
  
Głęboki kryzys gospodarczy, oraz 

szczególnie ciężkie warunki, w któ- 
rych znalazło się rolnictwo na zie- 

prawie wszyscy starają się dociec 
przyczyn tego ciężkiego położenia i 
wyszukać winnych jego sprawców. 
| przeważnie wszyscy. a szczególnie 

niepowołani, szukając winnych, znaj- 
dują ich nie pomiędzy sobą, lecz 

' wśród innych, a szczególnie tam, 
skąd, zdaniem ich najmniej napot- 
kają oporu. Za taki teren i za win- 
nego dodatkowego sprawcę kryzysu 
gospodarczego od pewnego czasu w 
niektórych sferach  poczęto uważać 
samorząd, a szczególnie samorząd 

gminny. 

O ile zrozumiałe jest takie sta- 
nowisko naprzykład p. Smoły z daw- 
nego Wyzwolenia, który razem ze 
swymi towarzyszami partyjnymi na 
wiecach huczy o, niepotrzebnych w) 
datkach na samorząd, o tyle niezr»- 
zumiałe wprost jest stanowisko 

„Мома“ i grupy stojącej przy „,Sło- 
* wobec zagadnień samorządo- 

  

   

    

wych. 

Redakcja „Słowa* ogłosiła swego 
czasu ankietę w sprawie gospodarki 
samorządowej. Ankieta ta związana 
była z tezami opracowanemi przez 
Zachowawczą Organizację - Pracy 
Państwowej. W numerze 283 z dnia 
15.X1 1932 r. p. O. K. podzielił się 
w „Słowie* z czytelnikami rezultata- 
mi ankiety. Tak rezultaty tej ankiety, 
jak i ujęcie głosów osób aja 
jących na ankietę przez p. O. K. 

adczą, że tak p. O. K. jak i osoby 
biorące udział w ankiecie nie całkiem 

| rozumieją samorząd, nie znają istoty 
naszego samorządu i podstaw. na któ- 
rych on się opiera. Że tak jest, posta- 
ram się to pokrótce udokumentować. 

  

  

  

  

Tak tezy o samorządzie opraco- 
wane przez Zachowawczą Organiza- 
cję Pracy Państwowej, jak j punk'y 
ankiety ogłoszonej przez „Słowo*. a 
lakże i odpowiedzi na ankietę ponui- 
jają podstawowe zasady naszego sa- 
morządu, odnoszące się do stosunku 

samorządu do Państwa, a mianow - 
cie nic nie mówią o tem, że samorząd 
u nas jest częścią administracji Pań- 
stwowej. 

Konstytucja nasza wyraźnie stwiec- 
dza, że dla wykonywania swych za- 
dań Państwo powołuje czynnik oby- 
wafelski, który w zastępstwie admini- 
stracji rządowej wykonywać będzie 
cały szereg zadań określonych usta- 
wami na terenie określonym. Poza 
tem oprócz tych zadań określanych 
nazwą „zakresem działania własnym 
samorząd w myśl naszych ustaw jest 
wykonawcą całego szeregu zadań t. 
zw. poruczonych, a zleconych przeź 
administrację rządową do wykonania 
czynnikowi sumorządowemu. Jasńem 
jest przeto, że to wykonywanie jest 
połączone z pewnemi kosztami, jest 

żeniem budżetu państwowego 
żeniem budżetów samorządo- 
Klo jednak bezpośrednio ze- 

administracją tak rządo- 
wą, jak i samorządową, a nie jest 
uprzedzony, ten stwierdzić musi, że 
administracja samorządowa jako ad- 
ministracja (lokalna, stojąca bliżej 
życia. zadania te wykonuje i spraw- 
niej i taniej. O tem jednak, ani auto- 
rzy samej ankiety, ani odpowiadający 
na ankietę, ani też p. O. K. ani sło- 
wem nie wspomnieli. Nie wiadomo 
lylko ezy lo milczenie było świado- 
mem pominięciem, czy też komplet- 

ną nieznajomością samorządu. Kto 

jednak chce mówić o samorządzie 
od tego należy domagać się, by sa- 
morząd znał. 

    

wych. 
tknął się z 

  

   

Jest jeszcze drugi cel działalności 
samorządowej. Samorząd nasz w swej 

    

      

  

strukturze jest wielką szkołą wyro- 
bienia obywatelskiego.  Wyrabia w 

masach poczucie  odpowićdzialności 
za gospodarkę państwową na określo- 
nych terenach i w określonym pod 
względem rzeczowym zakresie. O lem 

  

  

  

również ta ankieta. jak i biorący u- 
dział w ankiecie nie wspomnielj na- 
wet, przypuścili nałomiast gwałtow- 
ny atak na działalność samorządu. 

laki p. leśnik czy 
laki pan nauczyciel, o których wspo- 
mina p. O. K. w „Slowie“ powinn' 
doskonale wiedzieć, ile to pracy w 
zakresie poruczonym działania wyko- 

. nuje w zastępstwie administracji rzą- 
dowej gmina. Ileż to spraw załatwia 

gmina będąc pomocną przy admin - 
stracji łeśnćj, o tem pan leśnik nie 
wspomina. Ne wspomina leż ów na- 

Kto jak kto.. ale 

miach wschodnich, spowodowały, žė“ 

Rok IX. Nr. 269 (2511). 

K 
NIEZALEŻNY GRGANR BEMOKRATYCZNY 

GBA PRENUMERATY: wiadęczya 4 chwaseęaiza do doza lob przesyłią pocztową 3 si, z odbiorem w zdmia 

POMYSŁY z XVIII WIEKU. 
uczyciel, pomstujący tak ordynarnie 
na samorząd, ile wydatków i pracy 
łoży samorząd gminny na szkolnic- 
two. Tak samo milczeniem zbywa ów 
nauczyciel tezy Zachowawczej Orga- 
nizacji Pracy Państwowej, odnoszące 
się do szkolnictwa. A przecież tezy 
te sprowadzają zadania szkolne gmi- 
ny tylko do dostarczania opału do 
szkół. 

Go mię atoli najbardziej uderzyło 
wśród głosów odpowiadających na 
ankietę, a co w praktycznem życiu 
znajduje potwierdzenie, to ten lkwią- 
cy wśród pewnych sfer na ziemiach 
wschodnich atawizm w sposobie od- 
noszenia się tych sfer do wykonywa- 
nia obow ów wobec Państwa, 
a w szczególności do obowiązków 
płacenia podatków. Tak jak w jakimś 
XVIII wieku pokutuje u nas w pew- 
nych głowach swoiście pojmowany 
obowiązek płacenia podatków. Sz 
che'c XVIII w.eku uważał u nas, że 
płacenie podatków to nie jest jego 
obowiązek, lecz jego łaska pańska. 

Pan Zygmunt Chomiński pojmując 
swoiście wykonywanie opieki społe- 
cznej rozrzuca na ulicy w Wilnie i 
w stolicy pieniądze, podatków jednak 
nie plac', generał w stanie spoczynku, 
p. Gajewski nie przyjmuje emerytury 
ale podatków nie chce płacić, p: 
Przezdziecki z Woropajewa urządza 
reprezentacyjne polowania dla przed- 
stawicieli obcych państw, ale z po- 
datkami zalega, a zamiast pięknych 
niegdyś lasów widzi się dokoła Wo- 
ropajewa tylko t. zw. rojsty. 

Przy takich warunkach  jasnem 
dla podobnych ludzi każda 

stracja zbędną jest, bo admi- 

nistrować mógłby jakiś rządca, eko- 
nom,a mie potrzebnym jest czynnik 
obywatelski. *Dla mnie jasny jest 
negatywny stosunek pewnych sfer do 
szkolnych zadań gmin; sfery te uwa- 
żają za zbędne wydatki samorządu 
gminnego na szkołę powszechna, 
gdyż one tej szkoły nie potrzebują, 

            

ale skąd w tych sferach znalazł sę 

nauczyciel, tego już nie. rozumiem. 
Pan O. K. autor artykułu .,Słowa* 

wyniki odpowiedz” an- 
bijące w samorząd, pod- 
głosy żądające usun 

z życia samorządu czynnika obywa- 
telskie. go wybieralnego, a -podstawia- 
jące na to miejsce posiadanie więk - 

j ilości dziesięcin gruntu, zachwy- 
cający 5` ę twierdzeniem głosów, że sa 
morząd SJEA „Zdzierać,. — р. О. № 
zapomniał, albo co gorzej zupełnie nie 
zaznajomił sę z materjałami staty- 
stycznemi i to urzędowemi, odnoszą- 
cemi się do g gospodarki samorządowej 
Przy dobrej woli i przy chęci dokład- 
nego opracowan: ia wy ników gospo- 

darki samorządowej zaznajomiłby się 
z wynikami zestawionemi przez Wi 
leński Urząd Wojewódzki corocznie 
ogłaszanemi a odnoszącemi się do 
gospodarki samorządowej. Wówczas 
p. O. K. nie powtarzałby bajek bezkry 
tycznie podanych przez jakiegoś au 
lora odpowiedzi z pow. święciańskie- 
go o świadczeniach naturalnych. Po- 
dał ów „Swięcańczuk* (średnia wła- 
sność)j, że na 158 zł. 64 gr. podatku 
państwowego miał zapłacić 1.632 zł.. 
u więc prz 10007/, w j jako 
równowartość świadczeń  natural- 
nych. Otóż z zestawienia wojewódz- 
kiego za r. 1981 dowiedziałby się p. 
O. K. że najwyższy stosunek warto- 
Ści Świadczeń w naturze do bezpo- 

średnich podatków państwowych nie 
przekracza nigdzie, a więe i w pow. 
św.ęciańskim stosunku 1507/,, 

Nie wspominam już o tem, że przy 
obeenvym stanie rze świadczenia 
naturze są jedynym sposobem umoż- 
liwiającym utrzymanie dróg i nikt 
nie zmusza nikogo, by za świadczenia 
w naturze niusiał płacić. Pan ów z 
pow. święciańskiego mógł Świadcze- 
nia w naturze odrobić, a wartość tych 
świadczeń wynosiłaby maksimum ja- 
kieś 238 zł, ale nigdy 1.632 zł. Być 
może, Pan ów przez cały szereg 

lat, uważają płacenie podatków i wy- 
konywanie Świadczeń naturalnych 
nie za obowiązek, a za ofiarę „s 
bonkową”, Świadczeń naturalnych 
nie wykonywał. Wzdychał on wido- 
cznie do tych dobrych  przedmajo- 
wych czasów. kiedy ło szarwark nie 
odbywano w stosunku do wysokości 
bezpośrednich podatków, ale wyzna- 
czano szarwark od koni, bo większa 

własność w wiełu wypadkach gospo- 
darując systemem połownictwa koni 

nie posiadała. 
Trudno mi nie znając bliżej 

zestawiający 
kietowy ch, 
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NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM. 

Rokowania 6 przyszły rząd Rzeszy. 
Pytania Hitlera. — Przerwa w rokowaniach. — Opozycja bawarskiej 

BERLIN (Pat). Dziś przed połud- 
niem sekretarz stanu Meissner zrefe- 
ruje prezydentowi Hindenburgowi 
treść Kstu, nadesłanego wczoraj wie- 
czorem przez Hitlera. Jak stwierdza 
komunikat urzędowy list ten, zaadre 
sowany do sekretarza stanu Meissne- 
ra, zawiera szereg pytań, na które zo 
stanie udzielona odpowiedź w ciągu 
dnia dzisiejszego. 

Zaadresowanie stu z pytaniami 
na ręce sekretarza stanu koła polity 
czne interpretują jako akt kurtuazji, 
mający na celu uniknięcie stawiania 
pytań bezpośrednio prezydentowi. 
Odpowiedź na łe pytania udzielona 

zostanie również na piśmie. 

Wg. doniesień prasy hugenbergo- 
wskiej, pytania Hitlera dotyczą tego, 
co prezydent Hindenburg rozumie 
przez pewną i zdolną do pracy więk- 
szość w Reichstagu, oraz czy rząd, 6 
którym mowa mógłby pracować przy 
pomocy art. 48 konstytucji, dotyczą- 
cego wydawania dekretów przez prezy 
denta Rzeszy. 

W rokowaniach między narodowy 
mi socjalistami a centrum nastąpiła 
przerwa. Podjęcie ieh nie nastąpi 
KARTA III DES RKS SRO 

Prymas Hiond 
u Pana Prezydenta Rzplitej. 

WARSZAWA (Pat), W dniu 22 b. 
m. po południu Pan Prezydent Rzeczy 
pospolitej przyjął na audjencji JEia. 

  

ks. Prymasa kardynała Hlonda, któ- 
remu wręczył odznaki orderu Orła 
Białego. 

Polsko-niemiecka 

konferencja kolejowa. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 22-go 

rozpoczęja się w Monachjum konfe- 
rencja kolejowa polskoniemiecka w 
sprawie ustalenia rozkładów jazdy po 
ciągów, utrzymujących ruch granicz- 
ny. W konferencji tej biorą udział 
przedstawiciełe dyrekcyj polskiej gdań 
skiej, poznańskiej, katowickiej, war- 
szawskiej i wileńskiej, zaś ze strony 
niemieckiej delegaci zagranicznych dy 
rekcyj. —- Ogółem omawiany będzie 
rozkład jazdy pociągów, kursujących - 
przez 17 przejść granicznych i utrzy- 
mujących t. zw. ruch sąsiedzki. 

UART ANTO RZOWZWERKA 
” 

mych tekstów odpowiedzi ankieto- 

wych zajmować się dokładnie całym 
przebogatym lamusem pojęć z XVIII 

   

    

wieku, ujawnionych w ankiecie. Jak 
żeż bowiem inaczej nazwać można 
projekty przedstawiania kandydatów 
na Przewodniczących _ Wydziałów 
przez Związki Ziemian, jak odebra- 
nie prawa wyborczego drobnej włas- 
ności, oparcie całego systemu samo- 
rządu na fakcie posiadania ziemi i to 
conajmniej w postaci średniej włas- 
ności? 

Jeszcze wkońcu dodać muszę 
jedno spostrzeżenie. Tak p. O. K. 
jak i przytaczane przez niego głosy 
czynią Przewodniczących  Wydzia- 
łów Powiatowych odpowiedzialnymi 
za rezultaty gospodarki gmin. Stwier- 
dzić zatem muszę, że nadzór nad go- 

spodarką gminną sprawują nie Prze- 
wodniezący Wydziałów Powiatowych, 
lecz Wydziały Powiatowe, a na te- 
renie woj. wileńskiego niema ani jed- 
nego Wydziału Powiatowego, gdzie- 
by przedstawiciele ziemiaństwa nie 
odgrywali dużej roli. Nie mówię już 
o tem, że w skład Wydziałów Powia- 
lowych w woj. wileńskiem przeważ- 
nie wchodzą rolnicy, związani z te- 
renem. Nie należy zatem obarczać za 
pewne niedociągnięcia odpowiedzia!- 
nością Przewodniczących Wydziałów, 

   

          

a powodzenia zapisywać na dobro 
swoje. 

Pod jednym względem ankieta 
„Słowa jest pożyteczną, bo wydo- 
była na powierzchnię drzemiące 
gdzieś w ukryciu pojęcia o państwie 
z XVIII wieku Rzeczypospolitej Szla- 
checkiej. 

Że samorząd wymaga reformy 
twierdzili 10 dawno już samorządow- 
cy. stwierdził to Rząd wnosząc do Sej- 
mu projeki Ustawy Samorządowej. 
Stwierdził to też Klub Poselski BBWR 
przez rozpatrzenie tego projektu i 
opracowanie go na połączonej grupie 
administracyjno-samorządowej latem 
bież, roku. Projekt ten jest gotowy. 
ale wcale nie w tłuchu grupy „Słowa”. 

E. K. 

partji ludowej. 
przed wyjaśnieniem kwestyj, poruszo 
nych w ostatnim liście Hitlera, 

Równocześnie specjalną uwagę 
zwraca się na zachowanie się bawar- 
skiej partji ludowej, której przewod- 
niczący, po przyjęc u przez prezyden 
ta Hindenburga, powrócił do Monach 
jum i nawiązał w poniedziałek kon- 
takt z szeregiem wybitnych przed- 
stawicieli partji, poczem znowu odje 
chał do Berlina, aby wziąć udział w 
posiedzeniu frakcji bawarskiej partji 
ludowej Re! hstagu, wyznaczonem na 
wczoraj przed południem. 

Przyjmie, 
BERLIN (Pat). dpowiedź prezyden 

ta Hindenburga na zapytanie Hitle- 
ra zakomunikowana została przy- 
wódce narodowych socjalistów we 
wterek po południu w piśmie sekreta 
rza stanu Meissnera. Treść obu listów 
trzymana jest przez koła urzędowe w 
Ścisłej tajemnicy. Hitler miał żądać 
ścisłego ustalenia, czy misja, przeka- 
zana mu przez Hindenburga, polegać 
ma na utworzeniu rządu prezydjalne 
go, mogącego liczyć na poparcie Rei- 
chstagu, czy też ma to być gabinęt 

« większości parlamentarnej, korzysta- 
jący z prerogatyw rządu prezy, djalne- 
go. 

Koła norodowo-socjalistyczne 0$- 
wiadczają, że warunki Hindenburga 
z jednej strony utrudniają utworzenie 
rządu parlamentarnego, z drugiej nie 
dają.Hitlerowi jako ewentualnemu sze 
towi gabinetu prezydjalnego, wystar 
czającego oparcia o art. 48 konstytu- 
cji w stosunku do Reichstagu. 

Według informaeyj biura Conti 
sekretarz stanu von Meissner w odpe 
wiedzi swej stwierdza, że zdaniem pre 
zydenta Rzeszy koncepcja rządu pre- 
zydjałnego zgóry wyklucza możli- 
wość, aby do tworzenia powołany 
mógł być przywódca jakiegokolwiek 

Wydany w sprawie rokowań ber- 
lińskich komunikat zarządu bawars- 
kiej partji ludowej wysuwa szereg za 
strzeżeń w sprawie objęcia stanowis- 
ka kanclerza przez Hitlera. Partja za 
strzega sobie przytem możność wystą 

pienia ze sprzeciwem w razie powie- 
rzenia misji tworzenia rządu Hitlero 
wi. Bawarska partja ludowa wysuwa 
szereg warunków, od których uzależ- 
nia wypowiedzenie się w sprawie e- 
wentualnego popierania względnie to 
lerowania jakiegokolwiek rządu pod 
kierownictwem Hitlera. 

czy nie? 
bądź stronnietwa politycznego. Hin- 
denburg — podkreśla pismo Meisne- 
та — zwracające się do Hitlera miał 
więe na myśli wyłącznie rząd, oparty 
o większość parłamentarną. 

Niezwłocznie po otrzymaniu listu 
Messnera Htler zwołał do swej kwate 
ry w hotelu Kaiserhof głównych przy 
wódców partji soejalistycznej. Przez 
całe popołudnie toczyły się poufne na 
rady, od wyniku których załeży, czy 
i w jakiej formie Hitler przyjmie mi- 
sję, zaofiarowaną przez prezydenta 
Hindenburga. RS 

W kołach politycznych  krąžyty 
pogłoski, że Hitler zwrócił się już do 
przywódców stronnictw z zaprosze- 
niem na pertraktacje. Mówi się rów- 
nież e niezwykle intensywnej akcji 
b. prezydenta Banku Rzeszy dr. Seha 
chta oraz przybyłego tu na wezwanie 
Hitlera księcia Koburg — Gotha, 
zmierzającej do pozyskania niemiecko 
narodowych oraz Stahhelmu dla przy 
Szłego rządu Hitlera. 

Sehacht odbył w utniu 22 b. m. po 
południu konferencję z Hugenher- 
giem. Decyzja Hitlera oczekiwana jest 
jednak nie wcześniej jak we Środę ra- 
no. 

Odpowiedź Hitlera spodziewana 
jest we Środę. 

BERLIN (Pat), Krążące we 
wtorek wieczorem pogłoski o rzeko- 
mem przyjęciu przez Hitlera misji 
tworzenia gabinetu zostały we wto- 
rek wieczorem kategorycznie zdemen 
towane. Niemniej jednak podkreśla 
się we wspomnianyeh kołach, że de- 
cyzja kierownietwa partį: narodowo- 
socjatisycznych w tym względzie już 
zapadła. Narady przywódców narodo 
wo-soejalistycznych przeciągnęły się 
do późnego wieczora, W toku dysku- 
sji dochodziło do ostryci. starć mię- 

dzy poszezególnymi przywódcami. W 
wyniku obrad wyłoniono komisję, 
która niezwłocznie przystąpiła do 
opracowania memorjału, precyzujące 
go szczegółowo stanowisko partji na- 

rodowo-scjalistycznej w sprawie 5-u 
warunków, wysuniętych przez pręzy- 
denta Hindenburga. W skład tej k- 
misji weszli m. in. Grzegorz Strarsser. 
poseł Friek i Goebbels. Wedguł rae- 
morjału wyłonienie większości paria 
mentarnej na warunkach - przedłożo- 
nych przez prezydenta Rzeszy jest nie 
możliwe. Poza tem memorjał preey 
zuje szereg modyfikaeyj, dotyczących 
warunków utworzenia gabinetu pre- 
zydjalnego w myśl postulatów naro- 
dowo-socjałistycznych. Utrzymuje się 
w dałszym ciągu przekonanie, że de- 
finitywną odpowiedź Hitler wręczy 
prezydentowi Hindenburgowi dopiero 
w środę przed południem. 

  

Rząd prezydjalny? 
BERLIN (Pat). Prasa naogół stoi 

na stanowisku, że w kryzysie gabine- 
towym nastąpiła tak daleko idąca 

zmiana sytuacji, że utworzenie nowe- 
go rządu, opartego o większość, zło- 
żoną przedewszystkiem z centrum i 

narodowych  soejalistów, niema już 
żadnych widoków powodzenia. Mowi 
się więc niemał wyłącznie o kombina 
cji na temat nowego rządu prezydjał- 
nego. 

Pierwsze rozmomy min. Becka w Genewie. 
GENEWA (Pat). Minister spraw 

zagranicznych Beck odbył w dniu 22 
b. m. przed południem rozmowę z sir 
Krikiem Drummondem. Podczas tej 
p'erwszej swojej rozmowy z sekreta- 
rzem generalnym Ligi minister Beck 

omówił wszystkie, aktualne kwestje 
dz ałalności Ligi, interesujące Polskę 
Po południu minister Beck konfero- 
wać będzie z sir Johnem Simonem : 
Paul Boncourem. 

  

Trocki w Paryżu. 
PARYŻ (Pat), W dn. 22 listopada 

Trocki. 

Po zamachu 

o g. 6.35 rane przybył do Paryża 

na Herriot'a. 
Bretończycy są lojalni. : 

PARYŻ (Pat) Herriot przyjął de- 
putowanych z Cóte du Nord į Finstė- 
re, którzy stwierdzili zupełną loja)- 
ność bretończyków w stosunku da 
Francji, potępiając jednocześnie jak 

najsurowiej nieodpowiedzialność wy- 
stąpień rzekomych autonomistów, z 
których wielu jest obcego pochodze- 

nia. В 

Amy Johnson zamierza pobič swój 
własny rekord. 

LONDYN, (Pat). Lotniczka Amy Johnson 
postanawiła dokonać próby pobicia własne- 

so rekordu lotu na trasie Capstadt-Londyn. 

Lotu tego lotniczka zamierza dokonać w 
kwietniu roku przyszłego. 

Cena 15 sroszy 
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Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

Nie oglądając się na nikogo, Związek Za 
wodowy Pracowników Przemysłu Odzieżo- 
wego w Polsce opraćował własny plan wałki 
z bezrobociem i kryzysem w przemyśle odzie 
żewym. vo 

W* celu zatwierdzenia i realizacji planu 
odbyły się w Warszawie dnia 20 bm. ogól- 
no—krajowy zjazd prezesów i sekretarzy od 
działów Związku. 

Więcej giętkości przydałoby się naszym 
przedstawicielom konsularnym — zagranicą. 
lo może zrobić energja i ruchliwość — wi- 
dzimy na przykładzie fabryki mebli giętych 
w Radomsku, która uzyskała zamówienie do 
Casablanki (Afryka). oraz do Guatemali. Na- 
leży zaznaczyć, że na rynkach północno— af- 
rykańskich bardzo interesują się połskiemi 
konserwami z jarzyn, owocami, rybami, węd 
linami w puszkach, nabiałem, owocami i 
świeżemi PE: I ZE także. 

      

Kapitał ni 

  

fubi packać się 'w małych 
przedsiębiorstwach. Dlatego tworzy się mię- 
dzynarodowe zumienie wszystkich ga- 
łęz. przeć słów włókienniczych. Łączcie się 

й ‹-_| dyktować ceny. 

   

      

  

Karygodną GReaość wykazują niektó- 

re nasze firmy eksportowe, które nie wyko- 
CY listopadowego kontyngentu ziemnia. 

ków do Francji. Istnieje więe dalej możli- 
wość przyznania SONYSGYCH certyfikatów. 

® * 
Na dobry pomysł wpadli rzemieślniey w 

Warszawie. Ponieważ nie każdy umie prowa- 
dzić pełną księgowość — dyrekcja warszaw 
skiej izby rzemieślniczej angażuje przysięg- 
łych księgowych, którzy w biurze izby będą 
prowadzić księgi handlowe dła wszystkich 
rzemieślników należących do warszawskiego 
«kręgu izbówego. 

  

Wileński Ii rękawieznieży ekspor 
tował w październiku zagranicę zaledwie 250 

kilogr. rękawiczek. Wytwórnie mie straciły 
jednak na spadku eksportu, gdyż całą pro- 
dukcję pochłonął rynek wewnętrzny. 

* eo 

Nasz przemysł lniarski pracuje obecnie 
nad wykonaniem wojskowych zamówień, — 
które w myśl warunków muszą być wykona- 
ne z surowca produkowanego w kraju. Po- 
dobno ten warunek pochodzenia lnu jest ob 
chodzony na rzecz pchającego się lnu sowiec 
kiego. Byłoby to niedopuszczalne i wręcz ka 
rygodne. 

  

    

Pieniądz nie ma zapachu — mawiali wieł 
cy ludzie. — Sprawdza się to w ostatnich 
naradach gospodarczych niemiecko—francus. 
kich w Berlinie pod przewodnictwem podse- 
kretarza stanu w ministerstwie gospodarst 
wa Francji p. Raymonda Patenotre. Narazie 
mówi się o współpracy niemiecko—francu- 
skiej w przemyśle elektrotechnicznym. 

* * * 

Držyjeie domokrążey, bo na ostatniem 
zgromadzeniu koła kupców winno—kolonjal: 
nych w Warszawie — wypowiedziano wam 
wojnę. czang. 

Kto wygrai? 
WKARSZAWIA, (Pat), Dziś w 5 dniu cią: 

gnienia I-szej klasy 26 Polskiej Państwowej 
Loterji Kłasowej następujące większe wygra 
ne padły na Nr. Nr. losów: 

100 ty zł. 15849, 15 tys.:zł. na 23349, 
po 2 tys. zł. na 36658 i 119846, pozatem 40 
premji po 1000 zł. padły na N-ry: 49999, 
135636, 7466, 126202, 63483, 116644, 4133, 
86738, 131084, 142901, 91284, 19964, 46820, 
158620, 46939, 49631, 67286, 70692, 74909, 
25843, 61233, 135592, 114102, 111048, 91636, 
13317, 2980, 132049, 45730, 12538, 132646, 
565000, 17609, 32599, 22950, 125005, 26981, 
128694, 34825, 136498, 

Spadek funta angielskiego. 
Niepokój na giełdzie londyńskiej. 

LONDYN, (Pat). Na dzisiejszej giełdiź › 
londyńskiej panował pewien niepokój. Funt 
angielski był poważnie zachwiany. Wezoraj 
kurs funta przy zamknięciu wynosił 3.27 doł. 
Dziś przed południem funt spadł do 3.25 i 
pół del., csiągająe swój najniższy kurs w ró- 
ku bieżącym. Po południu nastąpiła poprawa 
i funt przy zamknięciu notowano 3.26 i trzy 
czwarte. Równocześnie złoto podskoczyło © 
7 funtów, dochodzące do eeny 126 szylingów 
i 1 pens za uneję. 

Całe City z największem naprężeniem о- 
czekuje wyniku narad Hoovcra z Roodevel- 
tem aczkolwiek wynik tej konferencji będzie 
prawdopodobnie wybitnie ujemny. Jeżeli 
się okaże, że obeeny i przyszły prezydenci 
Stanów Zjednoczonych nie mają zamiaru 
rzucić na szalę eałego swego autorytetu i do- 
magać się chwilowego chociażby zawieszenia 
zapłaty długów wojennych, to kurs fanta an 
gielskiego ulegnie poważnemu spadkowi. Pe- 
symiśei twierdzą, nawet że na 1 grudnia wy- 
nesić ten kurs będzie 3.20 dolarów. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA, 

WIARSZAWIA, (Pat), Londyn 29,10 = 
28,96. Nowy York 8,921 — 8,901. Paryż 
34,92 — 34,88. Szwajcarja 171,50 — 171,07. 
Berlin 211,21190, 

AKCJE: Bank Polski 87.50 — 87. Cukier 
18. Lilpop 12.75. Ostrowiec serje B. 30. 

    

   

ZBOŻOWA. 

22. 11. — Na dzisiejszem 
zebraniu giełdy zbożowo—towarowej w War 
szawie notowano za 100 klg. parytet wagon 
Warszawa w handłu hurtowym, w ładunkach 
wagonowych: żyto standart I 15,75 — 16, 
żyto standart II 15,50 — 15,75, pszenica jara 
czerowna szklista 27,50 — 28, pszenisa jedno 
la 26,50 — 27, pszenica zbierana 262656, 
owies jednolity 16,50 — 17, owies zbierany 

      

  15,50 16, jęczmień na kaszę 15,25 — 15,75, 
jęczmień: browarny 16,50 — 17,50, gryka 
16,50 — 17,50, groch polny jadalny 24.-— 25, 
siemie Iniane bazis 38 — 40.
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Dokoła obrządku wschodnio- 
słowiańskiego. 

W ubiegły sr odbyła się w 
ramach cyklu odezytów urządzanych 
corocznie przez Instytut Badań Spraw 
Narodowośc owych w Warszawie, dy 
skusja nad politycznemi skutkami U 
nji kościelnej, propagowanej od wielu 
lat na Ziemiach Wschodnich Rzeczy- 
pospolitej z wielkim nakładem sił i 
środków przez odpowiednie organy 
Kośc oła. Podstawę do dyskusji dały 
dwa referaty wygłoszone na wstępie 
zebrania przez pana Wiktora Piotro- 
wieza (część historyczna zagadnienia! 
i Henryka Łub eńskiego (część aktual 
na zagadnienia). 

Pierwszy referent w dłuższym wy 
wodzie historycznym wykazał, że U- 

nja Brzeska na tle ówczesnych sto- 
sunków w Rzeczypospolitej nie zapu- 
ściła głębszych korzeni, państwu zaś 
przyniosła w rezultacie poważne szko 
dy. 

Tezy referatu p. Piotrowicza są na 
stępują 1) Unja Brzeska ułatwiła in 
terwencję rosyjską i jako jej skutek, 
traktaty rozb.orowe,'2) wskutek Unji 
nastą 

wcenętrznych przez uaktywnienie ko- 
zactwa i podjęcie przez kozactwo ha- 
seł religijnych obrony prawosław ja. 
3) Unja spowodowała przerwanie od- 
rębnośc! tradycyj prawosławnej Me- 
tropolji Kijowskiej, 4) nastąpiło zde- 
klasowanie społeczne kościoła unie- 
kiego. 5) Unja umożliwiła Rosji lik- 
widację po rozbiorach tej części ka 
tolickiego kościoła, która miała obrzą 
dek unicki, 

Drugi prelegent p. H. Łubieński 
zobrazował na podstawie cyfr prze- 
bieg i stan obeeny akcji neounijnej na 
terytorjum Rzeczypospolitej, wskazu- 

  

   

  

  

   

    

jąc na niewspółmierność wys.łków 2. 
osiągniętemi rezulłatami, na niską 
wartość zdobywanych dla Unji ducho 
wnych prawosławnych, oraz na nie- 
rozumienie przez konwertytów isto- 
ty dokonywanej konwersji. Z pośród 
ujemnych politycznie cech akcji unij- 
nej najważniejszą jest dominowanie 
w niej ducha i języka rosyjskiego, 
wskutek czego na terenie narodowoś- 
ciowo nierosyjskim  petryfikują się 
wpływy, narzucone w okresie zabor- 
czym. Na terenie Włlołynia prelegent 
dopatruje się w ostatnich czasach ak- 
tywności przedstawicieli obrządku 
grecko-katolickiego (rusińskiego), nie 
przychylnie usposobionych do pańsit- 
wowości polskiej. 

Po referatach nastąpiła dyskusja. 
w której zabierali głos: prof. O. Ha- 
lecki, poseł Stroński, dr. Krysiński, 
red. Okulicz i mec. Łypacewicz. 

Prof. Halecki polemizował z histo 
rycznemi przesłankami referatu p. 
Piotrowicza, stawiając przez nikogo 
nie kwestjonowaną tezę, że akcja unij 
na nie jest zagadnieniem wyłącznie 
politycznem, ale przedewszystkiem 
kościelnem. „ 

Pos. Stroński, występując bardzo 
stanowczo przeciwko obecnym meto 
dom akcji unijnej i dowodząc, że jest 
ona sprzeczna z przepisami konkor- 
datu, zarzucał polskiemu katolicyzmo 
wi brak wpływu w Watykanie. Kieru- 
jąc jednak swe zarzuty o nieposiada- 
nie wyraźnej polityki wyznaniowej 
w stronę czynników rządowych, pos. 
Stroński zastrzegał się usilnie, że nie 
można stwarzać konfliktów z”Waty- 
kanem, który jest wielką potęgą poli- 
tyczną. Wynikało z tego, że p. Strońs- 

ki i chciałby bronić racji stanu połs- 
kiej w tej sprawie, i boi się... Jak na- 
leży wybrnąć z tej sytuacj pos. Stroń 
ski nie powiedział. 

Dr. Krysiński uderzył w ton cokol 

  

  

ło przegrupowanie stosunków , 

wiek zbyt dramatyczny, dopatrując 
się w akcji unijnej zarzewia walk re- 
ligijnych na Ziemiach Wschodnich i 
rysując obraz wystąpienia katolickiej 
ludności łacińskiej przeciwko nowemu 
obrządkowi, 'dącemu w szatach rosyj 
sko-synodalnych. 

Red. Okulicz zastrzegł na wstępi e 
że celowości nowej koncepcji unijnej, 

form i metod ze stanowiska koś- 
с 'elnego bronič nie zamierza, uwaža 
bowiem, že Košeiėt sam najlepiej swo 
je interesy i cele wytknąć zawsze u- 
miał, Ale un'wersalne cele Kościoła 
zawsze mogą wejść w kolizję z par- 
tykularnemi interesami poszczegó!- 
nych państw. Red. Okulicz uważa, że 
taka właśnie kolizja zaistniała pomię 
dzy po. zną racją Rzeczypospolitej. 
a polityką kościelną Rzymu na tle ak 
cji unijnej. Niewątpliwie, wszelki kon 
flikt z Watykanem jest dła Polski 
wielce niepożądanym, ale nie znaczy 

to, aby dla uniknięcia konfliktu, na- 
leżało poświęcić zywotne interesy pań 
stwa. Mówca nie uważa aby konflikt 
ten był trudny do uregulowania, po- 
trzeba jednak aby Kościół uznał, że 
państwo polskie jest w tej sprawie po 
litycznie zainteresowane i że w zakre 
sie. kulturalno-narodowošciowych eie 
mentów akcji unijnej ma coś do po- 
wiedzenia. Potrzebne jest więc poro- 
zumienie, które najłatwiej da się osią 
gnąć zwykłą metodą dyplomatyczną. 

Ostatni przemawiał mec. Бурасе- 
wicz, polemizując z posłem Strońskim 
i zarzucając bierność społecznym 
„czynnikom katoliekim“ z pod znaka 
N. D., dającym rady Watykanowi co 
do jego kościelnej polityki, a nieumie- 
jącym oddziałać nań w sensie dodat- 
nim dla interesów państwa polskiego. 
Mówca uznaje potrzebę postawienia 
jasno wobec Watykanu tej sprawy, 
jako prowadzonej na terytorjum Rze 
czypospolitej. 

Przewodniczył zebraniu prezes In 
stytutu Badań Spraw Narodowościc- 
wych, minister Leon Wasilewsk:. O- 

becnych było kilkadziesiąt osób ze 
świata urzędowego, politycznego. nau 
kowego i prasy. 
PES RT RAR AA EI 

Organ papieski za podporządko- 
waniem siły prawn w stosunkach 

międzynarodowych. 
W związku z podjęciem obrad 

przez konferencję rozbrojeniową w 
Genewie organ Stolicy Apostolskiej 
„Osservatore Romano“ ogłosił arty- 
kuł swego naczelnego redaktora Dalla 
Torre, 'streszczony przez wielkie 
dzienniki światowe. 

Zaznaczywszy, że w cągu całych 
piętnastu łat powojennych każda no- 
wa możliwość porozumienia narodów 
witana była w Watykanie z najwięk: 
szą życzliwością, autor wskazuje na 
cztery nieodzowne warunki pokoju: 
wyrzeczenie się ducha sprzeczności, 
podporządkowanie siły prawu, róz- 
brojenie i arbitraż. 

Co się tyczy pierw szego postulatu, 

to jest on równoznaczny z rozbroje- 
niem moralnem. Dziś, w okresie naj- 
silniejszego z kryzysów światowych, 
trzeba wziąć sobie za obowiązek zwal 

czanie wszystkiego, co stwarza atmo- 
sferę agresywności, gwałtu, urazy. 
podejrzeń i sceptycyzmu. Ten obowią- 
zek trzeba wypełnić koniecznie, gdyż 
bez owej wstępnej pacyfikacji umys- 
łów napróżno usiłowalibyśmy znałeźć 
praktyczne gwarancje pokoju. Może- 
my nawet powiedzieć: to byłoby oszu 

  

    

  

  

     

    

Jak ludzie w Wilnie się gnieżdżą? 
Anim się nigdy nie spodziewał, że 

moje reportaże mogą komuś przy- 
nieść jakąś 'doraźną pomoc, anim 
„mógł się spodziewać, że osiągną aż 
taki sukces w postaci obarczenia ko- 
goś pracą. Przedwczoraj jednak zdzi 
wiłem się niemało, gdym nagle ujrzał 
w biały dzień Teofila, tego niepopraw 
nego ostalnio włóczęgę, który mi w 

tak jaskrawych barwach przedstawiał 
korzyści, jakie dać może obfitujące 
w przygody życie zawodowego tram- 
pa. Teraz ledwie mogłem poznać swe 
go przyjacieła j cicerone po podziem- 
nych spelunkach Wilna. Wystarczy 
powiedzieć, że Teofil był ubrany nie- 
mal wykwintnie, w kurtkę z kołnie- 
rzem futrzanym, z pod którego moż. 
na było zauważyć nie bez zdumienia 
kołnierzyk i krawatkę. Już miałem 
go zapylač co słychać w wytwornym 
high lifie wileńskich przedmieść, ale 
Teofil nie dał mi przyjść do słowa 
i zaczął opowiadać z niezwykłem u 
niego ożywieniem o swych losach. 
Słowa wylatywały mu z ust z jakąś 
dziwną pasją. 

— Wszystko tobie zawdzięczam. 
— Mnie? Jakto? — zdziwiłem się 

niepomiernie, 
— Tak, tylko tobie. Przeczytał o 

tem w „Kurjerze* jakiś zdun, znajo- 
mek mój i dalej mnie szukać, bo mu 
właśnie przed zimą brakło dobrego 
i taniego pomocnika. Miał stary Piet- 
ka szczęście, bo mnie znalazł zaraz 
pierwszego dnia po moim powrocie z 

- Pińska. Dobry chłop ten stary. Zaraz 
mi trochę forsy dał, bom z gołdu już 
myszki przed oczyma widział i dalej 

-do roboty. A pracy do cholery! Mówił 
mi wczoraj stary, że jak mię wziął 

do pomocy to jakby się mu odmieniło. 
Zaraz dostał nowe zamówienia na kil 
kanaście pieców. Tyłko robota niech 
jego... Na takie zimno mieszać glinę 
bosemi nogami... to nie każdy się od- 
waży, Wczoraj aż mi stopy popuchij, 
bo do dwóch pieców glinę przygoto- 
wać musiałem. I to jak jeszcze. Nie 
tak na franc, jak do murarskiej za- 
prawy, żeby się tyłko jedno z drugiem 
trzymało, ale naprawdę, żeby glina 
była miękka i lepka. Ale pozatem to 
„nawet intelegentna robota... Stoisz 
w pokoju, kafle przykładasz i możesz 
przytem nawet sobie pośpiewać: 
„Zdradzone serce, zdepłane w tłu- 
mie!“ \ 

Byłem mocno ucieszony tą nową 
metamorfozą i pewną emancypacją 
Teofila, śpiewającego przy pracy naj- 
nowszy przebój piosenkowy. Jak to 
musiało wychodzić w jego interpreta- 
cji, nie mogę sobie wyobrazić, gdyż 
głos miał zawsze nadający się raczej 
do baletu. 

— C6ž teraz robisz? . 
-— Idę do apteki. Mieszkam na So- 

fianikach u jednej szewcowej, której 
dziecko zachorowało. Sama ona nie 
zdrowa, więc mnie prosi: „Idź ty Teo- 
fil do apteki po lekarstwo”. Tak ро- 
szedłem. Chodzi się poprostu u nas 
po tych dzieciach. Wiesz co Antek, 
ja dzisiaj dostałem od starego większą 
zaliczkę za te dwa wczorajsze piece, 
więc może gdzieś „pójdziemy. Na jed- 
nego. Niedużo, więcej nie mogę, ale 
jednego zawsze można. To przeciw 
grypie. Tak mi mówił wczoraj dok- 
tór, u którego naprawiałem popękany 
piec. 

Nie mogłem mu odmówić, gdyż 

Kalsk Js ERB 

stwo, oszustwo 

skutkach. 
Podporządkować siłę prawu, to 

znaczy przesąd nieodpowiedzialnego 
stosowania siły zastąpić wyższą, n'e 
ulegającą przedawnieniu wartością 
prawa. Albowiem prawo jest nietylko 
miarą, lecz i kośćcem cywilizacji a 
świat powinien iść napród a nie co- 
fać się wstecz. Siła była wyrazem 
barbarzyństwa, a nie prawo. Prawo 
bowiem jest czynnikiem postępu. Ale 
zasada „podporządkowania siły pra- 
wu nie może być słowem magicznem- 
Musi ona stać się aktem przemocy: 
A do tego konieczne są dwa dalsze 
warunki pokoju: szczerość rozbroje- 
nia i sprawiedliwość arbitrażu. 

Zdawałoby się, że gdzie jak gdzie, 
ale w sprawie rozbrojenia opinja pu- 
bliczna powinna być jak najbardziej 

jednomyślna. Tymczasem w związku 
ze złożonem przez Niemcy żądaniem 
równouprawnienia zrodziły się nie- 
wyczerpane przeciwieństwa. Schara- 
kteryzowawszy w kilku słowach po- 
litykę Rzeszy, Francji i Włoch, autos 
zatrzymuje się na chwilę nad stanowi- 
skiem Anglji, która ze sprawą rozbro 
jenia m litarnego łączy kwestję roz- 
brojenia ekonomicznego. Czy jest to 
rezerwa? W odniesieniu do zasady - 
nie, ale w odniesieniu do środków- - 
tak. Chociaż o środkach nie można 
powiedzieć, że stanowią one zasadę, 
to jednak trzeba pamiętać, że są one 
jednym z elementów rozwiązania pro 
blemu, a nie przeszkodą. Dokumenty 
papieskie wskazują nietylko zasadę. 
lecz i środki. Dowodem apel Benedyk 
ta XV z 1917 r.. A Pius XI, świadom 
wielu innych niebezpieczeństw, niż ie, 

które gromadzą się na granicach, na- 
woływał do redukcji zbrojeń odpowie 

dnio do konieczności życiowej naro- 
dów i państw. 

Konsekwencją i koroną wszelkiej 
organizacji pokoju, najwyższą gwa- 
rancją, bez której daremny byłby 
trud budowania gmachu prawa; bez 

której rozbrojenie byłoby śzaleńst- 
wem, a twierdzenie „si vis pacem pa- 
ra bellum' BZ LE jedyną regułą 
bezpieczeństwa narodów — jest arbi- 
traż przymusowy, rozporządzający 

sankcjami, oparty na solidarności 
światowej. Te idee i te warunki są 
tylko rozwinięciem prostszego pierw'a 
stka, tkwiącego w pojęciu arbitrażu 
-— sprawiedliwości, która wznosi s'ę 
od życia indywidualnego do społecz- 
nego, a wznosząc się uszlachetnia i 
doskonali swe atrybuty spraw: iedliwo» 
Ści, która w rezultacie opiera prawo 

na sile i posługuje się nią, gdy trzeba 
bronić prawa. 

Artykuł kończy się uwagą, że mi- 
mo iż wskazane w nim postulaty by- 
ły lokrotnie formułowane, przypo 
minanie ich, jako jedynie skutecz- 
nych nie jest bez pożytku. (Kap.) 

okropne w swych 

  

   

  

  

Pogrzeb $.p. Ludwiki 
Raczkiewiczowej. 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 22- go 
z kościoła Św. Aleksandra odbył się 
pogrzeb śp. Ludwiki z Łukaszewiczów 
Raczkiewiczowej. Po nabożeństwie na- 
stąpiło wyprowadzenie zwłok na cmen 
tarz Powązkowski do grobu rodzin- 
nego. W uroczystości żałobnej, prócz 
najbliższej rodzinyzmarłej, wzięli u- 
dział pp. ministrowie Zawadzki, Pie- 

racki, Jędrzejewicz i Ludkiewicz, mar 
szałek Sejmu Śwtalski, wicemarszałek 
Senatu Bogucki,podsekretarz ze stanu 
Korsak, ks. Żongołłowicz i Gallot, pre 
zes N. „K. gen- Krzemieński, genera- 
licja, szef gabinetu woj iskowego p. Pre 
zydenta R zeczypospolitej płk. Głogow- 
ski, szef kancelarji cywilnej p. Prezy- 
denta dr. Chełczyński i inni. Na gro- 
bie zmarłej złożono kilkadziesiąt wień 
ców. 

  

w tak'ch warunkach odmowa rów- 
nałaby się śmiertelnej obrazie i zer- 
waniu wszelkich stosunków towarz); - 
skich. Poszliśmy do apteki, Lekarst- 
wo okazało się bardzo nieskompl'ko- 
wane, gdyż wydano je odrazu. 

* MIESZKANIA NĘDZARZY. 

—- Nie myśl tylko, że ja w jakichś 
pałacach tam na Sofjanikach miesz- 
kam — mówił po drodze Teofil, wsa- 
dziwszy ręce w głębokie kieszenie, bo 
listopadowy mróz z wiatrem  przy- 
ziemnym bił w twarze, niosąc lekkie 
tumany piasku. 

Szliśmy w zapadającym zmierzchu 
ulicą Św. Anny a potem wzdłuż Wilen 
ki po wertepach j wykrętach, gdzie 
można nogi połamać. Nie należę do 
ludzi tchórzliwych, ale po tych wąs- 
kich, ciemnych i błolnistych zawsze 
ulicach wieczorem chodzić bardzo nie 
bezpiecznie. Policjant tam należy do 
rzadkości, tak że pojawieniem się swo 
jem budzi niemal sensację. Czasem. 
bardzo rzadko latarnia, przy niej zde 
klasowana dawno prostytutka, a po- 
zatem jakieś tajemnicze cienie, gu- 
biące się ciągle w szarym, zimnym 
mroku ponurych kamienic 

W. jednej z takich kamienic w su- 
terynie mieszkał obecnie Teofil. Wcho 
dzimy. Pierwsze wrażenie poprostu 
piorunujące. Zaduch nie do wytrzy- 
mania. Zapach mydlin i gotowanych 
kartofli i kapusty, opary przedziwnie 

geste i odpowiednio cuchnące. W jed 
nej izbie zbite w bezładną gromadę 
gnieżdżą się ludzie pokoleniami, mo- 
żna powiedzieć szczepami. Coś trzy 
łóżka, a ludzi w tej małej przestrzeni 
mieszka... 17! Tak, 17 osób, razem 
z dziećmi, 

- — — Jakże ty się tu urządziłeś w tej 

Wt BE N S KAI 

Zjazd peowiaków w Warszawie. 

  

Wi dniach 19 i 20 bm. t 
szawie obrady zjazdu peow ów przy udzie 
le delegatów z całego kraju. Zjazd czy 
cili swoją obecnością (przedstawiciele rządu, 
sejmu, senatu i i. @. 

Na zdjęciu naszem widzimy fragment zja 

   ty się w War: 

    
   e 

    

zdu. W' pierwszym rzędzie siedzą od strony 
lewej: prezes B. G. K. gen. dr. Roman Górec- 
ki, minister Opieki Społecznej dr. Hubicki, 

minister Poczt i Telegrafów inż. Bórner, in- 
spektor armji gen. Rydz Śmiglły, prezes B. 
B. W. R. poseł Sławek. 

  

    

   

    

Data światowej konferencji ekonomicznej 
będzie ustalona w styczniu. 

GENEWA, (Pat). Komitet Rady 
Ligi dla organizacji światowej konfe- 
rencji ekonomicznej i finansowej ze- 
brał się we wtorek pod przewodnict- 
wem sir Johna Simona. Komitet zazna 
jomił się z wynikiem prac pierwszej 
sesjji ekspertów. przygotowujących 
prace konferencji i postanowił wez- 
wać komisję ekspertów do opracowa- 
nia przed końcem stycznia porządku 
dziennego konferencji wraz z uwaga- 

mi. Komitet Rady ustali datę konferen 
cji,przesyła jąc porządek dzienny rzą- 
dom. Kom a = będzie mo- 
gła dalej kontynuow 6 badanie spraw 
przedłożonych Kontezencji, Delegat a- 
merykański Norman Davis poruszył 
sprawę srebra i zaproponował, by ko- 
misja ekspertów zajęła się tą kwestją 
i dokooptowała w związku z tem dele- 
gata chińskiego, co zostało przyjęte. 

  

   

Napad na hotel „Skałka”. 
CIESZYN, (Pat). Na znany hotel w Bos- 

kidach Sląskich „Skalka“ napadli onegdaj 
bandyci, którzy, steroryzowaw- 

eiela, zabrali nakrycia srebrne 1 
urządziła za złodziejami pościg, w którego 

   

rezultacie jeden z bandytów w wałce z žan 
darmem zestał zabity, drugiego aresztowano, 
trzeciemu napastnikowi udało się zbiec z 
łupem, 

Konferencja kolejowa 
polsko-sowiecka.. 

Wczoraj rozpoczęły się w war- 
szawskiej dyrekcji kołejowej obrady 
konferencji polsko-sowieckiej w spra 
wie rozkładów jazdy wszystkich po- 
cągów, utrzymujących ruch między 
Polską a Sowietami. Na konferencji 
ustalone zostaną rozkłady jazdy po- 
ciągów, kursujących przeż przejścia 
graniczne: Zahacie 3 o, Ole- 
chnowicze—Radoszkowicze, Stołpce 

    

  

  

            

  
   

Niegorełoje, M kaszew'cze—-Żytkowi- 
cze, Zdołbunów—Szepietówka, oraz 
Podwołoczyska—Wołoczyska. | 

W! konferencji bierze udział dele- 
gat sowieckiego komisarjatu komun/- 
kacji, oraz przedstawiciele dyrekcyj 
kolejowych w Wilnie, Radomiu i 
Lwowie 

Nowe rozkłady jazdy, które zosta 
ną ustałone na konferencji wejdą w 
w życie z dniem 15 maja 1933 r. 

Oiwarcie drugiej sesji 
parlamentu angielskiego. 

Mowa tronowa króla. 
LONDYN, (Pat). Król w towarzy- 

stwie królowej dokonał w dniu 22 bm 
uroczystego otwarcia drugiej sesji par 
lamentu. Król wygłosi mowę tronowa 
— w której dał wyraz nadziei, iż świa 
towa konferencja gospodarcza dopro- 
wadzi do porozumienia, które przyczy 
ni się do usunięcia trudności, z jakie- 

  

ciasnoc:e, 
wiony. 

— Wiadomo nie jest to bardzo wy 
godne, ale zawsze lepiej, niż w dormiu 
noclegowym na Połockiej. O tu mam 
swoje legowisko. 

Doskonale to Teofil określił. „Le- 
gowisko*. Inaczej tego stanowczo na- 
zwać nie można. Na podłodze kawał 
wolnego miejsca, nie większy od do- 

rosłego człowieka, tak, że z trudera 
można się wyciągnąć i to trzeba uwa- 
żać, by nie trącić czasem nogą swego 
towarzysza niedoli, który zajął miej- 
sce nieco niżej, między komodą a ko- 
łyską i ma po prawej stronie również 
szewca, który w dzień i przez cały 
wieczór naprawia stare, przeważnie 

proletarjackie buty za cenę kilkudzie 
sięciu groszy. Ot tyle, aby nie umrzeć 
z głodu. 

Na łóżkach szczęśliwsi ludzie. 
Każde miejsce jest najdokładniej Wy: 
zyskane. Śpią po pięć, a nawet sześć 
osób na jednem, Przytem dzieci. Jed- 
no łóżko zajmuje w kącie prostytut- 
ka. Zasłonięte jest to łóżko prześwie- 
cającym parawanikiem, ale prawie 
wszystko widać. Nędza nie do opisa- 
nia. Przeważnie wszyscy bezrobotni, 
albo w najlepszym razie częściowo 
bez pracy. Właścicielka mieszkania, 
biorąca za miejsce złotego miesięcz- 
nie czasem złoty pięćdziesiąt zarabia 
praniem i utrzymuje z tego całą ro- 
dzinę, męża od dwóch lat bez pracy 
i czworo dzieci, z których najstarsza 
dziewczynka ma 9 lat! 

Trzecie łóżko zajmuje rodzina 
bezrobotnych murarzy z trojgiem 
maleńkich dzieci. Dła niej to właśnis 

Teofil przyni iósł lekarstwo. Z łóżka 
podnosi się na widok inego przyja- 
ciela zżółkły szkielet, pokryty ZMAT- 
szczoną skórą i resztkami jakichś 

Teofilu? — zapytuję zdzi- 

mi boryka się dziś cały Świat. Rząd 
— głosi dalej orędzie królewskie — 
brać będzie nadal czynny udział w pra 
cach konferencji rozbrojeniowej, zmie- 
rzającej do zawarcia międzynarodo- 
wej konferencji w sprawie zapewnie- 
nia trwałego pokoju. Po konterencji 
okrągłego stołu w sprawie Indyj rząd 
przedłoży parlamentowi propozycje, 
zmierzające do jak najdalej idącego 
rozwoju konstytucji Indyj. 

325 klm. na godzinę. 
MOSKWA, (Pat). Lotnik sowiecki” Pint- 

kowskij na nowym sumoleeie „A. l. K. 7% 
osiągnął rekordową szybkość, wynoszącą 
325 km. na godzinę. 

1-9 

Red. Stpiczyński na czele 
„Kurjera Porannego". 

Redaktor Wojciech Stpiezyński objął sta- 
newisko naczelnego redaktora dziennika 
„Kurjer Poranny*. (Iskra). 

PoE 
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£ DRUKKANA i ROL KKT 
„ZNICZ“ 

WILNO, $-TO JANSKA 1, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 
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łachmanów i z błyskiem w oczach 
pyta czy mia lekarstwo. Obok dwoje 
małych dzieci o skołtunionych głów- 
kach pat na Teofila i za chwilę 
pada cichy, jakby zwiędły głos, na- 
brzmiały od łez: 

— Mamo— jeść! 
Jest w tym okrzyku coś, co za 

gardło chwyta, jest coś w tem cichut- 
kiem skomleniu głodnych dzieci, co 
wycisnąć może nawet z najtwardsze- 
go człowieka dojmujące uczucie głu- 
chej, beznadziejnej wściekłości i bó- 
lu! Mimowoli sięgam. do kieszeni i 
supłam z niej resztki groszy, a Teo- 
fil, coś bardzo nachmurzony, grzebie 
w swoim kącie w skąpych zawiniąt- 
kach i podaje wreszcie kawałek bułki, 
rozdziela ją na dwie połowy i dzieci 
rzucają się na nią z żarłocznością, 
świadczącą, że pewno to jest pierwsze 
w dniu dzisiejszym jedzenie. 

—  Umarlibyśmy chyba z głodu, 
gdyby nie ty Teofilu — szepcze wy- 
chudła kobieta. 

— Et, głupstwa gadasz —— odpo- 
wiada jeszcze wi ęcej nachmurzony. 

Tu mimowol budzi się refleksja. 
Poco te dzieci? Czy nie należałoby 
przeprowadzić standaryzacji urodzin? 
Wiemy i rozumiemy dobrze, że pań- 
stwo powinno dbać o odpowiedni do- 
bór, o utrzymanie w granicach natu- 
ralnych swej polityki populacyjnej, 
ale wobec tych warunków, wobec tej 
straszliwej z niczem się nie dającej 

porównać nędzy, sprawa dzieci ska- 
zanych zgóry na nędzę i poniewierkę 
urosła do zagadnienia niesłychanie 
palącego. Takiego człowieka, który 
wszystkie próby rozwiązania tego za; 
gadnienia w ramach obecnego ustro- 
ju, lub przynajmniej poprawy okrop- 
nego stanu rzeczy, uważa za „bezboż- 
nickie* tyłko zakusy zaprowadziłbyrn 

  

   

  

Nr. 269 (2511) 
— 

Posiedzenicmanja. 
Mój mąż? Ach droga Pani alboż ja nam 

męża? Od pięciu dni nie widziałam go dłu- 

żej jak przy obiedzie, a potem, chwila odpo- 

czynku... no, mała drzemka i serja posie- 

dzeń dzień po dniu, całe godziny, całe wie- 

czory. 

— Droga moja, nie chcę być intrygantką 

ale to może posiedzenie specjalnego rodza- 

ju? 
Pani Duda spojrzała z litością na Panią 

Besię i pokiwała głową. 

— Moja droga, ty operujesz przedwojen 

nemi kategorjami... to dawn 

na zdradzanie żon i wykręcali się posiedze 

miami, dziś... niestety, nawet tej ulgi niema 

biedna kobieta, żeby mając podejrzenie fol 

gowała sobie robiąc scenę zazdrości (podob- 

mo to czasami pomagało...) a teraz? Czyż moż 

na robić wymówki człowiekowi, który się „za 

bija” dla społeczeństwa? Który wyrzeka się 

rodziny, bridża i kułturałnych rozrywek bo 

prezesuje, sekretarzuje | skarbnikuje w 10 

komitetach i innych Loppach? 

— Ale czyż może wszystkiemu podołać 

i pracować skutecznie? 

— Oczywiście że nie, ja sama, przyznaję, 

jestem czasami w rozterce: zasiadam na za- 

rządzie jednej instytucji, która tobi to samo 

mrniej więcej co druga, w której znów jestem 

sekretarką, i bywa, że „zaistnieje* moment 

rywalizacji, wydzierania sobie członków, dni 

na imprezy, jakichś pomocy, przekazania fun 

duszów... i cóż ja mam począć, siedząc tu, 

i słuchając że coś mogłoby być dła tamtej 

a tu Ściągają dla tej... Ja nie wiem 

rać? Do kogo się przychylić?... Gdzie 

iść, jeśli dwa posiedzenia w ten sam dzień. 

— Dużo osób w Wilnie jest w tem sa- 

mem położeniu... manja posiedzeń, związków. 

i zagródek panuje nagminnie i stało się to 

załatwiania 

Mnożąc słowarzyszenia 

  iej oni mieli czas 

  

  

   

  

     

jakimś odruchowym eposobem 

bolączek i potrzeb. 

mydle się ludziom, najlepszej zresztą woli, 

ę wyciągnie pod znakiem X, te pienią- 

dze i te siły, których nie zdołała wyciągnąć 

organizacja pod znakiem Y. Podobne zada- 

nia wchodzą sobie w drogę. przeszkadzają, 

ludzie tracą czas i deliberują kwadransami 

nad tem co mp. mogą robić, a ke nie mogą, 

komitet, czy coś w tym 

rodzaju, już robi to samo, ale nie zupełnie 

to samo, więc my możemy prawie to samo, 

ale nie zupełnie... i tak dalej, W rezultacie 

człowiek potrzebujący informacji, pomocy, 

nauki, zapomogi, wskazówki, biega od Anna- 

sza do Kaifasza, od jednych do drugich i 

przebiegłszy cały alfabet, zestawiony jak hie 

roglify, uczuje taki upadek cucha i głodnego 

ystkie instytucje 

czasami 

ni martwe isłnie- 

  

   

    

  

bo tamta instytucja, 

  

ciała, że klnie w pień wsz 

namnożone przez osobist 

łub próżność łudzką; cza 

jące tylko na papierze... 

scentralizować, zbić to do jednego, dać łu- 

dziom odetchnąć, żeby wchodząc sobie w dro 

gę mogli pracować. 

— Wiiesz ty wspaniale fprzem: 

dać, jak s'ę wprawiłaś. Słuchaj, mam myśl 

wyborną, jporadzimy na te, istotnie nieznoś: 

ne objawy rozpraszania się i rozdzielania - 

— No mów, setki T 

łudzi będą cię błogosławić... 

— Założymy stowarzyszenie pod nazwą: 

„Liga Antiposiedzeniowa”.. ty będziesz pre- 

zeską, Lala, (jeszcze nie jest w żadnym za- 

rządziej, będzie wice, Anka sekretarz, kupi- 

my maszynę, ona niedawno się nauczyła, — 

sekcję rozrywkówą to ja dla RE rezerwu- 

ję... a skarbniczką... 

Ale pani Besi już dawno nie było, uciek- 

ła, nie dokończywszy kawy i ciastka... 

Pani Zoze. 

ISTAT DISKAS 

Kubelik ubezpieczył swe 
ręce na miljonową sumę. 
Znakomity skrzypek Kubełik ubezpieczy? 

w jednem w amerykańskich towarzystw ase- 
kuracyjnych swe ręce na sumę przeszło 2 
miljnonów franków. Ciekawą jest rzeczą, Że 
iprzy ubezpieczeniu oszacowano na różne st 
my palce Kubelika: tak więc pałec Średni * 
wskazujący lewej ręki zostały oszacowane 
po 272,000 fre., knykieć na 750,000 frs., ma- 
ły palec na 22,000 fr., palec średni i ws 
zujący prawej ręki po 210,000 fr., mały palee 
na 90,000 tr., knykieć — ma 47,000 fr. 

  

   
interes, 

  

Ach zlikw'dować. 

awiasz, wi- 

  

          

chętnie do takiej sutereny wileńskiej, 
do wylęgarni niedorozwiniętych 1 о- 
puchłych z głodu dzieci, by się przy- 
patrzył takiemu jak wyżej obraz- 
kowi. 

Podeszła do nas dziewięciołetnia 
córeczka gospodyni tego lókalu. ma 
ła, wyglądająca najwyżej na sześć lat 
zaledwie i łakomym wzrokiem śle- 
dziła każde poruszenie ust dziec. 
Jedno z nich zobaczywszy małą za- 
częło się wykrzywiać i mruczeć: 

— Poszła won, ty stara k.... 

Przyznam się, że zdębiałem. Cze 
goś podobnego nie spodziewałem się 
posłyszeć z ust czteroletniego dzie- 
cka. 

Tymczasem Teofil 
z pomocą. 

— (o dziwnego — rzekł — dzie- 
eko cały dzień i noc słyszy same tył- 
ko przekleństwa, patrzy co się tu wy- 
prawia jak przyjdą goście do tej tam 
za parawanem, śpi razem z rodzicami, 
którzy sobie też nie żałują | potem 
jak usta otworzy, prosto jak stary 
mówi. 

— Wiesz co Teofil, chodźmy już— 
rzekłem nagle, czująć, że w tej at: 
mosferze, przepojonej miazmatami 
nędzy, pomieszanej z tragiczną i roz* 
paczliwą prawdą bytowania tych lu- 
dzi, stłoczonych w tej wąskiej prze- 
strzeni czterech ścian, gdzie tyle jest 
zamkniętych tragedyj — nie moge 
dłużej wyrtzymać. 

Wyszliśmy. I długo, długo jeszcze 
ścigały manie błękitne i ciemne spol” 

rzenia dzieci, tak wcześnie rozumie- 
jących tragiczną prawdę życia, dzie- 

ci, które może nigdy nie nauczą się 
czarującego piękna uśmiechu! 

T. Jacek-Rolicki. | 

przyszedł mi 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Straszne skutki pogryzienia 

przez wściekłego psa. 
Aleksandrowicz Konrad, mieszka 

miee Baranowiez, przed trzema tygod 
niami został napadnięty przez psa. 

"który mu pogryzł twarz. W dniu dzi 
siejszym Aleksandrowicz dostał ata- 
ku wścieklizny, wobec czego zawez- 
wano pomocy z posterunku kolejowe 
go P. P. w Baranowiczach. W trakcie 

szamotania się Aleksandrowicz podra 
pał i pokaleczył starszego posterunko 
wego Mroczkowskiego i posterunko- 
wego Korbuta. Chorego na wściekliz- 
nę ulokowano w szpitala zakaźnym, 
zaś pokaleczonych poliejantów podda 
no zastrzykom zapobiegawczym prze- 
eiwko wściekliźnie. 

Talemnicze zaginięcie leśniczego. 
SŁONIM, (Pat). W dniu 15 listopada leś- 

niezy lasów państwowych nadłeśnietwa ko- 
sowskiego Czerwiński Włodzimierz, zam. w 
łeśniczówee Maciejówka gm. borkogiczyckiej 
przybył na teren powiatu słonimskiego do 
lasów państwowych, dła sprawowania nad- 
zoru nad cechowaniem pni. Czynności te po- 
lłecił wykcnywać gajowemu Nowickiemu, za- 

mieszkałemu w Mironowie, gminy byteń: 
skiej i pe wykonanin zameldować się u nie- 
к0 м umówiony mlesie nad brzegiem Szeza- 
ry. Gajowy po wykonaniu zleconych czyn- 
„mości przybył na wskazane miejsce lecz leś- 
зМехеро tam nie zastał. 

W dniu 18 km. stwierdzeno, że Czerwiń- 

ski do domu nie powrócił. Zarządzono pa- 
szukiwania, lecz bezskutecznie. W toku do- 
ehodzeń w lesie nad brzegiem Szezary zna- 
lezieno chusteczkę do nesa, należącą do Ie- 
śniczego Czerwińskiego. 

Czerwiński był człowiekiem nerwowym i 
w estatniej chwili skarżył się gajowemu na 
silny ból głowy. Był Ggólnie iubiany przez 
miejscową ludność i zniknięcie jego wywo- 
łało w społeczeństwie tutejszem wielkie pora 
szenie. Dotychczasowe poszukiwania zwłok 
nad brzegiem Szczary i w samej rzece nie 
dały pozytywnego wyniku. Dochodzenie pra 
wadzi policja słonimska, 

-— ii 

Obchód trzech jubileuszy 
w Stonimie. 

SŁONIM, (Pat.) W; celu uczczen'a 
-400-lec'a nadan'a Słonimowi praw 
magdeburskich, 300-łecia śmierci Lwa 
Sapiehy, starosty słonimskiego i 150- 
lecia otwarcia kanału księcia Ogińskie 

«go, wśród miejscowego społeczeństwa 
powstał komitet obchodu, pod prze- 
wdnictwem burmistrza miasta K. Mi- 
chalskiego. 

Kom tet rozpoczął już energiczną 
działalność, wyrażającą się w odbyciu 
kilku posiedzeń, nawiązaniu kontak- 
łu z organizacjami turystyczno-kra- 
„joznawczemi ; sportowemi, tudzież 
z gronem pp. profesorów, których 

  

  

zaprosić do współpracy 
przy wydaniu dziełka do zbiorowej 
pracy opisowej, ilustrującej dzieje 
Słonima i Słon mszczyzny. Uroczysty 
obchód, jak nas informują, ma się 
odbyć w Słonimie z końcem bieżące- 
go roku szkolnego. 

Z pogranicza. 
PRZED GROŹBĄ ARESZTU ZBIEGŁ 

DO POLSKI. 

Z Wilejki donoszą, iż w rejonie Dołhino- 
wa na teren połski zbiegł niejaki Nofimow 
Grzegorz, pcehodzący z Ukrainy, a praeu- 
jący ostatnio w rejonie kolektywnym Piesz- 
ezenice. Nofimow został eskarżony o szkod- 
liwą gospodarkę w kcłektywie i miał zostać 
aresztowany. 

postanowił 

  

KOKS NIK IEEE 

Głos strażaków z Wileńszczyzny. 

   
Na artykuł w „Gazecie Stražackiej“ 

w sprawie ostatniej inpekcji otrzymu je- 
my następującą odpowiedź z prośbą r 
zamieszczenie. ė 

„Gazeta Strażacka* w Nr. 19 za- 

amieściła artykuł pod tytułem „Brak. 
"w strażactwie wojew. wileńskiego". 
„Artykuł ten wywołał wśród strażae 
wa wileńskiego duże rozgoryczenie 
"wobec czego pragniemy na ten temat 
<zabrać głos. ° 

Przedewszystkiem artykuł p. „J. 
-M.* od początku do końca naszpiko- 
"wany jest tylko krytyką. O ile nawet 
spod adresem 2-ch, 3-ch straży autor 
wypowiedział lakoniczne słowa po- 
«chwały, to następnie w dalszem roz- 
ważaniu wysilił się skutecznie aby 

"wszystko co dobre zupełnie zatrze 
Jesteśmy dalecy od twierdzeniu, 

<że zrobiliśmy wszystko, że wszystko u 
"nas jest dobre. Owszem, zdajemy so- 
bie dokładnie sprawę, że przed nami 

„jest ogrom pracy, że będziemy musie- 
Ё w dalszym cągu uczynić wielk: 
"wysiłek, by usterki i błędy w łonie 
<strażactwa usunąć. Wiemy i jesteśmy   

sświadomi swych braków, ale tem nie: 
  

  amniej kiedy sięgniemy myślą nieco 
"wstecz i porównamy z tem co było 
M jest, jesteśmy dumni z tego co osiąg 
inęlišmy. P. „J. M.* widać nie zupeł 
nie zorjentował się w pracy strażac- 
kiej na Wileńszczyźnie, może skorzy- 
stał z nieścisłych źródeł, w każdyrni 
ibądź razie postąpił jak suchy pion 
techniki, nie wnikając w psychikę 
strażaków, którzy poza fachowośc'ą 
*są może lepszymi obywatelami i prze- 
ło o ile nie należy się im podzięka, 

fto przynajmniej uczuciowa podnieta. 
Sposób oceny p. „J. M.* zamknął 

*tylko w brakach, wykazując tem, jak 
<obca mu jest ideowa praca strażaka- 
sochotnika. Czyż istotnie prócz braków 
na Wileńszczyźnie nic nie ujrzał ł 
„Jeżeli tak, to ten smutny bilans jego 
spostrzeżeń najsmutniej mówi o nim. 

Straże ochotnicze, na Wilensze 
mie przed kilku latami, ło leżące 

    

odłogiem pole. Różne eksperymenty 
przeróżnych niedołęgów zamiast spra 
wę strażacką ująć we właściwe ramy 
organizacyjne, spowodowały jeszcze 
większy chaos i trudności w opano- 

waniu tej dziedziny. Dopiero w ostat- 
nich latach, dzięki energji, sumiennej 
pracy i fachowości kierowników, or- 
ganizacje strażackie na Wileńszczyź- 
nie nabrały realnych form i przestały 
być papierową fikcją. Trzeba było 
uczynić wiele wysiłku, by rozproszo- 
ne, zdezorganizowane kadry 5trażac 
kie doprowadzić do jednolitośc.: trze- 
ba było uczynić gigantyczny krok, by 
przełamać śpiącą psychozę kresowe- 
go społeczeństwa; trzeba było wresz- 
cie i stale i ciągle pracować, a prze- 
dewszystkiem zważać, by podjęte za- 
danie zostało doprowadzone do moż- 

liwego wyniku. Dziś śmiało możemy 
powiedzieć, że ten możliwy wynik 
został uwieńczony większemi rezul- 

latami jakich się nawet spodziewali 
śmy. Jesteśmy pewni, że przy naszym 
zapale i dużem zainteresowaniu spo- 
łeczeństwa, wzniesiemy się do właści- 
wego poziomu. Ze strony fachowców 
względnie autorów tych lub innych 
myśli, wymagamy krytyki, lecz kry- 
tyki zdrowej nie przesiąkniętej su- 
chym pesymizmem, bowiem wierzy- 
my, że tylko krytyka zabarwiona u- 
czuciem prawdziwej istotnej oceny 
da nam bodźca do dalszej pracy i 
wzniesienia się na właściwy szczebel. 

Nie zapominajmy, że Wileńszczyz- 
na to kresy Rzeczypospolitej i jest tu 
pod każdym względem nieco inaczej, 
a przeto i w inny sposób i co nieco 
cieplejszy winna być konstruowana 
ocena. 

Dr. Józef Noniewiez 
prezės O. S. P. 

Inż, W. Piotrowski 
w:eeprezes Związku Okr. O. S. P. 

F. Włodarski Stokarski 
naczelnik O. S. P. nacz. I rejonu 

Dziewica o nieskazitelnem przejściu. 
Pani Maciejowa była bardzo podenerwo- 

"wana, gdy zorjeniowała stę, że jej mąż (Ma- 
<nej) zaczyna miłość wy ać w niewłaści 
mym kierunku. 

Napewno, absclutnie, bez zastrzeżeń 
*%0 nie wiedziała dokładnie «o on robi z ta 
swoją miłością, ałe dobrze dzuła, że jej 
«fuś to już mie ten Maciuś co dawniej i 

*dła niej już mu nie w cza. 

Pokrzywdzona zaczęła węszyć, 
tropić, domyślać wiać ucha nawet 
majnieprawdopodo a plotkom. W” ta- 

kim sianie o pox nie trudno. Na ho- 
ryzoncie była ni zydka panna (wprawdzie 
już 32-letnia) imieniem Zośja. 

awersję, żal i 
ja, pani Maciejowa 

>odróż wybierasz 
asofkę 

mianą rączką wzięłaś do gar. 
we świeci pod niebem bez chmurki? 

— А nmiedalego o trzy kwurłały do 32- 
Żetniej panny imi< 5 

Parasol to йт 
marzędziem gors 
Pomyślcie: 
«wasol otworzyć! 

Szczęściem nie skończyło się tak tragi- 
«znie, a to dzięki taktowi j 

<howaniu sic mająveį byč 
о. 

Zamiast otworzyč draw! naošciež i wpu. 
ścić Maciejową, a z nią nieszozęście, zosta 
wiła drzwi przymknięte (na łańcuchu) i wv 
słuchała w skupieniu całej wymówki. 
Nic jej nie zdołało wybić z otimpijskiej ró 
wnowagi. Ani to, że jest „hołera*, ani to. że 
Jest „drakula*, snó la, że jest „gwiazda z pod 

o „ Ani to, že ma twarz „chu- 
zakterystyczna Ūla stosunków pozamałżeń 
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   a. broń. Parasoł bywa 
m niż chińskie tortury... 

na parasol!, pomyślcie: pa- 

  

   

   
  

  

sprowokowarą 

skieh*, Dopiero jak jej powiedziała ta: Ty 
postępujesz jak k... be chodzisz z moim mę- 
žem“ — zatrzasnęła drzwi z wielkim hała- 
sem i postanowiła się zemścić za pomocą 
sądu. 

Wi kilka dni po zniewadze złożyła skargę 
do Sądu Grodzkiego. Skarga była bardzo ob- 
szerna, podajemy ją w streszczeniu: 

  

— Proszę wysokiego sądu o ukaranie га 
obelgę tej co mi powiedziała, że k.... jestem, 

i nieprawda. Na dowód załaą- 
ach świadectwo dr. $ymoroka, w 

którem stoi wyraźnie: „przy oględzinach 
znalazłem ja w stanie dziewictwa — virgo 
intacta*. Ze swojej strony zaznaczam, że 
jestem dziewieą o nieskazitelnem przejściu 

    

Po rozpoznaniu sprawy Sąd Grodzki uz- 
nał, że Maciejowa powinna być aresztem u- 
karana za oszczerstwo, ale karę jej daro- 
wał ze względu na działanie amnestji. 

Ost. 

Zakład dła alkeholikėw 
I narkomanów. 

W  Świaczku Wołłowiczowskim 
pod Grodnem powstaje drugi w Pol- 
sce zakład leczniczy dla alkoholików 
i narkomanów. W dniu wczorajszym 
odbyło się przy udziale przedstawi- 
cieli departamentu służby zdrowia po- 
siedzenie komitetu budowy zakładu. 
Stan robót jest już o tyle posunięty, 
że otwarcie zakładu nastąpi z począt 
kiem wiosny roku przyszłego. 

  

KSW RZE R W TEEN SKI 

Aresztowanie rzekomego studenta. 
Ostatnio wileńska polieja Śledoza otrzy- 

mała poufne informacje, iż w mieście grasu- 
je jakiś osobnik nazwiskiem Czepłukowski 
podający się za studenta USB i jako takt 
oszukuje łudzi. 

Drogą cbserwacyj prowadzonych przez 
wydział śledczy ustałono, że rzekomy stu- 
dent w rzeczywistości nie ukończył nawet 
szkoły powszechnej, mimo to nosi batorów- 
kę i jako student udziela korepetycyj. Jak 

wyglądały jego wykłady można sobie łatwo 
wyobrazić.Pczatem ustalono, że rzekomy stu- 
dent nie jest nigdzie mełdowany i nie 
posisda stałege miejsea zamieszkania, Za- 
chodzi też podejrzenie, że dckumenty jego sa 
stałszewane. 

W| związku z tem rzekomego studenta w 
dniu wczorajszym aresztowano i osadzono w 
areszeie do dyspozycji prokurato te) 

Tragiczna śmierć ucznia szkoły powszechnej 
w Wilnie. 

Niezwykle tragiczny wypadek zdarzył się 
z uezniem jednej ze szkół powszechnych m. 
Wiłna 14-letnim Zygmiintem Raciborskim. 
Mianowicie na stacji Łupy wpadł on pod 
koła będącege w ruchu pociągu i odniósł tak 
ciężkie obrażenia ciała że w ezasie udzieła- 
nia mu pomcey lekarskiej zmarł. 

Jechał cn pceiągiem do Wilna po krót- 
kim pobycie u redzieów w pow. Wysoko- 
Mazewieckim. W. jakich okolicznościach wy 
padł ca z pociągu dotychezas polieja ściśle 
nie zdołała ustalić. Zachodzi jednak uzasa- 

Kto będzie przewodniczącym 
Komisji Oszczędnościcwej? 

W związku z mającą powsłać 
wkrótce przy Magistracie wileńskim 
Komisją Oszczędnościową ze źródeł 
dobrze poinformowanych dowiaduje- 
my się, że na przewodniczącego Ko- 
misji tej ma być powołany jeden z 
najbardziej czynnych działaczy sa- 
morządowych prof. Staniewicz. Wy- 
mieniane jest również nazwisko prof. 
Gutkowskiego. Członków Komisji z 
ramienia płatników desygnuje w naj: 
bliższym czasie Izba Przemysłowo - 

Handlowa. 

Placówka bardzo potrzebna. 
W) związku z reformą szkolnictwa śrad- 

niego zaistniała . konieczność „rozbudowy 
szkolnictwa powszechnego. Wobec ciężkich 
warunków finansowych państwa, jest to dlań 
bardzo trudny problem, a — wielkie możliwo 
ści, szerokie pole dla inicjatywy prywatnej. 
Tak to zrozumiało grono absolwentów na- 
szej Wiszechnicy i założyło towarzystwo, p. n. 
„Promień*, które postawiło sobie za zada 
nie, założenie i prowadzenie przedszkola i 
szkoły powszechnej dla dzieci, które z jakich 
kołwiek względów do państwowej szkoły pa 
wszechnej nie poszły. Grono to nietylko pra- 
cuje tymczasem zupełnie bezinteresownie, — 
ale nawet włożyło w zorganizowanie tej szko 
ły pieniężne udziały. 

Właśnie w ub. niedzielę, w godzinach po 
łudniowych odbyło się poświęcenie szkoły 
tow. „Promień* przy ulicy Wiwulskiego. — 
Zebrały się wszystkie dzieci ze szkoły 
przedszkola w liczbie około 60, wraz z rodzi 

cami, zapełmiając największą salę, ładnego i 
dobrze urządzonego lokalu szkolnego. Zagaił 

p. Tadeusz Ciszewski, prezes Towarzystwa, 

mówiąc o jego celach i metodach pracy, po- 
legających m. inn. na staraniach nawiązania 
jak najżywszego kontaktu i współpracy wy- 
chowawczej pomiędzy szkołą, a domem ro- 

dzinnym dziecka. 
Poświęcenia dokonał ks. prof. dr. Puc:4- 

ta, następnie w pięknem swojem przemówi»- 
niu, nawiązując pracę dzisiejszego szkolnict. 
wa do dawnych dramatycznych wysiłków na 
Szych w tej dziedzinie, pod rządami wroga. 

Potem nastąpiły popisy dzieci, bardzo 
miłe, i jak na krótki czas istnienia szkołe 
(od września br.) — bardzo sprawnie wyko 
nane. Były to tańce, śpiewy, deklamacje, za 
bawy ze špiewami etc. Wszystko to świadczy 
o starannej i intensywnej pracy młodego gro- 
na nauczycielskiego, z p. Lenkówną, jako 
kierowniczką szkoły na czele. 

Wyrazem współpracy „szkoły z domem*, 
jest zorganizowany przez T-wo Komitet .o- 
dziciełski któremu przewodniczy prof. Krid- 
lowa, obecna razem z małżonkiem na uro- 
czystości poświęcenia. Był także i prof. Koś 
ciałkowski i jeszcze szereg osób, poza, ści 
ślej ze szkołą związanemi. Kończąc to spia: 
wozdanie życzymy tej nowej i bardzo pot- 
rzebnej, a tak ładnie zapowiadającej się pła 
cówce, jak najpełniejszego powodzenia. 

Nowa organizacja 
roku szkolnego. 

Dowiadujemy się, że ministersi- 
wo oświaty przygotowuje obecnie roz- 
porzdzenie ministra wyznań religij- 
nych i oświecenia publicznego w spra 
wie organizacji roku szkolnego. 

Rok szkolny wedłg tego rozporzą- 
dzenia ma trwać od 20 sierpnia do 19 
sierpnia włącznie następnego roku 
kalendarzowego, Rok dzielić się bę- 
dzie na dwa półrocza szkolne j cztery 
okresy, oraz ferje zimowe i ferje let- 
nie. 

Pierwsze półrocze trwać będzie od 
20-g0 serpnia do 20 października i 
od 21-go października do 22 grudnia. 
Drugie półrocze trwać będzie od 16 
stycznia do 15 kwietnia i od 1 kwiet- 
nia do 15 czerwca. 

Ferje zimowe trwać mają od 23 
grudnia do 15 stycznia następnego 
roku kalendarzowego, zaś ferje letnie 
-—od 16 czerwca do 19 sierpnia. 

Rozporządzenie o organizacji roku 
szkolnego dotyczyć będzie państwo- 
wych i publicznych szkół powszech- 
nych, szkół średnich ogólnokształcą- 
cych, zakładów kształcenia nauczy- 
cieli i szkół zawodowych. (Iskra). 

Niewłaściwe 
zużywanie energli. 
Pewnego razu zastałem przyjaciela swe- 

go przy niezrozumiałej dla mnie pracy: wy- 
sypywał do pudełka z beustnikowyeh papie- 
rosów tytoń i nabijał nim gilzy. W: pierwszej 
chwili pomyślałem że mam do czynienia a 
szezególną perswersją nałogowego palacza. 
Po chwili jednak rzecz się wyjaśniła. Zrozu- 
mlałem że papieros bezustnikowy jest oszczę 
dniejszy, bo kosztem tańszej roboeizny (wy- 
rabiany jest na jednej maszynie, a ustniko- 
wy na dwóch) i wartości samego ustnika tek 
turowego zawiera więcej tytoniu i w lepszym 
gatunku. Ponadto nikt go nie może sfałszo- 
wać, ani pokntnie wyrabłać, bo nie daje się 
wyrabiać ręcznie z braku gilz bezustniko- 
wych i maszynki do wyrobu. ' 

To motywy oszezędnošeiowe trafiły mi 
wprawdzie do przekonania w żadnym jednak. 
razie nie trafiła mi do przekonania sprawa 
przysypywania tytoniu. Znaeznie prostsze 
jest kupić sobie eygarniezkę, dzielić papiero- 
sy zeustnikowe na dwie części i w ten spo- 
sób istotnie oszczędzać. Zastrzeżenie moje 

oddziałało zkołei na przyjacieła i odtąd pa- 
Hmy edbydwej bezustnikowe RZ 

        

   

  

. dnione przypuszezenie, że został on wypch- 
nięty z wagonu przez jednego z kolegów. 

ių gadasz  E) 
ма лач NA EO 

powinni we własnym interesie wypróbować tabletki 
л U ę 

й cie się sami, lecz żądajcie we włąsnym interesie 

| gedo 

  

Togal. Togal uśmierza bóle, Nieszkodliwy dla serca. 

żołądka I Innych organów. Spróbujcie | przekonaj- 

tylko oryginałnych tabietek Togai. 

Do nabycia we wszystkicn aptekach. 

  

  

Zmasakrowane ciało młodego studenta na szynach kolejowych. 
Pod kołami pociągu Nr. 311. Opowiadanie naocznego świadka. Powody rozpacziiwego kroku? 

Wiezeraj koło godziny 7-ej rano kolejo- 

wy pcsterunek poliej 

  

iw Wilnie zaałarmowa- 

ny zestał wiadom: że na t. zw. radnń- 

skim przejeździe kolejowym jakiś młodzie- 

niee rzucił się jpoQ kcia pociągu Nr. 311 zdą- 

żającego do Zdołbunowa. 

Na miejsce wypadku niezwłocznie wysła- 

ne z Wilna drezynę ratunkową, którą prze- 

wieziono xlesperata na dworzec kołejowy, 

skąd karetką pogetowia ratunkowego odes- 

łano go w stanie bardzo ciężkim do szpi- 

tala Żydowskiego. 

Według relacji wysłanego na miejsce wy- 

padku pcsterunkowego policji, przebieg wy- 

padku był mastępujący. W chwili mijania 

przejazdu maszynista pociągu zauważył syl- 

  

    

wetkę mężczyzny, który rzucił się pod po- 

ciąg, Pociąg nstychmiast zestał zahamowa- 

ny. Gdy pasażerowie zztrwożeni nagłem za- 

trzymaniem w połu peciągu wybiegli z wa- 

genów cezom ich przedstawił się wstrząsa- 

jący włdok. 

Pod kołami jednego z wagonów leżał w 

kałuży krwi młody ezłowiek.*Miał obie nogi 

obcięte przez keła, a ciało całe było silnie 

potłuezcne. Pewien staruszek, który stał się 

mimowolny:n świadkiem wypadku opowiada, 

iz przechodząc wzdłuż toru kolejowego zau- 

ważył Gwego młodzieńca zdradzającego sil- 

ne podcnerwewanie gdy spoglądał wciąż w 

strenę dwerca, skąd lada chwiła miał na- 

dejść pociąg. Gdy pociąg zbliżył się do prze- 

GTA RENESANSAS 

A. Kamieniecki zwolniony. 
Dalsze dochodzenie w toku. Nie wszystkie zarzuty 

okazały się słuszne. 
We wczorajszym numerze donosiliśmy o 

aresztowaniu Abrama Kamlenieekiego pod 
zarzutem przywłaszczenia na szkodę ojca 
35 tysięcy złotych. 

Jak się cheenie dowiadujemy zatrzymany 
A. Kamieniecki został w dniu wczorajszym 
dctyzją prekuratury zwolniony, bowiem, jak 

się ckazało mie wszysetkie zarzuty ojea zna- 
lazły potwierdzenie. Tylko niektóre z nieh 
potwierdziły się, wobec czego dochodzenie 
przeciwko Kamienieckiemu nie zostało umo 
rzone | prowadzone jest nadal pod kierowni 
ctwem wieeprokuratora p. Klasse. (e) 

jazdu, denat podbiegł do toru i rzucił się pod 

niego. 

Po przewiezieniu chorege do szpitała o- 

kazało się, że jest to student USB. Janusz 

Ryśkiewiez zamieszkały w Wilnie przy ulicy 

Rudniekiej w charakterze sublokatora przy 

rodzinie Biłłerów. Ryśkiewicz jest synem inż. 

mierniczego z Nieświeża jak powiadają czło- 

wieka zamożnego. 

Po przewiezieniu desperata do szpitala 

Żydowskiego poddano go ostatecznej ampu- 

taeji nóg. Po eperaeji stan chorego nieco po- 

lepszył się tak że jest nadzieja utrzymania 

go przy życiu. 

Powcdy, które skłoniły młodego ezto- 

wieka do tak rozpaezliwego kroku okryte sa 

narazie mgłą tajemniey. Według opowiadań 

gospodarza mieszkania w którem R. miesz- 

kał, był to ehłopak bardzo spokojny, cie- 

szący się bardzo dobrym humorem. Tryb ży 

tia prowadził jednak hulaszczy. Krytyczne- 

go dnia nie nocował w domu. s 

To jest wszystko eo dotychczas udało się 

ustalić, ale za mało, by rzucić jakiekolwiek 

światło na tragedję młodego człowieka. 

Q tragicznym wypadku powiadomiono te- 

legraficznie ojea. Policja prowadzi dalsze 

dcehodzenie, celem ustałenia powodów za- 

machu samobójczego. (e) >> 

Szczegóły okropnego mordu we wsi Zarudzie. 
Straszliwe opowiadanie męża-mordercy. 

Przed kilku dniami donosiliśmy w „Kur- 

jęrze* e aresztowaniu mieszkańca wsi Za- 
rudzie pod Mołodeeznem Miehała Rusaka 

ped zarzutem zamordowania swej żony Eu- 

genji. 

Obeenie dowiadujemy następujące szeze- 

góły tej straszliwej zbrodni. 

Rusak pośłubił swą żonę przed rokiem. 

Pierwsze miesiące pożycia małżeńskiego up- 

łynęły szezęśliwie. Pewnego jednak dnia do- 

wiedział się Rusak, że żona jego w tajemniey 

pomaga materjalnie swej niezamożnej mat- 

ee. Na tem tle pomiędzy Rusakiem a żoną 

powstały nieporozumienia, zamieniająee się 

często w sprzeczki, które z biegiem czasu 

przybierały coraz to gwałtowniejszą formę. 

Podžegany przez siostrę, a szezególnie 

matkę, z któremi mieszkał, postanowił Ru- 

sak pozbyć się żony, która, jak upewniała 

go matka, niszczyła mu majątek i groziła do 

prowadzeniem do eałkowitej ruiny. 

Ziarna nienawiści wydały wreszele strasz 

ny płon. 

Krytycznego dnia Rusak udawał dobry 
humor, żartował z żoną i położył się z nią 
spać w riajlepszej zda się przyjaźni. 

Komunikat Dyrekcji P.K.P. 
Dyrekcja Okręgu Kolei Państwowych w 

Wilnie podaje do wiadomości, że z powodu 
zamknięcia (wobec odbudowy) dla ruchu po 
ciągu mostu przez rzekę Zelwiankę między 
stacjami Zełwa—Jeziornica poc. Nr. 721 od 
chodzący z Włołkowyska w stronę Barano 
wicz o godz. 5 m. 55 dnia 26 bm. odejdzie 
z 5-minutowem opóźnieniem tj. o godz. 6-ej 
m. 00 i przejdzie bezpośrednio tylko do st. 
Zelwy, gdzie podróżni przybywający tym 
pociągiem będą przewiezieni bezpłatnie auto- 
busami no rzeki Żelwianki f przeprowadzemi 
na drugą stronę mostu do drugiej części pa 
ciągu, przez specjalnie urządzone pomosty, 
bagaż i poczta zostaną przewiezino autami 
ciężorowemi. 

W związku z tem, poc. Nr. 721 w dniu 
26 lm..odejdzie z miejsca przesiadania 2 о- 
późnieniem około 85 min. i przyjdzie do Ba- 
ranowicz Pol. z opóźnieniem około 75 min. 

Z tej też przyczyny poc. Nr. 152 w dniu 
25 bm. rb., odchodzący z Baranowicz Pol. 
o godz. 23 m. 50 przyjdzie bezpośrednio d> 
mostu na rzece Zelwiąnce o godz. 3 m. 58 
dnia 26 bm., skąd podróżni przybyli tym po. 
ciągiem, będą przeęprowadzeni na drugą stra 
nę mostu i następnie przewiezieni autobu - 
sami do stacji Zelwa, bagaż i poczta zosta- 
ną przewiezione autami ciężarowemi. 

Również i poc. Nr. 152 odejdzie ze sta 
cji Zełwa z opóźnieniem około 65 min. i 
przyjdzie do Włołkowyska Centr. z opóźnie 
niem około 60 min., wobec czego poc. Nr. 
718, skomunikowany w Wiołkowysku Centr 
z poc. 152 odejdzie w dniu 26 bm. z opóź- 
nieniem okało 50 min. i przyjdzie do Białe 
gostoku z opóźnieniem około 40 min., zaś 
pociąg Nr. 823 dla utrzymania połączenia w 
Wiołkowysku Centralnym z pociągem Nr. 
152 odejdzie w tym dniu z Wiołkowyska 
Centralnego z opóźnieniem około 30 min. 

Z działalności Komitetu 
Finansowo-Rolnego. 

W. dniu 18 listopada odbyło się w Urzę 
dzie Włojewódzkim pod przewodnietwem 9. 
prof. W. Staniewicza kolejne posiedzenie Ko 
misji Kredytowej Wojewódzkiego Komitetu 
do Spraw Finamsowo-Rolnych, na którem 
rozpatrzone zostały listy kandydatów do u- 
rzędów rozjemczych do spraw kredytowych 
małej własności rolnej, oraz załatwiono kilka 
spraw bieżących. Na temże posiedzeniu po- 
ruszona zosłała sprawa metod szacunkowych 
przy parcelacji rządowej. Wiskutek przesi 
łenia gospodarczego szacunki dokonane w 
różnym czasie są ze sobą niewspółmierne, co 

wpływa na to, że nabywcy ziemi znajdujący 
się obecnie w różnych warunkach dochodo- 
wości ziemi mają różne obciążenia z tytułu 
reszty ceny kupna. — 

Komisja stojąc na stanowisku, že szacun 
ki te winny być zrównane posłanowiła na 
najbliższem posiedzeniu przepracować to za 
gadnienie gruntownie, celem pnzedłożenia 
czynnikom miarodajnym konkretnych wnic- 
sków. 

Dyplom. uznania za pracę 
P. W.i W.F. 

Starosta wiłeńsko-trocki p. Jerzy de Tra- 
mecourt w obecności komendanta obwodu 
P. W. i Wi F. porucznika Lietza oraz ke- 
mendanta powiatowego policji kom. Klap- 
czyńskiego, wręczył posterunkowemu policji 

Rąbalskiemu z Kowalczuk dypłom uznania 
za pracę P. W. i W. F. nadany mu przez 
dowódcę O. K. N. III generała Litwinowicza 

S. R. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulanee. Ostatnie 

przedstawienia „Zbyt prawdziwe, aby było 
dobre*. Wspaniała sztuka Bernarda Shaw 
„Zbyt prawdziwe, aby było dobre* wkrótce 
będzie musiała zejść z powodu zbłiżającej 
si ęrocznicy Wyśpiańskiego i związanej z 
nią premjery „Zygmunta Augusta". Dlatego 
publiczność, która jeszcze nie widziała tej 
arcyświetnej komedjo-satyry, powinna w naj 
bliższych dniach wybrać się do Teatru na 
Pohulance. 

— „Zbyt prawdziwe, aby było dobre* 
będzie odegrane dziś, dnia 23 bm., jutro 24 
bm. i pojutrze 25 bm. o godz. 8-ej wieczo 
rem w niezmienionej, doskonałej obsadzie z 
pp: Niedźwiecką i Szpakiewiczem w głów 
nych rolach, 

— UWAGA! — Teatr Wiełki na Pohu- 
lanee przygotowuje na uroczystości ku czei 
Wyśpiańskiego — potężne dzieło „Zygmunt 
August“. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Driš po raz 
drugi barwna i melodyjna operetka Stolza 
„Szaleūstwa Coletty“, urozmaicona efektow- 
nemi produkcjami tanecznemi i rewjowemi. 
W. roli głównej M, Gabrjek, która w tej c- 
peretce świeciła triumfy na scenie warszaw 
skiej. W rolach główniejszych wystąpią: Hal- 
mirska, Detkowski, Dembowski, Pospiełow- 
ski, Szczawiński, Skolimowski i Tatrzański 
— reżyser sztuki. Nowa bogata wystawa! 
Zmiżki akademickie ważne! 

Jutro, 24 bm. i pojutrze 25 bm. po raz 
tnzeci i czwarty „Szaleństwa Coletty*. 

RADJO 
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 fpły- 
ty). 16.00: Audycja dla dzieci. 16.30: Chwi! 
ka strzelecka. 16.40: Koncert symfoniczny 
(płyty). 17.40: „Straty społeczne z powoda 
wypadków przy pracy* — odczyt 17.55: Pro- 
gram na czwartek. 18.00: „Bazylika Wileń- 
ska zagrożona” — mikrofon wśród pracy nad 
ratowaniem Katedry. 18.20: Wiadomości bie 
żące. 18.25: Muzyka lekka, 18.50: Rozmaitoś- 
ci. 18.55: Przegłąd litewski. 19.10: Skrzynka 
pocztowa Nr. 223, 19.30: Kwadrans literacki. 
1945: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Wia- 
domości sportowe. 21.05: Dodatek do dzien- 
nika prasowego. 21.10: Recital Szpinalskiego. 
22.00: „Na widnokręgu". 22.15: Audycja ra. 
djowo-filmowa.22.30: „Diugowiecznošč tudz 
ka“ — odczyt, 22.55: Komunikat meteorolo- 
giczny. 23.00: Muzyka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 24 listopada 1932 r. 

11,40: Przegląd pras. Kom. meteor. Czas. 
12,10: Muzyka z płyt. 12,30: Kom. meteor. 
12,35: Poranek szkolny. 14,55: Program d.ien 
ny. 15,00: Koncert dla młodzieży (płyty). — 
15,40: Kom. 15,50: Muzyka z płyt. 16,06: 
Przegląd czasopism kobiecych". 16,15: Lek- 
cja francuskiego. 16,30: Kom. Tow. Gimn. 
„Sokół”. 16,40: „Kiedy skończy się kryzys?* 
— odczyt. 17,00: Recital $. Czosnowskiego 
(klarnet). 17,40: „Tajemnica Chochoła* — 
odczyt. 17,35: Program na piątek. 18,00: Tran 
smisja z kościoła Franciszkanów. Misterjum 
Franciszkańskie. 19,00: Kom. litewski. 19,05: 
Fragment z poematu Stanisława Wyspiań- 
skiego „Bolesław Śmiały”. 19,20: Rozm. — 
19,30: „Wyspiański, piewca państwowości 
polskiej" felj. 10,43: Prasowy dz. radj. — 
20,00: Koncert. Wiad. sport. Dod. do pras 

Późno w nocy, kiedy wszyscy mieszkań- 

cy domu pogrążeni byli w głębokim śnie Ru- 

sak 6strożnie wstał z łóżka, wszedł do są- 

siedniego pokeju, gdzie spały siostra i mat- 

ka, a upewniwszy się, że obie śpią, wziął le- 

żący na stole scyzoryk, który specjalnie po- 

przedniego dnia naostrzył i trzykrotnie za- 

nurzył w gardle Śpiącej żony. Mordowana 

przeraźliwie krzyczała. Wiówczas Rusak po- 
chwycił swą ofiarę za gardło i zacisnąwszy 

pięści wyrwał jej krtań. = 

Po dokonaniu morderstwa Rusak zacią- 

gnął trupa w pole i zakopał go w ziemi, a 

dia zatarcia Śladów miejsce to zabronował. 

Nazajutrz Rusak zaczął opowiadać we 

wsi, że żona go porzuciła ł zbiegła do boł- 

szewji. Niezbyt jednak wierzono tej wersji, 

tembardziej że widziano jakie było ostat-. 

nie ich pożycie domowe. Gdy Rusakowej 

przez parę dni nie ujrzano zamełdowano © 

jej tajemniczem zaginięelu policji. 

Przeprowadzone dochodzenie doprową- 

dziło do aresztowania Rusaka. 

Podczas badania Rusak nadspodziewanie 

łatwo przyznał się do popełnionej zbrodni i 

2 perfidnym eynizmem opowiedział strasz- 

liwe szezegóły mordu. ‚ 

Rusak stanie w końcu b. m. przed sądem 

doraźnym w Wilnie. (e) 

dziennika radj. D. c. koncentu. 21,30; Uroczy 
sta audycja ku uczczeniu 25 rocznicy šmiar- 
ci Stanisława Wyspiańskiego. . 22,15: Muz 
tan. 22,55: Kom. meteor. 23,00: Muzyka tau. 

RUWINKI RADJOWE. 

GO SIĘ DZIEJE POD BAZYLIKĄ? 

Dzisiaj o godz. 18.00 mikrofon wileński 
znajdzie się na terenie robót ratowniczych 
pod zagrożonym katastrofą portykiem Ka- 
tedry, nadany zostanie na całą Polskę repor- 
taż informujący o stanie prac technicznych. 
Przewodniczący Komitetu Ratowania Bazy- 
liki Ks.Biskup Michalkiewicz, następnie kie 
rawnik robot inž. H. Wąsowicz i konserwa- 
tor zabytków dr. St. Lorentz przedstawią w 
wywiadzie z reporterem radjewym dotych- 
czasowy przebieg prac nad ratowaniem Ba- 
zyliki, które prowadzone ва od roku dzięki 
ofiarności społeczeństwa. 

SPORT 
NOWY REKORD POLSKI. 

Atleta połski Rusek pobił rekord w pod- 
noszeniu ciężarów w wadze lekkiej hnosząc 
165 klg. 

Dawny rekord wynosił 163 klg. Pobicie 
rekordu miało miejsce w Nowym Bytomiu 
podczas meczu zapaśniczego pomiędzy poi- 
ską Jedność a drużynowym mistrzem Śląska 
Opolskiego Heros 03 z Gliwic. 

Mecz zakończył się zwycięstwem Połaków 
w stosunku 12:10. 

Porażkę Niemców spowodowała niespo- 
dziewana przegrana Kabischa; mistrza połud 
niowo—wschodnich Niemiec; pokonał go 18 
łetni zapaśnik polski Gwoźdź i to w niespeł 
ną 2 minut. 

Gwoźdź walczy w wadze ciężkiej. 

OTWARCIE ŚLIZGAWKI W PARKU 
SPORTOWIYM. 

Wczoraj w Parku Sportowym im. gen. 
Żeligowskiego nastąpiło otwarcie ślizgawki. 

Piękny i zdrowy sport łyżwiarski posiada 
niezliczone rzesze zwolenników, rekrutują- 
cych się ze wszystkich warstw społecznych. 

Wilno posiada wszelkie warunki po temu 
aby stać się jednym ż poważniejszych ośrod- 
ków łyżwiarstwa w Polsce. Niestety, Polski 
Związek Łyżwiarski dopiero w roku 1931-32 
zdradził pewne przejawy energji. Dotychczas 
działalność jego ograniczała się do zorgani- 
zowania mistrzostw Polski. 

Trudno więc oczekiwać, iż łyżwiarze Wil- 
na sami bez pomocy P. Zw. Łyżw. zdołają 
urozmaicić sezon. W. każdymbądź razie r. 
uruchomienia ślizgawki wszyscy się cieszą.
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KRONIKA 
Dziś: Klemensa. 

Jutro: Jana od Krzyża. 

Wschod słońca — y. 7 m.07 

Zachód „- — к За 04 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 22-X|— 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 

      

Temperatura średni + 2° С. 
» najwyższa + 4° С. 
p najniższa — 4° С 

Opad: ślad. 
Wiatr: połudn. 

Tendencja: wzrost. 

Uwag:: wiecz deszcz. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 23 listopada według PIM. 

Pochmurno i mglista z niewielkiem roz- 
pogodzeniem. Miejscami możliwe słabe opa- 
dy. Temperatura bez żadnych zmian. Słabe 
lub umiarkowane wiatry w kierunku połud- 
niowym 

MIEJSKA 

— (Czas nagli. Mieszkańcy Anto- 
koła czekają. Jak już niejednokrotnie 
pisaliśmy wśród mieszkańców pery- 
feryj Antokola ogromne rozgorycze- 
nie wywołało samowolne skrócenie 
przez Arbon trasy przebiegu autobu- 
sów, Autobusy na Antokolu kursują 
obecnie jedynie do Ryneczku, pozosta 

„ wiając nieobsłużonym olbrzymi szmat 
tej dzielnicy. W sprawie tej w swoiia 
czasie ugrupowania prorządowe zgło- 
siły wniosek nagły na forum Rady 
Miejskiej. Wówczas postanowiono 
sprawę tę przekazać do kompetencji 
t. zw. radzieckiej komisji arbonowej, 
Mimo, że od tego czasu płynął już 
zgórą miesiąc paląca ta sprawa nie po 
sunęła się ani o krok naprzód. Komi- 

sja mietylko jej nie załatwiła, ale na- 
"wet nie odbyła posiedzenia, które po 
dobno ma się odbyć w początkach 
przyszłego tygodnia. 

— Zmniejszenie dodatku komunalnego 
od patentów na sprzedaż napojów wysko- 
kowych. Jak się dowiadujemy, władze nad- 
zorcze postanowiły zmniejszyć ustalony przez 
Radę Miejską dodatek komunalny do pa- 
ientów na sprzedaż ałkoholu z 200 procent 
dla zakładów wyższych kategoryj do 150. 
W! kategorjach niższych dodatek ten pozc- 
stawiono bez zmian. 

— Arbon ubiega się o koncesję na ko- 
munikaeję zamiejską. Ponieważ z dniem 
1 stycznia wygasa koncesja obecnych przed 
siębiorców ' komunikacji zamiiejscowej, do- 
wiadujemy się, że Arbon zabiega również o 
objęcie i tej komunikacji. Przed kilku dni 
mi przybyły do Wiilna nowe wozy o pojera- 
ności 36 osób każdy. Autobusy te narazie są 
unieruchomione w garażach. 

— Kryzys wśród szoferów. W ciągu bież. 
miesiąca ilość kursujących w Wilnie doro- 
żek samochodowych zmniejszyła się znowu 
o trzy wozy. Obecnie na ulicach miasta kur 
suje przeciętnie ponad 50 taksówek. 

Szoferzy gremjalnie uskarżają się na b. 
niklą frekwencję jeżdżących co zmniejsza 
ich zarobki do nmienotowanego dotychczas mi 
nimum. 

— Nowe pożyczki na rozbudowę. Ponie- 
vaż kilku petentów nie skórzystało z poży- 

czek Komitetu Rozbudowy powstały w ten 
sposób wolne kredyty w wysokości kilkuna 
stu tysięcy złotych. Dla rozpatrzenia podań 
sób ubiega jących=sięco: pożyczki zwołane; z0- 

    

'zan (Kolo Polonistow USB.). 

stało na dzień 24 bm. posiedzenie Komitetu 
Rozbudowy. Pożyczki udzielane są w wyso- 
kości do 4000 złotych ; wydawane są jady: 
nie na budownictwo drewniane. 

LITERACKA 
— Dzisiejsza Środa Literacka poświęcona 

będzie Stanisławowi Wyśpiańskiemu. Na 
wstępie „O walce Wyśpiańskiego z Polską 
— o Polskę* będzie mówił prof. St. Cywiń- 
ski, poczem prof, St. Srebrny omówi proble- 
my inscenizacyjne dzieł twórcy „Wiesela“. 
Drugą część wiieczoru wypełnią recytacje ar- 
tystów Teatrów Miejskich pp. Jadwigi Żmi 
jewskiej, Hanny Biernackiej, Jadwigi Brau- 

nówny, AHreda Szymańskiego i Jerzego Ro 
narda Bujańskiego. 

Wiprowadzeni goście — I zł. Początek c 
godz. 20.30. 

      

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Czwartek Akademicki. Dnia 24 bm. 
staraniem Koła Polonistów USB. odbędzie 
się w Ognisku Akademickiem (ul. Wielka 
Nr. 24) V-ty „Czwartek* na temat: „Muzyka 
u Wyśpiańskiego", 1 l a BEBE 

UWAGA: Program „Czwartku” nie będ 

powtarzany na Akademji, urządzanej stara- 
niem Koła Polonistów w dniu 28 bm. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Sekeja Kulturalno—Oświatowa Rodzi- 

ny Włjskowej zawiadamia, że dnia 27 listo- 
pada br. zostanie zorganizowana wycieczka: 

1) Do Muzeum Etnograficznego — Zam- 
kiowa 11. — Wstęp 10 gr. Muzeum zawiera 
przedmioty z dziedziny sztuki i kultury lu- 
dowej woj. wileńskiego nowogródzkiego, 
białostockiego i poleskiego. 

2) Do Muzeum Sztuki Spółczesnej im. Jó- 
zeta Piłsudskiego. Wstęp bezpłatnie. Zbiórza 
w haHu Kasyna Garnizonowego o godz. 11 
min. 40. 

  

        

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd Związku Kulturalno—Oświato- 

wego Tatarów podaje do wiadomości, że w 

Wilnie w d. Nr. 5 przy zauł, Św, Michalsk'm 

adbędą się odczyty następujące: 

Dnia 27 listopada 1932 r. — Dr. Tadeusz 

Vetalani, doceni Uniwer. Poznańskiego: — 
„Wspomnienia z Turcji z r. 1929". 

Dnia 4 grudnia 1932 r. — Prof, Józef 

Wierzyński. — „Selim i Hania jako symbo- 

te“, 
Dnia 11 grudnia 1932 r. — Dr. fil. Jan 

Stankiewicz: „Muzułmańska literatura reli- 

gijna w SE: Eyėladėsi kitab 7 w.. XVI". 
Dnia 18 grudnia 1932 r. — Aleksander 

Achmatowicz mecenas: — „1300 rocznica 

śmierci Mahome 
Początek odczytów o godz. 

wolny i bezpłatny. 

— Wieczór uroczysty ku ezci Goethego. 

Zarząd Powszechnych Wykładów USB. urzą 

dza w auli kolumnowej USB. w niedzielę dn. 
27 listopada 1932 ruok o godz. 7 wiecz. -— 
WIECZÓR UROCZYSTY KU CZCI GOTHE- 
GO z następującym programem: 

1) Odczyt p. rektora prof. dr. M. Zdzie- 
chowskiego: „O kulcie Goethego". 2) Dekla- 
macje: „Znasz-li ten kraj* (przekład A. Mi 
kiewicza), „Elegje rzymskie* — Elegja XIX 
(przekład L. Staffa) wygłosi p. Jerzy Kow- 

3) Odczyt p. 
prof. dr. Jana Wilczyńskiego: „U źródeł ewo 
łucjonizmu*. 4) Fortepian: „Erlkdhig” —- 
(Schubert) „Madchen am Spinnrade“ (Schu 
bert — Liszt) odegra p. Adela Bajówna. 

"Dnia 4 grudnia 1932 roku o godz. 7 w. 
Odczyt ip. dziekana prof. dr. S. Siengalewicza 
Walka gazowa. 

Dnia 11 grudnia 1932 roku o. godz. 
Odczyt p. prof: dr. M. Morelowskiego: 
garja i jej sztuka (z przezroczami). 

Wstęp: — na „Wieczór uroczysty ku czci 
Goethego" 1 zł. — dla młodzieży 30 gr. na 
6dezyty+50 gr: -—>:dla młodzieży „30. gr. 

  

18 w. Wstep 

  

8 Wo 

Bui- 

BU RZIER=R 

SPRAWY RZEMIEŚNICZE 
— Wieczory literackie w Z. Mł. Rzem. 

„Vita“, Dnia 24 bm. o godz. 6 wiecz. odbę- 

dzie się we własnej świetlicy Oddz. Z. M. R 
i P. „Vita“, pierwszy z cyklu „Wieczór li- 
teracki“. Na program złożą się własne utwo 
ry członków sekcji literackiej wykonywane 
przez kółko dramatyczne, Udział w wieczo 
rze weźmie także sekcja muzyczna. Całość 
poprzedzi referat p. „O. organizacji”. Prog- 
ram jest bardzo urozmaicony i zapowiada 
się nadzwyczaj interesująco. 

Nadmienia się iż „Wieczory literackie” 
będą się odbywały co tydzień. W dniu 25 bra 
o godz. 6 wiecz. odbędzie się zebranie sek 
cji dramatycznej Oddziału „Vita*. Na porząd 

ku dziennym sprawa przygotowania przed- 
stawień na sezon zimowy. Obęcność wszyst - 
kich członków sekcji konieczna. 

— Zarząd Resursy Rzemieślniczej w Wil- 

nie zaprasza rzemieślników, oras sympaty- 
ków nzemiosła, na odczyt pt. „Nowy Kodeks 
Karny”, który wygłosi p. mecenas Leonard 

sdziewicz w dniu 23 listopada rb. o godt. 
20-ej w sali Resursy przy ul. Bakszta Nr. 2 

— Kursy buchalterji dla rzemieślników. 
W; dniu 1 grudnia zostaną zorganizowane 

ę Rzemieślniczą w Wilnie dwutygo- 
/ uproszczonej buchalterji dla 

atów rzemieślniczych. Wy- 
1 ę będą w lokalu Resursy 

Rzemieślniczej w Wilnie cztery razy tygod- 
niowo w godzinach wieczorowych od 20 do 
22-giej. 

Wkzelkich informacyj udziela, oraz za- 
pisy przyjmuje biuro Izby przy ul. Mickie- 
wicza Nr. 23 codziennie w godzinach urzę- 
dowych oraz Sekretarjat Resursy (ul. Bak- 
szta Nr. 2) w godzinach od 19 do 2l-ej. Za- 

pisy przyjmują się do dnia 1 grudnia rb. 

KOMUNIKATY 
— Z Kasy Cheryeh. Dyrekcja i Biuro Ka 

sy Ghorych w Wźlnie ul. Magdaleny Nr. 4 
we czwratek dnia 24 listopada br. będą nie- 
czynne z powodu zmiany lokalu. Od dnia 
25 bm. Dyrekcja i Biuro Kasy będą czynne 
normalnie w nowym lokalu przy ulicy Za- 
walnej Nr. 6. 

1 RÓŻNE. 
— Biuro Zarządu Wileńskiego Okręgu 

Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża od 
dnia 19 listopada rb. mieści się przy u!. 
Tatarskiej Nr. 5, 

Godziny urzędowania od 9—13 i od 18 

do 20-ej. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAJŚCIE Wi LOKALU BIURA 

MELDUNKOWEEGO. 

"Wczoraj w godzinach rannych w lokalu 

biura meldunkowego przy ulicy Końskiej, po- 

kątny pisarz podań, których wszędzie zresz 

tą nie brak, zrobił awańturę takiemuż pisa- 

rzowi koncesjonowanemu. Tłem zajścia była 

konkurencja między nimi. 

Pokątny pisarz wpadł do Ika biura, 

rzucił się na swego konkurenta, zniszczył mu 

urządzenie biurka, wywrócił inne biurko i 

pod wpływem złości zaczął demolować urzą- 

dzenie lokalu, grożąc pobiciem nawet kierow 

nikawi biura. 

Kres zajściu położyła policja. 

KOBIETA POD CIĘŻARÓWKĄ. 

Wczoraj w godzinach porannych szybko 

mknący samochód ciężarowy wjechał na 35- 

letnią Rywę Pruskin zamieszkałą przy ul. 

Ponarskiej nr. 35 w chwili, gdy chciała przejść 

przez ulicę. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe przewio 

  

    

            

   

  

  

  

zło chorą do szpitala żydowskiego. Przeciw- 

ko szoferowi spisano protokół. 

OFIARY 
od Stanisława Michatskiego z Warszawy 21. 

Э5 — zamiast kwiatów na' grób šp. Lichta- 

rowicza na T-wo Przemysłu Ludowego (ul. 

Zamkowa 8 w Wilnie). 

  

tewięk: Kino © Teatr | DZI Śl 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Otwięk. teatr świetlny | DZIŚL 

PA 
«|. Wielka 42, tel. 5-28 

ożwiękowe Kino 

CASINO 
%isika 47, tel. 15-41. 

DZIŚ! 
W rolach głównych: 

twięk: «Kino - Teatr | DZIŚ! Ulub 

Po raz pierwszy w Wilnie wersja 
dźwiękowa. — aa c: nieśmiertelne, 
monument. arcydzieło H 

W roli Nerona EMI Jannings. 

Najnowsza sensacja 1933 dla ekranów polskich. 
Film dźwiękowy światowej produkcji całkowicie nakrę- 
cony w krajach podbiegunowych mówiony po polsku 
NAD. PROGRAM: Komedja w 3 akt. SLIM POLICJANTEM ze zn. komikiem Slimem Sum 
tytuł. oraz groteska rysunkowa Pletrek apaszem./ Ze wzgl. na wys. wart. art. dla młodzieży dozwolene. 

100 METRÓW MIŁOŚCI 
Łowiński, Kalinówna, 

NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 
Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej 

Maurice CHEVALIER 

Cała Polska się bawi I 
Pierwsza polska komedja sportowa p. t 

oraz CHÓR DANA. 

yka Sienkiewicza 

Bawmy się razem! 

Pogorzelska, Dymsza, Tom, 

QUO VADIS 
Początek seansów o g 4, 6, 8 i 10.15, w sobotę i nie- 
dzielę o godz. 2-ej. 

IGLOO 

oraz bohaterka filmu 

Męczarnie Chrześcjan. 
Krwawe rządy Nerona 
Przepych dawn. Rzymu 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 

Emocjonujący dramat nadludzkich 

zmagań Eskimosów z żywiołami 
natury w krajach arktycznych. 

rwillem w roli 

  

Ankwiczówna, Cybulski 
Dla młodzieży dozwolone. 

Miriam HOPKINS 

  

Hollywood publicznošci „Dr. Jekyll i Mr. Heyde“ 

Mialem 2, tel. 15.2 | LAS MESOLY PORUCZNIK NI IO Pa Ed 
„Dźwięk. KAozTEWĆ DZIŚ! Wielki podwójny program: 1) Najwspanialsze arcydzieło M A D A M E S Z ATA N 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9.   
  

M. NIKIFOROWSKI. 

Rewełactyjny przebój dźwiękowy. 

oraz 2) Wspaniałe arcydzieło 
p-z pow. Żeromskiego p. t. 

dźwiękowe reżyserji znakomitego Cecil В. @е Mille'a p. t. 
W rolach głównych: Kay Johnson i Reginald Denny 

W rolach glownych: S. Jaracz, B. Samborski, 
Marja Gorczyńska, W. Walter i Ž. Sawan. PRZEDWIOŚNIE 

SZLAK NIEPOTRZEBNY". 
p XXIV. 

Trzeci miesiąc leżał Wasil w szp'- 
„talu. Bok się zagoił, tylko noga po- 

wdli poddawala się kuracji. Nudy w 

szpitalu-wszędzie a tem bardziej- 

gdzie leżą ciężko chorzy. Niema jak 

czasu spędzić. Wszystko przegadano 
przeżyciami wojennemi się podzielo- 
no, a więc zajął się Wasil czytaniem. 
Spytał jednego razu o ksi 
ruskie lub polskie, lecz sanitarjuszk' 

tylko popatrzyły zdziwione. a na jmało 

dsza, Śmi oświade 
„białorusych* książek nigdy п 
tykała, a „polac czytają 
buntowniki. Zmilczal i czytał ro 
skie. Czytał, a myśli osobno 
ku stronom rodzimym, tem bardzie + 
iż cżtery miesiące nie miał z domu 
żadnych wiadomości. 

  

  

  

    

     

        

— (o się fam dzieje? Może i ich 

    niema. albo gdzieś 
Się po Świecie — rozważał 

*dnego dnia przyniesiono 

ich na świecie jr 
"włóczą 

  

   

  

   
   

   Wydawnictwo „Kurjer Wileński" 

Wasilowi list ze stemplem D. List 
przesyłali z pułku. 

-- Dlaczegóż nie z Zagorja? Na- 
pewno siostra pisze —- powątpiewauł 
Wasil, obcinając kopertę. 

- Qt tobie masz! — uderzył Wa- 
sil ręką po zdrowej nodze przeczu- 
wałem. Tak się i stało. 

- Wychodziło na to, iż Żary do- 
Ё gnęła także dola tysiąca wsi. Ros- 
janie przeszli przez Żary, lecz za trz : 
dni powrócili i zajęli pagórki ZA W 
Nie bylo i miejsca dła łudz! ze w 
więc uciekli wszyscy do lasu, by pize 
czekać, dopóki tront pójdzie dalej. 
Lecz daremnie. Pozycja nie ruszyła 
z miejsca | do dziś dmia. Wieś się spa: 
lita, a żarcy poszli "w świat 
szukać przytułku i kawałka chleb 
łodzice, od pździernika żyli w No- 

winkach. a we wsi sąsiedniej zamie- 
szkali Szkielowie. 

   

  

    

  

     

    
   

    

Ładnie, ładnie —— pokręcił Wa- 
sił głową — dowojowały się. Sam 
inwalida, rodzice, prawie bez kąta, 

  
gospodarstwo w proch się rozwiąło. 

    
   

S-ka z ogr. odp. 

    

Ot tobie i miłość carska, i dbanie o 

dobrobyt narodu. I kiedyż nareszcie 
koniec tej rzezi przeklętej? Kiedy lu- 
dzie oprzytomnieją, i nazawsze, nua- 
wet i myśl o wojnie wyrzucą! Nape- 
wno nigdy, bo jak widać, niema zwie- 
rza gorszego nad człowieka. 

Przyszły i Kolady. Na drugi dzień 
świął powstało na sali jakieś zakło- 
potanie. Biegali doktorowie, sioslry, 
saniłarjusze. Wszystko oglądano, o- 
czyszczano, chociaż i bez tego całość 
błyszczała jak łustro. Wneł się wyjaś 
nił powód takiej bieganiny i wzrusze 
nia 
Mikołaja 11. 

No, chociaż w Iwarz obuczę 
burczał Wasil, porządkując książki 
na stoliku — a to tyle, co na portre 
Inch, z dałeka oglądałem. 

Po 

  

  

   

  

zjawił sę i cesarz 
rudawy, blondyn. 

prosty szynel żoł- 

obiedzie 

Średniego wzrostu, 
oC rawe, w 

nierski odziany. 

- Nie taki i straszny — 

Wasil — zwyczajny czlow 
i wygląd ma łagodny, choč laką woj- 
nę wypowiedział, Ale mówią ludziska, 
że gorzałczynę bardzo lubi. Niedar- 
mo monopolek tyle nabudował! Tyl- 
ko sam napewno nie pije tej, co.z głó- 

    

   
pomyślał 

  

<siostty, jw 

oczekiwano na samego cesarza, 

*k, памей 

WB ESM 

Rojostr Kandlovų 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 25.V. 1932 r. 
11625. II. Firma: „Rutkowska Alojza“. Firma obe 

cnie brzmi: „Kino — Światowid Ludwik Rutkowski*. 

Wjłaścicielem obecnie jest Ludwik Rutkowski zam. w 
Wilnie, ulica Artyleryjska 1. Na mocy aktu darowi7 

"ny obłatowanego przed Janem Klottem Notarjuszeni 
w Wilnie, w dniu 7 maja 1932 r. za Nr. 1486 przed- 
siębiorstwo Alojzy Rutkowskiej przeszło na wł: 
Ludwika Rutkowskiego. 

NRF 

   
Firma 

Właścicielem 0- 
w Grodku, pow. 

aktu zbycia zeznanego 
przed Stanisławem Chrząstkowskim, Notarjuszem w 

10400. II. Firm: „Cukierman  Owsiej“. 
obecnie brzmi: „Owsiej Cukierman*. 
becnie jest Owsiej Cukierman, zam. 

Mołodeczańskiego. Na mocy 

   

  

  

Mołodecznie w dniu 14 marca 1932 roku za Nr. 264 
przedsiębiorstwo Stefana Honorego przeszło na wła 

Owsieja Cukiermana. 1226—VI 

  

  

„Polska Składnica aptecznej ga 

lanterji i kosmetyki Leontyna Bądzyńska”. Siedziba 

w Wilnie, ulica Mostowa Nr Handel galanterją 

apteczną i kosmetyką. — Firma istnieje od 25. 4. 1932 

roku. Wiłaściciel — Leontyna Bądzyńska zam. przy 

ulicy Mostowej 2 w Wiilnie. 1228—VI. 

13208. I. Firma: 

  

  

13209. I. Firma: „Boruch Kahan“ w Wilnie, ulica 
Kwiatowa Nr. 2. Sklep wyrobów żelaznych. Firma 
istnieje od 1. 1. 1932 roku. Właściciel — Boruch Ka- 

  

han zam. w Wilnie, ulica Wiłkomierska 89. 
1229— VT. 

13210. 1. Firma: „Jakób Szafter* w Wilnie, ul. 
Gdańska 6. Sprzedaż wyrobów gumowych. Firma ist- 
nieje od 2. 5. 1932 roku. Właściciel — Jakób Szatfrr 
zam. przy ulicy Suboez Nr. 9—1 w Wilnie, 1250- VI. 

    

Firma: „Szloma Grajzil* w Wiłnie, ul. 
Zawalna 25. Handel manufakturą i nterją. Firma 

istnieje od 31. II. 1932 roku. Wii db => 
Grajzil — zam. w Wilnie przy ulicy Zawalnej 

13211, I. 

  

   
1231—Vi. 

13212. I. Firma: „Warsztaty Mechaniczne Żyg 
munta Obrąpalskiego* w Wiilnie, ulica W. Stefańska 

29. Budowa maszyn. Firnra istnieje od 15. 10. 1920 r. 

Właściciel — Zygmunt Obrąpalski zam. w Wilnie przy 
ulicy Wžwulskiego 12 m. 3. „1232—VI. 

    

13213. I. Firma: „Tkaniny Tanie wł. Sergjusza 

Wacława SA Siedziba w Wilnie, ulica Wi. 

leńska 31. 6. Sklep bławatny. Firma istnieje od 1932 

roku właściciel Ciszewski Sergjusz — Wacław zam. 

w Wilnie, ulica Wileńska 31. 1233--VI. 

JW dniu 28.V. 1932 r. 

13214. I. Firma: „Sklep różnych towarów Sz. Gut- 

kin i M. Zylber Spółka firmowa w Budsławiu*. Sklep 

bławatu, obuwia, galanterji i artykułów spożywczych. 

Siedziba w Budsławiu, pow. Wilejskiego, Rynek 15. 

Data rozpoczęcia działalności od dnia 5 kwietnia 1932 

roku. Wispėlnicy: Szaja Gutkin i Mera Zylber oboje 

zam. w Budsławiu. Spółka firmowa zawarta na mocy 

aktu zeznanego przed Notarjuszem Stanisławem Chrzą 

stkowskim w Mołodecznie w dniu 5. 4. 1932 roku, pod 

Nr. 367 na czas nieokreślony. — Zarząd należy do « 

wspólników. Weksle i wszelkie zobowiąz 

kowe jak również wszelkie akty urzędowe prywatne i 

pełnomoctnictw a podpisują obaj spólnicy którzy rów: 

nież reprezentują spółkę we wszystkich stosunkach z 

urzędami i instytacjami i osobami trzeciemi fizyczne 

    

    

      

   

mi i prawnemi bez żadnego wyjątku. 1234—VI. 

W dniu 30.V. 1932 r. 

13221. I Firma: „Kazimierz Grodzicki, Wilne, 

"Wilnie, u    

   

  

Pońatska 77—79 Bocznica Własna” w 

Ponarska 77—79. Bocznica kolejowa 

  

od 24. 8. 1931 roku. Wiašciciel — K 
ck zam. przy uliey Ponarskiej Nr. 77—79 w Wūln'e. 

1235—-VI. 

13222. |. Firma: „Spółka — Dobra Nadzieja — 

Hirsz Gelwan, Spółka Firmiowa*. — Prowadzen'e    
sklepu skór. Siedziba w Wiłnie, ulica Zaw alna 50. —- 

Spółka istnieje od 1 września 1931 roku. Wspólnicy 

zam. w Wilnie: Hirsz Gelwan — przy ulicy Piłsud- 

skiego 6 i Mejer Gordon przy ulicy Piłsudskiego 55 

Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z @ 

września 1931 r. uzupełnionej umową dodatkow 

dnia 29 lutego 1932 roku., na czas nieokreślony. 

  

   

  

    
rząd należy do obu wspólników łącznie. Weksle umo 
wy i wszelkie zobowiązania w imieniu spółki jaka 

też įplenipėteneje na prowadzenie * przedsiębiorstwa 
winny być podpisywane pod firmowym stemplem 
przez obu wspólników łącznie, natomiast każ 
wspólników oddzielnie ma prawo otrzymywać wszel- 
kiego rodzaju korespondencję zwykłą poleconą i w 
tościową wpływające na imię spółki oraz prowadz 
sprawy spółki w instytucjach sądowych i administra- 
cyjnych jako też wydawać plenipotencje na pro 
dzenie spraw spółki w instytucjach sądowych oso- 
bom: innym. 1236—-V1. 

  

      

   

. LFirmu: „Dom Komisowo — Handlowy 

Towarów Gałanteryjnych Towgal Zelman Oszmian 
Benjamin Berlin spółka firmowa”, Prowadzenie ha 
łu galanteryjnego na własną rękę, handlu komisow: 

go firm krajowych i zagranicznych oraz składów k 
sygnacyjnych w Wilnie. Siedziba w Wilnie przy ul 
cy Kolejowej Nr. 9. Data rozpoczęcia od dnia 1 > 
ca 1931 roku. Wyspólni 
Wilnie przy ulicy Oszmiańs pod 
min Berlin zam. w Wilnie przy ulicy Kolejowej 
Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 4 
ma; 1931 roku na ce nieograniczony. Zarząd i ki 

rownictwo w równej mierze do  obyd' 
wspólników. W$yzełkie weksle czeki dokumen 

ia, akty pełnomocnie 

  

    

   

      

   

     
   

       
      

    

kolórowe krzyż 
   

wką с 

wódeczki, 
, Przodem kroczył główny doktór, 

potem car, a za nim doktorowie, trzy 

ich liczbie i córka cara, 
dalej jakiś generał i parę osób cywil- 
nych. P boku cesarza błyszczący 
oficer niósł niewielką  skrzyneczkę. 

Zairzymywano się prawie u każ- 
dego łóżka. Pytał się cesarz z jak'ego 
oddziału? Gdzie został ranny? Czy 
posiada jakie odznaki? Potem często 
wydostawał ze skrzyneczki biały krzy 
żyk. rzadziej żółty i pzybinał żołnie- 
rzowi na piersiach. si, 

Podeszłi ; do Wasila. Siostra, 7 
oczyma Hanulki, łagodna carówna ce 
go piełęgnowała, zbliżyła się do cara 

i coś przemówiła. Doktór podał na- 

zwisko i stopień kalectwa. 
- Jakiego pułku? - 

CESAFZ. Kiedy został ranny? 
Wasil odpowiedział, patrząc 

cej na sędziwego generała. 
Mas kie nagrody? 
Otrzymałem krzyż Jerzego 4-0j 

klasy. 

woną, a jedynie, 

      

   salę. 
— Krzyże i medale nic nie dały— 

  

     
   

    

grosz 

zapylal sių 

wię- 

  

  

Wiem, 

walezył pod Mołodecznem. 
krzyżem 1-ej kłasy i odznaz 
żantem -— powiedział cesarz, przypi- 
nając, Wasilowi nowiułk'. błyszczący 

wasz bohaterski pułk 
Winszuję WOŚĆ; 

  

ył ba «     tenyned ?     

  
wa w imieniu spółki win- A 

  

Wasil nic 
tór wytrzeszczył oczy, patrzał na Wa- 
sila i migał, by dziękował. Ale Wasi 

udawał ż 
wlepiw 
władcy 

   

  

bohatera 

pomyślał Wasil 
poduszkę i przykrywając kołdrą pier- 

1a których błys 
mu obojętny. 

a w 
rentę płacić, 
Zato odebrano siły, 
a ojców żebrakami zrobiono. 
doktór migał, bym dziękował! Za co? 
Za swoją krzywdę i krew, za miljony 
zabitych i pokaleczonych, za Ojcz 
nę, w gruzach leżącą? Nigdy pod 
kowanie! 
słuszne! Krzy 
którym zmarł Ten, 
dziom 

Ten, co uczył przebaczać swó- 
im wrogom. 
łości wielkiej rodziny c 
ma być nagrodą za zabójstwo człon - 

ny być podpisywane pod stemplem firmowym przez 
obydwóch wspólników. Korespondencję nie zawiera 
jącą zobowiązań oraz pokwitowania z odbioru * 
kich należności dla spółki podpisuje jeden ze wspólni- 
ków. 1237—VI. 

W dniu 31.V. 1932 r. 
13224. I. Firma: „Sklep bławatny Pauliny Sinuk* 

w Wilnie, ulica Wiełka 39. Sprzedaż towarów bławat- 
nych. Firma istnieje od 1932 roku, Właścicielka Si- 
nuk Paulina zam. tamże. 1238—VI. 

W dniu 2 VI. 1932 r. 
13226. I. Firma: „Surwiłłówna Jadwiga" w W:l- 

nie, ulica Wiitoldowa 18, Sklep kolonjalno — spożyw- 
czy. Firma istnieje od 1932 roku. Właścicielka — Sar 
wiłłówna Jadwiga zam. w Wilnie, ulica Stara 14 — 3. 

z1239—VI. 

W dniu 11.VI. 1932 r. 
1712. II. Firma: „Dworcan Zelik“. Siedžiba przed 

siębiostwa w Wilnie, ulica Subocz 36: — Właścicie! 

przedsiębiorstwa Zelik Dworcan zmarł. Do czasu zat- 
wierdzenia spadkobierców w prawach spadków. 
prowadzi przedsiębiorstwo zmarłego w charakt: 

pełnemoczniczki Bejla Dworcan zam. w Wilnie pr 
ulicy Subocz 36 z prawem dokonywania wszelkich 
czynności związanych z prowadzeniem tego przeds'ę- 
biorstwa. 1223—VI 

   

  

Ww AM 18.VI. 1932 r. 
J. Alperowicz. A. Bo e 
półka została zlikwidowana : 

1227-—V 

10326. VI. 
lzygzon Spółk 
wykrešla się z rejestru. 

W dniu 23 VI. 1932 r. 
5382. II. Firma: „Sokołowski Jer 

biorstwo zostało zlikwidowane i wykre 
stru. 

      

Przeds:ę- 

się z reje 
1222=—V1 

  

W dniu 25 VI. 1932 r. 
1911. MI. Firma: „P. Kalita i L. Zabłocki”. Na 

mocy testamentu zmarłego właściciela przedsiębiorst- 
wa Piotra Kality zatwierdzonego do wykonania de- 
cyzją Sądu Okręgowego w Wilnie Wydziału I Cywil- 
nego z dnia 13 lutego 1929 r. przedsiębiorstwo prze 
szło na własność Jadwigi Kalitówny zam. w Wilnie, 
przy ulicy Wielkiej 19 — 9. Przedsiębiorstwo zostało 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1224—VI. 

  

   

  

  

Książka to najlepszy przyjacie! czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

1-$ MILL: 

| SO UBS 
zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 

wości i dzieł klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

  

  

ŁYŻWY 
NAJWIĘKSZY WYBÓR 

NAJLEPSZY GATUNEK 

NAJNIŻSZE CENY 

poleca 

Przedstawicielstwo © U FBL TY r. 
Wilno, Gdafska 6, tel. 4-21 
  

  

„ELEKTROPRĄD“ 
Wilno, ulica Szopena 3 

Przyjmuje wszelkie roboty elektro-techniczne, 
— ładowanie i naprawa akumulatorów. — 

EG ELEKTRO-TECHNICZNY 

Zagraniczne przedsiębiorstwo państwowe 
poszukuje zarówno 
wazędzie M6bgentnych zastępców szy. 

szych miastach, jak i najmniejszych osadach, celem 
sprzedaży dobrze wprowadzonego śrtyk. monopolow. 

Zgłoszenia pod „RAD* do Biura Ogłoszeń PAP, 
Warszawa, Marszałkowska 95 

3 gi Ы 

Obwieszczenie. 
5 Urząd Skarbowy w Wilnie, na zasadzie Rozp. 

Rady Min. z dnia 25.V1.32, o postępowaniu egzeku- 
cyjnem Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 
580, rozdz. II) podaje do wiadomości ogólnej, że w 
dniu 24.X1. 1932 r. o godz. l2-ej w Browarze „Czer- 

wono-Dworskim" gm Niemenczyńskiej odbędzie się 
sprzedaż z licytacji zegaru mierniczego syst. „Sie- 
mens'a" i aparatu rektyf kacyjnego. oszacowanych w 

kwocie 953 zł. 79 gr.. należących do byłej gorzelni 
„Czerwony Dwór” na pokrycie należn. skarbowych. 

Kierownik 5-go Urz. Skarb. 
(—) Cz Zambrzycki 

126'/VI Inspektor Skarbowy 

    

Lekarz-Specjalista 

Chirurg=Piastyk 
Dr. St. Michalek- Grodzki 
WARSZAWA, Wspólna 49, m. 3 

Operacje etyczne twarzy, nosa. uszu. Plas- 
tyczne biustu, brzucha, kończyn. Glnekoł.-plas- 
tyczne. Zniekształceń ciała. Braku owłosienia 

(łysin, krwi i rzęs) metodami plastycznemi. 
uu ich 12—2 i 5—7. 

rno- ašiai wstążeczee. 
nie odpowiedział. Dok 

  

  

    
uczyciela, 

nie rozumie 
zy wzrok w 

i dalej mile. 
obojętną 

tego 
zwrócił się cesarz do jed- 

nego z oficerów i poszedł na drugą 

apisać imię i nazwisko 

  
ków tej samej rosły, 
krajów chrześcijańskich! 
lem duchowny, sługa Wielkiego Na- 

błogosław: nas na brato- 
bójstwo. Wyglądało, 
nas miłości i przebaczenia, sam posy- 
łał nas na bratobójstwo! Gdz'eż się 
podziała prawda, 
przebaczenie? Głęboko gdzieś pocho- 
wali te enoty ludzie, 

Nr. 269 (2511) 

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

od g. 9—1 i E 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycze 
ne, narządów moczowych: 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz+ 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Akuszerka: 

Marja Labnerowć 
rrzyjmuje оё 9 do 7 wieeęx:. 
slica Kasztanowa 7, m, 5: 
W. Z. P. Nr. 69. — 8520° 

    

Akuszerka Ь 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przetwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zers 
ae lewo Gedeminowską 

uł Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

Do wynajęcia 
3 pokoje z używal- 

nością kuchni 
ul. Makowa 9, m. t 
Oglądać od godziny 

3—5 po poł. 

Wzamian 
za nieduży pokój z opa- 
łem i światłem ofiaruję 
konserwację  niemiecką,. 
względnie lekcje w za- 
kresie szkoły średniej. 
Zgłoszenia pod „Dr“ w 
Admin. „Kurį. Wil.* Ja- 

giellonska 3— 

  

  

  

  

Do wynajecia 
lokal składający się z 3-ch 
pokoi z przedpokojem i 
kuchnią, na parterze, o- 
sobne wejście od ulicy— 

Zarzecze 7, 
Vis-a-vis krzyża 

Cukiernia i Piekarnia 

  

„Wileńska* ul. Wielka 16 
Poleca ciastka i pieczy 

wa własnego wyrobu 
pierwszorzędnej jakości. 

FUTRA męskie (płaszcz 
podróżny)i dam- 

skie na popielic.—okazyj- 
nie do sprzedania. Wi- 
dzieć można od godz. 14. 
Zwierzyniec, ul. Miła 11, 
m. 4, tanże POKOJ ume- 
blowany z wygodami do 

KA 

KANALIZACJA, 
WODOCIĄG, 

sporządzenie projektów 
i kosztorysów. jak rów- 
nież wykonanie powyż- 
szych robót — przyjmuje 
na dogodnych warunkacie 
inż. dyp! SPOKOJNY 
Wilno, ul. Straszuna 10—3 
tel 15-40, godz. przyjęćz 
od 1—3 pp. i od 7—8 w. 

NAUKA 
szybka i gruntowna języ- 
ków obcych: niemiecki 
i francuski metodą kon- 
wersacyjną Graz przygo- 
towenie do matury ze 
wszystkich pezedmiotów- 
Lekcyj udzielają specja- 
liści b.-prof gimnazjum 
i absolwenci Uniw. S. B. 
Zgłoszenia do Redakejš 

„Kurjera“ pod „Nauka“ 

  

  

    

| DRUKARNIA 
| INTKOLIGATORNIA 

I „ZNICZ 
ił Wilno, św. Jańska Rr. 1 
i Teleton 3-40. 
H Dzieła książkowe, 
|| druki. książki dia 
fi urzędów, bilety wi- 
R zytowe, prospekty, 
i zaproszenia, alisze 
i | wszelkiego rodza- 
Hi ju roboty drukarskie 
i WYKONYWA 
8 PUNKTUALNIE 

H — TANIO — 
R
W
E
 

UR
 T
K
O
 

R
W
 

d
 

| SOLIDNIE 
L 

  

za rujnowanie 

Tym symbo 

  

Chrystus ucząc 

, 

gdzie miłość, gdzie 

wynosząc na po- 
wierzchnię życia kłamstwo, n'enawiść 

pomstę. 

   odrzucając się na 

z„czał krzyżyk, je- 
Dlaczego dali na 

li na sto rubli?! Będą 
lecz pociecha słaba. 

zdrowie, nogę, 
Jeszcze 

    

  
      7 janina.    

jaki ciężki! 

„ siały śmierć, 
e. dzi    

  

  

  

Nigdy! Pogarda, ot co im 
Nagroda... Krzyż, nt 

  

Kto wp . czysty papier, 
spraw edli- otrzymany. 

Wasil dźw 
żki krz 
Kałwaryjską. 

  

miłość, równość 
  

mbol mi- 
ścijańskiej 

I ten kr     

       
    

Redaktor odpowiedzialny 

Zapomnieli i Nauczyciela. 
którego imię noszą, zapomnieli Jego 
nauki, a swoją zaborczością, zazdr”- 

ścią okrucieństwem górują nad no 
kto nie nosi jeszeze imienia chrześci 

a po staremu z wiarą i na- 

dzieją, spoziera na kawałek kamie- 
nia, lub drzewa. Maleńki krzyżyk, a 

i!  Niechże tego symbolu 
świętego nie płamią liszni (zbyteczny/, 
raz i moje krwią zbroczone ręce, co 

zabijały | kaleczyły tu- 
bliźnich. 

Wasil odpiął krzy 3 
do szufladki, gdzie owinięty w biały 

leżał już kr 
W! duszy zaś, 

gać swój drugi ważny 
niosąc go na życiową górę 

  

i położył go 

ż pierwiej 
zaczynał 

„ CIĘ: 

  

   

(Dc nr.) 

   tola Kiszkia. 
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