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Spadek po Woldemarasie. 
W swej książce „Litwa i jej prob- 

lemy* (pisaliśmy już o niej w n-rze 

500 „Kurjera*) powiada w końcu p 

Wołdemaras, iż osiągnął w czasie swe 

go rządzenia Litwą to, co było celem 

polityki W. Ks. Witolda: dobrowolną 

zgodę Niemiec na granicę pozostawia 

jącą Litwie Żmudź i wylot Niemna. 

Podpisawszy w roku 1928 odpowiedni 

traktat z rządem niemieckim, uznał 

prof. Woldemaras, iż odtąd niema żad 

mych powodów do konfliktów pomię 

dzy Litwą a Rzeszą. Wszystko jest u- 

regulowane. Niemcy nie będą już nig 

dy pebali się na północny wschód po 

przez Litwę, wzdłuż wybrzeża Bałty 

(ku, natomiast przez sympatję dla Lit 

wy i dla jej wygody pozostaną stały- 

mi odbiorcami litewskiego masła, świń 

i innych produktów rolniczych. 

Wysokie mniemanie prof. Wołlde- 

marasa o rezultatach własnej polity- 

ki dla Litwy nie spotkało się tam z o- 

gólną aprobatą. Przeciwnie, głosy kry 

tyki a nawet oburzenia posypały się 

ze wszech stron. Jeden z wybitnych 

przedstawicieli obozu rządzącego, dyr. 

Nowakas, wyraził pogląd, że tego ro- 

dzaju książki jak prof. Woldemarasa, 

powinny być potraktowane jako zdra- 

    

da stanu. 

  

Francuska firma wydawnicza, któ 

ra wydrukowała książkę, odmówiła 

«wydania drugiego tomu. Wówczas 

prof. Woldemaras w poszukiwaniu 

*"nakładcy. zwrócił się z odpowiednią 

propozycją do... „Gosizdaiu“ (Sowiec- 

kie wydawnictwo państwowe). Spot- 

kała go i tu odmowa. 

Praca b. dyktatora Litwy uległa 0- 

strej krytyce nietylko w recenzjach i 

artykułach bezpośrednio jej poświęco- 

nych. 

W ostatnich miesiącach coraz czę- 

ściej dają się słyszeć w Litwie poglą 

dy wręcz z woldemarasow- 

skiemi sprzeczne — w prasie, 

mowach i odczytach. W końcu paź- 

dziernika w czasopiśmie „Naujoji Ro- 

muva* ukazał się artykuł Litwina kłaj 

pedzkiego p. Szlażasa określaj 

tuację obecną elementu litewskiego w 

kraju kłajpedzkim jako :atastro- 

falną: 

„Niemcy nie potrzebują już nawet pro- 

wadzić akeji germanizacyjnej, gdyż młode 

pokołenie litewskie już nie mówi po liżew- 

sku. Szkoły litewskie w kraju kłajpedzkim 

stały się zbyteczne wobee braku dzieci, które 

rozumiałyby po litewsku. Może wydawać się 

to dziwne po 10-ciu latach rządów litewskich 
w Kłajpedzie, zle jest to smutna prawda. 

Kłajpeda „dziś już tylko na papierze jes: 
integrainą częścią Litwy... Łitewskość w kra 

ju kłajpedzkim zamiera!* 

Takim rozpaczliwym ok 

kończy swój artykuł p. Szlażas w cza- 

sopiśmie, które opozycyjnem bynaj- 

mniej nie jest. 

Niedługo potem wygłosił w Kow- 

nie b. premjer Galwanauskas odezyl 

publiczny. p. i. „Drang ach osten'. 

'Prelegent stwierdził, iż parcie Niem- 

<ców na wschód jest zjawiskiem histo- 

rycznie stałem i brzeg Bałtyku stano- 

    

ący. sy- 

kiem    

wi główny trakt tego zdobywczego ru- 

chu, Wojna 

słonek zamiar) 

wy i krajów bałtyckich. Klęska prze- 

szkodziła realizacji, lecz zasadniczego 

świałowa odkryła bez ob-    

   

  

y Niemeów wobec Lit- 

dążenia nie zmieniła. Polityka powo- 

jennych Niemiec innemi drogami i 

metodami zaczęła nawracać do tego 

samego celu. Dziesiątki i setki prac po 

Titycznych kończy się tym samym re- 

frenem: ,, 

  

"jcie cierpliwość 

i nadzieję, kłajpedzianie, 

my was wyzwolimyć. Obecnie 

po przyjściu Hitlera do władzy z jego 

ukrytym narazie w zanadrzu rosenber 

gowskim programem wschodnim, dą- 

enia aktualnego     żenie to nabiera znacz 

Godzina dwunasta dla Litwy i państw 

bałtyckich zbliża się. 

P. Galwanauskas nie jest człowie- 
kiem, który może rzucać słowa na 

wiatr. Jest on personą w Kłajpedzie 

pierwszoplanową. W życiu gospodar- 

  

czem Litwy zajmuje jedno z najwy- 

bilniejszych, najbardziej wpływowych 

stanowisk. Stoi na czele największych 

organizacyj gospodarczych, prowadzą 

cych handel zagraniczny, a więc rów- 

nież handel z Rzeszą Niemiecką. Tem 

  

bardziej znamienne i ważkie są jego 

cpimje, z których widać w jak ciem- 

nych barwach maluje on polityczne 

skutki gospodarcze współ- 

pracy litewsko - niemiec- 

kiej w jej obecnej formie. 

„Zkażdą sztuką nieroga- 

cizny- Litwini wywożą do 

Niemiec część swej niepod 

ległości* — to powiedzenie p. Gal- 
wanauskasa najlepiej charakteryzuje 

dzisiejszą formę stosunków gospodar 

czych litewsko-niemieckich. 

Wreszcie jeszcze jeden sprawdzian 

sytuacji w Kłajpedzie. Zupełna k lę- 

ska Litwinów w wyborach 

do Izby Rolniczej, gdzie uzys- 

kali oni 1 mandat zamiast doiycheza- 

sowych 9-ciu (patrz depeszę we wczo- 

rajszym ,,Kurjerze''). 

W tym ogólnym chórze wspólnego 

zaniepokojenia i krytyki jedynie urzę- 

dówka kowieńska „Lietuvos Aidas“ 

usiłuje zachować „dobrą minę w złej 

grze”. Ale i tam czasami przebija się 

oddźwięk ogólnego nastroju, hamowa- 

ny względami obowiązującemi koła 

urzędowe. 

Cóż to wszystko oznacza? Oznacza 

j zaznączającą się_ roz: 

tanowiskiem spo- 

  

16 coraz Silnie: 

bieżność pomiędz 

łeczeństwa, a polityką rządu w odnie 

sieniu do Niemiec, skrępowaną 

politycznych 

   
  

w. wyborze 

dróg i środków zależnoś- 

čią gospodarcząod Rzeszy. 

„Stan wiecznego pokoju* pomię- 

dzy Litwą a Niemcami, którego usta- 

lenie przypisuje sobie p. Woldemaras, 

nie budzi zaufania w opinji kraju, a 

jego twórca uważany jest za szkodli 

wego manjaka. Zaledwie lat 4 dzieli 

nas od chwili, kiedy tenże Woldema 

ras uważany był za wyrocznię w Lit- 

wie. W grudniu 1926 r. objął on rzą 

dy i sprawował je po dyktatorsku aż 

do 19 września 1929 r. Uwikławszy 

Litwę w „przyjaźń” z zachodnim są- 

siadem bez żadnej asekuracji, narzu- 

cił Woldemaras swoim następcom po- 

litykę, która trzyma ich dotąd jak w 

kleszczach. Wilno ani o jeden cał nie 

jest bliżej, a Kłajpeda oddala się z ka- 

żdym rokiem. 

Zaczekamy jeszcze lat parę. a oce- 

na obecnej polityki rządu nie będzie 

bardzo różnić się od tej, która spotka 

ła p. Woldemarasa. Chyba że Prezy- 

dent Smetona potrafi zawrócić z dro- 

gi, którą mu w spadku pozostawił u- 

sunięty od władzy jego dawny przyja- 

cie] polityczny. Testis, 

Br TÓW EDO 

Po niemieckich wyborach. 
Cyfry. 

BERLIN, (Pat). Według tymczas9- 

wych obliczeń z uprawnionych do gło 

sowania do Reichstagu głosowało 98 

proc., z uprawinonych dg głosowania 

w plebiseycie 97 proc. I tak, na upra- 

wnionych 45.127.969 głosowało DO. 

PARLAMENTU 42.975.009, z tego ua 
listę hitlerowska 39.626.064. 

W PLEBISCYCIE na 43.439.046 
głosujących Hitler otrzymał 40.588,804 

Komentarz partji. 

  

ZERLIN, (Pat). Kwatera prasowa 
partji narodowo-socjalistycznej oś. 
wiadcza, że z punktu widzenia polity: 
ki wewnętrznej. wymiki wyborów pot- 
wierdzają przewrót, jaki dokonał się 
w psychice narodu niemieckiego. Na- 
wet obce elementy stanęły do urn wy* 
borczych. Niemcy daly tem dowód, że 
są prawdziwie narodowem państwem. 

  

Hitler jest dziś jedynym człowiekiem 
na świecie, który z całkowitą swobodą 
przemawiać może w imieniu narodu 
niemieckiego. Świat nie może już 
przejść do porządku nad wynikami z 
12 listopada i zmuszony zostanie du 
wyciągnięcia konsekwencji w ustosun 
„kowaniu się wobec narodu niemiec- 
kiego. 

Komunikat oficjalny. 
BERLIN, (Pat). Wydano oficjalny 

komunikat tej treści: 
Wybory do Reichsiagu oraz plebiscyt da 

ły obraz całkowitej zgodności narodu nie- 
mieckiego z rządem Hitlera. Dowiodły ont. 

że obeeny regime niemiecki, który władze 
zdobyly na drodze parlamentarnej, nie ma 
powodu obawiać się już teraz plebiscyfu na 
zaszdach demokratycznych wręcz odwrotnie, 

narodowi socjaliści słali na zasadzie daw 
niejszege systemu głosowania i okazali się je 

dynymi przedstawicielami woli politycznej 
Niemiec. Nigdzie nie ujawniła się zorganizo 

  

  

wana lub ilościowo poważna opozycja, mi- 
mo, że tajność wyborów mogła była dać 
wszystkim niezadowolonym okazję do zało 
żenia protestu przeciw obecnemu regimowi. 
Ilość głosów oddanych na listę Hitlera tyl 
ko nieznacznie jest mniejsza od ilości gło- 
sów, wyrażających zgodę na politykę zagra 
niezną rządu Rzeszy. Ta polityka przez pie 
biscyt doznała silnego poparcia moralnego 
wehee zagranicy, która manifestacyj pokojo 
wych kierowniczych osobistości nowych Ni» 
miec nie przejmowała tak, jak one na to za 
sługują. 

  

Oskarżenie b. przywódców Centrum. 
BERLIN, (PAT). — Biuro Wolfa donosi, 

że <e izby karnej sądu krajowego w Mo- 
nachjum wpłynęło oskarżenie o oszustwo 
przeciwko wybitnym przedstawieielom b. .par 
tji centrowej, m. in. b. kanclerzowi Rzeszy 
Marxowi, b. ministrom Braunsowi i Szteger 

waldowi oraz b, posłowi do Reichstagu Lam 
mersowi. Oskarżenie pozostaje w związku ze 
śledztwem, prowadzonem przeciwko związao 
w katolickiemu Rzeszy, za którego wybitny 
mi przedstawicielami władze rozpisały listy 
gończe. 

Obchód (5-1ecia Niepodległości Polski w Rydze. 
RYGA (Pat). W dniu święta 15-ej 

rocznicy odzyskania Niepodległości 

poseł R. P. w Rydze minister Beczko 
wicz wydał śniadanie, na którem o 
becny był premjer łotewski Blodniek. 
minister spraw wojskowych gen. Ba- 
lodis, minister spraw zagranicznych 
Salnais, prezes towarzystwa zbliżenia 
polsko-łotewskiego b. premjer Skuje- 
nieks, burmistrz m. Rygi Celminsz, 
głównodowodzący armji gen. Penikis, 
przedstawiciele uniwersytetu, prasy i 
społeczeństwa. 

Podczas śniadania minister Becz- 
kowicz wzniósł toast na cześć boha- 
terskich synów Łotwy, kawalerów or 
deru wojskoweco Laczplesisa których 

święto przypada również na dzień 11 
listopada. Toast ten p. minister Becz- 
kowicz wzniósł w ręce ministra spraw 

wojskowych Balodisa, jako kawalera 
wielkiej wstegi tego orderu. 

Po śniadaniu odbyła się dekoracja 
23 osób orderami „Polonia Restituta" 
i Krzyżami Zasługi, przyczem p. mini 
ster Beczkowicz wygłosił przemówie- 

nie treści nastenującej: 

PRZEMÓWIENIE MIN, BECZKOW - 
CZA. 

W dniu dzisiejszym również dro 
gim i radosnym dlą narodu polskiego 

      

     

    

  

W 15-ą rocznice Święta Narodowego. 

  

  

Na lewo Pan Prezydent Rzeczyposp( 
prof. Mościcki w swej łoży podezas rewji na 
Placu Mokotowskim w dniu święta 15-lecia 

  

    Niepodległości. Na prawo — Pan Marszałek Piłsudski 
przyjmuje defiladę na polu Mokotowskiem. 

  

jak iłotewskiego, miałem z zyt 
wręczyć szanownym panom wysokie 
Gdznaki nadane decyzją Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej. Dumni z pod- 
niesionemi czolami weszliśmy do ro- 
dziny wolnych narodów, gdyż wol- 
ność naszą okupiliśm krwią najlep 
szych synów Ojczyzny oraz niestru- 
dzoną pracą. Możemy sie również 
chlubić dziełem, dokonanem w ciae'! 

15-letniego wolnego istnienia. Drogi 
nasze stale się krzyżowały, ezy to w 
szlachetnem współzawodnictwie zmie 
rzającem ku udoskonaleniu życia we 
wnętrznego, czy to w ścisłej współpra 
cv mającej na celu przezwyciężenie 
napotykanych trudności. Polska, nada 
jąc szanownym panom swe odznaki w 
dniu dzisiejszym, daje wyraz swego 

przyjaznego i serdecznego stosunku. 
Pan minister zakończył swe prac- 

mówienie toastem za pomyślność Łot 
wy i narodu łotewskiego. 

TOAST PREMJERA BALODISA. 
W odpowiedzi na »rzemówienie 

ministra Beczkowicza zabrał głos 

premjer Balodis, który podkreślił ścis 
łe więzy przyjaźni łączące oba nańst- 
wa i narody, zaznaczając, że przyjaża 
ta została przypieczętowana krwią żoł 
nierza polsk., który pośpieszył pod 
wodzą marszałka Piłsudskiego z po- 
mocą wojskom  łotews Odznaki 
dzisiaj wręczone powiedział prem 
jer— są rękojmią dąfszej ścisłej 
współpracy i pogłębienia stosunków 
we wszystkich dziedzinach. 

Przemówienie swe premjer łotews 
ki zakończył toastem krótko po żoł- 
niersku na cześć Marszałka Piłsuds- 
kiego: 

„Wznoszę toast na cześć duchowe- 
80 przywódcy i wodza narodu polskie- 
go Marszałka Piłsudskiego w imieniu 
szczerych przyjaciół — Łotyszów*. 

AKADEMJA. 
Wieczorem odbyła się uroczysta 

akadem ja, zorganizowana staraniem 
filji zjednoczenia Polaków na Łotwie. 
Przemwiał m in. prof. Krzyżanowski. 
W części koncertowej wziął udział 
chór Dana. Następnie deklamował p. 
Wyrzykowski z Warszawy. Wreszcie 
odbyły się produkcje baletowe zespo 
łu Opery Narodowej Łotewskiej, któ- 
ry wykonał kilka tańców z „Wesela 
Polskiego“. 

Nadzwyczaj gorąco odezwała się 
cała prasa, która zamieściła portrety 
Pana Prezydenta Mościckiego, Mar- 
szałka Piłsudskiego i premjera Jędrze 
jewicza oraz poświęciła szereg artyku 
łów 15-ej rocznicy Niepodległości Pol 
ski. 
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Władze hitlerowskie rozkazały udekoro 
wać flagami domy w dniu wyborów. 

Hindenburg dziękuje 
Hitlerowi. 

BERLIN, (Pat). Biuro Wolffa do- 
mosi, że prezydent Hindenburg przy- 
jął dziś kanelerza Hitlera, z którym w 
związku z wynikami wyborów nie- 
mieckich omawiał kwestje polityczne. 
Prezydent Hindenburg wyrażał przy- 
tem Hitlerowi podziękowanie za doko 
nane dzieło zjednoczenia narodu nie- 

mieckiego. 

Komentarze prasy paryskiej. 
PARYŻ, (PAT). — Prasa paryska, oma- 

wisjąe wyniki plebiscytu i wykorów do 
Reiehstagu, podkreśla, że głosowanie to nie 
mcże być uważane za rzeczywisły wyraz wo 
Ii marodu niemieckiego, zarówno z powodu 
stosowania terroru wyborczego i niemożno 
ści wysławiania innych list, jak i z powodu 
sumych liczb, których aużentyczność wyda 
je się podejrzana. 

Ten wynik wyborów — zdaniem Pertina 
xa w „Eche de Paris* — jest dowodem mon 
strualneści obecnego regime'u niemieckiego 
i świadczy, że władze rządowe nie żywią 
skrupułów w stosunku do swych obywateli. 
Mamy przed sohą rząd — pisze dalej Perl: 
nax — którego nie można uważać za ner 
malny, zs, cywilizowany, mamy do czynie 
nia z prawdziwie patologicznym wypadkiem 
zbiorowej halucynacji. 

„Paris — Midi* stwierdza, że Hitler zmo 
bilizował obecnie wszystkie siły moralne 
Rzeszy do ałaku ma traktat wersalski. Zwy- 
cięstwo, jakie odniósł zmusza go do działa 
nia. Zdaniem tego dziennika, kanclerz Rze 
szy ma obecnie do wyboru dwie drogi. —- 
albo starać się o polepszenie wenętrznej sy 
tuacji Rzeszy przez przeprowadzenie reform 
ekonomicznych, społecznych i finansowych 
©raz przez zwalczanie berobocia, albo też 
szukać wypadu na terenie polityki zagranicz 
nej. Kampanja plebiscyżowa odbyła się pod 
hasłem roszczeń niemieckich na terenie po 
lityki międzynarodowej, Obecnie więe musi 
Hitler dotrzymać słowa i wraz z  całemi 
Niemcami przystąpić do przekreślenia kilka 
stronnie trakłału wersalskiego. 

I niemieckiej. 
BERLIN, (PAT). — „Berliner Tagebla/£* 

określa wynik wyborów jako jedyne w 
swoim rodzaja wypowiedzenie się za rzeczy 
wistą miłością pookju, godnością oraz rów 
npścią praw przez 40,000,000 dorosłych Niem 
ców, którzy liczebnie dorównują prawie lud 
ności całej Francji. 

„Berliner Ztg.* pisze: Tych 40,000,090 
głosujących nie nosi broni żeląznej, ale rów 
nomierny ryłm ich kroków i ich serc oraz 
ich energja moralna tworzą z Niemiec czy 
nik nad którym zagranica nie będzie mogła 
Już przejść do porźądku, jak to czyniła w cs 
tatnieh 15 latach. Niemcy — pisze dalej 
dziennik — zrzuciły z siebie ubiór więźniów, 
nałożony na, nie przez polityków genewskieh 

Pogrzeb ostatniego współ- 
pracownika Pasteura. 

  iKatafalk ze zwłokami prof. Roux przeł 
kościołem Notre — Dame w Paryżu. 

Angielski artykuł 

o Marszałku P.łsudskim. 
LONDYN, (PAT). — Znany ze 

swego mało życzliwego wobec Polski 
stanowiska „Daily Express“ zamiesž 
cza dziś artykuł o Marszałku Piłsud- 
skim. W artykule tym, zatytułowa: 
nym: „Piłsudski, dyktator w aksamit- 
nych rękawicz%ach*, autor daje wy- 

jątkowo trafną i życzliwą ocenę po- 
zycji, jaką w polskiem życiu poliytez- 
nem zajmuje osoba Marszałka Piłsud 
skiego. Autor między innemi pisze: 

Do imienia Józefa Piłsudskiego nie 
możnaby poprostu przyczepić etykie 
ty „dyktator*, Piłsudski — pisze dzien 
nik — dokonał wyjątkowego wyczynu 
we współczesnej historji. Przez pracę 
40-letnią, rozpoczętą samotnie, Piłsud 
ski zbudował podstawy odrodzenia na 
rodu, wybudował nowe państwo, przy 
wrócił swemu narodowi właściwą po 
zycję wśród innych narodów. Zdefin- 
jowanie formy rządów w Połsce od re 
wolucji w 1926 roku stanowi problem 
do rozwiązania: czy jest to dyktatura, 
czy demokracja, czy też dyktatorska 
demokracja? Na to jest tylko jedna 
odpowiedź: formą rządów w Polsce 
jest Piłsudski. Wbrew innym dykta- 
torom Piłsudski jest żołnierzem z po- 
wołania i jako żołnierz wymaga subor 
dynacji wszędzie — i w koszarach, i 
na polu wałki, i w parlamencie, ale 
również tej subordynacji wymaga i od 
siebie sam. Piisudski nie jest radykal- 
nie przeciwny prawom jednostki. — 
Chciałby on utrzymać prawa indywi- 
dualne i obywatelskie. jednak tyłko a 
tyle, o ile nie wstrzymują one rozwo 
ju myśli twórczej państwa. Dlatego też 
prasa opozycyjna istnieje w Polsce i 
rozmaite stronnietwa polityczne, prze 
ciwne Marszałkowi i jego rządom, 
działają legalnie. Piłsudski nie zniósł 
wprowadzonej przed nim demokraty 
cznej konstytucji. Piłsudski stara się 
o przeprowadzenie reform stopniowo 
i legalnie. Prowadzona przez Piłsud- 
skiego przez całe życie wałka o nie- 
podległość Polski, jego lata wygnania 
na Syberji, jego stanowisko przeciwne 
Rosji, a potem skierowane przeciw 
mocarstwom centralnym, jego zwycię 
stwo nad armją bolszewic jego wal 
ka przeciwko korupcji — znaczą tak 
wiele, że Piłsudski ma niedzieję rządze 
nia Polską bez stosowania metod sił 
nej ręki, bez używania przemocy wo- 
bec swych przeciwników. Dwa razy 
tylko w swej karjerze Piłsudski uciekł 
się do brutalnego uderzenia: raz w 
1926 roku, drugi w 1930, gdy zarzą- 
dził uwięzienie przywódców opozycji 
w Brześciu. Piłsudski — pisze dalej 
dziennik — wstrzymuje się od wszel- 
kiej osobistej agitacji. Rzadko kiedy 
ukazuje się tłumom, nie przemawia on 
publicznie, woli pracować samotnie. 
Prowadzi on żywot ubogiego człowie 
ka, nie udziela nigdy wywiadów. Je 
żeli ma cokolwiek do powiedzenia, łą 
czy on tę deklarację z czynem miło- 
siernym. Zaprasza wówczas jednego z 
redaktorów głównego organu rządowe 
go i dyktuje mu oświadczenie: następ 
nie artykuł ten sprzedawany jest róż 
nym dziennikom. a dochód z tego Pił 
sudski przekazuje biednym ludziom. 
Za kulisami rządu polskiego nie rzą- 
dzi żadna siła, ale przed rządem pol 
skim kroczy jedna potęga — Piłsud- 
ski. Marszałek prowadzi rząd. W mię 
dzynarodowe;, czy wewnętrznej polity 
ce Polski niema żadnego posunięcia. 
któreby nie było przez niego kierowa 
ne. Pragnieniem Piłsudskiego — pi- 
sze na końcu dziennik — jest uczynić 
Polskę wystarczająco silną, aby mog 
ła ona odeprzeć wszelkie ataki na jej 
całość. Piłsudski, który przeżył naj- 
większą wojnę świata. który walczył 
przeciwko Sowietom, który widział 
czerwoną armję w odległości tylko 
kilku mil od Warszawy, — nigdy nie 
zaatakuje innego kraju, nie rozpocznie 
wojny napaslniczej oraz nie będzie 
ne eżnia innemu państ 

„Dz uzupełnia swój artykuł 
podobizną Marszałka Piłsudskiego. 

Ambasadorowie francuski 
I włoski u p. min. Becka. 
WARSZAWA, (Pat). Minister spr. 

zagranicznych Beck przyjał dziś am- 
basadora francuskiego  Laroche'a i 
ambasadora włoskieso Bastianinieg ». 

Wznowienie wykładów w po- 
litechnice warszawskiej i Szk. 

Gł. Gosp. Wiejsk. 
WARSZAWA, (Pat). Dzisiaj rano 

wznowiono wykłady na Pohitechnice 
Warszawskiej i w Szkołe Głównej Go- 
spodarstwa Wiejskiego. 

  

   

               



    

KU RJ E R 

W Afganistanie zmiana rządu. 
04 Amanuliaha do Mchammeda Zahira.; 

Od roku 1919 do chwili obecnej, 
a więc w ciągu 14 lat, Afganistan po- 
raz siódmy zmienia władzę. W r. 1919 
padł z ręki mordercy ojciec ex-króła 
Afganistanu, Amanullaha, Emir Ha- 
bibulach. Po nim panował krótko, za- 
ledwie kilka miesięcy brat Habibulla- 
ha, Nasrullah, którego zdetronizował 
jego bratanek, Amanullah. Amanullah 
wywołał swemi śmiałemi reformami 
otwarrty bunt w kraju i w r. 1929 
zmuszony był do abdykacji na rzecz 
swego brata, Injatullaha. Zkolei ten 
abdykuje, Amanullah znów obejmujć 
władzę, ale tym razem na krótko. 
Bacza-i-Sakao na czele zbuntowanych 
oddziałów wkracza do Kabulu i uzur 
puje tron jako Habibulah Szach. Dzia 
ło się to w maju 1929 r., a już w paź- 
dzierniku Habibullah zmuszony był 
uciec z Kabulu przed nowym kandy- 
datem do tronu, Nadir Szachem, hb. 
ministrem wojny z okresu panowania 
Amanullaha. 

   
   

Zdradziecki mord dokonany w tych 
dniach przez jednego z dworzan na 
Nadir Szachu, połeżvł kres spókojne- 
mu panowaniu tego władcy. Syn za- 
mordowanego, Mehamed  Zachir 
Szach, został natychmiast po śmierci 
swego ojca obwołany władcą Afgani- 
stanu. 

Gdzie szukać przyczyny tych ciąg- 
łych niepokojów i mordów? Poza od- 
wiecznem dążeniem do władzy, naj- 
ważniejszym niewąłtpliwie czynnikiem 
jest tu etnograficzny charakter Afga- 
nistanu. Afganistan bowiem nie jest 
państwem GRE. jest państwein 
narodów, jest on tak różnorodne'n 

zbiorowiskiem najrozmaitszych ple- 
mion, jak żaden kraj na świecie poza 
Kaukazem. Afganistan nie jest, sądząc 
z nazwy, krajem Afganów, gdyż ci 
stanowią zaledwie s dia trzecią część 
łudności tego państwa, liczącego oko 
ło 11 miljonów mieszkańców. Pozosta 
łą część ludności stanowią mongoł- 
skie, perskie i tureckie plemiona 
jako też i liczne gruvv prastarych ple 
mion o niewiadomem dotychczas po- 
chodzeniu. 

  

Najzaciętszymi przeciwnikami pa- 
nującego plemienia Afganów są mon- 
golskie plemiona, zamieszkujące cen- 
trum kraju, Tarcia pomiędzy Afga- 
nami i Mongołami sprvtnie wykorzy- 
stuje Anglja, werbując afgańskich 

  

   

    

PISZMY WSZYSCY 
POLSKIEJ 

NA maszynie „ERRA 
Wyrobu 

Państw. 
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Uzbroj. 

PRZEDSTAWICIEL 
NA WOJEWÓDZTWO 

WILEŃSKIE i NOWOGRÓDZKIE 

M. ŻEJMO 
WILNO 

UL. MICKIEWICZA 24. Tel. 161 

    

  

Patanów do swoich 
stojących na pograniczu 

Mongołów t. zw. 
oddziałów, 
Afganistanu. 

Istniejąca stale między Sowieta- 
mi a Anglją rywalizacia jest z dru- 
giej strony tą silą niejako dośrodko 
wą, zespalającą plemiona żyjące na te 
rytorjum państwa Afgańskiego, z 
chwilą jednak, gdy naprężenie to mi- 
nie, gdy zniknie konieczność istnie- 
nią państwa buforowego pomiędzy Z. 
S. R. R. a Indjami, można się spodzie 
wać bardzo poważnych zmian w tym 
kraju, przedewszystkiem zaś rozezłon 
kowania na szereg narodowych pańs 

tewek. Dziś jeszcze istnieje mus jedno 

  

  

Ści narodowej w Afganistanie, ale je 
dność ta okupywama jest ciągłemi ni: 
pokojami, których refleksem są tak 
częste zmiany, przeważnie krwawe, x 
składzie rządu. Każdorazowy władca 
zajmujący miejsce na tronie Afganis- 
tanu, jest stawką w grze rosyjsko-an 

gielskiej o wpływy nad tym krajem. 
Zakulisowe intrygi, spiski, bunty zaw 

dzięczają swe istnienie inspracjom « 
poza obrębu granie Afganistanu. Moż 
na śmiało stwierdzić. iż pelityka At- 
ganistanu, rząd jego, są wyrazem i od 
biciem każdorazowych stosunków au 
glorosyjskich. Na tem podłożu rozgry 
wa się historja kraju. M. D. 

Dalsze szczegoły zabójstwa. 
LONDYN, (PAT). — Według informacyj 

nadesłany e Kabulu Nadir — Chan został 
zastrzelony trzema strzałami rewolwerowe- 
mi podczas uroczystości rozdawania nagró:ł 
w pałaeu. Zabójcą jest człowiek, któremu 
Nadir — Chan już kiedyś wybaczył wszyst 
kie jego intrygi. 

  

  

Wiadomości ie potwierdzane są przez 
czynniki oficjalne. Zabójca nazywa się Ghu 

lamabbi, jest synem starego sługi Nadir --- 
Chana. 

Afganistanu Ghulam Nabi 

LONDYN, (PAT). — Agencja Reuttera do 
nosi z Kabulu, że morderca Nadir — Szacha. 
nazwiskiem Abdul Khali, był służącym Ghu 

lam Nabiego, straconego „przed rokiem wybit 
nego zwolennika Amanullsha, byłego królu 

mianowany by! 
ambasadorem w Ankarze w roku 1929, a w 

roku 1930 został odwolany z tego stanowiska 
przez Nadir Szacha i po powrocie do Afga 
nistanu został w roku 1932 stracony. Powsze 
chnie przypuszczają že Abdul Khali popeł 
nił morderstwo z zemsty. 

Przesilenie ministerjalne W Rumuni 
Duka tworzy rząd. 

BUKARESZT, (Pat). Późnym wie- 
czorem narady króla z przedstawicic- 
lami stronnictw zostały ukończon ». 
Misję utworzenia nowego gabinetu o- 
trzymał Duca, który ma uformować 
nowy rząd w porozumieniu z Bratia- 
nu i ministrem Goga. 

Przebieg przesilenia rządowego 02 
nacza usunięcie od rządów partji na 
rodowo-chłopskiej na czas dłóższy. 
Większość tek w now ym gabinecie ob- 

jąć mają liberałowie, jedy nie tekę 

Oświadczenie 

spraw zagranicznych zatrzyma Titu- 
lescu, również tekę obrony narodowej 
obsadzić ma król. Jako przyczynę co- 
fnięcia zaufania królewskiego do rzą- 
du Vaidy uważają brak stanowczości 
Vaidy w zwalczaniu skrajnej akcji 
prawicowej w kraju. co doprowadziło 
do podkopania autorytetu rządu oraz 
naruszenia porządku w wielu miejsco 
wościach 'przez żywioły nacjonalisty- 
czne pod wpływem ruchu hitlerows- 
kiego w Niemczech. 

Mac Donalda 

  

w Sprawie angielskiej polityki rozbrajeniowej. 
LONDYN, (Pat). Na dzisiejszem 

posiedzeniu Izby Gmin premjer Mac 
Donald, odpowiadając na zarzuty je- 
dnego z posłów Labour Party, oświad- 
czył co następuje: 

Obecny rząd brytyjski zajmuje się 
kwestją doprowadzenia dg skutku 
międzynarodowej umowy rozbrojenio 
wej. Jeżeli do jtego nie dojdzie, wów- 

czas na rząd brytyjski spadnie obowią 
STS PARA 

  

  

zek, wykazania przed całym światem, 
na kim jeiąży za tę odpowiedzialność. 
Wielka Brytanja w sprawach rozbro- 
jenia współpracuje ściśle z Francja. 
Włochami, Stanami Zjednoczonemi, 
jak również z 'innemi narodami. Nie 

można pozwolić ma to, by prace nad 
rozbrojeniem nie odbywały się z po- 
wodu, że Niemcy wycofały się z kon- 
ferencji rozbrejeniowej, 

Oil LAS 1 

Pomnik poległych żołnierzy P.0.W. 

  

iPomnik poległych żołnierzy P. O. W. 
dłóta jprof. E. Wittiga, odsłonięty na placu 

Wileńskie prawosławne bractwo św. Ducha. 
Zainicjowana przez p. dyr. W. 

Studnickiego myśl uczczenia pamięci 
hetmana wielkiego litewskiego ks. 
Konstaniego Ostrogskiego (K. Wil. 

Nr. 284) zasłu guje na uznanie i jak 
ajszersze poparcie nie tylko ze wzglę 

du na cześć dla w ielkiego naszego oby 
watela i pogromcy Moskwy pod Or 
szą, lecz i dlatego, że z osobą wielkie- 
go wojownika łączy się fragment dzie 
jów Cerkwi w d. Rzeczypospolitej. 
Dziejów, odtwarzających rzeczywiste 
oblicze Cerkwi, a, — niestety, — tak 
jeszcze mało znanych społeczeństwu 
polskiemu, wymagających, już choć- 
by ze względu na zapoczątkowaną poi 
ską poliiykę cerkiewną, usilnej po- 

pularyzacji. 
Szerszy polski ogół zna Cerkiew 

na naszych ziemiach, tylko jako narzę 
dzie eksterminacyjnej polityki rosyj 
skiej, a nie orjentując się w struktu 

rze Cerkwi, identyfikuie dzieje naszej 
prawosławnej przeszłości z dziejami 
Cerkwi moskiewskiej; często nie wie- 
dząc o tem, że Cerkiew d. Rzeczypo- 
spolitej stanowiła odrębną i niezależ- 
ną od Moskwy całość, że historja na- 
szej Cerkwi kończy się właściwie z 
ostatnim rozbiorem Polski. 

Dzieje Cerkwi w d. Rzeczypospo- 
litej mają chlubne karty, przynoszące 
zaszczyt historji Polski. Pan na Osi- 
rogu to nie unikat. Iluž jeszcze gorą- 
cych wyznawców prawosławja, a jed- 
nocześnie wielkich obywateli wspó!- 
nej Rzeczypospolitej, oczekuje swego 
badacza i dziejopisa. Oczekuje też na 
niego i wileńskie prawosławne brac- 
two św. Ducha. 

Ponieważ w roku przyszłym przy- 
padają rocznice: 350 od czasu powsta- 
nia (1584), a 137 (1797) od zlikwido- 

  

    

  

              

wania bractwa, — przez Cerkiew ro- 
yjską, — warto choć w krótkośc: 

przypomnieć jego dzieje. 
Pierwotnie zwano go „bractwe:a 

św. Trójcy; od nazw” cerkwi, przy 
której lokowało się. Nazwę „bractwa 
šw. Ducha“, przyjęło później pe prze- 
niesieniu się do własnej cerkwi pod 
temże wezwaniem. 

Zadaniem bractwa początkowo by 
ła działalność  religijno-oświatowa i 
charytatywna, później zaś z rozwo- 
jem wypadków w łonie Cerkwi z 
przejściem biskupów na Unję przy- 
padła mu rola reprezentanta Cerkwi 
wobec prawa i obrońcy przed ataka 
mi katolickości. 

Skład bractwa był bardzo różno- 
lity. Obok biskupów oraz kniaziów 
jak Ostrogski, Sapiehowie, Połubiń. 
scy, Ogińscy i przedstawicieli rodów 
szlacheckich — Tyszkiewiczów, Woł- 
łowiczów, Wołodkowiczów, Wojnów., 
Laudańskich, Szyszków, Chomińskich, 

Tryznów i in. grupuje się w niem, i 
to w pokaźnej większości, mieszczań- 
stwo wileńskie i członkowie cechów 
szewckiego, kuśnierskiego, garbarskie 
go it. p. Członkami bractwa byli rów- 
nież kobiety. 

To połączenie w bractwie szlachty 
z mieszczanami dawało organizacji 
duży zasiąg wpływów i siłę. 

Zarząd bractwa składał się z 2 
„rocznych sprawców (starostów) wy 
bieranych z pośród szlachty, oraz + 
„kluczników* (skarbników) wybiera- 

nych z mieszczan. Sprawcy mieli pra- 
wo sądzenia braci za niewykonywa- 
nie obowiązków, oraz naruszenie sta- 
tutu. Najwyższą instancją były zebra- 
nia bractwa, na których wybierano 
nowych sprawców, kluczników, iha 

  

    

     

    

Małachowskiego w przeddzień 15-lecia Nie: 
podległości Państwa Polskiego. 

menów monasterów i duchowieństwo, 

oraz rozstrzygano odwołania od wy- 
roków sprawców i wogóle radzono w 
sprawach bractwa. 

W r. 13588 bractwo uzyskało vd 
patryarchy carogrodzkiego Jeremja- 
sza zawierdzenie oraz prawa „stauro- 
pigji* (wyjęcia z pod dozoru metro- 
polity i biskupów, a podporządkowa- 
nie patrya ja w r. następnym i 
1592 zatwierdzenie i przywilej Zyg- 

munta IU. Zatwierdzenie królewskie 
podniosło znaczenie bractwa wpływa- 
jąc na ilość jego członków, bo jak pi- 
57е Fiedor | Skumin-Tyszkiewicz, 
wojew. smoleński „do bractwa wstu- 
piło mnoho senatorów i z koła rycer- 
skaho“, co znowu odbiło się na šrod- 
kach bractwa i zakresie pracy. W tym 
czasie bractwo otworzyło szkołę, , w 
której uczono mowv greckiej, łaciń.- 
skiej, słowiańskiej, polskiej i ruskiej 
oraz uruchomiono drukarnię. 

  

        

  

  

Sytuacja Cerkwi w okresie pow- 
stania bractwa nie była pocieszającą. 
„Ciemnota śród duchowieństwa, Świec- 

kiego i zakonnego, nieporządki i na- 
ia nie mogły nie ujść uwagi brac 

twa. Jest "upeliai pewnem, że pod 
wpływem bractwa episkopat zapoczyt 
kował refonmy życia cerkiewnego, po. 
stanawiając m. in. odbywanie corocz- 
nego soboru w Brześciu, dla obrado- 
wania nad sprawami Cerkwi. Na. ta- 
kim soborze w r. 1594 zezwolono brac 
twu wybudować własną cerkiew „na 
brackim hruncie według przywileju 
korola J. M.“ 

Gdy w r. 1595 do bractwa dotarła 
zupełnie pewna wiadomeść o przygo- 
towywanej śród episkopatu Unji z 
Rzymem, w kołach bractwa zawrzało. 
Jako pierwszy oskarżyciel metropo- 
lity wystąpił kaznodzieja bractwa Ste- 
fan Zyrani. Właściwa walka bractwa 
z Unją rozpoczęła się po soborze brza- 

    

WSTEPEBANŃ DET 

Wybory do rad gromadzkich. 
WARSZAWA, (Pat). Według de- 

tychczasowych zestawień, wyniki wy- 
borów do rad gromadzkich są nast;- 
pujące: 

WOJ. LUBELSKIE. — Wybory 
odbywały się od 4—12 bm. Wybrane 
2.000 rad gromadzkich, w tem 1776 z 
list BBWIR przeszło przez aklamacj;. 
przez głosowanie jawne — jedna, gło- 
sowanie tajne — jedna. 80 proc. lud- 
ności uprawnionej do głosowania gło- 
sowało na listy prorządowe. 

WOJ. ŁÓDZKIE ybory trwa 
ły od 4—13 bm. Dotychczasowa ilość 
wybranych rad gromadzkich wynosi 
1876. Z tego listy BBWR przeszły 
w 1728 gromadach przez aklamację, 
zaś w 100 przez głosowanie. Liczba 
mandatów uzyskanych przez stronni- 
ctwa opozycyjne jest niewielka, mimo 
prowadzonej ożywionej działalności 
agitacy jnej opozycji. 

WOJ. BIAŁOSTOCKIE. — Wyb 
od 8—10 bm. Dotvchczas wybra- 
h bvło 2.426 rad „romadzkich. za 
gromad, które dotychczas rad nie 

posiadały wynosiła 2071. Przez akla- 
mację przeszło 2302 list BBWR, na o- 
gólną ilość 2379 wvłranych rad. W 
głosowaniu jawnem dało w 94 groma 
dach 100 proc. mandatów z listy Blo- 

      

  

   

  

  

   

Powrót lotników polskich. 
MOSKWA, (PAT). — W poniedzia 

łek lotnicy polscy odjechali do Miń- 
ska, skąd samolotami wyruszą do War 
szawy. Pożegnanie lotników polskich 
było uroczyste i serdeczne. Na dwor- 
cu udekorowanym chorągwiami o pol 
skich barwach narodowych, wystawio 
no bataljon honorowy z orkiestrami. 
które w chwili odjazdu pociągu odeg- 

rały „Jeszcze Polska nie zginęła. — 
Gości odprowadzali dowódca awiacji 
wojskowej Aiksnis, prezes Ossoawia- 
chimu  Eidemann, przedstawiciele 
Rewwojensowietu z gen. Smaginem na 
czele, szef awiacji cywilnej Unszlicht 
i wielu innych osobistości. Przybył na 
dworzec poseł Łukasiewicz z członka 
mi poselstwa. 

ku. W 80 gromadach przeszły listy 
kompromisowe, z prorządową wiek- 
szością. Stronnictwo ludowe przepro- 
wadziło trzy swoje list. W 10 groma 
dach wybory nie odby:y się ze wzglę- 
dów formalnych. 

WOJ. KIELECKIE. 
r ba są między 10 ; "Da 

13 bm. wybrano 121 rad mrzyczem i 
list Bloku przeszło przez aklamację, a 
36 przez głosowanie. Naogół w 86 sda 
przechodzą przez aklamację listy Blo- 
ku, w 20 proc. — listy mieszane, z pro 
rządową większością. 

‚ 
WOJ. NOWOGRÓDZKIE. — W; 

bory rozpoczęły się 8 bm. w powiatach 
baranowickim, nowogródzkim. nieś. 

wieskim i słonimskim. W 90 prov. 
zgłoszone listy przechodzą przez akla- 
ma Wyborów tajnych nie zarz: 
dzono dotychczas nigdzie, zaś do wy- 
borów jawnych dochodzi tylko w nie- 
licznych wypadkach. Frekwencja śred 
nia. W wyborach dał się zauważyć li- 
czny udział nauczycielstwa. 

WARSZAWA, (Pat). Na terenie po 
wiatu warszawskiego opozycja usiło- 
wała zmniejszyć zainteresowanie sie 
ludności wyborami. Naogół listy pro- 
rządowe, na których znajdują się 

             

  

      

  

   

     
  

przedstawiciele wszystkich  ugrupo 
ważani, przechodzą przez aklamację. 

    

ważni, przechodzą przez aklamację. 
Liczba mandatów uzyskanych prze? 
opozycję jest w stosunku do ogólnej 

i mandatów znikoma, 

  

GRYPA: 
TN 

„ANGINA 
OLSKIE TABLETKI 

labchėm. farm. 
+ „MAG.A.BUKOWSKI 

SUKC, WARSZAWĄ. 

  

  

  
zawiadamia, że wielkim nakładem kosztów 

pozyskała słynnego artyste filmowego 

RESTAURACJA —DANCING „ŁAZAR" 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 8-79. 

1 któ Pi 

Charlie-Dodo 57a ow. 
ginalnym i ekscentrycznym repertuarze, wywołującym zachwyt i huragany śmieechu. 
  

Proces © podpalenie Reichstagu. 
  

Luebbe wywołuje sensację, 
BERLIN, (PAT). — Pzisiejszy proces o 

pedpałenie parlamentu rozpoczął się wśród 
powszechnego poruszenia i  zaciekawienia, 
wywołanego zmianą w zachowaniu się vaa 
<ler Luebbego ,który dzisiaj przez cały e 
sezprawy siedział z głową podniesioną, o 
lądając się ciekawie dookoła. 

Luebbemu zadawali dzisiaj pytania współ 
oskarżeni i przewodniczący. Luebbe oświad 
cza m. in, że w Niemczech był w połowie 
października 1932 r. ! 

Świadek Grave, fryzjer z Henningsdoriu, 
twierdzi, że w przeddzień pożaru widział 
rzekomo Łuebbego przed swem mieszkaniem 
w towarzystwie kilku osobników. 

Lucbbe, wyprowadzony przed stół trybu 
nału, na pyfanie, czy to jest prawdą, odpo 
wiedział: „Nie mogę powiedzieć*. 

Przewodniczący zapytuje: A gdzie Lueb- 
be był poiem? — na co iLuebe odpowiada: 
„U Nazieh* (Jest to skrót nazwy narode 
wych socjalistów). 

Słowa te wywołują wśród obecnych na 
sali wielką sensację. 

Luebke oświadcza dalej, że byt wpobli 
żu Szpandawy. 

Na pytanie przewodniczącego, u 
był, Luebhe z wahaniem odpowiada: 

„U nikogo*. 

Na uwagę przewodniczącego, że przecież 
przed chwilą Luebbe z0:znał, że był „u Nu 

    

  

   

  

  

kogo 

skim (1596 r.), na którym ogłoszono 
akt Unji. Walka ta prowadzona to 
ostrzej, to znowu słabiej trwała aż da 
czasu likwidacji bractwa, mimo że 
Unja znacznie przerzedziła szeregi 
bractwa i poderwała iego byt mater- 
jalny. Walka z Umją szła w trzech kie 
runkach: przez wydawanie i drukowa 
nie dzieł polemicznych, przez obronę 
i skargi w sądach i petycje na Sej- 
mach. 

iPrzeglądając dzieła bractwa nie 
można jego działalności zarzucić nie 
coby godziło w całość Rzeczypospoli 
tej, nie zdradza też bractwo sympatji 
do jednowierczej Rosji, lub poczynań 
Chmielnickiego. Nie podniosło tej 
sympatji mawet udzielane bractwa 

przez Piotra I jałnużny. Walka o prz 
wa Cerkwi, a nawet i ruskiego naro- 
du toczyła się w ramach legalności. 
jakkolwiek przybierała czasem cha- 
rakter b. ostry. Tembardziej że brac- 
two nie jedno ucierpiało od wybry- 
ków gawiedzi wileńskiej, lub uczni 
akademji jezuickiej, 

  

Ciekawem było stanowisko bract- 
zględem przybyłego do Polski 

(1620) Theofana, patrvarchy jerozo- 
limskiego, z którym bractwo nawią- 
zało stosunki dopiero po zapoczątko- 
waniu ich przez Zygmunta III. 

Panowanie tego monarchy ulegają 
cego polityce skrajnie katolickiej było 
dla bractwa pasmem walk o prawa 
Cerkwi. 

Sytuacja znacznie zmienia się ha 
lepsze po wstąpieniu na tron Włady- 
sława IV, który swoją polityką VI 
dem Cerkwi wniósł uspokojenie. Bra 
two zawidzięcza mu potwierdzenie 
swych przywilejów. Szkoła bractwa 
uzyskała większe niż dotychezas pra- 
wa. Wprowadzono w niej wykłady 
nowych przedmiotów jak logikę i dia- 
lektykę. Bractwo w tym czasie otrzy- 

  

zich*, Luebbe odpowiada z wahaniem: — 
Byłem na zgromadzeniu. 

Daiej Luebbe przyznaje się, że rozmawiał 
z kilku oscbami i ctrzymał od nich pienią 
dze. Nie może jednak powiedzieć, kto to 
był. W tej chwili zapyłuje Dymitrow, czy 
Luchke powrócił som z Henningsdorfu do 
Berlina i czy rozmawiał w schronisku z do 
zoreą. Na ło Luebbe odpowiada przecząco. 
Następnie Dymitrow, zwracając się do 
der Luebbego, zapytuje, czy w Henningst 
tie, który według świadka Gravego był twier 
dzą unistów, byli również i narodowi 
socjaliści. 

Luebbe na. pyfanie to odpawiada twier 
dząco. Wywołuje to poruszenie na sali. — 
Przeyodnieczący zapyłuje, skąd o tem oskar 
żony tak dobrze wie. Luebbe odpowiada: -— 
„Przecież widziałem ich w mundurach”. 

Na pytanie Dymitrowa, dlaczego Leubhe 
wyjechał wtedy do Henningsdorfu i na uwa 
gę, czy to był tyko zbieg przypadkowy, że 
tam przenocował, Luebbe, uśmiechając się, 

odpowiada, że tam było najlepsze miejsce 
na noeleg. Dalej Dymitrow chce zadawać dal 
sze pytania Luebbemu, ale przerywa mu 
przewodniczący, zaznaczając, że nie należy 
zastraszać Luebbego i już w pierwszym dniu 
nużyć do pyłaniami. 

Na tem dzisiejszą rozprawą zamknięło. 

   

  

mało przyznanie na własność 11 mo- 

nasterów. 

Panowanie Jana-Kazimierza z po- 
czątku przychylne dla Cerkwi, późmiej 
pod wpływem wojen kozackich i z 
Moskwą „oraz wyrosłe stąd niechęci 
do prawósławnych zmieniło się na 

gorsze, odbijając się na życiu brac- 
twa. Zajęcie Wilna przez wojska cara 
Aleksego w dużym stopniu zniszczyło 
dobrobył bractwa, narażając go na- 
wet na prześladowanie ze strony Mo- 
skwy. 

Naję gorzej odbiło się na życiu Cerk 
wi i bractwa odejście Kijowa do Ro- 
sji i niekanoniczne podporządkowa- 
nie kijowskiej metropolj patryarsze 
moskiewskiemu. Dziś trzeba podzi- 
wiać krótkowzroczność ówczesnej po- 
lityki polskiej, która nie zdobyła się 
na utworzenie ka centru cerkiew 
nego w Polsce, lecz dopuściła do ro 

syjskiej penetracji w naszej Cerkwi, 
dając możność później Rosji do wy- 
siępowania w roli opiekunki prawo- 
sławja w Rzeczypospolitej. 

  

Panowania Jana III i Augusta II 
nie były też przychylne bractwu. Po- 
zatem najście Szwedów, częste pożary 
Wilna, morowe powietrze, w czasie 
którego zmarło ponad 20 tys. miesz- 
kańców ogromnie przerzedziło brac- 
two i obniżyło jego siłę. 

W r. 1744 bractwo otrzymało 0d 
Augusta II potwierdzenie swych przy- 
wiłejów. W r. 1749 pożar niszczy mo- 

naster św. Ducha z zabudowaniem 
bractwa. Pozatem jest to okres walki 
bractwa z przysyłanymi przez synod 
petersburski ihumenami do monaste- 
ru św. Ducha. 

W r. 1791 delegaci bractwa biorą 
udział w kongregacji pińskiej i przez 
usta swego ihumena Sylwestra Bułaja 
wypowiadają się za proiektowaną re- 
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SŁUCHOWISKO 
Konflikty autorytetów. 

Znana jest opowieść o rekmucie, który uwa 

żał swego "najbliższego zwierchnika — ka- 

prala za stojącego na szczycie hierarchji 

społecznej, 

Kiedyś była inspekcja niespodziewana w 

nocy. Obudzony rekrui zawołał: 

— Ciszej panie generale! 

kapral się zbudzi. 

Podobny figiel zdarzył się byłemu nie- 

mieckiemu następcy tronu. Kronprinz kie 

dyś został zatrzymany przez żołnierza, stoj 

cego na warcie i przetrzymany w postaci 
żącej przez dobrych kilka godzin. Tu już 
w porówrianiu z poprzednim przykładem 
mamy wyższy gatunek konfliktu aułoryte- 
tów — mie zagadnienie błędu co do godności 
szarż, ale kolizja pomiędzy szacunkiem dla 
majestatu wcielonego, a suchym przepisem 
regułaminu. 

Kiedyś na podobnej kolizji nie wyszedł 
źle protoplasta jednego z arystokratycznych 
rodów rosyjskich. Mianowicie stał na warcie 
żołdak tęgiego wzrostu, chłop z przynale 
ności społecznej, nazwiskiem Tołstoj Przez 
miejsce przez niego pilnowane przechodził 
dygniłarz obdarzony dwoma grzmiącemi 
tułami — wojskowym (jeneralskim) i dzie- 
dzicznym (hrabiowskim). Tołstoj go zatrzy- 
mał i kazał leżeć twarzą w błotku do rana 
Cesarzowi tak 

bo jeszcze pan 

   
  

    

się podobała przygoda, że 
nie tyłko był głuchy na skargi tego dvgnita- 
rza, ale kazał mu jeszcze wymier dobrą 
chłostę. Dla lepszej uciechy egzekucji doko 
nał Tołstoj, a ż 

  

y dygnitarza nie miergilo, 
že bije go žolnierz i prosty chlop — Ces 
sołdata „pożałował* w 

    

jenerały, obdarza- 
jąc go tytułem hrabiowskim i wielkiemi do- 
brami. 

Niedawno we Francji zdarzył się wypa 
dek mniej „z bajkić, ale równie zabawny. 

Po głosowaniu nocnem w Izbie Daład: er 
podał się do dymisji. W towarzystwie swoich 
towarzyszy — ministrów udał się o trzeciej 
w nocy do pałacu Elizejskiego, aby złożyć 
na ręce prezydenta dymisję rządu. Prezydent 
Wyrwany ze snu i z łóżka wieścią o niespo- 
dziewanej wizycie, przyjął prezesa rady mini 
strów w stroju nieoficjalnym — w szłafra 
ku i w pantoflach. 

     

  

   

O godz. czwartej nad ranem były gabinet 
w komplecie, po wyjściu z siedziby prezyden 
tła, poczuł głód i zadecydował, iż nale 
rzepić nadwątlone siły w jakimś zak 
gastronomieznym „bliżej Montmartre'u*. 

Minister Frot, którego auto jechało na cze 
le korowodu pozostałych aut ministerjalnyca, 
dostrzegł na rue 

strol), 

   

d'Amsierdam 
którą właśnie otwierano 

knajpę (bi- 

— Czy macie coś do jedzenia? 

  

‚ © tej wczesnej porze nie 
nie prócz czekolady dła 
gości 

było 

niespodziewanyca 

  

-— Bon, niechaj będzie czekolada! — za- 
wyrokował Daladier. 

Zainstalowano się w knajpie, ale prócz 
czekolady nie można było dostać ani kawaf 
ka pieczywa, nie lines 

— Wszystko zamknięte — tłomaczył gos- 

podarz. В 

A gdy goście protestowali hałaśliwie, do 
dał ostrym tonem: 

  

ie krzyczcie tak głośno! Ściągniec:e 
mi jeszcze na kark policję! 

Poni     waż rzecz zaszła w repub skiej 
Francji — is czupurny PA SĘ 
no nie uz K 

niemniej jednak aaa do archiwów płot 
ki polityczn 

Dr. D. ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wener. i moczopłciowe 

Dr. Z. ZELDOWICZOWA 
Kobiece, wener. i narząd. moczow. 

przeprowadzili SiĘ na 

ul. Wileńską 28, m. 3 
Przyjm. o g. 9—2 i 4—8. Tel. 277 

  

    

formą, dążącą do uniezależnienia na- 
szej Cerkwi od Rosji. 

turalnie tego rodzaju działalność 
bractwa nie była na rękę symodowi 
petersburskiemu, który w r. 1794, po 

tem jak Wilno trafiło do Rosji ode: 
brał bractwu zarząd nad monastera- 
mi w Wilnie, Surdegach, Drui, Jewji 

Proniach, Narewiu, "Kiejdanach i Min 
sku. 

Napróżno bractwo w 1797 r. wnosi 

do synodu protest, napróżno po Wu- 
łuje się na przywileje patryarchów 
i królów, napróżno przytacza, że na- 
syłanie na Litwę mnichów  niegod- 
nych, rujnujących monastery, pon 
prawosławje, że wprowadza się obce 
tutaj zwyczaje liturgiczne — racja sta 
nu Rosji była wyższą nad przywileje 
i sprawy Cerkwi. Starodawne bractwo 
pozbawione swych majątków przesta 

ło istnieć, padłszy pod ciosami rosyj- 

skiemi. 
Wznówione staraniami. Murawje- 

wa w m 1865 bractwo pod temże we- 
zwaniem nie miały nic wspólnego ze 
swym imiennikiem z XVI stulecia. 

W sposób bardzo charakterystycz- 
ny malują nastroje duchowieństwa 

prawosławnego w dobie porozbioro- 

wej dzieje b. ihumena wileńskiego 
monasteru św. Ducha Warlaama Szy- 
szackiego (1786—87) Ukraińca z Czer- 

nihowszczyzny, który w r. 1812 zaj- 
mując stanowisko arcybiskupa witeb- 
skiego, złożył z catem duchowienst- 
wem przysięgę na wierność Napoleo- 
nowi I, za co później przez synod zo- 
stał zdegradowanym „do stopnia zwyk 

łego mnicha. Znający bliżej arcyb ku 
pa twierdzili, ż nił to w nadziei 
pozostania niezależnym od Rosji pa- 
tryarchą Cerkwi w wolnej sa; 

        

ża 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Obławy na wilki. 

Wobee rozpanoszenia się wilków w gmi 
nach ipowiatu mołodeczańskiego i wołożyń 
skiego — w ub miedzielę urządzono w oko 

licznych lasach polowania z nagonką przy 
udziale oficerów KOP. i myśliwych. 

W polowaniu w okolicach Wiołożyna zabi 
to dwa wilki w pow. mołodeczańskim z 
irzy. 

aaa należy, iż wilki ukazały się i 

Rzuciła się 
Pociąg pośpieszny Nr. 704 koło stacji Bia 

'łystok najechał na 17-letnią M. Majewska. 
Dziewczyna (odniosła wwgólne pokalecze- 

nia, przyczem koła pociągu obcięły jej pra 
wę stopę. 

    

w innych powiatach, a mianowicie w wiiej 
skim, dziśnieńskim, lidzkim i wileńsko — 
troekim. ю 

Wi gminie ejszyskiej bestje napadają w 
biały dzień na drób i żywy inwentarz. 

Onegdaj w majątku Zubiszki w biały dzień 
wilk porwał dużego wieprza. 

W okolicach tego majątku wilki grasują 
stadami i niepokoją ludność. 

pod pociąg. 
Majewską w stanie ciężkim skierowan> 

do szpitala. 

Przeprowadzone doclsodzenie usżaliło, iż 

Majewska rzuciła się pod pociąg z zamia 
rem popełnienia samobójstwa. 

Tragiczne skutki pijaństwa. 
Na terenie gminy ostrowskiej koło wsi 

Uzdy pijani włościanie Wiśniak J. i Ko!eś 
uików Michał, przejeżdżając koło grobli sta 

wu, należącego do Pietkiewicza Waeława, 
wypadli z wozu i utonęli . 

Wczoraj wydobyżo ich zwłoki. 

  

Ś > * 

więciany. 
ZJAZD W ŚWIĘCIANACH. 

Dnia 8 bm. odbył się w Święcianach zjazd 
tkaczek, inicjowany przez Komitet Opieki 
nad ką, a zorganizowany przez 
Zw y vatelskiej Kobiet i Sek- 
cję Kół Gospodyń Wiejskich oraz Tow. Qr- 
ganizacji i Kółek Rolniczych pow. Święciań 
skiego. 

O godzinie 11 rano w lokalu Federacji 
przy ulicy 3 Maja wobec licznie, jak na obec 
ne bezdroża, przybyłych gospodyń i członkiń 

riązku Gosp. Wiejskich. Prezeska ZPOK. w 
Święcianach p. starościna Mydlarzowa etwo 

    

      

   
   

    

      

      

       
     

przewodniczącej Komitetu, p. 
Janiny Prystorowej na polu skt 
samodziałowego na naszych wsiach, pla 
wej akcji zakładania sadów a także dora 
pomocy w ipost rozdzielania dla niezamoż 
nej dziatwy obuwia i odzieży. 

Następnie delegat Tow. Lniarskiego w spo 
sób przystępny i pouczający scharakteryz» 
wał sposoby uprawy lnu i prze słomy 
lnianej, a wiciel Centrali Bazarów 
Przemysłu Ludowego wyjaśnił szczegółów » 

przeróbki włókna na 
mując zebrane tkaczk: 

ich rynku co do płócien samodzi 
„ zakupywanych przez Bazar Przemy 

słu Ludowego w pow. świ i 

    
   
   

    

    
   

    
       

  

   

  

   
   

   

  

  

    

Jami, rysunka 
„i włókna lnianego w 

h stadjach przeróbki. Przemas 
Ł również przedstawicielka — Towa- 

rzystwa Popierania Przemysłu Ludowego w 
Wilnie, podkreśla vielkie wartości 
nin barwnych trady 
nie 
tkan 

  

     

    

    

   
   

      

    l coraz większy p 
du agronom powi 
eniu Tow. Org. i I 
ieczne podziekowa 

towr za inicjatywę zjazdu i cbesłan'e 
go fachowemi siłami wykładowców, pros 
© zorganizowanie zjazdu w innej jeszcze 
ści powiałtu. 

Delegatka Komitetu, dziękuj 
za słowa uznania dla tej instyl 
obecnych na skromny posiłek, zorganizow 
my przez przewidującą prezeskę ZPOK. p. 
Mydlarzową. 

Dowodem jak bardzo celową i pożytecz 
ną jest inicjatywa p. Premjerowej urząd z: 
nia zdów, ło żywe zainteresowanie ja: 
kie wśród tk wzbudziły prelekcje i wy 
kłady, słuchaczki przerywały nawet wykła 
dowcom, wypytując się o szczegóły, co nie- 
tylko nie pm kadzało, ale było miłym do 
wodem żywości audytorjum. Szczególnie sy 

"zne wrażenie wywarło proste przemó 
jednej z tkaczek, członkini Koła Gos 

podyń Wiejskich, która dziękując Komiie 
towi prosiła o organizowanie przyszłych zja zdów w taki sposób, aby wszystkie tkac z 
najdalszych okolic mogły brać w nich udziat. 

Obecny. 

Uroczystoścj Listopadowe 
w Święcianach. 

uczcie groby poległych w Obroni« k Bohaterów spoczywiających | na 
cmentarzu świę. ki w dniu 10 listopada jsko w wigilję święta Niep 
dlegtošci i 15-14 cznicę, przybrała charak- ter manifestacyjn 

O godzinie 17 
zebrały się wsz 

  

    

    

    
      

      

obecnym 

zaprosiła 

    

    
  

    

    

       

  

   

       
          

   

na rynku miejscowym, у 1 organizacje i deleg: je z powiatu święci iego, Kompanja hono rowa składająca się z hufców sz olnych i Zw. Strzeleckiego. Stawiły się wszystkie szk» ły Średnie, zawodowe, harcerze, harcerki, oti cerowie i podoficerowie rezerwy į inne or- ganizacje, ‚ 
Po odebranių raportu iprzez p. Siaro przy „oświetlonym pochodniami pochod organizacje i olbrzymie tłumy publiczności udały się na cmentarz, gdzie delegacje złą: żyły pod krzyżem poległych około 28 wień- ców. 

Na cmentarzu święciańskim jest około 70 grobów poległych Żołnierzy Polskich, którz, zginęli w zdobywaniu miasta lub też w jegi obronie, 
A Na grobach czyta się nazwiska i 

Poległych, ększość 
to Nieznani Bohaterowie. 

„ Jak widać z p 
pisanych na krz 1, ziemię zdobywały lub broniły oddz. 1 i Po złożeniu wieńców i odegr: żałobnego, miejscowy 
sił przemówienie. | 

Na tem uroc 
zostały zakończone, 

Dnia 11 listopada. 
Po raporcie odebranym przez p. Staro- stę został udekorowany krzyżem za sługi zna ny działacz społeczny i były prezes Zw Strzeleckiego p. prof. Ober jlner. : 
Przemówienie do zebranych wygłosił pu- 

seł z BB. Fryderyk Kras т 
Całość zakończyła się defila órej 

wzięły udział wszystkie organizacje i Kra- 
kusi. ь 

    

   

   

    

   ; przy- 
jednak grobów 

    

    

   

  

   

  

    

  

3. Dywizyi, 
u aniu marsz; 

ksiądz prefekt wygło 

   
  tości w dniu 10 listopada 

   
   

  

    

Nieznany ofiarodawca. 
W” dniu 9 maja r. b. znaleziono w hallu 

Urzędu Skarbowego w Święcianach bank 
100-złotowy. Mimo niezwłocznego ogło 
i skrzętnego poszukiwania właściciela, ls МУ — rzecz w czasach dzisiejszych nie 
chana — nie znałazł się. Pan Naczelnik Ur du Skarbowego był w prawdziwym kłopoc 
co zrobić ze znalezionemi pieniędzmi i ga. 
miósł się z tą sprawą do Pana Prezesa I.by 
Skarbowej w Wilnie, który zaproponował 
przekazać znalezioną kwotę na cele społecz 
mo dobroczynne. 

Komisja złożona z pip. Naczelnika U, S. 
Dudzkiego, Kapitana Dobrzańskiego i Kier. 
Szkoły Wójciaka, poslanowila przekazać. 

a) Komitetowi ŁOPP. — 5 zł. 
b) Komitetowi Ligi Morskiej i Kol. 5 zł. 

  

   
   

    

  

  

  

    

   

   

żywianie najbiedniejszej dziatwy 40 zł. d) Towarzystwu Dobroczynności 20 zł. 
e) Towarzystwu Miłosierdzia Pań 30 zł, 

W. 

Dokszyce. 
PODZIĘKOWANIE. 

Całemu Komitetowi Obywatelskiemu ua 
czele ż p. Sledziem Józefem instytucjom, i 
w kim tym, którzy przyczynili się do 
powiększenia dochodu imprezy w dniu 4 
listopada rb. na spłalę ostatniej raty poży:. 
ki użytej na kupno motopompy przez Oct 
niczą Straż Ogniową w Do ch, składa 
drogą wyrazy wdzięczności i podziękowani 

Burmistrz i Prezes Straży Ogniowej 
Al. Żegoito. 

Spalił dom wraz z sobą. 
Z Mołodeczna donoszą, iż umysłowo eho 

ry Ašieini Pieikun Hilary, mieszkaniec wsi 
Kołodziejowe, dostawszy ałaku szału podpa 
lił swój dom mieszkalny, sam zaś ukrył się 
na strychu, gdzie spalił się żywcem. 

Furmanka pod kołami 
pociągu. : 

Na wąskotorowce kolo Janowa pociąg 
ja doszezęt 

viska odniós* 
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iea nieusłalonego na: 

iała. 
iono go do szpitala. 

  

   

  

КОВ ЛЕН WSJT>BSESN SCK 1 

Rewja na polu Mokotowskiem. 

  

Defilada kompanji czołgów podczas re wji na placu Mokotowskim w dniu święta 
iš-lecia Niepodległości. 

Paraliż skutkiem bijatyki. 
Przed kilku dniami przywieziono do am 

bulatorjum pogeżowią ratunkowego nieznane 
go osobnika z pokrwawioną głową. Był on 
tak pijany, że niczego dowiedzieć się od nie 
go nie było można. 

Rany otrzymane przez niego wydały się 
napozór nieznaczne. Nałożono mu opatru- 
nek, peczem posterunkowy, który dostarczył 
go do poogłowia, przewiózł „do czasu wyt- 
rzeźwienia się* do aresztu centralnego. 

Nazajutrz stan rannego znacznie się po- 
gorszył, wobee czego zawezwano do niegc 
powtórnie pogołowie ratunkowe, tym razem 
do aresztu centralnego. 

Po zbadaniu chorego, lekarz stwierdził 
iż w stanie jego nastąpiło poważne pogorsze 
nie & skutkiem wewnętrznego wylewu krwi 

  

Gsobnik ów został częściowo sparaliżowany. 
Wobee takiego stanu rzeczy przewieziono go 
niezwłocznie do szpitala żydowskiego, gdzie 
wczoraj dokonano mu trepanacji ezaszki. — 
Stan chorego jest bardzo poważny, 

W wyniku przeprowadzonych przez polie 
ję obserwacyj stwierdzone, iż rannym osob 
uikiem jest niejaki S. Czerulonis (ul. Zamko 
wa 7). 

Jak wynika z dotychczasowych dochodzeń 
Czerulonis będąe pijany wywołał burdę i bój 
kę uliczną w czasie której został tak dotkli- 
wie pobiży. 

Jak się dowiadujemy w sprawie tej za!- 
rzymano wczoraj dwie osoby. 

Daisze dochodzenie w toku. (e). 

Tajemnica wisielca w lesie Ponarskim wyjasniona 
Wezoraj donosiłiśmy, iż w lesie ponar- 

skim w okolicy wsi Nowosiołki znalezione 
zostały wiszące na linee, przymocowanej do 
Świerka, wzłoki nieznanego mężczyzny  % 
wieku lai około 50. 

Obeenie uzupełni powyższą wiadomość 
wynikiem przeprowadzonego w tej sprawie 
dochodzenia policyjnego. 

Nazajutrz po odnalezieniu policja stwier 
dziła, że są to zwłowi mieszkańca miasta 
Wilna Anfoniego Łukasiewicza, zam, przy 

    

ulicy Mareowej 5. 
Ustalono, że Łukasiewiez sam pozbawił 

się życia, zadnych bowiem oznak gwałtu nu 
jego osobie ekspertyza lekarska nie stwies- 
dziła. у 

Zwłoki samobójey wydane zostaną rodzi 
nie. Co było powedem samobójstwa nie zdo 
łano narazie stwierdzić. — Ustalono jedynie 
że Łukasiewiez cierpiał ostatnio na ehorobę 
nerwową i znikł z domu przed kilku dniami. 

(e). 

Poszukiwacz prawdy w czarnej bluzie. 
; Kapala skazany na rok wiezienia. 

SYLWETKA „BOHATERA“, 

Na terenie Uniwersytetu Siefana Batore- 
Eb wśród młodzieży akademiekiej jest dość 
znany — możnaby nawet twierdzić, że — 
popularny. Wyrobił to sobie w ciągu kilku 
lat z mówniey na wielu wiecach i zebra- 
niąch dyskusyjnych. Jako mówca witany 
jest oklaskami. Szczególnie ekseytuje nie- 
wiasty. 

— O, patrzcie, Kapała ehce mówić, bę 
dzie wesoło! 

Kapała staje na mównicy, przygiąda się 
przez sekundę obudzonej z drzemki sali wie 
cowej (akademiekiej pczywiście) i zaczyna 
mówić. 

Studjuje matematykę — naukę, która 
wdraża do zabójczo logicznego wyślenia, Ka 
pała jest rewolucjonistą. Operuje innemi ka 
tegorjami, a gdy słuchacze głośno się śmieją 
patrzy z wyrzutem na przewodniczącego, jak 
hy jn temu zawinił. 

Ostatnio Kapała zaczął chodzić (na tere- 
nie USB.) w czarnej (faszystowskiej!?) bla 
zie. Jest ona szeroka, bardzo szeroka. Gdy 
wejdzie na mównicę, zdaje się, że zaraz za 
cznie wyjmować z jej wnętrza stosy „bibu- 
y“ albo książek, by ciężarem ich argumei- 
tów drukowanych pokpnać przeciwników. 

KAPAŁA NA WSI. 
Wygłaszanie mów ną terenie akademic- kim mie wystarczało temperamentowi Kapały 18 grudnia 1931 roku widzimy go w ciasnej ciemnej chacie niejakiego Stefana Kostee- kiego we wsi Posadniki gm. niemenezyn skiej. Wyglasza przemówienie. 
Słudent Kapała, uczeń matematyki, jaka mówca — wychowanek wieców akademie kieh, biegiy w sprawach „dziejowego mater jalizmu*, mówiący najłatwiej na temat teo- ryj Hegla, no oczywiście i Marksa, — mówi to chłopów. Wyobraźmy to sobie nieco pia słyczniej. Stół, lampa (o której szerzej póź- niej, bo jest ona ważkim szczegółem); twarz Kapaly drga nerwowo, palce prawej ręki na wysokości nosa — Kapała mówi — Kapała Stara się przekonać. Myśli się rwą, bo za Š anami chaty jest późny wieczór — ciem- uošė može kryč w sobie poliejanta. Kapała powtarza sugestywnie miektóre słowa, Ka- pała modeluje zręcznie słps, Kapała "stara BIE Serca i umysły słuchaczów, 

i rzed nim na ławkach, pr. ścia! i tuż przy drzwiach gromada a aa dający się z 10 osób, Tu siedzi stary chłop o spracowanych dłoniach — właściciei kil- kuhektąrowego gospodarstwa, Tam parę chłopeów-— pastuchów w lecie, parobków w zimie, W' chacie ciepło, na podwórzu zimno. dzień pracy skończony — niema eo robić! 
— A co ten pan z miasta bajdurzy? ki młody, chyba uezniak? # 
Kapała mówi że, w Polsce poprawa bytu 

uzależniona jest pa wprowadzenia ustroja 
komunistycznego, Namawia, by nie płacili 
podatków, podburza przeciw władzom woj 
skowym. Twierdzi, że „za kilka lat w Poł. 

  

A ja 

W ślady matki. 

    
Córeczka Marlėny Dietrich, Heidee Diet- 

rich wystąpiła po raz pierwszy obok swej 
matki w epizodycznej rólce w n. 
obecnie filmie, osnutym na tle 
rzyny Wielkiej, 

    

see będzie wprowadzony żaki ustrój jak w 
sowietach“. 

Stary chłop, właściciel kilkumorgowego 
gospodarstwa, na wzmiankę o kolektywach, 
zrywa się jak oparzony i ucieka z chałupy. 
Młodzież śmieje się w kułak. Kapała nie 
może połrzeć na przewodniczącego z wyrzu- 
tem, bo (go tu niema. 

„WSYPA“, 

W dniu 8 sżycznia 1932 roku Kapała miat 
przemawiać do ehłopów we wsi Proszkunaąch 
gm. niemenczyńskiej. W żym pelu udał się 
do chaty niejakiego Franciszka Perwenis+. 
Przyszło kilku gospodarzy, by popatrzeć. 
jak Kapałę zaaresztował st. przodownik Ed- 
ward Pol i poprowadził na posterunek. 

Przy Kapale znaleziono tekst przysięgi 
komunistycznej, kżóra wymagała, bezwzg/ęd 
nego posłuszeństwa władzom kierowniczym 
Rosji Sowieckiej. Poco ją miał przy sobie? 

Kapałę oskarżono z artykułu 154 $ 2 — 
o nawoływanie do obałenia przemocą istnie 
jącego ustroju w państwie. 

  

  

WYJAŚNIENIA KAPAŁY, 
Wezoraj Kapała stanął przed sądem okrę 

fpwym w Wilnie. Oświadczył, że jest bez 
wyznanioweem. Ma lat 25, Do winy się nie 
przyznał. 

— Padłem ofiarą, prowokacji, panie pre 
zesie... 

Do Kapały miał się zwrócić niejaki Ko- 
steeki, podający się za działacza stronnietwa 
ludowego, i prosił ge, by wygłosił odczyt 
na wsi. Kapała twierdzi, że w obu wypad- 
kach zebrania nie odbyły się i że on nis 
przemawiał do chłopów. Kostecki potem zgi. 
nął. Jak twierdzi Kapała, miał być konfi- 
dentem policji i zorganizował speejalnie dla 
Kapały te dwa „odezyty* by go „wsypać. 

  

ŚWIADKOWIE. 
Funkejonarjusz P. Р., starszy rolnik i dwaj chłepcy po lat 16-cie każdy zgodnie zeznali, że Kapała w pierwszym wypadku wygłosił przemówienie zgiżacyjne, w drugirs zaś został odrazu aresztowany. Mówią, że Kapała wychwałał ustrój Sowietów, barwnie opisywał „rajękie* życie w kolektywach, nawolywa! do oporu względem władz pol- 

skieh i t. p. 
Kapała na ławie oskarżonych nie umiał się zachcewać, Dawał trochę chaotyczne pyta 

nia, nie na, żemat. Na u agę sądu odpowie- dział: Ё 
е Jestem po raz pierwszy w żej insty - tucji ( to znaczy w sądzie): i to nie z własnej ochoty. Błatego nie umiem... : Kapala twierjizii, że trzej świadkowie cywilni weale nie byli w chacie, 

  

  Wezorj na ręce red. J. Necieckie 
So został nadesłany z Rygi list gd Łe 
tewskiego Związku Gier Sportowych. 

  

Łotysze w liście tym zapraszają 
serdecznie wilnian do wzięcią udziału 
w wielkim turnieju gier sportowych. 
Turniej ten ma być zorganizowany z 
okazji 10-lecia sportu na Łotwie 

Termin turnieju jest dla nas bar- 
dzo dogodny, bo przypada na 1, 2i3 
grudnia. 

Łotwa prócz Wilna zaprasza repre 
zentację miasta Tartu (Estonja), W pi 
smie wyrźnie jest ipowiedziane, że 
Związek prosi o przysłanie reprezen 
tacji Wilna, a więc powinni być wzię- 
ci pod uwagę wszyscy najlepsi gracze 
Wilna. 

List został przekazany okręgowemu 
Związkowi Gier Sportowych w Wil. 
nie, który zajmie się tą sprawą. 

Waruniki proponowane prze: Łot 
wę są bardzo dogodne, to też przypu 
szczać trzeba, iż wyjazd dojdzie do 

Pyła ich, gdzie stała lampa. 
— Wisiala — odpowiadają ehłopey. 
— Stala!! wełą triumfująco Kapała. 
— Która była godzina? 
— Może czwarta jakaś... 
— Szósta !! 

PROKURATOR. 

Prokurator Dominik Piotrowski oskarża 
Kapałę i prosi o surowy wymiar kary. 

Kapała nie przybył do wsi przypadkowo. 
Wiedział czego chce. Przyniósł pewne ayo- 
siolstwo, lecz wieś ustosunkowała się do 
niego megażywnie. Kapała jest wytrawnym 
crganizałorem i wydawcą. W pisemku „Ru- 
zem* pisał © splecenin dłoni Gdyni i Magni- 
togorska. Na zebraniu wobec chłopów mówił, 
żeby rozwałać łby polskim oficerom, mówił 
© wychodzeniu na ulicę. 

KAPAŁA. 

Kapała twierdzi, że władze policyjne nie 
mogą mu nic konkretnego zarzucić, 

Mówi, że przybył «o Wilna cztery lała 
iemu, żeby siudjować na USB. przybył 
niezrewoluejwnizowany. Działalność jego na 
terenie akademiekim nie jest agitacyjna: —- 
pcszukuje prawdy, staru się dojść do pozna. 
nia prawdy. Teren akademicki, zdaniem Ka 
pały, jest wypchany  „szpielami*. Kapała 
ma drugie ządanie: demaskować „szpielów * 
Woła pod adresem prokuratora, dlaczego gi 
Kapałę, nie teskarżają na zebraniach dysku- 
syjnych, gdzicby mógł odpowiedzieć obszer 
nie. 

Dlaczego poszedł na wieś? A dlatego, że 
jego nauczyciel gimnazjalny twierdził zaw- 
sze: „Chłopey, wy jesteście poto, by iść na 
wieść, Wi „Razem* Kapała pisał niewinne 
wiersze, w rodzaju: 

„. „Dłonie dp dłoni 

Pięści do pięści, 
A żadne żelazo 
Nam nie ząchrzęści!ć 

Kapała prosi o wyrok uniewinniający. 
WYROK, 

Sąd uznał że przewód sądowy udowodni! 
winę Kapa/y z artykułu 154 S 2 i skazał go 
na karę 1 roku wiezienia, 

Po wyąsku prokurator prosił, by sąd za 
stosował względem skazanego areszt, jako 
środek zapobiegawczy, ponieważ Kapała, nie 
ma stałego źródła utrzymania, a kara, wy- 
mierzona mu, jest dość wysoka. 

Kapała natomiast zapowiedział apelaej. 
i prosił by sąd pozostawił go na wolności. 

Sąd zastosował dozór policyjny. Kapała 
musi dwa razy w miesiącu meldować się w 
kGmisarjacie. = 

Rezprawie przysłuchiwali się przyjaciele 
poiityeczni Kepaly. Po wyroku składano mu 
kendelencje. Kapała uśmiechał się „błado*. 

  

   

  

TEATR LUTNIA. 
„O sierotce Dorotce* bajka Wandy 

Stanisławskiej. ` 
Przedstawienie dziecinne w teatrze, jest 

dla dorosłego widza podwójnie interesują 
ce, gdyż daje ono możne 
małych widzów, podsłuchiwania ich rozmó 
obserwacji i kr Dzieci reagują niezmier 
nie żywo na tr Iki i akcję toczącą si 
na scenie, przejmują się losem bohate 

i starają się im w swój dziecinny sposób 
dopomóc w perypetjach, i tak gdy Dorotl 
szuka lalki i nie może jej odnaleźć 
na widowni wołają do niej. że lalka ! 
na krześle. Zapamiętują twarze aktorów 
zwłaszcza grających dzieci, i wołają odrazu. 

    

  

     
         

      

    
a la Ko grała Małgosię ta znów była Kajlu- 

1 ko   siem i cieszą się, że je poznały. Dziec 
wchłania to co widzi i słyszy a co ważn 
sze zatrzymuje w ipamięci, to też należałob; 
tę dziecięcą wrażliwość, wyzyskać w kierun 
ku pedagogicznym. Ni estety nasza literatura 
sceniczna dla najmłodszego pokolenia, jest 
bardzo uboga. 

Bajeczka „O sierotce Dorotce* ma bardz» 
ciekawą i pouczającą treść, a przytem jesl 
świetnie wystawiona i doskonale grana. Ma- 
ła Lusia w roli Dorotki, gra z ogromną na 
turalnością, prostotą i szczerością, można 
się zreszią tego było po niej spodziewać pe 
roli Kajtusia w „Z pałacu do cyrku*. Rów- 
nież doskonałą była Wańdzia w roli nie- 
dobrej Balbisi, miłą gietką i zręczną w rn- 
chach i tańcu, jest wykonawczynią roli ko- 
ta. Niezmiernie podobają się dzieciom, iar 
ce: bialej myszy, sowy, żuka, wrony i nie 
toperza, ale największy entuzjazm i wybu- 
chy śmiechu wzbudza swemi kuplelami p. 
Wyrwicz-Wichrowski, jako owczarz 1 У 
królewicza. (Dzieci było dużo, bawiły się 
Świetnie, i żałow że bajeczka tak prędku 
się kończy. Z. K. 

Popos zespołu tanecznego 
P. Łaszkiewiczowej. 

Znana na gruncie wileńskim mistnzyni 
tańca przybyła po objazdach w różnych mia 
stach zagranicą, by przypomnieć się Wiłnn 
Zawsze podziwialiśmy dużą wartoś 

zynów tanecznych p. Ł 

      
    

   

  

  

   
      

  

      

   
  

  

  

  

    

czną wycz) 
wej, jej specjalnie wygimnastykowane FU- 

chy rąk, lekkość skoków, polot w rytmie 
tanecznym i niezwykłą pomysłowość w ka 
sijumerji. Miała też istotne. poczu stylu 
w tańczonych utworach. Dobrze pojmowała, 
że nie takiemi samemi ruchami oddaje si 
rytmikę Rachmaninowa, Szumana, lub Gri. 
ga. 

Obecnie, przy zawsze nienagannej techni- 
ce rytmicznej, te odcienie jakby się zatarły, 
na kprzyść (niestety), gimnastyki, akrobat a 
ki, łamańców skomplikowanych i czasami 
bardziej trudnych niż estetycznych. 

Taniec Anitlry Griega, (nazwany lai 

arabskim); miał zupełnie dowolną i nietral 

ną inscenizację  kostjumową, i co zatem 

idzie taneczną. mimo iž p. Laszkiewiczow 

dokonywala majstersztyków podnosząc dość 
ciężką p. Radinę jako jej partner. Pięknie 

natomiast wypadł bohaterski Auszwung Szu 
mana i taniec argentyński. P. Radina wy- 
kszała dobrą mimikę w tańcu Morphium, 
i duże wygimnastykowanie, ale jest. cokol- 
wiek za masywną na ewołucje w stroju We 
nus. P. Łaszkiewiczowa natomiast zachowaja 
całą smukłość, klóra jej pozwala na szybkie 
w szalonem tempie ruchy i w takim obrazie 
jak owa fantazja kiedy unosi się niemał w 
powietrzu w otoczy białych piór, wywołuje 
spontaniczne oklaski. Na ogół jednak, ma 
się wrażenie że zbanalizowała swe kompo- 

zycje. * : 
Towarzysz obu pan p. Compa de Czampa, 

prócz urody ..iczem się nie odznaczał. 
й Hro. 
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Skazanie właściciela | 
kina „Wir“, 

Wczoraj starosta grodzki wileński 
skazał właściciela kina „Wir“ na 100 
złotych grzywny za to, że w czasie 

'wietlania filmów zakazanych dla 
młodzieży, na sali kina znajdowały 
się dizeci. 

„Bund“ dąży do 
rewolucji. 

Wczoraj ławę oskarżonych sądu okręgo 
wego bezpośrednio po Kapale zajął niejaki 
Nison Wiszniewski oskarżony © należenie 
do partji komunistycznej. Wiszniewski z9- 
stał uniewinniony. 

Proces ten jest jednak bardzo ciekawy z 
innego względu. Mianowicie w charakżerze 
świadków zeznawali trzej członkowie „Bun 

du* (Żydowskiej Organizacji Socjalistycznej) 
Anna Rozenial, radny m, Wilna Rates i pu 
mocnik jednego 2 reterenłów magistratu m. 
Wilna Aronowiez. Członkowie ci w zezna- 
niach swych stwierdzili, że „Bund* wileński 
m. in. dąży do wywołania rewolucji w Polsce 
uby umożliwić dojścia do władzy rządu ro 
botniczo — włościańskiego. Jest to sweg0 
rodzaju sensacją, ponieważ, jak dotychczas 
„Bund“ kategorycznie wypierał się wszeł- 
kich rewolucyjnych poglądów. Należy do- 
dać (w żym celu, aby „Bund“ nie uważał tej 
wzmianki za tendencyjną), że sąd w czasie 
przewodu podkreślił to część zeznań świad- 
ków, w kłórych mówiło się © rewolucyjne 
nastawieniu „Bundu, 

Proces ten zdarł maskę z wileńskiej orga 
nizacji „Bundu“, która dotychczas tak gorli 
wie ukrywała swoje prawdziwe oblicze. 

   

KURJER SPORTOWY 
Łotysze zapraszają wilnian. 

skutku, 
Po otrzymaniu pisma została wczo 

raj natychmiast zwołana konfer -=ncja 
na której omówiono szczegóły. 

Że swej strony uważamy, iż wyjazd 
musi koniecznie dojść do skutku, a 
przy tej sposobności razem z gracza- 
mi powinien pojechać któryś z organi 
zatorów sportu zimowego, by na miej 
seu omówić kwestje związane ze :por 
tem hokejowym i narciarskim. 

Pozatem wierzymy, iż przy pomo 
cy Ligi zbliżenia międzynarodowego, 

uda się uzyskać paszporty zagranicz- 
ne i wyjazd nastąpi, tembardziej że 
faki ten zadzierzgnie jeszcze jeden wę 
zeł przyjaźni między Łotwą a Wilnem 

Na marginesie tego listu przypomi 
namy władzom gier sportowych, by 
natychmiast wyłoniły zespół reprezen 
tacyjny, który musiałby konieczni: 
przejść odpowiedni trening. 

Ogółem jechać ma dziesięciu spor 
towców. 

OGNISKO K. P. W. ZORGANIZOWA 
ŁO SEKCJĘ PAŃ. 

Coraz bardziej rozrasta się Ognisko K P 
w. Ostatnio właśnie doszła jeszcze jedna 
cja. Jesł nią sekcja pań gier sportowi 

Z utworzenia tej sekcji bardzo się cieszy 
my, gdyż może nareszcie znajdzie się w Wil 
nie choć jeden klub sportowy, który będzie 
w Wilnie na bardzo niskim poziomie. Sądzi 
my, iż po zawiązaniu sekcji pań gier sporto 
wych powstaną w Ognisku i inne sekcje pań. 

Trzeba koniecznie rozszerzyć działalność 
sekcji narciarskiej, wykorzystując zdolno: 
ści sportowe mistrzyni nart Ławrynowiczów 
ny, która może prowadzić szereg kursów 
dla pań, Również warto pomyśleć o lekk 
atletyce która powinna być podstawą innych 
sportów. 

Sekcja gier sportowych pań przy Ogni 
sku KPW, cieszy się dużem powodzeniem. 
Na ćwiczenia uczęszcza koło 20 pań. Jak na 
początek lo b. pięknie. ы 

Sekcją kierują: pp. Kisiel, Ballosek i 
kiewicz 

A AW IE i] 

R <E 
udelikatnia, wybiela, chroni od łusz- 

czenia i odziębienia 

KREM PRAŁATÓW — PREFECTION 
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Rewolucjoniści na 
utrzymaniu rodziców. 
W: artykule „Cytaty z Żeromskiego* (Ż1- 

  

  

  

     
gary, Nr. 1 (22) pisze Jerzy Z i tak. 
„Jal daleki był Żeromski (. rz, którego 
teraz właśnie konserwują w Sowietachi od 
pokus łatwego światopoglądu! Od całej me- 
chanicznej głupoty młodzieńców, dumnych 
z tego, że obnoszą się z cudzemi recejptami 
zbunto jį, lub wiernej propagandy. Głę 
boki s yzm leży na dnie każdego ze 
zdań najdojrzalszego z rewołucyjnych pisa 
rzyjiĘ > 

Słuchając recytacyj i obserwując nabitą 
zi salę Śniadeckich na „Wieczorze 

i buntu* rozumiałem jak bardzo lektu- 
Żeromskiego może być jeszcze dziś akta 

alna i kształcąca. Co za szkoda, że ci młodzi 
ludzie rozentuzjazmowani podłejszego gatan 
ku wierszowaną agiłacją skończyli swą zna 
j literatury nowoczesnej w szkole ha 

kowej! Po przeczytaniu ,„Przedwioś= 
eby trochę prędzej dorastali. 

to był ba program tego „Wieczoru 
poezji”! Wbrew zapowiedziom msunięto zeń 
poetów awangardy choćby wil ej, ra 
brała udział w "poporzednim wieczor 
Wylano nawet Broniewskiego i in. — czyti 
klasyczny, zdawałoby się i tradycją już uś- 
więcony kanon wszelkiej kulturalnej impre- 
zy lewicowej. Widać nie chodziło w tym 
wieczorze poezji o jakieś tam „bajdurzenia 
poetycko — estetyczne, Won z naszego .. 
meeiingu cały ten „socjal — faszyzm“. — 
Tak więc wśród rymowanych frazesów poez- 
ję reprezentował tyiko „paiputezik“  Mają- 
kowski: poeta, który w atmosferze podoh- 
nych meetingow — nie wytrwał, 

W! jakim jednak stosunku do dni 
siejszego, do naszej polskiej rze 
miały być te przekłady z rosyjskieg 
na wielojęzycznym wieczorze stępowały 
poezję — polską: toby było Т nie ženų- 
jące. Albo jaką to rolė w poezji vuntu ma 
bezpretensjonalny, doskonale buržuuz; 
w burżuazyjnych „Wiadomościach Lit 
kich* drukowany wiersz — Śpiewka o 
łoczku — piosnce trzymanej w zębach” 
Grenadzie? 

O ile było mętnie, o tyleż krzykliwie, —- 
I biorąc poważnie tę pełną salę i tych 

tatorów zdz ących się z temperamentem 
prymitywu, mogłem być tylko smutnym 
świadkiem deprawowania smaku estetyczne 
go i demoralizowania intelektu dętą łatwizną 
Mogiem tym, którzy o rewizjon* 

1 Żagarach szczebiotali: „socjal — 
zyzm!“ Tak malem się kontentują, tak 

łatwo (plewy biorą za ziarno. Niby, codzien 
nła, zwyczajna rzecz, a jednak., Jednak 
wkrótce zrozumiałem, że byłem w błędzie. 
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rusku, ukraińsku, rosyjsku i żydowsk 
większe oklaski były przy recy! › 
języcznych, a nie były to оК zyj 
ne! K ano wtedy, gdy recytator krzyczał, 

      

     
  nie — mówił głośno, ale krzyczał, Krzycza 

ło wielu — oklaski mieli frenetyczne. Choć 
by nie wytrzymałi w stylu, choćby to było 
estetycznie okropne. INo, a gdy się jeszcze 
nie rozumiało słów i można było przypusz 
czać bógwieco — entuzjazm dochodził szezy 
tu... a 

Wtedy przypomniałem sobie cieszącą się 
niesiabnącem powodzeniem „Fraiułein Doc- 
tor i te wszystkie inne sztuki, gdzie krzy- 
czą i strzela owodzenie murowane. R92- 
ekscytowana drobna burżuazja łaknie Grand 
Guignolu nie mniej, niż wyzyskiwacze i ty 
rani. Ta burżuazja miała ma wieczorze poez 
ji buntu używanie pierwszorzędne. Gdybyż 
jeszcze strzelano! — Stanowczo na następna 
imprezę, na trzeci zkolei wieczór trzeba ts 
koniecznie zafundować. Pomyślcie tylko: -— 
krew, pięść i stal deklamowana w takt trza- 
sku „puhacza'*! 

Trrach, itrachl... Bum. bur 
Sala amatorów nie zmieś 

RADJO 
WILNO. 

WITOREK, dnia 14 listopada 1933 r. 

7,00: Czas, gimnastyka, muzyka, dziennik 
poarnny, muzyka chwilka gospodarstwa do- 
томево, — 11,30 Przegląd prasy, wiadomości 
eksportowe, kom. biura pośrednictwa pracy. 
— 11,50 muzyka z płyt. — 11,58 Czas, muzy - 
ika, dziennik południowy, komunikat meteora 
logiczny, muzyka. 15.25 Program dzienny. —- 
15,30 Giełda rolnicza, 15,40 Koncert ną dw 
fortepiany. 16,25 Skrzynka PKO. 16.40 Ze 
świata radiowego — pogadanka, 16,55 Arje i 
pieśni. 17,20 Stare arje w wykonaniu W. Hen 
drichówny. 17,50 Odcinek powiešciowy. 18,60 
„Skarby Wielkopolski* — odczyt. 18.20 Mu 
zyka lekka. 19.00 Program na środę. -10.05 
„Niemcy a Pomorze* — odczty litewski. 19.20 
Rozmaitości. 19,15 Feljeton aktualny. 19,40: 
Sport. 19,45 Rozmaitości, 19,47 Dziennik wie 
czorny. 20.00 Przemówienie b. min, Bogusła 
wą Miedzińskiego. 20.15 Koncert życzeń (pły 
ty). 20.45 Koncert. 21,15 Sylwety Akademików 
Literatury — Zenon Przesmycki. 21,30: D. 

©. konceru. 22.15 Muzyka taneczna. 23,00 Ko 
munikat meteorologiczny. 23,05 Muzyka ta- 
neczna, 
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NOWINKI RASJOWE 
KUKUŁKA WILEŃSKA, 

Wobec licznych zapytań ze strony radjo- 
słuchaczy, którzy po 1-szej audycji „Kukuł- 
ki wileńskiej" z wielkiem uznaniem wyrażali 
się i nadawanym wtedy programie rozgłośnia 
wileńska komunikuje, iż audycje te nadawane 
będą w sezonie zimowym co miesiąc z sali 
klubu „Smorgonja*, Obecnie w przygolowa- 
niu jest nowy niemniej wesoły i dowcipny 
program, który usłyszymy przed mikrofonem 
w najbliższym tygodniu. 

FELJETON REGJONALNY, 

Lieraci wileńscy, uwaga. Jutro zabierz» 
głos przed mikrofonem cięty satyryk i felje 
tenista Jerzy Wyszomirski i opowie w jaki 
sposób. zostali uwiecznieni nasi regjomalni „ai 
strzowie pióra. Godzina audycji — palyz pry 
gram na środę 15 bm. 

    

  

  

  

  

  

Środek leczniczy. 

  — Zażyje pani 6 łyżeczek. Rozumie pa 
ni? й 

— Tak, ale co robić,sja mam w dora
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$. p. Jan Lemański. 
Zmarł onegdaj w Warszawie poe- 

ta bajkopisarz i satyryk Jan Lemański 
W czasach ostatnich mniej spotykali 
śmy z tem nazwiskiem, gdyż Lemań- 
sk odłożył pióro, a może tylko nie pu 
blikował. Od czasów jednak Miriamo 
wej Chimery, w której był jednym ż 
najbliższych współpracowników nie 
byso bodaj poważniejszego pisma w 
Polsce, któreby nie drukowało jego ut 
worów wierszem, lub prozą. Był Le 
mański satyrykiem z temperamentem 
to też gdy bliscy mu Antoni Lange, 
Z uławaki; Kasprowicz i inni, w liryce 
czy też dramacie zdobywal pisarskie 
ostrogi i laury, Lemański rychło skoń 
czył z twórczością „poważną*. Zato w 
bajce alegorji, satyrze ileż maestrji 
wykazał ile talentu, wirtuozowstw A 
Jego rymy, to obok Langego niepobi 
ty „rekord'* kunsztu i dowcipu. Zmarł 
jako ostatni właściwie polski ./parna. 
sista“ a jeden z ostatnich pisarz М! 
dej Polski. 

Z wydanych utworów Lemańskie- 
go wymienić należy: „Bajki*, „Prozę 
ironiczną*, „Prawo własności*, Ka. 
mień filozoficzny", dwa tomy „Satyry 
polskiej“ oraz „Księgę rodzaju” i baj 
ki powojenne, oddające złote cza»% 
sejmowe, witosady i t. p. Przez pe- 
wien czas ten człowiek o filozoficz 
nem spojrzeniem na świat zamienił 
pióro satyryka na nożyce cenzora. Był 
odznaczony orderem Polski Odrodza 
nej. fim. 

Barbarzyństwo. 
Okropne znęcanie się nad synem 

b. prezydenta Rzeszy. 

Londyński  „Manehester Guardian“ 
opisuje sceny znęcania się nad synem pier- 
wszego prezydenta republiki niemieckiej 
Eberta, odtworzone na. podstawie protokė- 
larnych zeznań niejakiego Silbermana, któ- 
ry przebywał w tym samym czasie co Ebert 
w obozie koncentracyjnym Bergemoor koło 
graniey holenderskiej, Si/lberman po zwol- 
nieniu go z aresztu zdołał uciec zagranieę 
„Manchester Guardian* ujawnia co nastę: 
puje: 

Przywiezionych dnia 13 września do obo 
zu koncentracyjnego w Bergemoo 18 no- 

wych więźniów w szeregu. Gdy nazwiska ich 
były wyweżywane, musieli oni dla koniroli 
występować z szeregu i mełdować. Gdy wy- 
słąpił Ebert rzuciło się na niego 2 szturmow 
ców i bijąe po głowie i twarzy zażądało, by 
wołał głośno: „Mój pjciee był zdrajcą naro 
du*. Ebcrta bito tak dlugo, aż krwawiąe 
zgodził się wznieść ten okrzyk. Gdy przy 
szła kolej na Heilmana (posła socjalistyczne 
go do Reichsiagu), kazano mu krzyczeć: „Je 
stem łotrem i szubrawcem. Żarłem kawior i 
piłem szampana za pieniądze biednego ludu“. 
Helmana bito również tak długo, aż całko 
wicie złamany wymówił te słowa. Następ- 
nego dnia szturmowcy zmusili Heilmana I 
Eberta do łażenia na czworakach. Heilma- 
nowi kazano szezekać i naśladować psa, zaś 
Ebertowt kazano miauczeć i naśladować ko 
ta. Następnie Eberła, wsadzono w taczkę, 
którą Heilman obwoził doookoła, a następ 

nie zmuszony został wywrócić taczkę, wy 
rzucając Eber/a na kupę gnoju. Heilman. 
który nie wytrzymał tych katuszy, odwieziu 
ny został do szpitaja. Natomiast Ebert znosił 
wszystko w miłczeniu i w pokorze. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA (Pat). GIEŁDA: Londyn — 

28,50 — 28,52 — 28,63 — 28.37. Nowy York 
— 5.56 5.59 — 5,53. Nowy York kabel — 
5,58 — 5,61 — . Paryż — 34,86 — 34.45 
— 34.77 Szwajcarja — 172,55 — 172,98 —- 
172,12. Berlin w obrotach prywatnych 212.50. 

Dolar w obrotach prywatnych 5 60. 
Rubel złoty 4,72. 

    

     

  

  

pierwsza nie dojdzie do skutku, 

nieumorzonej pozostałości wydanej 

rachunek dłużnika, kosztów egzekucji, 

druga — 15 stycznia 

pożyczki z 

obci 

ji, przyczem na nabywcę nieruchomości będzie przelana obc 

zgodnie z jpłanem konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata 1925, 1926 i 1927; 3) że osoby życzące wzi 

  

КО ВЛЕ 

KRONIKA 
    Dziś: Jukunda B. W. 

Juno Leopolda W. 
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     Wschód słonca — g.6 m. 52 

Zachód « "m3 a.358    
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.$.B. 

s Wilnie z dnia 13-XI 1933 roku, 

Ciśnienie 756 
Temp. średnia + 3 
Temp. najw. + 4 
Temp. najn. 0 
Opad 0,2 
Wiatt północny 
Tend. Dur. wzrost 
Uwagi: naogół (pochmurno. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące aptek:: 
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 
zowska róg Targowej, Szantyra — Legjono- 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz- 
kowskiego — Witoldowa. 

Oraz JundziaHa — rog Mickiewicza i 3 
Maja, Monkowicza — Piłsudskiego, Narbutta 
— Š-to Janūska, b. Szyrwindta.— Niemiecko 

OSOBISTA 
— Kurator Okręgu Szkolnego Wileńskie 

go K. Szelągowski wyjechał w dniu wczoraj 
szym do Warszawy w sprawach służbowych. 

— Prezes Izby Skarbowej Е. Rażyński 
wyjechał 14 bm. służbowo na kiłka dni do 
Warszawy. Zastępstwo na czas nieobecnoś 
objął Jerzy Starczewski, naczelnik wydzia- 
łu III izby. 

   

Z UNIWERSYTETU 
— Wykłady Prof. z Francji w USB. — 

Prof. B. Valloton wygłosi w Auli Kolumnowej 
Uniwersytetu we wtorek i środę dnia 14i 15 
listopada br. o godz. 19 wykłady na tematy: 
Alzacja od r. 1170 do chwili obecnej, ora: 
Kuit entuzjazmu. Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Z Koła Prawników Stud. U. S. B. Za- 

rząd Koła Prawników Stud. USB. w Wiłlate 

podaje do wiadomości wszystkich członków 
Koła, że dnia 14 listojada 1933 r. odbędzie 

się w sali Śniadeckich USB. o godz. 7,30 w 
pierwszym terminie i o godz. 18 w drugim 

Nadzwyczajne Włalne Zebranie Koła Praw 
ników Stud. USB. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Roczny Kurs Zajęć Praktycznych przy- 
gotowujący do egzaminu z zakresu Państwo 
wego Instytutu Robót Ręcznych. Koło Okrę 
gowe Sekcji Nauczycieli Zajęć Praktycznych 
i Rysunków Związku Nauczycielstwa Polskie 
go w Wilnie przystępuje do zorganizowania 
kursu zajęć praktycznych, przygotowującego 
do egzaminu z zakresu Państwowego Insty 
tutu Robót Ręcznych. Program kursu obei- 
mie następujące działy robót ręcznych: 1* 
roboty z drzewa, 2) z metalu, 3) koszykar- 
stwo, 4) wyrób pomocy naukowych łącznie 7 
działem tekturowym, 5) krój, szycie, haft, 
6) technologja, 7) dydaktyka robót ręcznyci 
W. kursie powyższym, organizowanym 6 
jalnie na życzenie słuchaczów starszych 

sów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Stefana Batorego, mogą brać udział nauczy 
ciele zajęć praktycznych i rysunków, pos:: 

    

   

  

dający dostałteczne przygotowanie z działu 
rysunkowego w zakresie Państwowego lusty 
tutu Robót Ręcznych -- ponieważ dział ten 
w programie kursu nie będzie I EIEONONY 

Projektowane jest rozpoczęcie zajęć 
kursie z dniem 15 listopada br. Okres trwa 
nia kursu obliczony jest na jeden rok przy 
15 godzinach zajęć tygodniowo i całkowitem 
wykorzystaniu feryj Bożego Narodzenia, Wi»l 
kanocnych i wakacyjnych miesięcy — koniec 
czerwca i lipiec przy ilości godzin conaj- 
mniej 7 godz. dziennie. Ogólna liczba godzin 
pracy na kursie obliczona jest na 900. 

Opłata za całkowite przerobienie kursu 
łącznie z opłatą za materjał, korzystanie z 
narzędzi i pracowni wyniesie 250 zł., ktore 
mogą być rozłożone na 10 rat po 25 zł. płat 
nych do 10 każdego miesiąca. 

Podania na kurs przyjmuje i informacyj 
udziela Zarząd Koła w lokalu Związku Nau- 
ezycielstwa Polskiego ul. 3-g0 Maja 13 m. 7 
we wtorki, czwartki i piątki w godzinach nd 
18 — 19 do dnia 15 listopada br. 

Dla życzących — przerobienie programu 
kursu może być rozłożone na okres 2-letni 
przy- odpowiedniem zmniejszeniu ilości go- 
dzin i rozłożeniu opłaty na większą ilość rat, 

— Akademja ku czci 15-lecia Niepodle- 
głości w gimn. T. Czackiego wypadła impo- 
nująco. Program uroczystości wypelnily po 
jpisy choreograficzno-wokalne mezniów | 
uczenic oraz 4-aktowa sztuka, odegrana 
przez szkołny zespół amatorski. 

Na akademję przybyli profesorowie szko 
ły, uczniowie wszystkich klas i rodzice. 

— Obchód 15 rocznicy Niepodległości w 
Szkołe Administracyjno-Handlowej im prez. 

Narutowicza w Wilnie. Dnia 1 1listopada o 
godz. 12 i pół młodzież szkolna wraz z rodzi 
cami i rodzeństwem zgromadziła się w sali 
rekreacyjnej, by uczcić 16 rocznicę Niepodle 

głości Państwa Polskiego. 
Na program obchodu złożyły się: 

  

   

  

Hymn narodowy w wykonaniu chóru 
szkolnego; Słowo wstępne wygłosił ucz. Su- 
boczewski Kazimierz; „Czy pamiętacie?* de- 
klamacja w wykonaniu ucz. Lisowskiej We 
roniki; „Modlitwa żołnierza legjonisty** de- 
klamacja w wykonaniu ucz. Kirola Józef::; 
„Dzień 11 listopada“ referat ucz. Rutkowskie 
go Pawła; Hymn narodowy — chór szkolny: 
„Podnieś Połsko swój sztandar* — ucz. Ma 
cutkiewiczówna Janina. 

"W części drugiej wykonano tańce lud?- 
we w strojach krakowskich w wykonaniu 
uczniów i uczenic: Erdmanówny S., Lisow- 
skiej W., Rodziewiczówny J., Rozenberżanki, 
Kirola J., Rutkowskiego P., Tomaszewskiego 
L. i Zapruckiego W. Chór szkolny zaś wy- 
konat 2 piešni „Do czynu“ i „Legjony“. 

Obchód upamiętniono dwoma zdjęciami 
fotograficznemi. 

Zebrani miłe chwile spędzili w serdesz- 
nym i radośnym nastroju. 

— Derocznym zwyczajem w szkole powsz. 
Nr. 32 m. Wilna w Kuprjaniszkach w dniu 
11 i 12 listopada w związku z 15 roczn 
Odzyskania Niepodległości urządzono uro- 
czyste alkademje. Na program złożyły się: 
Sztuka w 3 aktach p. t. „Bezimienni boha- 
terowie*, śpiewy, deklamacje i przemówienia. 
Cały program od sztuczki do przemówień 
włącznie wykonali uczniowie szkoły pod kie- 

iem nauczycielki p. Jarzynowej Е 
wity dochód przeznaczono na T—wo Bo- 
pierania Budowy Publicznych Szkół Pow- 
szechnych. 

Przykrym 

  

   

    

    

zaś faktem do zanotowania 

Bójka na wiecu w Małej Sali Miejskiej. 
15-letni chłopiec doznał złamania ręki. 

Wi niedzielę wieczorem w małej sali miej 
skiej przy ulicy Końskiej 3 odbył się wiec 
protestacyjny przeciwko uszczupleniu praw 
wolnej emigracji Żydów do Palestyny, zw» 
łany staraniem dwu odłamów sjonistycznych 
— Rewizjonistów i Mizrachi. 

Sala wypełniona była po brzegi. Na wiec 
przybyło kilku zaciętych partyjników  .e 
zwalczająeych się stronnictw, którzy w cza 
sie przemówień zaczęli wznosić okrzyki, usi 

OBWIESZCZENIE. 
Zarząd Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna niniejszem podaje do wiadomości dłużników, 

innych osób zainteresowanych: 
1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych odbędą się w !okalu Towarzystwa przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Wilnie, 

obecności Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa, licstacje „publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza — 29 grudnia 1933 roku, 

2) że zgodnie z & 84 Statulu Towarzystwa licytacja się rozpocznie od sumy 

za zwłokę, wszystkieh wydatków uskutecznionych na 

ających dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytae- 

z ratą bieżąca, należnemi od miej odselkami za zwłokę oraz rozterminowarńą 

wierzycieli i 

doliczeniem do tej sumy 

   

193t roku. Licytacje rozpoczną się o godz. 

raty bieżącej wszystkich zaległości w ratach, oasetek 

żająca sprzedawaną niemichomość pożyczka 

łując zerwać wiec. 
Na tem tle wynikła bójka, kres kżórej 

plłożyła policja. 
Kilka osób dozna/o lekkich potłuczeń. — 

Najdotkliwiej ucierpiał 15-letni chłopiec E. 
Kruglikow (Straszuna 7) któremu złamano 
rękę. 

Spraweów pobicia nie ustalono. Poszko- 
dowanego chłopca skierówano do szpitala 

(e). 

12 w poł.; 

Mk NS R 

jest to, że w jednym z najbliższych mająt- 
ków w dzień 11 listopada, dzień święta Na: 
rodowego nie zwoiniono robotników od pra 
cy. Czy spowodował to brak zrozumienia czy 
coś imnego, trudno dociec, lecz fakt pozosta 

je faktem. 

Z KOLEI 

— Odznaczenie pracowników Wil. Dyr. 
PKP. Złotemi krzyżami zasługi odznaczeni 
zostali pracownicy dyrekcji NA w Wi! 
nie: dr. Wacław 
nik wydziału eanilarnego i inż. 
wski, naczelnik działu. 

       
zmil Wiśnie 

  

Srebrnym zaś krzyżem zasługi odznaczeni 
zostali: Józef Rodziewicz, st. technik, Mar- 
jan Menhard, st. kontroler telegrafu, Zacha 
jasz Mazur, dyspozytor dyrekcji, Emil Ro- 
dziewicz, sekretarz dyrektora PKP. Teodur 
Krzysztofowicz, p. o. kierownika działu i 
magister Witalis Kuźmicki, p. o. kierown:ka 
działu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Na jutrzejszą Środę Literacką zapro 

szony zosał znakomity reżyser i twórca no 
wych form scenicznych Leon Schiller, który 
wypowie swe uwagi o „Teatrze Monumenta] 
nym'*, jpoczem nastąpi dyskusja. 

Początek o godz. 20,30. 

— Zarząd Wil. Oddziału Zrzeszenia Nau 
czyeieli Geogr. komunikuje, iż w dniu 11 
listopada o godz. 18 w lokalu Gim. im. 
Czartoryskiego odbędzie się zebranie człon 
ków Koła z referatem p. mgr. A. Skórki. 

Goście mile widziani. 

RÓŻNE 

— Podziękowanie. Zarząd Koła Wileński>- 
go Żydowskiego Klubu Myśli Państwowej 
składa tą drogą podziękowanie Komendzie 
Miasta za udzielenie orkiestry 3 Baonu Sa- 
perów, Kierownictwu Publicznej Szkoły 
Powszechnej Nr. 34 za udzielenie chóru, p. 
Szklarowi dyrygentowi tego chóru, p. Pali 
Kacównie oraz p. Eufemjuszowi Szapirze za 
współdziałanie w akademji z okazji 15-lecia 
Odzyskania Niepodległości. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ODNALEZIENIE ZAGINIONEJ KELNERKI. 

17-letnia kelnerka  Ramasiewiczówna в 
której donosiliśmy że została podstępnie wy 
wieziona z Wilna przez niejakiego Wasikow 
skiego, odnalazła się w Grodnie wraz z na 
rzeczonym. 

Szykowali się oni do Ślubu. (e). 

TEATR | MUZYKA. 
— Teatr Muzyczny „Lućnia* „Czar Wal- 

ca* po eenach zniżonych. Dziś w dalszym 

   
   
    
   

ciągu po cenach zni walca“ 
przepiękna operėika a swem: 
melodjami wprost © aczy. Do 
wielkiego pow! 
czynia się cały 1 j 
retki z Martą Kaupe na czele. K. Dembos 
porywa swoim głosem, zaś M. | 

i K. Wyrwicz-Wichrowski 
w bezustannym nastroju wesołc i śmiechu 

— „Pod Białym Koniem*. Widowisko 
na wielką skalę, nawskroś nowoczesne, w 

którem kojarzą się wszystkie rodzaje sztuki, 
przygokowuje „Lutnia“, jako + 
jerę. Na tę atrakcję wymagają: 

sił, kolosalnej pracy, inwencji re: 
scenizatora dotąd czeka stolica. 
wyprzedzi. 

— „O sierotee Diorotee“ — ta baśń W. 

Stanisławskiej o dobrem serduszku dziecię: 
cem, które otwiera najcięższe wrota złości 
i niegodziwości ludzkiej, powtórzona będzie 
w sobotę o godz. 4 pp. po cenach zniżonych. 

   

   
   

przv- 

amb] nas ape 
    

      

   

"Wilno ja 

  

— Teatr Miejski Pohułanka. 3 ostatnie 
nie przedstawienia „Fraulein Doktor" — po 
cenach zniżonych. Dziś, wtorek 14 listopada 
o godz. 8 w. Sensacyjna szłuka ostatnich 
czasów p. t. „Fraulein Doktor* — w mistrz» 
skiem wykonaniu całego zespołu w osobaćh 
pp.: H. Skrzydłowskiej (rola tytułowa), i 

  

     

  

Jasinskiej-Detkowskiej, L. Wolejki, J. W» 
skowskiego, J. Tatarkiewicza, W. Ścibora, 
L. Madalińskiego, E. Glińskiego, W. Cren 
gerego, M. "Węgrzyna, W. Neubelta, J. Bu 
dzyńskiego i in. Ceny żniżone. 

— Teatr Objazdowy — dziś 14 listopada 
w Smorgoniach, jutro 15 listopada — w 0» 
mianie — gra doskonałą komedję St. Kie 
drzyńskiego , „Piorun z jasnego nieba*. 

— Teatr Kino Rozmaitości. Dziś, wtorek 
14 listopada (pocz. seansów o godz. 4) do 
skonały film p. t. „Królewski jedynak*, Na 
scenie wyborna aktówka , „Chrapai ie na r2:- 
kaz“ z udziałem W. Stanisławski: Z. Pir 
trowskiej, Br, Borskiego i St. Ja owskiego. 

Ceny nabiału i ja] w Wilnie. 
т dnia 13 listopada. 

MASŁO wyborowe hurt 3,50 detal 
Stołowe 3.30 — 3.70. solone 3,30 — 3,60 

SERY: Nowogródzki hurt 2,10 detal 2,40 

        

3.90. 

     

litewski 1.00 — 1,80 lechicki 1,80 — 2,10. 

JA za kopę (60 szuk): Nr 1 — 6 zł. Nr 
2 — 5,40 Nr 3 — 4.80. Za sztukę Nr 1 —tt 

  groszy, Nr 2 — 10, Nr 3 — 9 gr. 

Nr. 306 (29471 

Z žycia žydowskiego. 
Na wakujące w Mołodecznie stanowisko 

rabipa został przyjęt słuchacz jeszybotu ra.     

    

      

  

duńskiego rabin B. Sz. Frajdin. (m 

Żydowski Instytut yczny w Wiłnie 
gotowuje operę „Carmen* w języku 

3 im, z którą niebawem ma zamiar 
wystąpić na scen 

* * 

Żydowski Instytut Naukowy w Wilnie, 
Związek żyd. Liłerałów w Warszawie i 
Penklub żydowski w Połsce przystąpiły do 
zorganizowania uroczystości w związku 7 
50-ieciem ukazania się pierwszej pra li- 
terackiej wielkiego humorysty żydowskiego, 
jednego z twórców nowoczesnej literatury 
żydowskiej Szolom Alejchem Żydowskie 
szkolnictwo wileńskie oraz Ż. I. N. przygo*a 
wują szereg akademij. 

* * о# 

     

  

  

W Jerozolimie nastapito onegdaj inau 
guracyjne otwarcie roku akademickiego aa 
Uniwersytecie Hebrajskim. Inauguracji „4 
konał kanclerz uniwersytetu dr.[ . L. Mag- 
nes. 

  

  

Godz 

Na dziś zostało wyznaczone posiedzenie 
w sprawie utworzenia żydowskiej: Rady -G0 
spodarczej województw północno-wsch>d 
nich. Nasłąpi na niem ostateczna decyzja, 
gdyż zdania co do 'potnzeby załeżenja ta- 
kiej instytucji były dotąd podzielone. W pa 
siedzeniu  wezn udział  przedstawiciele 
Związku Kupców, Związku Drobnych Kup 
ców i Związku Rzemieślników. (m). 

    

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wiinie. 

Ceny tranzakc. Żyto I standart 15,50 — 

           

16.01. Mąka pszenna 0000 A luksusowa — 
z — 34,125. Mąka żytnia 55 procentowa 

25,50, 65 procentowa 20,50 — 21.50. 
silkowa 17 razowa 17.50 — 18. Kasza grycza: 
na 1/1 palona 43, 1/: palona 41, perłowa nr. 
3 — 30, owsiana 34. Siemię Iniane 90 proc 

  

2 — 36—95. 
ženy orjent 

— 15. Jeczmien na k: 
Owies stardantowy 1 
12,50 — 13. Mąka 
16,50 — 19 

Res 

  
  

  

Žyto II standart 14.50 
ę zbierany 16 — 16,50: 
Owies zadeszczony -— 

ytnia razowa szatrowana 

  

    
   

  

en bez zmian. 

  

Silna flota powietrzna— 
najlepszą obroną granic 

  

Dziš premjera! 

Na ekranie: 
Czoł. film Paramountu 

TEATR-KINO 

Rozmaitości 
Sala Miejska 
Ostrobramska 5 

Na scenie: 
Komedja 
Chrzanowskiego 

Ceny miejsc: Balk 

Br. Borski 
W. Stanisławska 

on oa 25 gr., Parter od 50 gr. 

Joanna, służąca 
KAPRAL 

Początek seansów: 4-6—8—10.15, w niedziele od godz. 2-ej 

Królewski kochanek 
W rolach głównych: C]Jaudette Colbert 

CHRAPANIE NA ROZKAZ 
KAPITAN 
Irena, jego córka 

Frederic March. 

Z. Piotrowska 
ST. JANOWSKI 

  

Dziś premie! 

PAN 
NAD PROGRAM: 

Wiekopomna kreacja genjalnego GARY COOPERA. 
Wyjątkowo śliczne dodatki dźwiękowe. 

Film, który pamięta się całe życie Dziś premiera! 

Pożegnanie z bronią 
Udział przyjmują: carująca Helena 
Hayes i Adolphe Menjou. 

— Bilety honorowe bezwzględnie nieważne 
Początek seansów punktualnie: 4—6—8 —10 15 
  

HELIOS 
Nadzwyczajny 

atrakeyjny program! Niezapomn. 

SEKRET KOBIETY 
Kobieta z bocznej ulicy 

Wzruszeniel 

  irena DUNNE; 
Znakomity nadprogram: 

tryskaj. humor. komedja z gen. kom. Busterem Keatonem.. 
Emocjał 

w swej najnowszej 
i najgłośn. kreacji 

„BUSTER NAWARZYŁ PIWA* — 

«.i śmiech! Początek o godz. 4-ej 
  

CASINO   
  

    
udział w licytacji, mogą przeglądać w 

Wobec wielkiego powodzenia jeszcze dziś po- 
godne, beztroska, tryskająca humorem komedja z 
ANNABELĄ i: PREJEANEM w rolach głównych 

a jeśli 

Śpieszcie ujrzeć. 

KURSY 
Elektro-Radjotechniczne 

zostały uruchomione przez Towarzystwo 
Kursów Technicznych w Wilnie. 

Informacji udzieła kancelarja kursów 
w godz. 17—19 (W:lno, ul. Holendernia 12) 

SYN MIMOWOLI 
NAD PROGRAM: KAWALERJA KRAKOWSKA. 

  

zakupimy 
urządzenie na sklep spo- 
żywczy. Zgłoszenia do 
„Spółdzielni Kolejarzy” 

ul. Beliny Nr. 2 

5 dob. 
Pianino "xe" 
z gwarancją za zł. 700 

  

  

  

WĘGIEL 
biurze 

Górnośląsk. konc. 

„Progress“ 

poka BH. BEULL oi 

sprzedam. 
Ul. Kijowska 4 m. 10. 

Mieszkanie 
6 pok. ze wszystk. 

wygodami 

  

  

do wynajęcia. 
Sierakowskiego 21. 

DUŻY 

godzinach urzędowych (od 9 do 2 po poł.) lub w odnośnych księgach hip. o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, akta dotyczą** 

* wadjum w wysokości wszystkich zaległości (prórz 
. Się 

a licytację; 5) że suma zaofiarowana na licy- 

Towarzystwa (Wilno, Jagiellońska 14) w 

zastawu nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że osoby przystępujące do licytacji winny przed rozpoczęciem przetargu złoży 

rozterminowanych części rat za lata 1925, 1926 i 1927), załegłych podatków oraz wydatków związanych z wystawieniem nieruchomości 

tacji za potrąceniem złożonego wadjum, nieuiszczonej pozostałości pożyczki, raty bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę oraz rozterminowanej części rat za łata 1925, 1926 

i 1927 a również opłaty ałjenacyjnej winne być uiszczone w ciągu dni 14 od dnia licytacji: w razie zaś niewniesienia w łenminie wskazanym wymienionych należności, nabywca trac: 

złożone przy licytacji wadjum, które będzie użyte na opłalę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika, i opłall należnych Towarzy: 

   

      

najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzy ogłaszają się wyłącznie 

  

  

      
  

  
   

              
  

dawanej nieruchomości. 

Drukarnia „ZNICZ*%, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

  

Kwoty, wskazane w rubrykach 6, 

  

  

   

  

sh Wydawnictwo „Kurjer Wiłeński* S-ka z ogr. odp. 

  

    

7,8 i 9 podane są w złotych. 

        

  

  

  ul. Grodzka 27. 

| KAŻDE OGŁOSZENIE NE 

  

  

    

  Wil Biskupia 4, lub tel 99   
PLAC 

  

  

stwu z wystawionych na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela: 
w najpoczytnieiszem pismie 

1 2 3 4 5 6 Т: 8 9 56 (na Zwierzyńcu) 

„KURJER WILEŃSKI DO SPRZEDANIA. O wa- 
467 966 Ass Mowsza Zamkowa Nr. 16 364 895.81 551.44 10893.17 720.— @ runkach dowiedzieć się 
591 7730 Białowieki Owsiej Chełmska Nr. 5 731,25 3811.32 307.58 9100.— — aa paka 

139/571 5373 Frydberg Estera Kijowska i Rydza Śmigłego Nr. 24-32 226,50 1602.59 282 82 7524.97 108.— H a h Dr. Wo Ifs on ileńskiego* pod plac. 

235/607 8760 Gurwicz Szłoma Antokolska 149-a, obecnie Nr. 169 6852 3057.79 57835  |+14370.70 150,— R A8NNI [JS BiĘ Choroby skó : 167 15349 Kagan Stera Popławska Nr. 27 1275 81540 245.55 | 4784 62 318— Choroby gkórne, madoje: E Poszukuję 
3 nieureg. : wenoryczna i moczopłciowe pracy biurowej 

572 11363 Kamiński Antoni Topolowa grunt Nr. 158 i 159 3687,18 877.50 74 36 2200.— =. 1 moczopłelowe, Wileńska 7, tel. 10-67 | (mozę ua parę godzin 
574 10250 Kozubska Marja Wiłkomierską Nr. 139, obecnie Nr. 165 9728,75 3886.72 334.62 9900.— = ullca Mickiewicza 4, 9d godz. 9—1 1 4—8 dziennie) posiadam prak- 
522 5714 Matwiejewowa Marja, Barbara > od ER o EAN KOSZE 

i Rutkiewiczowa Wiloidowa Nr 811,90 1913.66 371.80 11000.— > . Akuszerka Wil” pod „Masżniabać 
irsz amska Nr z własn. | 1615620 280878 | 83100.— — ° Ё | 610 39 Remz Hirsz Ostrobramska Nr. > Dr. J. Berasztein miałowska > 

аЫ R Kūna, ; przeprowadziła się wiecz. czyn. PSK" Głowa B Maszynistka 
1583,40 : Mickiewicza 28, m. 5 (róg Mickiewicza) poszukuje posady 

613 12515 iRudź Michał Obozowa Nr. 80, 78 943 631.70 131.82 3900.— © przyjmuje od > j 4—ę | tamże gabinet ko: Eeee? Gożs Być Ga 
: ч si of ка ° A : e SE Z. W. my, usuwa zmarszczki, ż i * 

557 355 Sokotowska Aniela Kopanica Nr. 6 RA 6015.14 743.60 22000. ae оаО sty R 

1 Doktór wykonuję różne prace w w-g plan. K ŁUKIEWICZ Akuszerka domu po b. niskich cenach 
5489,12 = 8 7 = a Łaskawe oferty do Adm- 

555 10753 Wajnesowa Chaja Rakowa Nr. 3 1636,50 | 10082.08 113568 | 33600— > Choroby skórne, wene- aria anei „Kurjera Wiłeńsk." pod 
529 9015 Wiažewicz vel Jažewicz Jozef Majowa Nr. 22 1950 283011 196.04 5800.— — ka ać a 

7 Aska Marja Jasna i Fabryczna Nr. 51 1116,34 712.80 146.38 1699.86 144.— PDA przyjmuje od 9 do 7 wiecz 406 2692 Zmaczy: i У Р d5—7 w. : i ы rzyjmuje o : иік:-шК-гцпм\п 7, m. 5. B. nauczyciel gim 

WYJAŚNIENIE RUBRYK: 1) Numery požyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i Tine p as nieruchn mos i, a Ulica i.Nr: domu, 5) RA w metr. bė 8 Akuszerka S udziela lekcyj i korepesgć, 

ma zaległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach, poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszezoną p. nabywającego nieruchomość. Suma ta z doliczeniem do w zakresie 8 klas g k 
niej sę: ch pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystwa, zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych. o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, oraz M. Brzezina : Młoda jum ze „wszystkich e 

wydatków, które ujawnione zostaną w dn. przetargu winnabyć złożona jako wadjum, przed rozpoczęciem licytacji, 7) Rała bieżąca z odsetkami za zwłokę od niej, 8) Nieumorzona pozo: ew nasa si es ika o O pot 

stąłość pożyczki na dzień licytacji, 9) Rożterminowana część rat za łata 1925, 1926 i 1927. z a : : Zwierzyniet, Tom. Zsa: jentki lub bony. Łaskawe | ski. Łaskawe zgłoszenia 44 
UWAGI: Licytacja rozpocznie się od sumy naleźności objętych rubrykami 6, 7, % i 9. Należności objęte rubrykami 7, 8i 9 mogą pozostać nadal na hipotece sprze- aa lewo Gedėmimowsk: zgłoszenia do Adm. Kurj. | administracji. „Kur. 

pod b. nauczyciel. „ 

  Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


