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BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 

BARANOWICZE — ui, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
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Czytelnik łatwiej. może się zorjento- 

wać w tem, co się dzieje pomiędzy Lon- 

dynem, a Paryżem, jeśli sobie przypom- 

ni, że niedługo po ogłoszeniu deklaracji 

Niemiec o uzbrojeniu, a przed odpowie- 

dzią Anglji na to, z dnia 19 września — 

rząd angielski proponował Francji, aby 

sprawy, podniesione przez Niemcy, roz- 

strzygaięte zostały na konferencji 4 

państw zainteresowanych: Anglji, Nie- 

miec, Francji i Włoch. Wskazywaliśmy 

wtedy, że dla Francji propozycja taka 

dogodną nie była. Na takiej konferencji 

cały ciężar przeciwstawiania się wyma- 

ganiom niemieckim  spadłby wyłącznie 

na Francję, bo Anglja jest za daleko 

idącem zmniejszeniem zbrojeń  wszyst- 

kich państw, a Włochy gotowe są czę-- 

ściowo popierać niemiecki punki widze- 

nia. Francja wolała więc zaprosić do 

tej konferencji także Belgję, Polskę i 

Czechosłowację, czyli partnerów, któ- 

rzyby może jeszcze goręcej, niż samia 

Francja, bronili francuskł punkt widzenia. 

W ten sposób projekt konferencji upadł 

po raz pierwszy. 

Jak donosiła prasa francuska, ten 

sam angielski projekt był wysunięty po 

raz drugi już w Genewie w dniu 1 paž- 

dziernika i powtórnie przez Francuzów 

odrzucony. Anglicy jednak nie dali za 

wygraną, czy też ulegli sugestjom nie- 

mieckim i wysunęli go po raz trzeci, 

Tym razem Francja zastosowała inną 

taktykę. Nie odrzuciła projektu katego- 

rycznie, lecz zasadniczo stojąc na jego 

gruncie, chce jednak zabezpieczyć się 

przeciwko ułatwianiu gry Niemcom. 

Dziś wieczorem nadeszły depesze, na 

które- chcielibyśmy zwrócić specjalną u- 

wagę naszego czytelnika. Oto z Anglji i 

z Francji przychodzą wiadomości, że w 

związku z całą sprawą wysunięty jest 

projekt Locarna Wschodniego. Czytel- 

nik naszej gazety przypomina sobie, że 

zaraz po tem, jak Niemcy po raz pierw 

szy ujawniły swe zamiary w sprawie 

zbrojeń, wydrukowałem artykuł p. t. 

„Locarno Wschodnie* („Słowo 11 

wrzesnia), na tej drodze szukając wyj- 

ścia z sytuacji. Myśl więc moja wypo- 

wiedziana pod pierwszem wrażeniem, 

nie była zupełnie nietrafną, skoro po ki!- 

kutygodniowych tarapatach i poszuki- 

waniach dyplomacja. europejska właśnie 

na Locarno Wschodniem, jako na spo- 

sobie wyjścia z sytuacji, zatrzymuje się. 

Trudno mi tu nie wypowiedzieć żalu, 

że z podobną inicjatywą nie wystąpiła 

w swoim czasie dyplomacja polska. W 

dyplomacji, jak w strategji, olbrzyinią 

przewagę posiada ten, kto inicjatywy ze 

swoich rąk nie wypuszcza. Ale wiemy z 

wynurzeń min. Zaleskiego, że w swojej 

polityce jest on zwolennikiem linji oko- 

pów. 
% 

Min. Zaleski wystąpił w Genewie z 

mową, w której poruszał sprawę gene- 

ralizacji zobowiązań mniejszościowych. 

Jak wiadomo, Traktat Wersalski narzu- 

cił szeregowi państw opiekę i kontrolę 

Ligi Narodów nad ich mniejszościami 

narodowemi. jeszcze na 54 sesji Rady 

Ligi Narodów w marcu 1929 r. przy- 

gotowały państwa temi zobowiązaniami 

obciążone, wspólną ofensywę w sprawie 

generalizacji tego systemu. Mianowicie 

w dniu 27 lutego 1929 r. w małym dzien- 

niczku „La Suisse“ ukazala się „przez 

niedyskrecję“ nota wspólna Polski, Ju- 

gosławji, Czechosłowacji, Rumunji i 

Grecji. Potem o tej nocie zapomniano, a 

nawet ją zdementowano. Nota jednak 

swoje zrobiła i utorowała Polsce zwy- 

cięstwo na tej 54-ej sesji Rady Ligi Na- 
rodów. Wielkie państwa bardzo nie lu- 
bią, jak się o ich mniejszościach mówi. 

Nietylko  zreszę państwa wielkie: 

Tego samego roku, tylko latem, wszech- 

władny wówczas w Hiszpanji gen. Pri- 

mo de Rivera w Madrycie, dokąd Liga 

Narodów zjechała,  naurągał wprost 
Niemcom za to, że. oni o mniejszościach 

w Hiszpanji ośmielili się wspomniec. 

Wielkie państwa lubią stosować ochro- 

nę mniejszości, lecz za nic na świecie 

nie zgodzą się, aby ich samych tym sy- 

- przygotowywania jej 

stemem uszczęśliwić. To też odwoływa- 

nie się do szlachetnych pomysłów o ge- 

neralizacji wspaniałego systemu ochrony 

mniejszości jest specyfikiem doskonałym 

i min. Zaleski na własnem powodzeniu 

mógł się przekonać, że nietylko wojna 

okopowa, lecz czasami także i manewr 

i śmiała koncepcja może się w dyplo- 

macji przydać. 

Nie można jednak na tę całą sprawę 

patrzeć z taką naiwnością grzecznego 

dziecka, jak ten publicysta, którego ar- 

tykuł przeczytałem w endeckiem piśmie, 

a który wywodził że' ponieważ Polska ma 

opiekę Ligi Narodów nad swojemi 

mniejszościami, to „anomalją* jest, że 

inne państwa tego nie mają. Taką samą 

„anomalją* będzie to, że jedno państwo 

jest wielkie, inne małe, jedno zwycię- 

skie, inne zwyciężone, jedno biedne, in- 

ne bogate. Opieka nad mniejszościami w 

Polsce jest odbiciem warunków  histo- 

rycznych, które istniały w 1919 r., jest 
skutkiem tej zależności, w której wy- 

swobadzająca się Polska, prowadząca 

wojnę z Ukraińcami, Niemcami, bolsze- 

wikami i Czechami, wówczas wobec 

wielkich mocarstw znajdowała się. ©- 

pieka nad mniejszościami w Polsce jest 

rodzajem enklawy wielkich mocarstw, 

wchodzącej w samą suwerenność pan- 

stwa polskiego, jest czemś niedalekiem 

od kapitulacyj, które państwa europej- 

skie państwom nieeuropejskim narzuca- 

ły, jest zaprzeczeniem „równości wobet 

prawa* państw mniejszych i większ 7ch. 

Podobnie opieka nad  mniejszoś ui 

Rumunji, Grecji, Jugosławii jest daniną, 

krórą te państwa muszą składać, płacąc 

w ien sposób za powiększenie swy<h 

terytorjów, które w 1919 r. z łaski mo: 

carstw zyskały. 

Może dużo ludzi mi weźmie za „łe 

to, co teraz napiszę, ale ponieważ uwa 

žain, że przy studjowaniu naszego niic- 

dzyraiodowego położenia nigdy nie mo- 

że być za mało objektywizmu, — więc 

pozwolę sobie zauważyć, że generaliza- 

cja mniejszościowa min. Zaleskiego bar- 

dzo jest podobna do sprawy zbrojeń 

kanclerza von Papena. Cóż bowiem mó- 

wi Polska: „jeśli chcecie opiekować się 

  

naszemi mniejszościami, to pozwólcie, 

abyśmy my wzięli udział w opiece nad 

waszemi mniejszościami. (Co mówią 

Niemcy: „jeśli chcecie abyśmy my byli 

rozbrojeni, to rozbrajajcie się sami*. To 

zestawienie jest nietylko objektywnie 

prawdziwe, lecz także dające z siebie 

wysnuć pewien morał. "A mianowicie 

identyczne sytuacje są matkami iden- 

tycznej polityki. Wbrew jednolitej opinii 

prasy polskiej twierdzę zawsze, że z 

Niuiicami mamy mało interesów rozbież- 

nych a natomiast dużo interesów wspól- 

nych. Nie znaczy to, abym nie rozutruał, 

że istnieje wielka dysproporcja znacze - 

nia pomiędzy sprawą mniejszościową w 

Pclsce, a zbrojeniami Niemiec. Uchyle- 

nie się Polski od kontroli mniejszościo- 

wej nie zagraża niczem Niemcom, nato- 

miast zbrojenia się niemieckie w o%ec- 

ne; chwili i przy obecnym stanie po'- 

skc - niemieckich stosunków stanowią 

straszne niebezpieczeństwo dla Polski. 

® 

Prof. Stroński rzucił w jednym ze 

swoich artykułów " niesłychanie ważne 

wyznanie, które, przyznam się, ukonsek- 

wentnia i ulogicznia politykę, którą pro- 

wadzi i którą w dziedzinie stosunków 

międzynarodowych rządowi polskiemu 

prowadzić zaleca. 

Pisze mianowicie prof. Stroński: 

Przeznaczenie. Niemcy się uzbroją w kaź- 
dym razie, a wtedy wojna. Na to niema rady. 

Oto polityka i dyplomacja naszych dni. I 
niema w takiem oświetleniu sprawy ani trochę 
przejaskrawienia rzeczywistości. Niemcy bar- 
dzo trzeźwo stawiają na to pogodzenie się 
wszystkich z nieuchronnym losem. Uprawniają 
ich do tego doświadczenia. 

Jest w tem jakiś ponury nadmiar  lekko- 
myślności. Za ostatnią wojnę odpowiedzialne 
były Niemcy. Za przyszłą wojnę będą odpo- 
wiedzialni raczej ślepi, głusi i bierni wobec 

krok po kroku przez 
Niemcy. Już dzisiaj ciężko zarysowuje się ta 
odpowiedzialność. 

Oczywiście, gdybym był zdania prot. 

Strońskiego, że wojna będzie, że wojna 

być musi, to natychmiast zabrałbym się 

do popełniania przestępstwa, przewidzia 

nego w art. 113 naszego nowego kodek- 

su karnego (też pomysł absurdalny!) i 

wzywał do przyśpieszenia wybuchu tej 

wojny, aby Niemcy zmuszone były wo: 

jować w gorszych dla siebie kondycjac*. 

Ale ja nie wierzę w wewnętrzną woj- 

nę europejską i powyższą deklarację 

prof. Strońskiego uważam za proroctwo 

błędne. Oczywiście raz jeszcze powiera, 

że człowiek, który wierzy w wojnę euro: 

pejską, powinien prowadzić taką polit '- 

kę, jak prof. Stroński. Ten jednak, któ- 

ry dopuszcza możliwość najwyżej woj- 

ny niemiecko - polskiej, ten powinien .sź 

za tem, co ja radzę. 

To nie z mojej winy przy końcu te- 

go artykułu odezwały się takie akcenty 

dramatyczne. Wojny europejskiej nie bę 

dzie, Panie Profesorze! Historja panu 

pokaże, że Pan się myli. W r. 1925 w 

sprawie polityki wewnętrznej, na odcin- 

ku ziemiańskim tak samo stało dwóca 

publicystów: jeden mówił „przeciw Pił- 

sudskiemu'', drugi „za Piłsudskim". Zie- 

miaństwo poszło za Piłsudskim. Dziś je- 
den mówi: „wojna będzie”, inny: „nie 

będzie. Niestety, olbrzymia większość 

społeczeństwa polskiego prowadzi poli- 

tykę, która potwierdza przypuszczenia 

tego pierwszego publicysty, który mówi, 

że „wojna będzie', Cat. 

— © — 

  

WILNO. — W dniu wczorajszym 1lbm. o godz. 18 min. 20 przybył do Wil- 

na ct. Marszałek Józef Piłsudski. — Nadworcu witałi p. Marszałka p. wojewo- 

da Beczkowicz, 

rządowych. 

przedstawiciele wojskowości i władz państwowych i samo- 

P. Marszałkowi towarzyszy dr. Woyczyński. Pobyt p. Marszałka w Wilnie 

związary jest z grą wojenną, jaka się będzie cdbywala przez parę dni w Pałacu 

Repreztrtacyjnym. 

Ambasador Skirmunt u sir Simóna 
LONDYN PA1. — Ambasador |. -*- 

czypospolitej Skirmunt odwiedził we 
wtorek sir Johna Simona i odbył z bry 
tyjskim ministrem spraw zagranicznych 

  

Obrady Trybunału 
BERLIN PAT. — Z wczorajszej roz- 

prawy przed Tryb. Stanu w Lipsku 
zasiuguje na uwagę fragment polemiki 
między przedstawicielami stron. Strona 
oskarżająca stawia zarzut, że mianowa- 
nie komisarza rządu w Prusach nastąpi- 
ło po  uprzedniem porozumieniu 

się gabinetu vom Papena z narodowymi 
socjalistami. Twierdzeniu temu kategory 
cznie zaprzeczył ' przedstawiciel rządu 
Rzeszy dr. Gottheimer, utrzymując nato- 
miast, że nominację komisarza zalecał'm. 

Guższą rozmowę na temat sytuacji mię- 
dzynarodowej w związku z zagadnienia- 
mi, obchodzącemi Polskę. 

POOR 

Stanu w Lipsku 
in. minister Sewering. W wyniku tej po 
lemiki przedstawiciel frakcji socjał - de- 
miokratycznej zgłosił wniosek o wezwa- 
nie w charakterze Świadków kanclerza 
Papena, Hitlera i przedstawiciela Klubu 
Szlacheckiego von Gleichena. 

W związku z tem minister Sewering 
ogłosił w prasie oświadczenie, że nigdy 
nie zachęcał ministra spraw wewnętrz- 
nych Rzeszy Gayla do powołania kotmi- 
sarza rządowego w Prusiech. 

0 podział majątków monarchii habsburskiej 
WIEDEŃ PAT — Wczoraj odbyło się pod nionarchji habsburskiej. Ze strony austrjackiej 

przewodnictwem prezydenta  Soldafiego posie 
dzenie austrjacko - węgierskiego sądu rozjem- 
czego w sprawie. podziału majątków dawnej 

postawiono zarzut niekompetencji sądowej. — 
iermin nowego posiedzenia podany będzie do 
wiadomości stron przez prezydenta. 

  

Pod grożbą zbrojeń niemieckich 
LOCARNO WSCHODNIE 

LONDYN PAT. — „Daily Telegraph“ 

twierdzi, że nowe francuskie  projekiv 

rozbrojeniowe obejmować będą także 

sugestje zawarcia wschodniego Locarna 

pod postacią regjonalnego paktu o nie- 

agresji na 10 lat pomiędzy Niemcami a 

ich sąsiadami na wschodzie i południu, 

czyli że za specjalne obcięcia w zbroje 

niach Francji Niemcy miałyby zobowią- 

zać się do niewszczynania sprawy kory- 

tarza i Gdańska. 

Francja, Polska i Czechosłowacja 

orzgręb'by uzyskania gwarancji Wiel- 

kiej Brytanii, lecz zdaniem dziennika — 
  

  

Wobec wiadomości, ktorą wyczytałem w 

„Gazecie Warsz.*, że znalazłem się na liście 

świadków w procesie pomiędzy p.p. Grażyń- 

skim, a Studnickim, muszę, niestety dać kil- 

ka słów wyjaśnienia. 

Nic nie wiedziałem o tem, że będę wysu- 

nięty jako Świadek, nie bardzo też rozumiem, 

co mógłbym zeznawać. Uważam, że wzywa- 

nie Świadków endeków i opozycjonistów 

przez p. Studnickiego, stanowi z jego strony 

nietylko błąd, lecz mija się z jego intencjami, 

o ile je znam. Zeznania endeków, czy p. Kor- 

iantego, pójdą po linji walki politycznej z p. 

Grażyńskim, jako przedstawicielem rządu nie- 

nawistnego im, ponieważ potrafił przykrócić 

ich nadużycia i swawolę. Proces ten, gdyby 

miał się istotnie odbyć, byłby tylko odnowie- 

niem przed sądem tych wszystkich zarzutów, 

które śląskie pisma opozycyjne wysuwają prze 

ciwko swojemu wojewodzie. Wszystko to nie 

będzie miało nic a nic wspólnego z temi zało- 

żeniami z polityki międzynarodwej, o którą p. 

Studnickiemu chodzi. 

Przypuszczam także (to już pod adrescr1 

„Gazety Warsz.*), że p. Studnicki, jako je- 
den z najstarszych działaczy z czasów jeszcze 

Polski podziemnej, jest osobistością ze swej 
indywidualności, dostatecznie znaną, aby wie- 

dzieć, że w procesie nie działa jako  współ- 

pracownik konserwatywnego „Słowa”. 

Z innej strony uważam, za wręcz niesma- 

czne, że woj. Grażyński wytoczył p. Studnic- 

kiemu ten proces. Wyraz „szkodnik*, który P- 

Studnicki użył, nie obraża honoru p. Grażya- 

skiego, ani nie podaje w wątpliwość jego ucz- 
ciwości. Każdy uważa swego przeciwnika poli- 
tycznego za szkodnika i p. Grażyński nie 

miał żadnego „musu* wytoczenia procesu dia 

swego oczyszczenia się. P. Studnicki uczył 

młodzież uniwersytecką marzeń o niepodległo- 

ści wtedy, kiedy p. Grażyński siadywał na i«- 

wach wszechnicy jako uczeń. P.  Grażyński 

powinien raczej czynami, nie procesem sądo- 

wym przeciwko weteranowi polskiej myśli 
niepodległościowej dowieść, że służy dobrze 

Rzeczypospolitej. 
+ St. Mackiewicz. 

  

  

nic można oczekiwać udzielenia takiej 

gwarancji przez Wielką Brytanię. 

FRANCUSKI PLAN ZABEZPIECZENIA 
POKOJU 

PARYŻ PAT. — Albert Julien w „Petit Pa- 
risien* podaje szczegóły pianu konstrukcyjne- 

go, opracowanego przez delegację francuską w 

Genewie. Pian przypominać ma poniekąd swo 

im układem umowę, zawartą w Locarno. Gru- 

puje on pod wspólnym tytułem 5 projektów 

umów: ogólną konwencję rozbrojeniową, ogól 

ny pakt konsultatywny, regjonalny pakt wza- 

jemnej pomocy, bezpieczeństwa i kontroli, pro 

jekt dotyczący utworzenia międzynarodowej si 

ły militarnej i protokuł w sprawie zastosowa 

nia zasady równości praw. Pakt regjonalny 

przeznaczony jest wyłącznie dla państw euro- 

pejskich i zawiera zobowiązanie się do nie- 

agresji, jak również inne zobowiązania, zmie- 

rzające do pokojowego uregulowania  wszel- 

kich zatargów Oraz szereg przyrzeczeń w za- 

kresie wzajemnej kontroli i pomocy. 

Międzynarodowa siła zbrojna, której utwo- 
rzenie przewiduje specjalny akt, składać się 
ma z przekazanych instytucji genewskiej pew- 
nych kategoryj wojskowych samolotów, miano 

wicie samolotów bombardujących, których uży 
cie zabronione będzie poszczególnym pań - 
stwom. Zadanie owej uzbrojonej siły lotniczej 

będzie polegało między innemi na roztoczeniu 
kontroli nad lotnictwem cywilnem. 

Wreszcie protokół w sprawie zastosowania 

równości praw przewiduje stwierdzenie w dro 

dze dyplomatycznej obecnego stanu zbrojeń 
we wszystkich krajach europejskich, biorących 

udział w umowie, łącznie z Niemcami. — Na 
podstawie tych właśnie zbrojeń które nie mo- 
ga być w żadnym wypadku powiększone — 
lecz raczej zredukowane, byłaby uznana zasa- 

da równości praw, jakiej domagają się Nier- 

cy. 

HERRIOT W LONDYNIE I PRZYGO- 

TOWANIA FRANCUSKIE 

PARYŻ PAT. — Szczegóły podróży 
Herriota de Londynu zostały ostatecznie 
usiałone podczas rozmowy, jaka się od 
była wczoraj między premierem francu- 
skim a ambasadorem angielskim w Pary 
7u. Herriot opuści Paryż we środę o go 
diznie 16 i przybędzie tegoż dnia wie- 
czorem: do Londynu. Wymiana poglą- 
dów między obu premjerami rozpocznie 
się we czwartek rano i przeciągnie się 
przez piątek. Powrót Herriota do Pary- 
ża Oczekiwany jest w sobotę. 

We środę o godzinie 10 rano odbę- 
d.ie się w pałacu Elizejskim pod prze- 
wodnictwem prezydenta Lebruna posie- 
dzenie rady ministrów. 

Na posiedzeniu tem obecny będzie 
Paul - Boncour, przybywający z Gene- 

vy, który poinformuje swych kolegów o 
ostatnich pertraktacjach  rozbrojenio -- 

wych, jako też zapozna ich z planem 
konstrukcyjnym, opracowanym przez de- 
legację francuską. 

Według komunikatu półurzędowego, 
w Londynie: nie będą powzięte ostatecz 
ne decyzje. Rozmowa ta ma stanowić pa 
niekąd rodzaj wstępnego porozumienia 
de bardziej obszernych rokowań, jakie 
rozpoczną się nieco później w Genewie, 
przy udziale również i Niemców Istnieje 
możliwość, że Herriot spotka się w Lon- 
dynie z wybitnym przedstawicielem Sta- 
nów Zjednoczonych Norman Davisem, 
który obecnie tam bawi. 

<= 0 

TITULESCU U HERRIOTA 

PARYŻ PAT. — We wtorek o godzinie 13 

Titulescu opuścił Quai d'Orsay. Rozmowa z 
Herriotem trwała półtorej godziny, poczem 
kontynuowana była z Marselem Rey, szefem 
gabinetu premjera. Interpelowany przez dzien- 
nikarzy p. Titulescu ograniczył się do oświad- 

czenia, że jego wielka przyjaźń dla Francji jest 
znana. Stanowisko jego jako ministra spraw za 
granicznych Rumunji przyczyni się niewątpli- 

wie do zacieśnienia węzłów, łączących oba 

kraje. Titulescu zaznaczył również, że spodzie 

wa się jeszcze jutro przed południem spotka- 
nia z premjerem powtórnie, wieczorem zaś za 

mierza wyjechać do Bukaresztu. 
Według informacyj dzienników, przedmiotem 

rozmów była kwestja ewentualnego udziału 

mniejszych państw w przyszłej konferencji 102 

brojeniowej. 
— © — 

LIKWIDACJA STRAJKU GAZOWNI 

WARSZAWSKIEJ 

WARSZAWA. PAT. W dniu 11 b. m. 
została podjpigana w Ministerstwie Pracy 
i Opieki Społecznej umowa zbiorowa w 

sprawie warunków pracy w gazowni miej- 
skiej m. st. Warszawy oraz protokół, za- 
wierający zgodę na arbitraż eo do wysoko- 
ści wynagrodzenia pracowników gazowni. 
Dokumenty te podpisali przedstawiciele 

magistratu i dyrekcji gazowni miejskiej 
oraz przedstawiciele Centralnego Związku 

Zawodowego Pracowników: Zakładów Miej. 
skich i Użyteczności Publicznej. Tem sa- 
mem zatarg w gazowni miejskiej należy 

uważać za załatwiony, 

LICZBĄ BEZROBOTNYCH 

WARSZAWA. PAT. Według danych 
statystycznych, liczba bezrobotnych, zare- 
jestrowamych w PUPP, wymosiła w dniu 8 

października r. b. 140.168 osób, eo stanowi 
spadek w: stosunku do tygodnia poprzednie 
go o 998 osób. 

STRACENIE ZAMACHOWCA 

TOKJO. PAT. — W więzieniu lczigaja zo- 
stał dziś stracony Koreańczyk, który dokonał 
zamachu bombowego na cesarza w dniu 8 
stycznia. 

„KONTRREWOLUCJA* RiUTINA 

MOSKWIA. PAT. Agencja Tass donosi: 
Wyrokiem Centralnej Komisji Kontrolnej 
Partji Komunistycznej ZSSR w dniu 9 b. 

m. wykluczono z partji komunistycznej 20 
członków należących do grupy kontrrewolu 
cyjnej Riutina, wykluczonego już poprzed- 

mio z partji. Grupa ta usiłowała utworzyć 
tajną organizację kułaków, dążących do 
wprowadzenia w, Rosji ustroju kapitali- 
stycznego. 

MIASTO „GORKIJ* 

MOSKWA PAT. — Prezydjum Centralnego 
Komitetu Wykonawczego ZSSR. postanowiło 
nazwać miasto Niżnij Nowgorod miastem Gor 
kija. 

LISTY Z PRZED 26 LAT 

BIELLA. PAT. Przy zamianie skrzyn- 
iki pocztowej w miejscowości Andorno Mic- 
ca znaleziono pomiędzy murem a ścianą 
skrzynki wiele kart pocztowych z roku 1906 
1909 1915 i 1920 roku. Wszystkie znalezio- 
ne listy i karty pocztowe zostały doręczone 
adresatom z opóźnieniem od 26 lat do 12 
lat. Oględziny techników wykazały, że po- 
wiodem tego nagromadzenia. koresponden- 

cji była szczelina w ścianie skrzymki, nie- 
dostrzeżona przez murarzy. 

OGROMNE DOCHODY LOTERJI 

IRLANDZKIEJ 

DUBLIN. PAT. W dniu wczorajszym za- 
zakończyło się ciągnienie biletów kolejnej 
wielkiej loterji irlandzkiej na rzecz szpi- 
tali Loterje takie urządzane są perjody- 
cznie w związku z wyścigami m Anglji. — 

Osiągnięta ze sprzedaży biletów suma wy- 
mosiła 3.624,448 funtów angielskich. Z su- 
my tej 2.378.439 przypada ma wygrane, 
906.112 funtów — na rzecz szpitali, reszta 
na wydatki organizacyjne. Od czasn pierw- 
szej tego rodzaju loterji, zorganizowanej w 
moku 1930 szpitale irlandzkie uzyskały z 

tego źródła przeszło 4 miljony- funtów do- 
chodu. Zysk skarbu państwa z opłaty stem- 
plowej wyraził się sumą 694.980 funtów. 

KATASTROFA EKSPRESSU 

WIEDEN—PARYŽ 

WIEDEŃ. PAT. Na pociąg ekspres, 
idący z 'Wiiednia do Paryża, dokonano 
wczoraj po południu zamachu w pobliżu 
stacji Marchtrenk. Nieznani sprawcy roz- 
kręcili śruby szyn na długości kilkunastu 
metrów. iPociąg który w tem miejscu idzie 
zazwyczaj z szybkością 90 klm. na na godz. 
byłby się wykoleił, gdyby drożnik nie zau- 
ważył ma czas uszkodzenia. 

©dsłonięcie pomnika J. Mentwiłła 

  

   
Od prawej ku lewej stoją: ławnik dr. Safarewicz, JE. ks. „arcybiskup metropolita” R. Ja: 

brzykowski, wojewoda Z. Beczkowicz, JE. ks.biskup - sufragan Michalkiewicz i prezes К- 

mitetu budowy pomnika p. L. Ostreyko. 

 



  

SILVA RERUM 
Gazety krakowskie podają streszcze- 

nie przemówienia prorektora U. J. ks. 
prof. dr. Konstantego Michalskiego, któ- 
ry na inauguracji nowego roku akade- 
mickiego zarysował bardzo ciężką sytua- 
cję najstarszej naszej uczelni. Z prawdzi 
wym niepokojem dowiadujemy się o bra- 
ku... profesorów (w Krakowie!!),* o re- 
dukcji godzin wykładów zleconych, o 
przymusowej oszczędności na książkach 

1 czasopismach... 
Na pięciu wydziałach pracowało 79 pro- 

iesorów zwyczajnych i 28 _ nadzwyczajnych, 
ale 21 katedr było nieobsadzonych. Dał się 
więc odczuwać olbrzymi brak proiesorów. Ła- 

two przewidzieć, jeżeli rząd nie da dotacji na 
katedry, Uniw. Jagiell. może się w niedalekiej 
przyszłości znaleźć w warunkach  katastrofal- 
niych. Zmniejszono znacznie również ilość eta- 

tów asystentów, a jeżeli dodamy, że także wy 

klady ziecone zredukowano z 310 godzin na 
2bv, oraz Ćwiczenia z lektorami — to otrzyma- 

my obraz pauperyzacji, jaka dotknęła Szkołę 

Jagiellońską. 
Dotacje na dzieła i czasopisma naukowe 

spadły do minimum, 
Kontakt z zagranicą uftzymywał U. J. 

przez książki i czasopisma. Smutny fakt mu- 

simy stwierdzić, że naukowych dzieł sprowa- 

dziła Biblj. jagiell. o 50 proc. mniej, aniżeli 

w innych latach, a czasopism o 60 proc. 

Ilość słuchaczy jednak wzrosła w po- 

równaniu z rokiem zeszłym... To jeszcze 

bardziej komplikuje sytuację i utrudnia 

pracę. 
Zastępy młodzieży podniosty się do liczby 

7602 osób, przewyższając liczbę zeszłoroczną 

o 417. Z tej ogólnej liczby uczęszczało na wy- 

dział teologiczny 369, prawa i adm. 3098, ie- 

karski 739, filozoficzny 2840, rolniczy 290, na 

studj. wychow. fizyczn. 188, na iarmację 138. 

O ile chodzi o wyznanie religijne, to się 

zalicza do wyznania rzymsko-katolickiego 5268 

osób, do ormiańsko-katolickiego 1 osoba, do 

grecko-katolickiego 358 osób, do prawosław - 

nego 36 osób, do ewangelickiego 160 osób, 
do baptystów 3 osoby, do mojżeszowego 1872 

osoby, do karaimów 1 osoba, do mahometan 

1 osoba, do buddystów 1 osoba, do bezwyzna- 
niowych zgłosiło się 5 osób. 

Ž zapisanych podało swą narodowość ja- 

ko polską 5936 osób, jako ruską 47, ukraiń- 

ską 291, francuską 1, amerykańską 3, żydow- 

ską 1255, niemiecką 10 szwedzką I, włoską 
1, węgierską 2, turecką 1, bułgarską 3, słowac- 
ką 1, czeską 3, rosyjską 11, białoruską 2, litew 
ską 2, karaimską 1. 

Polonia (2876) zastanawia się nad 
statystyką akademików polskich, uwzglę 
dniając przedewszystkiem stosunki naro- 
dowościowe i wyznaniowe: 

Według ostatniego spisu ludności, procent 
żydów w Polsce wynosi 10,5, gdy tymczasem 
procent żydów na polskich wyższych  uczel- 
niach w ubiegłym roku akademickim 1931 — 
32) przedstawiał się następująco: 

Uniwersytet warszawgki — 23,7 
Uniwersytetu Jagielloński — 25,9 
Uniwersytet Jana Kazimierza — 31,8 
Uniwersytet Stefana Batorego — 29,7. 
Uniwersytet poznański — 0,6. 
Politechnika warszawska — 10,1 
Politechnika lwowska — 12,2. 
Szkoła Giówna Gospod. Wiejskiego — 1,3. 
Akademja Górnicza w Krakowie — 0. 
Akademja Medycyny Weterynaryjnej —5,3 
paca Sztuk Pięknych w Krakowie 

a LR 
Akademmja Sztuk Pięknych w  Warsza- 

wie — 0 
Państwowy Instytut Dentystyczny — 19.6 

W roku akademicki 1928 — 29 było we 
wszystkich szkołach akademickich  rzymsko- 
kat. 67 proc., żydów 19 proc., innych wyznań 
14 proc., czyli na 100 rzymsko-kat. przypada- 
ło 28,5 proc. żydów. jeśli chodzi © poszcze- 
gólne wyższe uczelnie, to stosunek procentowy 
żydów do rzymsko-katolików przedstawiał się 
następująco: 

w uniwersytecie warszawskim 34,7 proc. 
w uniwersytecie krakowskim 44: 
w uniwersytecie lwowskim DRE cs 
w uniwersytecie wileńskim 5045 
w uniwersytecie poznańskim 06 » 
w politechnice warszawskiej 12,7 — ›„ 
w politechnice lwowskiej 205 » 

Uniwersytet Wilenski w tej statysty- 
ce całkiem wyraźnie się wyróżnia; nic 
też dziwnego, że się przypomniały uwa- 
gi prof. Karaffy-Korbutta, który w swo- 
im czasie opracował artykuł na temat wi- 
leńskich stosunków: 

Na uniwersytecie wileńskim, według  sta- 
tystyki ogłoszonej przez proi. Karafię-Korbut- 
ta, na 100 studentów wyznania rzymsko-kato- 
lickiego, przypadało żydów w latach akade- 
mickich: 

1919 — 20 18 proc., 1920 — 21 22 pro- 

(A KA E R ITS T IIS T T I III TSO 

Dniepr tylko... szumi, Ren już oŚwieca. 
Symptomatyczny traf chciał, że otwarcie 

rozreklamowanego dzieła „piatiletki* Dniepro- 

stroju, jakie miało miejsce w tych dniach 

zbiegło się z otwarciem na „zgniłym* Zacho- 

dzie gigantycznej budowy, która jest zarazem 

olbrzymią dynamo maszyną i magistralą ko- 

munikacyjną. W niedzielę, w obecności specjał- 
nie przybyłego prezydenta republiki, otwarie 

zostanie to, co już obecnie prasa określa: „les 

travaux du Klein“. 

QUOD NON FECERUNT GERMANIE... 

Tym razem, wbrew przysłowiu, Niemiec 

wymyślił, a Francuz wykonał: już w 1893 gry 

Alzacja była prowincją niemiecką, alzacki in- 

żynier Koechlin wystąpił z wielkim pomysłem: 

należy tę potężną dziś nieproduktywną siłę, ja: 

ka tkwi w wodach Renu, zużytkować w ol- 

brzymiej elektrowni. Projekt spocząt nieba- 

wem w najglębszych szuiladach biurka cesav- 

skiego namiestnika Alzacji. Jednocześnie bu- 

wiem rząd W. Ks. Badeńskiego, sąsiad Alza- 

cji ze wschodniego brzegu Renu, zapewnił Ber- 

lin, że gdyby do realizacji tego projektu do- 

szło, to przemysł anektowanej prowincji zdo- 

byłby przewagę nad rdzennie niemieckim prze- 

iysłem badeńskim. To były ważne racje, bar- 

dzo ważne racje w r. 1893. To już nie były 

żadne racje w 1920. Reorganizująca odzyska- 

uą Alzację Francja, wróciła do planów Koechii- 

ma. Były bardzo długie, bardzo dypłomatycz- 

ne i bardzo... niepotrzebne konierencje: — 
drugi brzeg Renu jest własnością Niemiec. 

Okazało się, że i Szwajcarja ma z tytułu ja- 

kichś tam konierencyj coś do gadania. Aż w 

1927 roku — dopiero w 1927 roku — rozpo- 

częły się prace. 

El so aka a L L 

TILDEN 

  

W niedzielę miała stolica okazję podziwiać 
najznakomitszego wirtuoza rakiety, wielokrot- 
nego mistrza Świata, w tenisie Wiliama Tilde 
na. Zeszłoroczny mistrz Polski Ignacy Tłoczyń 
ski uległ mu zdecydowanie w 4-ch setach, -- 
przyczem zawodowy mistrz amerykański po- 
kazał grę, jakiej Warszawa dotychczas jeszcze 
nie. oglądała. 

Ilustracja nasza przedstawia 
czas gry. 
SENTINEL 
cent, 1921 — 22 — 30 proc., 1922 —23 — 26 
proc. 1923 — 24 — 32 proc., 1924 — 25 — 
33 proc., 1925 — 26 — 36 proc., 1926 — 27 
— 38 proc., 1927 — 28 — 44 proc., 1928 — 
29 — 49 proc. 

Prof, Karaii-Korbutt pisze: 
„Korzystając z tych cyfr możemy obliczyć, 

zakładając, iż tempo przyrostu pozostanie to 
samo, że w roku akademickim 1935 — 36 licz 
by studentów rzymsko-katolickich i izraelitów 

Tildena pod- 

na uniwersytecie wileńskim zrównają się, w 
następnym zaś roku 1936 — 37 roku akad. 
izraelici będą już liczebnie przeważali". (str. 

586). 
Czy przewidywania prof. Karaity- 

Korbutta sprawdzą się, pokaże bliska 
przyszłość... Lector. 

! 

DIE 5-te „KATHOLISCHE“ ARMEE 
NA ZACHODNIM FRONCIE 

Opowiadanie i rozmowa z porucznikiem Władysławem Peksa. 

L 
Dziś jeszcze, gdy sięgamy pamięcią 

wstecz, wydaje się nam trudnem do zro- 
zumienia, by ktoś nie ujmował zjawisk 
życiowych, w sposób zupełnie podświa- 
domy może, ale pod kątem wojny Świa- 
towej. Przeżyliśmy ją i wżyliśmy się w 
nią i postarzeliśmy przez nią. Była przez 
lata naszym chlebem powszednim, chle- 
bem gorzkim, z trocinami, była tak cięż- 
ką i trudną do przebycia. Rok każdy 
wydawał się być dziesięcioleciem. Pozo- 
stały krzyże i jeszcze dla nas świeże 
mogiły, pozostały wspomnienia, tem pla- 
styczniejsze, im bardziej bezpośrednio 
przeżyte, pozostały sny, w których czło- 
wiek, budząc się dziś jeszcze, w  cie- 
płem łóżku spokojnego miasta, maca w 
ciemności szukając ręcznego 
Pozostali kalecy, inwalidzi, pozostali de- 
kownicy i kapitaliści, którzy na wojnie 
zarobili, pozostali ludzie mocni, którzy z 
wojny tej wynieśli wiedzę, lub nabyli do- 
świadczeń. — Ałe przemija wszystko. W 
sposób dła nas nieomal dostrzegalny 
wyrasta nowe pokolenie... Co tam!—wy 
rosło już! Można dziś z niemi rozma- 
wiać, dyskutować na różne tematy, moż- 
na uprawiać sporty, tańczyć, pracować, 
jednem słowem uważać już można za 
dorosłe pokolenie, które nie czytało z 
zapartym tchem, a później z nudą i re- 
zygnacją, wojennych komunikatów z 
pod Verdun i Prus Wschodnich, z nad 
Prutu i Marny, z Isonzy, Erzerumu, Be- 
ssąrabji, Rygi, Sommy = a tem bardziej 
tam nie było i udziału nie brało. — Nie- 

_ tylko nie przeżyło tego, ale... często słu- 

i 

granatu., 

chać o niem nawet nie chce. 

W komedji angielskiej p.t. „Mam pra 

wo odejść”, autor zobrazował nam mło- 
dzież, która grając w tenisa, bawiąc się 
i pławiąc w doczesnej młodości, bun- 
tuje się przeciwko starszym, którzy im 
ciągle narzucają swoją... „wojnę”. — 
Przeszła? Chwała Bogu! Dość! dość! sły 
szeliśmy już po tysiąckroć razy jak sie- 
cze karabin maszynowy, jak wybuchają 

granaty, wiele trupów zaległo przedpo- 
la tej, lub tamtej bitwy. Co to kogo inte- 
resować może. 

Z Remarqua zrobiono kwestję poli- 

tyczną. Może sam autor chciałby ją ująć 

w ten sposób, ale — mu się to nie uda- 

ło. „Na Zachodzie bez zmian*, jest tyl- 

ko żywym  pamiętnikiem Фа — tego, 

"który tam był. A było tam miljony ludzi, 

dla których posiadanie stalowego hełma 

stanowiło większą wartość, niż posiada- 

nie dziś setek tysięcy dolarów, bo roz- 

strzygało nieraz o jego życiu, lub śmie 

ci. Tak — było ich dużo, ale czy dużo 

ich jeszcze — jest 

Przed niedawnym czasem obchodzo- 
no rocznicę bitwy pod Verdun. Wznie- 
siono tam pomnik. To takie zrozumiałe 
i takie bliskie. Niewątpliwie dużo je- 
szcze francuskich uczestników frontu 
wzięło udział w uroczystości, ale w tłu- 
mie obecnych, stanowili napewno zniko 
my zaledwie procent. — Myśmy się przy 
zwyczaili naprzykład, że gros naszego 
korpusu oficerskiego stanowili oficero= 
wie ostrzelani w Wielkiej Wojnie. 

Porucznik 3 baonu saperów w Wil- 

NA CZEM POLEGAJĄ! 
Ren ma swoje porohy: niebezpieczne zwa- 

ły skalne tamujące żeglugę. Najgroźniejszym 

był taki poroh pod istenheim. Otóż obecnie 

na półtora kilometra od jego załomów, wypa- 
da od koryta Renu szeroki kanał, projekto- 

wany już przez Stanisława Leszczyńskiego 

„wielki Kanał Alzacki", ten kanał omija  nie- 

bezpieczny poroh i wpada po kilkunastu kilo- 

metrach na nowo do Renu. Oto pierwsza część 

dzieła. Dzięki niemu nawigacja na Renie mo- 

że się odbywać wzdłuż całej rzeki. Istenheira, 

groźny Istenheim nie istnieje już jako coś in- 

nego, niż jako miejsce wycieczkowe (3 ruiny 

zamków!) dla turystów z Baedeckeranii. 

K EMBS. 
Tymczasem w niewielkiej mieścinie alzac- 

kiej Kembs, nadreńskiem Kembs, o kilometr 

od tego miasteczka, powstał kompleks 

budow Ii, jedno z największych dzieł no- 

woczesnej techniki. Powstała najpotężniejsza 
kuźnia wodno — elektryczna  dostarczycieika 

prądu na 13 wschodnich pedariamentów Fran- 

cji. 
Pięć lat dzieli nas od rozpoczęcia pric. 

W ciągu tych pięciu lat stanęło: 1) kanał wpro 

wadzający wodę długości 6 kiłometrów, 15U 

mtr. szeroki, 12 m. długi; 2) olbrzymia tama 

na Renie z pięcioma 30 metrowej szerokości 

przęsłami, łącząca niemiecki brzeg z brzegiem 

francuskim i umożliwiająca podniesienie po- 

ziomu wód. aż do 7 m. wyż. poziomu rzeki, 

3) jedna śluza 185-cio, druga  100-metrowa, 

szerokie na 25, głębokie na 20 metrów, 4) wy- 

twórnia prądu elektrycznego zaopatrzona w 

6 turbin — przemienic o sile po 200.000 koni 
parowych których roczna produkcja energji wy 

nosić będzie 

700 MILJONÓW KILOWATÓW NA GODZINĘ, 

5) i wrzeszcie kanał spławowy, odprowadza- 

jący wody z powrotem do Renu. 

Tem jest, w cyfrach i obliczeniach, nad- 

reński Dnieprostroj. 

CZARNE I BIAŁE JEZIORA 
Ale nie koniec na tem! Budowniczowie 

kembskiej elektrowni liczyli się z tem, że choć 

wody rzeki pracują tak samo za dnia, co no- 

cą, to niemniej noc jest tą porą, kiedy zapo- 

trzebowanie prądu ©lektrycznego przez ludzi, 

jest najsilniejsze. Trzeba było wynaleźć miej- 

sce na odpływ, na przechowanie nadmiart 

wytwarzanej za dnia energji. 
ów nadmiar zużyty zostanie obecnie na 

szczególną pracę: służyć on będzie do przepę- 

dzenia wód dwóch jezior wogerskich, Czarne- 

go i Białego, położonych w okolicy. Drugie 

z nich jest położone o 100 m. wyżej od pierw- 

szego: przepędzenie, tych wód wchłonie więc 

za dnia zbędną energję elektryczną. Nocą wra- 

cające tą samą drogą wody, zwrócą automa- 

tycznie zużytą na tę pracę siłę. 

To co w niedzielę będzie inaugurować pie: 

zydent Lebrun, to nie jest bynajmniej dzieło 

skończone. Gdy dobiegnie do końca, będzie 

Kembs reprezentowało siłę 5 miljardów Kilo- 

watów godzinowych rocznie, czyli energię, 

zdolną ošwietlač i ogrzewać cały wschód 

Francji, poruszać jego wszystkie fabryki, linie 

kolejowe. Trat chciał, że pierwsza część tego 
dzieła, dokonano... w pięciu latach. Trat chciał, 

że ukończono jego właśniej wtedy gdy Sowie- 

ty inaugurują rezultat „piatiletki“ — Dniepro- 

stroj. Dużośmy słyszeli o Dnjeprostroju, maio, 

zgoła nic, o Kembs. Teraz, nagle, niemał w 

ciągu jednego dnia, wyrasta w naszej świado : 

mości nierozreklamowane, nie rozwieszczone 

urbi et orbi hałaśliwą propagandą. Ale Kembs 

już dziś rozświeca. Kembs nie jest mitem. 
Kembs — to jakby zdanie egzaminu przez za: 

chodni system pracy. 

     
    
    
    
    

    

Aspiriny. 

przyswajalności 

   

nie Władysław Peksa, był w tej najstra 

szniejszej bitwie świata. 

— Wielu — sądzi pan — mamy 

dziś oficerów w armji polskiej, którzy 

byli... tam? 
— Bo ja wiem, może kilku, kilkuna- 

stu, którzy to widzieli własnemi oczyma. 

Z okazji rocznicy verduńskiej, zwra- 

camy się więc z prośbą o przekazanie 

nam wspomnień jego osobistych i; wra 
żeń i przeżyć na tym odcinku śmierci. 

Porucznik nie potrzebuje sięgać do 

notatnika. „Takich' rzeczy się nie zapo- 

mina. Sądzę, że o takich rzeczach mógł- 
by ktoś chcieć zapomnieć. Ale idą one 
przez życie całe wrosłe w mózg i pa- 
mięć i sny i siądą na trumnie kiedyś 
i grób zda się im być lejem granatu, a 
szmer drzew cmentarnych — gwizdem 

pocisku. 
— Jak się pan dostał na front zacho- 

dni? 
— Zwyczajnie. Byłem żołnierzem 5 

baonu pionierów w Głogowie. Dlatego 
żołnierzem, że jako Polak, karany za 
sprawy polityczne, nie miałem prawa do 
kadeckiej służby. Nazywało się: „poli- 
tisch verdichtig'. W roku 1913 mane- 
wry armji niemieckiej dawały nam w 
dostateczny sposób przedsmak wojny, 
ale o takiej nie myśleliśmy nigdy. W czte 
ry dni po mobilizacji byliśmy w drodze. 
Kierunek — Francja. Sztandary, entu- 
zjazm, powiewanie chusteczek, kwiaty 
w lufach karabinów. Ulice pełne tłumów, 
dworce pełne tłumów. Łzy i śmiech, 
śpiew i łkanie. Pan wie wresztą — tak. 
było wszędzie. Napisałem list, w którym 
żegnałem matkę moją... ; 

Trzy dni jechaliśmy przez Niemcy i 
„stanęli pod Luxemburgiem. Nazajutrz 
forsowny marsz i' byliśmy już w kraju 
nieprzyjacielskim. 

l nigdy nie zapomnę tego poranka. 

Pod stałą kontrolą 
całego sztabu chemików odbywa się fabrykacja 

Badanie i sprawdzanie daje zupełną 
gwarancję czystości, równomiernego składu i dobrej 

preparatu. 
się do Aspiriny odnosić z zupełnem zaufaniem. 

Aspirina istnieje tylko jedna! Do nabycia w aptekach. 

SŁOWO 

Znowu rewelacje o Kronprinzu 
BERLIN PAT. — W związku z ożywioną 

działalnością, jaką ostatnio rozwijał były kron- 
prinz, socjalistyczny „Vorwaerts* publikuje na 
naczelnem miejscu, sensacyjne rewelacje. — 
bziennik pisze, że były kronprinz miał kilka- 
krotnie spotykać się z rozmaitemi osobistościa 
m ze świata politycznego i że złożył on na- 
stępującej treści oświadczenie: Papen, Schlei- 
cher, Hindenburg i on, jako były kronprinz, 
wiedzą czego chcą i panuje między nimi zu- 
pełna zgoda. We właściwej chwili Hindenburg 
wyznaczy go na regenta i sam ustąpi. Rząd 

oprze się wówczas na Reichswehrze, policji i 
400 tysiącach uzbrojonych stahlnelmowców — 
Nie dojdzie do powtórzenia się wypadków z 9 
października. Inicjatorzy tego planu zdecydowa 
ni są walczyć za swoją sprawę i umrzeć za 
nią — jeżeli będzie to konieczne. Ruppert von 
Wittelsbach wtedy, kiedy kronprinz zostanie re 
gentem, stanie na czele monarchji naddunaj- 

skiej.. 
We wtorek ukazało się oficjalne dementi, w 

którem powyższe doniesienie zostało nazwane 
„produktem czystej fantazji". 

Rozruchy bezrobotnych w Belfast 
BELFAST PAT. — Bezrobotni usiłowali 

zorganizować pochód, który policja kiłkakrot- 
nie rozpędzała przy pomocy pałek gumowych. 

W całem mieście wzmocniono ochronę policyj 
ną. Po ulicach miasta patrolują oddziaty poli- 
cji i samochody pancerne. 

BELFAST PAT. — Rozruchy bezrobotnych 
ponowiły się we wtorek po południu. Tłum u- 
siłował unieruchomić ruch uliczny, obrzucając 

kamieniami szyby wystawowe, samochody i 
trarmwaje. Policja rozproszyła  maniiestantów, 

lecz ci po pewnym czasie zaatakowali ją zno- 

wu. Policja przystąpiła do rozpraszania tłumu 

większemi siłami. Z tłumu dano kukanaście 

strzałów, na co policja odpowiedziała salwą — 

W czasie rozruchów 15 osób odniosło rany.-— 
Ostatecznie spokoj został przywrócony. 

  

Krwawe zajście pod Kielcami 
KiELCE PAT. — Na tle kradzieży drzewa 

z lasów doszło w dniu 10 bm. o godz. 17.30 

we wsi Niwie pod Daleszcami w pow. kielec 

kim do krwawego zajścia. Mianowicie gajo- 
wy radiesnictw: Daleszyce przyłapał 2 osobni 

ków na kiadzieży drzewa. €i ostatni stawiii 

gajowenu «pór, tak. że gajowy w obronie 

wiasnej użył broni palnej, zabijając jednego Z 

osoimików. Zaałaurow ana wypadkiem ludnosć 

w liczbie około 360 osób, usiłowała dokonać 

samoszdu na gajowym. I zybyła na miejsce 

policja w sile 2 szerzy: wych zdołała przeszko 

Gzić napaści na gajo c, jednakże została 

równiez przez tłum zaatakowana grade: ka- 

mieni tak, że zmuszona była dać strzały 0- 

strzegawcze, a gdy te nie odniosły skutku — 

strzały do tłumu. W rezultacie dwie osoby zo 

staty zabite, a jedna raniona. 

  

    

Rozstrzelanie szpiega w Lubiinie 
WARSZAWA PAT. Wyrokiem 

Wojskowego Sądu Okręgowego nr. 2 w 

Lublinie wydanym w postępowaniu do- 

raźnem w dniu 5 października rb. star- 

szy strzelec 24 p. p. Władysław Hoti- 

man skazany został za zbrodnię szpiego 

stwa na karę Śmierci przez  rozstrzela - 

nie, požbawienie praw i wydalenie z 

wojska. Pan Prezydent nie uwzględnił 

prośby skazanego o łaskę, wobec czego 

wyrok został wykonany w dniu 5 paź- 

dziernika 1932 r. o godz. 16, min. 25 w 

Lublinie. 

ZET PETA NORA GDECZT OOOO DZE ORZEC PRESS 

Defraudant sam się zgłosił do policji 
ZBYTNIA LEKKOMYŚLNOŚĆ ZAPROWADZIŁA DO WIĘZIENIA 

WILNO. — Wczoraj rano do wydziału 

śledczego zgłosił się urzędnik komendy straży 

ogniowej Wasilewski, poszukiwany od dwóch 
dni przez policję, którego z polecenia kierow 

nika wydziału natychmiast aresztowano. Wasi 

iewski zdeiraudował 3 tysiące złotych, podję- 

tych przez niego dia wypłaty rzemieślnikom 

straży za wykonane prace. . 

Na podstawie sporządzonych list płacy ma 

gistrat wypłacił dla straży dwukrotnie po pół 

tora tysiące złotych, lecz Wasilewski pieniądze 

te zataił, tłumacząc strażakom, że zwłoka spo 

wodowana jest potrzebą uzyskania zatwierdze 

nia tego rodzaja wydatków przez Radę Miej- 

ską. 
"Na zapytania zaś magistratu, dlaczego nie 
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ULUBIONA PASTA DO OBUWIĄ 

„J A V M UM 

Dlatego też można 

Na skoszonych polach stały jeszcze zło- 
te snopy zboża, a słońce wstało takie 

czerwone, jak spodnie żuawów. Trochę 

mokry od rosy, leżałem w słomie i na- 

gle... obudziła mię trąbka. Dźwięki szły 

ku nam po rżysku. To była trąbka kira- 

sjerów francuskich. Dwa szwadrony pod- 

jazdu krążyły gdzieś opodal. Mój Boże, 

wtedy jeszcze kirasjerzy wystąpili w pan 

cerzach, a piechota francuska w czerwo- 

nych spodniach! Jak na obrazku. Tak 

się zaczęła ta wojna. 

— Czy była to pierwsza potyczka? 

— Nie, Francuzi cofnęli się. U nas 

padła komenda: „Aut! Vormarschieren! 

Nazajutrz padły pierwsze strzały. 

— Do jakiej armji pan należał? 

— O, właśnie, chciałem 0 tem po- 

wiedzieć: do 5-tej. Armja nasza złożona 
była z pułków poznańskich i górnoślą- 

skich. Przeważała u nas liczba Polaków 

przezwano ją zatem „Die  Katholische 

Arme", albo „die polnische Armee“ i 

nie ufano nam bardzo... Ale wróćmy do 

tych pierwszych strzałów. Padły 

one, o ile mnie pamięć nie myli, koło 

miejscowości Etć. Rozgorzała bitwa, a 
trwała trzy dni. Artylerja niemiecka wa- 
łiła pociskami, francuska im odpowiadała. 

Piechota szła do ataku, okopywała się, 
strzelała, słowem a la guerre comme a la 
guerre! Wszystko w porządku. 

Była to jeszcze ruchoma wojna. 
Znowu się Francuzi cofnęli, zno- 
wu komenda „aut“! Przed nami le- 
żało pole czerwone: to trupy żołnierzy 
francuskich w swoich spodniach. Krew 
czerwoną nie była — wsiąkła w ziemię. 
Było gorąco, strasznie gorąco, a musie- 
liśmy maszerować poprzez masy trupów. 

Dano nam dodatkowe porcje tytoniu i 

belgijskiego koniaku dla zabicia smrodu. 

_ Jużeśmy wtedy widzieli wojnę: wsie po- 

palone i moje pierwsze wielkie wraże- 

nadsyła pokwitowań, Wasilewski tłumaczył to 
nieobecnością niektórych odbiorców, którzy rze 
komo byli na urlopie i z tego powodu nie 
mogli pobrać należnych im sum. 

Po ostatniej Radzie Miejskiej strażacy zwró 
cili się do komendanta Waligóry, prosząc go 
o interwencję i przyśpieszenie terminu wypła 
ty. Wówczas okazało się, że pieniądze Wasi- 
lewski otrzymał już przed miesiącem, lecz wy 
płaty nie dokonał. 

Badany Wasilewski nie negował, że pienią 
dze przywłaszczył, lecz na swe usprawiedliwie 
nie podai że zbyt lekkomyślnie pozaciągał 
przedtem długi, które musiał spłacać z ogrom 
nemi procentami. Lichwiarze poprostu okradali 
go, żądając w pewnym momencie całej sumy 
wraz z odsetkami. 

Nie mając innego wyjścia naruszył powie- 
rzone mu pieniądze, licząc, że w potrzebnej 
chwili pokryje niedobór nową pożyczką. 

Przez dwa dni poszukiwał pieniędzy, a gdy 
starania nie odniosły skutku, postanowił sam 
oddać sięw ręce władz, by ponieść konsek- 
wencje. * 

Wasilewski był bardzo pilnym urzędnikiem 

i cieszył się dobrą opinją. Podczas wojny był 
odznaczony za dzielność krzyżem Virtuti Mi- 

litari. 
Miał na utrzymaniu żonę i 
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Wzrost wkładów oszczędno- 
ściowych w P.K.0. w m-cu 

wrześniu 1932 r. 
Miesiąc wrzesień b.r. zaznacza się w P.K. 

O. dałszym znacznym wzrostem wkładów 0- 

szczędnościowych, oraz liczby oszczędzających 
w tej instytucji. 

Wkłady oszczędnościowe w P.K.O. wzr- 

sły w ciągu m-ca września o dalszych 3,8 

milį. zł. osiągając na dzień 30-IX r. b. stan 

371,3 milj. zł., łącznie zaś z wkładami pocho- 
dzącemi z waloryzacji — 401,1 miij. zł. 

Jednocześnie ze wzrostem kapitałów ©- 
szczędnościowych wzrosła znacznie liczba — о- 

szczędzających w P.K.O. : 

W ciągu m-ca września r.b. wydała P.K. 

O. 23.796 nowych książek oszczędnościowych. 

Ogólna liczba czynnych książeczek oszczędno- 

ściowych P.K.O. wynosiła na koniec m-ca wrze 

Śśnia 859.338, łącznie zaś z książeczkami, po- 

chodzącemi z waloryzacji — 897,087  książe- 
czek. 

dziecko. 

nie: matka z dzieckiem zabita pode 

drzwiami własnego domu. Pocisk roz- 

szarpał jej pierś. W szeregach niemiec 

kich straty minimalne. 

— Jak się zachowywała ludność cy- 

wilna? 

— Przytoczę panu przykład: w mia- 
steczku (nazwy nie pamiętam) idziemy 
ulicą. Naraz z okien leci grad kul, leje 

się wrzątek, padają garnki, kamienie. W 

szeregach popłoch. — Kto mógł ten się 

krył. Ja, przyznam, znalazłem się w chle- 

wie. Po chwili ogień ustał, przybyły po- 

siłki. Miasteczko zostało otoczone, a „po 

rządek* wdrożono w sposób następują- 

cy — całą ludność, w tej liczbie kobie- 

ty i dzieci, spędzono do kościoła. Nao- 

koło silne warty. Tam siedzieli całą noc. | 
Nad ranem wybrano z tłumu 7-miu mło- 

dych chłopców, lat około 18 do 20, co 
do których istniało podejrzenie, że strze- 

lali i kulą w łeb! Resztę puszczono wol 

no. Trzeba jednak dodać, że wszystkie 

domy na ulicy, z której padły strzały, z0- 

stały doszczętnie zburzone i spalone. 

To działo się w Belgji. 

Wchodzimy do Francji. Długie „Vor- 

marsche'. Ciągle to „Auf, und auf"! — 

Był to jeszcze podniosły radosny nastrój 

kompanji niemieckich. Być może poje- 

dyńczy człowiek w mundurze „feldgrau* 
miał już dość, chciał już wrócić, zbyt 

bliską była mu jeszcze rodzinna chału- 

pa, ale masa jako taka, armja — owiana 
jednem wielkiem hasłem: „Aut nach Pa- 
ris*! Podoficerowie mieli mapy z takie- 
mi napisami, a na nich czerwoną farbą 
wytknięta droga — do Paryża! Szliśmy 
więc, a wtedy aeroplany nam jeszcze nie 
dokuczały, zresztą wkroczyliśmy w teren 
lesisty. Wie pan, takie piękne buki, dę- 
by. Piękna to była jesień. Teraz co chwi- 

la przebywaliśmy mniejsze utarczki. Woj 
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W WIRZE STOLICY 
AMERYKAŃSKA POLONJA CHCE WIDZIEĆ 

RACŁAWICE 

W przyszłym roku będzie wystawa 

wszechświatowa w Chicago. Polska chętnie by 

się tam exhibicjonowaia, ale budowa przyzwo- 

tego kiosku kosztuje 60.000 dolarów, rząd 

obiecał dać tylko moralne poparcie, cała na- 

dzieja zatem w Polonji amerykańskiej. 

Konsul Straszewski jeździł ostatnio do Chi 

cago namawiać rodaków, by wysupłali nieco 

gotówki. Amerykańscy Polacy chętnie gwarzą 

0 Matce Boskiej Częstochowskiej, o amaranto- 

wym sztandarze, o zagonie ojczystym lecz do- 

lary cliowają głęboko. Wysunęli jednak taką 

propozycję: „przyślijcie nam choć na pół roku 

panoramę raclawicką, a wybudujemy wam 

kiosk z wszelkiemi ubikacjami*. 

Konsul Straszewski spiknął się w Warsza- 

wie z prezydentem Lwowa mister Trojanow- 

skim. 

— Nie możemy pożyczyć panoramy, c- 

świadczył prezydent bo: płótno jest podarte, 

nie wytrzymałoby trudów podróży, twowiacy 

rozszarpaliby mnie — tak są przywiązani do 

panoramy, wreszcie z czegóżby się utrzymy- 

wał magistrat? 

Panorama racławicka jest najdochodow- 

szem przedsiębiorstwem miejskiem. Zeszty rok 

był najgorszym od chwili wymalowania pano- 

ramy t. j. od roku 1894 — dał tylko, tylko 

40.000 zł. netto po odtrąceniu konserwacji i ob 

sługi. W inych latach panorama dawała do- 

chodu do 100.000 zł. netto. 

Od 1894 do 1932, licząc przeciętną, ledwie 

po 60.000, okazuje się, że panorama zarobiła 

na czysto 2 miljony 300 tysięcy zł. jakaż *0 

rzeźnia, piekarnia, czy cegielnia miejska daje 

takie dochody. 

Malarze, co wyrychtowali panoramę, sprze 

dali ją Lwowowi za dobre dla nich, ale w 

rzeczywistości za psie pieniądze, gdyby się 

umówili na procent coroczny — mieliby ładną 

resztę. Coprawda Kossak nie potrzebuje złotó- 

wek, podczas ostatniej swej wyprawy do Ame 

ryki zarobił równo 200.000 dolarów. 

Każdy miljoner chciał mieć swój portret 

na tle konia kawaleryjskiego, Kossak przedsta- 

wiał starych miljarderów, co nigdy w życiu 

inaczej, jak windą, lub samochodem nie jeździ- 

li na ognistych, stających dęba rumakach. 

Polonja amerykańska aż się pali do Ka- 

cławie — to byłby geszeit. Konsul Straszewski, 

prezydent Trojanowski i marszałek Raczkie- 

wicz, którzy się bardzo wystawą w Chicago 

interesuje, pomyśleli: — a gdyby tak skopjo- 

wać panoramę i posłać kopję do Chicago! 

Tylu jest malarzy bezrobotnych, zresztą i ro- 

botni mogliby się wziąć do tego... 

Czasu jest niewele (wystawa latem 33 ro- 

ku), trzebaby zwerbować ze 20 malarzy i dać 

im ze cztery miesiące czasu. Nowa trudność -— 
malarze chcą przynajmniej po 1000 zł. mie- 

sięcznie, to już wypada 80.000, a techniczne 

koszta! Kopja panoramy pochłonęłaby jak nic 

100 tys. zł. Skąd wziąć taką sumę? 

Jakie łatki ci nasi malarze, co za brak 

inicjatywy, przedsiębiorczości, wiary w przy- 

szłość. Zrobiliby kopję za cenę utrzymania we 

Lwowie i tylko zażądali procenciku od bile- 

tów sprzedawanych tam — w Chicago... Do- 

lary!!! Panorama nie stałaby tam miesiąca, 
ani dwóch, ale latami, procenta by płynęły ciur 

kiem, ubodzy malarze staliby się rentjerami 

dolarowymi. 

Lecz nasi pacykarze mają dusze urzędnicz 

ków z kanalizacji, chcą pensji co pierwszego, 

żadnego ryzyka; na kredyt, na wiarę w przy- 

szłość nie chcą kopjować Racławic. Pewnie 
wszystko rozejdzie się po kościach i z wy- 

stawy w Chicago będą nici. Chyba że marsza- 

łek Raczkiewicz i konsul Straszewski wy- 

malują panoramę. Karol. 

MAAAAAAAAAAMAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA 

„TRYUMF i ŚMIERĆ 
NA PODNIEBNYCH SZLAKACH" 

napisał B. W. ŚWIĘCICKI 
Pierwsza ilustrowana broszura o poległych 

tragicznie lotniksch-bohaterach 

por Fr. ŻWIRCE i inż. St. WIGURZE 

Żądać we wszystkich kioskach i księgarniach 
Cena tylko 1 złoty. 

ATWYYYYYYVYVYYVYYYYYYYYYYVYVYVYVYVYYVYYYVYVYVVVY 

ska niemieckie wyrzucały Francuzów nie 
raz i nie dwa, w atakach na bagnety. 
Raz byłem ranny. 

— Jakże to było, niech pan opowie. 

— Głupia taka rana. 
w polowym lazarecie, nawet mnie do 
szpitala nie odesłano. Atak w gęstym 
lesie. Tyraljera pukała sobie po krza- 

Leczyłem się 

kach. Rozkaz — do ataku! biegnę, aż 
tu z za drzewa grubego, ktoś zranił 
bagnetem w brzuch, wysunął się przy- 
tem cały. Cóż trudno: on albo ja. Całą 
siłą ciała i mięśni, wpakowałem niu 
bagnet w szyję. Wywróci się nawznak! 
No, mniejsza z tem, przejdźmy do po- 
ważniejszych wypadków. 

Zaczęły się one koło wielkiej szosy. 
Bitwa idzie za bitwą. Ogień się wzmaga, 
opór Francuzów się wzmaga. Tu się za- 
częło. Tu leżało Verdun. Nasźa „Neunute 
Infanterie Division" i nasza cała „Katho 
lische Armee“ wkopana została przez 
pociski francuskie, w grunt, w głęboki 
grunt okopów i tak trwało nieomal do 
końca wojny. Z małemi zmianami. Sta- 
liśmy do Grandes Tranchćes pod Con:- 
bres na odcinku, obejmującym 12 kilo- 
metrów. Aufmarsch i Abzug! Atak zmie 
niał się kontratakiem! Odwrót na dalsze 
linje i znów na pierwsze pozycje! A 

ogień rósł z dnia na dzień, z godziny 
na godzinę. Rósł, potężniał, huczał nam 
w uszach, w brzuchu, w nerwach, przy- 

ćmiewał zda się światło dnia i šwia- 

domość ludzkości. — W listopadzie za- 
częły się już wielkie fortyfikacje frontu. 
Beton, stal i żelazo. Żelazo, jeszcze raz 
żelazo. Ludzie tylko nie byli z żelaza... 

aż. 
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Po samobójstwie L.Uniechowskiego 
WILNO. — Śledztwo w sprawie na- 

dużyć popełnionych przez L. Uniechow- 
skiego, wyszło poza ramy Czerwonego 
Krzyża, ściślej — jego biura. Bliższe ze 
tknięcie się władz sądowych z dokumen 
tami znalezionemi u Uniechowskiego, po 
ciągnęło za sobą rozszerzenie dochodze- 
mia na te wszystkie instytucje i placów 
ki, w których samobójca był centralrą 
figurą. Pobieżne wglądnięcie w stan ra- 
chunków i wydatków uskutecznianych 
przez Uniechowskiego wykazało już na 
wstępie, że i tam nie wszystko było w 
porządku. Bardziej szczegółowe badania 
ksiąg np. sekcji pomocy bezrobotnyni— 
ustałą bezsprzecznie faktyczny stan rze- 
czy i wysokość strat. 

W tym kierunku pracują eksperci są 
dowi, niezależnie od badań delegatów 
Czerwonego Krzyża. 

CZY STRATY DA SIĘ POKRYĆ? 

W dniu wczorajszym pprok. Klasse, 
zabezpieczył znalezione w mieszkaniu 
Uniechowskiego akcje różnych towa- 
rzystw i inne papiery wartościowe. Po 
nadto zostało wydane zarządzenie nało- 
żenia aresztu na udziały Uniechowskie- 
go w  przedsiębiorstwach  zaniiejsce- 
wych, jeśli takowe istnieją. Jeśli chodzi 
© zyski, jakie rzekomo miał Uniechow- 
ski z jakichkolwiek źródeł handlowych, 
władze odnoszą się do tego z niedowie 
rzaniem. 

Uniechowski — jak sam twierdził — 
miał być współwłaścicielem  cementow - 
mi pod Warszawą, która dawała mu du 
że zyski. 

0 tem przedsiębiorstwie opowiadał 
on dużo i szeroko, zachwycając się je 
go -.ntownością i dużą produkcją. — 
Obeunie okazało się, że był to blułf, żad 
nej bowiem cementowni nie miał i że 
Uniec? owyskiemu chodziło jedynie o u- 
trzymasue otoczenia w mniemaniu, że 
jest człowiekiem majętnym i niezales- 
my na. 

jak jest naprawdę z innemi przedsię 

biorstwami — najbliższa przyszłość о- 

każe. 
"W każdym bądź razie wysiłek władz 

sądowych idzie w kierunku odpowiednie 
go zabezpieczenia ewentualnego mająt- 
ku Uniechowskiego, by przez to choć 
częściewo pokryć poczynione przez nie- 
za »traty. 

Wiadze zdają sobie sprawę z nie- 
zwykle ciężkiej syżuacji wdowy po Unie 
chowskim, która pozostała kompletnie 
bez środków do życia, a w dodatku z 
chorą nerwowo córką, lecz w tym wy- 

padku żadnych odchyleń na jej korzyść 
zrobić nie mogą. 

wracając do znalezionych akcyj i 
papierów pieniężnych, wartość ich nie 
jes: jeszcze ustalona i prokuratura por ' 
zumiie się w tej kwestji ze znawcami. 

JAK TO BYŁO Z REWOLWEREM 

Sobotnie przesłuchanie Uniechowskie 
go poprzedziła — jak wiadomo — rewi 
zja w jego mieszkaniu, podczas której 
zakwestjonowano również i. broń. 

Pprok. Klasse zwainiając posziakowa 
nego za zobowiązaniem zastosował wo- 
bez niego areszt domowy, co w konsek- 

wencji pociągnęło za sobą obowiązek 
miewydalana się z domu i pod- 
porządkowania się kontroli w razie 
sprawdzania, czy obowiązek jest wykc- 
nywanńy. 

Wychodząc od pprokuratora Kiasse, 
Uniechowski prosił o zwrot rewolweru, 
jecz mu odmówiono i w ten sposób 
broń pozostała w depozycie. 

Zachodzi więc pytanie, 
bójca otrzymał rewolwer? 

Podczas rewizji nie mogło zajść prze 
oczenie, nikt z bliskich mu i znajomych 
broni nie dostarczył, tembardziej, że z 
podobną prośbą do nikogo się nie zwra 
cał, mając b. ograniczoną swobodę. 

Zagadką tą: zainteresowali się pro- 
wadzący śledztwo, ale — jak dotych- 
czas — nic konkretnego nie ustalono 

Na ten temat krążą różne wersje nie 

skąd samo- 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B, W WILNIE 

Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 

Ciśnienie: 754. > 

Temperatura średnia: +9. 

"Temperatura najwyższa: +10. 

Temperatura najniższa: +6 

Opad: 5 mm. 

Wiatr: południowo - wschodni. 

Tendencja: spadek. : 
Uwagi: deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Przeważ:ie pochmurno i mglisto z de- 
szczami. Dość ciepło. Umiarkowane, a poteni 
słabe wiatry południowo - wschodnie. 

MIEJSKA 
— Uporządkówanie ulicy Piekiełko. — Wo 

bec ukończenia robót przy skarpach przylega 
jącej z lewej strony do ul. Piekiełko Góry 
Bouiałłowej oraz przy włączaniu do kanaliza- 
cji wytrysłych w trakcie robót źródeł wody 
podskórnej, przystąpiono obecnie do uporząd- 
kowywania samej ulicy. Została już ona zni- 
wełowana, obecnie zaś zwieziono krawężniki i 
płyty, z których układane są nowe chodniki. 

— NOWE TRASY AUTOBUSOWE. 
We czwartek mają być uruchomione nowe 
trasy autobusowe według planu zatwierdzo 
nego przez magistrat. 

UNIWERSYTECKA 
— Promocja. — We środę dnia 12 paž- 

dziernika o godz. 12 w południe w Auli Kolum 
nowej edbędzie się promocja na dyplomowane 
go  artystę-malarza absolwentki Wydziału 
Sztuk Pięknych USB. p. Ireny Pikiel - Samo- 
rewiczowej. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie sekcji oświatowo - kulturalnej 

Rady Wojewódzkiej BBWR odbędzie się we 
czwartek dnia 13 bm. o godz. 19,15 w lokalu 
własnym przy ul. św. Anny 2. 

— Wojewódzkie Stowarzyszenie Podofice- 
tów przeniesionych w stan Spoczynku w Wil- 
nie zwołuje nadzwyczajne walne zebranie w 
dnia 26 bm. o godzinie 17,30 w lokalu włas- 
nym przy ul. Mickiewicza 13. 

. — laauguracyjna Środa Literacka odbę- 
dzie się dzisiaj o godz. 20,30 w siedzibie Zwią- 
zku Literatów Polskich (Ostrobramska 9). Wv 
pełni ją referat Świetnego pisarza L. H. Mor- 
a> *awiig > Ha KOR pier- 
wiastku twórczości". Po referaci i dy- skleja. le nastąpi dy 

Wstęp dla członków Z.L.P. i członków — 
aa: bezpłatny, wprowadzeni goście pła 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. — 
24-te Posiedzenie naukowe odbędzie się we 
środę dnia 12 października 1932 r. o godz. 20 
w sali własnej przy ulicy Zamkowej nr. 24 z 
następującym porządkiem dziennym: 

1) odczytanie protokółu ostatniego posiedze 
nia: 2) doc. S. Bagiński: Wpływ wyciągów 
ciałka żółtego na czynność jajników; 3) doc. 
M. Mienicki i dr. C. Ryll - Nardzewski: Od- 
czyn u łuszczycowatych w związku z pyrote- 
rapją (Studjum nad łuszczycą jako stanem al- 

lergicznym). : 
— Ze Stowarzyszenia Lekarzy Polaków 

Wilnie — W dniu 13 bm. ,(czwartek) w lokalu 
Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego (ul. 
Zamkowa 24) o godz. 19,30 w 1 terminie, a o 
godz. 20 w 2 terminie odbędzie się ogólne ze 
branie przedwybgrcze Stowarzyszenia w spra- 
wie listy wyborczej kandydatów do Rady Iz- 

SP zy ‹ ч 

Wobec ważności sprawy i zbliżającego się 
terminu wyborów Rada i zarząd proszą wSży 
stkich p. p. członków Stowarzyszenia o przy 
bycie. 

RÓŻNE 

— Dziennikarze z Estonji, — W dn. 
11 bm. wieczorem przez Wilno  przeje- 
chała grupa dziennikarzy estońskich, uda 
jących się do Warszawy na posiedzenie 
Towarzystwa Porozumienia Prasowego 
Polsko - Estońskiego. Na dworcu gości 
estońskich powitali przedstawiciele Syn 
dykatu Dziennikarzy Wileńskich. 

— Poświęcenie nowego przedsiębiorstwa. 
Wczoraj, 1l b. m. ks. Makarewicz, proboszcz 
kościoła św. Jana dokonał aktu poświęcenia 
nowego aptecznego składu p. t. „Aptepol* przy 
ul. Zamkowej 12. Szczęść Boże nowej chrze- 
ścijańskiej placówce. 

— Akcja przeciwtyfusowa. — Działająca od 
dłuższego czasu kolumna przeciwtyfusowa --- 
zwiedziła powiaty: wileńsko - trocki, oszmiań- 
ski, brasławski, dziśnieński i postawski, doko 
nując przytem około 300 szczepionek przeciw- 
tyfusowych. 

Ponadto lekarze kolumny udzielili doraźnej 
pomocy w przeszło 100 wypadkach. 

Kolumna odkaziła około 150 mieszkań, mnó 
stwo ubrania, inwentarza itp. 

Lekarze kolumny, nie zważając na warun- | 
ki atmosferyczne bez przerwy  nieśli doraźną 
pomoc chorym. Dzięki temu ogniska tyfusu pla 
mistego i brzusznego na Wileńszczyźnie nie- 
mal, że są całkowicie zduszone. 

— Podziękowanie. — Za pośrednictwem 
redakcji „Słowa* otrzymałem ubranie i pienią 
dze na zaspokojenie palących potrzeb rodziny 
W. Najmłodsze dziecko ochrzczone, 7-letniego 
chłopaka przyjęła rodzina obywatelska na 3 
miesiące na wieś. — Serdeczne, Bóg zapłać! 
składa Wincentynka. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Pohulanka. — Komedję Morstina 
„Dzika pszczoła” spotkało przewidziane i а+ 
wo zrozumiałe powodzenie. Zainteresowanie pu 
bliczności problematyką sztuki i nieco humory 
stycznem i satyrycznem ujęciem — jest 
gromne i wywołuje na widowni raz po raz 
wybuchy radości i salwy Śmiechu. 

W komedji tej wyreżyserowanej nader sta- 
rannie, oprawionej w prześliczne dekoracje — 
biorą udział najlepsze siły komedjowe z p.p.: 
Grolickim, Niedźwiecką, Wiesławską, Szymań- 
skim i Koronkiewiczówną na czele. 

Sztuka ta będzie grana dziś, 12 bm., i co- 
dziennie o godz. 8 wiecz. aż do odwołania. 

—FStały teatr objazdowy teatrów miejskich 
ZASP w Wilnie. — 12 bm. gra „Szczęście od 
jutra” w Stołpcach. Jutro 13 bm. — Nieśwież 
14 bm. — Horodziejewo, 15 bm. — Hajnów- 
ka. 

— Teatr muzyczny „Lutnia”. — Występy 
E. Gistaedt. —Dziš po raz 10-ty melodyjna о- 
peretka Abrahama „Wiktorja i jej huzar“ ob 
fitująca w nadwyraz piękne melodje i pelne 
humoru sytuacje. 

Najbliższą premjerą będzie operetka Kalma 
na „Księżniczka czardasza” z Elną Gistaedt w 
roli tytułowej. Do operetki tej przygotowuje 
się nowa, wspaniała wystawa. 

— Recital skrzypcowy Romana  Totenbe"- 
ga — rozpoczyna w piątek 14 bm. zimowy 
sezon koncertowy Wileńskiego "Towarzystwa 
Filharmonicznego. Wilnianie niejednokrotnie 
mieli sposobność słyszenia tego świetnego 
skrzypka z Warszawy przez radjo i ocenić wy 
bitne walory jego gry, wysuwające go — we 
dług zdania najpoważniejszych krytyków mu- 
zycznych stolicy— na czoło najlepszych soli- 
stów o skali międzynarodowej. 

„Bilety są już w przedsprzedaży w biurze 
„Orbis“ (Mickiewicza lla) od 9 rano do 7 

- wiecz. 

— Otwarcie szkoły dramatycznej przy tea- 
trze miejskim ZASP na Pohulance odbędzie 
się w dniach najbliższych. Egzamin wstępny 
licznych aspirantów scenicznych odbył się w 
poniedziałek 10 bm. w teatrze na Pohulance w 
obecności. komisji egzaminacyjnej. Dla osób — 
które z różnych względów nie mogły poddać 
się egzaminowi w tym terminie dyrekcja szkc- 
ły zarządzi jeszcze jeden dodatkowy egzamia, 
którego data ogłoszona będzie niebawem. 

Jeszcze tylko kilka dni odbywać się będą 
wpisy do szkoły dramatycznej, w  sekretarja- 
cie teatru na Pohulance od godz. il do 2-ej 
po poł. 

pozbawione  iantastycznošci, 
sposób ich powtarzać. 

GRAŁ I PRZEGRAŁ 

Władze mają już dane, że Uniechow 
ski przegrywał duże sumy w karty. 

W normalnych warunkach straty te 
byłyby dla niego łatwe do pokrycia, — 
lecz wobec zbiegu okoliczności stały się 
decydującemi. 

W tej chwili władzom chodzi o usta 
lenie co robił U. podczas swego. pobytu 
w Warszawie. 

Ponadto wymaga rozwiązania druga 
niemniej ciekawa okoliczność, co się sta 
ło z 1850 zł, podjętemi z Banku w 
sobotę. 

O pieniądzach tych nikt nie wie i 
narazie nie sposób ustalić, co Uniechow 
ski z niemi zrobił. 

LIST SAMOBÓJCY 

Podczas przeglądania papierów za- 
kwestjonowanych w mieszkaniu Unie- 
chowskiego pprok. Klasse znalazł list, 
adresowany do władz śledczych. 

W liście tym samobójca przyznaje 
się do popełnienia nadużyć i obracania 
pieniędzy społecznych na cele osobiste. 

Postępowanie swoje Uniechowski ttu 
maczy ciężką sytuacją, w jakiej się zna- 

lazł wskutek braku jakiejkolwiek posa- 
dy i środków do życia. Ostatnie wyda- 
rzenia podziałały na niego deprymująco 

tak, że widząc, iż nie zdoła naprawić и- 

czynionych szkód, postanowił choć czę- 

ściowo wyrównać straty materjalne i 

w tym celu pozostawia posiadane papie 

ry wartościowe, które całkowicie prze- 

znacza na Czerwony Krzyż. Е 

Mając te papiery wartościowe, Unie 

chowski liczył, że z uzyskiwanych pro- 

centów zdoła pobrane sumy pokryć. —— 

Niesiety, mimo przynagleń, należne kwo 

ty z uwagi na sytuację przedsiębiorstw, 
wpływały nieregularnie i zbyt powoli, 

podczas gdy Czerwony Krzyż żądał na- 

tychmiastowego sprawozdania. POR 

Forma listu, jak i obszerna treść je 

go wskazują, że Uniechowski powziął 

zamiar samobójstwa jeszcze przed aresz 

towaniem i zupełnie spokojnie poczynił 

wszystkie niezbędne przygotowania. 
Wspomniane papiery były odpowied- 

nio posegregowane i ułożone w paczki, 

podobnie jak inne dokumenty i akta do 

tyczące Czerwonego Krzyża. | 5 

Gdy wszedł policjant, Uniechowski 
wykonał jedynie swój zamiar. 

POGRZEB NA ROSSIE f 

Wczoraj rano z przed domu przy ul. 

Trockiej 11 wyruszył skromny kondukt 

żałobny, który przez ul. Niemiecką skie- 

rował się ku cmentarzowi na Rossie. 

Za trumną Uniechowskiego postępowa 

ło zaledwie kilka osób z najbliższej ro- 
dziny z nieszczęśliwą wdową na czele. 

Ciało pogrzebano zdala od cmenta- 
rza w miejscu specjalnie dla samobój- 
ców przeznaczonem. 

ZARZĄD CZ. KRZYŻA U WOJEWODY 

Wczoraj wojewoda Beczkowicz przy 
jał zarząd Polskiego Czerwonego Krzy- 
ża w osobach pułk. Kiakszto, dyr. Wy- 
sockiego, dra Rudzińskiego i p. Izydor- 
czykowej. W toku dłuższej konierencji 
zarząd szczegółowo poinformował p. wo 
jewodę o ostatnich wydarzeniach oraz o 
zamierzeniach na przyszłość. 

więc nie 

оОМО 

Otwarcie roku 
akademickiego 

Na Uniwersytecie St. Batorego. 

Na krėtko przed godziną 11-tą Kościół 

akademicki św. Jana począł się zapełniać 

coraz to nowemi grupami młodzieży aka- 

demickiej przybywającej na inauguracyjna 

Mszę świętą. Odprawił ją w asyście du- 

chowieństwa J. Е. Arcybiskup Metropoli- 

ta Wileński. Nawę główną za kolegjum pro 

fesorów, sentaitem akademickim zgroma- 

dzonym w absydzie zapełniły poczty sztan- 

darowe i delegacje studenckich korpora- 

cyj wileńskich. 

Tymeżasem nowe tłumy, mimo ulewne- 

go deszczu cisnąć się poczęły u drewi pro- 

wadzących do Auli Kolumnowej Wszechni- 

cy. Pochód tradycyjny idący ze skończo- 

nego już nabożeństwa u św. Jana wypełnił 

ją zupełnie. W półkolu katedrę rektorską 

otaczającym zajęli miejsca ustępujący i 

nlowoobrany Rektor, dziekani wydziałów, 

profesorzy. Naprzeciw nich zasiedli przed- 

stawiciele władz w osobach Ich E. Ks. Ks. 

biskupów: Arcybisk. Metropolity Romual- 
da Jałbrzykowskiego, Biskupa sufragana 
Kazimierza Michalkiewicza, Wojewody Zy- 
gmumta Beczkowicza oraz szeregu innych, 

dalej przedstawiciele społeczeństwa wileń- 
skiego, wreszcie zapełniająca koniec sali i 

rzęsiście oświetlone galerje młodzież. Nad 

głowami Senatu, u stóp portretów Założy- 

ciela i Odnowiciela Wszechnicy stanął 
szpaler pocztów sztandarowych wszystkich 
korporacyj wileńskich. 

Gdy przebrzmiała pieśń chóru stojący 

u rektorskiego pulpitu J. Magn. Rektor Ja- 
nuszkiewicz wygłosił sprawozdanie za rok 
akadem. 1931—32. Z długiego, opierające- 

go się na bogatym materjale cyfrowym 

sprawozdania, trzy przebiegały momenta. 

Bardzo ciężka, nad wyraz ciężka sytuacja 
materjalna uczelni, której kryzys gospodar 
czy odciął — mimo niewątpliwie żywej po- 
mocy akcji zapobiegawczej Rządu i tak 

za skąpe źródła dochodów. Dalej, mimo te- 

go stanu rzeczy dalszy, duży wzrost (0 

przeszło 8000 tomów) księgozbioru. Wre- 
szcie ofiarność prywatna. Z żywem uczu- 

ciem słyszało się, z żywem uczuciem wdzię= 

czności przez Rektora wymienioną długą 
listę ofiar, niemniej długą ofiarodawców. 
Raz jeszcze, jak co roku od długich lat 
trzynastu pierwsze tu miejsce zajęła ofiara 
zajęło nazwisko Marszałka Piłsudskiego. 

Po odczytaniu sprawozdania nristąpiła 
tradycyjna ceremonja przekazania nowemu 
Rektorowi, Jego Magnificencji dr. Kazimie- 
rzowi Opoczyńskiemu insygniów władzy. 
Zabrzmiała w ogólnej ciszy sali łacińska 
formuła... „duod bonum, faustum, fortu- 
natumque sit...*. 

Nowoobrany Rektor J. Magn. dr. Ka- 
eimierz Opoczyński rozpoczął przemówie- 
nie od wyrażenia. radości swej z powodu 
tego, że przekazującym mu władzę jest 
człowiek tyloma osobistymi już nawet wę- 
złami krajaństwa, ławy szkolnej, przyjać- 
ni wreszcie związany, Wyraziwszy nadzieję 
że Senat akademicki, że poprzednicy na u- 

rzędzie rektorskim nie poskapią mu rad i 
pomocy Rektor zwróci się do młodzieży. 
Rzeczpospolita akademicka do której na- 

leżycie — mówił — stoi tylko na moralnych 
podstawach i siłą fizyczną swych praw nie 
qrzeczywistnia. Tem bardziej należy 
bronić wspólnego skarbu: honoru i godno- 
ści akademickiej. Jeśli jest zrozumiała za- 
wsze, wybaczalna zwykle żywość, młodym 
właściwa, to jednak właśnie oni sami win- 
ni wystrzegać się tego co wykraczając prze- 
ciw miłości bliźniego, ubliża godności aka- 
demika. ; 

Uroczystość zakończyła prelekcja inau- 
guracyjna Jego Magn. Rektora Opoczyn- 
skiego na temat „Najgłówniejsze okresy 
rozwoju nauki lekarskiej”, 

Z OS 

  

Proces żołnierzy-komunistów - 
SUROWE WYROKI DLA 

WILNO. — W dniu wczorajszym za 
kończył się trwający od tygodnia proces 
przeciwko 27 szeregowym, oskarżonym 
o należenie do Komunistycznej Partii 
Zachodniej Białorusi. Wyrokiem Wojsko 
wego Sądu Okręgowego w Wilnie 26 0- 
skarźonych zostało uznanych  wimmymi 
źbrodni z art. 102 cz. I K. K., jednego 
uniewimniono. 

Skazani zostali szeregowcy: 
Wacław Gołębiowski i Mojżesz Na- 

szewski po 9 lat ciężkiego więzienia. 
Icek Gersztejn, Chaim Goldberg, Faj 

wel Farbiarz, Majer Walter, Antoni Ani- 

WIĘKSZOŚCI OSKARŻONYCH 

simowicz, i Szloma Bursztyn po 7 lat 
c. więz. 

Alter Furmański, Michał Kessler, Jó- 
zet Stąchnik, Aleksander Matys, Czes- 
ław Zołek, Judko Łasica , Czesław To- 
bjasz, Mikołaj Dudko, Jerzy Wasilewicz 
Wacław Zelman, Jan Gwara, Tomasz 
Kaczanowski, Jan Mandzik, Władysław 
Krzyżanuwski, po 5 lat c więz. 

Mieczysław Miłke, Rachmiel Borycki 
Judel Esterowicz, Majer Bender po 1 ro 
ku ciężk. więz. 

Koziniec Zawel został uniewiniony. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Księżna Łowicka. 
HOLLYWOOD — „Przeżycia jednej nocy”. 

CASINO — „Szpieg i kobieta” 

STYLOWY — Pod dachami Paryża 
PAN — Człowiek - małpa. 

„ LUX — Hajda trojka. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Kradzież na statku. — Bracia Daszkie- 

wicze Stanisław i Kazimierz bez stałego miej 
sca zamieszkania oraz Bojarski Stanisław (Nie 
dźwiedzia 13) skradli Jonowiczowi Józefowi ze 
statku „Kurjer* stojącego w przystani na rze 
ce Wilji narzędzia ślusarskie oraz garderobę 
męską łącznej wartości 120 zł. Sprawców kra- 
dzieży z częścią skradzionych rzeczy zatrzy- 
mano. 

— WYPADEK Z ŻOŁNIERZEM. — 
Na ul. Góra Bouffałowa spłoszyły się ko 
nie zaprzężone do wozu, należącego do 
2 baterji 3 pac. Konie zostały zatrzyma- 
ne przez post. Karpowicza na ul. 1 Bata 
rji. Jadący na wozie kanonier Lewandow 
ski Jan spadł na bruk, doznając ogólne- 
go potłuczenia ciała. Pogotowie wojsko 
we odwiozło Lewandowskiego do szpita 
la wojskowego na Antokolu. 

—ZAMACH SAMOBÓJCZY CHOREGO. — 
Aleksandrowicz Kazimierz (Kalwaryjska 101) 
w celu pozbawienia się życia wypił esencji oc- 
towej. Lekarz Pogotowia po udzieleniu pomo- 
cy odwiózł desperata do szpitala żydowskiego, 
gdzie wicz po pewnym czasie zmarł 
Przyczyna — gruźlica płuc. 

— Między sąsiadami. — Rogutkówna Ade 
la (Nowogródzka 12) skradła z niezamknięte- 
go mieszkania Abramowicz Dory (Nowogródz 
ka 12) drobną biżuterję łącznej wartości 14! 
zł. Rogutkównę zatrzymano. Skradzionej biżu- 
terji narazie nie odnaleziono. 

— Zaginięcie. —Przed dwoma dniami wy- 
szedł z domu niejaki Michał Basel, zamieszka- 
ły przy ulicy Świerkowej nr. 16 i zaginął bez 
wieści. 

* MOLODECZNO 
— PLAGA WILKOW W POW. MOLODE- 

CZAŃSKIM. — Na terenie gm. rakowskieį о- 
raz sąsiedniej iwienieckiej pojawiły się wilki. 
Są straty w inwentarzuł Pojawienie się wil- 
ków ludność tłumaczy jako zapowiedź ostrej 
zimy. 
Onegdaj mieszkaniec wsi Krzeszele gm. 

iwienieckiej Tomasz Pańko zastrzelił w oborze 
wilka, który zamierzał udusić cielaka. ł 

W ub. niedzielę urządzono obławę przy po 
mocy oficerów KOP, podczas której zabito 3 
wilki. 

W ub. poniedziąłek na drodze Mołodeczno 
— Wołożyn w pobliżu wsi Bereżynowo na 
przejeżdżającego furmankąę Antoniego Borko- 
wicza z synem Piotrem z lasu wypadło kilka 
wilków, które rzuciły się na konia z zamiarem 
uduszenia go. Borkowicze oddali do napastni- 
ków szereg strzałów, poczem  pognali szybko 
konia, dzięki czemu zdołali wyjść cało z opre 
sji. Jedna z kul trafiła wilka w szyję. Nieżywe 
zwierzę znaleziono w odległości około 400 kro 
ków od miejsca napadu w lesie. 

: BRASLAW 
— POŻAR. — Pod Brasławiem we wsi Wo 

ropajewszczyzna ogień strawił 10 domów mie 
szkalnych, 6 stodół, 2 spichrze, 5 chlewów.— 
W zabudowaniach gospodarczych spaliły się 3 
krowy. Poszkodowanych 11 gospodarzy. Stra 
ty wynoszą 14000 zł. 

Zi 
JAN PERESW 
Obywatal z. Mińskiej pow. Rzeczycł lego. 

IET - SOŁTAN 
Inspektor Powiatowego 

Zakładu Ubezpieczeń Wzalemnych. 

Po dłagich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zmarł 
w Warszawie, dn. 10 b. m. 

Nabożeństwo żałobne odbędzię się w czwartek, 13 b. m. o godzinie 
10 rano w kościele Św Jerzego, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na 
cmentarz Św. Pictra i Pawła. 

O tych smutnych obrzędach zawisdamsją krewnych, przyjaciół 
i znajcmych pogrążeni w głębokim smutku 

   w 

Czesława 

Synowie, synowa, siostra i rodzina. 

  

Woejszwiłły 
b. Naczelnika Wydz. Gospodarczo-Skarbowego Ministerstwa Sprawiedliw. 

Q czem zawiadamia 
we czwartek dnia 13 paździe nika odbędzie się Nabożeństwo Żałobne w kościele 
św. Jakóba o godz. 9,30 rano, 

RODZINA 

  

EK AL SET 
Do Chrześcijańskiego Banku Spėtdzieiczego 

na Antokolu w Wilnie 
Serdeczne „Bóg zapłaś* składam Radzie i Zarządowi Banku 

za niezwłoczne wypłacenie zapomogi z -Kasy Pogrzebowej Banku, 
ą z piwodu Śmierci męża mego 

ś. p. FELIKSA 
członka Banku i 

SIENKIEWICZA 
Kasy Pogrzebowej 

STEFAŃJA SIENKIEWICZ 

Miłość I granica 
Ona nazywa się Aleksandra Tuchimo- 

wa. On — Borys Czerkasow. Ona mieszka 

w nadgranicznym zaścianku Barasińce, on 

— po tamtej stnonie. Ona jest wdową, on 

— strażnikiem sowieckim, 

Co dalej? W niedzielę 9 października 

patrol polski zajrzał do wdowiej chatki. 

Może chciał odpocząć po pracy. Zajrzał i 

złożył potem meldunek. A do meldunku do- 

łączył Czerkasowa we własnej osobie. A 

w: meldunku stalo: 
— Zatrzymany strażnik sowiecki Borys 

Czerkasow utrzymuje z Aleksandrą Tuchi- 

mową bliższe stosunki, jak o tem mogłem 

się naocznie przekonać. 

Czerkasow zaś powiedział krótko, ale 

od serca: Sh ы 

— Polubił i żyć bez niej nie mogę. Żenić 

się będę. 3 . : 
Jakže tu się ženič, kiedy granica na 

przeszkodzie? 
Pomiędzy władzą polską a sowiecką od- 

była się ważna konferencja na temat mi- 

łości dwojga ludzi. Władza polska odniosła 

się do miłości z życzliwem zrozumieniem. 
Owszem — powiedziała — zwrócimy Czer- 

ikasowa, pod warunkiem wszakże, że dla 

przykładu jalkoś go za przekroczenie gra- 

micy ukażecie, Władza sowiecka rozumie ró- 
wnież potęgę miłości. Powiedziała: dobrze, 
damy mu dla przykładu areszt. 

Ale jak połączyć na wieki dwoje zalko- 
chanych ? 

Tu wtrąciła się Tuchimowa: 
— Sprzedaję dobytek, sprzedaję chatę. 

Idę za nim. 
Władze obydwóch granic uśmiechnęły 

się przyjaźnie. Władza polska rzekła: 
‚  — Niech i tak będzie. Staraj się ko- 
bieto, która tak kochać umiesz, o zezwole- 
nie ma wyjazd do Rosji. 

W ten sposób zatriumfowała prawda. 
zawarta w przysłowiu: amor omnia vincit. 
Czyli: miłość zwalcza nawet kopce grani- 
czme. ; 

Atak niepamieci 
W pobliżu Olkienik władze grainiczne 

polskie zatrzymały Josela Berkmana. Wszy 
stko napozór było w porządku: Berkman 
siedział ma: wozie, wóz był zaprężony. w 
lichego konika, Berkman: poganiał i jechał 

A jednak coś musiało być takiego, że wla- 
dza zatrzymała. Czy oblicze Berkmana wy- 
dało jej się nietutejsze, czy nie spodobał 
się konik, który nadto nerwowo rozgląda! 
się po stronach — trudno określić. Władza 
na wszelki wypadek krzyknęła: stój! I ko- 
nik stanął nieodrazu. 

Skąd? 
— Z Olity. ; 
— Z Olity? Dokąd? 
— Do Miżańc. Ё 
— Do Miiżańc?? Poco? 
— Na targ. 
Z litewskiej Olity: do litewskich Miżańc 

na targ przez polskie Olkieniki? Do jasnej 
cholery, jakiemiż drogami?! Warjata robi 
czy spryciarz? 

Okazało się, że ani jedno ani drugie. 
Berkman poprostu cienpi na zanik pamię- 
ci. Bywa, Bogu dzięki, że jakiś czas jest: 
zupełnie zdrów. A potem ni stąd ni zowąd 
— mie wie ,co się z nim dzieje: zapomina 
wszystko. Doktorzy to jakoś nazywają. Am- 
nerja, czy co? ; 

I teraz bylo to samo, Jechał do Miżańc. 
Z początku w zupełnem zdrowiu Potem — 
może to było przed samą granicą, może 
trochę wcześniej: Berkmian nie pamięta — 
przyszedł atak, Berkmam stracił nagle pa- 

mieć i sam ne wie, jak dojechał do Olkie- 
nik. i 

Władza nie potrafiła zorjentować się w 
amnerji. Wreczyla Berkmana władzy litew 
skiej: niech leczy swoich obywateli ną am- 
nerję. 
KOWOWROIEMIENEJ 

. Z POGRANICZĄ 

— PERYPETJE Z PRZEMYTNIKAMI. 
Komendant litewskiej straży granicznej odcin- 
ka Loždzieje zwrócił się do naszych władz z 
prośbą o wydanie zbiegłego na teren polski 
przemytnika Stanisława Gubielisa, oskarżonego 
o zamordowanie dwóch swoich towarzyszy w 
celach rabunkowych. Władze polskie po prze- 
prowadzeniu dochodzenia stwierdziły, iż Gubie 
lis nie przedostał się na teren polski, lecz u- 
krywa się na Litwie. Wczoraj komendant na- 
szego odcinka powiadomiony został, iż onegdaj 
wieczorem tenże Gubielis w utarczce ze straż 
nikami litewskimi został zastrzelony, 

„= Ofiary 
Na zakład dła dzieci moralnie zaniedba- 

nych p. 5. N. składa 7 zł., nieprzyjętych przez 
p. Solecką. A ja у . 

NA FILMOWEJ TAŠMIE 

„CZEOWIEK - MALPA“ — „PAN“. 

'Temat człowieka - małpy nie jest no- 
wością ani w literaturze ani w filmie. Tar- 
zam, jest postacią równie popularną jak 

dajmy na to Hamlet, choć zgoła w innych 
dziedzinach sławę swą zdobywał. 

Film, Van Dyke'a, który oglądamy w 

„Panie”* przypomina znany obraz niemy z 

'Tarzanem, lecz jednocześnie bardzo się od 
tamtego obrazu różni. 

Von Dyke jest specem od filmów egzo- 
tycznych. Sławę swą zdobył po „Białych 
cieniach*, „Poganinie”. „Trader Hornie”. 

  

W. S, VAN DYKE 

Mniej już mu się udała „Kochanka z Tahi- 
ti“. 

„Cztowiek - malpa“ stoi na pograniczu 
między filmem fabularycznym, opartym na 
treści z egzotycznem podłożem (np. „Poga- 
nin*) a filmem t. zw. reportażowym,, gdzie 
lekko zaznaczona treść łączy obrazy, bę- 
dąc opisem, dokumentem z podróży (up. 
„Trader - Horn“). 

W „Człowieku - małpie* treść jest po- 
traktowana równorzędnie ze zdjęciami re- 
portażowemi. Córka handlarza kości słonio 
wej dostaje się w ręce Tarzana i mimo 
grozy dzikiego życia: zasmakowuje w nie- 

zwykłej sytuacji. Po różnych perypetjach 
zostaje przy swym dzikim kochanku. — 
Pewnego rodzaju sex - appeal ma tu nie- 
wątpliwie sporo udziału. Reszta filmu, to 
ciekawe (choć już wielekroć oglądane) 
zdjęcia z wnętrza Afryki. Niektóre sceny 
są mniej przejrzyste. Są natomiast bardzo 
dobre, jak np. walka Tarzana z lwicą, co 
podług zapewnień biura reklamowego Me- 
tro - Goldwyn, istotnie miało miejsce ja- 
ko przypadkowe zajście trafem sfilmowa-- 
me. - 

Van Dyke reklamowany jest jako po- 
szukiwacz przygód filmowych, z których 
przywozi materjał do swych filmów. Zwy- 
kle na sposób amerykański opowiada się z 
przechwałką, że podczas nakręcania zginę- 

lo tyle to, a tyle ludzi, rozszarpanych przez 
zwierzęta. De gustibus... ; 

Sama fabula czlowieka - malipy“ jest о- 
czywiście problematyczna, co do swej pra- 
wdziwości, alle o realizm tu mniej chodziło. 
Główny nacisk położony jest na scenerję, 
która dla ogromnej większości widzów jest 
zawsze czemś tajemniczem, nieznamem i da 
lekiem. Tu Van Dyke ma niezawodną ruty- 
mę i temu właśnie zawdzięcza w. znacznej 
mierze swe powodzenie, 

Osobiście wolę Mummau'a, który w „Ta- 
bu* jest dotychczas nieprześcigniony. Nie- 
stety mie żyje już tem reżyser - artysta. 

Atutem „Człowieka: - małpy jest rekor- 
dzista-pływak Johnny Weismiiller. Jest to 
piękny: młodzieniec o wspaniałej budowie 
ciała i fenomenalnych zębach, które poka- 
zuje w krzyku nie gorzej od jakiegoś dra- 
pieżnika. Trudną swą rolę przygotował sta- 
rannie. Pokazowa lekcja pływania jest u- 
nikatem swego rodzaju. 

— Ilustracją muzyczną jest melodja pu- 
szczy i jej odgłosów, cokolwiek za głośno 
oddana w aparaturze „Pana*. 

Aparatura jest dobra, ale mależy nieco 
zcisnąć dźwięk, gdyż czasem razi ucho wy- 
dzieramie się głośnika. @ 

Na: zakończenie slėwiko @ю publiezno- 
ści. Jeżeli już stanowczo trudno jest odzwy 
czaić się od głośnego czytania napisów, to 
przynajmniej nie należy wymawiać Tarzan 
jak Tažan, ale r od z oddzielać.  Tad.C. 

— @ —
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Sprostowanie 
Niniejszem na mocy dekretu z dnia 7 H. 

1919 roku w przedmiocie tymczasowych prze- 
pisów prasowych (Dz. P.P.P. nr. 14 poz. 186) 
proszę o zamieszczenie sprostowania notatki z 
nr. 242 „Siowa“ z dnia 29 września rb. p.t „E- 
cha rzekomych nadużyć w Pow. Kasie Cho- 
rych w Oszmianie“. 

Nieprawdą jest że „cała sprawa spreparo- 
wana została tendencyjnie przez karną kom:- 
sję Kas Chorych (której przewodniczył wów- 
czas niejaki p. Zenon Nowakowski w ody:e- 
wiedzi na kierowniczą rolę oskarżonego w wy 
borach na terenie pow. oszmiańskiego na rzecz 
obozu prorządowega 

Nieprawdą jest, „iż sprawa ta jest jaskra- 
wym dowodem kompromitacji władz okręgo- 
wych Kas Chorych w Wilnie, która — jax 
wszyscy pamiętamy —— z wielkim rozgłosem 
po wyborach parlamentarnych w roku 1930 
zączęła „likwidować* ludzi obozu prorządowe 

go na swoim terenie.“. 
Nieprawdą jest, że „t. zw. komisja karna, 

składająca się z wybitnych zauszników ende- 
cji p. p. Zenona Nowakowskiego (obecnego 
dyrektora Kasy Chorych w Zakopanem) i Ja 
na Kirchnera lustratora Związku Kas Chorych 
w Warszawie, oraz socjalisty Józefa Gierłow 
skiego w istocie tę „likwidację* przeprowadz: 
ła, nie oszczędzając niczyjego dobrego imienia 
i zasług wśród -„znienawidzonych  sanato- 
row“. 

Nieprawdą jest, iż „kwoty , do których pre- 
tendowała Kasa Chorych stanowiły bezsporną 
własność oskarżonego”. 

Natomiast prawdą jest że nie było żadnej 
komisji karnej. Prawdą jest, że Okręgowy U- 
rząd Ubezpieczeń w Warszawie , jako władza 
nadzorcza, zarządził inspekcję działalności Kas 
Chorych województwa wileńskiego i do pra- 
cy tej powołał p.p. Nowakowskiego Zenona, 
ówczesnego dyrektora Ekspozytury Wileńskiej 
Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń w Warsza- 
wie, Kirchnera Jana i Gierłowskiego Józefa, 
lustratorów Okręgowych Związków Kas Cho- 
rych we Lwowie i w Warszawie. Prawdą 
jest, że sprawa sądowa była wytoczona p. 
Greszelowi Eugenjuszowi przez p. prokuratora 
na skutek przeprowadzonych dochodzeń przez 
sędziego śledczego. 

Prawdą jest, że ustalone przez śledztw» 
kwoty niedoborów kasowych i pobranych skła 
dek na rzecz Kasy przez p. Greszela zostały 
przez żonę p. Greszela Janinę, na żądanie P. 
sędziego śledczego, w dniu 28 sierpnia 1931 r. 

wpłacone do kasy Pow. Kasy Chorych w Wil- 
nie w sumie zł. 1250, — za nr. kwitu 1239 
„tytułem sprzeniewierzonych sum przez E. Gre 

szela“. 
Kierownik Ekspozytury Wilenskieį 
Okr. Zw. K. Ch. w Warszawie 
A (©) Dr. Leon Klott. 

grodźięhzka [- 
— WICEMARSZAŁEK CAR W GROD- 

NIE. Jak już donosiliśmy do Grodna miał 

przyjechać wicemarszałek Sejmu p. Stani- 

sław Car, w celu wygłoszenia odczytu © 

zmiamie konstytucji. 

  

Obecniet dowiadujemy się, że p. wice- | 

marszałek Car przyjedzie, na zaproszenie 

Związku Legjonistów, w: dniu 15 b. m. i wy- 

głosi odczyt p. t. „Zmiana. Konstytucji w 

Polsce“. 
— WALNE ZEBRANIE TOWARZY- 

STWA PRZYJACIÓŁ LITERATURY I 
SZTUKI. W dniu 17 b. m. w domu Orze- 

szkowej odbędzie się doroczne walne ze- 
bramie T-wa Przyjaciół Literatury i Sztuki 
w Grodnie. 

(Porządek dzienny obejmuje: 
1) Zagajenie i wybór Prezydjum. 
2) Sprawozdanie Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej. ; = 
3) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyj- 

nej. 
4) Wolnie wnioski. 
Początek o godzimie 18, w drugim ter- 

minie 18.30. W drugiem terminie zebranie 
wiażne bez względu ma ilość przybyłych 
członków T-wa. 
AGAAŁAAAADARŁAAAŁAAŁANAAAIAADAAANAANAAAANA 

Nalwiększą i nalbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
GSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 
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KINO 
DŻWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID” 
GRODNO, Brygidzka 2. 

Butte. 
EKT   

HERMAN ZANDON 

KLUCZ DO 
Na podłodze leżała grecka pastusz- 

ka, trzymająca lichtarze. Świece zgasły. 
Dywan tlił się w jednem miejscu wyda- 
jąc przykry swąd. Machinalnie Donaid 
zgasił nogą iskierki. Obrócił się znów 

ku Glorji i spotkał jej oczy. Drgnął: w 
oczach jej, wpatrzonych w niego, wy- 
czytał nienawiść i wstręt! Wzdrygnęła 
się i spuściła powieki. 

— Zdaje się, że panience już nic nie 

grozi, — rzekł Piterkin. — A jednak na- 
leżałoby się położyć, panienko! Zawołam 
Grodiego.... 

Podszedł do kominka i zadzwonił. 
Donald nie słyszał nici nie widział. Dla- 
czego Glorja patrzała na niego z takim 
wstrętem? 

Lokaj podniósł rzucony na podłogę 
rewolwer. Donald przypomniał sobie, że 
Glorja obiecała mu użyć tej broni, w 
razie niebezpieczeństwa. Dlaczego tego 
nie zrobiła? 

Zapytał ją o to głośno. Glorja pod- 
niosła głowę i spojrzała na niego dziw 
nemi oczyma: 

Delicions — Delicions 
BŁĘKITNA — BŁĘKITNA 
RAPSODJA — RAPSODJA 

W rol. gł: Jaanet Saynort. Charies Frrrell.Režyser Dawid 

SŁOWO 

Śmierć obłąkańca 
W lasach państwowych koło gajówki Mo- 

sty gm. olkienickiej gajowy znalazł zwłoki mę 
żczyzny średnich lat. Dochodzenie wykazało, 
że są to zwłoki umysłowo - chorego Dawida 
Funka lat 32, który zbiegł z zakładu dła umy 

słowo - chorych w kol. Dekszni koło Olkienik. 
Funk przez kilka dni błądzii po lasach, w 

jednym tylko chałacie i zmart prawdopodob- 
nie z głodu. 

  

—KURSY POGOTOWIA SIANITAR- 

NEGO P. C. K. Polski Czerwony Krzyż u- 

rządza kurs dla sióstr pogotowia sanitar- 

nego na który zapisy są już przyjmowane. 

Zgłaszające się kandydatki winne być 
zbadane przez kierownika Stacji Opieki 
nad Matką i Dzieckiem przy ul. Akademic- 

kiej nr. 2, między godz. 11 — 13, poczem 
po zasiągnięciu informacyj tamże u sekre- 
tarki P. C. K. z otrzymanem świadectwem 

lekarskiem mają się zgłosić do IPrezeski Za 
rządu P. €. K. między godz. 15 — 17 przy 

ul. Listowskiego nr. 35. 
Kandydatki zgłaszający się w innych 

godzinach nie będą przyjmowane. 

* * * 

Wręczenie świadectw. siostrom zawodc- 

wym i siostrom pogotowia Sanitarnego, 

które ukończyły kurs w roku bieżącym oraz 
instruktorkom głównym. Polskiego Czerwo 
mego Krzyża odbędzie się w niedzielę 16 b. 

m.-o godzinie 17 wi lokalu Stacji Opieki nad 
Matką i Dzieckiem przy ul. Akademickiej 
nr. ® ® 

— СБОРОТА WYROSTKA OMMAL NIE 
SPOWODOWALA KATASTROFY KOLE- 
JOWEJ. Piętnastoletnii Maksel Józef, za- 
mieszkującyj we wsi Rusota gm. Hoża, ро- 
łożył kawałek pilnika na szynę toru kole- 
jowego Grodno — Wiilno, jak się później 
tłumaczył, aby usłyszeć jak „pilnik strzeli”, 

Nadchodzący pociąg z Warszawy 
wgniótł część pilnika w szymę, część zaś w 
koło parowozmu, ma szczęście bez poważniej- 
szych następstw. 

Według orzeczenia władz kolejowych 
szyna została uszkodzona, jednak jest zdat- 
na do użytku, «w gorszym zaś wypadku u- 
szkodzenie mogłoby być 'taik: znaczne, że na- 
stąpiłaby katastrofa. 

Władze śledcze wszczęły energiczne do- 
chodzenie celem ustalenia czy położenie na 
szymie pilnika było spowodowane głupotą 
chcącego się zabawić w ten: sposób wyrost- 
Ika, czy mamy tu do czynienia ze zbrodni- 
czym zamachem nia pociąg. 

B "KINA P.T K.TEL JM © P.T: K. TEL: 714 
 EOBZETETWZTWCE SEE ETS 

18.15, 2015 i 22.15 

Dźwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 

KONTAKT TTT 

Początki sesns6w: 

Dziš 
Film, który nie Pe reklamy 

Szanghaj - Express 
Reżyserii м. STERNBERGA 

W rolach gł.; Marlene DIETRICH, 
Anna MAY. Rate Ciiwe BROOK 

nni, 

wstęp Gd 80 gr. 

Dźwiękowisc 
Kino APOLLO“ 

Bominik. 26. 
Dziś! Wielki dramat f Imowy na tle 

arcydzieła —. Żeromskiego 

„Wiatr gd Morza" 
W rolach głównych Marja Malicka, 
Adam Brodzisz, K. J. Stąpowski, 
Eugerjusz Boda. — Zdjęć plenero- 
wych dokcnsno na Pomorzu i na Bał. 
tyku w zamkach historycznych w wio- 
skach kaszubskich na Helu, w porcie 
gdyńskim i ns pełnym morzu. Piosen- 
ka marynarska Śpiewana w filmie — 
„Wiatr od Morza" przez chór Daua, 
A Dymszę iJ. Kobasza Piosenka „Ро- 
wiedz ty ssm* Śpiewany w filmia — 
Wiatr od Morza przez Marję Malicką. 
FTR EZEŁRPYZREREEEZEWYTE EJ TO ITEC 

KINO „PALACE“ 
Grzaszk. 13. 

Wstęp ed 49 gr. 

Dziś dramat wielkie: m łości meajalo: 
mego ku pięknej srystokratce p. t. 

PRZYGODA LADY EDYTY 
W rolach zrównych: Camii a Horn, 

Jack Tvevor I Gustaw A a d ia 

   

Wstęp od 75 ar. 
Dziś premjera! 

Muzyka: George Gorschwin. 

ZAGADKI 
— Ja... ja nie mogłam zabić ciebie! 

— jęknęła głucho. 

Donald zadrżał: „Ona majaczy!“ 
Piterkin uśmiechnął się i wzruszył 

ramionami: 
— Zdaje się, że teraz wszystko jest 

jasne, sir! 

ROZDZIAŁ XXV 

ZDUMIEWAJĄCA OPOWIEŚĆ PAGANA 
Staroświecki zegar wybił pierwszą 

po północy, kiedy John W. Pagan wstał 
z fotelu pośród nielicznej grupy, zebra- 
nych w bibljotece osób. 

Dziwne to było zebranie! 
Na twarzach większości Obecnych, 

malował się strach i poczucie winy. By- 
li zebrani wszyscy członkowie małego 
klubu, którzy mieli zwyczaj spotykać się 
w tym pokoju w nocy 7-go paždzierni- 
ka. Prócz nich przybyli również Mott i 
Milliken. Zaproszenie zainicjowane przez 
Donalda, wzbudziło zaciekawienie. 

Pomiędzy Paganem a doktorem Wil- 
letem siedziała Glorja Westcott. Twarz 

  

ZORGANIZOWANIE ODDZIAŁU 
STRZELECKIEGO. We wsi Marysin, gdzie 

zamieszkują przeważnie osadnicy z Radom- 
skiego, odbyło się organizacyjne zebranie 
Strzelca. Przewodniczył nauczyciel p. Wa- 

łewski. 
Do Związku zapisało się 13 osób. 

— 10-LECIE STRAŻY POŻARNEJ W 

SWOJATYCZACH. W dniu 9 b. m. mia- 
steczko caikowicie polskie i najbardziej 
wysunięte ma: wschód zakątku powiatu Ba- 
ranowickiego obcho о 10-lecie istnie- 

nia straży pożarnej, która zostala zorgan:- 
zowana zaraz po objęciu przez władze pol- 

skie tej połaci kraju. 
Rano zostało odprawione mabożeństwo 

po nabożeństwie odbyła się w lokalu szkoły 
pogadanka (rodzaj akademji) i następnie 

wspólne śniadanie. 
Wieczorem przedstawienie „Żyd w becz- 

ce“ i po przedstawieniu zabawa taneczna. 

—Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA MŁO- 
DZIEŻY WIEJSKIEJ W LACHOWICZACH 
W dniu 9 b. m. w sali remizy straży pożar- 
mej Koło Młodzieży Ludowej urządziio 

przedstawienie, Odegrano 2-u  aktówikę 
„Sieroce wiano. 

Żałować tyliko mależy, że inicjatywa koła 
została słabo poparta przez starsze społe- 
czeństwo gdyż sala świeciła pustkami. 

— STAN BEZROBOCIA. Na terenie 
miasta i powłatu stan bezrobocia na dzień 

12 października wynosi 130 osób, w tem w. 
mieście 94 i powiecie 36. 

Jeśli chodzi o miasto to największa ilość 

przypada na pracowników umysłowych 
których jest 67 pozostali 9 majstrów i 9 
robotników zwykłych i 10 kwalifikowanych 
W powiecie większość także wypada na 

pracowników umysłowych, a mianowicie 
28, reszta robotnicy. 

— AMATOR PAPIEROSÓW. W mocy z 
10 na 11 b. m. jakiś nieproszony gość za- 
pomocą wyjęcia szyby w oknie zabrał . się 

do sklepu p. Epsztejna Nemacha i zabrał 
cały zapas machorki, tytoniu i papierosów 
wartości 87 zł. 40 gr. Namiętnego palacza 
poszukuje policja. 

— ZNÓW POZAR OD WADLIWEGO 
KOMINA. We wsi Oziorki gm. Wodna w 

dniu 7. 10. powstał pożar, który zniszczył 
na szkodę Rzeckiego Aleksandra dom mie- 
szikalmy i sprzęty domowe oraz chlew. 

Straty wynosz ąokoło 3000 zł. Pożar pow 
stał wskutek wadliwego urządzenia komina 

WYYYYYVYVYYYYVYY' E 

KONKURS 
Biuro Pośredv, Pracy przy Wileńsko: 
Nowcgródzkiej Izbie Lekarskiej ogłasza 
konkurs na staqowiska 2 ch lekarzy 
w Kasie Chorych w Głęboklem pow. 
Dziśnieński. — Bliższe informacje i 
składanie podań w kancelarji Izby 
(Wileńska 25 m. 3) do dnia 22 paź” 

dziernika r. b EE 
АААа 

A J A ВЕИНВИОВЫННОЫНОННИОНИМОАНИНННОННЫОНН 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go 

rewiru Wacław Leśniewski zamieszkały w Wil 
nie przy ul. M. Pohulance Nr. 13—2 na zasa 
dzie art. 1030 U.P.C, obwieszcza, iż w dniu i2 
października 1932 r. od godz. 10-tej rano w 
Wilnie przy ul. Betlejemskiej Nr. 20 odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej w drugim 
terminie majątku ruchomego, należącego do 
funduszu Fabjana Dowlaszewicza, składającego 
się z domu drewnianego , oszacowanego na 
sumę zł. 1.500 — na zaspokojenie pretensji 
Magistratu m. Wilna w sumie zł. 437 gr. 85 z 
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procentami i kobztami. 

Komornik Sądowy W. LEŚNIEWSKI. 

MMO 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wiilnie 
7-go rewiru, urzędujący w: Wilnie, przy ul. 

Połockiej Nr. 14 m. 3, zgodnie z art. 1030 

UPC, obwieszcza, iż w dniu 19 paždzierni- 
ka 1932 r. od godzimy 10-tej rano, w Wilnie 

przy ul. Rudniekiej 17, odbędzie się sprze- 
daż z licytacji publicznej majątku rucho- 

mego, należącego do Mojżesza Fajwusiowi- 
cza, składającego się z różnych kapeluszy i 

czapek, oraz urządzenia sklepowego, osza 
cowanego ma sumę zł. 2.460. — na zaspo- 
kojenie pretensji Gerszona  Rozenbauma, 
w. sumie zł. 2.200. — z proc. i klosztami. 

Komornik A. A 

jej nosiła jeszcze ślady 05 yo prze- 
żyć. Unikała wzroku Donalda, a gdy 
przypadkiem spotykała się z jego oczy- 
ma, odwracała się z przestrachem. 

Donald starał się znosić mężnie tę 
ciężką próbę. Miał nadzieję, że od rana 

sprawa się wyjaśni, a razem znajdzie 
rozwiązanie tajemnicza scena w bibljo- 

tece, której ofiarą miała być Glorja. Ser- 

ce zabiło w nim gwałtownie, gdy Piter- 

kin odprowadził go na stronę, po zebra- 

niu się wszystkich gości, i rzekł: 

— Morderca jest tutaj, sir! 

— Który? — zapytał szeptem 

nald. 
—. Jeszcze nie wiem, ale mam nadzie- 

ję, że zaraz się dowiemy! 
Pewny ton Piterkina zrobił wrażenie 

na Donaldzie. Pełen nadziei oczekiwał 
dalszego biegu wypadków. 

Špiewny głos Pagana przerwał kło- 
potliwe milczenie: 

— Większość obecnych zna już hi- 
storję, którą zamierzam opowiedzieć, — 
zaczął. — Powtarzam ją dla tych, któ- 
rzy jej nie słyszeli. Rozpocznę od opisu 

otoczenia, w którem się ten dramat 10- 
zegrał. Było ono bardzo podobne do t 
go, jakie nas dzisiaj otacza. Działo się 

Do- 

Drukarnia pldannictya „SLOWA“. Wydawca: Stanisław Mackiewicz. i; 
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Pramiera! Muzyka! Śpiew! Tańce! Przepych! Ulnbieńcy Publiczności najwytwosniejszy męzczyzna, ciicer gwardji сезат- 

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

Muzyka 

skiej, książę Orłow 

iwaa PETROWICZ 
i rozkoszna, czarująca ANNY OKDRA w wspaniałym przeboju muzycznym 

ZEŃ$SŚTA REETOPERZA 
„Króla Walca* Jana Straussa. Atrskcje dźwiękowe. Początek o godzinie 4, 6, 8 i 10.15. 
  

  

UZWIĘKOWE KINO 

CGJIN 
Wielka 47, tel. 15-41 

Najw 

  

Nad program: 

  

iększa gwiazda ekranu BR 

  

GIDA HELM | WILLI FRITZ w cs.sł:miejącym nadprzebcju pst. 

6 E ROBIETA 
Film tan osnuty na tie wojny Św stowej otwiera przed nami iajniki tragicznych zmsgsń się mocarstw 

europejskich i uplastycznia upiorne drogi szpiegostwa międzyn:rcdowego. 
urozmzicene dodatki dźwiękowe 

Pocz. o gośz. 2 ej. 4, 
Ceny cd 25 gr. 

6, 8i 10.15 w dnie świąteczne o godz. 2-ej, 

  

Dźwiękowe kiuo 

„PAN“ 
Wielsa 42, tel. 5-28 w genjalnym filmie tw 

CAŁE w'LNO podziwia miłość 

órcy „Pcgsn na” i „Treder Hornn* 

KOBIETY I CZŁOWIEKA-Mazev 
МАМ DYKEA — Bilety honorore nie wzżne* — Z powodem 

wysokiego poziomu art filmu wejśc e na =Idownię tylko ua początki seansów 4, 6, 8 i 10,15, 

  

Dźwiękowe kino 
Dzi:! Wspaniały film erotyczno-salonowy 

  

  

  

  

HOLLYWOOD PRZEŻYCIA JEDREJ ROCY Mickiewicza 22 BE š < Бв E : 
tel. 15-28 W rol. gł MARCELA ALBANI I iGO SY M. Pzzepigkna wystaws, gžujalna gra srtysi6=, cudowne meiodźe. 

“ Nad program: Doda'k' džwiekowe, Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W duie świąt. o godz. 2-ej 

Kino-Teatr Dziśl Wielki saaszcyjny podwójny program. Porsz pierwszy w Wilnie 

R arcywspaniały egzotyczny dramat w 12 aktach 

„STYLOWY" PAR | y $ 5 A 6 E © Zz Y (zał. ŚĆ) 
Wielka 36 wśród wybuchu wulcunów, dzikich plemion ludożerczych i drapieżnych zwierząt. To dals:e dzieje arcyfilmu „MARADU" 

2 Wrolach głównych: Kenneth Harlan i Lucilie Brown. - Nad program: Komtdja łarsa Fleschera 

Dzwiękowy Dziś! Najnowszy przebój dźwiękowy 

a УЗЕЛ LEŚNICZANKA KR й EE BEZ 
„ŠWIATOWID“ Przepiękna operetka filmowa, która wszystkich zachwyci. Pierwszy raz w Wilrie w wersji dźwiękowej. W rolach gl. 

Mickiewicza 9 Lya Marsa, orsz ulubi-niec publiczności Harry Liedtke.     
Bi ach, 

lutormacj 

e 
® 
W 
w 
\ 
e 
У 
w 
& 

Radle wileńskie 
ŚRODA 12 PAŹDZIERNIKA 

11.50 Kom. meteor.; Sygnał czasu i Prze 
gląd prasy; 12.20 Muz. 'tan. 12,40 Progr dzien 
ny; 15,20 „Szecherezada“ — z płyt; 16.00 — 
Aud. dla dzieci; 16.25 Wesołe piosenki z płyt, 
16.40 „Pierwsi polegli w Legjonach* — odcz. 
17.00 Muz. współczesna z płyt; 17.40 „Nauka 
dokształcająca a prawa zawodowe  młodocia- 
nych* — odcz.; 17.35 Progr. na czwartek; — 
18.00 Recital śpiew. Olgi Olginy; 18.30 Recy 
tacje utworów Władysława Broniewskiego ze 
zbiorku „Wiatraki* w wyk. T. Byrskiego; — 
18.50 „Próba syntezy gospodarczej Ziem Póin. 
Wschodn. Rzplitej* — odcz. wygł. T., Nagurski 
19.10 Rozm. 19,15 Przegląd litewski; 19,30 — 
„Na warszawskim Parnagie“ — feljeton; 19.45 
Pras. dzien. radj.; 20,00 Koncert; 20.55 Wiad. 
sport. i dod, do pras, dzien, radj,; 21.05 — 
Transm. z otwarcia 7-go sezonu literackiego. 
166 Środa Liter. z ref. L. H. Morstina 0 šwia- 
domym i nieświadomym pierwiastku twórcza 
ści; 22,00 Na widnokręgu; 22,15 Muz. tan. - - 
22.55 Kom. meteor. 23,00 Muz. tan, 
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OGLOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 7 go re- 
wiru, urzędujący w Wilnie, przy ulicy Połockiej 
Nr. 14 m. 3, zgodnie z art. 1030 U. P. С. ob 
wieszcza, iż w dniu 17 października 1932 reku, 
od godziny 10:ej rano, w Wilnie przy ulicy Rud- 
nickiej 14 — 9, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego, należą ego do 
Mejłacha Gilelss, składaj.cego się z mebli i 
fortepjanu, oszscowanego na sumę zł 950 — na 
zaspokojenie pretensji Michała Kokarewa. Licy- 
tacja jako powtórna odbędzie się z zastosowa- 
niem art. 1070 U. P. C. 

Komornik 8. Uszyński 

J M M M t MS 

GABINET | 
Racjonalnej kosmetyki lecznicze! 

wWiino, Mickiewicza 31 ni. 4. 

URODĘ 
kobiacą kosnerwuje, doskonali, odświeża, - 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
plający (panie). Natryski „Hormona” według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. in- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do kaz- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyk: "a- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 

  

E właścicielom i dzierżawcom jezior, stawów S 
irzek,oferujemy zaoczkowaną ikrę i narybek: 
Lososia, Troci, Pstrąga potokowego. Pstrąga tęczowego, Sieji 
Jeziorowej, Siej: rzecznej, Sielawy, Szndacza. Leszcza i Węgorza. 

Rybacko Biciegiczna Stacja Hodowlana 
w BIAŁEJ WACE 

Binro Zsrządu Witno Mickiewicza 22—2, Tel. 13 56. 
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Zjednocz. Kop. Górnosl. „PROGRESS* 
kopalnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, 

Radzionków, Mysło 
wice, Ferdynand i Florentyna, 

Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zsplombowanych wozach 

dostarcza 

M. DEULL wew. 
EGZYSTUJE OD 1890 r. 

Biuro: el. J giellon+ka 3 Tel. 811 
Składy: Kijowska 8 Tel. 999. 

KREM ALSMA LiBERTI 
Jedynie KREM ALOMA LIBERTI zawie- 

ra czynną substancję radioaktywną, która ua- 

daje twarzy świeży, młodzieńczy wygląd i po- 

woduje stopniowe zanikanie zmarszczek i sla'- 

dowań skóry, nie wytwarzając przytem _skut- 

ków ubocznych. Krem ALOMA posiada poza- 

tem wytworny zapach, chroni cerę od ujen'- 

nych zmian atmosferycznych i usuwa  wszel- 

kie pryszcze, a jednocześnie służy jako wy- 

śmienity podkład pod puder. 

Vl i ЫН НУ ЗАНИ 

Курмо 

A 
7 DOKTOR — 

Blumos=icZ 
boroby weneryczne — 

  

kórne i moczopłciowe 
WIELKA 21, tel. 921 

A | BJIANTKA 
tel. 277 : zupelnie nowe  (wielo- 

letnia gwarancja) zł. 
(77 1,200. Kijowska 4. H.   

Abelow. 

choroby. skórne wene- POPIERAJCIE 
ryczne i A RAI 
Wileńska 3, od 8 L. 0. P. P 
1478 Tel 507. 

  

  

to bowiem w tym samym pokoju. Mało 

się tutaj zmieniło, podobno, od tego cza- 
SIE, : 

— Było to 7-go października 1827 
roku o pierwszej po północy... sto lat 
temu... 

Pagan przymknął oczy, jakby zbie- 
rając wspomnienia, rozproszone w móz 
gu i po chwili mówił dalej: 

— Bibljotekę oświecały świece, tak, 
jak dzisiaj. W kącie stary zegar wydzwa 
niał godziny. Na środku pokoju — duży 
stół... Zapewne ten sam, przy którym 
dziś siedzimy. Dookoła stołu siedzi szesć 
osób, są to członkowie małego klubu. 

Zbierają się tutaj regularnie na se- 
anse spirytystyczne. Na twarzach ich 
maluje się skupienie. jednoczy ich współ 
ne pragnienie zerwania zasłony nieświa- 
domości z pozagrobowego życia... Wśród 
nich znajduje się morderca, tak samo, 
jak i wśród nas mamy dzisiaj morder- 
cę! 

Szmer protestu przeleciał ponad sto- 
łem. 

Pagan uśmiechnął 
swe siwe, włosy. 

— Są to przedstawiciele różnych fa- 
ę-<hiw i środowisk. Jest tam doktór, dra- 

się i pogładził 

  

maturg, pisarz, kupiec, architekt i in- 

żynier. Znacie państwo ich nazwiska: 

Chadmor, Wilet, Piterkin, Deniger, Wort, 

i Pagan. Słowem jesteśmy ich potomka- 

mi w. trzeciem i -czwartem pokoleniu. 
Nie będę tu wnikać w szczegóły ich po- 

glądów i wiary. Powiem, że nietylko 
los umarłych obchodził ich. Starali si: 

zajrzeć w przyszłość, wyczytać losy 

jeszcze nie narodzonych pokoleń. Dia- 

tego postanowionem było, że po śmierci 
każdego członka klubu, syn najstarszy 
fniał zająć jego miejsce... Najwybitniej- 

szym z nich był prezes klubu, którego 

przyjaciele nazywali „Mr. Amicusem*, 
przezwisko to zawdzięczał temu, że zna 

ne: przysłowie łacińskie nie schodziło z 

jego usta. On był założycielem i duszą 

klubu. Miał umysł jasny, głęboki, ostry 

i żądny władzy... Skłonności romantycz 
ne łączyły się w nim z humorem i dow- 

cipem... Był mistykiem, a zarazem złośli 

wym dowcipnisiem, nie liczącym się z 

cudzemi nastrojami. Oto jakim był „Ami 

cus* — prezes klubu! Widzę go, jak 

wstaje ze swego fotela i rozpoczyna 

przemówienie... Każdemu słowu swemu 
i ruchom nadaje dramatyczny patos... 
jest to urodzony aktor! 

— Oto stoi blady, z niezwykłym u- 

Y 

  

ORTEPIAN R 
krótka w żon > POSZUKUJĄ 

ie do wynajęcia lub PRACY 
ujjen.a 

M iadomość w admini-* 
strzcji „Słowa н С. 

  

dyplomowany, znajo - 

== —--—- m mość „wszystkich džia“ 
LaAA AAA A AAA AAA; 10W gospodarki rolnej 

Lekale praktyczna, diugolet — 
nia praktyka, doskona- 

FYYWYYVYYYYYYYYYYYYY je rekomendacje. Łask. 
L ———— B y Adm ewar, 

POTRZEBNE 
MIESZKANIE pns a 
4 pokojowe z wygo- Różne 
dami, nie na parterze, 

wśródmieści, w cenie RESTA ESET 

o 100 zł. miesięcznie "7 
Łaskawe zgłoszenia ćo „Haft -erażka 
redakcji dla W. Hałciarka 15 lat przaa 
a „„ hafciarskiej— przyjucaa 

DO WYNAJĘCIA wszelkie roboty hafcyf 

odremontowane miesz- Dialy, kolorowy, mereż- 
kanie z 5 pokoi ze ka ręczna, różtte wzory, 

wszelkiemi wygodami haft ra SZ 
na I szem piętrze przy '48Wi, złotem i srebrem 
ul W. - Pohnlanka ]9, ykonanie b. staranne 

Dowiedzieć się W.-Po- rp „a 
niż przystępne, je- 

as: U, m5 IĘ racki 11 м. 5. Sadwiga 
ZE „ Błaś, 

DO“ -WYNAIECIA LZ 
DUŻY LOKAŁ Kto dcpomoże u<z- 

(dawn. lokal Lombardu) pg gat iwa 
przy ul. Biskupief 4 — Warnnki zmuszają go 

Dowiedzieć się W.-Po- do szukania jskiegokoł- bulanka 17, m. 23, tel. wiek zarobku w godzi- 

188. nich wolnych. — Moze 
= ZARAZ "" udzielić Ek 

wykonywać prace Kre- 
i La dia j„ Šlarskie albo też zejmie 
AAB "Tałarska 1 е się Ius prarą byle od 

Intormacje w Cukierhi BA аВО i ać do 
B Sztralla, Mickiewicza dakcji. Ez ŻE 
róg Tatarskiej. sa 

SWR RUR Bóg zapłać 
wszystkim, którzy z do- POKój 

umeblowany do wYNA: (5, serca zechcą do- 
pomódz — inteligentnej jęcia dla kulturalnej o- 

rodzinie Stefana J. B. saby. Dąbrowskiego 12 

m. 3 nauczyciela, produktami 
chlebem, bielizną i ©- 

 buwiem dla trojga dzie- 
ci — Hala 7 i pół lat, 

  

  

Zosia 5, Jurek 2 i pół 

EEK lub dopomogą w zna- Ez -. lezieniu jakiejkolwiek 
LEKCJE pracy na okres zimowy. 

Ostateczna nędza. Na- 
wet czerstwe lsawelki 
chleba przyjęte będą 
z wdhięcznością. Adres: 
w Administracji Słowa, 
która tez przyjmuje 
wszelkie ołiary pod S.J. 

OSOBA 
INTELIGENTNA 

ślepa i a — 
najzupełniej opuszczo- 

Zgłoszenia do Adm.“ naj CE tylko z 
Słowa* pod „Matura* kąski uczciwej sługi, 

я "- która ją ze skromnego 
swego zarobku utrzy- 
muje, dziś woła o po- 
moc, — Proszę e skła- 
danie ofiar pod literą 
P. do Redakcji „Slowa“ 

JĘZYKÓW * OBCYCH 
niemiecki, francuski — 
włoski metodą konwer 
sac. Nauka szybka i 
gruntowna oraz przy-' 
gotowywanie do ma- 
tury — ze wszystkich 
przedmiotów. Lekc. u-- 
dzielają rutynowani ko“ 
repetytorzy, b.- prof“ 
gimn. i dr. filozofji. 

  

Maturzysta 
udzieli sumiennej po 
mocy w nance. Wyma: 
ganie b. skromne. Me- 
stowa 11-a m. 6. 
  

śmiechem na ustach, na które pada 
światło świec. Słowa jego budzą w ser- 
cach słuchaczy niepokój i drżenie. Oto 
twierdzi, że wśród obecnych jest jeden, 
ah przygotowuje zamach na jego ży- 

Słowa te budzą zdumienie, godzą 
w 3% jak grom z jasnego nieba. Tyl- 
ko „Amicus* pozostaje niewzruszony 
wśród wzburzonych gości. Twierdzi, że 
jeden z obecnych umiał zdobyć uczucia 
jego młodej, pięknej, lecz płochej żony. 

Kochankowie postanowili usunąć go ze 

swej drogi — mordując go... jaką drogą 
wykrył ich tajemnicę? Któż to odgadniet 
„Amicus* nie wspomina o tem. Nie na- 
zywa również owego przyjaciela — zdrał 
cy. „Cios ma być dziś zadany, — mówi 

— może jutro, może za tydzień, dosyź, 

że nie uniknie śmierci — wie o tem, — 

z pokorą poddaje się swemu losowi. 

Śmierć nie przeraża go! 

Pagan zamilkł i spojrzał po obec- 

nych. Milliken słuchał z uwagą, Gryling 

gładził nerwowym ruchem bródkę, blade 

oczy Hektora Worta zdawały się wy- 

skakiwać z orbit, to nikły pod powieka- 

mi. śl 

(D.CN.) 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

a


