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UT SINT UNUM || 
W związku z Dekretem Jego Eminen- 

cji Ks. Kardynała Kakowskiego, dotyczą- 

cym książki „Droga na wchód Rzymu”, 

wywiązała się w prasie, i nietylko w 

prasie, ale śmiało rzec można, w całem 

społeczeństwie dyskusja tak żywa, że 

iakt ten nie będzie mógł pozostać bez 

wpływu na przyszłość ruchu neounijne- 

go na Kresach Wschodnich. 

Zagadnienie to, jedno z najważniej- 

szych, jakie mamy do rozwiązania, a na- 

ogół mało dotąd szerszym sierom zna- 

ne, stanęło nagle przed społeczeństwem 

polskiem w całej swojej ostrości, wywo 

łując coś, jakby odruch naturalny, z ży- 

wego uczucia narodowego, z wrodzone-- 

go każdej społeczności ludzkiej instyn- 

ktu politycznego płynący. 

Trzeba to z całą otwartością powie- 

dzieć: odruch był żywy, silny, powsze- 

chny. 

Tem głębiej ubolewać należy, że w 

szerokiej dyskusji nad zagadnieniem tej 

miary i tej wagi z wielu stron nie umia- 

no, czy nie chciano uniknąć akcentów, 

obniżających poziom dyskusji, ani tonu 

mało wybrednej naganki antyklerykalnej. 

Bo zarówno ze stanowiska katolickiego, 

jak ze stanowiska polskiego, uważaniy, 

sprowadzanie dyskusji na te tory za szko 

dliwe i nieodpowiadające powadze spra 

wy. 
„Publicystyka polska”, pisze z głębo- 

ką słusznością: Ks. Dr. Pawłowski w 

„Przeglądzie Katolickim* z dnia 16 b.1. 

„Ma przed sobą poważne zadanie od- 

szukania i wskazania konkretnych środ- 

ków do skoordynowania polskiej racji 

stanu, rozumie się, pojętej po chrześci- 

jańsku, z wytkniętemi przez Stolicę Apo- 

stolską zasadami i metodami akcji unij- 

nej + 

Tego dotychczasowa dyskusja oczy- 

wiście nie osiągnęła, bo osiągnąć nie 

mogła, — ale ponad wszelką  wątpli- 

wość ustaliła ona i  oświetliła pewien 

fakt, któremu odtąd nie można będzie 

przeczyć i nad którym nie będzie moż 

na przejść do porządku dziennego. Tym 

faktem jest jednomyślność opinji w oce- 

nie dotychczasowej akcji misyjnej na 

ziemiach wschodnich, oraz zdobycie 

przez społeczeństwo świadomości, 

ta jednomyślność istnieje naprawdę, a nie 

jest tylko dowolnem  przypuszczeniem, 

lub hipotezą polityków, czy publicystów. 

że 

Jeśli tak jest istotnie, — a sądzimy, 

że prawdzie należy zawsze patrzeć w 

oczy, — musimy stąd wyprowadzić wnio 

sek, że w naszem społeczeństwie w chwi 

li obecnej brak tych elementów, które- 

by gorąco i szczerze pragnęły wziąć 

udział w dotychczasowej akcji zjedno- 

czeniowej. Jest to takt, który byłoby błę- 

dem ignorować. 

Ale z drugiej strony jesteśmy głębo- 

ko przeświadczeni, że nie pochodzi to 

stąd, jakobyśmy, jako społeczeństwo ka- 

tolickie, zatracili zdolność „sentire cum 

Ecclesia", jak pisze czcigodny Ksiądz 

Urban. Przeciwnie! W najgłębszych po- 

kładach duszy polskiej tkwi dotąd może 

na pół tylko świadome, ale niezniszczal- 

ne uczucie, że misja Polski leży na wscho 

dzie, i że tą misją jest zespolenie 

Wschodu i Zachodu w jeden organizm 

duchowy. 

A jeśli tak jest, to, czy nie należy 

szukać źródła nastrojów społeczeństwa 

wobec współczesnej akcji unijnej w niej 
samej, w stosowanych przez nią meto- 

dach i założeniach? Czy „poważne га- 

danie odszukania i wskazania konkret- 

ny środków do skoordynowania tej akcji 

z polską racją stanu”, z instynktem pol- 

skim, z wyczuciem polskiej kresowej 

rzeczywistości, nie jest z punktu widze- 

nia katolickiego równie ważne i wdzię- 

czne, a w skutkach swoich stokroć bar-- 

dziej twórcze, niż zarzucanie temu spo- 
łeczeństwu, że nie umie już czuć z Ko- 

ściołem „,sentire cum Ecclesia?". 

Bez przyjaznej atmosfery w społe 

czeństwie, bez współudziału sił narodo-- 
wych i państwowych, bez entuzjazniu 

gorących serc i dusz katolickich, ruch 

neounijny skazany będzie w najlepszym 

razie na wegetację. To przyznają nawet 

wybitni działacze na tem polu. Współ- 

działanie bowiem wszystkich tych czyn- 

ników jest warunkiem wytworzenia się 

wielkiej dynamiki, jaką każdy ruch :eli- 

gijno-ideowy posiadać musi dla osiąg- 

nięcia swego dziejowego celu. 

Nauczeni doświadczeniem  obecńein, 

obawiamy się poważnie dalszych roz- 

bieżności poglądów w społeczeństwie 

katolickiem, jak również powstania sta-- 

łych rozdźwięków między Kościołem a 

Państwem na tem tle. Wreszcie najwię- 

kszym niepokojem napełnia nas myśl, 

aby nie została zdyskredytowana w spo- 

łeczeństwie na szereg lat sama idea Unii. 

Życie postawiło ruch neounijny w 

obecnej chwili przed alternatywą szuka- 

nia dróg rozwojowych, albo nadal na 

tych samych zasadach co dotychczas, al- 

bo też w oparciu o nowe przesłanki. Nie 

wiemy, którą z tych dróg będzie wyhra- 

na. Nie mamy prawa ani możności ro- 

ścić sobie pretensji do decyzji w tej mie- 

rze. 
„Największą tragedją, grzechem mo- 

ralnym i jednostek i narodów, jest nie 

widzieć zleconych sobie spraw Bożych, 

lub niechcieć ich dojrzeć, lub wypefciać 

je opacznie i niewłaściwie”, pisze Ks. 
Profesor Pawłowski. 

Rozumiemy w całej pełni powagę tych 

słów i odpowiedzialność, która na spo- 

łeczeństwie polskiem, jako całości i na 

każdym z nas z osobna ciąży. I dlatego, 

jako katolicy, nie możemy się zrzec obo- 

wiązku „szukania konkretnych środków * 

i dróg, któreby, — opierając się o do- 

świadczenie historyczne i o znajomość 

kraju, — zdolne były wywołać w społe- 

czeństwie głęboką dla idei unijnej sym--- 

patję i entuzjazm, a dzięki temu prowa 

dziły najpewniej i najtrwaleį do wzno- 

wienia dawnej jedności kościelnej. 

Bowiem pragiemy, — nie możemy 
nie pragnąć, — „ut sint unum*! 

Wojciech Rostworowski. 

Prz 

    

ILAN 
WIEDEŃ PAT. — Na piątkowem po 

siedzeniu Rady Narodowej doszło do 
gwałtownych starć. Na początku posie- 
dzenia odpowiadali na wczorajszą intet- 
pretację nagłą socjal - demokratów mi- 
nister sprawiedliwości Schusching, kan- 
clerz Dolfuss i sekretarz stanu Fey. 

Po oświadczeniu sekretarza stanu 
Fey'a kanclerz Dolfuss zawołał w odpo- 
wiedzi na okrzyk posła socjalistycznego 
Bauera: „Pan jest bolszewikiem, panu 
zależy tylko na dyktaturze proletarjatu”. 
Na ten okrzyk pos. Bauer odpowiedział: 
„Uczciwy bolszewik jest mi zawsze je- 
szcze milszy, niż człowiek taki, jak pan, 
który jest łajdakiem bez przekonań”. 

Kiedy prezydent Renner chciał na- 
stępnie otworzyć dyskusję nad oświad- 
czeniami ministrów, kanclerz Doliuss 
podszedł do trybuny prezydjalnej i po- 
wtórzył prezydentowi Rennerowi słowa 
posła Bauera. Powstał nieopisany tu- 
mult.' 

Posłowie Heimwehry cisnęli kałama- 
rzem w kierunku ław socjalistycznych. 
Wszyscy posłowie rzucili się w stronę 
prezydjum. Zdawało się, że dojdzie do 
bójki. Z trudem tylko udało się posiów 
rozdzielić. Wśród nieopisaneį wrzawy 
posiedzenie Rady Narodowej zostało 
przerwane. 

Roznamiętnienie z powodu wyborów* 
niedzielnych trwa w dalszym ciągu i wy 
ładowuje się w bójkach między grupami 
przeciwników politycznych. — Wczoraj 
grupa narodowych _ socjalistów zjawiła 
się przed pewnym domem w dzielnicy 
Waehring, aby rozdać zaproszenia na 
zgromadzenie narodowo - socjalistycz- 
ne. Lokatorzy domu usiłowali wyprzeć 
przybyłych, wobec czego doszło do bój- 
ki, w ezasie której 8 osób raniono, Ww 
tem 2 ciężko. 

WIEDEŃ PAT. — Po dwugodzinnej 
przerwie otworzył prezydent Renner po- 
nownie posiedzenie Rady Narodowej.— 
Na wstępie zakomunikował, że konieren 

cja przywódców komitetów klasowych 
uznała, że środki dyscyplinarne, przysłu- 
gujące prezydentowi lzby, nie są wystar 
czające do zapobieżenia takim zajściom 
jak dzisiaj. -- Wobec tego przedłoży pre 
zydent Izby odpowiednie propozycje. — 
Następnie wezwał prezydent do porząd- 

ku wszystkich posłów, którzy użyli słów 
obraźliwych i udzielił nadto nagany po- 
słowi Lichteneggerowi (klub Heimwe- 

kry) za rzucenie kałamarzem w stronę 
ław socjal - demokratycznych. 

Zkolei odbyła się dyskusja nad inter 
felacją socjal - demokratów. Przebieg 
jej był spokojny. Oprócz socjal - demo- 
kratów postawili także i  wielkoniemcy 
wniosek o wyrażenie rządowi nieuino- 
ści. W głosowaniu odrzucono oba wnio- 
ski 83 głosami przeciw 75. Następnie 
tąż samą ilością głosów odrzucono wnio 
sek socjal - demokratow, domagający 
się rozpisania wyborów na dzień 27 li- 
stopada. Przyjęto natomiast rezolucję 
stronnictw większości, wzywajęca rząd, 
aby na sesji wiosennej Rady Narodowej 
przedłożył propozycje co do terminu no- 
wych wyborów. 

POGRZEB OFIARY ZAJŚĆ 
* W SIEMMERINGU 

WIEDEŃ PAT. — W piątek po po: 

jedzenie Rady Narodowej W Mustrji 
łudniu odbył się pogrzeb inspektora po- 
licjj Klaseka, zastrzelonego w czasie 
zajść niedzielnych na Siemmeringu. 
W pogrzebie wziął udział kanclerz Dol- 
fuss, sekretarz stanu Fey, prezydent po 
licji Brandt i oddziały policji. 

W sobotę odbędzie się pogrzeb 2 
narodowych socjalistów zastrzelonych w 
czasie niedzielnych zajść. Ulotki, wzywa 
jące robotników do czynnych wystąpień 
przeciwko narodowym socjalistom, zo- 
stały skonfiskowane. 

ARSENAŁ W SIEMMERING 

WIEDEŃ PAT. — Policja przeprowadziła 
rewizje w barakach, położonych w dzielnicy 
Siemmering. Skonfiskowano 14 karabinów, 12 
rewolwerów, 10 granatów ręcznych, 27 prę- 
tów stalowych, 900 nabojów, 240 hełmów sta- 
lowych itd. 

  

Gen. Mac Arthur o swym pobycie w Polsce 
NOWY YORK PAT. — Gen. Mac 

Arthur po swoim powrocie z Polski wy- 
stosował do charge d'affaires R. P. dra 
Sokołowskiego następujący list: 

Powróciłem właśnie z przemiłej wi- 
zyty w Polsce i przywożę mnóstwo za 
pewnień przyjażni nietylko od pańskiego 
bezpośredniego zwierzchnika, ale też od 
wielu innych osobistości rządowych w 
Warszawie. 

Szczytem mego zbyt krótkiego poby 
tu w pańskiej wielkiej ojczyźnie była mo 
ja długa osobista rozmowa z Marszał- 

kiem Piłsudskim. Znalazłem go pod każ 
dym względem takim, jak mi go przed- 
stawiała moja wyobraźnia. Jest to nie- 
tylko wielki żołnierz, ale także i wzór 
tych cech męża stanu, które budzą entuz 
jazm w każdym kraju. — Wydał się u 
szczytu zdrowia i siły i wywarł na 
mmie niezatarte wrażenie swoją energją 1 
potęgą ideową. 

Pisząc do Polski, proszę, niech pan 
zechce przesłać Panu Marszałkowi wy- 
razy mego najszczerszego podziwu i 
czci. 

Budżet Polski na rok 1933-34 
WARSZAWA PAT. — Budżet na r. 

1033 —34, który w tych dniach ma być 

wniesiony do Sejmu zamyka się w do- 

chodach cyfrą 2088 miljonów złotych, 

w wydatkach 2449 miljonów zł. Przewi- 

dywany niedobór wyraża się więc cytrą 

około 361 miljonów złotych. Jako pokry- 

cie niedoboru przewidziane są w pierw- 

Szym rzędzie rezerwy skarbowe. 

Gładówka inwalidy Czemerysa 
WYJAŚNIENIE DYREKCI POLSKIEGO MONOPOLU TYTONIOWEGO 

WARSZAWA PAT. — W związku z notat- 
ką pod tytułem „Głodówka inwalidy Czemery 
sa jako protest przeciwko colnieciu koncesji“ 
która ukazała się w „Wieczorze Warszawskim 
dyrekcja Pol. Mon. Tytoniowego  stwierd'a, 
że nieprawdą jest twierdzenie Czemerysa, iż 
w roku 1929 odebrano mui koncesję hartowni 

  

drozgrywką wyborczą w Niemczech 
Przegrupowania partylne.—Kto obejmie sukcesję po Papenie.— Wszystkie 

nici prowadzą do von Schieichera 
BERLIN PAT. — Kampanja wybor- 

cza jest w stadjum pełnego rozwoju. — 
Na podstawie wystąpień i  deklaracyj 
licznych przywódców poszczególnych 
partyj politycznych można wysnuć, że 
obecnie odbywa się już przegrupowanie 
sił politycznych. 

Najznamienniejsze są wystąpienia na 
rodowych socjalistów, którzy przez usta 
Strassera i posła Stoehra poczynili nie 
dwuznaczne oierty pod adresem innych 
ugrupowań politycznych, celem stworze - 
nia jednolitego frontu mas robotniczych. 
Poseł Stoehr wyraźnie wskazuje przy- 
tem drogę do utworzenia na tej podsta- 
wie większości parlamentarnej. 

Również centrum zabiega o stworze- 
nie bloku, jednakże pod hasłem obrony 
parlamentaryzmu i rozwiązania proble- 
mu bezrobocia. Dla akcji tej pragnę:oby 
centrum pozyskać również umiarkowane 
żywioły robotnicze, skupione w niezależ- 
nych związkach zawodowych, zbliżone 
do socjal - demokracji i kół mieszczaii- 
skich. Kampanja, prowadzona przez 
wszystkie wspomniane ugrupowania, jest 
jednolitą, o ile chodzi o zwalczanie rządu 
Papena. Sam kanclerz jest przedmiotem 
skoncentrowanych ataków ze strony 
przywódców partyjnych. Na tem tle u- 
rabia się przekonanie, że Papen nie zdo- 
ła się utrzymać dłużej na stanowisku 
kanclerza.. 

Upadek gabinetu von Papena zapo- 
wiadają bezpośrednio po wyborach w 
dniu 6 listopada. Władzę po Papenie ob 
jąłby nowy gabinet prowizoryczny, ma- 
jący za sobą uznanie parlamentu. Nici 
wszystkich kampanij politycznych, —jak 
podaje prasa — prowadzą do osoby gen. 
Schleichera, bawiącego obecnie w Ba- 
denwallier. Pomimo kuracji, którą tam 
odbywa, gen. Schleicher nie przerywa 

Według krążących pogłosek miał on 
odbyć rozmowę z Brueningiem, wczoraj 
zaś — jak twierdzi „Welt am Abend'— 
również z Hitlerem. Naczelnem zagadnie 
niem tych konierencyj ma być kwestja 
obsadzenia stanowiska kanclerza względ 
nie wicekanclerza. Nacisk kładzie się 
przedewszystkiem na konieczność poro- 
zumienia się w tej sprawie z Hitlerem. 
Są już nawet wymienione nazwiska 0s0- 
bistości, które miałyby: wziąć udział w 
przyszłym gabinecie. Jako przedstawiciel 

związków zawodowych, ministrem pracy 
miałby zostać Stegerwald. Centrum о- 
trzymałoby tekę ministra sprawiedliwo- 
ści. 

„DEUTSCHE KAISERPARTEI" 

BERLIN PAT. — Do przyszłych wy 
borów zgłoszono w Berlinie 32 listy, — 
między innemi listę morarchistyczną — 
pod oficjalną nazwą „Deutsche Kaiser - 
partei“. 

  

Deklaracja programowa premiera Maniu 
BUKARESZT PAT. — W piątek wie 

czorem odbyło się pierwsze posiedzenie 
rady ministrów. 

Premjer zwrócił się do ministrów z 
podziękowaniem za przyjęcie na siebie 
ciężkich obowiązków,  poczem wygłosił 
expose o sytuacji politycznej. 

Witając następnie ministrów Titule- 
scu i Samsonovici — Maniu podkreślił 
że ministrowie ci, nie będąc członkami 
partji narodowo - chłopskiej, nie zawaha 
li się wejść do gabinetu i zapewnić 

swej cennej współpracy dla uzdrowie- 
nia państwa. 

Titulescu odpowiedział, że chociaż 
nie jest członkiem partji narodowo - 
chłopskiej, jednak czuje się ściśle zwią- 
zany z rządem przez uczucia patrjotycz- 
ne i swe przywiązanie do Maniu. 

W końcu premjer Maniu w imieniu 
wszystkich ministrów wyraził swemu po 
przednikowi premjerowi Vaida Voievod'o 
wi uznanie dla jego działalności. 

  

Deficyt budżetowy Francji dochodzi de 12 mil. 
PARYŻ PAT. Na wczorajszem 

posiedzeniu podkomisji finansowej Izby 
Deputowanych ministrowie finansów i 
budżetu podkreślali naglącą konieczność 
dla państwa posiadania budżetu zrów- 
noważonego już w styczniu przyszłego 
roku. " 

Rząd domagać się będzie uchwalenia 
przez parlament różnych środków w ce- 
łu zwalczania nadużyć, m. in. roztocze- 
nia kontroli nad depozytami bankowemi. 
Projektowane jest zmniejszenie poborów 

urzędników państwowych od 2 — 10 
proc. Przewiduje się zniesienie rent «Па 
wdów po wojskowych, i marynarzach 
oraz rent byłych kombatantów, posiada- 
jacych źródła dochodów. 
Nadto przewidziane jest przeprowadze- 
nie reformty pewnych  kategoryjj podat- 
ków, m. in. podatku dochodowego. 

Minister Palmade w wygłoszonem 
Expose zaznaczył między innemi, że defi 
cyt budżetowy Francji dochodzi do 12 
miljardów fr. 

tytoniowej w jędrzejowie, z obrotem 60 tysię 
cy zł, a wzamian dano mu takąż koncesję w 
Przedborzu, lecz z obrotem o połowę miniej- 
szym („Koncesję jędrzejów odebrano mi na 
rzekomą moją prośbę z dnia 31 maja 1929 ro 
ku, co jednak nie jest zgodne z prawdą" itd) 
— natomiast prawdą jest, że dyrekcja Polskie 
go Monopolu Tytoniowego w Przedborzu za 
zgodą inwalidy Czemierysa nadała mu koncesję 
na hurtownię tytoniową w Przedborzu wza- 
mian posiadanej przez niego takiejże koncesji 
w jędrzejowie. Obrót hurtowni w Jędrzejowie 
wynosił według urzędowych danych w 1929 
roku 42026 zł. przeciętnie miesięcznie, a nie— 
jak podaje Czemerys — 60 tysięcy. 

Hurtownia tytoniowa w Jędrzejowie korzy 
stała z rabatu 3.5 proc. i była obciążona u- 
działem na rzecz zastępcy w kwocie 200. zł. 
miesięcznie, hurtownia zaś w Przedborzu mia- 
ła wyznaczony rabat w wysokości 4 proc. i 
nie była obowiązana do żadnych dodatkowych 
świadczeń. 

W tych warunkach rentowność obi: hurtow 
ni była jednakowa. Prawdą jest, że obrót hur 
towni w Jędrzejowie wzrósł w 1931 roku do 
kwoty 65837 zł, miesięcznie, ale stało się to 
dzięki usilnej pracy nowego koncesjonarjusza, 

który wykonywał nadzór hurtowni osobiście, a 
nie przez zastępcę, jak inwalida Czeimerys.— 
Nieprawdą jest również, że „w bieżącym roku 
odebrano mi — jak twierdzi Czemerys — kon 
cesję hurtowni tytoniowej w Przedborzu rów- 
nież bez uzasadnionych powodów,, pozostawia 
jąc mnie bez żadnych środków do życia”. 

Prawdą natomiast jest, że inwalida Czeme 
rys wniósł do Urzędu Skarbowego Akcyz i 
Monopoli Państwowych w Kielcach prośbę z 
dnia 18 czerwca 1932 roku o przepisanie kon- 
cesji na hurtownię tytoniową w Przedborzu 
na imię jego żony, motywując to wyjazdem 
swym zagranicę na czas nieograniczony. In- 
walida Czemerys, nie czekając na załatwienie 
prośby, w dniu 28 czerwca 1932 roku wyroby 
tytoniowe rozsprzedał i hurtownię zamknął. 

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Pań 
stwowych w Kielcach nie chcąc dopuścić do 
przerwy w zaopatrywaniu hurtowni tytoniowej 
w Przedborzu w wyroby tytoniowe, upoważ- 
nił w dniu 30 czerwca 1932 roku p. Lenga do 
tymczasowego prowadzenia hurtowni tytonio- 
wej w z. miejscowości i zawiadomił o tem 
dyrekcję Polskiego Monopolu Tytoniowego pis 
mem z dnia 1 lipca 1932 roku. Wobec tego, 
że hurtownia tytoniowa w Przedborzu była 
nieczynna z winy koncesjonarjusza dłużej niż 
7 dni, dyrekcja Polskiego Monopolu Tytonio- 
wego stosownie do postanowień par. 29 roz- 
porządzenia Ministerstwa Skarbu z dnia 31 
marca 1932 roku, o koncesjonowanej sprzeda- 
ży wyrobów tytoniowych, orzeczeniem z dnia 
8 lipca rb. coinęła Czemerysowi koncesję na 
hurtownię tytoniową w Przedborzu.. 

Orzeczenie to przesłano na ręce jego żony 
Stefanji Czemerysowej, ze względu na brak 
wiadomości o miejscu jego pobytu. Przeciwko 
temu orzeczeniu inwalida Czemerys nie wniósł 
odwołania, ani też nie zwracał się do dyrekcji 
Polskiego Monopolu Tytoniowego o przywró- 
cenie mu tej koncesji lub nadania hurtowni w 
innej miejscowości. 

O nadanie koncesji w Przedborzu wystąpi 
ła natomiast do dyrekcji PMT. Stefanja Cze- 
merysowa. 

  

TELEGRAMY 
DYR FALKOWSKI U MIN. 

BUTKIEWICZĄ 
WARSZAWA PAT. — Pan minister komuni 

kacji inż. Butkiewicz przyjął na audjencji dy- 
rektora kolei z Wilna inż. Falkowskiego, któ- 
ry zdał p. ministrowi sprawę z przygotowania 
poczynionego w związku z otwarciem nowo- 
wybudowanej linji kolejowej na szlaku Woro- 
pajewo — Druja. Otwarcie tej linji nastąpi w 
dniu 6 listopada rb. 

POSIEDZENE KOMITETU 
EKONOMICZNEGO 

WIARSZTWA. PAT. W: dniu 21 b. m. 
odbyło się pod przewodnietwem premjera 
Prystora posiedzenie Komitetu Ekonomicz 
nego Ministrów. Komitet Ekonomiczny 
wyjsłuchał sprawozdania o działalności 
przedsiębiorstw z udziałem państwa za 
mok 1931 oraz referatu ministra przemy- 
słu i handlu w sprawie bieżących rokowań 

traktatowych. Ponadto komitet załatwił 
szereg spraw bieżących. 

KPT. KARPIŃSKI W STAMBULE 

STAMBUŁ. PAT. (W piątek przybył tu 
kpt. Karpiński o godz. 15. Odleci najpraw- 
dopodobniej w niedzielę rano. 

ODNALEZIENIE ZWŁOK 
PŁK. DŁUŻNIAKIEWICZA 

SANOK PAT. -— Dziś odnaleziono zwłoki 

š. p. pułkownika Janusza Dłużniakiewicza. — 
Pogrzeb odbędzie się w Sanoku dnia 24 bm. 

* MILEWSKI ZOSTAŁ POWIESZONY 

WARSZAWA PAT. — jak donoszą pisma, 
nocy ubiegłej wykonano wyrok śmierci przez 
powieszenie na Walentym  Milewskim, skaza- 
nym wczoraj przez sąd doraźny na karę Śmier 
ci za zamordowanie swej przyjaciółki Podleš- 
nej. Obrońcy skazanego zwrócili się do Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej z prośbą o ułaska 
wienie, jednakże Pan Prezydent z prawa łaski 
nie skorzystał. 

PóŁ MILJARDA DEFICYTU BUDŻE- 

TOWEGO W ST. ZJEDNOCZONYCH 
WASZYNGTON PAT. — Do 17 paździer- 

nika deficyt budżetowy Stanów  Zjednoczo- 
nych wynosił 584 miljony dolarów. Rok budże 
towy kończy się w dniu 3 czerwca 1933 roku. 

ZŁOTO „EGIPTU* 
PARYŻ PAT. — Z powodu burzliwego mo 

rza statek „Artiglio* musiał przerwać prace 
przy wydobywaniu złota z zatopionego okrę- 
tu „Egypte“. Robotnicy otrzymają czasowy ur 
lop. Wartość wyłowionych — dotychczas brył 
złota oszacowana została na 80 miljonów fr. 
W szczątkach okrętu pozostaje jeszcze praw- 
dopodobnie 35 — 40 miljonów fr. złota. 

ECHĄ NAPADU NĄ KONSULAT 
GRECKI 

ANTWERPJA PAT. — W związku z napa 
dem na konsulat grecki, policja przeprowadzita 
obławę i aresztowała około 40 osób, prze- 
ważnie narodowości greckiej. Pośród areszto- 
wanych konsul i urzędnicy rozpoznali -12 u- 
czestników napadu. Są to marynarze greccy. 
Między nimi znajduje się komunista Abramides, 
który przybył tu niedawno drogą morską. — 
Ciąży na nim podejrzenie, że przybył on spe- 
cjalnie w celu uprawiania agitacji komunistycz 
nej. 

Konsul rozpoznał w nim szefa bandy, która 
napadła na konsulat. 

ZNOWU ROZRUCHY W WIĘZIENIU 
` W AMERYCE 

KINGSTON (Ottario). PAT. — W tutej- 
szem więzieniu miały dziś miejsce nowe rozru- 
chy. Straż więzienna zmuszona była do uży- 
cia broni palnej. Na pomoc wezwane zostaiy 
oddziały wojska. 

URZĘDNICY KOLEJOWI — 
ZAMACHOWCAMI 

BERLIN. PAT. W Brunświku areszto- 
wano dwóch urzędników straży kolejowej 
pod zarzutem udziału w zamachach na po- 
ciągi, jakie w ostatnich latach powtarzały 
się kilkakrotnie pod Magdeburgiem. 

Wczoraj jeszcze wykryty został mowy 
zamach pod Halie na pociąg, kursujący 
między Wiesbadenem a Berlinem. Na to- 
rze kolejowym ułożona została zapora, 

którą jednak okoliczny wieśniak zdołał w 
czas zauważyć i usunąć. 

  

  

KONFISKATA KAPITAŁÓW AUSTRJA- 
CKICH W SZWAJCARII 

WIEDEŃ PAT. — Szwajcarski Bank 
zarządził konfiskatę sum, złożonych 
przez obywateli austrjackich w szwaj- 
carskiej kasie oszczędności. Skonfisko- 
wane sumy użyte będą na zapłacenie pre 
tensyj szwajcarskich, wynikających z 
rozrachunku clearingowego między Au- 
strją a Szwajcarją. Rozrachunek ten wy 
kazał pretensje w wysokości 3,5 nuljar- 
da fr. 

  

ZDERZENIE SIĘ SZYBOWCÓW 

KIELCE PAT. — W dsiu 21 bm. w 
godzinach przedpołudniowych, w cza- 
sie letu na szybowcach na górze Zielo- 
nej pod Chęcinanć, kiedy w powietrzu 
znajdowały się aparaty Olszewskiego z 
Ostrowi Mazowieckiej i Kąckiego z 
Katowic, wskutek zerwania się nagłego 

hu wiatru, ma wysokości około 

50 metrów riastąpiło zdeczenie. Qba szy- 
bowce runęły na ziemię. Obaj piłoci zgi- 

nęli. +



SŁOWO 

SILVA RERUM Rok walutowej depresji w Anglji 
  

O szkole. Jeszcze o szkole. W epocz 
całkowitej reorganizacji szkolnictwa śred 
niego całą uwagę należy zwrócić na szko 
łę, która przecie zadecyduje o takiej, lub 
innej przyszłości narodu i państwa. 

Reforma ram organizacyjnych szkoły 
średniej, musi pociągnąć za sobą refor- 
mę metod nauczania i programów, a 
nawet ustroju społecznego życia młodzie 
ży szkolnej. 

Gazeta Polska (287) zwraca słuszną 
uwagę na konieczność rewizji  stosun- 
ku programów szkół średnich do litera- 
tury pięknej. 

Czemu wyboru dzieł obowiązujących w 
gimnazjum dokonano tak nieudolnie i wbrew 
samej koncepcji wychowawczej? 

Według nas, przyczyn nie trzeba daleko 
szukać. Pierwsza, to właściwe p.p. proiesorom 
lekceważenie literatury współczesnej. Jeżeli ża 
den z pisarzy — jak to często podnosimy — 
nie doczekał się uznania za życia, to przede- 
wszystkiem ze strony profesorów. Dla  pisa- 
rza, chcącego figurować w historji literatury, 
początkiem karjery jest Śmierć. „Podstawo- 
wym staje się dopiero w wiele lat po zgo- 
nie, gdy właściwe zrozumienie jego pism wy- 
maga komentarza i przewlekiych studjów nad 
epoką. 

Drugą przyczyną jest niezrozumienie psy- 
chiki ucznia. Zarzut ciężki, ale postaramy się 
przytoczyć dowody. Profesorowie, ciążąc ku 
antykowi zbyt skwapliwie „przypisują młodzie- 
ży własne upodobania, rozwinięte na podło- 
żu wyralinowanej kultury i zdają się nie do- 
strzegać różnicy między pracownią uczonego 
filologa i gimnazjum. 

P. P. profesorowie przypuszczają, że kla- 
sa przeżywa. I to nie byle jak, ale dramatycz- 
nie. Słuchając Skargi np. „Ślubuje w duchu“ 
pośpieszać śladami wielkiego patrjoty, a Soio- 
kles zapiera jej oddech w piersiach. Oto cyta- 
ta ilustrująca nierozwiązane dotąd złudzenia au- 
torów instrukcyj dla polonistów gimnazjalnych: 
„Czasem liryzm będzie unosił się ponad kla- 
Są, czasem uczniami będzie wstrząsała tragicz 
na groza, czasem poddadzą się oni słoneczne- 
mu humorowi poety”. 

(„Wskazówki Metodyczne do programu 
gimnazjum państwowego"). 

To już deklamacja niestety, jakże częsta 
w pracach programowych, gdzie co krok na- 
potykamy zwroty w rodzaju „wiedza, przero- 
biona w umiejętność i prześwietlona miłością”, 
„Szczepienie i pielęgnowanie ogólnoludzkich 
ideałów * i td., i t.d. Nie jest to tylko ołaha 
irazeologja, nad którą można przejść do po- 
rządku, ale wykładnik zbyt idealistycznej po- 
stawy pedagogów wobec rzeczywistości sza- 
blonowego wykładu, zanudzającego uczniów 
i nauczyciela. 2 

Skutkiem  rieumiejętnego ułożenia, 
programu wyniki nauczania literatury poi 
skiej w gimnazjach nie są zadawalające: 

I oto widzimy opłakane następstwa chy- 
bionego jakościowo i ilościowo układu lektu- 
ry szkolnej. Nietylko godzi on w założenia 
programu nakazującego zbliżyć młodzież jak- 
najbardziej do współczesnej rzeczywistości, ale 
również wszczepia tej młodzieży fałszywe wy- 
obrażenia o samej literaturze; uniemożliwia 
nietylko wychowanie, ale nawet zwykłą inior- 
mację. 

Przegląd Księgarski (19) w dalszym 
ciągu prowadzi wojnę ze sklepikami w 
szkołach. W artykule p.t. „Czy uczniowie 
mogą tworzyć spółdzielnie handlowe?", 
dowodzi, że istnienie kooperatyw szkol- 
nych nie ma podstawy prawnej. 

Młodzieży szkolnej zasadniczo do spółdziel 
ni należeć nie wolno. Postanowienia powyższe 
bowiem mają na celu umożliwianie przystępo- 
wania i przyjmowania do spółdzielai osób 
niepełnoletnich tylko w wyjątkowych wypad- 
kach, np. gdy chodzi o przepisanie udziału 

zmarłego członka na jego dziecko. Wyjątkowe 

to jednak postanowienia nie mogą stanowić 
normalnej podstawy istnienia spółdzielni. Cóż- 
by to była za spółdzielnia, gdyby. każdy pod- 
stawowy akt prawny, wykonywany przez 

członka, jak przystąpienie do spółdzielni, czyn- 

ne uczestnictwo w walnem zgromadzeniu i 
wystąpienie ze spółdzielni musiałyby być wy- 
konywane za pośrednictwem ustawowego peł- 
nomocnictwa. A 

Argumentacja ta nie jest 
wająca: przecież młodzież szkolna 
tworzy „spółdzielni handlowych*, 
tylko spółdzielnie samopomocowe. : 

Jest to jedna z form wzajemnej ро- 
mocy koleżeńskiej, — nie handel!.. 

Lector. 

1 A M M НОЫ 

SIDOL 

przekony- 
nie 

lecz 

  

ESTA 
ŚŁUBIONA PASTA DO OBUWIA 

OBJAZD 

Pod koniec września upłynął rok od 
chwili, kiedy Anglja zniosła wymianę 
funta na złoto. Było to największe zdarze 
nie w dziedzinie światowego życia eko- 
nomicznego a zarazem punktem kulmiia 
cyjnym światowego kryzysu. Funt an- 
gielski był i dotąd jest walutą dla dy-: 
skontowych i kredytowych operacyj ca 
łego świata. Odejście od złota i waha- 
nia kursu funta angielskiego, spowodo- 
wały najcięższe rany światowemu życiu 
gospodarczemu i wniosły dysharmonję 
w międzynarodowe stosunki handlowe i 
tak już znacznie utrudnione. 

Obecnie, po upływie jednego roku 
można zestawić bilans i przekonać się 
do czego doprowadziło to tak energiczne 
zarządzenie Banku Angielskiego. 

Następstwem wstrzymania wymiany 
i obniżenia kursu funta angielskiego 
było przedewszystkiem uzdrowienie an- 
gielskiego rynku walutowegó. Po krót- 
kim okresie silnych wahań, dosięgające- 
go aż,35 proc. upadku złotego kursiu, 
funt angielski naogół się ustabilizował. 
Ustał odpływ złota z Banku Angielski: 
go i nastał powrotny przypływ złota do 
Anglji. Od maja do końca września za- 
pasy złota Banku Angielskiego wzrosły 
z 121 na 140 miljonów funtów szterlin- 
gów. Oprócz tego Bank Angieiski w zu- 
pełności spłacił swój dług w wysokości 
130 miljonów funtów szterlingów jako 
wierzytelność Banku Federalnego Sta- 
nów Zjednoczonych i Banku Francuskie 
go, które wypożyczyły te kwoty Anglji 
w lecie ub. r. dla utrzymania złotego 

  

kursu funta. Wreszcie 
przypływ kapitałów zagranicznych .qdo 
Londynu i odnowienie zaufania do iuh- 
ta angielskiego przy wypłatach między- 
narodowych spowodowało, że kurs fun- 
ta angielskiego wykazywał stale tenden- 
cję zwyżkową. Bank Angielski wspólnie 
z kasą państwową utworzyły w ostatnim 
czasie specjalny fundusz dla regulacji 
kursu waluty angielskiej. Zadaniem tego 
funduszu nie jest popierać kurs, ale tyl- 
ko utrzymywać go na obecnym obniżo- 
nym poziomie. Gdyby fundusz teń nie 
działał, kurs funta angielskiego byłby 
bez wątpienia o wiele wyższy. 

O ile chodzi o obrót pieniężny, stwier 
dzić można to samo dodatnie zjawisko. 
Chociaż wymiana funta na złoto obecuie 
nie istnieje i kurs funta jest niższy, to 
jednak ilość banknotów Banku Angiel- 
skiego w obiegu się nie zwiększyła. Kie- 
dy zniesiono wymianę na złoto, w obi2- 
gu znajdowało się banknotów za 3 
miljonów funtów a pod koniec wrze- 
śnia b.r. za 359 miljonów funtów. Od- 
kłon od złota obniżanie kursu funta za- 
tem uzdrowiło angielski rynek  walutó- 
wy. Ten proces deflacyjny jest koniecz- 
nem następstwem powojennej epoki i 
dostosowuje funt angielski do nowych 
warunków. 

Dzięki temu uzdrowieniu funta angiel 
skiego kasa państwowa mogła doprowa- 
dzić do porządku skarb państwa. Zaznea- 
czyć należy, że anglicy, jak nieraz już .w 
historji, okazali wyjątkowe poczucie pa- 
trjotyzmu i zrozumieli swój obowiązek 

powrotny 'przy- 

35: 
   

  

obywatelski. Po wielu latach budżet pań- 
stwowy na rok 1931 — 1932 został 
znów zrównoważony. Udało się to osią- 
gnąć nietylko przez znaczne oszczędne- 
šci i skreślenia, ale i dzięki temu, że 
angielscy płatnicy podatkowi zapłaciii 
swe podatki dochodowe wcześniej, niż 
się to należało. Drugą nadzwyczajną ope 
racją państwa, była konwersja angiel- 
skich pożyczek wojenych z 5 na 3,5 proc. 

W obecnym czasie, skoro zaledwie 
rok upłynął od zniesienia wymiany na zło 
to, angielski rynek walutowy i angiel- 
ski skarb został niemal w zupełności u- 
zdrowiony. 

Pozostaje tylko kwestja długu wojen- 
nego Anglji w Stanach Zjednoczonych. 
Z chwilą gdy tylko kwestja ta zostamie 
rozwiązana, Anglja powróci znów do 
złotej waluty, na który to krok Bank An- 
gielski już się przygotował. Na jakiin 
kursie funt angielski zostanie ostatecz- 
nie ustabilizowany, nie można dotąd po- 
wiedzieć; nie ulega jednak wątpliwości, 
że kurs ten będzie niższy, niż stary pa- 
rytet złota. 

Wyjaśnienie w kwestji waluty angiel 
skiej, uważać można za jeden z czynni- 
ków, ułatwiających powrót do nowego 
rozmachu światowej konjunktury gospo- 
darczej, zaś ostateczny powrót do wa- 
luty złotej przyniesie uspokojenie w mię- 
dzynarodowych stosunkach płatniczych i 
przywróci zautanie, które tyle potrzebne 
jest dla ożywienia światowego ruchu go- 
spodarczego. Dr. N. Z. 

— © — 

KROTCZYWWRZH AWA 

Dokoła afery lotniczej we Francji 
I wszystko się wyjaśniło 

e stów irancu- 
2pii sielini- 

W aferze fałszywych dok: 
skiego ministerstwa lotnictwa,     

    tywny zwrot. Aresztowany przy;aciel Lucca, 
Picherie, ten sam, który wobec Laionta wy- 
stępowai jako wvsoki kumutarz policyjny 
Faux Pas Bidet przyznał się: 

że on to był fawzerzem do<usentów, ma- 
jących siayć za dowód prz жар !а wysokich 
dygnitarey minister no-pariamentarnvc" 

— żę lałszersrwa dokona! na zlecenie Luc- 
co i że Lafont i jego towarzysze nie wie- 
dzieli nic > fałsze stwie. 

Wina, główna wina, spalałaby 
to w ostatnim artykule przewid: 
Sergjusza Lucco. Dziś omawiając 
damy, dla zobrazowania, pewien 
wstecz. 

TRZYNAŚCIE DNI ŚLEDZTWA 

Temu piętnaście dni zgłaszają się do mi- 
nisterstwa lotnictwa deputowanego  Painieve, 
wyższy urzędnik ministerstwa p. Bouilloux — 
Łafont (takie jest jego pełne nazwisko) i 
współpracujący z olficjalnemi sierami lotnictwa 
wojskowego, hrabia de Lubersac, przedsta- 
wiając cztery dokumenty. Są to totograije cze- 
ków, jakie przyjęli p. Dumesnil, b. minister lot- 
nictwa, dep. Renaudel bardzo wpływowy par- 
łamentarzysta, dwaj wyżsi urzędnicy minister- 
stwa. Na ich podstawie panowie ci mieliby 
być przekupieni przez głównego dostawcę mi- 
nisterstwa przemysłowca Weiilera, oraz przez 
amerykański „Guaranty Trust*. Wielka aiera 
łapownicza. 

Minister ma jednak, mimo wszystko wąt- 
pliwości. W dodatku oskarżający nie chcą po- 
dać źródła, skąd posiadają owe dowody. Pan 
Lafont jest znany jako niezręczny, łatwowier- 
my intrygant. Eksperci pisma wyrażają pewne 
wątpliwości na temat autentyczności pisma na 
swych „dowodach'. Przyparci do muru wyja- 
wiają Lapont i Lubersae trzeciego wspólnika. 
jest nim Sergjusz Lucco. „Znany machinator 
zakulisowy“ iniormuje policja. Laiont Luber- 
sac i Lucco zostają aresztowani pod zarzu- 
tem fałszerstwa i posługiwania się siałszowa- 
nemi dokumentami, Jednocześnie śledztwo pro- 
wadzońne w innym kierunku, stwierdza niewin- 
ność Dumesnila, Renaudela, Weillera. 

TO, NAD CZEM ZAPADŁY KULISY 

To wszystko dzieje się w ciągu trzech pier 
wszych dni. Wyniki prac policyjnych w ciągu 
dalszych dni siedmiu są właściwie bez rezul- 
tatów. Między wierszami irazesów i codzien- 
nych komunikatów policyjnych, publiczność 
paryska wyczuwa węchem to, czego jej powie 
dzieć nie chcą: że cała energja śledcza, że zmo 
bilizowany sztab najjlepszych tropicieli, ze sła- 
wnyn: komisarzem Faux-Pas Bidet na czele, 
tym samym, który na przełomie 1916 roku uda- 
remnił Trockiemu jego akcję, mającą na celu 
stworzenie w Paryżu rosyjskiej centrali komu- 
nistycznej, a udaremniając to, opóźnił — jak 
chcą pewne głosy rosyjskie — wybuch rewo- 
lucji w Petersburgu o dobrych kilka miesięcy, 
zajmuje się obecnie czemś innem, niż ustala- 
niem, kto w tej trójce aresztowanych jest wi- 
nien. Obecnym celem śledztwa jest wytropienie 

kto stał za plecyma Lafonta, Lubersaca, 
Lucco, jakiej koterji politycznej, parlamentar- 
byli ci panowie pionkami. 

Na tem tropieniu schodzi długich siedem 
dni. I nie ma najmniejszego rezultatu. 

Dlaczego? Może — mówią jedni — że po- 
prostu za Lafontem i Lubersaciem nie stał 
żaden tuz polityczny. Raczej — twierdzą inni 
— że ci, którzy za nimi stali, okazali się jed- 
nak zbyt silni, by ich obalać. Śledztwo orjen- 

vięc — jak 
y=" ma 

tę sprawę 
rzut okiem 

  

REDUTY 
Szyllera „Intryga i miłość” 

Od miesiąca przeszło objeżdża nasze 
miasta i miasteczka sztuka, która wy- 
woływała kiedyś dreszcze u młodzieży 
czasów Mickiewicza. Znać jednak mło- 
dość jest zawsze tą samą, skoro wszę- 
dzie po przedstawieniach przychodzą te 
deputacje, czy delegacje studentów gi- 
mnazjalnych, czy nawet szkół powszech 
nych, aby podziękować aktorom. Mają, 
te swoje mowy, esy floresy słów, ale za- 
razem też łzy w oczach, które nie zdo- 
łały obeschnąć. Czyż to jest tak dziwne, 
że młodość skoro natknie się na tragędię 
Romeo i Julja, wnet reaguje całymi tem- 
-peramentem. Losy cudownej pary ko- 
chanków z Werony wieczyście są cudo- 
wne dła wierzącego i młodością drga- 
jącego serca. Skoro zaś Szyller wabale 
und Liebie jest szekspiriadą, odlonym Ro 
meo i Julia w edycji niemieckiej, to cóż 
dziwnego, że sale huczą od oklasków, że 
na Wurma się młode oczy zezem patrzą 

a mając Luizę przed sobą, jak kwiat na- 
gle zważony, ronią łzę, która czasem i 
inne łzy, długi sznur w kompanii pociąg- 
nie. 

Niech się delektują starsi trójkątami, 
Perzyńskim, lub Dziką  Pszczołą, niech 
skoro szramy zaznaczyły serce, to serce 
goją ze sceny wchłaniając literackie bre- 
dnie, młodzi słuchać będą, jak ongiś na- 
si antenaci Szyllera i pięść zaciskać 
oglądając intrygę i robaczywość  Dliź- 

nich. : В 
Tedy co wieczór wciąż w innem mic- 

ście rozkwita wieczorem tragedja Fe: 
nanda i Luizy. 

Do Wilna zajechała sztuka, aby poka 
zać miastu dostojnemu, co wiezie. Chcia- 
ła najprościej, bez żadnego, tupetu poka- 
zać towar, który wiezie, poezję urodzo- 
ną z wielkiego Szekspira, perypetje dwoj 
ga serc, tak wiekuistą, jak będzie czło- 
wiek na ziemi. 

  

towane, nie tyle kryminalnie, co politycznie, 
musiało w pewnem miejscu stanąć. I stanęło. 

GDY SPRAWA SIĘ SKURCZYŁA 

Po tych siedmiu bezowocnych dniach wra- 
cano więc do badania trzech aresztowanych. 
W międzyczasie, jeśli chodzi o Sergjusza Luc- 
co, to policja ustaliła już bardzo wiele intere- 
sujących danych. Ustaliła, że kręcił on się od- 
dawna wokoło sier politycznych irancuskich,, 
merze z wtorku 18 b.m. („Sergjusz Lucco, bo- 
ustaliła to wszystko 0 czemśmy pisali w nu- 
hater aiery lotniczeį“) a co najważniejsze, że 
od niego znowu od niego pochodziły owe „do- 
kumenty“. Sam je miał skąd? On twierdził, że 
od zarządu francuskiej poczty lotniczej. Pocz- 
ta przeczyta. „Kłamią. Boją się  wkopania“. 
Odpowiedział otrzymawszy tę wiadomość Luc- 
co. 

Po raz drugi, choć w innym kierunku 
sprawa zdawała się stać na martwym punkcie. 
I wówczas przyszło zeznanie Laponta o tem, 
jak jemu i jego towarzyszowi przedstawił 
Lucco pewnego pana jako... komisarza Faux- 
Pas-Bideta, swego przyjaciela, by najwidocz- 
niej sym autorytetem zyskać jeszcze więcej za- 
ufania. Oczywiście, fałszywego Faux Pas: Bi- 
deta. Prawdziwy, prowadzący śledztwo, zażą- 
dał od Lucca wyjaśnienia kto to był. Lucco 
wolał grać na zbagatelizowanie sprawy, oświad 
czył, że to był żart, czy raczej pomyłka i że 
przyjaciel jego nazywa się Picherie. Policja 
poszukała pod wskazanym adresem i wów- 
czas okazało się, że Picherie wolał nie grać 
na zbabgatelizowanie i już na wiadomość o 
aresztowaniu Lucca, uciekł. W 24 godziny po- 
tem był już aresztowany i zeznał bardzo, bar 
dzo wiele. 

ZEZNANIA, KTÓRE WYJAŚNIŁY 

Ale najpierw krótki „wizerunek człowieka 
niepoczciwego". Dajemy głos „Matin'owi”. 

—. „Karol Picherie jest doprawdy ciekawą 
osobistością. Krępy, ze zjeżoną czupryną, pew- 
ny siebie. Ma jakby we krwi, w postawie, w 
ruchach autorytet i doprawdy nadaje się zna- 
komicie do improwizowania ludziom. 

Wynalazł on był sobie bardzo pomysło- 
we i rentowne (w Paryżu zwłaszcza) acz 
niekoniecznie dozwolone zajęcie. We wszela- 
kich norach (norach, oczywiście luksusowo u- 
rządzonych) chwytai on na gorącym uczynku 
obyczajowego przestępstwa, okazywał (dosko 
nale podbrobioną) kartę komisarza policji i 
mówił: „proszę za mną*. Później odstępował 
od tego zaproszenia wzamian za kilka czy kit- 
kanaście grubych banknotów". 

„Zawód nie był zły” ciągnie „Matin' choć 
już kiedyś Picherie „wpadł* co. oznaczało 6 
miesięcy więzienia za szantaż. Co szczególniej 
sze że ten jegomość nietylko posiadał wyższe 
wykształcenie i był oficerem marynarki, ale 
w czasie wojny zachował się bardzo dzielnie. 

Teraz Picherie jest w areszcie Śledczym. 
I wyjaśnia. Nigdy nie podawał się na Faux-Pas. 
Lucco poprostu nie wymienił jego nazwiska 
Lapontowi w jego obecności, a nim on przy- 
szedł powiedział im, że to będzie Faux-Pas-Bi- 
det. 

Potwierdzają to zeznania Laponta. 

Ale Lucco wyznał i to, że on był wiaśnie 
fałszerzem dokumentów, które spoczywają w 
śledztwie. Sfałszował je na żądanie Lucca. jest 
on zdania, że ten ostatni najprawdopodobniej 
fałszywe „dowody** odstąpił za grubą sumę 
pieniężną Lapontowi. Najprawdopodobniej za- 
mierzał proceder ten ponowić, ale Lapont nie- 
spodzianie zaniósł to, co już posiadał ministro- 
wi. Sprawa przeszła stąd do šledztwa i Lucco 
nie zdołał zbiec przed aresztowaniem. 

W ten sposób sprawa by się wyjaśniała. 
Spółka Lapont - Lubersac padtaby w najgiup- 
szy w świecie sposób w sidła notorycznego 
machinatora, jakim był Lucco i małego sza- 
kala paryskich „niaison de passe", jakim był 
Picherie. Konfrontacja ich obu doda tu jeszcze 
nowych szczegółów. W każdym razie ustale- 
nie niewinności Laponta i Lubersac'a będzie 
jednoznacznem że stwierdzeniem ich niesły- 
chanej naiwności. To „nabranie* z iałszowa- 
nemi dokumentami! Ten „kawał* z fałszywym, 
znanym w całym Paryżu, komisarzem. Stanow 
czo w ministerstwach paryskich zasiadają lu- 
dzie bardzo naiwni. PREST. 

Jesień 

  

  

      

Oto typowy obrazek jesienny. 

Rodzina muzyka Millera i z krwi te- 
go muzyka Luiza, dusza „Mozarta* już 
w życiu, miłość majora, młodego chłop-- 
ca, przy końcu prawdziwie Hamleta, de- 
monizm Wurma, coś jak edycja Jaga z 
Otella, wszystkie możliwe rzeczy cza- 
rowne, lub straszne, które wzejść mogą 
w sercu, dały tę panoramę, pełną pato-- 
su, którą stanowi sztuka Szyllera. Tekst 
sam obrobił Osterwa. To już nie tłunia- 

z 

   

  

czenie. Suchości Korzeniowskiego roz- 
wiały się i przyszedł tei: specjalny 
czar, który Osterwa ma w swej żize, do 
tego tekstu, w którym młodość, jak źró- 

dło życiem bije. Ma tekst Osterwy skrć 
ty, które pozwalaja napiąć poiską duszę 
do sprawniejszego, bardziej strzelistego 
działania. W każdym razie ze sceny pły- 

- nął Szyller, wielka poezja ubiegła, wiel- 
kie echo Szekspira, a z tem wszystkiem 
tekst młody, przejrzysty, jak wino musu- 
jący... Cóż dziwnego, że młodzież reago- 
wała, czyniąc z widowni chwilami stos 
elektryczny? 

Co wieczór zatem w swoim mundurze 
z przed dwóch niemal stulec: wlatuje Ro- 
meo do izby Ferdynand —- Lisowski. 

Kochasz — kocham odpowiada Basia 
Sławińska w tej białej swoje sukni, przy 
tulając się do dziarskiego z granadjerów 
grenadjera majora. Qjcjice  Jaglarz i 
matka Jaglarzowa, bronią tę swoją Ba- 
się przed tym Wurmen: — Orzechow- 
skim, który z usłużnemi pokłonami knuje 
jad najbardziej czarnej żruii. Już go wy- 
rzucą z domu, kiedy Los zawziął się 
wszystko potargać, unicestwić. 14а ре- 
typetje z prezydentem  januszen: Sta- 
szewskim, który jest arcydziełem aktora 
Szekspira. Uśmiech i czar Staszewskie- 
go pokrywa tę głębię, w której robaczy- 
we sumienie już to swoje . zniszczenie 
doprowadza do kresu. Major ma być 0- 
derwany od Luizy, ma paść do stóp La- 
dy Milford — Lewickiej, która ma ten 
wdzięk niesamowity, który wierzyć: nam 
każe, że kacyk, niewidomy książę pań- 
stewka niemieckiego jest istotnie w sie- 
ci. Lady Milford kocha Ferdynanda. Cóż 
to za obraz z perłami, kiedy kamerdy- 
ner -— Ąikotajewski, jak upior to sw.jż 
groźne opowiada, co zdaje się plamić 

perły okropną krwią. Pozostaje wresz- 

cie tylko trucizna, aby wyjść kochankomi 

L 

Z żałobnej karty 

ś. p. dr. Wiktor Hryszkiewicz 
Dnia 15 października zmarł w Wajrsza- 

wie, po ciężkich cienpieniach Inspektor 
Państwowej Służby Zdrowia, ś. p. dr. Wi- 
ktor Hryszkiewicz, rodem z Kiowieńszczy- 
zmy, w 66-tym roku życia. Świetlana ро- 
stać dzielnego lekarza - organizatora, głę- 
ibakiego patryjoty i szlachetnego człowieka 
żegna z bólem serdecznym liczne gmomo о- 
bywateli tutejszych. 

Ś. p: dr. Hryszkiewiez urodził się w r. 
1866 w rodzinnym majątku Lachów, ma 
ziemi Kowieńskiej. 

Ukończył prywatne gimnazjum miemie- 

  

ekie w Libawiie, gdzie w owych czasach 
kształciła się młodzież ziemiańska z Litwy 
unikając szkół mosyjskich w Komwie i in- 
nych miastach zaboru rosyjskiego. Po 
ukończeniu medycyny na: Uniwersytecie w 
Moskwie dalsze studja! prowadził w Berli- 
mie, gdzie był m. im. asystentem prof. Neis- 

sera. Osiadł ma: stałe w Miosjkwie, poświę- 
cając się pracy naukowej w: klinikach u- 

niwersyteckich. Jako Polalk, zawsze twar- 
do podkreślający swą narodowość, nasku- 
tek zakazu z Petersburga nie został dopu- 
szczony do habilitacji, mimo uznania i 
poparcia ze strony swych profesorów. Po- 
rzuciwszy mury uczelni, pracuje jako or- 
dynator szpitala miejskiego w Moskwie. Za 
miłowanie do wiedzy pociąga go do nauki 
lekarskiej. Ś. p. Hryszkiewiez pracuje nad 

wyjpróbowaniem i udoskonaleniem nowe- 

go środka leczenia chorób dróg oddecho- 
wych, który zastosowuje w prywatnej swej 
lecznicy z najlepszemi rezultatami. Pod- 
czas całego jswego pobytu w Rosji poświę- 

ca się prócz pracy zawiodowej, także wy- 
datniej akcji, społecznej. Jest inicjatorem, 
założycielem i pierwszym prezesem stowa- 
mzyszenia špiewaczego „Lutnia“, jedynej 

w owych czasach legalnej formy zrzesze- 
nia się Polaków. W czasie wojny świato- 
wej pracuje bardzo czynnie w Polskim Ko- 
mitecie Pomocy Ofiarom Wojny, marząc 
o powrocie do kraju. Wiraca do niego w 

r. 1918 i w Polsce niepodległej porzuca 
pracę lekarza: pralktycznego, oddając się 

służbie administracyjnej i państwowo - 
społecznej. Straciwszy w Rosji cały swój 

dorobek materjaliny, pochowawszy! uiko- 
chaną żonę, pracuje z zaparciem ma pla- 

cówkach szczególnie odpowiedzialnnych i 
niebezpiecznych: prowadzi m. p. Central- 
ny Komitet do spraw walki z durem plami- 

stym. Po zakończeniu działalności tej im- 

stytucji zostaje Inspektorem Państwowej 
Służby Zdmowia; służbę tę organizuje, sam 
stwarzając nowie wzory, które długo jesz- 
cze pozostaną aktualne mietyliko dla nas, 
lecz i dla maszych sąsiadów. O własne nad- 
wątlone zdrowie mie dbając, podróżuje 
wiełe, w kraju i poza jego granicami, szu- 
kając nowych form organizacyjnych dla 
zastosowania ich w: Polsce. 

Mimo mmnożących się groźnych oznak 
choroby pracował do ostatniej chwili, a 

przerwał urzędowanie dopiero naskutek 
zdecydowanej intenwencji swoich _przeło- 
żonych. Gdy wreszcie pomyślał poważnie 
o leczeniu, było już zapóźno. Rak w płu- 

cach podciął jego czynne i ofiarme życie. 
Zabójcza choroba dróg oddechowych, które 
zwalezał bezlitośnie przez całe życie... 
Zmarł w dzień św. Jadwigi w Warszawie, 
ma rękach swych dzieci: inżyniera - elek- 
tryka Witolda Hmyszkiewicza, wykładają- 
cego na Politechnice Warszawskiej, i Jad- 

wigi z Hryszkiewiczów Węsławskiej, mat- 

żonki znanego wileńskiego adwiokajta. 
Oto suche zestawienie faktów, ;przez kto 

1 się piękny żywot Ś. p. Wilkto- 
yszkiewicza, wzór Życia męża: na- 

uki, obywatela, lekarza, organizatora, ojca. 
Zmarły czczony był i kochany mietylko 
przez rodzinę i przyjaciół. Surowy wobec 

siebie, tępił również ospalistwo i prywatę, 

gdziekolwiek się z niemi spotykał. Niezwy- 
klę uzdolniony muzycznie, uprawiał tę 
sztukę z zamiłowaniem, sam grając na 
skrzypcach, organizując domowe zespoły 
kameralne. Postać Jego i atmosferę Jego 
domu cechowała głęboka kultura o hory- 
zontach europejskich. Żegnały Go, ma: na- 
božeūstwie żałobnem w warszawskim ko- 
ściele św. Karola Boromeusza, umiłowane 

    

   

ze świata. Ten list, dyktowany przez 
Wurma, szatana, potem w lemoniadzie 
ten proszek, cóż to za obrazy śmiałe, 
wielkiej twórczości wciąż na drogach 
Szekspira. Karykatura dworaka Kalba 
— Orłowskiego jest tu jak figura i- 
termedjówa a Zoija — Braumanówna 
służąca, jak owe postacie z jakiejś ko- 
medji, które mają w tej całej Intrydzė 
też swoje kąciki. 

Panopticum 
Lida... Co jest Lida?, Sami znajomi. 

Cyderowicz, Kopelowicz, Kalmanowicz, 
nawet Berlinerblau. Jest dr. Kapłan ze 
skomplikowanym napisem na drzwiach: 
„Choroby dzieci, wewnętrzne, skórne, 
weneryczne i moczopłciowe*. Jeżeli pa 
cjent nie zrozumie jednej nazwy, ma о- 
bok synonim. Ułatwienie w or; ntacji. 
Jest rowież dynastrja Pupków: ga!ante- 
rja Puqko, obuwie Pupko, ivaterjały pis 
mienne Fupko, i piwo — wszędzie pi- 
wo Pupko. I jeszcze jest Papirmejs: sr. 

Od dworca idzie się ulicą Mackiewi.. 
cza. Nie Mickiewicza, tyiko  Mackiewi-- 
cza. Przy niej znajduje się Panopticum 
Historyczne. Znacie te dźwięki kataty- 
nek, które bywają w panopticach i lu- 
na-parkach?- Działanie ich niezawodne: 
uderza w człowieka, obezwładnia, wcią- 
ga do wnętrza. W panopticum lidzkiem 
jeży pod szkłem umierający marynarz. 
Pamiętam go z czasów dzieciństwa. Le- 
ży tak samo, z raną w piersiach, z bród 
ką marynarską, bez wąsów. Pochyliłeim 
się nad nim. Nie rzęzi, nie oddycha, 
ciemna rana nie burzy się krwią. 

— Marynarz skonał naprawdę, — 
pomyślałem — po tylu latach!. 

Ale właściciel panopticum pomajstro- 
wał przy skrzynce z marynarzem: zaki- 
piała stara rana na piersiach. O, nie- 
śmiertelny konający marynarzu! O, nie- 
zniszczalna trwałość rzeczy martwych! 

I ciebie pamiętam, kapitanie Dreyfus, 
w czerwonych spodniach. Ciebie rów- 
nież, dziecko o dwóch głowach. Emil 
Zoła, słynny pisarz francuski, Abraham 
Lincoln, znakomity prezydent Stanów 
Zjednoczonych, arcyksiążę Rudoli na ło- 
żu śmierci, — są mi również bliscy. 
Spotkałem się po raz pierwszy z wami 
w takiem samem małem miasteczku, jak 
Lida, Miałem lat czternaście. Gdy wy- 
chodziłem, zatrzymała mię gruba,, wą- 
sata kasjerka. 

— Kawaler chce zobaczyć coś cie- 
kawszego? = 

I wówczas, drżącym potem oblany, 
byłem po raz pierwszy w życiu voyeu- 
rem. Poznałem stereoskop. 

Wyszedłem z panopticum  lidzkiego. 
Nikt mię przy wyjściu nie zatrzymał: 
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Widziałem potem rynek, a dookoia 
niego ciasne i kręte zaułki, które są 
piękne i malownicze. Ale wydały się te- 
go dnia smutne, deszcz bowiem padał 
bez przerwy. Chłopskie łapcie, babskie 
trzewiki, i żydowskie długie buty chlu- 
pały w czarnem, rozmazanem błocie. 

Wysz. 

Dzień oszczędności 
Dorocznym zwyczajem w dniu 31 paź- 

dziermika z imiejatywy _Międzynarodowe- 
go Instytutu Oszczędności w: Medjolanie 
obchodzony, jest ma całym świecie tak zw. 
„dzień oszczędności poświęcony populary- 

zowamiu idei oszczędności. W tym mię- 

dzymarodowem święcie oszczędności weź- 
mie udział i Wilno. 

Na zaproszenie p. prezydenta miasta dr. 
Maleszewjskiego dn. 18 b. m. zebrani w 
jego gabinecie przedstawiciele duchowień- 
Stwa, sfer finansowych, wojskowych spół 
dzieleczych, onganizacyj społecznych i Kura 

torjum naukowego powołali (Wileński Ko- 
mitet „Dnia oszezędności'. Na przewodni- 
czącego Komitetu został wybrany Pan 
(Prezes Karol Żuchowicz, ma: wieeprzewo- 
dmiczących Pan Prezes Józef Korolec i Pan 
Dyrektor Marjan Biernacki. O objęciu 
protektoratu mad obchodem dnia oszczę- 

dności postanowiono prosić p. Wojewodę 
Wileńskiego Zygmunta Beczkowicza. Pr- 
gram obchodu podany zostanie niebawem 
do publicznej wiadomości. 

  

ZKE Эа Э’ В ВА 

Howontwarla Cukiernia i Piekarnia 

LEONARDA 
ZAMKOWA Nr. 4 

Poleca doskonałe własne wyroby cukjer- 
nicze i piekarniane, kawa, herbata i chło- 

dzące napoje. Ceny niskie, 
SERKSORGE U SZORUZNUGANRARANNOMU 

   

   

tomy Bacha, płynące «ze skrzypiec Ireny 
Dubiskiej, 

Odszedł Jeden z najlepszych ludzi, cha- 
rakter z gleby najżyźniejszej tradycji wy- 
rosły, nieodżałowany, i: niezastąpiony. Je- 

den z tych, jakich krajowi! dzisiaj majbar- 
dziej potrzeba. 

Wielka cześć miech idzie za Jego świętą 

nieskazitelną pamięcią! 

Witold Hulewicz 

i że nikt nie nudzi się na tej sztuce, 0- 
glądając poezję, która nie jest ani „Mam 
lat 26, ani Broadway. 

Niech jedzie sztuka Szyllera z uskrzy 
dlonem słowem Osterwy i niech ostat- 
nia scena Romeo i Julja zapada głębo-- 
ko w młodej naszej rasie, która jeszcze 
ma świeżość wielkich romantyków. Bę- 
dziemy zawsze wzruszeni widząc Lisow- 
skiego, Hamleta — który z Romeo uro- 

Tak przebiega sztuka co wieczór, dził się w chwili nieszczęsnej. 
dla miast, miasteczek zgubionych po ca- 
łej Polscedelicjum. W nas, w nikim in- 
nym-odbywa się katarsis i mamy te 
swoje lat dwadzieścia, kiedy bije nam 
serce i ciurkiem łzy lecą, że jest tyle 
złego na świecie, tak  przyczajonego, 
może i w nas, czyniąc z nas robaczywe 
istoty, jak ten Wurm, czy prezydent. 

Niech sztuka Szyllera jedzie spokoj- 
nie. Widzieliśmy ją w Wilnie. Rozumie- 
my, że to sztuka objazdowa. Ale zarę- 
czyć możemy, że w niej jest dużo trudu 
i że ten trud popłaca. Zaręczyć może- 
my, że rozkwita to i owo aktorsko w 
dziwnej jakiejś szczerości, co jest rzad- 
kie na scenie. Że patos jest interesujący 

Sztuka jest dla szkół ewenementem. 
Poco mordować młodzież arcynudnem 
ględzeniem, kiedy wmig zrozumie na 
czem polegają skrzydła poezji, czar tra- 
gedji, barwa Szekspira wielkiego... Po 
co mówić o Sycylji godzinami, jeśli mo- 
żna pokazać ją samą. Po co mówić o 
Gangesie, lub o prerjach Ameryki; jeśli 
nad niemi wzlecieć można aeroplanem. 

, Kobieta i miłość są taką Sycylją, 
Gangesem czy prerją. Pójść na przed- 
stawienie, to jest unosić się aeroplanem. 

Mieczysław Limanowski 

— о —
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Tragiczne polowanie 

Nieostroźny strzał z ręki myśliwego 
zginął Ś. p. Michał Łokuciewski 

WILNO — Wczoraj wieczorem nade- 

szła wiadomość o tragicznym wypadku 

w majątku Cieleżyszkach pod Oszmia- 

ną, podczas którego zginął właściciel te 

go majątku Ś. p. Michał Łokuciewski , 

łat 39. 
Według nadeszłych z miejsca szcze- 

gółów przebieg wypadku był następują - 

cy: dnia 21 października jako w pierw- 

szym dniu polowań na zające, z majątku 

Cieleżyszki wyruszyła o godzinie 7 rano 

liczna grupa myśliwych. 

Wszelkie środki ostrożności były za- 

stosowane, lecz nieszczęście chciało, że 

zaajdujący się w pobliżu ś. p. Łokuciew 

skiego p. Czesław Zawadzki z Wiina po 
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Wscnód słeńca g. 6.06 

Kurduli 
Jutro 

Seweryna 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 

Ciśnienie średnie: 754. 

1emperatura średnia: 3. 

Temperatura najwyższa: -+6. 
Temperatura najniższa: 2. 

Opad: 2,4 mm. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotny deszcz. 

PROGNOZA POGODY ?.LM.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Przeważnie pochmurno i dżdżysto. Tempe 

ratura bez znacznych zmian. Umiarkowane wia 
try południowo - zachodnie. 

Zschód ałeńca g 17.48 

  

MIEJSKA 
— Kioski uliczne. — Magistrat zrezygnował 

narazie z budowy kiosków gazetowych, jakie 

oglądaliśmy na ul. Mickiewicza i Wielkiej. 

Stało się to, po pierwsze, wobec powsta- 

łych wątpliwości, czy kioski te są praktyczne, 

i wygodne, a po drugie, wobec wydania prze 

znaczonych na ten cel 21 tys. zł. na niezbęd- 

ne remonty w rzeźni miejskiej. 

Zw. Inwalidów projektuje podobno budowę 

własnych kiosków. Narazie jednak ogranicza 

się do postawienia zaledwie 5-ciu. 

— Miejskie biuro wypłat. — Wobec zmniej 

szenia się liczby bezrobotnych _ uprawnionych 
do pobierania zasiłków, magistrat likwiduje 
biuro wypłat przy ulicy Łukiskiej, przekazując 
nadzór nad wypłatami opiece społecznej mia- 
sta. 

— Taksówki. — Liczba dorożek samocho- 
dowych w mieście stale się zmniejsza. 

Obecnie kursuje 58 autodorożek i to prawie 

wyłącznie kierowanych przez właścicieli, bv- 

wiem: małe zarobki nie pozwalają na trzymanie 

szofera. 
— Opieka nad umysłowo - chorymi. — W 

dniu 25 bm. odbędzie się posiedzenie. miejskiej 
komisji sanitarnej w celu omówienia sprawy 
zorganizowania pozaszpitalnej opieki lekarskiej 
nad umysłowo - chorymi. 

KOLEJOWA 
— Kolejowe dowody tożsamości. — Po- 

cząwszy od 1 listopada rb. Wydziai Osobowy 
Dyrekcji Kolejowej w Wilnie zarządził pro- 
łongowanie ćdowodów tożsamości emerytom - 
rencistom, a także wdowom i sierotom po 
zmarłych pracownikach. Wyżej wymienieni za 
mieszkali ina prowincji winni zwrócić swe 
dowody tożsamości zawiadowcom stacyj, któ- 
rzy odeślą je do prolongaty wydziałowi osobo- 
wemu Dyrekcji Kolei w Wilnie. 

Emeryci zamieszkali w Wilnie winni dowo- 
dy tożsamości zwiócić celem prolongaty od 
dnia 1 grudnia rb. Jeżeli zachodzi potrzeba wy 
dania nowego dowodu tożsamości, to nałeży 
wpłacić do kasy stacyjnej 50 gr. za blankiet 
i dołączyć fotograiję formatu 6X9 i ponadto 
stary dowód. 

UNIWERSYTECKA 

— Państwowa komisja egzaminacyjna przy 
Wydziale Sztuk Pięknych USB dla egzaminów 
z rysunku, jako przedmiotu nauczania w szkc- 
łach średnich ogólnokształcących i _ semina- 
rjach nauczycielskich podaje do wiadomości 
kandydatów życzących przystąpić do egzami- 
nów w terminie jesiennym, że podania o dopu 
szzenie do egzaminu wraz z załącznikami nale 
ży składać na imię przewodniczącego komisji 
w dziekanacie Wydziału Sztuk Pięknych w cza 
sie od'24 października do dnia 15 listopada r. 
b. włącznie, w godzinach od 14 do 16. 

AKADEMICKA 

— Z Sodalicji Marjańskiej Akademiczek U. 
$. B. — W niedzielę dnia 23 bm. o godz. 8 
min. 30 (bez kwadransa) w kościele św. Ja- 
na w kaplicy Matki Boskiej Pocieszenia odpra 
wiona będzie msza św. ze wspólną komunją 
św. Po mszy Śniadanie i zebranie ogólne w 
sali szkoły = Uniwersytecka 9—9. 

— Drugi czwartek akademicki — odbędzie 
się w dniu 27 bm. Temat: Życie organizacyj 
akademickich: a) Bratniej Pomocy, b) Kół Nau 
kowych, ©) Kół Prowincjonalnych, d) Korpora 
vi, e) Klubu Włóczęgów, f) Chóru @) Kola 
Muzycznego. Prezesi wyżej wymienionych o1- 
ganizacyj proszeni są o wydelegowanie na 
„Czwartek* prelegentów za uprzedniem porozu 
mieniem się z referentem kulturalno - samo- 

kształceniowym kol. St. Janickim we wtorki o 
godz. 19. 

— AKADEMICKIE KOŁO MISYJNE. 
Dnia 23 b. m. odbędzie się o godz. 18 Wail- 
ne zebranie koła: (Wileńska 64) z następu- 
jącym porządkiem dziennym. 

1) Protokół ostatniego zebrania. 
2) Wybór delegatów, na Zjazd ZAKM w 

Gdańsku. 
3) Sprawy zjazdowe. 
4) Wolne wnioski. 
Obecność członków obowiązkowa . 

ciągnął nieostrożnie za cyngiel w dubel 

tówcę. 

Padł strzał i 

sąsiada. 

Wszelka pomoc okazała się spóźnio- 

ną, ranny bowiem w chwilę potem u- 

marł. 

Wypadek wywołał wśród obecnych 

jak i w okolicy wstrząsające wrażenie. 

Na miejsce przybyły natychmiast wia- 

dze sądowo - śledcze, lecz już wstępne 

śledztwo potwierdziło, że zdarzyło się tu 

nieszczęście. 

ładunek trafił w głowę 

Dalsze dochodzenie spoczywa w rę- 

kach podprokuratora w Oszmianie. 

  

NIKA 
SZKOLNA 

— Qtwarcie kursu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Wilnie, — W dniu 19 bm. w lo- 
kalu państwowego seminarjum nauczycielskie- 
go męskiego im. T. Zana w Wilriie został o- 
twarty 8-dniowy kurs nauczania w pierwszych 
oddziałach szkoły powszechnej, zorganizowany 
przez oddział grodzki Zw. N. P. w Wilnie przy 
współudziale. władz szkolnych. 

Otwarcia dokonał p. Tracz Ferdynand, pre 
zes oddziału grodzkiego podkreślając, że kurs 
jest dalszem kontynuowaniem prac nąd wy- 
chowaniem i nauczaniem młodego pokolenia, 
w myśl postulatów Związku, które w dużej mie 
rze zostały zrealizowane w nowym ustroju 
szkolnym. Z ramienia władz szkolnych przema 
wiali p. Przędowski, okręgowy wizytator szkół 
oraz p. Starościak, inspektor szkolny m. Wi!- 
na. 

W przemówieniach swoich wyrazili uznanie 
za poczynania Związku Nauczycielstwa Pol- 
skiego w zaraniu realizowania nowego progra- 
mu, który w naszej ojczyźnie, zrujnowane; 
wojną, przybitej kryzysem, już w najbliższych 
latach będzie stwarzał jedność kulturalną i 
państwową. Pozatem zaszczycili kurs swoją о- 
becnością p. p. Gryglewski Wiktor, Płużański 
Wacław, — okręgowi wizytatorowie szkół, Go 
decki Stanisław, dyrektor seminarjum oraz dr. 
Rostkowska zast. insp. szkolnego m. Wilna. 

W programie kursu przewidziana szereg ie 
feratów 'oraz zajęć praktycznych, która poglę- 
bia znajomość nauczania w myśl nowych za- 
sad. i 

Należy podkreślić, że sprawa ta jest bar- 
dzo aktualna o czem Świadczy duże zaint 
sowanie nauczycielstwa, które masowo wzięt 
udział w kursie, wobec czego musiano cały za 
spół nauczycieli — słuchaczy podzielić na dwie 
grupy po 50 osób. Zajęcia praktyczne odby- 
wać się będą w godzinach rannych, reieraty 
i dyskusje po południu. 

— Wileński Instytut Pielęgniarek i Wycho 
wawczyń społecznych. (kurs nauki 2-letni) — 
Do Instytutu przyjmowane są słuchaczki z wy 
kształceniem min. 6 kł. gimnazjum. Wykłady 
są prowadzone przez proiesorów i docentów. 
USB. lekarzy specjalistąw i pedagogów. in- 
stytut posiada trzy wydziały: 

Wydział Higjeniczno - Pielęgniarski: przy- 
gotowuje higjenistki i instruktorki dla szkół, 
higjenistki _ dla zakładów, higjeny społecznej 
(Stacje opieki nad matką i dzieckiem( oraz 
pielęgniarki chorych. 

Wydział Gospodarstwa 
kwalifikacje na nauczycielki, instruktorki go- 
spodarstwa domowego oraz na kierowniczki 
gospodarcze internatów, kolonij letnich, szpi- 
tali i innych zakładów społecznych. 

Wydział Wychowania Przedszkolnego: — 
kształci wychowawczynie, kierowniczki przed- 
szkoli. Zajęcia praktyczne odbywają się w kli- 
nikach i pracowniach Uniwersytetu S. B. oraz 
instytucjach społecznych m. Wilna. 

Zapisy są przyjmowane oraz informacje u- 
dzielane codziennie w godzinach 17 — 19 w 
sekretarjacie Instytutu przy ul. Mickiewicza 22 
—5 tel. 16-02. 

Dla przyjezdnych zapewnione miejsce w in 
ternacie. 

RÓŻNE 
— Poświęcenie sztandaru Bractwa Matek 

przy kościele św. Jana. — Zarząd Bractwa 
Matek Chrześcijańskich przy kościele św. Jana 
w Wilnie powiadamia, że w niedziełę dnia 23 
bm. o godz. 7 min. 30 rano odbędzie się msza 
św., celebrowana przez JE. ks. arcybiskupa jał 
brzykowskiego oraz poświęcenie sztandaru 
Bractwa. 

Rodzicami chrzestnymi będą: p. Janina Bur 
hardtowa i p. Włodzimierz baron Weyssen- 
hoff oraz p. Marja Kołaszewska 1 p. Antoni 
Sawicki. 

Następnie o godz. 4 p.p. zwołane zostanie 
walne zebranie w sali przy kościele św. Jana. 
Na zebraniu p. Marja iwaszkiewiczowa wygło 
si odczyt. d. 

— „Tydzień Rolniczy“. — W dniach od 6 
do 13 listopada rb. z inicjatywy Centralnego 

Towarzysetwa Organizacyj i Kółek  Rolni- 

czych odbędzie się „Tydzień Rolniczy”. Pro- 

gram „Tygodnia* ustalony będzie w dniach 

najbliższych. 

      

Domowego: daje 

— Przed „Dniem Oszczędności” — W zwią 
zku z „Dniem Oszczędności" u prezydenta mia 
sta dr. Maleszewskiego odbyła się konierencja 
z udziałem duchowieństwa, przedstawicieli ban 
kowości, sfer spółdzielczych, handlowo - prze- 
mysłowych, kas oszczędności itp. 

Na konierencji powołano prezydjum Komi- 
tetu wileńskiego, na którego czele stanął pre- 
zes Dyrekcji P. i T. inž. K. Żuchowicz. — 
„Dzień Oszczędności* wyznaczony został — 
jak wiadomo — na dzień 31 bm. 

—OBAWA EPIDEMJI TYFUSU MIJA 
W! ubiegłym tygodniu liczba zachorowań 
na tyfus brzuszny w mieście spadła do li- 
czby 6 wypadków. | 

Innych chorób zakaźnych w ub. tygod- 

niu zanotowano w mieście ogółem 53. 

SŁOWO 

Najbliższe zebrania 
B. B. W. R. w Wilnie 
W niedzielę 23-g0 b. m. odbędą się dwa 

zebrania dzielnicowe BBWIR zwołane przez 
Radę Gnodzką. Pierwisze z mich odbędzie 
się na Zwierzyńcu urzy ul. Lipowej Nr. 4 
o godz, 12.30. Referat na temat „Tadeusz 
Hołówiko* wygłosi dr. Adolf Hirschberg. 
Drugie o godz. 15-tej dla członków i sym- 
patyków BBWR. dzielnicy: Śnipiszki i Ło- 
siówka przy ul. Trwałej w: lokalu organi- 
zacyjnym. Tutaj przemawiać będzie prze- 
wodniczący Sekcji Kulturalno - Oświato- 
wej Rady Wojewódzkiej BBWR p. Mieczy- 
sław, Matuszkiewicz. 

Jednocześnie przypominamy 0 zgroma- 
dzeniu członków Rady Grodzkiej, mającem 
się odbyć w sali przy ul. św. Anny 2, we 
wtorek 25-go b. m. o godz. 18-tej, ma któ- 

rem wygłosi odczyt o ibieżącej sytuacji 
gospodarczej w: Polsce prof. Witold Sta- 
niewicz. 

Zgromadzenie poselskie 
w Postawach 

W dniu 19 b. m. odbyło się zebranie 
członków i sympatyków BBWR z terenu 
gminy postawskiej, Miimo słoty, na zebra- 
mie przyszło około 100 osób z pośród оКо- 
licznych rolników, kupców i rzemieślników 
Na zebraniu tem poseł Fryderyk Krasicki 

- wygłosił obszerne przemówienie, informu- 

jąc o pracach BBWR i rządu nad zwalcza- 
miem skutków światowego kryzysu gospo- 
darezego. 

W drugiej części zebrania omówione 
zostały sprawy organizacyjne przez Kiero- 
wnika Sekretarjatu Powialtowego p. Mar- 

jana Polita, tudzież dokonano reorganiza- 
cji Koła BBWR. 

Ludność wysłuchawszy z dużem zainite- 
resowaniem przemówień żywo manifesto- 
wała swe sympatje dla. BBWR. 

Nadmienić mależy, że na terenie gminy 
postawskiej od czasów ostatnich wybiorów 
zniknęły przejawy agitacji stnonnietw о- 
pozycyjnych, a szczególnie Obozu Wielko 
Polski, które wiele sobie obiecywały przez 
fomsowiane „opiekowanie sie“ Kołami Sto- 
wamrzyszenia Młodzieży Polskiej. 

— Nowy gmach Izby P. - H. — W pierw- 
szych dniach listopada odbędzie się poświęce- 
nie nowozbudowanego gmachu wileńskiej Iz- 
by Przemysłowo - Handłl. 

— 0 obowiązku prowadzenia ksiąg handlo- 
wych. — Izba Przemysłowo - Handlowa w 
Wilnie opracowała projekt ustawy, zmierzają- 
cej do ograniczenia obowiązku prowadzenia 
ksiąg handlowych, tylko w stosunku do przed 
siębiorstw przemysłowych wykupujących pa- 
tenty przemysłowe od 1 do 5-tej kategorji— 
oraz do przedsiębiorstw handlowych kat. 1 i 
2-ej, o ile nie sprzedają swych wyrobów bez- 
pośrednio. 

— Regulaminy giełdowe. — W wyniku о- 
statnich posiedzeń  Kómitetu Wykonawczego 
Giełdy wileńskiej opracowano szereg regulami- 
nów, które przesłane zostały do Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu do zatwierdzenia. Obec- 
nie omawiane są sprawy zwołania walnego ze 
brania członków giełdy, które wyłoni władze 
giełdowe. 

Otwarcie giełdy nastąpi dniao 8 listopada 
roku bież.. 

— Sytuacja w przemyśle drzewnym. — Od 
było się zebranie Wileńskiego Związku Prze- 
mysłowców i Kupców Drzewnych, na którem 
p. Stuczyński złożył obszerne sprawozdanie z 
działalności zarządu oraz omówił nadzwyczaj 

ciężką sytuację przemysłu drzewnego na Wileń 
szczyźnie, spowodowaną taktyką Dyrekcji La- 
sów Państwowych itd. 

— Szewcy i cholewkarze popierają pro- 
jekt ustawy 0 ochronie produkcji szewakiej i 
cholewkarskiej. — „Kurjer Wileński* z dnia 20 
bm. nr. 241 W rubryce „lakoniczny dziennik e- 
konomisty* i „Przegląd gospodarczy ziem pół 
nocno - wschodnich* tegoż dnia nr. 15 we 
wzmiance pt. „Rzemiosło — Projekt ustawy 
szewskiej'* — podały, że szewcy i choiewka- 
rze są „zaniepokojeni pro.''tem ustawy o c- 
chronie produkcji szewsziej i cholewkarskie:“ 
a „Przegląd Gospoda * wręcz dodaje ze 
szewcy wypowiedzieli się przeciwko projekto- 
wi omawianej ustawy. 

Izba Rzemieślnicza w Wilnie prostuje i 
stwierdza, że przedstaw .ele (echów Szew- 
ców i Chołlewkarzy Chrześcijan * Żydów, jak 
też Chrześcijański Związer Zawodowy Szew- 
ców na konferencji dw krotme odbytej w Iz- 
bie Rzemieślniczej w dniu 30 tb. miesiąca i 
18 bm. projekt wspomnianej ustawy przyjęli 
przychylnie i zgodzili się na poprawki, opra: 
cowane przez Izbę przy opiriowaniu tego pio 
jektu ustawy. Wiadomość o tem była przes'a- 
na przez lzbę do całej prasy wileńskiej w dn. 
30 ub. m. za L. dz. 2002-32-P. 

— Podziękowanie. — Referent kulturalno - 
samokształceniowy Bratniej Pomocy składa ser 
deczne podziękowanie kol. kol. Szopównie Ba: 
barze, Sękalskiemu Józefowi,  Janickiej Irene, 
Siedleckiej Placydzie, Ellertowi Kazimierzowi 
Dąbrowskiemu Wojciechowi i Szulcowi Wac- 
ławowi oraz Senjorom i Noworodkom za po 
moc przy organizowaniu Wesołej Imatrykula- 
cji. 

TEATR i MUZYKA 

— Dzisiejsza premjera „Niebieskiego ptaka” 
(sobota 22 bm. godz. 8 wiecz.) zapowiada się 
imponująco. Pomysłowa reżyserja dra Ronarda 
Bujańskiego, ciekawa ilustracja muzyczna dr. 

T. Szeligowskiego, efektowne balety w wyko 
naniu i układzie Hryniewickiej, fantastyczne 
dekoracje Makojnika, i przeszło 100 nowych 
efektownych kostjumów — stworzą całość niż 
widzianą dotąd w Wilnie. 

Grają wszyscy artyści teatru Pohulanka, a 
także bierze udział Instytut Dramatyczny. girl- 
sy, 50 statystów i 20-cioro dzieci. ° 

: Zaznaczyč należy, że 10 proc. dochodu z 
tej premjery dyrekcja teatrów przeznaczyła na 
odnowienie katedry w Wilnie. 

— „Niebieski ptak* dla gimnazjum Z; п 
ta Augusta i E. Orzeszkowej. 5 0 
godz. 12-ej w południe dana będzie bajka Mae 
terlincka , specjalnie Idla gimnazjum Żygmun- 
ta Augusta i E. Orzeszkowej. Będzie to wstęp 
ne przedstawienie teatru szkolnego. 

— „Dzika pszczoła* ukaże się w niedzielę 
po południu o godz. 4-ej w teatrze na Pohulan 

ce. 2 IA 
— Teatr muzyczny „Lutnia*. — Wystt 

Elny Gistaedt. — Dziś 22 bm. po raz aa e 

  

  

Groźny pożar pod Wilejką 
WILNO .— Wczoraj w godzinach poran- 

nych spłonęła częściowo wieś Wydryce w 
gm. gródeckiej powiatu wilejskiego. Pożar po- 
ciągnął za sobą ofiary w ludziach. 

_ Ogień powstał w stodole Michała Kwiatkow 
skiego, poczem zawdzięczając sprzyjającym 
wiatrom przeniósł się na sąsiednie 'wa- 
nia. Wkrótce w płomieniu stanęło 5 gospo- 
darstw, wraz z budynkami gospodarczemi. — 

Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej 

ogień zniszczył zabudowania i tegoroczne zbio 
ry oraz żywy inwentarz Michała Kwiatkow- 
skiego, Mikołaja, Antoniego i Piotra Koraków 
i Wincentego Oszmiańskiego. 

W czasie pożaru „w stodole Michała Kwiat- 
kowskiego A Po. 19-letni brat Jan, któ 
ry nie mógł się wy: z budynku i 
w. płomieniach. asy 
a z: em: pożogą nie zostały na 

Szkarlatyna wśród dzieci 
możliwość zamknięcia szkół powszechnych 
WILNO — Ostatnio w niektórych 

szkołach: powszechnych na terenie mia- 

sta zanotowano liczne zachorowania na 

'szkarlatynę. 
Epidemja dotknęła szczególnie szko- 

łę nr. 18 przy ulicy Raduńskiej, gdzie 

wobec obawy rozszerzenia się szkarłaty- 

ny musiano zamknąć jeden z oddziałów 
i lekcje przerwać. 

W dniu wczorajszym szkołę nr. 18 
zlustrował naczelny lekarz szkół dr. Bro 
kowski, wydając na miejscu szereg za- 
rządzeń dla zapobieżenia rozszerzaniu 
się szkarlatyny. 

Jeśli epidemja wśród dzieci przybie- 
rze na siłe, zajdzie potrzeba zamknięcia 
i innych szkół na terenie miasta i za- 
wieszenia lekcyj na czas nieograniczony. 

Nowe trasy autobusowe 
wprowadzone zostają 
WILNO — Począwszy od dnia 22 bm. tra- 

są dotychczasowych linij autobusowych zgod- 

nie z uchwałą magistratu m. Wilna ulegnie 

zmianie, jak następuje: 
Linja nr. 1 pozostaje bez zmian. 
Linja nr. 2 jak dotychczas, z tą tylko różni 

cą, że zamiast ul. Jagiellońską, autobusy będą 
przebiegać uł. Gdańską i Wileńską. Przyczem 
zostały ustanowione nowe przystanki „Szope- 
na* (róg ulicy Szopena i Sadowej) oraz Most 
Zielony (róg ul. Rybaki i Kalwaryjskiej). 

Linja nr. 3 — od cerkwi (W. Ponualanka) 
do ul. Trynitarskiej (Ryneczek).— Autobusy 
przebiegać będą jak dotychczas.  Vrzystanki 
dotychczasowe. 

Linja nr. 4. — Wilno (Plac Orzeszkowej) 
— Jerozolimka. Trasa dotychczasowa. Auto- 
bus ten również będzie się zatrzymywał na 
przystankach linji nr. 2. 

Linja nr. 5. — Od Krzyża Zarzeczneg) do 
ul. Strycharskiej. 

Autobus przegać będzie ulicami: Zarzeczną, 
Młynową, św. Anny, Królewską, Marji Mayda- 
leny, Plac Katedralny, Adama Mickiewicza, 
Wileńską i Wiłkomierską do ul. Strycharskiej. 

Przystanki: Rynek Zarzeczny, Krzyż Zarzecz 
ny, Soijaniki, św. Anny (kościół), ogród Eer- 
nardvński, Zamkowa, Plan Katedralny. Tatar- 
ska, Wileńska, Mostowa, Most Zielony (róg 
ul. Rybaki i Kalwaryjskiej), Boltupska, Zwie 
rzyniecka i Strycharska. 

Autobus będzie kursował w dnie IRE 
nie od godz. 7.05 — 21,30 co 30 minut. , 
dnie świąteczne i niedziele od 10-ej do 19,55 
co 30 minut. 

Linja nr. 6. — Od cerkwi (W. Pohulanka) 
do Dobrej Rady ulicami: W. Pohulanką i Le- 
gjonów, przyczem ustalono nowy przystanek 
przy ul. Spokój. Autobus będzie kursował w 
dnie powszednie od godziny 7 — 9,37, 13,30 
— 16.35 i od 18.30 — 22.27 w odstępach 16 
minut. W dnie Świąteczne i niedzielne: w go- 
dzinach 10—.20.06, również w odstępach 16- 
minutowych. 

Linja nr. 7. — Od cerkwi (W. Pohulanka) 
do Wilczej Łapy (szpital kolejowy) ulicami: 
Piłsudskiego i Ponarską do szpitala kolejowe 
go. 

Przystanki: dotychczasowej 6-ki i 4-ki. 
. Autobus kursować będzie w dnie powszed- 

nie od godziny: 6.36 — 22.27 co 28 minut. 

lodyjna operetka almana „Księżniczka czarda- 
sza” która doznała na premierze tak entuzjasty 
cznego przyjęcia. Rolę tytułową kreuje Elna 
Gistąedt w otoczeniu wybitnych sił artystycz- 
nch z Gabrjelli, Jasiūską - Detkowską, Dem- 
bowskim, Szczawińskim, Tatrzańskim i Wy- 
rwicz - Wichrowskim na czele. Nowa oprawa 
dekoracyjna według projektów ]. Hawry'kie- 
WICZA. 

Tańce i ewolucje taneczne balztmistrza 
Morawskiego. Reżyserja K. Wyrw.cz - Wich- 
rowskiego. Zniżki akademickie 25 proc. wydaje 
kasa teatru nr. 3. 

— Jutrzeįsza popoludniowka Wiktorji. — 
jutro w niedzielę o godz. 4 po poł. ukaże się 
na scenie Lutni ciesząca się oibrzymiem powo- 
dzeniem operetka Abrahama „Wiktorja i jej 
huzar* z Elną Gistaedt w roli głównej i obsa 
dzie premjerowej. Ceny zniżone. 

— Koncert Jana Kubelika odbędzie się w 
niedzielę 23 bm. w sali konserwatorjum (ul. 
Wielka 47) staraniem Wileńskiego Towarzy- 
stwa Filharmonicznego. Recital Kubelika wzbu- 
dził w sferach muzycznych Wilna, zwłaszcza 
wśród licznych wielbicieli jego talentu i faścy 
nującej gry, niezwykłe poruszenie. Mistrz jan 
Kubelik od szeregu lat nieci na obu półkulaca 
podziw i uwielbienie dla niedościgłej sprawno 
ści technicznej swej gry. — Program recita'u 
skrzypcowego zawiera najcelniejsze utwory 
wirtuozowskie literatury skrzypcowej. Wobec 
ogromnego zainteresowania pozostałe już  nie- 
liczne bilety są do nabycia w „Orbisie* (Mic- 
kiewicza lla) od 9 rano do 7 wiecz. 

— Dodatkowy egzamin Szkoły Dramatycz- 
nej teatrów miejskich ZASP w Wilnie. — Dy- 
rekcja teatrów i szkoły dramatycznej ustano- 
wiła dla osób, które z różnych względów nie 
mogły się jeszcze poddać egzaminowi wstęp- 
nemu do tejże szkoły — jeszcze jeden (nieod- 
wołalnie ostatni) który się odbędzie w ponie- 
działek 24 bm. o godz. 4 min. 30 po poł. w 
teatrze na Pohulance. Informacyj udziela sekre 
tarjat teatru na Pohulance. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS: „Człowiek, którego zabiłem”. 

HOLLYWOOD: „Noce kaukaskie". 
CASINO: „Błękitna Rapsodja". 
STYLOWY — Piekło miłości 

narzeczonych. 
ŚWIATOWID — Rozwódka. 

PAN — Flip i Flap * 
LUX—Hajda trojka. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Między sąsiadami. — Z niezamkniętego 
mieszkania Krawickiego Hirsza (Kwaszelna 1i) 
skradziono 200 zł. Sprawcą kradzieży okazał 
się Kaplan Mowsza .(Kwaszelna 11), którego 
zatrzymano, lecz gotówki narazie nie odnale- 
ziono. ° 

— Przywlaszczenie. — Izraelit Mowsza — 
(Skopówka 6) zameldował, že Jawich Lejba 
przywłaszczył czek na sumę 280 zł. , 

— NAGŁY ZGON. W dniu wczoraj- 

  

niewinych 

szym w mieszkaniu przy ul. Kalwaryjskiej 
zmarł nagle na atak sercowy: Łukasz Stan- 
kiewicz b. emeryt kolejowy. Zgon nastą- 
pił z powodu zdenerwowania Stankiewicza 
wobec nieuczciwości dłużnika, który był 
mien mu znaczniejszą kwotę i nie zamie- 
rzał jej zwrócić, 

  

Z POGRANICZĄ 

— BAGAŻ „DYPLOMATYCZNY* W 
ub. środę na linji Kołosowio - Razino z wa- 

gonu bagażowego pociągu międzynarodo- 

wego zdążającego z Moskwy w kierunku 

Warszawy skradziono bagaż jednego z 

dyplomatów sowieckich zdążającego do Pa- 

ryża. 
W bagażu tym miały znajdować się 

nader cenne klejnoty, które dyplomata 80- 

wiecki wiózł na sprzedaż. 
G. P. U. zarządzilo enengiczne poszu- 

kiwania. W ciągu ostatnich dni na stacji 

Niegorełoje przeprowadzana jest ostra 

kontrola bagaży i rewizja osobista. 

z dniem dzisiejszym 
W dnie świąteczne i niedziele od godziny 

9.30 — 21.3u również w odstępach 28 minuto- 
wych. 

Z dniem powyższym będą sprzedawane w 
biurze T-wa Miejskich i  Międzymiastowych 
Komunikacyj Autobusowych Sp. Akc. oddział 
w Wilnie, ul. Jagiellonską 14“ (tel. 18.00) bile 
ty miesięczne i abonamentowe w godzinach 
8 — 13. 

Z SĄDÓW 
CZWARTY DZIEŃ PROCESU 

PRZECIWKO STRAKUNOWI I INNY si 

Proces Strakuna, Dajona, Wileńczyka 

i innych w dalszym ciągu budzi wielkie 

zainteresowanie. 

Strakun znana to i popularna osobi- 
stość w mieście. Miał duże biuro ekspe- 

dycyjne przy: ul. Niemieckiej. Uchodzi w 
sferach hamdlowych za jednego z najbar- 
dziej wybitnych i pnzedsiębiorczych kup- 

eów, a obroty handlowe jakich dokony- 

wał wyrobiły mu renomę nietylko w Ро!- 

sce ale i zagranicą, 

Obecnie siedzi wraz z innymi na ła- 
wie oskarżomych i odpowiada za ciężkie z 
punktu widzenia prawniczego przestępstwo 

nielegalnego przemycania do kraju towa- 
rów. 

— Wczorajsz prewód sądowy pozwała та- 
czej przypuszezać, że wysokiego wymiaru 
kary mie będzie. 

Wczoraj zeznawał między innemi urzę- 

dnik celny Piotr Wojtasiuk. Zeznania te- 
go świadka rzuciły  charakterystyczne 
światło na postępowanie władz łotewskich 

jeżeli chodzi o dozór mad towarami wy- 
syłanemi: do Polski. Dozór ten jest po- 
dobno nikły i chaotyczny. Był wypadek, 
że ze stacji Zemgale przybyło do Turmont 
15 naladowanych towarem wagonów: nie o- 
plombowanych. Tak samo przeładowywa- 
mie tego towaru odbywało się czasami 
pod nieobecnością naczelnika celnego ро!- 
skiego. 

Co za bałagan! — jeżeli mamy wie- 
rzyć itym zeznaniom. 

W pewnym momencie składa pnzed: są- 
dem zeznanie pracownica f-my  „B-cia 

Strakun'*, Roza Kantor. 
Mówi o stosunkach i trybie pracy w 

swem. biurze. 
Obronie chodzi o ustalenie, jaką opinją 

cieszył się w: tem biurze wspólnik Strakuna 
Wileńczyk. 

— Co był za pracownik i czy miał na- 
przykład tęgo głowę? — pada pytanie 
adw. Szyszkowskiego. 

— Nie! tęgiej głowy to on nie miał, 
ale był dobry człowiek — brzmi odpo- 
wiedź zarumienionej panienki. 

Na sali śmiech, śmieje się rówmież na 
ławie osikarżonych właściciel  nietęgiej 
głowy. 

W dalszym ciągu, sąd przesłuchuje je- 
szeze kilku świadków „których zeznania nic 
ciekawego do sprawy nie wnoszą, poczem 

przewodniczący zamyka o godz. 3-ciej po 

południu posiedzenie do dnia następnego. 

* * * 

W onegdajszem sprawozdaniu z tego 

procesu zakradł się błąd. Zamiast adwoka- 
ta Smilga, wydrukowamo aplikant adwo- 
kacki Smilg. p. w. 

© przyjaźni 
Kamol Wegmer z ulicy Ponamskiej przy- 

szedł do policji i opowiedział taką histo- 
ję: = 

Miał ion znaczy się przyjaciela. Mieszka 
tem przyjaciel na Zaciszu, ez.towiek powa- 
2пу, па stanowisku rządowem. Woźnego 
miejsce zajmuje. Przyjaciel mówi raz do 
niego, do Wegnera: 

— Poco tobie te pięć tyisęcy, złotych ? 
Stary ty już i rodziny mie masz. Daj mi 
pieniądze, interes jaki! otworzymy. A ty za- 

to do samej swojej śmerci mieszkać u 
mnie będziesz, jedzenie dostaniesz, a trze- 
ba — to i ubramie mowe. Mówię tobie: 
chodź do mnie na utrzymanie. 

Karol Wegner zaistanowił się i myśli: 
prawdę przyjaciel mówi. Stary on i ro- 
dzimy nie ma. 

Dał pieniądze przyjacielowi, przeniósł 
się na Zacisze. O dobrze było ma początku. 
Człowiek miał wszystko gotowe i kłopo- 
tów żadnych. 

A teraz przychodzi właśnie ze skangą. 
Już miesiąc, jak przyjaciet głodem go mo- 
nzy. 

    

  Ummzyj prędzej. Co z ciebie za: po- 
żytek ? — mówi. 

Głód można jeszcze wytrzymać. Ale 

wczoraj przyjaciel mie chciał puścić go do 
chaty. Na ulicę wygamia. Prędzej zdech- 
miesz — mówi i śmieje się: 

— Stary ty a: dumy. 
RSPEURATT MEETA AEA TTK STT 

ŚWIĘCIANY 

— DZIECIOBÓJCZYNI. — Przed kilku 
dniami policja pow. święciańskiego otrzymała 
informacje, że pewna mieszkanka wsi Doma- 
ciszki pow. święciańskiego dopuściła się dzie- 
ciobójstwa. Wdrożone dochodzenie doprowadzi 
ło -do ustalenia, osoby dzieciobójczyni. 

Okazała się nią Praskowja Siemienówna — 
(panna lat 19) która urodziła dziecko i udusi 
ła je, a następnie zakopała zwłoki noworodka 
za stodołą, zarzucjąc miejsce kamieniami. 

Wobec tego, że Siemienówna jest obłożnie 
chora, pozostawiono ją narazie w domu. 

— Okradzione mieszkanie. Nieznani 
sprawcy zapomocą dobranego klucza dostali 
się do mieszkania Marcinkiewicza Ignacego,— 
zam. we wsi Rybiszki, skąd skradli garderobę 
męską łącznej wartości 500 zł. 
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Zebranie organizacyjne 
„Myśli Mocarstwowej" 
Wezoraj o godz. 7 wiecz. w największej 

sali Uniw. St. Batorego, w sali Śniadec- 

kich odbyło się zebranie informacyjne 

„Myśli! Mocarstwowej* Akademickiej Mło- 

dzieży Państwowej, która zebraniem tem 
otworzyła nowy rok pracy ideowej na te- 

renia akademickim. 

Zebraniu patronował w charakterze ku- 
ratora profesor Franciszek Bossowski. Za- 
gaił je prezes młodej organizacji kol. 
Z: Krassowski, który w: dłuższem przemó- 

wieniu naszkicował zarys wyznawanej 

przez siebie i jego kolegów ideologji. — 

Mówca podniósł momenty buntu młodych, 

— tej różnicy jaka coraz wyraźniej zaryso 

wuje się między partjami politycznemi i 

ich ekspozyturami na terenie uniwersytetu 

a rzeczywistym, czasem jeszcze podświa- 

domym, bardziej nieraz instynktownym miż 

wyrozumowanym ruchem młodzieży odchy- 

lającej się od tych wiszystkich rzeczy © 

których wie, że mie będą mależały do za- 

gadnień i spraw jakie jej przyjdzie roz- 

wiązywać. : 2 
Przed wiojną. istniała — tak przez lite- 

raturę wieszczów podtrzymywana — świa- 

domość jednolitego celu: było miem wyz- 

wolenie, było niem Niepodległość. Dążo- 

nio do niej bezpośrednio, dążono i pośred- 

niemi drogami. Ale cel był jeden. Dziś 

tego niema. Dziś jedni dążą do zapewnie- 

mig supremacji pewnej klasie społecznej, 

lub pewnej grupie etnicznej, odpychając 

od pewnego współudziału w sprawach pań- 

stwowych i innych. Te dążenia, przesłania- 

me niekiedy frazesami-o pragnieniu także 

i potęgi państwa oblok postulatów istotnie 

z nią sprzecznych mie liczą się z jednem. 

Nie licząc się z tem. że państwo nasze z 

natury choćby swego płołożenia musi być 

naprawdę poteżnem, a kto tego naprawdę 

chce, ten musi dążyć do stwłorzenia naj- 

silniejszego oparcia, zapewnić wysilek O- 

gółu obywateli. 

„ Młody prelegent mie poprzestał tylko na 
wytyczeniu nowego kierunku po którym 
idzie już myśl miodego pokolenia: nakre- 
Ślił nadto i podał środki realizacji planu. 
Jest nim, solidarystyczna przebudowa u- 

stroju gospodarczego państwa, przekształ- 

cenie go w pańsbwio zawodowe. Jest nim 
mawiązanie już nie do (iradycji ale do istot- 
nych, praktycznych zalożeń Idei Jagielloń- 
skiej gdy chodzi o stosunek do narodów 

słowiańskich. Jest mim realne i poważne 
podejście do zagadnienia żydowskiego, a 
wreszcie polityka zagraniczna oparta o 
skupianie wokoło Polski państw  związa- 
mych wspólnością interesów i wspólnością 

położenia geograficznego, wreszcie wspól- 

nością niebezpieczeństwa, między naporem 
z Zachodu i naporem ze Wschodu. Przed 
zadaniami temi, a w obliczu własnych, mie- 
raz tak wielkich trosk stanęlo pokolenie 

dziś wi Polsce pracujące: ma ono za sobą 

dorobek Niepodległości. Nam młodym ka- 

że los tę granicę przeknoczyć: my pójdzie= 
my dalej, A! tem dalej które zgłuszy inne, 
mniejsze, uboczne, a dziś tak szumne ha- 

sła, kitóre odwiedzie od starych niedzisiej- 
szych kierunków, tem dalej będzie Polska 

— Motarstwo — kończył wśród oklasków. 
prelegent. 

W dyskusji jaka się później wywiąza- 
ła zabierali głos bardzo liczine zwłaszcza 

przedstawiciele Młodzieży!  Wszechpolskej 
(endecji) i komunistów, atakując wspólnie 
i bardzo ostro „Myśl Mocarstwową'. Je- 
den. z członków „Legjonu Młodych zaata- 
kował ze swej strony Obóz Wielkiej Pol- 
Ski. 

Dyskusję udało się jednak ująć w pew- 
me ramy. Przemówienie końcowe kol. 
Krassowskiego, który: rozprawił się z ata- 
kami przeciwników było finałem zebrania. 

Sav. 
  

więcej ciepła 
Rodzeństwo: dwaj bracia — dwunasto i 

óśmiioletni, siostrzyczka _ dziesięcioletnia. 
Co robą dzieci wi tym wieku? Naturalnie 

uczą się. I rodzeństwo to uczy się również, 
'W' szkole powszechnej numer... A może 

mię wymieniać numeru. 'Ato dla tego, żę 
nauka nie jest jedymem zatrudnieniem 
trojga dzieci. Ich zajęciem pobocznem, 
przynoszącem zyski, była kradzież. Kradły 
wi swej szkole książki, ołówki, czyste ze- 
szyty, jeżeli się trafiło — to i parę gro- 
szy. Kradły w klasie, iw! szatni, na koryta- 
rzu, nawet w sekretarjacie. A 

Kierowniczka szkoły p. Wacława Kle- 
ure długo Śledziła obserwowała i czato- 
wała. Nakoniec zdybała. Jak to się mówi 
— na gorącym uczymku. 

Co zrobić z itirojgiem „małoletnich prze- 
stępców'? Wyrzucić ze szkoły, zameldo- 
wać policji, oddać do domu poprawczego? 

| Można i tak. A można inaczej. Śród pe- 
dagogów znane jest przysłowie, że ciepło 
serdeczne — to najlepszy: śnodek wycho- 
wawczy. Otulmy niem trzy zbłąkane du- 
szyczki. 

  

Baczność pp. Adwokaci! 
Okazyjnie do sprzedania medal jubileuszo- 

wy Wł. Spasowicza, wyk. P. Welońskiego, 

Dowiedzieć się telefon526 w godz. 10 — 13- 

iład Fortepianów, Planin, Fisharmonji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wiino, Niemiecka 3, m. 11 

 



  

Przed miedzynarodowem spotkaniem 

Polska—Włochy 
Za kilka dni reprezentacja piłkarska 

Połski walczyć będzie z reprezent. Włoch 

Po świetnem zwycięstwie nad Rumun ją 

5:0 reprezentacja nasza: bronić będzie do- 

brej sławy piłkarstwa polskiego, wobec 

przeciwnika znacznie groźniejszego. Wpraw 

dzie Włochy wystawiają w tym dniu kil- 

ka reprezentacyj: Przeciwiko Czechosłowa- 

cji, Jugosławji i Polsce jednak skład prze- 

znaczony do walki z nami będzie b. groźny 

Zmajdują się w nim wszyscy argeńtyńczy- 

cy i urugwajczyk Scarone (maturalizowa- 

mi) którzy grają w barwach klubów wło- 
szicn lecz nie mogą być wstawieni 
do składu walczących z Czechami, gdyż 

mecz Czechosłowacja — Włochy jest ofi- 
cjalnem spotkaniem międzypaństwowem, 

a regulamin FIFA zabrania w tym wypad- 
Lu grać zawodnikom, którzy nie mieszkają 

jeszcze trzy lata w państwie, w barwach 
którego wiystępują. Spotkanie naszej re- 
prezentacji nie mosi charakteru ofiejalne- 

  

Oto „skład włoskiej drużyny na mecz w 

Neapolu: Cavana i Vincenzi — dwukrotni 

reprezentanci Włoch, Del Debbio, naturali- 
zowany brazylijczyk, Colombart — repre- 
zentował bamwy państwowe już 11 razy, 
Santillo i Dugoni, obydwaj dwukrotni re- 
prezentanai, Banchero, pięciokrotny repre- 
zemtamt, Sallustro, czterokrotny reprezen- 
tant, Scarone naturalizowany urugwajczyk 
słynny zawodnik mistrzowskiej drużyny 
świata, De Maria naturalizowany: brazylij- 

czyik. 
W Genui w dniu 30 b. m. przeciwnikiem 

naszym będzie w całości dziewięciokrotny 
mistrz Włoch tamtejsza drużyna Genova. 
Drużyna ta w obecnym jubileuszowym 

czterdziestym roku istnienia swego pro- 
wadzi rw mistrzostwie bez straty punktów. 

Jak widzimy z tego reprezentacja nasza 
będzie miała robotę ciężką uwiłaszcza, że 

Włochów: cechuje niezwykle szybka i ostra 
gra. Doskonała kondydja fizyczna piłka- 

rzy włoskich pozwala im wytrzymać pie- 
kielne tempo meczu do ostatniej chwili. 

Jeżeli ten mecz wygramy, to zasłużymy 
sobie ma poczesne miejsce w tabeli repre- 
zentacyj Europy. (t). 3 

Zwołanie kierowników sekcji piłkarskizj 

Prezes Wil. OZPN'u płk. dypl. Z, Wen- 
fa zwołał ma dzień 24 b. m. konferencję 
wszylstkich kierowników  sekcyj piłkar- 

skich klubów wileńskich dla omówienia 
szeregu spraw organizacyjnych. (t). 

  

Wystawa Przysposobienia Rol-- 

niczego w Żodziszkach 
W dniu 16-X 1932 r. w Żodziszkach, od- 

była się wystawa plonów, osiągniętych przez 
młodzież i samodzielnych gospodarzy w kon- 
kursach przysposobienia rolniczego. Należy 
nadmienić, że Żodziszki zostały wybrane — 
jako miejsce dla wystawy nie z tego względu, 

„że służą przykładem pracy społecznej, lecz ra- 
czej w tym celu, aby dobrym przykładem, 
same Żodziszki pobudzić do pracy. 

Od wczesnego rana zaczęły ściągać mniej 
sze i większe grupy osób obładowanych eks- 
ponatami w postaci kukurydzy „Wczesnej-Byd- 
goskiej*, buraków, marchwi pastewnej, ziem- 
niaków kapusty, okazów warzyw, kury rasy 
„Karmazyny“ i wiele innych. 

Na prowizorycznie sporządzonych napręd- 
ko stołach ustawionych w ogrodzie, zostały uło 
żone eksponaty. Wślad za tem, cały teren prze 

kształcił się w barwny obraz. Wraz przy wej- 
ściu na wystawę, ulokowały się liczne zespoty 
konkursowe SMP., które dzięki nadzwyczaj e- 
stetycznie urządzonej i udekorowanej przez 
młodzież tej organizacji wystawie, jak również 
— dzięki prześlicznym uniformom organizacy:- 
nym — stanowiły niejako ogród napełniony 
kwiatami. Dalej szereg zespołów samodzielnych 
gospodarzy i, wkońcu, jeden zespół Koła Mio- 
dzieży Wiejskiej. 

Niezadługo przed rozpoczęciem  nabożcń 
stwa w kościele, przybył zastępca starosty na 
pow. Wilejski, p. Kazimierz Dokurno w to- 
warzystwie agronoma powiatowego, p. Dobo- 
szyńskiego i p. Witolda Grzegorzewskiego. 

. Po nabożeństwie w kościele, w którem 
wzięli udział wszyscy uczestnicy wystawy, p. 
starosta w otoczeniu personelu agronomiczne- 
go powiatu i przedstawicieli miejscowego społe 
czeństwa — przeciął wstęgę, otwierając wy- 
stawę. : 

W trakcie dokładnego przeglądu całej wy- 
stawy, pan starosta zwrócił szczególniejszą u- 
wagę na okazy kukurydzy „Wczesnej-Bydg ›- 
skiej", dostarczone na wystawę przez zespół 
SMP w Niestaniszkach, jako na doskonaiy 
plon rośliny, która w ciasnych głowach wielu, 
dotychczas nie znajduje należytego uznania. 

„ Po krótkim egzaminie, dokonanym przez 
siły fachowe, Komisja, składająca się z agrono- 
mów powiatu, przedstawiciela Związku Mło- 
dzieży Polskiej w Wilnie z panem starostą na 
czele, przystąpiła do wydania nagród za pracę 
w przysposobieniu rolniczem. 

Jak w całej akcji pracy społecznej, przy- 
sposobienia rolniczego, tak również w. zakoń- 
czeniu pracy w roku bieżącym na tej części 
powiatu Wilejskiego,która tak licznie była na 
wystawie reprezentowana przez młodzież i 
przedstawicieli starszego społeczeństwa, zwra- 
cało na siebie uwagę serdeczny i rzeczowy 
stosunek władz i personelu fachowego powiatu, 
nacechowany zrozumieniem konieczności dąże- 
nia do esiągnięcia dobra ogólnego przez zgd 
ną współpracę wszystkich organizacyj i czyn- 
ników, biorących w niej udział. 

. Ta serdeczna nuta dźwięczała w przemó- 
wieniu p. starosty, który widzi przyszłość Na- 
rodu w młodem pokoleniu, wychowanem na 
zasadach katolickich. Dalej — P. Doboszyn- 
ski — agronom powiatowy i przedstawiciel 
Związku Młodzieży Polskiej z Wilna w gorą- 
cych słowach zwróconych  przedewszystkiem 
do uczestników wystawy — zalecali, by wy- 
trwale dążyć do krzewienia wśród szerokich 
warstw społecznych tej wiedzy i Świadomości 
potrzeby nauki i pracy, jaką sami uczestnicy 
zdobyli w akcji przysposobienia rolniczego. й 

„P-ń 

NOWICZE 
UZDROWISKO PODOFICERÓW  ZAWODO-- 

WYCH GARNIZONU WILNO 

Sezon skończony, gwar i życie ustąpiły 
miejsca ciszy, która opanowała budynki (prze 
śliczny New-York), ogrody i pola, i przery- 
wana jest jedynie pomrukiem drzew i szu- 
mem fal įeziora „Možotala“. 

Zamilkł głośnik radja, patefon i tak we- 
soły przez cały sezon szczebiot dzieciaków. Le- 
żaki poszły w kąt, łodzie i kajaki do lamusa, 
a bibljotekę pokrywa kurz. (Zdaje się nie na 
długo, gdyż będzie ona przeniesiona do Ogni- 
ska w Wilnie). 

W sezonie letnim Nowicze cieszyły się du- 
żą frekwencją gości z Pohulanki, — podcho- 
rążych rezerwy z Krakowa, Zegrza i t.d. jak 
również były odwiedzane przez wycieczki z 
Wilna 

Rok bieżący w porównaniu z r. 1931 wy- 
kazał tównież i u podoficerów zaw! wych 
większe zainteresowanie się Nowicza:ni. jed- 
nak nie w tym stopniu, jak naiezało się tego 
spodziewać, mimo b. dobrych warunkow zdro- 
wo3:mch, niskich cen pobytu 1 utrzymania 
miesięcznego. Czem to można tiamaczyė? 

Ceny te, aczkolwiek niskie, w rzeczywi- 
stości nie stoją w granicach możliwości płatni- 
czych podoficera rodzinnego, jak również pod- 
oficera młodszego, to też na 1ok przyszły na- 
leży obecne ceny poddać rewizji i cel pędzie 
osiągńięty, albowiem placówka ta nie jest cbli 

  

   

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„FLIP į FLAP w LEGJI“ — „PAN“. 

Po dwuaktówikach przeszli Flip i Flap 
na większe, długometrażowe filmy. Szcze- 
gólnie upodobali sobie pamodję znanych 
filmów 

Widzieilśmy już sparodjowany „Szary 

dom“ jako przygody sympatycznej pary 
„Za kratami", 

Motyw Legji Cudzoziemskiej jest wy- 
zyskamy wi wielu filmach  („Mamoceo“, 

„Noce marokanskie“, „Sierżant X", „Czte- 
rech z Legji“ i polski film „Głos pustyni". 
Nadaje się więc na groteskę, bo serjo 
wszystiko już na ten temat powiedziano. 

Flip i Flap przeszli przez wiele przy- 
gód i stali się równie popularni, jak star- 
si ich koledzy Pat i Patachon. 

Komizm ich ma również źródło w kon- 
strastowości postaci. Gruby Flap (Oliver 
Hardy) i chudy Flip (Stan Laurel) są ko- 
miezni już z samego swego wyglądu. 

Do Legji Cudzoziemskiej dostali się a- 
oni po licznych perypetjach. 

Mieszkanie Flapa przedstawiało madet 
erygimalny widok z uroczystej okazji wy- 
jazdu jego połowicy. Pod grozą magłego 
powrotu żomy trzeba zrobić porządki. Na 
pomoc przybywa Flip. Porządki odbywa- 
ją się w itak szybkiem tempie, że z zacisz- 
nego domku zostają tylka rozwałone ścia- 
ny. Gdy da tego przybyło nowe zmartwiu- 
nie — złamane serce Flapa, przyjaciele 
postanowili porzucić dotychczasowe życie 

i wistąpić do Legji Cudzoziemskiej. 

Nie wielki tu byłby z nich pożytek, gdy- 

by nie szczęśliwy przypadek, który czyni 
ich zbawcami oblężonego przez Arabów 
fortu. 

Obraz dzieli się na dwie części. Jedna to 
«oś w rodzaju dawnego typu farsy z noz- 
bijamiem talerzy, obsypywamiem się mąką 
i sadzą naprzemiany. Druga część tto wła- 
ściwe przygody: w Legji. 

W całości są momenty (wywołujące sal- 
wy smiechu, a 0 to przecież w filmie takim 
chodzi: 

Flap w natchnieniu śpiewający melodję 
z „Poganina* — o księżycu nad Tahiti 
jest kapitalny, 

Flip, jak zwyłkle doskonały ze swojemi 
niezawodnemi ruchami i minami. 

Najiepsi obaj są w walee z |Arabami 
których zwyciężyli... gwoździami. Trochę 
się już powitanzają, ale tnudno, — taki los 
wszystkich komików. 

Zakończenie nieco urwane, ale nie ma 
to większego zmaczenia, gdyż każdy zdążył 
się naśmiąć pnzez dwie godziny do syta. 

Nadprogramowa. famsa * „Niesamowity 
mecz'' aczkolwiek mocno bezsensowna, wy- 
wołuje również wybuchy śmiechu. Typowy 
amerykański, niewybredny humor, ale na 

  

dzisiejsze szare czasy każda okazja do 
śmiechu jest dobra. Tad. C. 

„TRYU MF 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 

Cena tylko 1 złoty.   
    
czoną na zyski, a dąży jedynie do dania moż 
ności podoficerowi zawodowemu wraz z jego 
rodziną spędzenia urlopu dobrze, zdrowo i ta- 
niu. ' 

Zarząd Ogniska, opierając się na zdob 5 
tych doświadczeniach i obserwacjach, pla two 
przygotuwuje na rok przyszły szereg inwe- 
stycyj, udogodnień i td. 

To też można się spodziewać, że w roku 
przyszłym z przebudzeniem się wiosny obu- 
dzą się niewierni „Iomasze' i jak „Hejże 

  

na Soplicę", ruszą pododacerowie do Nowicz. 
A zatem w Nowiczich w r. 1933. 

B. Krewski 

      

KINO 
DŽWIEKOWE 

„ŚWIATOWID" 
GRODNO, Brygidzks 2.    

Poczętca seansów 
o g. 615, — 8. — 10, 

Najwspanialsza operetka Świata. 
wiec z uroczą węgierką KATY NAGY 

SŁOWO 

ska 

  

Wniedzielę dnia 16 października, w sa- 
li ratuszowej w Nieświeżu, przy licznej 

frekwencji, odbyło się poselskie zebranie 

spraiwiozdawczę, zorganizowane na terenie 
Powiatowej Rady BBWR w Nieświeżu. 

Zebramie zagaił prezes Pow. Rady BB 
WIR. pos. Genadjusz Szymanowski, poczem 
dłuższy referat o syjtuacji gospodarczej w 

państwie wygłosił sen. Konstanty Rduł- 
towski. 

W przemówieniu swem sen. Rdułtowski 
tzezegółowo omówił politykę finansową 
rządu, dając wyjaśnienia o ostatnio wyda- 
mych ustawach, zmierzających do poprawy 

sytuacji giospodarczej ludności. 

Następnie głos zabiemali senatonowie Je- 

leński i Siedun, którzy zobrazowali sytua- 
cję w kraju. 

grodźięhska | 
— ZJAZD RADY OKRĘGOWEJ R.W. 

W dniu dzisiejszy 22 października o godz. 
17-tej w lokalu przy ul. Zamkowej nr. 1 od- 
będzie się Zjazd Rady Okręgowej Rodziny 

Wojskowej. 
Zarząd Rodziny Wojskowej wszystkich 

członków ma Zjazd uprzejmie zaprasza. 
—Z TEATRU. Dziś w: sobotę powtó- 

rzenie wesołej komedji Stefana Kiednzyń- 
skiego „Życie jest skomplikowane". 

Obsada ta sama co w premjerze. 

Począjtek o godz. 20.15. 
— „REDUTA' DA! PRZEDSTAWIENIE 

'W! GRODNIE. Dyrekcja Teatru Miejskie- 
go poczymiła stamania celem sprowadzenia 
mą dzień 25 b. m. zespołu „Reduty z Jul- 
juszem Osterwą na czele, na jeden gościnny 

występ. 
— SOBÓTKA w S$. U. P'ie. Dziś w so- 

botę w lokalu Stowarzyszenia Urzędników 
Państwowych przy ul. Listowskiego 12, 
odbędzie się zabawa dla członków: Stowa- 
rzyszenia i wprowadzonych gości. 

Strój dowolny. Perwszorzędna orkie- 
stra. Początek o głodz. 22.30. 

— Z SALI SĄDOWEJ. W dmiu 20 b. 
m. Sąd Okręgowy w Grodnie pod przewod- 
miietwem sędziego: p. Merle pirzy udziale sę- 
dziówi p.p. Sokołowskiego i Deweu rozpa- 
trywał sprawę z oskamżenia p. Jana Haj- 
duka i Amtoniego Sienkiewicza oskarżo- 
nych o to, że zadali ciężkie uszkodzenie 

ciała niejakiemu | Grajewskiemiu. 
Na przewodzie sądowym wyszło na jaw 

iż Sienkiewicz miał jakiś zatarg z Grajew- 
skim i w tym celu namówił Hajduka do 
pobicia Grajewskiego. 

W. tym celu poczęstował Hajduka wód- 
ką i Hajduk zgodził się na pobicie Grajew- 
skiego, którego Hajduk nawet nie zmał. 

Hajduk znalazł Grajewiskiego w jakimś 
młynie w Grodnie i wyrywając mu laskę z 
rąk uderzył go kilkakrotnie po głowie, 
pmzyczyniając mu tem ciężkie uszkodzenie 

Oskarżał p. wiceprokurator Korzuchow- 
ski. 

Sąd Okręgowy skazał Hajduka na 
lata, a Sienkiewicza 2 lata więzienia. 

SAAAABAAAKAAAAAKAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAA AA 

Największą i najbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

Jest KOMUNALKĄ KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie, 

VEYETEYWYTYWYTYTYTTPYYYPTPYWYYTPYTYYE?YYY 

4 

KIRA P. T. K. TEL 714 
KTU ST UTI TTT ZEDDROZOO ZDZ 

Początki se+nsów: 18.15, 20.15 1 2215 

Dbźwiąkowiac 
Kino „POLONJAĆ 

Pocztowa 4 
D:iš Grodno po raz pierwsz: usłyszy 
porywający głos i ujrzy fascynującą 

maskę 

Śnioewaka Nieznanego 
w stworzon. przez wirtucza Turzań< 
sklego taórcy „Wołgi.. Wołgi..." i 
„Trójki" filmie, pełn. przedz. perypetyj, 
W roli tytułowej wybitny tenor Łue- 
len Muratori, spadkobierca Karnza, 
zwany „Słowikiem Paryża*, który za» 
śpiews cały szereg pieśni i wprowadzi 
w podziw publiczność, — Największa 
opera Paryża Koncert, Cudowny śpiew 

Wieś syberyjska Rosyjsta trójka, 

wstęp od 80 gr. 
  

Dźwiękowisz 

Kinas ĄP6LL O“ 
Gominik. 25. 

Dziś tilm nad filmyli! 
Wstrząsający do głębi duszy diamat 

t. p. 
z “ 

„24 godziny 
W rolach głównych gwiazdy filmowe: 

Clive Brock, Miriam Hapkins, 
Kay Francis. 

Rezyserja Mariona Garinga. 
DLL i i a a 

"KING „PALACE“ 
Orzeszk. 18. 

Dziś! 

Rod La Roque 
i słodka Bille Dove 

w lilmie p. t. 

„PRAWO MĘŻA” 
WSTĘP OD 439 GR. 
  

   
    

    

Wstęp od 75 gr. 
100 proc. dźwięko- 

     ONNY. 
wersja francuska     

     Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA”. 

  
Rewelacja dnia!!! Film o niezwykłej wartości artystycznej, Film, który poruszył cały Świat. 

Rao CZŁOWIEK, KTÓREGO ZABIŁEĄ 
HELIOS |  malztcja geujalago mistze « Ernesta Lubicza. sua. Lionel BARYMORE, 

To tilm, który wstrząsnął sumieni m Świzta, 
Uwaga! Film ten niema nic wspólnego z cbrszem „Człowiek ktćry zabił*, 

urocza RANCY CARROLL, słynny zmsnt PHILIPS HOLMES. 
To film, o którym mówić będzie całe Wiłna. 

który był demonstrowany w jednem z kin 
wileńskich. Nad progr.: Atrakc. dźwiek. Na 1 seans ceny zniżone. Pocz sesns. 4,6,8i 10.20, w sob i niedz. © 2-e$ 

  

„PAN“ 
Dźwiękowe kino | 

Wielka 42, tel. 5-28 

Dzis! Najweselszy fiim niezrównanych komików 

FlipiFlap „w Legji Cudzoziemskiej 
Wywołujący beznstanne huragany śmiechu Tak wesołego filmu jeszcze nie było, 

Dla młodzieży awa >= Nad program: NIESAMOWITY MECZ, komedja dźwiękowa, oraz Przegląd filmowy „Pat”. 
0 czątek o godz. 4, 6, 8 i 1015. — Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Następny program; drimst osnuty na tle stosanków panujących w przedwojennej carskiej Rosji 

>. „„REWOLUCIONI$TKA** (PASZPORT 13-444) 
  

Dziś wielki podwó ny program! 100 dźwiękowe najnowsze arcydzicio Jany Grawford 
Kino-Teatr 

„STYLOWY* 
Wielka 36 

+ PIEKĖO MIEOŠC! NIEWINNYCH NARZECZONYCH 
arcywspanialy dramat w 10 aktach życie i nowe obyczaje naszej złotej młodzieży w fol. gł: Jean Grawford, Anite 
Page, Dorota Sebastjan | Robert Montgamery.— Nad progr.: Sensac -artyst. przebój dwóch niebieskich ptsszków 

PAT I PATACHON jako DON KISZOT "wta siówae Pat | palachom 0 0 
  

Wobec kolosalnego powodzenia i na żądanie Sz. Publiczności jeszcze TYLKO DWA CNI. 
Dźwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11 

Radjo wilenskie 
SOBOTA DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 

11.40 Przegląd prasy polskiej; 13.10 Ko- 
munikat meteorologiczny, komunikaty i czas; 
13.15 Poranek szkolny; 15.15 Program dzien- 
ny; 15.30 Muzyka popularna (płyty); 15.50 
Wiadomości wojskowe i strzeleckie; 16.00— 
Audycja dla dzieci; 16,25 Wiener i Doucet— 
duet fortepianowy (płyty); 16.40 „Węgierska 
sztuka ludowa* — odczyt wygłosi Bila Meg- 
rery.; 17.00 Audycja dla chorych; 17.30 Płyty; 
17.40 Odczyt aktualny; 17.55 Program na nie 
dzielę; 18.00 Muzyka jazzowa; 18.35 — W 
świetle rampy — nowości teatralne omówi Ta 
deusz Łopałewski; 19.10 Rozmaitości; 19.15— 
Tygodnik litewski; 19.30 Na widnokręgu; — 
19.45 Prasowy dziennik radjowy; 20.00 Muzy- 
ka lekka. W przerwie wiadomości sportowe i 
dodatek do prasowego dziennika radjowego; 
22.05 Koncert Chopinowski w wyk. Leopolda 
Muenzera; 22.40 W ojczyźnie Walter Scotta— 
feljeton wygłosi St. Podhorski - Okołów; 22.55 
Komunikaty; 23.00 Słuchowisko; 23.00 Muzy 
ka taneczna. 

K KU AA ОМНИНИЫМНМННННЫНМИН 

OGŁOSZENIE 

5 Urząd Skarbowy w Wilnie na zasa- 
dzie rozp. Rady Mim. z dn. 25. VI. 32 r. 
o postępowaniu egzekucyjnem Władz Skar- 
bowych D. U. R. P. Nr. 62 poz. 580 po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 
26 X. 32 m. o godz, 13-tej w lokalu Urzędu 
gminy Rudziskiej pow. Wil. Trockiego 
odbędzie się sprzedaż z licytacji 3 mwie- 
przów| od ceny 450 zł, wzwyż i krowy 1 
szt. od ceny 200 zł. zwyż, należących do 
Izydora Włoronowicza z Auglenik, ma po- 
krycie należności skarbowych. 

Kierownik 5 Urzędu Skarb. w Wilnie 

(—) CZESŁAW ZUMBRZYCKI 
Inspektor Skarbowy 

A A MU A E AO 
ES WY EE TW WJ WY TE WAY WY WY SW WY ES 

B Tanio Tanio g 

i Kajlepszę farby, pakast, podzie i gzezatki - 
poleca skład farb 

B Fr. Rymaszewskiego — & 
a Wilno, ul. Mickiewicza 35, 

RYS Karpia, Okonio- 

A pstrąga, Sandacza, 

Kroczki lina zielonsgo 

przy jesiennych odłowach 

sprzedaje po cenach zniżanych 

Administracja maj. ORWIDÓW 
poczts, st, kol., tel. BEZDANY 

telsłon Nr. 3 

ŽĄBAICIE 
we wszystkich sptekach | 

składsch aptecznych znanege 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

GABERET 
Racjonalnej kosmetyki iecznicze| 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, а- 
uwwa jaj skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
piający (panie). Natryski „Hormona* według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. ka- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do kaz- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 
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Kueaio Lokale 
| SPRZEDAŻ  Trywwtywoyw 

WYTYTYTYTYWYWYYYYTYR —   

FORTEPIANMI 
nzdwornej fabryki — 
Beckera krzyżowy w 
doskonałym stanie — 
sprzedam, ul. Košciusz- 
ki 12, m, 19, 

POTRZEBNE 
ESZKANIE 

4 pokcjowe z wygo- 
dami, nie na parterze, 
wśródmieś.iu, w cenie 
do 100 11 miesięcznie 
Łaskawe zgłoszenia do 
redakcii dia W.   

Lekcie 
PAKETAI ET LRD 

  

do wynsjęci», 3 i 4p 
me kolowe z wygodami. — 

Skopówka 6. 

POKÓJ 

  

  
  

  

Nauczycielka 
wykwalifikowsns n- 
dziela lekcyj — przy- 
otowuje do szkół, — 
ilno, Mostowa 21—2]   Mickiewicza 22 m. 58. 
  

  

3 ska 29. 

   

  

   

  

„„toni Więzienna 2 m. 

DWA 

Boz AB a dobry. robotnik bardzo* pozostający bez pracy 

u m e b I o w a n y jęcia. — Czebotarunas' botnik. Tokarska 6 m. ji akuratne ceny więcej 
z niekrępującem  wej- Wiktor * Wodociągowa 6. Zaulewicz 
šciem do wynajęcia. - 14. 

  

NAJDA TROJKA z Olgą Czechawą 
Kto jeszcze nie widział niech śpieszy nirzeć!!! — Początek o godz. 4-ej 

  

  

— н оы «н _а 
T 

Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

publiczności płażą z piaszczystym dogodnym dla kąpief 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4.       

„AK AM o i A) AR 

pałowe, brzozowe, 
sosnowe | oiszowe, oraz węgiel 

górnośląski 
PODRPTSESCHA 

SKŁAD DRZEWA 

Michała hr. Tyszkiewicza 
w Wilnie, uł. Tariaki 28, tel. 751. 

DO WYNAJĘC'A 
mieszkanie, 2 pokoje 
z kuchnią oruz sklep z 
pokojem i kuchuią — 

Tartaki 19. 
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2 mieszkania 
p> 3 pokoje z kuchnią 
wsiełkie wygody — do 
wynajęcia, Oglądać od 
2—4 po poł. Popław- 

   

  

Do wynajęcia 
415 pok. mieszkania 
ze wszelk. wygod. w 
d:mu Nr. 6 przy ul. 
Gimnazjalnej, cbok Są- 
du Okręgowego i gim- 
nazjum Lelewels. 

ЗОРО КО 
umeblowany do wyga: 

  

Dostarcza również dia urzędów i instytuch. 

Dla P.P. Urzędników na taty. KA
YA
 

A 
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EKONOM 

  

Dzierżawa KOWAL 

  

  

  

żęci kulturalnej c- Zdolny, pracowity po- znający swój fach po - Oddaje się w dzierżawę - 
Sia Pasto 12 leca się. Bakszta 14. szukuje pracy najchęt: od 1 kwietnia 1983 r. 
m 3 = Januszkiewicz Witold. niej do'majątku, spokoj majątek Galin o 18 ki, 

SBE 5 ao BR --ny, pracowity, Nowo- od Wilna. A m 

„ KRAW (COW Agródzka 10 Marciniak* nowanej ziemi zie- 

POSZUKUJĄ zie staranne -— Konstanty | qui cjęcin w tem szekć 
DEO SCE SZEWC zmeljorowanych. Oferty 

PRACY Zawadzka Brygida — 
listowne zgłsszać pod 

YVYVYVYVYYYTYYYYYYY Majowa 15. peta Bey bz naa adresem: Wilno, Ś-to 
—  ———— piosi o udzielenie ja- Jerski zaulek 3 m. 6 
AGRONOM šLUS A R z В kiejkolwiek posady. — Węcławowicz. Osobiście 

prosi o udzielenie ja- Kozyrski Leon. Trakt rozmówić się w majątku 
Sk kiai UE kieįkolwiek pracy. Sta- Batorego 28. 
16 ospodarki rolnej nisław Andrzejewski — -- ————— у ) 
BPARYCZA, długolet i Pala 6.- STOLARZ  kieruaku Mejszagoly. 
nia praktyka, doskona- == —=————— MEBLOWY. 

ZREDUKOWANY — znający dobrze swój łe rekomendacje. Łask. 2 t У 3 „ swć Baczność 
zgł w Adm. „Stowa“, wožny z instytucji u- fach prosi o udzielenie Pania i Panowielf! 
— ———— — bezpieczeniowej, z do- mu pracy. Przyjmie ró Duży zarobek osiągnąć 
CUKIERNIK bremi świadectwami — wnież zamówienia. — można pracując przy 

znający dobrze swój młody, żonaty poszuku Wykonanie solidne. — Sprzedaży  artykułć « 
fach, pracowity. Przyj- je pracy. Adrejmias Ig- Babkin Antoni, Smoleń Amalas Rose 
R aa kW Koszykowa 39 m. > => _ ® Biurze Reklamowem 

Tummel Ernest. Pań- -- ROBOTY Garbarska 1, godziac 
WSZELKIE ska 7 

10 — 2 pp. 

- ————— --prosi o udzielenie ja- druciarskie wykonuje OSOBA 
BEJCARZ kielkolwiek pracy. Za-' tanio i solidnie Wy- INTELIGENTNA 

prosi o udzielenie ja- rakowski Stanisław —.ganowski Michał Bu-* ślepa i schorowane — 

kiejkolwiek pracy, naj- Trakt Batorego 2. * kowa 12. najzupełniej opaszcze- 

chętniej we własnym -- == == — — — — — — 10 na żyjąca li tylko 1 
fachu. Piešlak Jan, Ma SZEWC we E GIELN! laski uczciwej sługi, 

poszukuje pracy przy* pod Wilnem linowa 7. lub na która ją ze :kromnege 
 ——— -- warsztacie czy też sa- Wileńszczywźnie — swego Zarobka ntrzy- 
SZOFER modzielnie. Może wy- przyjmie pracę na se- muje, dziś woła o po- 

z dobremi świadectwa- jechać na prowincję.-—- zon. Kalwaryjska 135. Sł — Proszę © skła- 

mi, trzeźwy, uczciwy, Sokola 16. Hurczyn Wodejko Adolf. anie oliar pod Ikterę 
kuj racy. Wy- Stanisław. -- że 
a A Wa - OGRODNIK -- 

P. do Redskcji „Słowa” 

magania skromne. Wa- -- С iii rinio 

silewski Antoni Ostro- CZELAD NIK kwalifikowany z prak-* Žauby y 

BEKRERETA PUNT 

Galin, Komunikacja z 
-- Wilnem autobusowa w 

  

CLEŚLA 

  

  

  

  

bramska 25. szewski dobry facho - tyką, Legjonowa 43 
wiec, ze skromnemi Chlebowski Antoni. 

ŚLUSARZ wymaganiami szuka za 
dobry fachowiec, » so- jęcia od zaraz, solidny, 
lidny, ze šwiadectwa- nie pije. Żórawia 6 m. 
mi, poszukuje pracy w 3. Aleksandrowicz Kazi 
zakresie swej specjal- mierz. 
ności. Slaskowicz  An- -- 

"RÓŻNE 20 b. m. 
zgubione zostały kiu- 

ne z od Sates'n. Łaskz- 
wego Zznalszcę uprzsze 
się o zwrot takowych 

Haft *ereżka do biura Wilenskiego 
Hałciarka 15 lat prjom prywatnego Banke 
hałciarskiej— przyjm:an jandiowego,  Mickie- 
wszelkie roboty hatcy| wjcza 8, ewentnalnie 
biały, kolorowy mereż- Sosnowa 11 m.3 za 
ka ręczna, różne WZOTy, wynagrodzeniem 10 zł. 
hsit sztandarów ! cho- __ SZ 
rągwi, złotem isreDreiM  eyWWYYYYVYWYVYVYEY"" 
wykonanie b. starsune POPIERAJCIE 

L.0.P.P 
a 

  

  

ŚLUSARZ 
MECHANIK 

  

SZEWC 

potrzebujący pracy. — przyjmie posadę na“ 
zgadzający się na każ skromnych warun - 
de warunki wynagro - kach. Pracowity, solid-* 
dzenia poszukuje za- ny, uczciwy. Dobry ro 

  

Włady - niż przystępne. Lite- 
racki 11 m. 5. Jadwiga 
Błoś. 

е a EZR ZZO AŻ т 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

ław. 
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