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ELEUTERJANIZM W AUTOKEFALJI 
Powstanie eleuterjanizmu wiąże 

się z okresem organizacji Cerkwi pra- 
wosławnej w Polsce na zasadach Au- 
tokefalji. Będąc niejako duchowym 
sukcesorem eksterminacyjnej polity- 
ki rosyjskiej — eleuterjanizm — uwa- 
ża ziemie Rzeczypospołitej zamieszki 
wane przeważnie przez Ukraińców i 
Białorusinów za sui generis depozyt, 
mający być zw rócony w swoim czasie 

Rosj 
W tym celu usiłuje dostępne mu 

życie cerkiewne utrzymać w narzu- 
conym mu charakterze rosyjskim i 
uczyn rkiew kontynuatorką ru- 

syfikatorskiej działalności rozmai- 
tych Eulogjuszy na Chełmszczyźnie, 
Podlasiu, Wołyniu, Białejrusi... ba na- 
wet zapoczątkować rusyfikację hen w 
województwie krakowskiem (na Łem 
kach). 

Działalność eleuterjanizmu znaj- 
duje, niestety, życzliwe przyjęcie, a 
nawet i poparcie śród niektórych pol- 
skich polityków j publicystów. łudzą- 
cych się że przez popieranie rosyjskoŚ 
ci Cerkwi uda się spolonizować ją 
kiedyś. Sprzyja też poniekąd rozwo- 
jowi terdencyj eleuterjanistycznych i 
tymczasowy statut organizacyjny Cer- 
kwi, cy na sobie cechy austrjac- 

rafów, redagowanych bez 
rzeczywistych stosunków 

  

    

   
znajomości 
w Cerkwi. 

Twórcą i ojcem duchowym eleu- 
terjanizmu jest b. areb. wileński Eleu 
terjusz (znany wilnianom jeszcze i z 
tego że prosił okupujących w 1919 r. 
miasto bolszewików by zakazali ka- 
tolikom rewindykacjj kość. św. Kazi- 

mierza) stąd na Wileńszczyźnie anty 
autokefalistów, i wogóle zdradzają - 
cych tendencje podporządkowania ży 
cia religijnego Moskw:e — nazywają 
eleuterjanami. 

Pobudką do powstania ruchu było 
uniezależnienie się Cerkwi w Polsce 
od Moskwy. Motywem — rzekoma 
niekanoniezność Autokefalji. 

Gdy jednak mimo sprzeciwu nie- 
których biskupów, części duchowień- 

oraz rosyjskiej inteligencji (prze 
ważnie emiigracji) Autokefalja zosta- 
ła ogłoszona, a na czele Cerkwi sta- 
nął $. p. metropolita Jerzy (Ukrai- 
niec) doszło do otwartego sprzeciwu 
zorganizowanego przez biskupów: wi 
leńskiego i grodzieńskiego. 

Wytworzony ferment i stańowisko 
frondujących biskupów, zmus ło me- 
tropolitę i Rząd do usunięcia opar- 
nych z djecezji. Wywołało to w mia- 
stach, zamieszkałych prz Rosjan, 
wrzenie (w przeciwieństwie do ukra- 
ińskich j białoruskich wsi) tak że no- 
womianowani b:'skupi znaleźli się w 
trudnej sytuacji. 

  

     
  

  

    

   

  

W/ Wiln.e powstała Cerkiew nie- 

zależna, uznająca za prawowitego pa 

sterza usuniętego Eleuterjusza, a po- 
średnio jurusdykcję Moskwy (założo- 
na przez Białorusina, a właściwie Ro- 
sjanina b. sen. Bohdanowicza). 

Mnich Lalyszenko zamordował 
znienawidzonego przez eleuterjanów 

metropolitę Jerzego. 

W duchownem seminarjum wileń 
ciem uczniowie spalili portret Pre- 

zydenta zeczypospolitej,j a godło 
państwowe wyrzucili przez okno. Sło- 
wem, ruch. zaczął przybierać już cha- 
rakter bardzo jaskrawy. 

  

Brak jednak poparcia w szerszych 
kołach prawosławnych  slanowcza 

postawa Rządu i energiczne Środki 
dość szybko wywołały uspokojenie. 

Cerkiew  Bohdanowicza zosta la 
wyklęta. Usunięto bardziej opozy 
ne elementy eleuterjańskie ze stano- 

wisk, Reszta zakonspirowała się (go- 
dząc się przynajmniej zewnętrznie, z 

Autokefalją) i zmieniaj sposoby 
działania j zręcznie maskująe cełe kou 
tynuuje dalej akcję b. Synodu peters- 

burskiego. 

Niezbyt dawno jeden z wileńskich 

dygnitarzy cerkiewnych wyraził się 
w ten sposób: „właściwie to my ws 
scy jesteśmy eleute rjanami tylko t 

nymi, bo inaczej wylecimy z posad“. 
Szczere to wyznanie nie nie 
wzbudzić refleksji. 

Nie chce twierdzić że cała hierar- 
chja i duchowieństwo sprzyjają eleu- 

terjanizmowi, nie da się jednak za- 
przeczyć że jest on: dość jeszcze sil- 
ny i nieraz wpływa na decyzję hue- 
rarchj;, zwłaszcza w dziedzinie kwe- 

styj narodowościowych w Cerkwi 

Eleuterj 
duchowy 
że przy 
mywaniu 

     

  

  

  

    

może 

    

   

  

anom obojętny jest rozwój 
wiernych, obojętne jest to. 

dalszem sztucznem utrzy- 
rosyjskiego  synodalnego 

  

ducha, Cerkiew absolutnie straci swą 
siłę przyciągającą wśród ludności 
nierosyjskiej. Religją ich jest Rosja, a 
Cerkiew tylko narzędziem. 

Dla przykładu warto przyjrzeć się 
niektórym sposobom używanym przez 
eleuterjanizm. 

Przed mniej więcej pięciu laty 
Ukraińey domagali się wyznaczen.a 
im biskupa własnej narodowości. 

Upatrzonym był archimandryta Poli- 
karp i sprawa była na dobrej drodze. 
Chcąc nie dopuścić do nominacji bi- 
skupa nie Rosjanina — sfery eleuter- 
jańskie postarały się o spreparowanie 
komprom:tującego kandydata „do 
kumentu', co utrąciło kandydaturę. 

Późniejsza nominacja ks. b'sk. Po- 
Fikarpa doszła do skutku pomimo 
wpływów eleuterjanizmu. 

Inny przykład. Stosownie do statu 
tu członkowie konsystorzy są obierani 
przez duchowieństwo, lecz duchowni 
nie zbliżeni do sfer eleuterjańskich, 
a tem bardziej narodowości nierosyj- 
skiej, błagają swych kontra'rów o 
niewystawianie ich kandydatur, a to 
z obawy szykan ze strony obecnie 
urzędujących eleuterjańskich człon- 
ków konsystorzy. 

Niedawno K. A. P. podaż że Cer- 
kiew w Polsce świętuje dwa Święta 
Matki Boskiej Kazańskiej (8 lipca i 
22 października) i trzeba dodać że oba 
święta nie wspólnego z dawną metro- 
polją kijowską nie mają i są pozosta- 
łością zarządzeń synodu petersbur- 
skiego. 

Najciewaszem jest to święto dru- 
gie, bo obchodzone na pamiątkę wy- 
gnania Polaków z Moskwy w r. 1612. 

W przepisanych na ten dzień ma- 
dłach każe Cerkiew pros:ć Bogarodzie 
cę by udzieliła pomocy przeciwko 
swym lackim wrogem, by uciekające- 

go się pod Jej opiekę „imperatora* 
i tych wsystkich co Ją czczą prawo- 

wiernie nie dała tymże wrogom na 
rozdarc'e... 

WI tym roku zdarzył się nawet la- 
     ki wypadek zakrawający na żart, że 

na uroczystem biskupiem  nabożeń- 
stwie w Żyrowicach w święto wygna- 
nia Polaków byli obecni nawet przed- 
stławiciele władz państwowych, 

Praw. Inf. Pras. opublikowała wów 
czas wyjaśnienie że to drugie święto 
jest dogodniejsze dla ludności, a do 
modłów używane są stare księgi li- 
turgiczne moskiewskie; ze względu 
na niemożność finansową wydania 
nowych. 
_  Niejasnem jest jednak dlaczego 
prawosławni w wolnej Polsce, mając 
niezależną od Moskwy Cerkiew mu- 
szą dz ękować Bogu za wygnanie Po- 
laków z Moskwy. 

Przykre wrażenie niedawno wy- 
warło wśród Ukraińców odmowne 

załatwienie przez Synod starań ukra- 
ińskieh posłów z BBWR. o zdjęcie 
klątwy z hetmana Jana Mazepy, ek- 
skomunikowanego przez Cerkiew ro- 
syjską na rozkaz Piotra I za dążności 
do oderwania Ukrainy od Rosjii 
udział w wojnie po stronie Karola XII. 
Trzeba dodać, że Mazepa był gorli- 
wym prawosławnym i fundatorem kil 
kunastu Cerkwi i monasterów. Klątwa 
więc nie ma charakteru kościelnego 
lecz tylko polityczny. A jednak jak 
mówi komunikat: 

Św. Synod wychodząc z założe- 
nia, iż dotychczas nie było przykładu, 
aby jedna Cerkiew Autokefalna zd 
mowała klątwę, rzuconą w innej С 
kwi autokefalnej, postanowił zwró- 
cić się do Jego Świętobliwości Patry- 
archy Ekumenicznego, a za Jego pa- 
średnictwem j do innych Głów Auto- 
kefalnych Cerkwi Prawosławnych, z 
prośbą o wypowiedzenie się w tej 
zasadniczej sprawie. Po otrzymaniu 
odnośnych odpowiedzi. sprawa zosta- 
nie przedłożona do rozpatrzenia j de- 
cyzję przyszłego Soboru Generalnego 
Cerkwi Prawosławnej w Polsee* 

Dziwne stanowisko! Precedensów 
podobnych zdaje się że nie było. Ale 
zało w historji nie brak przykładów 
gdy jedna Cerkiew Autokefalna nie- 

uznawała ekskomuniki innej. Np. gdy 
w ub. stuleciu Cerkiew bułgarska od- 
dzieliła się od Konstantynopola, Patry 
archat obłożył ją klątwą, nie respek- 

towaną jednak przez Cerkiew rosyj: 
ską bo dopuszczała biskupów bułga - 
skich do jedności liturgicznej z sobą. 
Inny wypadek. Po śmierci Mazepy 
duchowieństwo greckie odprawialo po 
nim nabożeństwa i uroczyście go po 
grzebało, a więc Cerkiew grecka nie 
respektowała klątwy Cerkwi rosyj- 
skiej. 

  

  

  

    

  

  

   

Stąd wynika, że wyjście było, lecz 
komuś zależało na skierowaniu spra- 
wy na fałszywe tory, bo faktycznie 
klątwę zdjąć może, albo Cerkiew, któ- 
ra ją nałożyła, albo Sobór Powszech - 
my. A w danym wypadku ani Mo- 
skwa jej nie zdejmie, ani Sobor pręd- 
ko się nie zbierze. 

Dziwną jest ta Autokefalja Cerkwi 
w Polsce! 

Żostała ona stworzona, gdyż ko- 
nieczne było uniezależnienie się pra- 
wosławja w Plosce od narzuconego 
mu niegdyś zwierzchnictwa Uerkwi 
moskiewskiej będącej zawsze posłusz 
nym instrumentem władzy św.eckiej 

Moskwy — carskiej czy bolszewickiej, 
Wskutek jednak braku szerzej poję- 
tej polityki cerkiewnej, oraz obawy 
przed ruchem ukraińskim (czasy St. 

* Grabskiego), oddano Autokefalną Cer 

` 

kiew w ręce hidzi, których ani prze- 
szłość ani teraźniejszość do nowych 
zadań zupełnie nie predestynowała. 
Przeciwnie, wewnętrznem ich prag- 
nieniem było „przetrwanie* Cerkwi, 
jako ukrytej filji Cerkwi Synodalnej 
rosyjskiej. Pragnienie to było dziec- 
kiem przekonania, że w Rosji wróci 
niedugo wszystko zpowrotem do sy- 
tuacji z przed marca 1917 r. 

Być może, w pewnych kołach po- 
litycznych polskich, bliskich koncep- 
cjom St. Grabskiego, uważano tę poli- 
tykę za domorosły makiawelizm, ma- 
jący zachęcić prawosławnych Ukraiń 
ców i Białorusnów 

    

do  przejś- 
cia na katolicyzm w  obrządka 
łacińskim. Jeżeli były takie ra- 
chuby, to całkowicie zawiodły. Mi- 
nęły lata, a efekty łacińskiej misji ka- 
tolickiej są jeszcze bardziej nikłe, niż 
skcji umckiej (obrządku wsch.-sło- 
wiańskiego). Ludność prawosławna 

ak widzi łacińskich księży — 
misjonarzy, gdyż w ich akcji dopatru- 

je się tendencji polonizacyjnej. Z dru 
giej strony, nie mając zaufania do 
swojej rosyjskiej hierarchji, i ducho- 
wieństwa poszukuje innych form 
kultu religijnego i grawituje ku sek- 
ciarstwu lub czerwonej gwieździe. —- 
Cerkwie pustoszeją. 

Zdaje się, że z tej sytuacj: prowa- 
dzi tyłko jedna droga, odpowiadają- 
ca  inieresom państwa i ogromnej 
większości jego lńdności prawosław- 
nej. Jest to droga konstruktywnej po- 
lityki cerkiewnej, uwzględniającej 
układ narodowościowy ludności pra- 
wosławnej w Polsce i na wytworze- 
niu wśród niej prądów i sympatyj 
dośrokowych budująca przyszłe for- 

'my współżycia polsko - białorusko - 
ukraińskiego w Rzeczypospolitej. 

  

  

B. J. 

SPROSTOWANIE. We wczorajszym aro 
tykt nym w 7-ym wierszu od końca 

    

pow nie „przesadą”, lecz „przed- 
zesnem'”. 

Po podpisaniu paktu z Sowietami. 
Litwinow 6 znaczeniu polske 

MOSKWA (Pat). Ustęp wywiadu, 
udzielonego przez kemisarza Spraw 
zagranieznych Litwinowa korespon- 
dentowi „Petit Parisien* a dotyczący 
Połski opiewa dosłownie jak następu - 

je: 
Odpowiadając na pańską prośbę 

bym wypowiedział się z okazji pod- 
pisania sowiecke-franćuskiego paktu 
o nieagres ie mogę nie wspomnieć 

    

6 iniem analogicznem wydarzeniu, © 
wielkiej wadze m edzynarodow: ej, któ 
re miało miejsce kilka dni temu. Mam 
tu na względzie ratyfika sewieeko- 

  

polskiego paktu. Ów akt, który winien 
być zwrotnym punkiem we wzajein- 
nych stosunkach ZSSR a Polską, ma 
głębckie znaczenie dla obydwu 
państw. Ale jego znaczenie wielokrot- 
nie wzrasta z punktu widzenia zacho- 
wania powszechnego pokoju. tem bar 
dziej, że zwolennicy pogwałcenia po- 
koju i antysowieckiej interweneji, bu 
dowali swe nadzieje i plany na za0- 
strzeniu się stesunków między Związ 
kiem Sowietów a jego najpotężniej- 
szym zachodnim sąsiadem, Polską i 
na ostateeznem pomiędzy nimi star- 

Baldwin zwyciężył Chamberlaina. 
Decyzja w sprawie długów zapadła. 

LONDYN (Pat). Wczorajsza nara- 
da gabinetu trwała przeszło dwie go- 
dziny. Przed samą północą ogłoszono 
komunikat, że nie ukończono rozwa: 

żań na temat noty w kwestji długów 
i że będą one kontynuowane dziś ra- 
no, 

Równocześnie podano do wiada- 
mości prasy. że Baldwin odjedzie dzis 
rano do Szkocji, gdzie wieczorem wy 
głosi przemówienie na zebraniu kon- 
serwatystów szkockich wobec cz 
nie będzie obecny na dz'siejszem po- 
siedzeniu gabinetu. oraz, że premjer 
Mae Donald wraz z min'strem Simo- 
nem odjadą do Genewy we czwartek 
po południu. Wiadomości te wskazują 
na to. że przezwyciężona kryzyS i po- 
wzięto decyzję o taktyce w sprawie 
długów. 

*Dzisiejsze obrady” gabinetu nie 
wnoszą do odpowiedzi angielskiej nie 
nowego poza stylstycznem ujęciem 

    

noty. Tak też pojmuje dzisiejszą sytu 
ację cała prasa londyńska, twierdząc 
z pewną ulgą, że opanowano kryzys 
i że Baldwin zwyciężył Chamberlaina 
który ustąpił ze swego nieprzejedna - 
nego stanowiska. Spodziewają się, że 
dzisiejsza mewa Baldwina w > 
będzie bardzo doniosłą enunejacją po 
lityczną i gospodarczą. 

Dzienniki sądzą, że na wczoraj: 
szem posiedzeniu gabinetu zapądła 0 
słateczna decyzja aby zapłata długów 
dokonana była w złocie. Gabivet li- 
czyć ma na to, źe wypadnie zapłacić 
tylko procenty, czyli 65 milj. dol. sta 
nowiących równowartość 13 nilj. fun 
tów w złocie. Gabinet miał podobno 
postanowić, aby stosownie do propo- 

zycji gubernatora banku angielskie- 
go przesłano Stanom  Zjednoczónyn: 
ł0: milj. funtów w złocie, a równowar 
tość 3 milj. funtów w złocie wypła- 
cić w Nowym Yorku w dolarach. 

  

Konferencja Hitlera ze Schieicherem 
nie doszła do skutku. 

Schleicher u Hindenburga. 
BERLIN (Pat). xZpowiedziana na 

dzisiaj konfereneja gen. Sehleichera 7 
Hitlerem nie doszła do skutku. Hitler 
zamiast do Berlina przybył dziś rano 
w towarzystwie szefa sztabu oddzia- 
łów szturmowych pułk. Roehna do 
Wejmaru. dokąd zostali wezwani u- 
przednio wszyscy wybitniejsi współ- 
pracownicy Hitlera na naradę. Udali 
się więc do Wejmaru przewodniczący 

Wyrok w procesie P. 
ŁÓDŹ (Pat). W dniu dzisiejszym w 

sądzie okręgowym został zakończony 
wielki proces przeciwko 36 członkom 
okręgowej partji PPS lewicy, mocą 
którego jeden obwiniony spazany z0- 
stał na 6 lat więzienia, trzej — po ń 
lat więzienia. trzej na 4 lata, 11 — na 

Reichstagu Goering, dr. Frick, Stras- 
ser oraz Goebheis. Przebieg narad 
trzymany jest dotąd w tajemnicy. pe- 
wne jest jednak, że dotyczyły one 
sprawy ewentualnej koniereneji Hitle 
ra z gen, Sehleicherem. 

Prezydent Rzeszy Hindenburg 
przyjął dzisiaj gen. Schieichera, któ- 
ry złożył według doniesień prasy spra 
wozdanie o sytuaej; przesiieniowej. 

P. $ lewicy w Łodzi. 
3 lata więzienia, 14 — po 2 lata więzi 
nia. W motywach sąd stwierdza, 

PPS lewica była przybudówką į eks- 
pozyturą komunistycznej partji pol- 
skiej i działała w celu nielegalnej wal 
ki z ustrojem, ustalonym w państwie 
polskiem. 

  

  

Nieudany napad członków U.0.W. na pocztę 
WARSZAWA (Pat). W dniu 20 li- 

stopada o godzinie 17-ej 8-miu zamas- 

kowanych bandytów dokonało napa- 
du rabunkowego na urząd poczłowy 

w Gródku jagielłoeńskim (wej. hvow- 

skie). 

W momencie napadu w urzędzie 

znajdowało się trzęch funkejonarju- 

szów pocztowych oraz kilku przygod- 
nych interesantów. Bandyci zasypali 
strzaami rewolwerowemi personel, 

próbując zrabować przekazy urzedu. 

  

Dzięki bohaterskiej postawie per- 
sonelu nzpad odparto. 

W wyniku strzelaniny jeden z bam 
dytów został zabity, drugi, ciężko ran 
ny niebawem zmarł. Reszta napastni- 

ków zbiegła, skradłszy jedynie stosun 
kowo nieznaczną sumę w bilonie, 0- 

kołe 3 tys. zł. Rany od kul rewoiwero 
wych bandytów ponieśli: kasjer urzę- 
du póeztowego Steblecki, kasjer Dę- 
bicki oraz woźny Klimczak, Prócz 
nich raniono 4-ch interesantów. 

ao ESS dei 

  

P. Dr. med. Konstantemu 
Lopatto za staranne i bezinte- 

resowne udzielenie mi pierw- 

szej pomocy —- składam serde- 

czne podziękowanie. 

Woldemar-Wtodzimierz 

Regirer. 

p Žin ii i i ii DZK NENA 

Za ziebgłymi bandytami wszczęto 
Detychczasowy 

wynik śledztwa stwierdza, że zabici 

    
W] dniu 27 bm. święcóno uroczyście w 

25 rocznic gonu wiełkiego wiesz 
»dowego £ sława Wy skiego. 
in. na domu przy Rynku Głównym. 

w którym przez szereg łat wielki poeta miesz 

    
      

  

bandyci byli członkami UÓW. i że na 

pad na urząd jest niewatpliwie dzie- 
ženi tej organiza         

kał i pracował odsłonięto tablicę pamiątko 
wą. 

  

Na ilustr naszej widzimy fragment od 
słonięcia tablicy w czasie przemówienia prot. 
Petrzyckiego. о. 

sowleckiego раК!! о nieagresji. 
ciu. Nadziejom tym i planom zadano 
oheenie cios ponieważ ZSRR * Polska, 
zawierające pakt, powiedziały sobie 
wzajemnie, że pragną i zobowiązują 
się żyć w spokoju ; ustalić między so 
hą stosunki odpowiednie ich własnym 
interesom i korzyściom. Jestem prze- 
kenany, że zawarcie paktu ustali mię 
dzy nami a Polską lepsze wzajemne 
zrozumienie i otworzy drogę do roz- 
woju również stosunków ekonomicz- 
nych ku obopólnej korzyści. Podpisa- 
nie sowieeko-francuskiego paktu pod- 
kreśla znaczenie ratyfikacji paktu so 
wiecko-polskiego ; odwrotnie. 

Zadowolenie Herriot'a. 
PARYŻ (Pat). Po podpisaniu fran 

cusko-sowieckiego paktu o nieagresj 
Herriot wyraził zadowolenie z powo- 
du podpisania traktatu w chwili gdy 
Polska ratyfikowała swój układ z Se 
witan 

Francja poczyni wszelkie wysiłki, 
aby uczynić skutecznym układ, który 
w wypadku gdy będzie stosowany, wy 
kazywać będzie eałą swoją wartość. 
Dowgalewski zapewnił, że rząd sowie 
cki dołoży wszelkich wysiłków. aby u 
czynić pożytecznym i korzystnym dla 
obu krajów traktat, wyrażający poko- 

' jowe aspiracje narodów fr: iueuskiego 
i rosyjsk 'ego. 

Echa podpisania sowiecko- 
francuskiego paktu o nieagre- 

sji w Moskwie. 
MOSKWIA. zaś Podpisanie a> u o nie 

          

    

     

    

  

   
   
    

   
    
     

pras 
pow 

te o wiele chłodniej i : 
ratyfikacja paktu z. 

aają Francji jej 
okresu woj 

ją Francji że 

"lego paktu kierowała 
arczemi oraz oceną 

    

   
ny demow 

przy > 
się 

  

  

„PUDEŁKO ew 

  

Powrót min. Becka. 

WARSZAWA (Pat). Dzisiaj o go- 
dzinie 17,50 przybył do Warszawy 
minister spraw zagranicznych Beck, 
witany na dworcu przez ambasadora 
Rzeczypospolitej w Rzymie, wyższych 
urzędników MSZ i przedstawicieli 
prasy. й 

Kronika telegraficzna. 
— W Haršniku kolo Lublany (Jugoslaw- 

ja) pracujący w kopalni motor lokomobilo 
wy wybuchnął, zabijając 6 osób, a trzy cięż 
ko raniąc, 

— Z niewinadomych przyczyn spłonęło 
schronisko alpejskie na wysokości 2.767 
metrów, na szczycie pomiędzy dolinami Val 
Senaleshi Val Silandro. Schronisko to, zbudo 
wane w roku 1910 kosztem 100 tysięcy lirów 
należało do włoskiego klubu alpejskiego i 
było ostatnio zaopatrzone w nowe urządze- 
nia 

    

     

— Państwa związane t. zw. konwencją w 
Osa, i ai Norwegja, Danja Szwecja, Pinlan 

dja, Belgja i Holandja wyślą w dniu 2 grud 
i wych przedstawicieli. do Hagi w celu 

otowania spraw, związanych ze świata 
ferencją ekonomie 

     

   

  

   

    

a jednego oka na skutek dła 
go chronicznego zapalenia tęczówki. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

PIENIĘŻNA. 

WARSZAWI. (Pat). Londyn 28,12 — 28,15 
- 27 „99; Nowy York kabel 8.927— 

š 2 8 — 34,97—34,79; 

— 171,17; Berlin 
h prywatnych 211.90. Tendeneja 

niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

50; 5 proc. konw: 
a 50,70 — 50,75; Stabilizacyj 

8 — 53,75 — 54 54,25; 4 i pół proc. 
skie 87. Tendencja mocniejszą. 

Bank Polski 87:54 Tendencja 

  

   

    

   

  

Pożyczka *n- 
na a 40.56 

      

   

    
    

  

sła ibsz a. 

ZBOŻOWA. 

WĄARSZAWIA, 30. 11. — Na dzisiejszem 
zebraniu giełdy zbożowo—towarowej w War 
szawie notowano za 100 klg. parytet wagon 
Warszawa W handlu hurtowym, w ładunkach 

wagonowych to standart I — 15,25—15,55, 
standart I — 15 — 1 ‚ pszenica jara czes 
wona szklista 26 — 26,50, pszenica jedno! 
ta 25,50 — 26, pszenica zbierana 24,50 — 25, 
wwies jednolity 15,50 — 16, owies zbierany 
14 — 14,50, jęczmień na kaszę 14,50 — tu, 
browarny 16,50 — 17, gryka 16 — 17, groch 
polny z workiem 23 — 25, siemie lnians 38 

      

    
    

 



  

WSPOM 
Dzisiaj w dwudziestopiecioletnią 

rocznecę śm:erci Wyspiańskiego, jak 
żywe stają mi w pam.ęcj. wrażenia, 
których doznałam na drugiem przed 
stawieniu „Włkesela* w Krakowie. 

Każde pójście do teatru, było dla 
nas pensjonarek, 14, 15 į 16-letn'ch, 
epokowem wydarzeniem, podniecają- 
cem kilka dn: naprzód ; komentowa- 
nem długo po przedstawieniu. To 
wyczek'wane „Wesela“, miało po- 
nadto dla nas urok nowości, świado- 

mość że będziemy na przedstawieniu 
św eżo napisanej sztuki Wyspańskie- 
go, dla którego miałyśmy kult po 

„„Warszaw.ance* i „Bolesławie Śma- 

łym*, a wreszcie to, że wzelki poeta 
opisał w nej wesele Rydla z siostrą 
żony Włodz mierza Tetmajera, wszy- 
stko to podniecało naszą ciekawość 
t kazało się nam spodziewać, że zo- 

baczymy na scenie ludzi,  zna- 
nych nam z opowiadań, czytelniet- 
wa i obrazów artystów.  Oczywi- 
Ście że Bronowice znałyśmy z wycie- 
cz a do chat chłopsk ch zachodziły 
często na mieko lub podczas burzy. 
Lecz o tych wielkich trudnościach z 
Jokiemi się spotykał Wyspiański 
przed wystawieniem „Wesela sły- 
szałyśmy tylko pobieżnie. 

Niniej więcej tak przygotowane. 
w nastroju radosnego skupien'a, za- 
jęłyśmy m'ejsea w lożach j z niec:er- 
pliwoścą wyczekiwały rozpoczęcia 
przedstawienia. Sala Teatru Słowac- 
kiego zapełn ła się do ostatn*ego miej- 
sca, wreszcie krutyna poszła w górę 

i rozpoczęło n'ezapomniane w-dowi- 
sko. Od pierwszej chwili czar plyną- 
cy ze sceny zawładnął młodemi. na- 
szemi duszami niepodzielnie. „Pany- 
chłopy! chłopy-pany! Cały śwat za- 
czarowany!* Całe to misterjum zbra- 
tania stanów, rozgrywające się przed 
naszeini oczyma, oddziaływało na niw 
siłą swojej bezpośredniości i prostotą 
formy. Myśl przewodnia j cała głębia 

"treści „Wesela*, stała się dla nas do- 
stępna į zrozumiała dzięki genjalne 
mu talentow: twórcy, świetnemu wy- 
konariu artystów, jak również i te- 
inu, że akcja rozgrywała się w bli- 
skiem, dobrze nam znanem otoczeniu, 

   

  

   

  

  

  

Ci chłop: w barwnych strojach, 
rozprawiający z panami z miasta o 
najważniejszych sprawach, na tle 

  

wnętrza izby, c. panowie to flirtują- 

cy, to naprzemian filozofujący i śnią- 
cy o wielkch czynach « dawnych hi- 
storycznych postaciach, wreszcie sen- 
tymentalna į rozpoetyzowana Rache- 
la podsuwająca państwu młod, myśl 
zaproszen:a na wesele, wszystkich, 
zw.dy, duchy, zjawy! To co komu 
w duszy gra, czy to śmiech, czy to 
grzech, czy to kacap, czy to 
pan, na wesele przyjdzie  w 
tan* Wszystko to razem  wpra- 
wiło nas w stan jakiejś dziwnej ogzal 
tacj: potęgującej się w miarę rozwoju 
akcji. To splecenie widmowych po- 
staci, Chochoła, Stańczyka, Rycerza, 

Wi.dma, Szeli, Hetmana i Wernyho- 
ry, ze znanynń artystami i barwnym 
orszakiem weselnym, dawało złudzce- 
nie ziszczenia się jakiegoś wielkiego 
cudu, Oj rozpaliło „Wesele* w na- 
szych młodych duszach wiarę w moż- 
ność wskrzeszenia Polski, świado- 

moščė obowiązku ofiarnej pracy dla 
tej wselkiej idei i lęk, by przez gnuś- 
ność i ospałość nie przeoczyć i nie 
zmarnować odpowiedniej chwili. 

Pierwsze słowa genialnego poety 
nabierały plastyki i pulsowały życiem, 
w grze tak znakomitych wykonawców 
jak: Siemaszkowa, Sulima, Kamiński, 
Sobiesław, Knake-Zawadzki, Andrzej 
Mielewski i wszyscy inni najlepsi nasi 
artyści. Nie zapomnę nigdy tego entu- 
zjastycznego szału, który ogarnął prze 
pełnioną widownię, gdy po wiełu wy- 
woływaniach i burzy oklasków, autor 
ukazał się na scenie. Na zawsze utkwi- 
ła mi w pamięci przeraźliwie blada, 
Ściągła twarz Wyspiańskiego, okolona 

    

NIENIA. 
zarostem, która miała w sobie coś mi- 
stycznego i to jego jakby zażenowanie 
wobec owacji i entuzjazmu publicz- 
ności. 

Dalej już, jak zahypnotyzowane 
pochłaniałyśmy to co się dokonywała 
na scene, urzeczone rytmiką słowa i 
melodją rozśpiewanej chaty. Najlep- 
szą miarą jak bardzo wżyłyśmy się w 
treść sztukii z jakiem natężeniem wy 
czekiwały powrotu Jaśka drużby ze 
złotym rogiem, jest rozpacz która nas 
ogarnęła, gdy Jasiek wrócił bez złote- 
go rogu i zaczął ustawiać pary do bez- 
wolnego tańca pod beznadziejną, mo- 
notonną myzykę Chochoła. Pod wpły 
wem tej rozpaczy kilka z nas głośno 
się rozszlochały. 

7 sztuka, przedtem, ani potem 

we mnie tak głębokiego 

    

   

    

   

  

   

  

3 ane we wcze- 
iw Krakowie. Sfanisła- 
ańskiemu zawdzięczam 

i najsilniejsze przeży- 
cie teatralne, które zostawiło niezatar- 
ty ślad w mojej duszy. Pamięć tego wi 
dowiska żyje we mnie, po tylu latach, 
tak św młoda, że wszelkie ekspe- 

rymenły innej inscenizacji ., Wesela*. 
robią na mnie bolesne wrażenie, pew- 
nego rodzaju profanacji. Wyspiański 
był nietylko genjałnym proroczym po- 
etą, lecz i wielkim malarzem i insceni- 
zatorem. Wyspiański jako malarz 
chciał swojej sztuce dać takie, a nie 
inne tło, wymagał by aktorzy ucharak- 
teryzowani byli na Tetmajerów, Ry- 
dla i t. d. domagał się by Stańczyk i 
Wernyhora wyglądali jakby zeszli z 
obrazów Matejki, pragnął by duchy, 
widma i zjawy weselnej nocy, porusza- 
ły się na tym samym planie co żywi 
ludzie, będący jakby medjami powo- 
łującymi je do życia: Czy: kie lekce- 
ważenie wyraźnych i ścisłych wskazó- 
wek autora-inscenizatora, nie jest bra- 
kiem pietyzmu i czy, nie nasuwa ono 
obawy, że z czasem mogą się znaleźć 
artyści, gotowi zmienić treść sztuki 
lub dorobić wstawki gwoli współcze- 
sności, Zojja Piasecka-Kalicińska. 

    
    

     

    

  

   

   

   

КО ВЕВ M 1 L E NS KI 

RADA WOJEWODZKA. 
W dniu 28 Estopada r. b. w Wiel- 

kiej Sali Konferencyjnej Urzędu Wo- 
jewódzkiego w W lnie odbyło się pod 
przewodnictwem p. wojewody Z. Be- 
czkowicza i w obecności przedstawi- 
cieli organizacyj samorządu gospodar 
czego, kierowników władz i szefów 
urzędów niezespolonych oraz naczel- 
ników urzędu wojewódzkiego — do- 
roczne sprawozdawcze posiedzenie 
Wileńskiej Rady Wojewódzkiej, 

Zagajając posiedzenie p. wojewo- 
da Beczkowicz podkreślił, że „obecna 
sytuacja gospodarcza jest wielce zbli- 
żona do sytuacji zeszłorocznej, nie bę 
dąc jednak bynajmniej identycziią. 
Tak jak w roku zeszłym trwamy w 
kryzysie wyciskającym swą pieczęć 
na eałem życiu państwa i naszego wo 
jewództwa, przyczem wyczerpanie ma 
terjalne w niektórych dziedzinach ży 
cia gospodarczego stało się obecnie je 
szcze bardziej uciążliwsze aniżeli da- 
wniej. Jednakże musimy odnotować 
duże zdobycze, do których wypada 
doliczyć utrzymanie stałości waluty w 
roku najbardziej krytycznym, gdy in- 
ne państwa bardziej zasobne tego 0- 
siągnąć nie mogły. Środków po te- 
mu nie szukaliśmy nazewnątrz, lecz 
w sobie znaleźliśmy dość siły, by ten 
sukces osiągnąć wysiłkiem całego spo 
łeczeństwa. Wewnętrzna konsolidacja 
wyzbycie się „paniki, największego 
wroga wszelkiego zbiorowego czynu, 
to jest drugie nasze zwycięstwo, zwy- 
cięstwo moralne, równoznaczne a mo 
że nawet ważniejsze od materjalnego 
powodzenia. Korzyści te pozwalają 
wierzyć niezłomnie że będziemy już 
stale i konsekwentnie posuwał: się na 
przód na drodze pokonywania pię- 
trzących się przed nami trudności. 

Po tem wstępnem przemówieniu 
p. wojewoda powitał nowego członka 
Rady w osobie p. prezydenta miasta 
p. dr. Maleszewskiego, poczem przy- 
stąpiono do porządku dziennego. 

Uzupełniając złożone Radzie spra 
wozdanie z działalności administracji 

państwowej na obszarze wojewódzi- 
wa w roku nrinionym i z ważniejszych 
zamierzeń na najbliższą przyszłość p. 
wojewoda poruszył cały szereg mo- 
mentów aktualnych a mianowicie: 

1) wytyczne zasady organizacji pomo 
cy bezrobotnym w okresie zimowym 
1932 r., 2) stan robót konserwacyj- 
nych w Bazylice Wileńskiej, 3) wyni 
k: działalności wojewódzkiego komi- 
tetu do spraw finansowo-rolnych, 4) 
aktualne zagadnienia samorządowe. 

Zkolei nastąpiła wyczerpująca dy - 
skusja, w wyniku której Rada Woje- 
wódzka, przyjmując do wiadomości 
sprawozdanie p. wojewody, wysunęła 
cały szereg dezyderatów z których 
przytaczamy poniżej ważniejsze: 

1) Rada Wojewódzka prosi władze 
miarodajne o spowodowanie wszczę- 
cia robót nad przedłużeniem wybudo 
wanej kolei Druja—Woropajewo, w 
kierunku południowym na Oszmianę 
i Lidę. 

2) Rada Wojewódzka uznzje za ko 
nieczne poddanie rewizji tabeli opłat 
za czynności egzekucyjne Organów 
skarbowych, a w szczególności opłat 
za upomnienia, — w kierunku dalsze 
go ich zróżniczkowania. 

3) W dziedzinie powinności w na- 
turze (Szarwarki) Rada Wojewódzka 
wypowiada opinię, iż wysokość wy- 
„miaru jako maksimum nie powinna 
przekraczać stu procent podatku grun 
towego. 

4) Uważając że w województwach 
północno - wschodnich wojsko jest 
jednym z najważaniejszych odbior- 
ców całego szeregu produktów rol- 
nych, į stwierdzając, że dotychczas 
praktykowany system zaopatrywania 
wojska droga przetargów wpływa na 
obniżenie tych produktów, Rara Wo 

jewódzka prosi władze miarodajne o 
spowodowanie ażeby zaopatrywanie 
wojska we wszystkie artykuły rolni- 
cze odbywało się drogą zakupów bez- 
pośrednich od producentów roluych 
względnie przez organizację spół- 
dzielczo-rolnicze wskazane przez Wi- 

_ Rozsądek musi wziąć górę. 
Akademik wileński nie chce dalej plamić swego honoru. 

Ponura przygrywka. 
Zdawało się, że w tym roku, kiedy 

jest jeszcze ciężej, jeszcze trudniej róż 
wiązać skomplikowany probłem wzra 
stającego bezroboc'a i ogólnego zubo- 

żenia, kiedy 'całe społeczeństwo, bez 
różnicy wyznań i narodowości powin 
no skierować wszystkie siły ku wzaje 
mnemu pomaganiu sobie do przetrwa 
nia kryzysu, że po zwróceniu się do 
ogółu z prośbą o zapomogi materjal- 
ne, młodzież akademicka będzie. rozu 
miała swój obowiązek względem 
współobywateli. 

Ufni w dodatnie cechy naszej wi- 
leńskiej młodzieży, liczyliśmy na to, 
że się nie da sprowokować tak, jak 
zeszłego roku, przez wichrzycieli, któ 
rym zależy na wywoływaniu fermen- 
tu w Polsce. Zeszłoroczne ekscesy 
miały ten jedyny skutek, że rozbudzi- 
ły najniższe instynkty, że zubożyły 
najuboższych, gdyż zmniejszyły wpły 
wy na ochrony i przytułki, że wielu o 
sobom pozostawiły długotrwały nies 
mak i odsunęły od młodzieży akade- 
miekiej, a nie pozostały też bez wpły 
wu na zapowiedziane reformy praw 
autonomicznych naszych uczełni. 

Zysku więc nie było, straty zaś da 
że, a wstyd największy. Zdawało się, 
że stwierdzenie tych faktów musi 
wpłynąć na otrzeźwienie najtępszych 
głów, najzieleńszych móżdżków... A 
jednak... spróbowano. Bo jakże? Z 
Warszawy powstydzili, nakiwali Wil 
nu, że tak spokojnie siedzi. My tu so- 

Uroczystości Wyspiańskiego w Krakowie. 
Komitet obchodu 25-lecia śmierc! 

wiełkiego artysty, zorganizował wszy 
stko wzorowo i uzyskał niebywałe 
zniżki kolejowe, (338 zł. pošpiesznem' 
poc'ągami trzeciej klasy tam i z po- 
'wrotem), by ściągnąć do Krakowa 
jak najwięcej ludzi. Jednak trzeba 
przyznać że iłumów z całej Polski n'e 
było. Cóż dziwnego? Kryzys, przy- 
gnębienie i konieczność liczenia się z 
każdym groszem. Tylko świat arty- 
Styczno-literacki, który urządził sobie 
w te dnj zjazdy (Literatów i Plasty- 
ków pod patronatem wielkiego imie- 
nia, stawił się Icznie. Z samego Wil- 
ma jechało i reprezentowało całe gro- 
no: profesor Ślendziński z żoną, Hop 
pen, Kwiatkowski,  Bałzukiewicz, 
"Wierusz-Kowalski, Kulesza, prof. sen 
Ehrenkreutz z żoną, A. Miller, Hel- 
Romer Ochenkowska, prof. Limanow- 
ski, Łopalewski, Charkiewicz, 
'wicz, a spotkany ks. Śledziev 
ry tu się doktoryzuje, do wilnian 
wnet się przygarnął i razem chadzał. 
Uroczystości, któremi ciasno zapełni- 
1i órganizatorzy trzy dni, a nawet za 
początkowali już we środę śpiewem i 
deklamacją w kościele Franciszka- 
nów, co wypadło miezmiernie na- 
strojowo, odbyły się przy sprzyjającej 
pięknej pogodzie. 

   
    

W. sobotę otwarcie Zjazdu Plasty- 
ków, potem wystawa dzieł Wyspiań- 
skiego w salonach Pałacu Sztuki w 
obecności p. min. Jędrzejewicza. Po 

przemówieniu prof. Jarockiego, ar- 
tyści teatru odegrali fragment pod tyt. 
„Wejmar”, pisany przez Wyspiań- 
skiego w oryginale po niemiecku, Na 
strojowo i głęboko ujęli artyści: Kar 
bowski postać Goethego, Nowakowski 
Mefista, z powodu płacztiwie i cierpię 
tliwie wygłoszonej roli Mickiewicza- 
Konrada, przez Białkowskiego, postać 
naszego poety wypadła niesmacznie, 
Małą rolę Odyńca wykonał poprawnie 
p. Starzewski. Poczem p. min. roz- 
ciął wstęgę i liczni zebrani goście ro- 
zeszli się po salach, ogląda jąc epiczne 
kompozycje witrażowe, portrety zna- 
nych przed laty 50—55 osobistości, 
dziś nieżyjących, lub jakże zmienio- 
nych wiekiem i... urzęde 

Wieczorem grają w inscenizacji 
Osterwy Wesele, z przemówieniem 
prof. Limanowskiego, przedstawienie 
z całym pjetyzmem wydobyło wszyst- 
kie wartości i symbole z tego poematu 
naszej niewoli, drgającej chęcią zrzu- 
cenia jarzma 1 szamocącej się w nie- 
mocy. Ileż w tem i w Wyzwoleniu jest 
i teraz aktualności!., aż sę dziwnie 
robi na duszy, gdy sobie uprzytomni 
jak ciasnemi więzami skuwają nas 
przeszłość i przyszłość. 

W niedzielę kolejno: otwarcie wy 
stawy druków, ufoczystość w magi- 
stracie, odsłonięcie tablicy. Wszędzie 
mówcy odtwarzają obecnym i uświa 
damiają sobie, czem dła przeszłego 
pokolenia i dla rodzinnego . miasta, 

     

bie nosy rozbijamy, a wasze całe? My 
tu swoich Żydów b jemy, a wy swo- 
ich pozostawiacie w spokoju? Dalej, 
żwawo, naprzód wraz, w imie „najś 

więtszych haseł* i tam dalej... Połuł- 
nie, choć na szczęście nielicznie, pos- 
łuchały niebożątka na pasku głupiej, 
obcej agitacji chodzące. „Wodzowie 
odetchnęli i raport ślą do Warszawy: 
guzów tyle-to, krzeseł rzuconych ty- 
le, sińców tyle i t. p. Krew, niestetv 
nie popłynęła, ale może się jeszcze u- 
da: wtedy się otrzyma pochwałę cen- 
trali. 

Jakaż to podła, zła i głupia zaba- 
wa. Bez przesady zabawa, w której i- 
graszka jednych, zagraża życiu dru- 
gich. I to nietylko tym matołkom, co 
wywalając się na uliczne burdy, ofia- 
rowują zatumanione mózgi pod ka- 
mienie i pałki, ale zupełnie niewin- 
nym ludziom, ubogim i spokojnym stu 
dentom, głodnym dzieciom, bezrobot 
nym, czekającym pomocy od inteligen 
cji. Obróćcież wasze temperamenty na 
realniejszą robotę, młodzi panowie z 
pod zielonego znaku nadziei, która co 
prawda jest, jak mówi przysłowie, ma 
tką głupich, ale może być zapowiedzią 
ulepszenia stosunków w czynie ludzi 
dobrej woli. 

Wytrąceni z równowagi bezmyś!- 
ną agitacją młodzieńcy, niech pomyś- 
lą o potrójnej krzywdzie, którą wy- 
rządzają: sobi półobywatelom i 
najuboższej ludności, 

Barbarzyńskie systemy 

    

        

  

walki a 

  

które lak kochał, był Wyspiański, jak 
pracował myślą nie o swej doczesnej 
chwale i honorach, ale dla niedości- 
głego celu artystycznego, dla  reali- 
zacji wizji malarskiej lub poetyckiej, 
a natchnienie niosło Go do granic 
przeczuć i przewidywań, htóre czyn!- 
ły z Niego prawego dziedzica naszych 
największych wieszczów narodowych. 

W czasie odsonięcia tablicy, w ja- 
sno—szary dzień, wśród starych mu- 
rów kościoła Panny Marji i św. Bar- 
bary, nad głowami obecnych fruwały 
całe stada gołębi, Czarne na tle jasne- 
go nieba, białe na ile ciemnych mu- 
rów, były jak ta dola ludzka... żałob- 
na — wešelna na zmianę. To był nie- 
przewidziany, przypadkowy, a jakże 
piękny akord w hołdzie dla poety. 

Mszę za duszę poety odpiawia w 
kościołku św. Ducha ks. kanonik 
Machay i w przemówieniu zaznacza 
religijność utworów Wyspiańskiego. 
Następnie Akademję w teatrze rozpo- 
częto przemówieniem, poczem p. Mi- 
nister Jędrzejewicz, wygłosił dosko- 
nale ujętą, zbudowaną zwięźle i boga 
tą w treść myślową mowę, w której 
na tle okol cznościowem poruszył wie 
le problemów polskiej współczesno- 
ści. Po nim p. Kaden—Bandrowski 
wygosił ze znaną swadą pr wie- 
nie, w którem może zbyt ciężki kładł 
nacisk na przekreślanie przeszłości ro 
mantycznej. Następnie, podniesiona 
kurtyna ukazała purpurową lożę kró 
lewską w katedrze lwowskiej i klę- 
czącego Jana Kazimierza. Nie często 
się zdarzy by aktor doszedł do tej do- 
skonałej prostoty, jakiej dał dowód 

  

    

    

byt nie dały nigdy dodatnich rezulta- 
tów, o tem Połacy powinni najlepiej 
pamiętać. H. R 

NA ULICACH WILNA. 

Dzień wezorajszy młuął w mieście 
nnogół spokojnie. W ciągu całego 
dnia krążyły po mieście patrole poli- 
cyjne, gotowe z całą bezwzględnością 
likwidować każdą próbę wywołania 
na ulicach miasta jakichś zajść lub a- 
wantur. Dlutego też w dzielnicy ży- 
dowskiej, w której poprzedniego dnia 
panowało znaczne podnieeenie nastą- 

piło prawie całkowite uspokojenie. Z 
ciekawością oczekiwano tylko wieści 
z poza murów uniwersyteckich, do- 
kąd władze bezpieczeństwa, wobec au 
tonomji wyższych uczelni, nie mają 
dostępu. > 

W MURACH UNIWERSYTECKICH. 

W. godzinach przedpołudniowych 
zanotowano na terenie uniwersytetu, 
szczególnie zaś na pierwszym roku 
prawa ; medycyny parę drobnych 
zajść, które nie przybrały jednak po- 
ważniejszych rozmiarów. Świadezy to 
e znacznem uspokojeniu umysłów 
wśród młodzieży | zmaleniu wpływów 
tych, którzy dążyli do powtórzenia ze 

Fala wystąpień 
Dzień wczorajszy we Lwowie. 
LWÓW. (Pat). Dziś przed połudnem w 

kościele 00. Jezułtów odbyło się nabożeńst 
  

p. Karbowski w tej deklamacji (Šlu- 
by Jana Kazimierza albo Królowa 
Korony Polskiej jak ten fragment 
nazwano). Miał majestat króla gdy 
przemawiał do narodu, a reszta, to 
była rozmowa człowieka niosącego 
olbrzymi ciężar odpowiedzialności, z 
Bogiem, sam na samn. Na wysokie wy 
żyny podniosła obecnych ta scena i 
recytacja na tle chóru. 

W stłoczony epizodami dzień nie- 
dzielny, po teatrze zajęło miejsce we- 
sołe śniadanie w salach starego tea- 
tru, gdzie gościnni gospodarze przyj- 
mowali przybyłych, zebranych w sym 
patyzujące grona, dzielące się wraże- 
niami i wiadomościami ze swych o 
środków pracy. Następnie, pokrzepie 
ni na ciele, udają się wszyscy do wiel 
kiej sali tegoż teatru i asystują przy 
otwarciu Zjazdu Literatów, na któ- 
rym kolejne przemówienia: p. Min. 
Jędrzejewicza, nader życzliwe i pełne 
otuchy dla literatury, wesołe i „pro- 
wokacyjne“, p. Kodena-Bandrowsk'e- 
go, oraz poważne referaty Staffa j Ki 
sielewskiego, skupiają ugawę zebra- 
nych licznych miejscowych i przyjezd 
nych pisarzy. 

Pochód na Skałkę który potem na 
stąpił był jedną z najpiękniejszych 
chwil, w tym długim, kilkodniowym 
hołdzie dła Wyspiańskiego. Nieprzeli 
czone tłumy ruszyły ku Skałce. W 

cieniach pogodnego, ciepłego wieczo- 
ra, wśród snujących się cicho mgieł, 
zapalały się pochodnie jedne od dru- 
gich, jak magieznem zaklęciem i le- 
ciały skrą wdal, w ulice ciasne, peł- 
ne stojących tłumów. Pochód delega- 
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> powinni we własnym interesie wypróbować tabietki 
M A Togat. Toga! uśmierza bóle, Nieszkodilwy dia serca. 

$ żołądka I Innych organów. Spróbuicie I przekonal- 
Z) <le się sami, lecz żądajcie we własnym interesie 
/ tylko oryginainych tabietek Togai. 

Do nabycia we wszystkicn aptekacn. 

  

  

  

Dyrekcja RESTAURACJI „ŁAZAR” 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 8-71, 

niniejszem podaje do wiadomości, że DZIŚ nastąpi 

uroczyste otwarcie dancingu towarzyskiego 
przy współudziale znakomitego zespołu artystycznego. Ceny dostępne. 

ieńskie Towarzystwo 
Kółek Rolniczych. 

5) W dziedzinie zdrowia pubłicz- 
nego Rada Wojewódzka postanowiła 
prosić władze o nasilenie leczenia jag 
licy przez łotne oddziały okulistyczne 
utrzymywane kosztem skarbu pań- 
stwa. 

6) Uważając, że włożony na gmi- 
ny obowiązek wypłacania nauczycie- 
lom szkół powszechnym dodatku mie 
szkaniowego, przy obecnym trudnym 
stanie finansowym samorządu terytor 
jalnego przekarcza realne możliwości 
samorządu gminnego, Rara Wojewó 
dzka prosi władze miarodajne o roz 
ważenie konieczności i możliwości 
zwolnienia samorządu gminnego od 
tego ciężaru. 

Z innych spraw poruszonych na 
posiedzeniu Rady Wojewódzkiej wy 
pada wspomnieć o wyborze człon- 
ków j zastępców członków Komisji 
Odwoławczej do spraw podatku do 
chodowego na okres lat 1933—35, 
Wybrani zostali pp.: Bronisław Wę- 
dziagolski, Jerzy Houwald i Borys 
Parnes, zastępcami zaś członków p. 
p.: Strumiłło, Cholem i Kowalski. 

Wkońcu Rada Wojewódzka uch- 
waliła przystąpić do wykonania pod 
stawowej meljoracji bagien dorze- 

cza jeziora Dryświata w pow. brasła 
wskim i prowadzić roboty  meljora 
cyjne w zależności od możliwości go 
spodarczych samorządu i zaintereso- 
wanych właścicieli gruntów. 

szloroeznych zajść. 
W związku z zajściami wtorkowe- 

mi w Sali Śniadeekieh USB. dała się 
w dniu wczorajszym zauważyć znacz 
na absencja studentów Żydów na wy- 
kładach uniwersyteckich. Brakowało 
wczoraj ponad 50 proc. normalnej licz 
by uczęszczających na wykłady stu- 
dentów. 

Wobee znacznego uspokojenia się 
umysłów sprawa zawieszenia wykła- 
dów na uniwersytecie stała się nica- 
ktualna. 

Organizacyj i 

WIEC. 

We wtorek wieczorem odbyło się 
zebranie Bratniej Pomocy, na które 
przybył też J. M. Rektor Opoczyński. 
W wyniku narad, tematem których 
były zajścia poranne'w sali Śniadce- 
kich rektor zgodził się udzielić Brat- 
niej Pomocy zezwolenia na zwołanie 
w piątek 2 b. m, wiecu akademiekie- 
go w Sali Śniadeckieh. Zgody swojej 
na wiee rektor Opoczyński udzielił 
tylko po otrzymaniu zapewnienia za- 
rządu Bratniej Pomocy, że do žad- 
nych awantur i zajść na wieeu, ani 
też po nim nie dojdzie. 

antyżydowskich. 
wo żałobne za spokój duszy Ś. p. Grotkowskie 
go przy licznym udziale młodzieży, Po nabo 
żeństwie przywódcy młodzieży rozdawali 
wśród uezestników ulotki,, wająee mło- 

  

cyj z więcami rozwija się długim ko- 
rowodem, wsuwa, w Grodzką i pynie 
w żydowskie dzielnice. Okna ilumino 
wane, portrety Wyspiańskiego wysta 
wione, ubogie szabasówki i stare św'e 
czniki w oknach mieszkań żydow- 
skich świadczą o uczuciach i tych 
mieszkańców Krakowa dla syna tego 
prastarego grodu, co wszystkim lu- 
dziom wygnanym, bez różnicy wiary 
i narodowości, dawał lat tyle spokoj- 
ny przytułek. Albośmy nie byli jak 
ten Izrael, narodem tułaczy. Albośmy 

nie znajdywali w Krakowie przystan', 
dla wychowania dzieci w duchu naro 
dowym, dla pracy polskiej nauki i 
sztuki? Alboż Wyspiański nie był naj 
sdniejszym wyrazem _ nieśmiertel- 
nych pragnień wolnościowych nietyl- 
ko polskich, ale ogólnoludzkich? Po 
chód w szeleście tysiąca nóg sunie na 
Skałkę, wchodzi w długi kurytarz 

pomiędzy staremi murami kościoła 
Św. Katarzyny, groźnym swym goty- 
kiem górującej nad innemi, mija sa- 
dzawkę z postacią św. Stanisława i 
wsuwa się jak bajeczny jakiś złocisto- 
łuski wąż, w otwartą grotę krypty, 
jarzącą od Światła, strzeżoną przez 
białe habity Paulinów. Kraszewski 
Długosz, Rydel, Asnyk, Wincety Pol 
tam spoczywają, Właściwie tam po- 
winni spoczywać wszyscy. I Sienkie- 
w cz. i Orzeszkowa i Konopnicka, i 
wszyscy zasłużeni Polacy, żeby to by- 
ło dia całej Polski miejsce pielgrzym 

ki, Ułatwiłoby to składan'e hołdów 
w dni rocznie. A tak, groby naszych 
największych ' zasłużonych, rozpro- 

szone po kapliczkach poszczególnych 

dzeż do zaprzestana dalszych ekscesów. W 
ciągu dnia panował w mieście względny spo kóż 

Dzisiaj wieczorem rektor Uniwersytetu 
wydał odezwę do młodzieży, wzywając ją do 
spukoju i do powrotu do uczelni. Wykłady 
na uniwersytecie będą wznowicne w piątek, 
Pedcbne cdezwy wydali rektorowie Politeeh 
niki i Wyższej Szkoły Handlu Zagraneznego. 
Na Akademji medycyny weterynaryjnej wy 
kłady nie były zawieszone. 

Na Politechnice i W. S. H. 
w Warszawie. 

WARSZAWA. (Pat) W dniu 30 bm. w 
godzinach między 11 u 13 na Politechnice 
wsrszawskiej wynikły bójki między poszcze 
gólnemi grupami studentów, Bójki odbywały 
się na pięście pcnieważ zarządzono pozosta 

wianie lasek w szatni. Grupy akademików 
nacjenalistycznych usłowały nie dopuścić a 
kademików żydów do sal wykładowych. 0- 
koło godziny 13 rektor ogłosił zarządzenie, 
zawieszające wykłady i ćwiezenia na Politech 
niee. Studenci opuścili politechnikę nie wy- 
wołując na ulicach niepokoju. 

Również na terenie Wyższej Szkoły Han 
dlowej grupy studentów nacjenalistycznych 
usłowały wywołać awantury, jednak zdecy 
dowana iaterweneja rektora nie dopuściła do 
ekseesów. Włykłady odbywają się normalnie. 

W Krakowie. 

KRAKÓW. (Pag. W dniu dzisiejszym 
grupki studentów usiłowały wzniecić na uni 
wersytecie bójki z akademikami żydami. W 
Collegium Medieum po wykładzie anatomji 
doszło do bójki, w ezasie której kilku sta- 
dentów żydów zostało pokaleeczonych. 

W Poznaniu. 
POZNAŃ. (Pat). Dzisiaj przed południem 

odbyło się w kapliey Domu Akademickiego 
załobne nabożeństwo za duszę Ś. p. Grotkow 
skiego, który zginął tragiczną śmiercią we 
Lwowie. Po nabożeństwie odbył się w gma 
ehu Uniwersytetu wice ogólno - akademieki 
z udziałem z górą 2,000 akademików. Na wie 
eu wygłoszone szereg przemówień. Po wiecu 
młodizeż ruszyła przez miasto chodnikami, 
wznoszące okrzyki antyżydowskie. Spokoju 
nio zaklėcono. Poehod po przejściu przez 
miasto powrócił przed gmach Uniwersytetu 
1 tam się rozwiązał. ° 

WŚRÓD PISM. 

— Wiłóczęgi NP. 3-ci (grudniowy) 
już się ukazał i zawiera artykuły: K. 
Leczyckiego, S$. Wysłoucha, Wł. Ar- 
cimowicza, H .Zabielskiego, inż. Sv- 
monowicza j S, Hermanowicza na sze 
reg aktualnych tematów. Do najcie- 
kawszych należą artykuły: S. Wysło- 
ucha, krytykujący nasze przedstawi- 
cielstwo regjonalne w Sejmie oraz ar 
tykuł K. Leczyckiego, b. ostro charak 
teryzujący niewspółmierność szeregu 
poczynań społecznych i administracyj 
nych. 

Z kroniki napisanej w sposób b. 
żywy na wyróżnienie zasługuje ostra 
krytyka wil.-nowogr. Izby Lekarskiej 
nie pozbawiona zresztą słuszności. 

Również ciekawy, aczkolwiek za- 
szczupły jest dział p, t. „Inicjatywa'”*. 

Numer zamykają art. Akademie- 
kiego Klubu Włóczęgów. Całość rob: 
wrażenie bardzo dodatnie i co najwaz 
niejsze w każdym kolejnym numerze 
obserwujemy znaczny postęp w sło- 
sunku do poprzedniego. 

       

nie przedstawiają tej Siły wyrazu, ja- 
kiby mógł wywołać taki ogólny Pan 
teon narodowy. 

Trumna Wyspiańskiego tonie w 
wieńcach i kwiatach, które tu znoszą 

od kilku dni. Wilno złożyło dwa wień 
ce: od Literatów i od Plastyków (dwie 
wielkie palmy związane wstęgą). Za 
raz po pochodzie rozpoczyna się przed 
stawienie „Wyzwolenia* w teatrze 
dyr. Osterwy, grającego Konrada. Wi 
dzieliśmy z jakiem natchnieniem arty 
stycznym wystawił je dyr. Osterwa w 
Wilnie, nie więc dodać do ówczesnych 
pochwał nie zdołam. Chyba że jesz- 
cze subtelniej, poetyczniej (ale przy- 
ciemniwszy zbytnio scenę), odegrany 
był akt drugi. 

Ten przepełniony wrażeniami dzień 
zakończył się rautem w salach tea- 
tru, wydanym przez p. prezydenta 
miasta, a naszego wileńskiego osobli- 
wego dobrodzieja: Wł. Belinę-Praż- 

mowskiego. : Е 

Przy dźwiękach orkiestry wojsko- 
wej, bardzo liczne grono gości gawę- 
dziło, weseliło się, przypominało wza 
jemnej pamięci i posilało wyczerpane. 
siły, w wybornym bufecie obficie za- 
opatrzonym. Następnego dnia były je 

szcze obrady literackie i plastyczne, 
jeszcze miła czarna kawa w Pałacu 
Sztuki i.. kto musiał, ten wyjechał, 
a mógł, ten z rozkoszą został w starym 
przybiedzonym ale jakże zawsze pięk- 
nym Krakowie! 

Hel. Rom. 

"e Ps
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Skazanie bandytów. 

BRZEŚĆ, (Pat) W dniu 25 b. m. 
Sąd kręgowy w Pińsku na sesji wy- 
jazdowej w Łunińcu rozpoznał spra- 
wę Szymona Szejki, Stefana Tarasie- 
wieza i Józefa Matwiejenki sprawców 
napadu rabunkowego na dom Jana 
Karezewskiego mieszkańca Hanee- 
wiez w czasie którego (napadu doko- 
nano 30 listopada 1931 r.) zamordo- 

wana została dwoma strzałami żona 
Karczewskiego oraz zrabowano 2280 
rb. ros. w złocie 200 dol. amer. i 4000 
zł. W wyniku rozprawy zapadł wyrok 
skazujący Szejko Szymona na karę 
śmierci, Tarasiewicza Józeta na 10 
lat więzienia i Matwiejenkę Józefa na 
5 lat więzienia. 

  

Nadużycia służbowe w białostockim 
oddziale ruchu K.P. 

Z polecenia p. prezesa Dyr. PKP. w Wil- 
mie Faikowskiego zostali zawieszeni w Czyn- 
neściach służbowych pracowniey oddziału ru 
«chu w Białymstoku starszy asesor oddziału 
Chodźko, starsi kanceliści Piekut i Bogucki 

oraz wožny Bazelski w związku z ujawnie- 
niem nadużyć personalnych w Białostcekim 
cddziałe ruehu. 

Dochodzenie w tej sprawie przeprowadza 
specjalna komisja. 

mow sai 

Zebranie Rady Pow. B.B.W.R. 
w Stołpcach. 

O statnio w sali Reduta w Stołpcach, pod 
przewodnictwem posła na Sejm Jerzego Gore 
kowskiego, odbyło się zebranie członków Ra 
sły Powiatowej na którem omówiono szereg 

ych i organ*zacyjnych. Dak 
  

        

   

    

ctwo kuliuralno - 
ej objąt p. Smoter zef, dyrektor 

gimnazjum państwowego w Stołpcach. W 
sprawie mawiązania bliższego kontaktu z 
gminnemi kołami BBWR. Rada Powiatowa 
zdecydowała objazd terenu w najbliższym 
czasie oraz kontrolę działalności tych kół. 
Pozaiem załatwiono szereg spraw, dotycza - 
<cych Federacji i Związku Rezerwistów, któ 
re to organizacje postanowiono: otoczyć opie 
ką i dołożyć wszelkich starań w celu zapew 
nienia im należytego rozwoju. 

Zmiana na stanowisku kie- 
rownika Sekretarjatu Powia- 
towego B B.W.R.wPostawach. 

Wgkutek przeniesienia służbowego z Po- 
«staw do Nowogródka na stanowisko insiru 
ktora Oś y Pozaszkolnej p. Majora Pol! 
ta, sprawującego od lat kilku funkcje kie 
rownika Sekretarjatu Powiatowego BBWR, 
„na to stanowisko, powołany został na wnio- 
sek Rady Powiatowej przez kierownika Se- 
kretarjatu Wojewódzkiego p. posła Dobosza, 
Czesław Zieliński. 

Na jednym z ostatnich posiedzeń w bie 
żącym miesiącu prezydjum Rady Powiato- 
"wej w Postawach uchwaliło podziękowanie 
«dla ustępującego kierownika. Zaznaczyć na 
jłeży, iż p. Marjan Polit *no na Swen 
«stanowisku urzędowem jak i społeczno - po- 

Fitycznem położył dla powiału posiawsikego 
aduże zasługi i pozostawił za sobą szczery Żal 
gwszystkich tych, co stykali się z jego pracą. 

Dzisna. 
Z nad modrych fał Dźwiny. 

Jedną z żywiołowych organizacyj вро- 
Hłecznych istniejących ua trenie Dzisny jest 
Roo Związku Pracy Obywatelskiej Kobie!. 
"W. ubiegłym roku zorganizowało Koło kiłka 
sprzedstawień bardze starannie oprocowanych 

i stojących na wysokim poziomie artystycz 
«nym. Prócz przedstawień urządzało Koło sn 
Sbótki gdzie mile i przyjemnie można była 

-spędzać czas wolny od pracy. Z funduszów 

-zdobytych drogą wspomuianych imprez i 

składek członkowskich utrzymywało Koło 
przedszkole gdzie zaję odbywały się na 

-dwie znany. Do przedszkola uczęszczało oko 
*Зо 60 dzieci z różnych sier społeczeństwa. --- 
„Jak mile i przyjemnie było patrzeć na we- 
ssołe miny 4 i 5-cioletnich dzieci, występują 

"cych w popisach urvądzanych od czasu du 
-cząsu w celu zaciekąwienia pubłiczności pra 

'cą w przedszkolu. 

W obecnym roku syluacja finansowa Ko 
«ła znacznie się poprawiła. Koło otrzymak: 
od Zrze a Kół Związku Pracy Obywałeł 
skiej Kobiet w Wilnie stałą zapomogę. Ni 
powsiszymało to jednak zapału do pracy 
"dzielnych kobiet. Pracę teatrałną prowadz! 
Koło w dalszym ciągu. Z fuitduszów tą droga 
zdobytych przychodzi z pomocą innym p. 
eówkom oświatowym niemającym na Swe 

ydatki odpowiednich funduszów. 
Ostatnio wystawioną sztukę na scenie D:- 

mu Ludcwego w Dizśnie w dniu 26 listopada 
mat Stanisława Wyspia 
iowie*, odegrany z okazj. 

a śmierci polskiego drama 

  

   

  

  

   

  

   

    

    

  

   
   

  

  

  

  

          

   

  

skiego p. t. 
uczczenia 25-1ł 
turga. 

e poprzedziło parę deklama- 
fyspiańskiego, a następnie od 

yt o Wiwpiańskim wygłoszony przez p. Cyp- 
Ba. 
   

   Dramat udai się nadzwyczajnie. 
stydziłby s 

wet stołeczn. R absadzone przez majłe 

sze siły teatrai y uka publi 
ści osoby dramatu w takiej posta 
je sam twórea sztuki wyobrażał. Najwięcej 
zapału i energji włoż 
łena Stanewska, któr 
-starań, by stronę art 
odpowiednim poziomie. 
łem odtworzyła w sw 
nieszczęścia wyzyski 
Jewdochy. Rolę Joasa odegrala p. Papu 
ska. Z wczuciem s role ukazali się 

ka, Łoyko, Arem, 

te pow 
ani na- 

    

     

      

   

  

  

          

styczną 
P. Stanie 

j dobrej 
poza- 

2grote 

  

grze 

iej przez karczmarza 

  

   

   
    

      

      

 Obyw. Kobiet w Dziśnie 
izację, reahzn 

asło wypi 
dla dobra 

AJ. 

  

d potęgi państwa. 

Dukszty. 
Z życia Strzelca. 

   

   

   
   

W Duksztach i 
"ski i żeński Oddz 
datach Organizacj 

ioje į 4 kilka lal mę 
Strzelca. W] ostatnich 2 

ta wykazuje żywą działał 
   

         
   

  

         

    

ność. Strzelec staje "woli kuźnicą 

mych i twórczych państwa. 

mendant tut. Oddz p. Nier 

mie szczędzi sił, ę tę w         

     

   
    

  

    

   
„sztach po 

  

   
odbywaja 

yty ł pogź 

wys 

  

       

  

    

      

  
szkoły powszechnej w Duksztach 

Dnia 25 li 1 Strzelec wrządził prz 

stawienie i . Odegrano 

kę p. t. „Pokój * Мра 
wieniu wzięła uc 

ka (t, zw. „człom 

        

cy: Smilgin i Kozło 
Zinkiewiczówna i Star 
li się ze swych ról 

Zewnętrzną stronę 

  

   

    symfoniczna pod k 
skiego. 

    

Całkowiły dochód (około 70 zł.) przezna 
czono na tut. Oddział Strzelea. 

bow. 

Moładeczno. 
POWIATOWY ZJAZD” RZEMIEŚLNIKÓW. 

Z inicjatywy Izby Rzemieślniczej w Wił 
mie w dniu 4 grudnia br. odbędzie się w Mo 

iodecznie w sali kina „Bajka*, powiatowy 
zjazd rzemieślników z terenu powiatu moło 
deczańskiego. Na zjezdzie będą omawiane 
sprawy organizacyjne i bolączki: rzemiosła. 
Z ramienia Izby Rzemieślniczej na zjazd 
udaje się Dyrektor Młynarczyk. (h) 

  

WIŁAMANIE W MOŁODECZNIE 

De sklepu M. Stankiewieza w Moło- 
decznie przez ©etwór zrobiony na stry- 
chu dostali się złodzieje, którzy splądrowaw 

szy poważnie sklep zabrali: tytoń, papiero- 
sy, częśei rewerewe ogólnej wartości przesz 
ło 300 zł. Pod osłoną nocy przez nikogo nie 
zauważeni Ssprawey kradzieży zbiegli. Za 
spraweami kradzieży połieja wszezęła pos- 
< - (e) 

Z pogranicza. 
STADA DZIKÓW. NA POGRANICZU POLS- 

KO - LITEWISKIEM. 

Na terenie odeinka granicznego Łoździe 
je zauważceno kilka stad dzików. Dziki wę- 
drują w kierunku lasów sejneńskich. 

Okchezni włościanie wypadek ten kom- 
mentują jako zapowiedź ostrej zimy. 

Popierajcie wyroby krajowe 
Holszany były słynne ze swych wyrobów 

wełnianych wyrabianych ręcznie. Wiele tysię 
cy par rękawie i skarpet, swetrów, dostarcza 
mo w swoim czasie pułkom syberyjskim, cu 
dawało. zajęcie setkom rodzin, gdyż robić na 
prątkach umieli i mężczyźni 

yroby weł e holszańskie są znane ze 
swej mocy, trwałości, a przedewszystkiem są 

tanie, a więc na obecne czasy najlepsze, przy 
czem jak rękawiczki, skarpety, tak kominiar 
ki dla wojska bardzo użyteczne), swetry dam 
skie i męskie na wygląd są estetyczne i prak 
tyczne. 

Jak słychać Bazar Przemysłu Ludowego 
w Wilnie, przez Związek Pracy Obywateł- 
skiej Kobiet w Oszmianie, który oddał wiel 
kie usługi ludności przez pomoc w zbyciu 
wyrobów Mianych; zamierza podjąć akcję 
rozwinięcia przemysłu rękodzielniczego z weł 
ny. Tytułem próby nabywa 130 par ręka 
miejscowy zaś urząd gminy wysłał również 
na próbę kominiarki, skarpety wyrobu miej: 
scowej ludności, przyczem podkreślić należy, 
że są to wyroby z najlepszej wełny, strzyżo- 
nej i są bardzo tanie. 

Akcja popierania przemysłu ludowego i 
własnych wyrobów jest bardzo na czasie, 
szczególnie wyrobów wełnianych w sezonie 
przeto każdy kto tylka będzie życzył nabyć 
«08 dobrego zgłosi się tylko do Bazaru Prze 
mysłu Ludowego Włllno, ulica Zamkowa 8, 
za ©o nie jedna rodzina złoży Mu podzięko- 
wanie. Z. 

        

  

  

  

KUR" c W -I-L.E_Ń-S—=£ I 

Nabrał na stary kawał. 
Jak się dowiadujemy polieja śledcza po 

szukuje cbecnie sprytnego oszusta, który 
w ciągu kilku dni potrafił nabrać szereg 
osób w Wilnie. 

Osobnik ów wynajął na przeciąg trzech 
dat pokój przy uliey Objazdowej Nr. 6 i 
podał ogłoszenie w jednej z gazet wileūs- 
kieh, © powstaniu jakiegoś większego biura, 
które potrzebuje woźnego. Kandydatów na 
woźnege znałazie się bardzo wiele. W ciągu 
dwóch dni do rzekomego dyrektora zgłosiło 

się kiłka cschników. Każdemu z nich „p. 
dyrekier* obiecał posadę 4. pobrał po kil- 
kadziesiąt zł. tyiałem kaucji. Kazał przyjść 
za trzy dni. 

Pe upływie tego terminu, kiedy wszyscy 
„weźni* zgłosili się do pracy okazałe się, 
iż „dyrektor* zbiegł. 

Od właściciela mieszkagia Tewiedzieli się 
cszukani, iż „dyrektor” mieszkał u niego 
wszystkiego trzy dni i zapłacił mu za to 18 

zł. (e) 

Aresztowanie kolportera fałszywego bilonu. 
WI dniu wezorajszym w godzinach poran 

nych jeden z wywiadowców wydziału Śled- 
ezego, pełniący służbę na Rynku Zarzecz- 

(nym poinfermewany zastał przez stragania 
rzy, iż na rynku uwija się jakiś osobnik 
siłujący puścić w obieg fałszywą jednozło- 

tówkę. 
Wływiadowea zaczął obserwować tego о- 

sobnika i zatrzymał go w chwili, kiedy usi- 
łował ecś kupić za fałszywe peniądze u jed 
nego z przybyłych na rynek włościan. 

Podczas rewizji osobistej znaleziono przy 

zatrzymanym 8 fałszywych monet jednozło- 
towych zrsszią bardzo źle wykonanych. 

czas badania zatrzymany nie mógł 
yć skąd i cd kogo otrzymał tał- 

szywe monety. 
Ze znalczicnych przy zatrzymanym do- 

kumentów ustałono, jest to niejaki Josel 
Szemiawiec bez stałege miejsca zumieszka- 
nia. 

Kełporiera fałszywego bilonu osadzono w 
areszeie policyjnym do dyspozycji władz 
sądowce-śledczych. Dalsze doeehodzenie w toku 

   

        

  

„Komuniści”* za 5 złotych. 
-а międzynarodówka się cofa. 

    A komunistyczna sknierowana ku oba 
leniu istniejącego porządku społecznego i © 
derwania od Rzeczypospolitej wschodniej po 
łaci kraju — obecnie znajduje się na naszych 
kresach w stanie rozkładu. 

JIl międzynarodówka wyraźnie się cofa. 
nie jest już w ofenzywie. Ten rozkład partji 
komunistycznej w: ża się między innynn 
w tem, że są umo; ione masowe areszto 
wania podejrzanych. stli zdekonspirowa- 
mi ludzie nawet bardzo pośredni udział w 
akcji wywnotowej biorący, nawet miewtajem 
niczeni dokładnie w to co czynią, w czyjem 
ręku są narzędziem. 

Gi łudzie „niezorjentowani* bardzo łat- 
wo padają ofiarą aresztowań, znacznie łat 

wiej istotni, bardziej ostrożni i zabez 
pieczeni kierownicy. Sprężyny pozosta u 

kryte—'wpadają w ręce sprawiedliwości „śle 
pe miecze”. Trudno. Gdzie drwa rą tam 

wióry lecą. 
Dopiero sprawiedliwość  upostaciowana 

przez sędziów Okręgowego hb Apelacy jnego 
zwalnia ich z aresztów. Masowem zjawis- 

  

    
  

  

    

      

kiem są obeenie wyrcki uniewinniające w. 
spraweeh politycznych. Dnia 30 listopada 
b. r. byliśmy świadkami jednej dość cha- 
rakterystycznej z takich spraw. 
13-LETNIA KIEROWNICZKA I 15-LETNI 

KURJER. 
W. latach 1925—81 starszy przodownik 

sł. sl. kierawnike referatu śledczego komendy 

p. p. pow. wileńsko-trockiego, Stanisław 

Wiieczyński obserwuje akcję  komunistycz- 

ną w Nowej-Wilejce ustalił, że kierownict- 

wo tejże spoczywa w rękach (obeenle 19-let 

niej!) Bejli Rywkinówny, która po areszlo 

wantu w roku 1925 (jako 13-letniat) jej bra 

ta Włulfa Rywkina objęła po nim prowadze- 
nie akcji komunistycznej. 

Wi początkach pada 1931 roku Wże- 

czyński otrzymał informację, iż Bejla Ryw- 

kin6wna działając w myśl dyrektyw uzys- 

kanych z OK. Wilno przystąpiła do organi- 

zowania jaczejki komunistycznego związku 

młodzieży na terenie Nowej Wflejki. 
Wkrótce potem rozbudowa personalna ja 

czejki zmusiła Rywkinównę do podziału 
swej agendy na dwie jaczejki i podporząd- 
wania ch działalności utworzonemu przez 
nią rejonowemu KZM. do którego weszht 

Bejla Rywkinówna jako sekretarka Szpryn 

ca Bakałurska jako technik i Miehał Bekier 
(15-letni) jako kurjer z Wilnem. 

BIBUŁA. 

    

W! okresie przed 1 maja 1932 roku uzy- 
skano informacje, że do jaczejki w Nowej 

Włilejce została nadesłana bibuła. Zaczęto 
obserwację mieszkania Rywkinówny. O go- 

dzinie 23,30 wyszło z tego mieszkania troje 

    
NA RATYI 

MEBLE 

  

metalowe fir. 

poleca 

firma 

  

  

szafy, kredensy, otomany, orsz łóżka 
strówek*. 

wyroby jubilerskie i stucce „Fraget“ 

Z. URYNOWSKI 

ludzi. Dwoje udało się w kierunku warszia 
tów kolejewych przy ul. Palo: j. Koło 

kolejowiej B 
z ped płaszeza wyjął bibułę i zaczął ją roz- 
rzueać po ulicy. Zatrzymano go z Bakalurską 
Znaleziono u niego w k eni 12 egzempla 
rzy „Czerwonc Ściahu* i 9 egzemplarz 

  

    
      

  

  

     

  

    
   

  

    

  

„Młody ^ i inną bibułę treści wy 
wrotowej. Na ulicy zaś i za parkanem zeb- 
rano 90 р cznych. 

  

PRZYPADEK. 
słuchani w charakterz 
Rywkinówna, Bakaturska 

i Michel Bekier do e do KZMZB. 
(komunistyczny związek młodzieży zachod 

iej Białor nie przyznali się, przyczem 
Rywkinówna oświadczyła, że 30 kw* 

tnia Bekiera i Bakatmrski nie wid 
Szprynca Bakaturska wyjaśniła, że | 

kwietnia 1932 roku wieczorem rpzypadko- 
we spotkała Michela Bekiera i poszła z nim 
na spacer a ten niespodziewanie dla niej 
wyjuł paczkę papieru i rzucił ją pod płot. 

Michel Bekier przyznał się do przerzu- 
cenia w dniu 30 kwietnia 1932 roku prz 
płot do warsztatów kolejowych w Nowo-Wi 
ilejce paczki bibuły komunistycznej i wyjaś 
nił że otrzymał ją poprzedniego dnia w W 
nie od nieznanego mu chłopca w celu ro: 
rzucenia bibuły na obszarze Nowo-Wiilejki 
za wynagrodzeniem w wysokości 5 złotych. 

  

   
oskarżonych 

    

   
     

    

    

   
   

   

  

LEPIEJ W) SKÓRĘ NIŻ DO WIĘZIENIA 

Była to sprawa jedna z najtypowszych, 
dla t. zw. „komunistów młodocianych". Du 
że podejrzeń, mało absolutnie pewnych @а- 
nych, w rezultacie okazuje się, że są to dzie 

ci nie orjentujące się żupełnie w tem co ro- 
bią, a najwyżej orjeniujące się w tem, że 
można 5 złotych zarobić. 

Wi sprawie brało udział 13 świadków, 
którzy zeznawali korzystnie dla obu dziew- 

cząt. 
Bronili: 

Bakaturską adw. Halina Sukiennicka, Ry 
wkinównę adw. Eljasz Rudnicki, Bekiera (z 
urzędu) adw. Eljasz Zaks. 

Sąd postanowił obie dziewczyny uznać 
za niewinne zarzucanych przestępstw, nało- 
miast 15-letniego Miehela Bekiera za win - 
nego rozrzueenia bibuły komunistycznej i za 
karę oddać go pod nadzór jego ojca leka 
Bekiera. 

Apelujemy do Icka by wytłumaczył syn- 
kowi, że dla pięciu złotych nie warto nara- 
żać się na zarzut działalności antypaństwo- 

wej. 
Pozwalamy mu czasem przetrzepać tyłek. 

  

NA RATY! 

MEBLE 
NOWOSRODEK, 
Beczkowicza 3. 

ZEGARY, 

  

KONDUKTOR I TRANSPORT ZŁOTA. 
11 marea r. b. w pociągu poŚpiesznym 

Nr. 707 który przybył z Włarszawy do Wilna 
6 godz. 8 znajdował się w brygadzie obsługi 
konduktor Waeław Żejmo. 

36-cłetni ów mężczyzna, syn Napoleona 

i Stefanji, Polak, katolik i żonaty, posiadaez 
1 syna, pismienny i dotąd nie karany stanęł 
dnia 30 bm, przed sądem w Wiilnie oskar- 
żony z art. 578 ez. I i III KK. o kradzież 
części transportu złota, wiczionego tym po- 
ciągiem. 

WI jaki sposób destał się na ławę oskar- 
żonych? 

Pc przybyciu pociągu do Wilna Żejmo 
zgłosił się do magazyniera Stacji kolejowej 
w Wilnie Kazimierza Stecznego i zameldował 
że w pociągu znajduje się przesyłka nie po 
siadająca żadnych dokumentów | kolejo- 
wych. 

Przesyłka miała tylko adres: do wiłeń- 
skiego biura ekspedycyjnego „Wileńczyk ® 
S-ka, 

Jek zwykle w takieh wypadkach po spi- 
saniu edpowedniego pretokółu ulokowano 
przesyłkę w magazynie, 

O gedz. 9 do magazyniera Stockiego zgło- 
sił się przedstawiciel f-my Wileńczyk Sa- 
mueł Chejkier i po załatwieniu wszystkiech 
formaincści związanych z otrzymaniem prze- 
syłki zabrał cały transport, to znacz 3 
skrzyń wagi 55 kg., które zawiózł de . 

Wi skrzyniach miało być złoto przezna- 
czone dla pp. Sz. Drujona i E. Rutsztejna 
Samuel Chejkier wiedząc © tem zawezwał 
obu właścicieli ażehy w ieh obecności prze- 
syłkę otworzyć 

ętowano skrzynie. Jakież byto 
tkich checnych, gdy prze- 

ę że część ładunku, mianowicie 23610 

ci 4.100 rb. znikło. 

Krzyk. Wirzask. Lament, Alarm. 
jarmowane władze kolejowe wszczę- 

ły dochodzenie w wyniku którego Waciaw 
Żejmo zestał zatrzymany i osadzony w a- 

reszcie. 

        

  

   

  

    

   

  

  

Badany w śledztwie Żejmo oś 
do winy 

   riadezyl, że 

ę mie przyznaje. 4.00 rb. które 
sportu nie przywłaszczył, Prze- 
załadowana przed samem ©- 

. Wiogóle aż do Białegosto- 
ku nie wiedział nie e jej istnieniu. Zauwa- 
żył jej istnienie depiero przy rewizji pocia 
gu, właśnie keło Białegostoku. 

Wówczas też skonstatował brak doku- 
mentów kol eh, s czem niezwłocznie 
meldował Sta emu magazynierowi Steckie- 

  

       

    

  

    

zebrane w danej sprawie są tok 
niekorzystne dla oskarżonego, że prokurata 
ra uważała za stosewne sprawę przekazać do 

rozpoznania sądowi. 
Z pośród 19 świadków zawezwanych na rez 

      

prawę należy wymienić: 
Jurję Wfleńezyka, właściciela biura eks- 

pedyeyjnego, Kazimierza Steckiego magazy- 
niera,Szymona Drujona i Eljasza Ratsziej- 
na, właścieleli przesyłki. Ci niewątpliwie 
wniosą do sprawy najwięcej danych. 

Biegły Kołaczyński Józef będzie miał pew 
no wiele kłopotu z subtelnemi zagadnienia- 
mi, które nasuwa cenny kruszee, 

Obronę wnosi adwokat Mieczysław En- 
jeł. 

" Sała sądowa pełna publiezności. Szere- 

giem jedną ławę zasiadają niezamieszani w 

sprawę, ałe zaintrygowani jej przebiegiem 
keleiewey. 

Tam gdzie ludzi dużo łatwo o wybryki 
nerwów. W czasie jednej z przerw tłumek 
wyszedł gromadą do poczekalni tam zaczął 
pslić papierosy i gryźć jabłaka. 

Na te wpadł intendent gmachu i awantu 

ra. Jeść jabłek znaczy się nie można. Tak 

kazał pan Cheromański. Lud rozgoryczony, 

a gdzie jeść: w sali głównej, czy na dworze 

ZEZNANIA ŚWIADKÓW. 

Ciekawsze zeznania dali: Samuel Chejxer 

który otworzył otrzymaną przesyłkę w Wil: 
nie i stwierdził że brak części złota, © czem 
natychmiast tełegrafieznie powiadomił Wac- 
szawę. Stamtąd odpowiedziano, że wysłano 
55 kg., a nie 52, jak otrzymał. 

Leiba Kligskerg szczegółowo opisuje jak 
doręczył f(-mom z Warszawy złoto w dwu 
paczkach na 2000 i 2100 rb. 

Wiładysław Geszezak kasjer stacji bags- 
žoweį na dworeu głównym w Warszawie 
składał zeznania szczególnie ważne. Na sku- 
tek rsportu został w rezultacie dochodzeń 
jkomisji dyrekcyjnej przeniegiony na 2-ie 
stanowisko. 

Mojżesz Tataryk, który stale załatwiał 
ekspedycje f-my „Wiłeńczyk* tym razem póź 

    

no (na 15 min. przed odejściem pociągu) wy- 
ekspedjewał ładunek, Mimo nieprzepisowego 

prze- czasu (zapóźna!) przyjęto 6d niego 
syłkeę, którą sam już musiał załadowa 
skutek pośpiechu zapomniał do transportu 
dołączyć cedułę, zachował ją w kieszeni i 
przesyłka poszła jako bezddowodowa. 

Me, z Mumwcz, współpracownik f-my 

„Wileńczyk* 
: 

     
  

        

opakowany ładunek. 
Inni świadkowie (a byłe ich dziewięt- 

nastu) i biegły, albe powtarzali te dane, albo 
nie w kierunku wyjaśnienia sprawy nie wnie 

Śl. > 
Jedynie świadek Stanisław Derwiński, wy 

wiadowea piętrzy szereg podejrzeń w stosun 
ku do Żejmy i iłustruje tę postać różnemi 

podejrzanemi, zdaniem świadka, okolieznoś 
ciami. 

PROKURATOR. 

Pe zamknięciu przewodu sądowego glas 
zabrał prokurator. Rzecz rozbił na 4 punk- 
ty, które kolejno udawadniał: 

1. Czy złoto było przesłane istotnie. 
2. Czy mogło zginąć po drodze. 
3. Kto ponosi winę. 
4. Jaki interes mieli ci ekspedytorzy, któ 

rzy wysyłali złoto, w posadzeniu na ławie 
oskarżonych Żejmy. Tu twierdzi prokurator, 
że żadnego interesu istotnego w tem nie 
mieli, я 

OBROŃCA. 
Obrońca Żejmy, adw. Engiel zbija tezy 

prokuratorskie. Zbija mianowieie 4-tą tezę. 
F-ma Wiileńczyk jest zainteresowana w 05- 
karżeniu Żejmy. Wyrok skazujący umożli 
wiłby proces cywilny o odszkodowanie, gdyż 
kalej odpowiada za swych funkejonarjuszów. 
Jeżeli nie ma przy bieżącej sprawie karnej 
jednaczesnego powództwa cywilnego to nie 
przypadek — lecz postępowanie planowe. 

Nie chodzi tylko e to że f-ma Wiiłeńczyk 
konspirowała fakt że to złoto, a nie słoma 
luh wstążki są transportowane, Chodzi o to, 
że w Warszawie przed-wysłaniem, do stycz 
ności ze złotym ładunkiem dochodzili różni 
pracownicy tej f-my. Wżelki to znak zapyta- 
nia czy wszystkie złoto było jeszcze w pacz: 
ce, gdy je Tataryk wiózł na dworzec. 

Ciekawy fakt, że Michel Wileńczyk nad 
specyfikacją 13-u pozycyj pracował prawie 
2-ie godziny! 

Pozatem epis ladowania przesyłki i t. d 
podany przez Derwińskiego nie może być 
dla sądu wiążący. 

Derwiński jest wywiadoweą kryminalnym 
i to jest słabym punktem jako świadka. Wy 
wiadowca jako świadek nie może być w peł 
ni chjektywny. Mimowoli dorabia argumenty 
żeby wszystko pasowało z pewną koneepeją 
jaką sobie wyrobił. To człowiek, który broni 
swej tezy, występuje właśnie w roli oskarży 
ciela subsydjarnego (pomocniczego). 

Pozatem zwraca obrońca uwagę na nie 
zgodność zeznań obciążających, na niemoż- 
ność rozwiązywania i zawiązywania ładun- 
ku ze względu na charakter opakowania, 
wreszcie poświęca parę słów sylwette oskar 
żonego. 

Żejmo był patriotą, służył w wojsku, był 
sumienny i'nie mógł dokładnie rozsortować 
całego transportu przed Białymstokiem. 

OSTATNIE SŁOWO. 

W| ostatniem słowie oskarżony zwraca u- 
wagę na fizyczną niemożność dopełnienia 
przez niego zarzueanej zbrodni, kończy: nie 
kyłem złodziejem, służyłem w wojsku i na 
kolei, pracowałem uezciwie*. 

WYROK. 

Q godzinie 10.30 wieczorem zapadł wy- 
rok. ŻEJMO ZOSTAŁ UNIEWINNIONY. Sąd 

   

  

   

  

    

  

  

EMULSJA Trmm 
SCOTT & йт 

to odžywka witaminowa dla naszych dzieci 

oil dziś znacznie tańsza i dostępna dla wszysikień 1! 
We wszystkich krajach świata daje każda dobra 
matka swym dzieciom prawdziwą Eznulsję Tranową 
wyrobu firmy Seott 4 Bowne, tembardziej, że jest 
ona tak tania: 

dawniej 
Mała flaszka (połówka) Zł 280 tylko Zł 

Normalna flaszka „ 480 „„ Э. 

Wielka flaszka podwėjna „53 z 

Prawdziwa Emulsja Tranowa wyrobu Seott śf 
Bowne jest już do nabycia po zniżonych cenach | 

Uwaga! Wystrzegajcie się naśladownictw — 
zwracajcie uwagę na nasz znak ochronny! zamzż> 

  

         

obecnie 

2.— 

„4,2; 

  

Walne Zgromadzenie Rady 

Grodzkiej B.B.W.R. w Wilnie. 
W p'ątek dnia 2 bm. o godzi. 18 

odbędzie się Walne Zgromadzenie 

Rady Grodzkiej BBWR. w lokalu 

przy ulicy Św. Anny 2 — 4. Porzą- 

dek dzienny Zgromadzenia przewi- 

duje: 
1) Zagajenie inż. Jensza. 
2) Referat na temat „Zadania Ra- 

dy Grodzkiej w Wilnie* posła 
Stefana Brokowskiego. 

3) Referat Organizacyjny sekre- 

tarza Adolfa Hirschberga. 
4) Wybory nowego  prezydjum. 

5) Wolne wnioski. 

Prezydjum prosi za naszem poś 
rednictwem wszystkich członków Ra 
dy o obowiązkowe i punktualne przy 

bycie na zgromadzenie.. 

Nowe togi i birety dla sę- 
dziów i prokuratorów. 

Dowiadujemy się że z dniem 1 stycznia 
1933 roku wprowadzone zostaną nowego ro- 
dzaju togi i berety dla sędziów i prokurato- 

rów, jako ich strój urzędowy przy rezpra- 
wach. 

Szczegółowy opis nowej togi dla sędziów 
prokuratorów oraz jej rysunek podany jest 

w rózpórządzeniu ministra sprawiedliwości, 
ogłoszónem w „Dzienniku Ustaw* Nr. 104 z 
dnia 29 b. m. (Iskra). 

SPORT 
KOMUNIKATY OŚRODKA W.F. 

Kurs szermierki. 
Okręgowy Ośrodek WiF. Wilno, docen'a- 

jąc dobro wychowania fizycznego nie tylko 
wśród młodzieży, ale i wśród społeczeństwa 
słarszego, a w szczególności inteligencji pra 
cującej i w dodatku pozbawionej wszelkiej 
możności uprawiania ćwiczeń gimnastycznych 
i szermierczych, oraz mając na celu ułal- 
wienia paniom i panom pozbawionym sta: 
łego utrzymania dobrej kondencji fizycznej 
i sprawności ogólnej — uruchamia z tych 

działów komplety gimnastyczne szermiercze, 
dla pań i panów, nienależących do organi- 
zacyj sportowych. 

Nadto przygotowuje całkowicie do Państ- 
wowej odznaki Sportowej (POS). 

Ćwiczenia będą prowadzone przez instru 
ktorów dyplomowanych Centralnego Insty- 
tutu Wychowania Fizycznego, w salach Oš- 

rodka WF. przy ulicy Ludwisarskiej 4, II-gie 
piętro (w poniedziałki, środy i piątki), oraz 

pod nadzorem lekarza, który równocześnie 

będziekierował masażem. 

Zapisy przyjmuje Komendant Ośrodka W. 

F. codziennie od godziny 10 do 13, opłata 

zaś miesięcznie wyniesi od 7 do 10 zł. 

Cwiczenia powyższe ważne są tak dla Pań 

jak Panów pracujących w warunkach mia- 

sta i przy pracy wytężonej — umysłowej, 

jako cząstka niezbędnego ruchu w odpowied 

nich warunkach do podniesienia i utrzyma 

nia swej sprawności ogólnej oraz utrzyma 

nia zdrowia. 
Na życzenia większych grup, będą mogły 

być przeprowadzane ćwiczenia specjalne jak 
sucha zaprawa narciarska, ćwiczenia bok- 
su, zaprawa lekkoatletyczna, zaprawa do gier 
* * p. 
PRZED MECZEM POLSKA — SZWECJA. 

W; najbliższą niedzielę nastąpi międzypań 
stwowe spotkanie Polski ze Szwedami w bok 
sie. Po raz pierwszy zmierzymy się na tem 
polu ze Szwedami, gdyż dotychczas walczyli 
śmy z mimi jedynie w piłce nożnej, 

Obecnie składy obu reprezentacyj są jnż 

nstałone. Możemy więc zestawić szanse za- 

wodników w poszczególnych wagach co da 

nam możność ustalenia przypuszczalnego wy 
niku spotkania. 

Wi wadze muszej Misiorny spotka się z 

Ljungiem. Zwycięstwo winno przypaść Pola 

kowi, obdarzonemu silnym ciosem i znaczną 

  

  

  

  

  

winien przegrać z Andersonem, dobrym tech 
nicznie, lecz słabym w zwarciu. 

      

atomiast waga piórkow 
pierwsze 2 pkt. Szwecj 

Karlson nie da się pokonać Cyranow 

Zkolei w wadze lekkiej Szwedzi powiększą 
rój dorobek punktowy: rutynowany, 0 sil- 

nym ciosie Alquist będzie zbyt trudmy do po 
konania dla Klimczaka. 

   

    

     ej wagach, powinni nam przysporzyć 

pkt.: Garnearek i Chmielewski są stanowczo 

lepsi, .miż ich przeciwnicy: ол @ į Johnson 

Włhga półciężka — to znak zapytania. — 

Szwed Soderberg rozporządza silnym ciosem, 

jest b. dobry w walce, na dystans, słabszy 

jednak w zwarciu, O ile Zieliński będzie wał 

czył tak jak w Dortmumdzie, skłonni jesto- 

śmy przewidywać jego zwycięstwo. 

Przedstawiciel wagi ciężkiej Erikson tech 

micznie przewyższa Wiockę. Również niedziel 

ny remis olbrzyma śląskiego z Konarzew- 

skim świadczy o jego dość słabej formie obe 
a jedynie pokładać w si 

  

  

      

  

  

        

   

  

     

    

cnie. Nadzieję mo: 
le fizycznej i ambicji Włocki, które to zalety 

dały mu już kilkakrotnie stwo nad 

lepszymi technicznie miż on, zawodnikami. 

Możemy więc wygrać 12:4, lecz nawet re- 
mis mie jest wykluczony. O wyniku winne za 

decydować spotkania w dwóch ostatnich wa 

gach. 
A po klęsce w Dortmundzie rehabilita 

naszego pi twa jest konieczne     

stanął na stanowisku, że brak dostatecznych 

dowodów jego winy. O zbył wiele rąk otar 

ło się złote w czasie, gdy część jego zginęła, 
i nie wiadomo czy ręce, które kradły są właś 
nie rękami Żejmy. Trudno to skonstatow: 

Ost. 

dr. 

    

TEATR | MUZYKA 
— Uroczysta Premjera „Zygmunta Au- 

gusta* Dzisia! Dziś 1 grudnia o godzinie 8 
wiecz w Teatrze na Pohulance odbędzie s:e 

jubóleuszowa 25-lecia zgonu Si 
na którą dane będzie po 

i w Polsce, potężne dzieło Sł 
Włyspiańskiego — „Zygmunt August“. Udział 
bierze caiy zespół dramatyczny — w rolach 
czołowych Alfred Szymański (Zygmunt Au- 
gusti, M. Szpakiewiczowa (Bona) i H. Bier 
nacka (Barbara). Pomysłowy układ scen, jal: 
4 cała inscenizacja i reżyserja — Dr. Ronard 
Bujańskiego. Styłowe dekoracje — Makojn! 
ka. Ng wspaniałe kostjamy podług oryg. 
fotogra sztychów. — Scłowy śpiew p. W. 
Hend ówny i prof Ludwiga. Piękny akom 
panjament muzyczny dr. Szeligowskiego. Tań 
ce dworskie pomysłu J. Hryniewickiej. Pe: 
sonel pomocniczy — Instytut dramatyczny- - 
chóry. Premejra „Zygmunta Augusta* wzbu 
dziła niebywałe zainteresowanie — i stanie 
Się z pewnością wielkiem świętem artystycz 
nem. 

Dnia 2 grudnia — 3 grudnia i 4 — „Zyg 
maunt August" po raz drugi, trzeci i czwarty. 

т „Zbyt prawdziwe, aby było dobre* na 
niedzielnej popołudniówee. Kapitalna komed 
jo-satyra, pełna dowcipu i humoru — „Zbyt 
prawdziwe, aby było dobre* grana będzie w 
Teatrze na Pohuiance w miedzielę 4 grudnia 
o godz. 4 pp. 

— Teatr muzyczny ,Lutnia* — Popularne 
przedstawienia „Szałeństwa Cołetty*. Dziś 
po cenach zniżonych efektowna operetka 
Stolza „Szaleństwa Cołetty* z M. Gabrjeli 
w roli tyt. 

— Najbliższą premjerą Teatru Lutnia —- 
będzie czarująca operetka Kalmana „Fiołek 
z Montmatre'u' w reżyserji M. Tatrzańskiego, 
z gościanym występem primadonny Operetki 
Stołecznej — Janiny Kulczyckiej. 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 1 grudnia 1932 r. 

11,40: Przegląd prasowy. Komunikat me- 
teor. zas. 12,10: Muzyka z płyt. 12,30: Kom. 
meteor. 12,35: Poranek szkolny. 14,55: Pro- 
gram dzienny. 15,00: Piosenki włoskie (pły- 
ty). 15,15: Giełda rolnicza. 15,25: Kom. Aka- 
demickiego Koła Misyjnego. 15,36: Tydzień 
przedświąteczny. 15,50: Koncert dła młodzie 
ży (płyty). 16,25: Lekcja francuskiego. 16,40: 
„Przyrost ludności w latach kryżysu* — od 
czyt. 17,00: Muzyka kamerałna (płyty). — 
17,40: „Odsiecz Lwowa w. listopadzie 1918 
r“ — odczył. 17,55: Program na piątek. — 
18,00: Muzyka lekka. Wfad. bieżące. D. c. 
muzyki. 18,40: Codzienny odcinek powieścio 
wy. 18,55: Kom. litewski. 19,00: „Skrzynka 
pocztowa Nr. 224* — 19,20: Rozmaitości. — - 
19,30: „Nowa literatura w nowej Polsce* -— 
dyskusja III. 19,45: Prasowy dziennik radj. 
20,00: Muzyka lekka. 20,55: Wiad. sportowe. 
Dod. do prasowego dziennika radj. 21,05: 
D. c. muzyki. 21,30: Słuchowisko. 22,15: Mu- 
zyka taneczna. 22,55: Kom. meteor. 23,00: 

Muz. taneczna, я, i 

    

    

  

   

  

  

  

] ж 
PIĄTEK, dnia 2 grudnia 1989 r. 

11.40: Przegląd pras. połsk. Kom. mete- 
Or.; Czas; 12.10: Muzyka; 14.65: Program 
dzienny; 15.00: Utwory Schuberta (płyty:: 
15.15: Gielda roin.; 15.35: Kom. LOPP; 15.35: 
Lekcja angielskiego; 15.50: Muzyka popular 
na (płyty); 16.40: „W, kraju czarnych koszuł* 
— odczyt; 17.00: Piosenki z wyk. chóru Da- 
na; Komunikaty; D. c. muzyki; 17.55: Progr 
na sobotę; 18.00: Muzyka lekka; Wiiad. bie- 
żące; Dalszy ciąg muzyki; 18.40: Codzienny 

odcinek powieściow: 18.50: Rozmaitości; 
19.00: Polakom ma Kowieńszczyźnie; 19.20: 
„O lnie i wełnie'*—pogad.; 19.30: „Zwierzęta 
Ludzie i maszyny” — felj.; 19.45: Pras. dz. 
radjowy; 20.00: Pogad. muzyczna; 20.15: Kon 

cert symfoniczny; „Nowa literatura w nowej 
Polsce; D. c. konc symf.; 22.10: Wiad 
sportowe; 22.45: Dod. do pras. dr. radjow.; 
2255: Kom meteor; 23.00: Muzyka taneczna. 

      

    

Wyrażam tą drogą serdeczne po- 
dziękowanie Oz. p.p. Lek.: Olsejce, 
„Legiejce, Odyncowi i Neumanom za 
pieczolowitą i bezinteresowną opiekę 
lekarską w mojej ciężkiej chorobie, 
oraz Soliklinice Litewskiej, w któ- 
rej doznałem tyle serdeczności i tros- 
kliwej opieki. i 

Dziękuję Rogotowiu Ratunko- | 
wemu za bezinieresowne przewiezie- 
nie mnie do Śolikliniki Litewskiej 
i 2 powrotem, jak i wszystkim przy- 
jaciołom i znajomym, którzy tyle 
okazali serca i współczucia w mo- 
jej chorobie.   Dr. J. Szłapelis. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze, 

  

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w re 
dagowanem przez Pana czasopiśmie wzmian 
kę treści następującej: 

  

Wzwiązku z ukazaniem się w Ekpresie 
Wileńskim z dnia 24 listopada oraz w Dzien 
niku Kresowym (Grodno) z dnia 25 iisto- 
pada identycznego artykułu, zatytułowane- 
go „Afera orderowa pocztowców”, a zawue- 
rającego w treści znamiona zniesławienia -— 
Zarząd Związku Pracowników Poczt i Tele 
grafów Okręgu Wiileńskiego postanowił zwró 
cić się przeciwko. Redakcjom pomienionych 
czasopism na drogę sądową. 

Wilno, dnia 29. 11. 1932 r. 

E. Markiewicz, Prezes K. Car Sekretarze



  

  

| Czwartek | | 

i 

Dziś: Natalji. 

Jvtro: Eligjusza. 

Wschód słońca — g. 7 05.20 
|a| 2 kda 2 456 

> Spóstezkcika Zakładu Meteorologji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 30-X|— 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 

Temperatura średnia: CC 
najwyższa Ą- 4“ = 

ip 

770 

> najniższa 
Opad: — 

NBA południa <Rodni. 
lekki spadek. 

półpochmurna 

Tendencja: 

Uwagi: 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym według PIM. 

Pogoda o zachmurzeniu zmiennem przy 
słabych, potem umiarkowanych wiatrach po 
ludniowych zachodnich. Nocą przymrozki, 
dniem ocieplenie. 

SPRAWY PRASOWE 
— Konfiskaty. W! dniu wczorajszym z po 

lecenia władz administracyjnych został dwu 
krotnie skonfiskowany „Dziennik Wilenski“. 
Wi tymże dniu uległa konfiskacie żydowska 
gazeta 5 groszowa „Moment“, 

     

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Ze Związku Akademików wojew. по- 

wi sobotę wogródzkiego i b. z. mińskiej. 
dnia 3 grudnia w sali Nr 1 
chu USB. o gc 8 wie 
Walne Zebranie ązku Akademików 
nowogródzkiego i b. z. mińskiej. 

Obecność członków obowiązkowa. Z: 
prosi wszystkich akademików pochodzą 
z Nowogródczyzny o przybycie. 

Akademiekie Koło Walki z Alkoho- 
lizmem. Zarząd Koła podaje do wiadomośc: 

iż dnia 3 grudnia r. b. (sobota o godzinie 18 
w lokalu Koła Medyków Wielka 24) odbędzie 
się walne doroczne zebranie koła. Obecność 
członków obowiązkowa. Zarząa zaprasza wszy 
stkich sympatyków koła słuchaczy USB. dla 
zapoznania się z pracami i celami koła. Dy 
żury zarządu odbywają się w środy w loKalu 
koła medyków od godziny 19,30 do 20,30 

SPRAWY SZKOLNE 
— SZKARLATYNA W SZKOŁACH POW 

SZECHNYCH. Mimo energicznej akeji leka 
rzy szkolnych, prowadzonej pod bezpośred 
niem kierownietwem naczelnego lekarza d-ra 
Brokowskiego sytuacja w szkołach powszech 
nyeh jest nadał groźna. Ilość zasłabnięć na 
szkarłatynę nie maleje. Ostatnio zamknięte 
zostały dwa oddziały w szkole 16 oraz jeden 
oddział w szkole Nr. 9 W| wypakach stwier- 
dzenia zasłabnięcia na szkarlatynę przepro 
wadzana jest Ścisła izolacja dzieci. 

GOSPODARCZA 
— Świądeetwa przemysłowe. Organizacie 

gospodarcze zwróciły się do. władz skarbo- 
wych z memorjałem, w którym wobec zbil:- 
żającego się okresu wykupu świadectw prze 
mysłowych na rok 1933, proszą o rozłożenie 
należności na dwie raty „płatne 1 stycznia i 
1 kwietnia. 

Ostateczna decyzja władz skarbowych w 
sprawie tej nie została jeszcze powzięta. 

— Ulg podatkowych nie będzie. Jak sę 
dowiadujemy, ulg podatkowych w najbliž- 
szym czasie prawie mie będzie. Wszelkie in 
ierwencje w tym kierunku pozostały bez 
uwzględnienia. Tak więc przedewszystkiem 
nie będzie zmiany w wymiarze podatku ry 
czałtowego pobieranego od drobnych płatni 
ków oraz nie będzie ułg dotyczących zaleg- 
łości podatkowych. 

Władze stoją na stanowisku, że na pod- 
sławie istniejących przepisów lzby Skarbo- 
we mogą w wypadkach inidywidualnych tył 
ko stosować ulgi. 

Opinja natomiast organizacyj gospodar- 
czych jest inna, uważają one bowiem, że 
uigi nie należy traktować jako wynik złego 
stanu jednego przedsiębiorstwa, ale jako ko 
nieczny rezultat ogólnego pogorszenia kon 
junktury. 

    

woj 

     

   

      

   

  

   

WOJSKOWA 
— Zmiana na stanowisku zastępcy do- 

wódey 6 p. p. Leg. Zastępca dowódcy 6 pp. 
Legjonów ppułk. dypl. Stanisław Dworzak 
mianowany został szefem sztabu DOK. 8 w 
Toruniu. 

Zastępstwo dowódcy 6 
ppułk. dypl. Zygmunt Berlimg 

ŻE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

Połskie Towarzystwo Tatrzańskie -— 
©ddział Wileński prosi pp. członków Towa 

  

PP. Leg. objął 

    

    

   

RONIKA 
rzystwa. którzy pragną korzystać z legi 
macyj turystycznych i kolejowych w okresie 
świątecznym by złożyli je celem prolongaty 
wraz ze składką roczną 12,10 zł. (za łegity 
mację kołejową osobno 2 zł.) do dnia 8 bm. 
w Księgarni św. Wfojciecha, Dominikańska +. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Klub Wióczęgów. Wi piątek dnia 2 
grudnia r b. w lokalu przy ul. Przejzd 12 od 
będzie się 98 zebranie Klubu Włóczęgów Sen 
jorów. Początek o godzinie 19,30. Na porząd 
ku dziennym referat p. d-ra Seweryna Wysło 
ucha p t. „Istota konfliktu nac.-demokratów 
z władzą sowiecką w BSSR.* Wstęp dla 

członków klubu bezpłatny, dla gości 50 gr., 
dla gości akademików 20 gr. Informacyj w 
sprawie zaproszeń udziela p St. Hermanowicz 
codziennje w godz., 18—20 w lokalu okazy 

ul. Jagiellońskiej 3 m. 1. Tel 99 

Wstęp za zaproszeniami imiennemi okazy 
wanemi przy wejściu. ` 

— Komunikat ZPOK. Niniejszem podaje 
się do wiadomości członkiń Zw 
Obywatelskiej Kobiet, iż zebranie dyskusyj 
me (czwartkowe) zostało odwołane. Dnia b 
grudnia rb. o godz. 8 wieczorem w lokalu 
Związku (Jagiellońska Nr. 3 m. 3) odbędz 
się ogólne zebranie członkiń ZPOK połącz. 
ne z herbatką. 

e proszone są o jaknajliczniejsze 

  

     
   

   

   
— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 

piątek nadchodzący 2 grudnia r. b. o godz. 
7 wiecz w gmach Towarzystwa — ul. Lele 
wela S E odbędzie się 95 posiedzenie mie- 

, poświęcone 100 rocznicy zgonu Wal 
er Scot a. Prof, Manfred Kridl wygłosi od- 

czyt o Waletr Ceottcie, poczem prezes T-wa 
rektor Alfons Parczewski podzieli się ze słu 
chaczami wspomnieniami: swojemi ze Szkocji 
związanemi z pamięcią Wfalter Scotta. Wktęp 
wolny. Goście nader mile widziani, 

— Zebranie „Koła Polonistow“ nauczy- 
cieli szkół średnich odbędzie się dnia 2 b. m. 
(piątek) o godzinie 19,30 w lokalu gimnaz- 
jum państwowego im. E. Orzeszkowej w Wil 

„ nie. 
Na porządku dzienym referat kol Achre- 

mowiczowej i kol. Stabińskiej-Przybytkowej 
na temat: я 

„Aktualizacja w nauczaniu języka polskie- 

go“. 

   

  

    

    

RÓŻNE. 

— Bezpłatne Kursy dla Analfahetów. Za- 
rząd Akademiekiego Koła Polskiej Macierzy 

Szko'nej komunikuje że otwiera Bezpłatne 
Kursy dla Analfabetów w Domu Ludowym 
przy ulicy Sołtaniskiej, oraz takież kursy w 
Kole PMS. m. Tadeusza Koścuszki przy ul- 
cy Ponarskiej 42. 

Zarząd AKPMS. 

  

   

    

prosi tą drogą wszysi- 

kich o powiadomienie analfabetów o pwsta- 
waniu powyższych Kursów. Zapisy: przyjmo 
wane będą w sekretarjacie Domu Ludoweg» 

Sołtaniska (przy kościelej — dla 
wierzynieckiej, oraz w lokalu Ko- 

      

     

  

ła PMS. im. Tad. Kościuszki ulica Ponarsk.: 
42 w godz. 8—9 wieczorem codzien od 
dnia 6 grudnia 1932 roku. Jednocześnie Za 
rząd prosi o powiadomienie wszystkich anal 
fabetów ze śródmieścia o zapisywanie się na 
już istniejące kursa dla analfabetów p ul. 
Mickiewicza 23 (II piętro) w lokalu Towarzy 
stwa Komisji Edukacyjnej. 

       
  

— Komitet Wystawy — pokazu Drobiu 
podaje do wiadomości, że otwarcie pokazu 
nastąpi w dniu 1 grudnia rb. Wystawa po 
kaz trwać będzie do 4 grudnia włącznie od 
godziny 8 rano do godziny 8 wieczór. Wstęp 
25 groszy, zaś dla młodzieży i wojskowych 
— szeregowych 15 groszy, dla grup powyżej 
15 osób 10 groszy od osoby. 

ROS ASS DTS PS NACR SEAT 

Z Białorusi Sowieckiej. 
ARESZTOWANIE W: MIŃSKU CZŁONKA 
POLSKIEJ PARTJI KO] STYCZNEJ PON 

ZARZUTEM DEFRAUDACJI. 

Z Mińska donoszą, iż aresztowano tam 
wybitnego działacza komunistycznego PKP. 
Józefa Krzeszowskiego, b. sekretarza rejono 
wej partji komunistycznej w Łodzi i organi 
zatora jaczejek komunistyczno-robotniczych 
na Śląsku. 

  

   

  

  

Krzeszowskiego aresztowano pod zarzu- 
tem przywłaszezenia 10 tys. rh. w złocie, 
które otrzymał na działalność komunistyez- 
ną w okręgu łódzkim a które te pieniądze 
roztrwónił, w raporcie zaś do Centralne 
Komitetu Partji Komunistycznej podał, iż 
pieniądze te skonfiskowały władze polskie. 

Krzeszewski zbiegł do Mińska w sierp- 
niu r. b. przed aresztowaniem na terenie 
łódzkim. 

     

    

Jeszcze jeden sąd dyscyplinarny 
nad komendantem Waligórą. 

  

Wydział prawny Magistratu zakończył 
już dochodzenie w sprawie komendanta Wa 
ligóry, który, jak wiademo, w związku z 

lieznemi ostatnio nadużyciami w stra: 
niowej został zawiedzony w czynne: 
służbowych. Przeciwko komendantowi V 
górze sporządzony został akt oskarżenia, W 

  

       

roli oskarżycjeli występują radcy prawni 
Magistratu mec. Bagiński i mec. Popiel. 

W| najbliższych dniaeh sprawa przeciwko 
komendantowi Waligórze przekazana zosta- 
nie Komisji Dyseyplinarnej. Rozprawa sądo 
wa odbędzie się w połowie grudnia. 

    

K U R J E R 

Węgierskie typy ludowe. 

     

   

  

a zdjęciu naszem w 
gierskiego w charaktery 
rodowym. * 

Nowe piecioztotėwki. 
WARSZAWA (Pat). W  najbliż- 

szych dniach zostaną wypuszczone w 
obieg nowe monety pięciozłotowe. Ma 
ją one rysune i układ napisów identy 
cžny jak monety 10 i 2-złotowe. Brzeg 
monety jest karbowany. Waga no- 
wych monet 5-złotowych wynosi 11 
gramów, średnica 28 mm. Monety te 
mają moc zwałniania od zobowiązań 
ograniczoną do kwoty 500 zł. przy ka 
żdej wpłacie. 

  

zimy chłopa 
nym stroju na 

Koncert Paderewskiego 
w Medjolanie. 

MEDJOLAN (Pat). W teatrze о- 
perowym San Carlo. staraniem aka- 
demi muzycznej neapoiitańskiej od- 
był się w wypełnionej sali koncert Ig- 
nacego Paderewskiego. Mistrz powtó 
rzył tu program wykonany w Rzymie, 
złożony z utworów Bacha, Mozarta, 
Szopena, Liszta į; Debuss go. Publi- 
czność przyjmowała owacyjnie wiel- 
kiego pjanistę. Krytyka nie szczędzi 
zachwytów nad jego grą. 

Ekscesy antyżydowskie 
w Wiedniu.. 

WIEDEŃ. (Pat). Wiczoraj, na wydziale 
prawa tutejszego uniwersytetu doszło do 
zajść pomiędzy narodowymi socjalistami a 
studentami żydowskimi. Narodowi socjaliści 
usiłowali wzbronić żydom wejście do jednej 
z sal EA i zaatakowali kilka stu 
dentów żydowskich. Blokada sali trwała 
przeszło godzinę. 

Kabalistyczne cyfry. 

7—17—13. 

    

    
    

Cyfra 7 odegrała w roku bieżącym w hi 
storji Francji dużą rolę: minister Maginot 
zmarł 7 stycznia, Brian 7 marea, Doumer 
został zamordowany 7 maja, Goriulow 40- 
stał stracony 14 września (7 pomnożone przez 
2). 

  

Cyfra 7 uwa 
wszystkich 

ana była za 
narodów  starożytn 

czykom znane były planely w 
dzie ich liczy (jak i dzisiaj 7 dn 

zył świat w cłągu 7 dni, pr 
ano 7 baranków. 3 

chował ównież u Greków: Jazon i Me 
dea mieli 7 córek i 7 synów, 7 bohaterów 
prowadziło wojny z Tebami, siedem miast 
greckich toczyło spór o zaszczyt uznania ich 
za joczyznę Homera. 

Cyfra 14 odgrywała wielką rolę w histor 
ji Burbonów. Bastylja została zdobyta i4 
lipca 1789 roku. Ludwik XIV wstąpił na tron 
w 1643 roku (suma tych cyfr daje 14), umarł 

w 1715 (1-7-+1-+5=14). Ludwik XM 

umarł również 14 
ł się 14 grudnia 1553 (1-5 

у gżył w bitwie pod Ivry + 
został zamordowany 14 maja 1610 ; 

ną cyfrę dla Bonapartego było 17 
nazwisko Napoleona Bonaparte liczy 

1808 roku, dala urodzin Napoleona 
III, daje w sumie również cyfrę 17. Ce: 
rzowa Eugenja urodziła się w r. 1826 (17 
Napoleon II ożenił się w roku 1853 (17). Pa 
ożenku swoim panował jeszcze przez 17 lat. 

        

  

   Bóg stwa 
składaniu 

it ten prze 
       

  

oliar 

    

    

   

    

   

   

  

  

marca, 
Kryt 

  

  

      

    

   

     
      
   

      
   

Syn jego, książę Rzymu, umarł w 17 roku 
życia. * 

Mistyczny wpływ przypisywano równ 
cylrze 13. Victor Hugo wił przesądną oba 
wę pr r Aleksander II od- 

    nrawiał podpis 
w dniu oznaczonym 13. 
dził się 1813 roku, a zmarł dnia 13 h 
ukoń „Tannhausera“ 13 k t. 
nia 1844 roku, „Tannbauser” przepadł w cpu 
rze paryskiej na przedstawieniu w dniu 1% 
marca 1861 roku. 

aktów państwowych 
Ryszard Wagner 

  

    
    

    

  

     

WI LE Ń SK 1 

Dfwięk. Kino - Teatr DZIŚ! 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

oźwiękowe Kino D:Z4 Ši 

CASINO 
Wisla 47, tei. 15-41. 

Iwan Petrowicz 
Film w jęz. rosyjskim i francuskim. 

Największy 
sukces kinematografji europ. 
Jest to: Coś nadzwyczajnego! Coś nieosiągalnego! Coś niebywałego! By pojąć trzeba ujrzeć.. 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

Pomimo ogromnych kosztów obrazu — ceny nieznacznie podwyższone. 

Rewelacja! 

głośniejszem arcydziele 

PIEŚŃ NOCY 

Niespodziankał 
jako rotmistrz huzarów w naj- 

kompozyt. Pawła Abrahama 
Poryw. akcja toczy się na Węgrzech, 

w którym śpiewa 
nasz sławny rodak 

zenial. 

  

Nr. 277 (2519) 

Film naj >> 

Wiktorja i i jej huzar 
w Rosji carsk., Japonji i Rosji sow, 

JAN KIEPURA 
By ujrzeć trzeba przyjść! 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej 

Dla młodzieży dozwolona. 
  

DZIŚ! 
Tówięk. teatr świetlny 

PAR 
si. Wielka 42, iel. 5-28 

Bożyszcze tłumów, król piosenkarzy francuskich, 
niezapomniany bohater 
swoją kreacją w najnowszym 

przeboju śpiewno- dźwiękowym 

filmu „Pod dachami Paryża” kibert PREJEAN 
W KAŻDYM PORCIE DZIEWCZYKA 

Przepych dalekich mórz i słoneczn. portów południa! Moc melodyjnych piosenek] Humor! Tańcel Tempo akeji? 
NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 

oczeruje SWOiMY 

śpiewem, olśni 

Początek o godz. <-ej, w dnie świąteczne o godz. 2 
  

JBwięk. Kiao - Teatr | DZIŚ! 10% 

hollywood 
dźwięk 

produkcji francuskiej Góry w płomieniach 
Bobaterska epopea dziejów walk 
strzelców 
nieporówn. zdjęcia walk górskich 

alpejskich. . Wspaniałe 

  

Hisziew. 22, teł. 15-28 | W rol. gł.: Luis Trenker i Armand Bernard. NAD PROGRAM: BODATKI DŹWIĘKOWE. Początek o z. 4 
Z powodu wysokiej w$rtości artystycznej obrazu — dła młodzieży dozwolony. 

t świ;k. Kino - Teatr | DZIŚ! 103% dźwiękowo-śpiewne Przepiękna operetka-fares w 10 aktach 

STYLOWY 
ul. Wielka 36.   arcydzieło Rene Claire p. t 

Rene Lefenbure i L. Alibert. Nad program: Najpiękniejszy film Harry Peela p.t „Jego najiepszy druh“ 
Sensac. sztuka w !0 akt. W roli gł. Sascha Gora i ulub. boh. Harry Peel oraz 14 psów z Rin-Tin-Tinem. 

1.060.006 (milion W roli głów. urocza gwiazda Annabella, 

  

ПНА НЕЙ РЕ КЯ РБ ЕЕ Р ЕНО СОН КЯ НЕ 
Z powodu obecnego kryzysu gospodarczego 

podle | 
NA GWIAZDKĘ 

  

własnego wyrobu 

po cenach niebywale niskich 
znana firma 

Wilno, Niemiecka 23 
Firma egzystuje od roku 1890 

kołdry na puchu. 

PROSZEK 

„KOGUTEK* 
-USUWA NAJUPÓRCZYWSZY 

ii GŁOWY 
OSTRZEŻENIE. Y KUDNIE NALEŻY 

E ŽADAC TYLAO 
PROSZKI JW z.KOGUTKIEM” 

)458CHIFGQ ZRAMYCN OD LAT TRZYDZIESTU 
/ WYSTRZEGAĆ LADOWNICTW. UPOR= 
czrwra POLSCE. | W PODOBNEM DO 

MASZEGO0 OBAMOWANIU. 

KOŁDRY 
z rozmaitych materjałów i najlepszej waty 

B-cia CHANUTIN 

Duże kołdry od 12 zł. Również wyrabia się 
Co tydzień otrzymujemy 

ostatnie nowości materjałów na kołdry. 

    

PISMO CODZIENNE 

wWiino, Jagieliońska 3. 
Rzdakcja — tel. 79 

Administrącja — teł. 99     
Zarząd Związku Właścicieli 

3) Wolne wnioski. 

się w drugim terminie o godz. 
dniu i miejscu. 

  

Szerść bydlęcą i wełnę 
we wszystkich gatunkach kupuje 

ŁÓDZKA MANUFAKTURA PLUSZOWA 

TEODOR FiNSTER 
Łódź, ulica Dowborczyków 17 

< 
JEDNORAZOWE 
WCIERANIE 

PRZYNOSI 
Msc 

Foma. wyglądał elegancko, zawsze modnie 
gdy/się ubierzesz — w znanym 

ZAKŁADZIE KRAWIECKIM 

SZ. KUNIN 
Dyplomowanego Krojczego w Paryżu 

obecnie 
ZAWALNA 24, m. 1, |-sze piętro. 

Przetarg. 
Ministerstwo Komunikacji zawiadamia 

o przetargu ofertowym, który odbędzie się 
dnia 27-go grudnia 1932 r. o godz. |l-ej na 
sprzedaż starej miedzi. 

Szczegółowe ogłoszenia zamieszczone 
Nr. 273 z dnia są w „Monitorze Polskim" 

28 XI. b r. 
p. o. Dyrektora Departamentu (—) 

  

a nie wymaga wzajemności. 

Czynna od godz. 1] do IG-ej. 

  

Ditelycy Chorzy Ta 

Skład Apteczny 

ė Najniższe ceny! 

li. Blumowicz 
Choroby weneryczne 

skórne i moczopłciowe, 
Choroby 

  

  

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wiłeńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—! i 4—8 

Mlini de Keaulė 
„KĖVA“ (Paris) 

Mickiewicza 37, tel. 687, od 1-4 
Rozgładzanie i odswieża- 
nie twarzy. Leczenie wą- 
grow ipryszczy. Eiektry- 

zacja, W.Z.P.58. 

  Maria 

  37—32, 
Ciasnei,   

Pismo nasze dziś 

Piwiarń, 
i Jadłodajń w Wilnie na mocy $ 32 Statutu zwolvje 
na dzień 12 grudnia 1932 roku do lokalu p. Borow- 
skiego (sala tańców) uł Trocks 2, Walne Zgroma- 
dzenie Czionków Związku na godz. i6-tą (4 pp.) 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) Sprawa patentów akcyzowych, 
2) Sprawa podatku dochodowego, 

  

p. Estko 

Kurjer Wileński 
Niezależny Organ Demokratyczny 

tylko na Wileńszczyźnie, ole w całej Polsce i za- 

granicą, więc ogłaszaj się tylko w niem, a kli- 

*jentelę napewno zyskasz. 

Kawiarń 

W fazie braku prawomochej obecności członków 
w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbędzie 

17.ej w tym samym 

Zarząd. 

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 

1.5. MILL. 

Bibljoteka Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 3, m. 33 

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 
WOśŚCI i dzieł klasycznych. 

Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

СОН ЕЙ 
Wyłączna sprzedaż artykułów spożywczych dla 

chorych na cukrzycę firmy „Cukro-Djeta" 

  

  

66 (dawniej „I. B. SEGALL") 

„A RX Mickiewicza 5, tel. 8 73 6 

Gwarantowana jakość! ė 

  

Ur. Zelłowicz 
skórne, wener., 

narządów moczowych, 
ul. Wielka Nr. 21, | od x. 9—1 i 5—8 wiecz. 

tel. 921 od 2—1i 3-8 | Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

"Akuszerka! 

Lakrodi 
grzyjmuje od 9 do 7 wiees 
vHea Kasztanowa 7, а. 5 

  

W. Z. P. Nr. 69. 852 

Pianina 7: 
wynajmuję — Mickiewicza 

Wiejście z ulicy 
7702 

czyta každy obywatel nie- 

  

pi" 

PALACZE!!! Ponai Wilkami 05 Sari 
A. Zajączkawski 

LL | 

Wiino, Wileńska Nr. 42 
(Dom Oficera Polskiego) 

   
Е 

ES i i MMMOMMMMMMMMAMKAKHOCCLHHMMMMMMAY 

Ogłoszenie. 
Od roku 1843 istnieje | 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- 
binełowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka it,d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

1 dogodnych Waran! att 
I NA RATY. 

NĄDESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprawadziła się 

Zwierzyniec, Tom, Zana 
na lewo Gedeminowską 

uł. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Mickiewicza 4—6 
tomie gabinet kormstycz” 
= z zmarszczki, bro> 
awki, kurzajki i w W. Z. 8-48, 55 

    

Doe wynajęcia 

duży lokal 
a 2-ch piętrach 
nadający się 

dla przedsiębiorstwa 
Wolny od 1.1. 1935 r. 

ul. Sto Jańska |, 
dow. się u dozorcy 
  

Uboczny zarobek 
300 zł. miesięcznie znaj- 
dą osoby mające szerokie 
koła zaajomości. Goza- 
kred, Lwów, Wałowa Il 

В nauczyciel gimnaz. 

udziela lekcje 
i korepetycje ze wszyst” 
kich przedmiotów w za” 
kresie ośmiu klas gimaaz- 
Specjalność: polski, fizy- 
ka, matematyka. Łaskawe 
zgłoszenia do Adminis*r. 
+Kurjera Wileńskiego” 

  

ni. odbiło się w zielonym brzeźniaku, 
blisko Nowej Chatki. Smutni rozcho- 
dziłi się chłopi, lecz u każdego serce 

M. NIKIFOROWSKI. 

  

Nastał początek maja. Jednego 
wieczora Mikołka dokądś odszedł, oj 
ciee pracował w polu, a Tatjana krzą- 
tała się w ogrodzie. Dzień zapadał. 

Niziło się słońce i rzucało łaskawe, 
złociste promienie w okna Wasilowej 
chatk . Okna, wychodzące do ogród- 

ka stały otworzone, a pieszezotliwy 
zapach kwitnących jabłonek, gruszek 
i wisienek, zalatywał do izdebki. Z 

yjemnością i ulgą oddychał Wasil 
eżwem powietrzem, 
Ktoś ostroźnie uchylił drzwi 

wszedł. To była Hanulka. W mgnie- 
niu oka stanęła u łóżka i osunęła się 

na kolana. Skonfudował się Wasil. a 
lekki rumieniec przebił się na bladych 
Leach. Hanulka przez zimę i wiosnę 
znacznie się poprawiła, a więc wygłą- 
<lała powabnie. A ocz były te same 
hczdenne, pełne ognia i czaru. Nie 
wiedział Wasil co i przemówić. lecz 

    

   

  

   

SZLAK NIEPOTRZEBNY". 
Hanulka pierwsza się odezwała. 

e gniewaj s Wasilek“ 
pr zy mówiła dziewczyna. — 

miej na mnie serca. Płocha ja — bez 
wstydu. Rozum zaćmiło, oczy zakryło 
kiedy wierz niegodniku. Rozbiła 
szczęście swoje, ale nie chcę, nie 

nie potrzebuję -— tylko jednego. Prze 
bacz — a niech się uspokoi moje ser- 
ce. 

„Hanulka* — odezwał się Wasi 
dziwna jesteś. Za cóż mam złościć się 
na c ebie? Zdaje się nie, od nikogo nie 

    

        

słyszałaś. Za co? Znałem cię za dobrze 
żeby myśleć że zrobiłaś to rozsądnie. 

  

Wojna tylko ona to zrobiła. Nie 
ty a wojna! Wojna. która przewraca 
człowieka w najgorsze zwierze. Ta 
wojna i zaprowadziła cię na swój 
Szłak Niepotrzebny, a skaleczyła. jak 
i mnie. Nie proś żadnego przebaczenia 
bo cóż mam przebaczać. 

  

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

  

W tej chwili nadszedł, OW róciw- 
szy z pola, ojciec. Zauwz s 

nulkę, wzruszył niecierpliwie pleca- 
mi, i już chciał coś mówić, może 

nieprzyjemnego dla dziewczyny, ale 
Wasil odgadnął myśli starego, i uprze 
dził, 

   

        

„Nie tutku. n'e miej złości. My 
ZNÓW, po staremu, — przyjacielo- 
wie. Tylko... eoś głowa cięż A ja- 
błonie jak pachną... odwró: 

    

cił się od chłopaka, spoglądającego 
przez okno od podwórka, zawołaj ma 
tkę... Mam coś prosić A Tanulka 

przynieś mi jutro czeremchy... Oo tu 
na stoliku postawię... Dobrze napewno 
teraz w polu... Jak tatku? Czy dobrze? 

Nadhbiegła Tatjana —- przeczuwa- 
jąc, że źle się dzieje. Wasił odrzucił 
się na poduszkę. w piersiach mu za: 
chrypiało. 

„Nie lękaj się siostrzycz 
cho przemawiał Was i К 
szy przestrach na twarzy Tatjany — 
tak: trzeba... Wszystko dobrze... wszy 
stko, co mogłem. zrobiłem... dzięko- 
wać Bogu... Żegnajcie... Moi kocha- 
ni... żegnaj drogi Mikołko i ty Hanul- 

        

  

   

   

  

   

  

  

   

    

Drukarnia .„Znicz, 

    

  

ko... žegnaj Ojezyzna Odrodzona... že 
gnajcie... 

Wasil nie dokończył. Głowa się 
pochyliła na bok, a strumyk krwi ofar 
hował usta i, amarantową wstążką, 
rozlał się na poduszkę. Wbiegła ze 
świecą Tatjana, lecz płomień chysta- 
jący oświecił nieruchome oczy Wa- 
siłowe. 

Z poza białej chmurki wygłlądnę- 
ło zachodzące słońce, a jego ostatnie 
promienie p gnęły się po blado 
żółtej twarzy zmarłego. To były ostat 
nie promienie pożegnalne. 

  

  

XXXI. 
Chowano Wasila w niedzielę. Nie 

trzeba mówić że całe Żary były obec- 
ne na pogrzebie. Niemało przyszło 
i ze wsi okolicznych, a najwięcej się 
nazbierało dziatwy, tych młodych pio 
nierów, co tak byli wdzięczni za szko- 
łę rodzamą. Ojciec chował syna, sio- 

stra brała, a włościanie, — najlepsze- 
go sąsiada. przyjaciela i doradez 

a w wielu wypadkach i nauczy 
Oj na i naród, skromnego wojow- 
nika za lepszą dolę, za przyszłoś 

    

  

   

    

    

„ul. Ś-to Jańska 1, tei. 3-40. 
ŻĘ 

  

llaną, ludzkoś „wyczajnego czło- 
wieka — którego Niepotrzebny, ze 
strasznemi wybojami i dołami, Szlak 
sprowadził przedwcześnie ze szlasu 
lepszego, korzystniejszego i potrzeb- 
niejszego, —- ze szlaku, na końcu któ 
rego gorzały przecudne, prześwietlne 
gwiazdy: Prawdy i Miłości, Gwiazdy 

    

    

      

  

  

przemawi ające do ludzi — o potwor 
nościach Szlaku  Niepotrzebnego. 
Szlaku, przeprowadzonego przez 

równinę bezgraniczną, 
zami, pożogą, mi i krzyżami 
mogił niezliczonych. Szlaku, na 

którym stała stłoczona, wielomiljono- 
wa ciżha ludzi, a spychała się wzajem 
nie do przydrożnych rowów, krwią i 
izami napełnionych. 

lianulka nie bya obecną. na po- 
grzebie, ponieważ i nie wypadało. Po 
chowano Wasila obok matki. Gdy za 
kończono pienia obrzędowe, kiłka 

chłopaków i dziewczynek zaśp'ewalo 
rotę, Nikt nie mógł powstrzymać łez. 
Niejednemu i starcowi stoczyła się 

po srebrzystej brodzie błyszeząca kro 
pla, i zwaliła się na kurhan świeżo 
nasypany. Miłe dźwięczne echo pieś- 

a pokrytą gru 

    

     

      

tętniało wiarą i nadzie 
nej nawałnicy zakwitnie 

  

     
że po strasz 

ch kraj jak 
słońce, równą wolnością i równem sta 
nowiskiem 

Nazajutrz   

nie na Ż 
purą Świe 
cych 

   

Sa. 

  

a 

kwiecia. Plee 

słych oczu oai 
niepojętego żalu. 
czarowne, 

między 

gałązkach czeromehy. 
tych kwiiERCŚ jeszcze bły 

Nad kurhanem klęczała Hanulka. 
rz RE w 

  

niepokalane 

ogółem narodów. 
  

— gdy   porankiem 
rzuciło słońce swe pierwsze promie- 

, zalało ono z 
mogiłę, tonącą w pachną 

tem i pur 

  

na bia- 
yszezała го- 

stosie wonnego 

j drgały, a z przyga- 
strumienie łez, 

spadały na 

kwiatuszki, 
Płynęły, 

toczyły się na żółty piasek, i chowały 

  

się w j > głębi jakby chciały prze- 
dostać się do sehowanego pod kurhza 
nem, rozbitego serca Wasila. 

Koniec. 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

 


