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Genjalność Francuskiej ry 
P. Paul - Boncour wyłożył w piątek 

przed Komisją  Rozbrojeniową Ligi 
Narodów francuski plan rozbrojenia, o 
którym słyszeliśmy tak wiele, jako o pla 
nie, przeciwko któremu zakładał energi- 
czne veta kierownik zbrojeń i sił zbroj- 
nych francuskich generał Weygand, jako 
o planie, który był, miał być, owym pier 
wszym wyłomem, na którego zrobienie 
zgadzała się, ba, który proponowała se- 
ma Francja w nienaruszalnym traktacie 
Wersalskim. Blum bardzo ostro i bar- 
dzo głośno atakował  „„militarystę“, 
przeciwnika projektu Weyganda, Action 
Francaise równie ostro i równie głoś- 
no atakowała współautora, sprawcę pro 
jektu Herriota. Nasi przysięgli przyjacie 
le Francji raz jeszcze nie rozumieli tej 
gry, widzieli w niej. jeszcze jedno niewy 
tłumaczalne dla nich zupełnie „ustęo- 
stwo*, cofanie się, „opuszczanie sprzy- 
mierzeńców'', patrzyli na to, ze świętą 
zgrozą, z załamywaniem rąk, jak moż- 
na? Po takiej uwerturze orkiestry, - — 
wszedł Paul - Boncour na trybunę Ligi. 

Jakby na transparencie, wybiegają- 
cym na czoło demonstracji ulicznej, wy 
biega przed szpalty prasy światowej trvi 
stošč „schlagwort'ow“ tego projektu. 
Czytamy: „Typ armji lądowej  jednoli- 
tej i ograniczonej”, czytamy: „między- 
narodowa siła na usługach Ligi Naro- 
dów*, czytamy: „obalenie armij zawcdo 
wych*. Gdyby takie transparenty w:- 
niesiono na ulice stolic Europy, to na 
widok pierwszego  transparentu klaskał 
by cały ruch odwetowy niemiecki, na 
widok drugiego — wszyscy pacyfiści, io 
jest bardzo mało ludzi w Niemczech, du- 
żo w Anglji, Francji, Belgji, na widok 
trzeciego — ?-Kto oklaskiwałby  trans- 
parent trzeci? „Obalenie armij zawodo- 
wych”. Prawie nikt. To wcale nie jest 
przypadek, że ów transparent idzie jako 
trzeci. Jako pierwszy nie wzbudziłby en- 
tuzjazmu, a przyciągnąłby uwagę pow= 
szechną. Najszybciej zrozumieliby go je 
szcze ci, dla których jest niewygodny. 
Gwizdanoby. Tak przemyca się, przekra 
da uczepiony do popularnych poprzedni- 
ków. Tłum, orjentujący się doskonale , 
gdy chodzi o tamte „schlagwort'y“, nie 
bardzo jeszcze wie, co zrobić z owym, 
kres armjom zawodowym niosącym, t1n- 
tem. Ale go przepuszczą... 

„Szematem projektu francuskiego — powie 
dział Paul - Boncour — jest utworzenie trzech 
koncentrycznych kół obligacyj. Pierwsze, naj- 
szersze obejmowałoby wszystkie państwa, re- 
prezentowane na konferencji rozbrojeniowej i 
dałoby pełny sens prawny zasadom paktu 
Brianda — Kelloga“. 

Jakież obowiązki pociągnie za sobą 
podpisanie takich obligacyj? — zapyta 
czytelnik. Oto, jak się dowiadujemy, 
wszystkie państwa podpisujące  pierw- 
szą, mają zerwać współpracę handlową 
z uciekającym się do wojny, secundo, 
wszelkie korzyści terytorjalne uzyskane 
przez niego w wojnie nie będą uznawa- 
ne przez ogół narodów cywilizowanych. 
Tyle. Ale istnieje i drugie koło, należą- 
cy do którego podpiszą inne zobowią- 
zanie. Któż to są? Państwa, które pod- 
pisały pakty: genewski, i  lokarneński. 
(Horyzont zacieśnia się więc coraz bar- 
dziej. Już nietylko do członków Ligi Na- 
rodów, ale nawet do części Europy). 
Do czego się zobowiążą? 

Nic specjalnego nie nastanie między sygna- 
tarjuszami tego zobowiązania, jak tylko odno- 
wienie atmosiery, coby wynikało z faktu, że 
państwa te miałyby pewność, że ich akcji po- 
kojowej nie pokrzyżują inne państwa, które 
podpiszą ów najszerszy, poprzedni pakt rozbra 
jeniowy“. 

Podkreśleniem jednego ustępu dali- 
śmy już nasz komentarz. A wreszcie jest 
„koło trzecie". Et c'est la une des prin- 
cipales caracteristiques du plan — mó- 
wi o nim Paul Boncour: . 

„Francja proponuje, aby był zawarty mię 
dzy pewną liczbą państw, którym ich sytuacja 
kontynentalna daje odczuwać szczególnie sil- 
nie konieczność obrony przed inwazjami zbyt 
częstemi w przeszłości, ciaśniejszy pakt, obej- 
mujący wszystkie precyzje, potrzebne do zupeł 
nej organizacji pokoju, tego, którego Francja 
domagała się zdawna i daremnie i którego 
uzyskanie w ramach całego świata wydaje się 
niemožliwošcią.“ 

Od tego miejsca projekt francuski 
nabiera pewnego realnego, bezpośrednie 
go sensu. Staje się nie wyrazem abstrak 
cyjnych pacyfistycznych dążeń godzenia 
całego świata, przestaje biadać nad Man 
dżurją, kłopotać się o Gran Ghaco,, ale 
staje się wyrazem dążeń do zapobieże- 
nia niejakiejś oderwanej „wojnie w ogó!- 
ności”, ale pewnej konkretnej wojnie, 
każdej wojnie wewnętrzno - europejskiej, 
kontynentalnej. 

„Trzecie koło" będzie wiązać: 
„—sygnatarjusze takiego paktu bę- 

dą zobowiązani do oddania w dyspozy- 
cję Lidze swych sił zbrojnych, czy ra- 
czej ich części”. Dalej przewiduje stwo- 
rzenie międzynarodowej siły lotniczej. 
A wreszcie... 

Wreszcie wysuwa się sprawa reduk 

warzyszyło i mało stanowcze, ale zato 
cji zbrojeń.. Nie wysuwała jej Francja, 
gdy chodziło o sygnatarjuszy tamtych 
dwóch paktów, machnęła ręką, gdy nie 
chodziło o kontynent europejski. I do- 
piero teraz wysuwa swoją koncepcję roz 
brojenia: zniesienie armij zawodowyc'i. 
A dalej ograniczenie zbrojeń oparte na 
trzech warunkach: p 

„1) by wiązało to wszystkich sygnatarju- 
szów paktu kontynentalnego; 

2) by czas służby wojskowej 
ny) obejmował i wykształcenie wojskowe, i 
wykształcenie rezerwisty i wykształcenie, о- 
trzymywane w organizacjach politycznych. 

3) by kraje o potężnej ludności nie mogły 
stanowić groźby dla innych i by ograniczenia 
liczbowe były poczynione tu w tej mierze, w 
p tego wymagają konieczności rekrutacyj- 

Polski korespondent w Genewie, do- 
szedłszy do tego miejsca mowy Paul - 
Koncoura, mógłby unieść się z miejsca i 
wyjść, nie czekając na resztę, którą sc- 
bie doczyta nazajutrz, a samemu  prze- 
inyśleć w samotności to, co usłyszał. 

* о+ * 

(zmniejszo- 

Transparent trzeci, owo niejasne napo 
zór, nie wiadomo w kogo bijące, nie - 
wiadomo komu idące na rękę hasło, na- 
biera z ostatniemi fragmentami projektu 
politycznego sensu. 

Jedyną w całości armją zawodową 
europejską, (w odróżnieniu do opartych 
па powszechnej służbie wojskowej), jest 
uiemiecka Reichswehra. Dla przeciętne- 
ge Niemca zrównanie jego kraju z inny- 
nii, jeśli chodzi o dziedzinę zbrojeń, jest 
słuszną konsekwencją uznania pełnych 
praw ich jako państwa, jak to miało 
iniejsce stale. „Niemcy winny mieć taka 
umię i takie prawa, jak każcy inny 
kraj“. To desiderium urzeczywistnia pro 
jekt francuski. Ale... W tem „ale“ sniešci 
się wszystko: projekt zrównywuje Niem 
cy w prawach z Francją, Włochami, Fel 
ską. Zrównywuje jednak w sposób, ktć- 
ry stępia ów sukces. Pod barze grubą 
tawełną projektu (ów punkt 2; można 
się doczytać sensu, że jeśli czas nowej 
pcwszechnej (już i w Niemczech) służ- 
by wojskowej, obejmować ma także to, 
co hyło przedmiotem nauki, „w palitycz 
nych organizacjach'* to tracą one rację 
bytu i jako nierówność w rożyojzniu, 
rierówność na korzyść dawnego pań- 
stwa winny być usunięte. Oczywiście to 
czyć się to będzie i naszego P.W. i 
„Strzelca“ — ale tyczyč się będzie prze 
dewszystkiem olbrzymiej armji bojo- 
wych organizacyj ,„Wehrsportu*. Zgoła 
zaś niedwuznacznym jest warunek ogra 
niczania zbrojeń, mówiący o krajach „o 
potężnej ludności*. Proporcjonalne ogra 

niczenie ich armji — to znowu rzecz, 

która bije w 60-miljonowe Niemcy. Za- 

dania wojskowe z Berlina strzępią się 

więc o rozbrojeniową siatkę przepisów 

boncourowskiego sita. Projekt zawiera 

tak dwie rzeczy niedogodne, któreśiny 

tylko co wskazali, zawiera trzecią je- 

szcze, jeśli nie dla całych Niemiec, to 

dla ludzi rządzących w Niemczech szcze 

gólnie niedogodną: oto kładzie kr2s 

Reichswehrze. - 2 
Reichswehra jest taką anonimową si 

łą w Rzeszy, jak Tammany jest podob»o 
w Ameryce, jak w Prusach byli junkrzy, 
w dawnej Rumunji rodzina Bratianu. 
Jest nią wła'śnie dzięki swej zawodowo 
ści, Między żołnierzem zawodowym a 
oficerem zawodowym wytworzyła się w 

ciągu 10 lat łączność taka, jakiej nie bę 
dzie nigdy między żołnierzem poboro- 
wym a oficerem z zawodu. Wcześnie <a 
dry oficerskie byłej cesarskiej armji u- 
miały zamknąć drzwi przed wpływami 

socjal - demokracji. Zamknęły się, wy- 

trzymały nieudolne oblężenie republiki, 

jak ostatnia, jedyna twierdza dawnego 

porządku rzeczy. W roku 1932 stały się 

zkolei twierdzą, do której ucieczono się 

o pomoc wobec - rosnącego  chaesu. 

Niemcy przeczą, by Reichswehra była 

poważną siłą zbrojną na zewnątrz. Cze- 
mu nie mogą jednak przeczyć, to temu, 
że jest ona ogromną siłą polityczną na 
wewnątrz. Tak już chciał. traf, że jedno 
z ograniczeń traktatu Wersalskiego, ra- 
rzucone armji, miało stać się fundamen- 
tem roli, jaką dziś ona odgrywa. — Gdy 
sobie to wszystko jeszcze raz uświadomi 
my, to zdamy sobie sprawę z tego zasza 

chowania, jakiem jest dla Niemiec plan 

francuski: „równość zbrojeń* oznacza w 

nim zamianę tak cennego w  obecn/cit 

warunkach ustroju Reichswehry na siłę, 
która zyska, ograniczenie zresztą, na licz 

bie, ale straci to oparcie na wypadek 
wojny, jakiem są polityczne organiza- 
cje bojowe, a nadewszystko straci swą 
ideową zwartość, przestanie być pop:o- 
stu sobą. Jest to zamiana, wobec któr>j 
długo zastanawiać się przyjdzie takiemu 
rządowi, jak Papena i Schleichera. 

OBR 

To właśnie, właśnie to jest podzi- 
wianą przez nas szczerze genjalną grą 
francuską. Narodzinom tej koncepcji to- 
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fafoczny W 
tymczasowy wynik urzędowy wyborów:* 

PRZEDSTAWICI 

  

BYSŁAW — Ksjęgarnia T-wa „Lot”. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
ARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
BROWICA (Polesie) — Księgarnia K,    UKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GŁĘBOKIE -—- ui, Zamkowa — W, Włodzjniierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIE| -— Dworzec Kolejowy — K. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński, 
KLECK — Skiep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S$, Mateski, 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „. 

LENY OGŁOSZ 
nadestane mikrnietr 50) gr 

sz mili      

  

    do miejsca, 
         

ELSTWA: 
: NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jaż 
{ NOWOGRODEK — Kiosk St, Michalskiego, 
į N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

    

Kronika + * 
£agraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe į tabsiaryczne o 50 proc, drożej, Adi 

Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za 
z PWT YRŁSZK. ORORREWWYCEIEDZSOWACZ 

Malinowskiego, OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St 

STEŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch”, 
Smarzyńsk:, 

| iausi 
į POSTAWY — Ksjęgarnja Poiskjej Macjerzy Szkolnej, 

SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ui, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja B 
i WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, F, Juczewska. 

   

       

  

gnik wyborów do Reithstagi 
BERLIN PAT. — O godzinie 3-iejnad ranem komisarz wyborczy ogłosił 

Oddano wszystkich głosów 353790: % 
Odpowiada to liczbie mandatów 582.—2 tego otrzymali: 

narodowi socjaliści 

socjal-demokraci 

komuniści 

centri 

niemiecko - narodowi 

bawarska partja ludowa -- 
partja ludowa 

partja chrześcijańsko socjatna 

Landbund Turyngji 

partja państwowa -— 

Hanowerczycy 

partja gospodarcza 

wirtemberska partja chłopska 

partja chłopska 

Landvolk 

partja prawa ludu 
partja stanu średniego 
partja socjal - republikańska  --- 
socjalistyczna partja. robotnicza — 

(opozycja) 
mniejszości narodowe 

—11705256 

-— 5970833 

głosów 

głosów 

głosów 

głosów 

głosów 

głosów 

głosów 

głosów 

(195 
(121 
(100 
( 70 
(51 
(18 

1 

mandatów ) 

mandatów) 

mandatów) 
mandatów) 

mandatów) 

mandatów ) 

( 11 mandatów) 

( 5 mandatów) 

360065 głosów ( 1 mandat) 

337871 głosów ( 2 mandaty) 

63999 głosów) (1 mandat) 

110117 głosów (2 mandaty) 

105158 głosów (2 mandaty) 

148982 głosów (3 mandaty) 

46486 głosów (bez mandatu) 

46056 głosów (bez mandatu) 

279 głosów (bez mandatu) 
8498 głosów (bez mandatu) 

45036 głosów (bez mandatu) 

7231404 

4328322 

3061626 

1081595 

659703 

412523 

34510 głosów (bez mandatu) 

Krwawe walki w czasie wyborów 
BERLIN. PAT. — W dalszym ciągu 

nadchodzą wiadomości o krwawych zaj- 
ściach, jakie miały miejsce w Niemczech 
w ciągu niedzieli wybomezej. W Gainsdort 
pod Zwickau, wi czasie starcia między 
członkami republikańskiego Reichsbanne- 
ru a hitlerowcami, 6 narodowych socjali- 
stów i trzech Reichsbannerowców odniosło 
ciężkie rany, w item jeden poseł socjal-de- 
mokratyczny, na którego przed kilku mie- 
siącami dokonano już raz zamachu w miej 
scowości Wupertal. Wielkie poruszenie wy 
wołał niewyjaśniony dotychczas akt: terro- 
ru, dokonanego z udziałem posła narodowo 
socjalistycznego Vellera. Z przejeżdżające- 
go-ulieami miasta samochodu dano Szereg 
strzałów do przechodniów, w okna kawiar- 
ni, przyczem jedna osoba została ciężko 
PURE ZZ STONE WEAR TROW TZN) WOODA 

NOWY DELEGAT POLSKI W LIDZE 
NARODÓW 

  

P. Prezydent Rzplitej 
dzisiejszym naczelnika wydziału ustrojów mię- 
dzynarodowych w Ministerstwie Spraw Zagra- 
nicznych hr. Edwarda Raczyńskiego stałym de 
legatem polskim przy Lidze Narodów. 

głośne veto generała, który jest ducho- 

mianował w dnii 

wym spadkobiercą Foche'a i 
listy Bluma i radykalna firma Herriota 
i lament na politycznych  peryferjach 
Paryża z „Gazety Warszawskiej”. Opi- 
nja publiczna dowiedziała się zgóry, że 
jest to wielkie ustępstwo na rzecz Nie- 
miec, a kiedy odsłonięto w Genewie 
to nowe dzieło gallijskiego dłuta, okaza 
ło się, że raz jeszcze Francja umiała in- 
teresowi własnego bezpieczeństwa i o- 
gólnonarodowej niechęci do wojny kon- 
tynentalnej europejskiej znaleźć wspólaą 
formułę, i że zyski niemieckie mogą oka 
zać się mimo wszystko, przynajmniej na 
obecną chwilę, problematyczne. Rolę 
hors d'oeuvre'u odgrywa już zapowiedź 
międzynarodowej kontroli zbrojeń, co 
znowu dla Niemiec oznaczać będzie po 
wrót w nowej formie do czasów bezp 
średnic po Wersalu, powrót dla pa'- 
stwa o cewetowych  aspiracjach chyba 
aotkliwszy, niż dla państwa 0 aspira- 
ciach obronnych. Zamiast'zagrać'doradza 
ną jej przez jej prowincjonalnych dorad- 
ców politykę odmawiania grała Francja 
ma politykę zmiany, ale zmiany, będącej 
przegrupowywaniem, zamienianiem a nie 
traceniem atutów. W epoce Locarna by- 
łem świadkiem rozmowy z pewnym wy 
bitnym Francuzem. „Dlaczego się coia- 
cie, dlaczego im raz nie odmówicie?'—- 
pytał ze rozpaczą Polak. Francuz ody ›- 
wiedział z uśmiechem: „La France ne 
refuse jamais. Elle nėgocie“. W Genev/'e 
była to lekcja dobrej dyplomacji. 

.P. 

żyro socja 

postrzelona. Grupa umundurowanych pocz 
towych, ostrzeliwana z tego samochodu, 
odpowiedziała salwą rewolwerową, jednak 
sitnzały chybiły. 'W! jednym z pasażerów sa- 
mochodu policja miała rozpoznać posła 
Vellera. W czasie starcia, jakie wydarzyło 
się między narodowymi socjalistami i ko- 
munistami pod Duesseldorfem, trzech ucze 
stników bójki odniosłe ciężkie rany. 

Hitler odrzuca kompromis 

BERLIN PAT. — Reztiiitaty wyborów wy- 
kazały, że rząd Papena, oile chce współpraco- 

kazały, że rząd Papena 0 ile chce współpra- 

z wielkiemi stronnictwami „obozu narodowego“ 

W tym kierunku uczynił już próbę kanclerz 

Papen w ostatniej mowie przedwyborczej. — 
Obecnie koła zbliżone do rządu sugerują mu 

wejście na drogę bezpośrednich układów z “ 

przywódcami pastyj. 

Pierwsze oficjalne oświadczenie Hitlera, za- 

warte w jego dzisiejszej odezwie do członków 

partji, nie pozostawia watpliwości co do stano 

wiska, jakie w iej sprawie zajmują rigt; aują- 

ce czynniki narodowo - socjalistyczne. Hitler 
odrzucą wszelki kompromis i porozumienie z 

rządem Papena, któremu zapowiada dalszą 

walkę aż do całkowitej jego likwidacji. To zde 
cydowane oświadczenie Hitlera wywołało kon- 

siernację w tych sierach, które liczyły na za- 

tarcie dotychczasowych różnic. 

Wielkie stronnictwa parlamentarne zachowu 
ją rezerwę. Kierownictwo partji ludowej, któ- 

rej prasa lansuje ideę bloku narodowego wy- 
kazuje wielką wstrzemięźliwość. W tych wa- 

runkach rząd Papena liczy na bezwzględne po 
parcie ze strony prezydenta Hindenburga, — 
przygotowując plan kampanji w pariamencie. 
Według wszelkiego prawdopodobieństwa, nie- 
zwłocznie po ukonstytuowaniu się prezydjum, 

rząd wniesie swój projekt reformy konstytu- 

cj. Od przyjęcia tego projektu przez parla- 
ment załeżeć będzie wzajemne ustosunkowa- 
nie się rządu i Reichstagu. Pierwsze posiedze 
nia parlamentu otworzy najstarszy wiekiem 
poseł narodowo - socjalistyczny gen. Litzmann 

liczący 82 lata. 

— © 

W Berlinie jest najwięcej komunistów 
BERLIN PAT. — Znamienny jest 

wynik głosowania do Reichstagu w Ber- 
<lirie. Na ogólaą ilość 2722618 oddanych 
głosów komuniści uzyskali najwięcej — 
bo 860579 głosów. Na drugiem miejscu 
znajdują się narodowi socjaliści — 

ORZESZE ZE RTCZ ZOT ZZA IST 

719749 głosów., na trzeciem zaś dopie- 
ro socjał - demokraci, którzy osiągnęli 
648266 głosów. Z pośród partyj mie- 
szczańskich największą ilość głosów 'u- 
zyskali niemiecko - narodowi, zdobywa 
įac 313811 głosów. 

  

Marsz bezrobotnych na Waszynatoń 
WASZYNGTON PAT. — Do Wa- 

szyngtonu nadeszły wiadomości z trzech 
rozmaitych żródeł, że różne ugrupowa- 
nia projektują marsze bezrobotnych na 
Waszyngton w początku nadchodzącej 
zismy. Główny szef policji zwrócił się do 
szefów policji wszystkich stanów o do- 
starczenie władzom w Waszyngtonie 
ruozfiwych informacyj, co do stanu umy 
słów oraz liczebności wspomnianych u- 
grupowań. Pierwsza grupa komunistycz- 

na oczekiwana jest w Waszyngtonie 5 
grudnia, przyczem termin zwołanego 
przez nią meetingu jest już zgloszony 
policji. W dniu 7 grudnia ma przybys 
d> Waszyngtonu grupa farmerów, w 
której wezmą udział oficjałni delegaci 
najrozmaitszych gimin. Wreszcie bezro- 
botni marynarze grożą rozpoczęciem 
marszu na Waszyngton, jeżeli w ich po 
łożeniu nie zajdzie zmiana. 

— о — 

Roosevelt de Polaków 
NOWY YORK PAT. — Dziennik „Nowy 

Świat" ogłasza list Roosevelta do Polaków, — 
wyrażający radość z powodu czynnego udziału 
w kampanji cznej obywateli amery- 
kańskich polskiego pochodzenia. List podkreś- 
la wielkie zasługi osadnictwa polskiego dla 
Ameryki. 

Republikańska kwatera 
odezwy byłego ambasadora Stanów Zjedno- 
czonych w Poisce Wiliysa i Stetsona do Po- 
laków, podkreślające wielkie zasługi Koovera 
dla Polski i wzywające Polaków, aby nie za- 
pominali o nich w chwili, gdy będą oddawali 
we głosy. 

oj ogłasza 

Kompremis sowiecke-japoański 
SZANGHAJ PAT. — Uważają tu za 

możliwe, że z rokowań, toczących się 0- 
becnie w Rosji sowieckiej między udają- 
cym się do Genewy delegatem japoń- 
skim de Ligi Narodów a zastępcą sowie 
ckiego komisarza spraw zagranicznych 
Karachanem wyłoni się rosyjsko - japoń 
ski modus vivendi w sprawie Mandżurji 
Rosja sowiecka starać się ma o zwołnie- 
nie swych obywateli uwięzionych w 

Mandżurji, proponując wzamłan swą inr- 
terwencję o zwolnienie obywateli japoń- 
skich. Prasa chińska wyraża opinię, że 
narady te zmierzają do izolacji Chin. — 
Keia cudzoziemskie sądzą, że Japonja 
pragnie jak najrychlej osiągnąć porozu- 
mienie z Rosją sowiecką w sprawie 
Mandżurji. W obecnej chwili położenie 
jest poważne. 

— © — 

Wyrok w procesie Jungsturmu w Brnie 
MORAWSKA OSTRAWA. PAT. — W pro 

cesie przeciwko członkom niemieckiej organi- 
zacji Jungsturm, toczącym się przed sądem о- 

kręgowym w Brnie, zapadł wyrok, skazujący 
10 oskarżonych na karę więzienia od 6 — 18 
miesięcy i kary iężne. Wyrok umotywowa- 
ny został tem, že Jungsturm był organizacją o 

charakterze wojskowym, której celem było o- 
derwanie części terytorjum od Czechosłowacji i 
przyłączenie do Niemiec. Proces w Brnie wy- 
kazał powtórnie niebezpieczeństwo, zagrażają- 
ce Czechosłowacji ze strony niemieckich orga- 
zacyj wywrotowych. 

  

  

Incydenty komunistyczne w Warszawie 
WARSZAWA PAT. — W związku z p 

padającą w dniu 7 bm. 15 rocznicą rewolucji 
rosyjskiej komuniści usiłowali demonstrować 
w różnych punktach miasta. W godzinach can 
nych nieznani sprawcy zarzucili transparenty 
omunistyczne ma drutach telefonicznych przy 

ul. Solnej. 3 
‚ М godzinach poludniowych grupa wyrost- 
ków komunistycznych, licząca około 100 osób, 
idąc ul. Wi wznosiła okrzyki antypaństwo 
we. Policja manifestantów rozproszyła. — Po 
południu komuniści usiłowali gromadzić się w 
idiku punktach miasta, wszędzie jednak zostali 
rozproszeni przez policję. 2 

O godzinie 16.30 rozproszeni = komunišci 
przedostali się niedużemi oddziałkami na ulicę 
Wolską, gdzie w godzinach już wieczornych 

przy ul. Karolkowej zebrali się w liczbie około 
200 osób, Do zebranych przemówił w duchu 
antypaństwowym Rosenberg. W pewnej 
chwili grupa zwolenników Trockiego, stano- 
wiąca opozycję w łonie warszawskiej organi- 
zacji komunistycznej partji Polski, rzuciła się 
na Rosenberga, zwolennika Stalina, i pobiła 
posła do utraty przytomności. Poseł Rosenbecg 
odwieziony został do mieszkania karetką pogo 
towia. 

Podczas dzisiejszych demnostracyj zatrzy- 
mano ogółem 15 osób. Szumnie zapowiadany 
obchód rocznicy przewrotu bolszewickiego za 
kończył się zupełnem naskiem dla KPP. Źnacz 
nie słabiej demonstrowano niż w innych nodob 
nych wypadkach. ‘ 

=D 4 
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TELEGRAMY 
DR. BUTLER W WARSZAWIE 

WARSZAWA. РАТ. — W poniedziałek 
rano pociągiem berlińskim przybył dyrek- 
tor Międzynarodowego Biura Pracy Вш- 

Jer. Na dworeu powitali gościa: staly de- 
legat przy Lidze Narodów p. naczelnik Ra- 
czyński, główny inspektor pracy p. Klott, 
dyrektor departamentu w Ministerstwie 
Rolmietwa i Reform Rolnych p. Rose i in- 
ni. Od granicy towarzyszył p. Butlerowi 
radca Ministerstwa Opieki Społ. Hoszow- 
ski. 

  

ZJAZD SAMOPOMOCOWCÓW - 
AKADEMIKÓW 

WARSZAWA. PAT. — W niedzielę о- 
bradował w Warszawie pierwszy zjazd sa- 
mopomocowców polskiej młodzieży akade- 
mickiej. Na zjazd przybyli wybitni działa- 
cze samopomocowi młodzieży akademic- 
kiej w ilości ponad 100 osób. Reprezento- 
wane były środowiska: Warszawa, Kra- 
ków, Liwów, Lublin, Poznań i Wilno. Uchwa 
lono zjednoczyć wysiłki wszystkich bezpar 
tyjmych Bratnich Pomocy, mające na celu 
walkę o wyzwolenie życia akademickiego 
z pod wpływów politycznych w powołanej 
do życia Federacji: Akademickich Bratnnich 
Pomocy. Na zakończenie zjazd uchwalił 
wysłać depesze do p. ministna Jędrzejewi- 
cza oraz prezesa Rady Naczelnej do spraw 
Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej 
Raczkiewicza. 

NOWA OPERA POLSKA 

WARSZAWA. PAT. — Znany kompo- 
zytor polski Michał Kondracki ukończył 0- 
perę pod tytułem „Popieliny czyli narodzi- 
ny Marcholta". Utwór ten ma być wysta- 
wiony w ciągu bież. sezonu w Operze Wiar- 
szawskiej“. 

KRWAWA TRAGEDJA 

WARSZAWA. PAT. — W poniedziałek 
'w południe, w składnicy materjałów Nr. II 
rozegrała się krwawa tragedja. Do biura, 
w którem urzędował wojskowy urzędnik 
kontraktowy Mroczkowski, wszedł inny u- 
rzędnik płatniczy |iPaszkowski, który po 
krótkiej wymianie zdań strzelił do Mroce- 
kowskiego, raniąc go w brzuch. Następnie 
usiłował popełnić samobójstwo, jednax 
tylko ranił się. Mroczkowskiego w stanie 
bardzo ciężkim przewieziono do szpitala 

wojskowego. Tło zajścia było następujące: 
Mroczkowski, będąc bezpośrednim prze 

łożonym Paszkowskiego, ujawnił pewne 

nadużycia, jakie Paszkowski popelnił w 
związku ze swem urzędowaniem i doniósł 
o tem komendantowi składniey. Wahar ta- 
go komendant po stwierdzeniu prawaziwo- 

ści doniesienia, zawiesił Paszkowskiego w 
urzędowaniu. 

WŁAMANIE DO SĄDU APELACYJNE- 
GO WE LWOWIE 

LWÓW. PAT. — Wczoraj w nocy poli- 
cja zawiadomiona została o śmiałem wła- 
maniu do kasy Sądu Apelacyjnego. Zlo- 
dzieje dostali się do sądu w godzinach po- 
południowych. wyłamali ogniotrwałą ścia- 
nę kasy i zabrali około 10 tysięcy złotych. 

POŻAR W OCHRONCE 
S. S. URSZULANEK 

KRAKÓW. PAT. — Wczoraj wieczorem 
wi ochronce SS. Urszulanek w Staniątkach 
w pow. bocheńskim wybuchł pożar, które- 
go pastwą padł trzypiętrowy dom. W cza- 
sie pożaru straciła życie z powodu udusze- 
nia się dymem zakonnica 28-letnia Koz- 
łowska. Pożar zdołano zlokalizować dopie- 
ro wczoraj w. godzinach południowych. — 
Przyczyna pożaru narazie nieznana. Rów- 
nież nie zdołano ustalić wysokości strat. 

KATASTROFA NA MORZU 

LIZBONA. PAT. — Holownik „Rosina“ 
zderzył się z holownikiem „Augusta”, któ- 
ry niezwłocznie zatonął. Holownik „Rosi- 
na” wrył się tak głęboko dziobem w bok 
drugiego holownika, że musiał dać kontr- 
parę, by uniknąć losu „Augusty*. 10-ciu 
członków załogi „Augusty, których zasko 
czyła katastrofa we Śnie, zatonęło. 

NIEZWYKŁY PODARUNEK 
DLA LOTNICZKI 

HAMBURG. PAT. — W tych dniach 
przywiózł okręt, przybyły z Australji dzi- 
waczny podarunek. Studenci australijscy 
zebnali ze wszystkich lotnisk Australji, 
gdzie lądowała śmiała pilotka Beinhorn, 
po jednym kwiatku. Cały bukiet zamrozili 
w słupie lodu o wadze 300 kg i przesłali 
go loiniczce do Berlina. Urzędnicy celni 
byli w: kłopocie, jak tę przesyłkę oelić. Za- 
żądali początkowo 900 mk. cła, w końcu 
zaś 15 mk. 

JAPOŃSKA DELEGACJA 
W PRZEJEŹDZIE PRZEZ POLSKĘ 

SŁONIM. PAT. — W dniu wczorajszym 
przybyła do Polskii w drodze do Genewy 
japońska delegacja dyplomatyczna, złożo- 
na z 25 osób. Na dworcu w Stołpcach do- 
kąd Japończycy przybyli — © godzinie 
18.05 powita] delegację przybyły z Warsza 
wy attache przy poselstwie japońskiem 
Hirata Mino. 

3 LATA NIE PADAŁ DESZCZ 

PORTO ALLEGRE. PAT. — Prasa 
donosi, że w powiecie Floresta, w stanie 
Alagoas od trzech łat już nie pada deszcz. 
Prasa zaznacza, że w tak pięknym i boga- 
tym kraju jak Brazylja, są miejsca, któ- 
re można nazwać śmiało piekłem.



    

O MO 
  

SILVA RERUM 
Dzień Polski (306) poświęca obszer 

ny artykuł rozważaniom na temat „Co 
to jest właściwie kultura?*.. Pó rozwa- 
żaniach na temat kultury fizycznej i 
duchowej, autor artykułu podchodzi do 
zagadnienia istoty naszej kultury. 

Podnoszone stale zagadnienie, — czy na- 
szą kultura jest wschodnia, czy zachodnia — 
wydaje mi się jałowem. Znajdując się na gra- 
micy dwóch Światów, mamy zapewne w So0- 
bie pierwiastki obu, — ale kultura nasza mo- 
że byc tylko naszą, t.j. płynącą z głębi naszej 
duszy. Pożyczyć od obcych można chyba for- 
mę kapelusza, lub ustrój społeczny może pa- 
sować całkiem źle, a kultura wogółe wcale się 
do pożyczki nie nadaje. Hitlerowiec, który wło 
ży kolorową koszulę i podniesie rękę do gó- 
ry, — nie stanie się włoskim faszystą. 

Na zakończenie zaś artykułu rzuca 
się kilka uwag o kulturze towarzyskiej, 
czyli t. zw. dobrego wychowania: 

Zamieszanie tu nie mniejsze, niż w innych 
dziedzinach „ultury, — gdyż brax wychowa- 
nia jest ostatnim z braków, do którego się 
ludzie przyznają. Mamy zatem ludzi dobrze 
wychowanych w nadmiarze, jednakże kuliura 
towarzystka, jeżeli mma być kulturą, iączy się 
z pionem ducha, — w przeciwnym razie jest 
niczem: maniery, poza, t. zw. dystynkcja, — 
a coraz wygląda kosmata natura. Dystynkcja 
— znaczy wyróżnianie się, — stoi bardzo da- 
leko od dobrego wychowania. 

Muszę wyznać, iż istotę dobrego wycho- 
wania odsłoniła mi osoba, która sama znała 
jeszcze ludzi dobrze wychowanych i zacho- 
wała ich w pamięci. Powiedziała mi: „Dobre 
wychowanie? Ależ to poprostu życzliwość dla 
iudzi*. Przyjąłem to odrazu za głos kompe- 
Фепсй, zanim sam nie zrozumiałem, że lep- 
szego określenia znaleźć nie można. 

Dobre wychowanie, to prostota, natural- 
ność i tak — czyli umiejętność wychodze- 
nia z fudźmi — a tu nieomylnym doradcą jest 
stosunek życzliwy. Możnaby powiedzieć, że o 
życzliwość trudno, czasem bardzo trudno. Са!- 
kiem słusznie — o dobre wychowanie także 
trudno. 

O tak, o podobne dobre wychowa- 
nie jest bardzo trudno, szczególnie w 
obecnych ciężkich czasach!.. 

Republika (306) zastanawia się na:l 
tem, jak będzie pod względem  stosun- 
ków ludnościowych wyglądał świat za 
lat dwadzieścia. 

Jeżeli w ciągu najbliższych lat 20-tu w 
stosunkach ludnościowych powyższych krajów 
nie zajdą jakieś nadzwyczajne zmiany, to bio- 
rąc pod uwagę dotychczasowy przyrost lud- 
ności (w Anglji 9,8 proc., we Francji — 4,8 
proc. w Niemczech 12.8 proc: w Polsce — 
33,4 proc. i we Włoszech 24,6 proc. w ciągu 
20 lat) oraz stosunek między mężczyznami i 
kobietami (w Anglji na 100 mężczyzn przy- 
pada 109 ,6 kobiet, we Francji 110,3 w Niem- 
czech 106,7, w Polsce 106,9 i we Włoszech 
102,6); okaże się, że za 20 lat ludności те- 
skiej w wieku 20 — 49 łat Anglja będzie П- 
czyła 11,1 miljona, Farncja 8,8 milj., Niemcy 
16.3 milj., Polska 8.1 milj:; i Włochy 10,1 
milj. 

Otrzymany wynik jest dość ciekawy w 
porównaniu ze stanem obecnym, jeżeli bowiem 
ilość mężczyzn w Polsce w wieku największej 
sprawności tak obecnie, jak za lat 20 (w r. 
1952) oznaczyć liczbą 100, to dia innych kra- 
jów otrzymamy cyiry nastepujące (pierwsza 
cyfra dotyczy r. 1932, druga — 1952: Anglja 
167,2 i 137,0 Francja 148.3 i 108.6, Niemcy 
244,8 i 201,2, Włochy 139 i 124.7. 

Stosunek ten zatem zmienia się wszędzie 
na naszą korzyść. Tak np. w porównaniu z 
naszymi sąsiadami, Niemcami, nasza ludność 
męska w okresie największej energji życiowej 
stanowi tylko 40,8 proc., a za lat 20 będzie 
stanowiła już 49,7 proc. 

Obliczenia powyższego dokonano w przy 
puszczeniu, że w stosunkach demograficznych 
nie zajdą poważniejsze zmiany, a przedewszyst 
kiem, że naturalny przyrost ludności będzie 
ten sam, co i obecnie. Ped tym względem 
niezawodnie przyjdą zmiany poważne, wywo- 
łane zarówno nowym układem stosunków spo- 
łecznych w czasach powojennych, jak obez- 

žym kryzysem gospodarczym w  szczegółno- 
x 

  

Słowem, trzeba poczekać dwadzie- 
ścia lat, a wówczas zobaczymy, jak to 
będzie! Lector. 

——— 

KSIĄŻĘ BEZ TYTUŁU 
Wedle doniesień prasy angielskiej rozważa 

na jest w Londynie sprawa nadania najmłod 
szemu z synów jerzemu V, księciu Jerzemu 0- 
ficjalnego tytułu, związanego z jego osobą. — 
Jego starsi bracia są książętami („diike*) Wa 
T i Yorku. On jeden posiadał tylko tytuł 
„prince“. . 

Obecnie z okazji nadchodzącej trzydziestej 
rocznicy urodzin księcia, ma mu być nadany 
tytuł: diike of Kent, lub diike of Sussex. 

NIE CHCIAŁ EMIGROWAĆ  ZAGRANICE 

  

widzimy Na ilustracji naszej 
bociana, sfotografowanego na łąkach w Mar- 
kach pod Warszawą, który nie wyruszył na 
doroczną wędrówkę zimową do krajów pofti- 

fotograiję 

dniowych i wołał pozostać w Polsce. 

  

Kara śmierci w 
BARANOWICZE PAT. — W dniu 7 

bm. Sąd Okręgowy rozpoznał w Barano 
wiczach w trybie doraźnym sprawę 3-ch 
braci: Włodzimierza, Wacława i Micha 
ia Pietraszewskich, oskarżonych © upra 
wianie szpiegostwa na rzecz państwa о- 
ściennego. W czasie przewodu sądowe- 
go udowodniono winę wszystkim trzem 
i wobec tego Sąd skazał Włodzimierza 
Pietraszewskiego, obywatela Rosji So- 

Baranowiczach 
wieckiej na karę Śmierci przez powiesze 
nie, Wacława Pietraszewskiego, osadni- 
ka wojskowego z pow. nieświeskiego — 
na bezterminowe ciężkie więzienie i 
Michała Pietraszewskiego, m-ca m. Wił 
na na 15 lat ciężkiego więzienia. Obrona 

skazanego Włodzimierza Pietraszewskie* 
go zwróciła się o łaskę do Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej. 

Zjazd Rady Organizacyjnej Polaków 
z zagranicy 

WARSZAWA. PAT. — W niedzielę, w sali 
plenarnej Senatu odbyło się uroczyste otwar- 
cie zjazdu Rady Organizacyjnej Polaków z 
Zagranicy”. Na zjeździe obecni byli przedsta- 
wiciele Polonji zagranicznej Francji, Niemiec, 
Czechosłowacji Łotwy, Rumunji, Austrji i in- 
nych terenów, przedstawiciele władz i licznie 
zaproszeni goście. Delegaci z Ameryki nie by- 
li obecni. Przybędą oni natomiast w większej 
ilości na zjazd Polaków z Zagranicy, który 9d 
będzie się w lecie 1934 roku. 

Obrady zagaił prezes Rady tnarszałek Sena 
tu Raczkiewicz. Pan marszałek Raczkiewicz 
wskazał, że ubiegły rok był okresem wytezo- 
nej pracy. Ważnym sukcesem jej pracy jest 

     

NIEZNANI 
Drohiczyn n/B. 

Niezbyt to dawno żył w Drohiczynie 
nad Bugiem ś.p. Zygmunt Szmit, urodzo 
ny w r. 1895 i zmarły w r. 1929. Z za- 
wodu był nauczycielem szkoły powszech 
nej. 10 człowiek cichy, łagodny, skiom. 
ny i wielce rozmiłowany w pamiątkach 
Droisiczyna, jak bardzo umiejętny po- 
szukiwacz wykcpalisk. 

W dziedzini» archeolog'c.nej b,! sa- 
moukiem, ale przy pracy wytrwały, pod 
kierownictwem profesora  |akimowicza, 
doszedł d:; wielkiej wprawy i umejęt- 
nośc: starożytniczej. Prac'mi ;egoi zbiG 
rami zainteresowało się Muzcum Asche- 
clogiczne w Warszawie, powołur;:c ga 
na współpracownika. Wynikiem tego ma- 
my dzieło: „Nads*ka z t. X Wsadomo- 
ści Ascheo'?gicznych. Zygmunt Szmit. 
Badania Osadnictwa Epok. Kamienaej na 
Podlasiu. Warszawa 1926' Badania va- 
pisane są po pałsku i po irancusku z 
dodatkiem X'.VI tablic okazów, znale 
zionych między Orohiczyiem nad Bu- 
giem i Brześciern Litewskim. 

Zygmunt izimii, z powadi: pochodze- 
nia niemieckiego, na począsku wojiiy eu 
ropejskiej, jako j+riec cywi'ny, by! wy- 
stany nad Wo'gę i tam uzbierał wiele 
wykopalisk, a: przewiezć tegc do kra- 
ju nie mógł. W czasie nawały bolszewic- 
kiej, jako ochoruix, walczył w szeregach 
wojsk połskich. Umierając prosił, żeby 
go pochowano w Drohiczynie; jakoż na 
cmentarzu miejscowym, gdzie szumią 
sosny, widzimy skromny pomnik — ka- 
pliczkę ś.p. Zygmunta Szmita. 

Przyjacielem Szmita i pomocnikiem 
był dziś żyjący obywatel Drohiczyna, p. 
Stanisław Michalski, człowiek trzydzie- 

stoletni i też rozkochany w poszukiwa- 
niach archeologicznych. Muzeum Arche- 
ologiczne w Warszawie wypłaca mu 
miesięcznie małą 

  

zapomogę, z warun- 
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Ś.p. profesor Konstanty Janicki 
Przed kilku dniami popełnił samobój- 

stwo w Warszawie, Konstanty [anicki, 
profesor zwyczajny zoologji Uniwersy- 
tetu Warszawskiego, znakomity uczony, 
znany nietylko w Polsce, ale i zagranicą, 
tamże członek kilku akademij i towa- 
rzystw naukowych, spec i sława w nie- 
ktorych, bardzo zawiłych i bardzo nie- 
znanych dla laika, gałęziach Ścisłej na- 
uki, wchodzących w skład matki — bio- 
logji. — Jak dziś widzę go przy czarnej 
tablicy, gdy wykładając mortologję i z%0 
logję systematyczną, patrzył z pod głę- 
boko nawiśniętych brwi na salę pierw- 
szego roku studentów. 

Widzę go jak dziś. Nie będę pisał 
stereotypowego nekrologu po umarłym 
profesorze. Kiedy się urodził, gdzie ukoń 
czył studja, jakie wydał dzieła. Nie bę- 
dę chociażby z tego względu, że nic 9 
tem nie wiem, chyba, iżbym przytoczył 
wspomnienie, zamieszczone w licznych 
gazetach warszawskich. Miał 55 lat, 
gdy.. Tego się też dowiedziałem z ga- 
zet. — Widzę żywą postać uczonego, 
widzę go we wspomnieniu, nie tylko xa 
katedrze sali wykładowej, ale tam, za 
kulisami ponurego gmachu Zakładu 
Zoologji i Botaniki, za kulisami kosza- 
rowego domu Państwowego Muzeum 
Przyrodniczego w Warszawie, w zaci- 
sznych gabinetach i pracowniach. Тат 
też są kulisy. Nietylko w teatrze, skąd 
biorą swą nazwę i tradycyjne, przykre 
określenie: intryg zakulisowych. Ku- 
lisy wszędzie są jednakie, wszędzie, w 
życiu iw zakładach najwyższej nauki też 
< Samobójstwo, w naszem pojęciu 
jest nie tyle czynem, ile odruchem — ро- 
pularnie niezrównoważonego człowieka,, 
zblazowanego młodzieńca, niezaspoko-,    

jonych impulsów dorastającej młodzie- 
ży, wściekłych ambicyj i rozpaczy. 
Niedoważony uczeń, artysta o wy- 
ładowanych nerwach, chorobliwy  ma- 
njak, splajtowany kupiec. Ale żeby uczo- 
ny, profesor uniwersytetu, Świecznik 
i powaga?! 

Jak świece w kościele tkwią rzędy 
błyszczących mikroskopów, jak mszały, 
leżą w gabinecie profesorskim księgi 
uczone. Cisza i powaga też jak w ko- 
ściele. Taki student jeden z drugim 
stąpa po tej idealnie czystej posadzce, 
na palcach, niosąc swój index, podanie, 
czy jako ustną prośbę, jeżeli wogóle 
śmie prosić, jeżeli go wogóle dopuści 
falanga woźnych. Na stole zda się ca- 
ły kosmos jak na dłoni. Wszystko jest 
znane i wszystko opisane w grubych 
księgach i widzialne w złotych  mi- 
kroskopach. Gdzieżby tam miejsce by- 
ło na... rewolwer. 

Co mogło być przyczyną tragicznego 
kroku? — Pisma podają, że rozstrój fer 
wowy, strach jakowyś... przed kim 
czy przed czem?.. Czy wśród murów 
uniwersyteckich, pracowni,  bibljotek, 

mógł się taki nastrój kultywować i tak 
spotężnieć, by wreszcie huknąć  strza- 
łem rewolwerowym? Przecież do gabi- 
netu profesora Janickiego nie dochodzi- 
ły nawet odgłosy tramwajów i trąbek 
samochodowych z ulicy Nowego Świa- 
ta i... z tamtego świata, życia, uciech, 
namiętności, szału. Ścisła z najściślej- 
szych, czysta z najczystszych nauka 
wypelniata'tu od najniższej do najwyż- 
$zej półki bibljotecznej,  promieniowa- 
ła z pod zielonego abażura lampy. Gdy 
się jednak zaglądało za kulisy... Bied- 
ny profesor. 

  

kiem, że znalezione na powierzchni zi«- 
mi zabytki, p. Michalski wysyła do War 
szawy. , 

Pan Stanisław Michalski, w zakresie 
wiedzy i poszukiwań, mniej jest uzdol- 
niony do pracy od Szmita; wszakże zna 
się na rzeczy nieprzeciętnie i ma u sie- 
bie ciekawe zbiory pamiątek z czasów 
bardzo odległych. Zajęcie koszykar- 
stwem zapewnia mu sposób do życia. 

Wszakże człowiekowi, co szuka śla- 
dów wieków zaginionych i sercem przy- 
kutem do brzegów i roztoczy Bugu, 
potrzeba „jaśniejszych promieni'... Mam 
właśnie przed sobą zeszyt poezji p. Sta- 
nisława: ,,Z moich wspomnień', i „Mia- 
sto Drohiczyn*. Są to pieśni tylko dła 
siebie. 

O nich mówić nie będę. 

X. Michał Rutkowski. 

przystąpienie do Rady Związku Narodowego 

Polskiego i Zjednoczenia Polskiego Rzymsko - 

Katolickiego — dwóch najpotężniejszych orga 

nizacyj polskich w Staniach Zjednoczonych. 

W myśl haseł Rady i pod jej auspicjami odbył 

się proces konsolidacyjny wśród żywiołu pol- 

skiego na wielu obcych terenach  emigracyj- 

nych i mniejszościowych. Można mieć uzasad- 

nioną nadzieję, że na II zjeździe Polaków z 

Zagranicy zagraniczne środowiska, poiskie WY: 

stąpią jako zwarta, jednolita całość. Umożliwi 

to stworzenie światowego Związku Polaków z 

Zagranicy. 

Na posiedzeniu  popołudniowem Rady į. 

Kapelbach z Berlina wygłosił reierat pod tyt.: 

„Problem polskiej prasy zagranicznej, jej po- 

trreby i postulaty”. Wieczorem delegaci zjaz- 

du udali się do teatru Artystów na przedsta- 

wienie „Krakowiacy i Górale". 

Następne posiedzenie zjazdu Rady odbędzie 

się w poniedziałek 7 listopada. 
—0— 

Na dzień Miłosierdzia 

Chrześcijańskieso 
ANTONI GÓRECKI. 

KROPLA WODY. 

— 0óż stąd, że się oderwę jedna z chmury 
"Oni ® 

Zginę, a tem nie będzie ziemia odwilzona— 

Tak mówiła w obłoku każda kropla wody 
Wśród spieki słońca, która trapiła plon 

[młody. 

Wtem jedna rzekła: widząc pola w takiej 
[męce: 

— Pomogę, mie pomogę — ale się poświęcę! 

Spadła. Za mią rzuciły inne nieb błękity, 

W szystkie krople po kroplach, i spadł 
[deszcz obfity, 

Co zachował rolniczy zasiew od zniszczenia 

Wiele znaczy: dać innym przykład poświę- 
[centa. 

Osiedie łączności pod Warszawą 

  

Z inicjatywy p. ministra Poczt i Telegra- 

fów inż. Ignacego Boernera powstało na tere- 
nach radjostacji transatlantyckiej pod Babica- 

mi (pod Warszawą) t. zw. osiedle łączności. 

Osiedle to zwiedził Pan Prezydent Rzeczy 

pospolitej w otoczeniu członków swego Роли 

Wojskowego i Cywilnego. Panu Prezydento- 

wi towarzyszyli w tej wycieczce p. minister 

Poczt i Telegrafów inž. Boerner, p. podse- 
kretarz Stanu w Ministerstwie Poczt i Teic- 
grafów inż. Drzewiecki, płk. Szpaczyński i td. 

Osiedle łączności składa się z 56 domków dre 

wnianych. Domy te wzniesiono na terenie zale- 

sionym, suchym, w odległości 4 klm. od Po- 
wązek. Każda działka liczy ponad 700 m. kw 

Na terenie osiedla wybudowano ulice, wodo- 

* * * 

Okna wychodziły na kasztany i klo- 

ny. Wysokie, wąskie okna. Była ciepia 

jesień. Rok ciszy po latach burzy wojen- 

nej.. Wojna skończona. Z frontu, z puł- 

ków, ze szpitali, z niewoli, z okopów 

rekrutowała się brać akademicka. jak 

niedawno z menażkami do kuchni ро!о- 

wych, tak teraz z indexami, z papiera- 
"mi, podaniami, dokumentami do okien- 
ka kwestury i okna Bratniej Pomocy 
po zaświadczenia. Kto bowiem nie służył 
w wojsku nie mógł wstąpić na uniwer- 
sytet. Rojno też i gwarno było jak na 
podwórzu koszarowem, na podwórcach, 
uniwersytetu warszawskiego., Fasowane 
owijacze i kawaleryjskie buty, frencze, 
wojskowe kapoty, nieoderwane jeszcze 
naszywki, wszelkiego rodzaju ubranie, 
szare przeważnie jak minione pola 5i- 
tew, różnych szarż i broni. A wokół sta 
ły kasztany i klony. 

— Oto są właśnie okna profesora 
Janickiego. 

Nie mogłem, mimo wysiłku, zciszyć 
tupotu moich ciężkich butów, gdym 
szedł przez korytarz, bibljotekę i gabi- 
net profesorski. Stanąłem przed biur- 
kiem. Od sterty książek, atlasów, pro- 
bówek, pudełek szklanych, pobiegły ku 
mnie głęboko schowane «oczy, wzrok 
ciężki i nieprzyjazny. Spojrzał na wy- 
tartą „gimnastiorkę”, i granatowe spod 
nie z lejami i długie buty. Wtedy się 
nieco poruszyły wąsy. Profesor się 
uśmiechnął tak dziwnie, jakby to czynił 
z wielkim wysiłkiem i pomimo własnej 
woli. Kazał usiąść i słuchał, nie mówiąc 
słowa. Raz o coś zapytał, zdaje się da- 
tę urodzenia. Później znów słuchał. Muie 
się zdawało, że ponuro i niechętnie. 
Gdy skończyłem, wiedziałem, że — wszy 
stko przepadło. Ale profesor spojrzał 147 

    

Ww oświetlenie elektryczne. 
szym czasie uruchomioną będzie specjalna №- 
nja autobusowa, łącząca osiedle z najbliższym 

ciągi i najbliż - 

przystankiem tramwajowym.  Wzniesione w 
osiediu domy są różnej wielkości i typu. Prze 
waża jednak typ domu 4-izbowego. Dom takt 
składa się z trzech pokojów, kuchni, przedpo- 
koju, werandy, piwnicy, strychu, | łazienki. 
Koszt budowy jednego takiego domku 4-izbo- 
wego wynosi 9,220 zł. a z instalacją wewnę- 
trzną i parcelą — 11,217 zł. Wpłata dla na- 
bywcy wynosi około 400 zł. Resztę uiszcza 
on w ratach miesięcznych w ciągu kilka, 
względnie kilkunastu lat. Budowa osiedla trwa 
ła zaledwie 3 miesiące. = 

  

jeszcze na przeogromne „galife* kawa- 
leryjskich spodni i zatrzymując wzrok 
na wojskowym pasie, odrzekł: 

— Nno, nno... zobaczymy. Niech pan 
przyjdzie jutro o 9-tej rano. 

Przyszłem i zostałem. Na długie 
miesiące zostałem w tych salach i ga- 
binetach, pracowniach, pleśni książek i 
przemożnej, nad wszystkiem  górującej 
naftalinie muzeum przyrodniczego. 

* * * 

Z takim glejtem, jak listem żelaznym 
— protekcją profesora Janickiego sze- 
dłem z głową podniesioną i pewnością 
siebie. Przedewszystkiem młody i  nie- 
doświadczony. Zapał do nauki, zdawało 
się, jest jedynem świadectwem  prawo- 
myślności dla takiego nowicjusza, je- 
dynie wystarczalnem, myślałem. Tak nie 
było. Od Wydziału Naukowego depar-- 
tamentów, do zakładów naukowych, do 
wszystkich docentów i asystentów i 

kustoszów i konserwatorów —- rozpo- 

ścierały się różnorakie nici ambicyj i 

ambicyjek, protekcyj i protekcyjek, ani- 
mozyj, intryżek, nastrojów, niechęci. 
Drzwi miast się otwierać, zamykały się 
na brzmienie słowa — Janicki. Biedny 
proiesor. On nie miał przyjaciół. Jak uie- 
ma ich nigdy człowiek twardy, nieugię- 
ty, prostolinijny, całkowicie oddany nau- 
ce, a zmuszony do lawirowania, do koin- 
promisów do ulegania wpływom, które 
nic z nauką niemiały wspólnego. Jede- 
naście lat temu... Tak więc dalece nad- 
szarpnął swe nerwy!? 

A przecież zdawało się był człowie- 
kiem niewzruszonym. Raz, pamiętam, 
miał wykład zoologji ogólnej. Mówił 
dlaczego ptaki latają. To był dzień 1 ma 
ja 1922 roku. Naraz ua dziedzińcu po- 
wstał nieopisany: hałas. Pochód socjali- 
styczny wdarł się, aż na podwórze, 

  

Paweł Krzowski. O uniwersytetach (Uwa- 
gi na czasie). Drukarnia „Zorza. Wilno, Skład 
główny Dom Ks. Pol. Warszawa, 1933, str. 12. 

Zbieracze „białych kruków, pomalowanych 
na zielono”, czyli najbardziej egzotycznych о- 
kazów naszej rodzimej grafomanji, że szczerą 
uciechą powitają ukazanie się broszurki o uni- 
wersytetach. Autor przejęty szlachetną troską 
o przyszłość narodu, pragnie zreformować uni- 
wersytety, które obecnie nie wywiązują się 
należycie ze swego zadania. 

„Historja naszych uniwersytetów — rze- 
cze autor — od powstania, aż do czasów 
współczesnych zmieniała swoje oblicze — огра- 
niczne jedynie w formie, ale treść pozostała 
ta sama, zawsze nieżyciowa(!).. 

Autor pragnie, aby uniwersytety zmieniły 
swą treść. Cóż mają robić uniwersytety, ora- 
gnące zmienić swe „oblicze organiczne*  nie- 
tylko w formie?.. Przedewszystkiem inaczej 
kształcić studentów. Autor narzeka ną  nieu- 
ctwo studentów i żeby dobitnie zaznaczyć, 
jak mały ma wpływ uniwersytecka. nauka na 
niektóre jednostki, w broszurce swej gwałci 
przepisy ortograficzne i nie uznaje interpun- 
kcji. To wywołuje w czytelniku uczucie grozy 
i rozpaczy, budząc pewność, że (jak słusznie 
twierdzi autor), wszystkiemu są winni profe- 
sorowie. Chodzi o to, że nie każdy proiesor 
uniwersytetu — „temat wybrany rozwija na 
wykładach z punktu widzenia kultury narodo- 
wej, czy też nauki wogóle”, a to przecie jest 
niedobrze. 

Jednak jest niezawodny sposób podniesie- 
nia „nauki wogóle* i kardynalnej zmiany 
„organicznego oblicza w treści" wszystkich 
uniwersytetów: to wprowadzenie stanowisk dy- 
rektorów uniwersytetul.. Autor mówi: „,Auto- 
nomja wiedzy była i będzie nadal, tylko gło- 
szący ją (autonomię czy wiedzę?), winni być 
kontrolowani przez rektora albo przez dyrekto- 
ra(!) uniwersytetu, który bezpośrednio odpo- 
wiada przed czynnikami państwowemi nie za- 
poziom nauki, ale za jej porządek (?), bo wie- 
dza rozwijać się może tylko wtedy, jeżeli obje 
ktywizm naukowy będzie jej hasłem w zna- 
czeniu kulturalnem“.. 

Broszura pana Krzowskiego niezawodnie 
jest "hasłem w znaczeniu kulturalnem*, ale 
jej autor — któżby śmiał wątpić — posiada 
wszelkie kwalifikacje, aby objąć odpowiedzial- 
ne stanowisko dyrektora uniwersytetu!... 

Oracz Andrzej. Rocznice. Warszawa 1932. 
Główna Księgarnia Wojskowa. Cena zł. 3. 

Praca daje materjał, uwzględniający 4 u- 
roczystości naszych dziejów najnowszych:- 

1 — 19 marca na imieniny Wodza, 
II — 6 sierpnia — czyn legjonów, 
I — 17 sierpnia — zwycięstwo pod War- 

szawą, i 
IV — 11 listopada — odzyskanie 

dległości. 
Zebrany materjał na każdą z tych uroczy 

stości składa się z prelekcji historycznej, prze- 
mówienia, obrazka scenicznego i wyboru oxo 
licznościowych wierszy. Wiersze są pióra zna- 
nych naszych poetów Or-Ota, Relidzyńskiego, 
Bogusławskiego, Mączki, Lechonia, Kowalskie - 
go i innych: 

Na końcu pracy załączono spis utworów 
muzycznych solowych i na orkiestrę 

Praca została zalecona przez pana wice- 
ministra spraw wojskowych do użytku — ой- 
cerów oświatowych formacyj, 

niepo- 

juljan Talko-Hryncewicz. Wspomnienia z 
ostatnich (1908 — 1932). Warszawa, 1932. 
Skład główny: Dom Książki Polskiej S. A. 
Str. 200 i 4 ilustracje. Przedmowa prof. Ada: 
ma Wrzoska. 

Przed dwoma laty ukazał się pierwszy tom 
pamiętników prof. J. Talko-Hryncewicza p.t. 
„Z przeżytych dni', obejmujący lata 1850 — 
1908. Obecnie wyszedł z druku tom drugi p.t. 
„Wspomnenia z lat ostatnich* (108 — 1932) 
Znakomity uczony -antropolog, profesor Wsze- 
chnicy Jagiellońskiej, opisuje tu swe życie w 
Krakowie i przymusowy pobyt w Rosji w tza 
sie wielkiej wojny. We wspomnieniach z lat 
ostatnich, dwie zwłaszcza rzeczy silnie prze- 
mawiają do czytelnika. Po pierwsze, nader 
żywy, objektywny opis rewolucji rosyjskiej, 
której autor był naocznym Świadkiem, po dru- 
gie, wielkie, wprost fanatyczne umiłowanie naii- 
ki. Oba tomy pamiętników sędziwego uczone- 
go zawierają mnóstwo faktów o znaczeniu hi- 
storycznem i stanowią wspólnie jedno z cie- 

kawszych zjawisk w naszej literaturze pamięt- 
nikarskiej ostatniej doby. 

— Andrzej Strug. Żółty Krzyż. T. l. 
Tajemnica Renu. Nakł. Gebethnera i Woiifa. 
Warszawa, 1932, str. 384. 

Wojna światowa jest tematem nowej po- 
wieści Struga „Żółty rzyż* (tom. I p.t. „Taje- 
mnica Renu* już się ukazał; następne dwa: 
Bogowie Germanji i Ostatni film Evy Evard 
— są w druku). Książka ta jest niewątpliwie 

jednem ze szczytowych osiągnięć znakomitego 

pisarza. Nie jest to oschły i fragmentaryczny 
dokument w rodzaju modnych reportaży wo- 

jennych. Wszechstronne udokumentowanie nie 

odepchnął grupę studentów po gmach, 

Bibljoteki, zamigotał szerwonemi kokar- 

dami, rozpalonemi w podnieceniu walki 

twarzami hałastry, zamachał pałkami: 

„Precz z pachołkami burżuazji, precz Z 

akademikami!' Walka wrzała tuż, iż 
pod oknami prawie Zakładu. — Spoj- 
rzał na nich z katedry, proiesor Janicki, 
spojrzał ponuro na bijatykę i rzekł tyi- 
ko: . 

— Nno, nnno, nno, — i przytknął 

podniesioną w górę krędę, napowrót do 

tablicy i rysował dalej. Ani się późnicj 

obejrzał, ani go obchodziło, co się tam 

wyprawia. Miał przecie wykład. Takiin 
był profesor Janicki. ° 

* * * 

Raz wisiałem na drabinie olbrzymiej 
galerji muzealnej, wśród amerykańskich 
kondorów, czy wypchanych krajowych 
sokołów. Jedną nogą na półce, drugą na 
szczeblu, a trzeba było któryś z okazów 
wydostać na światło dzienne z nattaii- 
nowej szaty, Nasze szafy w muzeuin 
warszawskiem bardzo niefortunnie były 
budowane. Spojrzę w dół, aż profesor 
Janicki stoi i śledzi uważnie moją pra: 

cę. Patrzy ponuro i rzecze swoim zwy- 
czajem: 

— Nnno, nno... — możeby pan tak 
wyj» «zął trochę. 

('dym.p» dwóch tygodniacu  pizy- 
wiózł z lasów Białowieży nie posia:!any 
w muzeum ckaz ptaka, kazał go *wbie 
przynieść. Fokazaem mu :ego Picoidcs 
tridactylus, o którem chciałem pisać pra 
cę. Cglądał go uważnie. W tej chwili 
przypomiiałem sobie, jak jakiś niedo- 
ważony docencik, który ogłosiwszy w 
Pamiętniku fizjograficznym jakiś przy- 
czynck do jeFiegoś gatunku mrówek, 
uważał się ża wielkiego uczonego i han 
dlewai drzew: m, opadniętem przez kor - 
niki, mówił bardzo źle o protesorze Ja- 

  

   

czyli pani Olszewska 
Gdy pierwszy ambasador Madżu- 

kuo, objeżdżając stolice Buropy, za- 
trzymał się i u nas, prasa warszaw- 

ska pnzeprowadziła wywiad z jego — 
sekretarką. 

Wczoraj opuścił Wanszawę pierwszy 
żóltolicy ambasador nowego państwa Man- 

dżu, p. Wsy - Timge, który w przejeździe 

do stolic zachodniej Europy, zatrzymał się 
trzy dni w Warszawie. Razem z p. Tinge 
przyjechała jego sekretanka osobista p. 
Czin - Li - Ko. 

Pani Czin - Li - Ko nawiązuje uprzej- 

mie z jednym z dziennikarzy warszawskich 
sympatyczną nić rozmowy. Jest to niewy- 
soka, wytwornie ubrana pami, o prawidło- 
wych rysach młodej twarzy. Absołutnie 
nie wygląda na Chinkę. Jakby zgadująe 
moje myśli, odpowiada: śmiejąc się: 

lie jestem Chiniką. Zdziwi się pan, 
jeśli. powiem, że jestem nawet z pochodze- 

nia Polką. Moje panieńskie nazwisko brzmi 
Olszewska. Urodziłam się w Wielkopolsce, 
jednakże rodzice moi, gdy jeszcze bylam 

maiem dzieckiem, wyemigrowali do Berli- 
na. Przed dziesięcioma laty wyjechałam 
wraz z ojcem i matką do' Mukdenu. Tutaj 
poznałam mego obecnego męża, p. Czin - 
Lii - Ko. Jest obecnie wysokim urzędnikiem 
nowego państwa Mandżuk:'o. Ja: zaś, ponie 
waż wśród: Chinek jest mało kobiet, znaja- 
cych językii europejskie, pełnię funkcję se- 
kretarki naszego ambasadora. 

— Czy pani jest zadowolona ze swego 
życia wśród żółtolicych ? 

— Ja osobiście, bardzo. Mąż mój jest 
ogromnie kulturalnym człowiekiem 1 @а- 

tego miemal zupełnie nie odczuwam tego 
miesłychamego poniżenia, które jest nieste- 
ty, udziałem chińskich żon. Muszę pnze- 
strzec wszystkie moje europejskie siostry, 
przed małżeństwami z Chińczykami. Żona 
Chińczyka jest, ogromnie upośledzona. — 
Przyjęte jest, że mąż ma cały szereg blis- 
kich przyjaciółek poza domem, z czem stę 
bynajmniej nie kryje przed małżonką. — 

Gejsze bywają zapraszane oficjalnie na 
przyjęcia ой najbardziej eleganckich do- 
mów. I co może najstraszniejsze — tešcio- 
wa jest panem Życia i śmierci swojej sy- 
nowej. Ustrój domowy Chińczyków jest 
zajprzeczeniem jakichkolwiek praw kobie- 
ty-żony. › 

— Czy pani pragmęłaby pozostać w Eu- 
ropie? 

— Na twarzy p. Olszewskiej — Ozin - 
Li - Ko ukazuje się uśmiech zadumy. 

— Przyzwyczaiłam się już do mego ży- 
cia w Azji. Tam jest moja rodzina, mój 
mąż, dzieci, matka. Jestem ogromnie jed- 
mak rada, że obecnie mam możność zwie- 
dzić Europę. Nadzwyczajnie mi się podoba 
Warszawa. Chętniebym pozostała tu dłu- 
żej — kończy sekretarka osobista. amiba- 

sadora. Mudżukuo. 

    

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

Puder Marii 
o miłym, subtelnym zapschu, dosko- 

nale przylega, nie niszczy cery, nie 

zatyka por skóry, a nadaje jej matową 

delikatność i świeży młodzieńczy 
wygląd. 

Cena dużego pudełka 2.50, mzłego 1.50 

Sprzedzłą pierwszorzędne perfu- 
merja i składy apteczne. 

krępuje tu wyobraźni, idzie w parze z jej roz- 
machem, wydobywając szczegóły, nie zaskle- 
pia się w nich, lecz ogarnia całość. Los nie- 
mal sensacyjny, wielkiej artystki filmowej Ewy 
Eward, która zaplątała się fatalnie w sieci szyie 
gostwa, losy francuskiego szpiega Claude'a 
Despaix, jego „niedobrej* miłości do wdowy 
po niemieckim oficerze pozwalają autorowi ob- 
nażyć całą aparaturę wojny, jej niszczycielski 
wpływ na psychikę ludzką, pokazać wszech- 
stronnie życie na froncie i na tyłach, skompli- 
kowany splot interesów i namiętności. 

NOBOA ZATO TS TTT I III II I III II, IKO 

nickim. Spcįrzalem na pochyloną po- 
stać profesora. 

— Nno.. - powiedział profesor, 
odkładając prova — niech pan tylko pra 
cje. 

Takim był profesor Janicki. Takia 
go widzę dzis jeszcze, jak idzie przez 
dziedziniec 1i:wersytecki, z pochyloną 
głową, w zadurnie wiecznej, w zielonka- 
wyin kapeluszu. , 

Byłem więc za kulisami. Rankiem, 
gazowe rury zakładu muzealnego goto- 
wały mi herbatę, a już trzeba było się 
śpieszyć na wykład i znów pracować 
w muzeum i znów na ćwiczenia, ledwo, 
że. człowiek obiad zdążył przełknąć. A 
piotesor był ciągle w „zakładzie. Ciągle 
pracował i latem nawet, gdy podwór”a 
zalegała niezmącona cisza, a w koronach 
drzew ćwierkały ptaki i słońce wygrze- 
wało się na kamiennych schodach gina- 
chów i wtedy też nie opuszczał pracy 
i nauki, której się był całkowicie po- 
święcił i oddał cały. 

Wieczorem gazowe rury zakadu go- 
towały mi herbatę i trzeba się było brać 
dalej do pracy. Niepodobna było wv- 
trzymać. Chociażby mały spacerek w 
ogródku uniwersyteckim! Spojrzę, a w 
oknie profesora Janickiego, pomiędzy 
kasztany i klony przebija zielone świa- 
tełko lampy: pracuje. 

A przecież wytrzymać było trudno. 
Atmostera duszna. Duszna nietylko od 
wyziewów naftaliny, preparatów, słoi- 
ków, formaliny, nie tylko od kurzu i 
pleśni, nie tylko... 

Przyznam ze skruchą, że nie wytrzy- 
małem. Dezerterowałem. Ale profesor 
Janicki trwał na posterunku i trwał la- 
ta całe. Biedny profesor. Był zawsze sara 
ze swemi książkami, swemi mikroskopa- 
mi. Chciał wytrwać do końca. Widocz- 
nie zabrakło mu sił.. aż 

 



Strzały do nauczyciela szkoły powszechnej 
WILNO. — We wsi Wostaszyszki 

gnmuny daugieliskiej zdarzył się wypadek 
będący obecnie tematem  energicznego 
docł odzenia, prowadzonego przez poli- 
cję słedczą. 

1Y dniu 6 bm. na posterunek policji 
w fteabelinie zgłosił się nauczycie! tam- 
tejszcj szkoły powszechne; p. Stanistaw 
Rakowicz, nicszkający stale we wsi Wo 
stasyszki i zameldował, iż ubiegłego 
wieczoru j.osiyszał nagle krzyki za ok- 
nem i j-rncześnie brzęk tłuczowego 
szkłą. W tej samej chwili wp'dły do 
mieszkania уга kamienie, które emal 
nie uderzyły go w głowę Zaskoczowy па 
padem nauczyciel rzucił się w stronę ok 
na, w tej samej jednak chwili padły dwa 
strzały. 

KR 
uilėjirka 
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Dzis В 
Keronatów 
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Teodora 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLG- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 7 LISTOPADA 

Ciśnienie średnie: 773 

Temperatura Średnia: +8. 

Temperatura najwyższa: +9. 

Temperatura najniższa: -|-5. 

Opad: — 
Wiatr: cisza: 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: chmurno i mgła. 

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

Chmurno i mglisto. — W ciągu dnia nie- 

znaczne przejaśnienia. — Chłodno. — Nocą 
przymrozki. — Słaoe wiatry ws :hodnie, 

MIEJSKA 

— MIEJSKI WYDZIAŁ PRZEMY- 
SŁOWY. — Podobnie jak miejska opieka 
społeczna, do Województwa ma przejść ró- 
wmież wydział przemysłowy. Jak waidomo, 
reorganizacja biurowości miejskiej idzie 
również 'w kierunku likwidacji zbędnych 

wydziałów. : 
— DOTACJE MIEJSKIE. — 70 tysię- 

cy złotych wyasygnował magistrat dla in- 
stytacyj dobroczynnych m. Wilna, jako sta 
le miesięczne subsydjum. 

— „ARBOŃ* NA CENZUROWANEM. 
W najbliższy czwartek miejska komisja 
komunikacyjna zajmie się sprawą skróce- 
nia przez „Arbon'' niektórych limij auto- 
busowych, m. in. nia Antokolu. Mieszkańcy 
tej dzielnicy dużo na tem tracą, co też pod- 
noszone było na ostatniej Radzie Miejskiej 

— KANALIZACJA NA UL. KALWA- 
RYJSKIEJ. — Magistrat przystąpi nieba- 
wem, do robót kanalizacyjnych na: ul. Kal- 
wanyjskiej. Na ten! cel wojsko wyasygino- 
wiało 150 tys. zł. pożyczki, chcąc doprowa- 
dzić wodę i kanały do licznych w tej dziel- 
nicy objektów: wojskowych. 

WOJSKOWA 

— KOMISJA POBOROWA. — W dniu 
9 hm. zbiera się komisja poborowa dla 
tych, którzy nie uregulowali swego sto- 
aunku do wojska. 

KOLEJOWA 

Pociągi podmiejskie. — W celu uspraw 
nieniz komunikacji podmiejskiej Dyrekcja Kole 
jowa z dniem 10 bm.. uruchamia wagon III kla 
sy do pociągu towarowego nr 774. Pociąg ten 
p,n. towarowo - zbiorowy kursować będzie 
trzy razy w tygodniu, a mianowicie we wtorki 
czwartki i niedziele Pociąg ten z Wilna (dwo 
rzece osobowy) odchodzić będzie o godz. 23,50 
— z dworca towarowego 6 godz. 0,05 i do 
i do Landwarowa przybywa o godz. 0,50, od 
jazd z Łandwarowa 1,10, z Leśnik odchodzi 
o 1,25, do Rudziszek przybywa o 2 w nocy, 
odchodzi natomiast 2,40, do Olkienik przy- 
chodzi o 3.20, odchodzi o 3,45, do Oran przy 
chodzi o 4.33 i odchodzi o godz. 5.i0., Do 

EE przybywa o 6 rano, odchodzi o 

Wscnód słeńca g. 6.21 

Zachód słońca g. 15 24 

i do Drui. — W związku z otwar 
ciem kołei Woropajewo — Druja i podjęcia 
prowizorycznego ruchu, począwszy od dn. 15 
bm. ma linji tej zostają uruchomione pociągi 
mieszano - osobowe. dla przejazdu podróżnych 

PRZE DARAMI 

KA ŚWIĘTO MEPODLEGŁOŚCI 
11 LISTOPADA 

Nyddeczka 
ii |ATSZAWY 

odsłonięcie pomnika poległych 
Lotników 

Pana Prezydenta i Pana 
Marszałka 

Wielka 

Rewja Wojskowa — 
Akademja 

| Balowe pr. edstawienie w Wielkim Teatrze etc 

Przy zakupieniu biletu kolejowego 
jako też najmn. 1-0 dniow. ryczałtu 

w ORBISIE otrzyma każdy uczestnik 
bezpłatnie bilet powrotny. Zapisy 

i informacje w ORBISIE 

D ainiai ii ЕЛИ ТВЕЕСЕЫМ КЗуаДр Соисноси 

  

Po otrzymaniu zameldowania na miej 
šv wypaiku niezwłocznie wyjechała 
komisja śledcza. Podczas oględzin miej- 
sca, znaleziono czapkę jednego z ucze- 
stników napadu. Okazali się nimi bracia 
Józef i Michał Bejnarowie, mieszkańcy 
wsi Ławronciszki gminy  daugieliskiej,. 
Podczas rewizji w mieszkaniu Michała 
Bejnara znaleziono rewolwer, z któreg 
padły do mieszkania nauczyciela strzały. 
Pozatem ustałono, że znaleziona czapka 
należała do Józeia Bejnara. 

Obu napastników aresztowano i 0- 
sadzono w więzieniu do dyspozyc'i 
wiadz sądowych. ё 

  

О М! КА 
w bezpośredniej komunikacji Wilno — Druja 
i z powrotem według następującego rozkia- 
du:. 

Wilno odjazd 0,05, przyjazd Woropajewo 
4.52, odjazd 5,30, przyjazd  Szarkowszczyzna 
7. odjazd 7.20, przyjazd Miory 9,10, odj. 9,25 
przyjazd Druja 10.40. - 

Z powrotem do Drui pociągi odchodzić be 
dą: 18,45, do Mior przybywają 20.05, odjeż- 
dżają 20,20, do Szarkowszczyzny przybywają 
22.05, odjeżdżają 22,25, do Woropajewa przy 
bywają 23.55, odjeżdżają 0.35, przyjazd do 
Wilna 5.45. 

UNIWERSYTECKA 

— Jak należy studjować prawo rzymskie? 
— Dziś tj. we wtorek staraniem Koła Prawni- 
ków Studentów USB wygłosi odczyt p. prof. 
dr. Fr, Bossowski na temat: „Jak należy stu- 
djować prawo rzymskie ". Odczyt odbędzie 
się w sali I USB. Początek o godz. 18. Wstęn 
wolny, 

AKADEMICKA 
— Prezydjum Konwentu Batoria w seme- 

strze I r. a. 1932 — 33 zostało wybrane w 

następującym składzie: 

prezes — kit. Bukowski Wacław; 

wiceprezes — klt. Jocz Stefan; 

sekretarz — klt. Henszel Jerzy; 
olderman — kit. Drozdowski Władysław. 

— Z Koła Akademików Dziśnian. W dniu 
6-go b.m. odbyło się zwyczajne walne zebra- 
nie Koła Akademików Dziśnian. Na porządku 
dziennym były sprawozdania ustępującego 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz wybór 
nowych władz. W wyniku wyborów władze 
ukonstytuowały się następująco: Zarząd: pre- 
zes kol. Antoni Snarski, wiceprezes kol. Leon 
Stetkiewicz, sekretarz koi. Józef Mackiewicz, 
skarbnik kol. Stefan Tarnowski (ponownie!) 
Kierowniczka agendy kult. oświat. kol. Bohda- 
nowiczówna, kierownik agendy towarzyskiej 
kol. Józef Ryszard Klimaszewski, kierownik 
agendy samopomocowej kol. Pleury Dubrow- 
ski. Komisja rewizyjna: przewodniczący kul 
Stefan Onoszko członkowie kol. Kazimierz 
Szantyr, kol. Marja Puciatówna, oraz Sąd Ko- 
leżeński, kol. Konstanty Muraszko, kol. Irena 
Wasilewska, kol. Leon Łoś — oraz jako czio- 
nek — zastępca kol. Marcinkiewicz Henryk. 

„ Należy zaznaczyć, że po godnej uznania 
pracy b. zarządu z prezesem kol. Józejem 
Szantyrem na czele, nowoobrany zarząd, .na- 
jąc za sobą pierwsze trudności organizacyjre, 
powołany jest do pracy bardziej wzmożonej i 
twórczej. Będzie ona tem donioślejszą, że Ko- 
lo wzrosło ostatnio liczebnie prawie o 50 proc. 
Nowowybranemu Zarządowi życzy się praw 

dziwie akdemickiego entuzjazmu w pracy i 
pozytywnych rezultatów. 

Zebraniu walnemu przewodniczył kol. Bro 
nisław Korsak. B. 

— SUBSYDJA UNIWERSYTECKIE. 
Wezoraj wieczorem wyjechata do Wansza- 
wy delegacja żydów z dr. Wygodzkim na 
czele, w: sprawie podziału subsydjów brat- 
niackich w USB.— Żydzi żądają przyzna- 
nia im większej pomocy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— jutrzejsza Środa Literacka poświęcona 

będzie kulturze i tradycjom Karaimów. Sło- 
wo wstępne wygłosi Wiktor Piotrowicz, po- 
czem ]. $. Seraja Bej Szapszał, Hachan Kara- 
imów w Polsce, mówić będzie o kulturze kara- 
imskiej. Wieczór uzupełnią nieznane stare pie 
šni karaimskie w opracowaniu p. Lidji Szołe. 
Początek o godz. 20,30. Wstęp dla członkow 
zwyczajnych i członków — sympatykow bez- 
płatny; goście wprowadzeni przez członków 
płacą I zł. 

W sobotę 12 listopada, o godz. 20,30 w 
lokalu Związku Literatów znany literat Jan 
Nepomucen Miller wygłosi odczyt dyskusyjny 
p.t. „O tło społeczne Dziadów". 

— Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 
organizuje konferencję referentek Wychowania 
Obywatelskiego z całego terenu woj. wileńskie 
go. Obrady rozpoczną się w sobotę dnia 12 kt. 
m. o godz 9,30 rano w lokalu sekretarjatu BB 
WR (ul. św. Anny 2). 

Wszystkie członkinie ZPOK, chcące wzią“ 
udział w konferencji, mogą otrzymać program 
ie informacje w lokalu Związku (Jagiellońska 
3 — 3) w godzinach urzędowych. 

Zarząd Koła Wi- 
leńskiego podaje do wiadomości swoich człon- 
ków, iż 9 b.m. (środa) o godz, 19-tej odbędzie 
się zebranie w gimn. im. A. Mickiewicza 
Na porządku dziennym: sprawozdanie Zarzą- 
du, referat kol. W. Kypriana, oraz wolne wnio 
ski. 

SZKOJ NA 

— KURATOR OKRĘGU SZKOLNEGO. 
Na podstawie okólnika Pana Ministra Wy 
zmań Religijnych i Oświecenia Publiczne- 
go z dnia 3-go listopada 1932 r. Nr. I-Org. 
2052 -T 32 powiadamia, że dzień 11 listn- 
pada, jako rocznica odzyskania niepodleg- 
łości, jest dniem wolnym od zwykłych za- 
jęć szkolnych i winien być wykorzystany 
dla celów wychowawczego oddziaływania 
na młodzież ww duchu obywatelsko - państ- 
wowym, na: tle wydarzeń dziejowych z tym 
dniem związanych. 

Niezależnie więc od uroczystości i ob- 
chodów ogólnych, w których młodzież szkol 
nia może brać udział, należy organizować 
uroczystości i obchody szkolne, 'w celu o- 
mówienia i wyjaśnienia młodzieży donio- 
słości tej rocznicy. 

RÓŻNE 
— Nowy dyrektor Banku Tow.  Spółdziel 

czych. — Z dniem 1 listopada rb. kierownic- 
two tutejszego oddziału Banku Towarzystw 
Spółdzielczych objął dotychczasowy wicedyrek 
tor Banku p. Roman Miłkowski, zaś jego za- stępstwo prokurent Banku p. Edmund Gronau 
z aiw B 

— Rada Gospodarzy Klubu Towarzysko- 
Sportowego Prawników w Wilnie Bodzje do 
wiadomości osób zainteresowanych, że do 
czasu uruchomienia lokalu własnego, korzysta 
jąc z gościnności Zrzeszenia Sędziów i Proku- 
ratorów, zostały ustalone dyżury Sekretarjatu 
Klubu w lokalu tegoź Zrzeszenia w gmachu 
Sądu Okręgowego w Wilnie pokój Nr. 32, w 

SŁOWO 

ZOFJA z Hr. KOSSAKOWSKICH 
ALEKSANDROWA MEYSZTOWICZOWA 

SODALISKA MARJAŃSKA 

urodzona w warszawie 23 września 1868 roku po długich I ciężkich cierpieniach 
opatrzona Świętemi Sakramentami zasnęła w Panu w Wilnie dnia 7 listopada 1932 r. 

Pogrążona w smutku RODZINA    
NA FILMOWEJ TAŚMIE 

TRZY WZNOWIENIA 

Dobre wznowienie jest często więcej wai- 
te, niż jakiś przereklamowany zeroekranowiec. 

W tygodniu bieżącym mamy aż trzy fil- 
my wznowione, wszystkie godne obejrzenia. 

„A — 27“ w „Šwiatowidzie“ jest tem 
ciekawszy, że daje sposobność porównania je- 
dnej z lepszych kreacyj Marleny Dietrich z 
ostatnią jej postacią w „Blond Venus“. 

Również wobec zapowiedzianego już na 
najbliższą przyszłość filmu „Mata-Hari* z Gre- 
tą Garbo w roli kobiety — szpiega interesu- 
jaco wypadnie zestawienie dwóch rywalek w 
podobnej roli. 

„Sterowiec L. A. 3* w  „Luxie* należy 
do lepszych obrazów lotniczych. Niema tu 
wprawdzie tego natężenia i zasobu środków, 
co dajmy na to w „Aniołach piekła”, lub w 
„Pogromcach przestworzy“ lecz jest dobrze 
ujęte środowisko, świetne zdjęcia autentycznej 
floty lotniczej i ciekawej, choć już nieco sza- 
blonowo potraktowanej, dramat na tle kolizji 
uczucia, przyjaźni i miłości. (Ralph  Gravcs, 
Jack Holt, Fay Wray). 

„Romanse cyganskie“ w „Hollywoodzie“ 
— to film w pierwszym rzędzie słuchowy. Dła 
oka są tu efektowne ruchy Brygidy Helm —- 
ale przedewszystkiem zainteresowuje  fenome- 
nalna orkiestra cygańska która porywa i cza- 
ruje nietylko melomanów ale i przeciętnie na 
muzykę wraźliwych ludzi. 

Treść — miłość cygana i arystokratki 
służy niejako do podkreślenia nastroju cyg-ń- 
skiej piosenki. Tad. C. 

poniedziałki, środy i piątki od godz. 18 do 
19-tej. . 

W związku z projektowanem utworzeniem 
w dniach najbliższych kompletów gimnastyki 
oraz gier ruchowych, członkowie klubu prosze 
ni są o rejestrowanie swych zgłoszeń. Lla 
członków klubu życzących przygotować się 
do sezonu narciarskiego we środy w godzi- 
nach urzędowania sekretarjatu będzie funkcjo- 
nowała fachowa poradnia narciarska.  Jedno- 
cześnie Rada Gospodarzy komunikuje, iż zebra 
nia towarzyskie klubu rozpoczyna w dniu 12 
listopada dancingiem w. cukierni Zielonego 
Sztralla. Zaproszenia dla gości można otrzy- 
mać w sekretarjacie klubu. 

— Gmach gminy żydowskiej. — Wczoraj 
nastąpiło oficjalne przekazanie gminie żydow- 
skiej domu przy ul. Orzeszkowej 7. Z ramienia 
województwa akt podpisał inż. Przygodzki, z 
ramienia Prokuratorji Generalnej — radca О- 
biezierski, z ramienia gminy — rabin Rubin- 
sztejn z kilku radcami i przedstawicielami guni 
ny. 

— Rocznica komunistyczna. — 15 roczni- 
ca rewolucji bolszewickiej na terenie Wilna i 
prowincji przeszła bez echa. Zapowiedziane 
demonstracje nigdzie nie doszły do skutku, — 
bowiem nieliczni członkowie jaczejek wywroto 
wych nie ujawnili nazewnątrz akcji z obawy 
kompromitacji. Organa bezpieczeństwa stwier- 
dziły, że w ciągu całego dnia wczorajszego 
na terenie miasta i prowincji nigdzie spokoju 
publicznego nie zakłócono. Ž 

* * 

  

* 

W związku z 15 rocznicą rewolucji paż- 
dziernikowej w Rosji w ciągu soboty i nie- 
dzieli przez Stołpce przejechało kilkunastu de 
legatów z różnych państw. Delegaci ci witani 
byli na stacji Niegorełoje i po krótkim posto 
ju udali się do Moskwy na wielką paradę woj 

— UMOWY NAJMU. W inspektoracie 
pracy odbędzie się 10 bm. posiedzenie, w, 
celu zawarcia umowy, zbiorowej, między 
właścicielami domów: a dozoncami. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATRY MIEJSKIE ZASP. W 

WILNIE. Teatr Pohulanka — dziś wtorek 
8 listopada „Niebieski Ptak“ w insceniza- 
cji Jerzego Bujańskiego o godz. 12-tej i o 
godz. 5-tej popołl. 

Jutro, środa, dnia 9 listopada ostatnie 
2 widowisko „Niebieskiego Pta- 
а. 
— Najnowsza premjera Bernarda Shaw 

Teatr 'Pohulanka w intensywnem tempie 
pracuje pod reżyserją Jania Boneckiego nad 
głośną sztuką Bernarda Shaw pt: „Zbyt 
prawdziwe aby było dobre". Współczesność 
zagadnień powojennych całokształtu Ży- 
cia, zaostrzona kapitalnym dowcipem i sar 
kazmem największego dramaturga Anglji 
— budzi: powszechne zainteresowanie. Wo- 
kół tej premjeny mnożą się już liczne fak- 
ty, które znamionują o ostrych ikontras- 
tach w osądzie poruszonych w sztuce za- 
gadnień. Obsada pierwszorzędna. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA'.— 
Przedstawienie popularne „Czardaszki*.— 
Dziś o godz. 8,15 ukaże się na przedstawie 
niu popularnem po cenach mižonych pow- 
szechnie lubiana melodyjna operetka Kal- 
mana „Księżniczka Czardasza” z Elną Gi- 
stedt, niezrównaną odtwórczynią roli ty- 
tułowej. 

— „Krysia Leśniczanka'. Jutro grana 
będzie w dalszym ciągu wspaniale wystia- 
wiona operetka Jarno „Krysia Leśniczan- 
ka“ z E. Gistedt, która opuszcza nieba- 
wem Wilno, udając się na występy do Hel- 
singforsu. 

: CO GRAJĄ W KINACH? 
CASINO— Quick. . 
PAN—Blond Venus. 

HELIOS—Gehenna kobiety. 
HOLLYWOOD: Romanse cygańskie. 
STYLOWY—Dama w szkarłacie 

ŚWIATOWID: X—27. 

LUX: Sterowiec L. A. 3. 

   

   

   

WILNO. Wczoraj na stacji Soły wy- 
koleila się drezyna kolejowa, idąca z Wil- 
na do Mołodeczna. Uległa ona częściowo 

Wypadek na stacji Sały 
zniszczeniu. Wypadków z ludźmi nie było. 

Wyjaśniło się, że przyczyną katastrofy 
było złe nastawienie zwrotnicy. 

Proces 0 zabójstwo komunisty Margolisa 
Na wniosek prokuratora rozprawę odroczono do 14 b. m. 

Jak już podawaliśmy, w dniu wcezoraj- 
szym w iWileńskim Sądzie Okręgowym moz 
począł się głośny proces przeciwko zabój- 
com Janklą Margolisa, członka KIPZB., je- 
dnego z najbardziej aktywnych działaczy 
komunistycznych. 

Proces rozpoczął się o godzinie 9 rano. 
Wszystkie ławiki na sali są szczelnie za- 
pelnione przez publiczność. Wyczuwa się 
powszechne zaciekawienie. 

Ławę oskarżonych zajmują kolejno: 31- 
letni Fajwusz Ejngorn, 22-letni Josel Ka- 
płan i 20-letni Icek Szenman. 

Wszyscy odpowiadają za przynależność 
do partji komunistycznej oraz zamordowa- 
mie na tle politycznem swego towarzysza 
Margolisa. 

Przewodniczy rozpnawie wiceprezes 
Brzozowski, oskarża podprokurator Kor- 
kuć. W obronie oskarżonych występują a- 
dwokaci, Neymam, Andrejew, Zasztowt- 
Sukiennieka i Frydmam, 

Po sprawdzeniu 'personalij oskarżonych 

następuje odczytanie dużego, w kilkanaś- 
cie arkuszów maszynowego pisma ujętego 
aktu oskarženia. 

"W streszczeniu sprawa przedstawia się 
następująco: W dniu 13 maja r. ub. w go- 
dzinach rannych mieszkanka Wilna, nie- 
jaka Anna Szymanowska, . przechodząc 
przez lasek w Leoniszkach pod Wilnem, 
zauważyła leżące na trawie pod wzgórzem 
okrwawione zwłoki mężczyzny. Na wszczę- 
ty przez nią alarm nadbiegli jeszcze odby- 
wający w pobliżu ćwiczenia żołnierze 1. 
pap. i wówczas dopiero powiadomiono o 
odkryciu policję. 

Przybyli na miejsce wypadku funikcjo- 
narjusze wydziału śledczego stwierdzili, że 
są to zwłoki Szołoma Manrgolisa, znanego 
im poprzednio członka komunistycznej par 
tji w'/Willnie. Cztery śmiertelne rany w cie 
Je oraz związane szpagatem ręce wskazy- 
wały, że Margolis padł ofiarą jakiejś zem- 
sty przyczem brak śladów rabunku cnaz 
imnie okoliczności świadczyły, że była to 
zemsta: na tle politycznem. 

Jednocześnie ustalono, że zabójstwa 
dokonano zapomocą rewolweru, jeszcze po- 
przedniego wieczora. Wieczorem bowiem 
dnia 12 maja Jakób Szabat, dzierżawca 
folwarku Leomiszki, słyszał cztery strzały 
rewolwerowe, oddane w lesie, od stromy te- 
go miejsca, gdzie znalezionie zostały zwło- 
ki Margolisa. 

W wyniku przeprowadzonego šledz-- 
twa. ustalono, że Margolis zginął na skutek 
wyroku sądu partyjnego, wydanego nań, 
jalko rzekomego jprowokatora. W skład te- 
go sądu wchodzili między innymi. F. Ejn- 
gorn i brat jego Samuel wykonanie zaś 
wyroku powierzono pięciu członkom par- 
tji: Samuelowi Ejngornowi, Mojżeszowi 
Pitkowskiemu, G. Korowskiemu, J. Kapła- 
nowi i jeszcze jakiemuś osobnikowi, które- 

“ WILNIE KOLEK TORE 
Wielka 44, tei. 4.25 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— „Pajeczarze“, — Babiczowej Jadwidze 

zam. przy ulicy Mickiewicza 19 w międzycza- 
sie od 3 do 5 bm. nieznani sprawcy zapomocą 
otwarcia drzwi dobranym kluczem lub wytry- 
chem skradli ze strychu bieliznę damską i mę 
ską oraz pościelową, łącznej wartości zł. 1000. 
Dochodzenie prowadzi Wydział Śledczy. 

Rozprawy nożowe. W „menaże- 

rji* na ul. Połockiej wynikła krwawa bój 
ka, podczas której został silnie uderzo- 
ny nożem znany awanturnik A. Harasi- 
mowicz pseudonim „sprężyna. 

Na Antokolu niedaleko ryneczku zna 
leziono ciężko rannego w plecy chłopa 
o nieznanem nazwisku. 

Obu poszwankowanych w stanie po 
ważnym przewieziono do szpitala. 

— Okradziona ia. — Szewczyk Hele- 
na zam. przy ul. Sadowej nr 17 zameldowa'a 
o systematycznej kradzieży bielizny z pralni, 
mieszczącej się w tymże domu. Ustalono, że 
kradzieży tej dokonała Pietkiewiczowa Michali 
na zamieszkała przy ul. Sofjanikil nr. 7, u któ 
rej część skradzionej bielizny odnaleziono i 

w której w ostatnich Loterjach padły następujące większe wygrane: 
zł. 160.000 na Nr. 73313, 20000 na Nr. 68522, 15000 Nr. 82158, 10.000 na Nr. 21093 

10.000 na Nr, 86392, 10000 na Nr. 88695 i wiele, wiele innych sum. 

    

go nazwiska policja narazie nie ustaliła. 

Później dopiero okazało się, że -"ahni- 
kiem owym był Szerman. 

Z wszystkich wymienionych udało się 
władzom bezpieczeństwa aresztować tylko 
F. Ejngorna, Kapłana i Szenmana, pozo- 
stali zaś uczestnicy krwawego mordu zbie- 
gli. 

[Po odczytaniu aktu oskarżenia przewod- 
niczący zadaje pytania oskarżonym, czy 
przyznają się do winy zabójstwa Margoli- 
sa i należenia do pantji komunistycznej. 
Wszyscy trzej odpowiadają kolejno, że nie. 

Następuje zatem przesłuchanie świad- 
ków. Ogółem powołano na rozpnawę w cha 
rakterze świadków i biegłych przeszło 40 
osób. Większość z nich to świadkowie od- 
wodowi. 5 

Między innymi, charakterystyczne ze- 
zhanie składa przed sądem siostra zamor- 
dowanego Mangolisówna. 

Młoda i dość inteligentna panienka о- 
powiada rezolutnie o stosunkach, panują- 
cych pomiędzy komunistami na terenie 
Brasława, gdzie zamieszkuje z rodziną i 
dokąd bardzo często zaglądał jej brat. Sa- 
ma komumistką nie jest, jednak wiedziała, 
że komunistą i to bardzo aktywnym, jes: 
brat, przeprowadzający częste konferencje 
z innymi komunistami w mieszkaniu. W 
mieszkaniu również (przechowywał litera- 
tumę komunistyczną i większą ilość wywro- 
towych odezw. 

Z kolei zeznają inni świadkowie, z któ- 
rych nieco ciekawsze zeznanie złożył nie- 
jaki Stankiewicz, komumista odsiadujący 
karę w więzieniu Łukiskiem, który stwier- 
dza, że podczas spaceru na podwónku wię- 
ziennem wspólnie z Szermanem, ten ostai- 
ni przyzmał się przed nim do udziału w za- 
bójstwie Mamgolisa. 

Ogółem zeznaje w charakterze świad- 
ków trzech więźniów - komunistów, spro- 
wadzonych na rozpnawę pod eskortą. 

Ilość wszystkich świadków, przesłucha- 
nych w dniu wczorajszym dosięgła 36 0- 
sób. Zeznania jednak ich nie szczególnego 
do rozprawy mie wniosły. 

Pod koniec popołudniowego posiedzenia 
okazało się, że na: rozprawę nie stawił się 
przebywający obeenie w więzieniu w Sło- 
nimie komunista. Klimuk, którego zeznania 
mają rzucić decydujące światło na udział 
'w! morderstwie Szermana. Gdy do tego do- 
szła jeszcze potrzeba zbadania „grypsa“, 
pisanego przez jednego z więźniów do os- 
karżonego Kapłana, oskarżyciel publiczny 
postawił wniosek odroczenia procesu i spro 
wadzenie na rozprawę wymienionego Kli- 
muka. 

Sąd udaje się na krótką naradę, po- 
czem o godz. 9-tej wiecz. wynosi decyzję, 
mocą której postanawia uwzględnić winio- 
sek prokuratora i odroczyć proces do dnia 
14-go bm. p. w. 

J A O A A ОНОНОНОИНИАННННИНИНННООАНААНОНИОНИН ИИ в 

Gdzie należy nabyć los Loterji 
Państwowej? 

Tyiko w najszczęśliwszej i największej 

„LICHTLOS“ 
Mickiewicza 10, tel. 13-58 
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zwrócono poszkodowanej. — Podczas rewizji 
Pietkiewiczowa stawiała opór i  ugryzła w 
palec policjanta. 3 8 

— Podrzutek. — W klatce schodowej do- 
mu nr 26 przy ul. Lwowskiej został znalezio- 
ny podrzutek płci męskiej w wieku około 2-ch 
miesięcy, którego umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. is 

— Ucieczka z sierocińca. — Z domu dla 
sierot przy ulicy Dobroczynej zbiegło dwóch 
wychowanków w wieku 10 i 12 lat. O uciecz- 
ce ich powiadomiono policję. 

— Zatruło się dziecko. — Przy ulicy  je- 
ziornej nr. 8 zatruło się esencją octową pozo- 
stawione bez opieki 4-letnie dziecko J. Cywul- 
skiego. Zawezwane pogotowie przewiozło je w 
stanie ciężkim do szpitala dziecinnego 

Alarmy pożarowe. — Wczoraj straż 0- 
gniową wysłano na ul. Zamkową 18 i Piłsud- 
skiego 37, gdzie wybuchły nieznaczne pożary 

— WYPADEK Z WACHMISTRZEM. 
Onegdaj wachmistrz 23 pulku ułanów 
w Nowej - Wilejce, Aleksander Węgrow- 
ski wypadł z wagonu biegnącego pociągu 
Nr. 716 i odniósł ogólne potłuczenie ciała. 
Węgrowskiego skierowano do izby, cho- 
rych. 

  

Wczoraj o godzinie 4-ej po południu 
rozstała się z życiem Ś p. Zofja z hr. 
Kossakowskich Meysztowiczowa, żona P. 
Aleksandra Meysztowicza, b. ministra 
sprawiedliwości, 1 b. Prezesa Komisji 
Rządzącej Litwy Środkowej, a matka 1. 
profesora Walerjana Meysztowicza, obec- 
nego radcy naszej ambasady przy Stoli- 
cy Apostolskiej. 

Zmarłą znały s erokie koła społeczeń- 

stwa wileńskiego, jako Panią dobroczyn- 

ną, która szła zawsze ubogim z pomocą 
: liczne towarzyszyły jej życiu błogosła- 
wieństwa. 

Ciężko dotkriętej 1odzinie ś. p. Zmar- 

łej redakcja ,„Słowa* składa wyrazy „aj- 
głębszego współ: ucia. 5 

  

Św. Hubert w 13 pułku ułanów 
Prawdziwą żyłkę sportową i niczem nie 

dający się ostudzić zapał, wykazali tegoroczni 
uczestnicy biegu śwł Huberta, który wśród о- 
kropnych warunków _ atmosferycznych odbył 
się 13 listopada w 13-ym pułku Ułanów Wileń 
skich. 

Grube płaty pierwszego Śniegu miotane wi 
churą z gęstemi kroplami deszczu, niemiłosier- 
nie cięły po twarzy i oślepiały oczy, a rozmok 
ła ziemia, wypryskując z pod kopyt, obiepiała 
mozaiką z błota pędzący cwałem liczny orszak 
ježdzcow i amazonek. Mastrował pułkownik 
Chmielewski na swym pięknym  Triumiie, za 
mm w długim szeregu ciągnęli wojskowi i cy- 
wilni goście i prawie cały korpus oficerski 13 
pułku ułanów. Bieg zaszczycił swą obecnością 
d-ca Bryg. Kaw. pułkownik Przewłocki, z sz- 
fem Szt. Bryg, mjr, dypl. Monwid - Olechno- 
wiczem, oraz mjr. dypl. Horodecki kpt, dypł, 
Młoszewski oraz mjr. Maciejowski, kpt. Mali- 
newski i kilku oficerów z rezerwy 13 pułku. 
Nie brakło także i pań które jak zwykie do- 
wicdły swej wytrwałości i zamiłowawa do 
spertu kto wię może czy nie większe jeszcze 
od swych współtowarzyszy (panie: p, mjr. 
Monwid - Olechnowiczowa, M. tubieńska, M. 
Łęska, por. M, Maciejowska, Rewieńska, M. i 
Z. Zawadzkie i por Aleksandrowiczowa). 

Trasa koło 10 km. o urozmaiconym  tere- 
nie, na którym wykwitałyż często gęsto sztucz 
ne i naturalne przeszkody, wiodła do gościń- 
ca, na którym rozegrał się finisz za uciekają- 
cym lisem (por. Nawrocki). Chytry był ten 
zwierz bardzo.. Dogoniła go i zdobyła lisi o- 
gon p, Marja Zawadzka. kak 

Potem zawrócono do lasu, gdzie już cze- 
kało liczne grono przybyłych różnemi pojazda 
mi widzów i gdzie pod rozstawionym namio- 
tem z ,tradycyjnym* apetytem zabrano się 
do pochłaniania ogromnych porcyj bigosu. Ża 
łosny widok przedstawiali uczestnicy „biegu, 
mokrzy, umazani błotem od końca butów do 
wierzchołka głowy, ale mimo to w świetnych 
humorach, dumni i zadowoleni z przebytych 
emocyj, na pamiątkę których uprzejmy dowód 
ca pułku wręczył każdemu śliczne strzemionko- 
brelok. 

Krążyły też ploteczki, że pewna osoba znę 
cona. rozchodzącym się daleko ponętnym aro- 
matem, nieco przedwcześnie... rozstała się z 
koniem, gdy ten również podniecony niezwyk- 
łą dla niego w tem miejscu wonią, wyraził 
gwałtownie swe zdziwienie i... popędził w kie 
runku dymiących kociołków. — "Dyskutowano 
też nad tem, by jednak na przyszłość sprzenie 
wierzyć się dacie 3 listopada i uczcić św. Hu 
berta wcześniej, gdy jeszcze czar swój rozie- 
wa wokoło nasza „złota polska jesień*.. Zacne 
mu patronowi biegów myśliwskich ujmy to 
w niczem nie przyniesie, a dla jego wyznaw- 
ców wielką dogodnością i korzyścią oędzie. 

Bawiono się potem przy kołacji i tańcach 
do późnego wieczora. Nastrój był jak zwykle 
w „trzynastce* przepojony pogodą, życiem i 
radością. Umie go wytworzyć zawsze pełen 
werwy, niestrudzony dowódca pułku pułkow- 
nik Chmielewski, roznieca go szeroko dotych- 
czasowy jego zastępca pułkownik Piisowski, 
(niestety, już pułk opuszcza wśród ogólnego 
żalu), podtrzymuje go z niesłabnącym nigdy 
animuszem cale grono mitych gospodarzy. Nic 
więc dziwnego, że goście czują się tu znakc- 
micie i szczerze są wdzięczni za tak rzadko 
dziś spotykane chwile prawdziwej  beztroskiej 
wesołości. 

„A gdy będziem się. kochali, 
W szczęściu, biedzie społem trwali — 
Nikt'i nic nas nie rozdzieli — 
I któż napaść się ośmieli!... 

Ат, — — 

"List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

‚ М związku z napaścią, skierowaną prze- 
ciwko mnie w numerze 279 „Dziennika Wilen 
skiego" we wzmiance p.t. „Porażka sanacji w 
Kole Medyków USB" uprzejmie proszę o umie 
szczenie następującego oświadczenia: 

1) W sprawie zarzutu złamania słowa ho- 
noru, podniesionego przeciwko mnie na wal- 
nem zebraniu Koła Medyków przez p. Gołor- 
skiego, odwołałem się na podstawie par. par. 
5 1 48 Statutu Oficerskich Sądów  Honoro- 
wych do właściwego Oficerskiego Sądu Hono 
rowego. 

2) Z odczytanego sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej wynika, że z ogólnej sumy fundu- 
szu pożyczkowego 510 zł. członkowie b. za- 
rządu Koła Medyków pobrali tytułem poży- 
czek krótkoterminowych 190 zi, co Komisja 
ERA „uznała za objaw wysoce niepoż?- y 

3). Kol. Zygmunt Kanigowski, członek u- 
stępującej Komisji Rewizyjnej, w przemówieniu 
swojem na walnem zebraniu zaznaczył, iż za- 
rzuty, postawione w ulotce przez kol. Suroża, 
ustępującemu zarządowi nie są r 
podstaw i że dziwi go mocno wrzawa, pow- 
stała z powodu wspomnianej ulotki. APE 

Łączę wyrazy szacunku i poważania 
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grodźfęhyka 
— OBRADY DUCHOWIEŃSTWA PRA 

WOSŁAWNEGO. — W dniu 28 ubiegłego 

miesiąca odbył się zjazd duchownych pra- 

wosławnych dekaniatu skidelskiego. 

Przedmiotem obrad były mastępujące 

zagadnienia: 
1) Stan religijno - moralny parafjan, 

oraz walka z upadkiem moralności. 

2) Sprawa misjonarska i walka z sek- 
eiarstwem. 

3) Stam kasowy cerkiewnych sum, do- 

chody kas cerkiewnych oraz podział pozy- 

cyj dochodowych, podatków i opłat. 

4) Wybory 3 delegatów ma posiedzenie 

kasy emerytalnej. 

5) Wybór nowego członka sądu hono- 

rowego. 
6) Wolne wnioski. 
Przewodniczył obradom dziekan skidel- 

ski (Paweł Wasielocki. W obradach wzięło 
udział 8 duchownych i 7 psalmistów. 

— ZMIANY (W! SĄDOWNICTWIE. Do- 

wiadujemy się, że wiceprezes Sądu Okrę- 

gowego w Gnodnie p. Dąbrowiski został 

zwolmiony m dotychczas zajmowanego sta- 
nowiska i przeniesiony па emeryturę. 

Są pogłoski, że nastąpią również zmia- 

my ną stanowiskach sędziów grodzkich w 
ckręgu grodzieńskim, 

— DZIWNE PORZĄDKI NA STACJI 
AUTOBUSOWEJ. „Stacja” autobusów za- 
miejscowych pozostawia dużo do życzenia. 

Właściwie samorząd nasz powinien' był 

    KINA P. T K. TEL. 214 
RRZRETOSZEPTTNRENE: SE PWROYZARS ORZEC 

Początki sesnsów: 18.15, 20.15 t 22.15 

GżuńękowisT 

kine „POLONIA 
Bscztowa 4. 

Dziś! LIANA HAID, IWAN PETRO- 
WICZ i GEGR6 ALEXAKDER 

w czafującym przeboju dzwiękowym 
o miłości, zdradzie i pięknych kobie- 
tach w stolicy zabaw Wiedniu p. t. 

„Bal w operze” 
Szaleństwo jednej nocy. — Bal ms- 
skowy. — Namiętne upajające tango.— 
Mitość mężatki i... ten trzeci, 
Tango „Santa Lucia“ i walc angielski 

„Muzyka taniec i noc*. 

wstęn об 80 gr. 

Dźwiękowiac 
Kise „ĄPGLEO" 

Deminik. 26. 
Film, łączący w sobie pięzno, przepych, 

erotykę i sensację 

Maradu 
W roli gł: Ch. Bickfo:d, R, Hobard i 
G. Rensvani. Wartość filmn przeszło 
2000000 dolarów. Prawdziwe wybu- 

chy wulkanów. 

Wsięp 70 groszy 

KINO „PALACE“ 
Grzeszk. 18. 

Czsrującz SUZY VERNOM, vybiiny 
tragik Michai BOHMEN i Kanry 
STUART w dramacie z życia emi- 

grzej: rosyjskiej, otoczonych zdsla od 

ojczyzny zgrają przebiegłych szpiegów 

„CZERWONY BIES" 
(TAJEMNA NOC) 

Piękes księżniczka w łapach rozbe- 
stwionega marynaria, Sensacyjny wy: 

g samolsiu z samochodem, 

WSTĘP GD 49 GR. 

   
     
    
    

    
    

      

      
    

      
    

     
       

        

          

    

      
        

        

      

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATÓWIO" 
QSFODNO, Brystdzka 2. 

Liljanka 
Figlarna LILIANA RARVEY i Henry Garat 
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Najmilszy i najwspanialszy film sczonn! 

zaopiekować się podrėžującymi autobusa- 
mi i urządzić rzeczywistą jakąś stację, 

obecnie mie mamy niczego, coby chro- 

niło przed zimne mi deszczem czekających 
na autobus. 

Niema żadnej poczekaini. Niema nawet 

ławki, na której pasażer mógloy zaczekać 

ma, autobus i dużo innych rzeczy, uiezbęd- 

nych podróżującemu. Na to potrzebna jest 

inicjatywa, potrzebne są odpowiednie fun- 

dusze i dobra wola, lecz niestety samorząd 

masz nie może pochwalić się temi „zaleta- 

та ; а narazie pasażer autobusowy zmu- 

szony jest stać czasem godzinami na desz- 
czu i marzyć o przyszłości, kiedyto będzie 

choć niajskromniejsza: poczekalnia. 

Również i my uzbroimy się w cierpli- 
wość i zaczekamy. 

"Tym razem chcielibyśmy tylko wska- 
zać na to, co można łatwo usunąć, chodzi 
o dość częste kłótnie między właścicielami 
autobusów i ich konduktorami, jako tež o 

obchodzeniu się tychże z pasażerami. Ma- 
my tu na myśli łapanie pasażerów, po któ- 
rem pasażer często wychodzi wprost potłu 
czony. A gdy pasażer już dzięki Bogu sie- 
dzi w autobusie, to niechcąc musi wystu- 
chiwać „rozmów między autobusiarzami, 
których ze względów cenzuralmych nie da 
się podać, a w samochodzie są przecież ko- 
biety: i dzieci. Władze powołane do czuwa- 

nia nad pasażerem wogóle, a nad autobu- 
sami, w szczególe, powinny by zaintereso- 
wać się tą sprawą. 

— TYDZIEŃ BIAŁEGO KRZYŻA. —- 

Cele i zadania Białego Krzyża ogólnie są 

znane i przypominać о mich jest rzeczą 

zbędną, gdyż wystarcza tylko wzucić okiem 

na statystykę z lat ubiegłych, aż do dnia 

dzisiejszego, aby stwierdzić, jak działal- 

ność PBK. z każdym rokiem wzrasta i w 
jakiej mierze instytucja ta pmzyczynia się 
do zmniejszenia anialfabetyzmu w wojsku. 

O ile przed paru laty, akcja oświatowa P. 
B. K. prowadzona była п szczupłych ra- 
mach, obejmując nieliczme j drobne oddzia- 

1у, о tyle w ostatniej dobie, bierzmy jako 
ilustrację garnizon: Grodmo, akcja ta moz- 

ciągnięta jest. na wszystkie oddziały woj- 

skowe. 

Ziarno to wiedzy, zasiewame mia terenie 
wojska, daje już plony w ciągu służby sze- 
megowca (Świadectwa z osiągniętego cen- 
zusu), a rozmasta: się już w pełni, na tere- 
nie wsi, osady, miasteczka, tam, dokąd żoł- 

mierz powraca po odbytej służbie. 

Cykle odczytów i wykładów z rozmai- 

      

tych dziedzin, zawdzięczając niestrudzonej 
pracy prelegentów, rozjaśniają mu umysł, 
i budzą w nim poczucie obywatelskie. 

'Godziny programowe Sekcji Świetlico- 
wej wdrażają żołnierza do potrzeby roz- 
rywki kulturalnej, dającej pożytek i ucie- 
chę a jednocześnie podnoszącej jego po- 
ziom umysłowy. To też żołmierz masz, po 
wyjściu z wojska, staje się sam, w swojem 
dawmem środowisku, kmzewicielem światła, 
kultury i postępu. 

Dający ofiarę na cele Białego Krzyża, 
może mieć tę niezawodną pewność, że ka- 
żdy grosz oddany rw Tygodniu, pójdzie na 

La SA4AAAAAAALAADADAAAAAAMAAA AAA AAA AAS BAAAS ć 

Największą i nalbezpietz- 
młefszą zbłornicą kapitałów 

i eszczędneści 

jest KOMUNALNA KASA 
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SSZCZĘDBKOŚCI POWIATU 
6RSDZIEŃSKIEGS 

Wysokie oprocentowanie —całko- 
wiłe bezpisczeństwo — wypłaty 

ma każde żądanie. 
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„ Wstęn 6d 75 Gr. 

chce słę rozwieść 
| 
| Wersja francuska. 
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SKLEP RADJOWY „„EEEERERĘĆ* 
Grodno, ui. Dominikańska i tel. 186 

Konto czekowe P. K. O. 82.157. 

— POLECA — na rety 

za 19 
głośnikiem akumuiator 
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3.1smpowy odbiarnik radiowy, z lampami (Philips'a). 

  

i sprzętem antenowym 

NA 19 MiESiĘcy PO 10 ZŁ. 

Ra raty 

0 zł. 
baierją anodową 

  

  

  

   NUMEDREJCZE 

WACŁAWA WALICKA 

Na poz 
„  Mikoła, któregoś dnia przyszedł na 

wczesny obiad wiejski i powiedział Ma- 
rusi, że widzieli ludzie babkę, która 74= 

powiedziała powrót. Chciał jeszcze coś 
powiedzieć, ale mimo nalegań  Marusi, 

„zamilkł i zamyślił się. 

Tegoż dnia o zachodzie słońca wy- 

szedł Mikoła przed chatę i usiadł na 

ławeczkę koło wysokich malw, które 

zaczęły właśnie pięknie kwitnąć. Rap- 

tem podeszła do niego Matriona. Zmie- 

niona była bardzo. Nie mówiąc nic, u- 

siadła koło Mikoły na ławce. Długa chwi 

la milczenia, Mikoła zdziwiony patrzał 

bokiem jakoś na  Matrionę. Wreszcie 

odezwała się: „Widziałam waszą babkę 

w noc na św. Jana“. 

   

raniczii 
wiewa, kości z pod płachty widać na- 

gie 

„Nii gdzież kości — żywa przecie,” 

„Taka sucha, że nogi i ręce jak ko- 
ści... Takiemi żółtemi kościanemi ręko- 
ma zioła zbierała tam, gdzie krowy się 
pasą — wiesz? Koniec mój teraz“.. 

Mikoła spojrzał z gniewem na Ma- 
trionę. : 

„Pewno, že koniec. Babka była zu- 

pełnie o czarach zapomniała, żyła przy 

nas pobożnie — twoja to sprawka, że 

do czarów powróciła. A ty czego po no- 

cy przed św. Janem łazisz — też wiedź- 

ma i gorsza jeszcze od babki, bo bab- 

ka zamłodu cicho żyła i na czarach się 

e znała, dopiero potem coś w nią wstą 

piło' 

pożytek nietylko dnia dzisiejszego, ale ku 
tworzeniu jaśniejszego Jutira. 

— BAPTYŚCI CHCĄ MIEĆ ZBÓR W 
WOŁKOWIYSKU. — Baptyści m. 'Wołko- 
wyska i gimin; Biskupice, Roś i 'Wolpa, po- 
wiatu grodzieńskiego wnieśli podanie do 
Stamostwa powiatowego z prośbą o zalega- 
lizowanie w Wołkowysku zboru ewanige- 
licznych chmzešcijan. 

Podanie podpisało około 50 baptystów. 

  

  

— PIĘKNY CZYN HARCEREK 2-giej 

DRUŻYNY IM. ELIZY ORZESZKOWEJ. 

W czasie Zaduszek, harcerki 2-giej dru- 

żyny harcerek im. Elizy Orzeszkowej 

spełniły swój dobry, uczynek i zajęły się 

opuszczonemi i zaniedbanemi grobami, któ- 

re uporządkowały, ozdobiły uwitemi przez 

siebie wieńcami i pozapalały na nich świe- 

ce. Fakt ten tak bardzo godny uznania, 

nasuwa myśl, że możnaby wykorzystać za- 

pał młodzieży hamcerskiej i zorganizować 

przy jej pomocy, jakąś stałą opiekę nad 

grobami wogólności a poległych obroń- 

ców Ojczyzny w szczególności . 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE 

CHÓRU ji ZESPOŁU MUZYCZNEGO 

SHKCJI OSWIATOWEJ BEZPARTYJ- 
NEGO BLOKU. Dnia 4 b. m. odbyło się w 

tokaiu Sekr. Wojew. B. B. W. R. w Nowo- 
gródku zebranie orgamizacyjne chóru i ze- 
społu muzycznego podsekcji artystycznej 
działającej z ramienia Sekcji Kulturalno - 
oświatowej Bezpartyjnego Bloku Współ- 
pracy z Rządem. Mimo braku światła, 
gdyż elektrownia. była przez kilka godzin 

mieczynna, zebrało się kilkadziesiąt osób 
z pośród których trzydzieścia kilka osób 
zapisało się ma listę członków chóru, kilika- 
naście zaś do zespolu muzycznego. Prze- 
wodniczący podsekcji artystycznej prof. 
Kamol Łoziński przedstawił zebranym zna- 
czenie kulturalne zapoczątkowanej akcji, 

oraz plan działania poczem wywiązała się 

obszerna: dyskusja, w której poruszono sze- 
reg spraw organizacyjnych. 

   

  

  

— SKIANDALICZNY TABOR AUTO- 

BUSOWY NA LINJI BARANOWICZE— 

SŁONIM. Przed dwoma dniami koniecz- 

ność zmiusiła mnie do użycia nowoczesnego 

środka lokomocji — autobusu, na przest- 

rzeni od Slonima do Baranowicz. Krótko 

przed godz. 16 przybyłem na przystanek 

amtobusowy w Słonimie, gdzie oczekiwał 

już autobus Zieleniewskiego, zapelniony 

pasażerami. Auto zewniętrznie w stanie za 

niedbanym; brudne, odrapane, wewnątrz 

było tem gorsze, że mie posiadało nawet 

wszystkich szyb, część wybitą i zastąpiły 

je dykty. W chwili ruszenia, poczułem do- 
pieno kawalerską jazdę trzęsącego się ma 

bruku samochodu, która była tem bamdziej 

denerwiująca i dokuczliiwsza, że do ciągłego 
wistrząsania dołączał się jeszcze trzask roz 

iklekotanych części samochodu. 

W rozmowie z właścicielem autobusu, 
kkóry chętnie udzielając wyjaśnień infor- 
muje mnie, że jego spólink G. Kuszezyński 

ma również mielepszy samochód, posiada 
koncesję, pomimo, że jest sądownie kara- 

ny za kradzież, Czas leciał szybko i nieba- 

wem ukazały się na horyzoncie świałła 

paranowickie. Nagle autobus zatrzymuje 

się. Coś się stało z kolem. Po ikilkuminiuto- 

wej przerwie ruszyliśmy dalej, by jadąc 

żólwim. ikrokiem, dotrzeć do peryferyj Ba- 

ramowicz, gdzie ponownie zatrzymano sa- 

mochód i oświadczono, że z powodu zepsu- 

cia się kołe, musi mastąpić dłuższa przer- 

wai w podróży i dlatego uprzejmy pan wła- 

ściciel proponuje udanie się pasażerom na 

piechotę do miasta. Część podróżnych była 

w niemałym kłopocie, bowiem miała przed 

sobą ewenitualność spóźnienia się na po- 

ciąg (do Wilna), dlatego też goniła co 

tehu na ulicę Szeptyckiego, by tam znowu 

skorzystać z taksówki, aby dojechać na 

czas do pociągu, pozostawiając w sercach 

swych „giłęboką wdzięczność” za tego ro- 

dzaju środki! lokomicoji. 

Pisząc tę wzmiankę, nie mamy na celu 

napastowania kogoś z przedsiębiorców 

autobusowych, lecz chcemy zwrócić uwa- 

gę czynników do (tego powołanych, by stan 

podobny uległ jak majszybciej likwidacji! 
Wik. 

   

    

POD ROZW AST 

Mikoła, ty mi jeszcze teraz miły, o, jak 

miły! Niechby to dziecko twoje było, 

szanowałaby je, hodowała, a tak niech 

przepadnie i ja z niem! Umyślnie pa- 

trzała ja na babkę, wiem, że na zgubę 

sobie i jemu, ale niechta, co chee bę- 

dzie... Wiesz, Mikoła, straszna twoja 

babka: chodziła tak po polu, długa, bia- 

ła, jak ta śmierć i zbierała zioia; Cza- 
sami jakby garb ginął, to zaowu wyra- 

stał... aż tu księżyc na niebie się poka- 

zał z za czarnego lasu, taki czerwony, 

jakby pijany — babka na księżyc się 

obejrzała, na ziemię przysiadła i za- 

częła jak ropucha skakać, patrzę potem 

coraz mniejsza, mniejsza — aż w ropu- 

chę się przemieniła i do rowu, wiesz 

tego przy pastwisku, wskoczyła. ]a nie 

wytrzymała i jak wzięła uciekać, to nie 

wiem, jak do chaty wpadłam. Oj, stra- 

szno!“ 

Mikoła słuchał i milczał. Żal mu 
było baby, ale nigdy do niej serca nie 

złością: 
„Nu i coż?* — ponuro zapytał Mi- Wi nę ‚ miał i gdy skończyła, rzekł ze 

kóz „ Wiem, że ja winowata, przychodzi- „żeby się babka w ropuchę przemieniła, 
> : „la do mnie, prosita, žeby was w spoko- w to za nic nie uwierzę. Ze strachu się 

_ „Wiedźma ona, czarownica — och, ju zostawić, ale się jej przyznała, że tobie to przyćmiło, bo tak mówią, że 
Mikoła, straszno! Patrzę — idzie do szczęście marusine mnie żyć nie daje. czarownice mogą się przemieniać w ro- 
śmierci — kostuchy podobna, płachtą I prawda, že nie daje. — Wszystko 'mi puchę, w kota czarnego... 14% ty ode 
tylko nakryta, kosmy białe wiater roz- zajedno — niech co chce będzie! — Oj, mnie, odczep się raz nakoniec!“ 

EEST — — eko Pf i is SS S i a a ) САЛЕ 

B/ydawca; Stanistaw Mackiewicz * 
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Dziš niubienica publiczności, vohsterka łimów „Precz z miłoścą*, „Z iczkszu księ iiczki', „Dzcga do 

aja”, „Kongres tań.zy*, „L'ljrnka chce się rozwieść" 
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Ned program: Urozmaicone dodaiki dźwiękowe 
Początek seansów o g.4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

Ceny od 25 =roszy. 

^` 
Dziś premjsr=:! Nie:wykly f im rewetrcyjny g'ośn'go sowiecki+go „tżysera M Gerrnga 

GEMEKRA KOBIETW 
Bohaterką tego niezwykłego £rcydziełs jest premjowsna gwiszd» najwigkszej wytwórni Paramount 

bźwięskowe 

Kino 

HELIGS 

  

Siivia Sidney 
Fiim porywający silą trešci i gięboką g'ą, Symfonja przeżyć, uczuć, wrażeń imiłsści Ned p'cgram: Atrakcje dźwiękowe 

Na 1-szy sesns ceny zniżone. — Początek o godz. 4, 6. 8 i 10.2 20   

  

Łzwiękowe Kino 

„PAN“ 
Wilke 42, tel. 5-28 

Dzis 

  

& 

  

w superprzeboju sezonu o którym mówi całe Wi 

  

Mino BLOND VENUS 
   IETRICH | 

  

Dźwiękowe kino Dziśl Najpotężniejsze arcydiieło BROARARŚ E CYGAŃSKIE 

  

  

HOLLYWODOS muzyczne wszystkich czasów 

Mickiewicza 22 W rol. gł. Brigida Helm i Józef Śchildkraut orsz świstowej sławy orkiestra cygańska Radego 
tel. 15-28 Uwaga! Niektóre romsnse będą wykonzne w języku rosyjskim к 

i N»d program: atrzzcje dźwiękowe. Ceny miejsc; Parter od 43 groszy 

Radio wileńskie Koło Akad. Polskiej Młodzieży an 
WTOREK, DNIA 8 ŁISTOPADA 1932 R. Szkoinej 2 

11,40: Przegląd pras, Komun. meteor., 
Czas. 14.55: Program dzienny, 15,00: Koncert 
dla młodzieży płyty. 15.40: Komunicat. 15,50: 
Pieśni włoskie. 16.00: Wśród książek. 16,15: 
Audycja dla nauczycieli. „Zajęcia po: kolnie 
młodzieży i ich miejsce w organizacji szk”|- 
nej”. 16.30: Radjowa Gazetka  rzemiesinicza. 
16.40. „Jak powstaje papieros?" -- odczyt. 
17.00 Koncert. 17,50: Przemówienie w języ- 
ku angielskim Dyr. Międzynarodowego Biura 
Pracy w Genewie p. H. B. Butlera. 18.05: 
Program na šrodę, 18,10: Muzyka lekka i i4- 
neczna. 18,50: „Krzewienie się polskości na 
Litwie w dobie ucisku* —odczyt litewski. 1905 
Rozmaitości. 19,10: „Historja loterji w Polsce" 
— odczyt. 19,20: „Co nas boli*-.. przechadzki 
Mika po mieście. 19.50: „Dzieaaiczek  Stut- 
gardzki Chopina“ -— feljeton. 19.45. Praso- 
wy dzienik radjowy. 20.00: d. «c. koncertu, 
21,15: Komunikaty, Wiadom. sportowe, doda: 
tek do prasowego dziennika radjowego, 21.35: 
Recital fortepianowy. 22,00: Kwadrans literac 
ki (St. Żeromski).. 22,15: Muzyka taneczna. 
22.55: Komunikat meteor. 23.00: Muzyka t* 

„I M E AA An 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
vewiru I-g0 Zz siedzibą w Wilinie, przy ul. 
św. Jańskiej Nr. il m. 3, zgodnie z art. 
1080 U. P. €. podaje do wiadomości publicz 
nej, że w dniu 29 listopada 1932 r. od go- 
dziny 10 rano, w Wilnie, przy ul. Piłsud- 
skiego Nr. 24, odbędzie się sprzedaż z licy- 
daeji należącego do Borysa Kwartaca ma- 
jątku ruchomego, składającego się z mebli, 
naczyń stołowych, patefonu f. „Odeon“, 
maszyny, do pisania f-my Haas Odessa, о- 

szacowianych nia sumę zł. 5.690. 
Ogłoszenia wywieszone: 1) na demu 

gdzie mieszka pozwany, 2) w kancelarji 
Komormika i 3) w: różnych punktach miasta 

Komornik Stefan Wojciechowski. 
sė J) A) US 

  

  

   

  

  

  

  — BRAWO, [PANIE BURMISTRZU 

ZADURSKI. — W tych dniach položony 

został na ulicy Falkowskiego kamienny 

chodnik, dzięki czemu dziatwa ima jak 

i mieszkańcy tej ulicy uchronieni zostali 

ой topienia się w: błoce po kolana, nastęn- 

nie zbudowano mostek przy końcu ul. 

Szkolnej, o który słusznie mieszkańcy tam- 

tej dzielnicy upominali się. Wreszcie ma 

skutek naszego alarmu zrobiono dła drze- 
wek na kolonji urzędniczej mależyłte pod- 
pórki. Jest to, jak widzimy, dosyć duży 
wysiłek pana burmistrza Zadurskiego, za 
co należy mu powiedzieć: Brawa! Mamy 

jednak jeszcze pewne usterki, które przy 

dobrych chęciach pana burmistrza dadzą 
się niewątpliwie usunąć. Chodzi. mianowi- 
cie o jaikie - takie świałtło ma kolonji urzę- 

dniczej, bo takie tam panują ciemnści e- 
gipskie, że wieczorem trudno jest się do- 
stać do domu, nie wlazłszy po kolana do 
błota iałbo jakiegoś „wilczego dołu”, a przy 

tem i o napad rabunkowy nie trudno w 

takich ciemnościach. Jeśli się mie mylimy, 

to jak przyjeżdżał do Lidy pan minister W. 

R. i O. P., ma wyświęcenie szkoły: powsze- 

chnej to Światło było, a zaraz po jego 0d- 

jeździe zostalo zajęte. Ciekawe dlaczego? 

      

         

  

Matriona dziwnie pokornie wstała i 

cicho odeszła do swojej chaty. 

* т + 

Świt dopiero ukošnemi promieniami 

zaglądał do uchylonych okiennic chaty 

Mikoły, ale w chacie ruch już był daw- 

ńó, wprawdzie ruszano się jakoś tak 

cichutko, ostrożnie, ale piec palił się od 

godziny, woda się grzała, coś się w 

garnkach gotowało. Krzątała się jakaś 

obca starsza kobieta, którą Mikoła z 

miasteczka pobliskiego wczoraj zwie- 

czora przywiózł, gdy Marusia zasłabła, 

druga — rosła dziewczyna już dawno 

była zgodzona na ten czas do gospodar- 

ki. Mikoła też był w chacie i piasto- 

wał pieczołowicie kwilące zawiniątko, 

na które matka rzucała uśmiechnięte 

spojrzenia. Osłabiona była i blada, ale 
jużby rada zerwać się z łóżka, a przy- 
najmniej usiąść, na co jej nie pozwatała 

babka — powitucha, którą w mieście 

powituchą zwano. Po całej wsi gruch- 

nęło, że Mikoła z miasteczka akuszerkę 

przywiózł, a nie chciał słyszeć nawet o 

starej Annie, która wszystkim we wsi 

rodzić pomagała. Wprawdzie pomoc ta 

kończyła się czasem śmiercią dziecka Ib 
matki, nieraz jednem i drugiem, tub 
   
         

Drukarnia wydawnictwa. „SŁOWA'. 

A 

3 X 

Wilnie. | 
  

Zarząd Akad. Koła Polskiej Macierzy Szkol 
nej ogłasza, że w dn. 9 listopada br., o godzi- 
nie 19, w lokalu przy ul. Wiłeńskiej 23 m. 9, 
rozpocznie się Bezpłatny Kurs pracy spolecz- 
no-oświatowej pod kierunkiem p. Stan. Ciozdy 
dyr. P.M.S. 

Kurs ten będzie miał na celu zapoznać sze- 
rokie zastępy Koleżanek i Kolegów z metoda- 
mi i formą pracy społeczno - oświatowej po- 
zaszkolnej. Wykłady dotyczyć będą: 

1) prelekcyj popularnych, 
2) kursów dla dorosłych, 
3) teatrów amatorskich, 
4) bibljotekarstwa, 
5) wycieczek krajoznawczych, 
6) spółdzielczości. 
Na wykładowców zaproszono znanych dzia 

łaczy społeczno - oświatowych. 
A więc niechaj wszyscy, którzy chcą pra- 

cować na polu oświaty pozaszkolnej, przybędą 
tłumnie na Wileńską 23—9, w środę, o godzi- 
nie 19. Zapisy przyjmuje Zarząd Akade. Koła 
PMS w lokalu przy ulicy Wileńskiej 23 m. 9, 
codziennie w godz. 20—21. 

Koleżanki i Koledzy, którzy zapisów nie 
będą mogli uskutecznić z najrozmaitszych przy 
czyn, mogą zapisać się w dniu rozpoczęcia 
wykładów. 

Za Zarząd Mszańkowski. 

Druga tura 0. T. W. 
Przed kilku dniami objazdowy Teatr W1 

leński pod kierownictwem p. ]. Budzyńskiego, 
w składzie: Jan Bonecki, M. Szpakiewiczowa, 
Jasińska, Bielecki, Braunówna i inni, wrócił 
z podróży objazdowej po woj. Wileńskiem i 
Nowogródzkiem. Teatr wystawił na prowincji 
„Szczęście od jutra” Kiedrzyńskiego. Przedst 
wienia cieszyły się wielkiem powodzeniem 
przy przeciętnej frekwencji 80 proc., niestęty, 
brak specjalnych zniżek kolejowych (teatry 
wędrowne korzystają tylko z normalnych zii- 
żek wycieczkowych) utrudnia w znacznym 
stopniu działalność O. T. W. W kilku  miej- 
scach Teatr otrzymał podziękowania od sta- 
rostów za odwiedziny, gdyż na prowincji а- 
je się systematycznie odczuć brak lżejszego 
repertuaru teatralnego. Należy jeszcze doda*, 
że O.T.W. nie korzysta z żadnej subwencji, a 

ażony w meble, dekoracje, 
ii 

в /. wyruszył na drugi objazd 
szej prowincji z dwoma sztukami. Paunq— 

ką na przedstawienia popołudniowe i 
na wieczorówki. W 2-giej turze biorą 

udział następujący artyści poza wymieniony- 
mi. Zarębińska,, Stanisławska, Molska, Gliński, 
Locdl, Kubiński i inni. 

W grudniu i styczniu teatr wyrusza w 
objazd z głośną sztuką „Sztuba“ K. Leczyckie- 
go. Trzecia tura obejmie również i woj. Po- 
leskie. 

Dobra opinja O.T.W. oraz dotychczasowe 
powodzenie Sztuby, wróżą sukces i tej trzeciej 

podróży teatralnej. 

(J) J) UM 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

6 rew., W .Cichoń, zamieszkały w Wilnie, 

ul. Wiwulskiego 6—19 ma zasadzie ant. 

1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 8 listopa- 

da 1932 r. od godz. 10 rano w Wilnie, przy 

ul. Mickiewicza Nr. 37 odbędzie się sprz 

daž z przetargu publicznego ruchomości. 

należących do Pawła Andrejewa, i składa- 

jących się z maszyny do pisania firmy Re- 

mington, oszacowanych na sumę zl. 450. 

Komornik W. Cichoń 

Wi y UMi A 

PRIOR AARLDAISS 

   

  

   

    

   

    

ciężką chorobą matki, ale nikomu nie 

przyszło na myśl, aż w miasteczku w 

szpitalu szukać akuszerki. Mikoła sły- 

szał we dworze, że lepiej wziąć akuszer 

kę, niż ryzykować, i odrazu się zde- 

cydował. Teraz rad był że wszystko 

poszło szczęśliwie, że ma chłopca i 

tkwif w chacie, chociaż żona radaby go 

do roboty wysłać. 

„Dajmi mi synka*, — napierała się, 

„tobie już czas jeść i iść". 
„Nigdzie ja dziś nie pójdę, pilneeį 

roboty nie mam w polu, a w domu mn 

niejedne obrządzić i synem się chcę 

nacieszyć. Maruśka zuch — bez miesią- 

ca rok, jak się pożenili i już jest sy1. 

Nu, żeby była córka, dałby ja tobie!" 
„I cėrkęby przyhołubił, żeby Pan 

Bóg córkę dał. Widzę, że w sam raz 

wróciłam — na chrzciny”, — rzekła 

babka, ostrożnie otwierając drzwi. 

Wślizgnęła się cicho, pogodna, u- 

śmiechnięta, tylko bardziej zgarbiona i 

z dużym węzłem na plecach. Węzeł za- 

raz na ławie złożyła i podeszła do ióż- 

ka. 
„Widzisz nakupiła ja tobie gościnców, 

Maruśka, a gospodyni księżowska nada- 

wała mnie. dużo. Przyniosła ja herbaty, 

cukru, śliw suszonych, «miodu i taki 

piegor zdobny. A na chrzciny  nagotu- 

WŁ. CZAPLIŃSKI 
Dominikańska 8, filja Wielcs 13. Poleca 
cbuwie własnej pracowni w wisikim wybocze 
damskie, męskie i dziecinne. Na Gcezom zi- 
mowy Kalosze, Śniegowce, wielki wybór 
pantofli raznych raz obuwie specjalne do 

śniegowców po censch bardzo uiskich. 
L 

SABIKET 
Racjonalnej kosmeżyki leczniczej 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odówieżć, 8- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczsy 
twarzy. Masaż ciałą, elektryczny, WySzezta- 
płający (panie). Natryski „Hormone” według 
srot, Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. fx- 
dywidualne dobieranie kosraetyków do kaz- 
daj eery. Ostatnie zdobycze kosmetyki "5- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. E P. 

  

  

  

      

Lekarze 
T] 

DOKTOR 
Zeldowicz 

  

Mieszkanie 
2 pokoje z kuchnię do 
wycajęcia. Dowirdzieč 
się Biaiostocka 6 — 1 
codziennie od 3 pogoł. 

chor.skórne, wenerycz - do 4.30 
ne, narządów moczo- 2 
wych, od-9 do 1, 5— 4, rak Ć sex 

DOKTÓR kanie z wyso <i> = 
ZELDOWICZOWA _ cja. Gimnazjala 4 74 

kobiece,  weneryczne, —— —— - 
narządów . moczowych 

    

odl2 — 21 0d4-6 +. 
ul. Mickiewicza 22 POSZUKUJĄ 

= tel. 277. SRATY 

BAREAOBADOEORNO A ata 8 Е INTELIGENTNA 
žŽuruo uczciwa szuka posady 

aw gospodyni u samotne- 

иии Zo. Oferty pod_1778. 
EK СОН 

Różne       

  

    
DZIERŻAWY 
majątku Średniej wiel- 
kości poszukuję z in- 

  

s ac NG“ wentarzem lub bez. O- 

i K. i'A. FIBIGER "19" | Dioso adiesaė . — S. Chalecki m. Cer- 
uznane za najlepsze W kliszki — p. Święciany 
kraju. — Sprzedaż na wyj 
raty i wynajęcie. — _° 
Kijowska 4, H. Abelow 

SANKI 
parokonne i pojzeayń 
cze, tamże 

OSOBA 
INTELIGENTNA 

„ Ślepa i schorowasa -— 
No. najzupełniej opaszcze« 

z powodu ną żyjąca Н tyko z 

  

     

      

zmniejszenia tabort PO фазЫ | uczciwe 
cztowego par>kosnej - która ją z R 
uprzęży 12 k ietow swego Z» strzę- 
do sprzedania. Szcpty į dziś woła © ga- 
ckiego 5. r stę o ski 

AAS AAAALBAŠAKABABAAI god Hierą @ 
ю; do Redakcji „Sława* 

        

o D STĄPLĘ = = 
umeblowane 4 - poko- — *3AA3AAAAAAAAAAAA444 
iowe mieszkanie — z POPIRSAJCYE 
kuchnią i wygodami 
w centrum miasta. 
Adres w administracji." LO.P.P 
== — — — -— ы 

      

napieczem — zobaczysz!* Gła- jem i 
skała Maruškę serdecznie po głowie i 
wnuka z rąk Mikoły wzięła i do šwia- 
tła podniosła, by mu się przyjrzeć. Pe- 
tem na łóżku Maruśki przysiadła ze śpią- 
cem dzieckiem na ręku. Mikoła serdecz 

nie patrzał na babkę i wreszcie rzekł: 

„Teraz babka w domu siedzieć bę- 

dzie”, prawnuka hodować i Maruśkę 

uczyć dzieci hodować. Stara babka — 

niema co po świecie łazić — jak do ka- 

ścioła, koniem podwiozę*. 
„Będę, będę w chacie siedzieć — 

nie mam już sił — ostatnia to byta mo- 

ja droga. I niema poco — spokojnie u 
nas będzie, a zato niespokojnie będzie 
tam... I jakby na potwierdzenie tych 
słów wpadła jakaś baba do chaty, wo- 
łając. „Dajcie waszą powituchę, Ma- 
triona umiera, a dziewczynka słaba — 
nie płacze nawet'.. „Przed czasem dia- 

tego", rzekła babka i razem z powi- 

tuchą poszła do Matriony. Po godzinie 

powróciły obie „Matka, — powiedziała 
babka — przeżyje, ale dziecko już umar 

ło, ochrzczone chwała Bogu. Umyli już, 

ojciec skądyś wrócił — znalazł się, tru- 

mienkę robi, trzeźwy dziś. Matriona „ła 
cze i dziecka od siebie wziąć nie daje. 
Opamiętała się, zdaje się”. 

PCN. 

   Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński,


