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Inepiotki, bndzące Smutne nyśli WIELKA MOWA VON PAPENA 
Przed miesiącem odbył się w War- 

szawie VI Zjazd Fizyków Polskich. 

Zjazd ten zasługuje na szczególną uwa- 

gę tak ze względu na wysoki poziom 

obrad i referaty, mające ogólne znacze- 
nie, — jak i ze względu na specjalią 

rolę Wilna, które wystąpiło z trzema re- 

teratami i chlubnie się popisało nowym 

bardzo poważnym i pożytecznym kwar 

talnikiem dydaktycznym p.t. „Fizyka i 
Chemja w Szkole. 

Z referatami wystąpili: profesor U. 

S.B. dr. Józef Patkowski, prof. dr. Wa 

cław Staszewski, tkwiący jednocześnie 

w szkolnictwie wyższem i średniem, 

oraz dyrektor wzorowej Szkolnej Praco- 

wni Przyrodniczej A. Dmochowski. 

Dr. Wacław Staszewski, przedstawi- 

ciel skazanego obecnie na zagładę typu 

nauczyciela — naukowca, człowiek 9 

szerokich horyzontach i mocnej indy- 

widuałności, wygłosił referat na temat 

„Kształcenie nauczycieli fizyki, W  re- 
ieracie tym mówił tylko o bolączkach w 

dziedzinie nauczania fizyki w szkole 

średniej, — dokładnie zanalizował stan 

rzeczy i jego przyczyny, oraz wskazał 

drogi, prowadzące do naprawy  stosiun- 
ków. 

Obraz zarysowany w referacie i 

fizyków, jest bardzo 
wyrazisty a wskutek głębokiego ujęcia 

przekracza ścisłe ramy określonego od- 

cinka pracy w szkole średniej i staje 

się obrazem ogólnego stanu naszej szko- 
ły w chwili obecnej. 

Referat zaczyna się od stwierdzenia 

niepokojąco niskiego poziomu wiedzy na 

szych maturzystów i bardzo słabego 
wyrobienia umysłowego. 

Tyle już podawano przykładów na 

ten temat, tyle krąży anegdotek, z któ- 
rych już nawet i śmiać się nie możua, 

— tak bolesne i ponure budzą refla- 

ksje!.. 

Dr. Staszewski przytacza autentycz - 

ne odpowiedzi kandydatów na Wydział 

Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego, 

którzy na egzaminach konkursowych po- 
pisywali się taką wiedzą: 

Mikroskop składa się z okularu i całe- 
go szeregu lunet. Gdy promienie trafiają na 
otwór mikroskopu, to odbijają się _ podobnie, 
jak w zwierciadle i dają obraz powiększony 
obiazu... 

Promienie x zalamują się tylko w mate- 
zak delikatnych, nasze ciała są na to za 

> Najważniejszą częścią tego przyrządu 
(nonjusza) jest Śruba która posuwając st2 
z deszczulką po drugiej deszczułce z oznacze- 
niem centymetrem daje określenie długości... 

Ale nie ośmieszajmy poczciwego Wilen- 

ka, nie wyobrażajmy sobie, że tylko na 

naszym terenie maturzyści posiadają 
tak gruntowne wiadomości z zakresu fi- 

zyki 1 tak pięknie się wysławiają po 

polsku. I gdzie indziej nie jest lepiej. 

Konkursowy egzamin wstępny do 

Akademii Górniczej w Krakowie w bo- 

gatym swym płonie ma takie kwiatki: 
Masą nazywamy stosunek objętości ja- 

kiegoś ciała do jego ciężaru. Siłą nazywa ny 
działanie jakiejś masy, wprawionej w ruch 

I sile bezwładności lub zapomocą drugiej 
Si Va - 

Newton wynalazł i udowodnił wiele zja- 
wisk__ fizycznych... 

Zasady Newtona mają wielkie zastosowa- 
"nie, chociażby nawet w życiu codziennem. Je- 

żeli my jakąś rzecz położymy, chociażby na- 
wet pieniądze w banku, a później zobaczymy 
porozrzucane, to zaraz powiemy, że ktoś tu- 
szał... 

Erg jest to siła jednej dyny, która jedno- 
stkę masy przenosi 0 1 cm. w czasie 1 sek. 
Zdawałoby się, że energja, zużyta na przynie- 
sienie drzewa, ginie, jednak tak nie jest, po- 
nieważ, gdy zapalimy drzewo, spalając się 
zamienia energię mechaniczną na cieplną. Na- 
wet człowiek, umysłowo pracujący, zużywa 
pewien zasób enrgji, która zamienia się na 
energję cieplną, ponieważ umysłowo pracują- 
jący poci się... 

Praca umysłowa męczy człowieka, po niej 
człowiek czuje się zmęczony, chociaż się nie 
poruszał i mięśnie jego nie pracowały, lecz 
pracował jego umysł, w którym zachodziły róż 
ne reakcje chemiczne, połączone z podniesie- 
niem się temperatury i wysyłaniem fal moz- 
gowych... и 

Dość tych przykładów!.. jest ich 

znacznie więcej, a każde nowe egzaminy 

zwiększają ich ilość, — ale i przyteczo- 

nych wystarczy, aby stwierdzić z całą 

pewnością, iż w naszej szkole nie wszy- 

stko jest w porządku. 
Przecież to są odpowiedzi na egza- 

minech konkursowych, do których zgła- 
sza się młodzież lepiej przygotowana i 

zwykle, w okresie letnim, uzupełniająca 
wiadomości, wyniesione ze szkoły!.. U- 

derza w tych odpowiedziach nietylko 

iCZegO a-u 

przerażające nieuctwo i brak inteligen - 

cii, ale i zastanawiająca nieporadność 

w wysławianiu się. I to może jest naj- 

S:raszniejsze. Wiedzę zawsze można uzu 

pełnić, ale ten, kto zdobył maturę, nie 

um'ejąc logicznie rozumować i popraw 

nie wysławiać się po polsku, ten już prze 

padł na zawsze!... Żaden uniwersytet 

niż zrobi z takiego pocącego się intelc- 

krnalisty — człowieka naprawdę inteli- 

gentnego, choć, niezawodnie, w swoim 

czasie obdarzy go dyplomem magister- 
skin... 

Jakież są przyczyny tak słabego przy 
gotowania naszych maturzystów, — tak 

ikłych wyników, bądź co bądź znaczne - 
go wysiłku szkoły?.. 

Referent, wciąż mówiący o nauczaniu 

tizyki, ustala takie przyczyny niskiego 
poziomu nauki: 

a) Zbyt obszerne programy, o których 
formalne wykonanie usilnie ubiega się więk- 
szość nauczycieli. 

b) Ogromne przepracowanie 
żonych nauczycieli, 

c) Brak pomieszczeń na gabinety i 
cownie fizyczne. 

‚ d) Brak środków na należyte prowadze- 
nie pokazów i ćwiczeń uczniowskich. 

e) Wadliwa organizacja egzaminów ma- 
Ks wiodąca do unikania egzaminu z 
zyki. 

f) Brak należycie przygotowanych nauczy 
cieli i wizytatorów fizyki 

Przyczyny niedomagań szkoły w dzie- 

dzinie nauczania fizyki, ustalone przez 

doświadczonego i doskonale naukowo, 

źle uposa- 

pra - 

przygotowanego nauczyciela, uderzają 

trafnością ujęcia. 

Te właśnie — i tylko te! — przy- 

czyny sprawiają, iż szkoła średnia nie 

może się należycie wywiązać ze swych 

zadań!... Odrzućmy punkty „c* i „d“ 

lub zamiast gabinetów fizycznych wspo- 
mnijmy np. Bibljoteki — i oto będzic- 

my mieli dokładne określenie słabych 

stron nauczania każdego przedmiotu w 

szkole średniej. 

Wadliwy sopsób kształcenia i kwa- 

lifikowania nauczycieli, wadliwy układ 

programów i wadliwa organizacja nau- 

czania i kontroli nauczania — oto są 

główne powody smutnego stanu rzeczy. 

Nauczyciele gimnazjalni obecnie znaj 

dują się w sytuacji wyjątkowo ciężkiej, 

przedewszystkiem pod względem mate- 

rjalnym. Marne uposażenie zmusza do 

stałego poszukiwania zarobków poza 

szkołą i absolutnie uniemożliwia pracę 

nad sobą w zakresie chociażby tylko 

własnej specjalności. O czynnym udzia- 

le w szerszym ruchu kulturalnym trud1o 

i mówić!.. Znaczna część nauczyciel- 

stwa zresztą nie ma żadnych wyższych 

aspiracyj, ani też poważniejszego przy- 

gotowania naukowego. Dane statystycz- 

ne, dotyczące ilości wydanych przez nasz 

Uniwersytet dyplomów nauczycielskich, 

w latach 1923 — 1931 wykazują 101 

dyplomów normalnych i 207 uproszcz? 

nych, będących właściwie rozszerzoną, 

maturą w zakresie jednego przedmiotu!. 

Dziś stosunki się zmieniły: ludzie 

bez studjów uniwersyteckich (a nieraz 

i bez matury!) dyplomu nauczycielskie - 

go nie otrzymają. Do egzaminów peda- 

gogicznych są dopuszczani tylko posia- 

dacze dyplomów magisterskich, ale... 

przecież na taki np. Wydział Humani- 

styczny lub Matematyczno-Przyrodniczy 

—jakże często!--wstępują niedoszli leka- 

rze i inżynierowie, autorzy anegdotycz- 

nych odpowiedzi na egzaminach konkurso 

wych!... Nie łudźmy się nadzieją, iż dy- 

plom magisterski będzie dawał gwaran- 

cję gruntownej wiedzy i wielkiej inte- 

ligencji... Anegdotki magisterskie, jako 

pokłosie egzaminów uniwersyteckich, są 

nie mniej efektowne, niż anegdotki ma- 

turalne!... 

Najlepiej jednak przygotowany i 
najbardziej sumienny nauczyciel gimna- 

zjalny spotka się z wielkiemi trudnościa- 
mi, polegającemi przedewszystkiem na 

zbyt szerokim zakresie. programów, nie- 
możliwych do sumiennego i  wyczerpu - 

jącego przerobienia. Musi więc zdecy- 
dować się: albo z czegoś zrezygnowa* 

(i mieć nad sobą miecz Damoklesa w 

postaci niezadowolenia pana  wizytate- 

ra), albo też — rzecz -pewniejsza! - - 
przerabiać wszystko po łebkach!... 

Jaki jest stosunek i wymagania (la 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nje zwraca, Ad 

ministracja nje uwzgl zastrzeżeń co do rozmjeszczen, ogłoszeń, 

  

BERLIN PAT. — Na wydańem we wtorek 
przez związek korespondentów prasy zagranicz 
nej przyjęciu kanclerz Papen wygłosił pierw- 
sze po wyborach przemówienie polityczne. 

Nawiązując do wyników niedzielnego gło- 
sowania, Pepen wyraził przekonanie, że obec 
nie dojdzie w Niemczech do prawdziwej kon- 
centracji narodowej i że społeczeństwo  nie- 
mieckie z równem zrozumieniem, jakie okaza 
ło sprawie polityki zagranicznej, poprze dąże- 
nia do stworzenia silnej podstawy dla rządu. 
Sprawy personalne nie będą odgrywały roli. 
Cele rządu obecnego pozostaną niezmienione. 
Związek między polityką zagraniczną a wewnę 
trzną zmusza naród niemiecki do wyłonienia 
takiego rządu, który będzie mógł sprostać za- 
daniom i trudnościom obecnej sytuacji Nie- 
miec. 

Pierwszym warunkiem tego jest przywróce 
nie pełnej suwerenności państwa, i stworze- 
nie trwałej, wyposażonej w siły władzy rzą- 
dowej. t"rzywrócenie silnej władzy w państwie 
niemieckiem jest nietylko koniecznością życio- 
wą dła samej Rzeszy, ale stanowi ceatralny 
problem Europy. Dzięki położeniu geograliczńie 
miu Niemiec, wstrząśnienia gospodarcze i po- 
lityczne w państwie  'niemieckiem _ przenosić. 
się muszą na pozostałe państwa Europy i 
świata. 

„Dotąd nie będzie spokoju, ani pokoju w 
Europie dopóki się nie przyzna narodowi nie- 
mieckiemu koniecznych do życia warunków— 
mogących zagwarantować pokojowy i trwa- 
ły jego rozwój. Od czasu wojny polityka za- 
graniczna Niemiec zawsze zmierzała do tego, 
aby przeforsować uznanie tych warunków. — 
posiadających elementarne znaczenie dla życia 
narodu niemieckiego". 

Żądamy — mówił kanclerz — przyznania 
Niemcom przysługujących wszystkim innym 
praw nie jako łaski, lub dobrodziejstwa, lecz 
jako zadośćuczynienia Ak nieprzedawnio- 
nym roszczeniom. Nie będzie to żadną nowo- 

ścią, dy powiem, że traktat wersalski nie 
prz prawdziwego pokoju. Traktat ten po 
myślany był tylko jako preliminarz do traktatu 
i zawiera on klauzulę rewizjonistyczną, któ- 

NOWY PREZES NAJWYŻSZEGO TRYBUNA 
ŁU ADMINISTRACY JNEGO 

  

Pan Prezydent Rzeczypospolitej mianował 
onegdaj szefa biura prawnego w 
Prezydjum Rady Ministrów p. Jana Kantego 
Piętaka pierwszym prezesem Najwyższego Try 
bunału Administracyjnego. 

nauczycieli ze strony wizytatorów, o 
tem lepiej nie wspominać, aby nie wpro- 

wadzać jeszcze jednej kategorji anegdo- 

tek na temat uwag wizytatorskich!.. 
Tylko w wyjąkowych szkołach i wy- 

jątkowy nauczyciel pracuje w sposób, 
nie budzący żadnych zastrzeżeń i nie 

wymagający słów współczucia; to też 

tylko nieliczne zastępy młodzieży prze: 
chodzą przez mocne a pewne ręce wy- 

robionych pedadogów. 

Młodzież szkolna zwykle lawiruje 
pomiędzy Scyllą a Charybdą, kombinu- 
34 i dopomagając sobie, jak się tylko 

a. 
System egzaminów maturalnych, po- 

zwalający na dobór przedmiotów łat- 
wiejszych w znakomity sposób ułatwia 
szanse na prześlizgnięcie się przez filtr 
egzaminacyjny w ostatniej chwili. 

Obecnie wkroczyliśmy w okres grun- 
townej reorganizacji szkolnictwa. Orga- 
nizacja ogólna i programy ulegną zdecy 
dowanym zmianom. 

Jednocześnie coraz poważniej zary- 
sowuje się sprawa należytego kształce- 

nia nauczycieli, którzy przecie ponoszą 

główną odowiedzialność za stan szkoły 
i za poziom przygotowania naukowe- 

go młodzieży. 

Dobrze więc się stało, iż na Zjeździe 
Fizyków rozległ się poważny głos, wska 

zujący na konieczność rewizji zasad 

kształcenia nauczycieli. _ Przypuszczać 
należy, iż nauczyciele innych specjalno- 
ści również zechcą się wypowiedzieć na 

ten temat. Wówczas nietylko zarysują 

się bolączki dnia dzisiejszego, ale i zc- 

staną wskazane środki, które się przy- 

czynią do ich usunięcia! 
W. Charkiewicz. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
vABROWICA (Polesje) — Ksjęgarnia K. Malinowshiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ 

KLECK — Skiep „Jedność 
LIDA — ui. Suwalska 13 — S$, Mateski 

MOŁODECZNO — Ksiegamia T-wa „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy įedaoszpaltowy na sionie 2-ej j 3-ej gr. 4%, Za tekstem ia gr. Koatm,k 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prow i 5 

Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe ji tabełaryczne o 50 proc, dreżej, Administracja nie przyj 
Terminy druku mogą być przez Adiministrację zanieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dow 
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do miejsca. 

ra odnosi się do wszystkich jego postanowień. 
Nietyłko niemiecka, ale i europejska polityka 
musi uważać za swój cel, ażeby postanowie- 
nia narzucone przymusowo zostały zastąpione 
przez rozwiązanie, wynikające z najskrupulat- 
niejszej oceny wszystkich dążności. W tem 
powinny Niemcom pomóc inne narody, okazu 
jące zrozumienie dla naszych dążeń. 

Ponieważ ani podstępem, ani groźbą nie 
damy się po wieczne cząsy związać narzucone 
mi nam przymusowo decyzjami, droga nasza 
będzie drogą pokojowego porozumienia— Na 
tę drogę wstąpiliśmy już w Locarno, kontynuo 
waliśmy ją w Lozannie i kroczyć nią będzie- 
my nadał, aby umożliwić zwycięstwo tym wiel 
kim zasadom, w zaufaniu do których złożyli- 
śmy broń w 1915 roku. 

Źródło obecnego kryzysu gospodarczego 
zdaniem kanclerza — tkwi w przesłankach ra 
czej politycznych niż ekonomicznych. Pokój 
gospodarczy Europa będzie mogła osiągnąć 
tylko przez urzeczywistnienie ostatecznego ce 
iu polityki niemieckiej, polegającego na zreali 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyńsk:, 

4 ! 
į 

| 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow | 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S$, Zwierzyński, į 
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zowaniu zasad równouprawnienia i samosta- 
nowienia narodów.. 

rrzechodząc do omówienia francuskiego pla 
nu konstruktywnego, kanclerz powiedział: — 
„Niezaprzeczałnie jeżeli uda się nadać wszy- 
stkim armjom charakter obronny, — będzie to 
decydującym krokiem naprzód na drodze mo- 
ralnego rozbrojenia i pacyfikacji świata. Tyl 
ko przez równy system zbrojeniowy I jedna- 
kowe uzbrojenie którego potencjał zależeć mu 
si od długości granic i możliwości ich narusze 
nia, jak również od iłości sąsiadów, możliwe 
jest osiągnięcie równego dla wszystkich naro- 
dów bezpieczeństwa. Rząd niemiecki powita 
każde zarządzenie, zmierzające do wzmocnie- 
nia siły obronnej, nie zaś zaczepnej oraz do 
urzęczywistnienia postułatu równych praw i 
t'wnego bezpieczeństwa dla Niemiec —-. z ra- 
dością. Niemcy powstrzymają się ed współpra 
cy nad konwencją rozbrojeniową dopóty, do- 
póki nie będą wiedziały, czy ta konwencja zo 
stanie w pełni zastosowana również i do in- 
nych”. 

Przed reformą konstytucji w Niemczech. 
BERLIN PAT. — Wczoraj wiećzo- 

rem — jak donoszą dzienniki — w ko- 
łach politycznych krążyły pogłoski o 
zgłoszeniu dymisji przez ministra wyży- 
wienia Rzeszy von Brauna.— Tylko na 
prośbę kanclerza Papena zgodził się v. 
Braun narazie odroczyć swą decyzję. — 
Dymisja ta — zdaniem kół politycznych 
— byłaby wstępem do ogólnego kryzy- 

su gabinetowego. Gabinet Rzeszy zbie- 
rze się we środę— celem powzięcia u- 
chwał co do przyszłych swych planów. 
W związku ze wczorajszą audencją Pa- 
pena u Hindenburga oczekują ważnych 
decyzyj gabinetu w sprawie projektu re- 
formy konstytucji oraz przedłożeń kon- 
tyngentowych. 

Czy von Papen ustąpi? 
BERLIN PAT. — Kanclerz Papen н- 

dzielił w dn. 8 bm. wywiadu radjowej 

agencji prasowej „Transocean*, w któ- 

rym między innemi wyraził się, że sytua 

cję wewnętrzną, powstałą po wyboracū, 

uważa za niemało zmienioną. Za naj- 

ważniejszy wynik wyborów kanclerz u- 

waża fakt, że niemożliwe jest stworzenie 

większości narodowych socjalistów i 

BERLIN PAT. — Późnym wieczorem 
kierownictwo strajku _ komunikacy jnego* 
ogłosiło przez prasę zawiadomienie, za- 

powiadające na dzisiaj podjęcie pracy 

przez strajkujących. W ciągu wczoraj- 
szego dnia policja aresztowała dalszych 

centrum bez niemiecko - narodowych. 

Trwała koalicja tych stronnictw jest 

zresztą — zdaniem kancierza — nie do 

pomyślenia. Do porozumienia między 

niemi może przyjść jedynie od wypadku 

do wypadku, jednakże porozumienie to 

będzie zawsze miało charakter negatyw 

ny. > 

  

Koniec strajku komunikacyjnego w Niemczech 
50 osób w związku z wykroczeniatni 
strajkujących. 26 osób po przesłuchaniu 
zatrzymano w więzieniu. Oskarżeni bę- 
dą oni o naruszenie spokoju publiczne- 
go i niebezpieczne pogróżki. 

  

  

Prof. Staniewicz złożył mandat 
WARSZAWA 8 11. (tel. własny). — 

Dowiadujemy się, że prof. Witold Sta- 
niewicz złożył mandat poselski. Następ- 
nym kandydatem z listy BBWR w oi:rę- 
gu Lida, z którego przeszedł pos. Sta- 
niewicz, jest p. Mieczysław uurski, za- 
mieszkały w Lidzie. 

Jednocześnie składając mandat, pos. 
Staniewicz wystosował "do prezesa 

Sławka list, w którym pisze, że nie mo- 
że pracować jako poseł wobec nawału 
prac jako profesora Uniwersytetu Steta- 
na Batorego oraz czynną działalność w 
szeregu organizacyj społecznych. W od- 
powiedzi prezes Sławek wystosował pis 
mo, w którem pisze, że całkowicie po- 
dziela motywy rezygnacji i z wielkim 
żalem zmuszony jest przyjąć dymisję. 

Minister Prystor o pomocy dla bezrobotnych 
WARSZAWA PAT. — W dniu 8 bm. w pa 

łacu Prezydjum Rady Ministrów odbyło się in 

auguracyjne posiedzenie Naczelnego Komitetu 

Funduszu Pomocy Bezrobotnym, w którem — 

prócz premjera Prystora, ministra  Hubickiego 

i członków Naczelnego Komitetu wzięło u- 
dział szereg osobistości ze sier społecznych. 

Posiedzenie zagaił p. premier Prysto: na- 
stępującem przemówieniem: 

„Naczelny Komitet powołany został ue prze 
prowadzenia akcji łagodzenia skutków bezrobo 
cia, podobnie jak było to w roku zeszłym. — 
Pracy tej, którą panowie podjąć mają obec- 
nie przypisuję bardzo wielkie znaczenie— №е 
wydaje się by w ciągu najbliższego sezonu 
sytuacja gospodarcza mogła się znacznie po- 
prawić. Będziemy więc musieli nieść na sobie 
ciężary, które niesiemy dzisiaj. Największym i 

najcięższym z tych ciężarów jest brak pracy. 

Brak pracy jest klęską społeczną. Społeczeń- 

stwo winno przeto wydobyć z siebie wszystkie 

wysiłki, by jeżeli nie przezwyciężyć tę kięskę 

to w każdym razie złagodzić jej skutki. 

W zeszłym roku w kierunku zwiększenia 
ilości pracy ówczesny Komitet zrobił dość du: 

ż0i w tym roku Komitet nie powinien zanie 

dbywać tego zagadnienia. 

Muszę zwrócić uwagę na to, że warstwy 
najbezpośredniej zainteresowane, tj. robotnicy 

i pracownicy najbardziej przyczyniły się swą 
ofiarnością do zmniejszenia i złagodzenia skut 

ków tego bezrobocia. Uważam, że siery posia 
dające powinnyby w tym roku wytężyć znacz 

nie więcej swe wysiłki i nie powinny zwałać 
całego ciężaru swej ofiarności na przymusowe 

opłaty, które: ustawowo zostały ustanowione. 

Pozatem zebranie ustaliło tekst odezwy do 
społeczeństwa w sprawie niesienia pomocy bez 
robotnym. 

  

Otwarcie 1-go gimnazjum polskiego w Niemczech 
BYTOM. PAT. — W dniu 8 bm. odbyła 

się uroczystość otwarcia. pierwszego pol- 
skiego gimnazjum w Niemczech. Uroczy- 
stość rozpoczęto mszą świętą, odprawioną 
przez ks. proboszcza Klimasa, prezesa Pol- 
skiego Katolickiego Towarzystwa Szkol- 
mego ma Śląsku Opolskim. Kazanie nie 
mogło się odbyć z powodu sprzeciwu miej- 
scowego proboszcza. IPo mszy, 'w udekoro- 
wanej auli gimnazjum przy ul. Kurfuer- 
stenstrasse, odbyła się uroczysta akade- 
mja. Na uroczystość tę przybyli: konsul 
generalny R. P. p. Malhomme, prezes Ko- 
misji Mieszanej Calonder, konsul Bratkow 
ski z Wrocławia, naczelnik Himze, sekre- 
tanz Komisji Mieszanej Huber, attache kon 
sulatu generalnego R. P. p. Figlarewicz i 
Staniszewski,  przedstawiiciel niemieckich 
władz szkolnych Schmitella i wielu gości 
z Polski. Poświęcenia gmachu dokonał pre 
zes dzielnicy I Związku Polakėw ks. Kozio- 
łek z Grabiny, poczem akademję zagaił 
prezes Związku Polskich Towarzystw Szk. 
'm Niemczech Raczewski. Wielkie zainte- 
resowamie wzbudziło przemówienie prezesa. 
Komisji Mieszanej p. Calondera, który ży- 

czył nowej placówee, by wychowywała 
przywódców na „polskich, świadomych о- 
bywateli niemieckich”. Prezydent Calom- 
der wyraził madzieję, że działalność gim- 
mazjum przyśpieszy udzielenie mu przez 
władze mliemieckie prawa publiczności. — 
Zkolei przemawiał prezes Związku Pola- 
ków w Niemczech ks. dr. Domański z Za- 
krzewa. Mówca podkreślił historyczny mo- 
ment, iw którym tęsknota ludmości polskiej 
za wyższą szkołą po raz pierwszy od lat 
160 została zrealizowana. Urzeczywistnie- 
mie to zostało umożliwione pracą nieszczę- 
śliwego ludu polskiego w Niemczech, któ- 
ry, mimo tak ciężkich warunków, dzięki 
ofiamności społeczeństwa polskiego, zdobył 
się ma stworzenie bastjonu polskości, ja- 
kim jest mowe gimnazjum. 

Akademję, w której wzięli udział nie- 
tylko pnzedstawiciele ludu polskiego ze 
Śląska Opolskiego, lecz i przybysze z Nie- 
miec, zakończono odczytaniem depesz gta- 
tulacyjnych od! ks. prymasa Hlonda, Rady 
Organizacyjnej Polaków z  Zagramicy, 
mniejszości: polskiej w Czechosłowacji о- 
raz wielu instytucyj i osobistości. 

uł. Ratuszowa — Księgarnia jeźwińskiega, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — i 
PIŃSK — Księgaruja Polska — St, Bednarski, a 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej, 

STOŁPCE — Ksjęgamia T-wa „Ruch*, 
SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ni, Mickiewicza 13, 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 3 
WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 
wAaRSZAWA — tow, Księgaruj Noi, „Ruch“, 

Spółdz, Naucz. 

    
   

TELEGRAMY 
MIN. ZAŁESKI U PANA PREZYDENTA 

WARSZA WIA. PAT. — Pam. Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął w dniu 8 bm. 
przed: południem b. ministra spraw zagra- 
nicznych p. Augusta Zaleskiego, który zło- 
żył Pamu Prezydentowi wizytę pożegnalną. 
O godzinie 12-tej przyjął p. Prezydent dy- 
rektora Międzynarodowego Biura Pracy 
p. Butlera. 

AKADEMJA ŽALOBNA 

WARSZAWA. PAT. — W poniedziałek 
po południu w sali Rady Miejskiej odbyła 
się akademja żałobna, poświęcona uczceze- 
niu pamięci śp. Franciszka Sokala i Alber- 
ta Thomasa. Na akademję przybyli poza 
rodziną śp. Sokala p. minister Hubicki, am 
basadorowie Francji Laroche i Angiji Er- 
skine, poseł Czechosłowacji p. Girsa, ba- 
wiący п Warszawie dyrektor. Międzynaro- 

dowego Biura Pracy p. Butler, wyżsi urzę- 
dnicy Ministerstwa (Pracy i Ministrerstwa 
Spraw Zagranicznych, nowomianowany de 
legat polski przy Lidze Narodów p. Ra- 
czyński i inni, oraz liczna. publiczność. 

Na podjum ustawiono portrety obu 
zmarłych działaczy. Przemawiał p. mini- 
ster Hubicki, oddając hołd pamięci Alber- 
ta Thomasa, który tyle zasług położył ja- 
ko dyrektor Międzynarodowego Biurą Pra 
cy w: organizowaniu Biura i kierowaniu 

miem przez lat 12, który był zarazem praw- 
dziwym i wypróbowanym przyjacielem 
Polski. 

Zikolei p. minister oddał hołd pamięci de 
legata polskiego przy Lidze Narodew. Śp. 
Sokala, podnosząc jego wielkie oddanie się 
służbie umiłowanej. — Następnie pnzema- 
wiał ambasador Laroche, składając cześć 
pamięci tych dwóch wielkich przyjaciół 
ludzkości. 

Obeeny dyrektor Międzynarodowego 
Biura Pracy p. Harold Butler, jako kolega 
zmarłych działaczy, scharakteryzował dzia 
łalność śp. Thomasa i Sokala jako bojow- 
ników, stających wi obronie klas pracują- 
cych. Ро paru jeszcze przemówieniach i wy 
konaniu przez orkiestrę poloneza Noskow- 
skiego, p. minister Hubicki zamknął aka- 
dem ję. 

PROTESTY WYBORCZE W SĄDZIE 
NAJWYŻSZYM 

W. dniu 7 bm. Sąd Najwyższy na po- 
siedzeniu niejawnem rozpatrywał stronę 
formalną 5-ciu protestów przeciw wybo- 
rom do Sejmu w okręgu Nr. 55 Złoczów—- 
Zborów — Kamionka Strumiłowa. Sąd po- 
stanowił wydać kilka zarządzeń wewnętrz- 
nych. (ISKRA). 

HOJNY DAR 
KALISZ. PAT. — Bibljoteka im. A- 

dama Mickiewicza w Kaliszu otrzymała od 
barona Leopolda Kronenberga dar w po- 
staci 3 tysięcy dzieł naukowych, głównie 
z dziedziny historji Polski i literatury. 

0 2,512 

WARSZAWA. PAT. — Według danych 
statystycznych, liczba bezrobotnych, zare- 
jestrowanych w państwowych urzędach po 
średnictwa pracy na terenie całego pań- 
stwa, wymosiła w dniu 5 listopada br. 
149.494 osoby, co stanowi wzrost w sto- 
sunku do tygodnia poprzedniego o 2512 
osób. 

UŚMIECH SZCZĘŚCIA 

WARSZAWA. PAT. — Jak donosi pra- 
sa: wieczornia, policja poszukuje 27-letniej 
Katarzyny Bielińskiej, służącej, pochodzą- 
cej z powiatu stryjskiego, która posiada 
dolarówkę, na którą w' dniu 1 września br. 

  

padła główna wygrana w sumie 40 tysięcy 
dolarów. 

R.P. CONTRA KSIĄŻĘ NA PSZCZYNIE 

HAGA. PAT. — W. poniedziałek roz- 
poczęła się przed Trybunałem Haskim roz- 
prawa ustną w sprawie skargi niemiec- 

kiej, dotyczącej księcia Pszczyńskiego. — 
Rozprawa ogranicza się do formalnej eks- 
cepcji polskiej wobec tego, że ks. Pszczyń- 
ski wprowadził swą skargę na drogę zew- 
nętrznych instanicyj sądowych. 

NADUŻYCIA PODATKOWE 

'PARYŻ. PAT. — Wi związku ż interpe- 
lacją, złożoną w Izbie Deputowanych w 
sprawie wielkich nadużyć podatkowych, m 
nistrowie finansów ii sprawiedliwości 05$- 
wiadczyli, że energiczne śledztwo w tej spra 
wie rozpoczęte zostało natychmiast po 

dojściu afery do wiadomości władz w dniu 
26 paźdz. Już w dniu 27 paźdz. dokonano 
licznych rewizyj. Według wiadomości ze 
źródeł miarodajnych, w aferę nadużyć po- 
datkowych ma być wmieszany pewien bank 
w Bazylei. Jak donoszą dzienniki, w ban- 
ku tym miało swoje depozyty 2 tysiące o- 
bywateli francuskich. Dyrektor banku do- 
konywał operacyj ze swymi klijentami 
francuskimi na gruncie prywatnym, na- 
rażając w ten sposób skarb francuski na 
znaczme straty, wskutek mieściągnięcia od- 
powiedniego podatku. 

SZANSE ROOSEVELTĄ 5-KROTNIE * 
WIĘKSZE 

ż „NOWY nie PAT. — W dniu dzi- 
'ejszym wyborcy amerykańsc: zna: 

531 elektorów anie imper: я ту№;23 
dokonania wyboru miowego prezydenta Sta 
nów. Zjednoczonych. W poniedzialek wie- 
czorem zaklady wyborcze dokonywane by- 
ły w stosunku 1:5 na korzyść Roosevelta. 

KONCERT PADEREWSKIEGO 
W RZYMIE 

RZYM. PAT. — Dnia 22 listopada br. 
odbędzie się w Augusteum koncert mistrza 
Paderewskiego. Paderewiiki jest. uwielbia- 
ny przez melomanów rzymskich, 

A
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SILVA RERUM 
Rozmowa poetów z poetami, akade- 

mików z akademikami, Smugi (1) z 
„Pionami“: 

Akcja „Pionów* przeciwko „Wiadomo- 
ściom Literackim" byłaby  usprawiedliwiona, 
gdyby oparto ją o solidnie przemyślany pozy- 
tywny program kulturalny. Autor artykułu 
„Dwa fałsze et co“ — kol. Miłosz, niestety, 
niebardzo się tem trudził. 

Mieszczański katechizm — тогапу „jmuje 
kol. Miłosz jak następuje: „1. Człowiek ma 
prawo do szczęścia; 2. Szczęście polega na 
zaspokojeniu fizjologicznych popędów; 3. Mo- 
ralność są to wszystkie normy zgodne z ma- 
turą popędów fizjołogicznych". Potem zaś czy 
tamy: „Odwróćcie każdą z zasad mieszczań- 
skiego katechizmu, a będziecie mieli nasze wy- 
znanie wiary'. Zatem odwracam: „l. (Czio- 
wiek nie ma prawa do szczęścia” — Surowa 
ta maksyma traci stanowczo bardzo na zesta- 
wieniu z tezą: 2. „Szczęście polega na nieza- 
spakajaniu fizjologicznych popędów*, oraz 3. 
„Moralność są to wszelkie noriszy niezgodne z 
naturą popędów fizjologicznych". Rozumie sie 
nie wmawiamy nikomu, że jest to wyznanie 
wiary „żagarystów*. Trzeba to było jednak 
przeczytać uważnie przed wydrukowaniem. 

Akademicy — literaci, _ zgrupowani 
około Smugi czy Pionów, chętnie poru- 
szają tematy, dotyczące gruntownej prze 
budowy świata. To też prawdopodob- 
nie bardzo się ucieszą, znajdując w dzien 
nikach taką wiadomość: 

Towarzystwo Historji Nowożytnej w No- 
wym Yorku ogłasza konkurs dła ucznió i 
wersyteckich europejskich na temat: 

„W jaki sposób miodzież szkolna i 

  

tini 
wersytecka może się przyczynić do zrealizo- 
wania Stanów Zjednoczonych Świata?*. Cala 
praca obejmować może najwyżej 1200 słów. 
Musi być napisaną w języku angielskim, iran- 
cuskim, lub niemieckim, przez ucznia uniwer- 
sytetu, który nie przekroczył jeszcze 30 łat ży- 
cia. Pierwsza nagroda wynosi 300 dolarów, 
druga 200 dol., trzecia 100 dol. ainerykań- 
skich. Termin nadsyłania prac do 1 futego 1933 
r. pod adresem: The New History Society 
132 East 65 th — New York, N. Y. U. S, A, 

Za 1200 słów — 300 dolarów — 
niezłe to honorarjum; warto więc spró- 
bować szczęścia!.. 

Tymczasem nietylko setki amerykań- 
skich dolarów, ale nawet jedna polska 
złotówka ma dla akademika wielkie zna- 
czenie! | 

Q nędzy wśród akademików mówi 
Głos Narodu (303), podając taką roz- 
mowę: 

— „Serwus Janek“, 
— Serwus, jak się masz? — Pogratułuj 

mi! Obchodzę dzisiaj rocznicę!. 
Jaką * w. - 

— No, nic takiego znowu. Prawie 7 dni 
upłynęło jak jadłem ostatni raz obiad". 

— „A cóżeś ty robił przez ten czas?” 
— „Nic, — żyłem. Różnie bywało. Naj- 

częściej kawałek chleba i herbata, a pozatem 
oddychałem šwiežem powietrzem”. 

Niby wesoły żart, ale czy można się 
uśmiać?.. Wciąż przychodzi na myśl 
ponura statystyka: 100 akademików ro- 
cznie umiera na suchoty, — co trzeci 
dzień umiera jeden akademik!.. 
Art. o biedzie studenckiej kończy się tak 

Przychodzę raz do kolegi — mieszka w 
domu akademickim. Traliłem na porę oviado- 
wą. Patrzę a ten poczciwina męczy się nad 
herbatą, przelewa wodę przez czajnik kilka 
razy, aż mu wystygła i oczywiście jak była, 
tak została czysta. Zabrał resztki cukru, chleb 
do ręki i — je obiad. Musi „więcej zjeść” teraz 
bo kolacji już nie będzie... 

A jakie świężo jest, gdy który z nich do- 
stanie coś z domu! Ale te święta rzadko się 
zdarzają 

Mówi się często: przecież dla takich są 
pomoce w naturze, stypendja! Otóż w tem ca- 
łe nieszczęście, że nie zawsze pod dobrym do- 
stają adresem. Często po stypendjum pcha 
się ten, który go wcale tak koniecznie nie po- 
trzebuje. Jakąż krzywdę wyrządza  najbied- 
niejszym! 

Ponure i niewiarygodne wprost obrazki 
z życia akademickiego możnaby mnożyć ad 
infinitum; streścić je można w jednem siowie: 
nędza. Co zaś to słowo zawiera, pojmie tylko 
ten, kto jej zasmakował. . 

A więc jaki mamy wyciągnąć z tego 
wniosek? Tylko jeden — w postaci ha- 
sła propagandowego: 

  

— Pamiętajmy, że obecny tydzień 
Lector. jest Tygodniem Akadeinika.. 

Francuski 

budzik 

precyzyjny 

R CENA 

wszędzie do nabycia Zł, 20 

  

        

  

    
  

    

   

   

Zagadka pustej trumny 
ofiary wojny światowej 

25 ub. miesiąca na małym cmentarzu iran- 
cuskim w Saint junien dokonano w obecności 
władz ekshumacji piętnastu grobów pozosta- 
łych tu jeszcze z wielkiej wojny. Po otwarciu 
trumien przekładano zwłoki do nowych celem 
złożenia ich następnie w wybudowanem wiaš- 
nie przez giminę wspaniałem mauzoleum. jego 
poświęcenie miało mieć miejsce w obecności 
ministra wojny w dniu 11 listopada. 

Praca grabarzy dobiegała końca, gdy przy 
stąpiono do odkopywania dobrze zachowanej 
mogiły, na której krzyżu dochował się był wy- 
raźny napis pogrzebanego tu Ludwika Uabry- 
jela Espitalie z 17 pułku piechoty. 

Ku zdumieniu wszystkich obecnych skon- 
statowano, że trumna tego grobu była jednak 
pusta. Dokładne badanie ustaliło ponad wszeł 
ką wątpliwość niewytłumaczałny iakt pogrze- 
bania w grobie próżnej trumny. 

Wobec tego policja udała się do urzędu cy 
wilnego i tu okazało się, że wszystkie doku- 
menty zaginionego nieboszczyka były w jaknaj 
większym porządku. Na podstawie zapisków 
urzędu, udało się ustalić, źe ów Espitalie uro- 
dzony dnia 20 grudnia 1875 roku, z zawodu 
robotnik, nieżonaty, umari na skutek rany po 
strzałowej w biodra dnia 22 lutego 1918 roku 
i że nazajutrz nastąpił jego pogrzeb. 

Władze zaałarmowane tem szczególnem od 
kryciem stoją wobec zagadki, której obecnie 
nawet w przypuszczeniach nie można rozwią- 
zać. „Wojna pozostawiła po sobie wiele о- 
iiar — pisze prasa francuska — którym zabra 
ła nietylko życie ale imię i nazwisko. Obecnie 
znaleźliśmy jeszcze nowa jej oliarę: znalazł się 
dla niej grób, ale utraciła nawet własne zwło- 

ki. PREST. 

  

Najstarszy człowiek 
powrėcil do Stambułu 

Na statku amerykańskim powrócił z cało- 
rocznej podróży po Stanach Zjednoczonych 
Zaro Agha, sędziwy Turek, który twierdzi, że 
jest obecnie w wieku 158 lat i, rzecz charak- 
terystyczna, znajduze+Tednak powszechnie wia- 
rę dzięki żywości i wierności szczegółów hi- 
storycznych, 0 których opowiada.,.. Tak na- 
przykład pamiętać on ma _ doskonale swoje 
spotkanie z Napoleonem podczas jego wypra- 
wy do Egiptu i opowiadanie jego, człowieka 
zupełnie niewykształconego, jest tego rodzaju, 
że historycy uznają je ze zdumieniem za opo 
wiadanie mające wszelkie pozory autentyczno- 
ści. Lekarze, którzy badali Zaro Aghę, stwier- 
dzają, iż jest on rzeczywiście pewnego rodza- 
ju tenomenem zdrowia i uważają w każdym 
razie za rzecz zupełnie pewną, że przekroczył 
on 100 fat życia. 

"Tym razem powrócit on ubrauy po europej 
sku i wygolony oraz zachwycony szczerze ca 
łem życiem amerykańskiem. W wywiadzie, ja 
kiego udzielił prasie, opowiada swe roziiczne 
wrażenia. Zachwyty te są raczej uzasadnione, 
bo jeśli podróż po Anglii nie wypadła zbyt 
szczęśliwie wobec sceptycyzmu Anglików, to 
natomiast uznanie Amerykanów dla „Matuza- 
lema naszych czasów'* wyraziło sig w sumie 
170 tysięcy dolarów, które zdołał za odczyty i 
wywiady prasie uciułać przedsiębiorczy Aga. 

Zamieszkał on z powrotem ra przedmieś- 
ciu "Top Hane, na którem mieszka jaż — jak 
twierdzi — 80 lat i na którem ma szczery 
zamiar mieszkać jeszcze dobry kawał czasu. 

OI ub 
Zjednocz. Kop. Górnosi. „PROGRESS* 
kcpsicie: Eogenie, Hr. Lsurs, Dębieńsko, 
Matylės, Andsinzja, Redzionkėw, Mysto- 

2ice, P:rdynacd i Floreniyna. 
Wrgoncwo i od įedneį ionny w szczelnie 
zamkniętych i zeplombowenych wozach 

dostarcza 

M. DEULL wino. 
EGZYSTUJE OD 1890 r. 

Binro: £l. J gielionska 3 Tel. 811 
Składy: Kijowska 8 Tel. 999. 
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SŁO 

krótka historja budowy kolej Woropajewo-Druja 
Zrealizowanie projektu budowy linji 

kolejowej Woropajewo — Druja przypi- 
sać należy w znacznym stopniu inicjaty- 
wie miejscowego społeczeństwa, które 
niejednokrotnie podnosiło sprawę prze- 
cięcia tej tak oddałonej połaci ziemi Rze 
czypospolitej arterją kolejową, któraby 
ożywiła kraj i dała tym, tak oddalonym 
od Macierzy mieszkańcom bliższą i do- 

= 
|     

Inż Stelan Mazurowski. 
Wicedyrektor P.K.P. w Wilnie 

godną łączność ze światem kulturalnym 
i związała ich stalową wstęgą toru z o- 
środkami przemysłowemi Polski.. 

Aby to uzyskać, miejscowe społeczeń 
stwo nie cofnęło się nawet i przed о- 
fiarami materjalnemi, przyjimując na swe 
barki pewien ciężar kosztów w postaci 
przekazania PKP terenów oraz niektó- 
rych materjałów do budowy linji kolejo 
wej potrzebnych. 

W zrozumieniu postulatów i ceniąc 
ofiarność społeczeństwa, a także zdając 
sobie sprawę z upośledzenia terenów 
wschodnich pod wzgłędem komunikacy|- 
nym rząd Rzeczypospolitej z pośród wie 
lu innych projektowanych do budowy 
linij kolejowych przystąpił do zrealizo- 
wania projektu budowy linji Woropaje- 
wo — Druja. ` 

24 lutego 1928 roku ukazat się dek- 
ret Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, 
który ostatecznie budowę linji Woropa- 
jewo — Druja przesądził, a na podsta- 
wie rozporządzenia Ministerstwa Komu- 
nikacji z dnia 26 marca 1928 roku, w 
maju przystąpiono do organizacji budo- 
wy, utwarzając samodzielne  kierownic- 
two budowy, które rozpoczęło przed- 
wstępne badanie terenów, prowadząc: 
techniczne studja terenowe a ponadto a- 
pracowało projekt wykonania budowy i 
kosztorys. 

Pod auspicjami Ministerstwo Komu- 
nikacji, a pod zarządem Dyrekcji Oke. 
Kolei Państwowych w Wilnie w kiłka 
miesięcy później przystąpiono do robót, 
któremi z tytułu zajmowanego wówczas 

wo 

stanowiska, kierowat energicznie naczel- 
nik wydziału drogowego, inż. Stefan 
Mazurowski obecny wicedyrektor Kolei 
Państw. W związku z przesunięciami 
personalnemi naczelnikiem Wydziału 
Drogowego został mianowany inż. Cze- 
sław Bogdański, który też, mając do po 
mocy inż. Eugenjusza Kublickiego, roz- 
toczył opiekę nad budową linji, osobiś- 
cie wglądając w szczegóły budowy i 
interesując się żywo nieomal każdym ki- 
lometrem toru, ułożonego na trudnym te 
renie. Na „froncie budowy pracowali 
inżynierowie Stefan Kula, prowadząc dy 
stans I i Ill, i Tadeusz Węgrzecki na 
dystansie II. 

Kryzys światowy począł zagrażać i 
budowie linji Woropajewo — Druja i 
zachodziła nawet możliwość zaniechania 
prac, jednakże dzięki inicjatywie pana 
dyrektora K. P., inż. Kazimierza Falkow 
skiego, prowadzenia budowy nie zanie- 
chano, a kosztorys, opiewający па -— 
27133000 złotych zredukowano do nie- 
spełna 11 miljonów złotych, przyczem 
— co podkreślic należy —- linja ta jak- 
kolwiek t. zw. drugorzędna, została wy 
konana według wysokich norm, warun- 
ków technicznych. Pozatem na przestrze 
ni całej linji (89,5 km.) wykonano długa 
i dużą sieć rowów osuszających i od- 
prowadzających wodę, przyczyniając się 
w ten sposób do osuszenia terenu. 

Nie trzeba tu zapominać, że tam, — 
gdzie dziś biegnie żelazny szlak kolejo- 
wy — przed rozpoczęciem robót całaini 
kilometrami brnęło się w wodzie. . 

  

Inż. Eugenjusz Kublicki. 

W rezultacie poza ułożeniem toru, 
wybudowano 33 szt. mostów  żelazobe- 
tonowych, 1 most żelazny i 4 drewnia- 
ne, 6 przepustów  sklepionych, 34 
przepływy rurowe, trzy dworce 
drewniane czasowe o _ powierzchni 
użytkowej 142 m kw. każdy, a mianowi 
cie na stacjach: Szarkowszczyzna, Mis» - 
ry i Druja. 

Pozatem na całej przestrzeni wybu- 
  

Dalsze ulepszenia na linji Woropajewo —Druja 
Dowiadujemy się, że w związku z otwar 

ciem linji kolejowej 'Woropajewo—Druja. 
władze kolejowe, uznając potrzeby miej- 
scowej ludności, postanowiły przystąpić do 
uruchomienia na tym szlaku nowych sta- 

cyj, a mianowicie: N. Pohostu i Połowa. 
W najbliższym czasie ma tych projekto- 
'wiamych stacjach zostaną ustawione wago- 
ny dla personelu stacyjnego i ruch pocią- 

gów uwzględni w swym rozkładzie postoje. 

  

„Wyschnie złote źródło, umrze i prawo” 
Jak demokraci amerykańscy zniszczą ustawę prohibicyjną 

W chwili wyborów amerykańskich na 

prezydenta, wszyscy w Stanach rozważają 

i imną, złączoną z tem poniekąd kwestję: 
czy zakaz. sprzedaży alkioholu zostanie u- 
trzymany nadal, czy też ojczyzna dolara 

pozwoli pić swoim synom. Za prohibicją 
stoi ogromne, u władzy będące Z Hoove- 
rem stronnietwio republikańskie. Potężne 
stronnietwo demokratów jest za to po czę- 
ści przeciw prohibicji. 

Dotąd jej zwolennicy czuli się zupełnie 
bezpieczni. „Aby obalić prohibicję — przy- 
pominali, — trzeba aż zmiany konstytucji, 
to jest trzeba, żeby wniosek obalający о- 
trzymał po pierwsze dwie trzecie głosów 
w Izbie Reprezentamtów, po drugie dwie 

BYŁA TO KIEDYŚ BARJERA 
(Z POWODU PAMIĘTNIKA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. KIELCE. 1931.) 

Mogą tu nas w Wilnie góry zacieka- 
wić, które kładą się wpoprzek, skoro 
chcemy trafić do Krakowa. Były one kie- 
dyś zaporą. Za niemi kiedyś były łany 
pszenicy złotej i bujne centra, w któ- 
rych były skupione bogactwa skrzętnego 
narodu. Od strony Wilna była puszcza 
czarna i zwarta. Nie jest tajemnicą, że 
Litwa pogańska napadała na ziemie san- 
domierskie i że Jagiełło w wyprawach 
łupieskich zapuścił się był aż do klasz- 
toru Świętokrzyskiego na szczycie barje- 
ry, aby relikwie wykraść, które później 
w naszej katedrze w witoldowym  ołta- 
rzu, wśród rozpalonych lamp, adorowa- 
ne były dzień i noc. Barjera zatrzy- 
mywała hordy od północy. Za nią była 
nietylko pszenica, ale i kultura, Euro- 
pa. Była to barjera w owych czasach, 
jak Kaukaz, przez który prowadzi droga 
wojenna. Ta droga wojenna z czasów 
Chrobrego łączyła Kraków i śpichrze 
nad Wisłą w pobliżu Kazimierza. W naj- 
wyższym, najbardziej niedostępnym pun- 
kcie drogi, ufundowano wtedy polski 
Symplon czy Gottard, to jest klasztor 
Św. Emeryka. 

Mają góry Świętokrzyskie tajemnice 
rozmaite, skoro były chroniącą, opiekuń- 
czą ścianą. Za niemi, w cieniu wiatró:v 
czy wojennej wrzawy mogło się życie 
plenić bez obawy. Kraków powinien dz'ę 

kować, że o ścianę zalesioną  rozbijaty 
się hordy i że zamki obronne pełne for- 
teli rozbijały czerń dziką, aby się mogły 
spokojnie targi odbywać przed Marjac- 
kim kościołem. 

Aleksander Patkowski jest spiritus 
movens książki niezwykłej, poświęco- 
nej ziemi świętokrzyskiej, która jest tem 
dla Żeromskiego, czem dla Mickiewicza 
Nowogródzkie. Na rynku w Sandomie- 
rzu poznałem kiedyś Patkowskiego i 
widziałem już wtedy w jego oczach, że 
nie puści tej ziemi, aż zaklnie ją prze- 
mawiać głośno... 5 

Możemy w Pamiętniku  Świętokrzy- 
skim znaleźć rzeczy, nad któremi się 
zawsze warto zastanawiać. Zobaczymy 
nawet podobiznę Ropelewskiego, który 
Słowackiego kąsał. Paprocie na Buko- 
wej górze przypomną nam tropikalne la- 
sy a ruiny Rabsztyna świt błękitny Kie- 
dy Korona pomyślała, aby wejść z Litwą 
w Unję. Co za rozkosz. jest oglądać 
tryptyk Bodzeńtyński, i przypatrywać 
się fotografji z aeroplanu, jak wygląda 
zamek Chęciński, środek, czy pępek pol- 
skich ziem? Mapa Sandomierza z roku 
1820 daje nam niemal gotowy rozdział 
topologii, a św. Mikołaj od Przyrowem 
niesamowite echo kultu wielkiego bisku:- 
pa. Któż jest w Polsce, kto mógłby po- 
zostać zimnym na widok renesansu, 

trzecie w Senacie, a wreszcie by go przy- 

jęła większość dwóch trzecich poszczegól- 
nych stanów. Ustawę (prohibicyjną zmie- 

mić będzie więc bamdzo trudno”. 

FURTKA 

Obecnie zwolennicy prohibicji są niie- 
pewni. Przeciwnicy ich mówią bowiem z 

kolei tak: 
„Pło tych paru latach zmądrzeliś- 

my. Nie będziemy obalali ustawy pro- 
hibicyjnej. Ale jeżeli będziemy mieli 
tylko zwykłą większość w Izbie i w 
Senacie, to uchwalimy redukcję tej 
pozycji budżetu, która obejmuje wy- 
datki na wykonanie ustawy prohi- 

chwyconego wizyjnie przez Wyczółkow - 
skiego i któż z nas mógłby być obojęt- 
nym dla Dygasińskiego, z którym się 
tak bardzo nasz Żmujdzin Witkiewicz 
zaprzyjaźniał. Książka jest kopalnią nic- 
zwykłą, czy to oglądamy Opatów, lub 
Olsztyn, Nowogródek w wapiennej edy- 
cji. W książce mówi się nietylko o pu- 
szczy jodłowej na Lysicy, o parku nato- 
dowym Żeromskiego, ale i o Długoszu, 
którego dom stoi jeszcze dziś w Sando- 
mierzu. Tedy wertujemy rozprawy, skru- 
tujemy przypiski i nurzamy się w tej 

Świętokrzyskiej ziemi, nad którą patro- 
nuje dziś wojewoda kielecki. 

Obchodzi nas mocno ziemia sama, 

przedewszystkiem barjera, mur czaro-- 

dziejski, zwornik, w którym polskie 
prowincje się łączą. 

Przejść przez barjerę było trudno 
dawniej, jak i dziś, choć droga ze Słu- 
pia jest lepszą w tej chwili, niż przed 
wiekami. Przejść na żyzną stronę moż- 
na było jak w Pireneach, obchodząc 
pasmo górskie, gdzie są końce niskie. 
Tu był Sandomierz, przed nim jest Za- 
wichost, który bramę wojennie zamykał. 
Po drugiej stronie i bliżej Pilicy był 
Sulejów, też wojenny kompleks niewia- 
domo, czy klasztoru jedynie, skoro są 
okopy. Droga wzdłuż Wisły była oczy- 
wiście bardziej dostępną t trzeba było 
dobrze się wysilać, aby robić to, co 
nasi przodkowie robili, to jest wzniecać 
animusz wojenny. Nie ulega wątpliwo- 
ści, że dziękować winna Polska Sando- 

bicyjnej.Znieść ich mie wolno. Ale 
wolno je zredukować z obecnych 32 
miljonów dolarów do... 1 (jednego) 
dolara". 

Hannibal ante portas! Oczywiście, że 
w takim razie ustawa byłaby wogóle bez 
zmiaczenia, bo nie byłaby wcale, lub pra- 
wie wcale wykonywaną. Strach padł na 
zwolenników prohibicji. Wprawdzie może 
być unieważniona ustawa: sprzeczna z kon- 
stytucją, ale jesttlo jeszcze pytanie, czy się 
taką ustawę za sprzeczną uzna. 

Owo wyjście z trudnej sytuacji było 
tak proste, tak mało skomplikowane! A 
zmialeziono je dopiero po latach !... 

Prest. 

mierzowi wogóle, że jest, skoro przez 
bramę opatowską tyle razy wlewała się 
czerń nasza z północy, lub tatarska ze 
wschodu. 

Tu, gdzie jest dziś 
klucz tajemnicy obronnej. Powierzono 
kiedyś Templarjuszom strategję, skoro 
zakon umiał świetnie organizować ostre 
pogotowie i ruszać do obrony. Zała- 
mali się Templarjusze, kiedy w Paryżu 
król francuski łapczywie sięgnął po ska'- 

Opatów jest 

by. Obrona sandomierskich ziem prze- 
szła w inne ręce i możemy podziwiać 
klasztory Cysterskie, które świętokrzy- 
skie pustkowia otaczają,  wybudowując 
fortecę z fortec na naszej ziemi. Pamięt- 
nik Świętokrzyski dobrze zrobił, że na 

początku przypomniał poetę. Nie może- 

my oczu zamykać na to, že Kochanow- 
ski był kwiatem Polski renesansowej i 
że dwór w Czarnolesiu ma jeszcze dziś 
czar naszej Świtezi. Dobrze jest, że gło- 
sy zebrano poetów naszych 0 autorze 
„Trenów* i że nietylko mowę wiązaną 
podano na talerzu ze srebra, ale i Mic- 
kiewiczowską prozę, która jest jak jab!- 
ko złote. 

Uderzyła mnie jednak rzecz dosyć 
niezwykła, to, że właściwie ziemia Świę- 
tokrzyska nie ma mojego Vidal La 
Blache'a. To bowiem, co dał Jan Czar- 
nocki jest bardzo mądre, ale nie ewo- 
kuje ani światła, ani chmur w  powie- 
trzu. Gdzież jest w pamiętniku aeroplan 
szerokiego, geograficznego lotu, aby zie 
mię zobaczyć i przytulić do serca? 

dowano linję telefoniczną i 
ną. : 

Do dnia 1 listopada 1932 r. na wy- 
konanie robót wydano 9,640,,000 zł, a 
na dalsze ulepszenie linji przeznaczono 
pewne sumy, tak, że cała suma global- 
na budowy nie wyniesie 1i miljonów zło 
tych. 

telegraficz- 

= 

  

Inż. Czesław Bogdański. 
Naczelnik Wydziału Drogowego. 

Oddanie linji Woropajewo — Druja 
do użytku publicznego nastąpi 15 listo- 
pada 1932 r. 

Bezwątpienia ziści ta linja te nadzie 
je i idee, w imię których podjęto catą 
pracę nad jej wybudowaniem. 

A—j B—ń. 

      

Nierówna miara 
Każdy czytelnik gazet zdaje sobie sprawę, 

jak wiele faktycznego poświęcenia ze strony 
całyci grup społecznych wymaga wałka O 
utrzymanie naszego eksportu. Wiemy przecież 
że cały szereg artykułów opłacamy specjalnie 
drogo na rynku wewnętrznym, aby właśnie 
po możliwie najniższej tj. najbardziej konku- 
rencyjnej cenie można było je sprzedawać za- 
granicą. Część pieniędzy z funduszów ekspor 
towych idzie na spłaty naszych zobowiązań za 
granicznych, pozostałe zaś sumy wyrównują 
koszta naszego importu. Jeżeli chodzi o ten 0- 
statni, to nie możemy go całkowicie, zlikwido 
wać, ponieważ wiele jego pozycyj to niezbędne 
surowce lub maszyny niewyrabiane w kraju. 
Oprócz jednak tego niezbędnego eksportu ist- 
nieje ogromna pozycja wwozu niekoniecznegu, 
bez którego możnaby było się doskonale 0- 
bejść. Dla ograniczenią tego właśnie rodzaju 
importu władze skarbowe wprowadzają wyso- 
kie cła, aby pozycję tę możliwie najbardziej 
zmniejszyć. Najgorsze jednak zło stanowi prze 
myt, który niczem usprawiedliwiony być nie 

może. Oczywiście główną winę ponoszą ama- 

torzy przemycanych wyrobów, ponieważ cały 

przemyt jest nastawiony wyłącznie na zadość 

uczynienie ich wymaganiom. Jak nonsensowne 

są niektóre dziedziny przemytu — o tem za- 

świadczyć może fakt, że z Łotwy na Wileń- 

szczyznę przemycane są papierosy ryskich fa- 

bryk. Ani Łotwa nie plantuje tytoniu, na co nie 
pozwala północny klimat, ani papierosy te nie 

są specjalnie tanie, więc powodów istnienia te 

go przemytu nie da się odnaleźć w dziedz:- 

nie kategoryj ekonomicznych. Przyczyny więc 

muszą być natury moralnej. Jakie? Przede- 

wszystkiem ślepe uwielbienie dla wszystkiego, 

co zagraniczne do dnia dzisiejszego nie zosta- 

ło jeszcze wyrugowane z umysłowości niektó- 

rych obywateli. A czas już najwyższy ponie- 

waż w szeregu dziedzin wyroby polskie nie - 

tylko stoją na poziomie zagranicy, ale nawet 

zajmują bezspornie pierwsze miejsce. Następ- 
ny powód tkwi w tem, że papierosy łotewskie 
swym zewnętrznym wyglądem przypominają 

nieco dawne papierosy rosyjskie,—Wiemy, że 

głodowe lata okupacyj wojennych nadały spe- 

cjalne znaczenie przymiotnikowi — przedwo- 
jenny. Przedwojenny — znaczyło prawdziwy, 
nie-ersatz, pełnowartościowy. Pomimo, że od 

lat wojny oddaliliśmy się o lat dwanaście — 

pojęcie to kołacze się jeszcze tu i. ówdzie 
wśród naszego starszego pokolenia. I ponęta 
„zagranicy* i ponęta „przedwojenny* dałyby 
się wytłumaczyć małem uświadomieniem oby- 
watelskiem. Ałe w tym wypadku tj. gdy cho- 
dzi o konsumcję przemycanych papierosów 0- 
bie one nie mogą stanowić najmniejszej nawet 
okoliczności łagodzącej, ponieważ papierosy 
łotewskie na Wileńszczyźnie są rozpowszech- 
nione wśród przodującej warstwy  inteligen- 
cji. Dlatego też jedynym prawdziwym powo- 
dem może być tylko lekkomyślność, graniczą- 
ca ze złą wolą i obojętność dla spraw pań- 
stwowych, najzupełniej dyskwalifikująca jedno 
stkę pod względem obywatelskim. Ta właśnie 
obojętność odcina straszliwie w porównaniu 
z bohaterskiemi wysiłkami całych grup społecz 
nych, o czem mówiliśmy na początku niniej- 
szego artykułu. R. M. 

Czy to nie trochę znamienne, że w 
Polsce region, w którym  zapalono kie- 
dyś w sposób osobliwy Sobótki, jest 

enigmatem. Więcej wiemy napewno 0 

Podolu, lub Tatrach, aniżeli o tych wszy 

stkich zamkach i klasztorach, z któ- 
rych sens ziemi samej daje się„przecież 

wyraziście odczytać. Dlaczego tu wyrósł 
Rabsztyn, tam zaś Jędrzejów? Cóż zna- 
czy ta cała krystalizacja, która już 

ongiś w umyśle Surowieckiego dawa- 

ła pytania, dlaczego jest wielokąt, nie- 
mal geometryczna formacja? Czyż n1- 
prawdę jesteśmy w tej pozycji, że nie 
potrafi nikt rozjaśnić dlaczego tu jest 
Korrzywnica, tam Sulejów. Pod Piń- 
czowem byli kiedyś Rzymianie. Czyż nie 
należałoby jednem słowem  ewokowač 
obóz warowny nad Nidą, czyli na prze- 

dłużeniu linji Dunajca, wiodącej pod 

niebo nasze szare i północne... 
Myślę, że warto było namalować 

glinki loessowe, za któremi przepadał 

Żeromski i o których śpiewać można 
kancony czy ballady. 

Klasztor św. Jakóba w Sandomierzu 
jest na drodze wielkich śpichrzów. Śpich 
rze są związane ze zbożem, ze śpichrza- 
mi warownie. Tak po nitce do kłębka 
sama ziemia wszystko opowiada. 1a- 
nowski Aleksander parę razy próbował 
przecież dobrze pisać epopeę. 

Wertując pamiętnik Świętokrzyski, 
oglądając krajobrazy i zabytki Remera, 
czujemy się na glebie mocno udeptanej. 
Równocześnie jednak czujemy, że jesteś- 

SZKANDAL W RODZINIE 
W sobotnim numerze „Słowa” z dnia 3 fi- 

stopada uinieściłem teljeton p.t. „Rzal“, w któ 
rym wypowiedziałem się zdecydowanie ujem- 
nie o nowopowstającej organizacji artystycz- 
nej wileńskiej pod nazwą: Rada Związków Ar 
tystyczno - Literackich. Nie był to solidny 
poważny artykuł, z wykładem, z przypisami, z 
paiosem i z dzwonkiem alarmowym. Był to 
feljeton. Chodziło w nim o to, aby na pół żar 
ten:, a na pół serjo pokazać, że zakładanie ja 
kiegoś związku związków jest zjawiskiem dość 
zabawnem. Idea takiego związku mogła zro- 
dzić się chyba z nudów: nie mamy nic do ro- 
boty — załóżmy związek. Być może podobny 
związek związków powstanie zkolei w War- 
szawie, w Krakowie, w Poznaniu i we Lwo- 
wie. Może potem wszystkie te związki związ- 
ków wyłonią naczelny ogólnopolski związęk 
związku związków: Zet - Zet - Zet. Można i 
tak, jak kto chce, rozumować. Artyści wszy- 
stkich związków, łączcie się! 

Ale poco? W jakim celu? — Nie widzia- 
łem celu i nie mogłem go zrozumieć. Sztuka 
to nie jest taki fach i takie rzemiosło, które 
wymaga solidarnych i zbiorowych wystąpień. 
W sztuce konieczne jest zróżniczkowanie i 
daleko idące współzawodnictwo. A gdy się 'а 
czy w gromadę, trzeba pamiętać o starej ma- 
ksymie: maior pars semper  meliorem vincit. 
Można sobie na to pozwolić w sejmie, ale nie 
w wolnem zgromadzeniu artystów. A przecie 
trzy panie Zarzyckie i cztery Mniszkówny za- 
wsze przegłosują Berenta i Rostworowskiego. 

Nie mam w tej chwili zamiaru rozwodzie 
się nad tem. Wydaje mi się, że kwestja nie 
wymaga wyjaśnień. Chodzi mi o co innego. 

Feljeton mój wywołał niezadowolenie lite- 
ratów, malarzy i muzyków wileńskich. -— 
W prawdzie nikt z nich nie odpisał na niego i 
nie zdruzgotał mię odpowiedzią, ale czyż pocz 
ta pantoflowa nie jest ważniejsza od 
nych wystąpień? 

I oto jakie usłyszaiem zarzuty. Pewna о50- 
ba powiedziała mi że nie wykazałem  desta- 
tecznego szacunku, pisząc: Kulesza, Schwane- 
bach itd., podczas gdy powinienem byt io tać 
grzecznościowe „pan“. Odpowiedzialem na to, 
że przecie nikt nie mówi: pan Cezanne albo 
pan Ajwazowskij. Chyba przez złośliwość. 
Diatego też dziwolągiem byłoby gdybym na- 
pP:sał „pan Berent"; w porządku natomiast bę 
dę, pisząc: pani Zarzycka. W sztuce proszę 
państwa, niema tytułów — są tylko nazwiska. 

Drugi zarzut polegał na tem, że nie doce- 
niam roli Rady Związków, jeśli chodzi o jej 
głos w rzeczach kultury wileńskiej. 

— Na czem ta rola polega? — zapytałem: 
— co może zrobić Rada? 

— Może protestować — odpowiedziano mi 

zupełnie poważnie — gdy kultura będzie w 

czemkolwiek zagrożona. Zbiorowy protest ina 
dużą wagę. Protest artystów. Z ich głostm 

musi liczyć się społeczeństwo. 

I jako przykład sprzeciwu w obronie zagro 

żonej kultury polskiej w Wilnie zacytowano 

deklarację Związku Literatów i Towarzystwa 

oficjal 

Plastyków. Dwie te organizacje protestowaty . 

przeciwko napisowi łacińskiemu na Ostrej Bra 

mie. Łacińsko - katolicki napis nie jest 'ch 

zdaniem odpowiedni na katolickiej kaplicy. 
Powinno być po polsku, koniecznie po pol- 

sku, Wilno bowiem jest polskiem miastem. Mu 

si być napis narrrodowy. 
Odrzekłem w te słowa: 

— Dlaczego literatów i plastyków nie ra- 

ził ten napis przed rokiem 1932, a zaczął razić 

w roku 1932? Dlaczego nie protestowali prze- 

ciwko niemu w czasie od roku 1919 do 19.32? 

Czyżby dlatego, że nie istniała jeszcze wów- - 

czas Rada Związków? Jeżeli Rada Związków 

będzie zgłaszała wszystkie swoje protesty z 

trzynastoletniem opóźnieniem, nie wyjdzie na 

tem dobrze zagrożona kultura polska. 

W trzecim zarzucie zwrócono mi uwagę, 

ze literaci, małarze i muzycy wileńscy — to 

albo moi koledzy po piórze, albo koledzy po 

sztuce. Nie wypada przeciwko nim występo- 

wać: to nie po koleżeńsku. 

Odpowiedziałem tak: 

— Nie wystąpiłem przeciwko literatom, ma 

Jarzom i muzykom. Wystąpiłem przeciwko pa 
mysłowi, który wydaje mi się nieistotny i 
bezcelowy. Nie przypuszczałem nigdy, że li- 
terat lks czy malarz Ygrek poczuje się moim 

feljetonem osobiście dotknięty. Rację ma Ra- 

da: żle jest z kulturą w Wilnie, jeżeli sprawy 
zasadnicze traktuje się z punktu osobistej ura 

zy. Przeciwko temu protestuję pojedyńcz> i 

żądam, aby Rada liczyła się z moim gł'sem. 
Poza tem nie przypuszczałem również, że |li- 

teraci, malarze i muzycy będą patrzeć na 

mnie po napisaniu feljetonu jak na wyrodne- 
go czionka wielkiej rodziny artystycznej. — 

Szkandal w rodzinie, jak mawiała pani Dulska. 
Frzykre to, ani słowa. Ale w rodzinie pań- 

stwa Dulskich łatwo mogą wynikać szkandale! 

Wysz. 

my dzieś dalecy od widzenia jakiejś ca- 
łości. Wzrok gubi się w szczegółach. Wi 
dzimy desenie, nawet ornamenty. Mając 
wdzięczność dla wszystkich autorów, 
którzy wzięli udział w zbiorowem dzie- 
lei którzy rozrabiali rzeczy bardzo cie- 
kawe, jesteśmy tem nie mniej głodni. 
Aeroplanem lecieć, znaczy oglądać real- 
ność niemniejszą, niż ta, którą mary 
skoro ziemia jest pod stopami. Zapewne 
pamiętnik Świętokrzyski jest próbą z pier 
wszych prób. To nas mocno pociesza. 
Oglądamy na okładce jelenia, który go- 
nił przez puszczę i ma krzyż nad gło- 
wą ze światła. — Życzymy, aby w па- 
stępnym tomie coś z tego światła rozpo- 
starło się nad całą ziemią świętokrzyską, 
którą ktoś syntetycznie w jedno ogarnie. 
Był obszar kiedyś barjerą, puszczą, 
enigmatem, górą dla Świętych, równo- 
cześnie dla Czarownic. Czas jest po- 
kazać, jak Wista organizowała swoje a 
górskie pasmo swoje mając skrzydła i 

dziób ostry. Zapomnieć nie możemy, że 

Łokietek budował Polskę od nowa, z za- 

kątka tej ziemi i że Piłsudski swój po- 

chód rozpoczął w te góry z Krakowa. 
Ziemia ta jest głosem lecącym do- 

nośnie, propagandą czegoś Świętego w 

nas. Z Wilna gdzieśmy wiele razy, na- 

wet więcej razy, niż przypuszczamy 
wzrok swój skierowywali w stronę świe- 

tokrzyskiej ściany, Sygnalizujemy dziś 

dobrą i nader ciekawą książkę. Równo- 
cześnie prosimy 0 dalszą. 

Mieczysław Limanowski. 

«i



Premjer Prystor--na akademików 
Jak się dowiadujemy, Prezes Rady Mi- przew. Komitetu Pomocy Mi. Akad., Zzło-- 

mistrów Al. Prystor, ma skutek starani żył ma ręce JM. Rektora USB. 2500 zł. na 

Bratniej Pomocy Studentów USB., popar- miajbardziej pilne potrzeby studentów na- 

tych przez p. Wojewodę Beczkowicza, szej Wszechnicy. 

„Wileńska Emigracja Akademicka" 
Dzień dzisiejszy 'w trwającym od 5—13 

listopada „Tygodniu Akademika“ w Wilnie 

przezmaczony jest specjalnie dla t. zw. 

„Wileńskiej Emigracji Akademickiej”. 

Mimo, że społeczeństwo wileńskie dwa та- 

zy do roku spotyka się z tą „emigracją“ 

ma balach przez nią organizowanych, to 

jednak o jej codziennem życiu, o jej tru- 

dach i potrzebach mało wie, zapominając, 

że „emigracja” mie jest zbiorowością obcą 

Wiinu, że jest z Wilnem ściśle, mocnemi 
więzami złączona. Miano „emigracji* no- 

szą akademicy 'wilnianie, studjujący na 

wyższych uczelniach w (Warszawie, Lwo- 

wie i Poznaniu. 
Największym i najruchliwszym ośrod- 

kiem „emigracji* jest Warszawa, licząca 
okolo 200 akademików (wtem 20 procent 
koleżanek), — skupionych w „„Akademic- 

kiem Kole Wilmian*, istniejącem już od 

1931 roku. 
7а łączność poza wspólną pracą na 

uczelniach i okazją spotkania się co nie- 

dzieła w Klubie Urzędniczym na  „Czar- 

nych Kawach* Koła Wilniam (N.-Świat 

67), podtrzymują dwie tradycyjne imy 
zy wileńskie, mianowicie „Fuksowka i O- 

płatek" przed ferjami Bożego Nanodzenia, 
„Jajuszko wileńskie" przed Wielkanocą, 
oraz Walnie Zebramie Koła, na którem zbie 

ramy się in gremio dla omówienia naszych 
żywotnych zagadnień. Gorszą stromę na- 
szego życia, staniowią warunki materjalne. 

Na podstawie ankiety, przeprowadzonej w. 
zeszłym moku akademickim, okazało się, że 

wielu naszych kolegów albo nie otnzymuje 
zupełnie, albo tak nikłe zapomogi od ro- 

dziców, że zmuszeni są zarobkować na 
swoje utrzymanie, co przedewszystkiem 
fatalnie odbija się na studjach. Pod tym 
względem o tyle jesteśmy 'w trudnem po- 
łożeniu, że o pracę w Warszawie jest zaw- 
sze ciężko, oraz że program naszego dnia 
niemał całkowicie wypełniają, poza wykła- 
dami, obowiązujące ówiczenia. laboratorja 
i seminarja. 

Wspólnemi siłami zaradzamy temu w 
miarę możności, tembardziej, że pomoc 

„Bratniaków** wobec tnzydziestotysiecznej 
rzeszy akademickiej w (Warszawie jest bar 
dzo ograniczona. Jesteśmy w gorszem po- 
łożeniu od wielu ipnych naszych kolegów, 
którzy taksamo przyjeżdżają 7 prowinleji 
ma studja, gdyż cały szereg sejmików i 
miast centralnej i zachodniej Polski nie- 
tylko ufundował pokoje w domu akademic- 
kim, ale stale opiekuje się swoją „emięra- 
<cją akademieką* w postaci stypendjów i 
zapomóg. Chodzi tu w' szczególności o ma- 
łe stypendja w wysokości 30—50 zł. mie- 
sięcznie dla jednej osoby, które mimo swej 
szezupłości, mogłyby być stałem wspar- 
ciem, regularną pomocą. O takiej pomocy 
nie pomyślał ani jeden! sejmik wojewódz- 
twa wileńskiego, i chociaż otrzymujemy 
rok rocznie, dzięki energjii i staraniom ży- 
czliwego nam pana dyrektora  Juljusza 

" Glatmana (prezesa Koła Przyjaciół Aka- 
demika Emigranta w IWilmie) ogólną za- 

pomogę w kwocie około 100 złotych — jest 
to kropla życzliwości w morzu naszych 
potrzeb. 

W Wiamszawie mamy także drugiego, 

  

    

  

niezmiernie życzliwego opiekuna i przyja- į 
ciela w osobie pana mecenasa Bułharow- 
skiego, wielkiego miłośnika Wilna i Wi- 
łeńszczyzny, który usunął jedną z najgor- 
szych maszych bolączek w postaci braku 
łokala dla Koła i przygarnął nas w kance- 
larji swego biura. 

Kolo Wilnian jest; członkiem „Związku 
Polskich Akademickich Kół Ziem Wschod- 
mich“ w sklad którego wchodzi ogółem je- 
denaście kół kresowych, jak Wilnian, Gro- 
dnian, Nowiogrodzian, Baranowiczan, Wło- 
dzimierzan, Krzemieńczam @., — razem 
ponad 1500 osób. 

Związek (czyli ZPAKZW) ma za za- 
dnaie obok prac samopomocowych, które 
składa raczej na banki poszczególnych kół 
— prowadzić pracę ideową dla kresów. 

W ostatnich czasach zorganizowaliś- 
my już: wycieczkę do Wilna i okolie (z 
Warszawy, Krakowa i Poznania w składzie 
około 300 osób), akademje i koncert na 

  

rzecz ratowania bazyliki, oraz kilka od- 

  

czytów i referatów propagandowych o 
Wilnie i Wileńszczyźnie. Prace te prowa- 
dzimy w šcislem porozumieniu i życzliwej 
pomocy „Towarzystwa Obrony Ziem Wscho 
dmich* w Warszawie (Świętokrzyska 17). 

Dzień dzisiejszy „Tygodnia Akademi- 
ka“, dzieki uprzejmości koleżeńskich władz 
„Bratniej [Pomocy** USB. i „(Wojewódzkie 
go Komitetu Pomocy Aikademikom* w 
Wilnie, poświęcony w! szczególności zagad 
nieniom „emigracji*, miech się stanie 
dniefk zwrotnym i przełomowym w do- 
tychczasowej obojętności i mieinteresowa- 
miu się naogół losem „emigracji“, 
która pozostawiona niemal wyłącznie wła- 
srym siłom, pamięta przecie o węzłach, 
łączących ją z Wilnem i Wileńszczyzną i, 
śwój drogi czas poświęca nietylko stu- 
ai] 

Wielki wieczór akademicki 
. W środę 9 listopada br. o godzinie 8 

wieczorem w Sali Śniadeckich USB. odbę- 
dzie się Wielki Wieczór Akademicki. W pro 
gramie autorecytacje poetów akademików, 
żywa gazetka — aktnalja na temat: „K-go 
Tygodnia Akademika'. Śpiewy i muzyka. 
Wstęp 50 gr. Akademicki 30 gr. Dochód 

RY na cele „X-go Tygodnia A- 

fdczyt na rzecz „X-go Tygodnia 
Akademika" > 

Staraniem Komisji Imprezowej „X-go 

Tygodnia Akademika'* odbędzie się w nie- 
dzielę dnia 13 listopada br. o godzinie 5-tej 
po poł. odczyt p. prof. Maksymiljana Ro- 
sego, dyrektora Kliniki Psychjatrycznej U. 

S. B. i Polskiego Instytutu do bada*. móz- 
gu pt.: „Mózg, a życie psychiczne”. Całko. 
wity dochód przeznaczony ia cele „X-g0 
Tygodnia Akademika". Zarówno temat jak 
i ezoba prelegenta wzbudziły już w Wil- 
nie ogromne zainteresowanie. 

POPIERA JCIE L.0.P.P.I 
SAP P e 

djom, ale i pracy dla dobra kresów. Celem 
miniejszego artykułu jest chęć nawiązania 
ściślejszego kontakiu między społeczeń- 
stwem wiileńskiem— i mami, „emigracją”. 

Wierzymy, iż temi prostemi słowami 
zdolamy pobudzić odruch zrozumienia dla 
niaszej pracy ze strony Wilna, a także ma- 
ły odruch życzliwości i pomocy w naszem 
emigranickiem życiu — zaco z góry skła- 
damy „Bóg zapłać”! 

Nie potrzebujemy także przekonywać 
o potrzebie, o bardzo pilnej potrzebie pra- 

cy kulturalnej i gospodarczej dla kresów, 
które niestety są w tak wiełkiem zanied- 
baniu, tembardziej, że nasi „życzliwi są- 
siedzi od wschodu i zachodu mie śpią i pra- 

cę przeciwną wytrwale prowadzą. 

Kazimierz Biszewski. 

Adres „A. K. Wilnian“ w Warszawie: 
uh Senatorska 11; ZPAKZW. — ul. Świę- 
tokrzyska 17. 

SŁOWO 

  

Tajna gorzelnia z Nowej Wilejki 
ZAOPATRYWAŁA PIWIARNIE WILEŃSKIE W SAMOGONKĘ 

WILNO. — Ostatnio kontrola skarbowa w 
Wilnie zwróciła uwagę, że dużo piwiarni na 
przedmieściach, a nawet w centrum zaopatry- 
wane są w samogon którego pochodzenia na- 
razie nie można było ustalić. 

Dopiero przedwczoraj kierownik kontroli, 
kom. Segiert wraz z rewidentem Wyrzykow- 
skim lustrując piwiarnię Beńskiego przy ul. 
Steiańskiej 38 zastali tam osobnika w czapce 
kolejarza, którego zachowanie wydało się p. 
Segiertowi mocno podejrzanem. 

Rewizja osobista u nieznajomego dała nad 
spodziewane rezultaty, — bowiem znaleziono 
przy nim trzy butle samogonki, przeznaczonej 
na sprzedaż. 

Zatrzymanym okazał się były pracownik 
kolejowy Kaz. Siemaszko zam. w N. Wilejce 
przy ul. Zadworskiej 36! 

Pod mieszkaniem zajmowanem przez wy- 
mienionego znaleziono w podziemiach ogroin- 
ną tajną gorzelnię zaopatrzoną w najnowsze $ 
przyrządy i produkującą wielkie ilości samo- 
gonu. 

zł. litr. 
Siemaszko, inkasując należności za zamo- 

gon, używał czapki kolejowej dla większego 
bezpieczeństwa, licząc, że przez to nie šciąg- 
nie na siebie podejrzenia. 

żabity przez pocisk 
WILNO. We wsi Alejnice gm. mejsza- 

golskiej do kowala Wacława 'Wojtkiewi- 

cza przyniósł stryjeczny jego brat Bole- 
ław pocisk armatni, dla przerobienia go 

na lemiesz do pługa. Gdy pocisk rozgrza- 
no na ogniu, nastąpiła. eksplozja. Odłamki: 

granatu ugodziły Wacława Wojtkiewicza, H 
rozszarpując go w kawałki. 

Zabił znachora ź zemsty za śmierć babki 
WILNO. — Znachor Konstanty Budow — 

mieszkaniec wsi Podwisięta gm. wiśniewskiej 
od kilku miesięcy leczył jakiemiś ziołami 76-let 
nią Barbarę Łukaszewiczową, która wczoraj 
od praktyk zmarła. Dowiedziawszy się o tem, 

KR 
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Jutro 

Andrzeja 
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KOMUNIKAT STACJE METEOROŁO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 8 LISTOPADA 

Ciśnienie średnie: 771. 

Temperatura średnia: -F4.- 

iemperatura najwyższa: 4-7. 

iemperatura najniższa: -+3. 

Opad: — 

Wiatr: południowo - wschodni. = 
Tendencja: lekki spadek, potem wzrost. 

Uwagi: półpochmurno. 

PROGNOZA POGODY ?.I.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Przeważnie pochmurno i mglisto.. Miej- 
scami drobne opady. Dniem temperatura oko- 
ło 7 stopni. Słabe wiatry południowe i po- 
łudniowo - wschodnie. 

NABOŻEŃSTWA 

— ZA POLEGŁYCH POLICJANTÓW. 

10 listopada br., w: wigilję rocznicy Nie- 
podległości, onaz dorocznego święta Kor- 
pusu Policji Państwowej. odbędzie się w 
kościele św. Kazimierza w Wilnie o godz. 
10-tej nabożeństwo za spokój dusz 41 sze- 
regowych (PP. wojew. wileńskiego, polez- 
dych w obronie współobywateli, bezpieczeń 
stwa i ponządku publicznego. Po nabożeń- 
stwie tegoż dnia o godz. 11,30 ma ementa- 
rzu Rossa nastąpi złożenie wieńców na gro 
bach poległych policjantów przez Pana 
Wojewodę Wileńskiego i przez komendan- 
ta wojewódzkiego PP. 

MIEJSKA 

— ZADRZEWIENIE MIASTA. Szosa 
kalwaryjska i Krzywe Koło otrzymają za- 
dmzewieniie. 

— DYMY „ARBONU*. — Przed paru 
miesiącami miejski zakład badań postano- 
wił zbadać, jak dalece wytwarzane przez 
„Arbony” dymy są szkodliwe dla zdrowia. 
Sprawa ta będzie podniesiona na jutrzej- 
szem posiedzeniu komisji komunikacyjnej. 

Jednocześnie ma onegdajszem posie- 
dzeniu miejskiej komisji ogrodowej poru- 
szamo kwestję, jak dalece gazy, wytwarza- 
nie przez wozy „Arbonu“ zagrażają zadrze- 
wieniu. Większość w komisji wypowiedzia- 
ła się przeciwko „„Arbonowi', twierdząc, 
że gaz samochodowy działa zabójczo na ro- 
ślinmość. 

W magistracie istniał projekt zmusze- 
mia „Arbonu“ do zmiany materjalu pędne- 
go, lecz jak dotychczas, nie został on zre- 
alizowanty. 

„AKADEMICKA 
— „Ill Czwartek Akademicki“, — W dniu 10 listopada 1932 r. w salonach Ogniska Aka 

Wsctnód słeńca g. 6.21 

    Zachód słońca g. 15 24 

demickiego (ul. Wielka 2 ) o : 
Ч 

4 godz. 20 odbę dzie się 3-ci Czwartek Akademicki — Filno- y. 8 
1) Co nas razi w filmach polskich? 2) Scc narjusz; 3) Artyści; 3) Režyserį i filmowe jesiennego sezonu. BAĆ 

wnuk Łukaszewiczowej Tomasz wpadł do do 
mu Budowa i wymierzył mu kijem kilka cio- 
sów w głowę. Uderzenia były tak ciężkie, że 
znachor w chwilę potem zmarł. Łukaszewicza 
resztowano. 

  

ONIKA 
ZEBRANIA |! ODCZYTY 

— DZISIEJSZA SRODA LITERACKA 
będzie obrazem starej, a tak oryginalnej 
kultury karaimskiej. J. E. Hachan Seraja 
Bej Szepszał wygłosi odczyt: maukowy, po- 
przedzony słowem wstępnem znawcy wy- 
znań wileńskich, p. W. Piotrowicza. Od- 
czyt ilustrowany będzie przeźroczami. Do- 
pełnią wieczoru pieśni kanaimskie, śpiewa- 
ne przez pp. Walentynę i Halinę Łobana- 
sówne (pieśni i duety), w opracowaniu p. 
Lidji Szole, która zarazem będzie akompa- 
njatorką. (Pieśni te objaśniać będzie p. Li- 
dja Poziemska. . 

Początek o głodz. 20,30 w. Związku Li- 
i aratów, Ostrobramska 9. Wstęp wolny dla 
członków zwyczajnych i ezlonkėw-sympa- 
tyków. Goście, wprowadzeni osobiście lub 
pisemnie przez członków, płacą 1 zł. 

RÓŻNE 
— ROCZNICA LISTOPADOWA. Dzień 

11 listopada, jako rocznicę odzyskania Nie- 
podległości, obchodzony będzie wzorem lat 
ubiegłych uroczyście. W dniu tym odbędzie 
się uroczyste dziękczynne nabożeństwo, de- 
filada wojskowa oraz akademja. 

Dzień 11 listopada jest świętem państ- 
Set 9d dniu tym urzędy państwowe i 
samorządowe nie pracują. Szkoły również 
w dniu tym będą mieczynne. jez 

—CZARNA KAWA B. K. W „OGNI- SKU KOLEJOWEM*. — 10 listopada br. w salonach „Ogniska Kolejowego" przy ulicy Kolejowej 19, odbędzie się Czarma 
Kawa i dancing. (Początek o g. 21-szej. — Całkowity dochód: przeznaczony na rzecz 
Bialego Krzyża. 
„— Sprostowanie. — W artykuliku p. dziękowanie MSWojsk.“, zamieszcznayić © n-rze niedzielnym : (2 strona), w ustę- pie drugim zniekształcono 

mjra K. Małachowskiego, 
stujemy. 

zostało nazwisko 
co niniejszem pro- 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Pohulanka. —Dziś we środę 9 L: m. ostatnie widowisko wieczorowe Baśni Mae: a „Niebieski ptak". Jest to już 20 - te przedstawienie tego utwor! ieszącego si bitnem powodzeniem. PAR ARE — _ „Szczęście od jutra" — Wob ieikie- go zainteresowania się publiczności i proso do dyrekcji dane będą dwa widowiska świet- nej komedji laureata m. Warszawy Stefana a O p.t. „Szczęście od jutra” w sobotę dnia 1 w niedzielę dnia 1: з godz. 8 wiecz. < A 

„Ceny miejsc propagandowe, 
widowiska. 

Nowa premiera w teatrze Wielkim sa Pohulance. ZEW, początkach przyszłego ty- godnia teatr Wielki wystąpi z premjerą głoś- nej sztuki Shaw „Zbyt prawdziwe, aby było dobre". 3 — Stały teatr objazdowy teatrów miejskich ZASP w Wilnie. — Dziś we środę 9 A w Królewszczyźnie jutro we czwartek dnia 10 - bm. w Wilejce stały teatr objazdowy wileński 
odegra pełną humoru i pogody amerykańską 

na obydwa 

komedję „Roxv*. Udział biorą — Marja Zare- 
bińska, Wanda Stanisławska,  E. Gliński, B. 
Loedl i Z. Molska. Ceny miejsc od 50 groszy do 3,50 zł. 3 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Dziś grana 
będzie w dalszym ciągu, obfitująca w piękne 
melodje, „wspaniale wystawiona operetka Jar- 
no „Krysia Lešniczanka“ w której Elna @- 
staedt tworzy niezrównaną kreację. Pozatem 
w. rolach głównych występują: Gabrielli, Hal- 
mirska, Dembowski, Szczawiński (Cesarz), Ta 
trzański i Wyrwicz - Wichrowski który operet 
kę tę wyreżyserował: Zniżki akademickie wy- 
daje kasa nr. 3 codziennie od 7—8 wiecz. -- 
'W przygotowaniu „Szaleństwa Colette“. 

— „Wiktorja i jej huzar.* — W piątek 11 
listopada rbm. o godz. 4 po południu z okazji 

   
Wyroby gorzelni były rozpowszechniane w $ 

Wilnie w większych transportach po cenie 3 E 

  

ZOFIA zn” KUSSKKOW SKIE 
ALEKSANDROWEJ MEYSZTOWICZOWEJ 

odbędzie się Msza św. w kościele św. Jerzego dziś, we środę 9 listopada 6 godzinie 10 | pół. 
Eksportacja zwłok z mieszkania (Zygmuntowska 12) do kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu 

nastąpi tegoż dnia, © godz. 17-ej (5 ppoł.) 
Jutro, we czwartek 10. X1. o godz. 10 i pół rozpocznie się Nabożeństwo żałobne w kościele św. 

Piotra i Pawła, poczem zwłoki zostaną złożone na cmentarzu Antokoiskim. 

ZOFJA z hr. KOSSAK 
ALEKSANDROWA MEYSZTOWICZOWA 

Długoletnia Prezydentka Sodalicji Marjańskiej Pań w Wilnie, 
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 7 listodada 1932 r. 

O czem zawiadamia swoich członków pogrążona w smutku 

SODALICJĄ MARJAŃSKA PAŃ W WILNIE 

   

  

W pierwszą rocznicę tragicznej śmierci 

Миа Farłantiep 
studenta U. S. B. 

we czwartek dn. 10 listopada o godz. 9 minnt 45 w kościele św. Jzna od- 
będzie się Nabożeństwo załobne, poczem nastąpi złożenie wieńca ra grobie, 
na cmentarzu Św, Piotra i Pawła, o czem zawizdainia ogół polskiej mło- 
dzieży akademickiej 

Zarząd Bratniej Pomocy Polsk. Młodz. Akąd. 
2348 

   
Uniwersytetu Stefana Batorego 

OWSKICH 
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Wszystkim, k órzy oddali ostat- 

S nią posługę i okazali mne pc- 

4 moc i współczucie z powodu 

ЁЕ śmierci nieodżałowanego męża 

mego 

+ 
Janusza Tukałły 

W szczególności czcigodnemu 

Duchowieństwu, p. Staroście 

Przepałkowsk emu i wszystkim 

sąsiadom, składam serdeczne 

„Bóg zapłać* 

  

Žona 

     

Zabójstwo przy ulicy Strycharskiej 
Stefan Purto zabity podczas snu 

WILNO. — Wczoraj w nocy zginął 
śmiercią tragiczną Stefaa Purto iat 41, 
przedsiębiorca budowłany i _ właściciel 
kilku posesyj i placów, mieszkający 
przy ulicy Strycharskiej 11. 

Zabiła goprzyjaciółka 28-letnia Marja 
Piłko, zamieszkała z nim razem pod 
wskazańym - adresem. 

ALARM W KOMISARJACIE * 

Około godziny 3 w nocy do 4 komi- 
sarjatu P. P. przy ui. Kałwaryjskiej zja- 
wiła się młoda kobieta i urywanym od 
zdenerwowania głosem powiadomiła dy- 
žurnego przodownika, že przed chwiłą 

zastrzeliła Stefana Purtę, podając jedno 
cześnie, że działała w obronie własnego 
życia podczas scysji. 

Zgłaszająca się była Marja Pilko, — 
którą natychmiast aresztowano, zaś pod- 
wskazany adres wyjechało natychmiast 
kilku policjantów. 

Zaalarmowano jednocześnie wydział 
śledczy i prokuraturę. 

Po przybyciu na miejsce wypadku 
policja znalazła w pokoju sypialnym 1е 
żące na łóżku okrwawione ciało Purty, 
niedającego już znaków życia. Na pier- 
si jego widniały dwie rany postrzałowe. 
Zawezwany lekarz pogotowia stwierdzi: 

święta Niepodległości wystawiona zostanie spe 
cjalnie dla wojska efektowna operetka „Wik- 
torja i jej huzar* w obsadzie premjerowej—- 
Wszystkie bilety sprzedane. 

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. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— ZNACZNA KRADZIEŻ BIELIZNY. 

Miłkowskiemu Romualdowi, zam. przy ul. 
Ad. Miekiiewicza Nr. 29, między godz. 5 a 
7 nieznani sprawcy skradli ze strychu do- 

mu mieszkalnego bieliznę damską, męską 
i stolową, łącznej 'wartości 800 zł. 

— OKRADZIONY MUZYK. — Soło- 
monow Kopel, muzyk, zam. przy ul. Św. 
Filipa 1, zameldował, że w nocy z dnia 6 
ma 7 bm. niiezmnani sprawcy zapomocą 0- 
twarcia okna dostali się do jego mieszka- 
nia, skąd skradli garderobę męską oraz 

inne drobme nzeczy, łącznej wartości 450 
złotych. 

—FATALNA IPAMYLKA. — Krupo- 
wiczowa Marja, lat 33, zam. przy ul. Do- 

minikańskiej Nr. 16, przez pomyłkę napiła 
się esencji octowej, ulegając zatruciu. Le- 
karz Pogotowia Ratunkowego, po udziele- 
niu pomocy, przewiózł ją do szpitala Sa- 
wicz w' staniie niezagrażającym życiu. 

— NIEUWAŻNY DOROŻKARZ. An- 
drejew Piotr, zam. przy ul. Kominy 31, 
powożąc dorożkę konną, na ul. Niemieckiej 
majeęchał na przechodzącą przez jezdnię 
Rajcher Basię, zamieszk. przy zaułku 
Szwarcowym Nr. 6, która. doznała okale- 
czenia głowy. 

Lekarz Pogotowia Ratunkowego, po u- 
dzieleniu pomocy, odwiózł poszkodowaną 
do Szpitala Żydowskiego. 

— KANTOROWICZ - DETEKTYW.— 
Na ul. Jagiellońskiej został dotkliwie po- 
bity J. Kantorowicz z ul. Miekiewicza. 

Przez dłuższy czas łaził on po piętach 

dwom osobnikom, którzy wreszcie wypro- 

wadzeni z równowagi tą nieoczekiwaną o- 
pieką, wytłukli „aniola-strėža“ jak się 
patrzy. 

Kantorowicz twierdzi, że podejrzewał 
w nieznajomych włamywaczy, a nie mając 
nie do roboty, zabawiał się w detektywa. 

Z POGRANICZA 

— ROCZNICA BOLSZEWICKA. 
W dniu wczorajszym, jako w 15 rocznicę 
rewolucji, ma terenie pogranicza: polsko- 
sowieckiego, zwłaszcza w rejonie Radosz- 
kowicz, Iwieńca, Rubieżewicz, Domanie- 
wicz i: Stołpców, komendanci strażnice i od- 

ciników urządzili dla mieszkańców pogra- 

nicznych wsi sowieckich odczyty i poga- 
damki o rewolucji październikowej. Do 
większych osiedli przybyły auta z filmami, 
które bezpłatnie ukazywano wieśniakom, 
jak walczono z caryzmem. ` 

Odbyły się również zabawy i wydane 
zostały bezpłatne obiady dla biednej lud- 
mości. 

MW związku z tą uroczystością na ро- 
gramiiczu w rejonie Dołhinowa, Piotrowsz- 
czyzny, Suchodowszczyzny i Niewiarowicz 
ukazaty się sowieckie samoloty, które roz- 
rzucały ulotki propagandowe wśród lud- 
ności pogranicza. 

— BALON SOWIECKI. — Przedwczo- 
raj z rzeki Niemna w rejonie Mikołajewsz- 
czyzny, rybacy wydobyli! powłokę balonu 
p. n. „Lenin*. Powłoka należała do balonu 
obserwacyjnego sowieckiego, który przed 
paru dniami zerwał się z uwięzi i wpadł 
do rzeki. 

— SPADŁ SAMOLOT. — W pobliżu gra 
nicznego miasteczka; Ziembina na terenie Bia 
łorusi sowieckiej spadł litewski samolot woj- 
skowy który w towarzystwie dwóch innych ie 
ciał do Moskwy. 

Pilot odniósł ciężkie obrażenia ciała, obser 
wator zaś przy pomocy spadochronu opuścił 
się na ziemię i przez to uniknął Śmierci. 

Samolot został poważnie uszkodzony. 

— WYSIEDLONY. — Z Turmont pi- 
szą, że z gramiie Łotwy wysiedlony został 
35-letni Piekarowiez Adam, z Dyneburga. 

zgon na skutek postrzału, przyczem ku 
la przebiła denatowi serce, powodując 
natychmiastowy zgon. 

MORD Z PREMEDYTACJĄ 
W międzyczasie posterunkowi po- 

słyszeli od strony kuchni jakieś nawoły- 
wania. Drzwi kuchni okazały się jednak 
zamknięte, zaś kłuczy ni? vylo. 

Po wyważeniu drzwi znaleziono w 
kuchni nawpół przytomną służącą za- 
mordowanego. Zeznało ona, że w nocy 
zbudzona została hukiem wystrzałów re 
wolwerowych. Gdy chciała wybiec z 
kuchai do pokoju sypiatacgo, skąd padły 
strzały, okazało się, że drzwi od kuchni 
są zanknięte. : 

Tak samo były zaryglowane od ze- 
wnątrz drzwi, prowadzące na podwórko 
—z czego wywnioskowała, że została u- 
myślnie uwięziona. 

Okoliczność ta wskazuje, že Pilko ob . 
myśliła już przedtem wszystkie szcze- 
góły morderstwa i zamykając drzwi od 
kuchni zapobiegła interwencji służącej. 

CO PRZYNIOSŁY OGLĘDZINY 

Przeprowadzona na miejscu prze- 
stępstwa wizja lokalna stwierdział, że 
Purtę zabito, gdy leżał w łóżku. ł 

Zdaniem lekarza, strzały oddane by 
ły do śpiącego, co dla Pilko jest oko- 
licznością szczególnie obciązającą. Dla“ 
dałszego śledztwa sporządzony został 
szkie mieszkania i opis miejsca gdzie 
ciało znaleziono. 

Pozwoli to władzom na bardziej do- 
kładne odtworzenie przebiegu zbrodni, 
tembardziej, że zeznania sprawczyni róż 
nią się bardzo od okoliczności, ustało- 
nych przez policję i zeznań służącej. 

Ta ostatnia stanowczo twierdzi, że 
żadnej sprzeczki między Pilko a Partą 
nie było, i wieczorem wszyscy w doniu 
ułożyli się w najlepszej harmonji do 
SNU. 

CO BYŁO PRZYCZYNĄ 
ZABÓJSTWA? ' 

Purto jest z pochodzenia żydem, lecz 
jeszcze przed wojną wstępując w związ- 
ki małżeńskie z chrześcijanką, został ka 
tolikiem. 

Przed kilku laty Purto rozszedł się z 
żoną i zamieszkał z Pilko. Ostatnio do 
uszu przyjaciółki doszło, że Purto zawią 
za bliższy stosunek z inną kobietą, a na 
wet ma się z nią ożenić. 

Pilko stanowczo temu się sprzeciwi- 
ła, tembardziej, że cały majątek Purty 
był na nią zapisany. 

Widząc jednak, że nic nie wskóra, 
umyśliła zemstę i właśnie wczoraj wy- 
konała ją.



    

Talemnicza zbrednia 
BRZEŚĆ LITEWSKI. PAT. — Dnia 6 

bm. na torze kol. Bnześć — Chełm około 
kol. Durycze w odległości 200 m. od budki 

kolejowej znaleziono zwłoki mężczyzny. 
Zie znalezioniej przy zwłokach książeczki 
wojskowej wyniika, że zabity osobnik po- 
chodzi ze wsi Kamienicy, gm. Jundy, pow. 

_grodfięhyka 
— CZYŻ NIE MOŻNA W INNY SPO- 

SOB? — Dochodzą do nias głosy czytelni- 
ków, którzy mie bez racji skarżą się na ро- 
rządki, panujące w maszym teatrze miej- 

skim, Chodzi o to, że od pewnego czasu 
dyrekcja teatru miejskiego zaczęła. pod- 
czas przedstawienia, kontrolować bilety. 

Kontroli tej podlega przeważnie pub- 

bliczność balkonu. I otóż przeważnie, kie- 
dy publiczność balkonu siedzi i z zacieka- 
wieniem przygląda i przysłuchuje się ak- 
cji na scenie, zjawia się jakiś pam i dość 
energicznie zaczyna żądać pokazywania 

mu biletów. Pominiemy już to, że ów pan 
przeszkadza danej osobie, do której się 
zwraca, przeszkadza i odrywa cały balkon 
od akcji na scenie i wywołuje irytację ca- 
łej publiczności, która traci zaciekawieniie 
do odgrywanej sztuki, ma czem bardzo du- 
żo traci artystyczna strona teatru wogóle. 
Gdyby rzeczywiście chodzilo o wytępieniie 
„zająców'”, to czy mie byłoby o wiele racjo- 
nailniej wzmocnić kontrolę przy drzwiach, 
a nie przeszkadzać publiczności ? 

— SĄD DORAŹNY. — W dniu 21 bm. 
Sąd Okręgowy w trybie doraźnym rozpo- 
zma sprawę Buksztelskiego, Suchowlańskie 
go i Kłowskiego, oskarżonych: Buksztel- 
ski i Suchowlański jako bezpośredni wy- 
konawcy zabójstwa Szmerela Ławlera, zaś 
Kłowski jako podżegacz do tego mordu. 

` — ZABÓJSTWO. — W dniu 8 bm. o g. 
19-tej przy ul. Piłsudskiego w Skidlu, w 
czasie bójki ugodzony został przez niezna- 
nego sprawcę jakiemś ostrem narzędziem 
Brylewicz Adam, lat 15. — W drodze do 

szpitala ranny zmarł. 
— KRADZIEŻE. — Świerczewskiemu 

Witoldowi, zamieszkałemu przy ul. Skidei- 
skiej 42, skradziono rower marki „Duer- 
kopp" wartości 200 zł. 

— Żukowskiemu Abramowi i Ginzbur- 
gowi Janowi skradzione zostały różne dro 
bnie rzeczy na ogólną wartośść ok. 150 zł. 

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

па każde żądanie. 

  

    

KINA P. T. K. TEL. 214 
 KORZOBZENTSEEACZEO ZIS PDORCZEOAKEAZPYZCACZTA 
Początki sesnió c: 18.15, 20.15 i 22.15 

Bźwiąkowisc 

Kino „POLGNJA“ 
Pocztowa 4. 

Daiś! Potężny dramat na tie życia cyr- 
kowców p. t. 

ARENA 
NAMIĘTNOŚCI 

W rolach gł. znakomita gwiszda Liana 
Haid i słynny pogrom 'a lwów Qskar 
Marion ze wsrółudziałem trupy akro- 
batów napowietrznych wszechświato= 
wej sławy „5 ARTONIS'— Popularna 

piosenka: „Ty moje kobieciątko* 

wstęp od 80 gr. 

   
   
    

  

    

  

    

   
    

   
    

    

    

      

Bźwiękowisc 

Kine „A PSLLO0* 
Dominik. 26. 

Film, łączący w sobie piękno, przepych, 
erotykę i sensację 

Maradu 
W roli gh: Ch. Bicktord, R, Hobard i 
G. Renavani. Wartość tilmn przeszło 
2.000 000 dolsrów. Prawdziwe wybu- 

chy wulkanów. 

Wstęp 70 groszy 

KINO „PALACE“ 
Grzaszk. 18. 

Czarująca SUZY VERNON, wybitny 
tragik Michał BOHNEN i Henry 
STUART w dramacie z życia emi- 
gracj: rosyjskiej, otoczonych zdala od 
ojczyzny zgrają przebiegłych szpiegów 

„CZERWONY BIES" 
(TAJEMNA NOC) 

Piękna księżniczka w łapach rozbe- 

stwionege marynarza. Sensacyjny wy: 
ścig samolotu z samochodem. 

WSTĘP OD 49 GR. 

Początek seansów 
o g. 6.15, — 8, — 18, KINO 

DŻWIĘKOWE 

„ŚWIATOWIO" 
światowej 

chełmskiego, ur. 1908 r. Nazwiska jednak 
nie ustalono, ponieważ pierwsza kartka z 
książeczki wojskowej była wydarta. Na 
zwłokach svidnieją rany, pochodzące pra- 

wdopodobnie od moża lub innego narzędzia. 
Dochodzenie w toku. 

powogfddzka 
— URZĘDOWA. — W! dniu 7 bm. p. 

wojewioda Stefan Świderski wyjechał na 

kilka dni: w! sprawach służbowych do Wazr- 

"zawy. 
— FIASKO OBOHODU KOMUNIS- 

TYCZNEGO. — Obchód rocznicy rewolu- 

cji bolszewickiej, organizowany przez ko- 
munistėw w; dniu 7 listopada, na terenie 

województwa Nowogródzkiego zakończył 
się zupełnem fiaskiem. Wywieszono zale- 
dwie kilkanaście sztandarów komunistycz- 
nych i w kilku miejseowościach rozrzuco- 
mo literaturę komunistyczną. 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE 
'T-WA POLSKO - ESTOŃSKIEGO. Dnia 
10 bm. o godzinie 18-tej w: lokalu Sekre- 
tarjatu 'Wlojewódzkiego BBWR, z inicja- 
tywy Podokręgu Ziw. Stnzeleckiego, odbę- 
dzie się zebranie organizacyjne Towarzy- 
stwa Polsko - Estońskiego. 

— ZAMIERZENIA SPORTOWE NA 
SEZON ZIMOWY W NOWOGRÓDKU. 
Zbliżająca się zima, której nadejście zwia- 

stują raz po nazu nietrwałe jeszcze opady 
śnieżne, zmusza czyriniki sportowe, stirze- 

leckie i hamcerskie do czynienia odpowied- 
nich przygotowań. Więc z jednej strony 
uruchomiona przy 3-ciej drużymie harce- 
rzy im. Marszałka Piłsudskiego wytwór- 
nia nart, produkuje je na gwałt, aby za- 
opatrzyć rynek miejscowy, z dmugiej zaś 
organiizuje się dwa obozy zimowe, z któ- 
rych jeden przy 3-ciej drużynie harcerzy 
mieć będzie charakter zimowego obozu 

narciarskiego, drugi zaś przy Sekcji Łu- 
ezniczej Podokręgu Zw. Strzeleckiego, bę- 
dzie zimowym obozem łucznym. Do tej tak 
ciekawej sprawy powrócimy jeszcze nieba- 
wem, obiecano nam bowiem dostarczyć 
bliższych szczegółów. 

stoniiiyka 
— UROCZYSTOŚĆ PRZENIESIENIA 

OBRAZU ŚW. ANTONIEGO Z KOŚCIO- 
ŁA PARAFJALNEGO DO KOŚCIOŁA 

IPOBERNARDYNSKIEGO. — W dniu 6 

bm. Słonim obchodził wielką uroczystość 

kościelną i marodową — przeniesienia cu- 

downego obrazu św. Antoniego z kościoła 

parafjalnego do pobernardyńskiego. Tuła- 

czy ten obraz ma swą historję ściśle zwią- 

zaną z historją narodu, gdy bowiem w r. 

1863 ruch miepodległościowy na Litwie i 

Koronie został stłumiony, a wszechwładna 

ręka rosyjskiego generał - gubernatora 

Murawjewa podpisywała stosy dekretów. 

skazujących najwybitniejszych i najdziel- 

niejszych synów ojczyzny ma śmierć, wy- 

gnania i katongi, wtedy w 1864 moku, na- 

stąpiły liczne kasaty świątyń katolickich 

w całym kraju, a specjalnie tu na Кте- 

sach. A gdy dekret canskich siepaczy dot- 

knął świątynię OO. Bernardynów w Sloni- 

mie, wierni Polacy-katolicy uzyskąli po 

wielkich trudach i staraniach zezwolenie 
nia wyniesienie obrazu do niemal jedynego 
wówczas wi Słonimszczyźnie kościoła pa- 
rafjalnego na Zamościu. Obraz ten zasły- 
nął cudami i łaskami, ściągając olbrzymie 

zjazdy wiernych nietylko z powiatu, lecz 
i z odległych miejscowości. Obecnie na 
rozkaz Jego Eksc. ks. arcybiskupa Romu- 
alda Jałbrzykowskiego, obraz ten, lśniący 
cały od wot, przeniesiono na dawne miej- 
sce do kościoła pobernardyńskiego. W u- 
roczystej procesji prowadzonej 'przez ks. 
kapelana Śmiałowskiego, czterech miejsco 
wych księży niosło piękny obraz, a za nimi 
postępował cały. Słonim katolicki, Stara 
świątymia pobernardyńska mieści w swych 
potężnych i przepięknych murach cudowny 
obraz w jednym z bocznych ołtarzy. 

WYSTAWA KÓŁ MŁODZIEŻY 
KRAJOZNAWCZEJ BĘDZIE ODROCZO- 
NA. — Zapytany w dniu dzisiejszym przez 
naszego współpracownika pam major Zie-- 
liński, prezes polskiego Towarzystwa Kra- 
jozmawczego w Słonimie, w sprawie pogło- 
ski о odroczeniu terminu prac młodzieży 
krajoznawczej, oświadczył, że wensje te mie 
są pozbawione prawdziwości i że osobiście 
jest zdania, iż ze względów lokalnych, by- 
łoby wskazanem, termin. otwarcia omawia 
niej wystawy odroczyć do okresu Wielkie- 

go Postu. 
Widzimy, że stanowisko prezesa zarzą- 

du jest identyczne z naszem. 

— DALSZE INWESTYCJE MIEJSKIE 
Po zakończeniu prae przy ul. Żwirki, sta- 
nowiiącej główną arterję miasta, magistrat 

  

Wstęp od 75 gr. 
Największy i najpotężniejszy dźwiękowiec ilustrujący najbardziej 
nieprawdopodobne ajednzk prawdziwedramaty z czasów wojay 

genjalaego ERNESTA LUBITSCA 

GRODNO, Brygtózka 2. | CZŁOWIEK KTOREGO ZABIŁEM 
Lionei Bzrrymore, Philips Holmes ! Nanty Carrol 
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 SKLEP RADJOWY „„KLENKEIĘĆ 

Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 
Konto czekowe P. K. O. 82.157. 

— POLECA — 

za 190 Zł. 
3-lampowy odbiornik radjowy, z lampami (Philips'a). 

głośnikiem akumulatorem, batecją anodową 
i sprzętem antenowym 

NA 19 MIESIĘCY Po 10 zŁ. 
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S/ydawca: Stanislaw 

i Tais PRISTATIMAS 

cklewicz ||| 

УнО МО 

SPORT 
CO SŁYCHAĆ NOWEGO? 

Ekipa bokserska ŻAKS'u wyjeżdża do 

Białegostoku, aby w dniu 13 bm. spotkać 

Się tam z reprezentacją miasta. Kierow- 

mictwo sekcji ustaliło następujący skład: 

Sandler, waj, Kłaces, Jungier, Nadel i 

Pilnik. Jest to obecnie najsilniejszy skład 

ŻAKS'u. 
Ciekawe, czy białostoczanie nie zrobią 

takiego figla jak grodnianie, którzy już 

dwukrotnie odwołali mecz z Pogonią. 
* * * 

Dnia 20 listopada br. odbędzie się w 

Wilnie mecz bokserski pomiędzy reprezen- 

tacjami, Wilna i Warszawy. 

Reprezentacja Wiarszawy posiadać bę- 

dzie takie „gwiazdy“, jak Seweryniak i An 
ders. Ciekawy jest rewanż pomiędzy Sewe- 
ryniakiem a Pilmikiiem. 

* * 

Dnia 4 grudnią odbędą się w Wilnie 

zawody Polska. — Łotwa. Udział kilku wi- 
leńskich zawodników w reprezentacji Pol- 
ski jest zapewniony. 

* 

Sensacyjne doniesieńie wpłynęło osta- 
tnio do krakowskiego ZOPN. ze strony 
Podgórza, oskarżającego przemyską Polo- 
nię. 

W piśmie swem Podgórze podaje, że do 
jednego z jego przedstawicieli zgłosił się 
członek przemyskiej Polonii, który miał 
mu zaproponować 350 dolawów dla druży- 
my Podgórza za odstąpienie od dalszych 
rozgrywek o wejście do Ligi. Propozycja 
ta miała być przez Podgórze odrzucona i 
sprawą całą ma się zająć zarząd KZOPN. 

Ile w tem wszystkiem jest prawdy, tru- 

dnio narazie stwier$zić. Sprawa zostanie 9- 
statecznie wyjaśniona w drodze dochodze- 
nia, wszczętego przez krakowskie władze 
piłkarskie. (©) 

przystąpił do robót ziemnych przy targo- 

wicy miejskiej, mianowicie urządza się 

tam nową drogę, która lączyć będzie ulicę 
Źwirki z ul. Długą. Teren. ten stala zabag- 
niony, uniemożliwiał mieszkańcom tych u- 

lie przedostanie się w dnie tangowe na. tar- 

gowicę. Obecnie magistrat i w tym wy- 
padku poszedł nia rękę ludności i pomimo 

kryzysu pracę zapoczątkował. Ponadto, 0- 

becnie prowadzone są w dalszym ciągu 

prace niad konserwacją jezdni na ulicach 

miasta. $ 

— WIECZÓR MONIUSZKOWSKI W 
SŁONIMIE. — Staraniem Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet w Słonimie, urządzo 

ny został weiczór ku czci śp. St. Moniuszki 

Na program złożyło się: słowio wstępne-- 

wygłosiła p. Julja Teližyna, przewodniczą- 

ca ZPOK., 'w którem podkreśliła zasługi 
twórcy pieśni narodowej i streściła jego 

życie. Piękne przemówienie wzbudziło о- 
gólne zainteresowanie publiezmości i było 
hucznie oklaskiwane. Dalszą część progra- 
mu wypełniły: Uwentura „Bajka* Moniu- 

szki, odegrana przez orkiestrę 79 pp., „Gra 
jek, „Dwie żony” i „Prząśniczki** odśpie- 
wała p. A. Falkiewiczowa solo przy akom- 
panjamencie p. M. Szamoszkiewiczówny 
na fortepianie, „Stary kapral'* odśpiewał 
p. rajr. K. Dudziński, Arja chorążego z ©- 
pery „Hrabina“ i arja „Hrabiny“ przez p. 
mjr. Dudzińskiego i p. A. Falkiewiczową z 
akomp orkiestry. Na część II koncertu zło- 
żyły się fragmenty z II aktu „Halki* przez 
pp. A. Falkiewiezową, K. Dudzińskiego i 

St. Cieszkowskiego, fantazję z „Halki* wy 
konała orkiestra 79 pp. a na zakończenie 

tańczono balet-mazur mod reżyserją p. 
Szpakowskiego. Akompanjament fortepia- 
nowy objęła łaskawie p. Marja Malinjow- 
ska. — Bogaty program i jego wykonanie 
wzbudziły wśród mader licznie (około 500 
osób), zebranej publiczności: długo niemilk 
nące brawa i uznanie. Specjalnem powodze 
niem cieszył się mazur. Nadmienić należy, 
że organizatorzy iobchodu moniuszkow- 
skiego w Słonimie, dali jedną z nielicznych 
jmprez (cztery razy graną), która w całej 

pełni się udała. Dachód, jak nas informu-- 
ją, z imprez tych, ma być przez s<*zony nia 
odzież dla majuboższej dziatwy. 

Zarząd Słonimskiego oddziału ZPOK. 
składa za: naszem pośrednictwem wszyst- 
kim, którzy wzięli udział w przedstawie- 

niu, oraz tym wszystkim, którzy przyczy- 
nili się do poparcia imprezy na tak wzmio- 

sły cel, staropolskie „Bóg zapłać”. 

— KLUB „BIAŁYCH NIEDŹWIEDZI* 
ROZWIJA SIĘ. — Pomimo chłodów į nie- 
pogody, ilość członków „Białych Niedź- 
pogody, ilość członków klubu „Białych 
Niedźwiedzi* stale wzrasta. Zapytany 
pnzez naszego korespondenta jeden! z czyn 

niejszych członków klubu, p. Rawicki o- 
świadczył, że działalność klubu narazie o- 
granicza się do kąpieli, lecz z chwilą na- 
stania zimy, poza kąpielą, która ma być 
wykonywana w specajlnej przerębli, człon- 
kowie będą się ćwiczyć w jeździe ma nar- 
tach, która odbywać się będzie w kostju- 
mach kąpielowych. 

Pan Rawicki wyraził przytem nadzieję, 
że akcja hartowania ongamizmu, zapocząt- 

kowana przez klub „Białych Niedźwiedzi”, 
zmajdzie należyte zrozumienie w społeczeń- 
stwie i że nieliczne grono członków nieba- 
wem zacznie się powiększać. Dodatkowo 
mias informują, że działalność klubu zwró- 
ciła ma siebie uwagę miejscowych sfer le- 
karskich. 

baranšinicka 
PORAGHUNKI NOŻEM W 

BRZUCH. (W dniu 2 b. m. wsi Dojniaki 

gm „Darewo Hłobusz Demjan został 

pchnięty nożem w plecy przez Hlobusza 

Grzegorza. 
Ciężko rannego Demjana odwieziono do 

szpitala międzykomunalnego w Barano- 

wiczach, a napastnika zatrzymano. 

— CIEKAWY POŻAR. W dniu 3 b. m. 
we wsi Nowosady spalił się chlew należący 
do Józefa Kołosowskiego. Chlew przed- 
stawiał wamtość 50 zł., a był ubezpieczony 
mia. 1320 zł. 

O podpalenie jest podejrzany: sam po- 
szkodowany. 

* 

* * 
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Drukarnia wydawnictwa, 

       AM 

  

Dziś ulubienica publiczności, oohaterka t.lmów 

DŽWIĘKOWE KINO 

CEJINE 
Wielka 47, tel. 15-41 

„Precz z milošcią“, „£ rozkazu Księżniczki”, „LUrega do 
raja*, „Kongres tańczy", „Liljanka chce się rozwieść* 

Liljana Harvey 
w najnowszym przeboju p. t. 

„QUICK * 
Nsd program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe 

Początek seansów o g 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 
® Сепу ой 25 eroszy. 

  

Dźwiękowe 

Kiuo 

RELIGS 

Dziś premiera! Niezwykły f lm rewelacyjny głośnego sowieckiego „eżysera M. Gerynga 

GEKENNA KOBIETY 
Bohaterką tego niezwykłego arcydzieła j:st premjowsna griezds największej wytwórni Parsmount ślivia Sidney 
Fiłm poryw»jący siłą treści i głęboką g ą. Symfoaja przeżyć, uszuć, wrażeń imł ści Nad p «gram: Atrskcje dźwiękowe 

Na 1-szy Seans ceny zniżone. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5 28 

Dziś ostatni dzień! 

MARLENA DIETRICH 
w superprzeboju sezonu o którym mówi całe Wilno BLOND VENUS 

  

  

  

Dźwiękowe kino Dziś! Nzjpotężniejsze  arcydiieło 8 € R 
НОУ ОСВ muzyczne wszystkich czasów BOĄŃAŚR E VGA SKIE 

Mickiewicza 22 W rol. gł. Brigida Helm i Józef Schildkraut or:z światowej sławy orkiestra cygańska Rodego 
tel. 15-28 Uwegal Niektóre romsnse będą wykonane w języku rosyjskim 

N:d program: atrakcje dźwiękowe. Ceny miejsc; Parter od 49 groszy 

D.iś! 
Dzwiękowy Największa gwiazda 
Kino-Teatr džwigkowego ekranu 3 

е 56 „ŠWIATOWID „1 X — 27“ (Kobieta szpieg) 
Mickiewicza 9. 

we wspaniałym dramacie reż. Józefa Sternberga 
Rewelacyjny przebój wszechświatowy. W rol. gł. męskich Victor Mze Lagien i Barry Morten 

  

„ Kino-Testr 

„STYLOWY" 
Wielka 36 

Potężny wschodni dramat. Walka z 
kobietę. W rol, gł SLIVE BORDEN : NOAH BEERRY. 

Nsd program: Monumentalny przebój wszystkich czasów 
Potężny dramat ilustrujący ostatnie lata 
dzenia bolszewizmu. W rol gł, 

Dziś! Najnowsza 100 proc. dźwiękowa wschodnia sensacja! Po raz pierwszy w Wilnie 

» « Miłość w pustyni 
„. DAMA W SZKARŁACIE 

arabskim Szeikiem 0 usjpiękniejszą 

panowania caratu i naro- 
Lya de Putti 1 Don Aiverada. 

  

Dźwiękowe kino 

„LUX” 
Mickiewicza 11   
NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„GEHENNA KOBIETY“ — „HELJOS“. 

Filmów takich widzieliśmy dość dużo. 
Przykład? „Szary dom*, „Wiielkomiej- 

skie ulice”, „Tnagedja amerykańska", „Raj 
ukradziony”, „Wiolńe dusze”, „Niewinna 
grzesanica“ itp. 

We wszystkich podłożem byla zgnili- 
zna moralna społeczeństwa amerykańskie- 
go lub specyficzne bandycko - korupcyjnie 
tło życia wielkiego miasta w Nowym Świe- 
cie, 

„Gehenna kobiety“ ma tę samą ten- 
dencję. Pod pompatycznym nieco tytułem 
ukrywa. się tu umiejętnie podpatrzony fra 
gment z odwiecznej księgi pomyłek prawa. 

Młode małżeństwo niewinnie dostaje 
się do więzienia. Ona skazana dożywotnio, 
on 'w oczekiwaniu na powieszenie. Wszyst- 
ko świadczy przeciw nim, gdyż poza pra- 
wiem stoją potężne wplywy podziemnego 
świata. W ostatniej niemal chwili nozpacz- 

liwym wysiłkiem udaje się skazanym wy- 
wolać wewizję wyroku i wydostać się na 
wolność. 

O ile można w pewnym stopniu mieć 
zastrzeżenia eo do zadzierzgnięcia i roz- 
wikłania akcji, gdzie obok. teatralmości: u- 
derza również zbyt. łatana robota reżyser- 
ska, o tyle podkreślić mależy znaczne za- 
interesowanie, wyiwołane samą fabułą. — 
Treść jest stopniowana i daje napięcie za- 
równo uczuciowe, jak i myślowe. 

Technicznie film wykonano niemal bez 
zanzutu, co jest uwarumkoiwiane poziomem 
i zasobem środków i sił pomocniczych. 

Nieco idyllicznie wygląda więzienie, 
podobne raczej do luksusowego uzdrowis- 
ka. Piękny, choć jakże daleki od rzeczywi- 
stości, wzór! — 

: Sylwia Sydney ma szczęście do bandy- 
tów i murów więziennych. Ciekawa ta i 
niepowszednia aktorka ma przed sobą roz- 
ległe możliwości. Niewątpliwie ujrzymy ją 
jeszcze iw innej roli, bez atmosfery, która 
się wlecze za mią od „Wielkomiejskich u- 
lie" i „Tragedji amerykańskiej". 

„Tygodnik Paramountu" ciekawy i u- 
rozmaicony“. Tad. C. 

  

Radje wileńskie 
ŚRODA 9 LISTOPADA 

11,40 Przegląd prasy polskiej, komunikat 
meteorologiczny i czas; 14.55 Program dzien 
ny; 15,00 Muzyka popularna (płyty); 15.40— 
Komunikaty; 15.50 Wesołe piosenki (płyty); 
16.00 Audycja dla dzieci: 16.30 Chwilka strze 
lecka; 16.40 „Zupa na gwożdziu* — odczyt; 
17,00 Utwory Haydna (płyty). Słowo wstępne 
prof. Michała Józefowicza; 17.40 Juljusz Klacz 
ko jako krytyk — odczyt wygłosi Wł. Arcimo 
wicz; 17,55 Program na czwartek; 18,00 Mu- 
zyka lekka; 18,50 Rozmaitości; 19.00 Przegląd 
litewski; 19,15 Przerwa; 19,20 Skrzynka rolni- 
cza; 19.30 W świetle rampy — nowości tea- 
tralne omówi Tadeusz Łopalewski; 19,45 Pra- 
sowy dziennik radjowy; 20.00 Muzyka iekka; 
20,30 Pogadanka w związku z Tygodniem A- 
kademickim; ,20.50 Transntsja ze 169-ej Śro- 
dy „Literackiej (Wieczoru Karaimskiego) z sali 
Związku Literatów w Wilnie; 21.30 ransmisja 
Koncertu; 22.00 Na widnokręgu; 22,15 Muzy 
ka; 20,40 Odczyt w języku esperanckim; 22,55 
Komunikat meteorologiczny; 23.00 Muzyka ta- 
neczna. 

i TIA A ARKA 

OBWIESZCZENIE 
1 Urząd Skarbowy w Wilnie podaje ninisj- 

szem do wiadomości publicznej, iż w dniu 
10 listopada 1932 r. o godz. 10 rano, odbędzie 
się w lokalu Sali Licytacyjnej IIl Urzędu Skar 
bowego m. Wilna przy ul. Wingry 6 sprzedaż 
z licytacji mydła toaletowego i leczniczego 
200 kawałków, pudru „Bocian*, 200 pudełek; 
100 fakonów perfum; 120 termometrów i 50 
klg. wazeliny amerykańskiej oszacowanych na 
kwotę zł. 1.680. 

, „Zajęte mienie oglądać można w dniu i 
miejscu sprzedaży w godzinach między 9,30 
a 10-tą. ° 

Kierownik Działu Egzekucyjnego. 

L 

  

Zauot EKĄ 

   
  3 

ZERU) 

Dziś największa rewelacja produkcji filmowej! Najwspanialszy f.lm Świata, o którym prasa wsiechŚwiatowa orzekła 
jednogłośnie, że „takiego filmu jeszcze nie była* 

STEROWIEC L. A. 3 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o g, 4-ej ost. o g. 10.15 w dn. świąt, © g. 1 el. 

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiacą kosnerwuje, doskonali, odświeża, a- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszezu- 
plający (panie). Natryski „Hormona” wadług 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. in- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do kaz- 
daj cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ta- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W z 

LIKWIDACJA LOMBARDU 
Biskupia 4. 

OSTATEJE DNI WYPRZEDAŻY 
JM Vj V OOO 

KONKURS 
Magistrat m. Wilna ogłasza niniejszem 

konikurs na. druk Rocznika Statystycznego 
m. Wilna za rok 1931, który ma być wy- 
drukowany według wzoru i w rozmiarze 
poprzedniego. Termin rozpoczęcia druku 

przewidziany jest ma 20 bm. Bliższych in- 
formacyj udziela Centralne Biuro Statys- 
tyczne m. Wilna — Domimikańska 2. Ter- 
min składania ofert wraz z sumą gwaran- 
cyjną w: wysokości 500 zł., upływa z dn. 

15 b. m. 
(UMi) A) A KM 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 5-go 

rewiru Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie 
rzy ul. Wileńskiej Nr. 25 m. 10 zgodnie z art. 
030 U.P.C podaje do wiadomości publicznej 

że w dniu 14 listopada 1932 r. od godz. 10 
rano, w Wilnie, przy ul. Rydza Śmigłego Nr. 
17 odbędzie się sprzedaż z licytacji należąc 
go do Jochy Dawidzon majątku rucl 
składającego się z maszyny do wyrab „aa 
rebek papierowych, oszacowanego T: € 
zł. 14,240 — na zaspokojenie preter & & 
my Dawidsona w sumie zł. 13350 — : pro 
tami i kosztami z aktu obligu. 

Komornik Sądowy Į. A 

7) ИНОНННННОННЫНННОННОМЫНИИННИННИМНННЫ н 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 
wiru I-go zamieszkały w Wilnie przy ul. Sie- 
rakowskiego 44 па zasadzie art. 1030 U.P.C 
ogłasza, że w dniu 15 listopada 1932 r. od go- 
dziny 10 rano w Wilnie przy ul. Wielkiej C6 

w sali licytacyjnej firmy R. Wojewódzki od- 
będzie się sprzedaż z przetargu publicznego 
ruchomości należących do firmy L. Berenszteju 
i S-ka" składających się z materjałów, 0sza- 
cewanych na sumę zł. 1687. 

Komornik W. Matuchniak 

„A A ННИННЫНО: 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

X rewiru, zarnieszkały przy ul. Wiwulskiego 
Nr. 6 m. 28, na zasadzie art. 1030 UPC ogła- 
sza, że dnia 14 listopada 1932 r od godz. 10 

zrańa w domu przy ul. Bołtupskiej pod Nr. 14 
odbędzie się licytacja ruchomości, należących 

do dłużnika Bencela Guberskiego, składających 
się z urządzenia mieszkaniowego, oszacowa- 
nych na sumę zł. 600. ‚ 

Spis rzeczy i szacunek takowych  przej- 
rzany być może w dniu licytacji. 

Komornik Sądowy J. Fiediaj. 

PONO V ii 

OBWIESZCZENIE T 
1. Urząd Skarbowy m. Wilna podaje ni- 

niejszem do wiadomości publicznej, iż w dniu 

10 listopada 1932 r. o godz 10 rano, odbędzie 

się w lokalu Sali Hicytacyjne o Urzędu S%ar 

bowego m. Wilna, przy ul. igry 6 sprzedaż 

z licytacji: 115 tuz. mydła toaletowego, 80 

flakonów perium, 20 ilakonow wody  kolon- 

skiej, 30 tuz. pudru „Diwina“, 20 tuz. proszk1 

do zębów; 10 tuz. pasty do zębów, 10 tuz. 

mydełek do zębów i 6 dużych flaszek wody 
kolońskiej — fryzjerskiej oszacowanych — па 

kwotę zł. 1,128 — (jeden tysiąc sto dwadzie- 
ścia osiem złotych) należących do B-ci Arma- 
nowskich na pokrycie zaległych należności 
skarbowych. 

Zajęte mienie oglądać można w dniu i 
miejscu sprzedaży w godzinach między 9,30 
a 10-tą. 

P. 
  

      
  

  

   

    

  

Kierownik Działu Egzekucyjnego. 

Dramat nadludzkiego bohaterstwa i wielkiej 
miłości W rol.gł bohaterski Jack Molt, urocza 
Fay Wray i porywający Ralzh Grawes 

  

KURS 
KOMITET ORGANIZACYJNY GIEŁDY ZBO- 

ŻOWO - TOWAROWEJ I LNIARSKIEJ 
W WILNIE 

"ogłasza konkurs na stanowiska makłerów przy 
sięgłych. 

Kwalifikacje, prawa i obowiązki makderów 
ustalone są w Rozp. Min. Przem. i Handlu z 
dn. 15 III 1927 r, (Dz, Ust, Nr 32. poz. 292%. 

Oferty wraz z życiorysem i odpisami Świa 
dectw składać należy do dnia 20 Xł 32 do 
biura Komitetu Organizacyjnego (izba Przemy 
słowo - Handlowa w Wilnie, ul Ad. Mickiewi- 
cza 32, pokój Nr 14). 

Komitet Organizacyjny Giełdy 
Zbożowo - Towarowej i Lsiarskież 

w Wilnie. 

      

  

<e Przyrząd do ostrzenia 
nożyków da golenia. 
Pat Nr. 37105. Bez kó. 
lek, trytikow,walkėw. pa. 

- sków it p. Nie może się 

Ry zepsuć nigdy, Cera zł. 3. 
Ž Reprezentacja: 

Wilno. Mi.kie wicza 15 
J. PRUŻA vis s vis hot, Georges 
  

sRAW MIESZKANIA 
do wynajęcia 6 goku 

„LEKarzė AA paie Tai żę = ee, 2 „es 

DOKTOR duos R 3 
Blumowicz -- 
horoby weneryczne -- 
kórne i moczopłciowe 
WIELKA 21, tel. 921 
ой 9 — 113 — & ° 

W.Z.P. 23. 

* Mieszkanie 
2 pokoje z kuchnią da 
wynajęcia. Dowiedzi:ć 
się B atostocka 6 — i 
codziennie od 3 popot. 

„„ do 430 

Dr.Ginsberg  POokoj 
: umeblowasy choroby skórne wenc- - = 3 

ryczne i moczopłciowe. & niekrępującem _wej- czni šciem do wynajęcia. - Wileńska 3 2. Ę w Mickiewicza 22 m. 58. 

  

  

  

        

    

    

ERA PRZOWOCUDEZ. 

W Litewskiej Lekcje 
Lecznicy ЕТВЕЗНЫЕТНОтО? ОНО 

przyjmuje lekarz-den- | 7 EL 
tysta Kędzierska | О ур!о то мапа 

od 9—2 nańvzycielka muzyki — 
uczenica Śliwińskiego - 
daje lekcje gry fortejia 

BAŁAŁAŁAAAAAAA DAG T Vei 
Kupno źygmurtowska & —0 

1 SPRZEDAŽ | с 

Ceny minimalne 

    

оРР 
AUTOBUS, PoSZUKUJĄ 

«tpiniy. Szkaplerną 4. 
tela 19-11. PRACY 

" SZCZĘNIĘTA "4 _ INTELIGENTNA 

rasowe settery - lawe- UCZCiwa szuka pesady 
raki angielskie czarne CEE u o 
do sprzedania: Ulica 89: Oferty pod 1778. 
Antokolska 35 m. 1— "u 
Oglądać od godziny 4 KEENION EVE 

do T Różne 
AAAAKAAAAAAAAAAAMAAMA 

Lokale INTELIGENTNA 
TEYTEŁYKYYYTYYYYENE EE > Diawss — 
— — — — — "= najzupełniej opuszcz z- 

MIESZKANIA na żyjąca ii tytko & 
DO WYNAJĘCIA łaski uczciwej słogi, 

z 6i 3 pok. z wygo- która ją ze skromntga 
dami.— Ul. Jasińskiego swego zarobku mtezy- 

  

  

  

nr. 7. muje, dziś woła o po- 
== — —— — — —- == тос, — Ргоз1@ G skia 

POKO] danie ofiar pod literą 
umeblowany, lub bez* P. do Redakcji „Słowa* 
mebli oddam osobie in -- — — — — -- 

  

  

R samotnzj. -  KONEEKEM| 
szystke wygody. -- 

UL. W. rohulanka 22 Zguby 
m. 3, Jeiadać об @ _ ММИНЕРРНЕДИ ЛЕНИНИЯ 
12 do 4 pp. ca = 

LEGITYMACJĘ “ 
USB nr 6026 ° 
przez Dziekanat 

Nauk _ Społecznych 
na imię Marji Akselroć 
unieważnia się. 

*POPIERAJCIE 

L.0.P.P 

MIESZKANIE 
DO WYNAJĘCIA 
2 pokoje i 5 pckai 

Słncka 17 od 3-5 pp. 

  

  

MIESZKANIE 

3 - pokojowe z ogrod- 
kiem. Chocimska 48. - 
Dowiedzieć się: Za ek 
Portowy 4 — 1 

      

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński, 

 


