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Konwencja pojednawcza | misja prałata Kaasa także na nic. 
Sytuacja nie zmieniła się ani na jotę. — Ostateczna decyzja w ręku 
Hindenburga. — Jeżeli będzie coś nowego — to najwyżej nieznaczna polsko - sowiecka. 

Poseł Stanisław Patek w imienin 
Rzeczypospolitej Polskiej i komisarz 
Maksym Litwinow w im. Związku 

Socjalistycznych Republik Rad poło- 
żyli w środę dn. 23-go listopada r, b. 
w Moskwie podpisy swoje pod nową 
umową polsko-sowiecką. 

Umowa o charakterze politycznym 

nosi międzynarodową nazwę konwen 
cji koncyljacyjnej i zawiera zobowią- 
zanie obu stron do poddawania wszel- 
kich mogących pomiędzy niemi ро- 
wstać sporów procedurze pok: j 
polegającej na zwołaniu spe 
komisji, która ustali stan faktyczny | 
okoliczności zatargu, oraz przedstawi 
rządom sposób załatwienia zatargu 
bez uciekania się do potępionych w 
polsko-sowieckim pakcie o nieagresji 
środków wojennych, czy innych dz 
łań wrogich, choć mniej niż wojna 
groźnych i niepożądanych. 

Konwencja konceyljacyjna stano- 
wi, jak z powyższego wynika—uzu- 
pełnienie podpisanego niedawno pol- 
sko-sowieekiego paktu o nieagresji i 
jest jego prostą konsekwencją. Jeżeli 
dwa państwa w zawartym specjalnie 
traktacie wyrzekają się wojny, to 
przecież jednocześnie kierownicy po: 
litykć tych państw muszą przewidy- 
wać powstanie w pewnej chwili jakie 
gos zatargu. sporu, czy tylko nawet 

w najlepszym wypadku różnicy zdań 
pomiędzy sobą. Przesadny idealizm 

w słosunku międzynarodowym byłby 
conajmniej równie godny potępienia, 
jak całkowity brak dobrej woli. 

Jest rzeczą oczywistą, że wyrze- 
się rozstrzyganie 

rzy użyciu siły, jednocześnie trzeba 
przewidzieć jakókolwiek inny sposób 
ich załatwienia. Ustawodawstwo mię- 
dzynarodowe, idąc zresztą w ślady 
postępowania stosowanego w wewnę- 

trznem życiu narodów—rozpowszech - 
niło instytucję arbitrażu, jako naj 

odpowiednią dla rozwiązy- 
wania zagadnień spornych pomiędzy 
państwami. Arbiter bezpartyjny, ob- 
darzony zaufaniem przez obie pozo- 
stające w. zatargu strony: nadaje się 

ie najlepiej na sędziego, 
przyznającego słuszność jednemu z 
dwóch adwersarzy, bądź ustalającego 
rozumny i nadający się do przyjęcia 

kompromis. 
Polska posiada bardzo, wiele zo- 

bowiązań arbitrażowych. Polska pod- 
pisała już cały szereg traktatów wy- 
kluezających wojnę, jako sposób za- 
łatwiania zatargów z najróżniejszemi 
państwami i przyjmujących - jedne- 
cześnie zasadę arbitrażu jako taki 
właśnie sposób, 

W stosunkach jednakże z Rosją 
Sowiecką sprawy te komplikują się. 
Ofiejalna polityka sowiecka pozostaje 

`о tyle pod wpływem dogmatu komu- 
ycznego, że niesposób jest zna- 

leźć arbitra dla sporu pomiędzy pań- 
stwem „burżuazyjnem* i „proletar- 
jack'em“ wedle nomenklatury so- 
wieckiej. Ofiejalna polityka sowiecka 
podtrzymuje stale w swoich wystą- 
pieniach pogłąd, iż skoro spór pomię- 
dzy państwem sowieckiem, a każdem 
innem państwem poddany będzie pod 
rozstrzygnięcie arbitra neutralnego, 
którym przecież lakże będzie obywa- 
tel państwa „burżuazyjnego, bo jed- 
no jest tyłko państwo „proletarjac- 
kie* na Świecie —- to orzeczenie ta- 
kiego arbitra wypadnie zawsze nie- 
korzystnie dla sowieckiego państwa. 
gdyż arbiler hędzie musiał być 
stronny. 

Nie czas. ani miejsce na polemikę 
z tym poglądem. Polemika zresztą 
byłaby niecelowa. W słosunkach z 
naszym sąsiadem wschodnim trzeba 
liczyć się z tyloma dogmatami spec- 
jalnemi. przez ń wyznawanemi, że 

lepszą stanowezo metodą od polemik 

jest dostosowanie się i poszukiwanie 

rozumnych kompromisów. 
Kompromisem takim jest właśnie 

zasada zawierania paktów koncylja- 
cyjnych, czyli tak które nie prze 
widują poddawania sporu pod orz 

czenie neutralnego arbitra, ale prz 
widują utworzenie komisji konceytja- 
cyjnej (pojednawczej), złożonej z 
przedstawicieli obu stron i poszukaj 
cej najlepszego sposobu załatwienia 
zalargu. 

Oczywista, 

      

       

  

   
    

  

   

     

      

   

    

   

    

  

   

  

   

    

  

że sens cały istnienia 
takiej metody załatwiania sporów 
tkwi w dobrej woli. Skoro ona istnie- 
je — znajdzie się także sposób zała- 

    

twienia zatargu; — skoro jej niema 
ale poco fiłozofować?... 

Faktem jest, że dwa państwa, któ- 
re rozłącza przepaść różnie ustrojo 
wych, społecznych, politycznych, gos 
podarczych: a łączy woła utrzymania 
pokoju — znalazły wspólny język, po- 
rozumiały się, wyeliminowały wojnę 
jako narzędzie polityki swojej w sto 
sunku do sąsiadów i określiły ramy, 
w których regulować będą swoje 
współżycie na przestrzeni tysiąckilo- 
metrowej granicy. 

Świat przekonał się jes 

  

   
ają słowa 6 zdecydowanie pokojowej 

'ce polskiej i o mocnej woli utrzy 
mania pokoju —- to słowa te nie są 
pustym frazesem, Polityka polska u- 
mie nadać słowom tym akcent rzeczy 

wistości i w praktyce je potwierdzić. 

   

  

  

Jeżeli kto nie wierzy że zawarcie 
polsko-sowieckiego paktu koncylja- 
cyjnego jest prawdziwym sukcesera 
polskiej oficjalnej polityki zagranicz 

    

    nej — ten łatwo przekonać o tem 
może ze szpalt... „Gazety Warszaws- 
kiej“, 

Daremnie szukamy w naczelnym 
stołecznym organie opozycji wiadomo 
ści o podpisaniu tego paktu w Mosk- 
wie. Niema ani słowa. Przemilczano 
całkowicie i przemilczano świadomie. 

O sukcesach rządu polskiego nie 
pisze się przecież w tem wydawnici- 
wie... Jeszezeby taki jeden z drugim 
czytelnik mógł — broń Boże — prze- 
konać się, że ten rząd postępuje napra 

  

zatłasgówwdę po linji najprawdziwiej zgodnej 
z interesami państwa. 

: МЕ 

KRETRORGCE OAROWOREZRZOWOORZA 

Minister Beck na obiedzie 
u sekretarza generalnegoL.N. 

GENEWA (Pat) Minister Beck po 
dejmowany był w piątek wieczorem +› 
biadem przez sekretarza generalnego 
L.gi Narodów sir Erica Drummonda. 

Paderewski u papieża 
RZYM (Pat) Papież przyjął na au- 

djencji prywatnej Paderewskiego, z 
którym odbył dłuższą rozmowę, po- 
czem wręczył mu medal. 

Kartele tworzą nadkartele. 
WARSZAWA (Pat). Na zebraniu 

karteli polskiego przemysłu metalo- 
wego przetwórczego postanowiono, a- 
żeby te kartele zrzeszyły się tworząc 
wspólną organizację przy Centralnym 
Związku Przemysłu Polskiego. 

25-lecie Towarzystwa Nauko- 
wego Warszawskiego. 
WARSZAWA (Pat). W dniu 25 li- 

stopada Towarzystwo Naukowe Wacr- 
skie obchodziło uroczyście w 

j siedzibie w pałacu Staszica 2 
rocznicę swego istnienia. Uroczysto 
zaszczycił swą obecnością Pan Prezy 
dent Rzeczypospolitej. Przybyli rów- 
nież minister Jędrzcje marszałek 

- Sejmu Świtalski, wicemarszałek Pola 
kiewicz, ks. kardynał  Kakowski, 
członkowie korpusu dyplomatycznego 
metropolita Dyonizy, przedstaw 
władz państwowych z komisarzem 
rządu Jaroszewiczem, prezydent War 
szawy Słomiński, przedstawiciele wyż 
szych zakładów naukowych z kraju i 

oraz liczni goście. 

      

        

    

  

  

   

    

   

  

zagran 
Zebranie zagaił prezes Towarzyst 

wa p. Sierpiński, który po powitaniu 

  

Prezydenta i gości. omówił pokrótce 
dzieje i działałność Towarzystwa Nau 
kowego. : 

Po zebraniu p. Prezydent Rzeczy- 
pospolitej dokonał (otwarcia miesz- 
czącego się w tym gmachu Muzeum 

  

  

Archeologicznego T-wa Naukowego. 
im. Erazma Majewskiego. 

Tym wszystkim, którzy oka- 

załi nam swe współczucie z po- 

Fwodu śmierci ś p. Matki na- 

| szej, składamy serdeczne po- 

dziękowanie. 

Władysławostwo 

Raczkiewiczowie. 

EEK SSRS 

Dr. med. A. Perewozski 
CHOROBY WEWNĘTRZNE 

Wilno, Jagiellońska 16. m, 3, tel. 18-15 
Brzyjmojsód 8-003 4=6 pp. 

   

   

rekonstrukcja b. gabinetu v. Papena. — A Hitler robi buńczuczną minę. 
BERLIN (Pat). W dniu 25 b. m. 

przewodniczący partji eentrowej Ka- 
as odbył konferencję z Hugenbergiem 
Hitlerem, Dingeldeyem i Schaefferem 
Rozmowy te, mające na celu wyłonie 
nie podstawy dla rządu wieększości 
parlamentarnej, dały wyniki negatyw 
ne. Po południu Ka przyjęty był 
przez Hindenburga, któremu złożył 
sprawozdanie z odbytych rezmów. 

Według komunikatu urzędowego 

Kaas wezwał przywódców stronnietw 

  

do udziału w naradach nad uzgodnie 
niem platformy programowej rządu 
większości, Zgodę wyrazili przewodni 
czący bawarskiej partji ludowej i pre- 
zes stronnietwa ludowego. 

BERLIN (Pat). W sprawie sytuacji 
politycznej komunikat biura Conti 
stwierdza, że po złożeniu misji przez 
prałata Kaasa starania o utworzenie 
większości parlamentarnej zostały już 
ukończone, Negatywny ich wynik do 
prowadził do przekonania: że rozwią 

Parlament Rzeszy zwołany 
na 6 grudnia. 

Hitler nie traci miny i zapowiada walkę. 
BERLIN (Pat). Niezwłocznie po 

rozbieiu się rokowań z Hitlerem prze - 
wodniczącty parlamentu Rzeszy Goec- 
ring zwołał pierwsze posiedzenie płe- 
narne na dzień 6 grudnia. 

Jednocześnie ukazały się w prasie 
narodowoe-socjalistycznej odezwy Hit 
lera i naczelnego komendanta sztur- 
mówek Roehma- wzywające członków 
partji oraz oddziały sztutmowe do za 
chowania niezbędnej dyscypliny wo- 
bec kierowniczych instaneyj stronniet 

  

wą. 
Hitler zapowiada bezwzgłędną wal 

kę z obecnym systemem. Kpt. Roehim 
stwierdza, że główny ciężar odpowie- 
dzialności spoczywa nadal na barkach 
oddziałów szturmowych. 

Odezwa się kończy słowami: „Ni- 
gdy jeszeze nie byliśmy tak blisko 
zwyciestwa jak dzisiaj. Pamiętajcie o 
wypadkach listopadowych z roku 
1818. Wierzcie w zwycięstwo! Niech 
żyje nasz wódz!*. 

Qstre pogotowie bojówek hitlerowskich. 
LIPSK (Pat). Saska prasa komuni- 

styczna przynosi rewelacyjną wiado- 
mość z Mannheimu, pochodzącą rze- 
komo ze źródeł muiarodajnych, wy. 
której sztab generalny narodowych 
socjalistów wydał tajny rozkaz ostre 
go pogotowia dla wszystkich bojówek 
szturmowych na terenie eałej Rzeszy. 
Otrzymały one wyraźny rozkaz w tym 
sensie, że w razie utworzenia rządu hi 
tlerowskiego pierwszym i natychmia- 
stowym obowiązkiem ma być niezwło 
czne internowanie i unieszkodliwienie 

ZIMNA       
    

wszystkieh funkcjonarjuszy komuni- 
stycznych. Odnośne instrukcje zostały 
już wydane. Plan opracowany jest w 
najdrobniejszych szczegółach. Samo- 
chody ciężarowe stoją stale w pogoto- 
wiu. W wielu miejscowościach, zwła- 
szeza w Niemczech południowych i 
Środkowych urządzane są od 2 dni 
manewry przy użyciu — wszyst- 
kich tormacyj bojowych. Wiadomość 
powyższa wywołała w kołach lewieo- 
wych i republikańskich wielkie zanie 
pokojenie, a zarazem i oburzenie. 
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zawiadamia o dokonanej zmianie w zespole muzycznym, 
Е który koncertuje obecnie pod dyrekcją p. 5. Bojlsztojna. (
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Po odmowie Hoovera. 
Dłużnicy martwią się. 

PARYŻ (Pat), Decyzja Hoovera 
wywołała duże zainteresowanie w ko 
łach politycznych. Wśród członków 
parlamentu panuje jednogłośne prze- 
konanie, że motywy, wysunięte przez 
rządy europejskie, zasługiwały na to, 
aby je wziąć pod uwagę. W odpowie- 
dzi na zapytanie przedstawiciela a- 

ji Havasa wszyscy deputowani 
wyrażałi w tej sprawie zgodną opin- 

    

JE. 
LONDYN (Pal). Posiedzenie rady 

Rokowania handłowe 
PARYŻ (Pat). Havas komunikuje 

Uwzględniając inicjatywę rządu sowie 
ckiego rząd francuski rozpoczął przy 
gotowania mające doprowadzić do 
zawarcia umowy handlowej. W kon- 
ferencji wzięli udział przedstawiciele 
ministerstw handlu, rolnietwa, spraw 
zagranicznych i finansów, celem zbi- 
dania sytuacji i znalezienia podstaw 
na których ewentualnie mogłaby być 

ministrów nie jest przewidywane 
przed poniedziałkiem. Mac Donald i 
inni członkowie rządu bezpośrednio 
zainteresowani studjują obecnie tekst 
odpowiedzi Stanów Zjednoczonych na 
notę brytyjską w sprawie długów, na- 
radzając się z ekspertami rządowymi. 
Żadna decyzja nie została dotychczas 
powzięta. Jak przypuszczają nowa no 
ta angielska do St. Zjednoczonych nie 
zostanie wysłana przed poniedziai- 
kiem. 

francusko-sowieckie. 
zrealizowana taka unowa. W rozmo- 
wach przygotowawczych biorą udział 
również dwaj przedstawiciele handlo 
wi ambasady sowieckiej w Paryżu. 
Ponieważ w min, handlu zachow 

  

wana jest w tej sprawe jak najda- 
lej idąca dyskrecja, przeto nie można 
przewidzieć narazie kiedy decyzje 
Francji zostaną przedstawione Sowie 
tom: ani też jaki będzie ich charakter. 

Rząd chiński odrzuca bezpośrednie 
rokowania z Japonią. 

NANKIN (Pat). Rząd komunikaje. 
że zgłoszona propozycja bezpośred- 
nich rokowań chińsko-japońskich. ma 

jących na celu zlikwidowanie konflik 
tu mandżurskiego, została uznana za 
absolutnie nie do przyjęcia.    

Ohvdne matkobėjsiwo. 
BARANOWICZE, (Pat). 25 bm,.w noey 

i zku Nowam) została zamordowa 

Mzrja, lat 65. Nieszezęśliwej roz- 
epem narzędziem. Denatkę odnz 
nkniętem na kłódkę mieszkania 

acą najmniejszych odznak życia, Mie 
szkanie wewnatrz zestało zdemolowane, 745 

ekno wybite. 
Pierwiastkowe dochodzenie ustaliło, że 

morderstwa dokonał syn 24-letni Stanisław 
Knycez. podejrzany jaż o dokonanie kilkakro- 

          

   
    

tnyeh kradzieży kołejowych. Zachodzi przy- 
puszezenie, że Knych dokonał matkobójstwa 

tle zemsty, za to, że matka zabraniała mu 
prowaczenia życia niemorałnego. Na skutek 
zarządzonych poszukiwań Knycza aresztowa- 
no w Baranowiczach i osadzono w areszcie 
śledczym. W ehrwiii aresztowania Knycz był 
pijany. Na miejsce zbrodni wyjechał osobiś- 
cie komendant pewiatowy P. P. komisarz 
Hołówko Władysław. 

0 

  

      

zanie na tej drodze niemożliwe jest do 
osiągnięcia. W ten sposób wytworza 
na została sytuacja, w której prezy- 
dent Hindenburg poweźmie swą osta- 
teczną decyzję w sprawie przyszłego 
gabinetu. 

W sobotę przed południem prezy- 
dent odbędzie naradę ze swymi bezpo 
średnimi współpracownikami, na któ 
rej m. in. ustalona będzie sprawa, czy 
nastąpią jeszcze jakiekolwiek audjen- 
cje z przywódeami partyj. Chodzi tu 
m. in. o wyrażenie w piątek sekreta- 
rzowi Meissnerowi życzenia Hugen- 
berga aby został en ponownie przyję- 
ty przez prezydenta Rzeszy. Zgóry w 
raża się wątpliwość, ezy tego redzaju 
audjencja może mieć jakiś eel. Ohee- 
nie pozestaje tylko ewentualność po- 
wołania gabinetu prezydjalnego. No- 
minacji nowego kanclerza spodziewać 
się należy w sobotę w południe. 

Co do osoby nowego kaneierza, to 
prałat Kaas zwrócić się miał na piąt- 
kowej audjencji z gorącym apelem do 
prezydenta Hindenburga. aby powe- 
łał on jakąś nową osobistość. 

Komunikat stwierdza dalej, że na 
podstawie panujących nastrojów то- 
Żna jednak wnioskować, iż jest praw 
dopodobne powołanie ponowne do- 
tychczasowege kanclerza Papena, któ | 
ry cieszy się nadał wiełkiem zaufa- 
uiem prezydenta. Przyjęcie dymisji 
Papena przez prezydenta Rzeszy 
przed tygodniem uzasadniane jest 

      

tem, że przy panującej konstelacji p6e—qi 
litycznej próba utworzenia większoś- 
ci opartej o koncentrację narodową. 
wydawała się mieć więcej widoków 
powodzenia. Gbeenic sytuacja powró- 
ciła do swego punktu początkowego. 

Kwestja zmian na stanowiskach 
kilku ministrów, o których mowa by- 
ła w ostatnieh czasach załatwiona bę- 
dzie bez pośpiechu w pierwszej poła- 
wie przyszłego tygodnia i naogół nie 
należy się liczyć z tem, aby rekanstru 
keja gabinetu przybrała tak wielkie 
rozmiary, jak tego się spodziewano 
w niektórych kełach politycznych. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU LITERATÓW 

LITEWSKICH. 

Włdniach ostatnich odbyło się walne ze- 
bramie Związku Litesatów Litewskich. W 
skład nowego zarządu weszli Tu- 
mas. jako prezes, prof. Putinas-Mikolaitis, ja- 
ko wiceprczes,Keluotis, jako sekretarz, Gru- 
szas, jako skarbnik i Kossu-Aleksandrawi- 

Do „sądu honorowego 
Licki ius, prof. Sru- 

oga i Tilvytis, Do komis, wizyjnej weszli 
Vienuolis, Lastas i Babickas. Związek Lite 
ratów przedłożył rządowi memorjał w spra- 
wie tłumacze litewski różnej ob- 

ulatury, na c: cierpią prawdzi 
wartościowe utwory literackie. Uregulow 
tej spjrawy przewiduje w pewnym stopniu 
ustawa prasowa. 

Na zebraniu poruszono pona 
utworzenia funduszu literatu 
wyznaczanoby premje za najlepsze dzieła - 
terackie. Środków dostarczyłoby Ministerst- 
wo Oświaty oraz mecenasi literatury. Poza 
tem zebranie wykazało wiele troskliwości w 
stosunku do osoby p. Herbaczewskiego. Sy- 
tuacja Herbaczewskiego jest istotnie bardzo 
ciężka, Cier on. nietylko pod względem m.- 
ralnym, lecz i materjaliym. Zebranie uch- 
walilo dokładne rozpatrzenie tej sprawy. 

WYMIANA ARTYSTÓW. 

kie dzienniki opozycyjne informuią 
o zamierzenem przybyciu na Litwę Padere" 
skiego. I): niki podkreśl władze Ni 

ew kie ne będą czyniły przeszkód przyja - 
a Lit ynnego pianisty polskiego, 

i porozumienie co do wy- 
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wiadomość o zapra 
apy przez Operę 
ty Opery Kowień- 

Dzień Kowieński* 
Kkreśla, że -Petrausk. 

w dutym 1033 r. przybędzie do Polski 

Nowa skarga Prus. 
BERLIN (Pat). Na wczorajszem po 

siedzeniu pruskiej rady państwa po- 
stanowiono upoważnić przewodniczą 
cego do wystąpienia z nową skargą 
przed Trybunałem Stanu w Lipsku 

w sprawie wyjaśnienia sporu konsty 
tucyjnego pomiędzy Prusami a Rze: 
szą. 

    

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

liech Eurepa bankratuje, ale musi pła-    

  

swoje długi wojenne*, Hasło to jest pu- 

ne zarówno wśród republikańskich, jak 
1okratycznych bussinesmanów  amery- 

kańskich, Mów że dwumiljardowy de- 
ficyt budżetowy & ów nie znajduje na ё 

ледо роКгус! ak właśnie przez dopływ 
sum dłużnie możemy z szać 
podatków” — mówią A 2 

tylko, że Europa nie pl 
bezrobotnych E i Amery y ma 
my 11 miljonów. pierwsze 4 i pół miesią 
ca roku bud zął sie od t 

Hpca) mamy 709 miljonow del 2 
rały wasze na dzień 15 grudn 
gatelnie małe. — Anigja pewinna zapłacić 
$0 milį. doł. — Francja — 19 miljonów del, 
Polska 1 miljon 370 tys. doi. Zresztą boimy 
się naszych fermerów, którzy na wypadek 
udzielenia Europie moratorjum zasypiz 
rząd podaniami o mos 
watnych zobowiązań, co znakomi 
szyłoby nasze dziury budżetowe. Tak mówią 
Amerykanie. 

    

   

    

    

      

    

     

     

    

   

  

        

  

  

   

  

    

   
   

się z ust senato 

torów amerv- 
alszemu odracza 
h — w europej- 

czenie i pesy 
: przerzuciły się na rynki finansowe po 
jąc po spadek funta angiels 

go. W prasie angielskiej pojawiły się pogró. 
ki pod adresem Aineryki w tym sensie, że 
jeżeli pie zostaną udroczone należności płat- 
ne 14 grudnia rb. — te wogóle państwa euro 
pejskie wstrzyma, ię ed spłat długów wo- 

nnyeh i Stany Zjednoczene nie nie otrzy- 
Zresztą był już projekt porozumienia 

państw dłużniczych. w celu zredukowa- 
swoich długów  dziesięciokrotnie. (Dobrv 

przykład dała Lozan Poważne pisma go- 
spodrcze twierdzą, pie chodzi o głęb- 
szą rzecz. Chodzi o z tkowanie ogólnej 
debaty nad uregulowaniem całokształiu dłu 
gów europejskie 

nych, 

   

   
      

    

   

  

   

    

   

  

    
   

      

    

  

  

        

W prasie francuskiej podnosi się z uzna 
em fakt, że polska waluta potrafiła się ut- 

ć podezas wiełkiego trzęsienia wałut 
V iatowego. Prawie wszę- 

ne są obecnie zdezorga 
wyliczonych 25 państ- 

wach wartość waluty spadła poniżej paryte- 
tu złota; cyfry widniejące obok nazwy pań- 
stwa oznaczają, © ile procent (w porówna- 
niu z dolarem) spadła waluta krajowa: 

Grupa funta angielskiego Anglja 26 proc. 
Australja 41,5, Danja 26,5, Egipt 26, Finlan- 
dja 35,5, Indje 26, Japonja 36, N. Zelandja 
33,5, Norwegja 31, Palestyna 26, Portugalja 
25,5, Sjam 25, Szwecja 33,5. 

Grupa europejska — Grecja 49,5, Hiszpan 
ja 57,5, Irlandja 39,5, Turcja 89. 

Grupa amerykańska — Argentyna 42,5. 
Bołiwja 26, Brazylja 345, Chile 50, Meksyk 
40, Paragwaj 46, Peru 25,5, Urugwaj 59, Z. 
innych państw: Chiny 25. 

Jak widać akcja międzynarodowa w ce- 
hr naprawienia tego skandalu jest niezbęd- 
na. 

   
    

  

  
xe stosun 

nizowane. W, poniż 

    

   

     

  

cd yk 
Płacimy — ezem mamy, mówią państwa 

dotknięte kry m. Mówiliśmy już o przy- 
musowej sytuacji niektórych państw, które 
muszą wwozić zboże sowieckie, choć swego 
mają po uszy, a to dlatego, że za zabrane 
towary. niczem innem Rosja nie chce płacić. 

Ostatnio znowu zawiera się  tranzakeja 
zamienna między węglem i skórami sowiec- 
kiemi a jedwabiem japońskim. Rozmiar tran 
zakcji ustalono narazie na sumę 10 miljonów 
jen. 

Wi Polsce jedna z firm bielskich odebrała 
pokrycie za eksportowane de Persji towary 
w dywanach. 

      
      

0 muzykalnošė w społeczeństwie pol- 
skiem walczą przemysłowcy i handlarze mu- 
zyezni. Na I Ogólnopolskim Zjeździe w War 
szawie omawiano między innemi konieczność 
wprowadzenia w szkołach powszechnych obo 
wiązkowego nauczania muzyki obok śpiewu. 
Wyłoniono specjalną komisję, która zajmie 
się opracowaniem memorjału do władz, oraz 
rozpocznie propagandę w prasie i społeczeń 

  

  

  

     

stwie. ezang, 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
PIENIĘŻ 

WIARSZ "A, (Pat), DEWiZY: Londyn 
28,78 — 28 — 28,91 - 
8,921 — 8,941 — 

  

28,62; Nowy York 
; Paryż 34,93 35,02 

  

   

    

    

    

  

— 34,82;  Szwajcarja = 1706 > 
171,12; Berlin 211,95. Tendencja niejedno- 
lita. 

PAPIERY PROCENTOWE: - bud. 
38,90 38,70; 4 proc. i yjna 98,25; 

. kemwvers, 41,7. kolej. 35,75; 
p 66,75; 4 proc. dolarowa 51,25 

; 8 proc. bud. BGK 93; 4 i pół proc 
LZ ziem. 37 i Tendencja niejednolita. 

AKCJE: Bank Polski 88; Cukier bez kų- 
ponów ma rok 1931-1932 — 15 i pół. Ten- 
dencja słabsza. 

ZBOŻOWA. 
WARSZAWA, 25. 11. Na dzisiejszem zeb- 

raniu giełdy zbożowo—towarowej notowane: 
żyto standant I — 15,75 — 16, stamidart II -— 

     
  

    

   

7, zbierma 26 — 
— 16,75, owies 

zbierany 15 — 15,50, jęczmień na kaszę 15 - - 
50, jęczmień browarny 16,50 — 17,50, gry 

ka 16,50 — 17,50, groch połny jad. 24 — 26, 
groch Vietoria 264 30, siemie iniane bazis 
58 — 40. 

  

ZAKOPANE - BRISTOL 
NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 

HOTEL - PENSJONAT 
OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. + 

Idealne warunki wypoczynkowe. — Dancingi i five o'clocki w ogrodzie lub na sa 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY.



  

Sprawa wprowadzenia złotego 
na kolejach terytorium Gdańska 

w Radzie Ligi Narodów. 

GENEWI/A (Pat). Pod koniec dzi- 
siejszego posiedzenia Rada Ligi Na- 
rodów rozpatrzyła sprawę wprowa- 
dzenia złotego, jako jedynego Środka 
płatniczego na kolejach terytorjum 
m. w. Gdańska. 

Referent spraw gdańskich: mini- 
ster Simon omówił prace kom'tetu u- 
tworzonego dla tej sprawy we środę 
i oświadczył, że wypracowany został 
projekt załatwienia sprawy, który je 
drak nie został przyjęty przez strony 
Minister Simon wyraził nadzieję, że 
projekt ten, ew. w zmienionej formie, 
zostanie przyjęty, a jednocześnie za- 
proponował powołanie natychmiast 
komitetu prawników, któryby na wy- 
padek niedojścia do porozumienia pol 
sko-gdańskiego przedłożył opinję co 
do stanu prawnego, t.j. co do tego czy 
chodzi w tym wypadku o action direc 
te. Min. Smon zakończył swe prze- 
mówienie, proponując, aby nie rozpo 
czynano dziś żadnej dyskusji i apelu- 
jąc do stron celem kompromisowego 

   

  

Z prasy żydowskiej, 
Dyskusja w sprawie polityki 

interwency jaej. 

Ortodoksyjny „Dos Judisze Tog- 
blat* z dn. 26 listopada zamieszcza 
szereg uwag pióra A. B. Ekermana 
na marginesie dyskusji, jaka toczyła 
się na posiedzeniu zarządu Związku 
Gmin Zydowskich w Anglji (Board 
of Deputies) na temat sytuacji Żydów 
w Polsce. Autor oświadcza, že jakkol 

wie nie może kwestjonować słuszno- 
ści twierdzenia, wysuniętego w spra- 

wozdaniu Joint Foreign Committee: 
iż jest rzeczą nieprawdopodobną, aby 
projekt ustawy o złagodzeniu odpo- 
czynku niedzielnego, wnies'ony przez 
rząd do Sejmu nie otrzymał aprobaty 
lzby, to jednak żywi pewne wątpli- 
wości co do tego czy rząd istotnie pro 
jekt ten tak szybko zgłosi. Abstrahu- 
jąc jednak od powyższego, autor zaj. 
muje się głównie innym momentem 
dyskusji. Na omiawianem posiedze- 
niu skrystalizowały się mianowicie 
dwa zasadnicze zdania co do stosunku 
zagranicznych organizacyj żydow- 
skich do zagadnień politycznych. do- 
tyczących Żydów w Polsce. Linja 
większości Board of Deputics znala- 

zła wyraz w przemówieniu członku 
egzekutywy Światowej / organizacji 
„Agudas Israel“ p. Goodmana i redak 
tora londyńskiej „Cajt* Morrisa 

Myera. Myślą podsiawówą tego odła- 
mu było, iż ludność żydowska w Pol- 
sce nie składa się z małych dzieci, 

za które trzeba mówić, że Żydzi pol- 
scy posiadają swych politycznych 
przedstawicieli—dobrych czy złych—- 
i dlatego Żydzi zagraniczni nie po- 
„winni angażować się zbyt daleko bez 
woli i życzenia Żydów polskich. Po- 
głąd przeciwny reprezentowała mniej 
szość, której przedstawicielem był 
sjonista p. Cohen, zwolennik polityki 
interwencji. Dziennik oświadcza: że 
podczas gdy pierwsza linja politycz- 
na wyklucza jakąkołwiek szkodę, to 
druga przynieść może więcej strat niż 
zysków. Są one do siebie w takim sto- 
sunku, jak rozsądek do histerji. To 
same podstawowe różnice zauważyć 
można również w wewnętrznych sto 
sunkach politycznych wśród Żydów 
polskich, tu jednak są one mniej dra- 
styczne, bowiem nfćkt przynajmniej 
nie grzeszy wskutek braku informacvj 
Gdy jednak taka polityka uprawiana 
jest zagranicą, to do różnie zasadni- 
czych dochodzą jeszcze faktyczne błę 
dy. Żydzi polscy — stwierdza autor— - 
nie chcą bynajmniej lekceważyć ani 
ignorować sympatyj swych współbra- 
ci zagranicznych nie mogą jednak zre 
zygnować z zasady, iż nic nie wolno 
czynić zagranicą bez zgody Żydów 

polskich. T. zw. polityka interwencji 
nie wytrzymuje krytyki. (W.I.P.) 

      

  

  

  

  

załatwienia sprawy. Propozycja min. 

* Simona została przyjęta i sprawę od- 

roczono do poniedziałku. 
Arrangement, proponowane przez 

min. Simona składa się z trzech punk- 

tów: 1) wobec tego, że doświadczenia 
poczynione przez Radę w ostatnim 

roku, wykazały, że procedura wytwo-, 

rzona przez rczolucję dnia 13 maja 

1925 roku, dotycząca action directe, 

nie jest calkowicie zadawalniająca, 

Rada decyduje utworzyć komitet zło 

żony z trzech z pośród swoich człon- 

ków, wyznaczonych przez przewodni 

czącego, dla gruntownego zbadania 

sprawy action directe i przedstawie- 

nia Radzie na następnej sesji, t. j. w 

styczniu, po wysłuchaniu poglądów 

stron, propozycji celem ustalenia pro- 

cedury bardziej zadawalniającej. 2) 

senat w. m. Gdańska cofa swoją pc- 

tycję z 3 listopada 1932 r., dotyczącą 

aceton directe w sprawie wprowadze- 

nia złotego, jako jedynego środka pla 

tniczego na kolejach terytorjum Gdań 

ska. Zapoczątkowana zostanie naty 

chmiast procedura przed wysokim ko 

misarzem Ligi, zgodnie z art. 39 kon- 

wencji paryskiej, celem ustalenia, 

czy dekret polski z 25 października 

1932 r. jest zgodny z obowiązujecemi 

traktatami. 3) rząd polski wyraża go- 
towość zawieszenia, oczekując defin'- 

tywnego załatwienia sprawy wymie- 

nionej pod p. 2) wprowadzenia w ży- 

cie wymienionego dekretu i wszyst- 

kieh zarządzeń, które z niego wynika 

Ja. 
Delegacja polska uznała ten pro- 

jekt za niewyczerpujący zagadnienia. 

Przewiduje się, że tekst powyższy bę- 
dzie nieco zmieniony, zepewne w 
tym sensie, że będzie uzupełniony 
przypomnieniem art. 36 konwencji pa 
ryskiej, przewidującego unifikację 
waluty na terytorjum Polski i w. m. 
Gdańska. * 

gg 

Anglikanie o jedności 
z. Rzymem. 

LONDYN. (KAP). Londyński dzien- 
nik „Daily Express* w numerze z dn. 
11 b. m. ogłosił odezwę podpisaną 
przez pięćdziesięciu dostojników an- 
glikańskich, która zawiera ostrą kry- 
tykę obecnych stosunków w kościele 
anglikańskim i wyraźnie orzeka, że 
„jedynem wyjściem z obecnego cha- 
osu mogłoby być połączenie się ze 
Stolicą Swietą“. 

którzy odezwę tę podpisali, a 
figurują wśród nich biskup anglikań- 
ski Victor Eeymour: Kczni duchowni 
z Londynu. Yorku, Colchester, Cam- 
bridge, Porisraouth, Folkestone i t. @., 
oraz dwaj mnisi anglikańscy, należą 
w większości do t. zw. „ruchu ox- 
fordzkiego*, który w roku przyszłym 
święci stulecie swego istnienia. To też 
w odezwie z naciskiem podkreślono 
fakt, że w tę rocznicę następuje odro- 
dzenie ruchu przez to, że wychodzą 
dziś na światło dzienne momenty no- 
we, różne od tych, które były źred- 
łem początków tego ruchu. Anglo- 
katolicyzm współczesny przeniknięty 
jest duchem modernizmu i kompro 
misu, kościół katolicki natomiast po- 
siada stały punkt oporu i stałego prze 
wodnika w osobie następcy św. Pio- 
tra na ziemi. Dlatego też jedynym 
celem praktycznego ruchu oxfordz: 
kiego powinno być zjednoczenie się 
z Rzymem — kończy odezwa. 

  

DZE 

Nagła choroba francuskiego 
ministra lotnictwa. 

PARYŻ (Pat). Na wczorajszem po 
siedzeniu Izby Deputowanych zacho- 
rował nagle minister lotnictwa Pain- 
leve i musiał natychmiast opuścić pa 

zby. Dziś przed południem obieg 
ły Paryż pogłoski o śmierci ministra. 
Jak się jednak okazuje, stan zdrowia 
Painlevego znacznie się polepszył. 

  

     

Nowe odkrycia wileńskie. 
(Dokończenie). 

W końcu XVII wieku ozdobiono 
kościół wewnątrz bogatemi stiukami 
na wzór kościoła św. Piotra i Pawła 
w Wilnie. Jest oczywiście mięczy de- 
koracją stiukową obu kościołów og- 
romna różnica poziomu artystyczne- 
go: w Wiilnie pracowali mistrze, w 
Michaliszkach — wzorujący się na 
nich uczniowie, niemniej jednak war- 
tość zabytkowa stiuków michaliskich 
jest niewątpliwa. W: lecie r. b., przy 
odczyszczaniu ołtarzy z wielu warstw 
olejnej farby, którą w XIX wieku 
zasmarowywano stiuki, odkryto w 7 
medaljonach ołtarza Niepokalanego 
Poczęcia — symbole litanji do Matki 
Boskiej. Odkryte polichromje stano- 
wią barwne uzupełnienie białych 

stiauków, a całość doskonale oddaje 
teraz zamierzenia barokowego arty- 
sły. Odnalezienie malowideł ścien- 
nych w Rykonłach, za Landwaro: 
wem, w kierunku Zawias, miało cha: 
rakter zupełnie przypadkowy. Ale i 
zbadanie samego kościoła stanowiło 
swego rodzaju odkrycie, bo kościoła 
w Rykontach nie wymieniano dotąd 
w zestawieniach i opisach kościołów 
gotyckich na Wileńszczyźnie. Może 
dłatego kościół ten nie zwrócił dotąd 
uwagi badaczy: że z zewnątrz przed- 

stawia się nieciekawie: Dopiero wnę- 
trze gotyckie, podzielone przez 4 oŚ- 
mioboczne filary na 3 nawy, przenosi 
nas do epoki powstania zabytku. Hi. 
storja zabytku jest tem ciekawsza, że 
był on pierwotnie zborem kalwiń- 
skim, a wzniesiony został w połowie 
XVI w. przez właściciela Rykont: Tal. 
wosza. W r. 1668 kanclerz w ks. lit. 
Marjan Ogiński wraz z żoną swą, 
Marcybellą, oddał majątek Rykonty 

i gmach dawnego zboru Dominika 
nom Trockim. Dominikanie w mury 
dawnego zboru wbudowali chór mu- 
zyczny, fasadę ozdobili barokowym 
szczytem, wewnątrz upiększyli koś- 
ciół malowidłami, przedstawiającenii 
sceny Męki Pańskiej, a w prezbiter- 
jum wymalowali portrety fundato- 
rów. Widocznie malowidła te w dru- 
giej połowie XVIII w. były już nad- 
niszczone, skoro zabielono je, a na 
ich miejscu wymalowano rokokowe 
ołtarze perspektywiczne, Wreszcie w. 
pierwszej połowie XIX wieku kościół 
jednostajnie pobielono, zasłaniając i 
rokokowe ołtarze. 

Inwentarze kościoła zaginęły w 
czasie wojny napoleońskiej, a wśród 
mieszkańców okolicznych zaginęła 
nawet pamięć o tem, że kiedyś koś- 

КО В ICER W [L EŃ SK 1 

"W ZDEGRRDOWANEJ STOLICY. 
Leningrad w listepadzie 1932 r. 

Resja przyciąga oczy całego świata. Ko- 
respondenci wszystkich państw udają się do 
uiej, przejeżdżają wzdłuż i wszerz, starają 

się uchwycić tętno tego dziwnego życia. Mo- 
skwa wzbudza największe zainteresowanie, 
zupełnie zrozumiałe, jako stolica, centrum 

życia politycznego, A na dalekiej północy do- 
gcrywa zapomniana, zdegradowana, pozbs- 
wiona wszelkiego znaczenia — dawna stolica 

gród Piotra Wielkiego. 

Kto znał przedwojenny Petersburg, mia- 
sto luksusu, małe mające sobie równych na 
Świecie, ten zrozumie tę melancholję szalo- 
nego przeskcku od przepychu do nędzy, sza- 
rej, smutnej i zrezygnowanej. W! Moskwie 
przeskck ten mniej jest widoczny. Moskwa 
zawsze miała eechy wschodniego miasta, — 
kezładnego, chaotycznego pomieszania wspa- 
niałych budowli z edrapanemi domkami, luk 
susu zachodniego ze wschodnim brudem 
nędzą. I dziś jest tam więcej eudzoziemeń 
i uprzywiiejowanych ster rządzących, lepiej 
ubranych i wnoszących do szarzyzny tłumu 
element bogactwa. 

Leningrad jest opuszczony. 
Tylko pierwsze wrażenie, we mgle jesien- 

nego poranku, daje złudzenie dawnego mia 

sta, Kontury gmachów rysują się ledwie wy- 

raźnie. Śnieg przysypał zaśmiecone chodniki 
i jezdnie. „Izwoszczyk wiezie przez całą dłut 

gość dawnego Newskiego prospektu, dziś 25 
października. Nie nie mogło zmienić wspa- 
uiałej perspektywy tej arierji, ciągnącej sie 
bez keńca. Przez mgłę nie widzi się zra 

Gdrapanych kamienie, brudnych, łatami nie- 

mytych okien. Ale mgła opada i złudzenia 

póweli rezwiewają się wraz z nią, Nędza wy 

stępuje. 

aig M, sobór Izzaka można zapom- 

nieč, że wewnątrz jest muzeum bezbożnicze. 

Cokolwiek jest wewnątrz, nazewnątrz jest 

on zawsze piękny. Piękno architektoniczne 

Leningradu, 5w y urok jego granitowych 

wybrzeży, jest nie do zniszczenia, chočhy 

nawet palace i pomnlki byžy odrapane i ok- 

lejone od góry do dołu czerwonemi atiszami. 

Na Newskim gdzie niegdzie jeszcze stare 

szyłdy. Złecą się litery francus ich napisów: 

„Coisteur*, „Tailleur, „Confiserie*, Dawne 

już firm tych niema. Za lustrzanemi, sz: remi 

od brudu szybami wielkiej cukierni — pusł- 

ka. Na skrawku papieru nagryzmolone: 

„Dziś będzie się wydawać mydło i zapałki". 

Formuje się agonek — jeden z tych, w któ- 

rych ohywatełom sowieckim upływa pół žy- 

cia. 

A jednak w tłumie leningradzkim jest coś 

szistechtniejszego, niż w tłumie innych miast 

Pod łachmanami często widzi się twarze ta- 

sowe, Więcej staranności, więcej dbałości o 

modę, jeśli wogółe można mówić o modzie 

w tym wypadku — u kobiet. Nawet w tej 

nędzy pewna kokieterja w sposobie noszenia 

    

   

  

    

      

  

    

      

  

(Korespondencja własna). 

ubogiego kapełusza, przypominająca, że kie 
<dyś to miasto słynęło z pięknych kobiet. — 
A przecież warunki życia są w Leningradzie 
znaeznie trudniejsze, niż w Moskwie. Ażeby 
zdobyć ecś do jedzenia dła siebie i rodziny, 
trzeba się dobrze nabiegać, pod względem 
uprowizacyjnym bowiem Leningrad jest 
bardze zaniedbany. Stąd większa, niż gdzie- 
indziej, ruchliwość tłumu: wszysey w ciag- 
łem poszukiwaniu czegoś, dowiadują się, — 
gdzie dziś coś wydają, zajmują miejsca w 
ogonkach, a mając duże przestrzenie do prze 
bycia na piechotę, oczywiście, bo kogoż stać 
na dorcżki! Jest ich zresztą bardzo niewiele 
i za kurs żądają, zwłaszcza od cudzoziemców 
fantastycznych sum, Tak np. za kurs trzygo- 
dzinry „izwoszezyk* zażądał... 600 rubli. 

Dziwne, umarie miasto... Nie ożywiają go 
nerwowe tłumy, poruszające się pe ulicach. 
Miasto nic zżyło się z nówym regimem, nie 
przystesówało do nowych czasów, jak to zra 
kiła Mosk Dlatego Moskwa, jakakolwiek 
jest, jest żywa. Leningrad wygląda, jak 
wspaniała ruina, epuszczona przez żywych 
mieszkańców, a zamieszkała przez cienie. 

Na dworeu koiejówym tłumy szarych po- 
staci, zabieganych, ruchliwych, Jadą przewa- 

            

  

    

żnie podmiejskiemi pociągami — po żywność 
Ogonki przy kasie olbrzymie, ale ominąć ko 
lejki nie można, nie narażająe się na wrogą 
reakcję tłumu. 

Okazuje się jednak, że na wszystko jest 
sposób. Wynalazł go pewien cudzoziemiec. 
który widział, że inaczej ryzykuje spóźnienie 
się na pociąg. Wyjął pudełko paierosów i od 
niechecnia poczęstewał niemi jednego z towa | 
rzyszy w kolejce, Ten, który stał przed nim, 
cdwrocit się. Pożądliwie zabłysły cezy. Do- 
stał i ten i drugi i trzeci, który stał przed 
nim, Pudełko opróżniło się szybko. Cudze 
ziemiee kupił bilet przed wszystkimi hez 
szemrania, żegnany dziękczynieniami. Fama 
rczchodzi się szybko. Ktoś przyłeciał zady- 
Szany. 

— Pcedsbno w tym ogonku papierosy roz- 

    

daj 
— Za późno bratku, Byl, ale wyszli! 
Odruch wesołości jest krótki. Nie możua 

być wesołym w tem mieście, gdzie wspomnie 
nia przeszłości są smutne, a teraźniejszość 
nie weselsza. Gdzie trzeba stać w ogonku po 
zapałki, bo dziś je właśnie wydają, a myśleć 
o tem, że w demu niema chieba i mleka, 

Pada śnieg... Mars. 

  

Czy istnieją carskie skarby? 
Wuj byłego eara rosyjskiego Mikołaja II, 

arcyksiążę Aleksander Miehujłowicz, który 
żyje cbeenie w Stanach Zjednoczonych, wy- 
dał ostatnio ciekawą książkę swych wspom- 
nień. W książee tej wielki książę szezegółowo 
episuje życie na dworze carskim i pezynosi 
ciekawe wiadomości e „zaginionyeh mitjo- 
nach“ byłege cara Mikolaja il, złożonych 
rzekomo w bankach angielskich. Mienie to, 
jak wiadome, zagarnąć chce m. i. samozwan 
ka „wielka księżna Anastazj* (Czajsowska). 

Aleksander Michajłowiez w swej ksi 
pisze, że kapitały te ebeenie nie istnie 
nieważ już za czasów wojny zmarły car fun 
dusze te zużytkował na ceie dobroczynne, bu 
tewę szpitali, pemce dla rannych i . (ogó 
łem chedzi c kwotę 20 miljonów funtów szter 

lingów). 
Autor książki twierdzi, źe ani w uajpomy- 

Ślniejszych ezasach majątek Mikołaja JI nie 

mógł dorównywać majątkowi Reckeiellera, 
Mendelsona, Rotschilda i innych multimiljo- 
nerów, Kiedy wyezerpał się kapitał cara złu 
żeny w bankaeh angielskich, osobiste mienie 
Mikołaja II nie równało się ani majątkowi 
exeesarza Wilhelma ani majątkowi exkróla 
hiszpańskiege Alionsa XIII. 

ka zawiera również ciekawe SZEze- 
góły e carskich brylantaeh. Djadem carski 
sperządzeny w czasie Aleksandra I odzilobio 
ny był trzydziestoma wielkiemi perłami, 112 

    

   

     

     

   

    

  

  

  

Trzystu jeńców wojennych w 
sneją dnia w Madrycie są rewelacyjne 

: trzystu wojskowych, Hiszpanach, Z 

generałem Siłyestre na czele, którzy uważani 

byt za poległych pod Annual w walce z ri- 

fenami przed jedenastu laty. Okazuje się tym 

czasem, że są oni więzieni przez szczep tua- 

regów wśród dzikich skał Sahary. 

Pierwszą wieść c tych jeńcach wojennych 

których odysseja przypomina ©хазу wojen 

pirackich i handłu niewołnikami, przywiózł 

do Hiszpanji uciekinier z 6bozu rifenów, je: 

den z 270 jeńców hiszpańskich. Jest nim An- 

toni Emanuel Lepez Esposito, liczący lat 47, 

zamieszkały w Walencji. O tragicznym iosie 
żołnierzy z pod Annual opowiada on na ła- 
mach prasy madryckiej. 

Było to w czerwcu 1821 r., gdy Esposito 

pracewał przy budowie mestu, łączącego Da 

racobę z Auen, w krainie rifenów. Kierowni- 
ctwo rekót spoczywało w rękach inżynierów 

wojskówych. Od frentu Abd el Krima było 
dość duleko, tuk, iż nie nie zapowiadało nie 
bezpieczeństwa, gdy nagle na bezbronną osa 

dę robotniczą napadli Arabowie i uprowadzili 

dwudziestu dwóch robotników i żołnierzy, 
dwie kobiety i czworo dzieci. Karawana jeń- 
ców zatrzymała się nazajutrz w Ben Junia- 

guel, będącem ped zarządami okrutnego Sze- 

ika Pajarito. Tegoż dnia kobiety i dzieci zo- 

stały zamordowane. Jeńców popędzono dalej 
na wschód, w głąb Sahary. Wrze z kllkoma 

„przychwyconymi* po drodze żsłnierzami hi 
szpańskiemi grupa ich sięgała już trzystu 

głów. 
Żmudna podróż wśród piaszczystych wydm 

po bezbrzeżnej pustyni trwała przeszło mie 

siąe; posuwano się bez przerwy i odpoczynku 

od wschodu do zachedu słońca. Wreszcie ka 

rawana przybyła do głównego sztabu rifenów 

— AI Riffi. Jeńcy hiszpańscy zastali tam dzie 
więć tysięcy uzbrojonych tuaregów. Na cze- 

le tego eddziału stał Hiszpna, zbiegły z wię 
zienia w Cencie zwany „ei Sevillans“, który 

potraktował jeńców bardzo przyjaźnie. 

Upłynęło kilka lat. Jeńcy pozostali w Al 
Riffi, pomimo zawarcia pokcju pomiędzy 
armją francusko—hiszpańską a rifenami, — 
Zatrudnieni hyło przy budowie domów i 
dróg w sercu Sahary, traklowano ich dobrze, 
pozbawiono tylko wszelkiego kontaktu z oj- 
czyzną. Mniej więcej na początku r. 1926 do 

      

  

ciół był wewnątrz polichromowany. 
Dopiero obecnie, w czasie odnawiania 
kościoła natrafiono na fragmenty za- 
pomnianych malowideł, Odczyszczo- 
no je i starannie zakonserwowano 
pod kierunkiem art. mal. Kazimierza 
Kwiatkowskiego, w trakcie zaś prac 
konserwacyjnych natrafiono w kilku 
miejscach na podpis malarza i datę, 
wyryte w tynku prawdopodobnie od- 
wrotnym końcem pędzla. Jak się ©- 
kazuje autorem barokowych malowi- 
deł był nieznany dotąd Jan z Jano- 
wicz, a więc malarz tutejszy, pocho- 
dzący z pow'atu lidzkiego. 

A teraz kilka słów o innej katego- 
rji odkryć. Corocznie przy robotach 
kanalizacyjnych w Wilnie natrafiają 
robotnicy na fragmenty murów i skle 

pień podziemnych. Wykonywa sę 
wówczas ścisłe pomiary i wykresy 
inwentaryzacyjne, mamy już takich 
pomierzonych fragmentów sto kilka- 
dziesiąt, a porównanie ich ze staremi 
planami miasta pozwala dorzucić nie- 
jeden przyczynek do historji rozpla- 
nowania i architektury Wilna. W. u- 
biegłym sezonie zanotowano mury 
i sklepienia podziemne mó ul. Uniwer- 
syteckiej, Małej Pohulance, ul. Syro- 
komli, w Cielętniku i ogrodzie Ber- 
nardyńskim, w podwórzu Urzędu Wo 
jewódzkiego. Obecnie przeprowadza 
się badania w Markuciach w związku 
z przekopywaniem gruntu przy regu- 
lacji ulicy. Tu, na urwistym brzegu 

Al Riffi przypędzono większą partję jeńców 
wojennych z armji biszpańskiej. Było tam 
wielu oficerów, a na czele partji znajdował 
się generał Silvestre. 

7 nazwiskiem gen. Silvestre  polączona 
jest największa klęska Hiszpanów w ostat- 
niej wojnie marokańskiej. W lecie roku 1921 
Abd — «i — Krim zajmował ceraz większe 
połacie zony  biszpańskiej, przewyższa jąc 
przeciwników liczebnością swyca napół dzi- 
kich herd, Gen, Slivestre postanowił zmierzyć 
swe siły z ritenami na odkrytym terenie, — 
Niemal bez oporu Hiszpaaie zajęli wzgórze 
Annual, umaucniająe swe pezy prowizorycz 
nemi okepami, gdy nagle otoczeni zosiali 
ze wszystkiech stren przez Arabów. Batałjo- 
ny hiszpańskie broniły się zaciekle, lecz p9- 
konała ich doskonała (aktyka wojenna slie- 
nów. W Bitwie ped Annual Hiszpunja straei- 

  

    

  

   

   

        
W] dniu 25 bm. odbyło się w pałacu Sta 

szica otwarcie muzeum archeol        

  

nad Wilenką, wznosił się kiedyś pa- 
łac Kiszków, który w połowie XVII 
wieku przeszedł drogą wiana do 
Chodkiewiczów. W r. 1853 Eustachy 
Tyszkiewicz wespół z Kirkorem roz- 
kopali częściowo teren, na którym 
znajdował się pałac Kiszczański, od- 
kryli fundamenty gmachu gdzie nie- 
gdzie posadzki ceglane, głęboki sklep, 
bruk pieców i ogromną ilość szcząt- 
ków kafli z hetbam; i literami, mo- 
nety z czasów Jana Kazimierza, kilka 
kawałków żelastwa i niewieki garnek. 
Mury, odsłonięte przez Tyszkiewicza 
i Kirkora, oddawna są zakopane i po- 
kryte roślinnością. Dzisiejszy przekop 
biegnie przez teren, dotąd niebadany. 
Dotąd odkryto kilka fragemntów mu- 
ru, jak się wydaje — resztek ogro- 
dzenia terenu pałacowego. Znalezio- 
no też nieco odłamków kafli z orna- 
mentacją roślinną i główkami puttoń; 
na 3 najciekawszych odłamkach 
przedstawiona jest walka rycerzy pie- 

szych w siedemnastowiecznych stro- 
jach. = 

Przy okazji wspomnę, žė przed 
kilku miesiącami, przyniesiońo do u: 
rzędu konserwatorskiego kilka kafli, 
znalezionych już dawniej w Cielętni- 
ku, na terenie dawnego Zamku Dol- 
nego — niektóre z nich, rzecz bardzo 
ciekawa, opatrzone są herbami 
Gdańska. 

Może już niezupełnie o odk 

    

ciach,—chciałbym jednak dodać 

  

mniejszemi perłami i 500 djamentami różnej 
wielkości oraz 84 bryłantami, Z innych klej 
notów kercnnych Aleksander Michajłowicz 
wspomina bryłant „Orłów* wagi 194 i pół 
karatów, nieszlifowany djament o 120 kara- 
łach, djament o 85 karatach i t. d. 

Reczny dochód cara wynosił 10 — 12 mil- 
jenów dolarów. Dla prywatnej osoby był to 
dcchód clbrzymi, ale każdy Wielki książę 
miał prawo na 200 tysięcy rubli rocznie, każ 
dn wielka księżna etrzymywała tytułem po- 
sagu 1 miijon rubli, każdy książę i księżna 

      

z carskiej krwi otrzymywali przy narodzeniu 
250,00 rubH i t. 4. Koszia utrzymywania 

łbrzymie. Wiełkie sumy wyda 
cia teatrów I sztuki a po 300 

ysięcy rubli darował ear swym przyjaciołem, 
jak n. p. księciu Mikołajowi Czarnogórskic- 

mu, Michajłowicz pisze, że po wyczerpaniu 
20 miłjonów funtów szterlingów zdeponowa 

nych w baakach angielskich „ear w dniu ab- 
kacji znajdował się w gorszem położeniu, 
iżeli ten ów prczes wielkiego koncer- 

nu, odchodzący na emeryturę"... 

   
    

        

  

To wszysiko jest ce išeiė wielee sub 
jektywne. Autor nie przytacza żadnych doku 
mentów, kłóre świadczyłyby o tem, jak ka- 
pióały zostały zużytkowane. Również nie 
można wier: opisowi finansowego położe 
nia rodziny skiej, (Centropress). 

      

sercu Sahary. 
ła wiełu swyeh synów. Generała Stlyestre 
widziano wówczas pe raz ini w towarzy- 

stwie dwóch pułkowników, gdy wspólneni 
siłami bronili się przed atakiem kilku jeźdź- 
ców arabskich. Przypuszezane, że gen. Sil- 
vestre poległ pot Annual, jakkolwiek zwłok 
jego wówczas nie znaleziono. 

Jeńcy nie traeą nadziei, mimo jenenasto- 
letniej niewoli, na wyzwolenie. Sam Esposito 
w towarzystwie pięciu śmiałków zbiegł z Al 
Riffi i pe długich tygodulaeh błąkania się 
po Saharze przedostał się do trancuskiego po 
sterunku wojskowego w Erfud, Esposito po- 
daje w pismach kllkudziesiąt nazwisk otiee- 
rów i żołnierzy, oddawaa uwnżanych za po- 
ległych, a więzionych w AI Riffl. Madrycki 
dziennik „Imęarcinał* wszezął obeenie kam- 
panję © wykup jeńców % 11 letniej niewoli. 

h. 

    

Zdjęcie masze przedstawia jedną z sal 
muzeum х wykopaliskami etruskiemi. 

  

ka słów o zamkach trockich. Konser- 
wacja obu zamków, lądowego i na . 

wyspie, rozpoczęta w r, 1929 i pro- 
wazona z funduszów państwowych, 
posunęła się w roku bieżącym znów 
nieco naprzód. W zamku lądowym 
uratowano przez podmurowanie frag 
ment baszty na murach zamku przed- 
niego, zwany popularnie „bocianiem 

gniazdem. W zamku głównym na 

wyspie zakończono konserwację wiel 

kiej wieży strażniczej, poczem zdjęto 
rusztowania, ustawione w r. 1930. 

Dla ułatwienia na przyszłość kon- 
serwacji wieży i umożliwienia obser- 

  

wacji stanu zachowania wbudowano, 
w dawną, okrągłą klatkę schodową 
wieży drewniane schody, prowadzące 
aż na przedostatnią kondygnację gór- 
ną: Ze względów bezpieczeństwa ot- 
wór wejścowy, prowadzący z dzic- 
dzińca wewnętrznego do klatki scho- 
dowej zamknięto żelazną kratą. 

Zakończono też już całkowicie 
konserwację południowej części fasa- 

dy i narożnika południowego zamku, 
a następnie odczyszczono zakonser- 

wowane skrzydło zamku z osłaniają- 

cego je gruzu i rumowiska. To były 

ważniejsze prace architektoniczne. 

Program konserwacji obejmuje je- 
dnak i resztki malowideł ściennych, 
zachowane we framugach okien wiel- 
kiej sali reprezentacyjnej I piętra. 
W roku bieżącym nie udało się wpra 
wdzie ze względu na brak fundu- 

  

Nr. 272 (2514). 

' WŚRÓD PISM. 
owy numer „Epoki*. Wyszedł Nr. 9 

tygodnika „Epoka': i zawiera treść następu- 
jea: 

Wydarzenia i dokumenty: Nie słyszał... 
Niewłaściwe interwencje. Zła tradycja „Wy 
czerpana konstytucja". Sensacja Londynu. 
„Czarna sprawa*. Zmierzch konia parowego. 
— Jamina Strzelecka: Reportaż szkolny -- 
Emil Breiter: — Stanisław Wyspiański. —- 
Uwagi o projekcie nowej ustawy o szkołach 
akademickich. — Wiliz: Snobokracja. H. Nai. 
Publiczność reaguje. — I. Reisler: Przebudo- 
wa przeciętnej jednostki. — Walka z litośc'ą 
— Marja M ewiczowa: K ikty sumienia, 
— Z Kmila: Wieś bez le a. — Zygmunt 
Rusinek: Przegiąd gospoda — St. Gr.. 
Przegląd polityczny. — Listy do „Epoki*. — 
Odpowiedzi redakcji. 

Redakcja i adm.nistraeja: Warszawa, uł. 
Okólnik 11. 

     

      

   

   

        

— Nr. 467 „Wiadomości Literackich* — 
(6 stron druku) przynosi artykuł wstępny 
Breitera o Wyspiańskim, artykuł Boya — Ze 
leńdkiego „Gwiazdka lekarza japońskiego @+ 
katolickich żon”, artykuł Krzywicki 
wstydnej eraturze“, wiersze Sc 
i Szempiliūskiej, dalszy ciąg wr 

iego z podróży do Ros, 
wattlinowskiego 
of. Srebrnego, 

ego, recenzje fił 
o Makowskim 

а о vYvin 

portrecie pani Hańskiej, fotomontaż „Czer 
mański w Ameryce". 

  

   

  

  

      
Odessy), omówienie 

  

   

   
recen. 

    

Nr. 39 tyg. „Kobieta Wspól- 
Wyspiań- 

jego 
ezesna* pos ony Stanisławowi 
skiemu i ilustrowany repredukcjam” 
przep'ęknych obrazów. 

Artykuł p. Samotyhowej p. ; 
€ to subtelna un pełnej po 

twórczości malarskiej poety. P. Kotar- 
„Kilłku Wwpomnieniech o Wyspiań 

* wskrzesza pamięt 

    

    

      

   

    

   

     

i w Chi- 
„Goklzinę 

„Wojna a 
streszczenie broszurkt 

ch pacyfistycznych, wydanej sta- 
Opieki nad 

o teniiencj 
raniem Międzynarodowej Ligi 

įeckiem. 
Recenzje ksią sprawozdania z kin : 

dalszy ciąg powieści Anieli Gruszeck'ej p. t. 
oda w niezuunym Kraju” kempletują 

iowy numer. 
W dziale „Mój Dom” wynik ankiety Zw. 

Pań Domu w sprawie unormowania godzin 
handłu : mi, porady kos 
metyczne episy kuchenne. 

  

   

   

  

     

  

   
„Madela'rė“ 

  

   
    

   
     

  

      

szyl „Tę- 
mego przy- 
W osłatnim 

na _pi'erswszym 
Ža 

— Pani Księž 

   

ilustracje, a łączy się również z nią tematycz 
nie czterobarwna okładka. Najświeższy 
szyl „Tęczy“ przynos', obek trzech artyku- 
łów poświęconych Wyspiańskiemu, artykuł 
o starym Egipcie oraz fantazję o życiu za lat 
50. Ponadto poruszone zostały następujące 
tematy: naród polski składa się z 40 miljo- 
nów ludności, człowiek pozbawiony wolności 
podróż do Rayczy, zmiany klimatyczne w 
dziejach ziemi, rozwój poczty na znaczkach, 
Msza św. na hali, życie w Sowietach, od pow 
stania do powstania, państw. odznaka sporto 
wa, historja gramofonu i wiełe innych. Wszy 
stkie artykuły ilustrowane ciekawemi zdję- 
ciami. 

„Tęczę” otrzymać można w księgarniach, 
kioskach, u kolporterów, oraz wprost w ad- 
ministracji, Poznań, AL Marcinkowskiego 22. 
Numer pojedyńczy -— str. 80 druku, cztero- 
barwna okładka, 150 ilustracyj — cena zł. 2. 

  

   

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

BAECEETICYRO TOWARZE 

Kronika telegraficzna. 
— Przybył do Genewy w dniu 25 bm. 

ambasador Rreczypospoktej w Rzymie p. 
Przeździecki. 7 

— Nowy ambasador Rzeszy w Paryžu 
Kocster złożył w dniu 25 bm. wizytę ambu- 
sadorowi R. P. w Paryżu Chłapowskiemu, 
wozpoczynając w ten sposób szereg oficjal. 
nych wizyt w korpusie dyplomatycznym. 

— By Hitler został kanclerzem, jak po- 
daje lewicowa prasa w Essen, domagają się 
przemysłów w zagłębiu Ruhry. Rzekomo 
Hitler zobowiązał się, że nie poprze żadnego 
strajku w zagłębiu, a po dojściu do władzy 
zdusi wszelkie strajki przemocą. 

— Hitlerowey uzyskali prawo uczesnicze- 
nia w posiedzeniach sejmu bawarskieg« d 
byli usunięci na 20 posiedzeń za zjawienie 

się w uniformach. 
— Na 5 do 18 mies. więzienia skazano 

hitlerowców za zamachy bombowe w okof- 
cach Tylży. 

— Strajk studentów w Cluj (Rumunja) 
rozpoczął się z powodu podwyższenia opłat 
akademickich. 

  

  

   
      

  

   

  

  

szów zakonserwować tych malowideł, 
zato wykonano ścisłe, barwne kopje 
inwentaryzacyjne, które sporządził 
art. mal. Jerzy Hoppen. Istnieją wpra 
wdzie drobne szkice rysunkowe 7 
malowideł  trockich sporządzone 
przed stu laty przez Smokowskiego 
i Rusieckiego, wartość ich naukowa 
jest jednak niewielka. Kopje p. Hop- 
pena wykonane są według najnow- 
szych wymagań inwentaryzacyjnych: 
w naturalnej wielkości na dwudziestu 
kilku planszach, ściśle pod względem 
rysunkowym i malarskim, z odtworze 
niem techniki malowidła. Znaleziska, 
wydobyte z gruzów w zamkach troc- 
kich, ponumerowane i opisane, miesz 
czą się tymczasm w kilkunastu s J 
niach. Specjalnie ciekawych przed- 
miotów dotąd nie znaleziono: są to 
przeważnie odłamki kafli, różnorodne 
cegły, kawałki dachówek i t. d. 

W akcji ratowania zabytków prze- 
szłości współpraca szerokich kół mi- 
łośników przeszłości odegrać może 
dużą rolę, dlatego: kończąc to krót- 

kie sprawozdanie, zwracam się z ape- 
lem o łaskawe komunikowanie Urzę- 
dowi Konserwatorskiemu uwag i sp» 
strzeżeń o wszelkich znaleziskach i 
odkryciach, dokonywanych przypad 
kowo, a nie objętych opieką czynni- 
ków fachowych. 

Stanisław Lorentz. 

ae pe 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU lali 
Symulował napad, 

aby wytłumaczyć się przed kredytorami. 
Daniełewicz Kazłmierz z zaścianka Kras 

me gm. krzywiekiej, pow. wilejskiego złożył 
zameldowanie w swoim czasie, o czem już 
donosiliśmy, że w odległości 3 kilometrów 
od Wilejki napadłi na jego dwaj osobniey i 
pod groźbą rewolweru żądali wydania pie- 
między. Danielewicz oświadczył również, że 
w czasie, gdy bandyci rewidowali jego rze- 
<zy na furmanec, udało mu się zbiec. Napast- 
nicy mieli z torby jego zabrać 95 złotych. 

Szezegółowe dochodzenie, przeprowadze 
ne przez władze policyjne, ustaliło, że Dame 
łewicz zawsze był w długach, pieniędzy nie 
posiadał i nie mógł też mieć swych 95 zł., 
Daniclewiez nie mógi nawet określić dok- 
ładnie jak wygiądała torba, w której piema- 
dze były przechowane.Powołał się na jakie- 

goś Nosiewieza, który niby wręczył mu te 
pieniądze na kupno wódki, okazało stę jed- 
nak, że Nesiewiez nie o wręczeniu tych pie- 
niędzy nie wie. 

Przyeiśnięty do muru Danielewicz zmu- 
szcny był przyznać się, że napad symułował. 

   

Opowiedział on, że we wsi był już wszyst 
kim winien, kredytorzy go męczyli, a on cezę- 
sto nie miał nawet na owies dla konia. To 
też powstała u niego myśl że, po takim sy- 
mułówanym napadzie będzie mógł wyttuma- 
czyć się przed kredytorami dlaezegi im nie 

płaci. 

Władze policyjne skierowały sprawę prze- 
ciwko Danielewiezowi do sądu, za wprowa- 
dzenie polieji w błąd. (e) 

Zbrojny napad rabunkowy. 
BRZEŚĆ n. B., (Pat), We wsi Romatowa 

Stare gminy wielkoryckiej do Grzegorza Fie 
adoruka wtargnęło wieczorem 22 bm, trzech 
uzbrojonych i zamaskowanych osobników, 
zaś dwóch innych stanęło przed domem. O- 
sobniey €i, steroryzowawszy domowników, 

zażądali dobrowolnego wydania pieniędzy. 

Ponieważ żona napadniętego wzywała pomo- 
cy, zakneblewali jej usta i splondrowali mie 
szkanie, zabierając znalezione produkty ży- 
wneścicwe. Pieniędzy nie znaleziono. Napa- 
stniey, zamknąwszy cd zewnątrz mieszkanie 

cdcałili się w niewiadomym kierunku. 

   

Nieudany raid powietrznej floty 
litewskiej nad pograniczem polskiem. 

Trzykrotne lądowanie samolotów litewskich 
na terytorjum polskiem. 

Z pogranichza donoszą, iż onegdaj rana 
ma odeinku granicznym Wiżajny ukazała się 
Mitewska flota powietrzna złożona z czterech 

samelotów wcjskowych. Eskadra litewska 
obleciuła okołiczne wsie graniczne i skiero- 
wała się w kierunku granicy litewsko-prus- 
kiej. 

iw. pewnym momencie jeden z samolotów 
począł nagle opadać i lądował niedaleko wsi 
Zabiłe Małe. Lotnicy zauważywszy iż znaj- 
dują się na terytorjum połskiem poczęli b: 
skawicznie naprawiać samołot. W trakcie 
tege do aparatu zbliżyło się kilku włościan: 
i osadnik wojskowy, który lotników litew- 
skich usiłował zatrzymać, lecz ci steroryzo- 

    

wali go rewolwerami i puściwszy w ruch mo 
tor samołotu odlecieli w kierunku Kalwarji. 

Również opadł sumołot litewski jak się 
okazało z tejże eskadry na pola wsi Zabic- 
lanie w pow. suwalskim, lecz po 16 minu- 
tuch załążył podnieś ćsię w górę i odlecieć w 
kierunku Grajewa, zamiast graniey litewskiej 
Pod Grajewem samołot litewski po raz drugi 
zamierzał lądować, lecz widząe, iż znajduje 
Się na ziemi polskiej 6dłeciał na teren Prius 
Wsehodnieh. 

Eskadra litewska cdbywała po raz pierw 
szy lot nackcło graniey litewsko-pruskiej i 
litewsko-połskiej na nowym typie samoło- 
tów własnej konstrukeji. 

Niemenczyn. 
POŚWIĘCENIE DOMU SPÓŁDZIELNI 

„ŁĄCZNOŚĆ*. 
Dnia 21 Fstopada rb. odbyła się tu piek 

ma uroczystość poświęcenia domu Spółdziel 

czego Stowarzyszenia $pożywców „Łączn 
 Niemenczynie, Poświęcenia dokonał miej- 

scowy ksiądz dziekan. 
WI uroczystości wzięli udział: członkowie 

Rady Nadzorczej | Zarzadu w komyplecie, -- 
«złonkowie Spółdzielni, przedstawiciele władz 
gmianych i miejscowej Kasy Stefczyka, oraz 
delegat Związku Spółdzielni Spożywców Rz. 

ł w Wilnie. 

iu „Łączność 
ona 248 ra 

  

       

      

   

    

   
   

powstała w 1913 
. Dzięki oszcz 

  

roku. Źrzesz 

nej ge darce władz a w szczególności ofiar 
j y p. br. Stunkiewicza — Spółdzielnia 

  

    

    

nej p. i ы 
wozwijała od założenia j rozwija nadal 
pomyślnie czego wymownym dowodem może 

ignięty dorobek. wyrażający się w 
sumie zł. 7,000 — własnych kapitałów, oraz 
budynek wartości biłansowe 

dać nałeży, że tytulem zwrot 
płacono członkom w tym czasie zł. 5.000. 

Obroty towarowe w sklepie w roku 1931 
wyniosły zł. 102 ty '©, u czysta nadwyżka 
zł. 1,850. 

    

  

zł. 4.000. — Do-   

      

       znacz 
e warumki zwoju. 

sklepowy specjalnie dostosowana 
„sło wymożonego ruchu handlow. -— Oprócz 
sklepu znajdują pomieszczenie w domu: ma. 

. biuro i mieszkanie dla pracownika. 
edzińcu znajduje się specjałne pomie 
e na postój furmanek, co 

ydnieniem dła ludności wiejskiej. 
ład Niemenczyna jest w dzi й 

ach bardzo pouczający. Okazuje się 
wiem, że wbrew ogółnemu mniemaniu 
przy dobrych chęciach i 
=zna zupełnie normatuic vpółd 

  

   
    

   

  

    
    

  

     
  

      

Nie należy tylko wszysikiego kłaść na karb 
kryzysu i kać aż się on skończy, lecz aie 
zwłocznie zabrać się do pracy, a rezultaty 
dodatnie okażą się wkrótce. Uczestnik, 

Z pogranicza. 
WYSZLI NA POLOWANIE I ZNALEŹLI SIĘ 

W Z, S. R. R. 

Dnia 22 bm. 45-leini Ignacy Wiśniewski, 
mieszkaniec wsi Darewicze położonej na po 
graniczu polsko-sowieckiem w rejonie Su- 
ehedowszezyzny wyszedł na polowanie i nie 
powrócił do domu. Zaniepokcjona rodzina 
powiadomiła władze śledcze które w wyni- 
ku dechodzenia ustaliły, iż Włśniewski po- 
lująe ze swym kolegą sąsiadem Adamem Har 
nionkiem w niewytłumaczony sposób dostał 
się na teren sowiecki i tam został aresztowa 
ny przez sowieckich strażników. 

Komendant sowieckiego odcinka obu wło 
śelan zatrzymał, aż do czasu przeprowadze- 
nia dochodzenia, w jakim celu znaleźli się 
oni na terytorjum sowieekiem. 

    

ZLIKWADOWANIE PRZEMYTNICZEJ 
SZAJKI HANDLARZY ŻYWYM TOWAREM. 

W. rejonie edeinka granicznego Filipów 
organa KOP, zlikwidowały szajkę handlarzy 
żywym towarem, na której czele stał nieja- 
ki Ryszard Kupnień pochodzący z Kwidzy- 
nia (Prusy Wkehodnie). Szajka Kupnienia 
pod pretekstem sprzedawania losów loteryj- 
nych, akeyj i t. p. odwiedzała wsie i mia- 
steczka, gdzie wyszukiwła przystojne dziew- 
czętu. Ofiary swe handlarze werbowali rze- 
komo na roboły de fabryk tkaekich i przę- 
dzalni. W, pedstępny i nieeny sposób zdo- 
łali ceni wywieźć kilka dzieweząt. Ostatnio 
Kupnień w towarzystwie niejakiej Cyceyiji 
Łejezakówny zamierzał dostać się na teren 
Prus Wsehodnich, Na graniey został zatrzy” 
many wraz ze swoją ofiarą. 

SPORT. 
Wilno przed egzaminem 

sportowym. 

fmterwencja wiłnian w Warszawie. 

Aczkolwiek jest garstka ludzi u 
mas, którzy twierdzą, iż „nie jest tak 
źle, jak się mówi* to jednak sport 
wileński zdąża ku upadkowi. Najlep- 
szym dowodem niezadawalnia jącego 
stanu sportowego naszego grodu jest 
=żywa troska p. wojewody Beczkowi- 
„cza, który będąc w Warszawie, łącz- 
mie z deleg. WH. Kom. Uzdr. Stos. 
Sp. w osobach pp. Niecieckiego i kpt. 
Ostrowskiego, interwenjował w P. U. 
"W. F. w sprawie zamierzonej likwi- 
ałacji Ośrodka W. F. w Wfdnie. 

W powyższej konferencji z ramie 
mia P. U. W. F. brali udział: dyr. P. 
U. W. F. płk. Kiliński oraz ppłk. 
Krzycki i ppłk. Ziętkiewicz. W wy- 
miku zdołano uzyskać odroczenie lik - 
widacji Ośrodka na pewien termin 
decz dalsza jego egzystencja stoi pod 
znakiem zapytania. Przedstawiciele 
P. U. W, F. wprost oświadczyli, iż 

brak zainteresowania się wychowa 
miem fizycznem ze strony społeczeń- 
stwa i Miejskiego Komitetu Wych. 
Fiz. w Wiinie przekreśla celowość 
istnienia u nas Ośrodka W. F. Na- 
stępnie stwie no złą konstrukcję 

organizacyjną w sporcie wileńskiim. 
A więc Wiino samo musi złożyć 

egzamin ze swego usportowienia. W 
najbliższym czasie oczekujemy sze- 

regu reform. które pozwolił by w 

jak najkrótszym czaste wykazać po- 
prawę naszego sportu. 

Dotychczasowy bezład i ospałość 
muszą zginąć! Czekamy na dals 
działanie K. U. S. K. S-u, i sądzimy: że 
pod kierownictwem płk. Wendy do 
pnie on zamierzonego celu. 

        

    
      

DRUKARZ — MISTRZEM KLASY B. 

WARSZAWA, (Pat). Mecz o mistrzostwa 
Klasy B okręgu Warszawskiego Drukarz —- 
AKS 26 został zwerytikowany jako 3:0 — 
walkower dla Drukarza. W! rezułtacie Dru 
Kkarz zdobył mistrzestwo klasy Bi z tej ra- 
«ji wchodzi do Llasy A 

MECZ WIISŁA”—POLONJA DOJDZIE 
DO SKUTKU, 

WARSZAWA, (Pat). Jak już donosiliśmy, 
łigowa drużyna Wiisły została zawieszona 

7 rząd Ligi z powodu nieuregułowania 
ości. Z tej racji mecz miedzielny Wi- 

sła—Połonja został pod znakiem zapyta 5 
Jak się obecnie dowiadujemy, zarząd główny 
Ligi odrzucił proś eszenie 

na najbliższą nie: 
aby doprowadzić Ho skutku ostatni w 
omie mecz ligowy Wisła—Połonja. 
zdecydował urzędujący prezes Ligi 

ołędziowski, który zarządził odwiesze- 
isły ex ipraesidio na dzień meczu z Po- 
Wbbec tego miedzielny mecz Wfsła— 

dzie do, skutku. 

Lokatorzy interwenjują 
w.sprawie obniżenia komor- 
nego i wstrzymania eksmisyj. 

Onegdaj u władz centralnych in- 
terwenjowała rada Zrzeszenia Lokato 
rów. W skład delegacji weszli przed - 
stawiciele wszystkich większych miast 
polskich, m. in. i Wilna Delegacja zło 
żyła memorjał, w którym uzasadnia 
konieczność obniżenia komornego tak 
w nowych jak i w starych domach o0- 
raz wydanie zarządzeń na wstrzyma- 
nie eksmisyj nietylko w mieszka- 
niach 1 i 2-izbowych, ale i w mieszka- 
niach większych, o 'ile zostanie stwier 
dzone, że lokatorzy nie są w stanie 
opłacić komornego naskutek rzeczy- 
wistego zubożenia. 

Postulaty rady Z-nia lokatorów bę 
dą rozpatrzone na jednem z najbliż- 
szych posiedzeń Prezydjum Rady Mi- 
nistrów. 

   

  

       

    

   
    

      

  

  

  

  

    

Ostrzeżenie. 
Zostało ustałonem przez Włojewódzki Ko- 

mitet do Spraw Bezroboc iż osoby niepo- 
wołane nieprawnie przeprowadzają wywiady 
rzekomo z ramienia Komitetu, wykhudzają: 
od bezrobotnych pieniądze. 

W. związku z powyższem Wojewódzki Ko 
mitet podaje do publicznej wiadomości, iż 
wywiadowcy Komitetu są zaopatrzeni w od 
po leg e, które powinni oka: 
na Każde żądanie ,strony zainteresowanej. 

Cheąr przeto uniknąć nieporozumień Ko- 
mitet uprasza o każdorazowe wylegitymowa- 
nie osób przeprowadzających wywiad. 

    

      

         

  

EL RER 

Niekoronowani władcy złodziejów. 

Sąd okręgowy rozpatrywał wczoraj nieco 
dznenną sprawę, Podczas przewodu padały 
ra po raz nazwiska Świata przestępczego Wil 
na, a poprzez misterne koronki zeznań swiad 
ków obrony i oskarżenia przezierał cień wal- 
ki dwóch hersztów konkurujących band i nie 

i powiemy że potęż- 
ь ę o rzeczach które 
ły. Trzi było często uświada 

że nie trafiliśmy nieoczekiwanie 
do sali sądowej w Chicago, lecz jesteśmy w 
naszem spokojnem i powolnem Wilenku. 

Napozór sprawa, choć niecodzienna, nie 
zapowiadała niespodzianek. 

Na ławie oskarżonych zasiedli Zelik Le- 
winson, Abel Witkin, Rubin Kantor, Berek 

   

   

     
  

  

łając po uprzedniem porozumieniu się, por- 
wali 8-letniego Josela Lejbowicza (Wielka 18) 
syna zamożnego kupca, współwłaśccela lom- 
bardu Kresowja, żądając od nego okupu w 
wysokości 15 zł. (artykuł 5002, cz. II KK) 
Jednak misternie obmyślony plan zawiódł na 
całej linji, Ojciec Josiela. od którego banda 
ażądała okupu nie przeraził się groźbą i po 

wiadomił policję. Posłanńca z drugim listem 
ujęto i wkrótce natrafiono na ślad właściwy 
Banda była zmuszona dziecko wypuścić. 

Na rozprawę zawezwano przeszło 30 ś 
dków, zbadano zaś 26-ciu. Z zeznań ich moż 
na odtworzyć całkowity przebieg sprawy i po 
dać charakterystykę oskarżonych. 

Zelik Lewinson, zwany Chana-Bobkies, oj 
ciec 6-ga dzieci restaurator i właściciel 2-ch 
domów jest grubą rybą. Wynajął do obrony 
dwóch tęgich adwokatów pp. Andrejewa i 
Engla. 

W roku 1921 był furmanem u Gordona 
dziadka porwanego. Przeszłość ma obfit: 
wyroki, skazujące za podżeganie do zabó 
wa a nawet, jak zeznaje kom. Mrocze / 
napady rabunkowe. Przed kilku laty naležai 
do bandy ziodziejskiej „Bruderfereinu“, Po- 
tem stanął na czele „Złotego Sztandaru”, sku 

piającego złodziejów i paserów. Jest panem 
całą gębą. Znają go wszyscy kryminaliści 
Wilna. 

Do winy porwania małego Josela nie przy 
znaje się. twierdzi, że go nawet szukał na 
prośbę Gordona i z własnej kieszeni ofiaro- 
wał 500 zł. za wskazanie bandytów. Zaznacza 
z przechwałką że to nie pierwszy raz proszą 
86 o pomoc w podobnych wypadkach „U pre- 
zesa sądu okręgowego w Wilnie była kradzież 
to ja też znalazłem rzeczy skradzione”! Przez 
dyskrecję jednak nie chce wymienić nazwiska 
owego prezesa. 

Otóżó ten potężny herszt „Złotego Sztan- 
daru* ma niemniej potężnego wroga w 0so- 
bei niejakiego Wojciuka, pana i władcy koi 
kurującej bandy złodziejaszków, który mu 
przy każdej sposobności z sadystyczną roz- 
koszą podstawia nogę. 

Berko Krawiec, malarz pokojowy karany 
duwletniem więzieniem za oszustwo, cieszy 

RADJO 
SOBOTA, dnia 26 listopada 1932 r. 

11,40: Przegląd prasy polskiej. Kom. me- 
teor. Czas, 13,10: Kom, meteor. 13,15: Pora- 
nek szkołny. 14,55: Program dzienny. 15,00: 
Utwory Schuberta i Mozarta (płyty). 15,40: 
Komunikaty. 15,50: Wiad. wojskowe, 16,00. 
Słuchowisko dla młodzieży. 16,25: „Wilcze 
Kły Radjowe*. 16,40: „Szlakiem kresowych 
zamkėw“ — odczyt. 17,00: Muzyka z płyt. 
17,40: Odczyt aktualny. 17,55: Program na 
niedzielę. 18,00: Muzyka łekka. Wiad. biežą- 
ce. D. c. muzyki. 18,50: Rozmaitości. 19,00: 
Tygodnik litewski. 19,15: Nowości teatralne. 
19,30: Na widnokręgu. 19,45: Prasowy dz. 
radjowy. 20,00: Koncert życzeń (płyty). 20,40: 
Transmisja opery z Amsterdamu „Falstaff“ 
— Verdiego. 21.25: Dod. do pras. dz. radį 
21,30: D. c. transmisji opery z Amsterdamu. 
22,35: Wiad. sportowe. 22,45: D, <. transm. 
opery. 23,55: Kom meteor. 

    

       

  

  

      

   

       

    

      

      

INIEDZIELA, dn. 27 listopada 1932 r. 
10.00: Transmisja nabożeństwa. 11.35: Od. 

czył misyjny. 11.58: Sygnał czasu. 12.05: 
Transmisja Akademji ku czci Wyspiańskie- 
go. Komunikat meteorologiczny. Dalszy ciąg 
akademji.14.00: Komunikat meteorologiczny 
rolniczy. 14.05: „Ostatnie zabiegi przed zimą 
iv gospodarsiwie* — odczyt, 14.25: Muzyka. 
1440: „Co słychać, o czem wiedzieć trzeba” 
— odczyt 15.00: Audycja dla wszysikich 
(część I). 15.00: Muzyka (płyty). 15. „Pow- 
stanie listopadowe w Wilnie“ — pogadanka. 
15.15: Muzyka polska (płyty). 15.20: Audy- 
«ja žolniensko-sinzelecka. 1600: Audycja dia 
młodzieży 16,25: Audycja dla wszystkich (cz. 
II-ga). 16.25: Muzyka polska (płyty), 16.30: 
„Kto to był Stanisław Wyspański?* — 

  

   

  

    
Gy. 

16.45; Muzyka polska (ptyty). 16.50: „, By 
«ia prowincji* — pogadanka. 17.00: Godzina 
życzeń (płyty). 1 

  

Program ma ponie- 
działek. 18.00: Recital śpiewaczy. Transni- 
sja z Krakowa; Pochód na Skałkę. Dalszy 
ciąg recitalu. 18.30: „Jak zachować dobry 
wzrok w wieku szkolnym" — pogadanka. 
18.45: Litewska audycja literacka. 19.00: Słu 
chow ko. 1945: Wyniki konkursu muzycz 

20.00: Pieśni Eugenjusza Pankiewicza. 
Koncert. 21.50: Wiiadomości sportowe 

ina i prowincji, 22.00: Dalszy ciąg kon- 
certu. 22.25: Koncert chopinowski. 23.00: Ko- 

3.10: Transmisja z teatru „Mor 
II cz, rewji „YO-YO*. 

NOWINKI RADJOWE. 
SCHUBERT .I MOZART. 

Popołudniowy 'koncort kamerałny z płyt 
gramofonowych (godz. 15) zawiera zawsze 
chętnie słuchaną „Symfonję niedokończo: 
Schuberta, następnie „Koncert Hetowy“ 
Mozarta i dwie arje z opery „Don Juan* w 
wykonaniu M. Stabile. 

   

  

skie Oko“ 

   

SZLAKIEM ZAMKOW KRESOWYCH, 
O godz. 16,40 nadaje Lwów odczyt prof. 

Jana Liwoczyńskiego, który powiedzie radjo 
słuchaczów szlakiem kresowych zamków. — 
Będzie to migawkowe ujęcie wycieczki z 
podkreśleniem krajobrazu i dziejów pamią- 
tek regjonalnych Złoczowa, Podhorców, Ole- 
ska, Krzemieńca i Wiśniowca. 

Wynik konkursu polskiego 
radja. 

WARSZAWĄ, (Pat). Kilka tygodni temu 
Polskie Radjo ogłosiło dostępny dła wszyst 
kich konkurs na krótkie i popularne hasło 
radjowe. Z wiełu tysięcy nadesłanych haseł 
jury konkursowe wybrało 10, zapraszając 
ogół radjosłuchaczy do ustalenia ich kolej- 
mości. Na wezwanie to madeszło 14.783 odpe- 
wiedzi. Zgodnie z plebiscytem radjosłucha- 
czów pierwszą nagrodę w wysokości 250 zł. 
zdobyła pani Marja Cywińska w Rakowie k. 
Częstochowy za hasło: „Radjo nie zbytek —- 
radość, pożytek". Drugą nagrodę w kwocie 
150 zł. otrzymał p. Mieczysław Konopka w 
Sochaczewie za hasło: „Kto radja słucha —- 
wzbogaca ducha". Trzecią nagrodę w wyso- 
kości 100 zł. zdobyła pani Wanda Pieńkow- 
ska z Warszawy za hasło: „Radjo w izbie —- 
świat na przyźbie”. 

    
   

  

WA DOE NSE 

wileniska. 

wną pannę na dolary, a potem 
w rūku 1923 razem z Lewinsonem zamierzał 

porwać synka kupea Balberyski 
Spaliło wtedy im na panewcie. Obce 

  

  

    sławę najgorszą. Bawił przez kilka 
meryce, może nawet lam ałeił sit      

  

  

wodzie porywania dzieci,    k słusznie prz, 

  

szcza Świadek komisarz Niemiro, a może na - 

  

wet był człon 
ko jest moż 

em bandy Al Capone'a, wszyst 
we. 

  

   

Otóóż ci dwaj czołowi działacze złotego 
sztandaru* mieli stworzyć i opracować pro- 
jekt porwania Josiela Lejbowicza, powierza- 
jąc jego techniczną stronę furmanawi Witki 
nowi i Kantorowi. 

Abel Witkin przyznaje się 
powiada jak dokonał porwa 
Rantora. Do tego czy 

do winy i 0- 
ia przy pomocy 

  

    

    

       
Zezmanic to jest sensacją, bo podezes 

śledztwa Wisitkin „sypał* Lewinsona. 

Na pytanie przewodniczącego sędz. Lima 
nowskiego oświadcza że w śledztwie kłamał, 
a teraz prawdę. Na jego poprzednich 
zeznaniach zaciążyła ręka Wojciuka. Dodaj. 
my jednak, że na obecnych zeznaniach mogą 
iążyć podarunki, które otrzymywał on i ro- 

dzina przed sprawą, jak to wynikło z pytań 
powoda cywilnego, adw. Powirskiera, Któż 
jednak dojdzie kogo Witkin i Kantor, który 
potwierdza zeznania swego przyjaciela i przy 
znaje się do winy współdziałania boją się 
czy lubią bardziej Wojciuka, czy Lewinsona, 
do którego bandy należą obecnie. Prawdziwa 
aleaponjada! 

Witkin i Kantor twierdzą, że nie wiedzieli 

Mieli otrzymać od Kaca (poprzed- 
i od Lewinsona) pieniądze za od- 

wiezienie chłopca na ul. Piłsudskiego 54. 
Reszta oskarżonych nie przyznaje się do 

winy. Widzieli chłopca, rozmawiali z nim, 
lecz nie wiedzieli, że jest porwany. 

Przed sądem 
zeznaje Josel Lejbowiez. 

Inteligentny, bystry i spostrzegawczy chłopiec. 
Lubił jeździć sankami. Z Witkinem i Kanto- 
rem jeździł już przed dniem porwania. W 
tym dniu zaś gdy wyszedł ze szkoły, Witkin 
był szczególnie uprzejmy. Chętnie udał się 
z nim na przejażdżkę (pierwszy go nawet po- 
prosił o to), W towarzystwie kolegów, któ- 
rych potem zostawili na Tyzenhanzowskiej 
Witkin przywiózł go na ulicę Rudnicką do 
domu nr. 47 i pozostawił. Wkrótce zjawiła 
się z jabłkami i bułką Basia Klugier, powie- 
działa, że jest krewną i przychodzi od rodzi- 

    
    

       

  

    

   

      
   rochę w nocy spał i li 

ie Było ich dwanaście. 
dział później o tem kom. Niemirze, 
prowadził dochodzenie, 

Nazajutrz odwieziono go na ulicę Piłsuds- 
kiego 54, do Kantora a stamtąd w nocy na 
ulicę Wielką. Rozstał się z Kantorową jak naj 
lepiej, jak z dobrą znajomą. Prosiła go tylko 
by mówił, że był u Polaków, a nie u Żydów. 

Następny świadek, Ajzik Lejbowicz, oj- 
ciec dziecka, opowiada o listach, żądających 
okupu. Na pytanie prokuratora Klasse, czy 
mógłby zapłacić wtedy bez uszczerbku dła 
swoich interesów 15 tys. zł. odpowiada, że 
mógłby. 

Jasza Kagan, z którym Joseł L. rozpoczął 
feralną przejażdź 

  

       
który 

  

  

  

  

    

   

  

Świadek komisarz Niemiro opisuje prze- 
bieg śledztwa, popłoch bandy „łotego 
Sztandaru”, gdy ta dowiedziała się że policja 
jest na ich tropie, rzuca charakierystyczne 
światło na Lewinsona. Oto pewna firma, zna- 
na w Wilnie, w r. 1931 musiała dać monopoł 
Lewinsonowi na przewóz swych transportów 
cLawiala się, że w przeciwnym wypadku bę- 

dą Gne niemiłosiernie okradane, 
Natomiast pod opieką Lewinsona były bez- 
pieczne i nienaruszone! 

Wywiadowca ze Smorgoń mówi, że wy- 
krył Lewinsona, który po odnalezieniu dziec- 
ka uciekł z Wilna, w melinie złodziejskiej w 
Smorgoniaćh. Lewinson rzekł przy aresztowa 
niu: „Przegrałem*! 

Komisarz Mroczek dosadnie charakteryzu 
je oskarżonych i ietla charakterystyczne 
stosunki, jakie panują między niektóremi ste 
rami kupieckiemi Wilna, a złodziejami, Do 
wiadujemy się, 
że ekradzicny kupiee często pertraktuje bez- 
pcśrednio ze złodziejami, nie zawiadamiając 
© iem polieji, o wykup rzeczy skradzionych. 
Oświadcza także z całą stanowczością, że, 
jak donieśli dotychczas niezawodni infer- 
muitorzy, Lewinsen po zorjentowania się, że 
przegrał sprawę i może poważnie odpowia- 
dać, zaproponował bandzie, by dla zatarcia 
śładów zamordować  Josiela  Lejbowicza. 

Banda na to nie zgodziła się jednak. 
Mojżesz Solecznik, lat 13 jest ważnym 

świadkiem. Pisał on, jak ustalili eksperci 1 
do czego sam się przyznaje, te dwa listy z żą 
daniami okupu. Solecznik mówi, że o napi: 
sanie listów prosił go Izaak Kac. Sąd konfron 
tuje Kaca z Solecznikiem i tu pęka bombi:: 

    

  

    

  

Bić i patrzeć czy równo puchnie, 
Wi osadzie kolejowej Zahacie, gminy pro- 

zorockiej powiatu dziśnieńskiego stała się 
rzecz mrożąca krew w żyłach — i to nie 
w znaczeniu przenośnem, ale dosłownem: — 
mrożąca krew w żyłach rąk i nóg Weromki 
Kulonok, która uległa męczarniom odmroże 
nia górnych i dolnych kończyn. 

A było tak: 
Bolesław syn Kszysztofa Bolszio 39-letni 

tęgi mężczyzna będąc oficerem KOP. postą- 
pić sobie ticzem Kmicic łub Bohun (boha 
tenzy powieści Henryka Sienkiewicza). 

Ów Bolesław w grudniu 1928 r. „nałdużyt 
swoich obowiązków”. 

Pod pretekstem swych praw do rewido- 
wania i zatrzymywania podejnzanych osob 
ników ipozbawił wolności osobistej Weronike 
Kulonok przez zatrzymanie na strażnicy, -— 
„Poczem“ (ale — po czem?) zebraniając się 
jej ubrać kazał eskortować 13 klm. po śniegu, 
(oczywiście boso i w stroju conajmniej nie 
pełnym) do miasteczka Prozorok, powodu 

  

   

  

jac tem męczarnie wskutek odmrożenia gór 
nych i dolnych kończyn. 

Sprawa była rozpoznawana w Wilnie w 
Sądzie Okręgowym 12. 8. 1932 roku, gdzie 
Bolesław został skazany na 1 rok więzienia. 

Dnia 25 bm. rzecz znalazła się w Sądzie 
Ajpelacy jnym w Wiilnie. Tu postanowiono ka- 
rę zmniejszyć i na mocy art. 248 K. K. ska 
zać zapalczywego "Bolesława na 6 miesięcy 
więzienia i 90 zł. opłat. 

Na zasadzie art. 4 Rozporządzenia Prezy 
denta R. P. z dnia 21 października 1932 roku 
orzeczoną karę pozbawienia wolności uznano 
za darowaną w całości. 

Obronę wnosił mec. Andrejew. 

W sprawozdawcy wzbudziło się westchnie 
nie do tych dobrych starych czasów, gdy nie 
tylko kwitły na rubieżach Rzeczypospolitej 
równe Bolesławowi temperamenty, ale i ist. 
wiał wypróbowany, szlachetny rodzaj kary: 
chłosta. Ost. 

PET SRUDAT- MERIDIAN WRCR 

30-lecie pogotowia ratunkowego 
w Wilnie. - 

Dnia 8 grudnia r. b, przypada ju. 
bileusz 30-lecia istnienia wileńskiego 
pogotowia ratunkowego. ' Pogotowie 
wileńskie powstało w roku 1902 jako 
Towarzystwo Doraźnej Pomocy, zało- 
żone przez jego pierwszego prezesa, 
hr. Władysława Tyszkiewicza. 

Przez 30 lat pełniąc swą samary- 

tańską służbę wśród rozmaitych kolei 
losu przechodząc najcięższe okresy eg 
zystencji pogotowie wileńskie zapisa- 
ło się we wdzięcznej pamięci ogółu 
mieszkańców Wilna. 

Jubileusz 30-lecia obchodzony bę 
dzie w ramach wewnętrznych bez żad 
nych uroczystości nazewnątrz. 

Co będzie ze stacją autobusów | 
dalekobieżnych? 

Jak już w swoim czasie donosili: 
śmy w Magistracie wileńskim powsta 
ła myśl zmiany pierwotnie projekto- 
wanego miejsca budowy stacji auto- 
busów dalekobieżnych na placu przy 
ul. J. Jasińskiego i wybudowania 
stacji gdzieindziej. Obecnie pawie na- 
pewno można powiedzieć, że stacja 
autobusów dalekobieżnych na placu 
tym nie stanie, mimo, iż trwające 
zgórą rok roboty zostały bardzo da- 
leko posunięte i po skopaniu góry 
teren został już zniwelowany. Podług 
obecnego projektu naszych władz mu 
nicypalnych plac ten zostanie włą- 
czony do parku, który obecnie Ma- 
gistrat buduje na górze Boufałłwowej. 

Te gwałtowne zmiany niezbyt do- 

brze świadczą o racjonalności gospo- 
darki sekcji technicznej, która potrze 
bowała aż półtorarocznych prób, by 
przekonać się, że wybór terenu na 
budowę stacji nie jest szczęśliwy. 

Powstaje teraz pytanie gdzie wy- 
budowana zostanie stacja autobusów 
dalekobieżnych? Dotychczas w Ma- 
gistracie o tem nie wiedzą. Przez 
sekcję techniczną wysuwany jest pro 
jekt wykorzystania dla tego celu ryn- 
ku Nowogródzkiego. Projekt ten ma 
swych zwolenników i przeciwników, 
ale od realizacji jesteśmy dziś dalej 
niż byliśmy dwa lata wstecz: gdy przy 
górze Boufałłowej rozpoczynąan- były 
roboty przygotowawcze. 

  

  

oskarżyła się, by znaleźć przytułek w więzieniu 
Niedawno pisaliśmy w „Kurjerze“, že do 

wydziału śledczego w Wilnie zgłosiła się nie 
jaka Lulińska z zawedu prostytutka, bez sta 
łego miejsca zamieszkania i opowiedziała, 
iż podezas spaceru nad brzegiem Wilji w 
Włbołokumpji zatrzymała ją nieznana kobieta 
i poprosiła o potrzymanie na chwilę dziecka. 
Będąc w stanie pijanym Lulińska poślizgnę- 
ła się, dziecko wypadło z jej rąk, wpadło do 
rzeki i utonęło. 

Lulińską zatrzymano. Przeprowadzone do 
chodzenie wykazało jednak, że Lulińska ca- 
łą historję zmyśliła, cheąc znaleźć w ten spo 

sób przytułek w więzieniu. 
W. toku dochodzenia wyjaśniono, že Lu- 

lińska od dłuższego już czasu w rozmaity 
sposób usiłuje trafić do więzienia. Specjał- 
nie popełnia kradzieże na rynkach, wywołu- 
je awantury a wszystko to w jedynym celu — 
dostać się za kraty. 

Webee ustalenia powyższych okoliczności 
Lulińską w dniu wezorajszym zwolniono z 
aresztu, 

Jak widać nie zawsze można trafić do 
więzienia nawet gdy się chee. (e) 

Za sto sześćdziesiąt złotych... 
Niedawno do policji šledezeį zgłosił się 

absolwent USB Masiulaniee i złożył nastę- 
' pujący meldunek: Przed kilku dniami wstą- 

pił on do baru na ul. Wielkiej w celu wypi- 
ela kufla piwa. Wibarze przy piwie poznał 
pewnego osobnika który zaproponował mu 
wypicie wódki. Masiulaniee zgodził się i 
wkrótee tak się zaprzyjaźnił z nowym zna- 
jomym, że dał się łatwo namówić do prze- 
jażdżki konną dorożką, 

W| pewnej chwili, kiedy znaleźli się aż 
na uliey Św. Wilneentego w obrębie II-go ko- 
misarjatu policji, został on znienacka napad 

nięty przez swego kompana który dotkliwie 
go pobił, obezwładnił i zrabował 160 złotych 
gotówką. 

W| wyniku przeprowadzonego naskutek 
tego meldunku dochodzenia, policji śledezej 
udało się ujawnić nazwisko napastnika. Oka- 
zał się nim niejaki Stanisław Wasilewski. 

Decyzją prowadzącego w tej sprawie do- 
chodzenia wiceprokuratora na miasto Wilno 
p. Klasse osadzono Wasilewskiego w wię- 
zieniu, zaś doehodzenie przeciwko niemu wy 
toezono w tybie doraźnym, bowiem czyn jego 
zakwalifikowano jako napad rabunkowy. 

3 

„łotego Sztandar" przed trybunalem sprawiedliwoŚCi. 
Josiei Lejbowicz miał być zgładzony. Alcaponjada 

Kac twierdzi, že nie zna Solecznika, a ten 

krzycz e Kac kłamie. Sprzeczkę przerywa 
e skąd Sołecznik zna Kaca. Mieszka 

  

   wtedy dopiero 1 roczek. 
J ek wpadł, Ojciec jego 

należy do bandy Lewinsona, zaś Kac do Woj 
ciuka! Kac wybucha. Mówi, że przed proce 
sem banda Lewinsona miała posiedzenie, i 
zdecydowała dla obrony swego herszta, caie 
podejrzenie skierować na wspólnika Wojciu- 
ka, na niego, 

Po zbadaniu świadków sąd zarządził dłu 
ższą przerwę. 

Po przerwie zabrał głos prokurator Klas- 
se. Mówił, że sprawa jest ciekawa dła lai- 
ków i dla prawników, a przypomina sprawę 
Lindbergha. Porwano w tym wypadku nie 
syna bohatera, lecz przeciętnego obywatela, 
jednak fakt ten jest niemniej groźny. Dla 
tego też sala jest przepełniona, a proces 
wzbudza olbrzymie zainteresowanie. 

Ciekawe jest, że na sali znałazł się w 
dwóch trzecieh element przestępczy, któr: 
aż nadto ciekawie przysłuchuje się i waż 
czy będzie wario kontynuewać ten pomysł, 
przywiezieny na nasz grunt z Ameryki. Te 
też wyrck musi być przykładem, musi też u- 
spokcić ich chęci i uspokoić obywatełi, któ- 
rzy tego spokoju pragną. Lewinson był re- 

em i inseenizatorem, ukarany też powi- 
nien być surowo, jak i reszta jego wspólni- 

ków. 
W stosunku do Krawca prokurator zrzekł się 
oskarżenia, 

Oskaržyciel posilkowy apl. adw. Powirs- 
kier, występujący w imieniu Lejbowicza z 
powództwem w sumie 522 zł gromił oskarżo- 
nych, nazywając ich bardzo szkodliwym ele- 
mentem. 

Engiel, 

      

    

Qbrcna: mecenasi Andrejew, 

Czernihow, Frydman i inni starali się osła- 
bić zarzuty winy oskarżonych i prosili o u- 
niewinnienie, ewentualnie o łagodny wymiar 

kary. Ą 
Wyrok zostanie ogłoszony dziś, o godzinie 

10-ej. Włod. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki Pohulagka — sobota 26 

XI o godz. 8 w. świetna komedjo—satyra B. 
Shaw'a „Zbyt prawdziwe, aby było dobre* w 
koncertowej grze całego zespołu z pp.: Niedź 
įwiecką i Szpakiewiczem na czele. 

— Ostatnia popołudniówka „Niebieskiego 
ptaka*, — W niedzielę dnia 27 0 godz. 4 po 
poł. w Teatrze Pohulanka grana będzie prze 
piękna baśń Maeterlinoka „Niebieski ptak”. 
będzie to mieodwołalnie ostatnia popołudnió- 
wka tego cudownego widowiska, które stało 
się marzeniem każdego dziecka. 

— Jeszcze tylko jeden, jedyny raz grana 
będzie wspaniała bajka — misterjaum Maeter- 
lincka „Niebieski ptak* w poniedziałek dn. 
28 bm. o godz. 8 w. Ceny propagadowe. — 
Przypomnieć należy, że będzie to tak zwany 
„Tani poniedziałek*. 

— %-lecie śmierci St. Wyspiańskiego ucz- 
czone będzie w Teatrze Pohulanka premjerą 
migdzie niewystawionego koiąd potężnego 
dzieła „Zygmunt August", w pomysłowej in 
scenizacji d-ra Ronard Bujańskiego. — W 
roli tytułowej znakomity artysta Alfred Szy- 
mański, Opracowanie głównych postaci tra- 
gedji w rękach dyr. Szpakiewicza. — Prze- 
piękne projekty dekoracyjne W. Makojnika. 
— Obszerniejsze informacje wkrótce. 

— Teatr Muzyezny „Lutnia“. — Popular- 
ne przedstawienia „Szaleūstwa Coletty“. — 
Dziś, po cenach zniżonych wspaniale wysta 
wiona operelka „Szaleństwa Coletty* z M. 
GahrjeNi w roli tytułowej. Operetkę urozma- 
icają efektowne produkcje taneczne i rewjo- 
we. 

W] przygotowaniu „Fiołek z Montmartre'u* 
— Popołudniówka niedzielna w „Lutni*, 

Dnia 27 bm. o godz. 4 po poł. po cenach zni 
żonych „Szaleństwa Coletty*, Bilety w kasie 
Teatru Lutnia od 11 do 9 w. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIEZNANA „DOBRODZIEJKA* ZWRACA 

SKRADZIONE RZECZY. 

Przed dwoma dniami donosiliśmy, iż nie- 
znani sprawey przedostali się do mieszkania 
kupca Szmerela Cześli przy ul. Węglowej 
Nr. 10 i skradli stamtąd rozmaitych rzeczy, 
futro oraz 11 akeyj Wileńskiego Towarzy- 
stwa Kredytowego na ogólną sumę około 
2350 złotych. 

W. dnia wczorajszym p. Cześli znowuż 
zgłosił się do policji i opowiedział eo nastę- 
puje: Wiezoraj w godzinach wieczornych do 
mieszkania jego ktoś zadzwonił, Gdy służą- 
ea otworzyła drzwi jakaś nieznana kobieta 
wręczyła jej większych rozmiarów pakiet z 
poleceniem doręczenia go jemu, poczem 
szybko ulotniła się. W zwróconym pakunk: 
leżały wszystkie skradzione rzeczy. 

Cała historja ze zwrotem skradzionych 
rzeczy wydaje się policji mocno podejrzana, 
wobee czego wszczęte zostało dochodzenie ee 
lem ustalenia gdzie się kryje prawda... (e) 

ZAGINIĘCIE MŁODEJ DZIEWCZYNY, 

W; dniu wczorajszym do policji wileńskiej 
wpłynęło zameldowanie o zagadkowem za- 
ginięciu 17-letniej Jadwigi Łastowskiej га 
mieszkałej przy ul. Fabrycznej Nr. 85. Jad 
wiga Łastowska wyszła przed kiłku dniam 
z domu udając się jak oświadczyła, do ko!e- 

żanki i zaginęła bez wieści. 
Policja wszczęła poszukiwania, które nie 

dały narazie pozytywnego wymiku, (e: 

Bogactwa kopalniane ziemi 
w Polsce I na świecie. 

Według obliczenia geologow, zapasy węg- 
la, najważniejszego dzisiaj produktu kopal 
nianego ze względu na ołbrzymie i wszech 
stronne jego zastosowanie, wynoszą w Pol- 
sce około 100—150,000 miljonów tona, wo 

bec zaś produkcji rocznej, wynoszącej około 
40 milj. tonn, zapasu tego powinno wystar- 
czyć na tysiące lat. Ropy naftowej mamy je 
szcze we wnętrzu ziemi około 160 milj. tonn, 
przy rocznej zaś produkcji około 700 tys., 
powinno wystarczyć jej jeszcze na 225 lat. 
Najwięcej mamy stosunkowo soli, gdyż oko- 
ło 5,900 milj. tonn, wobec zaś produkcji ro- 
cznej, wynoszącej około 570 tys. tonn, za- 
pasu tego powinno nam wystarczyć na 10-- 
11 tys. lat. Zapasy soli potasowych wynoszą 
około 450 milj. tonn, czyli, że wystarczyć 
ich powinno na 1,400 lat, produkcja bowism 
roczna nie przekracza 300—310 tys. tonn. 

Zapasy węgla kamiennego na całym świe- 
cie wynoszą około 2,750—6,000 miljardów 
tonn, ponieważ zaś światowa produkcja wy- 
nosi około 1,200—1,250 milj. tonn, przeto mo 
żna przypuszczać, że powinny one wystar- 
czyć na 3,200—4,000 lat. Jeżeli wziąć kraje 
o największej produkcji węgła (Stany Zjed- 
noczone, Anglja, Niemcy, Francja, Polska, 
Belgja, Czechosłowacja) to okaże się, że w 
okresie 1913—1930 r. produkcja podniosła 
się tam zaledwie o 3,1 proc. (z 1,084 milj. 
tonn do 1,119 milj). Obliczenie zatem, że 
posiadany zapas wystarczy na parę tysięcy: 
Jat.jest zupełnie słuszne. 5 
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KRONIKA 
    

  

   

ligijnej nie brała udziału zbiorowo. Mszy św. 

  

KU RWE R 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— „Jak kapral Szczapa wykiwał śmierć", 

Amatorski zespół Związku Strze 

  

    
  

МОВЕ МЕО 

ZABAWY 
— Czarna Kawa — Dancing ZPOK. -- 

niech przyjdzie do Zw. Zaw. Drukanzy na 
ostatnią tańczącą sobótkę. 

Do tańca przygrywa doskonały jazz-band, 

Ne_272 (2519), 
życiem Chrystusa Pana, jak Jerozolimy, Bet- 
ieem, Betanji, Jerycha, zaretu, jeziora Ga- 
lilejskiego, Tyber: żram pielgrzymki         

    
  

  

  

й 3 U Już dzisiaj w sobotę dnia 26 bm. odbędzie Bufet obficie *zs itipebiy. 2 atak ZAŁ E 5 asd pizonu m. W ilma wystawi w dni się 'w lokalu Cukierni Czerwonego Sztralla Bódz: 9 O 6 2 i 4 i e o. Palce da rb. (początek o godz. 8 wiecz.) w sa Mickiewicza 12 „Czarna Kawa* — Dancing * o, й o. , S ls ip uł. Kościuszki, KOMUNIKATY i nowej 1, piramidy 
świetlicy 3-g0 B. Sap. p 

  

     
  

      

—-— Bezranie właścicieli śr. i drob. nieru- 

Związku Pracy Obyw. Kobiet. 

    
  

  

          
  

       
    

  

i sfinks w Gzeh, m: um z .wykopaliskami 

    

i od 24 lulego do 28 marca 1933 r., w 

popułarną groteskę strzelecką w 3-ch aktach Miła atmosfera, dob re towarzystw: — Z powodu choroby p. dr. Adama Ra- 
EA KR i r т я : * Mila a sfera, orowe towarzystwo, y p. A p ZER : | Sobota Daiś: Konrada. SPRAWY AKADEMICKIE ! ala p. t „Jak kapral Szczapa wykiwał doskonała orkiestra do tańca i dobrze ROPA. sego referat jego, który miał być „wygłoszony Aps a i Ara : Jutro: Wirgiljusza. — Msza św. ogółno—akademieka. Dotych Śmierć”, rzony tani bufet zapewniają każdemu wesoły w dniu 28 fistopada rb, jak również i Zebr a sokh tsa. Wóadjowi i czas katolicka młodzież USB. w praktyce re ZEBRANIA I ODCZYTY. zabawe to tcż należy się spodziewać, że na nie Wydziału Ekonomicznego zostaje odwo EE sak e A 26 = 

dzisiejszy Danci y. którzy lane. ROSE 5 G
e
n
k
 

Wschód słońca — g 7 m. 12 Listopad 

  

w nieldziele i święta słuchała w kapliczkach 
różnych ogranizacyj o „charakterze religi j- 

      

    
    

     

        

chomości. W! dniu 27 listopada rb. 
30 w Małej Sali Miej 

(niedzie- 
iej przy      laj o godz, 18 

  

        

    

   

    

chcą się zabaw w tę ostatnią    

    

    

NADESŁAN 
— Polska pielgrzymka narodową do Zie- 

     

             

    

   tem tydzień przeja 
morza Śró 

wśród prześlicznych 

    

     

  

   

    

  

NoE 
н schód == s. 3m 01 - Ž ! ! А й I : WYSP 

a AE 8 nym, ale modły te nie nosiły nigdy charak- ulicy Końskiej Nr. 3 przy udziale posłów na Dochód na ochrony i cele kulturałno—0$- mi Świętej i Egiptu. Z końcem łutego 1933 +. ' 0 zł. Spostrzeženia Zakiadu Meteoroiogji U.S.B. teru ogólno—. demickiego. W! niedzielę 27 Sejm pp. Schimmela i Osady, odbędzie się iatowe Związku, wstęp tylko za ZRDLOSZE wyruszy z Polski narodowa pielgrzymka do k najwcześniejsz 
"w Wilnie z dnia 25-X1— 1932 roku. bm. o godz. 9 punktuałnie w kościele św. sprawozd: inf: zebra mami, początek o 11 wieczór. Stoliki zania- A i Egipiu. Protektorat i duchowne y pod A deekakis Cišnienie šrednie w milimetrach: 752 s a a sa - Las g nie Zwi i Dwob-  Wiać można zawczasu u kelnerów, | kierownictwo nad pielgrzymką objął JE. ks. ch, ul. Ma 

в а 4 emicką odprawi . *- Romuald Jałb-  quych 2 i woj. Wileń — Sala Zw. Zaw. Drukarzy (Bakszta 5). biskup Kubi. zymki jest zarówno 30. Przy iu należy wpłacić pierw- 
Temperstura średnia: + = c. szykowski. Wicc ws do kościoła. Niech skiego, na kióre а9 Centrali Dziś ostatnia sobótka przed adwentem. Kto religijny jak nauk wy uryś V 300 zł. Na i son, d- 

> najwyższa + 3 C. zbiorowa modlitwa łuje życiu społeczne - gwiązku upr jmie zaprasza właścicieli nie chce się dobrze zabawić przed adwentem Boz że j "mi L k 8 

iwy й а , $ czne wią przejmie zaprasza aście ie chce się : zabawić przed adwente: 3 za zwedzeniem miejsi / y zalączyč zna < p. 
» najniższa + | C mu i uczy nia tych zagadnień  quchomości m, Wilna. = : 1 » La 

Opad: — 

Wiatr: połudn. 

Tendencja: bez zmian 

Uwagi: pochmu:no, mgła. 

Przewidywany przebieg pogody na dzień 

     

      

  

r przygniata dziś współczesnych 

rózstrzygnie tylko wysi- całą ludzko: t 
łek i czyn zbiorow 

  

  

— Walne Doreczne Zebranie Członków 
Akad. Koła P. M. S. Zarząd Akademickieqa 
Koła PMS. podaje do wiajdomości członków. 

  

    

    

— Zebranie Stuw.K. z Wi W. Dni 
stopada we wtorek odbędzi 
WADZy Kobiet z W 
niem w lokału Muzeum Eln 

Zamkowa 11 o godz. 7 m. 30 wi 

— Zebranie Kała Polonistów nauczycieli 

    

   

    

      

    

  

   
    

  

Dźwięk. teatr świetlny | 

PAN 
ul, Wielka 42, tel. 5-28 

UWAGA RODZICE 
Dziś w sobotę i jutro w niedzielę 

ilustr. życie Eskimosów 

i MŁODZIEŻ! PORANKI od godz. 12-ej 
w południe 

arcydzieła «żwiękowego mówionego po połsku 
, całkowicie nakręcon. w krajach podbiegunowych. 

„IGLOO" 
Film wysoce artystyczny i naukowy” 

  

  

26 listopada 1932 r. według PIM. że w niedzielę dnia 27 listopada „szkół średnie gdzie się dnia 2-g 1. : Ё В 
В ОНЕ ЛЬ a a aa m ala ia ania łaa ję c › оАЬ оаы вн гБ оь kinomatogr., (DRAMAT NIEPOTRZEBNEJ MATK]) Flm ten stał się wy- 

Rankiem chmurno i mglisto. Dniem za- 12 w pierwszym terminie lub o godzinie 12 mia (piątek) o godz. 19 m. 30 w lokalu gim. 3 > > * . ё S 
chmurzenie zmienne, miejscami z rzelotne- min. 15 w drugim terminie w łokalu PMS. im. Elizy Orzeszkowej. porządku dzien P A N najpotęžn. arcydzielo ai darzeniem niecodziennem na największych ekranach New. Yor- | 

: „ miejsca р g \ ) i wielkim złoty medalem ku, Londynu i Berlina dzięki fenomenalnej. światowej sławy | 
     

mi opadami. Temperatura parę stopni pow. 
żej «era. Umiarkowane wiatry południowo 
zachodnie i zachodnie. 

KOŚCIELNA 
Roraty kuchmistrzów. Zarząd Cechu Ku 

chmistrzów w Wtilnie zaprasza swych człon- 

      

      
     

Wileńska 23 m. 9 odbędzie się Walne Dorocz 
ne Zebranie. 

Zarząd Akad. KołaPMS. (prosi wszystkic 
członków o jak najliczniejsze przybycie. 

    

— Sekeja Naukoówo-Społeczna Koła Me: 
dyków urządza w poniedziałek dnia 28 bm. 
o godz. 20 m. 30 w lokalu Koła Medyków 

  

   

  

   
   

Achremow.        nym 
Stabiń 
   to kol 

      

nator, lub 
pomocnik musi dołączyć do podania o do 

    

      

  

al. Wielka 42, tel. 5-28 kreacji, genjalaej MARIE DRESSLER, 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy ze $ 

która porywa i wzrusza do lez Swą uduchowioną grą 
piewem rosyjskim. Początek seans, o godz. 2. 4, 6, 8, 10.15 

  

Э2Е 
Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 

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

W roli Nerona Emil Jannings. 

QUO VADIS 
Początek seansów o g 4, 6,8 i 10.15, w sobotę i nie- 

Męcrarnie Chrześcjan. 
Krwawe rządy Nerona 
Przepych dawn. Rzymu 

  

ków, ich rodzi czeladników, terminato wieczór dyskusyjny z referatem kol. Czela- o > dziel odz. 2-ej. N. zw а rów, oraz kuchmistrzow niezrzeszonych aa dzina Piotra na temat „Rozwoj pogladėw 14 puszczen'e go do egzaminu czeladniczego = 8 © © godz. : ei Ža pierwszy seans ceny zniżone. e ter FORT te odbędą=śię w mie powstawanie nowotworów ludzkich”, świadectwa z ukończenia nauki w ole du Wileńska 38, t. POWKROTCE!J-- — Rewelacja! — > — Niespodzianka! — — — Film nad filmy! | 
dzielę dnia 27 listopada 1932 r. w godz. 6-8; 3 SER ka - ki ąco zawodowej, lub innej równow ska 38, tel. 9-26 m jako rotmistrz huzarów w naj- & ša da 
“L M — Z Koła Prawników Stud. USB. W po- | żę Inu dra is "5 : ; ramo w kościele Św. Kazimierza SR RÓ 20-63 1 aj: punk kų MazEnia" prawnegos glošniejszem arcydziele genjal. d 

: й niedziałek dnia 28 bm. o godz. 20-ej w 1u- Artykuł ten został zmieniony rozporządze Liniboss Bim śbralsiia kalu Koła Prawników USB. ul. Zamkowa 11 

  

   

niem z dnia 15. VII. 1930 r., w ten sposób, 

       
  

  
MIEJSKA. zostanie wygłoszony odczyt kol. Mieczysława | A PRACE > PORE Zoo JOWSZORY i SNH że kanc ów na czełladników podzielone: Jiwięk. Kino - Tsat DZIŚ! Ulub. @ k ВЕ в — WsSzysey są równi. Prezydent Alechny p. t. „Zasady spół dzielez na takich którzy lermin ukoūczyli prze 1 К | E Maurice CHEVA LIER BLN Heyde" Mir iai RO KINS Wstęp wolny. Po referacie dysku 26. VIII. 1930 r. i na takich którzy wyszli z kellywood i NAD PRGERAM: TRAXCJE DŹWIĘKO 

dr. Maleszewski wydał okólnik do 

  

      

  

       

    

     

        

         

   

    

     
       

     

    

  

   
        

          

  

      

  

   
   

   

    

terminu po tej dacie uzależniając od tego 

  

     

  

  

    

    

      

   

  

  

   
     

   
     

    

   
        

  

     

   

  

     

   

  

   

   
  

  

| w arcyfilmie * klew. 22, tel. 15-28 | gzwjękowym WESOŁY PORUCZNIK Początek o g. 4, 6, Bi 10.15, Parter od 49gr. 
  

  

  

który, j. w., edl do Magistratu z rami: i | ących do kor chóru i w; ami rewjowemi, która odbę- i 6) Wol ioski cego: „Komisja Rewizyjna składa się z czterech członków*. 3) Wy- 
nia endencji na miejsce opróżnione po p. nia z dobrodziejstw prawa o zapobie dzie się w dniu 26 listopada rb. o godz. 20.30 nej. 6) отле wnioski. bory Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 4) Wolne wnioski. 
Łokucjewskiem i obejmuje jego agendy a 
więc sekcję rzeźni i rynków oraz wydział 
szkolny. 

W dniu wczorajszym p. Fedorowicz po 
raz pierwszy wziął udział w obradach kole 
gjum Magistratu. 

— Z targowisk bydłem. W. ubiegym ty- 
godniu na targ miejski spędzono 2145 sztuk 
nierogacizny i bydła rogatego. Na konsuni- 
cję miejscową zakupiono 2100 sztuk, pozosta 

  

  

  

  

  

    
upadłości. Uchwały zmierzały w kierunku 

pieszeni: postępowania drogą 
enia terminów sądowych oraz prze 

chylenie pierwszej fa powania - 
roczenia wypłat, pozostawiając tylko druga 

postępowania —układ z wierzycielam 
lem wzmocnienia nadzoru wierzycieli uch 

walono wprowądzić fakultatywny organ — 
Radę Wierzycieli. 

     

     
    

   

  

  

    
   

— Posiedzenie w sprawie aktualnych za- 

  

     
    

  

   

  

w lokalu własnym 2. 
Do tańca iprzyg 
band pod dyrekcją 

SPRAWY ROBOTNICZE 
agistrat zatrudnia bezrobotnych. W 

tych dniach Magistrat zatrudni 60 bezrobot- 
nych (przy budowie szosy Sołtaniskiej, Po- 

dlo dodatkowo ma być zatrudnionych kil- 
ziesiąt osób na robotach ziemnych, na 

ul. Bakszta 
ie wyborowy 

prof. Tchow: 
    

  

   

  

    
      

  

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie X rewiru, 

zamieszkały przy ul. Wiwulskiego 6, m. 28, na zasa- 
dzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że dnia 3-go grudnia 
1932 r. od godz. IQ-ej rano w Wilnie przy ul. Piłsud- 
skiego 9, odbędzie się licytacja ruchomości, należą- 
cych do dłużniczki Heleny Kozłowskiej, składających 

„Ch etralari się z samochodu-taksówki firmy 

  

    silnik 

  

    EAT ТЕ 

/ BÓL GŁOWY 

Akuszerka 

Maria LakNerOWa 
grzyjmuje od 9 do 7 wieen. 
: Hica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69, 8520    

  

   

łe bydło zakupiły pobliskie gmin Pow. wi-  gadnień taryfowych. W dniu 22 bm. odbyło R Boufałłowej. leńsko trockiego. Spęd bydła оу PS) ата Dj Wrzelnywiowo-Randlow jew=Winć” i Nr. 4393829, podwozie N». 244, rejestracyjny Nr. 14424, Akuszerka pyt znaczny. Ceny utrzymały się na pozin nie posielizenie Komisji Komunikacyjnej Ie SPRAWY ŻYDOWSKIE licznik Nr. 59754, oraz opony Nr. 732845, oszacowa- MiG 24, Ša nas ramie M. Brzezina 

  

mie poprzednich tygodni, 

AS, 

į , Z UNIWERSYTETU 
— Egzaminy magisterskie na Wydziale 

Humanistycznym USB, W okresie egzamina- 

  

     

  

by P.-H. w Wilnie na którem omówiono nie- 
zbędne posunięcia na odcinku taryfowo-ko 
lejowym. Tezy y Urzędującej Związku 

Izb orsz Centralnego Związku Przemysłu 
Polskiego, które się wzajemnie uzupełńiaj: 

ały naogół kceptowane, przyczem 

  

    
   

    

        

   

  

— Emigranei z Wilna do Biro-Bidżan. 
Onegdaj rano z Wilna wy ała pierwsza 
grupa emigrantów do Biro-Bidžan nad Amu- 
rem. Emigrantami są uczniowie — absol- 
wenci Technikum Wileńskiego którzy svraz 

        
  

    

   

  

® 

     

nych na sumę 1000 zł. 
1271/VI Komornik Sądowy |. Fiediaj. 

   

1 WYSTRIEGAĆ 
czYwił BOLAC.   

Ogłoszenie. 

  

9 W Z.KOGUTKIEM“ 
'458CNIPGQ ZMAAYEN OD LAT TRZYDZIESTU 

WAŚLADOWNICTW, UPOR= 
| W PODOBNEM DO 

MASZEGO BBANOWANIU. 

      

     prayjmuje bez przerwy 
przeprowadzka się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
aa lewo Gedeminowską 

uł Grodzka 27. 
W. Z. Na. 3093 

         

      

cyjnym jesiennym 1932-33 przystąpiło do eg- а@о ała Paalnias Žas ze swym profe lkinem i narze- R : й " "epas Mkgeab; Uads BL ogzainaw anei ans taty kanoja czonemi: udali 9 wy gdzie polączų „ Zarząd Więzienia na „Łukiszkach” w Wilnie pe- Masz nistka Dr. J. Berasztein częściowych, z których 178 dało wynik po- й się z ónną: grupą wileńską, która wcześniej daje do wiadomości zainteresowanym, iż dnia 29-go 
Akuszerka 

myślny. Stopień magistra filozofji w tymże 
okresie uzyskało 16 osób. 

Stopień magistra tilozotji uzyskali: w za- 
kresie nauk fiłozoficznych p. Esfira Łużek, 
w zakresie filołogji polskiej pp. Rachela Gu- 
rewiczówna, Adalberta Jacynowa z Dąbrow- 
skich, Anna Lukasowa z Warzańskich, w za 
kresie filologji francuskiej pp. Aniela Bor- 
kowska, Janina Haazówna, Marja Soroków- 

  

      

      
aluą zniż Komi- 

e względu na tl», 
ch artykułów reż 

do taryfy towarowej gene 
$)а uznała za niewskazaną 
że zmiamy w cenach różr 

   
     

maicic się ukształtowały (na artykuły ska: 

  

tełizowane inaczej niź na nieśl lizowane 
i że wobec tego jednakowe traktowanie róż- 

nych towarów byłoby nieuzasadnione,   

Na jposiedzeniu omówiono również cały 
szereg postułatów z dziedziny taryf kolejo- 
wych, przyczem najwi j uwagi poświęcona 

  

  

     

    
    

    

opuściła Wlilmo. 
Po krótkim pobyciu w Moskwie emigran- 

ci udadzą się do swej republiki żydowskiej. 

= RÓŻNE. 
— Subweneje dla studentów USB. W zw 

zkarz przekazaniem 3 tys. zł, przez premjera 
Prystora «Па niezamożnych studentów 
do rektora prof. Opoczyńs 5 

   
        

   

  

  

listopada 1932 roku o godzinie Il-ej, w lokalu Zarzą- 
się pizetarg na sprzedaž 

i blachy, 500 kg. szmat 
szkła, które to rzeczy 

można oglądać codzieanie w godzinach od 11—14 do 

du Więzienia odbędzie 
1000 kg odpadków metalow. 
i około 1000 sztuk butelek i 

dnia 29 listopada 1932 roku, 
Oferty z wadjum 5% od zaoferowanej sumy na- 

leży złożyć do dnia 29.XI. 1932 roku. 
1267/V1 Zarząd Więzienia. 

poszukuje posady 
jak również może być an- 

gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również 
wykonuję ne prace w 
domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. 

„Kurjera Wileūsk.“ pod 
„Maszynistka“ 

  

  

choroby skórne, wenetycz. 
ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—] į 4—8 

Z MAP 

  

Tow. Eksploat. Brow 

Ake. „E. Lipski“ 
tel. 16-19 poeca plwa 
pilzneńskie i marcowe. 

  

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ne ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinei kormeztycz- 

M | ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

      

na, Ks. Franciszek Łesiński T. J., w zakre- S е > ; a S A AS sie ną i я аак ооа оЗа i taryfom importowym na przywóz surowców St-nia Studentów Żydów z prośba A UIS L ITS ITT SK TINKLINIS * : Н OE 4 Pao a S i półfabrykałów niezbędnych dla miejsco- 4 7 n procent tych pien A й Obciąg OD B nauczyciel $IMNAZ. R kadet 3 ha 2 jaca einas) Rete wego przemysłu. Ponadlio omawiane były ta- @уу ‚ możnym studentom Będziesz wyglądał elegancko, zawsze modnie satomėty T MEIRA ° ° ПНО g aki A ryfy dla eksportu lnu, raków oraz ulgi łary; dom. zie rektor Opoczyński «łdlpow'e- gdy się ubierzesz — w znanym i i ' mon udzieia lekcje 
в Nowe > 5 > 

! 

  

derska, Zygmunt 
dworski, Olga Russ 
wiosennym 1931/ 
zakresie bistorj 

   
   

a. Nadto w terminie m Wischodnich, które 
ąz końcem bież. ro 
został postulat ich utrzy 

    fowe dotyczące Zi 
cą moc obov     
     

    

obniżki tar, 

   
dział odmowue, Humge: nie wie czy p 
premjer przeznaczył i dla Żydów ofiarę - 
niężną i że w tej sprawie zwróci się do ofia- 
rodawty. 

  

  

  

     

ZAKŁADZIE KRAWIECKIM 

SZ. KUNIN 
dzwonki sygnalizacyj- 

-nie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa kca :esjonowa- 

  

Do wynajęcia 
lokal składający się z 3-ch 

pokoi z przedpokojem i 

i korepetycje zr wszyst* 
kich przedmiotów w za— 
kresie ośmiu klas gimaaz.. 

P
Y
T
 wszystkich sekcyj i wydziałów magist SPRAWY SZKOLNE stawiane im przy aminach wymagania. ratu jak również przedsiębiorstw miej — Kurs metodyczny filologji klasyezn. Poważny odsetek terminatorów pierwszej ° е = 

= я z + : : У = 2 Za DOME а SAW ЗПТа Dž k. i i i i skich, połecając z dniem 1 grudnia W! dniu 21 listopada 1932 r. otworzył Kura. e a, D ap SRS L U X | a Na ais a JEJ EKSCELENCJA MIŁOŚ ei z > : 2 ы SZ Ša Ši st nów ze ględów materjalnych. Nie maią = ‚ 4 i я а з 
przeprowadzič przymusowe odlicza- Tas io k A ь funduszów na opłacanie kosztów i | gwiazda A nn a b e į į a Roger Trevlile, a także król komików paryskich PRINCE._Popularne 
nie z poborów pracowników, zaległo- > ЬаФ ТОа jnych. Pozatem brak szkół dok: _ Miekiew. II, tel. 15-61 | Francji 3_ piosenki najmodniejszego kompozytora Paryża Waltera Jurmana. 
ZS % + 5 ieli gimnazjów w Okręgu. ° LSA ARA : . МАР РВОСВАМ: Т dnik fil P 5 a : ai 2 

. Ści z tytułu rozmaitego rodzaju świad > © k S : uniemożliwił wielu terminato- : Fygodn mowy. Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej 
RA, > Na kurs składa się część praktyczna t. e kursu nauki, Rada Izb Rzemies czeń rzeczowych, jak. np. elektrycz- szereg lekcyj pokazowych wraz dyskus e zarowno ci terminatorzy, Dźwięk. Kiao-Teatr | DZIŚ! Wielki podwójny program: 1) Nejwspanialsze arcydzieło ność, kanalizacja, woda óraz podatek e k a I yli naukę przed 26. VIII. 30) Światowid dźwiękowe reżyserji znakomitego Cecil B. de Miile'a p t. MADAME SZ ATAN lokalowy. Potrącenia: zgodnie z usta- "ady z za ka atobaikc wykłady ‚ A i później powinni być potraktowani AG | Rewelacyjny przebój dźwiękowy. W rolach głównych: Kay Johnson i Reginald Denny wą, nie będą mogły przekroczyć po: i wychowania obywatelsko-pań R eee iedza A ais si, Mickiewicza 9, oraz 2) PARE arcydzieło PRZEDWIOŚNIE W rolach głównych: S. Jaracz, B. Samborski. łowy uposażenia. u z nauczaniem filolcgj: A Ka iRORY h е p-g pow. Zeromskiego p. t. Marja Gorczyńska, W. Walter ; Z. Sawan. Na margifjesie tego skądinąd b. zagadnienia z metodyki pras Wychodząc z is Założ Rada Izb z na czasie okólnika zaznaczyć należy,  Pisemnych i E RY Rzemieślniczych R. P. wniosek Wźleń- Ogłoszenia Zarząd Nowo-Wilejskiej Fabryki że wielu pracowników miejskich. s R ie „lių Rzemieślniczej zwróciła się do ® Ag zwłaszcza na wyższych stanowiskach "^ O РОНа molgai ony Zarząd Akc. T-wa Kurlandzkiej Ole- Masy Drzewnej i Papieru Sp. Akc. zalega w opłatach na bardzo znaczne i dr. Zmigryder-Konopka. przemysłowej, a jarni w Wilnie Sp. Akc. „zawiadamia P.P: | zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, że w da. 18 grudnia 1932 roku sumy. O ile należności te w określo- ał w Kursie, który będzie trwał do i : na złożenie egza- Akcjonarjuszów, że w dniu 29:go grudnia o godz. 5-ej po poł. w lokalu Hotelu Georges w Wilnie przy ul. 

nym terminie nie zostaną uregulowa- 29 b. m. bierze 43 uczestników. н cs koniecznošei užyskania odpowied“ 1952“ roku o godz. 5-ej po poł. w lokalu Za- | Mickiewicza 20. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ne bez względu na stanowisko praco- GOSPODARCZA Rada ŚL PoE przedłużanie SĘ wynika - rządu przy ul. Slowackiego 28, m. 3, odbę- Akcjonarjuszy z następującym porządkiem dziennym: wnika, zastosowane zostaną najdalej ATE AAS bie. jAcych z rozporządzenia 7 dnia 15-go lipsu dzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie |) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 2) Zmiany Statutu: 1) na- idące represje, np. wyłączanie światła i a US niE rozciągnięcia tych ulgowych = Akejonarjuszy z następującym porządkiem danie Š 8 brzmienia nastepującego: .Dla ważrośności uchwał Wał- 
a Dr WYW ganiu upadłości była rozważana na Zjeździe 6 : i ат В SA IGR > i EA 5 5 i = 

elektrycznego natówni z abohćhtam: A wad a przepisów na wszystkie kategorje terniinatc.  dzjennnym: paz i wybór przewod- Adka, Zgromadzenia, a w ek i z członków o. Komisji vai i = Ra r a GC rów. z, й - twizyjnej wymagana jest większość conajmniej siedemdziesięciu 
prywatnymi. s ry obradował w Łodzi w aku 21 bm. — Sobėtka. Resur rok 1931/32 sh SPPSZEA BI, Zarządu Re procent oddannych głosów, zaś dla spraw wymienionych w ustępie — Ławnik Fedorowicz obejmuje urzędo- W toku obrad uwydatniła się znaczna roż nie zaprasze rok 1931/32. 3) Sprawozdanie Komisji Re- drugim artykułu 68 Rozporządzenia p. Prezydenta z dnia 22 marca . W dniach najbli u szereg zagadnień z 0- oraz sympatyków rzemiosła na sobótkę tła: wizyjnej. 4) Zatwierdzenie bilansu i rachun- 1928 roku wymagana jest większość conajmniej */, oddanych głosów; 

pełni › + niemniej jednak Zjazd  neczną (ostatr d adwentem), urozma ky strat i zysków za rok 1931/32. 5) Wy- prowadzenie interesów Spółki należy do Zarządu złożonego z czte- 
woobr: p. Zygmunt Fedorow: pw. kieruoku zaostrze iconą działem konce towym, produkcjami bory Człónków Zarządu i Komisji Rewiżyj. rech lub sześciu członków”; b) nadanie $ 12 brzmienia nastepują- * 

| mającej va 
anie tej samej co te- 

      

Specjalność: polski, fizy- 
ka, matematyka. Łaskawe 
zgłoszenia do Administr.. 
„Kurjera Wileńskiego” 

kuchnią, na parterze, o- 

sobne wejście od ulicy— 
Zarzecze 7, 

vis-a-vis krzyża 

    

    

dowśla Dyplomowanego Krojczego w Paryżu 
obecnie 

ZAWALNA 24, m. 1, |-sze piętro. 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
u,. Ofiarna Nr. S m. 4l. 

W: zw 
dość kry! 

taryfami ułgo- nych przez <lostojników państwowy 

ku z lą odmową prasa    

    

— Promocja. Dziś dnia bm. w sali 
Kolumnowej Uniwersytetu o godz. 13-е) od- 
będzie się promocja p. Józefa Farbotko na 

    

wszechne 

raz roz] 
wiiązu jącemi, 

  

     Inemi 

  

      

  

a spec 

  

u IKIFOROWSKI. 
———————————— 

  

„SZLAK NIEPOTRZEBNY". 
Nie było już, to prawda, strasznie, 

okrutnie szalejącego frontu. Wojna 
wydawała się jakiemś polowaniem. 
Dzisiaj jeden naleciał, okrążył: spalił. 
zniszczył, 

konał to samo. Jeszcze ohydniej, u 
dlą rataja ileż razy i gorzej, bo każdej 
godzny nieoczekiwanie mógł postra 
dać życie, stracić resztę ocałałego z 
wojny dobytku, 

     

nazajutrz przeciwnik do- 

Nadchodziła wiosna, na obszarach 
dawnego trontu, nie było nikogo. 
Kapczuki postanowili powracać, a za- 
budowawszy się, meli zabrać do sie- 
bie i Tacjanę z dziećmi. W począt- 
kach marca, dopóki dotrzymywała 
jeszcze sannica porzucili Nowinki. 
Załowali ich. Zaprzyjaźnili się nowin- 

czanie z Kapczukami i zerze ich 
pokochali. Szanowali wesołego zaw- 
sze, podczas gdyrliwego, starca, a 
najwięcej pokochali Wasila. A wież 

  

   

  

     

na odjezdne poznosiły kobietki nie 
mało gościńców gospodarskich, bo 
wiadome było dokąd i do czego lu- 

  

dzie powracają. Ten—owcę na za- 
wód (na początek), drugi —prosiaka, 

= Irzeci—koguta lub kurę: a lam ośmi- 

  

nę zboża na nasiona, koszałkę kar- 
tofli, szmatek wełny, kądziel Inu. 
Tyle się uzbierało, że nie było siły 

i zawieźć swojemi konikami. Proszo- 
no nowinczan o pomoc, a wnet trzy 
furmanki stanęły. 

  

Z brzaskiem dnia wyruszono w 
drogę, a na drugi dzień, pod wieczór, 
dojeżdżano pod Żary. Co wiorsta ku 
pozycji, to okropniej i smułniej. Pa 
obu stronach drogi, spalone wsie, już 
z ziemią zrównane. Nawet i zwyczaj- 
nego, w takich wypadkach, pokutni- 
ka—komina nie wida nie znać i 
miejsca podwały. Lasy wyrąbane, 
pn.e sterczą. Mnóstwo  blindaży, 
ziemlanek: ukryć, schronień. Nad nie- 
któremi wił się błękitnav słupek 
dymu, przytułek prowizoryczny tuła- 
czy oznaczając. Miejesami wałęsał się 
człowiek. zaczynając, za przykładem 
pierwotnego praojca, życie na nieu- 
prawnych obszarach lub w dzikich ste 
pach i pustyniach. Tam i tu. nowe 
cmentarze, z setkami krzyży. A dałej, 

jeszcze gorzej. Ciężko i starą drogę 
odnaleźć, bo tam gdzie się ciągnął jej 
bieg. rozpostarły się okopy, blinda- 

  

  

  

     

    
  

    

     

  

   S-ka z ogr. odp. 

  

ących studentów Żydów.    

że, zagrodzenia z drutu kolczastego. 
Utorowane nowe drogi, nowe stecki. 
Pola, po pas zarosły dziką trawą, 
czarnobylnikiem, końskim  szcza- 
wiem: a wiele gdzie puściły się gęstą 
osiką lub olszyną. I tyłko po pagór 
kach i starym ementarzu rozpoznali 
Kapczuki, że tu kiedyś były Żary. 

    

Lecz trzeba było gdzieś przytulić 
      

      

się, a razem ulokować i dobro przy 

wiezione. Na wschód od cmentar 
bliżej brzeżniaka, widać było kilka     

  

    
  

blindaży, napewno pozostałość od ba 
terji. Tu skierowali się nasi pionie- 
rzy, co przyjechali przebudzać z ok-     
ropnego snu odziczałą ziemię. Na 
mieszkanie obrano większą i mniej 
zniszczoną ziemlankę, w następnej 
złożono chudobę, a w trzeciej zamie- 

„ono stworzenia kwiczące i gda- 

ce. Konia i krowę oddano pod о- 
pickę kopuły niebieskiej, bo chociaż 
Śnieg jeszcze się trzymał. lecz mróz 
prawie nie dokuczał. 

Do północy krząłał sie Wasil, by 
chociaż bylejak urządzić się w nowej 
chacie. Przystawił drzwi, odnalazł 
okno, nawet i niewielki kominek pod 
reperował. A gdy zapałał, zatrzeszczał 
ogień i-w ziemlanee rozlało się miłe 
ciepło, weselszemi stały się smutne 
twarze naszych Kapczuków, którzy 7 
niczego powinni byli odbudowywać 
życie swoje i życie zburzonych ob- 

    

        

  

  

° + .. э° 2 $- Ь - Drukarnia „Zniezi, Wilno, ul. S-to Jaūska 1, tei. 3-40) 

  

szarów. Nazajutrz nowińczanie odje- 
chali i Kapczuki pozostali sami na 
Żarskich pustoszach. 

No, tatku, c: i my nie obszac- 
nicy?! żartował Wasil. — Tyle 
ziemi, « my tu jedni, Byle ze swoją 
się uprawić. Zobaczcie jak przekopa- 
na, pobita w jamy, doły, oplątana dru 
tem — pokazywał Wasił na swoją 
niwę, co słała obnażona od Śniegu. 

Ledwie rozpoznawano gdzie czyje po- 
le, a miejsca swojej chaty długo nie 
mogli odnaleźć, bo po wsi, ani znaku, 
ani drzewka, ani kołka, tyłe że miej- 
scami podwała sterczała. Wieś leżała 
blisko okopów piechoty, dlatego tax 
wszystko było poniszezone. Po wiel- 
kim kamieniu nareszcie rozpoznano 
miejsce, gdzie ongiś stała niewielka, 
ale schludna chatka  Kapczuków. 
Usiadł mocno podsiwiały -/Tatka* i 
zamyślił się, nawet i o lulce zapóm- 
nial. O czem mógł dumać stary gospo 
darz, który tu się urod. dorastał. 
dizeci wychował? Myśli wiadome: o 
życiu przeszłem, teraźniejszem i przy- 
szłem. 

Nie knij ojcze, przemówił 
Wasil kkolwiek damy radę. Nie 
jedniśmy w nieszczęściu. Miljony po- 
dobnych nam. Powrócą sąsiedzi, bę- 
dziemy jeden drugiemu dopomagali, 
a staniemy na nogi. Potrochę zabu- 
dujemy się, okopy zarównamy, drut 

    

  

  

   

  

     

  

pozbieramy. Słaby ze mnie robotnik, 
jaki drobiazg dopomogę. A na 

w Nowej Chacie dobrze będzi 
žko, krzywda i smutno, ale widać 

lak się stać powinno. Może przez to 
zniszczenie i życie teraz będzie od- 
mienne, może naród się odrodz 
pomądrzeje. — Tak Wasił umiał po- 
CieSZAĆ. 

Słońce grzało już dobrze, a więc 
na ulicy i podwórzach mocno zaroś- 
niętych dziadami, pokrzywą i szcza- 
wiem końskim, potworzyły się kału- 

że, w których kąpało się błękitne 
niebo, poznaczone białemi płatkami. 
Nie słyąhać było jedynie, zy aj- 
nych w tę porę, hałasów dzieci i żwa- 
wego pielucha. Nad roztopem wznosił 
się skowronek i wszczynał swoją 
pieśń powitalną. I czuło się w tej pię- 
śni pocieszenie ludziom, rozpoczyna- 
Jącym nowe życie i znojną pracę. 
Nie wytrzymał i kogut cybasty (na 
wysokich nogach) w swoim obwodzie 

podle Nowej Chaty  gospodaruj 
wzleciał na blindaž. | zatrzepo 
skrzydłami i zapiał swą pi 
rżystą. To również była pieśń zw 
siująca, że człowiek obejmuje 
władanie swoje niwy pokramsane оК- 
ropną wojną. 

       

  

  

    

    
        

  

     
we 

XVIII. 
Za jakie trzy tygodnie zjawiło się 

jeszcze kilku gospodarzy, a pod ko- 

doktora filozofji. Wstęp wolny. wemi, 
a I TI SNS, UAI GN 

niec kwietnia powróciła prawie po- 
łowa wsi. Reszła włóczyła się napew- 
no w cudzych krajach, lepszych cza- 
sów na powrót oczekując, albo nie 
mając możności do swojej ojczyzny 
się przedostać. Wiosna przypadła pię- 
kna, pogodna i życiu cygańskiemu 
sprzyjająca.  Ziemlanek wystarczało 
dla wszystkich. Statek czuł się nieźle 
i w zagródkach, Mrówkami rozsypal) 
się ludzie po polach, by chociaż tro- 
chę poruszyć najlepszy: mniej zryty. 
kawałek gruntu, a zasiać pierwsze 

ziarenko, ałbo wrzucić kartoflę. X w 

ciehe wiosenne wieczory, gdy nad 

ziemlankami wił się dymek, a z pół 
powracali spracowani gospodarze, te 
i w tym smutnym obrazie, czuć była 

swojeką pięknotę. Wybrał i stary 
Kapczuk najlepsze zagony, a błysz- 
czące pługiem, dotykając się o sze: 
bate kawały granatów, pierwszy raz 
od czterech lat przeprowadził pierw- 

га brózdę! Niby westchęnła ziemia, 
ucieszyła się, a z radości zapłakała 
pierwszym wiosennym deszczem. U- 
radowaio się į niebo, a zaśmiało się 

śliczną lęczą, co oparła się końcamt 

duhy (obłecz nad koniem) het, tam. 
za Nową Chałtą. 
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