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Znowu się  zarysowała wyrażna 

sprzeczność pomiędzy poglądami dwóch 

panów, reprezentujących Poglądy ende- 

cji na politykę zagraniczną. Oto p. Ko- 

zicki pisze we wczorajszej „Gazecie 

Warszawskiej ': 
Jest już dziś rzeczą jasną, że pod naci- 

skiem1 wielkich mocarstw dojdzie do kompro- 

misu między Francją a Niemcami w sprawie 

postułatu niemieckiego równości zbrojeń. Isto- 

ta tego kompromisu jest już ustalona: Nieti- 
com będzie przyznana owa równość, a Fran- 

cja otrzymana wzaimian za to przyrzeczenie, że 

Niemcy nie użyją armji i broni, które będą 

mieli, do zaburzenia pokoju europejskiego. 

Niemcy otrzymają rzecz bardzo realną wza- 

mian za zupełną iikcję. й 

Pizyznając, že wypadki toczą się po 

linji kompromisu pomiędzy Francją a 

Niemcami, cóż nam doradza czynić p. 

Kozicki: 
W tych warunkach żądać możemy tylko 

trzech rzeczy: by kierownictwo polityki pol- 
skiej powiedziało otwarcie, że projektowane 
gwarancje nic Polsce nie gwarantują — by w 
dziedzinie zbrojeń robiono to, co wynikać bę- 
dzie z postępu zbrojenia się Niemiec, a nie 
to, co będzie w logice nowych, opartych na 
kompromisie urmów, by wreszcie nie usiłowa- 
no wprowadzić w błąd opinji polskiej, przypi- 
sując wartość przyrzeczeniom niemieckim. 

Jestem w kłopocie, w jaki sposób re- 

ceptę p. Kozickiego przetłumaczyć na 

język realnych politycznych posunięć. 

„Trzy rzeczy* proponuje p. Kozicki: A 

więc po pierwsze jakąś deklarację, w 

której Polska powiedziałaby, „że gwa- 

rancje nic Polsce nie gwarantują”. To 

znaczy, że Polska jednego dnia rano po- 

winnaby, zdaniem p. Kozickiego, podpi- 

sać jakiś pakt o nieagresji, a wieczorem 

tegoż dnia oświadczyć, że uważa 1en 

akt za „pliewoje dieto“, bez żadnego 

znaczenia; po drugie zaleca p. Kozicki 

zbroić się, chociażby  przystąpilibyśmy 

do wyników konferencji rozbrojeniowei; 

po trzecie... to po trzecie p. Kozickiego 

już jest przez niego powiedziane w jego 

po pierwsze. 

W każdym razie p. Kozicki przewi- 

duje, że sprawa podniesiona przez Niem- 

cy, skończy się kompromisem między 

Niemcami, a Francją. 

Widzieliśmy już onegdaj, że p. Stroń- 

ski jest wręcz odmiennego zdania. Prze- 

cież napisał on: 

„Przeznaczenie. Niemcy się uzbro- 

ją w każdym razie, a wtedy wojna. 

Na to niema rady". 

Więc p. Stroński przewiduje, (przy- 

najmniej tak napisał), że nie będzie 

kompromisu, nie będzie porozumienia 

irancusko - niemieckiego. Francja nie 

ustąpi, Niemcy nie ustąpią. Niemcy się 

uzbroją, a Francja na Niemcy napadnie. 

Będzie wojna. 

Pozostaje nam do rozwiązania pyta- 

nie, dlaczego polityk taki, jak p. 

Kozicki, przewiduje trafnie, a publicysta 
prawdziwie inteligentny, jak p. Stroński, 

wypisuje bzdury? 

Tłumaczę to sobie w sposób dla p. 

Strońskiego bardzo pochlebny. 
P. Stroński musi przecież rozumieć, 

że to, co zaleca p. Kozicki, to znaczy 

przewidując, że dojdzie do kompromisu 

pomiędzy Niemcami, a Francją, ze swo- 

jej stromy ograniczać się do protestowa- 

nia, protestowania i jeszcze raz pro- 

testowania nie jest żadną polityką, a 

raczej brakiem wszelkiej polityki. 

Swego czasu ograniczył swą politykę 

do protestu hr. Chambord. Protestował 

nawet przeciwko  trójkolorowemu sztan- 

darowi. Umarł na obczyźnie, a jego ro- 

dzina dziś nie ma żadnych szans na po- 

wrót do tronu. Ograniczył się do prote- 

stu „non possumus* Pius IX po zajęciu 

państwa kościelnego. Traktat lateraneń- 

ski stwierdził, że państwo kościelne stra- 

cone jest dla Stolicy Apostolskiej. Nasze 

protesty przeciw niemiecko - francuskim 
kompromisom, są mniej więcej tak samo 

beznadziejne, lecz jeszcze mniej potrzeb- 

ne, bo hr. Chambord, czy Pius 1X protesto 

wali w imię zasady, idei, w imię jakiejś my 
śli, która być może razem z nimi zstę- 

powała do grobu, lecz była to idea, ma- 

jąca w panteonie historycznym swoje 

poczesne miejsce. Stosunki polsko - nie- 

miecko - francuskie, to sprawy na zupeł- 
nie innej płaszczyźnie. Tutaj ideą i ce- 

Iii woła: „będzie Woj” 
lem jest dla nas wyłącznie bezpieczeń - 

stwo, potęga, czy też interes państwa 

polskiego, Taki czy inny stosunek do 

Francuzów czy Niemców jest tylko 

środkiem, tylko posunięciem  praktycz- 

nem, taktycznem. Przeciwstawianie się 

porozumieniu francusko - niemieckiemu 

w żaden sposób nie da się awansować 

do godności zasady, czy idei. 

Prof. Stroński jest człowiekiem by- 

strym. Widzi więc to, że sprzeciwianie 

się francusko - niemieckim  kompromi- 

som redukuje się do polityki beznadziej- 

nych gestów i wie, czego nigdy się nie 

dowie p. Kozicki, że takiej polityki zale- 

cać, ani propagować nie można, jeżeli 

się chce poczuwać do odpowiedzialno- 

Ści za interes państwa. Szukając więc u- 

zasadnienia, szukając obrony dla tej po- 

lityki, nie pozostaje mu nic innego, jak 

wykrzyknąć: „no tak, ale będzie woj- 

a!'. Jest to okrzyk rozpaczliwy, ale to 

juz nie wina prof. Strońskiego. 

Oczywiście, gdyby skutkiem zatargu 

z Niemcami o zbrojenia miałaby wy- 

buchnąć wojna — to byłoby inaczej. 

Gdyby nawet za dwa lub trzy lata mia- 

ła wybuchnąć wojna, to byłoby inaczej 

i, jak już pisaliśmy, okrzyk prof. Stroń- 

skiego: „będzie wojna!* wiele rzeczy n- 

logicznia i ukonsekwentnia. Coprawda, 

ewentualny wybuch wojny nie usprawied 

liwiłby całkowicie polityki bezowocnych 

gestów, bo w polityce wogóle lepiej nie 

czynić poruszeń jałowych, lecz gdyby 

wojna miała wybuchnąć, to możnaby 

powiedzieć, że przynajmniej te gesty 

szkodliwemi dla Polski nie są. Dziś tego 

powiedzieć nie można. Dziś dzięki nim 

za każde nieuchronne i zgóry dające 

się przewidzieć dojście do porozumienia 

między Francją i Niemcami, płaci Polska 
poszkodowaniem nietylko swego presti- 

żu, lecz i całkiem materjalnych intere- 

sów politycznych. 

* * * 

Przypomina mi się ława uniwersyte- 

cka i mój profesor prawa rzymskiego, 

jak mówi, przeciągając każde słowo: 

— „Nawet błąd w dociekaniach nau- 

kowych jest często pożyteczny, ponie- 

waż tałszywe oświetlenie kwestji właś- 

nie czasami jaskrawe światło rzuca i 

na prawdziwą drogę skierowuje.". 

Jest to właśnie wypadek z tym о- 

krzykiem prof.  Strońskiego: „będzie 

wojna!“. Nietylko ten okrzyk oświetla 

nas w tem dobrze, że potwierdza tyle 

razy przez nas wypowiadane  twierdze- 

nie, że politykę przeciwstawiania się 

francusko - niemieckiemu porozumieniu 

mogą prowadzić ci tylko, którzy wierzą 

w bliskość wojny europejskiej. Prócz ie- 

go, okrzyk prof. Strońskiego powinien 

wywołać w nas rozmyślanie na temat: 

„czy byłoby dla Polski dobrze, aby 

wybuchła wojna europejska?'* Prócz 

stwierdzenia, że nie powinniśmy na woj- 

nę spekulować, ponieważ jej nie będzie, 

musimy się jeszcze zapytać, czy wogóle 

w jakimkolwiek wypadku warto na wi. 

nę spekulować? 

Nie jestem pacyfistą w teorji i tem 

się różnię od wszystkich moich kolegów 

po piórze w Polsce. Przeciwnie, dek'u- 

ruję się jako wielbiciel wojny. W prak- 

tyce jednak jestem najzawziętszym pa- 

cyfistą, przynajmniej jeśli chodzi o sto- 

sunki wewnętrzno - europejskie. 

A to z następujących powodów 

1) Wojna europejska zdegradowała- 

by całkowicie nasz kontynent. Polska 

jest zbyt dużem w Europie państwem 

aby nie poczuwać się do odpowiedzial-- 

ności za losy Europy. Dla Europy woj- 

na pomiędzy jej państwami, to samo5j- 

stwo. 

2) Wojna wywołałaby we wszystkich 

państwach silne ruchy bolszewickie. 

3) Jakkolwiek z różnycii państw eu- 

ropejskich, wstępujących do wojny, każ- 

de narażałoby się na inną skalę niebs- 

pieczeństwa, to jednak zgóry można p-- 

wiedzieć, że właśnie Polska naražonaby 

była podczas wojny na największą ska- 
lę niebezpieczeństwa. 
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PRZEDSTAWKIELSTWA: 
BRĄSŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ud, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesje) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
BUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włódzimierow 
GRÓDNO — Księgamia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ 

KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateski, 

MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, 
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Premier Herriot w Londynie 
LONDYN PAT. — Premjer Herriot 

przybył tu we środę o godzinie 23, powi 
tany na dworcu przez Mac Donalda, Jo- 
hna Simona i ambasadora irancuskie- 
go. 

We czwartek Herriot i Mac Donaid 
odbyli najpierw krótką rozmowę prywat 
ną, poczem o 11,30 rozpoczęły się roz- 
mowy o charakterze urzędowym. W cza 
sie rozmów tych obecny był również 
minister spraw zagranicznych Simon, sir 
Robert Wansittart i wiełu wyższych u- 

rzędników angielskiego _ ministerstwa 
spraw zagranicznych. 

Herriot po przybyciu wczoraj wie- 
czoremm do Londynu oświadczył przedsta 
wacielom prasy co następuje: 

Pragnąłbym bardzo, aby prace roz- 
brojeniowe zostały jak najprędzej w we 
newie podjęte. Pan Mac Donald, jak rów 
nież i ja mamy nadzieję, że znajdziesiy 
drogi, aby sprowadzić z powrotem Niem 
ców na konferencję rozbrojeniową. 

Francja | Rumunia 
Oświadczenie ministra Titulescu 

PARYŻ PAT. W rozmowie ze 
wspolpracownikiem „Le Petit Parisien“, 
<ituiescu powiedział między inńemi, że 
zarówno między Francją i 
jak między Herriotem i nim panuje cał- 
kowite porozumienie. Sprawia mi przy- 
krość sama myśl — zapewnił rumuński 
minister spraw zagranicznych — że moż 
na było choć przez chwilę interpreto- 
wać moje wystąpienie w pertraktacjach 
rumuńsko - sowieckich, jako nieporozu- 
mienie z rządem irancuskim. Następnie 

  

Rumunją, — 

Titulescu dodał, że w chwili obecnej 
niema żadnej różnicy poglądów między 
premierem francuskim a nim. Na potwier 
dzenie wystarczy sam fakt przyjęcia te- 
ki ministra w gabinecie Wajdy, z kto- 
rym łączy Titulescu od wielu iat przy- 
jaźń. : 

Również jeden z redaktorów „La Re 
pubiique* przyjęty był przez Titulescu i 
oświadczył mu, że jest gorącym zwolen- 
nikiem polityki zbliżenia między Sowie- 
tami a Rumunją. 

— Dworzec Kolejowy — K. 
PWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 

erminy druku mogą być przez Administrację zm. 
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Pan Prezydent Rzeczypospolitej mianował 
dyrektora Państwowego Banku Rolnego p. Ka- 
rola Kasińskiego podsekretarzem stanu w Mi- 
nisterstwie Rolnictwa i Reform Rolnych. 

Podajemy fotografję wiceministra Kasiń- 
skiego. - 

  

śkarga Polaków © Niemczech do Ligi Harodów 
Prześladowanie i upośledzenie mniejszości polskiej 

GENEWA PAT. — Rada Ligi Naro- 
dów rozpatrzyła dziś petycje mniejszo- 
ści polskiej w Niemczech. 

W petycjach tych Związek Polaków 
przechodzi kolejno wszystkie dziedziny 
życia, wykazując na przykładach fakty- 
czne upośledzenie mniejszości polskiej. 
Petycje nie ograniczają się do przykła- 
dów jedynie ze Śląska Opoiskiego, gdzie 
obowiązuje polsko - niemiecka konwen- 
cja górnośląska z 15 maja 1922 r., lecz 
cytuje szereg wypadków z innych 0b- 
szarów, jak z Pomorza Pruskiego, Prus 
Wschodnich, Westfalji itd. 

Jak dalece mniejszość polska po- 
krzywdzona jest w prawach obywatel- 
skich wykazują następujące fakty: 

Z liczby dzieci polskich na obszarach 
Niemiec 1,9 proc. pobiera naukę w ję- 
zyku polskim. Reszta tj. 98,1 proc. po- 
zbawiona jest nauki w języku ojczystym. 

Władze odmawiają zatwierdzenia 
wybranych przedstawicieli mniejszości 

    

polskiej w zarządach gminnych i powia- 
towych. 

W czasie kampanji wyborczej stost- 
je się teror. 

Zakazuje się obchodów. 
Uczniów skazywano na kary ze stro 

ny nauczycieli za to, że mówili po poi- 
sku, jak również przykład udzielenia boi- 
ska sportowego pod warunkiem nieuży- 
wania na stadjonie języka polskiego. 

Daiej petycje mówią e trudnościach 
z jakiemi spotykają się Polacy przy na- 
bywaniu nieruchomości, oraz o ograni- 
czeniach nabożeństw dla mniejszości 
polskiej w kościołach. 

W konkluzji mniejszość polska wyra- 
ża nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy dy- 
skusja w parlamencie niemieckim nad 
sprawami ochrony mniejszości odbywać 
się będzie przy debatach nad expose mi 
nistra spraw wewnętrznych, nie zaś -— 
jak dotychczas, — przy omawianiu dzia 
łalności jedynie ministra spraw zagra- 
nicznych. 

  

Strasziiwa epidemia Heine-Medina 
Nowe wypadki w Lipsku 

LIPSK PAT. — Choroba Heine - Medina 
szerzy się w Niemczech coraz bardziej. — W 
samym Lipsku stwierdzono w ostatnich 14 
dniach 10 wypadków paraliżu dziecięcego, z 

których 2 były Śmiertelne. Ogółem od 1 sierp- 
nia do 10 bi. zachorowały w Lipsku 62 0so- 
by, z czego 28 małych dzieci, 19 starszych i 
8 dorosłych. 6 osób zmarło. 

lzy Polska ma dostateczny zapas surowicy 
WARSZAWA PAT. — W związku z pogło 

skami, jakoby w Polsce nie było w dostatecz- 
nej ilości zapasów surowicy przeciwko choro- 
bie Heine - Medina, dowiadujemy się, że su- 
rowicą jest surowica ozdrowieńców po tej cho 
robie. W handlu jej oczywiście niema, gdyż 
zbiera się ją od ludzi dobrej woli, którzy prze 
byli paraliż dziecięcy i następnie rozdaje się 
szpitalom lub lekarzom w miarę potrzeby bez 
płatnie. 

Rząd nie wydawał żadnego zakazu przywo 
zu tej surowicy do Polski. Władze państwowe 
poczyniły odpowiednie kroki w celu zebrania 
surowicy w Państwowym Zakładzie Higjeny, 
który już rozporządza pewnym zapasem. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że w Polsce 
niema dotychczas epidemii paraliżu  dziecięce- 
go a zdarzają się jedynie sporadyczne wypad- 
ki tej choroby, która zazwyczaj ustaje z na- 
dejściem zimy. 

Van Papen u następcy tronu Bawarskiego 
BERLIN PAT. — Kanclerz von Pa- 

pen wyjechał we środę wieczorem z 
Monachjum do Berlina. Przed wyjazdem 
kanclerz obecny był na komerszu piw- 
nym, urządzonym przez bawarskie koła 

przemysłowe. Według doniesień prasy, 
kanclerz złożył również we środę po pu 
łudniu wizytę byłemu następcy tronu ba 
warskiego Ruprechtowi. | 

DEEGRCZEE ZEDO KOŚC NANRCOOONC SOK RZE ZES SETO ZCS OZ O OO RAOZZZT ZE 
» * * 

Czy to znaczy, że w tej przyszłej 
wojnie przewiduję zwycięstwo Nieniiec, 
a przegranę Polski, że wołam do roda- 
ków: „nie zadzierajcie z Niemcami, bo 

oni nas pobiją!“? — Nie! Nawet wcale 

nie. Rezultatem nowej wojny  europej- 
skiej byłoby raczej nowa klęska Nie- 

miec — o ile wogóle wolno stawiać ho- 

roskopy w rzeczach tak strasznych i 

odpowiedzialnych. Lecz nie zdobyłbym 

się nawet w przypuszczeniu na horoskup 

losów powojennych Polski. roprzednio w 

zwycięskiej koalicji _ antyniemieckiej" 
wzięła udział Serbja, która na tem zy- 
skała, wzięła udział także Rosja, która 
była w Królewcu i na Węgrzech, a po- 

tem została zgruchotana. 

Urywam tutaj. Myślę, że nikt mi za 

złe nie weźmie, że urywam nić przypu- 

szczeń i dociekań. Wojna jest zawsze 
niespodzianką. Ale jednak wszystkie są 

dane za tem, że Niemcy byłyby 2nów 

pobite. To jest bardzo ważne, bu tu u- 

prawnia Polaka, propagującego myśl 
odprężenia stosunków niemiecko - ро!- 

skich, do twierdzenia. że chcąc priedna- 

nia Polski z Niemcami, nie kapitlu,e 

przed silniejszym przeciwnikem, iecz 

proponuje układ równie korzystny dla 

stron obu. : 

Na zakończenie raz jeszcze kilka 

słów wdzięczności prof. Stroński::nu. 

Przez swoje odważne, aczkolwiek cał- 

kiem fałszywie rzucone wyrazy:  „bę- 

dzie wojna”, postawił on dyskusję na 

prawidłowej płaszczyźnie, umożliwił 

wprowadzenie do dyskusji wszystkich 

elementów. Dotychczas o wojnie nie nió- 
wiliśmy. Dobrze, że się w dyskusji po- 

jawila, bo to dało nam możliwość 

stwierdzenia, że w rzeczywistości się 

nie pojawi, że na nią liczyć nie można i 
nie trzeba. Cat. 

WNIOSKI SPRAWOZDANIA 
Do petycyj tych rząd niemiecki przedstawił 

uwagi, które jednakowoż nie przynoszą żad- 
nych istotnych wyjaśnień. Rząd niemiecki usi- 
łuje dowieść, że jedyną odpowiedzialność po- 
noszą nie władze niemieckie, lecz mniejszość 
polska. 

Sprawozdawca Rady ambasador Naguoka 
stwierdza, że przeszło połowa wypadków, cy- 
towanych przez petycję, wydarzyła się poza 
terenem, do którego stosuje się konwencja gór 
nośląska, stanowiąca jedyną podstawę dla kom 
petencji Rady. Rada więc jest niekompetentna 
i musi wyłączyć te wypadki. Co się tyczy po 
zostałych wypadków, sprawozdawca przypomi- 
na, że część ich była przedmiotem procedury 
iokalnej. 

PRZEMÓWIENIE MIN. ZALESKIEGU 

W dyskusji zabrał głos minister Zaleski. — 
Stwierdziwszy na wstępie, że — jak wynika z 
raportu — duża ilość wypadków, cytowanych 
przez mniejszość polską w Niemczech w tych 
peiycjach, nie może być zbadana przez Radę 
ze względu na to, że miały one miejsce poza 
terenem, do którego stosuje się konwencja gór 
nośląska minister Zaleski oświadczył: 

Potwierdzając słuszność żalów mniejszości 
nasz szanowny sprawozdawca ogranicza się 
do stwierdzenia niekompetencji Rady w tych 
sprawach. Rozumiem względy natury prawnej, 
które inspirowały tę propozycję i w sposób 
specjalnie jaskrawy stwierdzić trzeba istnienie 
2 kategoryj raniejszości: mniejszości chronionej 
i mniejszości, której prawa nie są międzyna- 
rodowo zagwarantowane. 

Co się tyczy sytuacji mniejszości polskiej 
na Górnym Śląsku niemieckim, mamy niezaprze 
czalie prawo dyskutowania jej w Radzie. — 
Sądzę, że dokumenty które są nam przedstawio 
ne, dają obraz całkowicie jasny. 

W tym duchu, przyłączając się do konklu- 
zji raportu, wyrażam życzenie, by stan normal 
nych stosunków między władzami niemieckie- 
mi a mniejszością polską dał tej ostatniej po- 
czacie zauiania. 

Nawiązując do swego wniosku o generali- 
zacji postanowień o ochronie mniejszości, nii- 
nister Zaleski wykazał, że Niemcy bardziej niż 
wszystkie inne państwa zobowiązane są do 
sprawiedliwego traktowania mniejszości, gdyż 
oświadczenie, złożone przez Niemcy na konie- 
rencji pokojowej, stanowiło moralną podstawę 
dla przyjęcia przez Polskę i inne państwa zo 
bowiązań mniejszościowych. 

Po deklaracji ministra Zaleskiego przemó- 
wił delegat Niemiec Rosenberg, który oświad- 
czył, że mniejszość polska przekroczyła swe u- 
prawnienia przedstawiając Radzie kwestję, dla 
których ta jest niekompetentna i że skargi 
mniejszości polskiej są nieuzasadnione. 

Następnie raport został przyjęty. 

Tajemnicze morderstwo 
AFERA DYMITROWA 

WIEDEŃ PAT. — Afera urzędnika bułgar 
skiego Dymitrowa, zamordowanego w okrutny 
sposób w Austrji przez jego przeciwników po 
tycznych, zatacza coraz szersze kręgi. Ślady 
morderców wskazują na Londyn i Nowy 
York. Celem stwierdzenia bezpośrednich przy- 
czyn Śmierci władze zarządziły ponownie sek- 
cję zwłok. x z 

„Reichspost“ w korespondencji z Sofji dono 
si, że Dymitrow został zamordowany nie przez 
komitet macedoński, lecz przez emigrantów 
należących do stronnictwa agrarno - komuni- 

stycznego. Dymitrow był również członkiem 
stronnictwa Stambulińskiego i pełnił 1unkcję 
ойсега łącznikowego między nim a Moskwą. 
Po upadku Stambułińskiego Dymitrow przyłą- 
czył się do grupy legalnej agrarjuszy, a nawet 
objął funkcje urzędnika państwowego. grupa 
radykalna natomiast wyemigrowała zagranicę. 
Zagroziła ona w ostatnich czasach, że w naj- 
bliższych dniach przekroczy granicę bułgarską. 
-  Dymitrow posiadał wiele tajemnic polity- 
cznych emigrantów i kompromitujące listy. — 
dowodzące prawdopodobnej łączności agrarju- 
szy z Moskwą. Z tego też powodu na Dymi- 
trowa wydany został przez sąd kapturowy wy 
rok Śmierci. Prasa bułgarska przypuszcza, że 
w sprawę tę wmieszani są wybitni przywódcy 
agrarjuszy. Wynik dochodzeń policyjnych bę- 
dzie miał wielkie znaczenie @а dalszych losów 
bułgarskiego stronnictwa agrarnego. Bułgarscy 
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WALASIEWICZÓWNA WRÓCIŁA 
DQ POLSKI 

GDYNIA. PAT. W czwartek o godzinie 
13 przybył do Gdyni statek „„Pułaski” w 

zący ma pokładzie znakomitą polską lekko- 

atletkę Stanisławę Wałlasiewiczównę. Przed 

przybyciem okrętu do portu ma pokład 

    

„Pułaskiego* dostali się przedstawiciele 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz 

  

członek Rady Portu koi dor  Jacymicz. 
Imieniem Komitetu Olimpijskiego powitai 
Walasiewiczownę T a Foryś, wreczająs 

jej wiązankę kwiatów i pudło czekolade. 
Imieniem Rady Portu przemówił komandor 
Jacynicz. 

Na brzegu portowem oczekiwała liezmu 

publiczność, która przyjęła oklaskami 

schodzącą z okrętu  Walasiewiczównę. 
Imieniem komisarjatu rządu na m. Gdynię 

przemawiał p. Szacherskinaczelnik wy: 

działu bezpieczeństwa oraz imieniem Zw. 

Sokolstwa Polskiego prezes Kirsztein. Wie 
czorem Walasiewiczówna wyjechała do War 

szawy. W godzinach popołudniowych zwie- 
dzała. Gdynię. 

KUSOCIŃSKI WYSTĄPI 

W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. W dniu 13 b. m. 
rano przybył do Warszawy znakomity bie- 

gacz fiński Iso Hollo, Który w sobotę i nie- 
dzielę spotka się na bieżni z Kusocińskirn. 
Ostateczny program zawodów zostanie u- 

stalony po przyjeździe do Warszawy Wala- 
siewiczówny, Pojedynek między Kusocin- 
skim a Iso Hollo rozegrany zostanie w sv- 
botę na 2 mile angielskie, a w niedzielę na 
5 klm. 

OLBRZYMIE OSZUSTWO 

W POZNANIU 
POZNAŃ. PAT. Aresztowano tu urzęd- 

nika Krajowego Ubezpieczenia Ogniowegu 

'Wieymenithera, któru dopuścił się oszustwa 
ma szkodę tej instytucji w wysokości 200 

tysięcy zł. Mianowicie wykorzystywując 
fakt, že Ubiezpieczenie wyplacato gratyfi- 
kacje swymsagentom, zależnie od wysoko- 
ści ubezpieczonych sum, podrabiał om pod- 

pisy agentów i na tej podstawie pobierał z 
kasy odpowiednie kwoty, przywłaszczająe 

je sobie. Prócz zarzutu falszowania podpi- 
sów i popełnienia oszustwa: Weyrenther о- 

skarżony jest również o krzywoprzysięstwo 
i usiłowanie zamordowania jednego z czlor 
ków swej rodzimy. 

TRAGICZNE SAMOBÓJSTWO 

KADETA 
LESZNO. PAT. Donoszą z Rawicza, że 

19-letni iPawel Belok, były wychowanek 
szkoły kadetów III korpusu w Rawiczu, o- 
debral sobie życie wystrzałem z rewolweru, 
w obecności 25-letniej Wandy Pamdówny, 
z którą łączyły go serdeczne stosunki, Pod 

wpływem tego samobójstwa Pamdówna rzu-- 
ciła się pod pociąg, ponosząc śmierć ma 
miejscu. Przyczyną tragedji było niezgo- 
dzenie się rodziców: Beloka na ślub z Pan- 
dówną, 
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Komitet ekonomiczny w spra- 
wie daiszych ułatwień parcelacji 

WARSZAWA 13 10. (tel. własny)— 
Jk się dowiaduje agencja „Iskra“ na 
wczorajszem posiedzeniu Komitetu Eko- 
nomicznego Ministrów _ przeprowadzono 
obszerną dyskusję nad  zagadnieniami, 
związanemi z podjętą przez rząd 
akcją finansowo - rolną, zmierza - 
jącę do oddluženia rolnictwa. 

Na posiedzeniu tem stwierdzono, že 
akcja ta obejmuje trzy główne zadania: 
1-mo zwrócenie spraw pomiędzy rolnika 
mi a ich wierzycielami na drogę ukła- 
dów, 2-0 — ułatwienia w kierunku spie 
niężenia części substancji majątkowej 
dla ratowania reszty majątku, oraz 3-io, 
obrona dłużników rolniczych przed lich- 
wą szczególnie rozszerzającą się w okre 
sie kryzysu. 

Komitet Ekonomiczny stwierdził, że 
w zakresie akcji finansowo - rolnej w 
dalszym ciągu dążyć należy do zawiera 
nia między dłużnikami rolniczymi a ich 
wierzycielami układów oraz kierowania 
likwidacji gospodarstw rolniczych, tam, 
gdzie to okaże się rzeczą niezbędną, na 
normalną drogę parcelacji i w tym ce- 
lu Komitet Ekonomiczny wypowiada się 
za wprowadzeniem dalszych ułatwień м 
obrocie ziemią. 

urzędnicy policyjni wyjechali do Wiednia, aby 
wejść w kontakt z władzami austrjackiemi. 

ARESZTOWANIE MORDERCY 

WIEDEŃ PAT. — Do Wiednia nadeszła 
wiadomość, że policja w Lipsku aresztowała 
niejakiego Jerzego Ernesta Schirmera, podejrza 
nego o udział w morderstwie dokonanem na 
emigrancie bułgarskim Dymitrowie. 
Aresztowany początkowo zaprzeczył, jakoby 

popełnił morderstwo, jednak w ciągu nocy 
przyznał się do zbrodniczego czynu. Podejrza- 
ny o udział w morderstwie szofer Schirmera 
został również aresztowany. Jako powód mor- 
derstwa podaje  Schirmer chęć zemsty za 
krzywdę wyrządzoną mu prźeź Dymitrowa, 
który przed 20 laty uwiódł jego kochankę. 

Dzienniki wiedeńskie, podając tę depeszę, 
zamieszczają równocześnie doniesienie biało- 
grodzkiej „Prawdy* według której zamordowa 

nie Dymitrowa nastąpiło z inicjatywy GPU.— 
Dymitrow miał być rzekomo agentem GPU, 
w ostatnim jednak czasie chciał się wycofać 
i zerwać stosunki, jakie go łączyły z GPU.



  

SiLVA RERUM 
Do spraw obchodzących ogół i sta- 

le poruszanych na łamach prasy należą 
sprawy szkolne. 

Przeprowadzana obecnie reforma 
szkolna wymaga znacznego wysiłku ca- 
łego społeczeństwa i zmusza do zasta- 
nowienia się nad sytuacją w chwili bie- 
żącej i na przyszłość. 

To też w czasopismach polskich 
wciąż spotykamy artykuły, poświęcone 
sprawom szkolnym. 

Gazeta Lwowska (232) zastanawia 
się nad koedukacją w szkolnictwie pol- 
skiem. 

Ogółem we wszystkich szkołach wszelkie- 
go typu, od przedszkoli aż do wyższych zakta- 
dów naukowych włącznie, naliczono 4,43 
młodzieży płci obojga, w tem 3,638,338 t.j. 82,1 
proc. ogólnej ilości uczęszcza do szkół koedu- 
kacyjnych. Jak widzimy, system ten w naszcm 
szkolnictwie ma nader szerokie zastosowanie. 
Ze 101,673 dzieci w ochronkach  (przedszko- 
iach) 98,696 dzieci 't. j. 97,1 proc. uczęszcza 
do zakładów koedukacyjnych, w szkołach po- 
wszechnych — 85,8 proc. (3,495,212 na 

3,968,778 dzieci), w szkołach średnich — 27,8 

proc. (57.100 na 204,992), w szkołach nauczy 

cielskich — 9,0 proc. (3,209 na 35,716), w 
zawodowych 35,6 proc. (25.966 na 73.000), 

wreszcie w wyższem szkolnictwie,  liczącem 

48,155 słuchaczy, całkowicie system koeduka- 

cyjny ma zastosowanie. 

System koedukacyjny ma szczególne 

zastosowanie w szkolnictwie  wyžszeim 

i powszechnem, najmniej — w śred- 

niem. i 

W tymże numerze Gazety Lwowskiej 

znajdujemy informacje dla rodziców 1a 

temat ważniejszych zmian w  szkolni- 

ctwie prywatnem: Czytamy m. in.: 

Ponieważ niektóre zakłady prywatne utwo 

rzyły sobie w bieżącym roku szkolnym nadal 

pierwsze klasy gimnazjalne, względnie pierw- 

dze kursy seminarjalne, przeto nie od rzeczy 

będzie przestrzec rodziców, że świadectwa ro- 

czne z ukończenia tych kursów będą miały 

charakter zupełnie prywatny, gdyż prawa peł- 

ne, względnie niepełne, nadane zakładom pry- 

watnym, odnoszą się tylko o tych klas i Киг- 

sów, których istnienie przewiduje ustawa na 

obecny rok szkolny. W przyszłym roku szkol- 

nym znajdą się w tem samem położeniu dru- 

gie klasy gimnazjalne i II-gi rok kursów se- 

minarjalnych i t. d. Dlatego tež dzieci praco- 

wników państwowych, uczęszczające na wy- 

mienione bursy, nie mogą wnosić podań © 

zwrot opłat szkolnych, ewentualne zaś prośby 

w tym kierunku, będą bezwarunkowo odrzuco- 

ne. Wszystkie warunki wymagane nową usta- 

wą muszą być wykonane do grudnia b. roku. 

Wiadomośći te niezawodnie zaintere 

sują szersze grono rodziców młodzieży 

szkolnej. 

ABC (289) przytacza rozmowę z 

pewnym wydawcą, który mówił o zmia 

nie wszystkich (!) dotychczasowych po- 

dręczników w związku z retormą szko!- 

ną: 
Ministerstwo _ postanowiło reformę tę 

rozpocząć od roku przyszłego. Do nowej pro- 

dukcji podręczników, którą zaczynamy zazwy- 

czaj w czerwcu, przystąpić mamy już na pod 

stawie nowych wytycznych, opracowanych 

przez ministerstwo. Narazie reforma ma objąć 

cztery klasy — 1, 2 i 5 szkoły powszechnej, 

oraz pierwszą szkoły średniej. W roku przy- 

szłym „na stos” pójdą pozostałe podręczniki. 

— Ministerstwo zażądało od nas, ażeby, w 

związku z tą reiormą, obniżono ceny podręcz- 

ników. jest to dążenie i nasze; gdyż wyso- 

kie ceny podręczników są najważmiejszą prze- 

szkodą w racjonalnym ich zbycie. W roku bie 

żącym obniżyliśmy ceny o 10 proc. Nowa 

obniżka ma być jeszcze wydatniejsza. 

— (Czy księgarze poniosą duże straty w 
związku z wycofaniem z użycia licznych pod- 
ręczników? - 

— Oczywišcie straty będą dotkliwe. Jed- 
nakże byliśmy już uprzedzeni przed rokiem O 

oczekiwanej reformie. To też  ograniczylišmy 

liczbę ostatnio drukowanych wydań i w mia 

rę możności zmalejszyliśmy nasze rezerwy. 

O, tak: księgarze, a ściślej — wy- 

dawcy wielkich strat nie poniosą, gdyby 

jednak na to się zanosiło, od czegoż jest 
nabywca książek?.. 

Ciężar nowych podręczników  spad- 

nie na miljonowe rzesze rodziców i  lu- 
dzi, opiekujących się młodzieżą szkolną.. 

Lector. 

|„TRYUMF i ŚMIERĆ 
NA PODNIEBNYCH SZLAKACH" 

napisał B, W. ŚWIĘCICKI 
Pierwsza ilustrowana broszura o poległych 

tragicznie lotnikach-bohaterach 

por Fr. ŻWIRCE i inż. St. WIGURZE 

Żądać we wszystkich kioskach i księgarniach 
C:na tylko i złoty. 

  

  

    

  

  

WSPOMNIENIA O ŽWIRCE I WIGURZE 

Ku upamiętnieniu zasług š. p. porucznika 
Franciszka Żwirki i ś. p. Stanisława Wigury, 
utalentowany pisarz lotniczy por. pilot Janusz 
Meissner skreślił wspomnienia 0 tragicznie 
zmarłych łotnikach. Wspomnienia te w formie 
ozdobnej książki ukażą się w połowie paździer 
nika nakładem Gebethnera i Wolifa przy šci- 
słej współpracy Aeroklubu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Cały dochód z wydawnictwa przezna- 
czony jest na fundację ku czci Ś.p. por. Fran- 
ciszka Żwirki i ś.p. inż. Stanisława Wigury. 

Chcąc w przybliżeniu określić wysokość 
nakładu, wydawnictwo zwraca się za naszem 
pośrednictwem do  organizacyj i ugrupowań 
społecznych z prośbą o wcześniejsze nadsyła- 
nie zamówień pod adresem: Aeroklub Rzeczy- 
pospolitej Polskiej,j Warszawa, Krakowskie 
Przedmieście 11, lub Zakłady Wydawnicze Ge- 
bethner i Wolff (Warszawa) Zgoda 12. Przy- 
puszczalna cena książki zł. 3.50. 

Pamiętnik Zjazdu Gospodarczego w Os:- 
mianie w dniu 1l października 1931 roku, opra 
cowany pod redakcją Antoniego Łokuciewskie- 
go, Dyrektora gimn. i Józefa Zubiela, burmi- 
strza m. Oszmiany. Wilno, 1932 str. 180. 

Magistratowi miasta Oszmiany należy się 
i wdzięczność i gratulacje za tak poważne i 
piękne wydawnictwo! Osią ideową publikacji 
a zarazem największą pracą jest rozprawa dr. 
S. Wysłoucha p.t. „Ziemia Oszmiańska na ru- 
bieży dwu kultur”. Praca ta, która się uka- 
zała w osobnej odbitce, została omówiona na 
łamach naszego czasopisma w Nr. Nr. 143, 
146, 157. Poza rozprawą dr. Wysłoucha znaj- 
duje się w Pamiętniku szereg artykułów, poru- 
szających zagadnienia gospodarcze, związane :: 
naszemi terenami wogóle, z Oszmiańszczyzną 
zaś szczególnie. Autorami są: dyr. A. Łokuciew 
ski, W. Perepeczko, burmistrz |. Zubel, oraz 
gen. L. Żeligowski. 

Bogata treść Pamiętnika rozpada się na 
kilka działów, a mianowicie: „Zjazd gospodar- 
czy* (Rozprawy i referaty), „Powódź w po- 
wiecie Oszmiańskim”*, „Miasto Oszmiana w 
świetle liczb* (Bardzo ciekawa i wymowna 
statystyka), „Powiat Oszmiański w świetle 
liczb, „Dochody i wydatki Związków Komu- 
nalnych pow. Oszmiańskiego* i „Stan majątku 
Związków Komunalnych pow. Oszmiańskiego” 

Książka została wydana bardzo starannie 
i ozdobiona szeregiem pięknych i ciekawych 
ilustracyj. 

Na pamiętnik Zjazdu Gospodarczego w 
Oszmianie, będący właściwie monografją współ 
czesnej Oszmiańszczyzny, zwracamy uwagę 
naszych czytelników, gorąco zachęcając do po- 
znania tej niezwykle pożytecznej publikacji. 

Jim Poker. Panna Wodna. Powieść mor- 
ska. Warszawa, Główna Księgarnia Wojsko- 
wa, 1932 rok, stron 288, cena zł. 5.50. 

Literatura nasza nie posiadała dotąd typu 
prawdziwej powieści morskiej w rodzaju Clau- 
de Farrera, Maurice Lerrouy, Conrada - Ko- 
rzeniowskiego, Sommerset-Maughana i t. d. 
Morze widziane było zwykle z lądu i cała 
akcja z lądem tym związana. Autor Panny Wo- 
dnej* przeciwnie, — daje nam morze widzia- 
ne z okrętu i to z okrętu wojennego. Zabie- 
rając nas ze sobą na pokład, maluje żywo ży- 
cie i zwyczaje marynarzy, oraz niezrówna- 
ny urok samego morza. 

Z każdego zdania przebija miłość autora 
do morza tej odwiecznej kolebki wolności naro 
dów. Książka jest także wyrazem tęsknoty do 
morza narodu polskiego, który dziś już mu- 
si walczyć o nie z poczynaniami wrogiej pro- 
pagandy, a jutro.. kto wie, może rzeczywiście 
będzie musiał walczyć orężnie. Dlatego też 
ponad wszystko wybija się tu przewodnia 
myśl: potrzeba stworzenia za wszelką cenę sil 
nej floty wojennej, któraby gwarantowała pol- 
ską „Wolność Morską". 

Powieść, napisana barwnie i zajmująco, 
należy bezwątpienia do pożytecznej i zdrowej 
lektury, ze względów patrjotycznych i naro- 
dowych bardzo wskazanej. 

    

  
— Przegląd Powszechny — październik. 

Treść: S. M—,Adolf Hitler i jego program', 
A. van Dyle —  „Hitleryzm a religja“, St. 
Szczutowski — „Nad głębiami” „Wesela S. 
A. Kobyłecki — „Logika a logika tradycyjna 
i logika matematyczna” A. Zahorski — „Syg 
ryda Undset na tle literatury Norwegji“, L. La 
komy — „Udział duchowieństwa katolickiego 
w rozwoju nauk matematyczno - przyrodni- 
czych w Polsce, J. Urban — „Sprawy Koś- 
cioła”, S. Podolewski — „Politique Familiale'* 
Francji”. 

Centralnaja Jewropa — Nr. 10. W związku 
ze sto dwudziestą rocznicą urodzenia Zygmun- 
ta Krasińskiego $. Kułakowski kreśli jego syi- 
wetkę, akcentując wielką wartość i pewną 
aktualność „Nieboskiej komedji*. W. Sacha- 
row kreśli dzieje unji kościelnej na „Rusi Kar- 
packiej”. Życie kulturalne w Pradze oświetlają 
Waulin, Nowotnyj, Ksenig, Gartl i Golecz- 
kowa. 

ODWIEDZINY SYNAGOGI 
W Sądny Dzień poszedłem z wizytą do 

synagogi na ul. Niemiecką. Był zmrok. W 
zaułku żydowskim, który jest szary i 
duszny już od świtu, ciemność przed- 
wieczorna wydawała się jeszcze gęstsza 
i duszniejsza, niż gdzieindziej. Ale za- 
czął mżyć deszcz, rozpylając świeżą wil- 
goć po murach i brukach. Uczyniło się 
chłodno i mokro. 
— Taką powinna być pogoda w dzień 

sądny — pomyślałem. — Nic tak nie 
działa na ludzi nerwowych, jak pogoda. 
Żydzi są nerwowi i ulegają nastrojom. 
Deszcz i mgła — to najpiękniejsza de- 
koracja do tragicznych modłów. jakże 
bolesnym byłby Sądny Dzień, gdyby 
październikowa jesień owinęła go cie- 
płem i dojrzewającą czerwienią. W de- 
Szczu i we mgie można łacniej łkać i 
zawodzić. 

W dziedzińcach synagogi było pełno 
łudzi. Było czarno i cicho. Słyszało się 
tylko pochlupywanie kaloszy po kamien- 
nych płytach. Oparłem się o filar pod 
jednym z załomów muru, nastawiłem koł 
nierz i ręce wsunąłem w rękawy. Nie 
wiem dlaczego przebiega mi przez myśl 
pewna niemiecka literatka i poszuki- 
waczka wrażeń. Kazała się ona oprowa- 
dzać po tych zaułkach. Wdychała powie 
trze brudnych podwórek, oślizgłych za- 

„kamarków. Studjowałem wówczas  nie- 
postrzeżenie a badawczo jej twarz i wi- 

działem, jak jest przewrotnie poduiecn- 
na. To było interesujące. Literatka zda- 
wała sobie sprawę ze swej nieczystej exs 
cytacji i usiłowała ją pokryć poważnemi 
zapytaniami o naszych Żydach i ich oso 
bliwych odrębnościach.Ale pytania te, na 
rzutliwe i wymyślane wbrew woli, 
dźwięczały chorobliwie. Lękałein się, że 
Niemka nie strzyma w pewnym mo- 
mencie wrażeń. 

— Oto zaraz krzyknie — myś'ałem 
— albo nastąpi spazm. 

Psychiczna i sektualna atuosiera 
ghetta wileńskiego okazała się nie na 

jej miarę. Aby nią oddychać, trze- 
ba być mocnym człowiekiem, trzeba być 

człowiekiem starej rasy. I dlatego, dy 

stałem oparty o filar, ni stąd, ni zowąd 

po żyłach moich pomknęły gotą cmi 
kroplami wiersze Słonimskiego: 

Zgaś elektryczność i otwórz okno. 
Na świecie jest Ślicznie, choć drzewa mokn;. 
O moja przyjaciółko! Jak w mocnym złożym 

trunku 
Połączmy ręce wraz 
W. uścisku, w pocałunku 
Starych, znużonych ras. 

A potem wiersz kończy się jakimś 
gniewem Jehowy, przed którym można 
znaleźć furtkę, a przez tę furtkę wybiec 
w błękit, aby się w nim skąpać. A po- 
tem na sekundę uczułem kołysanie sen- 
tymentalnych wierszy Tuwima: 

  

SŁOWO 

Dzwon świętego Wojciecha     
W ostatnich dniach zawieszono na półna- 

cnej wieży katedry gnieźnieńskiej historyczny 
dzwon św. Wojciecha, mieszczący się dotych- 
czas w pobliskiej dzwonnicy. Dzwon ten oiia- 
rował katedrze gnieżnieńskiej królewicz Wła- 
dysław w r. 1621 po wojnie z Moskwą. Po 50 
latach dzwon pękł i został przetopiony na no- 
wo, a gdy po 30 latach ukazała się na nim ska 
za, przetopiono go ponownie w r. 1726. W tej 

  

RZ 

postaci znajduje się on dotychczas w Gnieźnie. 
Dźwięki jego rozlegają się codziennie wieczo- 
rem w chwili zachodu słońca na pamiątkę bo- 
haterskiej śmierci hetmana Żółkiewskiego pod 
Cecorą, pozatem każdego piątku na pamiątkę 
śmierci Chrystusa, oraz w dnie wielkich świąt 
i uroczystości kościelnych. 

Ilustracja nasza przedstawia ten historycz- 
ny dzwon. 

EX-GUBERNATOR SCHNEE OPOWIADA... 
Prasie niemieckiej udzielił wywiadu 

świeżo przybyły z Mandżurji członek 
Komisji Ligi Narodów t. zw. Komisji 
Lyttona, dr. Schnee. Dr. Schnee — 
b. gubernator niemieckiej _ Wschodniej 
Afryki, jeden z większych administrato- ° 
rów kołonjalnych swego czasu. 

Opowiada on co następuje: 

„Było nas pięciu: Lord Lytton, — były 
wicekról Indyj, generał Mac Coy, — były adju- 
tant prezydenta Roosevelta, gen. Claudel, szei 
francuskich misyj w Chinach, hr. Aldovrandi, 
— były ambasador włoski w Berlinie, i ja. 
Zadaniem naszem było przestudjowanie sytua- 
cji w Mandżurji by umożliwić Lidze Narodów 
zajęcie w tej sprawie stanowiska. 

Wyjechaliśmy 3 lutego r.b. w błyskawicz- 
nem tempie. Droga na Syberję okazawszy się 
niemożliwą, ruszyliśmy via Ameryka. Dość po 
wiedzieć, że w ciągu całej jazdy przez Stany 
Zjednoczone zatrzymaliśmy się wszystkiego 
pięć godzin. W ostatnich dniach lutego byliś 
my w Tokio. Kontakt z władzami japońskie- 
mi. Sześć dni później w Szanghaju i Nankinie, 
w przeciwnym obozie. Później przez Pekin do 
Mandżurji I Chiny i Japonja dopomagały nam 
ile mogły w naszej pracy. 

6 TYGODNDI W MANDŻURII. 

W samej Mandżurji pracowaliśmy 6 ty- 
godni. Zwiedziliśmy Mukden, Dairen, Port Ar- 
tura, Charbin, Cicikar, Czangorun. Chcieliśmy 
jechać i dalej, ale reszta kraju była objęta 
wojną, lub trapiona przez bandy rozbójnicze. 
Po ukończeniu pracy, zebraliśmy się po raz 
ostatni w Pekinie i opracowali tam nasz me: 
morjał. Następnie trzech członków naszej ko- 
misji wrócili do Europy via Szanghaj i okrę- 
tem do Brindisi, a gen. Claudel i ja odlecie- 
liśmy samolotem do Syberji, stamtąd drogą 
żelazną przez Rosję. 

To, cośmy widziedzi przez tych sześć tygod 
ni, byłto kraj na dnie nędzy. 
Wojna - powódź — oto dwie płagi Mandżu- 
cji. To, co ułatwia tu wojnę, to znaczy z 1904 
roku „gaolan* gęste, przez cały step ciągną- 
ce się zarośla. Tu ukrywa się każda banda, 
każden patrol: tędy. można niepostrzeżenie 
podkraść się pod każde miasto, stację, tor ko- 
lejowy. Pola porosłe gaolanem — oto twier- 
dza mmandżurskiego oporu. 

Toczy się tam zresztą najbardziej 
gularna walka: z jednej strony 
doskonale zorganizowane i karne wojska ja- 
pońskie, wsparte o jeszcze nieliczną, ale го- 
snącą z dnia na dzień arnmiję narodową Mand- 
żurji: z drugiej szczątki rozbitej armji chińskiej, 
bądź odcięte od Chin, bądź dobrowolnie po- 
zostałe w Mandżurji. Wtedy, gdy pochód 
wojsk japońskich na zachód odgraniczat ten 
kraj od «nin. Dużą rolę odgrywa tu partyzan- 
tka. 

kra 

„TRZECIA ARMJA“ 

Pozatem bandyci. Jest to trzecia, na włas- 
ny rachunek operująca armja. Częściowo re- 
krutuje się z rozgromionych pułków chińskich, 
częściowo z ludności miejscowej, której wojna 
i powodzie zniszczyły całe mienie — i któ- 
ra z kolei pragnie na wojnie się odrobić. jest 
to największa plaga Mandżurji. Nieraz w po- 
lu, czy na drodze napadnięty zostaje bogat- 
szy chłop, wsadzony do sainochodu i upro- 
wadzony. Rodzina otrzymuje list z wyszczegól 
nieniem tych wyraiinowanych, prawdziwie chiń 
skich tortur, jakim każdego dnia zwłoki w 
uiszczeniu okupu poddana zostanie ofiara. ©- 
kupy są ogromne. Najgorzej pod tym wzglę- 
dem jest w  Charbinie, Potęga bandy 
w tem wielkiem,, szeroko rozrzuconem miešcie 
doszła do tego, że wielkie firmy handlowe pła- 

Nie znajdziemy nigdzie miejsca ni przystani, 
Żydzi śpiewający, Żydzi obląkaai... 

Ale obydwa wiersze wielkich pol- 
skich poetów, którzy są Żydami, odpły- 
nęły nagle. Ustąpiły niewiedzieć czemu 
miejsca rytmom wieczystym: innego poe- 
ty, i zacząłem szeptać Rainera Maję 
Rilkego: 

Jak z sadów w chmurach gdzieś ukrytych 
miast 

Spadają liście, jakgdyby zdaleka, 
Spadają z cichym gestem zaprzeczenia... 

I czarna ziemia w otchłanie milczenia 
Co noc ze wszystkich razem spada gwiazd. 
Spadamy wszyscy. Widać z ręki tej, 
I z wszystkich innych widać to. Spoj:z na 

nie. 
Ale jest jednak ktoś, kto to padame 
Tak bardzo miękko trzyma w dłoni swej. 

Spadamy wszyscy —- myślałem — - 
lecz ktoś trzyma nas miękko w swej dło- 
fi: į 

— Chciałbym wejść do synagogi — 
zapytałem raptownie najbliżej stojącego 
człowieka. 

Człowiek wyjaśnił mi z uprzejnością, 
że wejść do synagogi będzie bardzo tru- 
dno. Przecie od wczorajszego zachodu 
słońca, przez całą noc i cały dzień dzi- 
siejszy Ściągały tutaj tłumy. Widzę 
wszak, że nawet dziedziniec jest wypeł- 
niony. Ale człowiek poprowadzi mię chę 
tnie do jednych i do drugich drzwi, 
gdzie można będzie przepchać się nie- 
co, stanąć w przejściu i popatrzeć. 

Synagoga ma kilka wejść: i nadół 
po schodach i wgórę po schodach. Jej 
budowa jest skomplikowana, labirynto- 

  

cą podobno stałą gażę pewnym bandom, by 
je strzegły przed innemi. 

KRAJ ZALANY 

Jeszcze w drodze powrotnej samolotem, 
przelatywaliśmy nad olbrzymiemi obszarami, 
zalanemi powodzią. Dla Mandżurji, kraju bez 
przemysłu. niemal, do niedawna, a i dziś czę- 
Ściowo jeszcze koczowniczego, kraju  opiera- 
jącego cały swój dochód na rolnictwie, te po- 
wodzie są prawdziwą plagą, są katastroią. W 
kraju tak wielkim, jak Francja i Niemcy, ra- 
zem wzięte, żyje, wegetuje obecnie 30 miljo- 
nów ludzi: dwa razy tyle mogłoby tu zaraz 
i bez większego trudu zimieścić wygodnie. 
Ludność miejscowa, to przeważnie Chińczycy, 
zresztą element napływowy z rdzennie chiń- 
skich prowincyj, osiadły tu masowo w ostat-- 
nich kilkunastu latach. Dalej Koreańczycy z 
800 tys. ludzi, na północy Rosjanie z 200 tys., 
Japończyków jest tu 240 tys. Ten skład na- 
rodowościowy kraju odegra niewątpliwie dużą 
rolę w najbliższej przyszłości Przyszłość ta po- 
każe — kończy pityjsko dr. Schnee — czy 
Liga Narodów będzie w stanie sytuację w Man- 
dżurji wyjaśnić i zdusić w ten sposób wiecz- 
ne zarzewie wojny na Dalekim Wschodzie". 
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GŁUBIONA PASTA. DO OBUWIA 

wa. Gmach zrasta się z przyległemi do- 
mami, łamie się w błędnik ciasnych kry- 
jówek i impasów, które o zmierzchu 
wydają się fantastyczne i niepokojące. 
Ale w tej chwili są ożywione, zatkane 
ludźmi. Ten ludzki tłum i te masy mu- 
rów stanowią rozmodloną całość. I nie 
wiem, jaki zachodzi stosunek pomiędzy 
tłumem i murami: czy tłum modłami 
swemi nasyca mury, że drgają i tętnią; 
czy mury, które od wieków tyle modlitw 
ludzkich wchłonęły, same się modlą, a 
tłum, w nich zamknięty, trwa tylko w 

kołyszącem zasłuchaniu. 
Obchodzę synagogę. jej parterowe 

okna są jasno oświetlone. Aie nic przez 
nie dojrzeć nie można. Gęsta mgła pokry 
wa je od wewnętrz, mgła, którą wytwo- 
rzyło tysiąc ludzkich oddechów. Więc 
okna są matowe i świetliste, Staję w 
niskich drzwiach, od których kilka scho- 
dów spływa do wnętrza. W drzwiach 
tłoczą się pobożni. Muszę wspiąć się na 
palce, i oto gorąca fala powietrza oble- 
wa mię, i moje binokle na moment są 
zaparowane. Po chwili już widzę. Zaled- 
wie fragment bożnicy, rozbity wielkiemi 
kolumnami. A fragment ten zatłoczony 
jest ludźmi. Sami mężczyźni w  czap- 
kach i kapeluszach, poobwijani w białe 
tałes, białe płachty, których czarne, o 
różnych deseniach, szlaki, mącą się w 
oczach. : 

Ten ciasny tłum zajmuje różne pozy- 
zje: jedni stoją, inni siedzą; jedni zwró- 
ceni są plecami do drzwi, inni przeciw- 

  

Żywy detektor Selim 
Spostrzegłem go po raz pierwszy w pax- 

tji psów, którą przywieziono jak zwykle, z 
miasta, do pracowni fizjologicznej uniwersyte- 
tu. Szczeniak był kędzierzawy, wynędzniały i 
pokraczny, ale dość wesoły. Widocznie opty- 
mista z natury, nie ogarniał grozy sytuacji, nie 
przeczuwał, że życie jego będzie powolnem, 
wymyślnem konaniem i że do grobu zabierze 
ze sobą najgorsze wspomnienie o człowieku. 

Cmoknąłem na niego i wyciągnąłem rę- 
kę. Podbiegł dobrodusznie i zaczął się witać 
serdecznie, tak jakbyśmy się znali już dawno, 
w innych fazach prabytu. 

Obejrzałem mu uszy i łapy, głupią, we- 
sołą mordeczkę. Kundel. Trudno—kundel. Po- 
mimo to wykupiłem go i zabrałem do domu. 

Doprawdy nie wiem jakim cudem włamał 
się tak odrazu do mego zimnego, nauce za- 
przedanego serca. Nie zawiódł moich oczeki- 
wań. Robił się coraz sympatyczniejszy. Miał 
dobry charakter, równe usposobienie, zajmo- 
wał mało miejsca w przestrzeni, posiadał dużo 
taktu i godności w sposobie bycia ze r=na. 
Gdybym był spotkał kiedykolwiek tax uposa- 
żoną w sensie moralnym kobietę, byłbym się 
z nią ożenił. Ano, nie zdarzyło się... 

Tymczasem miałem kundla. Zacząłem się 
już buntować przeciwko temu określeniu Bo 

cóż to jest kundel? Rozumujmy bez klasowych 
uprzedzeń. 

Kundel, czyli po niemiecku „Promenade- 

hund*, to pozornie nieharmonijny wynik przy- 

padkowego skrzyżowania ras. Pozornie tylko. 

Muszę w nim drzemać jednak w ukryciu naj- 

większe, najdalej idące możliwości rozwojowe 

psiego rodu, skoro nieomylny w tej kwestji 

Genjusz Gatunku, daje mu zwykle zwycięstwo 

w turnieju erotycznym, nad tak zwanymi „ra- 

sowymi* rywalami. 
Czekała mnie miła niespodzianka. Jeden ze 

znajomych ujrzawszy mego pupila, zawyro- 

kował bezapelacyjnie, że jest to czystej krwi 

„Owczarek Karpacki“ pies wysokiego rodu, 

miłujący wolność, ambitny, dumny, wierny w 

przyjaźni, odważny aż do pokazania zębów 

niedzwiedziowi i znający cierpką szczytną roz- 

kosz spełnionego obowiązku. 
Uradowałem się ogromnie. Nie dlatego, że- 

bym był snobem, ale czyż nie jest naprzykład 

przyjemnem mężczyźnie, dowiedzieć się znie- 

nacka, że umiłowana przezeń kobieta, którą 

znał dotychczas jako fortancerkę z przeciorzed- 

nej restauracji, jest w istocie rzeczy legalną 

córką zdetronizowanego w ostatniej rewolucji 

króla Hotentotów...? 

Nazwałem go Selimem. Może i  nieodpo- 

wiednio dla szczenięcia karparckiego, ale z pe- 

wną określoną intencją: 
primo, aby się przypodobać kuzynce Mar- 

cie, która z takiem uczuciem śpiewała mi przy 

akompaniamencie fortepianu: 

„Ja z Selimów jestem rodu c-0-0-0 z mi 

ło-0-0-Ści _ umie—e—r—a—a—j—ą'... secun 
do, aby wnieść trochę barwy w moje monoton 
ne życie. Sam dźwięk tego imienia „Selim“ 

rozbijał szary porządek dnia, przenosił myśl w 

bardziej słoneczne kraje, gdzie awanturniczy 

giaurowie zakradają się na sznurowych drabin 

kach do nieistniejących już, niestety, haremów, 

i porywają sobie na spienione rumaki, co 

przystojniejsze kochanki Kemala-Paszy. (Wte- 

dy nie był on jeszcze znanym). 
Zabierałem Selima zawsze ze sobą do- 

laboratorjum. Przez całą zimę czuł się dobrze 

w otoczeniu myszy, królików i świnek — тог- 

skich, chociaż wąchał same „smrodki” nie zaś 

wolny, szczęśliwy „o skrzydła orle otarty 

wiatr" karpacki. 
Na wiosnę rozpocząłem pracę z wodną 

hodowlą roślin i cieszyłem się, że będzie mo- 
żna nareszcie otworzyć okna i wystawić mo- 

je kultury na działanie słonecznych promieni. 
Zauważyłem jednak, że pod wpływem powie- 
trza z zewnątrz, rośliny zaczynają ginąć nie- 
mal w oczach, bez określonego powodu. 

Przeprowadziłem sumienne badanie i oka 
zało się, że sąsiad mój z laboratorjum, praco- 
wał właśnie z chlorem, a najlżejszy nawet 
ślad gazu w powietrzu wpływał szkodliwie na 
rośliny. 

Przyszedł mi do głowy projekt wykorzy- 

stania obecności psa dla sygnalizowania mi- 

nimalnego procentu chloru w powietrzu. Pu- 
szczałem więc duże ilości gazu na Selima i 
uczyłem go, aby natychmiast, poczuwszy cha- 
rakterystyczną woń, zaczynał mię szarpać za 
rękaw. Zrozumiał na podziw szybko i skoro 

tylko typowy zapach podrażnił mu nozdrza, 

rzucał się na mnie z pasją. 

Stopniowo zmniejszałem ilość puszczanego 

na owczarka chloru, aż do dawek minimalnych, 

niemożliwych do wykrycia sposobem chemicz- 
nym, ani ludzkiem powonieniem. 

Kolega mój ukończył wkrótce swoje do- 
świadczenia z chlorowaniem a ja poniechałem 
tresury. 

Upłynęło kilka lat. Wybuchła wojna. Zosta 
łem wzięty na służbę jako prosty żonierz i w 
roku 1916 wysłany na front rosyjski. Na po- 
ciechę zabrałem ze sobą mojego Selima, z któ 
rym nie rozstawałem się nigdy. Trafiliśmy wre- 
szcie do okopów, gdzie poszarzeliśmy obaj, ja 

i mój biały pies... Owczarek lojalnie tępił 

szczury. 
Pewnej nocy około godziny drugiej, prze- 

budził mnie atak ofenzywy  nieprzyjacielskiej 
na sąsiedni odcinek. Nie mogłem usnąć już do 
rana, pod przykrem wrażeniem, że strzelanina 

przerzuci się lada chwiła i na nasze okoppy. 

  

Zaczęło wreszcie $witač, a dzień jeszcze 
mglisty, zapowiadał się pogodnnie, niemal ra- 
dosny. Od strony nieprzyjacielskiej wiał 
silny wiatr, pozatem nic nie było widać. 

dość 

nie: widać wyraźnie ich twarze pochy- 
lone nad modlitewnikami. Ci dwaj — na 
ostatnim stopniu schodów — oparli się 
o siebie plecami i kiwają się rytmicz- 
nie; a tamci, nieco na prawo, skłaniają 
ku sobie twarze w jednostajnym ruchu, 
lecz oczy ich nie dostrzegają siebie. Ca- 
łe wnętrze faluje, jakby pod zawiewem 
tego gorącego powietrza, nabrzmiatego 
melodją modlitwy. Oto zdala dolatuje 
dźwięczny i ciepły, rzewnością wezbra- 
ny, głos kantora: jakiś werset psalmu, 
nisko zaczęty, wznosi się w górę i uiy 
wa nagle, a jego ostatnie łkające słowo 
chwyta oczekująca rzesza, i głuchy ło- 
skot wielu głosów wstrząsnął oto na- 
krótko świątynią. A potem znowu chwi- 

la szeptliwej ciszy, i znów wyrywa się 

głos kantora, i znów odpowiada mu hu- 

czący chór zebranych. 
— To już koniec nabożeństwa — mó 

wi człowiek, który wskazał mi mój punkt 

obserwacyjny. 
Odchodzę szybko. Zagłębiam się w 

zaszargany zaułek, i w pamięci mojej 
powstają dwie inne synagogi, które o- 
glądałem, gdzieindziej. jedna — to ma- 
leńka, drewniana bożnica w Strzyżowie, 
miasteczku na Podkarpaciu. Stareńka 
bożnica, skrzywiona i osunięta, z rzeza- 
nemi filarami i galeryjką. Nie miałem 
odwagi wejść do niej. Obszedłem ją tyl- 
ko ze wszystkich stron i, stanąwszy na 
uboczu, patrzałem potem, jak w jej mro- 
cznem wejściu ginęły postaci  tamtej- 
szych Żydów. Nie trzeba dodawać, jak 

Na- 

> DBS SRO EK DARE TYPOWE Z KBSORACŻAJ 

W WIRZE STOLICY 
JAKA SZKODA 

Śpiewając Czerwony sztandar, powrócili 

gazownicy do pracy. Stróż cywilny znów otwie 

ra bramę pobierając za tę skomplikowaną czyn 

ność 20 zł. dziennie. 

Dyrekcja żegnała wojsko z żalem. Każde- 

mu szeregowcowi wypłacała złotówkę dzien- 

nie, kapralom i sierżantom po 10 zł. Cały wikt 

fundowała dyrekcja: mleko od prawdziwych 

krów, kiełbasa, słonina, wódka — saperzy bar 

dzo chwalili aprowizację. No i gazownia szła 

za psie pieniądze — zamiast normalnych  kil- 

kunastu tysięcy, dzień kosztował dyrekcję koło 

tysiąca zł. „Gdybyż to trwało!* — wzdychali 

dyrektorzy. Z uznaniem trzeba podkreślić, iż 

dyrektorzy nie strajkowali, biorą nadal po 6009 

zł. miesięcznie i choć czasy są ciężkie, nie :4- 

dają podwyżki. Ka. 

о — 

Sen srebrny Wilizma 
Brichtwell 

Prasa angielska przyniosła pierwsza fan- 
tastyczną wiadomość o tem, że niejaki Wilias: 
Brightweli, handiarz rybami w Dower, podaje 
siebie za Habsburga, syna cesarza Maksymi- 
ljana meksykańskiego i Charlotty belgijskiej, 
urodzonego w czasie pamiętnej wizyty cesa- 
rzowej w Watykanie, gdzie, jak wiadomo, wpa 
dła ona w nieuleczalny obłęd. 

Obecnie wychodzi na jaw racja tej Śmie- 
Sztie naiwnej historyjki nowego „Habsburga”. 
Oto właśnie obecnie wyrusza na wybrzeża Wir 
ginji statek angielski „Salvor”. 

Jest to specjalny statek do wy- 
ławiania cennych przedmiotów z zatopionych 
niegdyś okrętów, a obecna jego wyprawa ma 
na celu odszukanie szczątków „Meridy* wiel- 
kiego transatlantyckiego parowca, który zato- 
nął w 1911 r. W kajucie kapitańskiej „Meridy* 
znajdywała. się 

KASETA 

zawierająca srebra i klejnoty rozstrzelanego 
cesarza Maksymiljana. Zdaniem Brightwella 
jest to oczywiście jego i tylko jego dziedzicz- 
na własność. Do tronu meksykańskiego nara- 
zie nie pretenduje. Prest. 

JAK DIKRAN MANUGIAN 
„ODGRYZŁ SIĘ* NA 1000 FRANKÓW 

W Nangis, we Francji, mieszkał w pew- 
nym hotelu student rumuński, 22-letni Dikraa 
Manugian. jego stosunki osobiste z gospody- 
nią hotelu p. Levy były tak poprawne, że przy 
jakichś trudnościach finansowych z jej strony, 
pośpieszył z pożyczką 1000 iranków. 

Niestety, z tą chwilą antente cordiale ule- 
gła radykalnej zmianie: stało się jasnem, że p. 
Levy nie ma zamiaru, czy możności, lub mo- 
że poprostu nie praktykuje zwyczaju oddawa- 
nia pożyczek. Nie pomogły żadne molestacje, a 
nawet to, że Dikran Manugian wyprowadził 
się do konkurenta z przeciwka, Ale przed dwo 
ma dniami Manugian spotkał bratową i wspól- 
nika zarazem p. Levy, panią Tararatres. —Po 
krótkiej, a krewkiej wymianie zdań i epitetów, 
rzucił się na nią i ugryzł ją w szyję. Podob- 
no — jak w 10 minut potem zeznała oiiara 
w komisarjacie — Dikran Manugian zamie- 
rzał ni mniej, ni więcej tylko przegryźć jej 
tchawicę. 

„Indydent* wywołał niejaką sensację nie- 
tylko w sielskiem Nangis, a bądź co bądź skon 
fundowanie wśród zamieszkałych w Paryżu ro 
daków Dikrana. Ten ostatni oświadczył poli. 
cji że uważa dług za skwitowany.... 

SS WA OEEEY WOREK 
złowiek, którego ja zabiłe 
złowiek, którego ja zabite 

złswiek, którego ja zabiłe 
złowiek, którego |a zabiłe 

mistrza E. LUBICZA 
w tych dniach 

w kinie HELIOS 

   
   

    

     

  

gle rozbudzony także Selim cisnął się na mnie 
jak szalony i zaczął szarpać mnie za rękaw. 
Myślałem, że dostał wścieklizny. Potem błyska 
wicą przemknęło mi przez głowę wspomnie- 
nie laboratoryjnej tresury psa: 

— Koledzy, idzie atak gazowy!.. Nakładaj 
cie maski!.. Strzelanina, którą słyszeliśmy, by- 
ła zrobiona tylko dla skamoilowania ataku ga- 
zowego!.. 

Momentalnie nałożyłel maskę psu i so- 
bie. Głupsi z pomiędzy towarzyszy nie chcieli 
usłuchać dobrej rady. Posypały się żarty i do- 
cinki. Większość jednak, która znała mnie do 
brze, poszła za moją wskazówką. Po upływie 
dwudziestu minut fala wiatru przyniosła nam 
istotnie ciężki, żółtawo - zielonawy obłok chlo 
ru. Ujrzeliśmy go za późno — nie było już 
ratunku. Ocaleli tylko ci, co mieli maski na 
twarzach, co zaufali genjuszowi Selima. Inni 
zginęli. 

Dowódca umieścił imię naszego wybawcy 
w rozkazie dziennym, polecił mu wydać po- 
dwójną rację mięsa i wciągnąć psa na listę 
żywnościową. 

Selim bardzo zhardział od tego czasu i by 
le komu łapy już nie podawał. 

S. Borowska. 

oni wyglądają: tam powinna udać się 

Elga Kern, jeśli chce posmakować  mi- 
styki i t. zw. średniowiecza. 

A druga — to wielka synagoga pa- 

ryska przy ulicy des Tournelles, w pobli- 

żu tego placu des Vosges, który jest naj : 

dziwniejszym placem, jakie widziałem. 

Wielkiej synagogi niesposób odróżnić od 

innych domów ulicy. Wtłoczona pomię- 

dzy kamienice, szara, jak wszystkie iu- 

ne, odbija tem tylko, że z trotuaru pro- 

wadzi do niej kilka stopni. Trzeba do- 

piero stanąć na przeciwległym chodniku 
i podnieść głowę, aby zauważyć pew- 
ne osobliwości architektoniczne i sze- 
ścioramienną gwiazdę Sjonu. W jej prze 
stronnem przedsionku wiszą ogłoszenia 
w języku francuskim z terminami nabo- 
żeństw. Wysoka jej nawa nie uderza na 

pierwszy rzut oka niczem  orjentalnem, 
a posługacz synagogalny w trójgrania- 

stym kapeluszu i we frakowym mundu- 

rze, przypominającym karabinierów wło 

skich, zwraca się po francusku do przy- 

bysza, wskazując odpowiednie miej- 

sce. Twarze obecnych inne, niż naszych 

żydów. Ich palta, marynarki i kapelu- 

sze takie, jakie nosi przeciętny Europej- 
czyk. Wszystko — cała atmosfera świą- 
tyni, skupiona, poważna i opanowana 

— jakże odmienna od wileńskiej, jakże 

biegunowo przeciwna strzyżowskiej. Na- 

wet modlą się, myślę, inaczej. 
Trzy świątynie tej samej wiary — i 

trzy różne światy. Dlaczego -tak jest? 
Wysz.
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Z działalności B.B.W.R. 
Zebrania w Wilnie 

W. środę 12 b. m. odbyło się w sali Se- 

kretarjatu Wojewódzkiego przy ul. św. An- 
my 2 zgromadzenie członków Rady Grodz- 

kiej oraz Kól Dzielnicowych ii Środowisko- 
wych BBWR z udziałem wiceprezesa Ra- 
dy Wojewódzkiej posła Bronisława Wędzia- 
golskiego oraz członków prezydjum tejże 
Rady Prezydenta Miasta D-ra Wiktora 

Maleszewskiego i posła D-ra Stefana Bro- 

kowskiego. Na zebranie przybyło ponad 150 
osób, reprezentujących wszystkie sfery spo 
łeczeństwa wileńskiego. Zebranie zagaił i 
przewodniczył obradom prezes Rady Grod- 
skiej inż. Henryk Jensz. 

Po zagajeniu zebrania przez przewodm- 

czącego zabrał głos poseł Dr. Brokowski, 

który w przeszło godzinnym referacie omó- 

wił bieżące zadania BBWR ma tle sytuacji 

politycznej i gospodarczej państwa. Drugą 
część swego przemówienia poseł Brokowski 

poświęcił projektowi mowej ustawy samo- 
rządowej. Myślą przewodnią całego prze- 
mówienia był apel do zgmomadzonych, aże- 
by jako czynni działacze państwiowego obo- 

zu politycznego szerzyli zrozumienie w swo 

jem otoczeniu dla wspólnych zadań obozu i 

rządu, zmierzających do utrwalenia silnej 

pozycji Rzeczypospolitej (Polskiej na świe- 
cie. 

2: 

W dniu wczorajszym t. j. 13-90 b. m. 

w lokalu Rady Grodzkiej odbyła się konfe- 
rencja zarządu Raby Grodzkiej z przedsta- 

wicielami kół dzielnicowych i środowisko- 
wych. Na konferencji tej omówiony został 
i ostatecznie przyjęty plan działalmości 
oraz sprawa lokalu w poszczególnych 

dzielnicach miasta, gdzie mają odbywać 
się zgromadzenia i odczyty. (Zebranie z 
žywem zainteresowaniem przyjęło do wia- 
domości zgłoszenie przez szereg organiza- 
<yj społecznych swych lokali dla użytku 

BBWR. Zebranie zakończono uchwaleniem 
terminarza dla zgromadzeń i odczytów na 
dzielnicach miasta. Obradom przewodni- 
czył prezes Rady Grodzkiej inż. Jensz. 

gazy ZE 

Uroczyste zakończenie kursu 
w szkole rolniczej żeńskiej 

w Antowiiu 
W dniu 8. X. w szkole Rolniczej Żżeń- 

skiej w Antowilu odbyła się uroczystość 
zakończenią roku szkolnego. 

W tym dniu, na terenie szkoły od wcze. 

snego ranka pamowiał niezwykły ruch 1 v- 
żywienie. Było to spowodowane licznym 
zjazdem przedstawicieli władz, szkół rol- 
niezyeh położonych w sąsiedztwie, organi- 
sacyj społecznych i przedstawicieli miej- 
seowego społeczeństwa. 

Wysoki poziom wychowawczy i wszech- 
stronne fachowe i! życiowe ikształcenie mło- 
dzieży żeńskiej w tej szkole z roku na rok 
szerzy i pogłębia zaufanie wśród  szero- 
kich warstw społecznych. 

Wyrazem tego zaufania i sympatji do 
<ałego otoczenia szkoły, z nadzwyczaj milą 
i uprzejmą Dyrektorką iP. M. Lisiecką na 
czełe, — był bardzo liczny zjazd: p. Sza- 
niawski — Naczelnik Wydziału Rolnictwa 

i Weterynarji Wileńskiego Urzędu Woje- 
wódzikiego, Starosta na pow. Wileńsko - 
Trocki p. Jerzy de Tramecount, p. Stefan 
Wasilewski, Agronom Powiatowy, p. D. 
Dyrektorostwo Garszyńscy z całą szkołą 
molniczą męską w Bukiszkach na czele, 
przedstawiciel Związku Młodzieży Polskiej 
w Wilnie, przedstawiciele ziemiaństwa w 
osobach p. Kundzicowej i p. Nagirodzkiej i 
wielu innych. 

Uroczystość rozpoczęła się odprawie- 
niem uroczystej Mszy św. w miejscowej 
kaplicy przez księdza przybyłego z Wilna, 
podczas kitórej absolwentki szkoły wykona- 
ły szereg pieśni religijnych pod batutą p. 
Henryki Ciborowskiej, nauczycielki szkoły. 
Następnie w wypełnionej do ostatniej mo- 
źliwości przez publiczność i młodzież * sa- 
li, gdzie przy stole prezydjalnym zajęli 
miejsca p. Naczelnik Szaniawski i pan Sta- 
rosta de Tramecourt — zostały wydane 

P> szkolne dla absolwentek szko- 
y. 2 

Cala uroczystošė byla macechowana tem 
ciepłem rodzinnem, serdecznem, jakie pa- 
nuje tutaj ustawicznie — nie wyłączając 
dni powszednich. Nastrój, jaki został Wwy- 
tworzony przez Dyrekcję szkoły ma stale 
i od zaranią istnienia szkoły — udziela się 
każdemu kto znajduje się w: jej progach. 

„Ta serdeczną nuta dźwięczała w prze- 
mówieniach przedsitawicieli władz: S ad 
Garszyńśkiego jako Dyr. Szkoły roln. mę- 
skiej w Bukiszkach; przedstawiciela Zw. 
Młodzieży Polskiej wi Wilnie, a szczególnie 
p. Dyrektonki Lisieckiej, która — jąk do- 
bra matka, żegnała swoje wychowanice 
— życząc im siły i wytrwania w walce z 
losem o lepsze jutro. 

arp 

Zjazd Nauczycielstwa polskiego 
w Wilejce 

„._ W dniu 7 i 8 b. m. obradował w. Wilejce 
śmy doroczny Zjazd Związku Nauczycieh 
stwa Polskiego, ma który przybyli z Wilna 
dwaj członkowie Zarządu Okręgowego Zw. 
z prezesem posłem Doboszem na czele. 

W obecności przedstawicieli. władz miej- 
scowych, gości oraz 150-ciu członków 
Zmiąziku obrady zagaił prezes Oddziału Ро- 
wiiatowego p. Paszkowski. 

Pierwszy referat mia temat projektu no- 
wej ustawy samorządowej i ah za- 
gadnień nauczycielstwa w zakresie współ- 
pracy na miwie samorądowej logi: Ы 
seł Stanisław Dobosz. AE 

Drugi referat ma temat aktualnego dla 
nauczycielstwa zagadnienia syntetycznego 
nauczania w pierwszych oddziałach szkoły 
powszechnej wygłosił, delegowany przez 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego, Kierownik szkoły powszechnej Nr. 1 m. Wilma p. Ły- 

szczarczyk. Ё 
_W dniu następnym Zjazdu obrad: 

głównie mad żywotną dla motas 
powiatu wilejskiego sprawą Kasy Samopo- 
maocowej, 

— 0 — 

Oflary 
Na odbudowę Katedry od p. Karoliny 

Szpalkowskiej 5 zł. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLG- 

GICZNEJ U.S.B. W WiLNIE 

Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 

Ciśnienie średnie: 762. 

Temperatura średnia: + 10. 

Temperatura najwyższa: - 14. 

Temperatura najniższa: -+7 

Opad: 0,9 mm. 

Wiatr: przeważający południowo - zachod- 

ni. 
Tendencja: wzrost. . 

Uwagi: rano mgła. 

PROGNOZA POGODY P.ILM.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Rano chimurno i mglisto. W ciągu dnia 
pogoda słoneczna. Cieplej. Najpierw słabe, po 
tem umiarkowane wiatry z kierunków  połud- 
niowych. 

Zschód sieńcz & 17 50 

MIEJSKA 
— Prace nad nowym budżetem. — 

Już obecnie w magistracie czynione są 
przygotowania do prac nad budżetein 
na rok 1933 — 34. Pozycje preliminarza 
mają być dostosowane do obecnie za- 
twierdzonego budżetu i w ogólnej su- 
mie nie będą przekraczały 7 miljonów 
zł. w wydatkach zwyczajnych i 8,5 mi 
ljonów zł. w w dochodach. 

Pozycja długów, które trzeba będzie 
spłacać, szczególnie jest ciężka do ze- 
stawienia z uwagi, na to, że na okres 
ten przypada 300 tys. zł. spłat. 

Niezależnie od tych prac, prezydjum 
magistratu zaleciło wydziałowi opracowa 
nie planu działalności do marca r. 1933 
(koniec okresu budżetowego) w ra- 
mach obowiązującego  preliminarza bez 
jakichkolwiek nadwyżek. 

— Sieć wodociągowa. — w ub. se- 
zonie stacja pomp rozszerzyła sieć kana 
lizacyjno - wodociągową na następują- 
ce ulice: Wingry, Nasza, Kurlandzka, 
Lubelska, Przeskok, Bakszta, część Kole 
jowej i obecnie na Zarzecze. Zatrudnio 
nych było stale 180 robotników. 

— Opłaty za lokale mieszkaniowe. — W 
drugiej połowie bieżącego miesiąca magistrat 
roześle nakazy płatnicze na podatek lokalowy 
za 4 kwartał, z 14-dniowym terminem zaskar 
żenia. 

WOJSKOWA 
— Komisja poborowa. — Najbliższe posie- 

dzenie komisji poborowej wyznaczone zostało 
na dzień 18 bm. Stawić się muszą ci wszyscy 
którzy nie uregulowali swego stosunku do 
wojska. 

POCZTOWA 
— Usuwanie słupów telegraficznych. —W 

związku z przejściem na kabel podziemny na 
powietrzne połączenia telefoniczne są stopnio- 
wo usuwane. 

W dniu wczorajszym zarząd telefonów przy 
stąpił do usuwania słupów na ul. Mickiėwicza, 
Tatarskiej i sąsiednich. 

— POOZTA [POŚREDNICZY W ZBY- 
CIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH. 
Ministenstwo Poczt i Telegrafów, dążąc do 
ożywienia ruchu gospodarczego wprowa- 
dziło ostatnio mowe formy obrotu w postaci 
paczek żywmościowych i telegramów —. 
cenników. W! pierwszym wypadku chodzii 

o wprowadzenie daleko idących udogod- 

mień w przesyłaniu paczek z artykułami ży- 
wnościowemi za niską opłatą, wynoszącą 
od 50 groszy za przesłanie 5 kilogramowej 
paczki na odległość 100 klm. 

Telegramy — cenniki mają za zadanie 
współdziałanie z firmami i producentami w. 
zbycie towarów żywnościowych. Producent 
lub sprzedawca, może za pomocą takiego 

telegramu, którego koszt wymosi 1 złoty 
opłaty zasadniczej i 2 grosze za słowo, re- 
klamować swój towar w jednej lub wielu 
miiiejscowościach. Poczta obowiązana jest 
reklamować taki towar w miejscowościach 
do kitórych telegram - cennik został przez 
producenta skierowany oraz pośredniczyć 
przy zamawianiu towaru. 

a UNIWERSYTECKA 
= chowania  Fizyc: w 

USB. Pułk. dr. KAS Osimolši dye: 
tor Centralnego Instytutu Wychowania Fizycz 
nego, rozpoczyna wykłady w . f. dnia 14 paź- 
dziernika. Wykłady będą się odbywały co dru 
gi tydzień w piątki i soboty w [-szej sali wy- 
kłaowej USB w godz. 18 — 20. 

Poza studjującymi wykładów słuchać mo 
gą osoby interesujące się zagadnieniami wy- 
chowania fizycznego. 

AKADEMICKA 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademi- 
ków USB, zawiadamia, że dnia 16-X r.b. od- 
będzie się o godz. 8 w kaplicy sodalicyjnej (ui. 
Wielka 64) Msza św. z Komunją, poczem na- 
stąpi zebranie ogólne z referatem W.O.K. Dą- 
browskiego T. J. p.t. „Myšli o Sodalicji“. 

— KOMENDANT AKADEMICKIEGO 
ODDZIAŁU STRZELECKIEGO zawiada- 
mia ,że zebranie Oddziału odbędzie się w 
piątek: dnia 14-go b. m. o godz. 19-tej min. 
30 w lokalu Komendy Podokręgu Z. S., ul. 
Żeligowskiego 4. Obecność członków konie- 
czna, 

— ZAPISY CZŁONKÓW DO AKADE- 
MICKIEGO ODDZIAŁU ZW. STRZELEC- 
KIEGO odbywają się codziennie w godzi- 
nach od 9 — 15 w lokalu Z. S. ul. żeligow- 
skiego 4. 

Komendant AOZS przyjmuje we wtorki 
i czwartki w godzinach od 20-tej do 21-ej. 
Telefon Nr. 18—23. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— KLUB WŁÓCZĘGÓW SENJORÓW. 
"W piątek dnia 14 b. m. odbędzie się w lo- 
kalu przy ul. Przejazd 12, XC zebranie 
Klubu Włóczęgów Senjorów. Początek o g. 

19.30. „Na porządku dziennym referat p. 
Kazimierza Leczyckiego p. t« „Polityka 

szkolna a Zagadnienie Nadprodukcji Inte- 
ligencji”. Wstęp dla członków bezpłatny, 
dla gości — akademików gr. 20. Zaproszeń 

0. p. W. Pac - Pomarnacki. (tel, 

ONIKA 
SŁOWO i 

Redzina Uniechowskiego pokryje straty 
WIŁNO — W dniu wczorajszym do sumy, która odrazu zestanie wpłacona, 

pprok.. Klasse zjawiła się żona L. Unie p. Uniechowska wniesie drugą część pie 
chowskiego i syn - inżynier, który do- niędzy po zlikwidowaniu mieszkania w RÓŻNE 

— Spis mieszkań. — Trwający od paru ty- Piero teraz zdołał przybyć do Wilna i Wilnie. P. p. Unięchowscy podkreślili, 
że będą dążyli, by w jak najszybszym godni spis mieszkań został już na przedmieś- pO rozmowie na temat braków w kasie 

Cz. Krzyża, zadeklarowali całkowite po- czasie wyrównać wszystkie braki, po- 
Prócz pewnej czynione przez zmarłego. 

Za duszę 

śl. 
JAD w IGi 

MONGIRDOWEJ 
w soboię dnia 15. X. r b. odbędzie się 
Msza św. o g. 7 rano w kościele św. 
Jerzego o czem zawiadamia 

RODZINA 
ciach zakończony. 1 

Obecnie prowadzone są prace w Śródmieś- krycie powstałych strat. 

a zbieg galicyjski nad granicą — TURNIEJ SZACHOWY O MISTRZO- Z izby Przemysłowo-Handlowej 
STWO M. WILNIA. Dnia 22 października w Wiinie 

b. r. o godzinie 19.00 w lokalu Wileńskiego ZASZYTE PIENIĄDZE W UBRANIU * 2 

Towarzystwa Szachowego ul. Mickiewicza W pobliżu wsi Rudki w rejonie od- swoją przyjaciółką Natalją Wawrzynia- > PD eo ra asa 
11, rozpocznie się turniej szachowy. © mi- 

SE0R% mina 2 wedan ARON OP. zatrzymał pewnego osobnika wraz 
niejszych szachistów . & 2 с Žo 

Znany w Wilnie zwolennik gry szacho- 2 fiłodą kobietą, którzy zamierzali nie- 
wej p. hr. Marjam Broel - Plater ofiarował iegalnie przedostać się na teren sowiec- 

100 zł. na pierwszą nagrodę. Ziemiańskie ki. 

Koło Sżachowe 50 zł. na dalsze magrody. W wyniku śledztwa ustałono, że о- 

Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Szacho- sobnikiem tym jest naczelnik buchalterji 
wego ze swej strony ma powyżsy cel wya- i rachunkowości Gkręgowego Urzędu 
sygnował 100 zł. : Ё Ziemskiego w Tarnopolu Kozicki Stani- 
so eme awa a. sław, który zdeiraudowawszy większą 

powaznie, moszenia na a ° : + 
i a a Sadki ipo UbdBE byweć sumię gotówki usiłował zbiec wraz ze 

nia tumnieja można olrzymać bodzieanie © Handlarz koszyków napastnikiem 
Zarządzie Wileńskiego Towarzystwa Sza- 

ZUCHWAŁE NAJŚCIE NA MIESZKANIE W BIAŁY DZIEŃ 

kówną z Warszawy na teren Rosji so- 
wieckiej. 

Rewizja u zatrzymanych zdołała ujaw 
nić zaszyte w podszewce kamizelki KOZiC towarów zakazanych do przywozu. 
kiego 900 dolarów amerykańskich, zaś * "większość zełoszeń 2 okocgu Isby P.-H. 
u Wawrzyniakówny znaleziono w KOSZU w Wilnie została załatwiona przychylnie, 
Н 10 funtów angielskich i kiłka dola- Informacyj o niewykorzystanych kontyn- 
rów. gentach udzieła biuro Izby Р. - H. w Wil- 

Kozickiego i Wawrzyniakównę prze nie (dział obrotu towarowego), ul. Trocka 

kazano wczoraj do dyspozycji władz Nr. 3. 

cinka granicznego  Mikaszewicze patrol : 
8 B p W dniu 8 października odbyło się po- 

siedzenie Centralnej Komisji Przywozowej, 

celem podziału kontyngentów kwartalnych 

chowego w godzinach wieczornych. 
  

  

śledczych. IZBA P. - H. W WILNIE O USTAWIE 
OCHRONY PRODUKCJI SZEWSKIEJ I 

CHOLEWKARSKIEJ 

Izba P.-H. w Wilnie udzieliła opinji o 
projekcie ustawy o ochronie krajowej pro- 
dukcji szewskiej i cholewkarskiej, wypo- 

wiadająe się przeciwiko projektowanej usta- 
TEATR 1 MUZYKA WILNO. — Wczoraj w godzinach Według relacji z miejsca wynadku wie, ko EJ w e koo 

— TEATR POHULANKA. Dziś 14 b. m. popołudniowych 4 komisarjat P. P. zo- ауе miało przebieg następujący: przemysłu obuwniczego. 

o godz. 8 wiecz., jutro 15-go b. m, i tylko stał powiadomiony, że przy ul. Chocim Około godziny 3 p.p. do stojacego 2 i 
jeszcze krótki czas gra Ikomedję L. H. Mor- skiej 42—22 dokonano napadu na mitsz na uboczu mieszkania Zofji Brodowskiej Wzi ć dwie obr cze 
stina „Dzika pszczoła". Reżysecji Z. Toma- kanie, zapukał jakiś osobnik, proponując kup- ą & е 
p a EE | m mum ПО koszyków. Znajdująca się wówczas Sawa Miszewski - Maksymow (Kalwa- 

a Niuė Na. a Martyka w mieszkaniu | sublokainika Zenaidą ryjska 58) został wezwany przez Karola 

Preis, Pawłowski, Niedźwiecka, Wiesław- 5 p 5 R T Rawsta, 40-ietsia handlarka, nie otwo- Olszewskiego OR >. Pee alla Rei 

aka, Karonkiewiczówna, Trembidka, Ziekiń- rzyła drzwi i nie odpow.edziała wcale ka RE SE de nie 5 
ska i Paszkowska. na pe”pozycię. 2 Pulajckk żak ras Эао ais 

Wprzygotowaniu Maeterlincka „Nie- or PA Po kidwnastu minutach ten sam 0- ją | talk ii >. end S się i 
bieski ptaik“. Onegdaj na Stadijonie Ośrodka W. F., sobnik po raz drugi zapikot do drzwi, bije, a na ustach piama. 

— OSTATNIA POPOŁUDNIÓWKA "ozpoczęły się starty do korespondencyjne- ponowate prof onując koszyki. Sawa Miszewski - Maksymow zamyślił 
„PRZEPROWADZKI“ W Teatrze na Pohu ©® frėjboju Iekkoatleiyeznego kobiet. Star“ Ty. razem Rawska uchyliła drzwi z się i rzekł: | Е 
lance, odbędzie się w miedzielę 16 b. m. o B. pp Dam, hareerek i członkiń zamiarem rawymyślania natrętowi, lecz  , 7 Zam ja jedno od tej samej padacz- 
godz. 4-tej po poł. ze znakomitym przed- Noi 46 sł: „x W fymt mercuncie nieznajony  odtrącił ki lekarstwo. Ale kosztuje drogo. Na koszt 
stawicielem roli Franka — M. Szpakiewi- a ogół uzyskano dość słabe wyniki, handlacke, wdzierając się -.> Środka leczenia 
czem. — Zgrany zespół obok postaci boha- 99 tłumaczy się złym stanem pogody oraz AM 
tera tworzą: Dunin - Rychlowska; Lado- co ważniejsza, niedostatecznym przygoto- Przerażona kobieta nie zdołała je- Olszewski ani przez chwilę nie zastanowił 

siówna, Paszkowska, Trembińska, Dobro- "aniem zawodniczek. szcze krzyknąć gdy napastnik zadał jej się nad tem, że cena kuracji jest wygóro- 
wolski, Grolicki, Janowski, Łodziński, Ne- „- BRZ AE w a godz. ciężki cios, najprawdopodobniej laską wana. I Sawa. nazajutrz przystąpił do za- 
u belt i Skolimowski, пЕ NA x p az o: ii 1 

= S CZNI L u, 4 ska stracił przytomność i nie zdaw. Z R ы AA łagodnie a 

воЕтоР ЕМ КЕ, Ва анне _ ою) йт ар ра моа ЦЕМ 5 е Оа # е НЫ° ЭнЫ П оаа ж Е Ч 
będzie w dalszym ciągu głośna operetka wymaganego minimum dla uzyskania: Pań- Gdy w pół godziny potem przybyła : 
Abrahama „Wiktorja i jej huzar“. W roli stwowej Odznaki Sportowej. do mieszkania sublokatorka Brodowska, | — Tę większą na goły brzuch nasadzić 
tytułowej — Elma Gistaed. W rolach głów- _ Startowało 1 Opań w marszu 5 kilomet- ujrzała właścicielkę mieszkania leżącą przy chorobie twojej trzebu — powiada — 
niejszych Gabrjelli, Halmirska, Dembow- rówWszystkiie panie ukończyły marsz w do- na łóżku z kneblem w ustach i ze skrę a tą maleńką na szyjkę. To to i jest lekar- 
ski, Szczawiński, Tatrzański, i Wyrwicz - brej formie uzyskując dobry czas. (t). powanemi rękoma. . stwo od padaczki. 
Wichrowski. Malownicze tło dekoracyjne, ZAwodniicy wileńscy w Grodnie, P. аИИ <Rawstieć tą Nasadzil Sawa obręcze, zacisnął, zakłe- 
efektowen produkcje zespołu girls, oraz W sobotę i miedzielę publiczność gro > LSS Pet, pał, modlitwę krótką zmówił, sto dwadzie- 
świetne wykonanie ulubieńców stolicy two dzieńska będzie mogła obsenwować zmagą- opowiedziała, co zaszło, dodając, że w ор złotych akuratnie przeliczył, nazajutra 
rzą całość niezwyłkle piękną i ujmującą. nila się wileńskich sportowców: bokserów i chwili, gdy napastnik wbiegł do sionek, odwiedzić obiecał i poszedł. 

piłkarzy. pierwszemi jego słowami było: „dawaj / Chodziła Anmuszka dzień z obręczami, 

PRZEDSTAWIENIE POPOŁUD- — Bokserzy walczyć będą w niedzielę i pieniądze". jednocześnie nastąpiło ude- chodziła drugi i trzeci. I ciasno i jeść mie- 
NIOWE. W niedzelę nadchodzącą 16 b. m. wyjeżdżają w składzie: Bagiński, Krecz, rzenie w głowę. ma jak. Czwartego dnia jak ją nie chwy- 
© godz. 4-ej po poł. ukaże się ma przedsta- Znamierowski, Talko, Matiukow, Norlicz, Oględziny mieszkania nie stwierdziły ci choroba, jak nie zacznie rzucać. O mało 
wieniu popoiudniowem po cenach normal- Dżurescu (wszyscy z Pogoni). * by cokolwiek zginęło obręcze nie popękały. (Ponwał się stary Ol- 
nych melodyjna operetka Abrahama „Wik- _ Piłkarstwo Wilna zaprezentuje Makabi, уеа ŻE szewski i do Sawy poleciał. 
torja i jej huzat”, która grać będzie w sobotę z Cresovią, a „Nie znaleziono nawet śladów poszu- — — Dggaj pieniądze, taki synu. Nie le- 

MARE w niedzielę z Makabi. (t). ’°  kiwań. Najprawdopodobniej bandyta W kar ty żaden, a żulik, 
— TEATR OBJAZDOWY TEA momencie, gdy po uporaniu się z Raw- A Sawa nie oddaje. : i TRÓW MIEJSKICH Z, A. S. P. w WILNIE EOBREYOZNZPNOAEZZWEZNNJ 

paz zak wy z fr WYPADKI 1 KRADZIEŻE wie 4 okmedją  Kiedrzyński oczek 
Sa e A ani Remis =E ZAMACH SAMOBÓJCZY.---Pacooni 19 0 AB 3. JE EOME NMP RSE e ааа аЕНа 2 : - APS 3 EN 5 > takiej m i styczną stanowią czołowe siły Teatrów Janina (Chocimska 11) w bramie domu Aira zmusiło do ucieczki i zaniechania ra- takiej choroby odrazu mie wyleczysz. 
Miejskich Z. A. S. P. w Wilnie: pp. Bra- Przy ul. 3 Maja w celu pozbawienia się ży- btnku. 
unówna, Detkowska - Jasińska, Szpakiewi- = EB i z pogotowia _ Możliwość spłoszenia staje się bar- 
czowa, Pawłowska, Bonecki (reżyser sztu- Szpitala Sawieć w dn Ma zł desperatkę do dzo prawdopodobna, jeśli zważyć, że w ki), Bielecki, Budzyński czy „= Szpitala Sawicz w stanie niezagrażającym ży- > + = A 

T yński, Pośpiełowski i ciu. Przyczyna targnięcia się na życie niezną. UYIM Czasie na terenie posesji kręcił się 
a. o A i na. 2 a żebrak, który kolejno odwiedzał wszy- 

=> „objazdowy grać będzie w — Znalezienie płodu go. — W klat- stkie mieszkania, więc i Brodowskiej. Hajnówce, po jutrze w Wołkowysku. ce schodowej domu nr. 13 przy ul. Montwil- Wiadze police = * iły is 
=- Jedyny Koncert Romani "Totenbezy łowskiej znaleziono płód ludzki w wieku od kroki Lee y i Les os napadu. 

odbędzie się staraniem Wileńskiego towa ża ка Б_Р kw : : 

4 do 5 miesięcy płci nieustalonej. 

stwa Filharmonicznego w piątek 14 b.m. o go- 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

ską, przystępował do rabunku, zauwa- . — Zgodził się sam — mówi — sam ż 
żył kogoś idącego w stronę mieszkania, dobrej woli zapłacił. A jaż nie mówił, że 

ст Ка 
— POSIEDZENIE RADY POWIATO- 

WEJ BBWR W SŁONIMIE, W dniu 9 bm. 
w sali Recepcyjnej Starostwa odbyło się 
zebranie Rady Powiatowej BBWR w Sło- 
nimie na ktorem prezes Ludwik Gajewski. 

    
— Zamach  samobójczy ucznia, 

dzinie 8 wiecz. w sali Konserwatorjum (Wielka Wczoraj w dzień targnął się na życie 
47, wejście od Końskiej 1) P. Totenberg utą- 16-letni uczeń Wiktor Bohdan (Krakow- 

ai o az DJ „ZEMSTA NIETOPERZA* — „HELIOS* złożył sprawozdanie o pracy swojej w 
szych ośrodkach muzycznych Europy, RE Samobójca strzelił „sobie z rewolwe- Operetka filmowa jest niebezpiecznym Radzie, oraz w związku z preniesieniem 

stale jest entuzjastycznie przyjmowany. ru w głowę. W stanie beznadziejnys rodzajem filmu. Albo wychodzi z tego cac- SWOJEM pożegnał członków Rady. 
— Z SEJMIKU POWIATOWEGO. Na Przedsprzedaż biletów w biurze „Orbis« przewieziono go do szpitala św. Jakóba. ko, wdzięczne i pi j i A » 2100 . . ko, piękne (jak „Parada Miiło- ' 

Мпсі‹яе\тс:Ё\ 11-а) оа po 9 do 7 wiecz. Przejścia i niepowodzenia osobiste ści”, „Kongres tańczy” i w. im.) ostatniem posiedzeniu Sejmiku Powiato- 

„_— Dnie Szopenowskie w Wilnie. jako były przyczyną rozpaczliwego kroku. ВНО 104 ireeciereędca вЕа в re: eo MSTO MCSE pierwsza impreza Komitetu „Dni Szopenow- | — Porzucona chora. — Przy skwerku na Wnianym humorem, ie z działalności na rok 1931—32 które 
skich”, odbędzie się w sali Konserwatorjum re- ul. Wielkiej znaleziono chorą kobietę w wieku „Zemsta nietoperza” do tego lepszego 12 wniosek Komisji Rewizyjnej zostało 
ewanich o pianistki Zofji około 80 lat. Podczas badania oświadczyła ona gatunku nie należy. (Aczkolwiek melodje Przyjęte. ac 
atwo sean eko sitų, Gd). najcelniejsze że nazywa się Markiewiczową Heleną, zam. wzięte są ze Straussa, to jednak ma tle o- | Nastepnie dokonano wyborów czlon- 

] , jako to: Fantazję we wsi Wojdacze gminy rudominskiej, skąd gėlne: brazu ni ają do Rady Komunalnej K: szczęd. 
f-moll, Sonatę h-moll, Balladę g-moli, Schorzo została przywieziona do Wilna przez nieznane SÓWSj Szarzyzny ol nie uwydatniają zee > A zone: 25 > ttórej 
h-moll, Poloneza As dur i innes go osobnika i porzucona w wyżej wskazanem 579 9ne zupełnie. ё ss R: ° 9 

Słowo wstępne wygłosi Witold Hulewicz. miejscu. Chorą pogotowie ratunkowe odwiozio Fabuia ? Puste, bezsensowne, operetko- WeSZli, z grona „członków Sejmiku. 
, Bilety w biurze „Orbis* (Mickiewicza 11), do szpitala Sawicz. we qui pro quo.bez odrobiny wdzięku. Wę- „_ 1) Gallerszteim Matus, kupiec; 2) Inż. z su tes w_ kasie Konserwatorjuni Z POGRANICZA zeł intrygi! banalny i niezręcznie zadzierż- RE Michalski, 3) St. Hrynko nau- : н KO czyciel, 4) Daniel Łoś, drobny rolnik, 5) 
— Konkurs radjowy. W niedzielę 16 b.m — ARESZTOWANIE  KOMUNIS F Pd jówi Ammiy Józef Godlewski Zwi iemi . Kor ) 16 b.m. ! TóWw. — Przebrana ojówikia Ondra' ‹ lewsiki, Prezes Związku Ziemian, 

i] a ag mikrofonem Rozgłośni Wi- Na granicy polsko - sowieckiej w rejonie Do idzie na bal 5 B Tad Sy. 6) Ignacy Holowaez , drobny rolmik, 7) Te- c kasku godzinach od 21,00 do 22,00 trze- maniewicz zatrzymana została poszukiwana Ty spotyka swoich chlebodawców, którzy Odor Górski, drobny rolnik, 8) Bronisław +. urs muzyczny. W oznaczonej godzinie Kkomunistka Róża Trebrochnówna, która usiło- ia płataj RE Gi Rychter, osadnik jskowy я 1'_15 any zostanie szereg płyt gramofonowych z wała przy pomocy przewodnika Kulasa Toma 7 74 RCIE 7 SOBIE figle. ы 7 2 A a z : 
repertuaru Rozgłośni Wileńskiej bez zapowie- sza przekroczyć granicę około zaścianka Wis. Sprawa kończy się... w więziemiu, gdzie za- _ 7 Poza grona Sejmiku: Józef Stabrow- 

że lock. wędrowało wesole towarzystwo ku zado- Ski — ziemianin, emerytowany płk, i Fe- 
— PRZYGODY STUDENTKI. — Wczoraj woleniu... ministra sprawiedliwości. liks Gołoński agronom powiatowy. 

Dziwić się należy, iż nie było w filmie Zgodnie z artykułem 15-tym rozporzą 
mowy o Kalumbie, produkcji guzików į dzenia Prez. Rz. P. z dnia 23. 8, r. b. o u- 

ed r > podbiegunowych. Pozatem mo a, apa SS do spraw 
odpowiedź winna mieć na kopercie napis „Kon bm. aresztowana w mi żna zaleźć wszystko. kredytowych małych wlasności  rolnycn. i S Era S e » . ares mieszkaniu na ul. Leni- EW EW z 2 jmik ustalił, ż i - S ać imię i nazwisko radjo nowskiej. Zdołała jednak zbiec, W przebraniu Jeszcze możma jakoś pogodzić się z mizerją Se, 5 , że opłaty za: czymmości u- 
słuchacza, zawód, dokładny adres i Nr. radio chłopakiem ucieka do Borysowa, skąd piecho- treści, gdyby choć tmochę z ekranu oe > RE się w kierunku granicy polskiej. wiło kino, Ale nic, tylko ciasne teatralne sądowych, jednocześnie z Ža i ae ь \у›;‹ща_сиопе zostalo Będąc ścigana przez agentów GPU esta. wnętrza, iai miejscami w ksiąžę- 2TUYKUem 4-tym (egož rozporządzenia Sej- 
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grodźięhyka 
— MATKI, CZYTAJCIE UWAŻNIE. 

Mimo to. że autorytety twierdzą, iż miie wol 

mo siłą karmić dzieci, znajdują się zawsze, 

nawet wśród inteligentnych i wykształc- 
mych matek takie, które wciąż skarżą się 

że ich dzieci „wprost do ust mie mie biorą” 
i siłą starają się żywić swoje „pociechy. 

Wypadek przez nas opisany który nie- 

stety zakończył się tragicznie, miał miej 

sce 12 b. m. Ostrynie. W miasteczku tym | 
zamieszkuje niejaki Dawid Lewin, fryzjex 
z zawodu. Żona: Lewina karmiła swoje ma- 
łe dziecko jajecznicą, a gdy dziecko, praw- 

dopodobnie już syte, mie chciało więcej 
przyjmować jadła, matka siłą je karmiła. 
W. pierwszej jednak chwili zauważyła, że 
dziecko przestało reagować mia „czułość* 
i tylko wówczas zauważyła, że dziecko mie 
żyje. Jak się okazało dziecko viostialo za- 

dlawione kawałkiem jajecznicy. Nie pomo- 
gły żadne zabiegi, aby: oeucić dziecko, któ- 
re przez własną matkę zostało zaduszone. 

bloprzyjwo t hźt,aoa shredtaoshrdeltaoin 
„ Oczywiście, że nie możemy 0skarżać matki 

o chęć zabicia własnego dziecka, lecz wypa- 

dek ten niech służy jako przykład zbytnio 
czułym matkom. 

— OSZUSTWO. Kąkol Franciszek 24 

wsi Kąkole gm. Hoża doniósł policji. że 
Owiklewicz Rachela, właścicielka budki z 
pieczywem na Siennym Rynku oszukała go 
na wadze. 

— Anielę Cydzik (Piłsudskiego12) oszu 
kał na sumę 54 zł. Bujwin Józef, zamiesz- 

kały przy ul. Radzymińskiej 9. 
Obiema sprawami oszustwa zajęła się 

policja. ‚ 

— PORACHUNKI OSOBISTE. Kampo- 
wieza Władysława (Grandzicka 20) pobił 
Hiagiel Kazimierz tak dotkliwie że Karpo- 
wiez, mający parachunki osobiste z Hag- 
lem, doszedł do prekonania, że może się u- 

ciec do pomocy policji, która się „osobistą“ 
sprawą zajęła. 

— ZAMIAST PIENIĘDZY OBLANY 
WODĄ, W! ubiegły wtorek powstała w skle 
pie Gieruttowej przy ul. Dominikańskiej a- 
wantura, która zaczęła się od 'tego, że była 
sklepowa p. С. przyszła po należne jej 
pieniądze za swoją pracę. 

Pani G. jednak zamiast pieniędzy oblała 
vozgorączkowaną sklepową zimną wodą. 

: KINA P. T K. TEL. 214 
BEL UIETEKSTETES 3 RADWFUZOCEKCSEROEZITEDŁ 
Początki sesnsów: 18.15, 20.15 i 22.15 

Bźwiękow lec 
Kino „POLONJA“ 

Porztowa 4. 
Przebój nad przsbije! 

Urocza ANKA BELLA i ulubiony pio- 
senkarz wszystkich stolic świata 

ALBERT PREJEAN będą czarowzć Was 
w pięksym, wzruszającym filmie dźwię- 

kowym p. t. 

Obława w Paryżu 
Najnowsze i najpiękniejsze dzieło 

Carmine galiare, 
wstęp cd 80 gr. 

POYREZRZNEZNEZ 

dźwiękowiac 
Kino „APOLLO 

Baominik. 26. 

Dziś! Wielki dramat f [mowy na tle 
arcydzieła Stefana Żeromskiego 

pilt 

„wiatr od Morza" 
W rolach głównych Marja Malicka, 
Adam Brodzisz, K.J Stąpowski, 
Eugarjusz Bods. — Zdjęć plenero- 
wych dokenino па Pomorzu i na Bał: 
tyku w zamkach historycznych w wio- 
skach kaszubskich na Helu, w porcie 
gdyńskim i na pełnym morzu, Piozen- 
ka marynarska Śpiewena w lilmie — 
„Wiatr od Mocza* przez chór Dana, 
A Dymszą iJ. Kobasza Piosenka „Po 
wiedz ty sam* Śpiewany w filmie — 
Wiatr od Morza przez Marję Malicką. 

KINO „PALACE“ 
Orzesz”. 13. 

Wstęp od 49 gr. 

Dziś dramat wielkie: m łości nieznajo- 
mego ku pięknej arystokratce p. t. 

PRZYGODA LADv EDYTY 
W rolach głównyct: Camila Hsrn, 

Jack Tvavor i Gustaw Diessal 

  

    

    

    
        

    
  
  

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATGWID= 

GRODNO, Brygidzka 2, 

REDNTZKIETEGCEWSCI) 
HERMAN ZANDON 

KLUCZ DO 
— Po roku znów powrócił i tak zja- 

wiał się co roku T-go października w no- 
cy. Minęło dużo lat. Syn Amicusa odzie- 
dziczył mistyczne skłonności ojca i -Z0- 
stał członkiem klubu. Kilku innych człon 
ków umarło kolejno i ich synowie zajęii 
ich miejsca. 

Pagan wypił wody, 
ciągnął dalej: 

„  — Dziewiętnaście lat po swej śmier- 
ci, Amicus zjawił się ostatni raz na ze- 
braniu klubu. Kiedy zagrał swą zwykłą 
melodję, oznajmił, że jest ostatni raz, 
gdyż „przepaść oddziela go teraz od 
šwiata“. I znów poprosił o zgaszenie 
świec. 

— „Brylanta jeszcze nie znaleziono!” 
— rozległ się jego drwiący głos w cie- 
mności. —,„Morderca umarł, ale jego syn 
jest tutaj! Ja dam jednemu z was mie- 
dziany klucz, który dopomoże synowi 
łotra w jego poszukiwaniach, jeśli oczy- 

odchrząknął i 

  

Początek seansżuw 
o g. 615, — 8, — 16. 

Dziś! Potężne arcydzieło dźwiękowe 100 proc. wersja 

Bracia Karamazów 
=——= w-g powieści Dostojewskiego 

w rol. gł. FRITZ KORTNER I ANNA STEN 

  

— TAJEMNICZE MORBERSTWO NA 

UL. UŁAŃSKIEJ. W dniu 42 b. m. ma ul. 

Ułańskiej został zabity krawiec Szmerel 

Lawler. 

Morderstwo zostało dokonane w nastę- 

pujących okolicznościach. 

W dniu krytycznym około g. 18.30 prze- 

chodził ul. Ułańską Szmerel, i gdy się zmaj- 

dował maprzeciw domu mr. 24, mieznany 

zbrodniamz z ukrycia: oddał szereg strza- 

łó wrewolwerowych, z których trzy trafiły 

zabijając Szmerela ma miejscu. 

Tło morderstwa nie jest znane. Władze 
śledcze rozpoczęły energiczne śledztwo w 
celu wykrycia mordercy. 

— „SEZONOWE* KRADZIEŻE. W 

W związku z madchodzącą zimą cieszą się 
ogromnym popytem u złodziei grodzień- 
skiech przedmioty sezomowe. 

P. Morawskiej Michalinie, zam. przy ui. 

Rajmionta 7, skradziono futro męskie war- 

tości 1200 zł. 
Kradzież została dokonana przez niezną 

nych sprawców, którzy się dostali do nie- 

zamkniętego przedpokoju, w którym futro 

wisiało. 
— Dopelbengowi Joachimowi (Domini- 

kańska 5) skradziono płaszcz wartości 6U 

zł. Również w tym wypadku kradzież była 
ułatwiona item, że mieszkanie było otwa:- 

te. 
— Elžbiecie Gladyik (Podolna 14) skria- 

dziono okno. 
Lekkomyślnie pozostawianie niezamknię 

tych mieszkań ułatwia złodziejom kradzis- 
że, więc aby mie pomosić strat i mie przy- 
sparzać policji kłopotu z odnajdywamiem 
skradzionych rzeczy, radzimy wszystkim 

zamykać mieszkania. 

-— JAK |P. FEJGENCWEIG „PRZE- 
MĄDRZYŁ" GMINĘ WYZNANIOWĄ ŻY- 
DOWSKĄ i MAGISTRAT. Od kilku lat 
słynny jest jako pokątny rzezak rytualny 
miejaki Fejgenowejg, który bez przeszkód 
cwykonywał swój zawód. Nie bał się on na- 
wet „chajeremójw'* i t. p. „broni“ mabinac- 
kiej. Kpił on ze wszystkich i pomału za- 
kupił sobie maleńki placyk i pomaleńku za- 
czął zwozić deski, cegły i inne materjaty 
budowlane, a tymczasem dochody obu tych 
imstytucyj zmniejszały się z dnia na dzień. 

Rzeczywiście poco taki rzeźnik miał jiwozić 
ma ubój bydło do rzeźni miejskiej, płacić za 
ubój mniej więcej 20 — 30 zł., licząc we- 
dług taksy ma rzecz Magistratu i Gminy 
Żydowskiej i być pod okiem władz sanitar- 
nych, gdy Fejgencweig brał od niego wszy 
stkiego 4 — 5 zł., a do tego przychodził do 
klijenta. 

Jak fachowcy obliczają, Gmina Żydow- 
ska straciła przez Fejgenewejga okolo 50 
— 60 tysięcy złotych, a niemmiej tyleż 
stratny był Magistrat. 

Co prawda Fejgmeweja ой czasu do 
czasu płacił karę administracyjną, lecz to 
jemu się opłacało, Trwało to tak długo, aż 

obie te 'instytucje postanawiły „„zlikwi- 
diować Fejgencwejga. W tym celu magistr. 
zaamgażował specjalnego urzędnika, który 
miał za zadanie pilnować Fejgencwejga, 
aby nie wykonywał swego zajęcia. Fejgen- 
cwejg jednak był sprytniejszy: od tego u- 
rzędnika i za jego plecami robił co chciał, 

aż nareszcie ów urzędnik iprzyłapał go na 

gorącym uczynku w chlewie jednego z rze- 

źników. 
Za pojedyńczy ten wypadek władze ad- 

ministracyjne ukarały Fejgenewejga grzy- 
wną w. wysokości 500 zł. Kara ta zdawała 

się F., za. dużą i zaskarżył ją do Sądu. 
Sprawa ta zdawała się być bardzo cie- 

kawą, gdyż każda zestroni miała wystąpić 

w Sądzie z adwokatami. Magistrat, miał być 
reprezentowany przez p mec. Żabokerskie- 
go, który w imieniu swego mocodawey 
miał żądać od F., 17.000 zł. 'Tyleż miała 

żądać Gmina Żydowska. 
Fejgencwejg jednak nie miał ochoty do 

zapłacenia 'takich kwot: i postanowił prze- 

prosić się z Gminą Żydowską 1 w! tym celu 
przyszedł do Gminy pełen skruchy. Zaczę- 

AAAŽAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Największe i nalkezpiecz- 
niejszą zbiernicą kapitałów 

i oszczędności 

Ё 

jest KOMUNALNA KASA 
BSZCZĘDNOŚC! POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie uprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

ma każde żądanie, 

  

     Wstęp od 75 gr. 
   

francuska p. t, 
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wiście, uda mu się zdobyć go!' — To 
mówiąc, Amicus roześmiał się dziko, dja 
belskim śmiechem. Rozległy się znów je- 
go kroki. Wszyscy wiedzieli, że jeden z 

obecnych dostał miedziany klucz. Ktoś 
inny, z pośród członków klubu, miał kar 

ке ze wskazówkami, dotyczącemi kry- 
jówki brylantu. Zemsta Amicusa nie mia 
ła końca... Brylant został przez niego 
przeklęty i miał przynieść nieszczęście 
temu, kto go znajdzie. Od tego czasu nie 
widziano już Amicusa. Czy był on wa- 
rjatem? Być może. Co do jego poślniert- 
nych wizyt, myśleć możecie, co się wam 
podoba. Ci z pośród nas, którzy nie wie- 
rzą w duchy, mogą znaleźć prostsze tł':- 
maczenie... Może płaski brylant, któcy 
nosił na piersi, uratował go od śmierci, 
osłaniając serce przed ciosem. Doktór 
Piterkin był jego najlepszym  przyjacie- 
lem. W tamtych czasach było łatwiej 
symulować śmierć, niż teraz... 

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. i 

BO WŚ OO 5 ZFRON THOKECKÓ SW 

  

1у się wówczas pertraktacje i w rezultacie 
Fejgenowejg w Synagodze uroczyście przy 
rzekł Gminie i rabinabowi, że w przeciągu 
2-ch łat mie będzie wykonywał swego za- 

wodu, wzamian za to, Gmina Żydowska 
przyjęła go ma posądę z wyposażeniem w 
wysokości 140 zł miesięcznie. 

Wreszcie na rozprawie Sądowej Gmi- 
ma Żydowska cofnęła swoje powództwo 
cyiwilne, magistrat zaś żądał tylko 19 zł. 
tytułem poniesionej stnaty w wspomnia- 

mym wypadku. Sąd zmiejszył wymierzoną 

karę na 100 zł. i zasądził powództwo cywil- 
me w wysokości zł. 19 i kilkanaście złotych 
kosztów sądowych. 

W mieście krążą pogłoski że będziemy 
mieli dużo naśladowców, gdyż jest to bar- 
dzo korzystny interes. ' Najpierw robi się 
jakoś powolniutko mająteczek, a potem do 

staje się posadę. Na obecne czasy zupełnie 

nieżle.” 
Jak się dowiadujemy Fejgencwejs do- 

stał posadę w Sekretarjacie Gminy. iPow- 
sitaje jednak pytanie, czy Fejgencwejg 
zdoła „sekretarzować', gdyż mie jest jakoś 

w zgodzie z piśmiennietwem. 

  

— WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGA- 

TÓW ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJEN- 

NYCH W NIOWOGRÓDKU. W dniu 16 b. 

m. w sali recepcyjnej Urzędu Wojewódzkie 

go w Nowogródku, o godzinie 12-tej, odby- 
dzie się Wojewódzki Zjazd Delegatów Zw. 

Inwalidów Wojennych R. P. z terenu we- 

jewództwa. Nowogródzkiego. W źjeździe we 

zmą udział przedstawiciele. centralnych 

władz Związku. : 

Celem zjazdu jest zorganizowanie woje- 

wódzkiego Związku Inwalidów, któryby ZR 

spolił wszystkie Koła Powiatowe, istnieją- 

ce ma teremie województwa Nowogródzkie- 

10. 
sa ZEBRANIE KOMITETU RODZICIEL- 

SKIEGO SZKOŁY SS NAZARETANEK W 

NOWOGRÓDKU. W dniu 9 b. m. pod prze- 

wodnictwem p. d-ra Bandnowskiego Wła- 

dysława, odbyło się zebranie członków Ko- 
mitetu Rodzicielskiego szkoły ss. Nazareta 
mek. iPrzewodniczący odczytał sprawozda- 
mie za cały rok 1931-32, oraz wygłosił dłuż 

sze przemówienie na: temat szkoły i maucza- 

nia, Podczas wyborów w skład zarządu po- 
wołamo : ma prezesa p. d-ra Stanisława Pa- 
cynę, ną: wiceprezesa p. d-ra Wł. Bandrow- 
skiego, na sekretarza p. Feliksa Bialkio, na 
czł. zarządu p. Czesławę Guzelfową. Na za- 

stępców czł.. Zarządu powołano: pp. Kle- 
mentynę Wolmikową, Letycję Łuczajową, 

Janinę (Pawluciową. Do Komisji Rewizyj- 
mej: pp. notarj. Tarneckiego Wilhelma, 

dyr. Rudolfa Starika, Ludwika Chorzoja i 
Antoninę Bekienową i Janinę Buzykową. W 
zebraniu uczestniczyło zgórą 50 osób. 

AKCJA ODCZYTOWA  BBZIPARTYJ- 
NEGO BLOKU. Dnia 23 b. m. odbędzie się 
iw Sali Miejskiej o godz. 15-tej odczyt po- 
pularny na: temat „szybownietwo, jako wa- 
rumek rozwoju lotnietwa. Wstęp 10 groszy. 

— WILEŃSKI TEATR OBJAZDOWY W 
NOWOGRÓDKU. Jestem wielkim zwolen- 
nikiem filmu. A jednak, a jednak niczem 
jest majlepszy film od dobrze zagranej 

sztuki scenicznej, oczywiście dobrej sztu- 
ki. Ta bezipośredniość wrażeń i potęga ży- 
wego słowa robią swoje. 

Przyjazd do Niowogródkia. Wileńskiego 
Teatru Objazdowego ze sztuką Kiedrzyń- 
skiego St. „Szczęście od jutra”, był nieco- 

dzieninem zdarzeniem, to też duża sala miej. 

ska wypełnila się po brzegi, a przedstawie- 

nie zaszczycił swoją obecnością p. wojewo- 
da Świderski. 

Publiczność bawiła się znalkomicie, raz 
po raz tryskały z miej kaskady śmiechu, po 
każdym akcie zryjwały się spontaniczne ©- 
wacje. 

Bo też wszylstko stalo mia. wysokim po- 
ziomie, a sama sztukia wykazała duże walo- 
ry artystyczne i rozrywkowe zarazem. 

Nie mamy zamiaru pisać resenzji z tego 

wspaniałego spektaklu. boć była oma już 
zamieszczana ma łamach naszego pisma. 
Pragniemy tylko podkreślić, że tego ro- 
dzaju teatr winien jaknajczęściej do nas 
przyjeżdżać. To jest majlepsza forma pracy 
kulturalmo-oświatowej, dla wszystkich bez 
wyjątku obywateli miasta, bo na sali wi- 
dzieliśmy % przyjemnością i żydów: i biało- 
rusinów, a wszyscy byli! zadowioleni. 

(Mimo wszystko jednak nie sposób jest 
mie podkreślić z zachwytem wspaniałych 
kreacji, stwarzanych przez p. Jasińską — 
Detkowska i Jana Boneckiego. K. 

tad Fooiandw, Pan, Astana 
K. Dąbrowska 

RZ e (F ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 2, m. 11 

  

  

   

    

  

— Kogoś jednak pochowano w ogro- 
dzie, pod dębem? — zauważył Arm-- 
strong Gryling. 

— Tak... kogoś. Jakiegoś może włó- 

częgę, bez nizwiska i rodziny. Doktór, 

który miał dostęp do szpitali i prosekto- 

rjów, mógł z łatwością zainscenizować 

pogrzeb... W każdym bądź razie zemsta 

Amicusa przyniosła zatrute owoce, jego 

kartka przeszła z rąk zbrodniczego ojca 

do syna, od syna do wnuka i t.d. Go- 

rączka poszukiwania strawiła parę poko- 

leń. jestem przekonany, że mała, pożół- 

kła kartka leży dzisiaj w kieszeni jedne- 

go z obecnych. Ta kartka jest wskazów- 

ką, jak za pomocą miedzianego klucza 

można się dostać do skarbu. 
— Nasz mały klub zbierał się nadal, 

stosownie do prawideł, zawartych w na- 
Szym statucie. Ostatnie pokolenie zbie- 

rało się rzadziej i z mniejszym zapałem 
oddawało się eksperymentom okultystycz 
nym. Mimo to, klub nie przestać istnieć 
— może dlatego, że brylant był tym ce- 
mentem, który łączył jego członków! Za 
pewne niejednego z nas interesuje wię- 
cej tajemnica brylanta, niż spirytystycz- 

ne seansy! Nie ulega wątpliwości, że 

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

IWAN PETROWICZ i rozkoszna, 
czarująca 

Muzyka Śpiew! Teńce! Przepych! Ulubieńcy Publiczności najwytworn. mężczyzna, cficer gwzrdji ceSaiskiej, książę Q:łow 

Anny Ondra w wspsniałym przeboju muzycznym 

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

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28   

4, 6. 8 1 10,15. 

NA USTACH CAŁEGO WILNA „CZŁOWIEK - MAŁPA" 

[FREKWENCJA m ubiegłych 4 dni 44.000 mój CYFRY ZAMIAST SŁÓWI 
Bilety honorowe nieważne: — Z powodu wysokiego pozicmu art, filmu wejście na widownię tylko na początki sezmsów 

  DŹWIĘKOWE KINO 

CEJIN 
Wielka 47, tel. 15-41 

  

Nad program: 

Największa gwiazda ekranu BR:GIDA HEŁM | WILLI FRITZ w oszałamiającym nadprzeboje pl 

SZPIEG Ii KOBIETA 
Film ten osnuty na tle wojny św stowej otwiera przed nami tajniki tragicznych zmsgzń się mocarstw 

europejskich i uplastycznia upiorne drogi szpiegostwa międzynarodowego. 
urożmaiczne dodatki dźwiękowe 

Pocz o godz. 
Ceny cd 25 gr. 

4, 6, 8i 10.15. w dnie Świąteczne o godz. 2-ej. 

  

Dźwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11 RAJD. 

  

Na żądanie Sz. Publiczności będzie wyśŚwietlsny jeszcze BŻi$ i JUTRG 

TROJKA z ligą Czechową 
Kto jeszcze nie widział niech Śpieszy ujrzećl!il — Początek o grdz. 4ej w dnie Świątrczne o godz. 1-eį: 

  

Kino-Teair 

„STYLOWY“ 
Wielka 36   

Dziš! Wielki sensacyjny podwėjny program. Poraz pierwszy w Wilnie 

-- WYSPA GROZY 
wśród wybuchu wuleunów, dzikich plemion ludożerczych i drapieżnych zwierząt. To dalsze dzieje arcytilmu „MARABU“ 

Wrolach głównych: Kenneth Harlan i Lucille Brown. 

arcywspanizły egzotyczny dramst w 
  (całoś 

  

= Nad program: Kom:dja łarss Fleschera 

  

Dźwiękowe kino 

ROLLYWOCO 
Mickiewicza 

„ tel. 15-28 

    

—OKRADŁA KOLEŻANKĘ. Anna. Ze- 
merowiczówna mieszkała razme ze swą ko- 
leżanką Salman Zełdą. Pożycie było zgod- 
ne. Aliście w dmiu 11 b. m. Salman: prze- 
konała się, że jej koleżanka wyjechała w 
miewiadomym kierunku i zabrała jej rzeczy 
w postaci różnej garderoby wartości około 
30 zł i 13 zł. gotówką. 

— ZNÓW POŻAR OD WiADLIWEGO 

KOMINA, W dniu 10 b. m. w; Nowej - My- 
szy w. zagrodzie Leguna Stanisława wy- 

buchł pożar, który pochłonął dom miesz- 
kalny, chlew i stodołę tegoż Leguna i dom 

mieszkalny Jama Łojko. 
Naprawdę tyle ostatnio zdarza się mie- 

szczęść powstałych wskutek właśnie wy- 
buch:w! pożarów z wadliwych kominów, ze 
mależy przyjść do wniosku, iż straże pożar- 
ne do których należy dogląd za. kominami 

niet spełniają swych zadań. 
(RPT SANSOTEITES MS KARL 

Radis wileńskie 
PIATEK, DNDIA 14 PAZDZIERNIKA 
11.50: Kom. meteor. Czas, wiadomošci pra 

sowe. 12.20: Walce Jana Straussa (płyty). 
12.40: Kom. meteor. 15,15 Program dzienny. 
15,20: Muzyka popularna (płyty). 1555: „Ma- 
ła skrzyneczka* — listy dzieci omówi Ciocia 
Hala. 16.15: Lekcja języka angielsk. 16.30: 
Kom. Wil. Tow. Org. i Kół Roln. 16.40: „O 
młodzieży amerykańsko-polskiej" odczyt. 
17.00: Koncert. 17.55: Program na sobotę. 
18.00: Muzyka taneczna (płyty) 18,45: Roz- 
maitości. 19.00: Z zagadnień litewskich. 19.20: 
Przegląd prasy rolniczej kraj. i 
19.30: „Ciotka  Albinowa mówi* — teljeton 
humoryst. 19.45: Prasowy dziennik  radjowy. 
20.00: Pogad. „Jan Brahms'. 20.15: Koncert 
symfoniczny z Filn. Warsz. W przerwie felje- 
ton „Postęp w literaturze”. 22,40: Wiadomości 
sportowe. "Dodatek do prasowego dzien. ra- 
djowego. 22.50: Komun. meteor. 23.00: Muzy- 

po censch znižonych 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

dywidualnie dobieranie kosmetyków do kaz- 

ka taneczna 
BIOS 

įg rvvevieVvevYeevvevYrvYreveevrvvs gig] 

Administracja maj. ORWIDÓW 
poczta i st, kol. Bezdany 

kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 

daj cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki rx- 
cjonalnej. 

| ZARYBEK KARPIA 

© powizt Wileńsko-Trocki. 

suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 

Codziennie od g. 10—8. 

pełnołnskiego, gołego i lu trzenia (kró- 

Da 

twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 

W. Z. P. 
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lewski), sprzedaje przy jesiennych 

płający (panie). Natryski „Hormona” według 

odłowach 

Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

proż, Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. Ва 

znajduje 

się w swej kryjówce, gdzieś tutaj... Bo, 
gdyby podobny klejnot został sprzedany, 

drogocenny ten klejnot dotąd 

prasa rozgłosiłaby ten fakt po  cały:a 
świecie. Więc brylant jest dotąd nietknię 
ty, a Amicus prześladuje nadal swem 
przekleństwem mieszkańców  „Tajemni- 
czego domu“. Oto dlaczego dom ten po- 
został mimo wszystko w rękach Chad- 
morów, którzy nie chcieli za nic go sprze 
dać. jeśli brylant będzie znaleziony, bę- 
dzie on własnością Donalda Chadmora. 
Może wtedy przekleństwo straci swą si-- 
łę... Zmarły tragicznie Teodor, nie bę- 
dąc starszym synem, nie mógł należeć 
do naszego klubu. Ale był obecny na na- 
szych zebraniach, jako gospodarz i za- 
stępca nieobecnego Donalda. Sądzę jed- 
nak, że nasz młody gospodarz, nie ze 
chce wstąpić do naszego klubu. Istnienie 
naszego kółka zbliża się ku końcowi, aic 
nie możemy się rozejść, zanim nie zmy- 
jemy ze siebie piętna zbrodni. Czy zbrod 
niarz nie przyzna się dobrowolnie do wi- 
ny? 

Spojrzał po obecnych: 
— Każdy z nas ma wygląd 

niarza! 
zbrod- 

zagranicznej. gą 

Dzi:! Wspaniały film erotyczao-salosowy 

PRZEŻYCIA JEDREJ KOC 
W rol. gł MARCELA ALBANI i IGO SYM. Pzzepiękna wystawz, gznjslna gra artystów, < 

Nad program: Dodaiki dźwiękowe, Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W dat 

Techniczne: 1) Korespondencyjne 
downictwa i 

(monterskie) 6) Nowoczesnej 

Zajęcia rozpoczynają się 15 październ. 

  

Drzewo opałowe, 
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ij O V ii Н НИНИЫНИНИВЯ МИН, 

ŻĄDAJEE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 

środka od odcisków 

- Ргом. А. РА КА. 
„Gi KMU AAA S 

   

    

  

   
  

  

DO WYNAJĘCIA 
i r mieszkaniś: 3, 5 pokoi. 

„Sare pizedpokėj, kuchnia, — 
wu SS _„_. Katwaryjska 27. 

GABINET == E 
DENTYSTYCZNY 2 ewent. 3 pokoje 

Lekarza-Deniysty . Z Osobnem  wejšciem 
Z. LIPSZYCA telef, i inne wygody — 

widzieć od 1—3 i 5—7 

  

czynny Mickiewicza d 7 m. 4 
ul. Wileńska 24 ai sk 

аНЕНЕ POK6] 
WAAAAAAANAŁAAŁAŁAŁA: UMEBLOWANY do wyna- 

Lekale jęcia dla kulturalnej c- 
saby. Dąbrowskiego 12 

ve vy . 3 POTRZEBNE. 3. 
MIESZKANIE |. 

MABAAAK SALA AB bi 4 pokojowe z wygo- 
dami, nie na parterze, POSZUKUJĄ 
wśródmieściu, w cenie PRACY 
do 100 zł, miesięcznie S vyras 
Łaskawe zgłoszenie do 

а W. ——— ZARA AGRONOM 
7ARAZ dyplomowany, znajo - 

DO WYNAJĘCIA  mość wszystkich dzia-' 
4 pokojowe mieszkanie łów gospodarki rolnej 
ul, ul. Tatarska I — 5. praktyczna, długolet - 
Informacje w Cukierni nia praktyka, doskona- 
B, Sztcalłs, Mickiewicza łe rekomendacje. Łask. 

    
  

  

TORARZYŚTEO KURSÓW TECHKICZRYCH w. GALAIE 
otwiera w roku szk. 1932.33 nasiępujące Kur: 

elektrotechniki), 2) Poemocników 
mierniczych, 8) D>ozorców Drogowych i Meljora- 
cyjnych. 4) Radjotechniczne, 5) Elektrotzchniczne 

Obróbki 
i 7) Żeńskie Kreślarsko-Techniczne. 

Informacji udziela 

kancelarja Kursów codziennie za wyjątk. 

w gmachu Państwowej Szkoły Techu. Wilno Helendernia 12, 

sosnowe i olszowe, oraz węgie! 
górnośląski 
BD“ 1 56RE346 A 

SKLZD DRZĖWA 

Michała hr. Tyszkiewicza 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

Dostarcza również dla urzędów i 

". Dla P.P. Urzędników na raty. 

NN O O НАЫ ННИНН” 

У 
owane melodje 

świąt. o godz. 2-е} 

  

    

  

   
        

  

24 Szukam osoby 
pszyłającej do Rosji 
pieniądze dia obusiron- 
nej zamiany. Zapewnić 
mogę doręczanie rosyj" 
skim adresatom kwoty 
po 100 rubli ewent. 
więcej mies'ęcznie. — 
Wilno, Żelazna Chatka 
ur. 30 O. Maszerek, 

   (z zskresu b 

Metali 

a > 
RES Hzft - ereżka 

Hafciarka 15 lać przem 
hafciarskiej— przyjmzsa 
wszelkie roboiy hatcy( 
biały, kolorowy, mereź- 
ks ręczna, różne wiary, 
hsft sztandarów i cho- 
rągwi, złotem i srebrem 
wykonanie b. staranne 
i akuraine ceny więcej 
niż przystępne. Lite- 
racki 11 m. 5. Jadwigs 
Błuś, 

1060 dolarów 
pożyczę na hipotekę 
miejską bez procentu 
za 5 pokojowe miesz: 
kanie z wygadami. — 
Oferty: Post - Restaat 
dowód osobisty rr 2200 
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brzezowe, 

  

  

   

  

       
   

instytuc. UWAGA? 
Zgórą lat trzydzieści 
przeprow. tradząn - 
cje kupa 
majątków    

   Młeda cssba  dzierżaw, domów, 
poszukuje pracy jako Kolonij, - dntere- 
gospodyni do szmot- Sy hand Lokuje 
nych Posiada referen- kapitały. 
cje. Zgadza sę na wy- żaw solidn 
jazd. Łaskawe cferty my oraz ' 
do Admiuistracji. dia nej wielkożct, 
М. № ckazyjmie 
R —— о; С Ч Mo Atia 
POL E CAM „ Marszałkowska 152 — 

szofera, który był U* Warszawa. 

niektóre 
satić mi0ż— 

  

mnie 3 lata, dobrego' __ = 

kierowcę i fachowca, 
sumiennego, uczciwe - a mat A 
go. Wolny 1. X. lub ) У 
wcześniej z powodu re bk > 
dukcji samochodu. Wi- pamini SA = 
tołd Plater, Osiecz Wiel nauczyciela, produktami 
ki, Boniewo, woj. War- chlebem, bielizną i a- 
szawskie. * buwiem dla trojga dzie- 
ży — — -- с — На 7 i pół lat, 

LOKAJ Zosia 5, Jurek 2 i pół 

samotny, władający pol lub dopomogą w zna- 
skim i niemieckim ję- lezienin jakiejkolwiek 

zykiem z dobremi świa Pracy ma okres zimawy. 
dectwami poszukuje S nędza. Na- 
posady. Łaskawe ofer-' RE i kawalki 
ty uprasza się pod ad- da AS AR 
resem: Władysław O- repas Kupniak W. i w Administracji Słowa, 
leja Róż i arszawa A- która tez przyjmoje 

wszeikis ofiary pod SJ, 

POSZUKUJE OSOBA 
posady od zaraz lub INTELIGENTNA 
óżniej doświadczo -* Ślepa i schorowama — 

ny, pracowity rolnik - najzupełniej opuszczo« 
hodowca mleczarz Ро-‘‹ 1a Żyjąca li tylko z 

znańczyk, znający łaski uczciwej stugi, 
wszystkie te działy do która ją ze skromnega 
dudnie, żonaty, rodzin: SWEgO zarobka uirzy- 
niała. Świadectwa, re- muje, - dziś. wała o po- 
ferencje pewne. Zgłosz. moc. — Proszę o skła. 
Al.  Urbanowski, A AR maj. i < 

rėg Tatarskiej. zgł. w Adm. „Słowa”, Kochala, pocztą Lesz1o a S S 
- > == — --k. Błonia. 

— A pan najwięcej! — odburknął panią o to, ale odpowiedź byla bardzo 
Deniger. mglista. 

Pagan uśmiechnął. się. 
— Wobec tego, że nikt się do winy 

nie przyznaje, zarządzam krótką przer- 
wę. Nasz przyjaciel Piterkin ma ochotę 
zrobić jakąś próbę: spodziewa się, że 
uda mu się wykryć zbrodniarza, czytając 
z linji naszych rąk! 

ROZDZIAŁ XXVIII 

i RĘKA MORDERCY 

— śliczna linja małżeństwa, miss 

Westcott. Łączy się z linją słońca. To 
znaczy, że pani wyjdzie zamąż za pięk- 
nego i bogatego młodzieńca. Z kształ- 
tu dużego palca wnioskuję, że pani jest 
hojna, gwałtowna, odważna i rzucają- 
ca się bez namysłu naprzeciw niebezpie- 
czeństwu! 

Glorja poczerwieniała. Piterkin pu- 
ścił jej rękę i spojrzał w oczy: 

— Może pani powie nam, miss West- 

cott, gdzie spędziła pani noc, w czasie 

której zamordowano Teodora Chadmo- 
ra? Zdaje się, że Mr. Milliken pytał już 

    

— Pozwolę sobie odpowiedzieć za 
miss Westcott — wmieszał się Pagan. 
— Zaproponowałem jej rolę w operetce, 
którą wystawiam własnym kosztem. Aby 
odwdzięczyć mi się, miss Westcott zga- 
dziła się wyświadczyć mi pewną usługę. 
Spodziewam się, że tego wystarczy? 
— Nie, tego nie wystarczy! — ma- 

mrotał Milliken. — Jakaż to była ustu- 
ga? 

— Dobrze. Ponieważ wszyscy dziś 
jesteśmy usposobieni bardzo szczerze, 
mogę więc panu powiedzieć, że miss 
Westcott, oprócz zdolności artystycz- 
nych, posiada zamiłowania detektywi- 
styczne! Słowem, jest doskonałym deie- 
ktywem! Zacząłem od tego, że prosiłem 
Sprawdzić, czy ten, który się podaje za 
Donalda Chadmora, jest nim w istocie. 
Właśnie zauważyłem też, że moja no- 

wa gospodyni szpieguje mnie... 
„Patsi Hell“! — mignęło w mózgu 

Donalda. 

(D.C.N.) 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 
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