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Uniwersyfefy na rozdrożu 
"Wyraz: kryzys, tak niezwykle popu- 

larny obecnie, nieco zniekształcił swoją 
treść. Kryzys — znaczy dziś klęskę, 
punkt kulminacyjny zła, szczyt niepowo 
dzeń. To jest całkiem słuszne, ale stano- 

treści pojęcia, ho 
przecież kryzys, jako stan przejściowy, 
jest jednocześnie zwiastunem albo tra- 
gicznej katastroty, albo wspaniałego, ra 
dosnego zwycięstwa. 

Właśnie ta druga strona pojęcia kry 
zysu obecnie nie jest wyraźna. Chwała 
Bogu, nikt nie myśli o klęsce ostatecznej, 
któraby była wynikiem kryzysu, —- ale 
też tylko nieliczne jednostki świadomie 
dążą do przyśpieszenia decydującego 
zwycięstwa, otwierającego nową erę w 
naszych dziejach. 

Naogół panuje irytująca bierność i 
to nietylko wśród najszerszych, społecz- 
nie niewyrobionych mas, ale i wśród t. 
zw. elity społeczeństwa. 

„Jakoś to będzie'* — oto odwieczna 
filozoficzna maksyma polskich optymi- 
stów, których nie stać na większy wysi- 
łek woli. Pesymiści są bardziej pomysio 
wi, choć równie jałowi.. 

Rzecz jasna, iż zorganizowanie całe- 
go narodu w celu świadomego zwalcze- 
nia kryzysu we wszystkich jego niezli- 
czonych przejawach nie należy do zadań 
łatwych i wymaga specjalnej umiejętno 
ści, ale są dziedziny naszego życia, do- 
tknięte kryzysem, które mogłyby wyść 
na drogę pięknego rozwoju, wzmocnio- 
ne przeżyciami kryzysowemi, jak org1- 
nizm ludzi wzmacnia się po tyiusie, na- 
przykład. 

Odnosi się to przedewszystkiem do 
uniwersytetów, jako twierdz nauki pol- 
skiej. 

Uniwersytety przeżywają kryzys. Kto 
nie wie o tem? Ale kryzys uniwersyte- 
tów (raczej kryzys na uniwersytetach) 
nie polega tylko na dotkliwych trudnoś- 
ciach materjalnych, — sięga głębiej. 

Uniwersytety zaczynają tracić grunt 
pod nogami, jako „Świątynie nauki“, 
„kuźnie charakterów itp., a nawet jako 
tabryki dyplomów. 

Uniwersytety stają się prawie, że nie 
potrzebne, i gdyby tak na parę lat za- 
mknąć je wszystkie, nikt, oprócz proizso 
rów i urzędników uniwersyteckich za- 
nadtoby nie rozpaczał. 

Sytuacja taka wytworzyła się wsku- 
tek załamania się kierunku ideowego u- 
niwersytetów pod ciężarem zbyt różno- 
rodnych zadań, które spadły na uniw2r- 
sytety w ostatnich czasach. 

W pierwszych latach odrodzenia pań 
stwa uniwersytety wyraźnie dążyły do 
„promieniowania, do „wychowywania 
mas“, do „spełniania szczytnej misji”... 

Każde niemal większe miasto o histo 
rycznych tradycjach myślało 0 posiada- 
niu własnego uniwersytetu każdy inteli- 
gentny człowiek, pozbawiony w młod - 
ści ożywczego działania nauki polski:i, 
pragnął ogrzać się przy ognisku nauki i 
rwał się do uniwersytetów narówni z 
młodzikiem, dopiero'co opuszczają :vm 
szkołę. 

Stworzyliśmy szereg nowych uniwer 
sytetów, osłabiając stare, które musiały 
dopomóc w obsadzaniu nowych kated“, 
— powstały uniwersytety o nieco wygó- 
rowanych aspiracjach i słabych siłach. 

Skład studentów był wyjątkowo 1iie- 
jednolity. Część tych studentów studjo- 
wała „dla siebie”: byli to ludzie starsi, 

zajmujący nieraz poważne stanowiska 
społeczne, nie szukający dyplomów i 
pragnący tylko uzupełnić swe wiadoino- 
ści w tej lub innej dziedzinie wiedzy. -- 
Ludzie ci reprezentowali szlachetny i 

bezinteresowny stosunek do czystej wie- 

dzy, ale, jako studenci, byli bezużytecz- 
ni. 

Drugą kategorję studentów stanowili 
„czapkarze”, zapisujący się na uniwersy 

tet w celu zabicia czasu,  popisywania 
się tak modną niegdyś czapką akademic- 
ką, no i w celu korzystania z akademic 
kich przywilejów. Tacy byli balastem. 

Wreszcie trzecią, znaczną grupę two 
rzyli młodzi ludzie, szukający na uniwer- 
sytecie przedewszystkiem dyplomów, któ 
reby otworzyły im drogę do karjery spo- 
łecznej. Oni właśnie stworzyli kadry 
„prawdziwych studentów *... 

Życie zmuszało uniwersytety do pru- 
dukowania przedewszystkiem fachow - 
ców z różnych dziedzin. Młode państvv 

potrzebowało prawników, lekarzy, nau- 

czycieli, — trzeba więc było przedewszy 

stkiem zaspokoić potrzeby życia chociaż 

by za cenę pewnego lekceważenia na.- 

ki. 
_] oto uniwersytety przystosowały się 

do wymagań chwili i zaczęły masowo 

wypuszczać fachowców, posiadających, 
jakże często, dość ciasne horyzonty my 

šlowe. Zespół studentów obecnie jest 

„czy sztuki polskiej 

wyjątkowo jednolity: przytłaczającą 
większość stanowią „sztubacy*, — pro- 
fesorowie zaś — chcieli, czy nie chcieli 
— musieli się stać „belirami“. 

Dziś spokojną pracę uczniów dziewią 
tej, dziesiątej i innych klas załamał kry 
zys. Ani państwo, ani społeczeństwo nie 
potrzebują fachowców z wyższem wy- 
kształceniem: niema dla nich posad! Ql- 
brzymia więc machina uniwersytecka, 
wciąż produkująca ludzi różnych zawo- 
dów, pracuje bez sensu, a nawet z pew- 
ną krzywną dla wielkiej ilości ludzi, 
gdyż wymaga wielkiego wysiłku tak ze 
strony profesorów, jak, tem bardziej, -— 
ze strony studentów, choć ani jednym, a- 
ni drugim nie zapewni nagrody za ten 
wysiłek. 

Siłą inercji idą tłumy młodzieży do 
uniwersytetów z jednem pragnieniem: 1- 
by móc jak najprędzej skończyć studja, 
— nie dlatego, aby się miało nadzieję, 
na lepszą przyszłość po użyskaniu dyp- 
lomu, lecz tylko dlatego, że wysiłek ma 
terjalny i moralny, związany ze studj+- 
mi, jest zbyt wielki. 

Maturzysta, wchodzący do uniwersy- 
tetu, czuje krzywdę, jaka mu się już 
dzieje, wskutek nakładania na niego co- 
raz cięższych obowiązków bez nadziei 
na rekompensatę, — absolwent, opu- 
szczający mury Almae Matris, ma w so- 
bie zarzewie buntu.... 

Dziś los studenta jest naprawdę mar 
ny. Z olbrzymim wysiłkiem przełazi on, 
przez wilcze doły i kolczaste druty ko- 
lokwjów i egzaminów, żeby po latach 
pracy dostać do rąk bezwartościowy pa- 
pierek... 

Los profesora również nie jest do pa 
zazdroszczenia, gdyż musi on wybierać 
pomiędzy pracą twórczą a pracą pedago 
giczną, bo tylko nieliczne jednostki znaj 
dują się w tem szczęśliwem położeniu, 
że mogą pogodzić twórczość naukową 

z pracą „belierską*, _ 
Los młodszych pracowników nauko- 

wych — asystentów i docentów jesz 
wprost tragiczny: o ich „pensjach'* imó- 
wić nawet przykro, — muszą więc za- 
robkować poza uniwersytetem, traktując 

naukę, jako kosztówny... nałóg!.. 

Jest więc źle, bardzo źle... A jedno- 
cześnie jest wcale dobrze!.. 

Kryzys wykazał małą wartość wszel- 
kich dyplomów, — zakpił, potwornie za 
kpił z praw jednostki z wyższem wy- 
kształceniem do pewnych  przywilejóv 
społecznych. 

Trzeba więc z tego skorzystać i 
przesunąć w innym kierunku nastawie 
nie psychiczne naszej młodzieży, ulega - 
jącej dotychczas sugestji dyplomów, ja- 
ko różdżki czarodziejskiej. 

Dyplomy, posady — wszystko to jest 
kruche, niepewne, nietrwałe. jedno jest 
wielkie, niezmienne: nauka! 

Vita brevis ars FOTE 
g a, — stara to prawda, którą należy 
przypomnieć sobie właśnie w dobie kry- 
zysu!.. 

Korzystając z nadmiaru fachowców, 
należy pozwolić sobie na cudowny zby- 
tek kształcenia naukowców!  Korzysta- 
jąc z rozterki, jaką przeżywa całe społe- 
czeństwo, szukające _ wyjścia, naiežy 
wskazać na naukę, jako na jedyną prze- 
wodniczkę, należy otoczyć naukę jak naj 
troskliwszą opieką i podnieść ją na naj 
wyższe szczyty! 

Dziś dzieją się rzeczy wprost kar;- 
godne! Nie dość, że imiona Kusocii- 
skich i Walasiewiczówien są otaczane 
większym podziwem, niż imiona Zieliń- 
skich, Zdziechowskich, i Lutosławskich; 
nie dość, że pięcioletni „jubileusz* byie 
klubu sportowego jest obchodzony hucz 
nie i radośnie, wówczas, gdy trzydzie- 
sto- i pięćdziesięciolecia pracy nauko- 
wej najwybitniejszych, znanych na ca- 

łym świecie jednostek, przemijają prawie 

bez echa; nie dość wreszcie, że zwycię- 

stwa sportowe — $а obchodzone, jaka 

święta narodowe, o triumiach zaś nauki, 
nie chce wiedzieć 

nikt, — ale i sami naukowcy nie doce- 

niają lub nie umieją: wyzyskać potęgi re 

prezentowanej przez nich nauki!.. 
Trzeba żądać dla tej nauki praw i 

przywilejów! Trzeba wyjść na ulicę i 

zdumionym tłumom pokazać zuchwałą 

moc nauki i niezłomną wolę uczonych! 

Trzeba wytłumaczyć wszystkim, że ty:ko 

w nauce tkwi giówne źródło siły kultura! 

nej narodu!.. A przedewszystkiem —-- 
trzeba zapalić dusze naszej młodzie ży, 
zdolnej do lotów i szczerego  entuzjaz- 
mu!.. 

A jakże niedołężni 
wówcas, gdy mamy 
atuty: 

Weźmy naszą niezawodnie w znacz: 
nym stopniu zmaterjalizowaną młodzież 
akademicką. Obcuje ona z nauką, zawar- 
tą w nudnych podręcznikach, z profeso- 

jesteśmy nawet 
w ręku niezwyk'e 

rami, bliżej się spctyka na egzaminach... 
Czy może ona zrczumieć i odczuć siłę 
i powab nauki... Czy obserwuje entu: 
zjazm dla nauki?. 

A przecież Uniwc-sytet Wileński był 
świadkiem najwyższvch lotów szeregi: 
genjalnych jednost.«, dał pokoleniom nie 
jeden przykład heroi:mu naukowego. 

I nie trzeba m/slą sięgać daleka 
wstecz, — z naszej przeszłości tak nie: 
dawnej można wydo! vć przykłady, pod- 
noszące ducha i zapawające serca. 

Czy sylwetka „promienistego* —: Ś. 
p. Ludwika Janows«iego, entuzjasty dzie 
jów Wszechnicy Bateruwej, jest bliska, 
jest znana i droga współczesnym stu- 
dentom? A przecież nie powinnoby było 
być żadnego studenta humanistyki, kt*- 
ryby nie obcował z duchem niezwykłego 
profesoia.., 

A kto ze studentów coś słyszał 5 Ś. 
p. Józcie Łukaszewiczu?.. O człowicku, 
który był skazany na śmierć i w drodze 
łaski otrzymał bezterminowe więzienie 
w strasznym Szlisselburgu, — o niezwyk 
łym bohaterze, który po ośmnastu (ośm 
nastu!) latach pobytu w twierdzy — 
trumnie nietylko się nie załamał ducho- 
wo, lecz wyszedł z murów więziennych 
u.brojony w wiedzę, która mu otworzy- 
ła drogę do katedry profesorskiej?.. 

A przecież o Łukaszewiczu powinny 
by były krążyć legendy, zapalające nło- 
de serca do czynów wzniosłych, ofiar- 
rych, — do walki bohaterskiej o jasną 
przyszłość narodu!.. 

Uniwersytety są na rozdrożu... 
Uniwersytety przeżywają kryzys... 
Uniwersytety mają przed sobą tylko 

dwie drogi: albo się staną bezmyślnewmi 
fabrykami bezwartościowych dyplomów, 
— czemś w rodzaju uniwersytetów a' : 
rykańskich, które tytułu doktora udziela- 
ja za rozprawy na temat: „O czem iro 
wią koleżanki podczas przerw wykłado- 
wych?“ — albo też przekreślą swą dzia 
łalność „sztuby* i pójdą tam, gdzie p» 
wadzi świetna tradycja i wiecznie ży- 
wy, twórczy duch narodu polskiego! 

W. Charkiewicz. 
ESET STAI SVIS VTAT 

Zgon prof. Janickiego 
WARSZAWA PAT. — Dnia 25 październi- 

ka rb. zmarł w Warszawie przeżywszy lat 55, 
ś. p. dr. Konstanty Janicki, proiesor zwyczaj- 
ny zoologji systematycznej i  moriołogiczaej 

Uniwersytetu Warszawskiego. _ Nabożeństwo 
żałobne za duszę zmarłego odbędzie się w 

piątek 28 października o godzinie 11,55 w koś 
ciele Karola Boromeusza na Powązkach, po- 

czemi nastąpi złożenie zwłok do grobu rodzin: 

nego. 

Redaktorzy edpowiedzialni 

„ROBOTNIKA* | „GAZETY WAR- 
SZAWSKIEJ* ODSIADUJĄ KARĘ 
(ISKRA). — Jak wiadomo, w poni2- 

działek dnia 18 bm. Sąd Najwyższy od- 
rzucił skargę redaktora odpowiedzialnc- 
go „Robotnika* p. Stefanowskiego, ska 
zanego za zniesławienie sędziego Deman 
ta, oraz skargę redaktora odpowiedzia!- 
nego „Gazety Warszawskiej" p. Bielec 
kiego — skazanego za zniesławienie p. 
Wacława Sieroszewskiego. 

Dowiadujemy się, że w ubiegły pią- 
tek p. Stefanowskiego zatrzymano, a w 
ubiegłą sobotę p. Bieleckiego i odsta- 
wiono ich do więzienia, gdzie rozpoczęli 
odsiadywanie kary. 
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VICZE — ul, Szeptyckiego — А. Łaszuk, 
CA (Polesje) — Księgarnia K, Malinowskiego, 

Zamkowa — W, Włddzimierow 

K. Smarzynski, 

- Skiep tytonjowy — S, Zwierzynskį, 
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NOWOGRÓDEK —- Kiosk St, Micha 5 

ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch, 
SZMIANA — Kszęgamia Spółdz, Naucz. 

STWA: 
   

     

  

uł Ratuszowa — nia jas ist 

iego, 

PIŃSK — Ksjęgzrnja Polska — St, Beńnarski, 
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Państwowa Rada Oświecenia Publicznego 
WARSZAWA PAT. — Na podstawie 

art. 1 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 
1920 roku o tymczasowym ustroju władz 
szkolnych minister wyznań religijnych i 
oświecenia publicznego wydał dnia 25 
października 1932 roku rozporządzenie, 
ustanawiające Państwową Radę Oświ2- 
cenia Publicznego. Państwowa Rada O- 
świecenia Publicznego ma być organem 
opinjodawczym ministra wyznań religi(- 
nych i oświecenia publicznego w spra- 

wie oświaty i wychowania. Ma ona za 
zadanie rozważać przekazane jej do wy- 
dania opinji przez ministra wyzn. rel. i 
ośw. publ. zagadnienia oraz projekty, do 
tyczące organizacji oświaty i wychowa 
nia. Przewodniczącym Państwowej Rady 
Oświecenia Publicznego jest minisier 
wyzn. rel. i ośw. publ. Kadencja Pań- 
stwowej Rady Oświecenia Publicznego 
trwa trzy lata. 

  

Nowe rozporządzenia Prezydenta Rzplitej 
WARSZAWA PAT. — Ukazał się no 

wy „Dziennik Ustaw“ z dn. 26 bm., -— 

przynoszący 24 rozporządzenia Prezyden 

ta Rzeczypospolitej w pierwszym rzę- 

dzie rozporządzenia z dnia 21 bin. 0 am 

nestji z powodu wprowadzenia z dnie! 

i września 1932 roku jednólitego polskie 

go kodeksu karnego i prawa o wykro- 

czeniach. Ponadto Dziennik Ustaw przy 

nosi rozporządzenie 0 nowym kodeksie 

karnym wojskowym, 0 zinianie ustawy 

6 państwowym podatku dochodowym, 
zmianie ustawy o Państwowym Banku 

Rolnym, o wykonywaniu egzekucji z nie 

ruchomości przez Państwowy Bank Rol- 

ny, o zmianie rozporządzenia o likwida- 

cji byłych rosyjskich osób prawnych, roz 

porządzenie, zmieniające przepisy usta- 

wy o dobrach skoniiskowanych uczesini 

kom walk o niepodległość, zmianę usta- 

wy o stosunkach służbowych nauczycieli 

© przedłużeniu mocy ustawy w sprawie 
6 hrony drobnych dzierżawców rolnycii, 
rozporządzenie zmieniające ustawę o wy 

kupie gruniu, podlegającego ustawie w 

przedmioci: '.hrony drobnych dzierżaw 

ców rolnych iid.. 

Rezwiązanie 01WP. w Poznańskiem 
POZNAŃ PAT. — W dniu 26 bm. do 

1ęczone zostało zarządowi dzielnicy za- 

el'odniej i wszystkim zarządom oigati- 

acyj powiatowych Obozu Wielkiej Pol- 

ski zarządzenie p. wojewody poznańskie 
go z dnia 24 października, zakazujące z 
powałaniem się na szereg przepisów u- 
stawow: ch wszelkiej działalności organi 

zacji pod nazwą „Obóz Wielkiej Polski 

na terenie województwa poznańskiego, 

ze względu na to, że działalność tej oc- 

ganizac;! zagraża spokojowi, bezpieczeń- 
stwu i porządkowi oraz wywołuje nie- 

„pokój q:bliczny. Każdy, kto mimo tego 

zakaru hędzie należał do wspomnianej 
crganizacji i z nią współdziałał, zosta- 

*  ,ociągnięty do odpowiedzialności 

karno - administracyjnej. względnie kar 

10 - sądowej. 
Decyzja ta jest natychmiast wykonal 

na. 
Uzas „dnienie, zalączone do zarządz-:- 

nia p. wejewody, przytacza, že dziaiai- 

ność członków organizacji  OWP coraz 

więcej koliduje z obowiązującem ustawo 

dawstwem a zwłaszcza kodeksem ka '- 

нуш, O czem Świadczy szereg skazują- 

cych wyroków sądowych. Zarówno pra- 

ce w: wnętrzno - organizacyjne, prowa- 

dzone w atmosierze konspiracji, jak i 

metcdy dziatalności zewnętrznej oraz ej 

wyniki wywołują niepokój publiczny i 

zagrażają bezpieczeństwu i porządko- 

wi publicznemu. 

Granat w warszawskiem T-wie „Rozwój 
WARSZAWA .PĄT. — W dniu 26 bm. ro- 

botnicy zatrudnieni przy remoncie domu nr. 2 

przy uł. Żórawiej znaleźli granat w szafie w 
lokalu, mieszczącym się na pierwszem piętrze, 

a należącym do Towarzystwa „Rozwójł. —W 
związku z powyższem organa policji politycz- 

nej dokonały rewizji w lokalu wymienionego 
Towarzystwa. Dochodzenie w toku. 

Stiajk relniczy w wojew. południowych 
Liczne aresztowania działaczy Str. Ludowego 

WARSZAWA (tel. własny). — Związek 

zawodowy rolniczy w Wafszawie uchwalił pro 

kłamować strajk rolny na terenie województw 

Kieleckiego, Lubeiskiego i Krakowskiego. — 

Jak się dowiadujemy, strajk należy uważać na 

razie za udany, posiada jednak przebieg nao- 

gół spokojny. jedynie w województwie Kielec- 

kiem zdarzały się wypadki teroru i ostrzej- 

szych wystąpień. Agitacja prowadzona jest 

przez działaczy stronnictwa Ludowego. — W 

kilku miejscach zanotowano napady na go- 
szczególnych włościan, wiozących żywność na 

sprzedaż. Wywracano im wozy, niszczono pro 

dukty. Zdarzały się wypadki pobicia i inne 

przejawy teroru. W związku z tem dokonano 
licznych aresztów, między innemi, dr. Putka, 

Wójcika i cały szereg wybitnych osobistości 

ze stronnictwa Ludowego. Strajk trwa nadal 

do soboty włącznie. 

Echa śmiertelnego nakautu 
WARSZAWA PAT. — Przed kilcu miesiąca 

mi w zawodach bokserskich we Lwowie zno- 
kautowany został przez zawodnika Hasmonei 
Grossa pięściarz Pogoni Godlewski. jak wia- 
domo, Godlewski nie odzyskał już przytomno- 
ści i zmarł po przewiezieniu go do szpitala. 
W związku z tym wypadkiem władze zarządzi 
ły aresztowanie Grossa oraz sędziego tych za 

  

wodów Landecka. Ten ostatni został natych- 
miast zwolniony, natomiast Gross siedział 
przez dwa tygodnie w więzieniu, a następnie 
zwolniony został za kaucją. Sprawa jednak to- 

czyła się dalej. Dopiero przed kilkoma dniami 

prokurator okręgu lwowskiego postąnowi spra 

wę umorzyč, dochodzenie nie wykazało bo - 

wiem winy Grossa ani sędziego Landecxa. 

SŁONIM — К: 

WARSZAWA - 
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TELEGRAMY 
AWANTURY NA UNIWERSYTECIE 

WIEDEŃSKIM 

WIEDEŃ. PAT. We wtorek po południu 
udała się do rektora uniwiersytetu delega- 
cja studentów żydowskich, w celu złożenia 
mu swych postulatów. Rekter przyrzekł, 
iż postara się utrzymać spokój w uniwer- 
sytecie. Na wiiadomość o przybuciu do 
uniwersytetu delegacji studentów żydow- 
skich, zebrało się przed kancelarją rekto- 

ratu około 300 studentów: narodowo - so- 
ejalistycznych. Z tego powodu żydzi mu- 

sieli czekać w kalncelarji przez 5 godzin, 
poczem zdołano ich wyprowadzić bocznemi 
drzwiami. Nacjonaliści pobili dwóch stu- 
dentów żydowskich. 

PANI HANAU ZWOLNIONA 
Z WIĘZIENIA 

PARYŻ. PAT. Sędzia śledczy zawzą- 
dzi łtymczasowe wypuszczenie na wolność 
pami. Hanau, pozostającej pod zarzutem u- 
prawiania nielegalnej spekulacji waluto- 
wej. 

INTERWENCJA ŻONY 

INŻ. DUNIKOWSKIEGO 

PARYŻ. PAT. W dniu 26 b. m. żona 
zaaresztowanego inż. Dunikowskiego udala 
się do sędziego śledczego Ordoneau z pro- 
śbą o skienowamie wreszcie sprawy z po- 
wrotem do sądu karnego, co zakończyłoby 
przedłużający się okres przebywamia Du- 
mikowskiego w: więzieniu śledczem i poło- 
żyłoby kres przykrej sytuacji w jakiej się 
oma wraz z dzieckiem znajduje. 

CZY SPRAWCA PORWANIA DZIECKA 
LINDBERGHA? 

SEWILLA. PAT, Policja zaaresztowała 
niejakiego Jama Saula, który rzekomo 
miał brać udział w. porwamiu syna Lind- 
bergha. Saul oświadczył, że zna dokładnie 
całą sprawę, zeznania jednak złoży jedynie 
przed trybunałem w Stanach Zjedoczonych 
Istnieje podejrzenie, że Saul przyznaje się 

do zbrodni! cheąc dostać się w. ten sposób 
do swej ojczyzny. 

SENSACYJNA UCIECZKA MISS 

CHURCHILL 

WIEDEŃ PAT. Sensacją wiedeńsko 
lomdyńsko jest obeenie afera miss Chur-- 
chilile, córki znanego amgielskiego męża sta 

nu, która — jak twierdzą — opuściła bez 
zgody rodziców Londyn. „Die Stunde* — 

stwierdza, że miss Churchille bawi obecnie 

w Wiedniu, gdzie pod kierownietwem jed- 

nego z angl reżyserów bierze nze- 
komo udzi nakręcaniu filmu, w którym 

tytułową nolę odtwarza Jamnings. 

„GŁODUJĄCY* PRZYBYLI 
DO LONDYNU 

LONDYN. PAT. Około 2 tysiące ucze- 
stników: marszu głodowego  beznobotnych, 
pochodzących ze wszystkich angielskich 

prowincyj, przybyło we środę na przedm c- 

ście Londyau. Wydano szereg zanządzeń 

celem wyżywienia bezrobotnych i zapew- 
mienia im mieszkania. Na czwartek zapo- 

wiiedziana jest manifestacja bezrobotnych 
w' Hyde Parku. 

WŁOSKĄ AFERĄ SZPIEGOWSKA 
W SZWAJCARII 

ZURYCH. PAT. W Lugano wyktryto or- 
ganizację szpiegowską, na której czele stat 

obywatel włoski niejaki: Sartorja. Organi- 
zacja ta miala na celu ' obserwację żywio- 

łów antyfaszystowskich we włoskiej Szwaj 
carji, które ostatnio wykazują ożywioną 
działalność, 
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SKOMPLIKOWANA SYTUACJA w NIEMCZECH 
Po wyroku Trybunału Stanu w Lipsku 

BERLIN PAT. — W kołach rządu 
Rzeszy uważa się sytuację w Prusach 
za nadal bardzo skomplikowaną. Z tego 
względu nie należy się liczyć — we- 
dług komunikatu biura Conti — z jakie- 
miś radykalnemi wystąpieniami z obu 
stron. Komisarz Rzeszy w dalszym cią- 
gu korzystać będzie w pełni z przysługu 
jącej mu władzy wykonawczej. Za nie- 
wyjaśnione uważa się kwestje ważności 
mianowanych przez komisarza pełnonioc 
ników własnych do Rady Państwa Kze- 
szy. 

Dalej niewyjaśniona jest kwestja za- 
wieszonych przez komisarza w urzędowa 
niu przedstawicieli pruskich w Radzie 
Państwa dyrektorów  ministerjalnych 
Bredta i Handta, bowiem jako urzędni- 
cy, podlegają oni komisarzowi Rzeszy, 
zaś -jako przedstawiciele Prus dawnemu 
rządowi pruskiemi. Jako dalszą kwestję 
mogącą być przedmiotem konilikta mię- 
dzy komisarzem Rzeszy a rządem pru- 
skim wymieniają sprawę udzielenia in- 
strukcyj urzędnikom pruskim, występują- 
cym w Sejmie, w związku z interpretacją 

wyroku lipskiego. 
Według wyroku lipskiego, upoważnie 

ni są do występowania w sejmie pru- 

skim tylko członkowie gabinetu pruskie- 

go, zaś według poglądów kanclerza, tyl 

ko om sam ma prawo udzielania instruk 
cyj urzędom. Zarzewie koniliktu kryje w 
sobie nadto kwestja, komu podlegałaby 
kasa pruska. 

PREZYDENT HINDENBURG 
NIEZADOWOLONY 

BERLIN PAT. — Sekretarz staau 
Meissner złożył wczoraj sprawozdanie 
prezydentowi Rzeszy Hindenburgowi w 
kwestji wyroku Trybunału lipskiego. — 
Prasa donosi, że prezydent Kzeszy jest 
podobno niezadowolony z całego obrotu 
sprawy. Większość dzienników wskazuje 
na powagę sytuacji, przyczem pojawiają 
„się głosy © możliwości nowego konilik- 
tu pomiędzy Prusami a rządem Rzeszy. 

STANOWISKO DAWNEGO RZĄDU 
PRUSKIEGO 

BERLIN PAT. — Dopiero w godzi- 

nach nocnych ukazał się komunikat, pre- 

cyzujący stanowisko dawnego rządu pru 
skiego wobec wyroku . lipskiego, Komu- 
nikat stwierdza, że oświadczenie rządu 

Rzeszy, iż dekret z 20 lipca został całko 
„wicie przez Tryb. Stanu potwierdzony 

— pod wielu względami nie odpowiada 

faktom i opiera się zapewne ma niedo- 

kłąadnem zaznajomienia się z tekstem * 

motywami wyroku. Orzeczenie, uznające 

że Prusy nie naruszyły swych zobowią- 

zań wobec Rzeszy, że zarządzenie rzą- 

du Rzeszy wobec ministrów pruskich 

byłoby z tego względu niedopuszczalne, 

oraz że dekret nie mógł opierać się na 

części I art. 48 konstytucji, uważane jest 
za uznanie w pełni najważniejszego pun 

ktu skargi pruskiej. 

BERLIN PAT. — Na zapowiedzianej 
konferencji prasowej, odbytej w obecuo- 
Ści przedstawicieli prasy krajowej i za 
granicznej, zabierał głos przedstawiciel 
Prus w Trybunale Stanu Precht, oma- 
wiając znane stanowisko dawnego rzą- 
du pruskiego wobec orzeczenia Trybuna 
łu. Zkolei przemawiali premjer pruski 

Braun, zajmując się bardziej stroną poli- 
tyczną i praktycznemi konsekwencjami 
wyroku lipskiego. Premjer kładł nacisk 
na respektowanie orzeczenia lipskiego 
rozwijał oświadczenie, złożone na posie- 
dzeniu gabinetu pruskiego. 

W odpowiedzi na pytanie dziennika- 
rzy premjer wyjaśnił, że.nie żywi on za- 
miaru odwiedzenia prezydenta Rzeszy i 
o koncepcji tej dowiedział się z dzienni 
ków. W sprawie kasy pruskiej rząd nie 
zajął jeszcze żadnego stanowiska, Co do 
pogłosek o zamierzonem nawiązaniu kon 
taktu z kanclerzem Rzeszy, premjer Bra 
un stwierdził, że dotychczas nic w tym 
względzie nie zostało podjęte, jednak te 
go rodaju kontaktu premjer Braun bar- 
dzoby sobie życzył. 

     (EA m 

POPIERAJCIE L.O.P.P.I



ja
s 

„czegoś, co jest przejawem 

SILVA RERUM 
Polacy zagranicą (10), organ Rady 

Organizacyjnej Polaków z zagranicy po- 
daje szereg wiadomości o naszych roda- 
kach poza granicami ojczyzny. 

Poważną grupę, bo sięgającą jedne- 
go miejsca, stanowią Polacy w Bolsze- 
wji, przeważnie na terenie republik bia- 
łoruskiej i ukraińskiej. Bolszewicy pro- 
wadzą systematyczną propagandę koinu- 
nizmu wśród Polaków, posługując się 
wszelkiemi środkami. W lipcu b.r. w 
Mińsku został otwarty Państwowy Teatr 
polski w gmachu byłego kościoła przy 
ul. Sowieckiej! 

Na Białorusi wychodzi polskie boł- 
szewickie pismo p.t. „Orka” (nakład oko 
ło 10 tys. egz.), na Ukrainie „Sierp' (na- 
kład około 18 tys. egz.). 

jaka przyszłość zarysowuje się przed 
naszymi rodakami, oderwanymi od kra- 
ju? 

' Tendencje rozwojowe bezmała milionowej 
mniejszości połskiej w Sowietach, idą w kierun 
ku raczej całkowitej „internacjonalizacji“ žy- 
wiołu polskiego, jako stadjum przejściowego 
do całkowitej rusyfikacji i wynarodowienia 
przez potężny i władny element wiełkorosyj- 
ski, Nikła roślina polska, wyrosła daleko od 
mocarnego pnia macierzystego i bezwzględ- 
nie od niego izolowana, nie wspomagana  so- 
kami odżywczej kultury Narodu Polskiej, a 
skazana jedynie na własne siły — w nierów- 
nej wałce zmuszona będzie ulec. 

W tymże numerze Polaków zagra ii- 
cą znajdujemy szereg ciekawych szcze- 
gółów o polskiej emigracji w Ameryce. 
Przedewszystkiem jak stoi sprawa ze 
znajomością przez emigrantów języka an 
gielskiego? 

Dowiadujemy się rewelacyjnych rze- 
czy! 

Federałne Biuro Spisów wyjawiło, że w 
Stanach Zjednoczonych jest 161711 Polaków 
nie władających językiem angielskim, a 92773 
takich, którzy wogóle nie umieją czytać i pi- 
sać w żadnym języku. 

Doprawdy, to jest nielaka sztuka: 
nie znając angielskiego, łub nawet wo- 
góle nie umiejąc czytać i pisać — tra- 
fić do Ameryki i jakoś się tam urzą- 

dzić!.. к 
Ciekawe są informacje o nagłych zgo 

nach Polaków w Ameryce. 
Według obliczeń redaktora „Ameryki — 

Echa", Leopolda Dende, w sierpniu w wypad- 
kach automobilowych w Stanach  Zjednoczo- 
nych zginęło 20 Polaków, samobójstwo z wy- 
nikiem śmiertelnym popełniło 15 Polaków, za- 
mordowanych zostało 10, przy pracy poniosło 
śmierć 8 Polaków, utonęło 13, pod kołami po- 
ciągów zginęło 6, wskutek zatrucia alkoholem 
zmarło 3, w płomieniach zginęło 8, policja za- 
strzeliła 3, a w innych wypadkach zginęło 
gwałtowną śmiercią 17 Polaków. 

Pozatem 1 dziecko zmarło w Chicago z 
głodu. 

W tej statystyce właśnie najmniej- 
Sza cyfra jest najbardziej przerażająca: 
jedno dziecko, które umarło z głodu!.. 

Lector 
  

„Królowa piękności” i „Król 
książeczki czekowej“ 

WZIĘLI ŚLUB W PARYŻU 

Przed dwoma dniami odbył się w stolicy 
Francji ślub p. Weiltera wielkiego finansisty, 
francuskiego i przemysłowca, którego šwie- 
żo Lucco próbował zamieszać w będącą już 
dziś na ukończeniu aferę łapowniczą francu- 
skiego ministerstwa lotnictwa. Ślub ten był 
tem większą sensacją, że panna młoda jest 
Greczynką, panna Diploraku, która w 1931 r. 

byla „miss Helladą“, królową piękności 
Grecji 

co jest zupełnie uzasadnione jej urodą. 
Ślub odbył się bez bardzo wielkich turo- 

czystości łecz bardzo okazale: świadkami pa- 
na młodego byli: wybitny dyplomata irancu- 
ski Berthelot i pisarz Paul Morand, świadka- 
mi panny miodej, poseł grecki w Paryżu i 
dzisiejszy prezes Rady Ligi Narodów  Politis, 
oraz poeta Paul Valery. 

LL LAS S iii i i 

DECYDUJĄC SIĘ NA PODRÓŻ, 
RZUĆ OKIEM NA INFORMACJE 

0 KOMUNIKACJI LOTNICZEJ! 

Informacje i bi- 
lety: w biurach 
PEL bot“, 
w większych biu- 
rach podróży i 
u portjerów więk- 
szych hoteli. 

Port lotniczy: Porubanek, tel. 80. 
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TEATR W KOŚCIELE. 

Kościół katedralny w Mińsku, 

  

który bolszewicy przerobili 
na teatr komunistyczny. 

        

Wczoraj o godz. 7-е] wieczór w sali 
Śniadeckich odbył się wiec akademict.i 
środowiska wileńskiego, zwołany przez 
Branią Pomoc USB. W obecności kilku 
set słuchaczy zagaił wiec prezes Brat- 
niej Pomocy Ochocki, wywodząc w dłuż 
szym referacie że podniesienię opłat i st 
dla rzeszy akademickiej ciężarem przekra 
czającym jej możliwości, nieuzasadri 
nym względami finansowemi (oszczę 1.0 
ści stąd płynące wyrażają się w suine 
półtora miljona rocznie), ani względami 
na hiperprodukcję inteligencji: szereg po 
sad — wywodził prelegent — obsadz '- 
ny jest elementem, nie posiadającym wy 
kształcenia wyższego, wolne zawody — 
mówił dalej — są zapełnione przez ży- 
dów. I z tego względu trudno więc do- 
szukiwać się uzasadnienia. 

Referat kończył się dwoma wnioska- 
mi: młodzież akademicka winna się :0- 
magać od Ministerstwa WR i OP po- 
wrócenia do pierwotnego systemu opłat. 

Musimy podkreślić, że prezes Bratnia 
ka wskazał iż w tym celu akcja musi 
nie mieć charakteru politycznego, jax to 
niektóre ugrupowania usiłują zrobić, ale 
iść drogą legalną i poważną, zdala od 
zaburzeń i rozruchów bezskutecznych i 
szkodliwych. Następnie p. Ochocki cd- 
czytał tekst rezolucji wygotowanej pizez 
Bratnią Pomoc i konterencję organiza- 
cyj akademickich, która w końcowym 
wniosku brzmi: 

8) Polska Miłodzież Akademicka USB 

w. Wilnie, bierze pod uwagę wszystkie 

względy wyżej przytoczone, prosi Minister- 
stwo W. R. i O. P. o pęływrócenie dotych- 

czasowego systemu opłat w; wysokości po- 

ibieranej w roku akadem. 1931—-32, oraz 
'o uwzględnienie niezmiernie ciężkiej sytu- 

acji niezamożnej młodzieży akademickiej 

o zwiększenie ilości stypendjów: i odroczeń 

opłat akademickich. 

Jednocześnie (Polska Młodzież Akade- 

micika oświadcza, że zawsze rozumie po- 

trzeby Ojczyzny ii nigdy nieszczędziła dla 

Niej ofiajń, nie wahając sie złożyć Jej о- 

fiamy życia i kirwi, jednak niezmiernie 

ciężkie warunki, w jakch Polska Młodzież 

Akadem. U. S. B. żyje nie pozwałają jej 

„na płacenie opłat przekraczające / granice 

możliwości, + 

DYSKUSJA 
Jako pierwszy zabrał głos prezes 

Zrzeszenia Kół ' Naukowych Tadeusz 
Wolski. Utrzymywał on, że rezolucja win 
na być przyjęta, gdyż jest ona realnym 
postulatem, liczącym się z miarą możli- 

  

Piosenka szlachetnieje 
Jesienne róże, róże smutne, herbaciane, 
Jesienne róże są jak usta twe kochane. 
Drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, 
A serca biją jak dwon, na jeden ton... 

Nie wiem, kto jest autorem słów te- 
go tanga, które zdaje się, należy nazwać 
ostatnim szlagierem. Może Tuwim, może 
Hemar, może K. Tom. A może inny jaki 
wielki poeta, który pragnie pozostać ano- 
nimem, albowiem nie wypada, by wiel- 
cy poeci pisywali piosenki dla tłumu. Po- 
eci więc wstydzą się i ukrywają, Piszą 
piosenki i zarabiają dobrze na nich, ale 
oficjalnie zaprzeczają. I tym sposobem 
bezimienny szlagier wywiera wrażenie 

twórczości 

mas. jak ongi powstawały: epopeje, jak 
później obiegały tłum romanse rycerskie, 
tak dzisiaj na wszystkich ustach są szla- 
giery. 

Jest ich mnóstwo. Nim zdążymy nau- 
czyć się jednego, już następny ruguje go. 
Skąd się biorą? Kto je tworzy, kto wy- 
najduje coraz inną odmianę tej samej 
wciąż melodji, tego samego zasadnicze- 
go motywu? 

Za parę groszy można kupić małą 
książeczkę, zawierającą aż 60 piosen k. 
Sześćdziesiąt! Książeczka wydrukowana 
jest na przyzwoitym papierze czytelnemi 
i czystemi czcionkami. Zdumiewająco 
tania. To też znajduje się w rękach każ- 
dego chłopca, każdej dziewczyny. jest 

strawą powszechną. Kilkunastoletni ge- 
niec w urzędzie, dziewczynka, która Gd- 
nosi bieliznę z pralni — nucą „Skrwa- 
wione serce“ czy „Maleūką Jenny“. Wy- 
mawiają zazwyczaj nie Dżeni, a Jeni, i 
dlatego też dobrze byłoby, aby obce 
imiona pisano dla potrzeb tłumu polską 
ortograiją. Oprócz gońca i dziewczyn- 
ki z pralni, śpiewa piosenkę każdy ucz- 
niak i każda uczenica. Byłem uderzo- 
ny pewnego razu fenomenalną pamięcią 
szesnastoletniej gimnazjalistki. Mogła 
śpiewać godzinami wciąż inne piosenki: 
od najdawniejszych do „Nietoperzy“. M6 
wiła, że nie uczy się ich specjalnie; umie 
— i koniec. Panienka ta (stwierdzam 
szczerą prawdę) uciekła niedawno z do 
mu do zgrabnego młodzieńca i spodzie- 
wa się dziecka. Rodzice płaczą, że to 
rumby, plaże i nietoperze stały się przy 
czyną nieszczęścia. Ale ja wiem z calą 
pewnością, że ojciec panienki słuchał 
również rad domowego patefonu i ost 
tnich przebojów w nocnych  lokałac 
Matka chętnie czyniła to samo. Nie uc: 
kła wprawdzie ze zgrabnym  młodzień- 
cem, ale kto wie, czy nie załatwiała tych 
spraw w sposób dyskretniejszy i bar- 
dziej doświadczony. Wszyscy zapewne 

Jak nietoperze mieli nocne sekrety, 
Jak nietoperze słuchali wielkomiejskich ech.. 
W nocy dziwnej atmosferze, 
Gdzie rozkoszy księżyc strzeże, 

      

  

Wiec akademicki U. S. B. 
wości. Dyskusja winna uniknąć momen- 
tów politycznych, które tylko sprowadza 
ją sprawę na niewłaściwe, sżkodliwe dla 
interesu akademika tory. 

Dyskusja weszła na nie z następnym 
mówcą Kruszewskim (komunista), któ- 
ry — jak się okazało — w podwyżce 
opłat widzi skutek kapitalistycznego u- 
stroju i jego kryzysu, co dało oczywiś- 
cie okazję do zakończenia o barykado- 
wych i gniewoludowych akcentach! —- 
Krasowski (mocarstwowiec) stwierdził, 
że głosując za rezolucją, widzi w niej je 
go obóz jedynie paljatyw, a powrót do 
dawnego stanu mniejszem złem. Swój 
plan przebudowy zawarła już „Myśl Mo- 
carstwowa* w osobnej broszurze. — P. 
Hafaburda (Młodz. Wszechpolska) »wzy- 
wał do nieograniczania się do protestu 
i uznał rozporządzenie ministerjalne za 
„wyraz rządów plutokracji w Polsce —- 
P. Alechno (Młodzież Ludowa) powoły- 
wał się na duży wkład, jaki już wniosta 
wieś do inteligencji polskiej, wykazywał 
konieczność spokojnego, ale stanowcze- 
go przeciw wytworzonym warunkom sta 
nowiska. / 

Po zamknięciu listy mówców, wiec 
uchwalił rezolucję zgłoszoną przez Brat- 
nią Pomoc USB większością wszystkich * 
głosów przeciw dwum. Na tem wiec za- 
kończono. Rezolucja 

jej wywody, memorjałem, p. ministrowi 
OP. WR i 

Losowanie książeczek premjo- 
wych P. K. ©. 

Dnia 25 b.m. odbyło się w Pocztowej Ka- 
sie Oszczędności XV z rzędu losowanie ksią: 
żeczek na premjowe wkłady oszczędnościowe 
Serji II. 

Premje w wysokości zł. 1.000 padły na na- 
stępujące N-ry książeczek: 
50,657, 50,788 51571 51991 53025 52852 52924 
52,970 53362 54139 54148 55099 55.346 55471 
57.244 57.631 57887 57.922 58,830 59,131 60,359 
60,812 60,821 60.964 61.066 61.601 61,880 61991 
61999 62,047 62.111 63.060 63,387 63,459 65.540 
65851 66.055 66,527 67,387 69.169 69.600 69,952 
69,964 70,387 70.848 71.240 71,340 72.693 74 
16.436 76,545 76,552 77,113 77,670 78.353 79039 
79221 81.252 81.958 83,038 83,416 85,369 85,55 
86,241 86,934 86,972 87,630 87,694 88.392 88178 
89.066 89584 89943 90,061 90,934 91,577 92,000 
91,989 92,078 92,924 93,600 93,703 93.719 93779 
93.783 93,915 94,077 94,276 94.631 94,974 95383 
95,391 95,601 96,266 96,326 97088 97.301 97,437 
97.809 98,166 98,814 99,604 100,637 100,64: 
100.835 101.911 102.007 102,133 102484 102, 
103,635 103,877 104,320 105,220 105.458 105653 
105747 106,729 107,372 107580 107,669 108,177 
108.372 108671 109,119 10 — 109,190 109,44! 
109,810 110.515 110,637 111,074 111,087 111220 

    

  

   
   

  

111,423  111,822 112,014 112,091 112.287 
112,620 114,299 114,390 114,814 114.994 115.254 
116,107 116119 116,119 116,401  116,551 
116,702 117,111, 118,163 

Krążą ludzie nietoperze, 
Piją słodki grzech... 

l czy tango to nie ma racji? Czyż nie 
opowiada melodyjnie o tem, co stanowi 
dziś tajemne pragnienie każdego? Pra- 
gnieniem tem jest poszukiwanie upojeń 
i odurzeń. Forma ich jest obojętna, za- 
leżna od kultury, wychowania i środ-- 
ków materjalnych; nie o nią przeto cho- 
dzi. Ważną jest istota zjawiska. Istota, 
która zamyka się w następujących  sło- 
wach: * 

Miłość cię zgubiła i dziewczyna, 
Dziewczyna pusta, coś całe szczęście widział 

w niej. 7 
Lecz nie rozpaczaj, chodź tu do nas, nalej 

wina, 
Umaczaj usta, i zamiast płakać — to się 

śmiej! 

Wszystkie przeboje śpiewają o miło- 
ści. Bez wyjątku. Tak zresztą być pow'n 
no. Trzeba tylko zwrócić uwagę na jed- 
ną ich osobliwość. 

Miłość może być rozmaicie przedsta- 
wiona. Musimy wyznać szczerze, że nao- 
gół biorąc, nie była ona zbyt elegancką 
w naszej dawniejszej. i całkiem dawnej 
twórczości anonimowej. Już Zagłoba lu- 
biał ochoczo podśpiewywać: 

Każda dziewka hubka, 
Każdy chłop krzesiwo.. 

Albo: 

Poszła Kaśka do piekarni, 
A Stach do niej: puść, przygarnij... 

Piosenki Zagłoby których uczy się 
w czwartej klasie młodzież obojga pici 

‚ 5 dużo fałszywych monet 2, 5 i 

za pośrednictwem 
Senatu zostanie, wraz z rozszerzającym * 

SŁOWO 

Niezwykłe zdarzenie we Francji 
11 października Jan Gerout, robotnik, mie- 

szkający w Hobent, departamencie Seine et 
Qise wsiadł do lokalnej kolejki z 13-letnim 
synem Ludwikiem i 10-letnią córeczką Mai- 
gorzatką. Jechał do Isle Adam. 

jak sam przyznaje, był po dobrych kilku 
kieliszkach. W pociągu nawiązał rozmowę z 
jadącą w tym samym przedziale panią. Ta 
go się spytała, czyby jej nie sprzedał córecz- 
ki za 10 franków. Gerout przystał. W Isle 
Adam chwycił syna za rękę, odepchnął bru- 
talnie córkę i znikł w tłumie. 

MATKĄ SKARŻY 
Dopiero w ubiegły piątek matka sprzeda- 

nej Małgorzatki zawiadomiła policję, podając 
dokładny rysopis dziecka. Poruszono wszyst- 
kie organa śledcze. Tymczasem jednak pani 
Gerout zgłosiła się po raz drugi do  komisa- 
rjatu: otrzymała właśnie list, podpisany przez 
jakąś panią Godon, zamieszkałą w Paryżu, 
która prosiła matke o podpisanie zobowiąza- 
nia że córka jej pozostanie pod dachem petent- 
ki aż do 18 roku życia. 

TA, KTÓRA KUPIŁA 
Pani Godon stanęła przed policją. Nie kry 

je się jednak wcale z tem, że w XX wieku, 
o kilkadziesiąt kilometrów od „miasta — świa- 

    

WILNO. — Z powiatów województwa pi- 
szą, że na rynkach w miasteczkach pojawiło 

10-złoto- 
wych. 

Fałszywe srebro 

tła" Paryża, w trzeciej Rzeczypospolitej kupi- 
ła dziecko. 

„Jej ojciec — mówi — był pijany w naj- 
okropniejszy w Świecie sposób. To on, nie 
bez przerażenia z mojej strony, zaproponował 
mi kupno dziecka. Wówczas wsunęłam, śmiejąc 
się, w ręce dzieci dwie pięciofrankówki. My- 
šialam, że na tem się skończy. 

„Na następnej stacji wysiadł zabierając 
syna. Mimo mych wezwań (jak widzimy ze- 
znania pani Godon i p. Gerout odbiegają 
dużo od siebie przyp. red.) nie chciał zabrać 
córki. Ta ostatnia (znowu różnica w zezna- 
niach!) nie objawiała zresztą ochoty pójścia 
z ojcem. Nie zmieniła też i teraz zdania — 
kończy p. Godon — i sąd może się przeko- 
uać, że wcale nie pragnie powrotu do ojca”. 

*“ 22 

Sąd w Pontoise ma więc orzech do zgry- 
zienia. jak się zdaje Górout nie pragnie odzy- 
skać córki i jego zeznania wydają się fał- 
szywe: grozi mu kara za wykroczenie przeciw 
obowiązkom rodzicielskim. Ale matka ma ob- 
stawać przy oddaniu jej dziecka z powrotem. 
Sąd nie mia przed sobą sprawy, wymagającej 
sałomonowego wyroku. Ale ma jednak bardzo 
przykrą, bardzo wiełe mówiącą sprawę.. 

PREST. 

na wsi 
Nieznani kolporterzy puszczają je w obieg 

przeważnie wśród chłopów. 
Ci przyjmują je chętnie, poczem sami nara- 

żają się na różne przykrości. 

  

Katastrofa autobusu na szlaku Wilne--Narocz 
WILNO. — W dniu 26 bm. w godzinach 

rannych na Trakcfe Batorego w pobliżu Ława- 

ryszek zdarzyła się katastrofa autobusowa. 
Autobus międzymiastowy Narocz — Wilno 

nr. 38176 zdążający do Wilna z powodu nag- 

łego zahamowania siłą rozpędu skręcił w bok 

i stoczył się do przydrożnego rowu. 

Autobus uległ uszkodzeniu. Podczas wy- 
padku zostali lekko ranni: szofer autobusu Wa 

lenty Grygor (pokaleczenia twarzy) oraz jedna 

z pasażerek Emilja Szafrańska ze wsi Trakieni- 
ki. 

Po godzinnej naprawie autobus odjechał do 
Wilna. 

Skrytobójcze strzały do gajowego 
WILNO. — Wczoraj do szpitala św. Jakó- 

ba dostarczono z gminy worniańskiej gajowe 
go lasów Osinówka Macieja Sawrysa lat 60. 

W dniu 26 bm. kiedy Sawrys był w stodo 
le, przez małe okienko z zewnątrz oddano do 
niego trzy strzały. Jedna z kul traliła gajowe- . 
go w udo, zaś dwie kule przeszyły mu ubra- 
nie, nie wyrządzając żadnej szkody. 

Po zamachu sprawca zbiegł. 

Przypuszczalnie zaszedł tu wypadek zemsty 
ze strony kłusowników, z którymi Sawrys pro 
wadzii ciągłą walkę. 

Policja prowadzi dochodzenie celem ujaw- 
nienia sprawcy strzałów. jednego podejrzane- 
go zatrzymano. 

Kapitan Karpiński w Warszawie 

  

   
  

    

W poniedziałek przybył do Warszawy, po 
przebyciu 14,000 klm. nad trzema  częściasni 
świata, kpt. Karpiński wraz z mechanikiem Ro- 
galskim. 

Ilustracje nasze przedstawiają  entuzjasty- 

podczas lektury „Ogniem i mieczem”, 

były niewątpliwie swojskie i proste, ale 

— zgódźmy się — nadto jędrne i do- 

sadne. Dorodne czy też soczyste, jakby 
powiedział prof. Pigoń. 

Już Boy w swoich „Słówkach' narze- 

kał, że w rzeczach miłości mowa nasza 

(z językiem starożytnych Hellenów po- 

równać ją tylko można — rzecze Sien- 

kiewicz), mowa nasza miłosna uboga 

jest, twarda i rubaszna. „Jak określić 

obcowanie dwojga różnej płci Polaków? 

— zapytywał Boy, niestety, jednak w 

„Słówkach* nie uszlachetnił tej mowy. 

Bezpośrednio powstające po wojnie 

polskie piosenki kabaretowe, z epoki 

„Czarnego Kota“, nie odznaczały się rów 

nież szczególnym wdziękiem. 

Rubaszność i nudny sentymen- 

talizm oto dwa bieguny, pomię- 

dzy któremi obracała się polska piosenka 

miłosna. Napróżno szukałoby się w niej 

sentymentu i wdzięku, tęsknoty i zmy- 

słowości. Zamiast tęsknoty rozbrzmiewaA- 

ła skarga i narzekanie: 

Oj, ludzie, ludzie, ludzie nieczuli, 

Coście młodzieńcze serce zatruli... 

Zamiast sublimowanej zmysłowości 

obnażało się bezceremonjalnie ze swoj- 

"ską prostotą to, co Boy określił terminem 
„wedle tego co i owszem”. 

Czy mu dać, czy nie dać? 

Czy wesela poczekać? 

czne przyjęcie dzielnych lotników na Lotnisku 
Mokotowskiem w Warszawie. Aparat „Lubiin 
RXA', którym lotnicy odbyli tę podróż, wyka- 
zał niezwykłe zalety, wzbudzając podziw cb- 
cych lotników. 

ne właściwości polskiej piosenki w prze- 
tłumaczeniu „Sous les toits de Paris* na 
„Nóżki na stół”. Satis. 

Drugą charakterystyczną cechą tych 
piosenek było barbarzyństwo formy i 
stylu. Ordynarny język, częstochowskie 
rymy, lekceważenie treści ze względu na 
konieczność zachowania rytmiki, trudno- 

ści w opanowaniu jednozgłoskowych ry- 

mów męskich, przestawianie akcentów 
również dla wydobycia rytmu (chociaż- 

by popularna siekiera - motyka), nadu- 
żywanie rozmaitych ochów, achów i 
ojów — wszystko to sprawiało, że daw- 
na piosenka była przeważnie znakomi- 
tym wzorem grafomaniji. 

Dzisiaj, kiedy obserwuje się ukazanie 
każdego nowego przeboju, uderza coraz 
wyższy ich poziom kulturalny, coraz wię 
ksza wytworność, coraz piękniejsza ior- 
ma i pogłębienie treści. Oczywiście, za- 
lety te są względne, i należy Oceniać 
je według skali, stosowanej do bulwaro- 
wej piosenki. Nie można stawiać jej ta- 
kich wymagań, jakie stawiamy poetna- 
tom czy sonetom. Godne uwagi jest to, 
że najnowsza piosenka odznacza się ra- 

W WIRZE STOLICY 
TRZEBA WYCHODZIĆ w Р 
— Z czego tu wyjść? 

— Z pod dużego palca! 

Rada ta nie jest tak bezsensowna jakby 

się zdawało. Niektórzy bridżyści układają so- 

bie stale karty wedle kolorów — piki są naj- 

starsze, więc zawsze pierwsze z brzegu, pod 

dużym palcem. A tylko fuszer skończony bę- 

dąc w rozterce, w co wyjść — nie wychodzi 

w piki. 

Szloma Patałachower do dziś dnia rumieni 

się wspominając jak to wypuścił przeciwników 

gdy zalicytowali dużego szlema. jego partner 

Wiesław Mordkensztein ryknąt: — kontra! i 

spojrzał wyczekująco na niego. — Szlomę Pa- 

tałachowera, który miał wyjść. A tu Szloria 

miał trzynaście gnojówek i absolutnie nie <om 

binował w czem leży siła Mordkenszteina. 

W co tu wyjść? w co tu wyjść? szeptał 
bezradnie. 

— No, wychodź pan! — zawołał pan Wie- 

sław i znacząco, tardzo znacząco poklepał się 

po sercu. Promień rozjaśnił ciemności mózgo- 

we Patałachowera, odważnie rzucił 

siódemkę kierową. 

Sacramento! Obyż twoje dzieci koronki ni- 

gdy na oczy nie widziały, obyż się okazało, że 

karty źle rozdane, gdy będziesz miał 13 jed- 

nego koloru, obyż... 

Tak wymyślał i złorzeczył rozwścieczony 

Mordkensztein, miał asa pikowego w garści, a 

przeciwnicy zrobili zapowiedzianego dużego 

szlema w bez atu. Pozrzucali się z pików na 

kolosalny longier treflowy. 

— (Czego pan chodziłeś 
kiery? 

— Przecie par: się pukał 

myślałem... 

— Pik, pik, pik! — pokazywałem ci jasno 

tumanie, że serce pika, że zatem trzeba cho- 

dzić w piki! 
— Aha! 

Jeszcze smutniejszy wypadek wydarzył 

się z pewnym doktorem i obiecującym mło- 

dym człowiekiem, który był zaręczony z jego 

posażną córką. Przyszły teść grał z przyszty:n 

zięciem przeciwko dwum  fuszerom, którym 

karta waliła w nieprzyzwoity sposób. 

— Czy to katolik może mieć takie szczę- 

ście? — wołał co chwila rozżalony doktór. 

  

   

   

na stół 

jak bałwan w 

w serce, więc 

Wreszcie i jemu przyparła karta: dostał 

9 pików z dużą koronką — trzy piki! — za- 

grzmiał. 

— Trzy bez atu, pisnął jeden fuszer. 

— Pas, jęknął przyszły zięć. 

Duży szłlemik w bez atu, zapiał drugi fu- 

szer. 

— Kontra, wrzasnął doktór, dam ja tu 

wam dużego szlemika! Wychodź kochasiu. 

Przyszły zięć namyślai się długo i 

szcie wyszedł w — karo. 

Naturalnie fuszerzy zrobili szlemika śpie- 
wająco. Doktór w ostatniej pasji cisnął kasty 

na stół, nie chciał nic słuchać i krzyknął: -— 

taki bęcwał, ma być moim zięciem, gdy umrę 
chyba! Precz, won, nie chcę pana znać. 

Córka wyszła za kogoś innego — niefor- 

tunnie bardzo, rozwód, dziecko, masa przykro 

ści. Po pięciu latach doktór spotkał niedoszłe- 
go zięcia w Krynicy. Młody człowiek upczej- 
my, miły i skromny wywarł na nim zno vu 

jaknajlepsze wrażenie. 8 

— Panie, rzekł mu, pan taki sympatyczny, 

czemu pan nie wyszedł wtedy w piki? 

Jak Boga kocham, panie doktorze, nie 

miałem ani jednego, renons zupełny. Karol. 

wrie- 

Błyskawiczny pociąg ze śmigą 
zrobi 250-500 kim. na godzinę? 

W Genewie na ukończeniu są przygoto- 
wania, mające na celu wypuszczenie pocią- 
gu nowego typu o niesłychanej dotad szybko- 
ści, bijącej nawet zeszłoroczny pociąg — ra- 
kietę linji Berlin — Hamburg. jego szybkość 
wynosić będzie od 250 — 500 kilometrów, a 
więc zwiększy się parokrotnie nawet w sto- 
sunku do amerykańskich ekspresów. 

Wynalazcą tego pociągu jest Kiirt Wiesin- 
ger, proiesor politechniki szwajcarskiej, który 
już w 1914 roku pracował nad tym projekteia 
a obecnie wykończył go co do szczegółów. 
Wiesinger jest jednym z najbardziej cenionych, 
dziś żyjących, budowców lokomotyw. jego bły 
skawiczny pociąg zaopatrzony będzie w Śmi- 
gę i wogóle posłuży się szeregiem  doświad- 
czeń z dziedziny lotnictwa. 

Jak bardzo na serjo traktuje się ten sen- 
sacyjny wynalazek, świadczy takt, że mimo 
bardzo ciężkiej sytuacji finansowej Szwajcarii, 
spowodowanej brakiem turystów, koleje pań- 
stwowe biorą na siebie wszystkie koszta wy- 
próbowania wynałazku. Odbędzie się to na je- 
dnej z linij kolejowych niebawem. 

PETEEEE ZOO TTZY KTORE ROBA TO BECIE AI SPE ASN SRS TAI DNR KAI ISTAT DES SSRS NA 
Zmysłowość i tęsknota oto leitmotyw 

modnych przebojów. I nie jest to 
zmysłowość brutalna, przeciwnie — sub - 

telna i pełna wdzięku. I nie jest to rai- 
wna tęsknota, wypływająca z niedołę- 
twa czy bierności kochanków: tęskno- 

ta Kasieńki, która pragnie Jasieńka, als 
waha się, „czy mu dać, czy nie dai“; 
jest to tęsknota dramatyczna, tęskao- 
taa w którą zamyka człowieka sa- 
mo skomplikowane życie. 

Skrwawione serce, zdeptane w tłumie, 

O poniewierce zapomnieć umie, 

Ja jeszcze czekam i kocham choć zdaleka, 

Bo wiem, że przyjdzie .czas, 

Gdy uścisk znów połączy nas... 

Takie nastroje, uproszczone oczywi- 
ście i zniżone do potrzeb ulicy, znaj- 
dziemy w Żawsze, w  Nietoperzach, w 
Jesiennych różach, w Przyjdź i w Prza- 
bacz, w Takiej nocy i w Wiem, że z:lra 
dziłaś. I cokolwiekbyśmy im zarzucili, 
niesposób twierdzić, że są rubaszne. A 
poprawna ich forma dowodzi dbałości o 
elegancję języka i stylu, świadczy © 

tem, że autorzy chcą dać tłumom strawę, 

której one szukają, przyrządzoną  ilaj- 

ogół poprawnością i w gruncie rzeczy- smaczniej i najstaranniej. 

nie jest tak banalna, jakby się napozor 
wydawało. Piosenka wyszlachetniała i w 
treści, i w formie swojej. Stało się to 
poczęści dlatego, że autorami jej by- 
wają dobrzy poeci (naturalnie, nie za- 
wsze), poczęści dlatego, że samo uczu*e 

Jakże jaskrawo występują wymienio - miłości zmieniło swój charakter. 

Kultura piosenek — szlagierów pod- 
nosi się coraz bardziej. Możemy patrzeć 
w przyszłość z całą ufnością: piosenka 

wydaje dobre świadectwo szerokim ko- 
łom jej odbiorców. Wysz. 

 



Odczyt prof. Staniewicza 
Wczoraj w sali Bloku Bezp. na ul. św. 

Anny odbył się wykład profesora Stanie- 
wiena 

Wiyłcłąd udał się doskomale. Prof. Sta- 
niewicz pomimo naukowego charakteru 
wykładu trzymał wszystkich w napięciu. 

do tego stopnia było interesujące to eo mó- 
wił. 

Zebranie zaszczycił swą obecnością 
gan. Żeligowski entuzjastycznie powitany 
przez obecnych. 

Polska przeżyła w 1930 i 1931 roku wy- 
cofanie kredytów zagranicznych na olbrzy- 
mie sumty. Swe wierzytelności spłaciła 

rzetelnie i nawet nie wprowadziła ograni- 

czenia obrotu dewiz, zakazu, wywozu za- 
gramicę walut i złota. 

Polska należy do tych nielicznych kra- 
jów w Furopie, które nie poszły na dewa- 

tuację t. j. na zmniejszenie wartości swej 

waluty ami na inflację, czyli na znaczną 

emisję banknotów bez pokrycia w złocie i 

w dewizach. 

Prof. Staniewicz szeregiem cyfr wyka- 

mał zmniejszenie się zapasu dewiz i złota 
w Banku Polskim począwszy ód 1929 roku. 
Zmniejszenie to miało jako konsekwencje 
zmniejszeni obiegu  bamknotów oraz 

zmniejszenie się portfelu weksli w Banku 
Polskim. W naszych warunkach kredyto- 
wych suma weksli w Banku Polskim de- 

cyduje o obrocie wekslowym w kraju, 
Bamk bowiem Polski jest bankiem ban- 
ków i znaczną ilość weksli dyskonto- 
wych przez Bamki prywatne jest redy? 
skontowane przez Bank Polski, 

Zachodzi pytanie co począć nadal wo- 
bec zmniejszenia obiegu zmniejszenia kre- 
dytu prof. Staniewicz zapatruje się ma tę 
sprawę optymistycznie sądzi,że przeżyliś- 

my największy spadek emisji wycofywa- 

nia kapitału, chowania dolarów i złota w 
skrytkach. Ostatnie wykazy bankowe do- 
wodzą, że znów następuje przypływ gotów- 
ki do Banku. Bardziej go niepokoi defi- 
cyt budżetowy, który zarysował się w 
pierwszym pólroczu ubiegłego moku i któ- 
ry jest przewidywany na rok przyszły, ipo- 
mimo skurczenia wydatków pomimo mó- 
żliwej oszczędności. W roku ubiegłym po- 
%rywaliśmy deficyt dawnemi rezerwami 
oraz emisję bilonu, mieliśmy bowiem pra- 
wo wypuścić jeszcze bilonów ma zmaczną 
sumę. Prof. Staniewicz stanowczo wypo- 
wada się przeciwko inflacji. 

Od sprawy walutowej przechodzi do 
położenia gospodarczego kraju, przyczem 
awraca przedewszystkiem uwagę na rolni- 
cbwo, które stało się deficytowe. Deficyto- 
wość rolnictwa stwierdza danemi Instytu- 
tu Rolniczego w Puławach. Obniżenie cen 
kartelowych zdaniem jego nie wpłymie na 
polożenie rolnictwa, gdyż w budżecie rolni- 
ka wydatki na skartelizowane produk ty 
nie odgrywają wybitnej roli. Prof, Stanie- 
wiicz wypowiada się przeciwko cłom na pro 
dukta rolne, które zdaniem jego mogłyby 
wywołać nowe załamanie w cenie. Twier- 
dzenie to uzasadnia niepowodzenie sztucz- 
nego podwyższania cen zbożowych w Sta- 
nach Zjednoczonych co wywołało następ- 
nie nową depresję cen. 

Zakończył swój doskonały odczyt prof. 
Staniewicz bardzo efektownie. Powiedział, 
że nie boi się komunizmu ludu, lecz boi się 
infekcji komunistycznej wśród maszej 
młodzieży akademickiej. 

Uwagi, które ten okrzyk prof. Stanie- 
wieza musiał wywołać wypowiemy kiedy- 
indziej, 

W dyskusji po odczycie głos zabierali 
np. Studnicki i Hirszberg. Wł. St. 

— @ — 

Rozkosz metafizyczna 
Wczorajsza Środa Literacka poświęco- 

na była pami Julji Diekstein Wielożyńskiej 
Mówila ona 0 twórczości poetki francu- 
skiej Ludwiki Ackerman, . właściwie Ac- 
kermanowej. Tak nazywała ją prelegent- 

ka na wzór innych kobiecych nazw isk fran. 
cuskich:  Pompadurowa, Rćcamierowa, 
Lespinasówna i t. p. 

Kim była Ackermanowa? Na pierwszy 
rzui Oka wydawiało się z rozbioru jej po- 
ezyj, przez prelegentkę, że satanistką. Pi- 
sała wciąż o szatanie i! modliła się do nie- 
go słowami, które na długo przed nią po- 
wtarzał za nią Baudelaire. A potem, w 
końcu wieku XIX, gdy było bardzo cicho 
na świecie, napisała krwiawy poemat p. t, 
„Wojna*. A potem okazało się, że podob- 
na była do naszego Asnylka, aczkolwiek 
niewątpliwie występuje jej pokrewieństwo 
z Mickiewiczem, Bynonem, i filozofją gre- 
©ką. Słowem skomplikowana i zagadkowa 
kobieta. 

Ackermanowa pisała dużo wierszy. 
Prelegentka odczytywała je we własnych 
przekładach. Zaparmiętałem początek jed- 
nego z nich, w którym poetka zwraca się 
do człowieka : 

Dwać serca dam, dwać wielkie serca, 
Tak, dwie istoty, dwa dary człowiecze. 

Dwać (tto znaczy: dwa ci, czyli: dwa to- 
bie. 

Z innych wierszy zdążyłem wynotować 
tylko poszczególne wyrazy. Oto niektóre: 
szezęściodajny, genezyjski,  poślubieniec, 
znikliwie, prabyty, atoli, przedwiecze, sie- 
dliszcze, bezopieka, dworzyszcze,  opilee, 
lico, łono róż, puhar, błogość, krawędź 
wieczności, krysztalne schody w: psychiczną 
ziab, Zeus, Prometeusz, Pigmaljon i Para- 

et. 

Tramseendentalna i metafizyczna poezja 
Ackermanowej, w miarę słuchania jej, za- 
częła działać na: mnie jak: wyrafinowana, 
dojmująca aż do bólu rozkosz. Jej nadmiar 

fadzał do. stanu hedonistycznej ek- 
stazy, której już nie sposób było wytrzy- 
mać. Dlatego też, w pewnym momencie 
zapragnąłem bić szalone brawa, 
powtarzać omdlałemi 8 
słowa innego poety: 

Ach, odejdź, do brawa nie mamy już 
- j. w. 
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= Każdy rolnik niech przeczyta: 

ŻOŁNIERZA-ROLNIKA 
O NASZEM GOSPODARSTWIE" 

pióra Generiła Lucjana ŻELIGOWSKIECO a zrozumie gdzie leżą 
i znajdzie odpowiedź — co mu czynić należy! 

Skład Główny Gebethner i Wolff, do nabycis we wszystkich księgarniach oraz 
w biurze T-wa tnieraciege OE św. Jacka 2, 

Cena zł. 2. : 
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BORA 
CZWARTEK 

Dzis 27 

J. Chr. Króla 
Jutro 

Tadtusza 
L 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Po przejściowem rozpogodzeniu ponowny 
wzrost zachmurzenia aż do deszczów. Nocą 
miejscowe przymrózki. W ciągu dnia tempera- 
tura około 10 stopni. Najpierw słabe, potem 
umiarkowane wiatry południowe. 

wescnód słeńca g. 6.14 

Zachód słońca g 16 26 

  

URZĘDOWA 
— PRZYJAZD MINISTRA KOLEI. 

Wczoraj rano przybył do Wilna minister 
komunikacji inż. Butkiewicz w towiarzy- 
stwie dyrektorów! departamentu. 

Pobyt ministra ma charakter inspek- 
cyjny. Odjazd p. ministra nastąpi prawdo- 
podobnie dziś wieczorem. 

Dyrektorzy departamentu Gronowski i 

Amdrzejewski opuścili Wilno wczoraj wie- 

czorem. 
— PROLONGATA ZEZWOLEŃ NA 

BROŃ. Ze Strastwa Grodzkego dowiadu- 
jemy się, że termim ważmości pozwoleń na 
broń wydanych w r. b. wygasa z dnem 31 

Osoby, które pragną posiadane zezwo- 

lenia przedłużyć na mok 1933 winne są 
przed końcem roku bieżąceg ozłożyć po- 
damia do Starosty i pirogić o prolongatę po- 
siądanych pozwioleń. 

Do podań dołączyć należy: 
pozwolenia i karty łowieckie. 

MIEJSKA 

— Sieć kanalizacyjna. — Wydział kanali- 

posiadame 

zacyjny letni sezon prac zakończył rozszerze - 

niem sieci kanalizacyjno - wodociągowej na 

Zarzeczu i Popławach. , 
Ogółem w' roku bieżącym stacja pomp uz 

skała nowe linje przebiegające po przez ulicz: 

Stromą, Arsenalską, Piekiełko, Szeroką, Młyno- 
wą, Witebską i Polocką. 

— Trawniki na ul. Szeptyckiego. — Rów- 
nocześnie z zabrukowywaniem całkowicie do- 
tąd 'zniedbanego odcinka ul. Szeptyckiego 30 
łożonego między ulicami Słowackiego i Pił- 
sudskiego, magistrat przystąpił do upiększenia 
kolejnego jej odcinka od uł. Piłsudskiego. do 
Archanielskiej. 

Szerokość jezdni zostanie tu znacznie zre- 
dukowana, natomiast uzyskaną w ten sposób 
przestrzeń zajmą szerokie chodniki po obu stro 
nach ulicy, ozdobione szeregiem trawnikó w. 

(i). 
— O gmachu na ul. Ludwisarskiej. —Pisali 

śmy, że z polecenia magistratu zamknięto teatr 
żydowski przy ul. Ludwisarskiej. bowiem prze 
prowadzono tam remont bez zezwolenia komi- 
sji budowlanej. 

W związku z tem wczoraj u prezydenta 
miasta była delegacja teatru, która prosiła 0 
oddanie dla teatru małej sali miejskiej przy ul. 
Końskiej. 

Wykopaliska na Kopanicy. 
Podczas ostatnio rozpoczętych robót ka- 
nalizacyjnych na ul. Kopanica natrafiono 
na pozostałości po starym młynie, który 
tam stał przed laty oraz wykopano mo- 
nety rosyjskie z czasów Katarzyny II. 

Lokowanie bezdomnych. Opieka 
społeczna magistratu zdołała już ulokować pod 
dachem wszystkich bezdomnych, koczujących 
pod gołem niebem. Ogółem zaopatrzono w 
mieszkania 62 rodziny. 

Pozostało jeszcze kilka rodzin, oczekujących 
na mieszkania, tymczasowo ulokowanych w 
schronisku przy ulicy Dzielnej 54. 

— AUTOBUSOWE SŁUPY ORJENTA 
CYJNE. Komisja komunikacyjna pracu- 
jąca przy magistracie chyba może zakazać 
„Ambonowi” ustawianie drewnianych zna- 
ków: orjentacyjnych nia przystankach, 

Wygląd ich jest talk obskórny, że dopraw- 
dy wstyd alby duże miasto na coś «podob- 
nego sobie pozwoliło. 

Jednocześnie umieszczenie tablic pomy- 
ślano w: ten sposób, że pasażer musi zejść 
na jezdnię by przeczyłtać że autobus od- 
chodzi. o godz, 7.30 «co... 30 minut. 

POCZTOWA 
— Abonenci telefoniczni. — Ostatnio zasto- 

sowana zniżka opłat telefonicznych wpłynęła 

wyrażnie na rozwój sieci komunikacyjnej w 

wyraźnie na rozwój sieci telefonicznej w 
mieście. Obecnie centrala telefoniczna dostoso- 

wana do obsłużenia 3 tysięcy abonentów, nia 

w swej ewidencji 1799 czynnych aparatów. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Państwowego Gimnazjum Żeń 

skiego im. ks. A. ]. Czartoryskiego w Wilnie, 
podaje do wiadomości, że otwiera drugi rów- 
noległy oddział klasy drugiej. Podania o przy- 
jęcie do tej klasy przyjmuje Kancelarja gimna- 
zjum codziennie od godz. 10-ej do 14-tej. 

— Shellay's Institute. Zapisy przyjmować 
będzie kancelarja do dnia 1 listopada i 2-go 
od 11-tej do 1-szej i od 5-teį do 7-mej wiecz. 

Angielski prowadzony metodą Hugo'a, nie- 
miecki i francuski metodą Berlitza. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z działalności BBWR. — W piątek dnia 

28 bm. o godz. 18 odbędzie się w sali Ogniska 
Kolejowego (Kolejowa 19) zebranie Kola 
Dzielnicy Nowy Świat. = 

Referat na temat „Sejm wobec bieżąc,ch 
zadań* wygłosi poseł dr. Stefan Brokowski. 

Po referacie odbędzie się dyskusja. 

* * * 

W sobotę dnia 29 bm. o godz. 18 odbędzie 

się w Święcianach staraniem Rady Powiatowej 

BBWR „czarna kawa” z odczytem dra A. 
Hirschberga na temat „Tadeusz Hołówko”. 
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NIKA 
— Qdczyt p. Wieieżyńskiej. Dnia 25 bin. 

w gmachu Wil. Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
odbyło się miesięczne posiedzenie z referaiem 
znanej badaczki literatury włoskiej p. Julji 
Dickstein — Wieležynskiej. 

Posiedzenie zagaił p. rektor Alfons Par- 
czewski, który powiadomił zebranych o dwu 
stratach, jakie poniosło Towarzystwo w ostat 
nich dniach wskutek śmierci dwóch członków: 
prof. Ernesta Muki i Jana Klotta. 

Rektor Parczewski zarysował 
sylwetkę badacza gwary tużyckiej i bojowni- 
ka o prawa kulturalne Łużyczan, — twórcy 
słownika łużyckiego — prof. E. Muki, poczem 
zaprosił prelegentkę do wygłoszenia referatu 
p.t. „Luigi Valli, jako poeta”. 

L. Valli jest bardziej znany jako uczony 
i profesor; poezje jego nie mają jeszcze prze- 
kładów polskich (z wyjątkiem nieogłoszonych 
drukiem przekładów prelegentów), to też ze- 
brani z zaciekawieniem wysłuchali referatu, ob- 
ficie ilustrowanego przekładami utworów wło- 
skiego uczonego i. poety. 

— Klub Włóczęgów. — W piątek dnia 28 
bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
się 93-cie zebranie Klubu Włóczęgów Senjo- 
rów. Początek o godz. 19,30. Na porządku 
dziennym referat p. dyrektora Bobrowskiego 
p. t. „Rosja w roku 1932. Wstęp dla człon- 
ków bezpłatny. — Dla gości 50 groszy, dla z0 
ści akademików 20 gr. Informacyj w sprawie 
zaproszeń udziela p. St. Hermanowicz codziea 
nie w godzinach między 18—20 w lokalu 
przy ul. Jagiellońskiej 3 m. 1. tel. 99, Wszy- 
stkie zaproszenia dotychczasowe  anulują >ię, 

Wstęp za zaproszeniami imiennemi za oka- 
zaniem przy wejściu. 

— Zebranie ogólne członkiń Związku Pra- 
cy Obywatelskiej Kobiet. — We czwartek tj 
dnia 27 bm. o godz. 7-ej wiecz. w lokalu ZP К 
(Jagiellońska nr. 3) odbędzie się ogólne zebra 
nie członkiń Związku Pracy Obywatelskiej ho 
biet, poświęcone sprawom związanym z ży- 
ciem organizacji. 

Wstęp tylko dla członkiń. 

ujmującą 

   

RÓŻNE 
— Wycieczka żydów z Kowna. — Bawią- 

ca w Wilnie wycieczka dziennikarzy i dziala- 
czy żydowskich z Kowna w dniu wczorajszym 
w rejonie Zawias przekroczyła granicę udając 
się z powrotem do Kowna. 

— Wybory do gminy żydowskiej. — Wy- 
bory do gminy żydowskiej w Wilnie odbędą 
się między 15 a 21 stycznia 1933 r. W związ- 
ku z tem powstają już bloki które pójdą do 
wyborów. 3 

— Sjoniści wileńscy w Palestynie, — Wczo 
raj odjechała z Wilna do Palestyny wycieczka 
sjonistyczna w liczbie około 40 osób. 

ep 

Do lokalu sjonistycznej „Jordanji* komuni- 
Ści wrzucili większą liczbę ulotek i wybili 
szyby. 

— Komitet „Chleb Dzieciom* podaje do 
wiadomości, iż Sekretarjat Komitetu został prze 
niesiony na ul. Jasińskiego 20 — 22 1 jest 
czynny we wtorki i piątki od 5 — 7 wiecz. 

— Tow. Pań Miłosierdzia św. Wincente- 
go a Paulo, konfereicje V i XIX, sprzedawać 
będą w dniach li 2 listopada w kiosku na 
cmentarzu Rossa, świeczki i kartki na groby. 
Dochód przeznaczony na najbiedniejszych zc- 
stających w opiece Tow. Pań Miłosierdzia. Pro 
simy Szanowną P._T. Publiczność o poparcie. 

Tow. Pań Miłosierdzia 
Św. Wincentego a Paulo. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Pohulanka. — „Niebieski ptak“ 

Dziś we czwartek 27 bm. o godz. 7,30, w pią 
tek 28 bm. o godz. 8-ej, w sobotę 29 bm. o 
godz. 8-ej i w niedzielę 30 bm. o godz. S-ej 
„Niebieski ptak*. 

— Niedzielna popołudniówka „Szczęście od 
jutra" — W najbliższą niedzielę dn. 30 bm. o 
godz. 4 po poł. ukaże się doskonała komedja 
Kiedrzyńskiego „Szczęście od jutra” w niezmie 
nionej obsadzie premjerowej. Ceny popołudnio 
we. ы 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Dziś grana 
będzie w dalszym ciągu wyborna operetka 
Kalmana „Księżniczka czardasza” z Elną Gi- 
staedt* w roli. tytułowej. 

— Niedzielna popołudniówka w Lutni. — 
W niedzielę 30 bm. ujrzymy po cenach zniżo- 
nych efektowną operetkę Abrahama „Wiktorja 
i jej huzar* — z Elną Gistaedt w roli tytu- 
łowej. 

W przygotowaniu operetka Jarko — „Kry- 
sia Lešniczanka“ w režyserji Wyrwicz - Wich- 
rowskiego. 

— Recital fortepianowy Izo | Elinsona w 
Konserwatorjum. — Międzynarodowy konkurs 
im. Fr. Chopina odkrył szereg nowych znakc- 
mitych pianistów — wirtuozów. Jednym z wy 
bitniejszych pianistów doby obecnej jest Izo 
Elinson, który przybywa do Wilna na jeden 
koncert, w sobotę 29 października w sali Kon 
serwatorjum. 

W jego interpretacji usłyszymy szereg arcy 
dzieł muzycznych Chopina, Szuberta, Szuman- 
na, Strawińskiego i innych. Recital fortepiano 
wy wywołał w sferach muzycznychi mias.a 
wielkie zainteresowanie. 

Bilety nabywać można w biurze podróży 
„Orbis* (Mickiewicza lla) od 9 do 7. Ceny 
miejsc dostępne dla każdego słuchacza. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Teodozja — Sewastopol 

HOLLYWOOD: „Marokko*. 

CASINO—Dama w smokingu. 
STYLOWY — Zaklęta rzeka 

* ŚWIATOWID — Rozwódka. 

PAN — Rewolucjonistka. 
LUX — Król Bulwarów. 

MOŁODECZNO 
— OFIARNOŚĆ ZIBMIAŃSTWA Z TE- 

RENU POWIATU 
Powiatowy Komitet do Spraw Bezrobocia 
w Mołodecznie niniejszem składa  serde- 
czne podziękowanie: pp. Jabłonowskiemu 
Amtoniemu, Świętorzeckiemu Wacławowi, 
Świętorzeckiemu Bolesławowi, Lenkow- 
saiemu Ottanowi, Ks. Prob. Matwiejczy- 
kowi Antoniemu. Borkowskiemu  Wimcen- 

Ś.p.JAN KLOTT| 
W dniu dzisiejszym na cmentarzu w 

Miorach w: pow. Birasławskim zostaną zło- 

żone zwiłokii Ś. p. Jama: Klotta. 
Z horyzontu Wiima zszedł czlowiek nie- 

powszedniej miary... й 
Ubył nam człowiek nieposzlakowanego 

charakteru, wielkiej kultury umysłowej — 
wybitny działacz i zasłużony pracownik na 
miiwie społecznej. 

Ze śmiercią Ś. p. Jana Klotta tracimy 
jednego z niewielu już pozostałych ludzi, 
którzy w okresie przedwojennym stanowili 
ośrodek życia intelektualnego  maszego 
Wilna. Ich to pracy ruchliwej, pełnej entu- 
zjazmu i poświęcenia zawdzięczamy, iż ży- 
cie umysłowe i kulturalne Wilna, w dobie 
uscisku rusyfikatorskiego, nie zostało stra- 
cene dla, Polski. 

Urodzony w roku 1878 ną Litwie 

      

W 

maj. Kończany, ukończył szkołę średnią w. 
Wilnie. Studja uniwersyteckie rozpoczął 
w) Warszawie, wkrótce jednak, za działal- 
mość polityczną zostaje, po odsiedzeniu 
kary w Cytadeli, zesłany pirzez rząd carski 
do Rosji, gdzie kontynuuje studja ma uni- 

wersytecie w Odesie. Stopień naukowy u- 
zyskuje w wydziale prawnym uniwersyfte- 
tu w: Kazaniu. 

Jako młody prawnik osiada w Wilnie, 
praktykując początkowo jake aplikant ad- 
wiokacki, u znanego na terenie Wilna me- 
cenasa Wróblewskiego, i następnie, otwie- 
rając ma własną rękę kancelarję adwokae- 
ką. W' krótkim bardzo czasie zyskuje sze- 
roką klijentelę, ciesząc się opinją niezmier- 
nie solidnego adwiokata i zdolnego cywili- 
sty. 

W tym to czasie š. p. Jan Kilott bierze 
żywy udział wi rozbudzeniiu życia umysło- 
wego Wilna. 

Jest jednym z założycieli Towiarzystwa 
Przyjaciół Nauk, organizuje Towarzystwo 
Popierania Sceny któremu następnie prze- 
wiodniczy przez długie lata. eJst człon- 
kiem redakcji ówczesnego organu demo- 
Kkiratycznego „Gazety 'Wileńskiej" i bierze 
udział w szeregu prac wydawniczych. Jest 
czynnym członkiem wzniowionego podów- 
czas towarzystwa „Szubrawców”. 

W czasie Wielkiej Wojny, przed wej- 
ściem Niemców, opuszcza: Wilno i wstępuje 
do Komitetu Obywatelskiego Pomocy O- 
fiarom Wojny, mozwijając czynną i ener- 
giczną działalność. (Po pierwszym przewro- 
cie politycznym w Rosji, przez Rząd Kiie- 
reńskiego zostaje mianowany gubernato- 
rem wileńskim z siedzibą w Dziśnie. Po wy 
buchu irewiolucji bolszewickiej wraca do 
kraju. Po oswobodzeniu Wilna przez woj- 
ska masze w 1919 r „bierze udział w orga- 
mizowamiu Zarządu Cywilnego Ziem Wsco- 
dnich w charakterze Szefa Sekeji Gospo- 
darczej. W! czasie wojny polsko - bolsze- 
wiekiej ewakuuje Z. C. Z. W. do Bydgosz- 
czy, po likwidacji: którego wiraca do Wilna 
i obejmuje stanowisko motarjalne przy Są- 
dze Okręgowym w Wilnie. Urząd ten piia- 
stuje do końca życia. 

W tym ostatniim okresie swego życia 
powraca zmowu do swiej ulubionej dziedzi- 
ny pracy, do pracy kulturalno - społecznej 
Między innemi bierze żywy udział w pra- 
cach zorgamizowanego ziemiaństwa, przy- 
czyniając się wybitnie swą radą i pomocą 
fachową do obrony jego interesów. 

Zelkończył swe piękine i wypełnione о- 
brzegi! pracą życie w sile wieku męskiego 
— w swym ukochanym majątku Miory, na 
ziemi swych pradziiadów. 

W dniu dzisiejszym wszyscyśmy, którzy 
ma pogrzeb Jego nie mogą pojechać, bę- 
dziemy niemniej jednak myślą i sercem na 
ememtarzu miorskim, żegnając na wieczny 
spoczymek mieodżałowanej pamięci czło” 
wieka i przyjaciela. 

Zygmunt Bortkiewicz 

Odrodzenie weszło na 
lepszą drogę 

Zarząd SKMA. Odrodzenie podaje do 
wiadomości uchwałę zebrania ogólnego 
z dnia 23 października rb., ustalającą 
stanowisko SKMA Odrodzenie odnośnie 
do zagadnień społecznych. 

1) Zgóry uznajemy za błąd wszystkie tezy, 
któreby były lub będą potępione przez Kościół 

w osobach jego miarodajnych organów, jako 
przeciwne wierze i moralności, gdyż mamy 

świadomość słabości i omylności naszych ro- 
zumowań w tej dziedzinie. 

2) Odrzucamy  materjalizm  <dziejowy — 

twierdzenie, że dzieje ludzkości i wszelkie 

przejawy społeczne są wynikiem czynników e- 

konomicznych, a w szczególności walki klas 

i techniki produkcyjnej. Nie przeczymy  oczy- 

'wistemu faktowi, że czynniki wyżej wymienio- 
ne wywierają wpływ na kształtowanie się jed 

nostek i społeczności, ale nie determinują cat- 
kowicie przebiegu zjawisk, ani w jednostkach, 

ani w przejawach liczby dużej, Same czynniki 

ekonomiczne i wszelkie inne przejawy życia 

zależą od kierującej niemi myśli Stwórcy i w 

określonych przez Niego ramach od myśli i 

woli człowieka. Oczywiście dopuszczamy stoso 

wanie materjalizmu  dziejowego — jako fikcji 

świadomej dla ułatwienia badań naukowych 

nad zjawiskami ekonomicznemi, podkreślamy 
jednak: a) niebezpieczeństwo zatracenia świa- 

domości fikcyjności założenia, b) niemożliwo- 
ści opierania praktycznej działalności na fik- 

cjach. 

3) Odrzucamy statolatrję, czyli twierdzenie, 
że państwo jest społecznością absolutnie suwe 
renną, tj. nieograniczoną przez żaden inny wyż 

szy porządek prawny (prawo Boże, prawo na 
turalre), innemi słowy odrzucamy twierdzenie, 
że interes państwa jest najwyższem dobrem i 
prawem. Jednocześnie jednak odrzucamy nega- 
tywny stosunek do państwa i wynikające z 

materjalistycznych przesłanek negowanie pa- 
tejotyzmu. Słowem, odrzucając statolafrję, po- 
zosta emy patrjotami państwa polskiego. 

4) W sprawie stosunków społeczności do 
jednostek stwierdzamy: społeczność istnieje dla 
dobra jednostek, nie może przeto naruszać pew 

nych nieprzekraczalnych ich osobistych upraw- 
r.eń (przedewszystkiem praw rodziny Oraz pra 
wa własności, którego treści nie można spro- 
wadič „ad nudum jus“, tį. tak ograniczyć by 
w «ocie zostało zniesione. Dopuszczamy 0- 

gr "'czenie prawa własności nie zaś jego znie 
sienie). 

5) Odrzucamy pojęcie wałki klas, jako ko- 
nieczności dziejowej. Dopuszczamy prawo każ- 
dej klasy do walki o jej słuszne prawa w ra- 
mach etyki katolickiej i w tychże ramach dą 

żenie bezklasowe. Przeto potępiamy wszelki 

     
   

Opinja tak 
stę ułaria 

ODOL 
dla zębów.ust 

i gardła. 

  

Oświadczenie 
Na skutek dojścia do zgody z bratem mo- 

im i bratankami, p.p. Stanisławem, Brunonem 
i Bolesławem Bochwicami z inicjatywy Sądu 
Honorowego, przed wydaniem przez Sąd ten 
orzeczenia, niniejszem oświadczam co nastę- 
puje: 

W związku z „zawiadomieniem*, ogłoszo- 
nem przezemnie w „Życiu  Nowogrodzkiem“ 
Nr. 211 z dnia 3 września 1931 r. niniejszem 
oświadczam że zarzuty tam siormułowane co- 
fam i wyrażam ubolewanie z powodu ich 0- 
głoszenia w prasie, uznając, że nie miałam pra 
wa własną decyzją ferować publicznie potę- 
piającego wyroku. Zarzuty moje proszę uwa- 
żać za niebyłe i powstałe na skutek niezrozu- 
mienia rzeczywistych intencyj -p.p. Stanisława, 
Brunona i Bolesława Bochwiców w ich sto- 
sunkach materjalnych ze mną. Proszę mego 
brata i bratanków — Stanisława, Brunona, i 
Bolesława Bochwiców o puszczenie w niepa- 
mięć tej mimowolnie wyrządzonej im krzywdy. 

Walerja Hrynkiewicz-Moczulska. 

BDISSESBSS ННЕ ННЕа ТНЕ ЛРЕЫ е ВЛЕ 

ruch oparty na nienawiści. Zbrodnią moralną 

jest szerzenie nienawiści klasowej. Akcję cha- 
rytatywną, zmierzającą do zmniejszenia niespra 

wiedliwości, dążącą do złagodzenia nienawiści 
międzyklasowej, uważamy za obowiązek każde 
go chrześcijanina. 

6) Tezy powyższe uważamy za siormuło- 

wanie niektórych zasad, znanych za obowiązu 

jące przez Kościół katolicki. Dlatego nie mo- 
że być członkiem SKMA Odrodzenie, kto się 

odchyla od powyższych zasad. Gotowi jestes- 

my z tez powyższych skreślić ograniczenia, 
których Kościół nie stawia, o ile to nam zosta- 

nie udowodnione. 
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7-my i ostatni dzień procesu w Sprawie 
Strakuna i innych 

Bezsprzecznie, że proces przeciwko Straku- 
nowi i innym należy do jednych z większych 
procesów, jakie wogóle kiedykolwiek odbyły 
się na sali Sądu Okręgowego w Wilnie. 

Ciągnął się przez siedem dni i dopiero 
wczoraj został zakończony z tem, że wyrok 
będzie ogłoszony dopiero w najbliższą sobotę. 
Proces ten jednak, w przeciwieństwie do cza 
su trwania jak również nagromadzonego w nim 
materjału, mało zawierał momentów prawdzi- 
wie ciekawych, nadających się do poruszania 
ich w prasie. 

Rozcnodziło się o przemyt, ustalenie stop- 
nia odpowiedzialności oskarżonych. 

Należało przesłuchać dużą ilość świadków, 
ekspertów, rzeczoznawców, a więc ludzi, któ- 
rzy siłą rzeczy mówili przed sądem o jednem 
i tem samem. Ostatni z nich powtarzał mimo 
woli acz w innem zabarwieniu to co już zdą- 

Fałszywy alarm w Banku Polskim 
WILNO. — Wczoraj w godzinach c- 

biadowych w nieczynaym już w tym cza 
się lokalu Banku Polskiego przy ulicy 
Mickiewicza zadzwięczały niespodziewa- 
nie dzwonki alarmowe, działające na wy 
padek włamania. Natychmiast do Ban- 

ku przybyło kilku funkcjonarjuszów z 
pobliskiego komisarjatu z oficerem na 
czele i wówczas okazało się , że alarm 
był fałszywy i powstał z racji naprawy 
przewodów. 

Demonstracja więźniów politycznych 
TROKI. — Onegdaj w węzieniu w Olicie 

wybuchła głodówka więźniów politycznych — 
112 więźniów odmówiło przyjęcia posiłku, żą- 

dając przybycia prokuratora. Powodem gło- 
dówki jest nieodpowiednie traktowanie więż- 
niów przez zarząd więzienia. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Okrądzione _ mieszkanie. Nieznani 
sprawcy zapomocą otwarcia okna dostali się 
do mieszkania Lechodziejowskiej Anny (Koń- 
ska 5) skąd skradli różną garderobę męską i 
damską oraz bieliznę pościelową i stołową, — 
łącznej wartości 1400 zł. : 

— Złodzieje w РогибапКи.. — Tunkiewi.z 
Boleslaw (Lwowska 57) i Narejko Feliks — 

MOŁODECKIEGO: zam. w Porubanku skradli ze składu, znajdują 
cego się przy koszarach w Porubanku 34 wor 
ków cementu wartości 240 zł. Sprawców kra- 
dzieży wraz z częścią skradzionego cementu 
zatrzymano. 

1 WILNO — TROKI 
— NIEOSTROŻNE OBCHODZENIE SIĘ Z 

BRONIĄ. — We wsi Brynkiszki gminy mej- 
temu, Mordusewiczowi Wialentemu, Mo- szagolskiej został postrzelony przez kolegę w 

ross - Mróss Witoldowi, Kuczyńskiemu 
Michałowi, Pileckiemu Janowi, Pietkiewi- 
czowej Helenie, Koziełło Ignacemu, Marji. 
Karnickiej, Katarzymie Cywińskiej, Żukow- 
skiemu Teofilowi, Odyńcowi Janowi, Szpi- 
iewskiemu Robertowi, Parowicz Stanisła- 
wowi, Odyniec Czesławowi, Korobkow An- 
drzejowi, Pawłowiczowi Stanisławowi, oby 
wiatelom ziemskim z pow. mołodeczańskie- 
go, którzy na apel Komi*ai1 craz docenia- 
jąc doniosłość zagadnienia lagodzenia skut 
ków bezrobocia, tej naszej największej w 
dniejszych czasach /blolączki przyszli ze 
skuteczną pomocą materjalną, ofiarowu- 
jąc na ce! powyższy datki w naturze, a 
mianowicie: ziemniaków 7650 kg., jęczmie- 
mia 260 kg., żyta 252 kg. kapusty 980 kg., 
buraków 362 kg., i drzewa opałowego 
20 m3. > 

Za tak cenny i iście obywatelski czym 
jeszcze raz Powiatowy Komitet składa 
„serdeczne Bóg zapłać” i wyraża nadzieję. 
iż godny ten przykład z pewnością znajdzie 
chętnych naśladowców u reszty spoleczen- 
stwa. 

czasie nieostrożnego manipulowania z karabi- 
nem mieszkaniec tej wsi 17-letni Jan Rutkow- 
ski. Kula traiła go w bok, powodując ciężkie 
poranienie, Sprawcę  postrzelenia  19-leiniego 
Bronisiawa Kossowskiego zatrzymano. Ranne- 
go ulokowano w szpitalu św. jakóba. 

Z POGRANICZA 

— ARESZTOWANIE RZEKOMYCH 
SZPIEGOW. — Policja litewska areszio 
wała na terenie odcinków Orany, Troki 
i Olkieniki 6 strażników granicznych, 
dwóch agentów policji kryminalnej pod 
zarzutem szpiegostwa. Wraz ze strażni- 
kami i agentami aresztowano 13 osób 
cywilnych jako współdziałających e 
szpiegami. Wśród aresztowanych znajdu 
je się 5 osób przybyłych z zagranicy, w 
tej liczbie rzekomy wojskowy. Pozatem 
aresztowano dwóch nauczycieli, urzędai- 

ka skarbowego, dwóch ziemian i dwóch 

kupców — stałych mieszkańców Kowna, 

działających rzekomo w porozumieniu Z 

wywiadem polskim. 3 

Rekord w podrzucaniu 
Podrzutek — to jesti takie dziecko, któ- 

ne podrzuca się. Musi być dość małe,- mo- 

eno zawinięte i szybkim dyskretnym ru- 
chem rzucone w bramie, ma schodach czy 
pod drzwi. Rzut wykonywa kobieta, która 
nie pragnie mozgłosu: chce pozostać nie- 
znaną. 

Zupelnie inaczej proces ten odbył się 
wczoraj w| bramie przy ul. Kalwanyjskiej 
Nr. 69. Janina Wolikowiska stala tam wža- 
śnie i widzała wszystko na własne oczy. 
Wiidziała jak do bramy weszła nieznana 
kobieta miiosąc trzech chłopców. Jeden 
miał lat osiem, drugi może cztery, a trzeci 
nie więcej ponad mok. Kobieta poustawia- 
la chłopców pod ścianą, poprawiła ma mich 
ubranka i rzekła do najstarszego: 

— A pamiętaj, jak kto zapyta, mów, że 
podrzutkii. 

Jaina Wiołkowiska słyszała to na wła- 
sme uszy. к 

Potem kiobieta odeszła. Janina Wol- 
kowska widziała to, i jakby ją kto przy- 
giwoździł: inuszyć się z miejsca nie mogła i 
słowa: przemówić. Dopiero oprzytomniaw- 
szy, podskoczyła. do chłopalków: 
— Со му tu mobicie? 
— Niby to pani mie widziaža? My pod- 

nzutki — odrzekt najstarszy. 

Janiina Wołkowska pobiegła! za. bramę: 
anii śladu kiobiety. A chłopcy: uczepili się 
jej — kara boska za ciekawość i zdumie- 
nie. Z kłopotu wybawił ją przytułek Dzie- 
ciątka Jezus. 

Art.-Fotegral 
Antoni SKURJAT Sniadeckieh 4 
Przyjmowane są również roboty ama- 
torskie. Dla młodzieży specjalny rabat, 

  

  

R. przeprowadził się na ul. ZAWALNĄ 

żyło przed nim powiedzieć kilkudziesięciu in- 
nych. | 

Oczywiście, w takich okolicznościach pro- 
ces Strakuna i innych nie mógł ciekawym i 
dostarczyć ernocji, jaką daje chociażby prze- 
ciętny proces kryminalny. у 

stanowi jednak Wyjątek w tym procesie 
dzień wczorajszy. 

Poświęcony on został całkowicie przemówie 
niom stron i stworzył atmosierę dość cieka- 
wą. 

Pierwszy rozpoczął swoje przemówienie о- 
skarżyciel publiczny p. prokurator Jacuński. — 
Przemówienie jego trwało około dwóch go- 
dzin. Oskarżał pokolei wszystkich oskarżonych 
z wyjątkiem oskarżonego Ettingina, przeciwko 
któremu zrzekł się oskarżenia, uważając, że 
przewód sądowy nie dostarczył konkretnych 
dowodów jego winy. W koniduzji pan Proka- 
rator prosi o przykładne ukaranie oskarżonych 

Zkolei rozpoczynają swoje przemówienia о- 
brońcy. Z tego co w przeciągu kilku godzin 
usłyszała z ich ust, zaiegająca salę publicz- 
ność, możnaby było wyciągnąć jeden wniosek. 

Cały proces, takt znależenia się na ławie 
oskarżonych Strakuna, Dajona, Wileńczyka, 
Wiszniewskiego, Więsławskiego i" Ettingina, 
zbudowanie przeciwko nim ogromnego aktu о- 
skarżenia, powołanie na rozprawę tylu świad- 
ków i ekspertów, wreszcie poświęcenie proce 
sowi tyle czasu — wszystko to — zdaniem 0- 
brońców — jest sztucznym wytworem b. ia- 
spektora celnego Mańkowskiego i jego rze- 
komego przyjaciela, urzędnika łotewskiego Pu- 

rynsza. R 
Jak wiadomo, Mańkowski już nie żyje, ży 

je jednak i przyjechał na rozprawę Purynsz, 
i na jego właśnie głowę spadało gros poci- 
sków z przemówień obrońców. 

Poprostu orzekli oni, że o ile działy się 
nawet jakieś nadużycia natury celno - skarbo- 
wej, to miały one w większości wypadków 
miejsce na Łotwie, a nie w Polsce. 

Purynsz — zdaniem ich — nie przyjechał 
do Wilna celem ścigania przestępców, czynią: 
cych skarbowi polskiemu poważne straty, lecz 
poprostu uczynił to, ratując własną sytuację, 
jako urzędnika celnego na Łotwie, któremu 
grozi kara w razie ujawnienia poczynionych 
pod jego bokiem nadużyć. 

Pozatem wszyscy prawie obrońcy poruszali 
w swych przemówieniach suchy materjał znaj- 
dujący się już w akcie oskarżenia i w rezulia 

cie, każdy z nich prosił sąd o uniewinnienie 
jego klienta. > с 

Późnym wieczorem przewodniczący sędzia 
Kryczyński ogłosił zakończenie posiedzenia ż 
tem, że wyrok ogłoszony zostanie w sobotę. 

  

Delikatna sprawa 
Marja Makapska ze wsi Olechnowicze 

powróciła z Ameryki z dolarami. Miała ich 
280. Zaszyła do woreczka, a' woreczek nie- 
zawiodnym sposobem na biust pod stani- 
czek. Bezpieczeństwo kompletne, 

Wczoraj Marja Makarska przyszła do 
policji ze skargą na swego robotnika Alek- 
sandra Pisarionka. Nosiła z niim glinę na 
klepisko, a potem patrzy: woreczka z do- 
larami niema. ; 

Pisarionok oburzony zaprzecza. Prawda, 
powiada, łaził do Makarskiej za staniczek, 
ale to zupelnie w innym celu. Niech sama 
poświadczy: wszak pnosila. 

EM. CHOLEM 
; UROLOG 

Chor. nerek, pęcherza i dróg moczowych 

18 (róg 

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

5—7. 

AL i 
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Walka z fałszerstwem 
WILNO. — Władze pocztowe prowadzą -— 

jak wiadomo -- walkę z fałszerstwem znacz- 
ków pocztowych, co zasadniczo wyrażało się 
w praniu zużytych już marek. 

Akcja ta zapoczątkowana latem rb. dała— 
jak się okazuje — dobre rezultaty, bowiem do 
lipca sporządzono z tego powodu 130 protoku 
ESI 

NA FILMOWEJ TASMIE 
„TEODOZJA — SEWASTOPOL" 

W: jednym tyjgodaiu aż dwie rewolucje! 

„Rewolucjonistka”, w „;Panie'* przygo 
towała grunt, a kronsztadzki marynarz z 
„Ausory“ w „Heliosie“ terrorem dokoń- 
czył dzieła. 

Razem wziąwszy oba filmy przypom- 
wialty uciekające w, przeszłość karty wiel- 
kiego kataklizmy dziejowego. 

O ile „Rewolucjonistka'* nie przyniosła 
załszczytu francuskiej twórczości, o tyle 
„Tieadozja — Sewastopol * jak na film a- 

merykański wcale nieźle wygląda w przed- 
stawieniu tła. Zwykłe „amenykańska Ro- 
sja* śmieszyła widzów zmających bliżej 
Rosję — ale tym razem trzeba przyznać, że 
wcale nie razi nie w tym filmie. 

Bolszewik marynarz z historycznej „Au- 
nory** (George Bameroft) prowadzi na wiy- 

brzeżu cząrnomorskiem akcję terrorystycz 
mą. Resztki arystokracji petersburskiej, 
chronionej przez białogwardzistów dostają 
się w jego ręce. Statek z więźniami jedzie 
do Teodozji, opanowanej przez bolszew:- 
ków. Przy pomocy francuzki madwornej 
(Miriam Hopkins) usiłują uwięzieni odwiró 
Gić uwagę marynarza i! zawrócić do Sewa- 
stopola, znajdującego się w ręku biało- 
gwandzistów. W drodze między: Sewastopo 
lem a Teodozją ma statku budzi się miłość 
canskiej francuzki do bolszewika. Podstęp 
więźniów: mie udał się. Statek przybył do 
"Teodozji, Tamcerce gmozi śmierć. Many- 
narz kronsztadzki nie ma nad Czarnem Mo- 
zem tej władzy co u siebie nad Bałtykiem. 
Może fancerkę uratować tylko za cenę wła- 
sniego poświęcenia. Tak też i czymi... 

Interesująca. fabuła i wyłkonanie aktor- 
skie usuwa na plan drugi pewne niedo- 
magamia inscenizacji i ujęcia, które w wie- 
"u punktach jest zbyt teatnalme. Taka sce- 
na uprowadzenia francuzki z więziemia 
wypadła niemal operowo jeżeli chodzi o 
przeprowadzenie. 

Z resztą, jak już zaznaczyłem, mniej to 
mazi wobec zalet, które film ten posiada. 
Przedewszystkiem więc wykonawcy. 

George Bamcroft jest bez zarzutu i za- 
równo maską jalk potężną postacią stwa- 
rza typ wyjątkowy w. swej prawdziwości. 

Miriam Hiopkins wykazała się rozległą 
skalą talentu, bo od księżniczki ź „„WWesołe- 
go Porucznika'' do dziewczyny z „Dr. Ye- 
kylla“ lub tamcerki z tego ostatniego filmu 
jest dystams niemały. Aktorka ta mie jest 
piękna, lecz ma dużo wyrazu w: twarzy i 
ruchach. Jedno co można jej zarzucić, w 
filmie omawianym — że zbyt „robiła się 
na Marlenę'', 

I jeszcze jeden zajrzut — ale już po? 
adresem reżysera J. Onomvella — to zakoń- 
czenie. 

Ani logicznie, ani, psychologicznie — 
ani faktycznie — tak być nie moglo. Te- 
atralny gest i nic więcej, każe reżyserowi 
poświięcić marynarza taincerce. 

Dodatki urozmaicone i ciekawe, 7ad. 

  

  

— AKADEMJA ŻAŁOBNA KU UCZ- 

CZENIU śŚ. p. TADEUSZA HOŁÓWKI. W 
dniu 23 b. m. w sali kina Apollo odbyła się 
akaddemja żałobna, urządzoma staraniem 

koła miejskiego BBWR., ku uczczeniu Ś. p. 
posła Ziemi Nowogródzkiej Tadeusza Ho- 
łówki. 

Na akademj byli obecni pan starosta 
Neugebauer, pan gen. Krok - Paszkowski, 
D-cy pułków, pulk. Sokół — Lublin, pułk. 
Maąchalski brat ś. p. Tadeusza Hotowki, /Ko- 

P. P. Włądysław Holówko i wiele innych 
osobistości. 

Sala przepełniona, chociaż zaczęła się 
napelniać już podczas trwania akademii, 
e0 wnosi zamęt i przeszkadza, a przeto po- 
żądanem było aby publiczność przycho- 
dziła o czasie i przyzwyczaiła się do punk- 

tualmości. 
Akademję zagafił i wygłosił dłuższe 

rezmówienie prezes Koła miejskiego BB 
WR. p. Jakobsze, podnosząc w swem pnze- 

mówieniu czyny i zaslługi! tragicznie zmar- 
łego, zalkończył swe przemówienie prezes 
Jakobsze w, te słowa: 

„Najlepszym pomnikiem dla ś. p. Tade- 
usza Hołówiki będzie, jeśli będziemy pro- 
wadzili jego politykę". 

" Po przemówieniu p. aJiklobsze, orkie- 
stra 78 p. p. odegrała marsza żałobnego 
Chopena, marsz obecni wysłuchali stojąc. 

Następnie odbyła się część koncertowa 
akademji a mianowicie: chór szkoly Nr. 4, 
odśpiewał kilka piiosenek, p. Sadowski de- 
klamował wiersz, poświęcony życiu ś. p. 
Tadeusza a na zakończdnie p. p. Szydłowska 
i Pikuiski odegrali! parę utworów. 

Zakończono akademję marszem žalob- 
mym. 

— CZYŻBY WZNOWIENIE PRAC NA 
LOTNISKU? W dniu 2 5b. m. bawiła w 
Baranowiczach komisja w składzie przed- 
stawioiela M. 5. Wiejsk. kap. _ Mrówki, 
delegata Zarządu Głównego LOPP inž. 
Kureckiego, delegata wojew. Komitetu inż. 
Wolmika i delegata powiatowego Kiomite- 

tu LOPP sekretarza Głąbika, która obej- 
rzała. stan robót nai lotnisku i przyszła do 
wniosku, że miektóre moboty powinny być 
zakończone jeszcze w rolki ubieżącym, a w 
przyszłym roku wczesną wiosną można 

byłoby roboty ząkończyć całkowicie. 

— KRADZIEŻ DRUTU KOLEJOWEGO 
W nocy z dnia 21 ma 22 października na 
st. kolejowej Budy skiradzono 500 metrów 
pa podwójnego od nieczynnego sema- 

"oru. 

     

Dr. A. po 
ul šedikė psy r ZA 
Choroby weneryczne, skórne. płciowe 

Przyjmeje: w g, 7.30 —830 r. 3—5 pp. 7—9 w. 

JIM AEL ———= 

  

    
    

          

    

      

znaczków pocztowych 
łów, a wszczęte sprawy znalaziy swój epilog 
w sądzie. 

Wzaiożony nadzór nad przesyłkami poczto 
węmas zapobiegł dalszym tegó rodzaju naduży- 
cioni, bowiem ostatnio wypadki z tałszywemi 
znuczkami są stosunkowo nieliczne. s 

  

  

— ZEBRANIE POWIATOWEGO ZA- 
RZĄDU ZWIĄZKU STRZELECKIEGO. 
Wi STOŁPCACH. W dniu 22 paźdzernika r. 
b. w świetlicy Zw. Strzel. odbyło się pod 
przewodnietwem ob. posła Jerzego Gorz-. 
kowskiego posiedzenie Powilatowego Zarzą 
du Zw. Strzeleckiego. Po odczytaniu proto- 
kółu z poprzedniego posiedzenia, sprawo- 
mdamie zodbytego zjazdu "w Walrszawie 
zlożył 'ob. Dnozdowiskiż Wincenty. W związ 
ku z ukończeniem kursu nowych metod 
pracy przez pow. referenta wych. obyw. 

oraz wprowadzenia tychże do poszczegó!- 
mych oddziałów Zw. Strzeleckiego. Ziamząd 
Powiatowy postanowuł zorganizować dwu- 
dniowy kurs dla referentów wych. obyw., 
który odbędzie się w dniach 31. X131 X. 
r. b. 

W bieżącym roku urządzony zostanie 
„Tydzień Strzelecki" ma terenie ćalego po- 
wiiatu, który w: Stołpcach rozpocznie się od 
dnia 3. XII. 

Następnie omówiomo współpracę Zw. 
Strzeleckiego w urządzeniu obchodu święta 
Niepodległości w dniu 11 listopada, zorga- 
nizowamiem którego podjął się Związek 
Federacj b. wojskowych i obrońców Ojczy 
zmy i w związku z tem nakreślono ogólny 
program tego święta, ma który wzorem 
lat ubiegłych złoży się: w dmiu 10 wiieczo- 
rem — cajpstrzyk, w dniu 11 rano — nabo- 
żeństwa i przemówienia, wieczorem aka- 
demja. 

— AKCJA ODCZYDOWIA KOMPANJI 
MIRSKIEJ ZW. STRZELECKIEGO. W 
związku z „Tygodniem Strzeleckim" na te- 
renie kompanji mirskej w różnych miejsco 
wościachzostały wygłoszone przez referen- 
tów wych. obyw., odczyty na temat: „Co 
każdy o Związku Strzeleckim wiedzieć po- 
winien“. 

, Odezyty te cieszyły się liczną frekwen.- 
cją z pośród starszego społeczeństwa. 

— SPRAWA BUDOWY GIMNAZJUM 
JUŻ NA UKOŃCZENIU. Zwołamy w tych 
dniach Komitet Budowy Gimnazjum w 
Stolpeach zaikończył już wszelkie formalno- 
ści i przystąpił do budowy gmachu pod 
Gimnazjum W tym celu wyznaczony został 
przetamg na tę budowę na dzień 1-go grud- 
nia r. b. Z uzyskanych informacyj dowia- 
dujemy się, że gmach ma być nie drewnia- 
my lecz murowany i wizniesjiony zostanie 
ma placu między kolonją urzędmiczą a 
szpitalem, gdzie rozpoczęto już pnace przy- 
gotowawcze tej budowy. 

  

KINA P. T K. TEL. 214 
ALTEA х 

Początki zeensów: 18,15, 20.15 1 2215 

Sźwiękowiec 
Kina „POLONIA” 

Pocztowa 4. 
Dziś! ŁIANA HAID, IWAN PETRO- 

WiCZ i GEORG ALEXARDER 
w czarającym przeboju dzwiękowym 
o miłości, zdradzie i pięknych kobie- 
tach w stolicy zsbaw Wiedniu p, t, 

„Bal w operze” 
Szaleństwo jednej nocy. — Bal ma- 
skowy. — Namiętne upajające tango.— 
Miłość mężstki i... ten trzeci. 
Tango „Ssnta Lucia* i walc angielski 

„Muzyka taniec i noc”, 

ws3tęc Gd 80 gr. 

pźwiękowiec 

Kae „ĄAPOL LO" 
Daminik. 26 

Dziśl Wstrząszjący dramst życiowy o 
niebywale mocno napiętej akcji i kon- 

flikcie p. t. * 

„Rozwėddka“ 
W rol. gł: Norma Shearer, Conrad 
Nagel, Robert Montgomery oraz 
Chester. M<rris. Za zdradę — rozwćd 
czy przebaczenie? Oto pytanie, na któ- 
re odpowiedź znsjdiecie w „Rozwód- 
ae“, „Rozwčdka“ to ostatnia kreacja 
Normy Shsarer odznaczcna pierwszą 
nagrodą na žonkursie gry axtorskiej 

w Ameryce 

KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 12. 

Dziś! Posągowa piękność 

Marcelia Albani 
młodzieńczy ili Fritsch 

w dramacie miłości i śmierci p t. 

„Gilstyna” 
WSTĘP OD 49 GR. 

Początek seansów 
© & 6.15, — 8, — 16, 

Najwspanialsza operetka Świata. 
wiec z uroczą węgierką KATY NAGY 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŠWIATIWID“ 
GRODNO, Brygidzka 2, 
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SKLEP RADJOWY „„ŁENNIIĘ** 
Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 

— POLECA — 

za 190 zł. 
3-lampowy (Phiiips'a) odbiornik radjowy, z lampami, 

głośnikiem akumulatorem, batecją anodową 

i sprzętem autenowym 

NA 19 MiEsiĘcY Po 10 zt. 

SŁOWO 

grodźięh ka 
— Bieg myśliwski św. Huberta, — W daiu 

31 bm. odbędzie się pod protektoratem d-cy 
OK Iil generała A. Litwinowicza bieg myśliw 
ski św. Huberta. 

Zbiórka konnych zawodników przed gnia- 
chem DOK lil o godz. 12, start o godz. 13. 

Finisz na Rumiówce obok fortu na trakcie 
przedmieście Zaniemeńskie — Łunna; o godz. 
14.20 bigos myśliwski i o godz. 20.30 rozca 
nie nagródo zwycięzcom. w lokalu Oficerskie- 
go Kasyna Ggrnizonowego. 

— Redukcje dni pracy w PFWT. — Pań- 
stwowa fabryka wyrobów tytoniowych w Grod 
nie zmniejszyła ilość dni roboczych w tygod- 
niu do 5. 

Dniem wolnym będą poniedziałki. 

— Zamach samobójczy adw. Epsztajnów- 
ny. — W dniu przedwczorajszym p. adwokat 
Epsztajnówna zażyła większą dawkę weronalu 
celem pozbawienia się życia. 

Pomimo natychmiastowej pomocy lekarskiei 
stan desperatki jest bardzo groźny. 

P. Epsztajnówna jest zamożną osobą, po- 
siada dom, w którym zajmuje sama 6-pokoj )- 
we mieszkanie, jednak w ostatnich czasach 
miała dużo przykrości i zatargów z lokatora- 
mi i była znacznie podenerwowana. 

Przyczyny targnięcia się na życie nie są 
znane. 

— Z teatru. —Dziś we czwartek-po raz o- 
statni wesoła komedja muzyczna Kessera p.t. 
„Nieżałowana żonka” po cenach zniżońych. 

— Znów znaleziono podrzutka, — Owczar 
nik Olga (Orzeszkowej 33) zemeldowała poii- 
cji o znalezieniu przy uli Jagiellońskiej dziec 
ka w wieku około 4 mies. płci żeńskiej porzu 
conego bez opieki. 

Policja rozpoczęła poszukiwania 
matki. 

— Kradzieże. — Topowowi Abramowi — 
(Chmielna 5) skradziono krowę z targowiska. 
Skradziona krowa warta jest 30 zł. 

Nieznani sprawcy skradli rower wartości 
80 zł. na szkodę Trabinowicz Lejby, zam. przy 
ul. Brygidzkiej 36. 

Wiihelmowi Steruckiemu skradziono ze skia 
du przy ul. Pocztowej 6, 3 piły i 2 siekie y 

Poszkodowany oblicza straty na 45 zł. 

— NA WSI JUŻ SIĘ NAUCZYLI 
FAŁSZOWIAĆ PRODUKTY. Rejdak Kazi- 
mierz zam .przy ul. 3-go Maja mr. 24, 
kupił od Sowonia Franciszka z łosośny - 
Wielkiej miód fałszowany, zupełnie nie ma- 
dający się do użytku. Zwyczaj fałszowa- 
nia produktów spożywiczych, tak pospolity 
w miastach, niestety przeniósł się już na 

wieś . 

    

wyrodnej 

SKIDEL 

— Z PRZESZŁOŚCI SKIDLA. Prawie 
każda miejscowiość na kresach wschodnich 
ma swą legendę, źródłem której zawsze 
jest historyczna prawda. (Wypiększona 
bujną fantazją ludu, wśród którego się 

błąka, romantyczną jest zawsze piękną i 
interesującą a icielkatwą. Interesuje mas Po- 
łaków kresowiych tem bardziej, że w tych 
legendach kryje się masza przeszłość — 
kultura naszych ojeów i dzadów. 

Skidel mało posiada miejscowości opro- 
mienionych legendą — ale są one piękne. 
Uiroczyska, połacie pól, zakątki, niektóre 
noszą ślądy historycznych wydarzeń i wy- 
padków, które przed laty rozgrywa 

tutaj. Jedmym z takich unoczysk na tere- 
mie Skidla, są t. zw .„Okopy”. Są tu ślady 
jakichś dawnych mogił ludzkich. Wśród 
piaszczystych wzgórzy, zadnzewilonych * 
stromych brzegów krętej Skidlaniki, wśród 
szumiących sosem i białych brzóz, wśród u- 
roczytska błąka się legenda i opowieść, że 
walczyły tutaj hufce pamcemne polskie ze 
Szwedem, przed paru wiekami. Stał tutaj 

na wzgórzu ktościół spalony zapewne przez 
Szwedów, a legenda powiada że zapadł się 
w ziemię, bo zosta! świętokiradzko zbeszcze- 
szczomy. 

Że dziś jeszcze, gdzieś tam z głębokości 
matki - złem dzwony kościelne dzwonią... 

Cudowną jest legenda. A oto dalej opo 
wieść ludu głosi, że szła tędy ma Moskwę 
amm ja wielkiego cesarza francuzów. Najpo- 
leona i że (trwały tuftaj utamczki: z rosjama- 
mai. «A potem pozostały tu ślady najistot- 
niejszej prawdy — wczorajszej historji — 
okopy Wielkiej Wojny z miemcami. Opo-- 
wieść o siedmiu Żolnierzech polskich, po- 

mordowanych przez b'olszewickich siepa- 

czy mad! Skidlanką, na: owych  historycz- 
mych szwedzko - napoleońskich okopach... 

Wydobyto ilch potem z tych krwawych pia 
sikków madskidlańskich i pochowano  pmzy 
kościele panafjalnym w: pobliskich Kaszu- 
bińcalch. 

Ostatnia. to karta opowiieści krwawych 
skidelskich okopów... 

ERBZERZTWZDOZPW TEPRO TZEE ZORRO ZA RGCE 

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDROŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie —całko- 
wiie bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

  

wstęp od 75 gr. 
100 proc. dźwięko- 

ONNY 
wersja francuska 

   

na raty 

Za
 
g
o
t
ó
w
k
ę
 

15
 

pr
oc

. 
ra
ba
tu
 

  

    

ZES RECO las al a CERY REWA i a - 

  

    

  

  

  

Dźwiękowe Dziś! Najwięcszy sukces Świstowy! Groza krwawych cni w Kosj: 

т с 4А : e Kino PEOBOZJA $SBEWĄSTOBOÓLŁ 
НЕ!О $ Poświęcenie-Miłość-Śmierć. — Ostatiie chwiłe carstn. Walks srmji białej z czerwong W nl. gł bohaterka i „Tr. Jekyl" 

Miriam Mapxins jako tancerka cesursza i George Bantroft jako marynarz bolszewik. -— wielkie emocje. Potzine Ste- 
ny. Nie apcmniaue przeżycia. Nad progr: Atrekc, dźwięk. Na 1 sėa2s ceny zuiżcne. Pocz. sesns, 4, 6,8i 10.28, 

ARens: WKFrŚŁCE w niszem kinie ukaże się genialne arcydzieło 
. : š 55 . Eo 

króla reżyserów niezapomnianego twórcy „TROSKI i ŚPIEWA i HLLRANEGO 

KIEGO 

   ING © 

sjiie| Turżańskiego Ši ore STUDI 

  

W” 

Jsk żyją, kochają i cierpią sksdem'cy Uniwersyt*tu w Paryżu 

  

Rosyjska muzysa, Śpiew I tańce w w:panisłym filmie Spievno-dźwiękcwym 
Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

REWOLUCJONISTKA um x w 
Porywalący dramat osnuty na tle stosunków parujących w caiskiej Rosji. W roli tytułowej — najpiękniejsza Rosjanke 
Tania Fsdor oraz sławny amant Leon Mathót Dzieje pięknej rewolucjonistki za czasów czrztu. Nad progrsm: Dodatek 

dźwi kowy. Początek © godz 4, 6, 8 i 10:15. — Na l-szy sesns ceny zniżone. 

  

Te czego Świat jeszcze nie widział! 
Najbardziej emocjonujący, niesamowity i osobliwy film, jaki dotychczas 

Dźwiękowe kiao 

„PAN“ 
Wielks 42, tel. 5 28      

w tvch daiach! 

stworzyła kinematografija 

człowieka - przestępcę, ję: 

STEIN 
Zadziwiające przeżycia młodego badacza, który stworzył sziucznego 

  

  

Dźwiękowe kino 

„LUX” 
Mickiewicza 11 

Dzis 100 proc. dźwięwowiec Wielki fiim z życia paryskiego, ktory wsiępuym bojem zdobył wszystkie ekrany Świata p. 1. 

KRÓL BULWARÓW 
W tol. gł. bohater filmu „Książe Bounboale* słynny komik Georges Milton. Melodyjne piosenki z Нтп „Kró! Bal- 

warów*będzie śpiewało całe Wiluo. Ze względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone 

ЛОЛа 
— MAGISTRAT SLONIMSKI TROSZ- 

CZY SIĘ O DOBRO I 'WYGODĘ MIESZ- 
KKAŃCÓW MIASTA, Powstała. po wiojnie 
nowi dzielmica Słonima, popularnie zawna 
„Nowym światem, położona: za dwotreem 
kolejowym, w kierunku Alberttyma, nie po- 

siadała dotąd, zwłaszcza w, swej wischod- 
niej części, oświetlenia elektrycznego. 

Ostatnio burmistrz m. Słonima p. inż. 
Kazimierz Michalski, w rozmowie z naszym 
współpracownikiem, oświadczył, że jedną 
z obeeniych aktualnych 'triosk miasta jest i 
będzie, zaimstalowamie oświetlenia elektry- 
eznego w mowio powstałej dzielnicy. 

Zważywszy ma. trudności finansowe w 
jakich magistrat się znajduje, z powodu o 
góllnego kryzysu, ioświadczenie p. burmi- 

strza maležy powitać z uznaniem, gdyż jest 
omo dlowiodem wielkiego zainteresowana 
magistratu żyteiowiemi: potrzebami miesz- 
kańców miasta. 
— PIĘCIOLETNIA ROCZNICA ZAŁO- 

ŻENIA TOWARZYSTWA RZEMIEŚLNI- 
CZEGO W SŁONIMIE. W ubiegłą miedzie- 
lę miejscowe Towanzystwio Rzemieślnicze, 

obchodziło 5-tą mocznicę swego istnienia. 

W związku z tem, wszyscy członkowie To- 
warzystwa. wzięli udział w, nabożeństwie 
odprawionem w kościele parafjalnym a 
następnie odbyło się w lokalu własnym ze- 

branie ma którem prezes Izby Rzemieślni- 
czej w Nowiogródku p. Kleniewski wygło- 
sił obszerny referat ilustrujący prace Izby 
i Towarzystwa dookoła poprawy bytu 
rzemieślników. 

Przemówienie to spotkało się z ogólnem 
uzmaniem obecnych, dowodem czego były 

dlugotrwałe brawa i oklaski. 
Następnie dokomane zostały wybory no- 

'wego zairządu, skład którego personalnie 
prawe się nie zmienił, jedynie zamiast: wi- 
ce prezesa Bartnika, wszedł no to stanowi- 
sko Mogilnicki Antoni. 

Z prawidziwą przyjemnością stwiendza- 
my, że Towarzystwo Rzemieślników Chirze- 
šcijan w Stonimie, zalilcza się tu do tych 
nielicznych organizacyj społecznych, — 

gdzie praca wre i postępuje. Dlatego też 
życzymy tej poiskiej placówce, z okazji 
pięciolecia jej istnienia, dalszego pomy- 
ślnego rozwioju. 

— SENSACYJNIA ROZPRAWA W SŁO- 
NIMIE. W. dniu 27 b. m. Sąd Okręgowy w 
Grodnie na sesji wyjazdowej w Słonimie 
rozpatrywiać będzie sprawę 'Wł. Dobrjano- 
wieza, Lucjana: Muszalskiego i Edwarda 
Mazurkiewicza oskarżonych o to, że wymie 
mieni podczas piastowania przez pierwsze- 
go stamowiska  rachmistrza, drugiego — 
kasjera i trzeciego prezesa rady madzor- 
czej kasy spółdz. w Słonimie przywła- 
szczyli wsjpólmie kwotę zł. 18.343 gr. 49. 

Na rozprawę, której akt oskarżenia 0- 
bejmuje 22 stnomic, pisma maszynowego, 
wezwamo 57 świadków. 

Jak nas informują rozprawa potrwa w 
przybliżeniu 3 dni, przewiodniczyć będzie 
sędzia Sądu Okręgowego p. Unisimowiicz, 
oskiarżenie popierać będzie podprokurator 
Pawluć. 

—. WYKRYCIE SPRAWCÓW KRA- 
DZIEŻY. Na skutek długotrwałych docho- 
dzeń policyjnych, w sprawie kiradzieży za 
pomocą podkopu, na szkodę Łahuna |Ada- 
mia; we wsi Soczewlamy pow. Słonimskiego, 
policja: aresztowała Karpowicza Jana, Ma- 
ika Rafała, Karpowicza Aleksandra i 
Radziuka Aleksandra, którzy przyznali się 
do kradzieży rzeczy u poszkodowanego, 
zmalezionych u nich podczas rewizji. Spraw 
ców kradzieży przekazano do dyspozycji 
władz sądowych. 

    

Wolny Skład Soli w Słonimie posiada stale na g 
składzie przy ulicy  I-giej Więziennej Nr. 1 

SÓL BYDLĘCĄ MIELONA 
(z domieszką kolkotaru) 

polecaną do pokarmu zwierząt domowych, jak 
konie, krowy owcy i świnie. — 

Sól ta sprzedaje się w dowolnych ilościach 
po cenie 51, groszy za kilogram czyli zł. 5 
gr. 50 za 100 kilogr. bez opakowania. 

  

  

  

Wiieńskie Prywatne Kursy 

SAMOCHODOWE 
i MOTOCYKLOWE 

  

Bid MIESZKANIE 
2-u gokcjowa iadne — 
słoneczne z wygodami 
do wynajęcia. Tartaki 19 

MIESZKANIE 
3 pokoje i knchnia do 
wynajęcia — Małs-Poe 
hulanka 6 

Kaneelarja i sala wykładowa zostały przeniesiona : = 
E do Ickalu przy ZAUŁKU BERNARDYŃSKIM 8 m. 14 * —РЁТ(—Б_ = 

Przyjmulą się „zapisy na kursy zawedowe i DO WYNAJĘCIA 

i amatorskie. IB cispły wskwiatny z 
ы P.p. wojskowym, urzędnikom i uczącej się mło: JE wygodzmi i z oddziel. 
į dzieży zniżki. ' nem wejściem — Por- 

Žž Przy kursach warsztaty roperacyjne dla samocho- Žp lova 5 — 10, 
i dów | motocykli IE — 

  

POKÓJ   = 
Radje wileńskie 

CZWARTEK, DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 
11,40: Przegląd prasowy, kom. meteor. 

czas. 13,10: Muzyka. 12,30: Kom. meteor. 12,35 
Poranek szkolny z Fiłharm. 15,05: Program 
dzienny 15,10: Koncert dla młodzieży (płyty) 
15.40: Komunikaty. 15.50: Utwory Massenet'a 
(płyty). 16.00: Przeg ląd czasopism kobiecych. 
16.15: Lekcja francuskiego. 16,30: Kom. Zw. 
Młodz. Polskiej, 16,40: „Obrona chrzešcijan- 
stwa przed Turkami i Tatarami“ — odczyt. 
17,00: Utwory Beethovena (płyty). 17,40: Od- 
czyt aktualny. 17,55: Program na: piątek. 18.00 
Muzyka lekka. 18.55: „Skrzynka pocztowa Nr. 
219* — Listy radjosłuch. omówi W. Hulewi 
19,15: Rozmaitości. 19.30: Kwadr. literacki 
'(K. Leczycki). 19,45: Prasowy dziennik ra- 
djowy. 20,00: Transm części koncertu. 20.20: 
Wieczór sonat w wykonaniu Wandy  Ledo- 
chowskiej (skrzypce) i Cecylji Krewer (fori.) 
etaoin emoifw etaoisnrd etaoimh metaoiwof 
W przerwie recytacje utworów Jana Kasprowi- 
cza w wykonaniu Haliny  Hohendlingerówny. 
21.30: Słuchowisko. 22,15: Muzyka taneczna. 
22.55: Kom. meteor, 23,00: Muzyka tan. 

   

  

wych, od 9 do 1, 5 — 

  

  

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Micklewlcza 31 m. 4. 

URODĘ 
koblacą kosnerwuje, doskonali, odświeża, z- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twurzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszcze- 
piający (panie). Natryski „Hormona” według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. Ia- 
dywidua!ne dobieranie kosmetyków do taz- 
šia; very. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonainej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. 2. P. 
  

: 

NADZWYCZAJNA OKAZjA 
Likwidacja lombardu! Biskupia 4. Urządzenie 
biurowe, kasy ogniotrwałe, ubrania itp. itp-— 

Ceny znacznie zniżone. 
OE 

DO AKT nr. 1097 1932. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru 4-go zamieszkały w Wilnie przy ulł Pił- 
sudskiego. 6, na zasadzie art. 1030 U.P.C. og:a 
sza, że w dniu 27 października 1932 r. od go- 
dziny 10 rano w Wilnie przy ul. Słowackiego 
23 odbędzie się sprzedaż z przetargu publicz- 
nego ruchomości należących do „B. Cholem* 
składających się z misek klozetowych, oszaco 
wanych na sumę zł. 625 gr. — 

" Komornik (—) A. Macie'owski. 

ŻĄDBAJCIE 
«wę wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 
środza od odcisków 

Ргом. А. РАКА, 

  

  

ikład Foriepiżnów, Plania, Fisbarmnaji 

K. Dąbrawsza 
7 U (P.ms istnieje od 1. 1874) 

   
   
  

u E duży z wygodzmi do 
BOEE ZUEWEWOWEWEWA wynajęcie. Może być z 

Lekarze cbiadimi J Jasiūskie. 
8 g 15 — 3 

EEE EE НО a 
DOKTOR 

żeldewicz 
chor.skórne, wenerycz - 

Różne © 
ne, narządów. moczo- - - zza 

Hsft -ereżka 
Halciarka 15 lat przom 
hafciarsniej — prźyjmiau 
wszelkie roboty hafcyf 
biały, kołorowy. mereż- 
ka ręczna, rółge wzory, 
hsft sztandarów t cho- 

8 wiecz. 
DOKTOR 

ZELDOWICZOWA 
kobiece, weneryczne, 
narządów . moczowych 
ой 12 — 2 1 od 4—6 i ABE rągwi, złotem t srebrem 

ul. Mickiewicza 22 u ykodónie b. starenne 
madażacaikkAkAkaBkAą | axuralne ceny więcej 

80 = niż przystępne. Lite- 
Lskale racki 11 m. 5. Jadwige 

RTTYYTTTTEY"YYYWYYY  Błyś, 

POTRZEBNE 
MIESZKANIE OSOBA 
4 poscjowe : wygo-. INTELIGENTNA 
dami, nie na parterze, ślepa i schorowana — 
wśróduwieś ju, w cenie najznpełniej opuszcze- 
do 100 :ł miesięcznie na żyjąca li tylko 1 
Łęszawe zgłoszenia do łaski uczciwej sługi, 
redakcii dis W która ją ze skromnege 
MIESZKA NIA swego zarobkz atrzy- 

DO WYNAJĘCIA muje, dziś woła © po- 
z6i 3 pok. z wygo- moc, — Proszę © skłs- 
dami.— Ul. Jasińskiego danie ofiar pod literą 
nr. 7. P. do Redskcji „Słowa* 

i. KU M A dt 
Nr. spr. Z — 2236/32 r. 

OBWIESZCZENIE 

Sąd: Okręgowy! w: Wiilnie, Wydizaž VI 

obwieszcza że decyzją swą z dna 14 paž- 

dziermika 1932 roku postanowił ogłosić 
S-kę fimmową „M. Kantorowicz i Sz. Fi- 
szer za upadłą w: handlu i kuratorem masy 
upadłościowej wyznaczyć adwokata Wło- 
dzimilerza Muehaniowa zamieszkałego w 

Wiinie, przy ul. Mickiewicza .35. m. 3. 
Wiskutek: powyższego wszyscy wierzy- 

diele i dłużnicy upadłej spółki firmowej 
„„M. Kontorowicz , Sz. Fiszer* obowiązani 

są w terminie 4 miesięcznym od daty wy- 
drukowania niniejszego obwieszczenia w 
Dodatku do Dziennika Mim. Spr. donieść 
Sądowi: Okręgowemu w Wilnie 0 swwich 
pretensjach do upadłej spółki firmowej i 
o należnościach, które im przypadają, <iho- 
ciażby termimy płatności ich nie nastąpiły. 
Ni. spr. 7, — 2236/32 r. 

IST. SEKRETA 

Ai AU A OOO aa 
Ni. spr. Z — 1487/32 1; 

OBWIESZCZENIE 

Sąd Okręgowy w: Wiilnie, Wydział VI 
obwieszeza: że decyzją swą z dnia 10 sienp- 
nia 1932 roku postanowił ogłosić Pesię 
Goldberg za upadłą w handlu i kuratorem 
masy upadłościowej wyznaczyć  adwoka- 
tai Józefa Gordona, zamieszkałego w Wil- 

nie, przy ul. Zamkowej Nr. 20. 
Wiskuteki powyższego wszyscy wierzy- 

ciele i dłużnicy upadłej w  hamdlu Gold- 
berg: Pesi iobowiiązani: są w tei:ma: 4 mie- 

  

   

   

  

siecznym od! daty wydrukowania  niniej- 
szego obwieszczenia w Dodatku d Dzien- 

  

mika Urzędowego Min. Sprawiedliwości 
donieść Sądowi Okręgowemu w Wilnie e 

swoich pretensjach do upadłej w handlu 
Goldberg Pesi: i o należnościach, które im 
przypadają chociażby terminy płatności 
ich mie nastąpiły. Nr. spr. Z — 1487/32. 

Na żądanie wysyłamy  kolej (ponad : ы 111 ST. SEKRETARZ 
10 tonn) za zaliczeniem. ® E os, ee ечр Ai 

A i i AS k DAS r a S IIAKASS EOS RETORIKA a 010. - 

Drukarnia wydawnictwa „SLOWA“. 

e Ig, 

"A 
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Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 
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