- 

go kilkanaście wniosków 0 ukarania psLoro 
wych wykraczających przeciwko ustawie mel 
dunkowej i rejestracyjnej. Najwięcej иКага- 
nych zostało z rocznika 1914go. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Qdczyt d-ra Jerzego Ronarda Bujań- 
skiego. Wileńskie Towarzystwo Nowoczesne 
go Wychowania wprowadza w roku bieżą- 
cym do prac swych zagadnienie sztuki w 
związku z problemami wychowania i szkoły. 
Wfłobec podjęcia przez Kierownika Liter 
kiego Teatru Dr. Bujańskiego w porozum 
niu z Kuratorjum OSW, pięknej iniejatywy 
wprowadzenia teatru do życia szkoły. T-wo 
Nowoczesnego Włychowania zwróciło się do 
dr. Bujańskiego z prośbą o wygłoszenie od 
czytu dyskusyjnego na temat czenie wy 
chowawcze teatru dla młodzie: Dr. Bu- 
jański, odczyt ten przyobiecał. Odbędzie się 

on w piątek 18 listopada © godz. 7 po poł. 
w sali Kuratorjum OSW. (Wolna 10). 

Po odczycie dyskusja. Wistęp wolny. 
— Klub Włóczęgów. W. piątek dnia 18 Ц 

stopada w lokalu przy ulicy Przejazd 12 cd. 
będzie się 96 zebranie Klubu Włóczęgów Sen 
jorów. Początek o godzinie 18 m. 30 dla 
członków, o godz. 19 m. 30 dla zaproszonych 
gości. 

Na porządku dzi 
cyjne Nr 

     

  

     

  

     

      

     

  

In:   ickiej p. Dubowskiego oraz 
2 g0 p. t. „Dzisiejsza gmina wiejska 
i miejska na WMilens žnie“. Wstep dla 
członków bezpłatny, dla gości 50 groszy, dla 
gości — ademików 20 gr, Informacyj w 
sprawie zaproszeń udziela p. St. Hermano- 
wicz codziennie w godz. między 18—20 w 
lokalu przy ulicy Jagielloński m. 1 (tai, 
99). 

Wktęp za zaproszeniami imiennemi oka- 
nemi przy wejściu. 

— Odczyt dr. Jagmina. Wc czwartek, da. 
17 listopada r. b. o godz. 19 i pół w lokalu 
Wileńskiego T-wa Lekarskiego (Zamkowa 
24) odbędzie się naukowe posiedzenie W%leń 
skiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Przy 
rodników im. Kopernika, na którem p. prot. 

    

    

   

  

  

   

  

zy 

    

    Dr. J. Jagmin wygłosi odczyt P. t. „Rośliny 
włókniste i ich uprawa“. Odczyt będzie ilu 
strowany przezroczami. Wstęp wolny. 

— Wileńskie Towarzystwo Ogrodnicze pa 
: do wiadomości, iż kolejne posiedzen.e 

*zne odbędzie się w piątek 18 stopa 
da o godzinie 19 (7 wieczorem) w lokalu To 
warzystwa (ul. walna 9). S 

Dla członków wstęp bezpłatny. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Piekarnie w suter 

nięciu. W, ciągu bie 
termin dany przez w ‚ tracy jne 
na doprowadzenie piekarni, mieszcących się 
w suterenach do stanu wymaganego przez ko 
misje sanitarne. W: kie piekarnie tego ro- 
dzaju, których właściciele nie zastosowali się 
do wymogów władz sanitarnych mają ulec 
zamknięciu. W związku z tem delegacja pic- 
arzy interwenjowała w dniu wczora jsz 

przedłużenie tego terminu. 

— Zrzesznie Młodzieży Rzemieślniczej i 
Przemysłowej w Wiilnie, riniejszm podaje do 
viadomości członków, iż zgodnie z planem 

w świetlicy Zrzeszenia (Jagiellońska 
) zostaną wygłoszone następujące od- 

  

   

  

   

  

   

  

   

   

   

  

    

    

  

"Odczyt p. „Prawo rzemieślnicze w Polsce 
i zagranicą* wygł. w dniu 17 bm. o godz. 
18 m. 30 p. Stanisław Paczyński. 

KU RJ E R 

Odczyt p. „Samorząd”rzemieślniczy* wy- 
głosi w dniu 22 bm. o godz. 19 kol. Anforo 
wicz. 

Odczyt p. t. „Jak czytać książki" wygłosi 
w dniu 23 bm. o godzinie 18 m. 45 p. Ed- 
ward Stubiedo. 

Odczyt p. t. „Rola młodzieży Tzemiešln; 
czej i przemysłowej życiu społecznem* 
wygłosi p. M. Matuszkiewicz. 

RADJO 
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 szkolny. 14.55: Pro- 
gram dzienny. 15.00: Koncert dła młodzieży. 
15.40: Komu y. 15.50: Jazz fortepiano- 
wy. 16.00: „Jak zrobić nowe ze starego — 
odczył. 16. Lekcja francuskiego. 16.30: 
Kom. Akad. Koła Mis. 16.40: „Co i jak czy- 
tač“? — pogadanka. 17.00: Muzyka zpłyt. 
17.40: Odczyt aktualny. 17.55: Program na 
piątek. 18.00: Muzyka lekka. 18.55: Kom. 
btewski. 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 
19.20: Rozmaitoś. 
djum o Hamleci 

  

        
    

  

sława Wyśpiań- 
skiego. 19.45: ennik radjowy. 
20.00: Muzy Komunikaty. 
250 De. słuchowisko: 
„Nieboska go. 23.00: 
Kom, meteor. 

PIĄTEK, dnia 18 listopada 1932 r. 

11.40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czss. 
14.55: Program, dzienny, 15.00: Muzyka opero 
wa (płyty), 15.40: Komunikaty; 15.50: Chór 
munzynów (pły 16.15: Lekcje angielskiego 
16.30: IK. LOPP., 16.40: szlakach eteru" 
— pogad., 17.00: Koncert, 17 Program na 
sobotę, 18.00: „Przegląd prasy. rolniczej, kra 
jowej i z nicznej”, 18.10: „Polakom na 
'Kowieńsze Rozmaitości; 18.30: 

z okazji Łotewskiego, 19.30: 
„Handel w Ameryce — felj., 19.45: Pras. 
dzien. radj., 20.00: Pogad. muz., 20.15: Kon- 
cert Kompozytorski Sergjusza Prokofjewa. 

40: Wiad sport.. Dodatek do pras. dz. radj. 
om. meteor., 23.00: Muzyka taneczna. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Wczoraj około godziny piątej p. p. na 
rogu uliey Trzeciego Maja i Portowej uległ 
nieszczęśliwemu wypadkwi ks. prawosławny 
59-letni Wiłodzimierz Żdanow, zamieszkały 
przy ulicy Bołtupiej Nr. 2, 

Przechodząc ulicą ks. Żdanow zawadził o 
szynę  wąskotoró przecinającej w tem 
miejscu jezdnię, poślizgnął się i straciwszy 
równowagę upadł tak nieszczęśliwie, że doz 
nał poważnego pokaleczenia twarzy oraz zła- 
mania reki, 

Rannym zacpiekowali się przechodnie, kto 
rzy dostarczył go dorożką do ambulatorjum 
pogotowia ratunkowego gdzie udzielono mu 
pierwszej pomocy, poczem przewieziono do 
szpitala Św. Jakóba, (e) 

: Muzyka taneczna 

    
  

    

  

     

  

     

      

    

  

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W dniu wczorajszym w godzinach pp. po 
gotowie ratunkowe zawezwane zostało na uli 
cę Szkaplerną 55, gdzie zatruła się ben: A 
25-letnia Bronisława Wiszukow: Pogoto- 

wie przewiozło ją do szpitala S 
kich. okolicznościach nastąpiło zatrucie oraz 

  

      

      

    

    

  

    

  

     

  

jakie były powody zamachu nie zostało na- 
razie wyświetlone. ie) 

Na Cele Komitetu Wykonawczego ucz- 
czenia p. pilotów po > В 
Wigury szeregowi rezerwy 1 kompanji cięż 

binów maszynowych 6 p. p. Leg. 
iorzulnie z pobieranego żołdu kwo 

е 5 gr. 99, wpłacając ją na rachunek 
Komitetu w iale Państwowego Banku 
Rołnego w W 

  

kich k. 

    

   
Od dnia dzisiejszego 

WIELKA TANIA 

preiai klano 
najrozmaitszych materjałów. 

NADSZEDŁ OGROMNY TRANSPORT 

rejziek [adrycznyCh 
PO NIEBYWALE NISKICH CENACH. 

Z. KAZASKI, Vili 36 
— Proszę przekonać się! — 

  

M..NIKIFOROWSKI. 

    
A 
NZ 

Wielki wybór 

sukna 
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JEDNORAZOWE. 
nau 

  

    

  

    

  

PRZYNOSI 
ULGĘ    

  

Jedwabi 
„dł 3 

a 
a eisi [au 

| ana EEN   ŻIWBTJW KR 

„SZLAK NIEPOTRZEBNY". 
XX. 

Odpoczynek, marsz naprzód, bit- 
wa i pochód w głąb Prus Wschod- 
nich. 

Lubował się Wasił panującą kul 
iurą, dobrobytem. poszanowaniem 
pracy. zgodą sąsiedzką —- ponieważ 
wyjawiło się to wszystko na każdym 
kroku. Oko wabiące „chutory*. — 
z zabudowaniami -- czerwoną da- 
chówką kryte, tonące w zieleni wio- 

ski z brukowanemi ulicami; drogi — 
jabłon'ą i wiśnią wysadzone: bogate 
miwy — urodzajne: starannie opra- 
cowany każdy kawałeczek ziemi; roz 
maite sprzęty i maszyny gospodarcze, 
« również wewnętrzna  schłudność w 
domach, — świadczyły na korzyść 
pracowitości j umiejętności tutejszego 
mieszkańca. 

Lecz niestely — 

  

     

  

  

wszędzie. pustki 
Pouciekały w popłochu fl:gmatyczne 
Kburgery, rzucając na pastwę losu ca- 
ły dobytek. Sprzęty domowe połama: 
ne. skruszone, zniszczone. Świecę czar 

    

nemi dziurami okna i drzwi. Wszę- 
dzie porozrzucane ubrania. bielizna 
poduszki, kapelusze i drobiazgi roz- 
maite. 

Po polach wałę 
buhaje, owce św 

kury, -— rozlecialy 
chciała. Podle dro odpo- 

wając w miękkości błotaiska — le 
żały wieprze, z mocno pokrajanemi 
kłębami i grzbietami. Brano tylko lu- 
how'nę (to, co najlepsze) reszię się 
rzucało, — nie było czasu na uporząd 
kowanie, a ku temu, i dobra podóbne 
$0, —— czasza pełna. Prosięta i ptact- 
wo ginęły tysiącami, W powietrzu 
wznosiły się roje pszczółek obrabowa- 
nych z plonów żmudnej pracy, a na 
dodatek pozbawionych przytułku -— 
co złamany zdrugołany, leżał przy 
szosie. Jednem słowem panoszyla 
się dzicz, sprawująca bal w okresie 
dżumy. — „Oto prawosławne, chry- 
stolubiwe** — rozmyślał Wasćl. I to 
w dwudziestem stuleciu, a cóż one wy 

    
   

krowy. 
kacz 

id która 

    

   

    

  

  

ЭОМО X35ij (ibm в 3 Alkis 
       

  

Wydawnietwo „Kutjer Wileński" S<ks 1 ogr. ódp. 

Broń bez 
Browning 6-cio mm., strzelający 
z metalowych naboi 
Patent Nr. 2295 rączka niklowa, 
pokryta czarną masą ebonitową, 
według rysunku za zł. 9.95 (zam. 
60) wraz z eleganckim futerałem 
skórzanyra wysyłamy 

listowne zamówienia 2 szt: zł. 19. 100 kul mosiężnych 
zł. 3.85. 
skrz. poczt. 97, Oddz. 9. o 

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

  

zezwolenia policji. 

do celu. 

  

za zoliczeniem pocztowem na 

Adresować D/W. Warszawa I Kuperinan, 

rabiały wówczas, gdy szły w kraje 
dające cesarza , 
ne nawały tatarskie nie były 
Ale cóż? Jak wychowują, tak wy- 
chowankowie i robią. Prawdę u nas 
mówią: „jaki ksiądz -- laka i pa 
tja”. Lecz toż nie wyjątek. Zobaczy- 
my w czasy przeszłe. | 
i dzieje się i dlugo dziać się będz 
Dotąd będzie trwało dopóki każ- 
dy człowiek nie przekona się o nie- 
polrzebności —- rzezi, zabójstwa, ra- 

bunku i zniszczewa. Dopóki nie u- 
św adomią sobie wszyscy — że ruj- 
nując sąsiada rujnuje się siebie, ea 
ły Świat" żyć e ogólnoludzkie. 

W. połowie sierpn' a. wgłębiwszy 
więcej nóż sło kilometrów, załrzy- 

'ę M=eyv u miasta Tapjau. Po- 
emcy powstrzymali a po otrzy 

maniu posłków sami nalarli —- co 
się zowie. W tydzień rozpoczął się od- 
wrót — bezładny. po starych drogach 
Pyszny kraj, —n a selk: k/lometrów. 

- leżał w gruzach, Ocalałe. paliło 
się i niszezyło teraz. Stanął w płomie- 
niu Humbinen, pałał Stałupenen. Zna 
jome Ejdguny  sterczały opalonemi 
muram i drwiącemi kominami. 

Pod Wierżbałowem — gdzie stał 
się Was/l--picrwszy raz, nieódpowie- 

          

   

    

      

      

    

    

W-1-L-E NS K] Nr. 264 (2506) 

Cala Polska sie bawi!!! | 

  

awmy się razem!!! 
D Z l Ś najweseisza premjera pierwszej polskiej komedji sportowej! 

1 więk. teatr świetlny 

PAN 
ai. Wielka 42, tel. 5-26 

šwiatowej 

POGORZELIKA 

ANKWICZÓWNA 

DYM/ZA 

  

    

CYBULIKI 

Dž. KINO „CASINO 
DZIŚ! Nejulub. para aktorów: 

sławy piosenkarz 
w pełnym szampańak. humo- 
ru filmie dźwięk. śpiewnym 
NAD PROGRAM: AKTUALJA DŹWIĘKOWE. 

Godzina z tobą. 

  

   

    

  

Maurice CHEVALIER 55555 Jetnette MAC DONALD 
Reżyserja genjusza realizacji Ernesta LUBICZA. 
Muzyka 

Początek o godz. 4, 6, 5 i 10.15, 
Oskara STRAUSSA. 100% humoru. 

Na 1-szy seans ceny zniżone 
  

uwwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wilońska 36, tel. 9-26 

DZIŚ: 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 uczenie! 

Dziś! 
njaln 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Miekiew. ||, tel. 15-61 

  

  

DZIŚ! Gigantyczne, genjalne w swej prawdzie 
arcydzieło króla reżyserów Ceclla de Mille'a 

Kto tego filmu nie widział — nie nie widział. 
POKkick acanióWia GodS68:51008: 

Najgłośniejsi artyšci. 

Nareszcie coś nowego! Zapomnisz o 

troskach, kłopotach. zmartwieniach ogłądając 
szampańską, pełną humoru operetkę paryską 
W rol.gł.: ulub. piosenk. bohater filmu „Kongres tańczy” HENR 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. . 
Dziś o godz. 10.30 — tylko dla mężczyzn! Zajrzyjmy prawdzie w oczy! 

Kaźdy młody mężczyzna, każda nłoda 
kobieta — powinni i muszą zobaczyć obraz p.t. 

małżeńskich, w których mąż albo żona dotknięci przed ślubem chorobami, 

Najge- 
jsi artyści filmowi 

łamiającego talentu w swej 
kreacji dźwiękowej p. t. NIEBIESKI MOTYL 

  

į Pamiętajcie, 
że SKLEP BŁAWATNY 

$ 

S$. CISZEWSKIEGO, Wilno, Wileńska 31, 
to źródło zakupu tkanin tanich, prak- 

Ё 
E 

„TKANINY TANIE“ 

tycznych i pieknych. 

  

  

  

PROSZEK 

„KOGUTEK“ 
| 044 2OROSŁYGH " Ne 

  

  

OSTRZEŻENIE. 22 Y MUBNIE NALEŻY 
ARCENTEWAĆ ; W” NIE ZADAĆ TYLAO 

PROSZKÓW z.KOGUTKIEM" 
А. TP6A ZKANYKN OO LAT TRZYDZIESTU 

+ WYSTEZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW, UPOR= 
<czirwra BOLECAWYCH, W PODOBNEM DO 

MASZEG0 OBAKOWANIU. 

  

  

Zawiadamiamy Szanowną Klijentelę, iż 

Zakład Tapicersko-Dekoracyjny 

B-cia Gallewicze 

po cenach najniższych. 
оаа 

dzialnym zabójcą nowa Sodoma i 
Gomora. Na szosę, prowadzącą, z 
Ejdkun do Wołkowyszek — zeszły się 
prawie dwa korpusy, — bez mała sto- 
lysięcy ludzi. W, trzy, cztery rzędy su 
nęły koło Wołkowyszek, — armaty, 
wozy taborowe, szpitalne, samocho- 
dy. skrzynie artyleryjskie, kuchnie i 
„zwojowane* kolasy, pojazdy, dryn- 
dy. Jeżeli coś Irochę przeszkadzało, 
lub psuło rąbali postronki, a wozy 
z całym ładunk'em spychano do 
wu. Błotnistą ziemię upiększały kar: 
biny, naboje, ubranie, cukier, mąka, 
makarony, — wszystkiego nie zliczyć, 
czasami niewiadomo z jakiej pr 
ny. od jednego okrzyku ..poganiaj". 
lub „s jsia* = powslawał popłoch 
natłok się powiększał, wszelakć 
hamował, Rzucało sę wszystko, a 
ratowano wyłącznie siebie. Kiedy pa- 
nika się uspakajała — nikt nie po- 
wracał na swoje miejsce, ku dobru 
opiece pow'erzonemu bo i pocóż, 
czy było ono swojem własnem? A wre 
szcie lakowe już odpoczywało w rowie 
przydrożnym. Niki nikogo nie  słu- 
chał, nikt nie wiedział —— dokąd idzie 
gdzie się zatrzyma?... , 

Naobapół (z dwóch stron| SZOSY 

jak okiem objąć po roznr'ękłych od 

      

   

      

   

        

     

   

  

  

  

    

    

   
został przeniesiony 
na ulicę Wielką 33 

Przyjmujemy obstalunki przeróbki mebli 

Do wynajęcia 

mieszkanie 
3 pokojowe z kuchnią 

i ogrodem. 
Cena 60 zł. miesięcznie. 

Ul Bołtupska 10—1. 

Jadalnia- 
model paryski 
spodek cicKaRo 
na żądanie na raty. 

Wzorowe warsztaty 
Wiine, Subocz 19. 

index pod Nr 
Zgub. 3114.wydany 
na imię Fani Rymanówny 
przez Dziekanat wydziału 
Mat.-Przyrodnicz U.S.B. 
w Wilnie, unieważnia się. 

  

  

    
deszczu gliniastych niwach 
lana w błocie. — 
na piechota. 

Dużo szło bez oręża, bez płaszczów 

nawet bez butów. Rzadkc j i 
który miał na osbie wsz 
płaszczów -—- szyneli pstrokaciły się 
dziwne kapoty. zabawne surduty, ma 
rynarki, nawet szale kobiece. Zamiast 
czapy — tam cylinder, tu melonik, 
ówdzie kapelusz. Pod drogą siedzieli 
lekko ranni zmorzeni i prosili — ny 
ich podebrać, lecz nikt i uwagi nie 
zwracał — bo swojej biedy po gar- 
dło. Hałas, rwetes, przekleństwo, ła- 
janka, ryk bydła — złało się w jeden 
huk piekielny, koniec świału zwiastu 
Jacy. A ponad zdemoralizowanym na- 
okiem od czasu do czasu już pęka- 
ły w wyżyn'e — szrapnele, a popędzał 
grzmot armat i trajkotanie kulomio- 

tów. Nie trzeba wiele opisywać — by 
zrozumieć chaos —- co na tej szosie 
panował. Wystarczy powiedz'eć 5ż 23 
klm. dzielące Ejdkuny od W 
wa, M przebyli od siódmej z rana 
do dziewiątej wieczór. Z opuszczoną 
głową siąpał Wasil podle próżnej dwu 
КО! , ponieważ kułomiot pozostał 

— po ko- 
ciągnęła się strudzo- 

    
   

   

  

  

  

        

   

    

„Niemcom — na pamiątkę. Zaledwie 
sam się uratował. 

BEZBOŽNE DZIEWCZĘ 

HIGJENA SEKSUALNA 

Emil JANINGS i Marlena DIETRICH 

VYYVYTYYYY YYTYYYVPYYVVVYHĄ 

KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytniejszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 

  

Potrzebna 
panienka do 2-ch chłop- 
ców (5 i 6 lat). Osoby z 
dobremi referencjami mo- 
gą się zgłosić 

nach 3—4 pp. 

Tomasza Zana 16a m. 2. 

Zdolnych 
solidnych zastępców (za- 
stępczyń) 
sprzedaży obligacyj pań- 

    

Akuszerka: 

Marja Laknerowi 
grzyjmuje od 9 do 7 wieca 
lica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 

Tragiczne przeżycia 
dzisiejszej młodzieży 

Film ten tylko dła ludzi o silnych nerwach 
w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Czarujący chłopiec (II est 
charmant) 

Y GARAT oraz gw. Paryża MEG. LEMONNIER 
Ceny miejsc: Parter od 49 gr. Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10'15 

Uświadomienie— Przestroga—Po- 
Wielki film iłustru- 
jący dzieje stadeł 

nie wyleczyli ich należycie. 

zabłysną całą po 
tęgą swego osza- 

Wstrząsający dramat miłości i pokusy, poświę- 
cenia i zdrady. Początek seansów o g 4-ej 

Dr. GINSBERG 

  

4 
3 choroby skórne, wene. 
4! rozne | moezopłciowe 
3] Wileńska 3 tal. 562. 
į ad godz. 8—1 į 4—5. 
« 
« 

į Akuszerka 

ż| M. Brzezina 
Ak przyjmuje bez przerwy 

_ przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tom. Zana 
sa lewo Gedeminowską 

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

Akuszerka 

Šmiaiowska 
przeprowadziła się 

ua ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet kosmctycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 

  

w godzi- 

do ratalnej 

  

GIRA KEG KU: 8323 
legat Centralnej Kasy : 
„Hotel Grand“ Wilno, Btóto” Tatgtiiwi 

Rekiamacyjne 
A. BORKOWSKI I S-ka 

Wilno, vi. Trocka 13, 
telef. Nr. 17-63. 

POKÓJ 
z wygodami do wynaję 

Styczniowa Nr 8 m.4      852 

  

„Ot i wracamy z pochodu zwy- 
cięsk'ego* — smutnie rozważał Wa- 
sil — „Dobrze się popisały. Chyżo 
poszliśmy naprzód, ale  zpow- 
rotem jeszcze prędzej. Nabraliśmy cu- 
dzego na dziesiątkę a swego stracili$- 
my na rubla. Tak zawsze bywa. Do- 
brem cudzem, cudzą biedą i Izami-— 
człowiek się nie rozbogaci — bokiem 
wylezie, Pomyśleć Za jeden miesiąc, 
a tyle zabitych, pokaleczonych. Tyle 
dobra i pracy zmarnowano, Zniszezo- 
no, a korzyści — ani krzty. Jedna. 
okropność, smutek, nędza, łzy — &а 
nikogo nie korzystne, nikomu niepo- 
irzebne. В 

Armaty grzm'ały, szrapnele popę- 
dzały. Na wszystkie strony wznosił: 
się słupy dymu i; ognia. Ciemniało 
bo wrześniowe, lecz od zarzewia było- 
widać — jak w dzień, I w tem oświe- 
tleniu fantastycznem. jeszcze fanta- 
styczn(ejszą, jeszcze potworniejszą 

awała się ta olbrzymia. siłoczona 
ba — ludzi, koni i wozów — co się- 

c agnęła po szlaku niepotrzebnym.... 

   

  

   

  

   

    
     

  

   

     

(D. e. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


