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WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA I OBYWATELA. 
Czasy są, co tu gadać, coraz trud- 

niejsze. Życie się komplikuje, ludzie 

narastają na nie, zgęszczając się ilo$- 

ciowo i gubiąc się coraz groźniej w li- 

czebności problemów, wobec których 

<oraz bardziej są bezsilni. 

Największą troską dojrzałego poko- 

lenia, na którem leży odpowiedzialność 

za rozwój, los, i szczęście dorasta ją- 

cej młodzieży, jest dać jej możliwie 

najtęższe pancerze, majsprawniejszy 

oręż, najbardziej pre jny aparat 

myślowy i... najżywiej czujące serce. 

Trzeba uzbroić tych swoich następ- 

ców do coraz trudniejszej walki o byt. 

Ale tak, żeby ta wałka nie przybierała 
jaskiniowych form, by, jeśli nie my, 

to oni potrafili żyć celowo, skierowali 

    

   

  

jakoś losy świata i narodów w kierun 

ku rozkwitu sił fizycznych i ducho- 
wych, a nie topili tychże w fabrykach 

gazów trujących i morderczej broni. 

Ten rozwój sił młodzieży, to ich us- 

prawmienie do życia, jest troską i my- 

ślą pedagogów, rodziców i ludzi uspo 

łecznionych. Odkrycie, dawne już, bo 

ilustrowane w starożytności piękną 

legendą o Anteuszu, który w walce od 

yskiwał siły, gdy uderzył sobą o zie- 
mię rodzinną, dało pochop do szuka- 

nia dla młodego pokolenia zasobów 

duchowych przedewszystkiem w mi- 

łości kraju, najściślej rodzinnego. 

z   

Wiemy że tak w szkolniowie, jak i 

poza niem, literatura przedmiotu, jak 

się to mówi, zrosła i rozwinęła się 

znakomicie. Setki książek dla mło- 

dzieży, pisanych przez najlepszych na 

szych autorów, znalazły się w rękach 

podrastającej młodzieży, a 

  

dzieci i 

'przeważna ich część mówiła gorąco o 

miłości Ojczyzny i obowiązkach dla 

Niej. Być może nawet, że w tej litera- 

turze odbił się fakt odzyskania Nie- 

podległości goręcej, silniej i serdecz- 

niej, niż w liteiaturze dla dorosłych. 

Nauka polskiego języka w szko- 

łach, postawiła nauczycielstwu za za- 

danie „wychować człowieka i obywa- 

tela, przez wpajanie świadomej miło- 

ści języka ojczystego i kultury naro- 

dowej, a na jej gruncie, szczepienie i 

pielęgnowanie -ogólnoludzkich idea- 

religijnych, etycznych, nauko- 

wych i estetycznych*. Program ten, 

starało się spełniać nauczycielstwo 

nasze w miarę możności. 

łów 

Miłość języka ojczystego i kultury 

narodowej, wpajanie tych uczuć i na- 

uki o tych sprawach,* nie przedsta- 

wiało trudności dla nauczycieli mają- 

cych do czynienia z młodzieżą polską. 

Kontakt uczuciowy, tradycje, język 

domowy uczących się, był taki, jak i 

uczących. Wspólne mieli wszystko: 

od bajek słuchanych u kolan matek, 

do wspomnień ojców, od portretów 

wielkich ludzi w polskim narodzie do 

piosnek śpiewanych od dziecka, od 

zwyczajów, tradycyj, legiend, stroju 

nawet i temperamentów. Od Karpat 

po Gopło, od Warszawy do Krakowa, 

Poznania, Piotrkowa, nauczyciel prze 

mawiający do polskich dzieci na lėk- 

cji polskiego języka, stał z tymi swy- 

  

   

mi uczniami w tej samej aurze du- 

chowej, w tym samym klimacie uczu 

ciowym, w jednakiej, wspólnej trady- 

cji narodowej. Rodak przemawiał do 

rodaków o kraju ojczystym, polskim, 
o mowie im wspólnej, dziadów i pra- 

dziadów. 

Jakże inaczej jednak przedstawia- 
ła się cała piękna sprawa rozwoju na- 

uki języka polskiego w szkołach i śro 

   
    

  

dowiskach innych narodowości! W u- 

czelniach t. zw. mniej ściowych: › 

białoruskich, litewskich, żydowskich. 

Tam, cały cudny akord harmonijnie 

serca nauczy- 

rafiał na cie- 

łączący znaną melodją 

ciela i uczniów, albo na 

mną próżnię, albo spotykał świado- 

zamūrowaną 

    

mie zamkniętą ścianę, 

niechęcią przez starszych, albo rozpry 

skiwał się w nieobjęte pojęciem i u- 

czuciem słuchaczy wrażenia, oderwa- 

ne, nie złączone niczem lub niewiele 

z otoczeniem, z tradycją, z domowym 

obyczajem. Cóż było mówić burła- 

czonkom z nad jezior brasławskich, 

Litwinom, uświadomionym od koleb- 

ki o W. Księstwie Litewskiem i jego 

dawnej potędze, Białorusinowi z Po- 

lesia, a choćby i z bliższych Wilnu o- 

kolic, o barwności łowieckich wyci- 

nanek, o Kilińskim, góralach i Kaszu- 

bach, o potędze przemysłu Sląskiego 

i hwowskim handlu ze wschodem, roz 

tkliwiać się nad Mysią wieżą i Piasto- 

wskiemi legendami, kiedy to mniej- 

szościowe społeczeństwo w niczem 

nie było z tamtemi rzeczami związa- 

ne, nie istniało w zasięgu tamtych 

zdarzeń, a jednak nie było wcale ta- 

bula rasa, Posiadało swoje bogactwa 

narodowe i terytorjalme, wielkie i po- 

tężne u Litwinów i dla Litwy, której 

  

Gen. Oestermann na Zamku 

WARSZAWA. (Pat.) Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej udekorował 
dziś na Zamku głównodowodzącego 
armją finlandzką gen. Oestermanna 
wielką wstęgą Orderu Polonia Resti- 
tuta. 

W Belwederze. 
WARSZAWA.  (Pat.) Przybyły 

wczoraj do. Warszawy głównodowa- 
dzący armji finlandzkiej gen. Oester- 
mann złożył wizytę w Belwederze, 
gdzie był przyjęty na audjencji przez 
P Marszałka Piłsudskiego. 

Uczestniczki zjazdu Z.P.0.K. 
u pp. Prezydentostwa. 

WARSZAWA. (Pat) Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej i pani Mościcka 
podejmowali w poniedziałek po po- 
łudniu na Zamiku herbatą uczestni- 
czki zjazdu Związku Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet. 

Roosevelt zamierza odegrać 
role dyktatora ceny złota. 

LONDYN. (Pat.) Wczoraj oqbyłx 
się w Białym Domu pod przewodnic- 
twem prezydenta Roosevelta narada 
z udziałem ekspertów finansowych, 
ma której zapadła decyzja bezwzględ- 
nego rozpoczęcia zakupu złota, nie 

tylko, jak dotąd, w Ameryce, ale i na 
rynkach zagranicznych. Decyzja ta 
wywołać może ostrą walkę konkuren- 

, cyjną między dolarem a funtem szte”- 
lingiem. 

LONDYN. (Pat.j Agencja Reutera 
donosi z Nowego Yorku, że w tamtej- 
szych kołach finansowych panuje 
przekonanie, iż polityka prezydenta 
Roosevelta w sprawie złota doprowa- 
dzi do porozumienia angielsko-amery- 
kańskiego i ewentualnego powrotu do 
parytetu złota. 

Litwinow w Paryżu. 
PARYŻ. (Pat.) Komisarz spraw za 

granicznych Litwinow przybył dziś 
do Paryża o godz. 10,25 pociągiem 

z Berlina. 

historja ma prawo iść w paragon Z 

Polską i w swych początkach, nieza- 

leżnych od Korony i później, gdy ró- 

wna z równą, rozwijała Litwa z Pol- 

ską potęgę współnej Rzeczypospolitej 

muru chrześcijaństwa, pogromu ger- 

mańskiej chciwości, dobrej matki ino 

wierców ji niepolskich narodowości. 

Niech tu nikt nie zakrzykmie „a 

sprawy dyzunitów, a gwałty nad kal- 

winami, a ignorowanie innych naro- 

dowości*. Na to jest jedna odpo- 

wiedź: gdyby u nas płonęły takie sto- 

sy, rozkwitła tak inkwizycja, wojny 

religijne i żelazne systemy unifika- 

cyjne jak w reszcie Europy tobyśmy 

nie mieli żadnej narodowości prócz 

polskiej na ziemiach naszych i wyni- 

szczywszy innoplemieńcó| bylibyś- 

my o tyle ubożsi i winniejsi'w histor- 

   

    

ji cywilizacji. 

Mają swe tradycje 

swe terytorjalne więzy uczuciowe Bia 

obyczajowe, 

ASN 

Krytyczna chwila - - - 

  

  

Nieczysty oddech 

pochodzi często z 

pozostałych 

dzy zębami ręsztek 

jedzenia. Colgaie 

zapobiega te mu 
gruntownie. 

mię- 

    

Jaka przykrość i wsłyd, jeśliby w tej właśnie 
chwili žauwažyl, że usta jej i zęby nie są nale- 
życie pielęgnowane. Dlątego też niech Pani uży- 
wa od dnia dźstejszóg ii 
pasta ła czyści zęby 
nieskazitelną biel. Delikatna piana przenika”w naj- — 
drobniejsze szczeliny pomię- 
dzy zębami i usuwa z nich 
wszelkie tak groźne dla zębów 
resztki jedzenia, Pasła ta jest 
aromałyczna i przyjemna w 
smaku, wskutek czego oddech 
słaje się świeży i czysty. 

Cólgate-Palmoliye Sp. z 0.0. 

łorusini, mają pradawne dzieje losów 

swego narodu pod rządami Rzeczypo- 

spolitej Żydzi, którzy zapomnieli na 

nie patrzeć pod kątem widzenia pańs- 

twowości polskiej. A przecież ona da- 

łą im, wychodźcom z całej Europy, 

dom i arkę przymierza spokojną, pod 

swym dachem. Karaimi i Tatarzy, 0s- 

tali się w swych zakątkach, ze swemi 

narodowemi wspomnieniami, które w 

państwie polsko-litewskiem nie zosta 

ły im ani wydarte, ani zatracone, w 

jakiejś wynaradawiającej kulturze u- 

nifikacyjnej. 

Wszystkie te elementy, nie pol- 

skie, dały jednak nieobliczalne bogac- 

twa państwu, narodowi, sztuce i lite- 

raturze polskiej. I jakichże ludzi! Nie 

był wszak Polakiem hetman Sapieha, 
ani kniaź Ostrogski, nie była polską 

z krwi i kości dynastja Jagiellonów, 

Kościuszko w znaczeniu narodowoś- 

ciowem, Litwinem siebie nazywał, Mi 

Е. 

ylko pasty Colgate, gdyż 
runtownie i nadaje im 

ZH.2.- i Zi. 1.- 
Wyrób polski 

ckiewicz- „Litwę ojczyznę swoją* 

wspominał z tęsknotą, a prócz takich 

czołowych ludzi, iluż. pomniejszych 

dały ku wspólnemu dobru ziemie ru- 

sko-litewskie, narodowości niepolskie 

ale z Polską związane miłością. 

Więc zadańiem 

jest u nas: wydobyć z przeszłości każ 

dego narodu, z ziemi, po której ojco- 

wie i dziady jego stąpali, maksimum 

wartości i rzucić je przed oczy mło- 

dego /pokolenia, nawiązując ich właś- 

ciwości plemienne z polskiemi, wyka- 

zać wspólnotę, ale nie podporządko- 

wywać zawsze wszystkich polskiemu 

elementowi, nie snuć niebezpiecznej 

wychowawczem 

nici szlacheckiej buty nad poniżanym 

niepolskim ludem. Jeśli chcemy stwo- 

rzyć w rosnącej młodzieży silną wolę 

do karnej pracy zbiorowej, jeżeli prag 

niemy widzieć w przyszłych pokole- 

niach rzetelnych, ofiarnych, lojalnych 

obywateli Rzeczypospolitej, pracu- 

  

   
   

  

   

     

  

  

    
Na fobtografji widzimy króla Karola ru- 

go (z prawej) w towarzystwie kr5- 
jugosłowiańskiego, Zdjęcie 

pochodzi z uroczystości w Sinaia, 

   
  

BUKARESZT. (Pat.) W poniedzi1- 
łek rano odbyło się spotkanie króla 
Karola rumuńskiego z królem Bory- 
sem bułgarskim. Król Karol przybył 
rano do Giurgiu, gdzie spotkali go 
premjer Vaida i minister Titulescu. 

Po dokonaniu przeglądu wojska król 
wszedł na pokład swego jachtu. W 
tym samym czasie król Borys w tv- 
warzystwie premjera bułgarskiego 
Muszanowa wszedł na pokład jachtu 
bułgarskiego. Wśród salw armatnica 
nastąpiło spotkanie 2 jachtów, wio- 
zących króla Karola i króla Borysa. 
Następnie król bułgarski przeszedł na 
pokład jachtu rumuńskiego, który 
przybił do brzegów rumuńskich. Po 
dokonaniu przeglądów oddziałów 
wojsk rumuńskich przez obu królów 
jacht skierował się ku brzegom bul- 
garskim w Ruszczuku. Obaj krółowie 
zeszli tu na ląd i dokonali przeglądu 

oddz. armii bułgarskiej. O godz. 11kró 
lowie wraz ze Świtami powrócili na 
pokład statku, który udał się do Ni- 
copolu. Wspólna przejażdżka po Du- 
naju obu panujących trwała do go- 
dziny 16. 

Pierwsze posiedzenie Sejmu 0 listopada, 
WARSZAWA. (Pat.) Pan marsza- 

łek Sejmu Świtalski zwołał pierwsze 
pienarne posiedzenie Sejmu na dzień 
3 listopada r. b. o godz. 10 rano. 

WARSZAWA. (Pat.) Porządek 
dzienny 1-go posiedzenia Sejmu w 
dniu 3 qistopada przewiduje pierwsze 
czytanie projektu ustawy skarbowej 
wraz z preliminarzem budżetowym 
na ekres od 1 kwietnia 1934 roku do 

31 marca 1935 roku. 
Preliminarz budżetowy na rok 

1934/35 przewiduje dochody w sumie 
2.117.652.880 złotych i wydatki — 
2.165.441.340 zł. Niedobór wynosi 
41.788.460 zł. 

WARSZAWA. (Pat.) Posiedzenie 
plenarne klubu BBWR zwełane zosta 
ło na piątek 3 listopada o godzinie 9 
rano. ! 

Naprežona sytuacia w Palestynie. 
JEROZOLIMA, (Pat). Trzej manifestanci arabscy ranni podezas wczorajszych zajść 

zmarli w szpitalu z otrzymanych. ran. Sytua 
cja jest w dalszym ciągu naprężona, 

Projekt sojuszu obronnego 
Francji z W. Brytanią. 
LONDYN. (Pat.) Występując w ar- 

tykule wstępnym przeciwko traktato- 
wi łoearneńskiemu, jako nie dające- 
mu Wielkiej Brytanji żadnych bez- 
pośrednich korzyści, „Daily Mail'* żą- 
da zamiany Locarna paktem sojuszu 

obronnego między Wielką Brytanją 
a Francją. Sojusz taki będzie potęż- 
nem narzędziem pokoju i odbierze od- 
wagę tym zwolennikom Hitlera, któ: 
rzy marzą o wojnie. „Daily Mail" 
kończy zapewnieniem, że sojusz ob- 
ronny franeusko-angielski jest sku- 
teczniejszy, aniżeli kontynuowanie dy 

skusji na konferencji rozbrojeniowej. 
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Król Borys bułgarski, 

 EZEEEEWE RZECZY SZREDER. 

Kronika  telegraficzna. 
— Schwytano w głównym budynku Uni- 

wersytetu krakowskiego, mianowicie w Col 

legium Novum, 3-ch włamywaczy, 
— Szalała na wybrzeżu gdańskiem silna 

wichura, wyrządzając poważne szkody m. in 

huragan zniszczył wielkie rusztowanie, wznie 

sione dookoła jednej z pośród głównych 

obechie budowanych wież kościoła P. M. w 

Gdańsku. Rusztowanie spadło na dachy po- 

bliskich domów. 
— Profesor Pi 

do stratosfery j 
nagród Nobla w 

— Z różnych 
chodzą adomoś 
śnieżnych. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

WARSZAWA, (Pat). Londyn 
Nowy York Ё 

       

  

d, znany ze swego lolu 
andydatem do jednej z 

ale fizyki. у 
jscowości Niemiec nad 
o pierwszych opadach 

  

   
     

        

    

   
   

  

carja 
obr, 
dyn i Nowy York sła 

Akcje: Bank Połski 

Dolar w obrotach pry 

,50. 
. 5.94. Rubel 4.67, 

Najwięcej korzyści i zadowolenia osiąga ten kto składa swe większe i mniejsze oszczędności 

w Chrześcijańskim Banku Spółdzielczym na Antokolu | 
ZAMKOWA 18) 

Bank przyjmuje wkłady i rachunki bieżące. Bank wydaje pożyczki na cele produkcyjne. Bank wydaje rodzinom zmarłych Człon- 

ków zapomogi 2.000 złotych. 
    Bank premjuje terminowe książeczki wkładowe.     

  

jących dla niej owocnie, ale z 

całem zrozumieniem, że pracują też 

dla tego odłamu swej narodowości, 

która w Jej obrębie się znalazła, jeżeli 

chcemy mieć z tych 30 procent nie- 

polskich narodowości współpravow- 

ników we wspólnym warsztacie pań- 

stwowym i ogólnoludzkim, to naukę 

polskiego i literatury oprzeć trzeba na 

pierwiasikach miejscowych, przyna- 

leżnych narodowości, z którą się w da 

rym wypadku ma do czynien.a. To 

jest jasne, że tylko na tej, wrodzonej 

niejako, podstawie, na tem podglebiu 

uczuciowem ułatwi się sobie zadanie 

rozjaśniania pojęć młodzieży. Ukazu- 

jąc im najbliższe otoczenie w teraź- 

niejszości i przeszłości, możemy bu- 
dować mocne zręby przyszłej pańsi 

wowości i współżycia 

Nauka polskiego i literalary pol- 

skiej, powinna iść w tym kierunku, 

by wyrobić w niepolskich narodowoa- 

ściach przekonanie, że ich dola jako 

obywateli tego państwa, ułatwia 1m, 

a nie utrudnia, „.pielęgnowanie ogól- 

noludzkich ideałów, religijnych, ety- 

eznych, naukowych i estetycznych. 

Nie narzucać Polski zgóry. jako ko- 

nieczność urzędową, ignorując wszy- 

stkie. inne, tak bogate pierwiastki w 

jej granicach leżące, ale dać jej wcho 

dzić w każde otwarte drzwi wiodące 

do domów gdzie nie połską mową po= 

dziećmi. 

by przywiązanie do państwa 

miłość do Polski, zaciekawienie i re- 

spekt nad jej przeszłością, chęć służe- 

nia jej w przyszłości wynikła nie z 

koniecznego lojalizmu, nie z utylitac- 

nych pobudek, ale wykwitła jako 

kwiat kultury, mający złożoną woń 

i wielobarwność, jaką dają tej samej 

rozumiewają się rodzice z 
Spraw 

    

roślinie różnorodne gleby. Uczyć 

poznawać Polskę, nie od dalekich 

Jej ziem, nie związanych narazie ni- 
czem z dzieckiem litewskiem, biało- 
ruskiem czy żydowskiem, ale ukazać 

Ją przez pryzmat dziejów, obyczajów, 

przywiązań i przynależności terytor- 
jalnej, tych narodowości, ukazać Ją 
nie u góry, ale obok, pospołu pracują- 

cą od wieków nad wspólną dolą. Po- 

wiedzieć tym 30 procentom, że ich 
tradycje narodowe, ich los był i jest 
związany z Polską i pod jej opieką się 
rozwijał, nauczyć małych Anteuszów 
cudownej tajemnicy siły, czerpanej z 
rodzinnej ziemi, otworzyć im oczy na 

to, co najbliższe, co jest ich skarbem 

folkloru i wierzeń, a z tych dziedzin, 
prowadzić ku większej, szerszej mi- 

łości całego Państwa. To jest zada- 

niem nauczycielstwa i z radością 

stwierdzić możemy, że ku zrozumie- 

niu tej konieczności idzie. 

Wiemy, że p. kurator Szelągowski, 

po zapoznaniu się z właściwościami 

tutejszego terenu doszedł do poglądów 

wyrażanych niejednokrotnie 

mach „Kurjera“ 

na ła- 

przez ludzi t, 

tutejszych, a streszczonych w powyż- 

szem. Że zabiega pilnie w Warszawie 

pewnych zmian 

niepolskich _ odnośnie 

polskiego języka i 

polegających na oparciu 

tej nauki na podstawach miejscowych 

regjonalnych, krajowych. O przepro- 

zw. 

o przeprowadzenie 

w szkołach 

do mauczania 

literatury, 

  

wadzenie tych zasad walczyliśmy nie- 

raz, nie widząc w centralizacji żad- 

  nych korz 

  

ści dla Polskiego Państwa. 

Z wielkiem zadowoleniem witamy 

zapowiedzi, że wejrzenie w te spra- 

wy wywoła bezwątpienia nowy im- 

puls i ożywienie w nauczaniu języka 

państwowego, który się przy takim sy 

stemie stanie stokroć bardziej bliższy, 

a literatura zrozumiałszą, niż to było 

dotąd. 

Skierować narodowości niepolskie 
ku Polsce ich narodowemi droganti, 
oto nasz i ich obowiązek. 

Hel. Romer.
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Zabijca urzędnika ЖОПУНО sowieckiego We LWOWIE pie 

KUR JE R Ww 

skazany na dożywotnie więzienie. 
LWÓW, (Pat), W dniu 30 października . 

w Sądzie Okręgowym rozpoczęła się rozpra 

wa doraźna, przeciwko Mikołajowi Łemykowi, 

studentwi Uniwersytetu Jana Kazimierza we 

Lwowie, członkowi OUN., oskarżonemu o 

to, że zabił Aleksieja Majłowa, naczelnisa 

sekretarjatu konsulatu ZSRR, we Lwowie, 

orąz że w zamiarze zabicia Jana Dżugaja, 

urzędnika konsylatu, dał do niego z odlęgłoś 
<i kilku kroków jeden strzał, raniąc go w 
rękę. 

Przed rozpoczęciem rozprawy na salę we 

szło 8 obrońców ukraińskich w togach, eo 

budzi zrozumiałą sensację. Wśród obrońców 

znajduje się adwokat Kost-Lewieki, senjor 

palestry ukraińskiej, znany jako obrońca Si 

czyńskiego, który jeszcze za czasów austrjac - 
kich zastrzelił namiestnika Galicji Andrzeja 

Potockiego. Trybunałowi przewodniczy ве- 

dzia Medyński, wotują sędziowie Michale i 

Dworzak, cskarża prokurator Prachtel-Mora- 

wiański. 
Prokurator sprzeciwia się obecności więk 

szej liczby obrońców powołując się na prze: 

pis procedury karnej $ 84. 
Trybunał po naradzie oświadcza, że 

wprawdzie kodeks nie ogranicza liczby 

cbrońców, to jednak trybunał wychodzi z 

założenia, że w tym procesie liczba obroń- 

«ów, musi być ograniezona do 2, co najzu- 

pełniej wystarczy do wyświetlenia prawdy ma 

ierjalnej, Po przerwie obrona decyduje się 

na pozostawienie 2 obrońców — Szuchewy- 

<za i Starosolskiego i prosi o pozostawienie 

substyiuta, adwokata Bilana, na co trybu- 

nał się zgadza, 

Akt oskarżenia stwierdza, że czyny 6skac 

żonego mieszczą w sobie wszelkie znamiona 

zbrodni z art. 225 par, 1 K. K. względnie z 

art. 23 par. 1 i art, 225 par, 1 K K. a gdy 

zbrodnie te w myśl rozporządzenia Rady Mi 

mistrów z 26 sierpnia 1932 r. podlegają po- 

stępowaniu doraźnemu, które we Lwowie zo 

stało należycie obwieszczone, przeto akt 05 

karżenia jest uzasadniony tak pod wzglę 

dem materjalnym, jak i formalnym, 

Przewodniczący zapytuje oskarżonego Łe 

myka „czy póczuwa się do winy. 
Osk. Łemyk przyznaje się do zabicia u- 

rzędnika konsułatu gdyż działał z polecenia 

OUN. i miał zabić konsula sowieckiego. Roz 

kaz dostał od niejakiego Sawerego Bruda- 
są. Bliższych szezegółów o owym Brudasie 

nie może powiedzieć. Z końcem wrześnie 

czy też początkiem października rb. oskaržo 
ny spotkał się z uczniem 8-ej klasy gimnaz 
jalnej Majewskim, który polecił mu udać 
się na ulicę Potockiego t oczekiwać przyby 
cia pewnego osobnika z OUN, Osk. udał się 
tum i spotkał jakiegoś nieznanego szczupłe 

go blondyna. Obaj poznali. się po umówio- 
nym znaku. Osobnik ów kazał mu się zgło 

sić ponownie za tydzień po dalsze polece- 
mia, Po upływie tygodnia ów nieznajomy 
(Brudas) dał mu rewolwer i polecił nauczyć 
się strzelać, „bo będzie robota*. Równocześ 
nie wręczył mu 30 nabojów. Oskarżony udał 
się na wieś do swych rodziców i tam w 
<lomu wypróbował rewolwer i dał z niego 5 
strzałów. 

W przededniu zamachu, dnia 20 paździer 
nika osk. Łemyk powrócił do Lwowa i spot 
kał się na Łyczakowie z Brudasem, Brudas 
powiedział mu, że ma być wykonany za: 
mach na konsuła sowieckiego i że jest roz- 
kaz, ażeby Łemyk zamach ten wykonał. 
Równocześnie dał mu 30 złotych ażeby ku 
pił sobie lepsze ubranie i buciki. Osk, noe 
przed zamachem spędził w hotelu „Narodua 
Hostynnycia*. Nazajutrz rano uda: się o go 
az. 11-е} na spotkanie z Brudasem, któreniu 
oddał pakunek ze siarem ubraniem, Brudas 
powiedział mu, że zamach powinien być wy 
konany okolo godz. 12-ej w południe i opi 
sał dokładnie, jak się wchodzi do konsuła- 

tu i jak rozpoznać konsula sowieckiego, wre 
влейе nakazał mu, żeby do konsuła strzelił 

dwukrotnie. Jeżeli Łemykowi uda się ucie- 

cezka, miech się o ułatwienie ucieczki nie 

Łemyk naskutek tego rozkazu udał się do 
Konsulatu, gdzie puszezono go bez żadnych 
przeszkód do kancełarji Majłowa. Na pyta 
mie, czego sobie życzy, oświadczyyył, że 
pragnąłby zasięgnąć informaeyj w sprawie 

wyjazdu na Ukrainę Sowiecką, poczem szyb 
kim ruchem wyjął rewołwer z kieszeni i dał 
do Majłowa 2 strzały, Następnie wyszedł do 
poczekalni. 

Osk. dodaje, że miał polecenie nie strze- 
łania do policji, mógł strzelić tylko na po 
strach, gdyby doń policja strzelała, 

Po pewnej chwili, Łemyk ujrzał wchodzą 
cych przez okno dwóch wywiadców policyj- 
nych, którzy go aresztowali. 

Osk. oświadcza, że nie wie, czy strzelał 
<o Dżugaja. Łemyk jest członkiem OUN. od 
reku 1932, Na pytania trybunału i proka- 
ratora wyjaśnia szczegółowo przebieg zbrod 
ni. Obrońcy zadają osk. szereg pytań o cha- 
rakterze politycznym w związku z sytuacją 
na Ukrainie Sowieckiej, Przewodniczący 
wszystkie te pytania uchyla, podkreślając, 
że nie mają one nic wspólnego z obeeną 
sprawą i pobudki czynu zostały już dokład- 
nie wyjaśnione przez oskarżonego. Obrona 
©Gdnosi się do przewodniczącego, ażeby trybu 
zał zadecydował czy dalsze pytania obrony o 
charakterze politycznym są dopuszczalne. 
Sąd po naradzie ogłasza uchwałę, która za- 
twierdza decyzję przewodniczącego o uchye 
leniu pytań obrony, jako nie mających bez- 
pośredniego związku ze sprawą. Na pytanie 
«brony osk, stwierdza, że czynem jego nie 
kierowały żadne pobudki osobiste. Skolei 
zeznaje Świadek Michał Gołub, wicekonsul 
sowiecki we Lwowie, opisując przebieg zajś- 
cia. Obrona zadaje świadkowi szereg pyłań 
o charakterze nie mając związku ze sprawą 

Pytania te przewodniczący uchyla. Naskutek 

  

kontrowersji między przewodniczącym a ła 
wą obrony w sprawie pytań obrony, Sąd 
udaje się na maradę, po której ogłasza, że 
petwierdza decyzję przewodniczącego co do 
uchylenia pytań obrony, 

Uchylone pytania miały charakter poli- 
tyczny i odnosiły się m. i, de sytuacji na 
Ukrainie Sowieckiej. 

LWÓW, (Pat), Po zamknięciu postępowa 
nia dowodowego zabrał głos prokurator dr, 
Prachtel-Mprawiański, Opisawszy szezegóło 
wo przebieg zamachu prokurator zaznaczył 
m. i,: Oskarżony mówił, że strzelał na roe- 
kaz organizacji i czynem jego kierowała 
chęć przeciwko rządowi ZSSR. Prawo do pro 
wadzenia polityki zagranicznej ma tylko 
rząd polski i żaden obywatel nie ma prawa 
i nie może demonstrować w ten sposób prze 
ciwko państwu 6ściennemu, z którem Poi- 
skę łączą eoraz to lepsze stosunki. Wina 
oskarżonego jest udowodniona i niema żad- 
nej wątpliwości, że Łemyk chciał zabić i za 
bił Majłówa, oraz chciał zabić i tylko dzięki 
przypzdkewi zranił Dżugaja. Niema żadnych 
okoliczności łagodzących winę okaržonego 
— mówił prokurator, — przeciwnie są Gko- 
Hezności obciążające, jak popełnienie zprod 

ni w sposób zdradziecki, podstępny na tere 
nie eksterytorjalnym. W zakończeniu prze 
mówienia prokurator wniósł o wydanie wyro 
ku, skazującego Łemyka na ksrę Śmierci. 
Po przemówieniach obrony i replice prokuca 
tera trybunał mdał się na naradę, po której 

ogłosił wyrok, 

WYROK. 
LWÓW. (Pat.) Wyrokiem Sądu 

Doraźnego oskarżony Łemyk skazany 
został na karę dożywotniego więzie- 
nia oraz na utratę praw pazawsze za 
zabójstwo sekretarza konsula sowiec- 
kiego Majłowa. Ce do zranienia Džu- 

gaja trybunał postanowił sprawę prze 

kazać na drogę postępowania zwy- 
czajnego. W motywach trybunał 0z- 
najmił, iż mieletni wiek oskarżonego 
i jego przyznanie się całkowite do 
winy oraz wydanie wspólników wpły 
nęło na wydanie wyroku, skazującego 

na dożywotnie więzienie. 

Krwawa demonstracja członków 0. U. N. 
LWÓW. (Pat.) 30 b. gn. około godz. 

20 posterunkowy służby śledczej, peł 
niący służbę na Wałach Gubernator- 
skich zauważył nawprost budynku 
województwa gromadzącą Się na 
skwerze większą grupę podejrzanych 
osobników. Wywiadowca zaalarmo- 
wał posterunkowych policji munduro - 
wej, którzy udali w tym kierunku. 
Zebrani rozbiegli się, kryjąc się po 
krzakach. Posterunkowi zdołali jed- 
nak aresztować szereg josób i zaczęli 
je odprowadzać do gmachu urzędu 
wojewódzkiego. W czasie tej akcji je- 
den z zatrzymanych stawił opór tak, 
iż wywiadowca użył broni, raniąc w 
rękę niejakiego Pekarskiego. 

  

Po 20 mniej więcej minutach na- 
deszły posiłki policyjne, które zetknę 
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Zastępstwem miejscowem Banku jest Oddział 
Związku Spółdzielni Spożywców Rz. P. 

ły się z grupami demonstrantów, nad- 
ciągającemi z różnych stron na Wały 
Gubernatorskie. Gdy jeden z policjan 
tów wezwał dwóch podejrzanych o- 
sobników do zatrzymania się, jeden z 
niech edpowiedział strzałami, raniąc 
przechodzącą ulicą niejaką Romanę 
Wotelakównę. W odpowiedzi wywia- 
dowca dał dwa strzały, raniąc strze- 
lającego, jak się okazało, członka 
OUN, niejakiego Rawłyka. Ogółem 
zatrzymano 18 josób, z których część 
posiadała broń, a inni mieli kieszenie 
wypchane kamieniami. Wśród zatrzy- 
manych znajduje się kilku członków 
OUN, wmieszanych w Sprawę zama- 
chu na konsulat sowiecki. 

Zraniona przypadkowo Romana 
Wotlakówna zmarła. 

yjmuje włady, otwiera r-k* czekowe, 
załatwia inksso i inne zlecenia. 

1 LE N=S K_I 

Proces o podpalenie Reichstagu. 
  

BERLIN, (Pat), W czasie dzisiejszej roz- 
prawy o podpalenie Reichstagu zeznawali 
dalsi świadkowie, 

Ogromną sensację wywołało aresztowanie 
`па sali rozpraw pierwszego świadka obrony 

Soenkera, u którego zamieszkiwał osk. Ta 
new przez 8 dni zaraz po przybyciu do Ber 

lina. Aresztowanie świadka nastąpiło na ża 
danie prezesa trybunału, który stwierdził, ż 
świadek popełnił krzywoprzysięstwo, mó е 

że świadek nie posiadał kufra, który Soen- 

ker na prośbę Tenewa przyniósł z dworca 

do mieszkania. Na pytanie przewodniczące 

go, dlaczego Świadek dopuścił się krzywo 
przysięstwa, świadek odpowiada, że nie wie- 
dział, czy przysięga świecka posiada wagę 
przysięgi religijnej. Soenkera pod eskorlą 
polieyjną edprowadzono do więzienia. 

Zkołei zeznawał komisarz policji krymi- 

nalnej Bunge, który w nocy po pożarze od- 
komenderowany został do Reichstagu celem 
przeprowadzenia dóchodzeń. Zadzniem Świed 
ka było zabezpieczenie śladów zbrodni. Do- 
chodzenia w sprawie rczbitej szyby w dachu 
szklanym Reiehstagu naprowadziły polieję 
ra przypuszczenie, że jeden ze sprawców. 
który ukrył się wpobliżu korytarza, słysząc 
kroki nadchodzących, wybił szybę i przez 
otwór opuścił się na parter, Sprawca mu- 
siał następnie, korzystając z zamieszania, wy 
dostač stę niepostrzeżenie na ulicę. 

Oskurżony Dimitrow zapytuje świad 
jskie wyniki dała rewizja w lokalu frak 
komunistycznej. Świadek odpowiada, że z 
leziono tam flaszki z benzyną i jedną flasz 
kę ze spirytusem, Stwierdzono, że używano 
tych maierjałów do czyszczenia maszyn do 
pisanie. Flaszki pokryte były warstwą kurzu. 
Dimitrow zapytuje Falej, czy świadek mo- 

akie wyniki dało śledztwo 
w sprawie pobyiu van der Luebbego w Hen 
ningsdorf 4 przeddzień zamachu na Reich- 

Świadek wyjaśnia, że w tej sprawie 
schodzenia prowadziła tajna. policja po 

lityczna 
Wśród ogólnego poruszenia na sali Di- 

mitrow stawia naslępnie wniosek o zawez- 
wante urzędników polieyjnych óraz służby 
z przytułku dla bezdomnych w Herningsdorf 

celem sprawdzenia, eo robił van der Luebbe 

i z jakiemi osobami zetknął się w ciągu no- 

cy i ranka poprzedzającego pożar Reichsta 
gu. Dimitrow potwierdza, że w sprawie tak 
ważnej śledztwo dotychezas nie zostało prze- 
prowadzone. Po naradzie trybunał przychylił 
się do wniosku Dimitrowa o wezwanie poli: 

cjantów i służby domu noclegowego. 

Świadek dr. Dreschel, z zawodu dzien- 
rikarz, opowiada, że gdy wezwano go do sę- 

dziego śledczego zauważył w korytarzu gru 

pę oskarżonych i niezwłocznie rozpoznał 
wśród nieh Dimitrowa, którego w czasie 
swego pobytu w Sofji w roku 1928 widział 
na fotografji, pokazanej mu przez znajo- 
mych. Wszyscy w Sotfji opowiadali świadko 

wi, że to jest podobizna głównego sprawcy 
zamachu na katedrę sofijską w 1925 roku. 
Co prawda Dimitrow na fotografji miał dła- 
ga brodę i wąsy. Oskarżony Tanew oraz tlu- 
macz bułgarski na pytanie przewodniczącego 
zgodnie stwierdzają, że spraweą zamachu na 
katedrę w Sofji był niejaki Stefan Dimitrow 
Tcodcrow, skazany zaocznie na śmierć, Nie 
ma on nie wspólnego z oskarżonym w obec 
nym procesie Georgijem Dimitrowem, Świa 
dek Drese! zeznaje dalej, że na kilka dni 
przed pożarem zauważono w jednym z ko 
rytarzy parlamentu oskarżonego Torglera roz 
mawiającego w Dimitrowem. 
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BANK „SPOŁEM! 
jest centralą pieniężną polskiej spółdzielczości spożywców i dlatego jest najbardziej 

wskazaną dla warstw pracujących 

KASĄ OSZCZĘDNOŚCI” 
Od wkładów płaci 6 — 8 i pół proc. 

w WILNIE, zauł. Rossa Nr. 3, tel. 56. 

"EEFFEFEFEFEFEFEEEFFOFFEFEFEEFEEEEEEEFEEEEFEFEFE. 
KOREA ETO EOS NTA IKT SEN Sk AAS TNN OŁ ORZZDOYSCA ZDYOOROAT, 

WARSZAWA, 
Krakowskie Przedmieście 16 — 18 

konto w P. K. O. 81.800 
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Oskarżony Dimitrow składa następujące 
cšwiadezenie:, 

„Ze stanowiska mojej ebrojy politycznej 

nie jest ważnem, zarówno dła mnie, jak ( 
dla innych oskarżonych, czy byliśmy kiedy- 
kolwiek przed pożarem w gmachu Reichstagu 
Ten iakt nie jest decydujący, gdyż na ta 
kiej szmej podsiawie możnaby podejrzewać 
wszystkich współpracowników i posłów fraś 
cji narodowo-soejalistycznej o udział w pod- 

Nr. 293 (2834) 

rwszy Świadek obrony powędrował do więzienia 
paleniu, ponieważ eodziennie przebywali w 
Reichstagu*, 

Na uwagi ze strony przewodniczącego Di 

mitrow mówi, że ma prawo w myśl proce 
dury karnej składać tego rodzaju oświadcze- 
nia. Mojem życzeniem — mówi Dimitrow — 
jest usunąć wszelkiego rodzaju szwindle i 
kłamstwa z tego procesu, aby umożliwić o- 
bkronę ze stanowiska politycznego. 

Przewodniczący odbiera Dimitrowowi głes. 

Sensacyjna hipoteza. 
PARYŻ, (Pat), Wychodzaey w Paryżu 

dziennik niemiecki „Neues Tagebuch* ogia- 
sza artykuł, pochodzący — jak zapewnia 
pismo — od znanego toksykologa, w kiórem 
uuior, zachowując swe ineognito, twierdzi 
że stan oskarżonego o podpalenie Reichstagu 
van der Luebkego nasuwa mu wrażenie, że 

podpalacz Reichstagu znajetuje się pod wpły 
wem  scopGlaminy, Jest to średek, który 
wstrzykiwany eodziennie w dGzach do póź 
mm, może pozbawić ezłkowiecie woli ezło- 

BA 

  

  

wieka, zdrowego fizycznie i umysłowe i po- 
ć go w stanie zupełnej apatji. Mózg jest 

jskby zupełnie sparaliżowany. Człowiek ta- 
ki nie może rozumować, śmieje się głupka 

wsto i bez powodu, a na wszystkie pytania 
odpowiada monosylabami „tak* lub „nie“. Za 
znaez trzeba, że seopGlamina stosowana, 
jest przy morfinomanji. JakkGlwiek toksy 
kelog nie formułuje wyraźnego oskarżenia, 
niemniej ostatnia hipoteza jest wyraźną alu 
zją do pruskiego premjera Goeringa. 

        

  

GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
ODDZIAŁ W WILNIE, ui. Śniadeckich 8 

wykonuje wszelkie czynności bankowe. Bank posiada 19 Oddzia- 
łów w kraju oraz korespondentów we wszystkich większych miej- 
scowościach w kraju i ważniejszych miastach zagranicą. Przyj- 
muje wkłady płatne natychmiast, jak również terminowe oraz na 

książeczki oszczędności. 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE W BANKU GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO GWARANTOWANE SĄ PRZEZ SKARB PAŃSTWA. 
  | | 

UL A. MICKIEWICZA 11, 

Pierwsi członkowie powołanej do życia Polskiej Akademii Literatury: 

  

(Od lewejj Włacław Berent, Tadeusz Boy-Żeleński, Piotr Choynowski, Karol Irzykow- 
ski, prof. Juljusz Kleiner 

LISTY Z WARSZAWY. 
Ostrożnie z nieśmiertelnością! 

  

Powstanie Akademji Literatury 
narobiło trochę huczku w Warszawie. 
Nie takiego, oczywiście, jakiby wywo 
łało otwarcie nowego music-haltu, 

mecz bokserski, lub coś innego w tym 
guście; ale bądź co bądź — fakt 
tem pewne wrażenie sprawił. Zwłasz- 
<ża w sferach pisarskich. 

Rzeczą jest zrozumiałą, iż sądy o 
potrzebie tej instytucji są bardzo ro* 
maite. Ponieważ niema literata, któ- 
ryby nie uważał siebie za godnego ty- 
tułu akademika, więc można być spo- 
kojnym, że Akademji nie zabraknie 
krytyków ze strony tych wszystkich 
dla których foteli w niej nie starczy 
Niektórzy zgóry zapowiadają złośliwe 
drwiny z upierogowanych poetów; in- 
ni zapewniają, że ich cała sprawa ani 
grzeje, ani ziębi... 

Pocieszają się, jak mogą. 

  

  

Zawczasu wszakże zauważyć wypa 
da, iż zadamie dowcipnisiów będzie 
dość łatwe, a ignorowanie Akademji 
pozornie usprawiedliwione, o ile nie 
ograniczy ona Ściśle swojej roli i po- 
dejmie się niewdzięcznej funkcji pa- 
tentowania „nieśmiertelnych. 

Wprawdzie nasi akademicy jesz- 
cze się w tym kierunku nie wypowie- 

dzieli, ale z niektórych stron już im 
się podsuwa te ryzykowne ambicje. 

Wobec tego warto sobie iprzypo- 
mnieč, jak bywa trudną do odgadnię - 
cia istotna długowieczność pisarzu, 
jak mylą się na tymt punkcie spółcześ 
ni. 

Ot, sięgnijmy. pamięcią nie dalej, 
jak do pierwszej połowy XIX wieku. 

Gdyby w owym czasie założono a- 
kademję literatury, ktoby w niej rej 
wodził?... Prawie napewno twierdzić 
można, iż Kajetan Koźmian, Ludwik 
Osiński, a Mprzedewszystkiem mini- 
ster Tadeusz Mostowski zasiadaliby w 
prezydjum. Na kpiny naraziłby się 
człowiek, który zaproponowałby na 
akademika „jakiegoś tam'* Norwida, 
albo Słowackiego. A Mickiewicz?... 
Rzecz bardzo wątpliwa, czyby go przy 
jęto. Mostowski, który w owych cza- 
sach cieszył się taką mniej więcej po- 
wagą, jak dziś Mirjam, stawiał Mic- 
kiewicza w jednym rzędzie z płodnym 
wierszokletą J. K. Marcinkowskim, a 
o sonetach pisał: „Nie wiem, co w 
nich można znaleźć dobrego, wszysi- 
ko bezecne, podłe, brudne, ciemne, 
wszystko może 

tatarskie, ale nie polskie*. „Mickie- 
wicz — zdaniem owej wyroczni do- 

krymskie, turecki=,.   

Jul jusz Kaden-Bandrowski, Bolesław Leśmian Miriam (Zenon Przesmycki), Zofja Nałkow 
ska, Karol Hubert Rostworowski. 

  

brego gustu — to półgłówek, wypusz- 
czony ze szpitala szalonych, który na 
przekór dobremu smakowi i rozsąd- 
kowi, gmatwaniną słów niepojętego 
języka niepojęte i dzikie pomysły ba- 
je“. 

Norwida „odkrywa Mirjam w 20 

lat po jego zgonie. 

Jeszcze w początku obecnego siu- 
lecia mieśmiertelności Słowackiego 

nie chce uznać St. hr. Tarnowski, fi- 
lar Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Zmiechęcony brakiem uznania ze 
strony spółczesnych, Aleksander F:e- 
dro wycofuje się z życia artystyczne- 
go w r. 1835, po napisaniu nieśmiertel 
nej „Zemsty* i „Śłubów panieńskich 

Antoni Malczewski niszczy swe rę- 
kopisy, sam może nie podejrzewa jąc 
iż uratowana choć wyśmiana „Marja“ 
zapewni mu nieśmiertelność, 

A gdzież się podzieli ówcześni X©- 

ryfeusze, wyrocznie, autorzy modni, 
czytani, deklamowani?... Ze stosu ich 
utworów pozostało zaledwie kilka, a 
i to nie najgłośniejszych: „Wiesław* 
K. Brodzińskiego i trochę bajek Fr. 
Morawskiego. 

Lecz poco nam zaglądać aż do tak 
dawnych kronik piśmiennictwa”... 
Toć my sami, ludzie odchodzącego po 
kolenia, mamy w dość świeżej pam ę- 
ci cały szereg niespodzianek na potu 
walk literackich o długowiecznóść. 
Przypomnijmy sobie tyłko takie dwie 
postacie jak Marjan Gawalewicz i A- 

  

  

dolf Dygasiński. Pierwszy z nich był 
za życia oklaskiwany, opłacany 
Wszędzie go było pełno: i w dzienni- 
kach, i w tygodnikach, i na półkach 
księgarskich i — oczywiście — na 
bankietach. Drugi ciężko borykał się 
z nędzą, Książczyny swe wydawał u 
trzeciorzędnych nakładców; strasznie 

yzyskiwany, nie miał czasu na sła- 
ranne ich opracowanie; w sferach de- 
cydujących i bankietujących rozgło 
sem się nie cieszył. 

Odeszli obaj — i cóż? Kto dziś czy 
ta Gawalewicza? kto dziś wie coś o 
nim?.. A Dygasiūski w 30 lat po 
šmierci raptem zmartwychwstaje, Je- 
g0 „As“, jego „Gody žycia“ nabierają 
rumiencėw, frapują, zachwycają.. 
raz dopiero krytyka orjentuje się w 
wartości tych prac, ongi lekceważo 
nych. Toć to polski poprzednik Kip- 
linga! — wołą zdumiona. 

A przecież, gdybyśmy Akademję 
mieli przed pół wiekiem, Gawalewicz 
prawdopodobnie by w niej się uloko- 
wał — Dygasińskiego napewno by w 
niej nie było, Patronowałby tu niewą- 
ipliwie Adam Pług (Z. Pietkiewicz), 

uwijałby się Kazimierz Zalewski, zna- 
lazłoby się miejsce i dla Teodora Jes- 
ke-Choińskiego, dla Hajoty, dla Estei. 

  

   

  

I eo po nich wszystkich pozostało * 
Parowierszowe wzmianki w dziejach 
piśmiennictwa. Czasem jakiś wier- 
szyk, jakiś urywek dostanie się do wy 

Przyjmuje wkłady w złotych i złotych w złocie, załatwia wszelkie 

operacje w zakres bankowości wchodzące. 

Za wkłady I ich oprocentowanie ręczy miasto Wilno 
całym swoim majątkiem. 

Zapewnia wkładcom oszczędnościowym tajemnicę wkładów, daje 

możność natychmiastowego wycofania bez ograniczenia sumy, 

płaci solidne oprocentowanie. 

Dnia 1 kwietnia i 1 października każdego roku K. K. O. rozlo- 

sowuje wśród wkładców, posiadających na książeczce oszczędnoś- 

ciowej „bez przerwy 6 miesięcy sumę nie mniejszą niż 100 złotych, 

20 premij po 500 złotych każda na łączną sumę 10.000 złotych. 

ZAKŁAD ZASTAWNICZY 
KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI MIASTA WiLNA 

Е (LOMBARD) 

ul. Trocka Nr. 14 (mury po Franciszkańskie) tel. 7-27. 

Udziela pożyczek pod zastaw różnych ruchomości. Przyjmuje przed- 
mioty na przechowanie. Przeprowadza komisową sprzedaż zastawów 

K. K. 0. 
KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 

MIASTA WILNA 
Telefony: 17-73, 15-70 i 15-71 

  

B
A
N
 
A
A
A
 
A
A
A
 
A
A
A
 
AA
A 
A
A
A
 
A
A
A
 
AA

 A
A
A
 
A
A
A
 
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
 
AA
A 
A
A
 
A
A
A
 
A
A
A
 
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
 
AA

 A
AA
 A

 

  

Wincenty Rzymowski, Wacław Sieroszewski, Leopold Staff, Jerzy Szaniawski, prof. Ta- 
deusz Zieliński. 

pisów szkolnych; reszta poszła w za- 
pomnienie. 

Przypomnijmy sobie dalej, jakie 
lo stanowiska zajmowali w publicys 
tyce 30 lat temu Władysław Rabski i 
Stanisław Brzozowski. Rabski cieszył 
się szeroką popularnością, uznaniein. 
Szpalty najpoczytniejszych pism sta- 
ły dlań otworem. Brzozowski miał do 
dyspozycji jedynie łamy ledwo zipią- 
cego tygodnika, czytanego przez lewi- 

cową młodzież. W sferach „dobrze 
myślących* był znany o tyle tylko, o 
ile raczył go zauważyć Rabski 
zwymyślać. A dz Gdzie się po 
dział ów augur?... Tymczasem Вгхохо 
wski nietylko żyje. Działa! 

A przecież i ten potężny umysł, da 
ieko wyprzedzający swą epokę, mylił 
się, kiedy szło o wyrpkowanie w spra 
wach nieśmiertelności pisarskiej. Oto 
np. zdawało mu się, że Przybyszewski 

przeżyje Sienkiewicza. Jak dotąd, 
Przepowiednia ta się nie potwierdza. 
Wpawdzie autor „De profundis“ wv- 

wołał silny wstrząs w umysłach spół- 
czesnych; wprawdzie przezwyciężył 
ich inercję i wpływem swym sięgnął 
daleko w przyszłość, jednakże same 
dzieła zestarzały się wcześniej, ani 
sądzili jego wielbiciele. Dramaty, któ- 

re gorszyły Rabskich, dziś wydają się 
nam naiwne. A zresztą, kto wie? Mo- 
że 'wnukowie nasi doszukają się w 
nich nowych jeszeze, nieznanych nam 
walorów ?... ы 

1-6 

  

   
  

  

        

Ostrożnie z nieśmiertelnością! 
'Powie może czytelnik, że więk- 

szość przykładów, które przytoczy- 
łem, pochodzi z czasów opinji niezor- 
ganizowanej. Ale Akademja Francus- 
ka, funkcjonująca od r. 1634, miała 
chyba dosyć czasu na zorganizowanie 
opimji kompetentnej i na zebranie po- 
trzebnego doświadczenia. Mimo to, 

jej wyroki wciąż bywają przez czas 
kwestjonowane. Nie chciała ona nieś- 
miertelnością obdarzyć Moljera, 
przecież ten odtrącony dotąd ż 
wraz z bogatą galerją stworzonych 
przez się postaci. Odmówiła nieśmier- 
telności Emilowi Zoli, a jego Rougon- 

Macquartowie nie dają się wydrzeć z 
dziejów życia Francji, która o rzeko- 
mej „nieśmiertelnoś licznych wy- 
brańców Akademji zdążyła dawno za. 
pomnieć. 

Fakt ten może być pociechą dla 
wiełu ambitnych, których i nasza Aka 
demja nie pomieści. Nie zmniejsza to 
wszakże ani trochę jej ważności j zna- 
czenia. 

) W kraju, gdzie pisarza traktuje 
się poważnie wtedy, kiedy jest to pi- 
sarz prowentowy; w kraju, gdzie sta- 
nowisko ipoety wyprzedza wierszokle- 
ta kabaretowy; gdzie literatura jest 
dla poborcy podatkowego ,„przemys- 
łem* — Akademja ma dużo, bardzo 
dużo do zrobienia. 

Byle tylko nie wydawała patentów 
na nieśmiertelność. Benedykt Hertz. 
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Oszczędnością i pracą... 
Uważny obserwator naszego życia 

społeczno - gospodarczego, pilnie re- 
jestrujący zjawiska, występujące w 
tem życiu na przestrzeni ostatnich pa- 
ru lat, niewątpliwie dostrzeże w dzi- 
siejszej sytuacji szereg objektów 'ko- 
rzystnych i pocieszających, Zapewne, 

że lata kryzysu wiele zmieniły w na- 
szem życiu indywidualnem i zbioro- 
wem; nie wszystko jednak zmieniły na 
gorsze. „Kryzys — miówił w jednem 
ze swych przemówień sejmowych pre 
mjer Prystor — jest jak gorączka, któ 
ra przejściowo powala organizm, ale 
zarazem usuwa zeń chorobliwe pier- 
wiastki słabości i niemocy*. 

    

   

  

    

  

Gorączka kryzysowa ostatniego 
czterolecia, kto wie, czy w osłatecz- 
mych swych skutkach nie okaże się 
dla świata zbawienną, jak zbawienną 
jest nieraz gorączka w chorobie czło 
wieka. Jeśli chodzi o Polskę, nietylko 
mie powaliła ona naszego organizmu 
gospodarczego, lecz przeciwnie, nie 
brak szeregu narastających objawów 
wzmocnienia tego organizmu i czynie 
nia go bardziej odpornym. 

Możnaby przytoczyć z naszej obe- 
cnej sytuacji szereg cvfr i wydarzeń, 
GhaFakteryzu jących. dzisiejsz 
ki, i w 1 
wów budżetowych, produkcji, z 
nienia, wikładów oszczędnościowych 
w instytucjach kredytowych, sytuacji 
Banku Polskiego i t. p. symptomów 
konjunkturalnych, że to, co nazywa: 
my objektywnemi warunkami n j 

rzeczywistości nie przedstawia się w 
Polsce najgorzej. Możnaby już poku- 

sić się O: „WY: azanie że na wielu z 

przed chwilą wyncenionych jak zr 

sztą i na innych odcinkach gospodar- 

czych, odbywa się już ;proces tężenia. 
Możnaby dowieść, że w wielu dziedzi- 
nach naszego gospodarstwa nar odowė 

30, pomimo zwężenia się ich ram, slo- 
sunki dzisie muksztaltowane pod 
wpływem kryzysu są znacznie zdrow- 
sze i korzystniejsze, niż dawniej. Ale 
nie o to nam idzie. 

Idzie nam o te przemiany psychi- 
czne, które w społeczeństwie dokonał 
kryzys. Idzie nam o tę zasadniczą pod 
stawę społeczeństwa wobec trudności 
przeżywanego okresu, I tutaj, w tej 
dziedzinie psychicznego stosunku oby 
watela do wisk współczesnej rze- 
czywistości, stosunku, który niemniej 
decydująco wpływa na kształtowanie 
się ogólnej sytuacji gospodarczej, od 
czynników zewnętrznych, od woli lu- 
dzkiej niezależnych, mamy szereg ob- 
jJawów i przemian niezwykle znamien 
nych. 

Nie jest frazesem twierdzenie, iż 
kryzys nauczył ludzi umiejętne 
przystosowania się do warunków. na- 
uczył żyć oszczędnie z ołówkiem w 
ręku, kalkulować w  przedsiębiorst- 
wach roztropnie, nietylko nie wyda- 
wać na rachunek przyszłych docho- 
dów, jak to było dawniej, ale — gdzie 
można — oszczędzać, gromadzić pew- 
ne zapasy na przyszłość. Jeżeli pomi. 
mo ostrego (przesilenia, cyfra wkła- 
dów oszczędnościowych w Pocztowej 
Kasie Oszczędności zdołała wzrosnąć 
ze 173 milj, na 1-go stycznia 1930 : 
do 477 milj. zł. w chwili obecnej, a 
więc pomnożyć się niemal trzykroi: 

mie, jeżeli instytucja ta w dalszym cią- 
gu, mimo wysiłku społeczeństwa na 
rzecz Pożyczki Narodowej, wkłady te 

zwiększa i przyciąga coraz to nowych 

klientów, a gdy ilość wkładeów na 1 

stycznia 1930 r. wynosiła 434 tysiące, 
to. obeonie wymosi ponad milion sto 
tysięcy — to fakty te przecież coś mó 
wią. 

Mamy przedewszystkiem w społe 
czeństwie mniej biadań i mniej bez- 
płodnych narzekań. Pamiętamy ile to 
krzyku i lamentu w pierwszym okre- 
sie przesilenia wywoływała każda cy- 
ira spadku produkcii czy zatrudnie- 

nia, da zmniejszona stawka płacy. 
Dziś już te rzeczy rozumie się. Dziś 

  

   

  

    

   

       

    

       

  

  

  

  

  

  

     

  

  

    

    

  

już tych biadań jest ma szczęście 
mumiej, natomiast usilniej myśli się, 
jak ujemnym zjawiskom zapobiec, 
jak ustrzec się przed ich skutkami. 

W ślad za tem wzrosła i — jak się 
wydaje — wzrasta 'w społeczeństwie 
wola wałki. Może dlatego, że umocni- 
ła się wiara w stałość naszych stosun- 
ków. Może dlatego, iż zrozumiano ро- 
wszechnie, iż państwo jako takie i je- 
80 kierownictwo ożywione jest usilną 
wolą wytrw ania, że przestało być „pa 
wiem i papugą narodów” i umiało zdo 
być się na własną myśl, własne meto- 
dy i własne środki walki z trudnościa 
mi, środki, które wydają dziś pożąda- 
ne rezultaty. 

  

   

Žmudną įpracą długich pokoleń na 
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rasłą w kraju to, co nazywamy jego 

kulturą materjalną i duchową. Rox- 

wój społeczeństw nie postępuje nigdy 
gładką i utartą drogą. Wszystko, eo 
w państwie narasta, co potęguje jego 
rozwój i dobrobyt, co podnosi kraj do 
wyższego poziomu — jest dziełem 
żmudnej pracy i owocem  ciężkieg 
nieraz wysiłku. Stare przysłowie m>- 
wi: „oszezędnością i pracą narody się 
bogacą*, Trzeba stwierdzić, że mak- 

syma ta nie straciła nic ze swej aktu- 
ainości i w dobie obecnej. W drodze 
oszczędności i pracy z trudności dnia 

zego wyciągnać musimy maxi. 
mum przy yszłej pomy ślności, 

Te refleksje i te stare prawdy na- 
suwają się nam z okazji święta oszczę 
dności, które obchodzimy corocznie 

wraz z całym światem «cywilizowa 
nym, i które ma na celu pobudzić spo 
łeczeństwo nasze do konsekwentnego 

ysiłku pracy i oszczędności. Dobrze 
by łoby, aby w dniu tym stały się one 
udziałem jaknajwiększej części nasze- 

ge narodu. J. R-ski- 

bu 

Najpoważniejszą spółdzielczą 

      

   

    

    

  

KUSI EDZR 

Na marginesie 
„dnia oszczędności" 
Wbrew wszelkim pozorom i jakby na 

złość kryzysowi — społeczeństwo oszczę- 
dza, Instynkt oszczędzania tak jakoś już 
głęboko wrósł w duszę przeciętnego obywa 
tela, że dziś na miljony możemy już lic 
tych, którzy posiadają swoje książeczki o 
czędnościowe. Jest do objaw/w naszem ży- 
ciu nader pociesz y. Pocieszający jesze 
i z tego powodu, że szereg inslytucyj osz 
dnościowych potrafiło zdobyć sobie i utr 
mać zaufanie obywateli skoro ci nie waha 
ja się oddawać im swych ciężko uciułanych 
oszczędności. 

Jedną z takich instyłucyj jest młoda Cea 
ala pieniężna Polskiej Spółdzielczoś: Spo 

żywców pod nazwą BANK < 
zaufaniu jakie do niej mają 
<zy juž chociažby ten fakt 
suma wkładów S ao AS wzrosła 
o 67 procent i osiągnąła na początku 1933 r. 
wysokość 306.000 złotych, Niewątpliwie na za 
ufanie to wpłynął społeczny charakter Ban 
ku jako instytucji dzia sj pod kontroią 
publiczną i posiadającej rancję w majat 
ku zbiorowym 127 członków Spółdzielni 
Spożywców i odpowiedzialność sięgającą su 
my 5.775.000.—złotych. 

Wilno jest jednym z 44 miejscowości w 
Polsce posiadających zastępstwo Banku w 
miejscowym Oddziale Związku Spoldzieini 
Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej. 

Lot. 

  

     
    

   

  

   

    

   

  

   

        

  

Instytucją bankową w Polsce 

jest 

опга Kasa (półek Rolniczy 
istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

resów kraju, LAMA daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 

i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; 

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla inte- 
gdyż wspiera kredytem najlicz- 

niejszą rzeszę wytwórców — drobnych rolników, 
a temsamem łagodzi skutki kryzysu rolniczego! 

SKŁADAJAC SWE OSZCZĘDNOŚCI W CENTRALNEJ KASIE 
OTRZYMUJEMY NIETYLKO KORZYŚĆ DLA SIEBIE, 
ALE SŁUŻYMY TAKŻE I SPRAWIE PUBLICZNEJ. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE! 
WILNO, MICKIEWICZĄ 28, TEL. 13-65, 

Oszczędność a skąpstwo. 
W dniu 31 października wszystkie kraje 

cywilizowane obchodzą szczególną uroczy- 

stość „Dnia Oszczędności”, poświęcona pra 

pagandzie idei oszczędności wśród: szerokizn 
warstw społeczeństwa, Nieco dziwnem może 
się że oszczędność, będąca bądź 

co bądź egoistycznym instynktem natury 
ludzkiej, przejawiającym się w dbałości v 
swój własny byt na przyszłość, w danym 
wypadku jest uważany za cnotę i przeciw 
stawiany instynktowi o pdobnym pierw iast- 

ku psychicznym — skąpstwu. W istocie rze- 
czy, pomimo pozornego podobieństwa, 0: 

czędność zasądniczo się różni. od, skąpst 

W prawdzie w obu wypadkach mamy do 
czynienia z gromadzeniem bogactwa, jednak 
że zarówno pubudki „jak cele dążeń są cal 
kowicie odmienne. Skąpiec gromadzi boga 
ctwa jedynie dła dogodzenia swej żądzy po 
siadania; żądza ta bywa u niego tak silna, 
że wyklucza możność użycia nagromadzo- 
nych dóbr nawet dla własnych potrzeb. Do 
bra, jak długo znajdują się w posiadaniu 
skąpca, nie przynoszą nikomu żadnego ро- 
żytku, Inaczej ma się rzecz z oszczędnościa, 
Oszczędzający odkłada część swych docna 
dów na zabezpieczenie sobie jutra, nie tra 
cąc zamiaru zużytkowania go w przyszłości 
dla swych potrzeb, Ma on ma widoku co- 
prawda również cel osobisty, jednak postę 
puje tak, że osiągając korzyści dla' siebie 
oddaje duże usługi społeczeństwu, 

Ta dwustronna korzyść możliwa jest do 
osiągnięcia tylko wówczas, gdy oszczędza- 

cy w tym procesie gromadzenia dóbr ki2 
ruje się nie namiętnością, lecz rozumem. 
Cecha racjonalności i planowości najbardziej 
odróżnia oszczędność od skąpstwa. Oszczęd 

ność jest racjonalną wówczas, gdy jednocz25 
nie z gromadzenie jest odpowiednio łoko- 
wana, 

Różne są rodzaje lokat: inwestycje realne, 
przedsięwzięcia zarobkowe, interesy speku 

lacyjne, lokaty w papierach i instytucjach 
bankowych i t. p, Zazadnicze worunki dob 
rej lokaty są następujące: 1) pewność 
wysoka rentowność, 3) łatwość realizacji, 
użyteczność społeczna. Bardzo pożądane a 
nawet konieczniem, jest, by lokata wszyst 
kim wyżej wymienionym warunkom w do 
statecznym stopniu odpowiadała. : 8 

Mówimy o lokacie, że jest pewna, jeżeli 
prawdopodobieństwo utraty  kapiatłu. jest 
pomimo wszyslko rzeczą względną, gdyż mie 
ma nie niezniszczalnego na świecie, Do naj 
pewniejszych są zaliczane nieruchomo: 
wierzytelności hipoteczne,  wierzyteln 
gwarantowane pr: państwo. Lokaty I 
rodzaju są jednak słabo rentowne albo trud- 
niejsze do realizowania. 

Do lokat najbardziej rentownych należą 
przedsięwzięcia zarobkowe i spekulacyjne 
kredyty prywatne o wysokim oprocentowa 
niu, niektóre papiery. Jednakże wysoka ren 
towność zazwyczaj jest połączona z wielkiein 
ryzykiem strat samego kapitału, Tego ro 
dzaju lokaty są najmniej pewne i najbardziej 
zależne od przypadku. 

Cenną zaletą lokaty jest łatwość realiza 
cji. Do takich lokat zaliczyć należy wkłady 
gotówkowe w solidnych instytucjach oszczęd 
nościowych. Pozostają one zawsze do dyspo- 
zycji właściciela i w każdej chwili mogą 
być zamienione na pieniądz. lub jakikolwiek 
inne dobro, Oczywiście łatwość wycofana 
zmniejsza rentowność tej lokaty. 

Nie może być obojętne dia oszczędneg Ч 
1 zapobiegliwego obywatela kraju, w 

sposób ulokowane oszczędności są zu 
wane, i jaką rolę one w gospodarstwie 
ju odgrywają. Zle jest, jeżeli kapitały po- 
chodzące z oszczędnoś tworzą nierówno 

mierne skupienia, uciekają ze środowiska, 
gdzie odczuwa się ich brak a zbierają się 
tam gdzie jest ich. nadmiar. Zjawiska te 

spotykamy po wojnie, Dla przykładu wska- 
żemy chociażby na tak rażącą dysproporcje 
w rozmieszczeniu kapitału jak w Stanach 
Zjednoczonych i krajach zachodnio europej- 
skich z jednej, a w Polsce i wszystkich kra 
jach rolniczych z drugiej strony. Najba:- 
de typowem jest to, że wszędzie rolniewa 
odczuwa niedosatek kapitału, wobec zbęd- 
ności jego w ośrodkach przemysłowych. 

Bez przesady można twierdzić, że nierów- 

nomierność w rozmieszczeniu bogactw, bę 
dąca wynikiem rozdziału dochodu społecz - 
mego, stała się główną przyczyną obecnego 
ciężkiego kryzysu gospodarczego. Najwyb*L 
niejsi ekonomiści wskazują, że powrót do 
równowagi ekonomicznej świata jest niezbęd- 
nym warunkiem uzdrowienia naszego syste- 
mu gospodarczego, 

      
  

  

   

  

    

  

    

  

    

   

                    

   

W, naszym kraju najgłówniejszą gałęzią 
wytwórczości społecznej, jest rolnictwo za 

trudniające przeszło 2/3 ludności. Wszystkie 
czymniki społeczne w interesie ogólnym win 
ny skierować swe wysiłki ku ułatwieniu wy 
twórczości rolnej, która ze względu na przy 

rodzone warunki, może mieć największe zna 
czenie dla dobrobytu całego społeczeństwa. 
Należy pamiętać o tem, że od dobrobytu ca 
łego środowiska w jakiem znajdujemy się, w 
dużej mierze zależy nasz własny dobrobyt. 

Usługa wyświadczana jest najcenniejszą 
i najlepiej wynagradzaną wówczas gdy ja 
okazujemy temu,* kto jej najbardziej о- 
trzebuje, Z tego wypływa oczywisty wniv- 
sen: rolnictwo najbardziej potrzebuje kap:- 
tału obrotowego, może dać najlepszą gwaran 
ję majątkiem nie zniszczalnym, ziemią oraz 
najlepiej za użytkowanie kapitału wynagro 
dzić. Najkorzystniej i majpożyteczniej jest 
zatem lokować oszczędności w warsztatasa 
rolnych, gdyż lokata ta ma wszelkie warun 

ki lokaty dobrej. Łatwość realizacji również 
można osiągnąć, jeżeli ulokujemy w poważ 
nej instytucji bankowej, służącej interesom 
rolnictwa. 

Jedną z najpoważniejszych instytucyj, a 
zarazem najbliżej stojących potrzeb rolnict- 
wa jest Centralna Kasa Spółek Rolniczych, 
rozciągająca swą działalność na cały obszar: 
Rzeczypospolitej. Jest ona bankiem dla zor 
ganizowanych w wiejskich spółdzielniach 
drobnych rolników. Oznaką pewności i solid 
ności C. Kasy, to jej 25-cioletnie istnienie, 
udział Skarbu państwa w kapitale zaktado 
wym wreszcie finansowanie jej przez banki 
państwowe oraz przez instytucję emisyjną — 
Bank Polski. To umożliwia jej zagwaranto 
wanie wycofalności wkładów oszczędności” 
wych w każdym terminie, co dla każdego 
wkładcy ma wielkie znaczenie, Pozatem Cen- 
tralna Kasa mając bezpośrednią możność lo 
kąty, jest w stanie zapłacić najwyższe opro- 
centowanie. 

Lokata w Centralnej Kasie — jest lokatą 
w dzisiejszych warunkach najbardziej Tac 
jonalną. ST 
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шіеіе niesamowitej wo 
ZGWAŁCIŁ CÓRKĘ W AMERYCE, 

Władysław Piotrowski urodził się i za 
mieszkiwał |do 20-tego roku życia we wsi 
Gudziszki, gm. Irudziskiej. W roku 1906 z 
żona wyemigrował do Ameryki Północnej, 
gdzie zamieszkiwał w stanie Pensylwania. 

Nie jest ważne dła nos co robił gam t. j. 
w jaki sposób zarebkował, że doszedł w cią 
gu -lat dwudziestu kilku Ho wcale pokaź- 
nych oszczędności. 

W czasie pobytu w Ameryce, wyrosła 
Piotrowskim córka na przystojną dziewczynę 
Piotrowski pewnej nocy mimo oporu dziew 
czyny, zniewolił ją. Ten fakt jest początkiem 
niesamowitego dramatu, 

OBŁĘDNA MIŁOŚĆ DO CÓRKI. 
Pięć lat temu Piotrowscy powrócili do 

kraju. We wsi rodzimej posiadali już 4 ha 
ziemi. Przywiezione dolary pozwoliły stan 
posiadania powiększyć do włoki ziemi. 

Piotrowscy mieli już wtedy ośmioro dzie 
ci, Rodzina powiększała się prawie co rok 
© jednego członka. Przed paru laty miespo- 
dziewanie dla dómowników poczuła się mat 
ką ich jedyna córka, z którą tak nikezemnie 
p<stąpił Piotrowski w Ameryce. Wyszło ua 
jaw, że Piotrowski utrzymywał z córką sto 
sunki, — zniewalal ją -atale. Tłumaczył swo 

je postępowanie wielką miłością, która go 
Gpętała, Co wiekawe, że jednocześnie z córki 

także matka spodziewała się Taika — je 
denastego Zz rzęduų, — - 

TUSZOWANIE SKANDALU. 

Piotrowski znalazł się w przykrej sytu- 
ueji Trzeha była czemprędzej ratować się 
przed skandalem. Było jedyne wyjście. W;- 
dać córkę zamąż, Zięć pokryje grzech teś- 
cia. 

Nie szukał zbyt długo. Dawał przecież w 
posagu kilka ha ziemi. Zięć znalazł się w 

osobie wędrownego krawca Michała, Woj- 
czynowieza, 

Pe ślubie młodzi zamieszkiwali przez pe 
wien czas przy rodzicach. Piotrowski czuł, 
że opanowuje go zazdrość szałeńca. 

ZBRODNIA. 

Przyszedł moment, w którym Piotrowski 
postanowił zgładzić zięcia. Obłędna miłość 
i zazdrość zwyciężyły wszystko. 

Pewnego dnia Piotrowski jechał na e 
Zabrał ze sobą 17-letniego syna i zięcia. W 
miasteczku zaprowadził obu do restauracji 
i postawił hojnie wódkę, W drodze pow- 
rotnej Piotrowski obuchem siekiery zadał 
kilka ciosów w głowę zięciowi, rozbijajae 
mu czaszkę oraz łamiąe szczękę. Oczywiście 
zięć skonał natychmiast. Działo się to wszy 

siko na oczach 17-letniego syna Piotrowskie 
go. 

+ Po dokonaniu krwawego dzieła Piotrow- 
ski kazał synowi kopać dół i wrzucić do nie 
go eiałę zamordowanego, Przerażony ehto - 
psk nie chciał spełnić rozkazu ojea, wtedy 
ien zagroził mu: 

Przewiezienie zwłok Blasco Ibaneza. 

  

Krążownik hiszpański „Don Jaime* opu- 
szcza Mentonę ze zwłokami wielkiego pisarza 

hiszpańskiego Blasco Ibaneza. Jak wiadomo 
Ibau mart na emigracji we Francji, 

  

inwestycyjne plany magistratu, 
W-dniu wczorajszym Zarząd mia- 

sła opracował obszerny memorjał któ 
ry przesłany zostanie miarodajnym 
czynnikom w Warszawie. W memor- 
jale tym magistrat podaje dokładny 
plan swych zamierzeń inwestycyjnych 
w związku z przydziałem kredytów z 

Funduszu Pracy. Między in. z kredy- 
tów tych ma być odrestaurowany 
gmach Ratusza przy ul. Wielkiej oraz 
zakończona budowa gmachu Ośrod- 
ka Zdrowia przy ul. Kijowskiej. 

Z dziedziny wodociągowo-kanali- 
zacyjnej w razie uzyskania na ten cel 

  

   

kredytów w wysokości 500.000 zło- 
tych oraz dodatkowych kredytów wy- 
asygnowanych przez miasto w wyso- 
kości 400.000 złotych, ma być z ra- 
kiem przyszłym skanalizowany cały 
Zwierzyniec oraz doprowadzony do 
tej dzielnicy miasta rurociąg główny. 

W jakich jednak rozmiarach Wil. 
ru przyznane zostaną kredyty do- 
tychezas nie jest wiadomem. W spra- 
wie tej ma interwenjować w Warsza- 
wie p. prezydent Maleszewski, który 
udaje się do stolicy w dniach nsjbliż- 
szych. 

— Kop, bo cię zabiję, jak jego! 
Chłopak usłuchał i zakopał ciało zabi- 

tego. 

„UCIEKŁ NA LITWĘ", 
Po powrocie do wsi, ojciee i steroryzo- 

wany Syn puścili pogłoskę, że Wojezynwiez 
ucieki na Litwę. Spoezątku uwierzono te- 
neu. Potem jednak spostrzeżono, že głoszona 
przez Piotrowskich wersja, jest absurdem. 
Wojczynowicz kochał żonę, miał w Polsce 
ładną gospodarkę i wcale nie miał potrzeby 
uciekać na Litwę. Doszło to do władz poli 
cyjnych. Po dziewięciu miesiącach od dnia 
zbrodni syn Piotrowskiego przyznał się do 
wszystkiego. Piotrowskiego ojea aresztowa- 
no, syna natomiast nie pociągnięto nawet do 
odpowiedzialności, bo jasnem było, że dzia 
łał pod terorem. 

PIOTROWSKI PRZED SĄDEM, 

Wszystko, cośmy wyżej pisali zostało u- 
jawnione w czasie śledztwa i częściowo już, 
bez szczegółów, było zamieszczone na ta- 
mach naszego pisma w kilku notatkach. 

Piotrowski stanął wezoraj przed sądem 
okręgowym w Wilnie. Jest to miski, krępy 
jegomość o czaszee zdegenerowanej, którą 
by się zainieresował niewątpliwie każdy 
zwolennik Lombrosu, 

Przewodniczący zadał mu kilka pytań, a 
między innemi: 
= —W. którym roku oskarżony Się uro- 
dzi? 

— Nie pamiętam — odpowiedział Piot- 
rowski. 

— lle ma lat? 
— 47. 

— Ma dzieci? 
— Sesennšsopo, najmłodsze ma 9 mie 

sięcy... 
— Czy czytać i pisać umie? 
— Nie 

WORAGZĄGRRANACĄ 

Przed obchodem 15-teį rocz- 
nicy niepodległości Państwa. 

(W środę dn. 1 listopada o godz. 12 
w południe w lokalu Sekretarjatu wo- 
jewódzkiego BBWR przy ul. św. An- 

2, odbędzie się posiedzenie organi- 
zacyjne komitetu obchodu 15-tej Ro- 
cąznicy Niepodległości Państwa, (w 
dniu 11 listopada). Sekretarjat woje- 
wódzki BBWR prosi tą drogą przed. 
stawicieli organizacyj społecznych o 
przybycie na wspomniane wyżej po- 
siedzenie. 

ODEZWA. 
Wojewódzki Komitet Pracowniczy 

Pożyczki Narodowej nadgyła nam na- 

stępującą odezwę z prośbą o zamiesz- 

czenie. ь Red. 

KOLEDZY. 
Upoważnieni przez Was chcemy 

czuwać nad ropoczętym dziełem i —- 
dla dobra ogólnego — chcemy dopro- 
wadzić je do końca. W momencie sub 
skrybcji pierwszej raty Pożyczki Nu- 
rodowej niewielu znalazło się wśród 
pracowników umysłowych takich, 
którzy nie spełnili swojego obowią”- 

ku obywatelskiego — i tych Komitet 
Pracowniczy po przeprowadzeniu ści- 
słych dochodzeń podda pod pręgierz 
opinji publicznej, 

W tej chwili — wobec zbliżającej 
się drugiej ray — Komitet uważa za 
swój koleżeński i moralny obowiązek 
przypomnieć wszystkim kolegom — 
pracownikom umysłowym, w szcze- 
gólności zaś kolegom—pracownikom 
instytucyj prywatnych konieczność 
dotrzymania raz przyjętych zobowią 
zań. W świecie pracowniczym nie nio 

że znaleźć się człowiek, któryby nie 
wytrwał w wysiłku ogólnym do końca 
i wycofał się z dzieła finansowej od- 
budowy Państwa. 

Wierzymy w to. Przypominamy. 
Druga rata Pożyczki Narodowej. 

Do wpłacenia jej wzywamy wszy- 
stkich Kolegów. 
Wojewódzki Komitet Pracowniczy. 

Trojaczki. 
We wsi Kojrany, gm. kozłowskiej 19-1.. 

nia Józeia Pietkiewiezówna powiła trojacz 
ki, które cieszą się dobrem zdrowiem. 

Szantażysta w roli lekarza 
Na terenie gm, święciańskiej zatrzymano 

niejakiego Winkę, znachora — który trud 
nit się niedczwolonemi praktykami lekar- 
skiemi. 

Rzekomy lekarz leczył „tajemniczemi zio 
lami, pochodzącemi z Indyj*, 

    

  

— Karany sądownie? 
— Nie. 
Piotrowskiego nikt nie bronił, Albo uwa 

żał, że przy takim stanie rzeczy nie wario 
wyrzucać pieniędzy aa obrońcę, ałbo z re- 
zygnacją machnął ręką na obronę wogóle. 

Niestety nie wiemy tego, bo proces, w 
dalszym swym ciągu odbył się przy drzwiaea 
zamkniętych — ze względu na momenty, 
mogące ohkrazić moralność publiczną. 

WYROK. 

Zainteresowznie 5е (рфоссрет było da 
że. W. ezssie oczekiwania na wyrok wśród 
zgromadzonej publiczności sensację budzili 
— żona Gskarżonego z dzieckiem na ręku, 

jego córka i syn. Typy nasuwające refleks 
je na temat degeneracji wogóle. 

Piotrowski w oczekiwaniu na wyjście są 

du bardze się denerwował. Miał zapłakane 
oczy widocznie jpłakał podczas rozprawy, 

Sąd uznał go winnym trzech zbrodni: 
I — ŻE W ROKU 1928 W STANIE PEN 

SYLWANJA DOKONAŁ CZYNU NIERZĄL+- 
NEGO NA OSOBIE SWEJ CÓRKI POMIMO 
JEJ OPORU; 

П — ŻE DOPUSZCZAŁ SIĘ Z NIĄ W 
DALSZYM CIĄGU CZYNÓW: NIEMORAL- 
NYCH, 

MI — ŻE 26 LISTOPADA 1932 ROKU 
UDERZENIEM SIEKIERY ZABIŁ ZIĘCIA 
SWEGO. 

Za pierwsze dwie zbrodnie sąd wymie- 
rzy Piotrowskiemu karę po 5 lat więzienia, 
a za trzecią — BEZTERMINOWIE WIĘZIE 
NIE UZNAJĄC TĘ KARĘ ZA ŁĄCZNĄ, 
OPRÓCZ TEGO POZBAWIŁ GO NA ZAW- 
SZE WSZELKICH PRAW, 

W motywach sąd zaznaczył, że Piotrow 
ski przyznał się <to winy. 

Na zapytanie przewodniczącego, czy bę 
dzie apelował, Piotrowski odpowiedział: 

—Nie wiem, namyślę się... Wiod, 

Kto chce 
Szybko i łatwo pozbyć się zaparcia i jego 
skutków, jak niestrawności, bółu i zawrotu 
głowy, mdłości, zgagi, wzdęcia brzucha i tp, 
powinien natychmiast zaopatrzyć się w Kas- 
karynę Leprimce. Sprzedaż w aptekach. Ce- 
ny zniżone. Flakon (50 pig.) 4 zł, Torebka 

(5 pig.) 40 gr. 

Kt SUS RIDE TIA DTS ESI 

WILNO. 

WTOREK, dnia 31 października 1933 r. 

7,00: Czas; Gimnastyka; Muzyka; Dziennik 
poranny; Muzyka; Chwilka gosp dom.; 11,30: 
Przegląd prasy; Wiad. o eksporcie; Komuni- 
kat; Czas; Muzyka; Dziennik poł; Komunikat 
meteor.; . Muzyka; 15,25: Program _ dzienny; 
15,80: Giełda roln. 15,40: Utwory skrzypeo- 
we; 16,05: Reciłal śpiewaczy; 16,25: Skrzynka 
PKO; 16,40: Pogad. radjosł. — Mieczysława 
Galskiego; 16,55: Muzyka lekka; 17,50: Co- 
dzienny odcinek pow.; 18,00: „Sztuka Cesan- 
nea' — czyli rzeczywistość ujęta w kształcie 
stożka i kuli*. — odczyt; 18.20: Skrzynka mu 
zyczną; 18,35: Aud. „Dnia Oszczędności; 

19,05: Polska nad Bałtykiem — odczyt litew- 
ski; 19,20: Rozmait. 1925: „Rozmowy z to- 
nącymi** — I list z Paryża; 19,40: Program na 
środę; 19,45: Dziennik wieczorny; 20,00: Kon- 
cert życzeń (płyty); 20.30: Muzyka lek; 
21,00: „Życie literackie Krakowa” felj. 21,15: 
„2000 lat muzyki* (II część) Od Palestriny 
do Bacha; 22,00: Sport; 22,10: Muzyka; 23,00; 

Kom. meteor. Ё 

  

  

  

    

  

  

   

  

NOWINKI RABIGWIE 
LISTY Z PARYŻA. 

„Popularny speaker rozgłośni wileńskiej 
p. Antoni Bohdziewicz, przebywając od dłuż 
szego czasu na studjach filmowych w Pary 
Żu, nie zrywa łączności z Wilnem. Dzisiaj a 
godz, 19,25 odczytany będzie przed mikrofa 
nem jego list z Paryża, pierwszy z cyklu „Roz 
mowy z tonącymi*. 

  

KRAKÓW LITERACKI, 

O bujnie rozkwitającem życiu literac- 
kiem Krakowa, będzie mówił w radjo d 
siaj o godz. 21 p. Al. Wóycieki, omawiając 
'twórczość pisarzy, zgromadzonych w „Gaze 
cie "Literackiej“. 

  

Z) DZIEJÓW. MUZYKI. 

Drugą część pouczającej audycji p.t: 
„2000 lat muzyki* St, Węsławskiego usłyszą 
radjosłuchacze dzisiaj o godz. 21,15. Poga 
danka obejmie okres od Palestriny do Bacha 
i będzie ilustrowana przykładami z płyt gras 
mofonowych. š



Od Administracji. 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

za miesiąc listopad i wyrównanie zaległości. 
Do numeru dzisiejszego załączamy blankiet czekowy P. K. O. 

z numerem konta naszego wydawnictwa Nr. 80.750 dln wszyst- 

kich prenumeratorów zamiejscowych. ° 
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Październ. 

  Dziś: Symfronjusza 

   

  

Jutro: Wszystkich Świętych 

  

Wschód słońca — g.6 m. 28 

Zachód . — &.4 о. 12      
Spostrzeženia Zakiadu Meteorolegji U.8.B. 

w Wilnie z dnia 30-X 1933 roku. 

Ciśnienie 754 

Temper + 8 

Temper. najw. + 13 

Temp. najn. + 7 

Opad 2,3 
Wiatr połudn.-zach 

Tend.: wzrost 

Uwagi: ipogodno, 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące aptek:: 

Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 

zowska róg Targovej, Szantyra — Legjono- 

wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz- 

kowskiego — Witoldowa. 
Oraz Redowicza — Ostrobramska 4, Jur 

kowskiego — Wileńska 8, Augustowskiego 

— Mickiewicza 10, Sapożnikowa — róg Za: 

walnej i Stefańskiej. 

  

OSOBISTA 

— PANI DR. JANINIE ROSTKOWSKIEJ, 

zastępcy inspektora szkolnego na obwód 

szkolny miejski, zostały opWierzone z dniem 

1 listopada rb, obowiązki okręgowego wizyta 

tora szkół. 

-- UCZCZENIE PAMIĘCI KS. K. OS- 

TROGSKIEGO. Sekcja uczczenia pamięci ks. 

Konstantego Ostrogskiego, należąca do Komi- 

tetu uczczeniarocznie narodowych, na ostain. 

swem posiedzeniu uchwaliła wybrać Alek- 

sandra Lednickiego na prezesa Sekcji i otrzy- 

mała obecnie zawiadomienie, że p. Aleksan 

der Lednicki wybór ten przyjmuje. 

ga ADMINISTRACYJNA 

     

—- Starostwo Grodzkie podaje do wiado 

mości, że z powodu Dnia aZdusznego w dn 

t i 2 listopada wejście na cmentarz Rossa 

będzie przez drugą bramę, licząc od miasta, 

a wyjście z cmentarza — przez pierwszą 

główną bramę. Wszelkie pojazdy zatrzyma 

ją się tylko przy drugiej bramie, W dhiach 

tych przez ulicę Rossa w kierunku emeni. 

rza trwać będzie ruch jednostronny, a Z 

cmentarza — przez zauł. Rossa jednostron- 

ny w kierunku miasta, Autobusy Arbonu w 

kierunku cmentarza jechać będą przez uli- 

cę Piwną i zatrzymywać się na ul. Targo- 

wej, a następnie odjeżdżać w kierunku m'a 

sta przez Targową i Ostrobramską. 

kx MIEJSKA 

— REDUKCJE PERSONALNE W MAGi- 

STRACIE, W sferach pracowniczych magis- 

tratu wielkie poruszenie wywołały redukcje 

personalne, jakie przeprowadza Zarząd mia- 

sta z dniem 1 listopada. W pierwszym rzę- 

"dzie zredukowanych zostanię około ŻG pras 
<gowników wydziakj podatkowego w związku 

z przejęciem przez władze skarbowe miaru 

j egzekucji podatków: od nieruchom i lo- 

kalowego. Część tego personelu zresztą b. 

nieliczna, znajdzie zatrudnienie w innych 

działach gospodarki miejskiej, ci zaś, którzy 

wysłużyli już sobie prawa emerytalne zosta- 

ną zemerytowani. Niezależnie jednak od re- 

dukcyj w wydziale podatkowym przeprowa- 

dzone zostaną z dniem 1 listopada liczne re- 

dukcje personalne w rozmaitych wydziałach 

i agendach służby miejskiej. W pierwszym 

rzędzie redukcji ulegną pracownicy z prawa- 

mi emerytalnemi oraz mężatki, których nie 

dotknęło ostrze nie tak dawno jeszcze prze- 

prowadzanej w magistracie selekcji. 

— REORGANIZAC. W SŁUŻBIE PO 
DATKOWEJ MAGISTRATU. Z dniem 1 listo- 
pada nastąpi reorganizacja wydziału podat- 
kowego magistratu, Wskutek przekazania wy 
miiaru i egzekucji szeregu podatków miejs- 
kich władzom skarbowym wydział podatka- 
wy wobec zmniejszonego zakregu działania - - 
podzielony zpstanie na dwa referaty: widowi 
kowy i wszystkich innych podatków komu- 
nalnych. W związku z tem system podziału 
podatkowego miasta podług okręgów poli 
eyjnych zostaje zaniechany. Wszystkie spra- 
wy podatkowe załatwiać będą ymienione 

wyżej dwa referaty, do których też należy się 
zwracać po wszelkie informacje. 
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ZEBRANIA I ODCZYTY. 
ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE 

CZŁONKÓW SYNDYKATU DZIENNIKARZY 
WILEŃSKICH odbędzie się w niedzielę, dn. 
5 listopada rb. o godz. 11 przed południem, 
w pierwszym terminie, zaś o godz. 11.30 w 
drugim bez względu na komplet, —w sali To- 
warzystwa Kredytowego m. Wilna przy ul. 
Jagiellońskiej Nr. 14. Porządek obrad: 1) Wy 
bór przewodniczącego zebrania, 2) Sprawoz- 
danie ustępującego Zarządu, 3) Sprawozda- 
nie komisji rewizyjnej, 4) Projekt statutu ka- 
sy samopomocy, 5) Połączenie Syndykatu 
Dziennikarzy Żydowskich z  Syndykatem 
Dziennikarzy Wileńskich, 6) Odwołanie od о- 
rzeczeń komisji weryfikacyjnej, 7) Sprawa 
uprawnień aplikantów dziennikarskich, 8) De- 
sygnowanie wiceprezesa Porozumienia Pra 
sowego połsko-łotewskiego, 9) Wybory pre- 
zesa, zarządu, komisji rewizyjnej i sądu dzien 
nikarskiego, 10) Wolne wnioski 

— Uroczysta 200-tna Środa Literacka w 
dniu jutrzejszym w Związku Literatów (0- 

strobramska 9) rozpocznie się wyjątkowo o 

pół godziny później czyli o godzinie 9 wiecż. 

Na wstępie Zarząd podzieli się wspomnier 

mi z 7-letniej dziaalności na terenie „Śród” 

i zamierzeniami na przyszł 
Następnie rozpocznie się „I. Wieczór Mie 

kiewiczowski* „którego tłem będą trzy to 

my nia sejmowego „Dzieł wszystkich'* 

A. ckiewicza, Leon Sienkiewicz w krót: 

kim referacie omówi treść tomów „Przemó- 

wień* i „Pism prozą”, Zygmunt Falkowshi 
rewelacyjny tom „Rozmów z Mickiewiczem . 

Dyr. Mieczysław Szpakiewicz ilustrować bę 
dzie te referaty odczytaniem wybranych prze 

mówień i rozmów z których niektóre po raz 

pierwszy ukazują się w druku. 
Na zakończenie Helena Hleh-Koszańska 

grać będzie Chopina, rozpoczynając plano- 
waną w ramach tych wieczorów serję „utwo 

rów muzycznych powstałych pod wpływem 
poezji Mickiewi 

Wistęp mają członkowie 
wprowadzeni goście. 

Pożądane stroje wizytowe. Początek o 9, 

RÓŻNE. 

— WYCIECZKA TOWARZYSTWA BIB- 
LJOFILÓW POLSK. ORAZ KOŁA WILEŃ- 

SKIEGO ZWIĄZKU BIBLJOTEKARZY POL- 

SKICH NA WYSTAWĘ MIĘDZYNARODOWE 

GO PLAKATU W BERNARDYN mieszczą- 
cą się w pawilonie głównym Targów Północ- 

nych, odbędzie się w środę, dn. 1 listopada 

o godz. 12 w południe. Oprowadzać po wy- 
stawie i objaśnień udzielać bęflzie art. grafik” 
p Gracjan Achrem-Achremowicz. Zbiórka na 
miejscu. Wstęp 25 gr. 

  

    

   

   sympatycy i 

  

   

ZABAWY 
— ZARZĄD KOŁA Z. O. R., w sobotę dnia 

4 listopada r. b., urządza w lokalu własnym, 

ul. Mickiewicza 22a m. 4 inauguracyj 
bótke towarzyską ZOR, na którą zaprasza 
swych członków z rodzinami oraz sympaly- 
ków. Zaproszenia możną otrzymać w Sekre 
larjacie Koła. Wstęp dla członków 1 zł. — 

dla zaproszonych gości 1.50 gr. Początek 0 
godzinie 21. " 

    

K U 

RWZA. 
Odczyt dr. A. Łysakowskiego 

„Ogniska drukarskie na Wileń- 

szczyžnie w XV i XVI w.“. 

Sprawa książki i oficyn drukarskich w 

Litwie, jest opracowana dokładnie i wydaje 
się, że wszystko co można było zebrać z 
tej dziedziny, zostało wyz e w wydaw 
nictwach, jak np. „Cztery wieki drukarstwa 
w Wilnie* L. Abramowicza i artykułach 
Czarneckiego dr. Łysakowskiego, prot. Tu: 
kowskiego i in. 

RJ ER 

     

Zajmujący odczyt dr, Łysakowskiego 

zgromadził sporą liczbę słuchaczy, którzy 

dowiedzieli się o losach różnych oficyn dru 

karskich w Wilnie i na prowincji. W obrę 

bie Rzeczpospolitej na Kraków przypada 

zaszczyt wydania pierwszej księgi drukowa 

nej, w r, 1473 założono tam pierwszy warsz 

tat tego rodzaju, chociaż książki polskiza 

autorów, (po łacinie oczywiściel, tłoczono 

już dawniej zagranicą. Pierwsze też druki 

dla prowincji litewsko - ruskich, eyrylicą, 

tłoczy też w Krakowie Szwajpold Fiol, wy 

chodźca z Frankonii. Wnet wrastają drukar 
nie Jana Hallera, zawodu handlarza wia), 

Hochfedera, Florjana Unglera (Statut Łas- 
kiego), Jakubczyka, później w XVI już wie 

ku, słynna firma Macieja Wierzbięty, która 

tłoczy kalwińskie utwory i dzieła Reya, 
pierwszy drukuje pełne teksty polskie, m. 
in. poczytne wydawnictwo „Raj Duszny'* 
tł. przez Biernała z Lublina tamże i .Mar- 
cholt, ulubiona przez parę wieków lektura, 

  

   

  

4V Wiłnie, przypadkowo zupełnie, bo z 
Pragi czeskiej przybyły, wydaje pierwszą 
książkę połocczanin Franciszek Skoryna, dok 

tór nauk krakowskiego i padewskiego uni- 
wersytetów, zamieszkały u „poczciwego mę- 

ża” burmistrza Jakuba Babicza, Są to cytry- 
licą Hoczone „Psalterz“ i „Malaja padorož- 

naja knižica“ do nabožeūstwa, 

   

Ważny ten fakt dla kultury kraju, staje 
się w 1525 r., ale potem przez lat dwadzieś- 
cia pięć jest głucho na rynku wydawniczym. 
Rzecz dziwna, Zygmunt August, sprowadza 
jący tylu mistrzów i robotników, zbierają 
cy bogatą na aZmku bibljotekę drukarzy 
nie osadza tutaj i niema ich w spisie dwu- 
rzan, ani w księgach rachunkowych dworu. 
Dopiero wychodźcy z Moskwy, Piotr Mści- 
sławiec i Iwan Moskwicin, wespół z miesz- 
czanami wileńskiemi Mamoniczami „zakłada 
ja drukarnię, która przetrwała do 1662 r, 
jako Dom Mamoniczów wydając cyrylicą 
liczne dzieła, tamże pierwszy polski druk w 
1591 r. „Uniwersal poborowy“, tam w 1614 
r. „Statut Litewski* w polskim przekładzie 
it p. 

Ale majwiększy rozwój osiągnęło drukar- 
"stwo w ie walk religijnych, kiedy cho- 
dziło każdej stronie o szerzenie swych ha- 
seł, Lwią część tej pracy przypada na dru 
karnie Radziwiłła, Mikołaja Czarnego, kió 
ry w Brześciu każe drukować słynną Biblię, 
katechizmy kalwińskie i t. p. (tamże dzieła 
Lubelczyka, dedykowane królowi). W 
ku, w Nieświeżu, w Rakowie, (socynjańskie 
druki) powsają oficyny tłoczące heretyckie 
książki. Pracuje Lubocz nad Niemnem, j 
dany i Sluck. IPrelegent wymienia zasłużone 
nazwiska Łęczyckiego, braci Karcanów, Wo: 

lana, Markowicza i wielu innych, Zarysowu 
je obraz upadku tych drukarń z chwilą przej 
Ścia na katolicyzm Radziwiłła „Sierotki*, 
syna Czarnego Mikołaja, Rozwój lit, relig'j 
mej w polskim i in. językach (1-szy łotews- 
ki) datuje z tych czasów, a ustala się z prze 
jęciem głównej oficyny przez Akademję, 

czyt. Jezuitów, ipo których w prostej linii 
odziedziczył ją w w. „typograf uniwer 
sytecki* p. Józef Zawadzki którego potom 
kowie pięknie tradycję domu utrzymują. 

      

   

    

     
  

     

  

    

  

      

Odczyt prof. N. Łysakowskiego dał pełny 
obraz pracy wileńskich i prowincjonalnych 

drukarń, H. 

UL ŽAS. (2 lia ) a 

żona zadenunejowała męża- oszusta. 
Podrobił pieczątkę arcybiskupa. Fałszował świadectwa 

ё I metryki. 

Onegdaj aresztowany został przez polieję 

poszukiwany oddawna zawodowy Oszust A- 

leksander Heroniia zam. w Jerozolimee. 

Szczegóły przedstawiają się następująco: 

Niedawno do wydziału śledczego zgłosi 

ła się żona Heronima, i złożyła zameldow 1- 

nie powyższej treści: 
Przed kilku dniami zginął jej mąż. Są 

siedzi widzieli jak w czasie jej nieobecności 
opuścił mieszkanie z walizką w ręku i wię 
<ej nie wrócił, 

Podejrzewając iż mąż zbiegł do kochanki 

6 istnieniu której przypadkowo dowiedzia 

ła się, postanowiła znaleźć jakieś dane, któ 

re naprowadziłyby ją na Ślad. 
W czasie krzątania się w biurku męża 

natrzfiła na, jakąś pieczątkę, która przy bl 
szem przyjrzeniu się, okazała się pieczątką 
J. E. Arcybiskupa Jałbrzykowskiego. 

Fakt cdnslezienia pieczątki wydał się ka 
biecie podejrzanym, a że chciała pomścić 

wyrządzoną jej przez męża, krzywdę, donio 
sła o wszystkiem policji, której w charak 
terze ddowodu rzeczowego, dostarczyła rów 

  

   

   

    

:1 
Feljeton piłkarski. 

—Tyle się dzisiaj mówi o Lidze, że 
aż włosy dęba stają. Czyżby miał pow 
stać jakiś nowy skandal w Genewie. 
czy Hitler ma się upokorzyć i wejść 7 
powrotem dg Ligi? Wogóle nie nie ro- 
zumiem co się teraz dzieje w polityce. 
—E, panie, polityka to brudna rzecz. 
"Tu nie chodzi ani o Genewę, ani o Hi- 
tera, a tylko o Wilno i o W. K. S. Tu 
chodzi o sport, o piłkę nożną. My ma- 
my u siebie Ligę piłkarską jest ona 
utworzona na wzór średniowiecznego 
związku miast portowych. To taka ni- 
by Hanza. 

Tak tłumaczył jeden drugiemu о 
Lidze, a ja tymczasem spotkałem fi- 
lara drużyny W. K. S. Zbroję. 

Panie Zbroja, jak tam będzie 4 
meczem? a że to był jeszcze piątek 
więc nic nie można było powiedzieć 
pewnego. Sympatyczny Zbroja obli 
zał się smaczniei z wiarą we własne 
słowa twierdził, że wygramy 3: 1. 

No, myślę sobie jeżeli Zbroja mó- 
wi, że wygramy, to chyba wygramy. 
Widocznie ma on cholerny apetyt zdo 
bycia kilku bramek. 

I gdyby nie praca nocna w reda- 

  

   

  

kcji, przed meczem z soboty na nie 
dzielę, spałbym spokojnie, a tak, to 
jak tylko pomyślę o tym meczu, ło od 
razu pióro samo kładzie się na stół. 

Dręczyło jakieś dziwne przeczucie 
że będzie źle, bo z Polonją wygrać nie 
jest łatwo, a co najgorsze, początek 

nieczu wyznaczono na godzinę 13 z 

minutami. 

Biegałem, prosiłem, pisałem, krzy- 
czałem, zmieńcie panowie godzinę 
meczu, bo z tą całą feralną trzynastką 
to nie wiadomo jak jest, ale z wojs- 

kiem trudno poradzić. 

Powiedzieli, że o 13 i basta. Słowo 
to święta rzecz. Nie może tutaj być ża 

dnej dyskusji. Dla mnie faktycznie to 
wszystko jedno bo piłka nożna, to 

grunt, na mecz i bez obiadu pójdę. 

Wolnemi krokami zbliżał się na- 
reszcie początek meczu. Gracze Polo- 
nji spacerują eo prawda jeszcze po u- 
licy Mickiewicza, zwracając na siebie 
baczną uwagę. 
—Zobaczcie kolego jacy oni bładzi, 

e— nic z nich nie będzie, przegrają. 
W sercach rosła nadzieja. Tymeza 

mież odnalezioną pieczęć, 
'Widrożone w tej sprawie dochodzenie u 

staliło z całą dokładnością, iż „zaginiony” 
Heronim, popełnił szereg oszustw: podrabiał 
pieczątki, kwestował rzekomo na, rzecz sze 
regu dobroczynnych instytucyj, fałszował i 
sprzedawał metryki urodzenia, wydając Kli 
įentowi taką, jaka mu dogadzała z odpowied 

niem miejscem urodzekia, wieku i t, d. 
Wobec ustalenia tych okoliezności poiie 

ja wdrożyła poszukiwania, które przez dłuż 
szy €zas nie przynosiły skutku. Dopiero 
przed kilku dniami na podstawie przeprowa - 
dzenych chserwacyj oraz wywiadów stwier: 
dzono, iż Heronimowa, podejrzewając męża, 
o ucieczkę do ikochanki, nie omyliła się. 
Ustalono, iż 6szust przebywa w Gierwiatach 
gdzie mieszka shjekt jego adoracji. 

Powiadomiena policja powiatowa aresz 
towała onegdaj fałszerza i sprowadziła go 
de Wilna. 

Wizeraj przekazano Heronima, sędziemu 
Śledczemu, celem zastosowania względem 

   

WOP DEN =SZR A 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— „Jasnowłosy Cygan*, po cenach zniżo 
nych. Ostatnia premjera „Jasnowłosy Cygan“ 
Knopfa jest widowiskiem nadwyraz mela 
dyjnem, zabawnem i malowniczem, to też 
publiczność bawi się wybornie, oklaskując 
wszystkich wykonawców. 

UWAGA: Dyrekcja Teatru „Lutnia, pra 
gnąc Teatr udostępnić dla wszystkich, ceny 
miejsc z dniem dzisiejszym na wszystk:* 
przedstawienia zna ie obniżyła, zachowu 
jąc przytem ważność zniżek indywidua!- 
nych, , 

— „Czar Walca*, Jedna z najpiękniej: 
szych i najbardzjej popularnych operetek na 
scenach europejskich „Czar Walca“ będzie 
premjerą najbliższą Teatru „Lutni*, W „Cza 
rze Walca* po raz pierwszy w Wilnie w 
stąpi primadonna scen stołecznych Marja 
Kaupe, obdarzona przepięknym głosem. 
Marja Kaupe, w obecnym sezonie otrzymała 
na konkursie śpiewaczym w Wiedniu — od 
znaczenie. 

— „Włdma* — misterjum ludowe S. Mo 
niuszki w „Lutni*. W środę 1-go listopada 

    

  

  

  

  

  

wystawione będą dwukrotnie o godz. 4 i 6 
po pot. „Widma“ S. Moniuszki do słów A. 
Mickiewicza w formie scenicznej, pomysłu 
prof. Ludwiga, pod kier. muzycz. dyr. Szcze 
pańskiego. W: widowisku tem, bierze udział 

chór akademicki U. S, B, „artyści opery i 
dramatu or: 'omikiestra teatralna. Słowa 
wstępne wygłosi prof. J, Wierzyński. Bilety 
do nabycia wcześniej w kasie „Lutni*. 

— Ostatnie przedstawienia „Fraulein Do 
ktor*. Dziś, wtorek 31 października o godz. 
8 wiecz. ciesząca się nadzwyczajnem pow» 
dzeniem, sensacyjna sztuka J, Tepy „Frau 
lein Doktor'* — odtwar: м barwnyci 
obrazach wypadki z czasów wielkiej wojny 
światowej. Rolę główną szpiega niemieckiego 

odtwarza H. Skrzydłowska. Reżyserja 
Czengerego. Dekoracje W. Makojnika 

— Teatr — Kino Rozmaitości — Sala 
Miejska — Ostrobramska 5. Dziś, wtorek 31 
października (pocz. seansów o godz. 4) wy- 
jątkowa premjeri at i Patachon“ jako 
ogrodnicy na pensji żeńskiej — jedyny i 
kowy film, jaki rali ulubieńcy m 
wych rzesz (jeden z artystów z powodu cho 
roby nie wróci już na ekran). 

Na scenie wyborna fraszka sceniczna 
Michaa Baluckiego p. t, „Awantura o Józię* 

    

     

    

    

      

   

  

     

  

  

    

Nr. 293 (28341 

Giełda zbożowo - towarowa 
i Iniarska w Wilnie. 

z dnia 36 października 1938 r. 

Za 100 kg. parytet Wiłno. 

  

jeny tranzakcyjne: Żyto I stand. 16,10 — 
Żyto II stand, 15,10 — 15,15. Owies 
niezadeszczony 14,96 — 15,10. Owies 
zony 13,84, Mąka pszenna 4/0 A 

38,12 i pół, żytnia 56 proc. 25 
ia 65 proc. 20,25 — 22, siłkowa 

18, razowa 17,50 — 

   
       

  

18, razowa śzat- 
Siemię lniane 90 proc. 32,/1 

17 — 
row. 18 — 18,50, 

— 34,90, 

  

Ceny orjent.: Pszenica zbier. 20,50 — 21. 
ęczmień na kaszę zbier. 15,66 — 16, Otrę- 

żytnie 9,25, pszenne cienkie 9,60 — 9,75, 
mienne 8. Kasza grycz 1/1 palona 40. 
palona 38, 1/1 biała 39, perłowa (pęcak) 

25,50, perłowa ) 3 30, owsiana 44. 
a zbier. 18 — 19. Ziemniaki jadalne 5 

Siano 6.50. Słoma 5. 

  

    

   

  

  

  

Len 
nika. 

Ogólny obrót w tonnach 2300. 

— bez zmian, jak w dn.27paździer 

  

D.ZA;ST Największa sława Ameryki Henrietta GROSMAN czaruje fenomenalną grą w potężnej 'jej kreacji 

CASINO |-- „PILGRIMAGE” (Hazard życia) 
Premjera w Wilnie jednocześnie z Warszawą, NAD PROGRAAM: Dodatki dźwiękowe. CENY ZNIŻONE!? 
  

  

  

О21$ w kne PA 

12 KRZESE 
Pierwsza Polsko-Czeska 
komedja muzyczna 

BURIAN — DYMSZA 
— POGORZELSKA — 

  

Premjera! 
Najwspanialszy film 
świata! Królewska ro- 
dzina genjusz. ekranu 

Ostatnia carowa ПЦ) 
JOHN 
LIONEL 
ETHEL BARRYMORE 

w monument. arcy- 

dziele, zrealizow. z nie- 
słych. rozmach. reżys.. 
R. Bolesławskiego 

Najpiękn. miłosne pieśni 
rosyjskie oraz romanse 

cygańskie. Wystawa 

niebywała i olśniewająca. 

NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje. 
  

  

  

POLSKI SPÓŁDZIELCZY 

BANK RZEMIEŚLNICZY 
W WILNIE 

Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością 

ulica Portowa Nr. 28, tel. 8-22 
Udziela swym członkom pożyczek na cele produkcyjne ze spłatą jednora- 

Przyjmuje drobne oszczędności od 1-go złotego 
i większe wkłady na solidne oprocentowanie. 

codzień oprócz świąt i niedziel 
9— 11 rano i 5 — 7 wieczór. 

zową lub ratami, 

w godzinach 
Członkowie Banku są ubezpieczeni na wypadek śmierci w Kasie Pogrzebowej 

  

DRZEWKA OWOCOWE 
od Zł. 1.50 za sztukę 

zastosowane de wymagań gleby i klimatu 
Wileńszczyzny 

polecają szkółki dom. 

LEMSZCZYZNA - SZCZEKARKÓW 
w wielkim wyborze hurtownie i detalicznie 

SKŁAD SPRZEDAŻY W WILNIE 
PRZY ZAKŁADZIE OGRODNICZYM 

W. М еега 

ul. $łowackiego 18 
od godz. 7 rano do godz. 5 po poł. 

  

  

chodu, 

zł. 10.000.— w gotówce. 

"Or. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

MAMKA 
szuka posady ze świeżym 

pokarmem. 
ZARZECZNA 1—8. 

  

  

Jeneralne przedstawicieistwo 
przynoszące okolo 100.000.— zł. rocznego do- 

do oddania osobie b. doświadczonej 
i energicznej, rozporządzającej kapitałem około 

Zgłoszenia z referen- 
cjami pod: „P.F. M.1740* kierować do APEC. 

94, Rue St. Lazare, Paris. (Francja). 

L Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 

1 moczopłelowe, 
ulica Mickiewicza 4, 

telefon 10-90, 
od godz. 9—12 1 4—8. 

Akuszerka 

Marja LAkNETÓWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z. P. Nr. 69, 

DUŽY 

PLAC 
(na Zwierzyńcu) 

DO SPRZEDANIA. O wa- 
runkach dowiedzieć się 
w Administracji „Kurjera 
Wileńskiego" pod plac.. 

BAR pod Wilkiem 

  

  

  

Przychodnia Lekarzy Specjalistów 
Wilno, ul. Trocka 9, tei. 609. 

Chor.: wewnętrzne, chirurg, kobiece, dzieci, ner- 
wowe, oczu, uszu i gardła, skórne, wener, i moczo- 
płciowe, Analizy lekarskie. Gabinet dentystyczny. 

Poradnia dla ciężarnych. 
Otwarta codziennie od godz. 9 rano do 8 wiecz. 

Mickiew:cza 33. 
Wydaje: śniadania, obia- 
dy, kolacje. Zdrowe sma 
czne i obfite. Ceny nis- 
kie. Abonament obiado- 
wy 25 zł. — GABINETY 

Mieszkanie 
do wynajęcia 5 pokoi ze 
wszelkimi nowoczesnymi 

  

  

  

  

  

oraz 

ROWERY 

MOTOCYKLEF.N. 
krajowe marki 

„Wisła* i „Łucznik” 

Wilno, Wileńska 10. 

WĘGIEL 
Górnośląsk. konc. 

„Progress“ 

poka M. DEULL | 

furządzeniami, 
Oglądać od l-ej do 5-ej.. 

Zakretowa 7/17. 

RADJO! 
Wyrabiam i instaluję głoś- 
niki do aparatów krysz- 

  

agiellońska 3 
telefon SAT) 

  

Okręgowy 
  

  

niskie a mianowicie: 
16 lekcji na miesiąc — 12 zł. 
Cc, SA 

653 06 
Dzieciom od 

Adres: Dominikańska 14 m. 3.   
Skończył konserwatorjum warszawskie Nau- 

czyciel specjalność FORTEPIAN. Ceny bardzo 

G6-— 10360 daje się lekcje poda 
godz. dziennie 12 lekcji na miesiąc za 6 złotych     

Zawiadomienie. 
Urząd Budownictwa Nr. Ill Grodno 

zawiadamia, że w dn. 7 listopada 1933 r. o godz. I0-ej 
w lokalu Urzędu przy ul. 3 Maja Nr. 8 w Grodnie 
odbędzie się przetarg nieograniczony na roboty bu- 
dowlane, instalacyjne i elektrotechniczne w Grodnie, 
Augustowie, Białymstoku, Podbrodziu i Pohulance. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „llustrowanym 
Krrjerze Codziennym* w Krakowie. 

Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. Ill 
Grod 

Nr. 850/Bud. 
z dn. 26.X, 1933 r. 

tałkowych bez lamp. Za 
odbiór czysty i wyrażny 
gwarantuję. Ceny kon- 

kurencyjne. 

WŁ. ŻYLIŃSKI 
Ludwisarka 9, m. 6. 

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcyj i korepetyc 
w zakresie 8 klas gimnax- 
jum ze wszystkich przed 
miotów.Specjalność mate 
matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski. Łaskawe zgłoszenia dą 
administracji „Kur. Wil.” 
pod b. nauczyciel. 

  

  niego środka dom (e) 

sem zegar katedralny bił kwadrans za 
kwadransem. 

Zaroiły się ulice. Pędzą taksówki, 
galopują dorożki, bractwo sportowe 

pcha się do Arbonów. Wszyscy śpie- 
szą na odiegły stadjon, tak jakby tam 
miano rozdawać szczęście, 

Zaludnia się szczelnie wielka try- 
buna, a z przeciwległej strony boiska 
ustawia sie żywa Ściana tłumu. 

Za chwilę odbędzie się mecz fina- 
łowy o wejście do Ligi. Drużyny są 
już na boisku. Gracze Połonji i WKS. 
ustawiają się naprzeciwko siebie. 

Mecz można rozpoczynać. 

Nieprzytomna piłka skacze po ca- 
łem boisku. Tłusty sędzia dr. Lust- 
garten doskonale biega po zielonej 
murawie. 

Raptem, pod bramką Polonji Pa- 

włowski zapala olśniewającą świecę, 
która, niestey zgasła na aucie. Mogli- 
śmy zdobyć upragnioną bramkę. 

Czuję, że razem z piłką skacze po 
boisku serce sportowego tłumu. Ko- 
pią butami, biją głową. Boli, ach jak 
okropnie boli. Nic jednak nie poma- 
ga, prześladuje nas wyraźny pech. 

Nieznajomy mój sąsiad w rogo- 
wych okularach i w nieprzyzwoicie 

pogiętym kapeluszu trzęsie się z zi- 
mna. Inni ocierają z czoła gryzący 
pot. 

  

Emocja wzrasta, ale doznają ją 

tylko ci, którzy mieli choć raz w żv- 
ciu okazję zagrania w piłeczkę. 

Dziesięć tysięcy ciekawych oczu ła 
pie moment za momentem. Elekt 8 
na siła emocji wstrzymuje oddech. 
Tłum zamiera. Piłka, jak nieszczęście 
zbliża się pod naszą bramkę. 

Smiertelny strzał. 
Siedzi...... 
iPolonja prowadzi. | 
Pierwsza scena tragedji skończo- 

  

    
  

na. 
'Odnoszę mylne wrażenie, jakby 

na boisku naszych było mniej. Nie, to 
Bułanow gra tak świetnie, że wszyst- 
kim wydaje się, iż Polonja przeciwko 
„jedenastce* W. K. 5. walczy w dwtt- 

dziestkę. 
Nareszcie mamy upragnioną pier- 

wszą. Chwila odpoczynku i znów za- 

żartą walka. 
Tłum chee pomóc graczom. Ra- 

zem z Pawłowskim nachyla się cała 
trybuna ku bramce Polonji, ale nie- 
stety, piłka idzie górą. 
   

żywamy historyczne dla pil- 
karstwa wiłeńskiego momenty. 

Wszystko przestaje istnieć na świe 
cie. Zapominamy o kłopotach codzic:: 
nego życia. Wspólnym pragnieniem 
jest zdobycie bramki. 

Ktoś komuś zwrócono uwagę, że 

krzyczy za głośno, że przeszkadza pa- 
trzeć. 

Palacze nałogowo wciągają w swe 

płuca siny dym. E 
Trybuna krzyczy „Wilno grać” i 

oto lewoskrzydłowy W. K. S. por. 
Drąg chwyta nogą rozskakaną piłkę. 

Podbiega do bramy... 
Coś musiało się stać... 
Brawo! Niech żyje! 
Z kilku tysięcy ust wyrwały się o- 
zyki zadowolenia.. 
Przez kilka minut szaleje huraga- 

nowa radość. 

Spostrzegam, że nawet memu są- 
siadowi jest już nieco cieplej. Tupie z 
radości nogami jakby chciał rozwalić 
nogą trybunę, a jakaś entuzjastka 
sportu chce ku zgorszeniu ogółu wszy 
stkich całować. 

Rozpala się raz jeszcze wielka na- 
dzieja. Możemy wygrać, możemy 

wejść dó Ligi. Ach, cóż to będzie za 

k 
   

  

  

      

  

radość. Aż oto poważnieją twarze. 

Polonja coraz częściej zaczyna 

przychodzić do głosu. 
Źle, bardzo źle. Łańko pięknym łu 

kiem zdobywa prowadzenie. Wilno 

przegrywa, 
Nadzieja. gaśnie. 

jeszcze jednego goala. 

JI 

Polonja strzela 

Sprawdza się smutne przeczucie. 
Do końca meczu jeszcze 10 minut. 

Stygnie zapał sportowy. 
Przypominam rozmowę ze Zbro- 

ją. Przepowiedział wynik, ale omylił 

się co do zwycięzcy. 

Mają rację wszyscy którzy mówią, 
że piłka jest okrągła. 

Doskonały sędzia Lustgarten spo- 
gląda na zegarek. Dobiegają osłatnie 
sekundy meczu. 

Kończy się pierwszy akt: tragedji. 
W teatrze sportow'"n gasną wszyst- 
kie „$wiece“. Piłka traci swoją fanta- 
styczną siłę. Tłum nakarmiony emo- 
cją ale z wygasłą w sercach nadzieją 
rozłewa się po ulicach. Na kartacn 
sportowej historii zapisuje się smutny 
wynik 3:1 na korzyść Polonji. 

Zaciemniły się znacznie widoki na 

przyszłość. Sąd poziomu gry 
mecz rewanżowy rozegrany w najbliż 

szą niedzielę w Warszawie zakończyć 
się powinien drugim sukcesem Polo- 

nji, która wejdzie już teraz bezpośre- 
dnio do Ligi. 

My zaś grać jeszcze będziemy z 
Czarnymi i Garbarnią. 

Tymczasem dla Wilna opadła do 
połowy kurtyna Ligi. SN. 

—0— 

  

    

    

    

_…__ 

4  Wydawnietwo „Kurjer Wilefūski“ S-ka z ogr. odp. 

    

Drukarnia „ZNICZ*, Wilno, Bisku į tel. 3-40. 

    
Redaktor edpowiedzialny Witełd Kiszkis.


