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Rok IX. Nr. 270 (2512). 
NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM. 

Wilno, Czwartek 24 Listopada (932 r. Cena 15 groszy 

  

KURJER WILENSKI 
MIEZALEŻNY ORGAR BEMOKRATYCZNY : 

      
  

UEBAZCIA | ADRBGBTRACIA : Wine, Jagóalichsha 3, 
Dyrekier wydawnictwa przyjzaje ed godz. 1— 3 ppoł. Ogłoszenie zę przyjmowane: od godz, 9—83 I 7—9 wiecz. Konie czekewe P. K. O. Nr. 80.750, Drakarnóa — sl, 

  

    

Teletczy : Redcliej 79, Admiuistrzcji SA. Redaktor naczełny przyjmuje ed poda, 3—3 ppoł. Sahrelarz redakcji przyjwaje ed godz. | — 3 ppoł, Adumieżsteacja ewysna 

  

sd godz, $-—3 ppel. Rękopisów Redakcja nie rwracz 
Jedsze 1, Talatou 3-40. 

@НЫ РЕПЗНЛЯТВАТТ: niecęczzie s odnoczeniem do domni lsż przesyłką pecziową 3 zł., z odbiorem w »dministracji 2 zł. 5Q gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem 73 gr., w tekście $0 gr., za tekstem 39 gr., kroniza redakc., komunikaty— 

Br. m ma. ónazy, tyje zdczkaniewo—20 gi, za wyrze. Do tych ces dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielsych i świątecznych 25%,, zagraniczne N3%, zaniejccewe 25%. Dia poszukujących pracy 50% zniżką 

    

STRASZAK NA ENDEKÓW 
Nowy wiceminister spraw zagran. 

p. Szembek, zaraz po objęciu swego 

stanowiska, udał się z polecenia min 

Becka do kilku stolic europejskich. 

Cele tej podróży nie zostały oficejal- 
nie opublikowane, ale nietrudno się 

że polegały one na zbada-   domyślić 

niu stanowiska mocarstw w całym sze 

regu spraw będących przedmiotem о- 

żywionej działalności dyplomatycz- 

nej, a zarazem interesujących Polskę 

Charakteru of'cjalnych wizyt podróż 

p. Szemb 

chociażby już ze względow še'šle for- 

malnych, pódsekretarze stanu bo- 

wiem z reguły podobnych funkcyj nie 

    t oczywiście nie miała, ' 

wykonują. Po konferencjach w Pary 

żu, Londynie, Brukseli, Min. Szembek 

zatrzymał się w Berlinie, gdzie odwie 

dził niemieckiego ministra spraw za- 

gran. p. Neuratha, poczem spotkał się 

na dworcu nazajutrz z Min. Beckiem, 

udającym się do Genewy. Min. Beck 

po godzinnym postoju pociągu w Ber 

linie pojechał dalej w towarzystwie 

p. Szembeka. Tym samym pociągiem 

Jechał do Genewy Min. Neurath. 

Na Ile tych faktów wynikło zabaw 

ue nieporozumienie, którego ofiarą 

wskutek mylnych informacyj padło 

kilka p'sm. Pojawiły artykuły 

komentujące rzekomą wspólną wizy 

tę polskiego ministra i wiceministra 

spraw zagranicznych w Berlinie, a 

|rasa opozycyjna zaczęła doszukiwać 

się w niej tajemniczych celów: (arty- 

kuł w .,Polonji* p. t. 

lińska p. Becka”), oraz zapowiadać 

zmianę dotychczasowego krusu pols- 

kiej polityki zagranicznej. Wkrótce 

wyjaśniło się. że Min. Beck żadnych 

się 

    

„ Tajemnica ber 

wizyt w Berlinie nie czynił, pozosta- 

jąc tam godzinę, a jeżeli w pociągu 
spotkał się z p. Neurathem, to taką 

samą okazję może mieć codziennie w 

(Genewie. Cóż więc w tem może da- 

wać powód do tak pochopnych wnio- 

sków? 

Alfą i omegą polityki narodowej 

demokracji jest ślepe trzymanie się 

klamki francuskiej, Politykom tego o 

bozu zdaje się (o ile ich wypowiedze- 

żda roz- 

ażda pró- 

ba bezpośredniego uregulowania tej 

czy innej kwestji spornej, jest już 

„zdradą** wobec Francji. Tkwi w tych 

ludziach jakiś głęboki atawizm podle- 

głości politycznej. Ich zdaniem Fran- 

   
nia uważać za szczere), że 

mowa Polski z Niemcami, k   

cja może czynić różne posunięcia w 

stosunku do Niemiec, informując je- 

dynie o nich Polskę, podczas kiedy 

rząd polski rie powinien czynić żad- 

nego kroku. wynikającego z własnego 

pojmowania swoich interesów, nie uz 

uprzednio z Francją. 

W słowniku politycznym obozu .na- 

godniwszy go 

1odowego* słowo „sojusz powinnoby 

zostać zastąpione przez słowo „kura- 

tela“. 

Ale to nie wszystko. Warto przeczy 

  

tač drukowa- 

nych niedawno w „ABC“ i podpisa- 

barę „Listów z Pary 

  

nych przez niejakiego p. Aleksandra 

list 

jakimś  a- 

Awicza. Pierwszy zawiera 

rozmowę autora z 

nonimowym .wybiinym politykiem 

francusk m”. drūgi zp. - RE 

Cartier, który niedawno podróżował 

po Polsce i wrażenia swe zreszłą 

bardzo objektywne i dodatnie — oglo 

sił w kilkunastu numerach „Echo de 

Paris“. W obu tych prawdziwych, czy 

rozmowach fikcyjnych przewija się 

ie chęć autora wydobycia od      wyraź 

francuskich rozmówców 

że im się nie wszystko w Polsce podo- 

wyznania, 

ba, że rządowi polskiemu mają to i o- 

wo do zarzucenia w dziedzinie stosun 

ku do Francji, że w pewnych kołach 

francuskich wzrasta niezadowolenie z 

tonu, w jakim część prasy polskiej 

przemawia do kapitału francuskiego 

  

i jego przedstawicieli w Polsce i t. d. 

11 d. Przedstawiciel pisma polskiego 

skrzętnie i z respektem powtarza te 

głupstwa w swojem piśmie, ciesząc 

się oczywiście w duchu, że dla swo- 

ich dysentymentów względem włas- 

nego rządu znalazł tak „wysoką* a- 

probatę i potwierdzenie. Taką metodę 

„zacieśniania* przyjaźni polsko-fran- 

cuskiej uprawiają endecy od lat 13-tu. 

Pisał o niej kiedyś jeden z francuskich 

dyplomatów, przebywający czas jakiś 

w Warszawie, a w przekładzie pols- 

kim cytował te pamiętniki miesięcz- 

nik „Polityka** w r. 1922. 

Upłynęło 10 lat, a poszukiwanie so 

juszników we Francji przeciwko nie- 

miłemu endecji własnemu rządowi nie 

ustało, Ostatnio odbywa się to w for- 

mie imputowania polskiej polityce za 

gran cznej celów i środków z trancus- 

kiemi sprzecznych. 

  Utrzymanie solidarności w polity- 

ce międzynarodowej bynajmniej nie 

wymaga entuzjazmowania się wzaje- 

mnie stosunkami wewnętrznemi u 

sojusznika. Być radykałowie 

francuscy, klasyczni zwolennicy par- 

może, 

  

lamentarnego systemu, nie zachwyca 

ją się reżimem połsikm. Ale jeżeli po- 

stawić przed nimi dylemat: czy lepsza 

jest dla nich Polska rządzona w myśl 

zasad liberalizmu połitycznego, lecz 

słaba, bez wyraźnej większości rządo- 

wej, bez budżetu, zanarchizowana go- 

spodarczo i socjalnie, czy też Polska 

s.lna, zdyscyplinowana społecznie, o- 

pierająca gospodarkę na budżecie i 

zdrowym” pieniądzu, z armją dobrze 

uposażoną i niezależną od partyj poli 

  

lycznych, 

wający się do odpowiedzialności poli 

tycznej, opowie się bez wahania za tą 

drugą Polską, która dziś jest. 

Wolno też i publicystom polskim 

„ażne wątpliwości, mimo 

największej sympatji do p. Herriot'a, 

w zbawienność dla Francji jej obec- 

nego reżimu. Wkzelkie podobne obu- 

radykał francuski, poczu 

żywić pov 

  

stronne krytyki czy zastrzeżenia nie 

ją podstaw sojuszu i przyjaž- 

ni jeżeli nie mają cech oficjalnego 

mentorstwa lub interwencji. 

naruszi 

  

   
„Niepokój endecki z powodu 

przejazdu m 'nistra Becka przez Ber- 

lm jest więcej zabawny niż szkodliwy. 

Każdy obywatel polski, który nie u- 

padł na głowę, będzie się tylko cieszył 

na wieść, że stosunki polsko-n'emiec 

kie mogą być uregulowane w drodze 

   

    

bezpośredniego porozumienia. Franc- 

ja napewno nie poniosłaby przez to 

straty. Niestety, jesteśmy dziś dalej 

od tego, niż kiedykołwiek i nic nie 

przemawia za lem, aby przy obecnym 

płynnym stanie nastrojów i stosun- 

ków niemieckich, mogło się coś w tej 

dziedzinie zmienić na lepsze. Należy 

też przypuszczać, że konfer. berliń- 

skie Min Szembeka miały na celu omó 

wienie niektórych kwestyj 

p 
szczegól- 

ch, jak np. gdańskiej. Rząd niemie 

cki znajduje się w stanie dymisji i jaź 

z tego samego powodu Min. Neurath 

  

nie jest miarodajnym wyrazicielem po 

ltyki Rzeszy w sprawach ogólnych. 

„Zaniepokojeni* endeey - mogą spać 

spokojnie. Testis 

Obiad na cześć min. Becka. 
GENEWA (Pat). We środę wie 

rem odbył się wydany przez francus- 
kiego ministra wojny Paul-Boncoura 
obiad na cześć minisira Becka. W - 
biedzie wzięli również udział gen. Bur 
hardt-Bukacki oraz wielu wyższych 
urzędników polskiego | francuskiego 
ministerstwa wojny. 

Minister Beck u dziennikarzy. 
GENEWA (Pat). Związek dzienni 

karzy anglosaskich podejmował w 
dniu 23 b. m. śniadaniem min. Becka. 

W śniadaniu wzięli udział wybi 
ni przedstawicićle pr angelskej i 
amerykańskej „as śniadania, 
które odbyło się w nadzwyczaj serde- 

cznym nastroju, min. Beck odpow'a 
dał na szereg zadanych pytań. 

    7 

  

  

  

    
   

    

  

Za nemer čowodowy 15 pr. Utłed agłowań 6-cie łamewy, ra tekstem 10-<iolzmowy. 
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HITLER TARGQJE SIĘ. 
Odmowa i propozycja. 

Treść odpowiedzi Hitiera. 

BERLIN (Pat). Ogłoszony został 
następujący komunikat rządowy: 

Odpowiedź Hitlera na wczorajsze 
pismo sekretarza stanu Meissnera de 
ręczona została dziś o 18,30 po poł. 
przez prezydenta Reichstagu Goerin- 
ga. List obejmujący 7 i pół stronie 
zawiera poparte szezegółowem uzasad 
nieniem oświadczenie, że Hitler nie 
może zadość uczynić skierowanemu 

  

do niego przez prezydenta Rzeszy we 
zwaniu, ażeby ustalił, czy i pod jakie- 
mi warunkami mógłby znaleźć pewną 
i zdolną do pracy większość, posiada- 
jacą stały i jednolity program pracy, 
dla prowadzonego przez siebie rządu. 
Łącznie z powyższą odmową Hitler 
zgłasza propozycję, która przedłóżo- 
na została prezydentowi Rzeszy do 
zaopinjowania. 

Komunikat kwatery hitlerowskiej. 
BERLIN (Pat). Memorjał Hitlera, 

zawierający odpowiedź na хаоНагома 
ną mu przez Hindenburga misję wrę 
czony został+*w dniu 23 b. m. wieczo 
rem w kancelarji Rzeszy. O treści me 
morjału kwatera narodowych soe€ja- 
listów wydała następujący komunikat 

Hitler ošwiaczyl, że nie może 
przyjąć zalecenia KRindenburga utwo 
rzenia rządu ezysto pariamenlarnego, 
ponieważ wykonanie tego zadania z 
uwagi na postawione przez prezyden 
ta Rzeszy warunk: jest niemożliwe. 
Uwzględniająe keznadziejna sytuację 
kraju, wzrastającą coraz hardziej nę- 
dzę oraz tiążątą na każdym Niemcu 

  

  

   

  

powinność spełnienia do końca swe- 
go obowiązku aby uchronić naród о- 
raz Rzeszę przed chaosem. łitier 
przedstawił ilindenburgowi jasno 
stormułowany projekt, którego przy- 
jęcie та umożliwić przezwyciężenie 
kryzysu rządowego w jak najkrót- 

szym, dokładnie ustalonym terminie. 
Propozycja Hitlera kończy się obiet- 
nieą, że w razie jej przyjęcia przywód 
ea narodowych soejalistów gotów jest 
rzucić na szalę dła rozwizzania kry- 
zysu rządowego tem samem zaś dla 
ocalenia ejczyzny, zarówno własną 0 
sobę, jak i siły swego stronnictwa. 

  

Komuniści demonstrują. 
Strzały do tłumu. — Aresztowania i ohławy. — 

Agitacja strajkowa. 
ВЕНЕ (Pat). Komuniści usiłowali wcze 

raj urządzić w Berlinie szereg demonstracyj 
w półncenej dzielnicy robotniczej. Połiejx, 
rczpraszająe tłum, użyła broni palnej. Зей- 
na osoba zosłała ranna. Szereg demonstrau- 
tów aresztowano, W. Ludwigshafen policja 
dokenała obiawy w lokalach organizaeyj Ко- 
maunistycznych.  Aresztowanc 16 członków 
pzrtji komunistycznej. 

  

  

  

  

W! związku z rozpoczęta przez nich agi- 

tacją za ogłos iem strajków przemysło- 
wych w fabrykach, nie stawiły się dzisiaj do 
pracy w wielu zakładach przemysłowych za- 
logi w pełnym składzie. Również w Stralsund 

aresztowano kierownietwo miejscowej orga- 
nizacji komunistycznej pod zarzutem. przy 
gotowań do przewrotu. 

      

  

Na Dalekim Wschodzie. 
Podczas gdy w Genewie... 

CHARBIN (Pat). Podczas gdy w 
Genewie toezy się dyskusja nad spra 
wozdanie Lyttona, Japończycy kon- 
tynuują podbój półnoenej Mandżueji. 
Toczy się obecnie wałka między 35 
tysiącami ochotników chińskieh a woj 
skami japońskiemi o tej samej mniej 
więcej sile. 

Wedle doniesień japońskich Ja- 

pończycy zajęli po zażartej walce Po 
lichuan odpierająe ochotników chińs- 
kich. Ze źródeł chińskich natomiast 
zapewniają, że Poichuan mimo gwał- 
townego natarcia Japończyków pozo 
staje w dalszym ciągu w rękach chiń- 
skieh. Poichuan jest ważnym punk- 
tem prowineji Hei—Lung—Kiang. 

Narady przed wręczeniem 
memorjażu. 

BERLIN (Pat). Do hotelu Kaiser- 
hoff przez wręczeniem memorjału Hi 
tlera prezydentowi _Hindenburgow: 
przybył b. prezydent Banku Rzeszy 
dr. Schacht, który odbył dłuższą roz 
mowę z Hitlerem. Bezpośrednio po 
tem odbyły się narady Hitlera z przy 
wódcami partyjnemi Eriekiem, sze- 
fem szturmówek kpt. Roehnem, Stra 
sserem, gen. von. Eppen i Goebbel- 
sem. Na wyniki narad tak w hallu ha 
telu, jak i na placu przed hotelem о- 
czekiwały przez cały dzień gromadzą 
ce się tłumy publiczności, wśród któ 
rej zauważyć było można wielu sztur 
mowców, 

Podpisanie polska-sowieckiej 
konwencji koncyijacyjnej. 

MOSKWA (Pat). Dnia 23 listopa 
da w komisarjacie ludowym spraw zu 
granicznych w Moskwie nastąpiło pod 
pisanie pomiędzy Rzeczpospolitą Pol- 
ską, a ZSRR konwencji koncyljacyj- 
nej, której zawarcie było przew idzia- 
ne w polsko-sowieckim pakcie o niea 
gresję 25 Kpca 1932 r. Ze strony pol 
skiej konwencję podpisał poseł Rze- 
ezypospolitej Polskiej w Moskwie Sta 
nisław Patek, ze strony sowieckiej - - 
komisarz ludowy spraw . zagranicz- 
nych Łitwinow. 

Rozporządzenie o newym 
rozkładzie feryj szkolnych. 
W związku z wczoraj podaną przez 

nas wiadomością o nowej organizacji 
roku szkolnego dowiadujemy się, że 
odnośne rozprządzenie minis 
nań religijnych i eśwecenia publiczne- 
go zostało już wydane z mocą obowią 

zującą w bieżącym roku. 
Wobec tego pierwsze półrocze szko 

Ine kończy sę w dniu 22 grudnia b. r. 
ferje zaś z.mowe trwać będą od dnia 
23 grudnia do dnia 15 stycznia 1933 r. 
włącznie. 

Rozporządzenie przewiduje ponad 
to, że ferje wielkanocne trwać będą 

tylko jeden tydzień, a terje letnie — 
zgodnie z naszą informacją — od dn'a 
16 czerwca do dnia 19 sierpnia każde- 
go roku. 

Z Rosji Sowieckiej. 
Manewry floty czarnomorskiej. 
MOSKWA, (Pat). Sowiecka flota czarno- 

morsika rozpoczęła swe zimowe manewry 

pod kierownictwem dowódcy morskich sił 
zbrojnych ZSRR Orłowa. 

    

    

  

  

    

  

  

Program polityczny i gospodarczy Roosevelta. 
Pomoc farmerom. 

NOWY YORK (rat). Roosevelt od 
był dzisiaj konferencję z przywódca- 
mi stronnietwa demokratycznego, któ 

Długi europejskie. 
rym przedstawił swój program polity 
czny i gospodarczy. Reosevelt zamie 
rza przeprowadzić natychmiast po ob 

Płacić!... 
LONDYN (Pat). Dziś w Białym 

Domu odbyła się konferencja Hoove- 
ra z leaderami kongresu O wynikach 
konferencji nie podano żadnego ofic 
jalnego komunikatu. Natomiast przy 
wodea demokratów w izbie reprezen 
tantów Rainey, opuszczając Biały 
Dom, oznajmił prasie: „Zgodziliśmy 
się wszyscy, nie wyłączając prezyden 
ta, że żadna rewizja, ani też skreśle- 
nie długów wojennych nie są możli- 
we i że płatności, przypadające na 15 
grudnia r. b. muszą być dokonane w 
pełni*. Oświadczenie to, które ze 

  

względu na poważne stanowisko Rei- 

  

ney*a w Świecie politycznym uważ: 
można za autorytatywne potwierdza- 

łoby słuszność pesymistycznej oceny 
sytuacji i wskazywałoby to, że Wiel- 
ka Brytanja nie może liczyć obecnie 
na żadne ustępstwa. Zachodzi więc 
wybitna sprzeczność między tem о$- 
wiadczeniem a pełną optymizmu de- 
kiaracją brytyjskiego kanclerza skar 
bu Neville'a Chamberlaina. Sprzecz- 
ność ta wywołuje zdumienie City, któ 
re zaczyna tracić głowę i poprostu 
nie znajduje wytłumaczenia dla roz- 
woju wydarzeń. Słowa min. Chamber 
laina spowodowały, że funt nie uległ 
dziś spadkowi, utrzymując się na po- 
ziomie 3,27 dol. Dzień jutrzej 
niesie zapewne wyjaśnienie 
na giełdzie. 

     

  

   

  

  

   

Roosevelt nie chce się angażować. 
WASZYNGTON (Pat). Biuro Feu- 

tera dowiaduje się, że Roosevelt w 
czasie wczorajszej konferencji z Ноо- 
verem w niczem nie angażował się w 
sprawie długów. Zalecane było ponow 
ne powołanie do życia komisji dia kon 
solidaceji długów, przyczem Roosevelt 

  

był za tem. że jest rzeczą kar 
jąč się tą sprawą, o ile Hoover będzie 
przy tem obstawał. Ośw:adczają poza 
tem, że wedle stanow'ska Roosevelta 

całe to zagadnienie winno być roz- 
strzygnięte przez dotychezasowego 
prezydenta. 

  

©3511 ZA 

  

   

Arcyb. Ropp został przejechany. 
WARSZAWA, (Pat). W; dniu 23 bm. ks. 

arcybiskup Edward Ropp uległ wypadkowi. 

W, ezasie gdy ks. arcybiskup przechodził 

przez jezdnię na Krakowskiem Przedmieściu, 

nawprost kościoła OO. Jezuitów, udająe się 

do gimnazjum, najechała na niego dorożka 

konna. Ks. arcybiskup doznał na szczęście 

niezbyt poważnych obrażeń. | Potłuczonego 

przewiezione ćerożką do szpitala Św. Rocha, 

gdzie został opatrzeny przez miejscowego le- 

karza. 

— Redukcja wydatków. — Prehibicja. — 

, jęciu władzy znaczne zmiany w usta- 
wodawstwie, dotyczące pomocy dla 
farmerów. Przewiduje on poważne о- 
bniżenie wydatków rządu federalneė- 

"go oraz przeprowadzenia przez Izby 
projektu, wyłączającego z ustawy pro 
hibieyjnej zakaz produkcji i sprze- 
daży piwa. 

Przywódcy partji demokratyczne; 

  

okazali żywe zaniepokojenie z powo- 
du sytuacji jaka wytworzyłaby się 

  

gdyby demarche Francji i Anglji w 
sprawie długów zostało odrzucone 
W kołach kierowniczych demokratów 
panuje przekonanie, że kompromis w 
tej kwestji jest możliwy i że prośba 
państw sojuszniczych © ponowne zba 
danie sprawy długów mogłaby być 
uwzględniona, Jednakże w tym ostat- 
nim wypadku prezydent i stojąca za 
nim partja byliby narażeni na gwałio 
wne ataki opozycji. Leaderzy stronni 
ctwa demokratycznego wypowiedzieli 
w obecności Roosevelta pogląd, że gdy 
by Stany Zjednoczone wyraziły swą 
zgodę na ponowne rozpatrzenie zaga- 
dnienia długów międzysojuszniczych, 
nie mogłoby być mowy o dalszem 
przedłużeniu moratorjum, z jakiego 
korzystają obeenie państwa europejs 

kie. 

5 

Proces o zamach stanu 
Primo de Rivery. 

-— 
MADRYT, (Pat). W. rozpoezetym tu pro- 

cesie przeciwko uczestnikom zamachu stanu 
Primo de Rivery oskarżyciel publiczny oŚ- 
wiadezyl, że oskarżeni ponoszą tę samą wi- 
nę, eo były król. Mimo to jednak, komisja 
dla ustalania odpowiedzialności nie domaga 

* się ani kary głównej, ani dożywotniego wię- 
zienia, lecz 20 lat więzienia. 

  

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

e jest wyrobienie obywatelskie w na 

   

  

   

     

    

  

tego tyle kłopotów mamy 
ię z magistralami i innemi ciałami 5a- 

po domowemnu. 
iitarz wpychał 

do samx awców politycz 
nych, or: ją rodzinkę, aby w domu 
nie było bezrobocia. A gdy zbrakło miejse 

- stwarzano nowe nki magistrackie 
ž do skutku. 

u terytorjalnego zaczę- 

  

  

     

        

; ene w całej Polsce, z wyjąt 
53,3 milionów zł. — w roku 19 1 

do 791.2 milj. zł. — w roku zaś 1929—30 

osiągnęły i,119.$ miijonów złotych. — Przy 
czem w porównaniu z wydatkami państwa 
samorządy wydawały 2 
ku 1930—31 wydat ne wyno 
około 947.000.000 zł. —  Zubożała ludność 
więcej płacić nie mogła, dlatego w r. 1831-32 
następuje załamanie w gospodarec finansa- 

wej samorządu terytorjalnego. rok 1932- - 
33 musiano już obniżyć budże 

   

  

    

  

     

    

  

     

10 
kcierminewe anowiły w 

stosunku do cznych preliminarzy bud- 
żetowych miast — blisko 50 proe., powiato- 
wych zaś zwią * komunalnych około 30 
proc. Jeżeli dodamy jeszcze zebowiązania 
długc: inGwe — te pokrycie długów kró- 
tkotermincwych znie z abstuga zobowia- 
zań długoterminewych pcehłonęłoby 75 proc. 
budżetu miast na rok bieżący. A to już ostat. 

i й d bankructwem. 
morząd ukazało się szereg 

ściowych i ochronnych. —- 

st to pierwszy krok. Trzeba zre 
amorządy gruntownie. Ale o 

m. Tymczasem odbywa się 
zcyj, by jakoś w 
aną redukcją prace- 

  

    

  
  

        

    
   
   

  

   

  

    

  

      
  

wników samorządowych. 

Giełda jest świetnym barometrem, nicz- 
miernie czułym na wszelkie międzynarodowe 
i krajewe cpary. W ubiegłym tygodniu wido 
cznie było silne osła e. Bo tu mieć 
dobry bumor, kiedy Ame a żąda natych- 
miastowej spłaty rat dłużnych, kiedy w Niem 
czech sterczy widmo długotrwałego przesile- 
nia gabinetowego, kiedy wyłania się możli- 
wość objęcia władzy przez Hitlera, który jest 

„czerwoną płachtą” finansjery międzynarodo 
A do tego wzrastające bezrobocie w 

ńskim przemyśle stalowym, który 
iny powszechnie za miernik „pro 
Dosyć,, by stracić humor. Wybór 

nowego prezydenta w Ameryce, to tylko prze 
wrócenie się chorego na drugi bok. 

% 

    

        

    
    

    

   
  

    

Należy się spodziewać rychłego powrotu 
naszych niefortunnych emigrantów argentyń 
skich. Właśnie tamtejsze zninisterstwo spraw 
wtwnętrznych czyni odnośne przygotowania 
Jak wiadomo jest to wynik wzrastającego 
bezrobocia w Buenos Aires, Rząd był zma- 
szony wybudówać baraki dla bezdomnych, 
w których bezpłatne jedzenie otrzymuje za 
led 1.600 osób. Natomiast wpobliżu bara 
ków jakuje pod gołem niebem 4.339 bez- 
domnych, a w tem 1,716 emigrantów poł- 
skich. Należy zaznaczyć, że są to obliczenia 
oficjalne. 

   

  

    

  

RES RLZW 
— Coraz więcej obywateli polskich w Pa 

lestynie. Ostalni spis wykazał, że jest ich 
23,288. Jeżeli dodamy tych, co nabyli obywa 
telstwo palestyńskie, a pochodzą z Polsk: 

to będzie ich razem około 45,000 na ogól 
ną liezbę 174,610 Żydów w Palestynie. Być 
może przyjdzie czas,że w miastach palestyń - 
skich obok języka arabskiego, będziemy słu 
chać gorących dysput w 

  

  

dziś do absurdu.. 

      

une (O ‹ 
w stosunku >warów irlandzkich 

a cła bojow. raz dodatkowe sła 
automatyczne, które vwowiązują z dniem 15 
listopada rb. Na to Irlandja odpowiedziała 
premjami eksportowemi, przyczem wysokość 
tych premij będzie się równała wysokości 
angielskiego cła przywozowego. 

  

Międzynarodowy kapitał robi nacisk ua 
rząd czechosłowacki by zastosował u siebie 
bardziej liberalną politykę handlową. Cóż — 

k i liberalnej zyskują silniejst, 
gospodarczo jest bardze- 

      

    B iemi rakami. — 
Raczyliby się więcej, gdyby raki polskie by- 
ły wię Obecnie płaci za 100 sztuk od 
18 do 70 frs. w załeżności od wagi. Popyt 
duży. 

Raczą się par 

  

      

Nawet w Paryżu nie robią z owsa ryżu, 
a cóż mówić o Piłe, w której na marnej zie 
mi ży chciano otrzymać dobrę pszenicę. 
Jak donosi lzba Rolnicza w Pile — obszar 
wprawy pszenicy zwiększył się z 4500 ha na 
10500 ha. Obecnie jednak okazuje się, że wy 
prołukowane ziarno jest tak nędzne, że nie 

    

  

  

  

   

można go nigdzie sprzedać. czang. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

WIARSZAWĄA, (Pat). Londyn 29,19 — 

29,05. Nowy York 8,922 — 8,902. Par 
34,90 34,81. Szwajcarja 171,55 — 171,12. 
Berlin w obrotach prywatnych 211,90. Ten- 
dencja niejednolita. 

AKCJE: Bank Polski 86,50 — 87. Lilpop 
12,75. Tendencja utrzymana. 

ZBOŻOWA. 

WARSZAWA, 23. 11. — Na dzisiejsze 

zebraniu giełdy zbożowo—towarowej w War- 
szawie notowano za 100 klg. parytet wagon 
Warszawa: žyto standart I — 15,75 — 16, 

н — Э0 — 15,75, pszenica jara 

- 28, ps: a jednolita 26 34 
ica zbierana 26 — 26,5 

16.50 — 17, zbierany 15,50 — 16, jęczm 
kaszę 15,25 — 15,75, browarny 16,50 — 

a 16,50 17,50, groch pałny jad. 
, siemie lniane 38 — 40, ziemniaka 
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Listy z Warszawy. 
Mistyfikacje nacjonalizmu. 

Znów przeleciała przez niektóre 
miasta uniwersyteckie (nie omijając 
i Warszawy) fala wzburzonego nacjo- 
nalizmu. Wprawdzie bałwan nie chlus 
nął tak wysoko, jak w roku zeszłyin 
ie same jednak poruszył namiętności 
te same ież odświeżył hasła i postu- 
laty: Ujął je najkapitalniej „genjusz* 
Hitlera, głoszący zasadę: „Niemcy dla 
Germanów czystej krw!* 

Rasowa dystylacja narodów sta- 
nów, ostani wyraz naejonalistycznego 
pojmowania zadań chwili obecnej. 
Daje to miarę mówiąc bez ogró- 
dex — głupoty żywiołów, gromadzą- 
cych s:ę pod sztandarami szowinizmu 
narodowego. Tylko bowiem głupota 
sławiać może żądania, których w ża- 

den żywy sposób zreał'zować się nie 
da | które jeno przy samookłamy- 
waniu sę przeprowadzać można. 
Hilierowey, którzy projektują chemi- 
czną analizę krwi pełnoprawnych 
Niemców, zamykać muszą Oczy na 
fakt, że we własnych szeregach po- 
siadają zastęp ludzi o nazwiskach... 
polskich. Cóż więe z n mi myślą uczy- 
nić? 

Mialem niedawno sposobność za- 
znajom'č sę blisko z pewnym bur- 
szem, członkiem jaki strasznie 

„narodowej' korporacji. Śl.czny, we- 
soły, dobrze wychowany Niemiaszek, 
studjuje porządnie medycynę i czyn- 
ny bierze udział w organ:zacji, do któ 
rej tylko „eechłe Deutsche" należy 
mogą. Regularnie chodzi do kościoła, 
bo — jak mówi „tak wypada . 
Z rzeczywistą wiarą mie ma to nie 
wspólnego. Jednem z ulubionych je- 
go zajęć jest heraldyka: pięknie ma- 
luje rozmaiie herby dla swych „do- 
brze urodzonych kolegów i, oczyw: 
Ście, własny. Podpisując szę, y 
przedstawiając, nigdy nie zapomina o 
swojem „von“. Nosi bowiem pięknie, 
ze skandynawska brzmiące nazwi- 
sko. które odziedziczył po b. mężu 
swej matki, Sądząc właśnie z tego na- 
zwiska, nikt, a i on sam, nie wątp', 
że w żyłach jego płynie stara, pragec- 
mańska krew. 

A w rzeczywistošci?... 
W rzeczywistošci jest synem Wio- 

cha i polskiej Žydowki. | 
Nie ulega żadnej wątpliwości, iż 

nie jest to wypadek odosobniony. 
We wszystkich organizacjach, wysu- 
wających moment „czystości rasy", 
roi się od członków, będących żywem 

tego zaprzeczeniem. 
Ponieważ należą do rodziny, w 

której od kilku pokołeń małżeństwa 
mieszane są na porządku dziennyf, 
mam wyjątkową sposobność obserwo 
wać, jak rzeczywistość drwi z manja- 

ków, usiłujących oczyszczać naród z 
obcych domieszek rasowych. Dam tu 
charakterystyczny przykład. Oto dwaj 
bracia cioteczni—powiedzmy-—Iks 
skii Ygrekower... Perwszy syn Polaka 
i Żydówki, drugi — wprost przeciw- 
nie: z matki Połki i ojca neof:ty (w 
drugiem pokoleniu). Obaj są studen- 
tami politechnik: warszawskiej i 
iwowskiej. Iksiński we Lwowie nale- 
ży do organizacji „obwiepolskiej* i 
z pianą na ustach głosi hasło „Polsku 
dla Polaków czystej krwi!*.. A tym- 
czasem kuzyn jego Ygrekower nie zo- 
stał w Warszawie przyjęty do.Brat- 
niej Pomocy. Najkomiczniejsze jest 
to, że obaj chłopcy wrodzili się w swe 
matki: „obwiepolak* ma rysy wyraź- 
nie semickie, podczas gdy drugi, ode- 
pchnięty jako „žydziak“, jest typo- 
wym Slowianinem, 

Fakt to nie zmyślony, ale najzu- 
pełniej prawdziwy. 

Gdyby dobrze przewentylować ro 
dowody najwrzaskliwszych obrońców 
czysłości rasy, znalazłoby się wśród 
nich mnóstwo ludzkich kundli, w któ 

rych każda kropla krwi jest z innej 
parafji. Niejeden pachciarz wiejski, 
© niebieskich oczach i blond pejsach, 
prędzej należy do rasy aryjskej, niż 
uszlacheony za —Stanisława-Augusta 
trankista. 

    

  

  

  

  

    

    

        

  

      

Wiobec tego, prawdę zastępować 
musi czczy konwenans, zadowalanie 
się pozorami, częso zupełnie kłamli- 
wemi. = 

Okolicznošcią w:elce charaktery- 
czną jest kokietowanie nacjonalizmu 
polskiego przez Rosjan, którzy pozo- 
stali w Warszawie. „Gros* ich stano- 
wią dawni czynownicy, występujący 
ongi pod sztandarami „istinno rus- 
kich*. Pokorni wobec siły, dziś zbli- 
żają się do społeczeństwa miejscowe - 
go, a jako prozelici, nie znają granie 
żarliwość: narodowej. To też ich sy- 
nowie, mile widziani w szeregach 
młodzieży endeckiej, gorąco również 
popierają hasło: „Polska dla Polaków 

czystej krwi!* Rzeczywiście „istinno 
poiskej ludz. 

Wchodzę do magazynu, którego 
szyłd nosi dość rozpowszechniony 
dziś naps: „Nasz Sklep*. Owe „na 
sze* sklepy, „nasze” bary, bazary etc. 
mają już wyrobioną markę handlów 
par excellence polskich, wojujących 
maksymą: „swój do swego'. Kogóż 
zastaję za ladą?... Rosyjską emigran- 
tkę. 

Czytam wiadomości sportowe. Do- 
wiaduję się, że na zawodach bokser- 
skich w Dortmundzie reprezentować 
ma Polskę, między innymi, p. Hans 
ke. Ze strony Niemców walczyć będą 
pp. Ziglarsky i Jakubowsky. Wynik 
będzie decydował o dzielności „тазу“ 
połskiej i „rasy niemieckiej. 

Pierwszy lepszy atlas antropolog|- 
czny wskazuje, że.prócz Hiszpanji 
(bez Galicji i Asturji) oraz południo- 

wych Włoch, niema w Europie — nie 
tylko kraju, ale — prowincji o lud: 
ności rasowo jednolitej, Cechy fizy- 
czne Kaszuba i górala polskiego tak 
są różne, że o bliskości rasowej mo- 
wy być niemoże, mimo wspólności 
języka. Środkowa Francja (departa- 
menty: Jura, Haute-Saóne, Nitvre i 

t. d.) ma ludność rasowo iaką samą, 
jak Bawarja, której mieszkańcy wy- 
raźnie odróżniają się od Niemców 
półnoenych. Do tych ostatnich zaś Po- 
lacy zachodni daleko są podobniejs , 
aniżeli do pobratymców — Rosjan. 
Anglja zachodnia ma ludność, raso- 
wo zbliżoną do francuskiej, wschod- 
nia — do niemieckiej — i t. d, 

Że o tem wszysikiem może nic nie 
wiedzieć ex-malarz pokojowy Hitler 
—rTzecz prosta. Ale że jego pomysły, 
czyszczenia krwi niemieckiej, poważ- 
nie traktują nawet niektórzy profeso- 
rowie; że zachwyca się niemi mło- 
dzież akademicka Niemiec, Austrji, 

Węg:er, Rumunji i częściowo Polsk, 
to objaw masowego jakiegoś obłędu 

Ma on niejakie wytłumaczenie w 
krajach, które wojnę przegrały. Zra- 
niona duma narodowa, straty teryto- 

rjalne, kontrybucje uważane za przy- 
czynę kryzysu — wszystko to może 
powodować nacjonalistyczną gorącz- 
kę. Przy podniesionej zaś tempera- 
turze zrozumiałe są bredzenia. 

W Połsce atoli maligną objaśnić 
tego nie można. 

Polska na wojnie tylko wygrała: 
wygrała znacznie więcej, aniżeli prze 
widywali ojcowie duchowi młodzieży 
„obwiepolskiej* godząc się swego 
czasu na autonomję w granicach ca- 
ratu. W pełni też zaspokojona została 
polska duma narodowa. Z polityczne- 
go niebytu dźwignęła się Rzplita na 
szóste miejsce w rzędzie potęg euro- 
pejsk:ch. Rozwój własnej kultury jest 
zabezpieczony, a nawet zapewniona 
daleko idącą ekspansja; odzyskano 
wybrzeże morskie etc.... Polska przed 
rozbiorowa rzadko kiedy zajmowała 
lak widoczną pozycję, jak obecnie. 
W tych warunkach chodzić może już 
tylko o umacnianie fundamentów 
Państwa. Na tym punkcie dużo jest 
do zrobienia. Natomiast wałka o sta- 

isko narodu tam, gdzie ten naród 
góruje nad innemi lczbą, kulturą i 
organizacją — jest poprostu wywila- 
niem drzwi otwartych. 

I tu docieramy do jądra sprawy 

     

      

   

     

    

      

    

  

    

  

- ZAMIERANIE OLBRZYMA 
Świetny feljetonista z Illustration, 

p. L. Naudeau, autor słynnego repor- 
tlažu o wyludniających się wsiach 
trancuskich, ostatnio — przejeżdżał 
Niemcy i dał kilka doskonałe ujętych 
pisanych z powściągi'wą bezstronno- 
ścią obrazów, To co pisze o hambur- 
skim porcie, warte jest powtórzenia 
w streszczeniu. 

Hamburg, dawne miasto hanzea- 
tyckie, największy port handlowy w 
Europie, po Łondynie i New-Yorku 
największy rynek towarowy. Jeśli się 
popłynie dla zwiedzenia jego obszaru 
motorówką biegnącą 10 kiłom. na 

godzinę, to trzeba jeździć trzy godzi- 
ny nim się z obrębu tego ogromu wy- 
dostanie. Czterdzieści kilometrów nad 
brzeża, 100 mostów, przeszło 500.000 

„mtr. kwadratowych krytych hanga- 
rów, 200 klm. szyn kołei żelaznej, ty- 
siąe dźwigów, mogących przenosić po 
150 tonn naraz. Jeszcze w 1930 roku 
22,237 statków wyładowało 1 miljon 
tonn i 342.250 podróżnych, a zabrało 
mniej więcej tyle samo do wszystkich 
portów świata. Mieszkańców liczy 
Hamburg, z przedmieściem  Altona, 
1,400 tys. Zaznaczmy, że w 1928 r. 
tonaż Hamburga wynosił przeszło 21 

    

  

      

  

  

milj. tonn towarów transatlanyckich, 
a jeśli dodać do tego bagażu okrętów 

  

morskich towar, który przybył okrę 

tami rzecznej żeglugi, dochodzi się 
do fantastycznej cyfry 300 miljonów 
tonn przeładowania. 

Hamburg, miasto które w roku 
1915 mogło obchodzić swe 700 lecie 
wolności i haudlowych działań (otrzy 
nało swe przywileje w 1215 r., rozło- 
żyło się przy szerokiem ujściu Elby, 
otaczając budynkami  wewnąwitrz 
jezioro Alster, i szerokiemi rzutami 
swych tytanicznych budowli rzucając 
się w morze na 100 kilmtr. budująe 
z wieku na wiek tysiące składów, 
magazynów, kanałów i portów, na 

wszystko eo przychodziło z całego 
Świata do starej Europy i z niej na 
cały świat wędrowało przez morza 
i oceany. 

Ile miljardów się tamtędy przewi 
nęio, tego żaden rachmistrz nie zliczy, 
nawet astronom. Jakim sżalonym ru 
chem wrzały wszystkie zakątki por- 
tu pełnego węgła i dymu, hałasu ; 
zgrzytów, głosów ludzkich i brzęku 
pieniędzy! Dziś... cisza. Martwa, prze: 
rażająca cisza. I to nie wojna tędy 
przeszła, nie czarna śmierć, która pe- 
wnie w wiekach średnich nawiedzała 
ten port, gdzie się schodziły wszystkie 
nacje i rasy. Po wojnie Hamburg się 
dźwignął i gorączkowo pracował, nie 
oglądając się na rany kraju. Trzeba 
było żyć, a teraz... żyć niema z czega 

  

= Benedykt Hertz. 

KU RS R WE M IS E NSS ЯК а 

NOŽYCAMI PRZEZ PRASĘ, 
Blok wlosko-niemiecki? 

Przyciąga swą tajemniczością u- 
wagę opinji „Kongres Europejski" 
w Rzymie. Zwołany z inicjatywy Kró 
lewskiej Akademji Włoskiej, zgroma 
dził profesorów: Berzeviczy (Węgry), 
Weber (Niemcy), Zieliński i Grzybow 
ski (Polska), Morano, Zuccoli i wiele 
innych, redaktorów pism, publicys- 
tów — a obok p. Manoilescu wicepre- 
mjera Rumunji, Schachta b. prezy- 
denta Reichsbanku, Rosenberga hitle 
rowca i in... I kiedy profesorowie i ide 
olodzy wygłaszają długie referaty o 
europeizmie, o solidarności, o genju- 
szu łacińskim i t. p-, jednocześnie od- 
bywają się poufne zebrania tych in- 
nych panów, mniej dobrze zorjento- 
wanych w zasięgu cywilizacji łaciń 
skiej, ale zato reprezentujących świat 
interesów. 

Tu, jak donosi „Kurjer Poranny* 
zmierza się do 

„1) ewentualnego „okrojenia* Rumunji. 
przez uwzględnienie sowieckich pretensyj do 
Bessarabji, 2) włączenie Transylwanji wraz 
z Bukowiną i częścią Jugosławji do federacji 
naddunajskiej, pod egidą Niemiec i Węgier. 

Do federacji tej we mają (ze zwiększo- 
nem terytorjum) Węgry wraz z Kroacją, Dal- 
macją, Bosnią i Hercogowiną oraz częścią 
Słowencji. Pomiędzy nową federacją naddu- 
najską, a Niemcami, Austrją i Włochami za- 
wartą zostałaby nowa unja celna, lub wpro- 
wadzone cła preferencyjne. Wcześniej łub pó- 
źniej musiałaby przystąpić do federacji rów 

nież i Czechosłowacja. 

„„Krėlestwo Rumunji wraz z Serbją, But- 
garją, Albanją i Grecją stworzy wspólnie pod 

hegemonją Włoch federację bałkańską. 

„.Niemcy porzucą plany „Anschlussu* z 
Austriją i odzyskania południowego Tyrolu 

„„Wszelkie próby restauracji upadłych dy 
nastyj są niedopuszczalne, 

Ostatnią wizytę premjera węgier 
skiego Goemboesa łączą z tym kongte 
sem również. Chodzi więc o „kartel* 
swego rodzaju. Czy poto, aby „dykto- 
wać ceny*? I komu? 

    

Lwowska rocznica. 

Po raz czternasty Lwów obchodzi 
rocznicę walk o polskość miasta. By- 
ły głosy, żeby zaniechać wracania do 
drażniących wspomnień, żeby nie od- 
nawiać i t. d, Jednakże 28 listopada u 
kazały się w prasie artykuły reasumu 
jące wagę rocznicy. Czytamy „Gaze- 
tę Poranną“: 

„Nie chcemy paktów ani upokorzeń, ani 
kapitulacji z godności zbiorowej, Nasz kontra 
hent powinien być właśnie dumny i pełno- 
wartościowy, bo tylko z takim warto i moż- 
na współpracować, Chcemy jednak aby nie 
powtórzyły się dni grozy we Lwowie i w Ma 
łopolsce chodniej .. nie powstała znów 
dręcząca wątpliwość, czy to było potrzebne? 

„dnie chcemy tłumić cudzych myśli i pra 
gnień, ani zwalczać ich, poni ż w tej wał 
ce z obu stron marnują się i ścierają warto- 
ści, które na innem połu są tak konieczne. 
Jest wiele. do zrobienia pod wspólnym da- 
chem; są potrzeby niezaspokojońe. zadania 
nie wykonane. Do kiedyż odkładać ich speł- 
nienie? 

Rocznica zwy ich walk o Lwów za: 
Świadcza, ż z pewnych elementarnych praw 
nie zrezygnujemy nigdy i w żadnych warun- 
kach. Ale jest to jedyny punkt sztywny w ca 
łej sprawie. Reszia — olbrzymia i odłogiem 

  

    
  

  

      

Hece szowinistyczne są u nas dz'e- 
łem nietyle głupców, ile próżniaków 
—ludzi, którzy chcą udawać, że coś 

robią, gdy faktycznie do żadnego czy 
nu nie są zdolni i nic im się robić 
nie chce, prócz — wiełe hałasu o nie. 
Korzystają tedy z wzorów szału nacjo- 
nalistycznego, który ogarnął niektó- 
rych naszych sąsiadów, i małpują ich 
odruchy, wmawiają sobie i innym, 
że przysługują się Oiczyźnie. 

Jak widać wszakże z ostatniego 
występu na Uniwersytecie Warszaw- 
skim, ogół na mistyfikacji już się po- 
znaje. Gdy bowiem, w czasie wiecu 
akademickiego,(o obniżenie czesne- 
go), młody endecki warchoł jął pleść 
duby smalone w styłu „narodowym“, 

ogromna większość słuchaczów odpo- 
wiedziała szyderstwami — łak, że 
obwiepolski przewodniczący postano- 
wił wiec zamknąć. 

Heca spalła na panewce, 

    

Holowniki, które tak niedawno, wy- 
jąc, gwiżdżąc, sycząc, kryżowały się 
w poszczególnych kanałach, wycią- 
gając wielkie statki na pełne morze, 
teraz stoją martwe, zbite w gromadę 
jak zestraszone owce, bez cienia dy- 
my nad zastygłemi kominami. Ada- 
lej, na czarnych od węglowego miału 
bulwarach, równie nieruchome,  za- 
stygłe w żałobie sterczą olbrzymie 
dźwigi, jak szubienice, na których 
los powiesił nadzieje ludzkie, równie 
bezduszne, puste, nieznaczne kolebią 
się opuszczone olewatory, zbożowe, 
nieużyteczne i nieużywane. 

Na ciemnych wodach portu, tłum 
okrętów. O jest ich bardzo dużo! Wię. 
cej niż kiedy bądź, tylko... są puste, 
zimne, bez oddechu maszyn, bez ży- 
cią ludzkiego; paru pilnujących stró- 
żów, ziewa opartych na balustradach 
i ma się wrażenie, że te bezużyteczne 
kadłuby, gotowe zrobić to samo, tak 
Się nudzą, uwięzione tutaj beznadziej 
nie. Niektóre nawet tak pewne są 
swego opuszczenia i zakończenia kar- 
jery, że ubrały kominy w kaptury, 
sprzątnęły wszelki ślad gospodarstwa 
na pomostach i zanurzają się w mor- 
ską wodę jakby coraz głębiej, pozwa- 
lając rdzy zjadać żelazo nie odmalo- 
wywane i nieoczyszczane, ba i poco? 
Jak zlikwidowany sprzęt wojenny na 
„polu bitwy, stoją te olbrzymy, tak 
niedawno prujące piętrowe fale oce- 
anów, pełne bogactw, dających na- 

  

   

leżąca czeka by ją wypełnić treścią żywą i 
twórczą”, 

W podobnym duchu piszą i inne 
pisma lwowskie. 

Zbiory w Belwederze. 

Wszystko, co dotyczy Marszałka 
Piłsudskiego zostało zgrupowane w 
muzeum belwederskiem. W: „Polsee 
Zachodniej” czytamy, że obok pamią- 
tek historycznych, jak np. po Sobies- 
kim, Kościuszce, Dąbrowskim, ks. Jó 
zefie, oraz dokumentów dotyczących 
osobiście Marszałka, jak matura, de- 
krety, wynoszące Marszałka na sta- 
nowiska państwowe i t. p., znajdują 
się liczne przedmioty i pamiątki zwią 
zane z tak zmiennemi kolejami jego 
życia. 

„Niedaleko wejścia znajdują się dwa srebs 
ne, symboliczne klucze od bram m. Wilna. 
Wiadomo — Wilno, najmilsze Marszałkowi 
miasto. Kilka gabloiek zajmują ordery Mar 
szałka. Obok najwyższych odznaczeń Polski, 
jak wiełka wstęga Polski Odrodzonej, order 
Orła Białego i Virtuti Militari I klasy, leżą 
w szeregu najwyższe odznaczenia państw ca- 
łego świata. Wśród nich wybija się wielka 
wstęga Legji Honorowej (dar Francji, Gwiaz 
da Wschodzącego Słońca (order Japonji), eg 
zotyczny order Afganistanu — waży około 
kilograma. 
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„Na ścianie wisi portret obecnego Papie 
%а г serdeczną dedykacją dla Marszałka w 
języku francuskim Są tu rozmaite dary, po- 
cząwszy od darów królewskich, np. od emi- 
ra Fajsala, a skończywszy na hołdzie malucz 
kich, wykonywujących spracowanemi ręka- 
mi rozmaite arcydzieła polskiego rękodzieła. 
Te dowody miłości serc obywatelskich bu- 
dzą w Marszałku poczucie dumy i wzrusze- 
nia, kiedy obchodzi samotnie te gablotki, 
wpatrując się w dzieła rąk ludzkich, chowa 
jące w sobie zmienną wymowę. Bo i jakże iu 
nie radować się na widok starego poleszu 
który — jak donosi jedno z pism warszaws- 
kich — gdzieś z ziemi zrzebał i do Belws 

deru przy skamieniałą rybę w hołdzie 
dla Marszałka! 

Zbiory te są więc jakby materjali- 
zacją tej atmosfery, jaka otacza, ongiś 
Komendanta, dz Pierwszego Mar- 
szałka Polski. jim. 

  

    

      

Damarche ambasadora 
polskiego. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 22 
b. m. ambasador RP. w Waszyngto- 
nie p. Filipowicz odwiedził sekretarza 
stanu Stimsona i złożył mu oświadcze 
nie w sprawie układu konsolidacyj- 
nego polsko-amerykańskiego z dn. 14 
listopada 1924 r. W oświadczeniu tem 
ambasador zgłosił propozycję omówie 
nia warunków zawieszenia płatności, 
przypadającej 15 grudnia r. b. z tytu- 
łu tego układu oraz rewizji samego u- 
kładu. 

Demarche ambasadora  Filipow - 
cza dokonane zostało w związku z we 
wnętrznemi naradami jakie odbywają 
się w tej sprawie pomiędzy czynnika 
wi decydującemi w Stanach Zjedno- 
czonych. Należy przypomnieć, że Pol 
ska była jednem z pierwszych państw, 
które konsolidowały swoje zobowiąza 
nia finansowe wobec rządu amery- 
kańskiego. Warunki ówczesnego ukła 
du przewidywały stopniowe zwiększa. 
nie rat rocznych, ze względu na przy- 
puszczalną poprawę sytuacji ekono- 
micznej po wojnie. Stały się jednak 
niewspółmierne z konjunkturą, która 
wbrew ówczesnym  przewidywaniom 
znacznie się pogorszyła na tle pow- 
szechnego kryzysu. 

    o 

Środek leczniczy przeciwka 
trądowi. 

PORTO ALLEGRE, (Pat). Z Maceio donoszą, 
że dr. Movinho de Mello wynalazł środek le- 
cznieczy przeciw trądeówi. W ostatnich eza- 
sach dr. Melło wyleczył swym Środkiem kil- 
ku trędowatych. Początkowe specyfik p. Me- 
He nie mógł zachowywać własności leezni- 
czych dłużej, niż kilka dni, peczem psuł się. 

Qbeenie jednak udoskonałońy ten środek mo 
Że być przechowywany przez dłuższy czas. 

   

Zamach na tor kolejowy. 
BERLIN, (Pat). Na torze kolejowym po- 

między Wiuenster i Hamm znałczieno wezo- 

raj pe południu 4 paczki maierjałów wybu- 

chowych, położonych na szynach. Na odeln- 

ku tym zamknięto dostęp do toru, 

ESET OOOO ENCOOKCA WEREDCOŚĄ| 

Wybory w Katalonii. 
MADRYT, ATE, Wczoraj w Kata- 

lonji odbyły się wybory do parlamean 
tu katalońskiego, zgodnie ze statutem 
autonomicznym uchwalonym przez 
Kortezy, Na ogólną liczbę 85 manda- 
tów przytłaczającą większość 67 man 
datów zdobyła lewicowa partja kala 
łońska (Ksquerra) pod wodzą płk. Ma 
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cia. Konserwatywna Liga regjonalna 
pod przewodnictwem Cambo zyskała 
8 miejsc. Wybory zapewniają płk. Ma 
cia ponowny obiór na prezydenta rzą 
du katalońskiego i umacniają obecny 
kurs lewicowy. Nowy parlament zbie- 
ra się 6 grudnia, Wybory miały prze- 
bieg spokojny. 

  

szatana. 
Czarownice wiejskie. — Kozioł czy dziewica. — Trzeba zmęczyć 

diabła. — Weissenberg i jego kapłanka. — Zbiorowy szał. 

Czy istnieją jeszcze w roku 1932 ezarow- 
niee? Czy dużo jest wyznawców białej i czar 
nej magii? Ano, ezyłujemy od ezasu do cza- 
su wzmiankę drobnym drukiem, że gdzieś 
w zapadłym kącie (zdarza się i u nas) uka- 
mienowańo czarownieę, kłóra odbierała kro 

wom mleko, albo rzueija urck na dziecko. 
Co za ciemnota, myślimy, wzdrygająe się 2 
przerażeniem. Te już ehžba tylko nu zapań 
łych wsłach, gdzie z (rudem przesącza Si; 

Gświata, może się zdarzyć 

    

Tak? A przypomuijmy sobie wypadek, — 
szeroka komentowany w prasie i nawet wy 
świetiany w „nadpregramaeh* kinowych, 
kiedy to kozioł, mocą silnej wiary wyznaw- 
ców magji, miał się zamienić w dziewieę. -— 
Tylko, że kozioł nie cheial... Fukt ten, który 
się zdarzył w jednem z miast europejskieh, 
wywołał duże wesołości na eałym świecie! 

To tylko Śmieszne. Ale cto fakty ponure 
i — smutne. We wsi Pełeunin w Bessarabji 
rumuńskiej istniała sekta czeieiełi djabła, 
pod nawzę iunocentystów. Głównym magiem 
sekty był Jan Kapura, Innoeentyśel zbierali 
się gdzieś w opuszczonej stodole i oddawali 
fantastycznym ergjom, które wreszcie zwró- 
city na siebie uwagę polieji. Kiedy ieh okrų 
żono i aresztowano, byli wszyscy w stanie 
delirium i nie wiedzieli, co się z nimi dzie- 

Kapura, uważany za bóstwo, dziki, nie- 
mienny chłop, udzielił następujących wy 

juśnień, dotyczących sekty! 

  

— Każdy z nas nesi w sobie djabła bo 
zło jest na całym świecie. Djabła trzeba 
zabić, ale żeby te zrobić, trzeba go najpierw 
wyzwolić i zmęczyć. Dlatego trzeba gwałcić, 
trzeba męczyć innych, trzeba się sponiewie- 
rać, robić wszystka, eo najgorsze. Trzeba po 
ezuć wstręt do miłości, przesyt, zmęczenie 

dzieje zysku kupcom, zarobki robot. 
nikom, zapewnienie przyszłości ma- 
rynarzom i ich rodzinom. Te pobrzeża 
pachnące wschodnemi towarami, te 

inne, rybnym zapachem przepojone, 
te tłumne, hałaśliwe brzegi kanałów 
wchodzących wgłąb do odpowiednich 
hangarów, dziś wyludnione, bez jed- 
nego przechodnia... wszystko stoi jak 
w złem czarodziejskiem zaklęciu. 

Motorówka nasza wjeżdża w naj- 

bardziej chyba niesamowitą część por 
tu, w pobudowane tam ongiś magazy 

ny zbożowe, których ceglane, potężne 
ściany wyrastają z wody, opodal w 
pięciu rzędach stoją, kołysząc się 
przy podmuchu wiatru, płaskie, о!- 
brzymie barki „belandry”, które zwo 
ziły tutaj zboże z wzorowych gospo- 
darstw całej północnej Europy. I na- 
sze tam może były żyta i pszenice... 
Dziś i tu martwota grobowa, ani je- 
den dźwig nie działa, ani jeden m: 
gazyn nie jest zapełniony. Pustka... 
pustka... jak okiem sięgnąć. Ale oto 
dalszy etap tego campo marino, teraz 
to, co nazywają cmentarzem transat- 

lantyków, 

Monstrualnej wielkości pływa 
miasta, cała flota, tak, flota, ilość bez 
końca, której krańców nie widać, 

wspaniałe „cracki*. morskie, steame- 
ry, charty oceanów, słynne z komfor- 
tu, szybkości, zbytku urządzeń, daw- 
ne sławy warsztatów i sprawności 
niemieckiej marynarki. Jeszcze w 

  

  

    

   

do nieprzytomności. Wtedy djabeł jest poka- 
nany, bo już więcej nie może. 

„Wiyłspana* wówczas 87 sektantów. Żeby 
ieh ująć „dobrowolnie* trzeba było podpalić 
stodołę, dopiero wetdy się poddali. Oficjalny 
protekół o tem zdarzeniu, podpisany przez 
dwóch doktorów, Artanu i Pleni, nosi datę 
16 maja 1932 reku. 

To na wsi. A ołe co ma mieįsce w.trzež- 
wych, racjonalistycznyeh Niemczech, w ste- 
rze drebuo—mieszczańskiej, więe najmniej 
skłonuej do wszelkich ekstrawaganeyj. 

Wi małem miasteczku Friedensstadt, li- 
tzącem 120,000 mieszkańców, znajduje sie 
30,060 wyznaweów niejakiego Józefa Wtłts- 
senherga. Jest tam muzeum, peświęcone te: 
mu nowemu Mesjaszewi, I nieoflejalny kos- 
ciół, przeroblony z garaża, gdzie zbierają się 
wierni, Wególe nie mówi się tam o niczem 
i e nikim, tyłko o Weissenhergu. 

Kim jest właściwie Weissenberg? Zaczął 
karjerę, jako pastuch, następnie był kolejno 
mularzem i kełnerem, szeferem i hotelarzem. 
Później zajął się znaehorstwem. W. r. 1930 
usłyszano © nim w słynnym procesie berliń- 
skim, kiedy oskarżane go o uśmiereenie swe 
mi narketykami paru paejentów. Po odsie 
dzeniu więzienia wyszedł w glorji męczeńst- 
wa. Nagłe stał się „świętym*. 

Trudno ceś powiedzieć o przyczynach je- 
go powedzenia. Być może, że ma talenty hyp 
notyzerskie, Przemówienia jego są krolkie, 
suche, pozernie mało zugrzewająee. Ubiłera 
się przeważnie w mundur. W  „Muzeum* 
jest kilkadziesiąt jego totografij w muudu- 
rze wojskcwym. 

Newy mag ma wielką, włajemniczoną kap 
łankę, niejaką Gretę Muller, która pośredni- 
czy między nim a jego wyznawcami. Ona to 
wprawia tłumy w stan ekstazy swemi mono- 

  

1925 r. tak np. Cap Polonio, wspania- 
ły steamer o trzech kominach j 20500 
tonnach, wypływał właśnie w oczach 
p. Naudeau z Hamburga, do Ameryki 
Południowej. Niemcy słusznie dumni 
byli z puszczenia w ruch takiego stat- 
ku w latach powojennych, muzyka 
brzmiała na pokładzie - triumfalnie, 
wznoszono toasty na cześć sprawno- 
Ści i sprężystości niemieckiej, na cześć 
jej roboin:ków i inżynierów, marynar 

ki i handlu. Wspaniała konstrukcja, 
owoc mądrości i pracy ludzkiej, Išnią- 
cy i jaśniejący lakierami transatlan- 
tyk, rozpoczynał swą niedługą karje- 
rę... a teraz odkrywa się obraz jego 
zniszczenia. Stoi zardzewiały, brudny, 
odrzucony z obiegu, niepotrzebny, 
bezrobotny jednem słowem, Prawda, 
że po nim zbudowali Niemcy jeszcze 
większy okręt transportowy, Cap Ar- 
cona, który bierze 27.500 tonn i ten 
kursuje pomiędzy Europą į Poludn. 
Ameryką, ale w normalnym czasie 
oba by z pewnością były w obiegu. 

Jednak nie trzeba myśleć, że cały 
port hamburski zamarł, oczyw ście 
nie, w 1932 roku 165 okrętów zostało 
wycofanych z obiegu, ale Hamburg 
American Lińie ma ich jeszcze 164, 
a inna kompanja transportowa, Ham 
burg Sud America posiada 22 statki, 
prócz tego Norddeutscher Lloyd w 

Bremie jest właścicielem 1447 olbrzy- 
mów, tylko, że jeśli taki port jak 
Hamburg. wycofa z kursu okrętów 
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Notatki ze Świata. 
— ZAKŁADY ŁÓDZKIE SCHEIBLERA I 

GROHMANA nie przejdą w ręce włos 
Banki włoskie dążą tylko do zabezpieczen 
swych należności, a rząd na własną rękę pil- 
nuje . Jednakże narazie jest sytuacja bardzo 
smutna. Największa firma tekstylna stoi, —- 
Stan ten ma się przeciągnąć do grudnia Do- 
czem nasłąpić ma angażowanie robotników 
na nowych warunkach. 

— NA HR. POTOCKIEGO, słynnego z 
polowań na lwy rozpoczęio polo i 
skie Towarzystwo Runione Adri 
wy winien towarzystwu 160 tys. dola 
tyle kosztowała przyjemność uśmiercania 
królów zwierząt. Obecnie polowanie na mv 
śliwego kończy się licytacją. Bezcenne meh 
le, dywany i t. p. padną ofiarą „zagrobowej 

zemsty ofiar myśliwskiego animuszu. 

— Z UZNANIEM O SZKOLNICTWIE 
POLSKIEM wyraża się miesięcznik francu- 
ski „d'Education* w specjalnym numerze 
poświęconym wychowaniu w Polsce. Szkor- 
niatwe” polskie ma stać, według tej opinji, na 
równi, a często i wyżej w porównaniu z 
krajami zachodniej Europy. Wadą ma być 
tylko zbyt wielkie ujednostajnienie metod 

nauczania. a 

— HOKEJOWY MISTRZ SWIATA PRZY- 
JEDZIE DO POLSKI. Drużyna kanadyjska 

„Montreal* w swem tournee po Europie za- 
wadzi o Katowice, gdzie rozegra mecz około 
świąt Bożego Narodzenia. $ 

— OZDOBNE WIELOBARWNE KARTY 
POCZTOWE w ilości około 5 milj, wydaje 
ipoczta z tem, że dochód z sprzedaży ma 
pójść całkowicie na bezrobo Część tych 
kart zostanie wysłana zagra przedewszy 
stkiem do Polonji Amerykańskiej. 

— OBOZY KONCENTRACYJNE DLA BEZ 
ROBOTNYCH zdecydował się 

rząd kanadyjski. Wywołało to gwal- 
protesty lewicowców, którzy koncep- 

cję tą zwalczają b. gorliwie. 
Bezrobotni będą zatrudnieni w ogrodach 

i parkach publicznych. przy budowie lotnisk 
Lp, ą mie,/kanie i wikt oraz 5 
dol. Narnzie R.000 ludzi dosta- 
nie z 

   

       

     

    

    

    

        

     

   

e na zimę. 

JOANNA D'ARC CÓRKĄ LUDWIKA 
ORLEAŃSKIEGO! — ogłasza w „Mercure de 
France* młody historyk J. Jacoby. Ta dzie- 
wiea orleańska, która a być młodziut- 
kiem dziewczęciem ze wsi, była jak wska- 

zują dane znac ‚ "wykształcona, 
umiejąca władać bronią i zorjentowana dob- 

rze w sprawach pol i dypłomacji. Co 
, nazywała się „dziewicą orleańską'* 

zcze przed zdobyciem Orleanu, a w herbie 
ała dwie dilje — - 

niž rodzina pan 
stardzi Orleanow. J dzi, że o fak 
cie tym wiedziano swego ‹ ogólnie, a 
cała zmyślona historyjka o sielance z krów 
kami, to robota francuskich „bronzowników* 

— PIERWSZY KONGRES KOBIET ARAB 
SKICH odbył się w Bagdadzie. Arabi też 
mają dość „tyranji”, zasłon na twarzy i wo- 
góle bezczynnośc A więc delegacje z mię 
dzynarodowej Ligi Kobiet, a więc uroczys 
otwarcie zjazdu prz 
nia, mówienia i t. d. 
Związki Arabek z wyżs 
Arabek — pań domu, Arabek które latały sa 
molotem. — Zaczyna się gehenna Arabów .. 

— BUKIET KWIATÓW, W. BRYLE LODU 
zamrożony przysłali studenci australijscy lot 
niczce niemieckiej Elli Beinhorn, która odby 
ła raid Niemcy — Australja. Kwiaty zamroż 
no w lodzie by mogły one zachować świe- 
żość przez całą długą podróż. Zebrane zosta- 
ły z tych lotnisk, na których dzielna pilotka 
lądowała w Australji. 

— CYGANIEWICZ Z TAMMANY HALL 
— słynny zapaśnik polsko—amerykański z 
najpotężniejszą amerykańską kliką polityce «- 
ną  współdziałają w celu ponownego 
opanowania New—Yorku, który zaczął sie 
już emancypować po ustąpieniu Jimmy Wal 
kera: Cyganiewicz, który zarzucił na starość. 
walki fizyczne dla wałk na giełdzie mia na- 
dzieję że mimo ciężkiej » będzie dość 
żwawy, by nie dać się alypić tak zacnej kom 
panji. Ano, zobaczymy. mi. 

tesnemi modlitwami, przerywanemi okrzyka 
mi i wizjami. Czterdziestoletnia, zniszezona, 
brzydka kobieta jest tą wybraną, która ma 
kentakt z zaświatem. Powtarza szybko i mo 
notonnie zdania bez związku. Wprowadza 
Się w trans, blednie, twarz jej pokrywa się 
potem, I tłam cały daje się pocignąć. Wszy- 
sey kiwają się razem z nią, powtarzają coś 
niezrczumiałego. Rozlegają się bisteryezne 
krzyki kobiece. Zebrani wymachują rękami, 
jak ptaki skrzydłami, drepcząe na miejseu, 
eGś, jakby taniee plemienia dzikich z Haiti. 
Zbiorowy szał. 2 

Kiedy Wkissenherg uważa, że ekstaza do- 
szła do zenitu, przerywa ją gromkim okrzy- 
kiem: „Przerwijcie kontakt z zaświatemf*. 

Zbiorowisko, pomimo transu, jest karne. 
Napięcie szybko epada. Po pewnym czasie 
wszystko słę uspakaja i histeryczny tłum za 
mienia się na to, czem był poprzednio: zeh- 
ranie drobnomieszczańskie, 

Różnemi drogami, w różnych sterach do 
chcdzą nowoežešnį magowie do wywołania 
tego samego celu: zbiorowego transu. 

Styx. 

  
  

    

    

   

  

   

        

   

  

  

  

    

   

   

    

   

  

  

  

    
     

   

па 643,269 tonn, to znać, a należy 
przypuszczać że j te okręty 60 cho- 

dzą, mają mniejszy tonaż niż daw- 
niej. 

Zresztą wystarcza przejść się po 
mieście by widzieć co się dzieje, jak 
dalece kryzys ciąży nad tem ongiś 
tak bogatem miastem. Wszędzie kart 
ki z ofertą wynajęcia mieszkania, du- 
żo sklepów zamkniętych i do wyna- 
jęcia, na głównych ulicach martwe 
punkty zapuszczonych żelaznych о- 
kiennic. A nawet w najpiękniejszej 
części miasta, wokoło stawu Altona, 
istnej oazy, dalekiej od kurzu i hała- 
su portowego, tonącej w zieleni i kwia 
tach, gdzie osiedli miljonerzy į najbo- 
gatsi kupcy, by tu odpoczywać po 
pracy w zadymionych biurach, i tu. 
na każdej prawie pięknej, otoczonej 
ogrodem willi, złowrogi napis-oferta: 
sprzedaż, do wynajęcia. 

Ludność biedniejsza, radzi sobie 
po swojemu z podatkami mieszkanio 
wemi i komornem. Buduje z odpad- 
ków portowych baraki i zaczyna ży 
pierwotną egzystencją troglodytów 
w okolicach miasta, uprawiając na 
dzikich gruntach trochę jarzyn, tro- 
chę rabując... Cywilizacja białych ty- 
tanów zatoczywszy koło wraca da 
początku, 

  

   

Hel. Romer. 
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Nr. 270 (2512) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Budowa mostu kolejowego przez rzekę Szczarę 

w Słonimie. 
Władze kolejowe po przygotowa- 

niu rusztowan'a, rozpoczęły zwózkę 
żelaza, stanowiącego części składowe 

mostu przez Szczarę w Słonimie. Jak 
informuje PAT w dniach najbliższych 

ma tam przyjechać pogotowie mosto 
we, które pod kierownictwem p. No- 
waczka rozpocznie montaż mostu Eo 
lejowego przez Szczarę. 

  

Most zwodzony w Słenimie. 
Magistrat słonimski po ukończe- 

miu wstępnych prac rozpoczął budo- 

Niezwykie perypetje 

wę zwodzonego mostu w  Słonimie 
przez kanał rzeki Szczary. 

lotników sowieckich 
na pograniczu poiskiem. 

Z Mołodeczna donoszą, iż dnia 20 bm. © 

godz. 5 wiecz koło wsi granicznej Liehacze 
położonej niedaleko odcinka granicznego Ra- 
ków sowiecki patrol obserwacyjny zauważył 
jakiś samołot, lecący w kierunku granicy 
polskiej. Ponieważ ebsługa wieży obserwa- 
<cyjnej nie mogła edróżnić znaków samolotu 
z pewedu ciemności i deszezu, a rzucone sno 
py światła rakiet nic nie pomogły, gdyż sa- 
molet począł bardziej się oddałać, żołnierze 
sowiecy uruchomili dwa karabiny maszyno- 
we i poczęli z nich strzełać do samolotu. Z 
sameictu również dał się słyszeć turkot ka- 
rabinu maszyncwego. Po wymianie strzałów 
w pewnej chwili samołot począł spadać i ru- 
nął na peła oddałene o 300 mtr. Gd wsi Li- 
<haeze. Letnicy mimo ciemności zdołali wy- 
skoczyć ze spadochronu i tem samem unik- 
mąć śmierci. 

Lotnikami okazali się dwaj aspiranci so- 
wieckiej szkoły wojskowej Witebskiej, od- 
bywający okrężny ćwiczebny lot między mia 
stami Białorusi sowieckiej. Gdy lotnicy za- 
uważyli światło reflektorów i następnie strze 
laninę sądzili, że znaleźli się na polskiej e- 
wertualnie na łotewskiej stronie i dlatego 
też użyli karabinów, bojąc się trafić do nie- 

weli. 
Mimo tego cświadezenia władze G P U 

wszęzęły dochodzenie przeciwko lotnikom 
zwłaszeza, iż podejrzewają ich o usiłowanie 
ucieczki z aparatem do Polski. Podejrzenia 
swe GPU metywuje tem, że łotnicy mieli od 
bywać lot na samolocie myśliwskim, a nie 
bojowym. 

Obu lotników wczoraj przewieziono do 
„Minska i oddano do dyspozycji specjalnej ko 
misji wojskowej. 

Troki. 
Organizacyjne posiedzenie Ko- 

mitetu Bibłjotecznego. 

Dania 16 bm. z inicjatywy p. Chmielnic 
kiej, Szaniawskiej, uauczycielek miejscowe- 
:go Seminarjum Nauc kiego i ks. pre- 

fekia W. Potrzebskiego odbyło się w N. Tro 
kach org «cyjne posiedzenie Komitełu 
Bibl jotecznego. 

W: zebr; 1 licznie wzięło udział miej: 
we społeczeństwo, przedstawiciele praw 

slkich organizacyj w liczbie około 30 

  

   

  

   

    

   

  

Ks. Potrzebski sił zebranie, przedsta- 
wiając jego cel, a mianowicie — zorganizo- 
wanie w Trokach publicznej bibljoteki. 

Następnie instruktor 
mej pow. wileńsko—troc 
głosił krótki referat o organiz 
karstwa. 

Zebrani postanowili przystąpić do organ: 
zowania tak potrzebnej dła ogółu mieszkań- 
«ów Trok bibljoteki w tym celu wyłonili 
tymczasowy Komitet Bibłjoteczny, który ot 
rzymał d 1) Przejęcia inicjatywy 
p. Chmielnickiej zorganizowania bibiljoteki, 
która miałaby nazwę: Publiczna Bibljoteka 
jm. Ad. Mickiewicza w Trokach. 2) Dążenie 
«do opracia tej bibljodłeki pod względem praw 
nym i gospodarczym o miejscowy samorząd 
amiejski, jak to ma miejsce w wielu gminach 
powietu wileńsko—trockiego. 3)  Możliwie 
najszybsze uruchomienie bibljoteki i czyte! 
ni. 

Należy 

oświaty pozaszkoł 
. Aluchna wy 

cji bibljote- 
   

  

      

  

    

    

  

   

  

   nadmienić, że dzięki umiejętnemu 
krząłaniu się około tych spraw wspomnia 
nych inicjatorów dotychczas zebrano wśród 
społeczeństwa trockiego 120 wartościo } 
Msiążek, uzyskano z Powiatowej Komisji Oś 
"wiaty Pozaszkolnej Sejmiku Wileńsko-Troc 

Riego zapomogę 60 zł. na bibljotekę i 30 zł. 
ma czytelnię przy bibi jotece, Bibljoteka nara- 

zie będzie korzystać z alu w Seminarjum 
i "nm, uprzejmie na ten cel zao 

go przez p. dyrektorkę Seminarjum 
Rutkowską. 

   
  

    

  

   

  

Stołpce. 
10-Iecie Seimiku Stołpeckiego. 

Ze Stotpców donoszą: W dniu 17 bm. w 
sali Starostwa odbyło się XXXV zkolei po- 
siedzenie Powiatowego Sejmiku w Stołpcaci: 
przypadające w 10-tą rocznicę istnienia Sej- 
miku. Na wsłępie uczczono pamięć zmarłych 
ostatnio śp. Prezydentowej Mośc ej, bo- 

haterskich lotn. y Żwirki i Wigury oraz 
zasłużonego pracownika Sejmiku Pow. re- 

jonowego agronoma Pawłukowskiego. Na 
wniosek przewodniczącego uchwalono wys- 

łać depeszę do Pana Prezydenta Rzeczypo: 
poli ejmik Stołpecki, zebrany na posie 
dzeniu z okazji dziesięcioietniego swego ist- 
nienia, przysyła ci, Panie Prezydencie, wy- 
razy gł ej czci i hołdu, wierząc, że pod 
'Twem przewodnictwem doczeka się rozkwitu 

młodego tut unorządu i dobrobytu. dla 
wszystkiech iw społeczeństwa* — do p. 

Piłsudskiego: „Z dalekiej 
r Rzeczypospolitej, oswobodzonej Two 

ja potęgą ducha i czynu, Sejmik stołpecki w 
dniu dzies swego istnienia składa 
Ci, Panie Marszałku, wyrazy głębokiej czci 
i hołdu*. Ponadto w: no depesze do p. mi 
nistra aw wewnętrznych i p. wojewody 
nowogródzkiego. 

  
    

    

   

  

   

  

       

  

    
  

         

    

      

    

Następnie Sejmik przeszedł do omawia- 
nia spraw bieżących. 

Choroby zakaźne. 
Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego 

w ub. tygodniu na terenie Wiileńszczy: 
zanotował następujące choroby zakaźne: ty- 

7 (1 zgon), plamisty 1 płonica 

   
fus brzuszny 7 
75, bionica 10, odra 6, róża 6, gruźlica '4 
(5 zgonów), jaglica 38 i inne 22. 5 

Zające giną. 
Ze Słonima piszą nam, że w Byteńszezy- 

źnie rozszerza się epidemicznie motylica, 
skutkiem której wyginęły w tejsokolicy wszy 
stkie zające. OQkoliezna ludność znajduje zde 
chłe zwierzęta w bardzo wielkiej ilości na 
polach i w lesie. 

EEB ESET TT za 

Nowy most kolejowy na Niemnie. 
  

Wczoraj o godzinie 7 nastąpiła 

przesunięcie pierwszego przęsła nowo- 
"wybudowanego mostu kolejowego na 
Niemnie k.—Sielca, na szłaku Lida—- 
Baranowicze od strony Lidy. Pozosta 
łe trzy przęsła zostaną przesunięte w 
wajbliższym czasie, tak iż oddanie mo 
słu do użytku nastąpi najpóźniej w 
dniu 24 listopada. Nowy most na Nie 
«mnie ma powyżej 200 metrów długo- 
ści. składa się z czterech przęseł i 

  

dwóch przyczółków. Zbudowały go 
zakłady starosieleckie. Nad pracami 
czuwają władze kolejowe» w osobach 
naczelnika oddziału drogowego w L. 
dzie p..inż. Mierzwińskiego, rewizora 
ruchu p. Kotowicza j kontrolera han 
dlowego p. Osieckiego. Pociągi, tak od 
strony Lidy, jak i Baranowicz, docho 
dzą narazie tylko do mostu. Pasażero 
wie oraz bagaż przedostają się na prze 
ciwną stronę po specjalnym pomoście, 

Epilog krwawego wesela. 
W. ostatnich dniach czerwca rb., podczas 

axibywającego się we wsi Mielkł gminy lidz- 
miej weseła, w trakcie bójki między uczest- 
uikami zabawy wescłuej, zostali zabiej na- 

żami Walicki Piotr ze wsi Łajkowszczyzna 
3 Pedhajny Stanisław 

Obeenie sprawa ta znalazła się na wo- 

amudzie Sądu (kręgowego w Lidzie. Na rox- 
prawę przybyło wielu mieszkańców wsi Miel 
Aki (znanej jaż cd wiełu lat z podobnych bó- 
jek i awanturj oraz wsi Łajkewszezyzny i 
Perepeczyce. Po przeprowadzonej rozprawie 
©8ąd skazał głównego sprawcę nrerdu Piot- 
sowskiego Michała na 4 lata więzienia, poz- 
bawienie praw i zasądzenie powództwa ey- 

Skazanie 
Lidzki Sąd Okręgowy na rozprawie przy 

ułrzwiach zamkniętych rozpatrywał sprawę 
«© szpiegostwo na rzecz państwa ościennego. 
uprawiane przez Kadłubowicza Józefa, mie-- 
szkańea wsi Paździcrzyce, gm. wołmiańskiej, 
pow. wołoż, kiego i Horelika Adolfa. mie- 
szkańca wsi Sukowicze rejenu kojdanow- 

samochód w 
Wi dniu wczorajszym w godzinach wie- 

<zorowych przechodnie uliey Zarzecznej byli 
świadkami następującego wypadku: 

Ulieą tą przejeżdżał samochód wojskowy 
%olumny dezyntekey jnej stacjonującej na An 
tokołu, kierowany przez szeregowea Józciu 
Łabuna. W pewnej chwili wpobliżu domu 
Nr. 3 samochód nagle zatrzymał się nasku- 

stek zepsucia się m 
Prowadzący samochód żołnierz jął coś 

Zuchwała ucieczka 

    

   

   

    

wilnego, zaś Chwat Kazimierz został unie- 
wirniony z powedu braku konkretnych do 
wodów. 

Tak niski wymiar kary w stosunku do 
Pictrewskiego tłumaczy się młodocianym 
wiekiem zabójey, dotychczasową niekarał- 
neścią, siłlnem wzruszeniem, w którem popeł 
nił zabójstwo eraz tem, że występował w ob- 
ronie własnej. Kozprawie przewedniezyl pre- 
zes Sądu Bukowski z udziałem sędziów Lan 
fisza | Tomaszewskiego. Oskarżał podproku- 
rator Kawecki. Obronę wnosił adw. Andre- 
jew z Wiilna. Pewództwo cywilne wytoczył 
adw. Oguszewicz z Lidy. 

szpiega. 
skiego (Rosja SGwiecki). Pierwszy z nich 
został skazany na 6 lat więzienia i pozba- 
wienia praw, drugi zaś — na 3 lata więzie- 
nia | pozbawienie praw na przeciąg lat 4. 
Rozprawie przewodniczył prezes Sądu Bu- 
kowski, oskarżał pedprokurator Kawecki. 

płomieniach. 
naprawiać w maszynie. Podczas tego „maj- 
strowania* w motorze nastąpił wybuch, a w 
chwilę później eały samoehód stanął w pło- 
mieniach, 

Na miejsce wypadku zawezwano pogoto- 
wie straży ogniowej, które pożar zlikwido- 
wało. Samechód uległ prawie eałkowitemu 
zniszczeniu, 

Przeeiwke szoferowi wdrożone zostało do- 
ehodzenie, (e) 

umysłowo chorego 

  

  

z domu warjatów. 
'Wi dniu wczorajszym w godzinach poran- 

mych policja Śledeza m. Wilna zaalarmowa- 
ma została wiadomością, iż ze szpitala psy- 
<hjtrycznego w Wilnie przy ulicy Letniej 
zbiegł niebezpieczny warjat Bazyli Raczyó- 
-skt. 

Raczyński przez dłuższy ezas siedział w 
oddzielnej sali i bardzo często zachodziła po 
trzeba nakładania nu niego kaftanu bezpie - 

<zeństwa. gdyż podczes ataków furji stawał 

  

się niebezpiecznym dła otoczenia. 
| Przedwezoraj wykorzystawszy odpowied- 

ni mement kiedy uwaga personelu służbo- 
wego nie była na niego skierowana zakradł 

się cn do sąsiedniego pokoju, przebrał się w 
* płuszez i niepostrzeżenie wymknął się 

ula, Za zbiegłym warjatem wszezęto 
poszukiwania. Narazie bez pozytywnego wy- 

niku. (e) 

   

KoUOREJ EFR 

Odzież dla bezrobotnych. 

W pierwszych dn'ach grudnia ko 
misja odzieżowa wojewódzkiego kso- 
mitetu do spraw bezrobocia zamierza 
zorganizować zbiórkę odzieży na 
rzecz bezrobotnych. W akcji tej ko- 
mitet liczy na współdziałanie szero- 
kich sfer społeczeństwa wileńskiego, 
a przedewszystkiem na współpracę or 
ganizacyj społecznych. Na piątek dn 
25 b, m. godzinę 18 Komitet zwołuje 
w wielkiej sali konferencyjnej urzę 
du wojewódzkiego posiedzenie i roze- 
słał do wszystkich organizacyj społe- 
cznych miasta Wilna zaproszenia 2 

gorącym apelem o wysłanie na tę na- 
radę swych przedstawicieli. 

Zniżki kolejowe dla wycie- 
czek młodzieży szkolnej. 

stwo Komunikacji przedłużyło na 
h 6 miesięcy zniżki dla wycie- 

czek młodzieży szkolnej, które udzielane byty 
do dnia 1 bm. 

ądzenie w sprawie tych ulg przewide 
wycieczki młodzieży szkolnej, składają- 

conajmniej z 10 osób, otrzymują 
ch dla celów turystycznych, krajo- 

awczych i naukowych zniżkę w wysokości 
5 proc. cen biletów w obie strony. 

ZAKOŃCZENIE ROZGRYWEK LIGOWYCH. 

A więc najbliższa niedziela przyniesie os- 
tatnie spotkania piłkarskie o mistrzostwo 1: 
gi. Po 27 1 padzie piłkarze rozpoczną dab- 

rze zasłużony odpoczynek, entuzjaści zaś pił 
ki nożnej na 3—4 miesiące będą pozbawienie 
emocyj, nie widząc swych faworytów na bo- 
isku. 

Wi tym ostatnim tegorocznym dniu me- 
czów ligowych, zmierzą się następujące dru- 

żyny: Legja — Ł. K. S, Polonia — Wisla i 
22 p. p. — Garbarnia. 

Zdobycie mistrzostwa przez  Gracovi 
pozbawiło Ł. K. S. możliwości osiągni 
pierwszeństwa, to też walka jego z Legi 
będzie raczej wyścigiem z Pogonią o godno: 
wicemistrza Li Zwycięstwo łodzian za- 
pewni im drugie, względnie trzecie miejsce, 
zależnie od stosunku bramek. 

Zwycięstwo zaś Legji nie przyniesie dru 
żynie warszawskiej żadnych korzyści, nato- 
miast utwierdzi Pogoń i Wartę na 2 i 3 -- 
miejscu. 

Stan tabeli jest następujący: 

   

   

      

   
   
   

              

      
  

    

1) Ciacovia 29 pkt stos. br. 55:30 
2; Pagoń 28 34:25 
3) Warta 27. 55:37 
46 K. S 26 49:78 

5| Legja 21 31:23 
6: Ru-h 20 

7! Wisła 20 
8) Warszawianka 20 
9) Garbarnia IR 38: 

10) 2? m.p. 17 34:46 

19) Czarni 16 24:41 
12) Polonia 16 27:49 

Z sześciu drużyn startujących w niedziele 
ajwięcej będzie-zależała na wyniku oczywi 

Polonii. Przegrana jej z Wisłą — to 
bezapelacyjny wyrok skazujący warszawian 
na rozsłanie się z Ligą. Teoretycznie Wisła 
ma przewagę: wyższy poziom graczy i wła 
sne boisko są plusami krakowian. 

Jednak sytuacja Połonii nie jest bezna- 

    

  

m, który pobudzi warszawian do (u 
tensywnego wysiłku rezultatem którego mogą 
być bezcenne jpuntky. A nawet 1 pkt., będzie 
zbawieniem Polonii. Historja spotkań piłkar 
skich ma mnóstwo przykładów, gdy mierne 
drużyny, w obliczu grożącego niebezpieczeń 
stwa, formalnie przeistaczały się i gromėlv 
znacznie potężniejszych rywali. 

Dla Wisły wygrana również posiada pew- 
ne znaczenie, aczkolwiek — oczywiście nie 
w tym stopniu co dla Polonii. Zdobywając 
2 pkt. krakowianie — przy jednoczesnej po 
rażce Legji — osiągają dobre 5 miejsce w 
tabeli. 
„ Mecz 22 p. p. — Garbarnia, to spotkan'e 
drużyn, zajmujących 9 i 10 miejsca. Zwycię- 
stwo Garbarni przyniesie jej conajmniej 
miejsce, a wygrana wojskowych tylko utwier 
dzi ich przed Garbarnią. 

Jednak siedlczanie nie lekceważą swego 

ostatniego spotkania. Przegrana jest o tyle 
dla nich niebezpieczena, że w razie przyzna- 
nia Czarnym 7 pkt, odebranych przez va! 
cover i w wypadku zwycięstwa Polonii, 
dwaj dotychczasowi outsiderzy mieliby: -- 
Czarni 23 pkt. a Polonia 18 pkt. i 22 p. p. 
ze swemi 17 pkt. zająłby ostatnie miejsce. 

Tak! Przyznanie Czarnym utraconych 
punktów sprawiłoby kompletny przewrót w 
tabeli. wpi. 

I to trzeba umieć. 
Trzeba umieć jeść — powiedział pewien 

smakosz. I dowiódł że człowiek który po- 
siadł tę umiejętność jada znacznie lepiej, 
smaezniej i taniej ed człowieka, który sztuki 
jedzenia nie zgłęhił. 

     

W] większym jeszcze stopniu odnosi się 
to do zaspakajania nałogu, jakiem jest pale- 
nie papierosów. Trzeba umieć palić. W) po- 
szukiwaniu smacznego papierosa, znaczna 
ilość palaczy nabywa papierosy Gd domokraż 
ców, którzy je wyrakiają ręcznie w strasz- 
nych warunkach mieszkaniowych, przepusz- 
ezająe ustniki przez własne brudne, spocone 
i ezęstekroć schorzałe łapy. Tą drogą przene- 
si się bezpośrednie do ust zarazki chorobr- 
twórcze. 

Smakvsze postępują inaczej. By upewnić 
sie że nie palą żadnych pokątnych wyrobów 
brudnych niehigjenieznych i t. p. przechodza 
na papierosy bezustnikowe, których w Pol- 
see fałszować nie można, bo nie wyrabiane 
są bezustnikowe giłzy. Niema również maszy 
nek którchy na wzór maszyny dużej wyra- 
biać mogły eałość bezustnikowego papieross, 
Pozostaje tedy debrać bezustnikowy papie- 
ros według smaku i ma się wtedy wszelką 
pewne: že pali się papierosy oryginalne a 
penądto, że nie okrada się skarbu. B. M. 

EET STB 

Ogioszenie. 
Klub Podoficerski 4 p. lotniczego w Li- 

dzie poszukuje dzierżawcy kasyna od dnia 
1-go s nia 1933 roku. 

ierżawy, są do obejrzenia w 
Kasynie Podoficerskiem w dn. od 25 do 28 
mb. w godzinach od 13-ej do 14-ej. 

    

    
  

Zarząd. 

Obwieszczenie. 
'Komornik Sądu Grodzkiego w Lidzie, rs 

wiru II-go z siedzibą w Lidzie przy ulicy Su: 
walskiej 97, zgodnie z art. 1030 Ust. Post. 
Cyw. podaje do wiadomości publicznej, że 
w dniu 29 listopada 1932 r, oi godz. 10 rano 
przy st. kol. Niemen, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji, należącego do Niemeńskiego Prze 
mysłu Tariacznego majątku ruchomego, skła 
dającego się z dynamo-maszyny firmy Sie- 
mens-Schickert i heblarki firmy Błumwe w 
Bydgoszczy, oszacowanego na sumę 520 zł. 

Komornik Sądowy 
A. Moszyński. 

  

  

    

   

w. I LLE- NS K I 

      

, gdyż widmo spadku może być tym. 

    

Szczere wyrazy współczucia składa Rodzinie zmarłego 

sr WŁADYSŁAWA JAMONTA 
Dyrektora Banku 

Firma „B-cła S. i M. Winogradow“ 
w Lidzie. 

TT TARP APREOK OEG 

Prof. Staniewicz na czele Komisji 
Oszczędnościowej. 

Dowiadujemy się. že przewodni- 

czącym Komisji Oszezednościow. przy 
Magistracie wileńsk.m mianowany 
został prof. Staniewicz, znany ze swej 
długoletniej energicznej pracy na ni- 

wie samorządowej naszego miasta. 
Skład personalny reszty członków 
Komisji zostanie ustalony w najbliż- 
szych dniach. 

Dożywiajmy dzieci! 
Onegdaj wieczorem odbyło się po 

siedzenie sekcji pomocy wojewódz 
kiego komitetu do spraw bezrobocia. 
Na posiedzeniu tem omawiano m. in. 
sprawę dożywiania dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym Z referatu 
naczelnego lekarza szkół powszech- 
nych d-ra Brokowskiego wynika, że 
na ogólną 'łość 17.000 dzieci w szko- 
łach publicznych dożywianych jest o 
beenie 36 proc. Niestety rozmiary tej 
akcji nie są zadawałające, gdyż zacho 
dzi konieczność przyjścia z pomocą 

  

  

dzieciom w 63 proc. Referent wysu- 
nął cały szereg wniosków, które przez 
obecnych przyjęte zostały do wiado- 
mości. 

Zebrani postanowili przystąpić do 
akcji zakrojonej na szeroką skalę.. W 

murach po-franciszkańskich ma być 
uruchom'ona specjalna kuchnia. Po- 
za tem w sześciu dzielnicach miasta 
zorganizowane będą kuchnie rejono- 
we, do których żywność dowożona bę 
dzie zapomocą polowych kuchen woj 
skowych. 

Pomoc bezrobotnym. 
Według danych na terenie powia- 

tów woj. wileńskiego wraz z mia- 
stem Wilnem znajduje się około 8 tys, 
bezrobotnych. Na terenie woj. nowo- 
gródzkiego na dzień 20 b. m. liczona 
6.500 bezrobotnych obojga płei. 

Ze względu na tak znaczną ilość 
bezrobotnych na terenie woj. wileńs- 
kiego i nowogródzkiego z dniem i 
grudnia r. b. rozpocznie się akcja po- 

wiatowych komitetów do spraw bez- 
robocia, Bezrobotni będą otrzymywa- 

  

li pomoc w naturze. Dziatwa szkolna 
w okresie zimowym będzie dożywi 
na przez związki Pracy Obywatelskiej 
Kobiet, organizacje społeczne, komite 
ty Obywatelskie i t. p. W akcji tej 
weźmie udział również wojsko i KOP 
ofiarowując z kuchni polowych gorą 
cą strawę. 

Całą akcją będą kierowały woje- 
wódzkie kom tety niesienia pamocy 
bezrobotnym. 

    

Echa aresztowania rzekomego studenta. 
We wczorajszym numerze naszego pisma 

deonosiliśmy 0 zatrzymaniu przez wywiadow- 
ców wydziału śledezego niejakiego Czepłu- 
kowskiegce pedającego się nieprawnie za stu- 
denta. W wyniku przeprowadzonego docho- 
dzenia zostało usftalone, iż rzekomy stu- 

dent pochodzi ze wsi Jezierki, gminy troe- 
kiej. Przypuszczenia, że dokumenty jego nie 
są w porządku okazały się słuszne. Ustalo- 
no, że dała uredzenia i data wydania pasz: 

Cracovia mistrzem Ligi. 

portu są podrobione. Oprócz batorówki zna- 
leżiono również przy nim ezapkę pewnej 
kerporacji ze Lwowa. Okazuje się, iż ostat: 
nie aresztowany podawał się za studenta 
korporanta ze Lwowa — słuchacza trzeecie- 
go kursu wydziału medycznego. 

Rzekomy student przebywa narazie w а- 
reszcie połieyjnym. Dalsze dochodzenie pro- 
wadzi wydział Śledczy. (e) 

  

Ubiegła niedziela, przedostatnia w» roz- 
grywkach o mistrzostwo Łigi wyjaśniła wre- 
szcie sytuację i góry tabeli, Pierwsze miej- 

  

sce o mistrzostwo Ligi zdobyła ostatecznie 
Cracovia. 

Na zdjęciu naszem podajemy 
Cracovji w pełnym składzie. 

drużynę 

List de Redakcji. 
Wielee Szanowny 

Panie Redaktorze! 

Niżej podpisani zwracają się z uprzejmą 
prośbą do Pana Redaktora o umieszczenie 
na łamach Jego poczytnego pisma sprosto- 
wania napaści na nas w „Wieczorze Wilna“ 
Nr. 261, z dnia 21 listopada rb. przez nieod- 
powiedzialnych osobników, których celem 
jest sianie zamętu i dezorganizacji w Wileń- 
skim Cechu Krawców. м 

    

W: artykule tym podpisanym przez Józefa 
Hołubowicza i Jana Rynkiewicza, powołu 
się oni na protokół Komisji Rewizyjnej 
którego jakoby wynik Cech Krawców 
poniósł „poważne straty” przez chaotyczna? 
gospodarkę Zarządu. Dla wyjaśnienia tez 
sprawy podajemy co następuje 

1) Protokół Komisji Rewizyjnej podpisali 
ci członkowie Komisji, którym właśnie cho- 
dziło o zamęt i dezorganizację Cechu — resz- 
ta członków Kom złożyła „votum separa- 
tum“. 

2) Wszystki 
również całość gospoda 

wym została skontrolowana przez Władzę 
Nadzorczą, t. j. Urząd Przemysłowy I In- 
stancji, który stwierdził w piśmie z dnia 17 

  

    

    

      

     

        

         a cechowe, jak 
majątkiem cecho 

    listop; rb. L. 209/Prz., iż na wszelkie ża- 
strzeże! poczynione przez Komisję Rew'- 
zyjną Cechu, Zarząd udzielił wyjaśnień, któ 
re zoslały uznane przez Urząd za zadawała- 
Jące. 

3) Protokół Komisji Rewizyjnej Cechu 
spowodował, iż Urząd Przemysłowy I In. 
stancji, jako Władza Nadzorcza rozwiązał 
wszystkie istniejące przy Cechach Komisje 

jne, jako nieprzewidziane w statucie, 
a wydające zarządzenia sprzeczne z ustawą. 

4) Zarząd Cechu Krawców na Dorocznem 

Wialnem Zebraniu składał szczegółowe spra- 
wozdanie ze swej działalności i w rezultacie 

otrzymał podziękowania za ofiarną pracę i 
oszczędną gospodarkę majątkiem Cechowym 
(protokół Nr. 98 z dnia 23 czerwca 1932 r) 

5) P. Józef Hołubowicz nie może zabie- 
rać głosu w sprawach cechowych, gdyż 20- 
stał z tego Cechu uchwałą Walnego Zebra- 
nia wykluczony za to iż postępowaniem swo- 
jem przynosił uszczerbek godności stanu 
rzemieślniczeg: 

Na tem kończymy, wważając, iż te dane 
wystarczą dla wyjaśnienia całej sprawy, ce- 
sztę zaś wyjaśni Sąd, do którego sprawę kie- 
rujemy. 

      

    
   

    

        

Z poważaniem 
Jan Kawecki Juljan Nowieki 

Stanisław Krauze 
Wilno, dnia 23 listopada 1932 r. 
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Filmy wileńskie. 
Pogotowie ratunkowe. 

Chcesz zobaczyć choćby w grubszym prze 

kroju nurtujące urywanem tętnem życie naj- 

smautniejsze Wilna? — Dobrze. Chodźmy 

więc do Pogotowia ratunkowego, ale.w no- 

cy, szczególnie w nocy, gdy już porządni 

łudzie špią, a tylko dziennikarz, piekarz, po- 

licjant i apłekarz pracują, bo, jak jeszcze 

Hamlet powiedział: „Musi ktoś czuwać, by- 

  

    

  

śmy spać mogii”. 

Pogotowie. To słowo przeraża. Budzi ja- 

kieś niesamowite dreszcze emocji. Ludzie 

nerwowi widzą już nawet całe oceany krwi, 

spiętrzone góry kości i inne przyjemne wiz 

je. 
A w rzeczywistości? Czyste spokojne sałe, 

w których stoi za charakterystyczny 

szpitalny zapach sal. Pozatem maleńki pokój 

rnego lekarza. Całą dobę, długie dwa- 

dzieścia cztery godzin'w Pogotowiu ratunko 

wem trwają dyżury, bo przecież nieszczęścia 

„chodzą po ludziach”, nie wybierając specjal 

nych godzin. Narazie spokój, cisza. Miasto 

pia spokojnie, bez większych wstrząsów 

Milkną trąbki automobilów, przestają zacza- 

dzać miasto „Arbony* smrodłiwemi wydzie- 

linami i noc nareszcie może odetchnąć praw 

dziwem wiłeńskiem powietrzem. 

Nagle w pokoju dyżurnego doktora Pogo- 

towia rozdzwania się pośpiesznym dyszkan- 

tem aparat telefoniczny. Obudzony ze snu 

lekarz porywa słuchawkę. 

— Hallo, tu Pogotowie ratunkowe. Aha 

   
    sze   

        

      

— zatrucie jodyną. Gdzie? Gdzie?.. Ulica 

Subocz... Jaki numer? — 87! — Zaraz je” 

dziemy. 

I za chwilę w noc ciemną, listopadową 

  

przez słabo oświetlone wice w stronę tego 

87 numeru ulicy Subocz wali pełnym gazem 

karetka Pogotowia. Zapada się w liczne wyr- 

wy na jezdni, wykonuje karkałomne sztuki 

na długo nienaprawianym bruku i dobija 

wreszcie lub dobić nie może do tego -nume- 

ru, bo nagle w pakiemś miejscu jezdnia się 

kończy i zaczyna się jezioro błotne. Darmo 

szofer i motor starają się wybrnąć z tej kło- 

potliwej sytuacji, bo to przecież chodzi o ży- 

cie człowieka i każda chwila opóźnienia zde 
cydować może o wszystkiem. 

A tam już wszyscy czekają na lekarza. 

Niektórzy z daleka wypatrują świateł reflek 

torów i zabiegają drogę. Lekarz z pomoc- 

nikiem wychodzą z karetki. Ściga ich pręd- 

kie pośpieszne opowiadanie o przebiegu tra 

gedji. Denat, a najczęściej denatka zażyła 

dość dużą dozę trucizny. Lekarz szybko przy 

stępuje do przepłukania żołądka, a potem za 

biera chorego do karetki. Jękłiwie pracuje 

motor po wyrwach, czasem ozwie się jęk i 

karetka zatrzyma się u drzwi szpitała. Znów 

formalności, podpisywania protokółów, zas- 

pane ziewania zbudzonych dyżurnych pielęg- 

niarek, czy lekarzy... i do domu... pardon do 
Pogotowia. 

Zaledwie jednak zmęczone kości się roz- 

prostują na obowiązkowym zydelku, czy tap 

czanie, ręka znowu ku terkoczącemu apara- 

towi się podsunie. — Ciągle to samo... 

Teraz znowu w knajpie na Kominach, — 

czy Nowym Świecie nożami się porżnęli pi- 

jani przyjaciele, albo załatwił ktoś porachun 

ki, wypełniając wyrok „Dintoiry*, krwawego 

sądu złodziejskiego. Noc zimna, zmarznięta 

od mroźnego wiatru, a funkcjonarjusze Po- 

gotowia Ratunkowego pełnić muszą swe cięż- 

kie obowiązki z niezachwianym spokojem, 

szybko bo przecież o życie łudzi chodzi, ży- 

cie, przed którem chcą przeważnie uciec niez- 

Hezeni klijenci Pogotowia. я 

Czasem między jedną a drugą pojazdką 

na miejsce wypadku, przyprowadzają polic- 

janci nowego pasażera. Urczył się tak, że te- 

rąz ani ręką, ani nogą ruszyć nie potrafi. 

Oparty o ścianę wali się jak kłoda na ziemię 

Takiemu lekarz na miejscu aplikuje bardzo 

podobno nieprzyjemne przepłukanie żołądka, 

tak, że gruntownie wstawiony „facet*, po 

trzech, czterech minutach ze zdziwieniem og 

ląda się ną wszystkich i z prawdziwą skr:;- 

chą słucha nąpomnień i kazań posterunko- 
wego. przyrzekając zastosować się do nich i 

nie zajrzeć więcej do kieliszka. Czasem to 

nie skutkuje i uzdrowiony zaczyna zapra- 

szać policjanta „na jednego”, bo najlepiej 

przecież jak powiada przysłowie „klin kli- 
nem*. 

Nie po samych różach płynie życie wie- 

cznie czuwającym funkcjonarjuszom Pogo- 

towia Ratunkowego w Wiiłnie, tem więcej, że 

i tutaj nawet kryzys położył swą ciężką, 

przeklętą łapę, przez wprowadzenie ze mzglę 

dów oszczędnościowych redukcyj, 

Podając ten Film, czuję, że spełniam wo- 

bec nerwowych czytelników niepotrzebną dy 

strakcję: Każde słowo ma podniesioną tem 

peraturę, każde zdanie pachnie krwią, a nad 

całym filmem unosi się zapach sal szpital- 

nych... Rol. 

KTS ISSN 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

L L | 

Czy staną przed sądem doraźnym? 
Aresztowanie pod zarzutem dokonania napadu rabunkowego. 

Napad czy zwykła kradzież? Oświadczenie księdza. 
Onegdaj z polecenia władz sądowo-Śled- 

czych aresztowani zostali robotniey Boles- 
ław Lisowski, Koronkiewiez i Michałowski 
pod zarzutem dokonania zbrojnego napadu 
rabunkowego. 

W) dniu 11 bm. szesą Wilno—Worniany 
wracał furmanką mieszkaniec wsi Kryszki, 
gminy worniańskiej Stanisław Sieniuć, wio- 
ząe dla spółdzielni w Woronowie zakupiony 
w Wilnie worek tytoniu, papierosy t kawę. 

W| pewnej chwili, kiedy przejeżdżał dro- 
ga leśną wpobliżu wsi Jabłonówka pow. wi- 
leńsko-trockiego wypadło znienaeka z przy- 
drożnych krzaków trzech uzbrojonych w no- 
że osobników którzy Gtoczyli furmankę i pod 
groźbą śmierci zabrali u niego wszysłkie 
znajdujące się w furmanee towary ogólnej 
wartości blisko 300 zł. poczem zbiegli do 
lasu. 

  

Po dokonanym napadzie Sieniuć niez- 

włoeznie zgłosił się na sąsiedni posterunek 
polieji i zameldował © zajściu. 

Zameldowanie Sieniucia przyjęte zostało 
początkowo z pewną rezerwą, ponieważ za- 
chodziło podejrzenie, że ma się w danym 
wypadku do czynienia z symulacją. Jednak- 
że wszezęte dochodzenie ustaliło, iż część 
skradzionych rzeczy znajduje się w, miesz- 
kaniu Koronkiewicza we wsi Jabłonówka. 

Niezależnie od tego ustalono, że Koron- 
kiewiez i Lisowski proponowali w całym sze 
regu sklepów nabycie od nieh papierosów w 
większych ilościach i po niskiej eenie. 

Okoliezność ta, jak również wyniki ve- 
wizji w mieszkaniu Koronkiewieza, ustaliły 
kim są sprawey napadu. Ponieważ sprawcy 
napadu ukrywali się, zarządzono pościg w 
wyniku którego zostali eni aresztowani i 
przewiezieni pod silną eskortą policyjną do 
więzienia Łukiskiego w Wilnie. 

Sprawa ta miała być narazie rozpatrywa- 
na w trybie doraźnym. Jednakże w czasie 
dochodzenia na posterunek policji w Nowej 
Wilejee zgłosił się prezes wspomnianej spół- 
dzielni ksiądz K. i złożył oświadczenie, z 
którego wynika, że znając Sieniucia przy- 
puszeza, że nie był to napad rabunkowy, lecz 
kradzież z wezu, popełniena przez oprysz- 
ków, korzystających z tego, że Sieniuć w dro 
dze zasnął. Wobec powyższego zachodzi mo- 
żliwość, że aresztowani nie staną przed są- 
dem doraźnym, lecz sądzeni będą w trybie 
postępowania zwykłego. (ej 

Odpowiedzi redakcji. 
"P. Wi. Świr. — Korespondencji nie za- 

mieszczamy z powodu spóźnionego dostar< 
czenia.



Oszukańcza afera ks. Pszczyńskiego 
przed sądem. 

KATOWICE, (Pat). W! dniu 23 bm. roz- 
poezął się w Sądzie Okręgowym w Katowi- 
each proces przeciwko dr. Franciszkowi Ebe- 
lingowi, naczełnemu dyrektorowi kopalń księ 
eia Pszezyńskiego, Józefowi Ogermanowi, dy 
rektorowi fabryki azotniaków „Oswag* SA. 
w Łaziskach i Ottonowi Casparowi, dyrek- 
torowi Deutsche Banku w Katowicach. 

Akt oskarżenia zarzuca m. in. Ebelingowi 
oszustwo, popełnicne zarówno wobee akcjo- 
narjuszy Oswagu, jak i wobec sądu w Miko- 
łowie, przedstawił on bowiem sądowi zaś- 
wiadezenie wystawione przez Deutsche Bank 
na uiszezoną kwotę 3 i pół miljona zł, z ty- 
tułu podwyższenia kapitału akcyjnego. W! 
rzeczywistości jednak Oswag nie zapłacił ani 
grosza, korzystając z fałszywego zaświad- 
czenia Banku. Tem samem oszukano powa- 
żnie akejonarjuszy, korzystając ponadto nie- 
prawnie z dywidend. Ebeling i Ogerman fał- 
szcwali bilans Oswagu za lata 1927—31, po- 
dająe kapitał akcyjny w bilansach ceztero- 
krotnie wyższy, niż był w rzeczywistości, o- 
raz 9-krotnie wyższe koszty budowy fabryki 
związków azotowych w Wyrach. Wi związku 
z tem księgi i bilanse zawierały olbrzymie 
masy fałszerstw. Ebeling zaciągnął szereg 
wielkich pożyczek w wysokości zgórą 40 
miljonów w bankach polskich szwajcarskich 
i niemieckich świadomie oszukując wierzy- 

  

  

    

p Dziś: Jana od Krzyża. 
PZWAREK | 550! Kataczyny. 
i | 24 | i 
| Wschód słońca  g. 7 m.09 
BBA o e 0% 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorołogji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 23-X1— 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 753 

Temperatura średnia: + 29 C. 
5 najwyższa -- 3 C 

: najniższa -|- 10 © 
Opad: 7,5 

Wiatr: połudn. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: pochmurno, mglisto, drobny deszcz. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 24 listopada według PIM. 

Przeważnie pochmurno i mglisto z opa- 
dami. Temperatura bez większych zmian. U- 
miarkowane wiatry południowo-zachodnie i 
zachodnie. 
Г     

1В OSOBISTA. 
— Wyjazd do Warszawy wiceprezydenta 

Czyża.  Wizoraj wieczorem wyjechał do 
Warszawy w sprawach samorządu wilens- 
kiego wiceprezydent Czyż. 

— Kurator Okręgu Szkolnego Wil Kazi- 
mierz Szełągowski wyjechał do Grodna na 
wizytację tamtejszych szkół. Zastępuje p. 
Kuratora na czas jego nieobecności naczel- 
nik Wydziału Ogółnego p. Gustaw Mieczys- 
ław Szule, 

ADMINISTRACYJNA 

— Zapobieganie nieszczęśliwym wypad- 
kom. W! związku z częstemi ostatnio przy- 
mrózkami władze administracyjne wydały po 
łecenie podległym sobie organom policyj 
nym w sprawie konieczności przestrzegania 
przepisów o posypywaniu chodników, klatek 
schodowych i jezdni w wypadku ślizgawicy. 

Zarządzenie to ma na cełu ochronę lud- 
ności od nieszczęśliwych wypadków. Wzglę: 
dem niestosujących się do tych przepisów 
stosowane będą surowe kary. 

ga” 2 MIEJSKA. 
— Obniżenie opłat na rzeźni i stacji kon- 

trołi mięsa. Wobec zatwierdzenia przez wła- 
dze wojewódzkie uchwały Rady Miejskiej w 
sprawie obniżenia taryfy opłat za korzysta- 
nie z rzeźni miejskiej j stacji kontroli mię- 
sa — uchwała ta wprowadzona zostanie w 
życie z dniem 25 bm. 

Opłaty zniżone zostały w 
15 do 50 procent. 

  

granicach od 

  
— Woda na Wilłji podnosi się. Na sku- 

tek deszczów poziom wody na W pod- 

  

niósł się G kilka centymetrów. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— 0 Kongresie w Lizbonie i © Kongre- 
saeh międzynarodowych — garść uwag wy- 
powie p. Wanda Pełczyńska na zebraniu dy 
skusyjnem w Związku Pracy Obywatelskie; 

  

    

  

jutro wspaniałe wystawioną operetkę 

ее co do wysokości kapitału akeyjnego, 
który podawał © 400 proce. wyższy, niż był 
w rzeczywistości. 

Dyrektor Dputsche Banku Caspar wy- 
stawił fałszywe zaświadczenie Deutsche Ban- 
ku. Akt oskarżenia zawiera 82 strony pis- 
ma maszynowego, Stwierdza karygodność 
czynu z art. 3 niemieckiej ustawy handlowej 
Graz występki z art. 281, 264 oraz 31 K. K. 

Na dzisiejszej rozprawie przesłuchano 05- 
karżonych. Stosują oni metodę zwalania wi- 
ny wzajemnie na siebie. Główny oskarżony 
Ebeling z reguły odpewiada, że nic nie wie 
i nie pamięta. Rozprawa dzisiejsza ma cha- 
rakter zbicrania wstępnych wyjaśnień. Ebe- 
ling pozostaje w areszcie śledczym, dwaj po 
zostali odpowiadają z wolnej stopy. Powa- 
łano szereg rzeczoznawców, m. in. В. mini- 

„. Kwiatkowskiego Sprawa wzbudziła 
żzymią sensację. Przysk:chuje się jej kil- 

kunastu sprawozdawców pism zagranicznych 

Opinja puhliczna śledzi przebieg rozprawy z 
wiełkiem napięciem, afera. bowiem sięga pod 
staw całokształtu gospodarki jednego z naj- 
większych koncernów przemysłowych na Ślą- 
sku Graz największego magnata, gospodarki 
prowadzonej w jaknajdalej idącej kolizji z 
przepisami ustawodawstwa handlowego oraz 
z kodeksem karnym. 

KA 
Kobiet (Jagiellońska Nr. 3—5 m. 3) w czwar 
tek dnia 24 bm. o godz. 8 wiecz. 

„Członkinie są proszone o przybycie. — 

Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. 

Wstęp dla Czionkiń Stow. „Rodziny Woj. 
skowej* i Członkiń ZPOK. bezpłatny. 

Wstęp dla gości 30 gr. 

Klub Włóczęgów. W piątek dnia 25 
bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzi» 
się zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. Pe 
czątek o godz. 19 m. 30. 
nym referat p. Henryka Z y 
tuacja rzemiosła wileńskiego w dobie obec- 
nej“. Wstęp dla członków Klubu bezpłatny, 
dla zaproszonych gości 50 gr., dla gości — 
akademików 20 gr. Informacyj w sprawie za- 
proszeń udziela p. St. Hermanowicz codzien- 
nie w godz. między 18—20 w lokalu przy ul. 
Jagiellońskiej 3 m. 1 (tel. 99). Wistęp za za- 
proszeniami imiennemi okazywanemi przy 
wejsciu. 

   

    

      

  

  

  

  

    

  

— Odczyt o Żyrardowie. Dnia 25 bm. o g. 
  19ej w Sali Śniadeckich USB odbędzie się 

odczyt Waeława Zagórskiego redaktora na-    
czelnego „Państwa Pracy*, szefa Prasy i Pro 
pagandy L. M. pt. „ wdów*. Wktęp 50 < 
dla akad. 20 gr. Dochód przeznacza się na 
niezamożną młodzież akademicką 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pokulance — gra 24 

bm., 25 bm., 26 bm. i 27 bm. o godz. 8-ej 
wiecz. wspaniałą komedjo-satyrę, tryskającą 
humorem i werwą — „Zbyt prawdziwe, aby 

było dob Będą to ostatnie przedstawien:a 
tej fascynującej dowcipem satyry, z powo- 
du zbliżającej się premjery „Zygmunta Au- 
gusta”. 

„Zbyt prawdziwe, aby było dobre* na 

scenie Teatru Wielkiego otrzymało wspania- 
łą oprawę dekoracyjną i koncertową obsadę, 

— Uroczystości ku ezci Wyśpiańskiego 
w Wilnie skoncentrują się głównie w Tea- 

Wielkim na Pohulance. Od dłuższego 
czasu zespół artystyczny pod sprężystą 

reżyserją dyr. Szpakiewicza pracuje nad nig- 
dzie niewystawianem dotąd arcydziełem Wyś 
piaūskiego „Zygmunt August“, w opracowa- 
niu scenicznem (oraz układem scen zbioro- 
wych) d-ra Jerzego Ronard Bujańskiego. Wie 
sław Makojnik zaprojektował wspaniałe de: 
koracje, a kostjumernie teatralne przygoto- 
wują nowe, podług autentycznych wizerun- 
ków i fotografij, pełne bogactwa i przepy 
chu — kostjumy. Bliższe szczegóły niebawem 

        

   

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Gra dziś : 

   
leūstwa Coletty“, która odniosła wielki sus 

ces artystyczny i poklask — na premjerz 
W roli głównej M. Gabrjelli w otoczeniu wy- 
bitnych sił zespołu. Zniżki akademickie —- 
ważne. 

Dziś ceny zniżone. 
WI przygotowaniu 

rex; 
„Fiotek z Montpart 

   
Marja Kurenko — b. 

Wielkiego Teatru w Moskwi a jedyny r. 
cital śpiewaczy w sali Konserwartorjum ul. 
Wielka 47 w poniedziałek 28 bm. 

primadonna 
    

   

К ОВ КЕ 

Z. A. S.P. podpisuje umowę 
na dzierżawę sali miejskiej. 

Włbec dojścia do porozumienia 
między ZASP'em i magistratem w 
dniach najbliższych podpisana zosta 
nie umowa na wydzierżawienie sałł 
miejskije, gdzie jak wiadomo. ZASP 
uruchomi kino dźwiękowe. 

Otwarcie nowego kina nastąpi 
prawdopodobnie jeszcze przed No- 
wym Rokiem. 

0019 
CZWARTEK. dnia 24 listopada 1932 r. 

meteor. Czas. 
Kom. meteor 

: Program dzien 

        

ad pras. Kom. 

2 płyt. 12,30: 
12,: О: Por nek szkolny. 14,5    

  

   

  

ny. 15,00: Koncert dla młodzieży (płyty). — 
> „Kom: 15,50: Mu z płyt. 16,06: 

= „16,15: Lek-    

      

   

. Gimn. 
ga 

  

17,00: Re 
17,40: „Ta 

. 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- 

sios „Boles! *. 19,20: Rozm. —- 

        

          
„Wyspiański, piewca państwowo 
j' felj. 19,45: Prasowy dz. radj. — 

20,00: Koncert. Wind. sport. Dod. do pras 
dziennika radj. D. e. koncertu, 21,30: Uroczy 

ku uczczeniu 25 roczn 
a Wyspiańskiego. 

: Kom. meteor. 23,00: Mužyka tan. 

PIĄTEK, 

    

    

     

dn. 25 listopada 1932 r. 

iej. Komuni- 
su. 14.55: 
operowa 

(płyty). 15.40: Komunikaty. 1 Mała skrzy 
neczka. 16.15: Lekcja angielskiego. 16.30: 
Komunikat Wiłeńskiego: T-wa Organizacyj i 

  

    

  

  

kat 
Program dzienny. 15 

meteorologiczny. 

  

  

Kółek Rolniczych 16.40: „Stanisław a 
piański* — odczyt. 17.00: Koncert. 1 
Komunikaty. 17.30: Dalszy ciąg koncertu. 

  

17.55: Program na sobotę 18.00: Transmisja 
próby na scenie Teatru Miejskiego na Póhu- 
lance w Wlilnie. Prace nad montażem wido- 
wiska St. Wyśpiańskiego „Zygmunt August“ 
pod kierownictwem Jerzego Ronarda-Bujań- 
skiego. 18.30: Wiadomości bieżące. 18.35:-Mu 
zyka taneczna. 18.50: Rozmaitości. 1900: Po- 
lakom na Kowieńszczyźnie. 19.20: Przegląd 
prasy rolniczej krajowej i zagranicznej. 19,36 
„Młode Chiny'* — feljeton. 19.45: Prasowy 

20.00: Pogadanka muzy- 
20.15: Koncert symfoniczny z Filhar- 
Kwadrans poetycki. Dalszy ciąg kon- 

certu. 22. Wiadomości sportowe. Dodatzk 
do prasowego dziennika radjowego. Komuni 
kat meteorologiczny. 23.00: Muzyka taneczna 

kUwikKi RADJOWE. 
KONCERT NA KLARNECIE. 

O godz. 17-ej w studjo wileńskiem wyko- 

nany zostanie „„Koncert klarnetowy'* Webera 

z akomipanjamentem fortepianu. Klarnet, ja- 
ko instrument solowy, rzadko występuje w 
muzyce kamerlnej, to też koncert dzisiejszy 
którego wykonawcą będzie p. S. Czosnowsk:, 
wzbudził duże zainteresowanie wśród radjo- 
słuchaczy. 

TAJEMNICA CHOCHOŁA. 

Bezpośrednio po recitalu klarnetowym ro- 
zgłośnie radjowe transmitują z Krakowa od 
czyt prof. Tadeusza Sinki, który rozważy 
przed mikrofonem  „Tajemnicę Chochoła* 

że Chochoł jest upiorną postacią 
„w pewnej chwili szkodliwą dla 

teraźniejszości i przyszłości, ale nieodzownie 
fatalną. Przyszłość bowiem żyje w nas i 
kształtuje nasze życie. 

PIEŚNI I PIOSENKI. 

Wieczorny koncert muzyki lekkiej (godz. 
20) dyryguje dzisiaj St. Nawrot. Wieczór u- 
rozmaicony zostanie koncertem Mieczysława 
Saleckiego (śpiew). W programie znane pie 
śni — „Pytanie“ Holmonda, „Stod Mi 
tošci“ Fonzo, arja z operetki „Paganini“ oraz 
diwie nieznane jeszcze piosenki Ludomira Ró 
życkiego z nowej jego operetki = Pa- 
ryż”. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
OKRADZENIE OBYWATELA CZECHOSŁO- 

WACKIEGO W. „LUTNI*. 

We wtorek wieczorem w teatrze „Lutnia 

nieujawniony narazie sprawca dokonał spry- 
tnej kradzieży kieszonkowej na szkodę oby- 
wateła republiki czechosłowackiej d-ra Jana 
Humanieca chwilowo przebywającego w Wil 
nie. 

Kradzieży dokonano w chwili kiedy dr. 
Humaniec stał prz 

ot palta. Wykorzystaw 
mj tłok złodz 

poszkodowanego portfel zawieraj. 

    

  

   

    

  

dziennik radjowy. 
czna. 

    

  

      

    

   

     

        

ący 1270 zi 

W- IL: E N-S Kl 

Otwięk. Kino - Teatr | DZIŠI 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

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

W roli Nerona EMII Janninas. ; 

QUu0 

Nr. 270 (2512) 

Męczarnie Chrześcjan. 
Krwawe rządy Nerona 
Przepych dawn. Rzymu VADIS 

Początek seansów o g 4, 6, 8 i 10.15, w sobotę i nie- 
dzielę o godz. 2-ej. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

  

Największem wydarzeniem sezonu będzie premjera znakomitego filmu p. t. 

genjalny Pieśń nocy 
w którym 

ЗАМ KIEPURA ww. === GASINO 
  

Viwięk. teatr świetln » A 
Ras asa SL, 00 Emocjonujący dramat nadludzkich zmagań Eskimosów z żywiołami 

natury w krajach arktycznych. Młodzież, śpieszcie ujrzećt 
  

PAŃ 
sł. Wielka 42, tel. 5-28 | wielkim 

W tych dniach najpotęż- 
niejsze arcydzieło nagrodz. 

ztotym medalem 
niecodziennem na EMMA 
(Bramat niepotrzebrej matki) Film ten stał się wydarzeniem 

największych ekranach New-Yorku, Londynu 
i Berlina dzięki fenomenelnej grze genjalnej MARIE DRESSLER, 

dla której w ludzkim słowniku brzk poprostu dość mocnych superlatywów. 
  

MSwięk. Kiro - Teatr | DZIŚ! Ulub 
kellywocd POBRAC 

Ślekiew. 22, tel. 15-28 Asai 

Maurice CHEVALIER 
WESOŁY PORUCZNIK 

„Dr. Jekyll 
Oftaz bohaterka f.lmu 

M. Hed. Miriam HOPKINS 
NAD PROGRAM: ATRAACJE DŹWIĘKOWE 
Początek o g 4, 6, 8 i 10.15, Parter od 49gr. 

  

Diwiękowe Kino 

LUX 
Miekiew. ||, tel. 15-61 

gwiazda 
Francji 

DZIŚ! Najnowsze arcydzieło genjalnego 
reż. Joe May. 110% dźwiękowiec p. t. 

Annabelia, 
JEJ EKSCELENCJA MIŁOŚĆ z: 
Roger Trevilie, a także król komików paryskich PRINCE._„Popularne 

4 piosenfi najmodniejszego kompozytora 
NAD PROGRAM: Tygodnik filmowy. Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej 

Paryża Waltera Jurmana. 

  

KINO-TEATR 

UL. WIELKA 25   wykona wiązanki wszyst- 
kich legjonow. piosenek. 

2) W KRAJU PIRATÓW 
Początek o godz. 4-ej. 

1 SZALEŃCY 
DZIŚ najpiękniejszy program podwójny! Dwie orkiestry: a) koncert. trio i b! orkiestra mandolinistów, które 

— potężny dramat polski z cyklu „My pierwsza brygada”. 
W rol. głównych: irena Gawętke, Kobusz, Qróg i inni- 

— czyli „Kapitan gwardji krėlewskiej“. Film sensacyjno-morskb 

z boskim Ramonem Novarro. Na dzienne seanse po 30 i 40 gr. 
w sobotę i niedzielę o godz. 1 ej pp. Dla dzieci i młodzieży dozwolony. 
  

tejastr Manilowy 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 24.1. 1932 r. 
13207. I. Firma 

i Lejba Dejcz S-ka 
ulica Zawalna 41. Spółk 
Wspólnicy zam. w Wiilnie: 

    

   

lutego 1932 roku na czasokres 

terminu wspólnicy nie zgłoszą żądania 

ników. 

wspólników. Wkzelkie zaś zobowiąz 
hipoteczne i notarjalne 
przekazy, 

  

  

mowym obaj wspólnicy. 

W dniu 20.V. 1932 r 

   

  

    

    

     

„T-wo Merkury — Hirsz Dajches 
Skład skór. Siedziba w Wiilnie, 

ieje od 1 stycznia 1932 r. 
Hirsz Dajches przy ulicy 

Stefańskiej 17 i Lejba Dejcz przy ulicy Zawalnej 5i. 
Spółka firmowa zawarta na mocy wnowy z dnia 12 

do dnia 1 stycznia 
1935 roku z automatycznem przedłużeniem jeszcze na 
trzy lata o ile w ciągu trzech miesięcy przed upły 

dik: : 
przedsiębiorstwa. Zarząd należy do obydwóch wspól- 

Korespondencję pokwitowania z odbioru wszel 
kiego rodzaju korespondencji ipocztowej i telegrafi- 
cznej zwykłej, wartościowej, poleconej i pieniężnej, 
pokwitowania z odbioru przesyłek, dokumentów i to 
warów z kolei, żeglugi komór celnych i od osób pry- 
watnych podpisuje (pod stemplem firmowym jeden ze 

ania, umowy akty 
le, żyra wekslowe, czeki 

pełnomocnictwa i żądania zwrotu sum z 
instytucyj kredytowych podpisują pod stemplem fir- 

1258—VI. 

    

   
towej 7, inž. Jefim Ki 
i Moryc Jakobson — pr. 
tem pełnomocnictwa weksie i inne 
wszelkie umowy podpisują dwaj pełnomocnicy 
stemplem firmowym. 
kumentów nie zawierają 
ru wszełkiego rodzaju p 
respondencji jakoteż i pr 
1 odsyłania wszelkich kolej 
nych prz 
ka pod stemplem firmowym. 

    

   
h 

        

942, II. Firma: „Karkliński 

ką 22 w Wilnie. 

11751. 
wicz"“. 
reśla się z rejestru. 

III. Firma: 

  

18634. II. Fi 

  

rma: 

12110. II. Firma: 
w zostało zlikwidowane i wykreśla 

  

12824. II. Firm: 
ducha Supera i lzaaka Blocha 
zlikwidowana i wykreśla się z reje 

  

    

  

13068. II. Firma: „ 

  

   
   
  

  

  

      

natomiast do podpisywania do- 
ch zobowiązania do odbie 

azów, 

»k wystarcza podpis każdego pełnomocni 

W dniu 11.VI. 1932 r. 
Samuel". 

przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. > 

„Pahonia ks. 
Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wyk- 

„Właks Morduch“. 
stwio zostało zlikwidowane i wykreśla się z 

„Lewin Chaim* 

    

ndelman Zelik*. 

biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśli 

Kwiatowej 7 
iego 1. prz 

zobowiązania o 

1 & p 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wena 
ryczac | moezopłciowe 

Wilenska 3 tel. 567. 
od godz. 8—1 1 4—85, 

   

  

pod 

  

oraż do odbi 
pocztowych i ‘а 

  

  
  

  

Akuszerka' 

Marja Lakneroga 
: rsyjmuje od 9 do 7 wieen 
*llea Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

1255—Vi. 

  

  

Adam Stankie- Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

1243—V7. 

Pr zedsiębior: 

  

  

jestru. „ : 
Zwierzyniec, Tom, Zana: 

1244 VI aa jewo Gedeminowskę; 
> Przedsiębiorst s CA 

się z rejestru. 
  

  

50—Vv! 

Do wynajęcia 
3 pokoje z užywal-- 

nością kuchni 
ul. Makowa 9, m. I 
Oglądać od godziny” 

3—5 po poł. 

1ych worków Mo 
. Spółka została 

tru. 1253—-XI. 

Przedsię- 
się z reje 
1254—VI. 

      

  

   

13205. I. Firma: „Sklep galanterji Kuniskiej Chai“ SE — 
w Oszmianie, ulica Rynkowa 11. Drobna sprzedaż W dniu 14 Vi. 1932 r. В : Р . an: RRSO Е * аР 

Ваг lema, мке ой 9 2 tdcie ta | „870%. i Firma: „Zyskana Mowsza i Kac saa". | Ūlkioraia I Piekarnia 
Aiko A 1956 VI Spółka została zliwidowana i wykreśla się z rejestru. | „Wileńska” ul. Wielka 165 е 2 1247—V1 Poleca ciastka i pieczy— 

: ® $ S > > wa własnego wyrobu 

13206. 1. Firma: „Edward Ea > a 11968. II. Firma: „Gorman Pesia*. Przedmiot. | pierwszorzędnej jakoś 
Optyl : [5&0"?. ao ER 2 Ss ор ;';’ sprzedaż desek, materjałów budowłanych i e 
nemi fotograficznemi meta e USER 1249—V 
techn i. Siedziba w Wilnie ulica miecka „4. 3 S . LEKGCŻ2I ь 

zam. w Wilnie, Anna Arcichowska przy W dniu 18 VI 1932 r. stenografli 
ckiej 4, i Edward Arcichowski przy > 11936. III, Firma: „Tumanis Józef”, Przedsiębic» udzielam 

W. Pohulanka 19. Spółka firmowa zawarta na m 
wzupełnionej umo: 

wą dodatkową z dnia 31 grudnia 1931 roku na e 

Zarząd należy 
reprezentowana | 

spółki nazewnątrz do zawierania i podpisyw ania w 
ystkich tranzakcyj umów zobowią 

uprawniony 
1257—Vi. 

umowy z dnia 29 kwietnia 1931 r., 

kres do dnia 1 stycznia 1933 roku. — 
do obydwóch wspólników. Do 

  

   
imieniu spółki w: 

ań i innych aktów i dokumentów 
<ażdy wspólnik pod stemplem firmowym. 

W dniu 25.V. 1932 r. 
12581. II. Firma: „Terkiel Caiel“. 

siębiorstwa została przeniesiono pod Nr. 
Zawalnej w Wilnie. 

    

12735. Il. Firn 
wiński wł. Wiktorja Glowinska“. 

    

Przed 
przeszło w stan likwidacji z siedzibą w likwidacji w 
Wilnie ulica Kasztanowa 5—4. 

W dniu 28.V. 1932 r. 

„Gurwicz Morduch“.     

  

6682. II. 

biorstwo zostało zb 
stru. 

Firma: 

W dniu 3.VI. 1932 r. 
13081. II. Firma: 

biorstwo Handlowo — Komisowe'*. 

  

stwa zam. w Wilnie: 

Siedziba przed 
60 przy ul 

„Skład towarowy Antoni Gło 

  

Przedsie- 
kwidowane i wykreśla się z reje- 

1246—VI 

„Ajzenszładt Wulf — Przedsię: 
Właściciel przed. 

siębiorstwa Wiulf Ajzensztadt zmarł. Do czasu zgło 
szenia się sukcesorów przedsiębiorstwem zarządzają 
łącznie w charakterze pełnomocników ze wszystkiem: 
uprawnieniami w zkaresie prowadzenia przedsiębior: 

Róża Ajzensziadt przy ul, Kwia 

  

stwo zostało zlikwidowane 

  

  
i 
| zerdam 80. Aleksander Lev 

wiązki w spółce na nzec 
— Weksle czeki pełnomoct! 

   
   

    

pisuje : 

   
   

      

tanowa 2. Na mocy aktu zb 
roku przedsiębiorstwo Dwejry 
własność Hilela Janiskiego. 

2-8 иа 

8076. II. Firma: 

rejestru. 

i Nowogródzkiego. 
i soboty od 10—12 i 5—7,   

i wykreśla śię z rejestru 

  

n przelał swe prawa i obo 
imona Wiolina — Lewina 
ietwa akty dokumenty 

wszelkie wogóle zobowiązania w imieniu spółki pod- 
Lewinowa i Simon Wolin 

  

Janiskiej przeszło па 

„Hołownia Władysław. 

siebiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się + 

Poszukiwani akwizytorzy (ki 
naczyń sluminjowych na terenie wojew. Wileńskiego 

Zgłoszenia we wtorki, czwaitki 
W. Pohulanka 14, m. 23 

  

  

1248—VI. szybko, tanio 

W dniu 23 VI. 1932 r. LŽ Aki я 
680. IX Firma: „Lewin Juljusz i Jozef“. Wspól- х 3 

nik Aleksander Lewim wystąpił ze spółki. Wkspólaj- KE. 

kiem jest Simon Wołin — lLewin/zam. w Berlinie, Kaj ybitny 

pedagog 
wyjedzie na kondycję... 
Specjalność: matematyka... 

-— Lewin łącz- łacina i historja z zakresu» 

  

   

   
  

SE $ nie albo jeden z nich łącznie z którymkołwiek z pro 8-u klas. Przygotowuje- 

I251—VL | purentów. 1241—VT. eksternietów. 
5 = uljan Suražski, Wilno, W dniu 25 VI. 1932 r. enas a m 

ROA 3141. IL. Firma: „Janiski Hilel“, Fi tel. 2-54 
2 brzmi: „Sklep mi Hi;et Janński*. = 

1252—V!. | obecnie jest Janiski Hilel z ŚLUSARZ 

  

prosi o udzielenie jakiej. 

kołwiek PRACY. Zaułek 

zd Szkaplerny Nr. 15 m. 

Maszynistka. 
poszukuje posady za mi- 

nimalnem wynagro- 
dzeniem. 

Oferty proszę kierować” 
do „Kurjera Wileńsk.* 

pod 80.750. 

1240—V 1. 

  

Prze   
  

1245—VI 

AB SA 
sprzedaży   

M. NIKIFOROWSKI. 

„SZLAK NIEPOTRZEBNY". 
XXV. 

Nastał i rok 1916. Obłudna wojna 
szalała. Wasil zdrowiał, noga zabliź- 

niła się, a gdy wygoiła się nadobre, 
dali Wasilowi nogę sztuczną, protezę 
nazywa się, Przywdziewał ją, dopa- 
sowywał, smutnie się uśmiechając, 
spacerował po sali, a z nadejściem 
wiosny, wychodził j do parku. Dwa 

tygodnie przed Wielkanocą komisja 
uznała, že Wasil jest zdrów, u jedno- 
cześnie i niezdolny do służby wojsko- 
wej. Zaopatrzyli go w cywilne ubra- 
nie, wydano dokumenta. blankiet na 
przejazd koleją i... bądź zdrów czło- 
wiecze! Podpierając się laseczką, po- 
rzucił Wasil any pałacu. pozosta- 
wiając carowi swoją odciętą nogę na 
pamiątkę. 

Oi i wolny jestem 
Wasil. podążając na stacj 
zi już niezdalny i niepotrzebny. 

pracowałem i rentę. ale pociec į 
dna, gdy człowiek kaleka. Wiosna 
idzie. Tak by człowiek poszedł z płu- 
giem świeżą brózdą, wiatr powiewa 
słońce przygrzewa. Raj, a nie życie. 
Podczas ciężko. spotniejesz, a razem 
przyjemnie. zdrowo i korzystnie.. Na 

lak lekko, bo nikomu pracą 
1 krzywdy nie przysporzysz. A 

teraz eo? Przyjadę do siostry. bo wię- 
cej nie mam dokąd się udać, mąż jej 
na wojnie. sprawiaj się Wasił około 

    

rozważał 
- Do rze 

ZA” 
  

    

  
     

  

  

   
    

  

gospodarskiej pracy, a Wasil tyle sil 
ny, że łyżką do gęby trafi. Drobiazg 
jaki jeszcze podołam, ale główniejsze, 
najcięższe, dźwigaj „bačka“ na swych 
starych plecach, bo syn twój, w pełni 
lat, stracił zdrowie i siły na szlaku 
niepotrzebnym... —— Tak medytował 
smutnie Wasil swoje losy pod turkot 
idącego pociągu. u 

Na drugi dzień, pod wieczór, sta- 
nął już w D. Zawsze spokojne, ciche 
miasteczko teraz huczało jak rojący 
się ul. Mieścił się tu sztab I-ej armj'. 
Pełno było wojskowych, ciągnęły ta- 
bory, huczały samochody i motocy- 
kle. We wszystkie strony ciągnęły się 
telefoniczne i telegraficzne druty. 

    

  

Przenocował  Wasil u 
Szmulki, a rano wysz y 
Był dzień targowy, a więc spod 
i dojechać do siostry. Nadzieja nie 

zawiodla. Spotkał, kogo i nie spodzie- 
wał się: własnego ojca! Ledwie po 
znał slarego. Ostatni rok, obfity w 
nieszczęścia i bi dy, odmienił czło- 
wieka. -Moeno się uścisnęli niby 
| rozłączyć się nie dumali. Zabłysły 
łzy u starego i młodemu niejedna 
się stoczyła. To były łzy wspólnej nie- 
doli, wspólnej biedy; łzy radości społ 
kania, a razem łzy smutnej teraźniej- 

Szości, bo czekała Wasila i je 
jedna niespodzianka o której nie wie: 
dział, a ona może i spłynęła lisznią 

   

   

blacharza 

    

    
      

   

  

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka r ogr. odp. 

  

łzą z oczów ojcowskich. Go prędzej 
załatwili sprawy i odjechali do domu. 
Do domu, w tem rozumieniu, iż je- 
chało do osiedli ludzkiej. Dom, ja 
rozumuje człowiek, leżał w zglisz- 
czach, a ponad nim unosił się duch 
zniszczenia i krwiożerczości. 

Wszystko po staremu wydawało 
się w Nowinkach. Tylko mężczyzn 
ubyło, statek poszczuplał, a po goś- 
cińcu pędziły samochody i ciągnęły 
często czeredy taborów. Za parę dni 
odwiedziła Wasila cała wieś, nawet 
i Kulawy przyszedł. Każdy był łako- 
my nowości i opowiadań, chociaż na- 
słuchał się ich i od swoich inwalidów, 
ale był ciekaw i przybyłego posłuchać 

Na trzeci dzień, gdy S:ostra na 

się udała, zagadnął Wasil rodzi- 
ców i o Hanulkę, Matka jukoś niżej 
chustkę nae:ągnęła i głowę schowa- 
ła za kądzielą, a ojciec jeszcze siar- 
czyściej fajką zaćmokał. 

Jakże s'ę jej powodzi. czy zdra- 
rozpytywał Wasil. 

Ot, stare krząłają się potrochę. 
Harują, jak I myśmy harowali. Rzecz 
wiadoma chleb oswaja (ro- 
dzeństwa) trochę nie tak łekko 51га - 
ny, jak swój. Weźmiemy naprzykład 
nas, nie możemy narzekać na Taeja- 
nę, nie nam nie żałuje, bo to córka 
rodzona, a WS7 „nia toje“ — co Ww 

swojej chatee. ^ co innego... 
Wybaczcie ojczułku — prz 

wał Wasil. zauważyws że ojciec 
zabłąkał się w gawędzie'w inne strony 
i coś ukrywa. Powiedźcie co bądź 
o Hanulce. Może j coś się stało? 

Myślę jutro odwiedzić Szkiełów. Do 

    

  

  

        

wa? 

  

  

  

ak 

un 

  

     

  

   

Siemieńczyków nie bardzo daleko. 

Trzy kilometry zakulam. 
-— Nia warto, nia turbujsia—bur- 

knął ojeiec złując (złoszcząc) się — 
a Hanulka twoja ścierwa, suka... 

— Tatuś! Co takiego?! —- oburzył 
się Wasil i poczerwieniał. Za co 
tak łajać dziewczynę?! 

— Na nie lepszego i nie zasługuje! 
Nie chciałbym nawet i wspominać ale 
gdy już przyszło do rzeczy, więc słu- 
chaj. Hanulki twojej tu niema. Gdzie 
ona przepadła nie wiemy, jak nie 

    

wiedzą i rodzice. Przed Koladar 
_przyszły do Nowinek kozaki па „04 
duchu. Lecz ten odpoczynek wpo- 
przek gardła nam stanął. Powycią ągali 
i siana. i słomę, zaledwie teraz nogi 
włóczy bydlę. Chodziliśmy ze skargą 
do ich esauła i nic nie ws i 
cie, mówi, złodzieja! Piorun go złap” a 

    

   

Prosiaków, gęsi i kur, ani z chaty 
ście bo wraz nie stanie. Połapią i     

zeżrą. się łasili na     Lecz najwięcej 
zęla | młodyce, żadnej nie da 
szędzie zastąpią. Pamiątek po- 

rzucili dosyć, niejeden objawi się w 
Nowinkach na jesieni  kozaczonok. 
Ciągały się i po wsiach. Jeden zładził 
się do Szkiełów i dawaj Hanulkę ba- 
łamucić. Ta zbywała go żartami, na 

cebie pamiętna, u on podjeżdżał | 

  

      

  

    

    

  

ciągem gadał że ciebie napewno i 

przy życia niema, bo w oczach ich 
solni, Niemey okrążyli resztę wasze- 

go pułku i w pień wycieli, A tu jak 
na licho i listów od ciebie niema! 

Przyczepił sę do dziewczyny, jak 

  

   ebie nie 
zakręcił 

smoła. Życe, opowiada, bez 
miłe! Podchodzi, łasił sę i 

   

  

głowę dziewczynie. bo i chłop przy 

stojny, niegorszy od ciebie. — Nad 

Donem — nastawał na ni ą — posia- 

dam dwadzieścia dziesięcin czarno- 
ziemu, sam gospodaru ję, uciekaj od 
rodziców, pobierzemy się i będziemy 

żyli jak u Pana Boga za pazuchą. 
Niediugo urlop otrzymam, wtedy i 
pojedziemy. -— (ałe te rzeczy, pod 
sekretem, opowiadała Hanulka swc- 
jej przyjaciółce, a ta potem wszędzie 

rozniosła. Udobruchał dziewczynę, 
więc i zgoda. Napozór, jakby nic. 

Rodzice uwaig nie zwracali, rzecz wia 

doma, kozak... ot i ciąga się. A że 

dziewczyna czasem ząbki wyszczerzy, 

cóż takiego? A złego nie i nie zauwa- 

żono. Ale jednego razu jak poszła Ha- 

nulka na wieczorynkę, więcej nikt jej 

i nie widział. Nie widzano więcej i 
kozaka tego, a wprędce i solnia ich 

wyruszyła z wioski. Kab ich licho no- 
siło. Ot-co! Bezhołowie jakieś ludźmi 
ogarnęło. Poszalały wszystkie baby : 
dziewczęta. Tfu, /przepadnij moja 
czapka! — dokończył Kapczuk i głoś- 

no plunął. 

Słuchał Wasił, a uszom własnym 
nie wierzył. Nic nie powiedział, na- 
dział czapkę i wyszedł na ulicę Słoń- 
ce chyliło się na zachód. Obudzona 

wiosna zabierała należne sobie prawa. 

Gdziebądź zieleniała już trawa. Bo- 
ciek gniazdo naprawiał i czegos się 
niecierpliwił. Us'adł Wasił na ławecz- 

ce i zamyślił się. 

  

  

  

  

  

    

   

    

Czyż warto żyć po tem wszyst- 

kiem? Pocóż mnie ratowali, leczy! . 

niechby odrazu wtedy koniec... Pozo- 

stawało jeszcze marzenie, jedyne 

  

szczęście, | to skradziono. Napewno» 
jaż pobańbiły, zniesławiły i wyrzu- 
cily, jak rzecz niepotrzebną, Ale—czy 
ona winna? e. A może ten kozak, 
lak sumo niezupełnie? Winowajey to- 
cj, eo krzyże przypinali! Co mów li, 
że umrzeć za cara i jego ojczyznę, 
wielkie szczęście. Ci, co nauczali: nas 
żeby kochać tylko „istinno ruskich* 
prawosławnych. Winni wszyscy. kto 
podburza | jątrzy narods--jeden na. 
drugiego. Wojna, zabójstwo i kalec- 
two ludzi; wojna, zabójstwo i kalec- 
two dobra i dostatku ludzkiego; woj- 

na — zabójstwo i kalectwo duszy 
człowieka, ot, ta wojna, a nie kozak. 
zwichnęła Hanulkę. A ileż podobnych: 

Hanulek będzie? 

Z zachodu doleciał grzmot—słaby, 
lecz rozpoznał Wasil dobrze mu zna- 

jomy huk dalekich armat. 

-— Tak, grzmijeie, szale 
jajcie, kaleczcie, rujnujcie ws: 
i wszystkich, by nie ne pozostało. 

By się narodził świat nowy, ludzie ne 
wi, z wysokim umysłem i czystą du- 
szą, którzyby znali tyłko prawdę, mi- 
łość, spra ieddiwość, szezere kocha- 
nie. Grzmij Skaleczyłyście ciało, 
otruły duszę, rozbiły serce, pocieszaj- 

cie się, Śmiejcie się, a płaczcie, bo 
lo może wasza osłatnia zabawa nic: 
potrzebna. 

Słońce schowało się za las. Zachód 
pałał złocistem promieniem, zwiastu- 
jąc przyjście pogodnego dnia. A 
grzmot się nie uciszał i naganiał du- 
my o okropnej teraźniejszości. 

  

    

    

   

    

  

  

   

    

    
      

    

(D: <: n.): 
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