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PRZEDSTAWICIELSY ŠA: 

NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksį Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej, 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
SLONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Łewjn —Bjuro Gazetowe, ui, 3 Maja 5 

Н WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickjewicza 24, F, Įuczewska. 

. WARSZAWA — Tow, Esigga:nį Kol, „Puch“, 

   

    

   
DRASŁAW — Ksiegamia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Laszuk, 
DABROWICA (Połesje) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyniski, 

jWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński, 

KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ui, Suwalska 13 — S, Mateski, 

UGŁUDECZNO — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, 
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KIEPSKIE PARADOKSY 
Te nasze „ciężkie czasy”, ten nasz c- 

sławiony i tak dokuczliwy „kryzys *, 
trzeba im to przyznać, zdobywają 
się często na swoiste żarty, popisują 
się chętnie paradoksami, coprawda prze 
ważnie kiepskiemi i  ponuremi, 

Szczególnie ulubioną dziedziną tych 
paradoksów oddawna już się stało ży- 
cie gospodarcze i ekonomiczne, ale nie 
można narzekać i na zaniedbanie . tak 
zwanego życia kulturalnego. Owszein, 
owszem i tutaj dzieją się rzeczy nie- 
zmiernie ciekawe — i tu się zaznacza 
ponury dowcip kryzysowy... 

Kawał kryzysowy w dziedzinie na- 
szej kultury polega przedewszystkiem 
na stwierdzeniu, że tu kryzysu żadnego 
niema, więcej nawet: że tu się dzieje tak 
niesamowicie dobrze, że właśnie ten wy 
jątkowy stan rzeczy jest wyrazem kry- 
zysu!.. 

Mamy przedewszystkiem nadmiar in- 
teligencji. 

Nadmiar inteligencji — co to właści- 
Chyba tylko to, że ludzi 

wykształconych, stojących na wysokim 
poziomie intelektualnym i duchowym, 
jest znacznie więcej, niż odpowiednich 
dla nich stanowisk. To musi pociągać 
za sobą pewne zsuwanie się inteligencji 
wdół pod względem szczebli hierarchii 
społecznej, a nawet pozostawanie poza 
kadrami ludzi pracujących i uzupełnia- 
nie szeregów bezrobotnych. 

Jest to zjawisko i smutne i niepo- 
kojące: marnowanie lub niedostateczne 
wyzyskanie sił duchowych narodu, repre 
zentowanych  przedewszystkiem przez 
jednostki o wyższem wykształceniu, nie 
może nie dawać się ujemnie we znaki. 
Ale takie zjawisko musi mieć i dodat- 
nią stronę, gdyż ludzig naprawdę inie- 
ligentni, obejmując małe, nieodpowiednie 
dla nich stanowiska, nie tylko przecież 
będą sami opadać, ale i podnosić da 
swego poziomu nowe swe otoczenie. 

Nadmiar inteligencji — to powinno 
znaczyć: ludzie inteligentni tkwią już we 
wszystkich warstwach  społeczeństwa,! 
na wszystkich najmniejszych nawet i 
bardziej upośledzonych placówkach. Tu 
się niezawodnie dzieje z krzywdą dla 
jednostek, ale to musi pod pewnym: 
względem mieć wcale dobre następ- 
stwa. Przecież człowiek naprawdę inteli- 
gentny, — niech on będzie szewcem, 
krawcem, czy .roznosicielem gazet, —- 
— nie zrezygnuje ze swych potrzeb ku! 
turalnych , nie pójdzie do knajpy, lecz 
nie obejdzie się bez teatru, nie wyda na 
wet pięciu groszy na „czerwoniaka“, 
lecz pożałuje złotówki na abonament w 
bibljotece, Słowem, nadmiar inteligencji 
musiałby pociągnąć za sobą wzmożenie 
ruchu w pewnych dziedzinach życia kul- 
turalnego, co przedewszystkiem miałoby 
się zaznaczyć, w stosunku do teatru i bi 
bljotek... 

Czy rzeczywiście tak jest? A jeżeli-- 
nie, to czy właściwie można mówić o 
nadmiarze inteligencji?... 

Mamy nadmiar ludzi z uniwersytec- 
kiemi dyplomami — oto bardziej ścisłe 
określenie inteligenckiej „klęski urodza- 
ju“. 

Państwo nie wie, co robić, jak ma za 
trudnić ludzi z uniwersyteckiemi dyplo 
mami, — trzeba powstrzymać nicsamo- 
witą powódź tych dyplomów, które przy 
czyniają się do wykolejania coraz to licz 
niejszych szeregów młodzieży, a z dru- 
giej sttony pozbawiają naukę nietylka 
wszelkiej aureoli, ale wprost budzą do 
niej w masach szczerą niechęć, jako do 
czegoś uo reszty zakłamanego. 

Jakież jest lekarstwo na tę chorobę? 
Zdawałoby się, tylko jedno, a mianowi- 
cie: wzmożenie na uniwersytetach ruchu 
czyste naukowego, wymaganie od stu- 
dentów zapału do, nauki, wytworzenie 
atmosiery sprzyjającej rozwojowi najbar 
dziej twórczych indywidualności, zmia- 
na kryterjów egzaminacyjnych na sto- 
pień magistra i doktora, — słowem, w 
dobie upadku zainteresowania się nauką 

wie znaczy? 

podniesienie tej nauki na najwyższe 
szczyty. 

Należałoby zwiększyć _ wymagania 
uie podczas egzaminów wstępnych na 
wyższe uczelnie, ale raczej przy egzami 
nach końcowych, a przedewszystkiem 
wypadałoby całkowicie zmienić stosunek 
do nauki, którą na naszych uniwersyte-- 
tach usuwa w kąt jej surogat — fachowa 
umiejętność. 

Lecz cóż się dzieje u nas obecnie? 
Doskonale zdajemy sobie sprawę z 

riebezpieczeństwa nadprodukcji dyplo-“ 
ni wanych pseudo - inteligentów, stara- 
my się zapomocą egzaminów coraz bar 
diej utrudnić miodzieży dostęp do wyż 
szych uczelni, starannie zamykamy dro- 
gi przed tymi, co potrafili jednak zdobyć 
dyplomy, odstraszając tem od studjów 

rawiępne pokolenia młodzieży, — z jed- 
nocześnie... tworzymy nowe wyższe u- 
czeinie (jak np. w Wilnie), których grow 
ne: zadaniem bęczie wydawanie dyplo- 
MEW... 

Narzekamy na młodzież akademicką, 
którcj poziom intelektualny jest niepsko- 
jącu niski, ale przecież my sami, my — 
starsze pokolenie — zdegradowaliśmy 
wyższe uczelnie do poziomu szkół śred- 
nich. Profesorowie teroryzują studentów 
niezwykle pomysłowemi „haczykami* e- 
gzaminacyjnemi, ale wymagają od nicn 
właściwie jednego — „kucia“. 

Dziś, jak stwierdzają niezliczone przy 
kłady, można skończyć uniwersytet nie- 
tylko nie biorąc żadnego udziału w szer- 
szem życiu kulturalnem, ale nawet nie 
ząglądając ani razu do bibljoteki uniw*r 
syteckiej!... Kilkanaście podręczników, 
wykutych napamięć, kilka skryptów, do- 
kładna znajomość słabostek i dziwactw 
profesorskich — i oto gotów jest czło- 
wiek z „wyższem wykształceniem '!... 

Nauka nie cieszy się zbytniem pow”?- 
dzeniem nawet w sferach, zdawałoby się, 
mających za zadanie jej: kultywowanie. 
Niedawno przecież na pewnem zebraniu 
publicznem jeden z profesorów naszego 
uniwersytetu bardzo dobitnie podkreślał, 
różnicę, istniejące pomiędzy uczonym a 
profesorem... Niezawodnie, nie każdy 
profesor uniwersytetu jest uczonym, ale 
czy nie byłoby lepiej (chociażby tyłka 
jako lekarstwo na nadprodukcję inteli - 
gencji), żeby na uniwersytetach było nie 
co więcej właśnie uczonych? 

Niezmiernie ciekawy wreszcie jest 
nasz stosunek do najwyższego stopnia 
naukowego, jakim jest stopień doktor- 
ski.. - 

Przed wojną i w pierwszych latach 
odrodzonego państwa polskiego odbywa 
ła się na galicyjskich uniwersytetach ma 
sowia fabrykacja doktorów, od których 
nie wymagano zbyt wielkiego wysiłku. 
Bądź co bądź jednak, ten tytuł doktor- 
ski otwierał (teoretycznie przynajmniej) 
drogę do katedry uniwersyteckiej. Rząd 
polski przeprowadzi! reformę studjów u- 
niwersyteckich i m. in. podniósł znacze 
nie dyplomu doktorskiego, zwiększając 
wymagania od doktorantów. 

Można więc było przypuszczać, ze 
przynajmniej tytuł doktora będzie dawał 
gwarancję gruntownego wykształcenia i 
prawdziwej inteligencji i że nieuniknio- 
ne zmniejszenie się ilości doktorów mkc 
go nie zmartwi, bo jest tylko wynikiem 
naturalnej selekcji. 

Dziś jednak obserwujemy ciekawy 
stosunek do zjawiska wymierania dokto- 
rów. 

Rektor Uniwersytetu  Jagiellonsk::g0 
w przemówieniu inauguracyjnem z nie- 
pokojem zaznaczał, że ilość doktorantów 
zmniejszyła się w sposób katastrofalny. 
Prawnicy, aby utrzymać przy życiu więk 
szą ilość doktorów prawa, uzyskali | - 
zwolenie na zorganizowanie specjalnego 
studjum dla magistrów, pragnących ozdo 
bić się tytułem  doktorskim. Doktoraty 
więc, jako najwyższe stopnie naukowe 
otaczane są dziś gorliwą (nieraz trochę 
za gorliwą) opieką. A _ jednocześnie w 
szkolnictwie dyplomy doktorskie nie są 
uznawane nietylko za wyższy stopien 
naukowy, ale wogóle za dowód nauko- 
wego wykształcenia! Doktór fiłozofji w 
szkolnictwie jest pod względem nauko- 
wym siłą niewykwalifikowaną, tak, jak 
nieskończony student!.. 

To są paradoksy, kiepskie paradok- 
sy kryzysowych manowców.... 

Jest tych paradoksów, niestety, o wie 
le, wiele więcej... 

Jednem z doprawdy palących zada. 
chwili obecnej jest ostateczne rozst:zyg- 
nięcie naszego stosunku do nauki, bę ią 

cej fundamentem kultury narodowej 

W. Charkiewicz. 
  

MIN. ZALESKI U PREMJERA 

PRYSTORA 

WARSZAWIA. (tel. wł.). Dnia 22 b. m. 
Premjer Pirystor przyjął ma audjencji mi- 
nistra Zaleskiego. Tematem rozmów by- 
ła ogólna sytuacja międzynarodowa, oarz 
rezultaty podróży min. Zaleskiego do Pary 
ża i Genewy . 

PRELIMINARZ BUDŻETOWY 

ODDANY DO DRUKU 

MWARSZAMWIA. (tel. wi.) Jak się dowia- 
dujemy oddany został do druku już opraco 
wany i ustalony budżet na rok 33—34. W 
budżecie istnieją trzy rodzaje grup: ad- ministracja, przedsiębiorstwa, monopole. 
Preliminarz ma: rok: 33—34 zawierać będzie 
Jeszcze czwarty dział. ą mianowicie fundu- 
sze. — Ten dział obejmuje dochody i wy- 
datki wszystkich istniejących funduszów 
w liczbie 15. 
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Digloski o porozamieniu rządy Rzegzy 1 hillerówcani 
wyjaśnienia oficjalne. — Gen. Schleicher zaprzecza 

BERLIN PAT. — Rząd Rzeszy na 
wczorajszą wiadomość o mającej nastą- 
pić rekonstrukcji gabinetu zareagował a= 
głoszeniem krótkiego wyjaśnienia, że w 
łonie rządu panuje zupełna zgodność po 
glądów w sprawach bieżących zagadnień 
oraz że nikt nie myśli o zmianie dotych- 
czasowego kursu. 

Dzienniki przypuszczają, że rozbież- 
ność w łonie rządu istnieć miała prze- 
dewszystkiem między gen. Schleicherem 
a kancierzem Papenem oraz między mi- 
nistrem gospodarki Rzeszy Warmbold- 
tem jako reprezentantem interesów prze- 
mysłu a inicjatorem polityki kontyngen- 
towej ministrem rolnictwa Braunem. któ 
rego ustąpienie po wyborach uważają 
za pewne. 

Oficjalne wyjaśnienie rządu popiera 
osobiscie gen. Schleicher, który złożył 
kategoryczne oświadczenie na ręce przed 
stawiciela biura Wolfia, zaprzeczające 
temu, jakoby pobyt swój w Badenwei- 
ler wykorzystał dla celów politycznych, 
mogących zagrażać egzystencji obecne- 
go gabinetu. Podobne przypuszczenia 
Schleicher nazywa niedorzecznością. 

„Jestem w całkowitej zgodzie, zarów 

no pod względem rzeczowym, jaki po- 

litycznym, z zapatrywaniami kancierza 

Papena; podczas mego pobytu w Baden- 

weiler nie spotkałem się 7 żadną osobi- 

stością polityczną i nie zamierzam u- 

czynić tego w przyszłości" — pisze gen. 

Schleicher. 
Powyższe zaprzeczenie nie położyło 

jednak kresu pogłoskom o kombina - 

cjach politycznych, których inicjatorem 
czyni się nadal gen. Schleichera. 
  

  

Komplementowaliśmy naszego ministra spr. 

zagr. z powodu wywiadu, którego udzielił p. 

Knollowi przed wyjazdem do Genewy. Nie mo- 

żemy tego uczynić z powodu wywiadu, któ- 

ry od niego uzyskał p. Konrad Wrzos po ,0- 

wrocie z Genewy. 

Prócz kilkakrotnych zapewnień, że polskie 

ministerstwo spr. zagr. pracuje w porozumie- 

niu z francuskiem (któż w to wątpi!) p. Za- 

leski wypowiada taki frazes: 

— Jesteśmy sygnatarjuszami traktatu wer- 
salskiego i żadne zmiany w tym traktacie bez 
nas zrobione być nie mogą. 

Dla laika frazes ten brzmi bardzo sympa* 

tycznie. Ale odcyfrowanie jego politycznej tre- 

ści wskazuje, że jest on brzemienny w ważką 

deklarację, niekoniecznie fortunną. 

Aolbowiem praktycznie ten frazes ma takie 

znaczenie: 

Francja nie chciała konferencji  cztereca. 

Gdyby jakieś ciało, w rodzaju konferencji czte- 

rech, wymusiło zgodę Francji w pewnych spra- 

wach, to jeszcze Francja będzie mogła się po- 

wołać na nas, że staniemy jak mur za prote- 

stem. 

Znając metodę francuską do stałego spycna- 

nia nas do roli wiecznie protestującego Rocha 

Kowalskiego, deklaracja ta praktycznie nie 

wydaje się nam szczęśliwą. 

A cóż znaczą te słowa p. Zaleskiego teo- 

retycznie? Zdaniem naszem, są właśnie ofertą 
bronienia wszystkich. klauzul traktatu wersa!- 

skiego własnemi siłami, stanowią wystąpienie 

na ochotnika bronienia tych przepisów trakta- 

tu Wersalskiego, w których nawet Francja po- 

czyniłaby pewne ustępstwa. Otóż bronić do 5- 

statniej kropli krwi z żył, powinniśmy tylko 

naszego terytorjum, bronić całości traktatu 
Wersalskiego możemy w towarzystwie, nigdy 

w pojedynkę i na ochotnika. Cat. 

  

  

  

Nowy ambasador 

  

Nowy ambasador Królestwa ltalji w Pol- 
sce Giuseppe Bastianini złożył Panu Prezy- 
dentowi Rzeczypospolitej swe listy uwierzytel- 

niające. ' 
Ilustracja nasza przedstawia nowego ani- 
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„Politische Pressedienst““ stwierdza,, 
že na Wilhelmstrassę ujawniły się ener- 
giczne usiłowania w kierunku zbliżenia 
między rządem Rzeszy a narodowymi 
socjalistami. 

Korespondent „Welt am Abend“ do- 
nosi, že gen. Schleicher cieszy się coraz 
większem zaufaniem prezydenta Hinden- 
burga i pragnie wykorzystać obecny 
miomient dla weiągnięcia hitlerowców do 
koalicji rządowej. Akcji w tym kierunku 
stoją na przeszkodzie osoby kanclerza 
Papena i ministra v. Gayla, którzy przy 
rekonstrukcji gabinetu musieliby ustą- 
pić. 

kieę zbliżenia rządu z narodowyui 
socjalistami popierać mają przedewszy- 
stkiem koła przemysłowe, gotowe znow 
forsować myśl porozumienia Schleichera 
z. Hitlerem. 

Hugenbergowski „Local Anzeiger“ w 
korespondencji, omawiającej sytuację po 

Francuski pian bezpieczeństwa i rozbrojenia 
PARYŻ PAT. — Specjalna komisja 

Rady Obrony Narodowej zebrała się w 
sobotę celem ponownego rozpatrzenia 
projektu znanego pod nazwą „irancuski 
plan rozbrojenia i bezpieczeństwa". 

Projekt ten ma być złożony w dniu 
3 listopada w biurze konierencji rozbro , 
jeniowej. Ze względu na to, że prace 
kemisji są pierwszo: zędnej wagi, w dzi- 
siejszej l. nferenci, oprócz pretnjera 
Herriota, jako stałego jej przewodniczą- 
cego ' przedstawicieli wszystkich zain- 
teresow arrych w sprawie obrony na/odo 
wej ministerstw, uczestniczył generalny 
saspektor armji irancuskiej gen. wWey- 
gand oraz szef trancuskiego sztabu gene 
raineco Gamelin, 

W 'diug pogłosck, plan irancuski roz 
waża możliwość zaproponowania wszy - 
stkim państwom reprezentowanym w Ge 
newie utworzenie armji o charakterze 
wyłącznie obronnym. 

Przed pojedynkiem wyborczym: 
Hoover—Roosevelt 

LONDYN PAT. „Daily Herald“ 
stwierdza dzilš że klęska Hoovera przy 
nadchodzących za dwa tygodnie wybo- 
rach na prezydenta Stanów  Zjednoczo- 
nych jest rzeczą pewną. Dziennik uważa 
zwycięstwo Hoovera za przesądzone, a 
na dowód swych przewidywań przytacza 
wyniki próbnego głosowania, urządzone- 

Nowy komisarz Ligi Naredów w Gdańsku 
Sprawa obywatelstwa gdańskiego urzędników 

  

TELEGRAMY 
RADA MINISTRÓW 

WARSZAWA. (tel. wł.), W poniedzia- 
łek dnia 24 b. m. odbędzie się posiedzenie 
Rady Ministrów, na którem poruszone zu- 

staną sprawy bieżące. 

DYMISJA RZĄDU W CZECHOSŁO - 
WACJI 

PRAGA PAT. — Rada ministrów zgłosiła 
kolektywną dymisję. Jednocześnie Rada przy- 
jęła do wiadomości oświadczenie, że przewod- 
niczący Izby Malypeter zdołał zapewnić warun 
ki późniejszej współpracy obecnej koalicji. -— 
Wobec tego oczekiwane jest niebawem stwo- 
rzenie nowego gabinetu pod przewodnictwem 
Malypetera. W gabinecie tym zajść mają bai- 
dzo niewielkie zmiany personalne. Dotychczas 

nie ogłoszono żadnego komunikatu oficjalnego 

POGRZEB HR. GRAVINY 

LANCIANO. PAT. Odbył się tu-po- 

grzeb hr. Graviny, wysokiego komisarza 
Ligi Narodów: wi w. m. Gdańsku. Prasa 
włoska, podając wiadomość o przybyciu 
hr. Graviny z Włoch do Italji, podkreśla 
fakt, że polskie władze kolejowe oddały do 

dyspozycji rodziny zmarłego specjalny wa- 
gon. у 

NOWE STARCIA W SIEMMERING 

WIEDEŃ PAT. — Wczoraj wieczorem w 
dzielnicy wiedeńskiej Siemmering doszło do 
starcia między komunistami a policją. Mimo za 
kazu zgromadzeń zebrali się komuniści na pla 
cu przed browarem i domagali się hałaśliwie 
uwolnienia aresztowanych członków Schutz - 
bundu. - 

Urzędnik policyjny został obrzucony kamie- 

LONDYN PAT. — Delegat rozbroje- niami. Dano doń też dwa strzały, które jed- 
nak chybiły. Policja ze swej strony dała rów- niowy Hoovera Norman Davis zaproszo- |. .. 3 i doša) 

ny zostal przez premjera „Mac Donalda ZE L Kinai Lp „i 
do Chequers, dokąd udał się w dn. 22 b. BILANS KOMINTERNU 

I m. rano. 

W Cheguers prowadzone będą po- MOSKWA. PAT. Ogłoszony na czwartem 
plenarnem posiedzeniu Kominternu bilans między Mac Doaaldem a Davisem rozmo 

wy na 4 tematy, a mianowicie: rozbroje 7% rok 1931 zamyka się cyfrą 1.295.316 do- 
nia morelnego, wznowienia prac konfe- 1arów, z czego 756.900 dolarów wynoszą 
rencji rozbrojeniowej, załatwienia rapor- R o Moly Kakongo), PAB 
tu Lyttona oraz programu wszechświato- RE i Alų es 
wej konierencji ckonomicznej w Londy- KONCERT RUBINSTEINĄ 

W MOSKWIE nie. Nałeży wziąć pod uwagę, że Mac 

Donald prowadząc rozmowy z Norma: — MOSKWA. PAT. Wczoraj w przepelnio 
nej sali komserwatorjum moskiewskiego neni Da.1isem, widzi w nim nietylko spe 

cjalnego delegata rozbrojeniowego Hoo- odbył się pierwszy koncert Artura Rubin- 
vera, lecz - ra wypadek zwycięstwa sztejna, w obecności członków poselstwa 

polskiego z ministrem Patkiem na czele. Roosevelta — sekretarza stanu w przy- 
Obecni byli również sekretarz CKW szłym tżączie. 

ZSRR Jenukidze, zastępea komisarza spraw 
zagranicznych Karachan oraz naczelnik u- 
rzędu sztuki Andrejew. Publiczność po- 
witała polskiego artystę bardzo serdecznie, 
darząc go długotrwałemi oklaskami i zmu- 
szając do wielokrotnych bisów. 

CENTRALA PROPAGANDY KOMIN- 

TERNU PRZENIESIONĄ DQ STOK- 
HOLMU 

STOKHOLM. PAT. Jak podaje „Sven- 
ska Dagbladet*, władze sowieckie posta- 

nowiły przenieść siedzibę propagandy 

zagramicznej z Berlina do Stokholmu. Jed 
nym z motywów tej zmiany ma być fakt 
że delegacja handlowa Sbwietów korzysta 

z mietyikalności dyplomatycznej. Dalej 

dziennik podaje, że ostatnio wladze so- 
wieckie miały zwrócić się do rządu szwe- 
dzkiego o wydanie paszportów @а licz- 

  

lityczną w Niemczech wyraźnie wskazu- 
je, że pogłoski o zmianach w gabinecie 
po wyborach łączą się nietylko z ewenti1 
alnym wynikiem wyborów, ile raczej z 
dążeniem poszczególnych osobistości, 
pragnących uzyskać wpływ na bieg wy- 
padków. 

Osobistości te wysuwają na następ- 
ców Papena i Gayla — według donie- 
sień prasy — kandydatury Strassera i 
Fricka, na miejsce zaś ministra rrolnic- 
twa Brauna — barona von Luninka. — 
Wymiieniomy wczoraj przez prasę jako 
ewentualny przedstawiciel „kół zawodo- 
wych“ w zrekonstruowanym gabinecie 
Leipart ogłosił dziś oświadczenie, że w 
sprawie wysuwanej przez Strassera idei 
wspólnego frontu zawodowego z rarodo 
wymi socjalistami włącznie nie prowa- 
dził żadnych rokowań ze Schleicherem. 
Nie brał on również udziału w jakichkol 
wiek rozmowach na temat tworzenia no 
wego rządu. 

NORMAN DAVIS ZAPROSZONY 

DO CHEQUERS 

» 

go przez znane pismo literacko - polity- 
czne. 

Z otrzymanych dotychczas 2.600 ty- 
sięcy odpowiedzi trzy piąte głosów wy- 
powiedziało się za Rooseveltem, a tylko 
dwie piąte za Hooverem. Z 48 stanów 
Roosevelt uzyskał w tem próbnem głoso 
waniu większość w 39 stanach. 

nych delegatów handłowych, eo pozosta- 
niemieckich wać ma w związku z przeniesieniem sie- 

GDAŃSK PAT. — W sobotę przed nisier Papee wniósł w imieniu Rządu PZP) Satrali propagandowej. 
południem nowy wysoki komisarz Ligi 
Narodów Rosting złożył oficjalną wizytę 
komisarzowi generalnemu R. P. min. 
Papee. Następnie p. minister Papee re- 
wizytował komisarza Rostinga. Również 
w sobotę przed południem nastąpiła 
wymiana wizyt między wysokim komisa 
rzem a prezydentem Rady Portu. 

GDAŃSK PAT. — W dn. 22 bm. ko 
misarz generalny R. P. w Gdańsku mi- 

  

włoski w Polsce    
basadora włoskiego w otoczeniu członków ur 
basady oraz urzędników M.S.Z. z szefem Pro- 
tokułu Dyplomatycznego p. Romerem, przy 
składaniu wieńca na Grobie Nieznanego Żoł- 
nierza. Ambasador oddaje ukłon faszystowski. 

CZTERNAŚCIE GODZIN 
NĄ SZYBOWCU 

MOSKWA, PAT. Podczas zawodów sa- 
molotów. bezmotorowych na Krymie Goło- 
pim utrzymał się w powietrzu 1 4godzin i 

50 minut., bijąc rekord. Stepanczonok do- 
konał na samolocie motorowym 29 t. zw. 
martwych pętli. 

TOM MIX SPADŁ Z KONIA 

HOLLYWOOD. PA'T. Znany aktor fil- 
mowy: i jeździec Tom Mix spadł ze swego 
konia „Tony* tak nieszczęśliwie, że od- 
miósł ciężkie rany, Wypadek ten miał miej 
sce przy nakręcaniu filmu. Tom Mix odzy- 
skał przytomność dopiero po 7 godzinach. 

TRAGICZNY FINAŁ MECZU 
PIŁKARSKIEGG 

HAMBURG. PAT. Z Richmond w Ah- 
glji donoszą o tragicznym wypadku, jaki 
miał miejsce na meczu piłki możnej. 21-le- 

tni John Woodas znany w Anglji ze zna- 
komitych „główek* i popularmy zwany 
<złowiekie o żelaznej czaszce odbijając gło- 

wą niezwykle ostrą piłkę padł nieprzy- 

tomny i w dwie godziny później zmarł. 

BUNT WIĘŹNIÓW W KINGSTON 
TRWA 

KINGSTON (Ontario) PAT. — Dotychczas 
nie zdołano zapanować nad zbuntowanymi 
więźniami, którzy w liczbie 200 obezwtadniti 
40 dozorców więziennych. trzymając ich jako 
zakładników. Władze wahają się użyć wojska, 
dla stłumienia buntu i chcą grożbami zmusić 
buntowników do poddania się. 

SOWIETY UZNAJĄ MANDŻUKO 

LONDYN. PiA!T. „Daily Telegraph" do- 

nosi, jakoby Riosja Sowiecka zamierzała 

wikrótce unzać państwo Mandżuko de jure 

i zawrzeć z tem państwem oraz z Japonją 

pakt o nieagresji. 

Rzeczypospolitej do wysokiego komisa- 
rza Ligi Narodów p. Rostinga sprawę 
zmiany atypulacyj umowy warszawsk'»;, 
dotyczących nabycia cbywate'stwa 
przez przyjętych do służby w womem 
mieście urzędników niemieckich. 

Rząd polski domaga się uchyteria 
postanowień «ktychczasowych, które u- 
możliwiały urzędnikom niemieckim naby 
wanie obywatelstwa gdańskiego i po- 
zwalały Senatowi na systematyczne ob- 
sadzanie obywatelami miemieckimi wol- 
nych stanowisk iw publicznych urzę- 
dach wolnego miasta. Wobec roli, jaką 
odegrali w życiu publicznem wolnego 
miasta masowo sprowadzani niemieccy 
urzędnicy, sprawa ta ma doniosłe zna- 
czenie polityczne, Załatwienie jej przez 
organa Ligi Narodów w znacznej mierze 
może wpłynąć na rozwój stosunków pol 
sko - gdańskich. Zarazem zagadnienie 
to ma duże znaczenie gospodarcze, ponie 
waż urzędnicy niemieccy odbierają moż- 

ność zarobkowania obywatelom gdań- 
skim i przyczyniają się ten sposób do 
wzrostu bezrobcia w Gdańsku. 

Należy się spodziewać, że wniosek 
polski przyjęty będzie przychylnie przez 
sfery demiokratyczne, które oddawna 
zwracają uwagę na ujemną rolę urzędni - 
ków niemieckich w stosunkach politycz- 
nych. w -Gdańsku. 

Pod tym względem nader charaktery 
styczne są uwagi, wypowiedziane mię- 
misarza Ligi Narodów w Gdańsku von 
Hammela w publikacji pod tytułem: — 
„Danzig et quelques aspekts du proble- 
me germano - polonais", wydanej przez 
Fundację Carneggi ego w Paryżu w ro- 
ku 1932. :



  

SŁOWO 
  

SILVA RERUM 
Dzień Pomorski (244) podaje cieka- 

wą statystykę uniwersyteckich dyplo- 
mów za r. 1930 — 31. 

Według ostatnich zestawień Głcwnego U- 
rzędu Statystycznego, wyższe zakłady nauko 
we w Polsce wydały w roku 1930 — 51 ogó- 
łem 4.951 dyplomów, z czego 4,483 przypada 
na zakłady państwowe, 468 zaś na zakłady 
prywatnych. Na ogólną liczbę dypiomowanych 
przypada 3,809 mężczyzn i 1.142 kobiet. 

Wydział teologiczny ukończyło 104 osób, 
prawo i nauki polityczne — 1473, medycynę 
476, iarmację 187, weterynarję 153, dentysty- 
kę 88, filozoiję 1,086, rolnictwo 221, inžynie- 
rję i komunikację 193, architekturę 110, me- 
chanikę i elektrotechnikę 250, chemię 95, mier 
nictwo 32, górnictwo i hutnictwo 64, sztuki 
pękne 43, nauki handlowe 352, wychowanie 
fizyczne — 7 osób. 

W poprzednim roku akademickim zakłady 
naukowe wydały ogółem 4,637 dypłomów, z 
czego mężczyźni otrzymali 3,654 dypiomy, a 
kobiety 983 dyplomy. , 

Niestety, nikt nie prowadzi statysty- 
ki, któraby wykazywała, jaka ilość dj- 
plomowanych absolwentów wyższych u- 
czeini otrzymała odpowiednie posady. 
Przypuszczać niestety można, iż osoby, 
które po skończeniu wyższych zakładów, 
znalazły zatrudnienie zgodnie ze swoją 
specjalnością, a nawet — jakiekolwiek 
zatrudnienie, — stanowią mniejszość. 

Gazeta Warszawska (323), równizż 
operując danemi statystycznemi, niówi o 
pisarzach polskich. Z jakich warstw spo- 
łecznych rekrutują się literaci polscy: 

Ziemianie (zawód rodziców) stanowią 
32,9 proc. ogółu literatów, biorących udział w 
ankiecie, gdy procent tej warstwy wynosi w 
Polsce 0,6, kupcy, przemysłowcy stanowią 5,1 
proc. (wobec 6,0 proc. ludności Polski), pra- 
cownicy umysłowi i wolne zawody — 56,3 
(wobec 5,1 proc.), robotnicy — 3,8 proc. (wo- 
bec 35,5 proc.); wreszcie z włościaa wywodzi 
się zaledwie 1,9 proc. literatów wobec 52,8 
proc. tej warstwy w Polsce. 

Rzuca się w oczy fakt, że ze sier wło- 
ściańskich pochodzą wyłącznie literaci — męż- 
czyźni (ani jednej kobiety!). 

Jakie wykształcenie posiadają polscy 
literaci? 

82 proc. posada wykształcenie wyższe 
(choć nie wszyscy pokończyli studja), 13 
proc. średnie, 5 proc. — niższe i domowe. 
Wyższym poziomem wykształcenia wyróżnia- 
ja się mężczyźni. Mężczyzn z wyższem wy- 
kształceniem mamy 89 proc., kobiet zaś tylko 
62 proc. 

Najwyższym poziomem wykształcenia wy- 
różniają się krytycy, niskiem — tłumacze i 
poeci. Najbardziej uczęszczanym  fakultetem 
byi wydział humanistyczny uniwersytetów. Na 
drugiem miejscu idzie wydział prawno-ekono- 
miczny, na trzeciem — nauki matematyczno- 
przyrodnicze. Stadjom humanistycznym poświę 
cają się głównie krytycy, prawno-ekonomicz- 
mym — powieściopisarze. U poetów przeważa 
wykształcenie humanistyczne. 

„Wyższe wykształcenie" bez skoń- 
czonych studjów uniwersyteckich wygią 
da nieco oryginalnie, ale, trzeba przy- 
znać, że w statystyce prezentuje sie 

wspaniale!.. : 

Bardzo ciekawe są dane, wykazują- 
ce znajomość obcych języków. 

Znajomość obcych języków jest wśród na- 
szych pisarzy duża. Na 197 pisarzy tylko je- 
den nie zna obcego języka. Sześciu pisarzy 
włada jednym obcym językiem, 33 — dwoma 
obtemi językami, 52 — trzema, 53 — cztere 
ma, 28 — pięcioma, 10 — sześcioma, 9 — sied 
mioma, 5 — ośmioma. Najwięcej literatów wła 
da językiem niemieckim (180 t.j. 97 proc.) na- 
stępnie francuskim — 179 (90 proc.), rosyj- 
skin — 122 (62 proc.), angielskim — 82 (41 
proc.), włoskim — 66 (33 proc.), „ukraińskim 
— 24 (i2 proc.) czeskim — 20 (10 proc.) hi- 
szpańskim — — 12 (6 proc.), i t.d. Łacinę 
zna 12 proc. pisarzy, grecki — 7 proc. san- 
skryt — jeden (0,5 proc.) W znajomości języ- 
ków obcych przodują pisarze pochodzący z 
Warszawy (53 proc. ogółu urodzonych w War- 
szawie zna cztery lub pięć języków). Pisarze 
generacji powojennej wykazują słabszą znajo- 
mość języków obcych, niż pisarze przedwojen- 
ni. Gdy ci znają przeciętnie 3, 4 języków, lite 
rat powojenny posiada tylko 2,8. W znajojmo- 
ści obcych języków przodują oczywiście tłu- 
macze, następnie idą krytycy powieściopisarze, 
pisarze sceniczni, poeci, wreszcie — publicy- 
ści. 

Wreszcie: we jakiej dziedzinie litera- 
tury pracują nasi pisarze? 

Udział kobiet najwyższy jest w pracy prze 
kładowej, mężczyzn — w poezji. Pisarze gene- 
racji przedwojennej uprawiają częściej dramat, 
publicystykę i krytykę, pisarze powojenni — 
poezję. Historją literatury zajmują się przewa- 
żnie mężczyźni. W tym zakresie zwraca uwa- 
gę mały udział generacji powojennej. W  sto- 
sunku do pokolenia przedwojennego udział ten 
przedstawia się jak 1 do 7. 

Lector. 

Poeta 
On miał lat pięćdziesiąt jeden, — ona 

— dwadzieścia. 
On był sławnym poetą i profesorem 

uniwersytetu, — ona — typową „panną 
z dobrego domu“: w miarę pustą i lek- 
komyślną, w miarę inteligentną i wy- 
kształconą, — doskonale obytą towarzy- 
„sko i obdarzoną tym cudownym niewie- 
ścim instynktem, który pozwala na do- 
konywanie najzuchwalszych czynów, bo 
wskazuje na drogi najprostsze. 

On wyszedł z pod strzechy wieśnia- 
czej i swe stanowisko w społeczeństwie 
i narodzie zawdzięczał tylko potędze 
swego talentu, niezłomnej woli i nie- 
zwykłej pracowitości — ona była córką 
generała, wychowaną w dostatku, nie 
znającą żadnych trosk. 

On był Polakiem, żywiącym szczerą 
niechęć do Rosji, ciemiężycielki Polski, 
— ona — Rosjanką, której otoczenie od- 
nosiło się do Polaków nieufnie i wrogo. 
Jej matka już podczas wojny światowej, 
która ją zaskoczyła na ziemiach polskich, 
mówiła ze szczerem przekonaniem: „A 
jednak nigdy nie zobaczą tej swojej wol- 
ności przeklęte Polaczyszki!“... 

On władał bodaj wszystkiemi 
pejskiemi językami, z wyjątkiem  jedne- 
go — rosyjskiego, — ona nie umia'a 
mówić po polsku. 

Poznali się we Włoszech, — rozma- 
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Czemerys głoduje 
i w szpitalu 

Qdpowiedź Monopolewi 
W ósmym dniu swej głodówki będącej 

protestem. przeciwko odebraniu mu konce- 
sji na na hurtownię tytuniową  imwalida 
wojenny Czemerys odpowiedział prasie 

wianszawskiej ma komunikat Pol. Mono- 
polu Tytoniowego, zamieszczony przez nas 

bez streszczeń we wczorajszym numerze. 

„Spólmikiiem i zastępcą moim ofiejal- 

mym — mówi — w hurtowni tytuniowej w 
Przedborzu był Mojżesz Łenga. Spółka po- 
legała na tem, że Łenga eksploatował kon- 

cesję, a ja otrzymywałem od niego miesię- 

czną pensję, ustalomą umową. Ten sposób 

postępowania z koncesjami inwalidzkiemi 

j ktykkowany jak wiadomo zarówno 

społeczeństwu, jak i władzom. 

— Mieszkałem w tym czasie we Lwowie 
W dmiu 12 ezerwca 1932 sr. otrzymałem de- 
peszę od Łengi, który wzywa mię do na- 
tychmiastowego przyjazdu wyj iż 
na pensję moją, pobieraną od niego władze 

małożyły areszt., Pojechać nie mogłem, —- 
więc wysłałem do Mojżesza Łengi list. Do 

listu tego dołączyłem podanie do Izby Skar 
bowej w! Kielcach, w którem proszę O 

przepisanie koncesji ma żonę mą Zofję 

Czemerysową. Jest to zgodne z ustawą i 
praktykowane. 

— W konkluzji do Rumunji jak to za- 
mierzalem nie wyjechałem, natomiast ode- 

bramo mi koncesję”. 
W! SZPITALU RZIECIĄTKA JEZUS 

W chwili obecnej Czeremys znajduje 
siię w wamsz. szpitalu. im. Dziec. Jezus do- 
kąd przywieziony: został przez policję i u- 
mieszezony do ogólmej sajli. Mimo  pairo- 
krotnego wzywania do przyjęcia posiłku 
inwalida odmawiał. Stan ten trwa do dzi- 
siejszego dnia. Przybladł jeszcze bardziej 
i lekarze stwierdzają osłabienie. 

  

  

       

   

  

   
  

  

  

  

Za „šwietą“ krowę—17 ofiar 

W niewielkiej mieścinie Budhata w indyj- 
skim Pendżahe miały miejsce krwawe samosą 
dy na tle religijnem. Oto kapłanom bramiń- 
sniego wyznania zginęła krowa, używana do 
otbrządów oczyszczających. Na wiadomość © 
tem trzech strażników świątyni porwało za 
broń i biegnąc przez ulice miasta strzelało 
do każdego napotkanego muzułmanina w tem 
przekonaniu, że kradzieży dopuścili się wrogo 
do nich odnoszący się wyznawcy Mahometa. 

Slutki były straszne. Nim żołnierze koło: 
mjalni zdołali rozbroić fanatyków, zabili oni 
na miejscu osiem niewinnych osób, w tem trzy 
kobiety i ranili dziewięć innych. 

Radjo gotuje parówki 

W zakładach Westinghouse Electricał Com 
pany w Pittsburgu inżynierzy amerykańscy 
dokonali próby z ugotowaniem kiełbaski z ga- 
tunku „parówek* za pomocą poddania jej dzia 
łaniu promieni radjowych. 

Powodzenie, jakie miała owa próba skło- 
niło ich do twierdzenia, że już siła radja wy- 
zyskana będzie i do przyrządzania potraw uni 
kając tych trudności i nieprzyjemności, jakie 
daje dzisiejsza kuchnia. 

Czy to aby będzie najtańszy sposób? 

ET ITU   

KROSNO PAT. — W dniu 22 bm. 
rozpoczęły się tu obrady 6-go zjazdu naf 
towego, zwołanego do Krosna w przed- 
dzień odsłonięcia pomnika ignacego Łu 
kasiewicza, twórcy polskiego przemysłu 
naitowego. 

Z ramienia rządu na uroczystość przy 
byli minister przemysłu i handlu Zarzy 
cki, jako przedstawiciel Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej, minister poczt i te 
legrafów Boerner, dyrektor departamentu 

   

rskiej udzielił właśnie nieocze 
kiwanego wywiadu sir Hubert Wilkins, kierow 
nik nieudałej ekspedycji zeszłorocznej łodzią 
podwodną do bieguna północnego. Wilkins nie 
przesiaż pracować gorączkowo. — W 1934 r. 
frzedsizbierze jak zapowiada — nowy 
szturm po przez lody arktyczne do bieguna. 

Będzie to ekspedycja wypracowana co do 
szczegółów najzupeinie. Już obecnie wykreślo- 
na jest jej marszrutą, Biec ona będzie tym ra 
zem od wybrzeży Ałaski aż do pewnego pun 
Kiu, bezpośrednio na północ od niej, a oddalo 
nego o 1300 kilometrów. Miejsce to jest nie- 
dosiępne dla okrętów. O 800 km. od niego roz 
poczyna się stała zapora lodowa. „Możnaby ją 
przevyc samolotem“ — projektował jeden z to 
y.arzyszy Wilkinsa. Otóż nie. Spiętrzenie kier 
i zwałów lodowych jest bowiem tego roflzaju 
że uniemożliwia lądowanie, narażając lotników 
na rozbicie się wrąz z maszyną. 

Lopiero teraz otrzyniano też wyjaśnienie, — 
claczego pierwsza wyprawa Wilkinsa skończy 
ła się odrazu fiaskiem. Nie mogło być inaczej 
— dowodzi Wilkias — łóż podwodna, jaka 
tniażem, był to wypożyczony od marynarki Sta 
nów 

MORSKI GRUCHOT 
niemal niezdatny do żeglugi Obecnie posługi- 
wać się będziemy specjalnie zbudowaną todzią 
gdzie wykorzystamy jeszcze doświadczenia po 
przedniej próby. I co do konstrukcji, co do 
wielkości prześcignie otia o wiele tamtą. 

„AUTOBUS MORSKICH SZLAKÓW* 

Wilkins jest entuzjastą łodzi podwodnej ja 
ko już nie bojowego narzędzia marynarki, ale 
poprostu jako znakomitego środka komunika- 
cyjiego. Wskazuje tu na jeden _ szczególny 
przykład: mianowicie nieznany w Europie wy 
padek z portem Churchilt (Kanada). Port ten 
położony jest nad zatoką Hudson. Zatoka nie 
zamarża zimą, ale zato cieśnina łącząca ją z 
Atlantykiem jest przez większą część roku pod 
łodem. Mimo to port jest stale czynny, właśnie 
dzięki temu, że już obecnie 

utrzymuje się stałą komunikację za po 
średnictwem kiiku łodzi podwodnych, 
«!а których metrowej grubości skorupa 
lodowa nie przedstawia oczywicśie naj 
mniejszej trudności. 

Dzięki temu mało dotąd znany port staje 
sę poważnem centrum  handlowem dominjum 
kanadyjskiego, a rząd buduje całą sieć kolejo- 
wą, która zawęźli się właśnie w tem miejscu. 
Wilkins jest zdania, że jeśli rozbudowa łodzi 
podwodnych pójdzie w kierunku stałego po- 
większania ich objętości i pojemności, — to 
stworzą one poważną konkurencję zwłaszcza 
wszędzie tam, gdzie ma się do czynienia z lo- 
dami — okrętom, jako środek komunikacyjny. 
„Gdy chodzi o stałe połączenie między Kana- 

_ „Po 
Prasie nowoj 

    

    

   

  

  

Kat. Karpiński w poniedziałek powraca 
do Warszawy 

STAMBUŁ PAT. — Kpt. Karpiński 
startuje w niedzielę rano ze Stambułu. 
Do Warszawy przyleci w. poniedziałek 

o 15.30, w razie sprzyjających warun- 
ków lotu. Lądowanie ma nastąpić na tot 
nisku cywilnem w Mokotowie. 

  

  

NA LOTNSKU W TEHERANIE 

i żona 
wiali, a później korespondowali ze sobą 
po niemiecku... 

Co mieli ze sobą wspólnego? — Zda- 
wałoby się — nic! A jednak powstała 
gorąca, pełna niepokoju, lecz pobudza- 
jąca do najwyższych lotów miłość --- 
mocna, głęboka. Skojarzyło się niepospo- 
lite małżeństwo, trwające lat szesnaście, 
aż do jego Śmierci... 

Kimże byli ci „on* i „ona*? 
On — to znakomity nasz poeta ]аг 

Kasprowicz. Ona — Marusia Buninów-- 
na, późniejsza Marja Janowa Kasprowi- 
czowa, która ostatnio dała się poznać, 
jako autorka bardzo ciekawego „Dzien- 
nika“*). ; * 

Dwie pierwsze części tego Dzienni- 
ka, które obejmują czas od pierwszych 
dni znajomości (r. 1910) do stycznia 
1922 r., zawierają niezmiernie ciekawy 
materjał, dotyczący nie tyle może życia 
poety, ile dojrzewania, rozwijania się i 
przekształcania się nieprzeciętnej duszy 
kobiecej, pragnącej czynów wielkich i 
lotów wysokich. 

Historyk literatury, 
słych .a pewnych danych, 

szukający $с!- 
dotyczących 

*) Marja Aaa Kasprowiczowa. Dzien- 
nik. Cz. I — Moje zycie z nim. Część Il — 
Wojna. Wyd. Instytutu Literackiego. Warsza- 
wa, 1932, str. 462. (Następne dwie części: 
Bunt i pojednanie ukażą się w druku wkrótce) 

  

genezy poszczególnych utworów, nie wie 
le będzie miał pociechy z ogłoszonych 
dwu części Dziennika: trochę wiadomo- 
ści o „Księdze ubogich“, więcej nieco 
o „Marchołcie' — i na tem bodajże ко- 
niec. Znacznie więcej jest materjału, od- 
noszącego się do samego poety i zary- 
sowującego jego głębokie przeżycia, 
związane z nieco spóźnioną, a wskutek 
tego mającą nuty niemal tragiczne — 
miłością do miłodziutkiej żony. 

Najwięcej jednak w dzienniku 
materjału psychologicznego, dotyczące- 
go bezpośrednio samej autorki, która 
odrywając się na zawsze od swego oto- 

jest 

czenia i wchodząc do Środowiska ca- 
kiem jej nieznanego, miała przeżycia 
wyjątkowo ciekawe i głębokie. 

Jan Kasprowicz w chwili małżeństwa 
z Marusią Buninówną, miał przeszło 
pięćdziesiąt lat, był jednym z najsław- 
niejszych polskich poetów, był profeso- 
rem, — słowem był człowiekiem całko- 
wicie skrystalizowanym wewnętrznie i 
nie mogącym ulegać zmianom. Jego na- 
tura — bujna, despotyczna, twórcza —- 
wciąż szukała obcowania z kobietą, dii- 
chowo zapładniającą artystę, ale dwu- 
krotne nieszczęśliwe małżeństwa, budzi- 
ły naturalną nieuiność względem kobiet. 
Stąd ta miłość do „Marusi* — namiętna, 
burzliwa, pełna bezgranicznego uwielbie 
nia, — a jednocześnie małostkowe sceny 
zazdrości i stała gotowość do zerwania 
stosunków. 

Po pewnej, wyjątkowo gwałtownej 

Uroczystości ku czci gn. Łukasi 
górniczo - hutniczego w Ministerstwie 
Przem. i Handlu p. Peche i inni. Obra- 
dom przewodniczy prezes Rady Zjazau 
Naftowego prof. Bielski. 

KROSNO. PAT. — W przeddzień u- 
roczystości odsłonięcia pomnika Ignace- 
go Łukasiewicza miasto udekorowano 
bogato flagami i festonami. Wspaniałe 
przybrano dworzec kolejowy i wiele in- 
nych budynków. W oknach domów wid- 
nieją nalepki z podobizną Łukasiewicza. 

lady arktyczne szturm drugi” 
dą a Angiją — to już przykład z portem Chur 
chill dowodzi nam, że moje przewidywania już 
nie są tylko mirażem przyszłości”. 

Wilkins zakończył swe wywody wskaza- 
niem na jeszcze jedną okoliczność:. na tę mia- 
nowicie, że łódź podwodna jest w stanie rozwi 
mąć niemal dwukrotnie większą szybkość, niż 
dzisiejsze, nawet doskonale wyposażone w u- 
rządzenia techniczne, okręty. Dziś mówi się 
wiele o niebezpieczeństwie, związanem jakoby 
z łodziami podwodnemi. jest to absolutnie tak 
samo prawdziwe, jak to, co mówiono temu kil 
ka lat o „niebezpieczeństwie* podróżowania 
samolotami, powołując się na wypadki lotnicze 
które zdarzały się oczywiście tylko wtedy, gdy 
chodziło o samoloty wojskowe lub zawodo- 
wych rekordzistów. Praktyka linij pasażerskich 
udowodniła co innego. Dziś nikt się nie boi po 
dróżować samolotem. Za parę lat nikt się nie 
będzie obawiał odbyć podróż — łodzią pod- 
wodną”. PREST. 

REES B   

    

W dniach 22 i 23 b.m. odbędą się w Kro 
śnie (woj lwowskie) uroczystości, związane ze 
zjazdem naftowym w ramach, których odsło- 
nięty zostanie pomnik Ignacego Łukasiewicza, 
twórcy przemysłu nattowego w Polsce, oraz 
pierwszego prezesa Krajowego Towarzystwa 
Naftowego. 

  

Wesele Księcia szwedzkiego 
Mała rezydencja przedwojenna Koburg we 

Frankonji stała się ostatnio ośrodkiem niezwy- 
kłego tętna życia i kałejdoskopowo zmienia- 
jacych się programów uroczystości. Dopiero 
niedawno witano tam nowokreowanego oby- 
wateła honorowego w osobie Adolia Hitlera. 
Niebawem jednak sztandary swastyczne mu- 
siały być zwinięte i ukryte, bowiem  rozpo- 
czynają się uroczystości innego rodzaju, 67 
przedstawicieli koronowanych rodzin Niemiec, 
Szwecji, Norwegji, Dauji, Anglji, Rosji i Bul- 
garji, zjechało się aby być świadkami małżeń- 
stwa z miłości między księciem  Gustawera 
Adoliem, najstarszym synem szwedzkiego na- 
stępcy tronu i księżniczką Sybillą Koburg- 

Gotha. : 
Jest to bodaj pierwsze międzynarodowe 

małżeństwo książęce, odbywające się w Niem- 
czech od czasów proklamowania republiki. 
Trzydniowemu świętu nadano charakter czy- 
sto rodzinny, Ani Szwecja, ani Niemcy, nie bę- 
dą reprezentowane przez oficjalne osobistości. 
Z ramienia Szwecji przybywa jedynie poseł 
Wirsen ze swoją małżonką. Ze strony Niemiec 
zaproszono tylko przedstawicieli władz lokal- 
nych, jak rezydent Frankonji, burmistrz Kobur- 
ga etc. Coprawda koło rodzinne jest dość 
wielkie, aby zapełnić pokaźną listę gości we- 
selnych. 

Ze Skandynawii przybywa — narzeczony 
już jest obecny i czekana zamku Callenberg 
— następca tronu szwedzkiego — jego żona 
(macocha narzeczonego), wraz ze wszystkie- 
mi dziećmi, następca tronu norweskiego z żo- 
ną, książę Harald, oraz księżniczki Teodora i“ 

Galima z Danji. : 

Z Anglii: książę Artur Connaught z żo- 
ną, lady Patricia Ramsay (wujaszek i ciotka 
narzeczonego), księżniczka angielska Alicja 
(siostra księcia koburskiego) ze swym mai- 
žonkiem, hrabią Athlene (bratem króla angiel 

skiego), 
Z Bułgarji: car Ferdynand (przebywa 0- 

czywiście nie z Bułgarji ponieważ stale mie- 

szka w Koburgu) i księżna Eudoxia. 
Z Rosji (oczywiście nie z Rosji, a z Bre- 

tanji): wielka księżna Cyrylowa, która zwie 
siebie carową i księżniczka Kira. || 

Wreszcie z Niemiec b. kronpriaz i cały 
szereg książąt. Ri 

Król szwedzki, Gustaw V, odwołał swój 

przyjazd na uroczystości weselne. Podobnie 
książę Walji zawiadomił rodziców panny mło- 
dej, że na Ślub nie przyjedzie. Przyczyną tej 
„abstynencji* królewskiej jest zbyt silne anga- 
żowanie się księcia koburskiego po stronie 
Hitlera. 

Książęce wesele trwać będzie pełne trzy 

doby i odbywać się będzie w warunkach, 
jakie przypisuje etykieta minionych dni. W 
W długim programie uroczystości, spotykamy 

bankiety, na których osobno zasiadają książę- 
ta, a osobno ich świty, widzimy osobne drzwi 
wejściowe, osobne poczekalnie, osobne toyers 
teatralne i osobne trybuny a nawet osobne 
książki do wpisywania nazwisk. я 

W jednym ze sklepów w Koburgu widnie- 
ją w oknach wystawowych prezenty ślubne, 
przygotowane dla narzeczonych przez miasto 
i okoliczne gminy. Okolice Koburga należą do 
najuboższych, najbardziej wynędzniałych pa: 
łaci Niemiec. Dlatego też podarki są pozba- 
wione wszelkiego przepychu, ale cechuje je 

scenie zazdrości, pięćdziesięciodziewie - 

cioletni poeta mówił: 
— Marusiu, Marusiu, co ja przeżywa- 

łem przez te dni! Wstrząsnęłaś całym 
moim światopoglądem. Wydawało mi 
się, że wszystko we mnie się wali i za- 
łamuje. Nie, ty nie wiesz, czem jesteś 
dla mnie! Uzależniłem od ciebie swój 
stosunek do człowieka, do duszy ludz- 
kiej. Tracąc wiarę w ciebie, tracę wszy- 
stko, co mam!... 

Wymagając od żony, aby stała na 
wyżynie ideału, poeta zdawał sobie spra 
wę, iż te wymagania są zanadto wielkie, 
nie mogł. . jednak zmniejszyć ich. Mówił 
kiedyś do żony: 

— Zdaje mi się, że życie moje ułoży- 
ło się tak tragicznie, dlatego, że zbyt 
dużo wymagałem od kobiety. Byłem za- 
wsze tego zdania, że tylko kobieta może 
dać prawdziwą pełnię życia, pełnię twór 
czości. Do wydania na świat człowieka, 
tak samo, jak i dzieła sztuki, niezbęd- 
ny jest udział dwu osób. Tylko w zet- 
knięciu się i zlaniu dwóch odmiennych 
pierwiastków, rodzi się prawdziwa peł- 
nia uczuć. Niestety, prawie nie spotkałem 
kobiety, umiejącej sprostać temu zada- 
niu; większość pozbawiona jest duszy!.. 

Kobieta dla Kasprowicza przedewszy 
stkiem miała być jakąś Beatrycze, pro- 
wadzącą artystę w świat sztuki, —- peł- 
nię życia natomiast mogła dać tylko twór 
czość. „życie poza twórczością — mó- 
wił: — nie ma dla mnie żadnej warto- 
ści!” 

I oto obok człowieka o takich prze- 

wzruszająca szczerość uczuć. Stosy  porcela- 
ny i srebra, serwisów do kawy i herbaty, cza 
rujących serwet i obrusów, ręcznie wyszywa- 
nych przez uczenice, lalka i wózek dla laiki, 
oraz prawdziwa kołyska, pokryta malowidłami 
w stylu ludowym, a przeznaczona dla oczeki- 
wanego, trzeciego z kolei króla szwedzkiego. 
Ta kołyska posiada podwójne dno, wypełnio- 
ne ziemią z Koburga, aby syn niemieckiej mat- 

ki nawet w Szwecji sypiał na macierzystej zie- 
mi. 

Na placu zamkowym lud czcić będzie swe- 
go księcia, jak za dawnych, dobrych czasów. 

Nieszkodliwy, roślinny, nietłusty naj- 
lepszy z pudrów, to 

o miłym, subtelnym zapachu, dosko- 

nale przylega, nie niszczy cery, nie 

zatyka por skóry, a nadaje jej matową 

delikatność i świeży młodzieńczy 

wygląd. 

Cena dużego pudełka 2.50, małego 1,50 

Sprzedają piarwszorzędne pertu- 
merje i składy apteczne. 
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CHCESZ BYĆ ZADOWOLONY?! 
Kuo MOLENDY!!! 

Materjały najwyzszej jskości w Polsce! 

IP. Urzędnicy! 
GUSTAW MOLENDA i SYN 

Bielsko n-Śląsku (egz. od 1850 r.) Fabryka Sakna, Wyrobów Wełnianych i Czesankowych 
JEDYNY w WILNIE sKŁAD FABRYCZNY, UL. NIEMIECKA 22. 
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Zaopstrujcie się w ordery w swych Kołach! 

  

Vex populi o teatrze 
W vdpowiedgi na sprawozdanie z tea- 

śralnej Środy Literackiej otrzymaliśmy od 
jednej z czytelniczek następujący list. Mo- 

że list ten obudei inne jeszcze głosy? 
— Nawiązując do cennych uwag, umie- 

Szczonych w, poczytnem piśmie WPanów 
ma temat dyskusji teatralnej na ostatniej 

Środzie Literackiej, proszę uprzejmie o 
dołączenie kilku moich spostrzeżeń, jakie 
się w związku z tą sprawą nasunęły. 

Stało się bardzo szczęśliwie, że ta dy- 

skusja teatralna przyczyniła się choć tro- 
chę do przeniesienia jej na łamy prasy. 
'lrzeba bowiem stwierdzić dobitnie, że 

społeczeństwo 'tuttjsze ma obowiązek i 

prawo interesować się repertuarem teatrów: 
miejskich i wypowiadać swioje uwagi i ży- 
czenia, które winny być uwzględnione, o 
ile się chce, aby teatr był przez publicz 

ć z chęcią odwiedzany, a tem samem po- 

y. Mówię wyraźnie „liczne rzesze”, 
a pnzecie o to chodzi, bo wtedy teatr speł- 

nia swe zadanie kulturalne. W. przeci 

nym wypadku staje się tylko sceną ek- 
sperymentalną, popieraną być może przez 

drobną liczbę miłośników t. zw. „wielkiego 

reportażu ', lecz unikaną przez ogół. 

Nie można zmuszać szenszej pw 
ści do przyjm mia pewnych linij reper 

tuarowych, które jej niezupełnie odpowia- 
dają, nie można jej wychowywać w tym, 
czy innym 'Kkierumku. jeśli sobie tego po- 

prostu mie życzy. Trzeba matomiast tę 
„miewdzięczną” publikę przyciągnąć tem, 
czego ona w: danej chwili szuka i potrze- 
buje. 

Myli się dyrektor Szpakiewicz i jego 
doradca dr. Bujański, sądząc, że tylko re- 

pertuar klasyczny jest wantościowy, że 
willika rola i misja teatru na nim się wy- 
łącznie opiera. Jest to eonajmniej niepo- 

rozumienie. 

Nowoczesność repertuaru i jego aktu- 
alnośc jest warunkiem frekwencji publi- 
ezmości, a jej obecność ma widowni spra- 

'wia, że iteatr żyje i czuje, że jest społeczeń- 

stwu potrzebny, 
Niech dyrektor Szpakiewiez będzie prze 

konany, že większą jego zasługą wobec 
kultury polskiej na kresach będą pełne 

krzesła ma sztukach oczywiście dobrych i 
wartościowych, choć nowoczesnych, niż pu- 

ste rzędy ma wielkim repemtuarze. Nie trze 

ba być apostolem idei koturnów, która nie 
wywołuje dzisiaj oddźwięku i mie ma już 
swoich wyznawców. 

Jeszcze jedno. Poco ataki na kino? Ma 
ono swoje wartości, tak jak teatr, i nie 

zawsze jest! jego wrogiem. Trzeba. tylko: u- 
mieć obok niego pracować, wyczuwając du 

cha czasu i wnikając w upodobania pu- 
blliczności. Dobry i żywy teatr mie będzie 
obawiał się kina, jalk dobre kino teatru. 

„Tak piesze jedna z czytelniczek. Zakwa- 
Uufikujmy jej głos jako przysłowiowy wvo0x 
pupuli. Ale nie uśmiechajmy się tronieznie. 
Pamiętajmy, że nawet kapłarii i apostoło- 
wie słuchali bacznie głosów tłumu. Myśli i 
pragnienia, nurtujące w tłumach, stwarza- 
ły częstokroć kaplanów, apostołów i w0- 
dzów. Trzeba tylko, aby apastoł i wódz u- 
miał uszlachetniać te pragnienia i pięknie 
je ucieleśniać. j. w. 

KAPELUSZE 
pluszowe w najwyższ. gat., ceny nizkie 

E. MIESZKOWSKI 
Wilno, Mickiewicza 22 

  

  

    

            

Ceny wykalkulowane najniżej! 

Wznowiliśmy bowiem 

sprzedaże ratalne. 

    

Nowootwarta Cukiernia i Piekarnia 

  

ARDA== 
ZAMKOWA Nr. 4 

] Poleca doskonałe własne wyroby cukiernicze i piekarniane, kawa, herbata i chłodzące 
: napoje. Ceny niskie, Ž E < 

konaniach, obok człowieka wyjątkowe- 
go, znalazła się młoda, niedoświadczoe- 
na kobieta, uzbrojona, coprawda, w po- 
tęgę miłości. 

W Polsce spotkała się z otoczeniem 
nieżyczliwem, -z atmosierą plotek i do- 
cinków pod adresem pozornie całkiem 
niedobranej pary: polskiego poety i moa- 
skiewskiej generałówny. A _ przedtem 
musiała przezwyciężyć opozycję ze stro- 
ny najbliższej rodziny, która nie mogia 
się pogodzić z myślą, iż Marusia wyj- 
dzie zamąż za sławnego, coprawda, ale 
nieco egzotycznego cudzoziemca. Przy- 
jazd Kasprowicza do Petersburga w r. 
1911 wywołał sensację już ze względu na 
niezwykły strój poety. Kapelusz o sze- 
rokiej, fantastycznej krezie i peleryna 
zakopiańska, tak dalece nie budziły za- 
uiania, że matka Marusi kiedyś zawoła- 
ła, pełna oburzenia: „„Twoj Kasprowicz 
— wiet“ eto razbojnik! razbojnik!“.. 

Łącząc się z tym  „rozbójnikiem', 
szła młoda Rosjanka nietylko za głosem 
swego serca, ale i świadomie pragnę- 
ła spełnić swego rodzaju misję ż o- 
ny twórcy. 

Poważnie zastanawiała się nad rolą 
kobiety w życiu mężczyzny i nad jej 
zadaniem wobec ludzkości. 

Dziennik zawiera sporo głębokich 
trafnych myśli na ten temat, dowodzą- 
cych, że p. Kasprowiczowa zawsze kon- 
trolowała siebie i zawsze była wyjąt- 
kowo czujna. : 

Pod datą 7 stycznia 1914 r. znajdu- 
jemy np. takie uwagi. 

  

— Dziwną istotą jest kobieta, podo- 
bna do poety, bo w obojgu wszystkiem 
jest intuicja. Mówi nieraz o rzeczach, o 
których nigdy przedtem nie myślała, a 
wypowiada zdania, zadziwiające treścią. 
Niestety, kobieta rzadko bywa twórczą. 
Nie mam nawet na myśli dziedziny sztu- 
ki, lub nauki, gdzie kobieta nigdy męż- 
czyžnie nie dorównywa, bo brakuje jej 
syntetycznych zdolności, nie umie ogar- 
niać całości. Najbardziej mnie dziwi i 
dziwić nie przestanie u kobiet brak uzdoł 
nienia do twórczego organizowania życia 
i brak wyobraźni życiowej. Tu potra- 
fiłaby być mistrzynią niezrównaną. Ża- 
den mężczyzna dorównaćby jej nie mógł. 
Nie zaabsorbowana, jak on, czemś wy- 
łącznem, jednem, mogłaby wydobywać 
z życia całą ukrytą w niem poezję i 
treść, wydobywać na jaw wszędzie w 
niem obecne pierwiastki samozaparcia 
się, bohaterstwa, miłości, nie dopuścić, 
aby życie zniżało się do pospolitego po- 
ziomu. W najszerszem znaczeniu tego 
słowa tworzyć samo życie. 

Pani Marja Kasprowiczowa  miaia 
szlachetną ambicję, pobudzającą ją do 
„tworzenia życia”. 

Jakże uważnie przyglądała się swe- 
mu wielkiemu mężowi, jak głęboko za- 
stanawiała się nad swoją rolą żony pol- 
skiego poety, w jak przedziwny sposób 
zespalała się z mężem, a przez niego z 
całym narodem polskim!.. 

Życie nie skąpiło doświadczeń nawet 
tragicznych. Wojna światowa, zrywanie 
się narodu polskiego do decydującej   
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SŁOWO 

Zbrodnia z kryminalnej powieści 
Niesamowita symulacja napadu przy ulicy Chocimskiej 

WILNO. — Przed kilku dniami no- 
towaliśmy zajście, jakie miało miejsce 
przy ul. Chocimskiej 42, gdzie rzekomo 
miała paść ofiarą napadu Zinaida Raw- 
zka, zamieszkała w charak'erze subioka 
torki u j. Brodowskiej. 

Pisząc wówczs o tym wypadku, uży 
fiśmy określenia: „rzekomy napad", bo- 
wiem już wtedy policja miała poważne 
zastrzeżenia co do prawdziwości zeznań 
Rawskiej, jednak wdrożyła dochodzeni: 
w kierunku wyśledzenia sprawcy. 

fi oto nastąpił nagły zwrot: podejrze- 
mia policji całkowicie się sprawdziły!. 

POD WPŁYWEM KRYMINALNYCH 

POWIEŚCI 

Dochodzenie policyjne trwało pełnych 
10 dni i w tym czasie wydział śledczy 
aresztował kilkunastu drobnych  rze”- 

mieszków w poszukiwaniu  jakiegokol- 
wiek śladu. 

Poszukiwano jednocześnie usilnie ta- 
jemniczego brodacza, z domu warjatów, 
bowiem istniało przypuszczenie, że na- 
pad mógł mieć również podłoże seksuał 
ne. 

Wszystkie te wysiłki poszły na mar- 
ne, bowiem każdego okazywanego Raw- 
skiej złoczyńcę, konirontowana zbywała 
krótkiem: „nie ten". 

„Žabawa“ ta trwała bez przerwy, 
dzień po dniu. jakby się długo jeszcze 
przeciągnęta nie wiadomo. 

Nagle... wczoraj — Rawska, wezwa- 
ma do urzędu, bez żadnych wstępów, tyl 
ko... ze łzami w oczach przyznała się, że 
napad symulowała. 

Można sobie wyobrazić wrażenie 
przemęczonych poszukiwaniami przestęp 
cy urzędników policji! 

— Dlaczego pani to zrobita?! 

Poprostu posiadała zauiiowanie do 
książek o treści kryminalnej. Pani iryzje 
towa, mając dużo wolnego czasu, zaczy 
tywała się tego rodzaju lekiurą, gdzie 
głównym i podstawowym temate" by- 
ła zbrodnia, podstęp i... symulacja. 

Właśnie ostatnio wyczytała, jak to 
pewna oszustka dla celów szantażu, sy- 
myując napad, związała sobie ręce i 
uogi, co dało policji asurypr do areszto- 
wania osoby zupełnie niewienej. 

Nieztniernie interesujący opis tego 
wypadku tak calece podziałał na wyo- 
biaźnię czytającej, że przyszło ie; na 
myśl, iżby sprawdzić na sobie wrażenie 

człowieka, który sam  siebic skręoował 
powrozaimi, jakie też uczucie ma w tej 
chwili związany?- — Ciekawe. 

  

  

SĄSIADKA WSZYSTKO ZFPSUŁA! 

Zamiar swój Rawska wykonała, gdy 
po wyjściu męża i gospodyni też udała 
się do miasta po zakupy. 

Trzeba trału, że w momencie, gdy 
amatorka silnych wzruszeń, leżąc na łóż 
ku skończyła związywanie rąk, weszła 
sąsiadka, która widząc „kumę”* w takiej 
sytuacji omal nie zemdlała z przeraże- 
nia. 

Najbardziej jednak była zażenowana 
sama Rawska, która obawiając się o- 
śmieszenia, ua poczekaniu opowiedziała 
o dokonanym napadzie i o „cudownem* 
uniknięciu niechybnej Śmierci. 

Napastnik miał ponoć tak „okropny 
wygląd, że gdy tylko zbliżył się do niej 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLG- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 
Ciśnienie średnie: 761. 

Temperatura średnia: --7. 

Temperatura najwyższa: +10. 

Temperatura najniższa: +6 

Opad: — 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: silny wzrost. 

Uwagi: chmurno. 

PROGNOZA POGODY Р.М.-а 
na dzień dzisiejszy: 

Rano chmurno i mglisto. — Miejscami 
deszcz, — W ciągu dnia polepszenie się stanu 
pogody. — Temperatura bez zmian. — Słabe 
wiatry miejscowe. 

  

MIEJSKA 
— Rada Miejska. — Wyznaczone na dzień 

21 bm. posiedzenie Rady Miejskiej będzie mia 
ło na porządku dziennym 19 spraw. M. in. 0- 
mawiana będzie kwestja następcy b. ławnika 
Łokuciewskiego. 

— Przebrukowanie zaułka Św. Mikołaja. 
Przebrukowany został zaułek św. Mikołaja ad 

Zawieszenie w czynnościach 

oficera straży pożarnej 
WILNO. — W dniu wczorajszym z 

polecenia prezydenta miasta dra Male- 
szewskiego został zawieszony w czynao 
ściach oficer straży ogniowej Kaliński. 

Wieść o decyzji prezydenta rozeszła 
się wśród personelu straży ogniowej w 
godzinach popołudniowych, wywołując 
zrozumiałe poruszenie. 

Jak się dowiadujemy, aspirantowi 
Kalińskiemu zarzuca się niezgodne z prze 
pisami zatrzymywanie pieniędzy straża- 
ków, pobieranych od nich na zaspokoje- 
nie pretensyj dłużników, występujących 
za pośrednictwem komornika. 

Prośba J. 
NOWOGRÓDEK. — B. st. przodownik Jó- 

zel Muraszko wniósł do władz sądowych w 
Nowogródku prośbę zniesienia skutków kary 
wyroku skazującego go za zabójstwo komuni 
stów — terorystów Bagińskiego i Wieczorkie- 
wicza. J. Muraszko który odbył karę i opuś- 

cił więzienie pozostaje bez pracy wraz z rodzi 

  

walki, upadek Rosji, — wszystko zma- 
szało do zastanawiania się nad istotą 
dokonywających się zdarzeń i do ści- 
ślejszego łączenia się z nowymi rodaka- 
mi. 

12 czerwca 1920 r. p. Kasprowiczo- 
wa notuje w swym dzienniku: 

— Moja miłość i sympatja dla Pol- 
ski były zawsze sympatją i współczu- 
ciem dla kraju cierpiącego i pokrzyw- 
dzonego. Polska była dla mnie symbo- 
lem cierpiącej ludzkości. Taką ją pozna- 
łam i taką pokochałam. Wierzyłam wraz 
z miljonami wierzących Polaków, że bę- 
dzie wolna, że chwili jej wyzwolenia 
jest nieunikniona i bliska. Przyszła ta 
chwila i teraz wraz z nią przeżywain 
gorąco i namiętnie pierwsze dni jej wol- 
ności. Obawiam się o nią i wierzę w 

jej przyszłość. Tyle przeżyłam razem z 
nią, że nie mogę nie czuć się cząstką jej 
duszy, nie mogę nie być dumną z jej po- 
wodzenia, nie mogę nie drżeć z obawy 
o nią, nie mogę, mówiąc o niej, nie po- 
wiedzieć: moja!.. 

Niezmiernie ciekawe jest to przeo- 
brażanie się duchowe młodej Rosjanki, 
które tak plastycznie zarysowuje się w 
Dzienniku p. Kasprowiczowej. Nie cho- 
dzi tu tylko o to, że Rosjanka, zdająca 
sobie sprawę z głębokich różnic w psy- 
chice rosyjskiej a polskiej i nie zatra- 
cająca poczucia przynależności do naro- 

du rosyjskiego, staje się jednak praw- 
dziwą Polką, — ciekawe jest pięcie się 
kobiety wzwyż w celu duchowego uzu- 

Mimo, że należności były ściągane 
reguidrnie, dłużnicy otrzymywali je nie 
w całości i ze znacznemi opóźnienia- 
mi. z 

Sprawa się wydała na skutek skargi 
strażaków, złożonej kom. Waligórze. 

Prez. Maleszewski po powiadomieniu 
go o zaszłem wydał natychmiast polece- 
nie zrewidowania wszystkich agend pro 
wadzonych przez asp. Kalińskiego w ce 
lu ustalenia całokształtu jego działalno- 
ści. 

Czy mamy tu rzeczywiście do czynie- 
nia z nadużyciami, ustali zarządzone do- 
chodzenie. 

Muraszki 
ną. Ciążące na nim pozbawienie praw obywa- 
telskich znacznie utrudnia mu uzyskanie pracy 
zarówno w instytucjach państwowych jak i 
samorządowych. 

Wczoraj podanie Muraszki skierowane z0- 
stało do celarjj Cywilnej P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

BETA IIS IIS 

pełniania kochanego mężczyzny — twór 
cy. 
3 W małżeństwie z Kasprowiczem mło- 

da Marusia odnalazła siebie: była stwo- 

rzona na towarzyszkę życia wielkiego 
artysty i nietylko, jak wielokrotnie 
stwierdza na kartach Dziennika, zaznała 
wielkiego szczęścia, ale i wskazała iu- 
nym kobietom drogę, prowadzącą nie 
tyle do serca mężczyzny, ile do duszy 
artysty. 

Dziennik zawiera sporo niezmiernie 
ciekawych spostrzeżeń, dotyczących ży- 
cia polskiego w ostatnich latach przed 
wojną i podczas wojny. Nieraz bezpre- 
tensjonalna gawęda pamiętnikarska od- 
twarza obrazy, uderzające siłą plastyki 
i głębokością treści. Ileż ciepła i siły 
artystycznej zawierają np. kartki Dzien- 
nika, poświęcone bohaterskiemu obroń- 
cy Lwowa, generałowi  Iwaszkiewiczo- 
czowi!.. 

Rewelacyjne są wspomnienia, zwią- 
zane z osobą Lenina, któremu  Kaspro- 
wicz ułatwił w r. 1914 wyjazd z Zako- 
panego, który później jako dyktator bol- 
szewickiej Rosji na prośbę p. Kasprowi- 
czowej w ciągu dwóch dni wydał pasz- 
porty zagraniczne jej matce i siostrze. 

_ Odkładając ostateczną ocenę Dzien- 
nika do chwili ukazania się całości, dziś 
musimy wskazać na pierwszy tom wspo- 
mnieć, jako na bardzo ciekawą publika- 
cję, którą powinien poznać każdy miło- 
Śnik naszej literatury, a przedewszyst- 
kiem może — każda inteligentna kobieta. 

W. Charkiewicz. 

padia bez zmysłów i nic nie pamięta, 
co się z nią potem działo... 

Policji o zaszłem zdarzeniu narazie 
nie powiadamiano, i - dopiero na drugi 3 
dzień pod wpływem namowy tychże są- 
siadek, Rawska zdecydowała się złożyć 
zameldowanie, ułożywszy w międzycza- 
sie wszystkie szczegóły rzekomego na- 
padu. 

Bujna wyobraźnia — ‘робийхопа je- 
szcze bardziej odpowiednią lekturą, pod 
szepnęła jej rysopis sprawcy, który fak 
tycznie — jak wynikało ze słów Raw- 
skiej — był uosobieniem poprostu upio- 
ra. 

Gdy do tego dodać przypuszczenie, 
że mógł to być warjat, powstaje zupet- 
ny obraz niesamowitej wizji. 

  

ONIKA 
wylotu przy ulicy Niemieckiej aż do wzmian- 
kowanego kościoła. 

Remont ten poza fatalnym stanem jezdni, 
która się domagała natychmiastowej naprawy, 
został spowodowany także względem na Miej- 
skie Pogotowie Ratunkowe. Mianowicie z chwi 
lą przeniesiena siedziby tego ostatniego na po- 
bliski zaułek Franciszkański, trasa wypadowa 
karetek Pogotowia prowadzi przez zaułki: Św. 
Mikołaja lub Lidzki. (J.) 

— Nowe chodniki na ul. Lwowskiej. W 
tych dniach na ulicy Lwowskiej na odcinka 
jej między Bołtupską a Chocimską ułożone zo- 
stały nawe chodniki z płyt betonowych. Od- 
cinek ten Lwowskiej był. szczególnie zaniedba- 
ny: chodnik tu stanowiły dotychczas wąskie, 
napół zbutwiałe deski, lub też gruz ubity no- 
gami przechodni, co w połączeniu z wąską w 
tem miejscu i wyboistą jezdnią ogromnie u- 
trudniało komunikację zarówno kołową, jak 
pieszą. (]) 

— Wybrukowanie Piekiełka. Ulica piekieł- 
ko, całkowicie rozkopana i zaśmiecona w trak- 
cie dokonywanych tam robót ziemnych, w zwią 
zku z ukończeniem tych prac wraca obecnie 
do swego wyglądu normalnego. Onegdaj uło- 
żono tam nowe chodniki betonowe, obecnie zaś 
dobiega końca ponowne jej zabrukowanie. Po- 
zatem ulica ta juko całość ogromnie zyskała na 
wyglądzie dzięki gruntownej niwelacji jej po- 
wierzchni, dokonanej w związku z robotami (] 

KOLEJOWA 
— Powrót dyr. Kolei. — Wczoraj powrócił 

z Warszawy dyr. PKP. w Wilnie inż. K.. -Fa!- 
kowski i objął urzędowanie 

— Mieszkania służbowe dla pracowników 
kolejowych. —. Wskutek dłuższych starań 
Zjednoczenia Kolejowców Polskich  Minister- 
stwo Komunikacji zgodziło się przyznać dodat 
kowo prawo mieszkań służbowych dla następu 
jących kategoryj pracowników:  naczelnikom 
magazynów zasobów, kierownikom ekspedycyj 
towarowych, kontrolerom przewozów, kontrole 
rom elektrotechnicznym, zawiadowcom odcin- 
ków sygnałowych, monterom sygnalizacji, nai 
zorcom przewodów, intendentom szpitali. — 

Odnośne zarządzenie będzie opublikowane 
w najbliższym Dzienniku Urzędowym Minister 
stwa Komunikacji. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Sodalicj Marjańskiejj Akademi 

ków zawiadamia, że dnia 23 października o 
g. 16 przy ul. Wielkiej 64 (lokal własny), odbę 
dze się zebranie Sekcji Uświadamiania Religi; 
nego, na którem zostanie wygłoszony referat 
p.t. Religja a polityka, 

— Koło Muzyczne Stud. USB. — W ponie 
działek dnia 24 października o godz. 19-ej od 
będzie się w lokalu semińarjum etnologicznego 
(Zamkowa 11) zebranie naukowe. Na porząd 
ku dziennym referat kol. Marjana Gieciukiewi- 
cza p.t. „Współczesny etap w zadaniu etnogra 
fji sowieckiej”. Wstęp wolny — goście mile 
widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
—. Nadzwyczajne walne zebranie Syndyka- 

tu Dziennikarzy. — Zarząd Syndykatu zwołuje 
w niedzielę dnia 30 padziernika rb. o godz. 11 
min. 30 nadzwyczajne walne zebranie człon- 
ków Syndykatu Dziennikarzy  Wileńskich do 
sali Związku Zawodowego Literatów Polskich 
przy ul. Ostrobramskiej 9. W razie braku kom- 
pletu obrady rozpoczną się w drugim terminie 
o godz. 12 z prawomocnością uchwał bez 
względu na ilość obecnych. Porządek obrad bę 
dzie następujący: 1) sprawozdanie komisji kwa 
lifikacyjnej; 2) Uchwalenie statutu kasy pożycz 
kowo - zapomogowej; 3) Sprawozdanie kaso- 
we; 4) Wybory Sądu Dziennikarskiego; 5) 
Uzupełniający wybór 1 członka zarządu; 6) 
Wolne wnioski. 

— Walne zebranie Izby Przem.- Handl. — 
W dniu 6 listopada odbędzie się w gmachu 
lzby Przemysłowo - Handlowej przy ul. Mic- 
kiewicza walne zebranie Izby Przemysłowo - 
Handlowej w Wilnie. Na porządku dzienny:n 
16 spraw aktualnych. 

— Ze Stowarzyszenia Lekarzy Połaków w 
Wilnie. W dniu 27 b.m. (czwartek) o godz. 19 
min. 30 w I-szym terminie, a o godz. 20-ej w 
li-gim terminie, w lokalu własnym (ul Wileń 
ska 25 m. 3, Izba Lekarska) odbędzie się ze- 
branie ogólne, które ma ustalić, z ramienia 
Stow., listę wyborczą kandydatów do Rady 
Izby Lekarskiej. 

Zarząd i Rada wzywają wszystkich P.P. 
Kolegów do wypełnienia swego obowiązku 
względem organizacji i przybycie w dniu tym 
na zebranie. 

— Odczyt. We środę, dna 26 b.m. o godz. 
6 wiecz., w Ośrodku Zdrowia przy ul. Wielkiej 
46, odbędzie się odczyt dr. F. Wasilewskiego 
p.t. „Dlaczego umieramy z tyfusu brzusznego”. 
Wstęp bezpłatny. 

— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwy- 
rodnieniem rasy) 27 października (w lokalu 
Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) 
mag. praw M. Wilewski wygłosi odczyt na 
temat „Przestępczość w życiu seksualnem*. 

Początek o 6,30. Wstęp wolny. 

— Klub Włóczęgów. — W niedzielę dnia 
23 bm. w lokału przy ul. Przejazd 12 odbę- 
dzie się 92-gie nadzwyczajne zebranie Klubu 
Włóczęgów Senjorów. Początek o godz.» 18-ej. 
Na porządek dziennym dalsze odczytywanie 
artykułów przeznaczonych do pisma „Włóczę- 
ga“. Obecność wszystkich członków koniecz- 
na. 

SPORTOWA 
— Koło sportowe przy gimnazjum Lelewe- 

la organizuje w niedzielę 23 bm. o godz. 11-2j 
na boisku gimnazjum rozgrywki 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
TABAKIERA DLA NOSA, CZY NOS 

DLA TABAKIERY? 

Coraz śmielej, coraz ostrzej poczyna 
sobie z wilnianami „Komunikacja Miej- 

ska“. 
Zaczęły się rygory. — W stosunku do 

kogo? — do publiczności, do tej cichej, 
spokojnej i dającej na sobie jak na łysej 
kobyle, jeździć, publiczności wileńskiej. 

Zmieniono trasy, potem zmieniono 
rozkłady jazdy. Magistrat to wszystko za- 
akceptował, 

Od maja wywieszono po autobusach ta- 
bliczki, że konduktorzy nie są obowiąza- 

mi wydawać reszty. “ 
Skoro konduktorzy nie są obowiązani 

wydawać reszty, to publiczność jest obo- 

wiązana płacić talk, aby o tę resztę nie 
trzeba było Ich wielmożności p.p. kondukto 
rów ;prosić. a 

Więc rygor, wiec dyscyplina, więc mo- 
res. Wiedzże, psiakrew, wilmiaminie, że e- 
leganckim choć woniejącym  „Saurerem* 
jeździsz. „Molezat“ nie razsųždat'!“. 

Publiczność tuliła uszy, spokojnie na to 
wszysitko patrzala , — Ma žesz Фегай 7а 
swoje. 4 

Co się stalo? — Nic. Drobiaždžek. Dal- 

szy ciąg arbonowych dyscyplinarmo - wy- 
chowawczych posunięć w stosunku do wła- 
snej klijenteli, 

Wczoraj wypuszczono nowe bilety. Już 
mie będzie zasadniczych i dopłatnych, tylko 
różne dla każdej talksy. Mniejsza zresztą o 
to, niech się spalą wszystikie. Nie o to cho- 
dzi, 

Z jednej strony karteluszka 
plan linij autobusowych, z drugiej — lita- 
nja cała tekstu. 

Jak wół wypisane: у 
„Sprawdzić prosimy prawidłowe ska- 

sowanie biletu". 2 “ 
I dalej: „tylko prawidłowo skasowany 

bilet jest ważmy. Jazda z biletem niewa- 
żnym naraża pasażera według reskryptu 
Min. Komumikacji na karę czterokrotnej 
oplaty całkowitej trasy, jak za jazdę bez 
biletu, niezależnie od odpowiedzialności 
sądowej”. A 

Potem mówi się w 6-ciu punktach co 
konduktor ze sprzedawanym biletem powi- 
mien robić. ь 

А со? Dobre? 
Więc skoro siadłeś do autobusu i chcesz 

kupić bilet za 30 groszy, to ci nie wolno 
przedewszystkiem wsuwać w garść kon- 
duktorowi 40 grosików, bo reszty ci nie 
wyda, a potem patrz, czy konduktor do- 
brze przekreślił ci bilet, bo, uważaj, zapła- 
cisz (dopłacisz) jeszcze 1 zł 20 gr. za karę. 
Ba, jeszcze, czego dobrego, przed kratki 
sądowe trafisz, Uważaj, uważaj. 
Więc do obowiązków pasażera należeć ma 

niefyliko płacenie za bilet, ale i baczenie by: 
go konduktor mylnie nie odsignowat, bo 
on (konduktor) za to nie odpowiada, ale 
odpowiada płacący. Tego jeszcze nie było. 

Więc łatwiej się omylić konduktorowi w 
manipulacji ze sfałszowanym biletem niż 
pasażerowi, który zresztą za kontrolę kon 
duktora gaży nie otrzymuje. 

Za chwilę każe się publiczności pilmo- 
wać żeby funkcjonarjusze Kom. Miejsk. 
przypuśćmy — nie dłubali w nosie. (Kto 
nie zamelduje o tem — karany będzie). 

Jeszcze nie było wypadku, żeby szewe 
kazał komuś płacić czterokrotną należność 
Za sprzedame buty z racji, że jego (szewca) 
pomocnik, źle je zapakował. 
Arbon tę właśnie inowację wprowadza. 

Trzeba mocno wajlnąć pięścią w biurka 
arbonowym dyrektorom. Trzeba im mocno. 
dobitnie powiedzieć, że miara cierpliwości 
już się wyczerpuje. 
Niech spokojnych wilmian za swą arogancję 
przeproszą. Niech to zmobią zaraz, publi. 
cznie, w gazetach. Niech pamiętają, że z 
nas żyją, że z mas chleb swój jedzą. 

„Dość tego, dość tych kpin, komunika- 
cyjnych, przeplatanych usiłowaniami bra- 
mia _publiczmości wileńskiej w karby. 

Przecież u stu diabłów, tabakiera jest 
dla nosa, nie odwrotnie. Mik. 

Używajcie nożyków do golenia 
э L1'TPOSSE 
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wej i koszykowej. Wejście 10 i 20 grł. Cal- 
kowity dochód przeznaczony na budowę awjo 
netki im. por. Żwirki i inż. Wigury. 

RÓŻNE 
„ — Ostatnie dnie wpłacania podatku rzemieśl 

niczego. — Zarząd Izby Rzemieślniczej przypo 
pomina, wszystkim rzemieślnikom samodzielnie 
prowadzącym warsztaty rzemieślnicze iż w dn. 
25 bm. kończy się termin wpłacania 3-złoto- 
wei opłaty na rzecz lzby Rzemieślniczej. 

, Od tych rzemieślników którzy nie uiszczą 
tej opłaty w terminie do dnia 25 bm. będzie 
ona Ściągnięta w drodze przymusowej wraz z 
karami za zwłokę i kosztami egzekucyjnemi. 

; Koła Wileńskiego ZOR. organi- 
zuje dla członków i ich rodzin kurs języka 
niemieckiego i angielskiego. Wykłady prowa- 
dzone najnowszym systemem odbywać się bę 
dą 3 razy w tygodniu. Opłata miesięczna —5 
złotych. Kurs rozpocznie się w pierwszych 
dniach listopada rb. 

Zapisy przyjmuje sekretariat ZOR ul. Wileń 
ska 33 codzień od 18 — 20. Tel. 75. 

— O przywłaszczeniu futra. — W związku 
z onegdajszą notatką o przywłaszczeniu futra 
należącego do Z. Jankowskiego (T. Batorego 
2) zamieszany do tej sprawy A. Uzłowski — 
(Rudnicka 14) wyjaśnia że oskarżenie go o 
przywłaszczenie jest niesłuszne bowiem ma 
świadków że futro nabył i odpowiednie pokwi 
towanie otrzymał. : 

Niezaležnie od powyžszego ošwiadczenia p. 
Uzłowski skarży Jankowskiego do Sądu o znie 
sławienie. 
  

— 

U nerwowo chorych i cierpiących psychi- 
cznie, łagodnie działająca naturalna woda gorz 
ka „Franciszka-Józefa" przyczynia się do do- 
brego trawienia, daje im spokojny, wolny od 
ciężkich myśli sen. Żądać w aptekach i drog. 
  

TEATR I MUZYKA 

— Premjera „Niebieskiego ptaka" przełożo- 
na na środę 26 października. — Z powodu nie 
nadejścia na czas nowej instalacji elektrycz- 
nej dyrekcja teatrów zmuszona jest przełożyć 
premjerę wspaniałego widowiska Maeterlinkow 

piłki siatko-skiegó „Niebieski ptak" na środę 26 bm. o go- 

  

Zatrzymanie kemunisty 
Na dworcu w Brześciu Litewskim na sku- 

tek listów gończych zatrzymano wybitnego 
komunistę, łącznika i technika CK KPZB zz 

Wilna, który wiózł cenne instrukcje i bibułę 
komunistyczną. Kurjera komunistycznego wraz 
z dowodami osadzono w więzieniu. 

  

W dniu 24 peźd:siernika r. b. jako w pierwszą bolesną rocz! 
      

Śmierci 

  

ANTONIEGO ŚWIERZBIŃSKIEGO 
KONSULA Rz. P. 

zostanie odprawiome nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy w kościele św. Kazi- 
mierza w Wilnie o godz. 8 rano, O czem zawiadamiają przyjscićł i znajomych 

Zz SĄDÓW 
SKAZANIE OSZCZERCY 

Sąd Grodzki w Święcianach rozpatrywał 
ciekawą sprawę przeciwko Witoldowi Łukjań- 
skiemu oskarżonemu o szczerstwo. 

Łukjański b. zawiadowca stacyj kolejo- 
wych w Nowo-Wilejce, Święcianach a nawet 
Wilnie, poczuł urazę do proboszcza w Korko- 
żyskiej paraijijzkach,żiŁa na jego a 
żyszkach ks. Szołkowskiego. Postanowił go za 
wszelką cenę usunąć z parafji a na jego miej- 
sce przywrócić poprzednika ks. Dulkę. 

W tym celu wysłał do Arcybiskupa  Jał- 
brzykowskiego najordynarniejszą skargę na 
proboszcza, w formie i słowach nie nadają- 
cych się do druku, a podpisał ją nazwiskiem 
nieżyjącego już parafjanina B. Kieżuna. 

Rozpatrzeniem skargi zajęły się władze 
kościelne, które prędko jednak _ zorjentowały 
się, że jest to nic innego, jak najwstretniej- 
szy „donos* i całą sprawę umorzyły. 

Niezależnie od tego Łukjańskiego zaskar- 
żono do sądu o oszczerstwo. Tak w docho- 
dzeniu już i na przewodzie sądowym oskarżo 
ny do winy się nie przyznał, pomimo to sąd 
opierając się na orzeczeniu biegłego, który w 
„donosie* rozpoznał pismo Łukjańskiego, ska- 
zał oszczercę na rok więzienia z zawieszeniem 
kary na 2 łata. 

i i J M A V OOOO AAA 

Dr. med. EM. CHOLEM 
UROLOG 

Chor. nerek, pęcherza i dróg moczowych 

przeprowadził się na ul. ZAWALNĄ 18 (róg 

Żeligowskiego) tel. 383. Przyjęcia od 12—2 i 

5—7. 

"i J i A M M O 

dzinie 8-ej wiecz. w teatrze na Pohulance. 
— Dzisiejsza _ popołudniówka _ „Dzikiej 

pszczoły”. — Dziś w niedzielę 23 bm. o godz. 
4 po poł. teatr Pohulanka daje komiedję Mor- 
stina. Е 

— Niedzielne wieczorne przedstawienie 
„Dzikiej pszczoły". — „Dzika pszczoła” Morsti 
na pójdzie jeszcze dziś w niedzielę 23 bm— 
o godz. 8-ej wiecz. w teatrze na Pohulance, 

— „Szczęście od jutra* ukaże się jeszcze 
raz w teatrze na Pohulance 24 bm. o g. 8 w. 
po cenach zniżonych o 50 proc. 

— Teatr muzyczny Lutnia będzie dzisiaj 
czynny dwukrotnie: po południu o godz. 4-ej 
ukaże się po cenach zniżonych  „Wiktorja i 
jej huzar* w niezmienionej obsadzie premje- 
rowej. 

Wieczorem o godz. 8,15 grana będzie po 
raz trzeci melodyjna operetka Kalmana „Księ 
żniczka czardasza”. 

Kasa czynna od g. ll r. do 9 w. -- Akade- 
micy korzystają ze zniżek 25 proc. 

— Dziś jedyny recital skrzypcowy Jana 
Kubelika. Na zaproszenie Wileńskiego Towa- 
rzystwa Filharmonicznego mistrz Kubelik -- 
niezrównany, fenomenalny wirtuoz — wystąpi 
z wysokowartościowym i interesującym  pro- 
gramem. Zapowiedź występu dawno niesłysza- 
nego w Wilnie Kubelika, wywołała ogromn= 
zainteresowanie muzycznego Wilna, wobec 
czego pozostałe bilety są jeszcze do nabycia 
w „Orbisie" (Mickiewicza 11) w godzinach 
przedpołudniowym oraz przed koncertem w 
kasie Konserwatorjum od godz. 6-ej wiecz. Że 
względów technicznych początek koncertu pun- 
ktualnie o godz. 8 wiecz. 

— Dzisiejszy Poranek „Dni Szopenow- 
skich”. W sali Konserwatorjum (ul. Wielka 47 
wejście od ul. Końskiej), rozpocznie się o go- 
dzinie 12 w poł. doborowy program w wyko- 
naniu utalentowanych artystów: p.p. K. Świę- 
cickiej (śpiew), H. Kalmanowiczówny _ (forte- 
pian), ]. Sumorokowej (deklamacja), oraz nie- 
bywale niskie ceny (od 20*gr.), zapewniają 
temu porankowi powodzenie i dużą frekwen- 
cję. 

Pozostałe bilety w kasie Konserwatorjum 
od godz. 11 rano. 

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 

— Podrzutek. — W korytarzu kasy stacyj- 
nej Wilno został znaleziony podrzutek płci mę 
skiej w wieku około 2 tygodni. Podrzutka u- 
mieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

WILEJKA 
— ZABITY PRZEZ KONIA. — We wsi 

Koreniowo gminy ilskiej pow. wilejskiego pro. 
wadzący konia przy kieracie Aleksander Woj- 
ciechowski w pewnej chwili pochylił się tak 

i ie, że koń trafił go kopytem w skroń 
W 10 minut później Wojciechowski nie odzy- 
skując przytomności zinarł, 

  

niewinych 

SWISŁOCZ 
— FAŁSZYWE 10-CIO ZŁOTÓWKI. Na 

terenie gm. Swisłockiej zatrzymano niejakiego 
Gierszofta Jankiela, który czyniąc zakupy u wło 
ścian płacił fałszywemi 10 zł. U Gierszorita zna 
leziono 8 szt. fałszywych monet. Badany Gier- 
szoft oświadczył, iż monety te otrzymał na tar- 
gu przy wymianie 100 zł. i zupełnie nie wie- 
dział, że są one fałszywe. 

Z POGRANICZA 
— ROZMOWY Z BOLSZEWIKAMI. W 

osadzie Czarny Bór w rejonie Tomaszewicz 
odbyła się polsko-sowiecka konierencja granicz 
na poświęcona sprawom administracyjnym, za- 
targom, granicznym, meljoracji grutnów, oraz 
wymianie trzech pastuchów zatrzymanych 
przez władze sowieckie oraz 50 sztuk bydła. 

W wyniku narad sprawy te zaiatwiono 
pomyślnie. 

— WALKA Z PRZEMYTNICTWEM. Na 
pograniczu polsko-litewskiem organa KOP. w 
ostatnich dniach unieszkodliwiły dwie bandy 
przemytnicze, grasujące od dłuższego czasu. 
W ręce władz wpadło kilkanaście kig. sacha- 
ryny, tytoniu, jedwabiu, lekarstw przyrządów 
lekarskich i t.p. 11 przemytników pociągnięto 
do odpowiedzialności karno-sądowej. 

— WYSIEDLENIA — Z powiatu koszedar 
skiego na teren polski wysiedlony został Stefan 
Ogódź. 

Również z terenu litewskiego wysiedlona 
została 34-letnia Marja Janulaltis stala miesz- 
kanka Kalwarji. 

"lecz jest to ogrodzenie bardzo drogie. 

ŻONA i SYNOWIE 

Kryzys zaufania 
Bracia Nosowicze z ul. Flisowej dali się 

poznać Wilnu jako onganizatorzy  (towa- 
rzystwa torebkarzy. O jego powstaniu, roz 
kwicie i gwałtownym upadku mieliśmy do- 

stateczne informacje z meldunków policyj- 
nych. Obecnie dochodzi pewien charaktery 
szczegół, świadczący o niezdrowych pod- 
stawach, na jakich towarzystwo _ zostało 
założone. Panowiał w niem absclutny brak 
wzajemnego zaufania, które, jak wiadcmo, 
jest koniecznym warunkiem wszelkiej 

planowej i na dalszą metę obliczonej akeji. 

Nie ulega wątpliwości wzmiankowany 
brak zaufania stał się jednym z czynników 
powodujących szybki rozkład i upadek to- 
warzystw a. 

Oto konkretny przykład. 
Jeden z braci Nosowiczów: zdobył w ©- 

statnich dniach torebkę d-rowej Szemiso- 
wej. W myśl regulaminu towarzystwa wi- 
nien był oznajmić o tem pozostałym jego 

członkom zawaritość zaś torebki podzielić 
na równe części pomiędzy wszystkich. Nie 
uczynił tego, ukrywając torebkę pod sto- 

sem kamieni mą ulicy Zygmuntowskiej. 
Nazajutrz mie znalazł jej: brat jego, dru- 
gi Nosowiez, w nocy podstępnie przywła- 
szczył zdobycz. 

W takich warunkach, oczywiście współ- 
praca nie mogła postępować:: zaczęła sze- 
rzyć się demoralizacja która przyśpieszyła 
upadek towarzystwa torebkarzy. 

   A У ь, 
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W. Mūller, Szkoła Śpiewu Kanarka. Prze- 
kład A. Boreckiego, oraz tegoż A. Boreckiego- 
Hodowla i pielęgnowanie kanarka, szlachetne 
go turkota. Warszaw, 1932. Wydawnictwo Sto 
warzyszenia Pracowników Księgarskich, Spółki 
z o. 0. w Warszawie. 

Sport kanarczarski nie posiada u nas od- 
powiedniej literatury, to też z uznaniem nale- 
ży powitać ukazanie się dwóch książeczek, 
pięknie wydanych i obficie ilustrowanych. 

Pierwszą z nich, to książka W. Miiliera 
= „Szkoła śpiewu kanarka", przetłumaczona 
i dopełniona przez A. Boreckiego, znanego 
hodowcę. Dziś więc, wszyscy hodowcy i ama 
torzy w Polsce mogą zapoznać się ze śpie- 
wem szlachetnego turkota. 

Druga zaś, to „Hodowla i pielęgnowanie 
kanarka", oryginalna praca p. Boreckiego, 
oparta na kilkodziesięcioletniem - doświadcze- 
iiu wybitnego hodowcy. Wszystkie zdobycze 
nowoczesnej umiejętności pielęgnowania i cho 
wu kanarka zostały przystępnie wyłożone nie 
wyłączając i „tajemnic zawodowych”, z któ    
mi nie każdy „kanarczarz* tak łatwo się chcę 
rozstać. 

. Jan Biegański. „Zielarz*. Podręcznik dla 
zbierających zioła lekarskie. Warszawa. 1932. 
Wyd. IV. Nakładem Stowarzyszenia Pracown. 
Księgarskich. 

Znany autor wielu prac z dziedziny roślin 
lekarskich, po wyczerpaniu wydania trzeciego, 
rozszerzył i uzupełnił wydanie IV, zaopatru- 
jąc we wszelkie wiadomości niezbędne dla 
tych, którzy pragną zająć się zbiorem ziól lekar 
skich z naszej dzikiej flory i czerpać z tego 
nieraz znaczne źródła dochodu. 

Podręcznik obejmuje szczegółowy _ opis 
117-tu ważniejszych gatunków ziół, dziko wy- 
rastających w Polsce, miejsca ich bytowania, 
wygląd, co kiedy i w jaki sposób zbierać, 
jak się ze zbiorami obchodzić, jak suszyć prze 
sylač i jaki jest porządek sprzedaży. 

Prof. E. jaakowski. żywopioty, jako ozdo 
ba i ogrodzenie. Warszawa 1932. Nakładem 
Stowarz. Pracowników Księgarsnich. 

Każde ogrodzenie z cegły czy desek, za- 
myka szczelnie posiadłość, odgradzając ją bru- 
talnie od reszty przestrzeni. Jedynie siatka roz- 
wiązuje ten problemat na korzyść estetyki, 

Nato- 
miast żywe ogrodzenie wchodzą coraz częściej 
w użycie, gdyż nie zamykają widoku a swą 
zielenią upięksżają ogród, dając naturalne tło 
dla kwiatów. Broszura prof. Jankowskiego m 
że zainteresować wszystkich właścicieli zwła- 
szczą małych siedzib, dając szereg doświadczo 
nych rad i wskazówek, jak można tanim ko- 
sztem uzyskać piękne ogrodzenie posesji. 

Sidorski R. mjr.. dypl. Obrona przeciwpan- 
cerna. Środki, organizacja i taktyka. War- 
szawa 1932. Cena zł. 8. 

Broń pancerna niewątpliwie będzie miała 
szerokie zastosowanie w przyszłej wojnie. Spot 
ka się ona jednak ze sprzętem i taktyką prze- 
ciwpancerną. Wzrastający stale ich rozwój, 
pozwala wnioskować, że na broń pancerną znaj 
dą się odpowiednie przeciwśrodki, ogranicza- 
jące ich możliwości, związane z jej użyciem w 
wałce. ` 

Poszukiwanie takiego sprzętu i środków 
należy do najbardziej aktualnych zagadnień we 
wszystkich wojskach nowoczesnych. Wyrazem 
tej myśli, oraz dorobkiem w tej dziedzinie, jest 
obecna praca, która stanowi ostatnie słowo 
nietylko w naszej, ale i światowej literaturze, 
dla jej wyczerpującego i fachowego ujęcia. 

Autor, gruntowny znawca zagadnienia о-- 
brony przeciwpancernej odsłania wszystkie do 
stępne tajniki i możliwości nowoczesnej bro- 
ni pancernej, oraz przedstawia zdobycze tech- 
niki i taktyki w zakresie obrony przeciwpan- 
cernej. 

W 6 rozdziałach podaje on: 4 
1 — charakter poszczególnych rodzajów 

broni pancernych, 
II — Środki obrony przeciwpancernej i 

ich podział, 
II] — teren w obronie przeciwpancernej, 
IV — obrona przeciwpancerna oddziałów, 
V — organizacja obrony przeciwpancernej, 
VI — zakończenie. 
Praca poza bogactwem treści, posiada i 

tę wielką zaletę, że jest niezwykle jasno i przy 
stępnie napisana. Zawiera mnóstwo dobrze do- 
branych rysunków. 

Leon Halban. — Encyklika z dnia 15 maja 
1931 o sprawach społecznych, Lwów, 1932, 
str. 29. a 

Wnikliwa analiza encykliki Piusa X1 „Qua- 
dragesimo anno" jest bardzo na czasie ze 
względu na aktualność zagadnień społecznych. 
To też na broszurę p. Halbana można wskazać, 
jako na wydawnictwo, które powinno się zna- 
leźć we wszystkich katolickich bibljotekach. 

Jan Stecki — Postulaty kryzysowe. War- 
szawa, 1932, str. 40. Broszura sen. ). Steckie- 
go jest odbitką z „Dnia Polskiego". Doskona- 
ły znawca stosunków ekonomicznych uwzgłę- 
dnia w swych rozważaniach przedewszystkiem 
stan rolnictwa. Wywody autora są bardzo głę- 
bokie, trafne i ciekawe, to też postaramy się 
omówić je obszerniej, zwracając uwagę czy- 
telników na pożyteczną książkę. 
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WARSZAWY. W dniu 21 b. m. powrócił 

z. Warszawy wojewoda nowogródzki p. 

Stefan Świderski i objął urzędowanie. 
— UROCZYSTOŚĆ KU CZCI 8. P. 

ŹWIRKI I WIGURY. Odiożona poprzed- 

niej miedzielii z powodu trudności techni- 

cznych uroczystość ku uezezeiniu bohater- 
glkich lotników, odbędzie się w nadchodzącą 
30, mamy nadzieję, że nie zabraknie na 
miej nikogo z miejscowych obywateli. 

— ZEBRANIE LEGJONU MŁODYCH 
W piątek dnia 21 b. m. odbyła się w lokalu 
iSekir. Woj. BBWR w Nowogródku gawęda 
członków! Legjonu Milodych, ma której p. 
Edmund Zaremba wygłosił referat na te- 
mat: „Obecny kryzys ekonomiczny a za- 

dania polityki społecznej”. Po referacie 
wywiązała się dluga i ożywiona dysku- 
sJa. 

> ZEBRANIE SEKCJI OŚWIATOWEJ 
BEZPARTYJNEGO BLOKU. W poniedzia 

dek dnia 24 b. m. odbędzie się w: lokalu 
Sekr. Wojew. BBWR zebranie o godz. 17 

Sekcji Oświatowej B. B. W. R. któremu 
przewodniczyć będzie p. dyr. Bański. Oma- 

wiana będzie sprawa akcji odczytowej Blo- 

ku, oraz różmych innych imprez oświato- 
wych. W zebraniu tem wezmą udział przed 
stawiciele wiszystkich miejscowych onga- 
mizacyj. 

— „JESIENNE ŻEROWISKO*. Oneg- 
daj odbyło się w sali! Gimn. Państw. t. zw. 
„Zerowisko Jesienne", które zorganizowa- 
ła 1-sza drużyna harcerzy im. Tadeusza 
Kościuszki. W tej bardzo ciekawej impre- 
zie wzięli udział harcerze wszystkich miej- 

sdowych drużyn. Na program „żerowiska' 

złożyły się: 1) Gawęda p. t. „Cel obozow- 
mictwa', 2) Przezrocza krajoznawcze i e- 
bozowe, 3) Śpiew, 4) Pokazy. Na zakończe 
mie odśpiewano pieśń: „Wszystko co nasze 
Polsce oddamy", W czasie wieczoru pa- 
mowała ibandzo miła, braterska atmosfera, 
świadcząca! o tem, że drużyny zżyły się z 
sobą (szkolne i przedszkolne). 

— TURNIEJ GRY W PING - PONG. 
W dniu wczorajszym odbył się w Nowo- 

gmódku w świetlicy Sekr. Wojew. BBWR 
turniej gry w Ping - Pong, który dał na- 
stępujące wymiki: 1 miejsce — Karpiłow- 
iki Grzegorz (3-cia d-na harcerzy im, 
Marszałka Piłsudskiego), 2-gie miejsce — 
Nabagiez Ambroży (3-cia drużyna), 3-cie 
miejsce — R. Kawalec (3-cia drużyna har- 
cenzy). Za. dwia pierwsze miejsca otrzymali 
zwycięscy marty. 

— TURNIEJ SZACHOWY. W . dniu 
dzisiejszym rozpoczyna się w świefilicy 

Sekr. Wojew. BBWR tumiej szachowy, do 
iktórego stanęło 10 szachistów. Mistrz o- 
trzyma piękną nagrodę od sekcji oświato- 
wej Bloku, 

grodźięhyka 
— POŻEGNANIE KPT. KiLIMROW- 

SKIEGO. W dniu 18 b. m. odbyło się ze- 
branie Komisji Rewizyjnej Związku Strze- 

leckiego w Grodne poświęcone pożegnaniu 
kpt. Klimkowskiego, zasłużonego działacza 
„Strzelca'* ma terenie grodzieńskim. 

Szereg przemówień był macechowany 
serdecznością i żalem z powodu odejścia z 
Grodna tego zasłużonego działacza na te- 
renie przysposobienia wojskowego nasze- 
go miasta. 

— PRZETARG NIA. DOSTAWĘ ZIEM- 
NIAKÓW . Komitet Powiatowy: dla Spraw 
Bezmobocia ogłosił przetarg na dostawę 
2.200 q ziemmiakków (12.000 pudów). 

— NAJSCIE NA MIESZKANIE. Kur 
jański Michał, zam przy ul. Wapienne nr. 3 
mający porachunki z Szmicowiczem Józe- 
fem, Jagiellońska 54, napadł na mieszkanie 
tego ostatniego i potłukł mu szyby w 

drzwiach. e 
— NAGŁE ZASŁAIBNIĘCIE. Przecho- 

dzący ul. Orzeszkowej, mieszkaniec Oran 
Kruszkowski Tadeusz zasłabł nagle na uli- 
cy. Pierwszej pomocy Kruszkowskiemu u- 
dzielono w szpitalu miejskim. 

s- NIĘZNANI SPRAWCY CIĘŻKO 
POTURBOWALI PRZECHODNIA. Nie- 
zmami sprawcy napadli na Rybarkę Anto- 
miego „zamieszkałego przy ul. Emilji Pla- 
ter i dotkliwie go poturbowali. 

Uszkodzenia ciała należą do ciężkich. 
Policja. wszczęła energiczne dochodzenie 
celem wykrycia sprawców .nąpadu na Ry- 

balkę. 
— SĄSIEDZKIE PORACHUNKI. Ga- 

lukowa Stefanja i Łukjańczyk Agata, o- 

bie zamieszkałe przy ul. Horodniezańskiej 
15, od dłuższego czasu niezbyt się lubiły. 

Ostatnio doszło do sprzeczki, która się 
zamieniła w bójkę; p. Agacie przyszedł z 
pomocą Łukjańczyk Jam, w wymiku bój- 
iki została poturbowana Galukowa, która 
doniosła o zajściu policji. 

— KRADZIEŻE. Stoman Annie, ul. 
Zamkowa 15, skradziono poszwę na kołdrę 

waintości 25 zł. Poszkodowana posądza @ 
Ikiradzież swą sąsiadkę, zamieszkałą W 
tym samym domu, Stankiewiczową. Poli- 
cja mozpoczęła dochodzenie. |    

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

    

    

   

  

   

       

       

   

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 
GRODNO, Brygidzka 2.     

    

    

Początek seansów 
9 G. 615, — 8, — 10. 

Najwspanialsza operetka Świata. 
wiec z uroczą węgierką KATY NAGY 

— Odznaczenia za pracę przy spisie ludno- 

ści. — Główny urząd statystyczny nadesłał od 

znaki „za ofiarną pracę* osobom biorącym u- 

dział w przeprowadzaniu drugiego powszechne 

go spisu ludności: 

Złote odznaki otrzymali: starosta słonimski 

p. Edmund Koślacz i referent spisowy p. A- 

ieksander Jellinek, referendarz starostwa. 

Srebrne odznaki otrzymali: wszyscy naczel 

ni komisarze spisowi w powiecie, a mianowi- 

cie: p.p. Krawczenko Stanisław, Duś Roman, 

dyrektor Edward Kostro, burmistrz m. Słonima 

inż. K. Michalski, Marjan Zabierzowski, Wan- 

dalin Juszkiewicz, sędzia Tadeusz Giedroyć,, 

Kazimierz Kisiel, Maksymiljan Kotowicz, Wac- 

ław Herubowicz, Władysław Jeśman, Jan Ona 

cki, Jan Niezabytowski i Jan Karpiński. 

Wszyscy okręgowi i starsi komisarze spi- 

sowi otrzymali odznaki bronzowe. 

— ODPUST PRAWOSŁAWNY W ŻY- 
ROWICACH. Z okazji dorocznego święta 
Pakrowy, odbył się w Żytrowicach odpust, 
na który przybyło ponad 3000 ludności 
prawosławnej. Nabożeństwo w cerkwi od- 
prawił archimandryta klasztoru Onufry 
Stpnicki 'w asyście licznego duchowieństwa 

— Skazanie uczestników demonstracji ko- 
munistycznej w powiecie słonimskim. Sąd Okrę 
gowy na sesji wyjazdowej w Słonimie rozp - 
znawał wczorajj sprawę Andrzeja  Wierzbir- 
kiego i 14- tu innych oskarżonych z tr. 121 
K.K. za udział w pochodzie komunistycznym 
we wsi Okuninowie, urządzonym w dniu 7-XI 
1931 r. i skazał Tura Maksyma na rok więzie 
nia, Zenowa Dymitra i innych 6-ciu oskarżu- 
nych na 6 miesięcy więzienia zaś za głównymi 
sprawcami i inicjatorami demonstracji Andrze 
jem Wierzbickim, Nałko  Mitrofanem i Ani- 
szczykiem, którzy zbiegli w obawie przed od- 
powiedzialnością postanowił rozpisać listy goń- 
cze. 

— Skazanie działacza  komunistycznego.. 
Sąd Okręgowy w Grodnie na sesjji wyjazdo- 
wej w Słonimie rozpatrywał wczoraj sprawę 
Andrzeja Rybaka, znanego na terenie słoniia- 
skim wywrotowca, niejednokrotnie: karanego, 
oskarżonego z art. 102 cz. L K.K. i skazał go 
na 6 lat więzienia z pozbawieniem praw na 
przeciąg 10 lat. 

  

— W SPRAWIE DNIA OSZCZĘD- 
NOŚCI. W dniu 20 b. m, w gabimecie p. 
Starostu Neugebauera i pod jego prze- 
wodmictwem odbyła się konferencja Dyrek- 
tonów kas w sprawie przeprowadzenia, 
„Dnia Oszczędności”. 

Uchwalono wykorzystać posiadane ma- 
terjały dla, propagandy, zwrócić szczegól 
mą uwagę na młodzież w szkołach. 

W eelu szerszego omówienia. tej spra- 

wy zwołać na dzień 26 października Ко- 
mitet Obywatelski, zadamiem którego bę- 
dzie przeprowadzenie opracowanego pro- 
gramu „Dnia Oszczędności”. 

— PRZYWÓDCA 'P. P. S. w BARANO- 
WICZACH NIA. ŁAWIE OSKARŻONYCH. 
Józef Machaj posiada w Sądzie Okręgo- 
wym. kilka! spraw: za swe krzykliwe prze- 
mówienia na różnych wiecach i zebra- 
niach. W dniu dzisiejszym wpłynął do Są 

du akt oskarżenia Józefa Machaja z art. 

ПЛО КО AN za. urządzoną 
demonstrację w czasie zebrania w. dniu 

7. XII ub. r. w Baranowiczach, gdzie wy- 
krzykiwał różne hasła skierowane przeciw 
Rządowi. 

— ZNÓW POŻARY. W dniu 7 b. m. we 
wsi Jaroszewo wybuchł pożar w! zagrodzie 
Żunki Józefa. Spaliła się suszarnia wraz ze 
lnem. Pożar powstał skutkiem nieostroż- 
nego obchodzenia się z ogniem przez suszą 
ce len kobiety. 

i KINA P. T. K. ĮEL. 214 
‚РСБШЩЕВИИЕРСЕЛМТЯСНОЙЗЕНРЕТ 

Początki seansėw: 18.15, 20.15 i 2215 

Džwigkowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pocztówa 4 
Diiš Grodno po raz pierwszy usłyszy 
porywający głos i ujrzy fascynującą 

maskę а 

w stworzon. przez wirtuoza Turzafi- 
skjego twórcy „Wołgi.. Wołgi..* i 
„Trėjki“ filmie, pełn. przedz. perypetyj. 
W roli tytułowej wybitny tenor Luc- 
lan Muratori, spadkobierca Kernza, 
zwany „Słowikiem Paryża”, który za» 
śpiewa cały szereg pieśni i wprowadzi 
w podziw publiczność, — Największa 
opera Paryża Koncert, Cudowny śpiew 

Wieś syberyjska. Rosyjska trójka. 

"wstęp od 80 gr. 

Dźwiękowiec 
Kino „APOLLO* 

Dominik. 26. 

Dziś tilm nad filmy!!! 
Wstrząsający do głębi duszy dramat 

SE 

„24 godziny” 
W rolach głównych gwiazdy filmowe: 

Clive Brook, Miriam Hopkins, 
Kay Francis. 

Rezyserja Mariona Garinga. 

„KINO „PALACE“ 
Crzeszk. 18. > 

Dziś! 

Rod La Roque 
i słodka Bille Dove 

w filmie p. t. 

„PRAWO MĘŻA” 
WSTĘP OD 49 GR.   

   

wstęp od 75 gr. 
100 proc. dźwięko- 

ODNNY 
wersja francuska 

  

  

SŁOWO 

  — JUŻ DRZEWKA KRADNĄ. Z par- 
ku miejskiego w dniu 19 b. m, wykopano 

6 drzewek jesionów i klonów. Policja ma 

Iklopot i poszukuje amatora cudzych drze- 
wek. 

— KRADZIEŻ TOREBKI. W dniu 17 
b. m, na rymku 3 Maja Zofji Puścian skra- 
dziono torebkę damską, która zawierała 
16 złotych. 

K O AEA AO 

Dr. A. WĘŽYK 
POWRÓCIŁ 

ul Ssdowa 9 w Baranowiczach 
Choroby weneryczne, skórne, płiowe 

Przyjmuje: w g, 7.30—830 r. 3—5 pp. 7—9 w. 
VAL AAA RB A Ab kd Ii KAAT til liki HAFTKLIN         
  

Przedstawiciele.n 
naszego pisma 

w BARARGWICZACH 

jest p Serafin SGłąbik 
Ułańska 108 tei. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Barznowicze ul. Szosowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 -14 oraz 18—20 
codziennie 

SPORT 
ŽAKS — MAKABI 2:1 

Tego się naležalo spodziewač. Anitago- 

nizm żydowskich klubów sportowych w 
Wilnie był zawsze b. ostry, a obecnie po 
pewnem powinięciu się mogi Makabi i 
wzmocnieniu Žakks'u wzmógł się jeszcze. 

Społeczeństwo żydowskie, interesujące 
się sportem rozdzieliło się na dwa wrogie 
obozy. Dało się to zauważyć wczoraj na 
meczu już od pierwszego gwizdka sędzie- 
go p. Bajgla. 

Zdenerwłowanie galerji spowodowało, 
że na boisku grano brutalnie, a brutalność 
graczy dopingowała jeszcze antogonistów 
na trybunach. W tych warunkach odbywał 
się mecz wygramy przez ŻAKS. 

Mimo, że w składzie „akademików* za- 
brakło Birubacha dali woni sobie radę z 
dobrze grającym zespołem Makabi. 

Pierwszą bramkę zdobywa (po przer- 

wie tuż) Szwarc wikrótee jednak Roten- 
berg wyrównuje a Rejzin zdobywa przewa- 
ge 

  

  

Obydwie drużyny grały ambitnie i jak 
się rzekło — brutalnie. Publiczności mimo 
niepogody sporo. (t). 

DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE 
Na boisku  Makabi będziemy mieli 

mecz piłkarski. Makabi pokonana wczoraj 
przez ŻAKS dziś startuje do Walki z I p. 
p. Leg. Wymik tego meczu mie trudno 
'zgadmąć, 

O godz. 4 min. 30 w sali Ogmisika (Ko- 
lejowa 19) mecz ping - pongowy drużyn 
ŻARS — Ognisko. (t). 

Radjo wileńskie 
NIEDZIELA 23 PAŹDZIERNIKA 

9,15 Transmisja z Krosna uroczystości od- 
słonięcia pomnika Ignacego Łukasiewicza; — 
11.58 Czas; 12.10 Komunikat meteorologiczny; 
12,15 Poranek symfoniczny z Fiiharmoniji ;—- 
14.00 Komunikat rolniczy; 14.05 „Przygotowa- 
nia przedzimowe w gospodarstwie domwoem'* 
— odczyt wygłosi M. Karczewska; 14.25 Mu- 
zyka; 14.40 „Ogrodnicze roboty jesienne" — 
odczyt; 15.00 Koncert,; —: 16.00 Audycja dla |; 
młodzieży; 16.25 Muzyka popularna (płyty); 
16.45 Kącik językowy; 17.00 — Audycja dla 
wszystkich; 17.55 Program na poniedziałek ;---- 
18.00 Muzyka lekka; 18.55 „Moje dziecko nic 
nie je“ — pogadankę wygłosi dr. Karnicka z 
cyklu — Kobieta ma głos!. 19,10 Rozmaitości; 
19.25 Słuchowisko „Cezar i Kleopatra“ — B. 
Shaw'a; 20.00 Koncert;— 21.00 - Wiadomości 
sportowe z prowincji i Warszawy; 21.10 Re- 
cital skrzypcowy; 22.00 Muzyka taneczna; --— 
22.55 Komunikaty; 23.00 Muzyka taneczna. 

gi 

  

GÓRNOSLĄSKI 
Zjednocz. Kop. Górnosi. „PROGRESS* 
kopalnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, 
Matylda, Andaluzja, Radzionków, Mysło- 

wice, Ferdynand i Florentyna. 
Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowsnych wozach 

dostarcza 

M. DEULL wro. 
EGZYSTUJE OD 1890 r. 

Bicro: ml, J giellońska 3 Tel. 811 
Składy: Kijowska 8 Tel. 999. 

Skład Fartepiazów, Diania, Fisbarmonji 

K. Dąbrowska 
k (F-ma istnieje od 1, 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

[Pozo MEBLI 
W. WILENKIN I $-ta 

Spółka z ogr. odp. 

Wlino, ui. Tatarska 20, 
"dom własny. Istnieje od 1843. 
Jadslnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
augielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

ftp. Ceny znacznie zniżone, 
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BÓLE GŁOWY 

ię = 
ALE KONIEC

ZNIE 

More: L) 
® 

FABRYKA CHEM-FARMACEUTYCZNA <AP,KÓW: 

       

та 

Drukarnia 

  

wydawnictwa „SLO 

Dziš premjera! Wyšwietlamy doskonałą dowcipną komzdję produkcji franceskiej na tle przeistaczania się 

DŹWIĘKOWE KINO 

с@алмне 
Wielka 47, tel. 15-41 

p. i 

kobiety w mężczyznę 

DAMA W SMOKINGU 
‚н BGARRER. BONE . Armanda Bernard 
Nad program; Urozmaicone ak tualac ści ćźwięk, Ceny cd 25 gr. Pocz. o g. 4, 6, 8 i 10.15 w święta od Zej 

  

D iś ostatni! d.ień Film, «tóry poruszył cały świat 

CZŁOWIEK, KTÓREGO ZABIŁEĄ 
W.g powieści Rostanda. Wspaniała realizacja genjalnego mistrza Ernesta Lubicza 

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS T eob 

jutro premiera! Najwiętszy sukces świstowy! Groza krwawych dni w Rosji 

ozi» SEWASTOPO 
Poświęcenie-Miłość-Śmierć Ostat ie chwile czratn. Walka rmji białej z cze worą W rot. gł boh-terka f, „Dr. Jekyt” 
Miriam Hagxias jako tancerka cesarska į George Ben:roft jako marynarz bciszewisk, Wielkie +mccje. Potężne sceny! 

Nie:apomaiaue przeżycia. Nad progr.: Atrakc. dźwięk. Na 1 Seans ceny zniżene. Pocz. szans. 4, 6,Bi 10.20, 
Na premjerę nonorowe bilety nieważne 

  

Dźwiękowe kino 

„PAK“ 
Wisika 42, tel. 5-28 

Dzis! Najweselszy fim niezrównanych komikó w 

FlipiFlap „w Legji Cudzoziemskiej" ю Wywołujący beznstanne huragany Śmiechu Tak wesołego tilmu jeszcze nie było, 
Dia młodzieży dczwolony.— Nad program: NIESAMOWITY MECZ, komedja dźwiękowa, oraz Przegląd filmowy „Pat* 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:15. — Na 1 szy seans cenv znižone, 

  

Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wiełka 42, tel. 528 

Następny program: Pasjonującyfilm oŹwiękowej produkcji 1982 33 

wolucjonistka 
(PASZPORT 13-444) 

Dramat osnuty na tle stosunków panujących w Carskiej Rosji, W roli znanej rewolucjonistki Nadia Niewskaje — mai- 
piękniejsza Rosjanka TANIA FEDOR oraz sławny amant bohszterski, chluba ekranu LEON MATHOT 

  

  

  

Dźwiękowe kino Dziś wielki dramat z życia rosyjskiego 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28. 
Śpiewy w języku rosyjskim w wykonaniu chóru kozaków. Dzigitowki autentycznych kozaków Dońskich. W roł. głów 
Gina Manes, N taija Lisienko, Jaques Catelain.— Początek o godzinie 4, 6,8 i 10.15. w dnie Świąteczne o g. 2-ej 

от Dziś wielki podwójny piogram! 100 dźwiękowe najnowsze arcydzieło Joany Grawford 
ino-Teatr 

STYLOWY" » « PIEKŁO MIŁOŚCI NIEWINNYCH NARZECZONYCH 
„0 į arcywspanialy dramat w 10 sktach życie i nowe obyczaje naszej złotej młodzieży w rol. gł: Jean Grawford, Anite 

Wielka 36 Page, Dorota Sebastjan i Robert Montgsmary. — Nad program: Nainowsza i najpiękniejsza sensacja 

HARRY PEELA * * ZASADZKA NIEUCHWYTNEGO PRZESTĘPCY Sensacyjny dramat w 10 aktach 
w roli głównej ulobiony bohater Harry Peel 

  

Dźwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11   

*Wobec kolosalnego powodzenia i na żądanie Sz. Publiczności jeszcze TYLKO DZIŚ 

HAJDA TROJKA z Oigą Czechową 
  

do wyrobu abzżnrów 
isztucznych kwiatów 

poleca 

sp zedaž a:tyk gum. 

Wiino, Trocka /0, telefzn 18 67 

   

  

  

ŻĄBAJCIE | 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
zobiacą kosnerwuje, doskonali, odświeża, :- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
płający (panie). Natryski „Hormona* według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne. dobieranie kosmetyków do kaz- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 

  

  

  

KT ATI RRKT 
Lekarze 

EEST BET 

  

PIANINO Ё 
koncertowe w najlep- 
szym stanie okazyjnie 
bardzo tanio do sprze- 

"" dania. Ul. Piłsudskiego, DOKTOR 24 m. 6. 

Zeidowicz -- 

  

    

    

  

  

Kto jeszcze nie widział niech śpieszy ujrzeć!!! — Początek o godz, 4-ej 

CELLON LATARKI 
ELEKTRYCZNE 2 

ГВА ТЕ ТЕ 
KIESZONKOWE i 

žais E 

й 
| wileńskie Prywatne Kursy 

SAMOCHODOWE 
i MOTOCYKLOWE 

Kan:elarja i saia wykładćwa zostały przeniesione 
do lokalu przy ZAUŁKU BERNARDYŃSKIM 8 m. 14 

Przyjmulą się zapisy na kursy zawodowe 
i amatorskie. 

P. p. wojskowym, u:zędnikom i uczącej się młe- 
dzieży zniżki. 

Przy kursach warsztaty raperacyjne dla samocho- 
® dów i mołocykdi    

w wielkim wyborze po 
leca Skład Apt. i Perfu 
meryjny 

J. SZAMBEDAL 
Wilno“W. Pohulanka-— 
14. Istn. od 1901 roku. 

(vis a vis Teatru) 
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WYVYYYYVYYYYYYYYYVYVYYVYVYYYYYYVYYYYYVYVYVYYYYYVYYYVVVYVWY 

EREERESEEA WWSZZŻS ŁADOWANIE 
Różie I NAPRAWA 

2 AKUMULATORÓW 
== iachowo wykonuje „Ra 

djo“ Trocka Nr. 4. — 
Hzft * ersžka Wejście w podwórzu. 

Hatciarka 15 lat pres -—- ———————— 
hałciarskiej— przyjmias KAŻDY OCHOTNIK: 
wszelkie roboty hałcy! Wojsk Polskich otrzy-* 
biały, kolorowy, mereż ma ważne dokumenty 
ka ręczne, różne wzory, swych praw po nade- 
haft sztandarów i cho- sląniu jednego złotego 
rągwi, złotem i srebrerz adresu. Warszawa— 
wykonsnie b. staranne Piękna 31 — 22 Gór- 
i akuraine ceny więcej sp. е 
niż przeystępue. Lite: 
racki 11 m, 5. Jadwigs 
Błuś. 

  

KAŻDEGO 
ktoby wiedział cośkoł- 

7" wiek o iosie Kazimierza 
Adama  Witukiewi-" 

czów, od lat rak 

PIANINA 
zupełnie nowe (wielo- 
letnia gwarancja) zł. a ms apa RAE 
KPP CZ POKÓJ KUCHARKA POSZUKUJĘ 

z Е z wygodami do wyna- ze Świadectwami po- dzierżawy do 15 hekt., 
ы° "" ęcia. Pańska 27 m. 3. szukuje pracy na stałe pod _ Wilnem. Oierty 

ANAGAŁAŁAŁAŻAAŁAŁŁU 5 . Dok. D O ME K lub też na przychodzą- dla Biura Reklamowego 
Lokale suchy, ciepły z wygo- cą. Zgodzi się na wy- Garbarska 1 pod —* 

revvvvvvvyvvvvyvyvyv dami i ogródkiem. — jazd. Zarzecze 16 — 9 „Dzierżawa. 
— Jasna 15 — (Zwierzy-“ 

ira 
4 pokojowe z wygo. POTRZEBNY 
dami, nie na parterze, elegancki duży pokój 
wśródmieściu, w cenie ub dwa mniejsze ze 
do 100 zł miesięcznie WSzystkiemi wygoda - 
Łeskawe zgłoszenia do mi i _ niekrępującem 
redakcji dla W, wejściem. Zgłoszenia w 
—————— —dnie'  POWSZEJNIE ой 

MIESZKANIEgodz. 9 — I — telef. 

4 - pokojowe do wyna nr. 100. 
jecia: odl. listopada ule, 3 Pa 20% 
Mostowa 5 m. 8. Do- MIESZKANIA 
wiedzieć się: ul. Mosto dxupokcjowego Z wy- 
wa nr. 7 m. 17 w dzie, godami, — lab 2 pokoi 
dzińcu od godz. 3 p.- Umeblowanych z uży- 
poł. walnością kuchni po- 

szukuje bezdzietne mał- 
żeństwo. Zgłoszenia — 

„ Hotel Bristol 38. 
POKÓJ 

dobrze umeblowany z KURSY 

  

  

        
       

      

  

    

—————— -- WYgOdAMi, może być z SEA ia, robót sił ; 
chor.skórne, wenerycz - , DO SPRZEDANIA  obiadami, wydaje się RNA ai i moda 7 A pada ле narządów moczo- duża palma. Piłsudskie- dla solidnych. Portowa Lekcje а e powiadomienie Ad- 
wych, od 9.do 1, 5 — 80 10 == 8 23 m. 24. BOSS KOTREEE $ Stefanowiczówh res: Kamieniec  Litew- 

DOKTÓR DO SPRZEDANIA DQ WYNAJĘCIA NN Wielka 56 m 3 - - Notes: Uranas 
ZELDOWICZOWA tanio damskie FUTRO pokój z elektrycznoś - Nauczycielka || |—E2 

kobiece, _ weneryczne, LISY, odpowiednie dla cią, łazienką. Montwil- | wykwalifikowana u- Baczność TĄ, 
narządów . moczowych 9S0by starszej tęższej owska 19 m. 1. dziela lekcy| — przy-| punie i Panowiel!! : zę 
od 12 — 2i od 4—6 Kasztanowa 7 m. 1-a Do Td 4-6; gotowuje d» szkół. — Duży zarobek osiągnąć ELEFOŃ 

ul. Mickiewicza 22 9 — 10 r 3 — 5 pp. Wilno, Mostowa 21—2 można pracując przy 12 -29 
„ — > 05% 1 MIESZKANIA: —- -- sprzedaży artykułó « |ffuixo DOBRA 6 A Kupię DO WYNAJĘCIA NAUCZYCIELKA * codziennej potrzeby, KOPIOWANI 

IKuPno okazyjnie rośliny deko: z 6 i 3 pok. z wygo- — FRANCUSKIEGO '* Szczegółowe intormacje z 
racyjne (palmy, draceny dami. — Ul. Jasińskiego „o dłuższym pobycie w Biurze Reklimowem PLANÓW 

I SPRZEDAŻ itp.) Miła 11 m. 4. nr. 7. zagranicą szuka pokoju Garbarska 1, godziaa ausis "TYZYYWYYWYYYWYYYYYYY -- ——— 00 — —  _ obiadów za lekcje, 10 — 2 pp. А 
== — — — — — -- Р О КТЕРТАМ — — — -— konwersację. — Zyg“ — s SAR SPRZED A M nadwornej fabryki — 2 mieszkania  muntowska 4 m. 7 od -- = 
byle natychmiast zabez Backera krzyżowy w p; 3 pokoje Z kūchnią 14 godz. Uwagal 
cen majątek 100 hekta doskonałym stanie — wszelkie wygody — do „J -_ Obiady domowe zdro: MEEESWEECIWEWZECE 
rów okolice Bezdan. -- Sprzedam, nl, KoŚciusz- wynajęcia. Oglądać od p © S Z U K U Į Ę we i smaczne po zna- Zguby 
Wiadomość — Warsza- ki 12, m. 19, 2—4 po poł. Popław- qzieci do wspólnych cznie zniżonej cenie 
wa BZĘGERO MAJĄ 00 R —— ska 00, lekcyj francuskiego. — wydaje — Jadłodajnia „BARAKE RESTA 
mieszkania 4 Maksy- й o ZNA we Tab 1 066 T (2girok a) Ja- o S Zyty przy 20 b. m 
mowicz. zczenięta esięczne ńska 3 m. — zaułku azimierzow- * « 
S AMS sal A > e L skim 3 w godzinach od zgubione zostały kla- 

KUPIĘ Chocimska 35 — 4, dai ao ala -- 1230 do Š-ej. cze od REles n. Liska- 

działkę - folwarczek 20 77 ————— *= towane z osobnem wej-  uAŁAAkAkAŁAńŁAkAŁAĆ. > +—-— -— RoC pes ane 
— 50 ha z zabudowa- Pošpiesz škiem do wynsjęcia — p 7 -- - ‘519 aa oba 
niami niedaleko kolei i zakupić opał jeszcze Pańska 4 — 2 05 UKUJĄ OSOBA m a > SE 
wody. Oferty z opisa- po cenach letnich w _. -- PRACY INTELIGENTNA HES S Mickie- 
niem nadsyłać, na ul. składzie DO WYNAJĘCIA vvvvvvvvvvvvvvvvvęvi Ślepa i schorowana — i 2 2 Aleślale 
Jasną nr. 49 dla J. K. I. KośŚciałkowSki mieszkanie, 2 pokoje —- najzupełniej opuszczo« Sosnowa 11 m. 3 za Wileńska 8 

  WAŁKI, WATA -- pokojem 

na żyjąca li tylko z hnią orsz sklep z 7" 
KN łaski uczciwej sługi, i kuchnią — wynagrodzeciem 10 zł. AGRONOM 

  

| PAPIER DO OKIEN Ok Tartski 19, dyplomowany, znajo - która ją ze skromnego "> © o pygpy vy” 
poleca Skład Apteczny“ 44 PADZIE... ZE -- mość wszystkich dzia-" swego zarobku utrzy* Ka 

REY a ulowa sypialnia, gone” e | A "Ryży a Sa dany przez Wil Dir. . SZAMBĖD. wyna- praktyczna, = 3 i — na imi эИБ W. Pohulanka" des e ik jęcia dla kulturalnej o- nia praktyka, doskona- danie oliar pod. lisa Salkiomeas An 14. Istn. od 1901 roku. Montwiłłowski zaułek soby. Dąbrowskiego 12 łe rekomendacje. Lask. P. Co Redakūi „SS -- nia Si Nr. 1 m, 2. m. 3 zgl. w Adm. „Słowa”, -- r (vis a vis Teatru) 
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GN NYCZ 3 

Witold Tatarzyński. 

195 

Redaktor 

  

W.-Z.


