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w opozycyjnej prasie, codziennej 

pojawiły się już alarmujące notatki 

i artykuły na temat wzrastającego 

bezrobocia. 

Nikt, oczywiście, nie zamierza ne- 

gować, że bezrobocie wzrasta, i cyfry, 

ych sę opierają alarmy prasy 

j są to właśnie cyfry 

  

    

  

  

urzędów e. 

Ale wzrost bezrobocia w obecnej 

porze roku jest zjawiskiem stałem, i 

dia nikogo nie mógł b; niespodzian- 

ką. Kończą się roboty budowlane, u- 

stały roboty sezonowe przy Sprzęc e 

okopowych. zamierają roboty ziemne. 

Nie dziwnego tedy, że ilość bezrobot 

nych wzrasta. 

  

Zjawisko to powtarza się co roku, 
znane ono było i przed wojną w tych 

„lepszych czasach, gdy słowo „kry- 

zys., było niemal nieznane, gdy nikt 

ne prowadził statystyki bezrobot- 

nych » żadna instytucja publiczna, 

prócz towarzystw dobroczynności, nie 

poczuwała się do obowiązku zainie- 

resowania się ich losem. 

W czasach hajwiększego rozwoju 

ruchu budowlanego, murarze, cieśle 

i pewna część stolarzy zostawali na 

zimę bez roboty. Niektórzy z nieh 
imali się innego fachu np. szewctwa, 
inni żyli z oszczędności minioneg: 
sezonu, jeszcze inni cierpieli nędzę 
lub żyli z zarobków przypadkowych 

(np. naprawa pieców). 

W państwach najlepiej nawet zor- 
ganizowanych i najbogatszych bezro 
bocie było i jest zjawiskiem poniekąd 

stałem: zawsze pewna ilość robotni- 
ków, przechodząc od jednych zajęć 
ku innym, przez pewien czas pozo- 
staje bez pracy. Na tem właśnie opar- 
le są wszelkie systemy ubezpieczeń 

od bezroboc:a, przyjęte na kontynen- 

cie Europy i w Anglji. 

  

Oczywiście, w .czasach obecnych 
bezrobocie przyjęło rozmiary dotych- 
czas niebywałe, j jakkołwiek w Pol- 
see liczba bezrobotnych jest mniej 
zarówno absolutnie, jak i proporejo- 
nalnie, aniżeli w innych krajach, to 
jednak nikt nie twierdzi, že bezrobo- 
cie u nas obecnie jest zjawiskiem nor- 
malnem, i Eczba jego nie powinna nas 
napełniać troską. 

Przeciwnie, czynniki kierownicze 
w Państwie przewidując wzrost bez 
robocia w sezonie późnojesiennym i 
ztmowym, który trwać będzie aż do 
końca marca, zawczasu pomyślały o 
zmobilizowan.iu sił do walki z tem 
„łem i przygotowaniu środków ku je- 
go łagodzen:u. 

  

  

  

Jeszcze latem wydane zostało roz- 
porządzen e Prezydenta Rzeczypospo- 
litejj wprowadzające pewne opłaty 
przymusowe na rzecz bezrobotnych. 

Przed paru tygodniami rozpoczął swą 
działalność Nacz. Kom. Fund. Bezrob. 
którego zadaniem jest zmobilizować 
siły społeczne i pobudzić ofiarność 
publiczną do gromadzenia ofiar dobro 
wolnych w celu łagodzenia skutków 
bezrobocia. 

Cóż uczyn.ła opozycja? 

Milczała ona, gdy wiosną i lalem 
źródła urzędowe publikowaly cyfry, 
wskazujące zmniejszanie się bezrobo- 
e Organy prasy opozycyjnej popro- 
stu nie podawały tych cyfr do wiado 
mości publicznej. 

   

  

Obecnie przypomniały one sobie 
o danych urzędowych bezroboci Ja, gdy 
wskutek przyczyn naturalnych wska- 
zują one wzrost bezrobocia. Zjawisko 
to daje powód do alarmistycznych ar 
tykułów, dyklowany ch rzekomo 
Wspėlczuciem ster орохус yjnych dla 
bezrobotnych. e, 

Ale te same organy prasy alarmu- 
jące na temat wzrostu bezrobocia. sa- 
botują kansekwentnie i wytrwale akc 
ję pomocy be zrobotnym, organizowa- 
ną przez czynniki rządowe. 

Ani jednej wzmianki o tej akcji 
nie znajdziemy na szpaltach prasy u 
Po: j. ani jednego Z w wy 
jaśniającego potrzebę przy z po 
mocą bezrobotnym ze drón= maa 
zamożniejszych. 

    

Rzekome współczucie ze strony 0- 
pozycji dla bezrobotnych jest tedy or 

dynarną  demagogją, wyszukują 
wszelkich pozorów i prelekstów do о- 

skarżania rządu i rzucania mu kam e 
ni pod nogi. 

togo jednak ta fałszywa gra nie 
złudzi, najmniej chyba — samych bez 
toboinyc -h. A. 

      

     
       

opatrzona Ś. Ś. Sakramentami 
1932 roku w Warszawie, przeżywszy lat 73. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Warszawie we wtorek dnia 22 b. m. o godzinie 

10.30 rana w górnym kościełe św. Aleksandra, poczem nastąpi wyprowadzenie zwiok na 

cmentarz Powązkowski do grobu rodzinnego, 

z ŁUKASZEWICZÓW. 
Ludwika Raczkiewiczowa 
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Zamach na premiera francuskiego Herriota, 
wysadzenie szyn 

PARYŻ. (Pat.) Na pociąg pośpiesz- 
ny, wiozący do Nantes premjera Her- 
riota i inne oficjalne osobistości, do- 
kenxn6 w niedzielę dnia 20 bieżącego 
mies. zamachu. Według informacyj, 
trzymanych w ministerstwie spraw 
wewnętrznych, zamach odbył się w 

tępujących okolicznościach: 
Około godziny 5-ej rane strażnik 

liuji Ingrzndes—Nantes został obu- 

    

kolejowych na linji ingrangens—Nantes. 
dzony odgłosem eksplozji, Po pierw- 
szej ekspłozji w kiika minut nastąpił 
dsugi wybuch. Strażnik natychmiast 
udał się na tor kolejowy i stwierdził, 
że szyny, po których miał przejść po- 
ciąg pośpieszny do Nantes, zestały na 
większej przestrzeni wysadzene przy 

pomccy. materjału wybuchowego. 
Strażnik poinformował natychmiast 
naczelnika stacji, który ze swej strony 

Sprawcami separatyści bretońscy. 
PARYŻ. .(Pat.) Przedstawiciej jed- 

nej z agencyj telegraficznych otrzy- 
mał oświadezenie premjera Herriota, 

me natychmiast po wykryciu 
zamachu. W/g premjera, sprawcami: 
są separaiyšcį bretońscy, którzy SWo- 

    

  

ją znikomość usiłują zamaskować 

barzliwemi zamachami i demonstra- 
cjam.:. 

Premjer: przypomniał pokrótce 
sprawę niemieckiego nacjonalisty Ko- 
erbera, agitatora hitlerowskiego we 

Franeji, zamieszanego w zamachu se- 
paratystów  bretońskich w Rennes. 
Ponieważ żadnych dowodów przeciw- 
ko Koerberowi w przedmiocie zasila- 

nia pieniędzmi ruchu separatystyczne 
go nie zdołano zgromadzić, zadowo!o 
no się wydaleniem go z Francji. 

Zarazem premjer zaznaczył, iż nie 
dawno w jednym z dzienników irlandz 
kich ukazał się list, zapowiadający 
szereg zamachów, jakich mają doko- 
nać separatyści bretońscy. 

   

  

Nieudane próby ponownego zamachu 
w: Vannes. 

PARYŻ (Pat). Według wieczornej 
prasy traneuskiej Herriot zakończył 
swe oświadczenie w sprawie zamachu 

na pociąg stwierdzając, że zamach 
pod Ingrandee podobnie jak i wypad 
ki w Vannes winny być rozpatrywane 
w płaszczyźnie międzynarodowej. Zre 
sztą — eoświadezył Herriot — wśród 
papierów, należących do jednego z 
głównych 6skurżonych, znaleziono pa 
szport wystawiony do Niemiee. 

Herriot zaznaczył iż w Vannes mia 

  

ły być rzueone z bałkonu hotelu dwie 
bomby na pochód w którym Herriot 
brał udział. Prefekt Morbihanu — do 
dał premjer — być może uratował 
nam życie, aresztująe preweneyjnie © 
soby, które zarezerwowały sobie poko 
je w hotelu, a których nazwiska zga- 
dzały się z nazwiskami osób, które by 
ły wskazane polieji. Doehodzenie 
stwierdziło, że bomby były przygoto: 
wane przez aptekarza, 

Wyniki dochodzenia. 
PARYŻ, (Pat). — Dochodzenie w sprawie 

zamachu na posiąg pod Ingrandes stwierdzi- 

że sprawcy uszkodzenia toru przybyli na 
autem j w ten sam sposób odjeeha- 

l. W*pewuej odległości od miejsca ckspdoeji 
która uszkodziła szyny, znaleziono na torze 
czerwona latarkę. Agencja Havasa zaznacza, 

   

iż zamach nie miał na cełu prawdopodobnie 
escby premiera, ponieważ inny pociąg mu- 
siał przejść po torze przed pociągiem, w któ- 
rym jechał Herrriot. 

Prawdcepodobnie chodziło więc a wstrzy- 
manie podróży Herriota do Nantes. 

Aresztowania. 
PARYŻ (PAT) „Le Journal* w de- 

peszy z Nautes donosi, iż niezwłocznie 
po otrzymaniu przez władze  wia- 
domości o zamachu pod Lugran- 
des aresztowano wszystkiech auto- 

nomistów bretońskieh, którzy zatrzy 
mali się w różnych hotelach. Będą o- 
ni oddani de dyspozycji władz, pro- 
wadzących śledztwo, w celu przesła- 

chania. 

Aresztowani autonomiści wypuszczeni 
na wolność. 

NANTES (Pat). W godzinach wie- 

czornych Herriot wziął udział w ban- 
kiecie, w ezasie którego odbył się sze 

reg owacyj na cześć dostojnego gos- 
cia, Następnie Herriot odjechał pocią- 
giem do Paryża. Na dworen zebrały 

się tłumy publiczności, które z ogrom 
ną serdecznością żegnały go. Po wy- 
jeździe Herriota autonomiści bretoń- 
Sty z Rennes i Vannes, aresztowani w 
tiągu dnia, zostali wypuszezeni na 
wolność. 

Wysadzenie szyn było aktem protestu. 
Ż, (Pat). Według urzędowych da- 

manych przeż ministerstwo spraw 
h, sprawcy zamachu na poeiąg, 
ał Herrioź cheleli raczej wystą- 

pić gwałtowną manifestacją, niż wywołać 
katastretę. Należy tak wnioskować na pad 
stawie tego, że zamachowey pozostawili na 
torze dwie czerwone latarnie, najwidoczniej 

właśnie w celu zwrócenia uwagi na zniszeze- 
nie toru, którego dekonaii. 

  

   
   

  

   

    

    

PARYŻ, (Pat). Wzwiązku z próbą zama- 

chu na premjera Herviota „Le Temips“ pu- 

błikuje dziś list, pisany na maszynie, a wrzu 
ceny wezoraj do skrzynki pocztowej. List 

ten stwierdza, że wysadzenic szyn w powie- 
trze byłe aktem protestu przeciwko „afron- 
towi“, jaki spotyka Bretanję z powodu przy 
jazćn Herriota na uroczystości 400-leeia po- 
iączenia Bretaunji z Francją. Wideług lista 
przedsięwzięte zostały wszelkie ostrożności, 
aby nie dopuścić do ofiar w ludziach, eho- 
dziło bowiem tyłko o demonsiraieję. Osobis- 
tości francuskie powiłane zostaną dopiero 

życzliwie, gdy przyniosą Bretanji 
do której ma ona prawe. 
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Zawalenie się posadzki w Kościele. 
WARSZAWA; (Pat). — W niedzielę 6 y. 

11 rana w kościele św. Krzyża po Śluhie, ce- 
lebrowanym przed wielkim ołtarzem, zawali- 

ła się kamieni a posadzka w prezbiterjum. 

12 osób spadło do podziemi kościoła, odno- 

ięższe łub lże »any. Przyczyną ka- 
tastrofy hyło osłabienie sklepienia w związ 

  

     

ku z przeprowadzanemi w kościele instalacja 
mi cgrzewania centralnego. Podpory, założe- 
ne pe wyjęcia części Ściany piwniey, byty 

  

niewystarczająco mocne i zawaliły się pod 
ciężarem zgromadzonych w  prezbiterjam 
«sób. £ 

Tylko dzie- 
premjer 

polecił zatrzymać pociąg. 
ki zimnej krwi strażnika, 
Herriot uniknął katastrofy. 

Dziwny zbieg okoliczności. 
PARYŻ, (Pat). — Dziwnym zbiegiem 0ko- 

ticzności niedzielne dzienniki paryskie opub 
Mkowały uwagi prasy beriińskiej eo do zasto 
sowania przeciwko  Keerberowi i 

  

represyj 
przez władze franeuskie. „Deutehe Tageszig. 
której Koerher był dorywczym współpracow 
nikiem, zaznacza, iż został on wydalony z 
Francji za współudział w separatystycznej 
uk! hretońskiej. — „Beeliner Tageblatt“ — 

występuje z pretensjami de premjera Her- 
rięta, że jako wutnomyślicieł nie respektuje 
wełności prasy, — Zamach na Herriota — 
zwznacza jeden z dzienników francuskich — 
jeż charakterystycznem podkreślenieni za- 

rzutów Berlines Tageblat*, uczynionych Her 

   

    

rietowi. 

NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM. 

   

      
        

  

     

          
     

           

Drukansės — Wi. Ś-te letnia I, 
tezórie 50 

stwo żałobne. 
Rossa. 
gacje wszystkich szkół wileńskich. 

Władysława Lichtarowicza 
pogrzeb odbędzie się dziś, dnia 22.Xi.1832. 

O godzinie 9'/, nastąpi wyprowadzenie zwłok z kaplicy grobowej przy 
szpitału św. Jakóba do kościoła św. Jakóba, gdzie zostanie odprawione nabożeń- 

Bezpośrednio po nabożeństwie odbędzie się pogrzeb na cmentarz 
Kondukt pogrzebowy zasłużonego działacza oświatowego otworzą dele- 
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Towarzystwo Popierania Przemysłu 
Ludowego w Wilzie. 

  

Agitatorzy w opałach. 
Burzliwy wiec Str. Ludcwego w Wilanowie. 

Dnia 20 bm. o godzinie 12 Stronnietwo 
Ludowe odbyło wiec pod gołem niehem w 
Wilanowie. Zebrało się cksło 1300 osób. Na 

wiee przybyli między innymi Wiitos, Kier- 
nik, Nesek, Bagiński, Smoła, Malinowski, Ko- 
smówska, ks. Panaś i inni. Po przybyciu po 
chodu z muzyką i sztandarami na płace w 
Wiłanowie rozpoczęto wiec pod przewodai- 
etwem posła Noska. 

Jake jeden z mówców przemawiał w imie 
niu władz Strennietwa Ludowego pos. Mali- 
newski. Przemówienia pes. Malinowskiego 
zebrani mea spokajnie lecz następny 
mówca ks. Pauaś gwałtownie podburzającą 
fermą swego przemówienia wzburzył zebra- 
nych tak daiece, że rozległy się okrzyki prze 
ciwko przywódeem zebrania przyczem tłum 
zaczął napierać na trybunę. Obceny na zeb 
raniu przedstawiciel władzy administracyjnej 

wezwał przewedniczącego zgromadzenia pos- 
ła Neska do uspokojenia zebranych. Poseł 

   

    

   

     

  

Nesek uczynił to, jednak w takiej formie, że 
wywołał skutek wręcz przeciwny. Wzburza- 
ny tłum zajął trybunę, zmuszająe posła No- 
ska de ustąpienia. Tłum w dalszymi ciągu na 
€ierał na swych przywódców, przyczem ze- 
stał lekka poiurbawasny Eo s 
róstwa < 
runkoówyet 
wzburzenym tłumem, zestał lekko ranny w 

rękę. 

      

jąc kiikunastu napastników. Kierow 
m wieeu i posłoan udzieleno ochrony po 
nej przed wzburzenym tłumem i odpro- 

ieh de miejscowej restauracji, gdzie 
Ji się de przybycia kolejki. Ochro- 

na w składzie kilku policjantów towarzyszyć 
im musiała aż do Warszawy. * 

Poważne demonstracje komunistyczne. 
FRANEFURT n/Menem. (Pat). — Tłum 

komunistów, złożony z mężczyzn, kobiet i 
dzieci, zajął w sobotę po połodniu ratusz. — 
Demonstrznci obsadzili wszystkie wejścia, 
poczem wtargnęli do urzędu opieki społecz- 
nej. Na fotelach urzędników złożono niemow 
lęta Tłum, rekrutujący się przeważnie z mie 

   
szkańców baraków dla bezrobotnych. 
chleba t węgła. Zaskoczone wiaze zmusz 

były do rokowań i ustępstw. Poiieja po pew 
nym czasie opróżniła gmach, unikająe roz- 
lewu krwi, ałe przez 2 godziny demonstran 

ci byli panami na ratuszu i nniemożliwiałi 
urzędowanie. 

  

Czy Hitler dojdzie do 

Warunki Hindenburga. 
Czy przyjmie je Hitler? 

BERLIN (Pat). W) niedzielę wie- 
czorem sekretarz stanu Meissner od- 
wiedził Hitlera w hotelu. Wizyta mia- 
ła na celu porozumienie się z Hitle- 
rem w sprawie nowej audjencji u Hin 
denburga. W prasie ukazała się nfor- 
macja, że prezydent Hindenburg chę 
tnieby powierzył misję tworzenia no 
wego gabinetu Hitlerowi pod nastę- 
pującemi warunkami: 

1) zapewnienie rządowi większoś- 
ci parlamentarnej, 2) pozostawienie 

Hitler czy 
BERLIN (Pat). W sprawie roko- 

wań prowadzonych przez prezydenta 

Reichstagu Goeringa z przywódcami 
stronnictw biuro Conti ogłasza komu 
nikat z miarodajnych kół ńarodowo- 
socjalistycznych, stwierdzający, że 
Goering wystosował zaproszenie nie- 
tylko do centrum i niemiecko-narodo- 
wych, lecz również i d niemieckiej par 
tji ludowej oraz do bawarskiej partji 
ludowej, tak, że odbędą się konferen- 
cje z przywódcami tych stronnictw. 

Narodowi socjaliści gotowi są pod 
jąć się misji tworzenia gabinetu, o ile 
prezydent Hindenburg przekaże m 
kierownietwo, czyli udzieli odpowied 

na stanowiskach ministrów Reichswe 
hry i spraw zagranicznycii. dotychcza 
sowych ministrów Schleiehera i Neu- 
ratha, 3) uszanowanie dekretów gospo 
darczych rządu Papena. 

Wątpią tu jednak w możl'wość 
spełnienie całkowitego pierwszego wa 
runku, gdyż prawdopodobnnie niemie 
cka partja ludowa, polobnie jak i nie 
miecko-narodowi 
stanowisko wobec propozycyj h'tle- 
rowskich. 

Goering? 
niego upoważnienia Hitlerowi. Dotych 
czas tego rodzaju upoważnienie nie 
nadeszło. Dłatego też rokowania a 
utworzenie gabinetu nie są prowadza 
ne przez Hitlera. 

Właściwym do tego człowiekiem 
jest obecnie raczej Goering, jako prze 
wodniczący Reichstagu, wybrany 
przez stronnictwa, które weszłyby do 
ewentualnej koncentracji narodowej. 
Rozmowy jego z przywódcami stron- 
nietw mają za punkt wyjścia kwestję 
zwołania Reichstagu stanowisko stron 
nictw wobec gabinetu Papena i możli 
kół narodowo-socjalistycznych podkre 
wość utworzenia nowego rządu. 

Ponowna wizyta Hitlera u Hindenburga. 
Urzędowy komunikat. 

BERLIN (Pat). W poniedziałek 
o godzinie 10,30 przed południem pre 
zydent Hindenburg przyjął na audjen 
cji przywódeę narodowych socjalistów 
Hitiera. Rozmowa trwała 26 minut. 
Po audjeneji wydano następujący ko- 
munikąt urzędowy: 

Po złożeniu prezydentowi przez 
przywódeę narodowych socjalistów 

Hitlera eświadezenia, że stronnictwo 
jego może współpracować tylko z rza 
dem przez niego samego prowadzo- 
nym, prezydent Hindenburg zwrócił 
się do niego jako do przywódey najsii 
niejszego stronnietwa Reichstagu z 

Pięć punktów 
BERLIN (Pat). Według doniesień 

Biura Conti, Hindenburg w swej roz- 
mowie z Hitlerem uzależnił swą zgodę 
na powierzenie przywódey narodo- 
wych-soejalistów tworzenia gabinetu 
od 5 następujących warunków 

1) Hindenburg zażądać miał aże- 

   

prośbą, ażeby ustalił czy i na jakich 
warunkach kierewany przez Hitlera 
rząd znajdzie w Reichstagu pełną i 
zdolną do pracy większość, posiadają- 
cą jednolity program. Hitler oświad- 
czył że edpowiedź swoją na prośbę 
prezydenta prześle dzisiaj po połud- 
niu na piśmie. 

Godzina audjeneji do ostatniej chwi 
li otoczona była ścisłą tujemnicą. Mi- 
mo to od rana w okoliey pałacu kane 
lerskiego gromadziły się tłumy, które 
przejcżdżającemu w samochodzie Hit 
ferowi w towarzystwie Goeringa i Fri- 
cka urządziły owację. 

Hindenburga. 
by skład personalny nowego gabinetu 
był ustalony po uprzedniem porozu- 
mieniu się z nim; 2) zastrzegł sobie 
speejalny wpływ na obsadę tek mini- 
-sterstwa Reichswehry oraz minister- 
stwa spraw zagranicznych; 3) doma- 
gał się przedstawienia jasnego i zdecy 

  

zajmą negatywne. 

władzy? . 
dowanego programu gospodarczego; 
4) zastrzegł się przeciwko nawrotowi 
do dualizmu między Rzeszą a Prusami 
5) przeciwstawił się kategorycznie ja 
kiejkilwiek bądź modyfikacji art. 48 
konstytucji. 

Poza temi 5punktami Hindenburg 
nie zgłosił żadnych zastrzeżeń eo do 
utworzenia gabinetu większości parła 
mentarnej z Hitlerem na czele. Jak za 
pewniają Hitler. nie wysunął ca do 
tych warunków żadnych objekeyj. Nie 

mniej — podkreśla Biuro Conti -— za 
równo w kołach politycznych, jak i 
wśród narodowych socjalistów szanse 
powodzenia misji Hitlera oceniane są 
seeptyeznie, W razie negatywnej od- 
powiedzi Hitlera—utrzymują dzienn. 
popołudniowe — Hindenburg zwróci 
się do przewodniezącego partji centro 
wej prałata Kaasa, zaleeająe mu pod- 
jęcie próby w kierunku utworzenia 
stałej większości parlamentarnej. Gdy 
by i ta próba zawiodła Hindenkurg u- 
ważająe, że wyczerpał wszystkie moż 
liwości parlamentarne, powróci do 
koneepcji gabinetu prezydjalnego. 

Odpowiedź Hitlera. 
BERLIN/ "(Pat owiedź Hitle- 

ra na warunki prezydenta Hindenbur- 
ga wręczona została na piśmie o godz. 
8 wieczorem sekretarzowi stanu Meis- 
snerowi w kancelarji prezydenta Rze- 
szy przez przewodniczącego Reichsta- ° 
gu Goeringa. 

Komunikat partji narodowo-socjali 
stycznej donosi, że odpowiedź ujęta 
jest w formę listu, zawierającego sze- 
reg pytań.Koła narodowo-socjalistycz- 
ne oczekują wyjaśnienia tych kwestyj 
w ciągu dnia jutrzejszego. Komunikat 
narodowo-socjalistyczny przyjęty zo- 
stał przez koła polityczne jako potwier 
dzenie  pesymistycznych horoskopów 
co do możliwości utworzenia gabinetu 
Hitlera. Taktykę jego uważa się za 
zwykłą grę na zwłokę. Wobec mini- 
malnych szans gabinetu koncentracji 
narodowej pod przewodnictwem Hitle 
ra, wysuwa się znowu koncepcja gabi- 
netu prezydjlanego, nie liczącego się z 
parlamentem. Koncepcja ta propono- 
wana jest przez koła wielkich agrarju- 
szy wschodnio-pruskieh posiadających 
duże wpływy na prezydenta Hinden- 
burga, który na niedzielę wezwał da 
siebie telegraficznie Oldenburga. Ja- 
nuschata, von Ostena oraz Berga i od- 
był z nimi dłuższą naradę. Należy pod 
kreślić, że w czasie narad przywód- 
ców narodowo-socjałistycznych były 
prezydent Banku Rzeszy dr. Schacht 
miał nalegać wraz ż kilkoma wybitne- 
mi osobistościami partyjnemi, aby Hi 
tler przyjął warunki Hindenburga. 
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Ś.p. Władysław Lichtarowicz. 
Odszedł w zaświaty człowiek o głę 

bokim umyśle i wielkiem sercu, któ- 
rem garąco kochał nietylko bliskie so 
bie własne społeczeństwo, lecz wszyst 
ko, co jest dobre, szlachetne i wznios 
łe w człowieku. 

U rodzony w r. 1863 w Ziemi Wileń 
skiej ś. p. Władysław  Lichtarowicz 
wy są i wychował się w tej, tak do- 

brze mu zaanej, aimosterze popowsia 

niowej, kiedy całe polsk » życie ducho 
we zostało zamknięte w ścianach pry 
wainego m eszkania, kiedy o dalszej 
i bliższej przeszłości mówiono jedynie 

   
   

    

   
szepiem, kedy najdroższe tęsknoty 
za wolnością znajdy 7 wyraz w ża- 
łosnych p.osenkach, któremi matki 
swe dzieci usy : 

Po ukończeniu gimnazjum w W.l 
nie w r. 1883 w okresie największego 
rozpętania się systemu rusyfikacyjne 
go Władysław Lichtarowicz udał się 
na wyższe studja do uniwersytetu w 
Kijowie, gdzie w r. 1889 ukończył wy 
dział Filozoficzny. Z zamiłowania pe- 
dagog oddaje się z zapałem kształce- 
T młodego pokolenia i 

stkie swe siły młodości i wieku 
o poświęca szerzeniu wie- 

    

niu 

  

   

  

    

    

   
ć zastosowania swej 

iej Władysław Lichta- 
row.cz osiada w pobliskiej Rydze i 
tam naucza i wykłada h'storję i geo- 
gratję przez lat 26. Jednakże umiłowa 
nie ojczystej mowy i rodzimej kultu- 
ry nie pozwoliło mu poprzestać na o- 
bowiązkach na auczyciela zawodowego. 

Z początku tajnie, a ne istępnie gdy sę 
zmien:ły warunki, to już jawnie, gro: 
madził Władysław Lichtarowicz licz- 
ne zastępy dziatwy „polski ej w Ry 
i naucza y 
budził w jej sercach miłość i przy 
zanie do Polski. W dobie porewolu- 

cyjnej, kiedy w państwie ro kiem 
y się obręcze zaciskające ca 

cie spałeczno-kulturalne, powsta 
Rydze. Towarzystwo Oświatowe 

  

na z:'emi 

  

    

  

   
  

    

  

  

    

ło w 
które pod kierownictwem Ś. p. Włady 
sława Lichtarowicza w latach 1906— 
1915 rozwinęło szeroką działalność w 
dziedzinie czytelnictwa i krzewienia 
kultury. Wielka wojna światowa i 
związane z nią przewroty nie wytrąci 
ły mu broni z jego krzepkich dłoni. 
Trwał nadal mocno na swoim zasz- 
czytnym posterunku oświatowym, 0- 
garniając swem opiekuńczem skrzyd- 
łem coraz liczniejsze rzesze, Po ewa- 

ji władz r kich i nastaniu o 
kupacji niemieckiej Władysław Lich- 

    

„tarow:cz zapobiegł dezorganizacji 
szkolnictwa a dbając przedewszyst- 
kiem o bliską jego sercu dziatwę pol- 
ską zgromadził rozproszone i pozba- 
wione nauki dzieci w liczbie około 
1006, założył dla nich osobną szkołę i 
sam na jej czele stanął. Z rozwojem 
wypadków wojennych, kiedy runęła 
potęga carskiej Rosji, kiedy została 
złamana żełazna moc niemieckiego 
żołnierza, a wyzwolone narody poczę- 
ły budować swe własne ni 'epodległe 
państwa, mogło się ziścić marzenie 
Ł'ehtarowicza o powrocie w progi oj- 
czyste i o pracy na własnej wolnej zie 
mi. Po sumiennem spełnieniu aż do 
końca swego obowiązku obywatels- 
kiego i nauczycielskiego w Rydze przy 
nastaniu pierwszej możliwości przy- 
bywa Władysław Lichtarow:cz do Pol 
ski i niezwłocznie przystępuje do pra- 
cy. W sierpniu r. 1919 jest on inspek- 
torem szkolnym okręgu łódzkiego. U- 
tworzenie po wyzwoleniu Wilna, Za- 
rządu Ziem Wschodnich, rozwój dzia 
łalności nowopowstałych na tych te- 
renach instytucyj i władz budzi w Ś. p. 
Władysławie Lichtarow.czu  nieprze- 
parte dążenie do stron rodzinnych, a 
przedewszystkiem do upragnionego 
Wilna, z którem się kojarzą wspomnie 
nia dziec'ństwa. 

Koś 

I oto pragnieniu staje się zadość. Tu 
w tem mieście, gdzie w obcej szkole 
pod przymusem pobierał obcą naukę, 
obejmuje stanowisko kierownika oś- 
wiaty. Tak jak On tę oświatę rozu- 
miał. To znaczy wolną, nieprzymuszo- 
ną w imię dobra i postępu ludzkości. 
—- Po krótkotrwałem istnieniu Zarzą 
du Ziem Wschodnich po powtór- 
nym najeździe bolszewickim i po po- 
nownem wyzwoleniu Wilna nastaje o 
kres Litwy Środkowej, wolnej, niepod 
ległej, mającej sama o swych losach 
stanowić. 

Niestrudzony Wadysław Lichtaro- 
wicz znów staje na czełe pracy ošwia- 
towej w charakterze dyrektora depar 
tameniu Komisji Rządzącej, Okres 
Litwy Środkowej, jako najbar- 
dziej samodzielny i najmniej za- 
leżny od innych organów władzy, 
narzucających zgóry pewne programy 
lub metody nauczania, może służyć 
najlepszym sprawdzianem zdolności 
twórczych i niewątpliwie stanowił naj 
wdzięczniejsze pole do rozwinięcia in 
dywidualnych właściwości w pracy pu 
blicznej. Tu właśnie ś. p. Władysław 
Lichiarowiez pozostawił nie *zatartą pa 

mięć u wszystkich, którzy wówczas 
mieli możność z nim współpracować. 
Jego pogląd na nauczanie jako na ро- 
słannictwo, woine od wszeikiej dome 
szki politycznej, jego troskliwe i 0- 
piekuńcze traktowanie uczącej się mło 
dzieży, zabarwione li tylko dążeniem 
do podniesien'a i doskonalenia warto- 
ści człowieka stanowiły niewzruszo- 
ne fundamenty, na których on wzno- 
sił gmach świ iątyni nauki. 

Z zakończeniem istnienia samodziel 
ności Litwy Środkowej z podporzą- 
dkowaniem pracy oświatowej władzy 
niinisterstwa w Warszawie zamyka 
się karta dziejowa szkolnictwa wileńs 
kiego pod światłem kierownictwem 
š. p. Władysława Lichtarowicza. 

Odtąd działalność tego skromnego 
cichego a niestrudzonego pracownika 
na połu oświaty, nauki i kultury ule- 
ga zwężeniu. Po wyjeździe z Wilna 
pracuje w Wydziale Nauki w Minister 
stwie, lecz wkrótce ponownie powra- 

ca do Wilna i obejmuje skromne sta 
nowisko nauczyciela w seminarjum 
męskiem im. Tomasza Zana. 

Ani zmiana stanowiska, ani zmia- 
na rodzaju zajęć nie wpłynęły i wpły 
nąć nie mogły na Jego postępowanie, 
na Jego poglądy na naukę i naucza- 
nie, na Jego stosunek do nauczyciel: 
i uczniów. 

Swe poglądy na świat, swój stosu 
nek do ludzi ukształtował $. p. Włady- 
sław Lichtarowiez pod wpływem tra 
dycji najszlachetniejszych porywów 
poprzednich pokoleń w walce o wol- 
ność, zahartował je przez żmudną a 
wytrwałą pracę całego swego niestru- 
dzonego życia i ozdobił najcenniejszą 
vartością duszy ludzkiej -— miłością 

do Człowieka, 

— (ześć Jego Świetlanej Pamięc!! 

  

W. Abramowiez 

  

Zgen matki marsz. Senatu 
ś. p. Raczkiewiczowej, 

Ww ubiegłą niedzielę zmarła w wie 
ku lat 78 w Warszawie 5. p. Ludwika 
z Lukaszewicz6w“ Raczkiewiczowi, 
matka marszalka Senatu į b. wojewo- 
dy wileńskiego, Wład. Raczkiewicza. 
Pogrzeb odbędzie się dziś o godz. 10 

po nabożeństwie w kole Ś-go Ale- 
ksandra. 

Kondelencja. 
Pan Wojewoda Beczkowicz wysłał depęszę 

kondolencyjną do p. Marszałka Senatu Ra- 
czkiewicza z powodu zgonu jego matki. Pan 
Włojewoda podczas pobytu w Warszawie w 
dniu dzisiejszym weźmie udział w pogrzebie 
Śp. Ludwiki Raczkiewiczowej. 

  

ciół ostrobramski i Ostra brama 
w nowych szatach. 

Chociaż najczęściej bywa, że jeśli 
idzie o p.ękno, rzadko w. .edzą, co po- 

siadają wyposażeni w nie, w jakicj- 
kolwiek formie ,) postaci, a już naj- 
częściej meeszkańcy pięknych miast 
bywają obojętni dla piękna ich archi 
tektury i zwykle dopiero obcy zwra- 
cają im na nie uwagę — to przecież 
każdą obojętność można przełamać. 
jeśli ją kruszy się  systematyczn e. 
Wytrwaie , informowanie o každem 
najdrobniejszem  posunięciu, o każ- 
dem odkryciu, każdej restauracji, 
krzyk o każdą (niestety bywają) szko 

dę... uczyni z pewnością, z czasem 
swoje i każdy wilnianin, bez względu 
na wiek i rodzaj, będzie, jak owo, we- 
rońskie bambino z sonetu, bodajże 
Wolskiego, czy Nowickiego, z entuż- 
jazmem pokazujące straniero'wi „ca- 
sa li Guuletta'* — szekspirowskiej, 

Ale jest od tego wyjątek. Objekt, 
kłóry żywo interesuje niemal każde- 
go mieszkańca naszego miasta, ba ca- 

łą Rzeczpospolitą to — Ostra Brama, 
a z nią, ale to już bliższych — i koś- 
ciół św. Teresy. 

Właśnie dokonywane są tam waż- 
ne rzeczy. I koścół i kaplica opłe- 
cione są rusztowaniami, prace trwają 

i niepodobna wstrzymać się od zapy- 
tania o nie u źródła. Jest przecież 
cała komisja, złożona z pp. arch. Bo- 
rowskiego, Jerzego Hoppena, p. Ja- 
montta, prof. Morelowskiego, konser 
watora Lorentza, arch, Narębskiego, 
prof. Ruszczyca, prof. Ślendzińskiego, 

ks. Zawadzkiego, i kan. Żebrowskie- 
go, która o pracach tych decyduje. 
Bezpośrednio prowadzi je p. inż. Bo- 
rowski, znany już nam wszystkim ze 
wzorowego wykonywania robót kon- 
serwatorskich przy szeregu cennych 
naszych pamiątek w Wilnie 4 poza 
niem. Stroną malarską tych prac kie- 
ruje p. J. Hoppen, do którego też 
zwróciliśmy się z PDA o informa- 

cje. 
Przedtem jednak „autopsja*. Oto 

już zdaleka szlachetny fronton wcze- 
śnie barokowy, według poważnie u- 
gruntowanej tezy prof. Morelowskie- 
go dzieło tegoż Constantina Tencalli, 
który zdaniem jego i kaplicę św. Ka- 
zmierza budował, (albo szkoły tegoż 
artysty), wzorowane na kośc. Santa 

Maria del Vittoria w Rzymie z r. 
1622. Regularność i niepokalana sy- 
metrja i spokój tej fasady, jakże c.*- 
kawym kontrastem są dla niesłycha 
nie żywej, niespokojnej, choć pięknej 
również, bramy bazyljańskiej, zbudo- 
wanej jakby dla tego porównania, 
tuż, obok. Przy swoim spokoju fron- 
ton kośc. św. Teresy przecież nie u- 
stępuje bogactwem, choć zupełnie in- 
nem, barokowej bramie. Teraz bo- 
gactwo to jest jeszcze wzmożone, o 
barwy, których przedtem nie było. 
Jest i parę ciekawych odkryć. Przy 
pracach restauracyjnych i. odczysz- 
czaniu calošci ž wielu warstw tynków 
i pobiałów, stwierdzono, że liczne 
części fasady zrobione są ze: szlachet 

KSC MOB: R w 

kilka wspomnień 
oś.p. prof, Władysławie Lichtarowiczu 

W! klasie wrzawa. Nagle wszystko ucich- 
ło — ujrzeliśmy Go bowiem idącego na lek- 
cję z dziennikiem i globusem w ręku, 

Jak zawsze — uśmiechnięty, pogodny. — 
Rozpoczyna wykład, wykład — szeregu niez 
wykle łatwo przyswajanych przez nas wiado 
mości, zaczerpniętych wprost z życia, z włas 
nej Jego praktyki. — To też nic dziwnego, że 
nikt z nas prawie nigly nie potrzebował zag- 
lądać do podręcznika. Uczył nie na następna 
lekcję, lecz — na zawsze. Lekcje geografji 
były najbardziej Tubianemi lekcjami. 

O k 

    

Chłopcy, zważcie. Korzystając z pięknej 
pogody — idziemy dziś na wycieczkę... 

Nam, młodym, nie trzeba dwa razy pow- 
tarzać. Wyobrażamy sobie, że oto będziemy 
mieli miłą rozrywkę w szarem życiu szkol- 
nem. I tak było rzeczywiście. 

Wycieczka ze Ś. p. prof. Władysławem 
Lichtarowiczem była połączeniem przyjem- 
nego z pożytecznem w pełnem tego słowa 
znaczeniu 

Skwar. — Z trudem wspinamy się na stra 
my szczyt góry. — Któryś z chłopców chce 
Mu dopomóc w przebyciu dużego jaru— bie 
rze Go 
nie przyjmuje. — Za chwilę jesł już na szczy 
cie — przed nami — i śmieje się z naszej 
opieszałości. 

                            

* * * 

Niedzielna wycieczka do Zameczku. 
Wyszlišmy z Wilna došė pėžno, więc mu 

sę silnie. wyciągać nogi. 
p. prof. Wlładysław Lichtarowicz — z 

plecakiem — dzieli nas przez drogę na gru- 
py. — Jutro każda z nich przed kursem zda 
relację z obserwacyj, poczynionych na wy- 
cieczce według Jego wskazówek. 

W: ten sposób zaden szczegół nie uchodzi 
naszej uwadze — wycieczka rzeczywiście 
kształci. 
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W Trokach — na wyspie. 
Na rozesłanym na pniu pledzie rozkłada 

śp. prof. Wił Lichtarowicz swoje śniadania. 
Do Jego zapasów dołączamy swoje i — za 
chwilę — wśród rozgwaru rozmów spożywa 
my razem dobrze zasłużony posiłek. 

Lekcję w klasie w zasadzie niczem n'e 
różniły się od lekcyj w terenie 

Bo Sp. prof. Wi. Lichtarowicz zawsze pot 
rafił przed naszemi oczyma roztoczyć oma- 
wiany krajobraz, barwnie uplastycznić oma- 
wiane zagadnienia. 

— Żeby się tak nam uczyć z podręcznika 
Pana Profesora... 

— Może... I — zagadkowy uśmiech. 
To jedno słowo rzucone nam było jak 

obietnica. 

Przed rokiem przeniesiony został w stan 
spoczynku, 

Podczas pożegnalnej akademji — i On — 
i my mieliśmy łzy w oczach. 

Odszedł od mas, lecz nadal pozostał nie 
strudzonym pracownikiem społecznym i bo 

  

jownikiem o lepsze jutro — nie swoje, lecz 
innych. 

REAR ZA 
I nagle ydszedł znów, ale — nazawsze. 

  

Dziś stoimy z cichą, lecz szczera lzą w 

soku, jak szczera była zawsz» nasza miłość 
i szacunek dla Niego. Stoimy uad mogiłą Te 
go, po Którym żal i smutek jest bezgranicze 
ny. 

Cześć 

    

Jego swiėtlanej ponios. 

Witoid Zahorski 
uczeń Sem, Nauce 

Nieszkoditwy, roślinny, nietłusty 

najlepszy z pudrów, to 

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

fumerje i składy apteczne. 

SBEGDEEZORZK RA ZO ORO SRROOTOO RADO 

Narady w sprawach 
przedsoborowych. 

Kolejne narady w sprawach przed- 
soborowych, odbywające się przy u- 
„dziale przedstawicieli Rządu i Hierar- 
chji prawosławnej, pod przewodnic- 
twem JE. Ks. Metropolity Djonizego, 
zostały wyznaczone na dzień 30 listo- 
pada i 1 grudnia r, b. (P.I.P 

nego materjału, mianowicie z pias- 
kowca. Wykonano zeń, z dużych jego 
bloków obydwie woluty (spirale, šli- 
maczn.ce) po obu stronach frontonu. 
Wobec braku tego materjału w na- 
szym kraju i ówczesnych środkach 
komunikacyjnych... można sobie wy- 
obrazić, co za pracę musiano wyko- 

nać dla sprowadzenia go aż z okolice 
Krakowa, czy według pogłosek — ze 
Szwecji. 

Piaskowcowy jest również piękny 
cartouche herbowy Paców w tym 
panionie u szczytu, a także obydwa 
świećzniki po bokach, wysokości po- 
nad dwa metry i każdy z jednego 
głazu! S 

Z tegoż materjału wykonane zo- 
stały też obeliski przy esownicach, 
przepiękne (łatwiej je ocenić zbliska, 
na rusztowaniu), głowice pilastrów 
a także ich bazy, oraz cała szeroka 
oprawa okna (z wyrzeźbionym anio- 
łem), w środku frontonu i wysokiej 
wartoścj artystycznej, figura M. Bo- 
skiej, w niszy po prawej *). Wspania- 
ły portyk jest z marmuru, czarnego 
i czerwonego, Tutaj mała dygresja 

Okazuje się, iż przysłowie łaci 
skie, że im'ona głupców umieszczają 
slę wszędzie, w równym stopniu jak 
do podpisów na trzech krzyżach Wi- 
wulskiego nad Wilnem i innych ob- 
jektów wielokrotnie, ciekawych i pię- 
knych, zasmarowywanych przez 

    

  

*) Konieczne jest zbadanie kaplicy św. 
Kazimierza. Wobec tego że miezawodnie 
twórca i tu i tam jęst jeden z pewnością 
i tam pod tynkiem kryje się ten sam szla- 

chetny materjał, który należałoby corychlej 
odsłonić, przywracając tem dawny wygląd 
budowli. 

ВБ ов оКК 

Kwestja mandżurska w Radzie L. Nar. 
GENEWIA (Pat). Rada Ligi Naro- 

dów wznowiła w dniu 21 b. m. pod 
przewodnictwem de Valery prace swej 
69 sesji, przy udziale prócz przewodni 
czącego 5 ministrów spraw zagranicz- 
nych, a mianowicie Wielkiej Brytanji' 

Simona, Polski — Becka, Niemiec 
— Neuratha, Czechosłowacji — Bene 
sza oraz Norwegji Braatlanda. Chiny 
reprezentowane są przez b. ministra 
spraw zagranicznych Wellingtona 
Koo, a Japonja przez specjalnego de- 
legata Matsuoka. 

Po krótkim wstępie, w którem wy- 
raził podziękowanie dła komisji Lyt- 
tona, przewodniczący udzielił głosu 
przedstawicielowi Japonji, którego 
przemówienie wypełniło przedpołudnio 
we posiedzenie. 

Delegat japoński jeszcze raz wyłu- 
szczył pogląd swego rządu na raport 
Lyttona, powtarzając krytyki i zarzu- 
ty, przedstawione w ogłoszonych wczo 
raj uwagach japońskich. Oświadczył, 
że nie może podzielić optymistycznych 
poglądów komisji co do przyszłości 
Chin. Omawiając obszernie kwestję 
bojkotu antyjapońskiego p. Matsuo- 
ka wyraził opinję, że konsekwencje 
bojkotu są częsio trwalsze i groźniej- 
sze, aniżeli skutki wojny. To też Liga 
Narodów powinna postawić bojkot po- 
za prawem. Pan Matsuoka przyznaje, 
że incydent 18 września, to jest ekspło 
zja na torze kolejowym, pozbawiony 
był znaczenia, ale wydarzył się on w 
okresie wielkiego naprężenia sytuacji 
z winy Chin i to było przyczyną, że in 
cydent ten spowodował akcję japońską 
która była akcją samoobrony. Matsu- 
oka wyjaśnia następnie, dłaczego Ja- 
ponja nie wniosła sprawy Mandżurii 
do Rady Ligi Narodów. Powody tego 
były następujące: 1) Uczucia narodowe 
Japonji nie dopuściłyby interwencji 
obcej w Mandżurji. 2) Ze względu na 

   powolność procedury Ligi obywatele 
japońscy, w razie odwołania się Japo- 
nji do Ligi Narodów, znaleźliby się w 
niebezpieczeństwie. 3) Mentalność ja: 
pońska jest odmienna od zachodniej 

  

Na Zachodzie zaczyna się dyskusja na 
długo zanim się sytuacja zaostrzy, pod 
czas gdy Japończyk długo czeka w na- 
dziei pomyślnego załatwienia 4) Kiedy 
nastąpiło niespodziewanie zerwanie, 
wydarzenia potoczyły się normalnym 
już torem. Następnie p. Matsuoka po- 
nownie oświadczył, że rząd japoński 
nie wspomagał ruchu niepodległościo- 
wego w Mandżurji. Nowy rząd w Man 
dżurji osiągnął już poważne rezultaty 
jak np. moneta papierowa osiągnęła 
kurs wyższy od srebrnej, co jest dowo 
dem wzrostu zaufania i stabilizacji sto 
sunków. Wkonkluzji p. Matsuoka przy 
pomniał, że także i inne państwa wy- 
syłały ekspedycje wojskowe celem ob 
rony swych obywateli. Tak postąpiły 
np. Stany Zjednoczone, wysyłając swe 
wojska do Meksyku w 1916 i 1917 ro- 
ku. Delegat japoński zapewnił, że Ja- 
ponja pragnie pokoju, a nie chce ob- 
cych terytorjów. 

GENEWA, (Pat). Popołudniowe 
posiedzenie Rady Ligi wypełniło prze- 
szło 2-godzinne expose delegata Chin 
Wellingtona Koo o raporcie Lyttona. 
Delegat chiński polemizował z argu- 
meniem, że Chiny nie są państwem 
zorganizowanem. Chiny przechodzą 
głęboką przemianę, przyczem jednak 
— jak stwierdza raport komisji — du 
że postępy zostały już osiągnięte. Jed- 
ną z głównych przeszkód dła zjedno- 
czenia i odbudowy Chin jest polityka 
Japonji, zmierzająca do zapobiegnię- 
cia konsolidacji Chin. Polityka ta po- 
dyktowana jest obawą, że zjednocze- 
nie Chin będzie przeszkodą dła eks- 
pansji japońskiej. Mówca zarzuca Ja- 
ponji chęć opanowania kontynentu az- 
jatyckiego, rozpoczynając od Mandżur 
j * Mongolj!. Co się tyczy bojkotu an 
tyjapońskiego, to Wellington Koo oś- 
wiadczył, że nie można dyktować za- 
łatwienia sporu, dopóki wojska japoń- 
skie okupują terytorjum chińskie. Mu- 
si być także usunięta presja faktów 
dokonanych, stworzonych podczas о- 
kupacji (t. j. utworzenie i uznanie 
przez Japonję nowego państwa man- 
dżurskiego). 

    

Z Rosji Sowieckiej. 
Sowiety powiększają wydatki na wo!sko. 

MOSKWA (Centropress). — Uroczystości 
z okazji 16 roezniey rewolueji komunistycz- 
nej odbywały się pod лак т obrony i pa- 
rad wojskowych. — Najefektowniejszemi mo 
mientaml uroczysteści w Moskwie jak i In- 
nych miastuch sowieckich, w kióryenh stacjo 
nuje wcjsko, były rewje wojskowe. 

Na głównych miejscach w prasie sowiee- 
kiej zamieszczane były rozkazy wojskowej 
rady rewolucyjnej pedpisane przez komisa- 
rza wójskowego Woreszyłowa. Pierwsza 
część fakiego rozkazu mówi o wielkich suk 
tesach bolszewizmu we wszystkiech dziedzi- 
nach życia a pisana jest w tenie uroczystym. 
Druga część poświęecna jest wyłącznie moż- 
liwości nowej wojny. 

Zdaniem Woroszyłowa — ostra nienawiść 
imperjalistów nadal skleroyana jest przeciw 
ko Związkowi Sowietów a awanturujące gru 
py Światowej burżuazji pędzą Świat do kata 
strofy nowej wojny i przeciwsowieckieh inter 
wencyj. — Dalej w rozkazie mówi się, że 
„Sowiety nie ueiekają się do wojny i wojny 
sobie nie żyezą* ale nie mogą istnieć iluzje 
a armja czerwona była, jest i będzie wierną 
strażniczką pokoju. Nikomu i nigdy armja 
sowiecka nie pozwoli przekroczyć granicy 
sowieekitj. — „W! elągu tych piętnastu lat 
— ciągnie dalej rozkaz — socjalistyczne zwy 
<ięstwa pracujących w Związku Sowietów u- 
pewniły moe i przysposobienie wojenne na- 
szych sił zbrojnych. Socjalistyczny przemysł 
daje armji czerwonej nową teehnikę wojen- 
ną. Fabryki i kołchozy wysyłają do armji 
ezerwonej najlepszych swyeh ludzi. Dzięki 
wytężonej pracy wszystkieh dowódeów, poli- 
tycznych działaczy, wszystkieh czerwonych 
żołnierzy i marynarzy, partyjnych I komso- 
molskieh organizacyj armja czrewena zdoby- 
ła wielkie sukcesy w przysposebieniu wojen 
nem i pelitycznem*, 

W związku z temi wskazaniami zawar- 

temi w rozkazie rady rewolucyjnej na uwa- 
gę zasługują zarządzenia w armji ezerwo- 

  

współczesnych matołów bez miłosier- 
dzia odnosi i do czasów dawnych. 
Przyzmać trzeba, że jednak tamci 
„grafo-muro-mani* byli daleko dy- 
skretniejsi i szlachetniejsi. Trzeba się 
dobrze przyjrzeć marmurowi czerwo- 
nej kolumny ji czarnych odrzwi: por- 
talu kościoła św. Teresy, żeby doj- 
rzeć na nich delikatnie, igłą wyskro- 
bane nazwisko imć, pana „Stanisława 
Wolodkowicza ciwuna biržanskiego“, 
oraz jego žony „Heleny Wotlodkowi- 
czowej ciwunowej birżańskiej*. Obok 
data — 1679. Są i wcześniejsze. Pięk- 
nie stylowo wypisany A. 1676 i nazwi- 
sko Lachowicz. Ną wąskim profilu: 
„Ioannes Gieskowski* ten już praw- 
dziwie ślicznie barokowym kształtem 
wyryty, że aż przychodzi na myśl, 
że to może jakiś ofiarodawca na odno 
wienie portalu? Data: „1674 mensis 
Augusti 81“, Mieczysław Kazimiecz 
Pióro podpisał się w 1671-ym. A da- 
lej: bez dat: M'chał Wysocki, Kubkie- 
wicz, Ioannes Meter(?), w 1668 Chrep 
towicz, jest i Bożyski(?) 1662, są daty 
1647 i 1645, Wcześniejszych nie zna- 
lazłem. Wiek XVIII wcale nie jest re- 
prezentowany b. mało: w XIX. Ostat- 
ni „nomen stultus* podpisał się w r. 
1879-ym zgoła ordynarnemi kulfona- 

mi jakiś Rudak. Nawet w tem wyra- 
ża się upadek kultury duchowej właś- 
ciwy tej dobie. P. Jerzy Hoppen, któ- 
ry wskazał mi owe napisy, widział 
także i w kościele św. Jana, z tyłu 
ołtarza, w cieniu na stiukach rokoko- 
wych podpisy z początków ub. w. 
Przypuszcza, Że to może studenci za- 

pełniali sobie czas przy rekolekcjach... 
Widziałem i ja w dawnym zamko- 
wym kościołku św. Trójcy w Lubli- 

nej, o których donosiły już telegramy, Cho 
dzi przedewszystkiem © powiększenie płac 
żołnierzy, szeregowych I dowódeów. 

Z ekazji uroczystości jubileuszowych nie 
udzielone żadnych odznaczeń i ułskawień, na 
tomiast podwyższono żołd. Jeśli się zważy, 
że żołnierze armji ezerwonej w ZSRR. żyją 
w iepszych warunkach, jeśli ehodzi o zaopat- 
rywanie w żywauość i odzież, niż reszta lud- 
ności, to przychodzimy eo przekonania, że 
w Rosji Sowieckiej otaczają wojsko troskli- 
wą Gpieką. Jeżeli ebcenie przystąpiono do 
podniesienia żołdu, to €zyni się tak jedynie 
z obaw, aby w armji niezadowolenie mie 
przybrało term katastrofalnych. 

Trzeba również nie zapominać, że podnie 
sienie pohborów przeszło 600,000 ludzi ma ró 
wnież znaezente finansowe. Do budżetu woj 
skowego ZSRR. wsunięte muszę być nowe po 
zyeje wydatków a to znaeznie zmieni wygląd 
budżetu sowieckiego na rok 1932—33, Pod- 
wyżka płae żołnierzy jest w ścisłym związku 
z upadkiem siły kupna rubla papierowego i 
w grueie rzeczy ma znaczenie raczej moralne 
a nie materjałne. W gospodarce finansowej 
państwa podwyżka ta przejawi się w formie 
powiększenia emisji pieniędzy paierowyeh. 
dnk emisja ta się powiększy i do jakiego sto 
pnia powiększony zostanie budżet sowiecki 
dotychczas nie można powiedzieć. Prasa so- 
wieeka bowiem zarówno jak i rząd sowiec- 
ki milezą, 

WĘGIEL i KOKS 
GÓRNOŚLĄSKI 

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

dostarcza 

M. Daui Wilno, Jagiełlońska 3, 

Składy: 

  

5 tel.BII, egz.od 1890r. 
Kijowska 8, tel. 999. 

TORE   

nie, nomina z datami z XVI w. i 
wezešniejsze. 

Efekty fasady, (którą już przed 
kilku laty odnowił prof. Kłos), nowo- 
odkryte piaskowce, pilastry, wszyst. 
ko to zostało umiejętnie podkreślone 
przez nowe, zaprojektowane przez p. 
Hoppena zabarwienie. Tło jest bron- 
zowawo-różowawe, o dość jasnym to- 

nie, pilastry są popielate. Wzmogo to 
osobliwie bogactwo fasady, szczegól- 
nie jednak zyskała na tem dzwonni 
z tyłu kościoła. Całe architektonicz- 
ne rzeźbienie jej ścian uwidoczniło się 
znakom.ce. Miedziana blacha jej ko- 
puły dziwnie teraz zgadza się swoją 
różowością z kolorem ściany. Nad ko 
pułą jest globus, na nim zaś napis: 
„Ten globus złocił S, Jan....ski w W. 
nie R-ku 1822*, Na globusie również 
złocony anioł. 

Przykrym  dysonansem jest bla- 
cha cynkowa zamiast dachówki, któ- 
ra bezwzględnie powinna być na mu- 
rze oddzielającym kościół od ulicy. 
Nie pojmujemy jak to się mogło tam 
znaleźć. 

Pięknie odnowiona jest też kapli- 
ca fundacji Pocieja, w stylu stanowią 
cym przejście od rokoku do neokla- 
sycyzmu i tu jest piaskowiec w ur- 

nach i niektórych innych szczegółach 
zdobniczych. Ciekawym drobiazgiem 
jest zachowany w ozdobach na tabli- 
cy erekcyjnej orzeł w orderze Orła 
Białego. 

Żeby się dostać do ogrodu klasz- 
tornego, trzeba przejść przez gmach 
OO. Karmelitów Bosych. Jest on te- 
raz przez dawnych  przywróconych 
dziś, gospodarzy odnawiany, wydoby 
wany z ruiny, w której pogrążyły go 
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na dz. 23.XI. środa i czwartek 24,XI. 

Žbyt DTAW dzi We, aby było dobre 
B. Shaw'a. 

Kupon ważny na | osobę. 

Nr. 268 (2510) 

  

        

PR L Oi ee S 
cič się z nim do kasy teatru na Pohulanee 
w oznaczonych w kuponie dniach. 

Odrzucenie protestów 
wyborczych. 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 21-go 
bm. Sąd Najwyższy rozpatrywał na po 
siedzeniu stronę formalną 5 protestów 
przeciw wyborom do Sejmu w okręgu 
wyborczym Nr. 63 — Wilno—miasto 
i powiat oraz jednego protestu przeciw 
wyborom do Senatu w wojewodztwie 
wileńskiem. Sąd Najwyższy postano- 
wił protest Szapiela przeciw wyborom 
do Senatu i protest Antoniego Zapol- 
skiego przeciw wyborom do Sejmu po 
zostawić bez uwzględni enia. Cztery in 
ne protesty przeciw wyborom do Sej- 
mu w okręgu wileńskim postanowiono 
przekazać na posiedzenie jawne Sądu 
Najwyższego w dniu 23 stycznia ro- 
ku przyszłego. 

Poco Trocki jedzie 
do Kaperhagi. 

PARYŻ, (Pat), Statek włoski „Praga”, wio 
zący Trockiego, zatrzymał się na pełnem mo- 

rzu nawiprost A w Mansylji. Łódź moto- 
rowa obserwac, i a przedstawic eli 
władz bezpie: wa, zbliżyła się do okrętu 
z którego wysiedli Trocki i jego żona oraz 

3-ch towarzys acych im przyjaciół. Następnie 
łódź skierowała się kii brzegowi, gdzie ha 
przybyłych oczekiwał samochód władz bee- 

pieczeństwa. Samochód ten odwiózł Trockie- 
go i jego otoczenie do Lyonu. skąd Trocki 
ma pociągiem odjechać przez Paryż do Ko- 

penhagi. Zanim Trocki wsiadł do automobiłu 
oświadczył jednemu z dziennikarzy, że pod- 
róż jego nie ma żadnego charakteru tajem- 
niczego. 4 lata s 6 pobytu w Turcji poś- 
więcił on na napisanie historji rewolucji ro- 
syjskiej. Praca ta jest już ukończona. Obec- 
nie Trocki udaje się do Kopenhagi na sku- 
tek zaproszenia studentów tamtejszego uni- 
wersytetu celem wygłoszenia odczytu na te- 
mał: „Co to jest rewolucja październiko- 
wa? Trocki zastrzegł się, że nie ma żadnych 
celów propagandowych, a odczyt będzie miał 
charakter czysto naukowy. Po S łoszeniu 
odczytu Trocki zamierza powrócić do Turcji 

Już po odjeździe samochodu do Lyonn 
okręt ,Praga” zawinął dopiero do portu w 
Marsylji, gdzie oczekiwała liczna publiczność 
oraz silne posterunki władz bezpieczeństwa. 
Wśród oczekujących rzesz komunistów 
domość o wcześniejszym odjeździe Trockie- 

go iuną drogą wywołała wielkie rozczaro- 
wanie, 

Nietylko na Wschodzie. 
FRANKFURT n. Menem, (Pat). W miej- 

seowošei Rossdorf pod Darmsztatem istnie- 

je sekta religijna, zwana „gminą syjońską*. 

Członkowie tej sekty widzą w innych hu- 

dzisch opętanych przez djabła, Zaszedł tam 

checnie następujący wypadek, przypomina- 

jący praktyki średniowiecza, Mianowicie 

członkowie sekty obili do nieprzytomności 

19-lełnią córkę wdowy, cierpiącą na padacz- 

kę, eheqe wypędzić z niej djabła Przy cere- 

monji tej obeena była matka nieszezęsnej o- 

fiary, która okazywała pomec sck<iarzom. 

Sprawą zajęły się władze prokuratorskie. 

Kto wygrał? 

WIARSZAWIA, (Pat). W. czwartym dniu 
ciągnienia I klasy 26 Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej główniejsze wygrane padły 
na munery: po 2 tysiące zł. 9.474 i 125.995, 
tysiąc zł. — 93.967, 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

WARSZAWA, (Pat). Londyn 29,26 —- 
29,10. Nowy York 8,919 — 8,899, Paryż 
34,95 -— 34,86. Szwajcarja 171,68 — 171,22. 
Wiłochy 45,70 — 45,48. Berlin w obrotach 
prywatnych 211,95. Tendencja niejednolita. 

AKCJE: Bank Polski 88,25 — 88. Tenden- 
eja przeważnie słabsza, 

  

   

    

  

   

  

  

            

rządy rosyjskie. Odnowione są już 

dwa piętra ze starannością, którą 
przyjemnie się konstatuje już przy po 
bieżnym rzucie oka. Pozostał parter 
zniszczony i zawalony jeszcze gru- 
zem. Korzystając z wielkiej uprzej- 
mości O. Antoniego  przedostajemy 
się do ogrodu skąd widać zbliska tył- 
ko szczytową ścianę kościoła św. Te- 
resy z linjowym, prostym, nowym 
ornamentem, podkreślającym jego za- 
sadnicze kształty, a także wyodręb- 

niającym swoistą attykę Sżczytu, da- 
lej — wspomnianą już dzwonnicę, 
oraz obok Ostrej Bramy wsparty na 
trzech arkadach. Ślady regularmych 
łuków są też w murze łączącym koś- 
ciół z kaplicą, 

Bardzo przykry jest widok, znów 
i tu tandetnie wklejonej blachy cyn- 

kowej na przemiłym portalu dawnej 
furty klasztornej, do Ostrej Bramy, 
w tym murze. Nic nie tłumaczy obec- 
ności tu tego paskudztwa zamiast da- 
chówki — esówki. 

Wysoki mur od strony Piwnej, 
ma u szczytu na całej długości rząd 
wnęk, jakby dawnych okienek, czy 
tylko ozdób? 

Zarośnięty, niezbyt słaremi drze- 
wami, ogród ma teren znacznie i sztu 
cznie, przez jakieś, zapewne stare usy 
piska rumowisk po dawnych, rozwa- 
lonych murach obronnych, podwyž- 
szony. Od ściany klasztoru trzeba by- 

  

ło ten nasyp odrzucić, aby odsłonić 
stary, brukowany ściek wzdłuż niej 
idący. Przedtem woda zalewała par- 
ter. Niemałą szkodę czyniły rosnące 
dość blisko muru ogrodzenia (od 
wschodu) i przy budynku drzewa, 
które trzeba było wyciąć, bo korzenie
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Szczątki powstańców z roku 1863. 

Ze Święcian donoszą, iż wczoraj 
podczas robót ziemnych prowadzo 
nych na drodze Komaje—Łyntupy 
robotnicy natrafili na większą ilość 
kości ldzkich, zupełnie zbutwiałych. 

Na podstawie przeprowadzonego 

dochodzenia przez specjalną komisję 
śledczo-historyczną, ustalono, iż ko- 
ści te pochodzą z czasów powstania 
1863 roku. 

Zebrane kości będą pochowane na | 
cmentarzu gminnym. 

Powrót polskich lotników z Litwy. 
Litwini traktowali polskich lotników b. dobrze. 

ŚWIĘCIANY, (Pat). W dniu 21 bm. o g. 
14 do Łyngmian na strażnicę KOP został 
przywieziony przez dwóch oficerów straży 
litewskiej kapitan-pilot Pokorny Władysław, 
jeden z ezłonków załogi polskiego samołotu, 
%tóry w ostatnich dniach lądował przymuso 
wo na terytorjum Litwy. Przybyeia lotnika 
polskiego oczekiwali p. starosta święciański 
w towarzystwie dyrektora szpitala w Świę- 
sianach dr. Malachiejeowa Graz dow6dey kom 
panji KOP kpt. Walentynowieza. 

Šwieciany. 
BOLĄCZKI RZEMIEŚLNIKÓW. 
W POW. SWIĘCIANSKIM. 

Wi dniu 20 bm. odbył się w Święcianach 

Pierwszy Powiatowy Zjazd  Rzemieślniczy, 

zorganizowany przez miejscowe Cechy z in 

<jatywy Izby Rzemiestai jw Wilnie. -- 

Na Zjazd przybyło ponad 2 zemieślników 

ze WS ich sakątków powiatu. — Obrady 
<sdbywały się w Sali Żydowskiego Teatru. 

lzby na tym Zjeździe obecn: 
, Szamański, dyrektor 

nek Zarządu Rady p. po 
iewiez; z ramienia Wy- 

działu Przemysłowego Woj. instruktor kor- 
wych p. Paczyński. 

  

  

  

   

      

  

     

    

   
   

    

niezriemnie charakterystyczna, iż 
t na otwarciu zdu przedsta 

ь administracji 
„ — Oczywiście rze- 

ko dowód, iż sprawy 
rostwo, ani Samorząd nie nie 

W! istocie obrady toczyły się głó- 
wnie nat położenia rzemiosła w pów:e 
«ie | slosuuku do niego administracji, oraz 
<zynuików samorządowych, 

Nad temi bolączkami lokalnemi wywią- 

zala się dyskusja w mastępstwie przemówień 
prezydenia i dyrektora Izby, którzy schara- 
%teryzowali ogólne położenie rzemiosła na 
terenie Województwa i zło: sprawozdanie 

z działalności lrby, jako organu reprezenta- 

cyjnego i tem samem powołanego do obrony 
> rzemiosła. 

Rzecz 

mie było nz 
wiciali z r. 

  

      

    

    

   
  

Zateresow 

Przedstawiciele cechów święciańskich | 
delegaci z prowincji w rzeczowych wywo- 

<iach podnieśli szereg zarzutów, niewłaści- 

wego traktowania rzemiosła przez władze po 

wiatowe, wskazując na systematyczne zanie- 
dbywanie przewidzianej ustawowo opieki 
zynnika adaninistracyjnego nad rzemiosłem 

fignerowanie interwencji przedstawicieli ce- 
<chów w sprawach, wymagających natychmia 
słowego stanowiska władz powiatowych --- 
w wypadkach, jak ujawnienie nielegalnie 
wykonywanego rzemiosła przez jednostki nie 
posiadające do tego tytułu, wydanie kart 
rzemieślniczych osobom nie uprawnionyrm, 
sczy nie zasługującym ua to i t. p. 

Delegaci żalili się, iż, gdy w jakichkol- 
wiek sprawach przedstawiciele rzemiosła u- 
ałają się z luierweacją do Starostwa to bądź 
mie są wcale przyjmowani, bądź są kierowam 
do Izby Rzemieślniczej w Wilnie i to w 
„sprawach, podlegających właśnie kompeten: 
cji p. starosty. Na podania zaś z reguły po 
Kilka miesięcy oczekiwać muszą na odpo- 
wiedź. 

Wł wyniku obrad uchwalono szereg гехо- 
ducyj nabury gospodarczej i zawodowej, do- 
magających się między innemi: 

Uruehomieniz taniego kredytu dla rze- 
amiosła; stworzenia specjałnego Centralnego 
Banku Rzemieślniczego w Warszawie; obni- 
żenia een na wyrcby przemysłu skartelizo- 
wancgo w stosunku do een produktów rze- 
mieślniczych i rolniczych; nawiązania šelš- 
dejszego kontaktu z rolnietwem; zorganizo- 
wanie się ealego rzemiosła kresowego w ce- 
«thach, a is w celu bliższej współpracy z Iz- 
jbą Rzemieślniezą; należytego popareia pro- 
„jektu ustawy e ociironie produkcji szewskiej 
i eholewkarskicj — oraz dwie rezolueje do- 
"magające się unormowania stosunku władz 
io rzemiosła na terenie powiatu. 

Rezolucje te brzmią: * 

1. Zjazd prosi Pana Wojewodę 0 skutecz- 
"ną imierwencję, aby Władza Przemysłowa I 
instancji przystąpiła nareszcie do zwalcza- 
la nielegalnie prowadzonego rzemiosła. 

2. Zjazd uważając, że karty rzemieślni- 
«ze w pow. święciańskim wydawane były i 
-są dotychezas bez ograniczenia, zwraca się 
<do Pana Wojewody z prośką o sprawdzenie 
spodstaw prawnycł! wszystkich dotychczas wy 

                  

drugi mur prze 

«chodząc go nawyłot aż do wnętrza 
el! Mur ogrodzenia ma z tego po- 
"wodu juź olbrzymie pęknięcie, które- 
go tę przyczynę me odrazu określono, 
to samo grozi wielkiemu murowi od 
Piwnej. To samo — analogja — i... 

ich rozsadzały jeden į 

  

ścianom Bibljoteki Uniwersyteckiej, 
sgdzie za blisko rosnące topole stanow 
»czo trzeba usunąć, póki szkody nie 
"będą zbyt wielkie i kosztowne. 

Powrót przez krużganki klasztoc- 
me ciągle w towarzystwie miłego gos- 
'podarza, O. Antoniego. Oglądamy od- 
nowioną salę dawnej bibljoteki, dziś 
kaplicę klasztorną, salę rekreacyjną, 

«dawniej popsutą przepierzeniami. Po 
«drodze spotykamy bardzo ciekawy, 
starożytny zegar szafkowy. Jakimiś 

trafem nie zrabowali go opiekunowie 
xe wschodu, nieznacznie tylko nad- 

"wyrężając go. Dziś jak przed stu i 
paruset łatami, po drobnem uzupełnie 
miu wskazuje OO, Karmel tom swoją, 

jedną tyłko, „od urodzenia*, wska- 
zówką — godziny. 

W myś! surowej reguły zakonu, 
sozdób żadnych nie spotykamy. Cie- 
kawy nap's tylko odnaleziono w re- 

fektarzu: „Ad mensam sicut ad cru- 
<cem, ad crucem sicut ad mensam*, 

Wszędzie widać znaczny pietyzm 
"w stosunku do dawnych form gma- 
"chu. Pielęgnowana jest też па а- 
"chach nasza piękna esówka, aż aksa- 
mitna, tak miękka w ciemnej, szla- 
chetnej barwie swojej patyny. 

Teraz sama Ostra Brama. Praca- 
mi restauracyjnemi kieruje przy niej, 
jak ; przy kościełe (strona malarska 
P. Hoppena) p. inż. arch. Borowski. 

czyszczono doskonale całą połu- 

    

Kapitan Pokorny przebywał w Ucianach 
na Litwie przez 5 dni. Obeenie, po wypadku 
czuje się nieco lepiej, jest jednak silnie po- 
thuczony. 

Lotnik polski odzywa się bardzo poehle- 
bnie o (rakiowaniu go przez władze litew- 
skie. 

Drugi członek załogi samołotu polskiego 
— podofieer — wysłany został wraz z apa- 
ratem koieją z Ucian przez Dyneburg do 
Polski. 

danych kart rzemieśniczych na terenie pow. 
šwicelaūskiego. 

Pod koniec obrad Zjazd uchwalił jedno 
głośnie wysłać depesze hołdownicze do Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej (prof. Miošcic- 
kiego i Pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego, oraz z wyrazami podziękowa- 

nia za opiekę nad rzemiosłem do p. ministra 
Przemysłu i Handlu, p. wojewody Wileń- 
skiego Beczkowicza oraz Prezesa Rady lzb 
Rzemieślniczych senatora Stefana Wiecho- 
wieza. 

Nie wątpimy, że te pierwsze publiczne ob 
rady rzemieślników powiatu święciańskiego 
znajdą należyte echo i wpłyną na poprawie- 

nie ich położenia. bos. 

OBCHÓD 25-EJ ROCZNICY ZGONU 
WYSPIAŃSKIEGO. 

W! związku z przypadającą w dniu 28 

listopada 25-ią rocznicą śmierci Stanisława 

Wyspiańskiego odbyło się tutaj posiedzenie 
komitetu obywalelskiego zorganizowanego 
przez miejscowy komitet BBWIR. Na posie- 
dzeniu tem omówiono program obchodu, 
przewidujący wystawienie „Warszawianki 
przy obsadzie ról przez miejscowe siły z po. 

šro dinteligencji, 

Niemenczyn. 
PRACA OBYWATELSKA. 

Przed 4 laty zostało założone w Niemen- 
czynie przedszkole, które utrzymuje się sta- 
łe ze wspólnego wysiłku społeczeństwa. Fakt 
utrzymania przedszkoła w dobie kryzysu jest 

dowodem ofiarności społeczeństwa i zrozu- 

mienia konieczności utrzymania tak ważnej 

placówki. Do przedszkola uczęszcza 30 dziec: 

Za 12 dzieci płacą rodzice po 5 zł. miesięcz- 

nie, reszta zaś dziatwy jest biedną, korzysta 
z przedszkola bezpłatnie i jest raz dziennie 

dokarminna. Przedszkolem opiekuje się Koło 
Ziemianek wraz z miejscowym komitetem, 
w skład którego wchodzą: p. M. Przewłoc- 
ka prezes, p. por. Pożarzycka wiceprezes, p. 
Regner Michał sekretarz, p. L. Osmólski 
skarbnik oraz członkowie: ks. M. Michnie- 
wiesz, p. kpt. Michalewska, p. W. Michniewi- 

czowa, p. Antoni Balcewicz i p. F. Jaworski. 
Przedszkole odpowiada wymaganiom wy- 

chowawczym i jest dobrze postawione, so 
zresztą stwierdził p starosta pow. wileńsko- 
trockiego, który w ubiegłym miesiącu odwie. 
dził je i wyraził uznanie. 

Komitet wydaje rocznie na utrzymanie 
przedszkola 4000 zł. (cztery tys.). Na ten 
wydatek otrzymuje od urzędu gminnego 600 
złotych rocznie oraz niektóre świadczenia w 
naturze, od Koła Ziemianek 600 zł. rocznie, 
od Rodziny Wojskowej 240 zł. rocznie, z of- 
lat dzieci zamożniejszych -rodziców 600 zł. 
rocznie — razem 2040 zł., resztę zaś musi 

zdobywać hnprezami. 
Jak społeczeństwo nasze jest ofiarne świad 

czy ostatnia zabawa na przedszkole w dniu 
12 bm. która dała w tak krytycznych cza- 
sach 378 zł. czystego dochodu. Organizacją 
bufetu slsładkowego jak i zabawy zajęła się 
bardyo gorliwie p. por. Pożarzycka, która 
nie szczędząc trudów rozjeżdżała po okoli- 
cznych majątkach zbierając produkty. Miej- 

scowe panie również pośŚpieszyły chętnie z 
datkaani ma bufet. Przy tej sposobności słowa 
uznania wyrazić należy też p. dowódcy Ba- 
onu Niemenczyn za poparcie, jakie okazuje 
nam w poczynaniach społecznych oraz uży- 
cenie bezpłatne sali i orkiestry, W. 

ŚMIERĆ GŁODOWIA ŽEBRAKA, 

WI zaścianka Lipowo, gm. niemenczyń- 
skiej znaleziono na drodze w rowie nawpół 
zatópicne i zamarznięte zwłoki nieznanego 
mężczyzny. Dochodzenie ustaliło, że są to 
zwłoki żebraka nawpółobłąkanego, który ob- 
chodził ckoliezne wsie. Sekcja ustaliła, że 
zmarł on z głodu. Nazwiska narazie nie us- 
talcna. (e) 

  

    

dniową stronę, wraz z attyką, przy- 
czem zrobiłono szereg odkryć. Np. 
znana iradycyjnie jako rzekoma gło- 
wa Zygm. Starego (wysoko, pod gzym 
sem), okazała się głową Hermesa—- 
symbol handlu, tędy wędrującego? 
Na dołe znaleziono dwa zamurowane 
okienka, zaś po obu stronach orła 
dwie gotyckie wnęki, już niekomplet- 
ne dzięki utworzeniu później, baroko 
wej, mieszczącej dziś Godło Rzplitej. 
Nowa wnęka pochłonęła i przypusz- 
czalną trzecią środkową i części 
dwóch po jej bokach. Dobrze, że 
wszystko to poodsłaniano, aby świad 
czyło o dawnym kszłałcie i starożyt- 
ności bramy, Do któregoś z wspomniana 
nych okienek należałoby schować te- 
raz tę wstrętną blaszaną latarnię, 
przylep'oną szpetnie na murze przy 

bramie, jako sygnał dla ruchu, 
Jeszcze jedno ciekawe znalezisko 

—to wgłębienie w bramie, na żelazną 
kratę, która jej wylot południowy z 
góry na dół kiedyś zasuwała. 

Od wewnątrz projektowana jest 
doniosła zmiana, mianowicie usunię- 
cie brzydkiego trójkąta (z pocz ub. 
wieku) nad kaplicą dla nadania jej 
trontówi szlachetniejszego wyglądu i 
zarazem odsłonięcia pięknej attyki. 
Jest to jak starania o przywrócenie 
zniesionego przez Murawjewa dawne 
go, polskiego napisu, oraz Orła i Po- 
goni po obu stronach monogramu M. 
Boskiej na balustradzie. — Sprawa 
godna żywego aplauzu i poparcia spo 
łeczeństwa w leńskiego. 

8. Z. Kl. 

PAT   

ZA JEDNO ŚWIADANKO 
+ przyjaciółmi, nabyć można ара- 

rat radjowy, ltóry sprawi każde: 

mo codzienae prawdziwe biesiady 

duchowe. 

Kto nie ma jeszcze aparatu radjo- 
winien zzwłocznie zgło- 
lo najbliższego Urzędu Po- 

o lub do „DETEFONU*, 

    

    

        

wa, Zielna 30. 4dzie hez- 
e „otrzyma wszelkie infor- 

macje. 

Do nabycia w WILNIE: 
w sklepie firmy 

BLOCK-BRUN, Mickiewicza 31 

RESTA ROSE 

Lokalna konferencja polska- 
sowiecka. 

Koło wsi Witmany koło Rubieżewicz od- 
była się polsko-sowiecka konferencja grani- 
czna 'poświęcona sprawom granicznym. Na 
konferencji załatwiono kilka zatargów gra- 
nicznych, zwrócono 17 kGni należących da 
wiłościan sowieckich, a zbiegłych na teren 
polski, wydano dwóch dezerterów żołnierzy 
sowieckich oraz uregulowano stretę granicz- 
ną między zaściankami Stanowo a Krynki 

Zwalczaįmy žebractwo 
dzieci. 

Od p. Marji Dobrowolskiej otrzy. 
mujemy następujące bardzo słuszne 

uwagi o żebractwie dzieci: 

Odnośne czynniki winny zwrócić 
uwagę na fakt żebrania przez dzieci, 
względnie na posługiwanie się dziećmi 
w cełu wzbudzenia tem większej lito- 
ści. Np. przy kościele św. Jerzego co 
niedzieli stale dyżuruje kilka mło- 
dych żebjraczek z małemi dziećmi, 
które nota bene są szczypane i bite, 
aby tem głośniej płakały. Przy skwer- 
ku na płacu Katedralnym już rozpo- 
czął zimowe urzędowanie mały chło- 
piec. W! każdej, mniej uczęszczanej 
przez policję ulicy napastują prze- 
chodniów żebracy z dziećmi. Tow. 
Walki z żebractwem | Tow. Opieki 
nad dzieckiem winny się zastanowić 
nad tem co z takich dzieci wyrośnie? 
Žebractwo jako forma „walki“ o byt 
jest dla dzieci niedopuszczalna, a do- 
rosłych, którzy dzieci w ten sposób 
demoralizują winna spotkać zasłużo- 
na kara. 

Konferencja Instruktorek 
Wychowania Obywatelskiego 

Z. P. 0. K. 
W dniach 12, 13 i 14 bm. odbyła się Kon 

ferencja instruktorek Wychowania Obywateł- 
skiego, Wileńskiego Woj. Zrzeszenia Związ- 
ku Pracy Obyw. Kobiet. 

Otwarcia Konferencji dokonała przewod- 
nicząca Zrzeszenia p. dr. Janina Rostkowska, 
w obecności p. wojewody Beczkowicza p. Sta 
rosty Tramecourta, przedstawicieli Kurator- 
jum i delegata BBWIR. Po zagajeniu Kon- 
ferencji przez p. Rostkowska, wyłożen u ce- 
łów i zadań konferencji przez delegatkę Za- 
rządu Głównego z Warszawy p. Śliwińską i 
serdecznych przemówieniach p. wojewody i 
innych przedstawicieli, rozpoczęły się właś- 
ciwe obrady, które toczyły. się do obiadu w 
sali Sekretarjatu BBWR. a po południu w 
siedzibie Związku lub na jednej z placówek. 

Obradom konferencji trwającym Irzy dni 
przewodniczyła kierowniezka reteratu Wy: 
chowania Obyw. Zarządu Głównego p Sliwiń 
ska. Szereg pań wyglosilo bardzo cickawe 
i dobrze opracowane referaty: .O pracy kul- 
turalno—oświatowej", matcdach eketensyw- 
nej i intensywnej, samorządach. warunkach 
i potrzebach środowiska miejs 2 i wiej- 
skiego, różnicach ZPOK, od: innych organi- 
zacyj i t. d. Każdy referat był żywo przedy- 
skutowany, co pozwoliło wyciągnąć konkret- 
ne wnioski. 
W! konferencji udział brało Wilno i delegatki 
wszystkich powiatowych 7rzesreń Woj, za 
wyjątkiem Mołodeczna, ogółem przeszło trzy 
dzieści pań. Obrady dały wyniki zadawal- 
niające, gdyż pozwoliły opracować metody 
pracy kulturalno—oświat>wej i szerzenia uš- 
wiadomienia obywatelskiag> wśród jak raj- 
szerszego ogółu kobiet. х 

    

  

  

Zoł. Kal. 

Sprawa zaległości 
podatkowych. 

WI dniu 17 bm. jak pisaliśmy odbyła się 
w lokalu Izby Przemysłowo-Handlowej kon- 
ferencja członków Komisji Podatkowej Izby 
wraz z przedstawicielami zaproszonych Zrze 
szeń Gospodarczych w sprawie rozłożenia na 
raty zalęgłości podatkowych. 

Po zamieszczeniu przebiegu konterencji 
w ogólnym zarysie, poniżej zamieszczamy 
główne wytyczne uchwalone na tem posie- 
dzeniu. 

Opracowany przez biuro projekt w spra- 
wie likwidacji zaległości opiera się na nastą- 
pujących głównych zasadach: t) konsolida- 
cji wszystkich zaległości podatkowych przy 
jednoczesnem umorzeniu kar za zwłokę i ko- 
sztów egzekucyjnych. 2) umorzenia zaległoś- 
ci nieściągałnych przyczem umorzenia były- 
by uprawnione przez ad hoc powołane ko- 
misje; 3) resztujące kwoty zaległości uzna- 
ne za ściągałne, podlegałyby spłacie ratami 

w ciągu łat 10 przy wpłatach minimum dwa 
i pół proc. zaległości kwartalnie; 4) nadpłaty 
na jpoczet zaległości, dokonane w ciągu ro: 
ku ponad kwotę 4 rocznych rat, powodują 
bonifikaty, ustałone w ten sposób, że wcześ- 
niejsza spłata korzysta z większej bonifika- 
ty; 5) punktualni płatnicy nie posiadający za 
ległości podatkowych otrzymaliby premje w 
postaci bonów, wynoszących 10 proc. sun 
płaconych na poczet należności bieżących, 
któremi można byłoby po upływie 2-ch lat 
od chwili ich wystawienia spłacać przyszłe 
podatki, 

Projekt ten zostanie przesłany poszczegól 
nym Izbom. Przemysłowo-Handlowym celem 
ujednolicenia opinji samorządu gospodarcze 
go w omawianej sprawie i przedłożenia go 
następnie ezynnikom miarodajnym. 

WSIE NS RSA 

Przysposobienie wojskowe leśników 
Wiłeńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

W dniu 11 listopada b. r. w czasie 
defilady z okazji Święta Niepodległo- 
Ści, za dziarskiemi oddziałami Pocz 
towego i Kolejowego przysposobienia 
wojskowego, ujrzeliśmy nieliczny, ale 
dbrze 4 sprężyście maszerujący plu- 
ton leśników państwowych ze sztan- 
darem na czele. 

Zainteresowani tą nową organ zu 
cją, gdyż do iej pory nie Wdlnu nie 
było wadomem o Przysposob.eniu 
Wojskowem Leśników, zwrócilśmy 

się do dyrektora W-łeńskiej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w celu zasięg- 
nięcia odnośnych infonnacyj. 

Po zapoznan. u nas z ogólnemi wy- 
tycznem: pracy P, W. L., dyrektor 
E. Szemioth, kieruje nas do sekreta- 

adu Głównego P. W. L. W-- 
leńskich inż. Dankiew'cza, który u- 
dzieła nam następujących wyjaśnień: 

Duchowym twórcą P. W. Leśni- 
ków jest &. p. b'skup Bandurski. On 
to, w rozmowie z dyr. Szemiothem, 
rzucił myśl zorganizowania P, W. Le- 
śników i myśl ta została  zrealizo- 

wana. 
Uchwała, na mocy której zostało 

zorganizowane pierwsze na terenie 
Rzpl.tej Przysposobienie Wojskowe 
Leśników, została powzięta w roku u- 
biegłym na zjeździe nadłeśniczych 
Wilenskiej Dyrekcji L. P. 

W ciągu roku prowadzone były 
prace organizacyjne, opracowany 20- 
stał statut Stowarzyszenia i po za- 
tw.erdzen'u jego, przystąp:ono do re- 
alizowania wytyczonego uprzednio 
programu. W pierwszym rzędzie na- 
leżało przygotować odpowiednią ilość 
instruktorów P. W., którzyby prowa- 
dzili następnie pracę wyszkoleniawą 
na terenie poszczególnych  nadleś- 
nietw. W tym też celu w gościnnych 
murach 1 p. p. Leg. w Wiinie, został 
zorganizowany w ub. miesiącu przez 
Okręgowy Urząd W. F. i P. W. kurs 
dla instruktorów. Kurs ukończyło 47 
słuchaczy — nadleśn'czych 3 Ieśni- 
czych lasów państwowych. 

Dziś jesteśmy już zupełnie zorjen- 
towani co i jak powinniśmy robić i 
praca na terenie wre w całej pełni. 

— (Czy moglibyśmy prosić Pana 
Inżyniera o bliższe podanie nam, ja- 
kie są wytyczne pracy Przysposobie- 
nia Wojskowego Leśników? 

— Rola leśnika, jako czowieka in- 
teligentnego, rzuconego w wielu wy- 
padkach w okolice maąłło dostępne, 
gdzie jest prawie jedynym przedsta- 
wiciełem władzy państwowej — jest 
bardzo poważna, zarówno w czasie 
pokoju na polu pracy gospodarczej 
i kulturalno-oświatowej, jak i w cza- 

    

sie działań wjennych. Leśnik. jako 
człowiek, który zna dobrze okolicę, 
w której pracuje, zarówno jak i ludz: 
i m'ejscowe stosunki, może w czasie 
wojny oddać armji niesłychanie cen- 

zapytujemy zkolei. 
Najważniejszą jednak uwagę kła- 

dziemy na scementowan'e naszego 
społeczeństwa, na pracę państwowo- 
twórczą. Przez naukę, przez organi: 
zacje gospodarcze i kulturalno-oświa- 
towe, przez sporty, sami chcemy zdo- 
być pewną sprawność i to samo krze 
wimy wśród m.ejscowej ludności, któ 

ra musi zrozumieć, że leśnik polski, 
ło nietyłko gospodarz jej majątku 
państwowego, ale człowiek, do któ- 
rego powinna odnogjć się z całem za- 
ufaniem we wszystkich sprawach dla 
nej bardziej zawiłych, Chcemy, aby 
nasze place sportowe, które buduje- 

my przy nadleśnictwach, były ośrod- 
kami, gdzie nietylko nasi członko- 
wie t. j. funkcjonarjusze nadleśnictw 
będą zdobywali tężyznę mięśni i du- 
cha, ale żeby stadjony te były ośrod- 
kami, które odciągną młodzież wsi 
naszej od zgubnej propagandy wywro 
towej, zachęcą ją do szlachetnej ry- 
wałzacji sportowej, a przez odczyty 
i pogadanki zbliżą ją i ściślej złącza 
z naszą wspólną ideą — pracą dla 
państwa. 

— jakie zamierzenia mają Pano- 

wie na najbliższą przyszłość? — 
zapytujemy z kolei. 

-— W' najbliższej przyszości Zarząd 
Główny P. W. L. zamierza zorgani- 
zować kurs narciarski dla instrukto- 
rów Kół P. W. L., które pokrywają 

się terenowo z nadieśnictwami. W 

ten sposób będziemy mieli możność 

podniesienia naszej sprawności fizy- 
cznej i rozpowszechnienia tego, tak 

miłego i pożytecznego sportu na te- 

renie całej Wileńszczyzny. Muszę za- 
znaczyć, że narciarstwo przyczyni się 
znakomicie do ułatwienia wykonania 
naszej pracy zawodowej w zimie. 
Nadto dla członków naszego P. W. 

którzy pracują w Centrali Dyrekcji 

Lasów Państwowych w W'lnie zo- 
stanie zorganizowany kurs instruktor 
ski obrony gazowej i przeciwlotni- 

czej. 

— Pozwoli Pan Inżynier, że za- 
damy mu jeszeze jedno pytanie? Jak 
dużo członków liczy Przysposobienie 
Wojskowe Leśników? 

— (Członków mamy około 1000, 
w tej liczbie ćwiczących do 800. 

Na tem ograniczamy swój wywiad 
i życzymy owocnej pracy nowej or- 
ganćzacji Leśników Wileńskich. 

  

Wykrycie potajemnej jaskini hazardu. 
Nagła rewizja przy W. Pohulance 27. Obfity połów. 

Wydział Śledezy m. Wilna po przeprowa- 
dzenia wywiadów i obserwaeyj ustalił, że w 
mieszkaniu Aleksandry Bortkiewiczowej przy 
ul. W. Pohulanka Nr. 27 mieści się potajem- 
ny klub hazardowej gry w karty. 

Klub postanowiono zdemaskować i zllk- 
widować. W) tym eelu zarządzono przepro- 
wadzić w mieszkaniu Bortkiewiczowej na- 
głą rewizję, 

W. nocy z niedzieli na poniedziałek kil- 
ku wywiadóweów późno w nocy 
PRZEDOSTAŁO SIĘ NIEPOSTRZEŻENIE 
'DO MIESZKANIA BORTKIEWICZOWEJ 

Gdy wkroczyli do jednego z pokojów zastali 
przy zielonym stoliku liczne towarzystwo 

tak dalece pochłonięte hazardem, że nie za- 
uważyło narazie wkraczająeych połicjantów. 
Dopiero wezwanie jednego z wywiadoweów 
do zaprzestania gry wywołało wśród zebra- 
nych 

WIELKĄ KONSTERNACJĘ. 
Niektórzy gracze rzuelli się do drzwi leez 
wywiadowcy zastąpiłi im drogę. Wkszystkieh 
ujęto. Charakterystyezne, że wśród graczy 
było wiele kobiet. 

Na stole znaleziono większą sumę pie- 
niędzy, eo potwierdziło uzyskane przez po- 
lieję informacje, że gra u p. Bortkiewiezo- 
wej prowadzona była na szeroką skalę. 

Przeelwko Bortkiewiczowej oraz klijen- 
tom, jej „sałonu* spisano protokół. (e) 

Aresztowanie b. aplikanta sądowego 
pod zarzutem przywłaszczenia 35.000 złotych. 

W sobotę z polecenia prokuratury aresz- 
towany został b. aplikant sądowy Abram Ka 
mienieeki syn znanego na grunele wileńskim 
przemysłowea i byłego właściciela fabryki 
mechanieznej wyrobu obuwia „Iikspress*. 

Po zbadaniu Kamienieckiego przez przed 
stawiciela policji w jego własnem mieszka- 
nia został on niezwłocznie przesłany do are- 
sztn eentralnego i esadzony do dyspozyeji 
władz prokuratorskich. ь 

dak się dowiadujemy aresztowanie A, Ka 
mieniceklego nastąpiło w związku ze skargą 
złożoną przeeiwko niemu w wydziale śled- 

ezym przez ojea. 
Skarga ta mówi, że: 
Niedawno zmarła w szpitalu psyehjatryez 

nym w Warszawie matka A. Kaniemieckiego, 
która pozostawiła w spadku kamienicę na ro 
gu uliey Wileńskiej i Gdańskiej. Po śmieret 
matki syn jej (obeenie zatrzymany) sprzedał 
tę kamienieę za 170,000 zł. przyczem ojciec 
miał otrzymać 35,000 zł. Syn jednak pienię- 
dzy tyeh nie wypłacił ojcu i według skargi 
ojen, przywłaszczył je sobie. 

W dniu wczorajszym Kamieniecki został 
powtórnie zbadany w wydziale śledczym. (e). 

Tragiczny wypadek na Górze Boufałłowej. 
23-letni robotnik 

Wi dniu wezorajszym w godzinaeh popo- 
łudniowyeh, podeas robót ziemnych na Gó- 
rze Boufałłowej wielka bryła nawpół zamar- 
zniętej ziemi zasypała żywcem zatrudnionego 
przy tych robotach 23-letniego robotnika Ja- 
na Mikulskiego zam. przy ul. Żórawiej 4. 

Okeeni przy wypadku inni robotniey nie- 

zasypzny ziemią. 
zwłocznie Mikulskiego odkopali. Pomimo to 
doznał on zmiażdżenia klatki piersiowej i 
poważnych uszkodzeń całego ciała. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe prze- 
wiozło go w słanie ciężkim do szpitala Ży- 
dowskiego. 

SPORT. 
STRZELEC ZWYCIĘŻA W TURNIEJU 

SIATKÓWKI. 

Pierwszy w tym sezonie turniej siatkówki 
wykazał słabą formę naszych graczy. Najlep- 
szemi drużynami okazały się zespoły Strzel- 
ca i Sokoła, lecz nawet u nich poziom gry 
był niewysoki. 

Wyniki spotkań przedstawiają się nastę. 
pująco: 

Sokół I — SMP. 15:2, 15:7. 

Strzelec — Sokół I 15:12, 13:15, 15:10 -- 
najciekawsze spotkanie turnieju. 

AZS. — SMP. 15:3, 16:1. 

Strzelec — Sokół Ц 15:7, 15:8. 

Sokėt II — SMP. 15:11, 1 
Strzelec — AZS. 15:8, 15:11. 
Sokół I — Sokół II 16:11, 15:10. 

Sokół II — AZS. 15:13, 14:16, 15:13. 
Strzełec — SMP. 15:12, 15:9. 
AZS. — Sokół I 15:10, 7:15, 15:11, 
Sokėt I — AZS. 15:8, 15:11. 

Pierwsze miejsce zdobył Strzelec wygry- 
wając wszystkie spotkania. 2) Sokół L, 8) S0- 
kół II, 4) AZS., 6) SMP. 

  

ZAWODY NA P. O. S. 

Ubieganie się o P. O. S$. zatacza coraz 

szersze kręgi. Zastępy wilnian, pragnących 
zdobyć państwową odznakę sportową — TOS“ 
ną. 

Zorganizowany ostatnio przez Ośrodek W 
F. POS. marsz 10 klm. zgromadził pokaźną 
jak na Wilno ilość 40 osób. 

Objaw to wysoce pocieszający, jedynie bo 
wiem rozszerzanie idei wychowania fizyczne 
go wśród najszerszych mas, zdoła zachować 
niewynaturzoną istotną wartość sportu. 

BOJE PIŁKARSKIE PRZY ZIELONYM 
STOLIKU I NA BOISKU. 

A więc już mamy piłkarskiego mistrza 
Polski. Tytuł ten przypadł Cracovii, która 
zwyciężyła Legję 2:0, zdobywając przeż to 
29 pkt. czyli taką iłość, której już żaden klub 
zdobyć nie może. 

Jest to już trzeci wypadek zdobycia mi 
strzostwa Polski przez Cracovię. Klub ten był 
pierwszym mistrzem piłkarskim Połski Odro- 
dzonej w 1931 roku, a następnie zdobył mi- 
strmostwo w 1030 r. Lepsze wyniki, niź Cra- 
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ILE TO MA NÓŻEK? 
Znajdziesz, bracie, karalucha w bochen- 

ku chleba — już wiesz do kogo mieć preten- 
sję. Słuszne zarządzenia władz wymagają 

uwidocznienia na każdym bochenku nazwy 

piekarni. Już się piekarz nie wywinie. 

Zdawałoby się, że taka jest sytuacja na 

im. Piekarze jednak nie tu- 

bią płacić kar. Chcą wypiekać biedne stwo- 

rzonka bezkarnie, legalnie, że tak powieni. 

Oto pewne bochenki mają następujący 

    

napis: 

„Piekarnia mechaniczna 

z wyła — (rysunek) minem 

J RIGEL 

Wilno, ul. Sufiuna 57. 

Sprytny p. Rigel! Proszę takiemu wyto- 

czyć skargę о karslucha!  Zupelnie słusznie 

    

    

  

Ny, un widział co kupuje. Czy tam nie 

napisano, Że W chlebie jest „wytamim?”* 

j może powstać kwestja prawna: 

nin“ i karaluch to jedno? A gdy 

stwierdzono nieidentyczność, wy- 

fania się drugie pytanie: Jeżeli wolno łapać 

i wsadzić do chleba biednego „wytamina” 

czemu nie można tego uczynić z karaluchem? 

Nam się zdaje że na to pytanie jest jed- 

na tyłko odpowiedz: „Jeżeli taki cblebek ko- 

mu smakuje, — to już rzeczywiście wszystko 

jedno co w nim jest”. 

Patrząc nie widzą. 
Nie zdajemy sobie nawet sprawy z ogrom 

nej różniey, jaka istnieje między patrzeniem 

a widzeniem. Spojrzeniem naszem ogarnlamy 

istny bezmiar przedmiotów i zjawisk, ale 

mózg masz chwyta załedwie znikomą ich 

część. 
okiż są chdarzani zdolnością widzenia 

w niejednakowym stepniu. Nie mówimy tu- 

taj bynajmniej © nieprawidłowościach wzro- 

ku tj. krótkowidztwie i dalekowidztwie, ale 

przedewszystkiem © zdolności spostrzegania 

ł wyciągania z niej bezpośrednich praktycz- 

nych wniosków życiowych. Wiadomo, nap- 

rzykład, że kobiety odznaczają się znacznie 

większą spostrzęz„awczością w rzeczach drob 

nych, aniżeli mężczyźni, Każda pani pamię- 

ta, jak ubrana była inna kobieta, z którą roz 

mawiała przed kilku dniami, cdrazu sposl- 

rzega też najmniejsze nawet braki urody, — 

Mnogość zaobserwowanych faktów pozwała 

kobietom na dokładniejsze wyciąganie wnio- 

sków, aniżeli potrafią to czynić mężczyźni. 

Stąd wywodzi się właśnie dobre mniemanie 

© sprycie kobiecym. Spostrzegawczość, po- 

parta umiejętnością logicznego myślenia, jest 

bardzo ważną i cenną zdolnością życiową. 

Na tem przecież polega t. zw. przytomność 
umysłu, Życie współczesne nie różni się prze 

eież zbyt radykalnie od dżungli afrykańskiej 
pod względem warunków bezpieczeństwa, a 
tylko inaczej przedstawia się niebezpieczeń- 
stwo. Taksówka wyjeżdżająca z rogu ulicy. 
szybkobieżny autobus, tramwaj, nieoświetlo 
na klatka schodowa, złoczyńca w tłumie pub 
liezności niewiele się różnią od wertepów 
puszczy i jej drapieżnych mieszkańców. 

Ale zło nietylko na ulicy wiełkomiejskiej 
czyha n/ człowieka. Grozi ono ustawicznie 
w domu, w cukierni, w restauracji, czy miej 
seach rozrywkowych. Wyobraźmy sobie nap 
rzykład, że ktoś nas częstuje papierosem. — 
Zwykła uprzejmość. Osobę, która nas obda- 
rzyła papierosem doskonale znamy, przeio 
dar jej przyjmujemy z eałem zaufaniem, — 
Zapalamy papierosa, który — być może — 
prezentuje się nawet okazale, Może nam się 
nawet podobać kolorowa gilza, — smukły 

kształt i t p. — Palimy. 
Człowiek, który nie nie czyni bez porady 

własnego zmysłu obserwacyjnego,-mėgiby od 
razu zorjentować się, że dar ten był darem 
danajezyków (Timeo Danaos et dona feren- 
tes). Mianowicie nie był to bynajmniej zwyk 
ły papieros monopolowy, a t. zw. „szwareów- 
ka“, 

Papierosy te, jak wiemy, produkowane są 
w najstraszliwszych warunkach  higjeniez- 
nych, bez żadnej kontroli, w izbach, gdzie 
w okresie jesiennym, a nierzadko i rok cały 
srożą się najstraszliwsze choroby. Papierosy 
te są wyrabiane przez chore, nierzadko ow- 

rzodzone ręce, a napewno rzadko myte. Po- 
kątny sprzedawca przyniósł je naszemu dar 
czyńcy, zachwalająe je jako „domowej ro- 
boty*, a więe rzekomo lepsze od monopolo- 
wych (dlaczego?). Ten bezkrytycznie je nabył 
i czyni dalej mnóstwo zła, ponieważ „szwar 
cówki*, któremi gościnnie częstuje, są rozsad 

nikami tysięcy miłjonów bakteryj  choro- 
botwórezych. 

Oto przykład, jak  spostrzegawezošė, 
wzmoeniona logiką, uchronić nas może od 

wiełkiego niebezpieczeństwa, którego dziesiąt 

ki ludzi nie spostrzegają, aczkolwiek widzą. 
A. D. W. 

 ZAOETGEZE I: EW Z RATA ZROWŁÓRA 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

EDNMEOTIS NES TITSN TENISAS 
covia ma jedynie Pogon, która była cztero- 
krotnym mistrzem Polski. 

Również doniosłe wyniki zaszły u końca 
tabeli. Czarni, zwyciężając Warszawiankę 
1:0, zdobyli 16 pkt. i zepchnęli na ostatnie 
miejsce Polonię, która zremisowała 2:2 z 22 
p. p. Przez ten wynik wojskowi uzyskali już 
17 pkt., a więc pozosłają w Lidze, Polonia 
zaś ma 16 pkt., lecz gorszy stosunek bramek, 
niż Czarni. 

Kto opuści Ligę: czy Czarni czy też Polo- 
nia, zadecyduje o tem spotkanie drużyny war 
Sszawskiej z Wisłą 27 bm. w Krakowie. 

Miasto to może być słusznie uważane za 
ośrodek piłkarstwa polskiego, Oto bowiem 
czwarta drużyna krakowska wchodzi do Ligi. 
Jest to Podgórze, które w Częstochowie po- 

konało Legję poznańską 4:2. 
Powyższe wyniki zapadły na boisku. -—— 

Jednocześnie szereg ciekawych uchwał za- 
padł ma Walnem Zebraniu Ligi, na którem 
miała się dokonać reforma piłkarstwa Poł- 
skiego. £ 

Zmiany żadnej nie dokonano. Jedynie 
odrzucono wniosek domagający się utrzyma- 

nia obecnego stanu klubowego bez zmian, w 
ciągu 2 lat, Natomiast polecono Zarządowi L.i 
gi opracować dwa projekty ma następne zeh 
ranie i to dość kontrastowe. 

Pierwszy projekt mówi o zmniejszeniu 
iłości klubów ligowych do 10, drugi zaś od- 
wrotnie domaga się zwiększemia ich, lecz 
przy podziale Ligi na dwie grupy. W nume- 
rze niedzielnym naszego pisma uzasadniaći:- 
śmy celowość tego ostatniego wniosku. 

Posmak sensacji miał wniosek 22 p. p. 
domagający się przyznania Czarnym 7 pkt, 
straconych przez valcover, Zebranie Ligi po 
stanowiło rozpatrzeć go definitywnie na na 
stępnem zgromadzeniu. 

Oczywiście przyznanie Ilwowianom tyłu 
punktów, zmieniłoby radykalnie tabelę ligo- 
wą. Czarni za jednym zamachem zdobytyby 
5 miejsce, a Cracovia posiadając wówczas 27 
(pkt. utraciłaby mistrzostwo Ligi. wpj- 

OTWARCIE ŚLIZGAWKI 
Kierownictwo Parku Sportowego im. Gen. 

Żeligowskiego podaje do wiadomości, iż w. 
dniu 22 listopada rb. © godzinie 2 p. p. nastą 
pi otwarcie ślizgawki.



Dziś: Stefanii. 

Jutro: Klemensa. 

Wehód (łoża gi 7 0.04 
Żachód „ — За 06 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 
w Wilnis z dnia 2i-XI- 1932 roku. 

    

Ciśnienie średnie w milimetrach: 763 

Temperatura średni 2. 
= najwyższa 08 e 

. najniższa — 6° С. 
* Ора@; — 

Wiatr: połudn. 

Brda alpy padok 
Uwag:: zachmurzenie zimienne. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 22 listopada według PIM. 

Najpierw chmurno i mglisto. Potem poch- 
murno z możliwością drobnych opadów. Po» 
nocnych przymrozkach, zwłaszcza w górach 
dniem temperatura kilka stopni powyżej ze- 
ra. Słabe wiatry z kierunków południowych. 

OSOBISTA. 
— Pan Wojewoda Beczkowiez wyjechał 

w dniu wczorajszym w. poniedziałek, w spra 
wach służbowych do Warszawy. Zastępuje 
p. wojewodę naczelnik Hryhorowicz. 

MIEJSKA 

— Wielkie projekty. Na dzień 25 
b. m. zwołane zostało posiedzenie ra- 
dzieckiej komisji technicznej. Tema- 
tem narad będzie sprawa, której roz- 
wiązanie oddawna już absorbuje ma- 
gistrat wileński. Chodzi mianowicie o 
elektrownię miejską. Jak wiadomo о- 
becna elektrownia nie jest jeszcze na 
dalszą metę w zupełności dostosowa- 
ną do potrzeb miasta. W związku z 
tem powstały trzy projekty: budowy 
elektrowni wodnej, t. zw. hydroelek= 
trowni. elektrowni na torfach, oraz 
dalszej rozbudowy obecnie już istn'e- 
jącej. Ta ostatnia koncepcja zdaje się 
jest wyrazem opinji magistratu. 

Rzecz oczywista, że każdy z tych 
projektów a zwłaszcza dwa pierwsze, 
wymagają ogromnego nakładu kosz- 
tów. Przy obecnej sytuacji finansowej 
miasta, sfinansowanie tak kosztowne 
go przedsięwzięcia jest niemożliwe. 
Magistrat jednak podobno liczy na za 
interesowanie swemi inwestycjami 
kapitału zagranicznego i zaciągnięcie 
długoterminowej pożyczki. W tym wy 
padku plany te miałyby duże szanse 
pomyślnego rozwiązania, ale oddały- 
by miasto w ręce spekulantów zagra- 
nicznych. 

Podatek lokalowy i od nieruchomości. 
Jak nas informują projekt przeniesienia po- 
datku lokalowego z pod kompetencji władz 
miejskich do: skarbowych został zaniechany. 
Natomiast w najbliższych dniach ma być 
zdecydowana sprawa przejęcia akcji wymia 
rowej podatku od nieruchomości przez wła- 
dze skarbowe. 

ы LITERACKA 
— Środa Literacka poświęcona Wyspiań- 

skiemu. 172 Środa w Związku Literatów w 
dniu jutrzejszym poświęcona będzie uczcze- 
niu 25-lecia zgonu St. Wyspiańskiego. Na 
wstępie przemówi prof. St. Cywiński na te- 
mat „Wyspiańskiego walka z Polską — o Pol 
skę“. Drugą pogadankę wygłosi prof. Stefan 
Srebrny, oświetłając problemy inscenizacyj- 
ne dramatów Wyspiańskiego. ы 

Drugą część wieczoru wypełnią recytacje 
"Artystów Teatrów Miejskich pp. Jadwigi 
Żmijewskiej, Jadwigi Braunówny, Alfreda 
Szymańskiego i Jerzegu Ronarda Bujańskie- 
go. > 

  

  

Wstęp dla członków bezpłatny, dla wpro 
wadzonych gości 1 zł. 

Początek o godz. 20,30. 

&* Z UNIWERSYTETU 
> Promocja. Dziś dnia 22 listopada w 

sali Kolumnowej Uniwersytetu o godzinie 
13-ej odbędzie się promocja p. Iwana Umań- 
са na doktora medycyny. Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Z chóru akademiekiego. Dnia 18 bm. 

walne zebranie Chóru Akademickiego USB. 
wybrało nowy zarząd na rok akad. 1932-33 
w składzie następującym: prezes kol. N. Osi- 
rowska; wicepr. k. W. Olszewski; skarbn k 
kol. M. Kowalewska; bibljotekarz kol. W. 
Szule; sekretarz 1 kol, H. Miller; sekretarz 
IT kol. W. Frania. 
„Noi y aacząd podaje /dowiadomości, že 

próby odbywają się nadal w poniedziałki : 
piątki w. Ognisku od 20 do 22 g. Tamże przyj 
muje się zapisy nowych członków. 

  

  

  

A I ITT NA K I I III IST OOEWOAO III AS 

M. NIKIFOROWSKI. 

RONIKA 

  

Z KOLEI 

— Na Zjazd dyrektorów PKP. W dniu 

dzisiejszym wyjeżdża do Warszawy dyrektor 

PKP w Wilnie inż. K. Fałkowski celem wzię 

cia udziału w zjeździe dyrektorów wszyst- 

kich dyrekcyj kolejowych całej Polski. ы 

Nieobecnego dyrektora zastępować będzie 
wicedyrektor inż. St. Mazurowski. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd Związku Legjonistek Polskieh 

Oddział w Wilnie podaje do wiadomości, :ż 

dnia 22 br. odbędzie się walne zebranie ws У 

stkich członków Związku, w lokalu Federacji 

ulica Żeligowskiego 4. Ze względu na waż- 

   

    

"ność spraw, które będą poruszan? obecność 

wszystkich b. legjonistek jest konieczna. 

Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XXX Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 

Środę dnia 23 listopada 1932 roku o godz. 20 

w sali własnej przy Głicy Zamkowej Nr. 24 

—0 Kongresie w Lizbonie i o Kongre- 
sach międzynarodowych — garść uwag wy- 
powie p. Wanda Pełczyńska na zebraniu dy 
skusyjnem w Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet (Jagiellońska Nr. 3-5 m. 8) w czwar- 

tek dnia 24 bm. o godz. 8 wieczorem. 
Członkinie są proszone o przybycie. Oso- 

hkne zaproszenia rozsyłane nie będą. 
Wsiep dla nkjń Stowarzyszenia Ra 

dziny Włbojskowej i członkiń ZPÓK bezpłat- 

ny. 

      

  Odczyt w Z. M. Rz. Zrzeszenie Mło- 
dzieży Rzemieślniczej i Przemysłowej w W:ł 
nie, niniejszem podaje do wiadomości że w 
dniu 23-go listopada rb. o godz. 18 m. 45 p. 
Edward Stubiedo wygłosi odczyt na temat: 
„Jak nale: czytać książki*, wobec czegc, 
niezawodnie i możliwie punktualnie winni 
członkowie przybyć. 

      

  

RÓŻNE. 
— Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów w 

Wilnie wyraża serdeczne podziękewanie pp. 
Marji Szmurłowej i Janinie Sumorokowej га 

х y i bezinteresowny współudział w Aka 
demji ku uczczeniu 14 rocznicy Odzyskania 

Niepodległ , odbytej dnia 12 listopada br. 
w Małej Sali Miejskiej — oraz firmie W. We 
ler ulica Sadowa 8 za bezinteresowne ozdo- 
bienie sceny kwiatami. 

— Podziękówanie. Kierownictwo Szkay 

i Przedszkola „Promień'* składa niniejszem 
gorące podziękowanie firmie J. Moczulak za 
bezinteresowne udekorowanie sali drzewka 
mi laurowemi i kwiatami w dniu poświęce- 
nia lokalu szkolnego. 

   

    

  

ZABAWY 

— Czarna Kawa — Dancing ZPOK. — 
W. ostatnią sobotę przed adwentem w dniu 

26 bm. odbędzie się w lokalu Cukierni „Czer 
Mickiewicza 12, rna 

s, urządzony przez Związeś 
Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

Dancingi organizowane przez 

  

     

Związek, 

  

*mają już wyrobioną opinję miej i wesołej za 
bawy w doborowem towarzystwie, Do tańca 
przygrywać będzie doskonała orkiestra, a do 
brze patrzony niezwykle tani bufet, poz 
woli każdemu z gości pokrzepić siły za mi 
nimalną cenę. 

Wfistęp tylko za 
o godzinie 11 

      

zaproszeniami, poczatek 
wieczór. 

KOMUNIKATY 

— Z Kasy Chorych. Dyrekcja i Biuro Ka- 
sy Chorych w Wilnie (ul. Magdaleny Nr. 4) 
we czwartek dnia 24 listopada rb. będą nie 

czynne z powdon zmiany lokalu. Od dnia 
25 bm. Dyrekcja i Biuro Kasy bądą czynne 
normalnie w nowym lokalu przy ulicy Za- 
walnej. Nr. 6. 

— Ograniczenie zasiłków dla praeowni- 
ków umysłowych do 6 miesięcy. Jak się do- 
wiadujemy w najbliższych dniach zarząd 
ZUPU w Warszawie ma rozpocząć projekto- 
wane ograniczenie terminu udzielania zasił- 
ków pracownikom umysłowym z 9 do 6 mie 
sięcy, jednak ZUPU ma prawo przedłużać 
je do 9 miesięcy. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wiełki na Pohułanee. — Pierw- 

/ Koneert Orateryjny Wileńskiego Chóru 
„Echo odbędzie się w dniu święta patronki 
muzyki i Spiewu Św. Cecylji, które przypada 
na wtorek dnia 22 pm, — w Teatrze na Po- 
hulance o godz. 8 w. : 

— „Zbyt prawdziwe, aby bylo dobre“.„— 
Sztuka B. Shaw'a grana będzie w Teatrze na 
Pohulance — środa dnia 23 bm. czwartek 
24 bm. i piątek dnia 25 bm. o godz. 8 w. 

Frekwencja która w pierwszych dniach 
premjerowych pozostawiała wiele do życze- 

i ysła w ostatnich dniach ogromnie -— 
już dnia 19 bm. na przedstawieniu „Zbyt 

prawdziwe, aby było dobre* zabrakło w ka- 
sie biletów na tę nadzwyczaj interesująca 
sztukę, 

  

   

  

      

    

    

      

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej 
skich ZASP. w Wilnie zakańcza dzisiaj dru- 
gie artystyczne tournee w Pińsku pogodną, 
pełną humoru komedjo-—farsą „ROXY”, któ 

ra cieszyła się wszędzie ogromnem powodze 

  

„SZLAK NIEPOTRZEBNY". 
XXIII. ! 

Oprzytomniał Wasił w jasnym po 
koju gwardyjskiego szpitala. który 
się rozlokował w Mołodecznie i zajął 
jakiś budynek rządowy, Czuł się moc 
no osłabiony. Głowa ciążyła, w boku 
piekło, a najgorzej noga dokuczała. 
jakby coś w niej paliło, lub ktoś św:- 
drował ją. 

Jako ciężko rannego odprawił: 
Wasiląa nazajutrz, pociągiem sanitar- 
nym imienia carewicza Aleksego. w 
głąb Rosji. Na ezwarły dzień podró- 

7, zatrzymał się pociąg przed pa- 
ilonem pałacowym w  Carskiem 

Siole. W wykwintnych samochodach 
przewieziono rannych do szpitala pa- 
łacowego. Wasila i jeszcze kilku u- 
mieszczono w wielkiej, pięknej sali. 
Pod ścianą | pośród sali stały łóżka. 
Wszędzie czysto. wszystko błyszczy, 
dogląd i dbanie o żołnier: Nigdy 
się nie śniło Wasiłowi — by miał za 
mieszkać w carskich pałacach, a ot 
i,mą... nagrodę za krew! Najwięcej 
spodobały mu się: sanitarjuszki, co w 
iałych czepkach į fartuchach, na 

    

   

  

  

į      

  

    

       

których jasno odbijał czerwony krzyż, 
snuły się między łóżkami. Za każdym 

em, gdy która z nich co bądź po- 

dawała, lub go oglądała, Wasił, za- 
pomin o dokuczliwym bólu uś- 
miechał się i szczerze dziękował. 

  

   
  

  

Czego czasem nie dokona dzies 
rąk męskich — dokona jedna ła 
wą ręka kobieca. Czegóż więcej trze 
ba człowiekowi w nieszczęściu, jak 
nie dobroci i współczucia, a kobieta 
zawsze posiada wielkie zasoby tych 
uczuć. 

      

Jak łabędzie chod 1 uśmie: 
chał się Wasil, a świergoczą, nie go- 
rzej od jaskółek, Jeżelib tak i Ha- 
nulkę pr napewno wstydu 
by nie zrobiła. A oczęta u tej, co tyl- 
ko wyszła, akurat Hanulki. 

  

    
   

Czuł stę Wasil nie najgorzej. Je- 
dzenie było dobre. dogląd bez nagany. 
porządek najlepszy. Po roku str 
nych: przeżyć pozycyjnych. pośród 
niechybnej czasem śmierci, wśród ule 
wy granatów i kul. wśród grzmołu i 
huku w brudach. w błocie, w robac: 
twie, często o głodzie i chłodzie, teraz 

    
  

       

KU RJ E R 

niem tak dzięki beztroskiemu humorowi 
przedstawienia jak i kapitalnej grze całego 
zespołu z p. p.: Molską, Stanisławską, Zarę- 
bińską (rola tyt.), Budzyńskim, Giińskim, Lo 
edlem i Kubińskim na czele. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia* — Premje- 
ra „Szaleństwo Coletty*. Dziś, wtorek dnia 
2 2bm. o godz. 8 min. 15 premjera operetki 
Stolza „Szaleństwa Coletty*, która jest istot 
nem szałeństwem werwy, dowcipu i humoru. 
Rolę tytułową odtwarza urocza artystka F- 
M. Gabrjelli. Reżyseruje M. Tatrzański. -- 
Dalszą obsadę tworzą nirska, Dembow- 

ski, Detkowski, Szczawiiński, Pospiełowsk , 
Skolimowski i Tatrza Wispaniałe tańce 
układu Morawskiego odtworzą R. Gorecka i 
Morawski oraz zespół baletowy. Kapelmistrz 
M, Kochanowski. Koncertmistrz Kantorowicz 
Wkpaniałe dekoracje Hawryłkiewicza. — Za 
znaczyć należy, że prócz efektownych produ 
kcyj baletowych, operetka ta została urozma 
icona barwnemi wkładkami rewjowemi. — 
Bilety już są do nabycia w kasie zamawiań. 
Zniżki akademickie ważne. 

RADIJO 

  

   
   

  

  

WTOREK, dn. 22 listopada 1932 r. 

«sy polskiej. Kom. met 
: Program dzienny. 15.00: 

1      
   

y (płyty 40: Коти- 
Muzyka kameralna (płyty! 

; 16.15: Odczyt dia na- 

uczycieli. djowa gazetka rzemieśl- 

i 16.40: „Akcja bojowa pod Bezdanami“ 

   

        

nicza 

— odczyt. 17.00: Koncert syrfoniezny. 17.25: 

Komunikaty. 17.30: Dalszy ciąg koncertu. 

  

Program na środę. 18.00: Muzyka lek- 
ymiości bieżące. Dalszy ciąg kon- 

u. Rozmaitości. 19.00: „Parlamen- 

taryzm a dyktatura" — odczyt litewski. 19 15 
ę dzieje w Wilnie?" — pogadanka. 

(0: „Instrumenty przyszłości* — odczyt. 
Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Go- 

1 (płyty) 20. Dodatek do pra- 

  

      

     

  

dzina ży | 
ego dziennika radjowego. 21.00: Wiado- 

  

ortowe. 21.05: Koncert. 21.35: Reci- 

tal śpiewaczy. 22.00: „Młoda Polska w Mo- 

nachjum“ — feljeton. 22.15: Koncert kame- 

ralny. 22.55: Komunikaty. 23.00: Muzyka 
'taneczna. 

   

ŚRODA, dn. 23 listopada 1932 r. 

11.40: Przegląd prasy. Kom. meteorolog. 

Sygnał czasu. 14.50: Program dzienny. 15.00: 

Muzyka popularna (płyty). 15.40: Komuni- 
katy. 15.50:Chwilka muzyki węgierskiej (pł 
ty). 16.00: Audycja dla dzieci. 16.30: CI 
ka strzelecka. 16.40: Koncert symfonicz 

у y społeczne z 
adków przy pracy* — odczyt 17 
m na czwartek. 18.00: „Bazylika Waileń- 

— mikrofon wśród pracy nad 
edry. 18.20: Wiadomości bie 

ż : Muzyka lekka, 18.50: Rozmaitoś- 

. 18.50: Przegląd lilew: 19.10: Skrzynka 
owa Nr. 223, 19.30; Kwadrans literacki 
Prasowy dzienr y 

domości sportowe. 41.05; Dodatek do dz 
nika prasowego. 21.10: Recital Szpinalskiego. 
22.00: „Na widnokręgu". 22.15: Audycja ra- 

djowo-filmowa.22.30: „Długowieczność ludz 

* — odczyt. 22.55: Komunikat meteorolo- 

      

  

   

  

    

    

    
      

  

   

     

    
          

      

BOWIKKI RADIOWE. 

AKCJA BOJOWA POD BEZDANAMI. 

Dzisiaj o godz. 16,40 p. Wiładysław Ma!i- 
nowski w odczycie transmitowanym z War- 
s ‚ [przypomni audytorjum radjowemi 
„Akcję bojową pod Bezdanami*. która była 
końcowym fragmentem działalności organi- 
acji bojowej PPS, mającej poza sobą czte- 
y lata walk rewolucyjnych, pełnych bohater 

stwa. Odczyt ten będzie wyjątkiem z książ 
ki wydanej pod powyższym tytułem przóz 

prelegenta. 

  

     
      

WIECZÓR ARYJ OPEROWYCH. 

O godz. 21,35 znana radjosłuchaczom z 
płyt gramofonowych śpiewaczka koloraturo- 
wa o europejskim rozgłosie p. Marja Kuron 
ko, da się poznać bliżej miłośnikom. śpiewu, 
występując przed mikrofonem z własnym re 
citalem, zawierającym ulubione i popularne 
arje operowe, między innemi arję z „Fausta“ 
„Cyrulika Sewilskiego“ i „Manon“, 

KINA I FILMY 
m G AO 

(Pan). | 
Zupełnie analogiczny, do wielu widzia- 

nych już przez. nas egzotyków, pół-reportaży, 
obdarzonych pewną, bardzo prostą jednak 
Tabułą, o bogatym materjale informacyjnym, 
tizjograticznym, przedewszystkiem zaś — el- 
nograticznym. Film doskonale nadający R 
„da miodzieży. Jeden seans „Igloo? więc 

; młodzież o życiu Eskimosów, 
lekcyj geografji, nawet dobrze pn- 

prowadzonych. Jest to zrobione bardzo zrę- 
cznie, iprzytem podłożono, jako „dubbing* 
potskie objaśnienia. Piękne, bardzo intere 
sujące zdjęcia, dobrze ujęty przedmiot re- 
portażu, żywo, różnorodnie, zajmująco. Tro- 
chę może pr » są sceny zabijania zwie: 
rząt na polowaniu, jest to jednak w porów- 
naniu z całością defekt drugorzędny. 

Nad program groteska rysunkowa Lant- 
za i jednoaktowa farsa amerykańska z ko- 
mikiem  Slimem  Summervillein. (sk). 

    

    

   

    
  

    

szpiłal wydawał się jakąś bajką. Gdy- 
by nie rana, zapomniałby Wasil a 
wojnie. Lecz rany dokuczały. Bok- 
z przebitem żebrer omału się za- 
gajał, kość się zrastała i niczem po: 
ważniejszem nie grożła. Natomiast 

z nogą — było gorzej. Za każdym ra: 
zem, gdy zdejmowano Wasila z noszy 
i umieszczano na stole dła optrunku, 
wysoki w białym chałacie, doktór kre 
cił głową, a badając stan nogi -szep 
tał z ordynującym. Noga się nie goła 
| stało się jednego razu, że gdy opu 

frywuno ją — zauważył Wasi chu 
stę, któ iostryczka powiewała mu 
przed twarzą. Odczuł osobliwy za 
pach i mesmak słodkawy. Oczy si 
zamknęły, zasnął i więcej nie nie pa- 

mię 

   

     
    

    

     

  

    

    
  

  

Obudził się już na swojem łóżku, 
a—-uie odczuwaj tak ostregó bólu 

spojrzał na nogę Spojrzał | skamie- 
mał: wie było jej, brakowało nogi po 
kolano! Zrozumiał, że pozostał bezno 
gim i łzy, jak u małego dziecka. ob- 
iały mat twarz. Pozosławał na całe 
życie kaleką fizycznym, mając już 
chorą | duszę, — Dó 507 będę te 
raz zdolny!? Spósępniał Wagii. 
Na kawałek chleba nie zarobię! An: 

: ant kosić 
znie łazić. Sobie cię 

  

    

    

     

    

  

     
ot jedynie po jał. 

   
   

żar i ludziom     

  

М ПВЕ КЕ КТ 

NA WILENSKIM BRUKU 
ZDERZENIE TAKSOWKI Z DOROŽKĄ. 

Wi dniu 20 bm. szofer o nazwisku nara- 
nieustałonem, prowadząc taksėwkę Nr. 

  

£! 

boczny 101, na skrzyżowaniu ulie Św. Igna- 
cego i Benedyktyńskiej najechał na dorożkę 
kenną, powcżeną przez Radzikowskiego Pa- 
wła (Włikomierska 96), łamiąc hołoble do- 
rożki i kalecząc konia w przednią prawą 
nogę. Z ludzi nikt nie ucierpiał. 

  

PRZEJECHANIE. 

Badanowski Lejba (Kijowska 19), powo- 
żąc wóz ciężarowy na ul. Niemieckiej, na- 
jechał na przeehodząeą przez jezdnię Ałat- 
kis Sonię (Wigry 13) craz Szepulewiez Bertę 
(Pepławska 6). Obie doznały lekkieh obra- 
żeń ciała i udały się same do domu. 

KRADZIEŻ. 

      

  

Nieznani sprawcy, złamawszy kłódkę, do- 
stali się do mieszkania Abłasówny Zofji, uł. 
Szpital , kradnąc walizkę. gotówkę ora     

DZIŚ! 
Film dźwiękowy światowej produkcji całkowicie nakrę- 
сопу w krajach podbiegunowych mówiony po polsku 
NAD PROGRAM: Komedja w 3 akt. SLIM POLICJANTEM 76 zn. komikiem Slimem Summerwiliem w roli 

t święk. teatr óświotiny 

PAŃ 
<& Wielka 42, tel. 5-28 

Najnowsza sensacja 1933 dla ekranów polskich. 

tytuł. oraz groteska rysunkowa Pietrek apaszem. 

inne drobne rzeczy, łącznej wartości 774 zł. 
Dochodzenie prowadzi wydział śledczy. 

EPIDEMJA OCTOWA, 

W| dniu 19 bm. Niemyczyn Stanisław, lat 
19, zam. (przy ul. Szkaplernej 42, w celu poz- 
bawienia się życia wypił esencji octowej. La- 
karz pogotowia po udzieleniu pomocy od- 
wiózł desperata do szpitala Żydowskiego w 
stanie niezagrażającym życiu. Przyczyny za- 
machu samobójczego nie ustalono. 

   

Ustąpienie członków Ukraiń- 
ców z Komitetu Cerkiewno- 
Społecznego pomocy bezro- 

botnym. 
Na posiedzeniu Komitetu Cerkie- 

wano-Społecznego pomocy bezroboi- 
nym pod przewodnictwem JE. Ks. 
Metropolity Djonizego, przy Prawo- 

  

16100 

Nr. 268 (2510) 

sławnem Metropolitalnem Towarzyst 
wie Dobroczynności w Warszawie, 
trzej czonkowie reprezentujący ukra- 
ińskie organizacje społeczne zgłosili 
swe ustąpienie ze składu Komitetu, 
motywując ten krok uchwałą zebra- 
nia przedstawicieli ukraińskich orga- 
nizacyj społecznych Warszawy, /po- 
wziętą dn. 10 listopada r. b., w związ- 
ku z decyzją Św. Synodu Kościoła 
Prawosławnego w Polsce w sprawie 
nabożeństw za duszę hetmana Maze- 
Py. Tymczasowy Komitet Cerkiewno- 
Społeczny uchwalił nadal kontynuo- 
wać swą 'akcję niesienia pomocy bez- 
robotnym bez względu na ustąpien:e 
części członków Komitetu. (P. I. P.i 
STALKER ЕЧ 

Popierajete Przemysł Krałowy 

  

Emocjonujący dramat nadludzkich 
zmagań Eskimosów z żywiołami 
natury w krajach arktycznych. 

Ze wzgl. na wys. wart art. dla młodzieży dozwołene. 
  

DZpši »„wigk. Kino - Teatt 

NELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Po raz pierwszy w Wilnie wersja 
dźwiękowa. — Najwspanialsze, nieśmiertelne, 
monument. arcydzieło Henryka Sienkiewicza 

W roli Nerona Emil Jannings. 

QUO VADIS 
Poczatek scansów o © *NIGOMIIONS"WsoB<t «nie 
dzielę o godz, 2-ej. 

Męczarnie Chrześcjan. 
Krwawe rządy Nerona 
Priebych dawn. Rzymu 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 
  

Siwiękowe Kino 

CASINO 
Aiaika 47, tei. 15-41. 

DZiśl 
Cała Polska się bawi! 

Pierwsza polska komedja sportowa p. t 
W rolach głównych: Pogorzelska, 
oraz CHÓR DANA. 

Ceny od 25 gr. 

Bawmy się razem! 

vymsza, Tam, 
1060 METRÓW MIŁOŚCI 

Łowiński, 
NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dzwiękowe. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i I0'15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej 

Kaiinówna, Ankwiczównae, Cybulski 
Dla młodzieży dozwolone. 

  

DZIŚ! Ułub. 
publiczności 
w arcyfilmie 
dźwiękowym 

Dówięk. Kino - Teatr 

asllywood 
Miekiow. 22, tel. 15-28 

Maurice CHEVAL:ER 

MHESOŁY PORUCZEIM 

oraz bohaterka filmu 
„Dr. Jekyll i Mr. Heyde“ 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE OŹWIĘKOWE 
Poczntek o g. 4, 6, 8 i !0.15, Parter od 49gr. 

Miriam HOPKINS 

  

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Miekiew. II, tel. 15-61 

gwiazda, 
Francji 

DZIŚ! Nejnowsze arcydzieło genjelnego 
reż. Joe May. 100% dźwiękowiec p. t. 

Annabella, 
NAD PROGRAM: Tygodnik fiimowy. 

JEJ EKSCELENCJA MIŁOŚĆ 
Roger Treviile, a także kró! komików paryskich BRINCE.żPopularne 
piosenki najnodniejszego kompozytora Paryża Waltera Jurmana. 

Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej 

W rolach gł. 
niezrównana 

  

fwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
mł. Wielka 36.   man, H. Stuwe. 

DZIŚ! Najnowszy po raz pierwszy w Wilnie dźwięk seksualny 
film tyiko dla dorosłych. 
zdegener. społecz. XX w. 

Nad program: Najnowsza 100% dźwiękowa komedjo-farsa w 6 akt. p. t 

Miebezpieczeństwa miłości p. t. 
To pierw seks. film, w któr. rolę gł 

  

(radža ok į Wzrusz. do łez dram seksualny 
SRD Sk: Najstienzn. bolkEEE 

kreują: A. Schiettow, Toni v Eyck. A. Baser- 
NŚŻKi na stół. 

  

  

Licytacja. 
Urząd Celny w Wilnie podaje do publicznej wia 

domości, że w dniu 5 grudnia 1932 r. o godzinie 10 
odbędzie sprzedaż licytacyjna towarów skonfiskowa- 
nych, niewykupionych w terminie oraz zdeponowa- 

nych przez podróżnych a mianowicie: cukru, rodzy- 
nek, wanilji, pieprzu, gorczycy mielonej, wyrobów no 
żowniczych, rowerów, maszyn do szycia, kieratów, 
skórek futrzanych tkaniny, dywanów, odzieży, obu- 
wia i konfekcji używanej, przyborów toaletowych, za- 
bawek dziecinnych i t. p. towarów. 

W: razie nie sprzedania towarów w dniu 5 grud 
nia 1932 r. powtórna licytacja odbędzie się w dniu 
19 grudnia 1932 r, 

Szczegółowe dane o towarach mogą zainteresowa- 
ni otrzymać w Urzędzie Celnym w Wilnic, Słacja To 
warowa, w godzinach urzędowych. 

Wilno, dnia 15 listopada 1932 r. 
Kierownik Urzędu 
J. MINCZEWSKI 
Inspektor celny. 1189/V1 

„VITAE 
Er 

RAŻZEGO OBANOWANIU. 

Ok qoknołg43  latnieje | 

wiienkin | 
  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 2 go, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Zakretowej Nr.7, zgodnie 
z art, 1030 U,P.C. podaje do wiadomości publicznej, 

o godz. 10-е} 
w Wilnie, przy ulicy Jakóba Jasińskiego Nr. 7, m. 3, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji, należącego do Euge- 

ruchomego, 
składającego się z umeblowania, sprzętów domowych 
i maszyny do pisania, oszacowanego na sumę zł. 1495 

Komornik Sądowy H. Lisewski. 

że w dniu 23 listopada 1932 „r. 

njusza i Heleny Falkowskich majątku 

1259/V1 

ub TATARSKA 20 

Mebie 
jedalno, sy piadnej ga» | 
biseicme, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

la dogednych Waren! af: 

rano, 

  

Przekazy pieniężne i posyłki 
do Z. S. R. R. 

Przedstawicielstwo Handlowe Z. S. R. R, podeje 
do wiadomości, że przekazy pieniężne na „Torgsin* 
przyjmują banki: Gospodarstwa Krajowego, Powsze- 

Przesyłkami 
żywnościowemi zajmują się: B-cia Pakulecy— Bracka 22, 
B-cia Hirszfeld—Bielańska 5 w Warszawie, Diszkin—- 
Piotrkowska 8, B-cia Ignatowicz—Piotrkowska 96 w 
Łodzi i ]. Abramski—Piaskowa 9 w Grodnie. 

Boca TAGIEOWICY Bracka 25 

chny Kredytowy, Zachodni, Udziałowy. 

syłkami odzieżowemi: 
w Warszawie, Mickiewicza 18 w Wilnie, 
przy Widzewskiej 
Łodzi. 

Prze- | grodzeniem zawiadomić 
poczta  Radoszkowicze, 

sKonsum* СОН ЧЕ 
Manufakturze — Rokicińska 54 w 

Wszelkich informacyj po otrzymaniu znaczka 
pocztowego udziela Przedstawicielstwo Handlowe Z. 
S. R. Rx—Warszawa, Koszykowa 4, tel. 9-06-66. 

I Na RATY. 
NADESZŁY HGWOŚCI. | 

8324 | 

EBTT 

Zginęła z. 
Nelli centkowana. łaty, 
uszy. ciemnobronzowe, z 
ogonem, na przedniej łe- 
pie znaczna blizna. Zna- 
łazca proszony za wyna- 

pokoi z 
kuchnią,          

  

Uteczny zarobek 
300 zł. miesięcznie znajdą 

  

Zawiadamiamy Szanowną Kłijentelę, iż 

Zakład Tapicersko-Dekcracyjny 

B-cia Gajlewicze 

po cenach najnižszych. 

  

trzeć na inwalidę!? Ot wojna. Nie 
bój się, komu ona potrzebna, ten i 
palcem nie kiwnie. Biedak wal — 
umrzyj, pokalecz się, zrujnuj gospo: 
darkę, rzucaj chałupę — bo komuś 

czegoś za mało, Pociecha! Że do pa- 
łacu przywieźli, a ja swoje Żary chło 
pskie i chatę słomą pokrytą na te 
Carskie Sioło i marmurowe pałace 
nie zamienię. Tylko tam życie, tam 

prawda, tam poszanowanie i szlache- 

ność, Tam ziemia-matka naucza czło 
wieka dobrego, a nie te wysokie; bia 
łe, eleganckie pałace, których ściany 

zbudowano kosztem ucisku i nędzy 
ludzkiej. Przeklinam was! Nienaw- 
dzę z całego serca! Tak skarżył się 

nagłos biedny żołnierz. [Inni ranni 
uspakajali Wasiła, pokazując swoje 
kalectwa, o swojej niedoli opowiada 
jąc. Nadeszła j siostra z „oczami 
Hanulki. Ranni skontudowali się i za- 

miłkii. Usiadła —- podle Wasila 
na taboreciku i pocieszała. Wmawi 
ła uspokoić się, nie denerwować sie- 
bie, by nodze operowanej nie szko- 
dzć. Rozpvtywała o domu, o rodzi- 
cach, o Życu, o służbie i odznacże 

niach; A cały czas tak mile, czule. 

że Wausił stopniowo się uspokajał, 
zapominał o bóln, co już znów zaczął 
dokuczać, począł zamykać powieki 
i zasnął. Siostra podniosła się, i niby 

  

    

  

          

  

  

  

      

     
  

zastał przeniesiony 
na ulicę Wielką 33 

Przyjmujemy obstalunki przeróbki mebli 

      

  

coś naprawiając, nachyliła się i po- 
calowala Wasil 

—- Osobliwa ja iostra -- mó: 
wik Wasił po obudzeniu się. —- Tak 
prosto,mile gawędziła ze mną, że sła- 
wo każde sami się do serca prosiło. 
A oczy takie dobre, łaskawe. Może 

znacie — klo ona? 

    

  

   

  

  

— A czyż nie znasz? Przecież 
córka cara. Ona tu sanitarjuszką, a 

chociaż ; nie w naszej: sali, lecz od 

  

czasu do czasu i do nas zajrzy —— ode- 
zwał się śniady żołnierzy prawie       
dziecko, co mat odjętą prawą rękę 

po łokieć. 
— Górka cesarza?! — zadziwił się 

Wasil jeszcze mocniej, — I ona żoł 
nierzy dogląda?! Pracuje w szpitału? 

— A tak — odparł żołnierzyk. 

To może i gawędę moją sły- 
szała? Nie zauważyliście? —— docho- 
dzib Wasił zaniepokojony. 

Nie wiem. Jeżeli i tak, cóż ta- 
kiego? Ot, z żalu i tęsknoty plecie 
żołnierz nie wiedząc co. Nikt bardzo 
uwagi na to nie zwraca. Może i sama 

dużo z czem się zgadza, ałe siedząt 

między wrony, trzeba krakać jak i o- 

ne. Kto ich tam rozsądzi, Szykuj 
się mołojey! dokończył 
żołnierz — kolacja i 
kto prawą, a ja i lewą już nawyk 

Długo nie mógł zasnąć Was, róż. 

        

     

   
   

DLA DOROSŁYCH 

TEZA ELO ATC: Aulas 

OSTRZEŻENIE. Pe Y KUBDNIĘ NALEŻY 
ARCARTOWAĆ / WYŃ NIE ZADAĆ TYLKO 

2 PROSZKŪW Z.KOGUTKIEM“ 
4 JACAIPGQ ZRANYCH OO LAT TRZYDZIESTU 

SIĘ NAŚLADOWNICTW, UPOR= 
Ai || W PODOBNEM DO 

    

   

Vo wynajęcia 
3 pokoje z używa!- 

nością kuchni 

ul. Makowa 9, m. I 
Oglądać od godziny 

3—5 po poł. 

Do wynajęcia 

mieszkanie 
3 pokojowe z kuchnią 

i ogrodem. 
Cena 60 zł. miesięcznie 

Ul. Boltupska 10—1 
  

Do wynajęcia 
lokal składający się z 3-ch 

sobne wejście od ulicy-- 
Zarzecze 7, 

  

  

POKÓJ 
z wygodami, 

DO WYNAJĘCIA 
Styczniowa 8, m. 4 (róg 
Mickiewicza, 
Handlowo-Przemyłsowe;) 

Wzamian 

  

  

Redaktor 

  

Le S L 
| Al Biamewicz 
| Choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe, 

uł. Wieska Nr. 21, 
tel. 8-21, od 9—] i 3—8, 

W. Z. P. 29. 

br. GŁNSBERG 
6btruby ne, wena 
ryczne 1 moczopłeljowe 

Wileńska 3 tel. 587. 
оа L 8—1 į 4—h, 

    

   
  

  
  

      

    

    y akė 

           
  

  

  

Dr. J. Beruszteim 
choroby skėrne, wenerycz- 

ne i moczoplciowe 
Michiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—! į 4—6 
ZW: P 

ių ń - ай h M henigsterg 
Chorehy skórne, | 

weraryczne 
1 moezopieiowe, 

ulica Micklewicza 4, 
telefon 10-90, 

od gody. 8—i2 1 4—8. 

Akuszerka: 

Maria Lalinoroma 
;rzyjmuje od 9 do 7 wlee= 
tlfca Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 85320 

  

  

    

przedpokcjem i 
na parterze, o- 

  

is krzyża 
Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

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

bez mebli, 

obok Izby 

  

Akuszerka   osoby mające szerokie i aus akėjiz:opa- Ś ką „papa Gore | wz Ea kóz: | Śmłałowska 
kred, Lwów, Wałowa 11 konserwację niemiecką, przeprowadziła się 

= S względnie lekcje w za- | ra ul. Mickiewicza 4—6 
kresie szkoły średniej tamże gabinet koumetycz- 

Sprzedam piėnino Zgloszenia pod „Dr“ w | my,usuws zmarszczki, bro- 
w dobrym stanie Admin. „Kwi Wil” Ja- | dawki, kurzaski i wągry, 

ul Gimnazjslna 10—2 siellonska 3—1. W. Z. P. 48. 8323 

jc wydarzenia dnia lego. —- 
Może i cesarz byłby lepszy, gdyby wię 
cej się obracał w narodzie? Możeby 
stę i żyło lżej, żeby nie ta ciżba bezec- 

"waż często się 

    

nych pachołków. Pon 
zdarza, że pan nie wie, co sługi jego 
wyprawiają? Ale cóż to! Ja już t 
zmiękł? Nie, to co w*działem, słysza- 
łem. przecierpiałem, tylko potwier- 
dza, że oni winni sami, Winni także 
i ludzie, którzy powinni lak wycho- 
wać siebie, by nigdy ani mnie, anż 
innemu, nietylko że córka cesarza, % 
zwyczajna Śmierielniczka nie potrze- 

bowąła bandażować nogi, lub ręki, 
utraconych na wojnie, Włedy każdy 
będzie gospodarzem w swoim kraju, 
w swojej chacie, a na sąsiada będzie 
spoglądał nie jako na wroga, a jaka 

na brata wielkiej, ogólnoludzkiej ro» 
dziny. 

Zmęczony operacją, bólem i wy- 
darzeniami Wasił zasnął. Przyśniło 
się: córka cara blisko. a w dali szla 
Hanulka, z krwawym piatkiem na 
piersiach. Szła zasmucona i oddałała 
się od łóżka, a siostra-carówna wska- 

zywała ją Wasilowi. 

   

    

  

    

! 

  

  

    

(D. <. n.) 

odpowiedzia 

  

  

  
'g

 

 


