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2 Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
Sklep „Jjedność* 

s, Suwalska 13 — S, Mateski, 
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^ NIEŻ — ui. Ramszowa — Księgarnia Jaźwt 
DDEK — Kłosk S. ichalskiego, 
IANY -- Księgarnia i-wa „Ruch”, 

NA — Ksjęgamia Spółdz, Nancz. 
— Ksiegamia Polska — St narski, 

AWY — Ksjęgaraja Połekiej Macierzy S 

ŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch”, 
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Czerwone i białe ciałka Ropsevelt 
Pewien niemiecki uczony obliczył, że 

jest 365, czyli tyle, ile dni w roku przv- 
czyn kryzysu gospodarczego, który prze 
żywa obecnie omal, że nie cały świat. 
Czy nie za wiele przyczyn dla jednej 
choroby? Czy nie chodzi o to, że orga- 
nizm gospodarczy każdego państwa, jak 
i organizm ludzki choruje nie na jedną 
chorobę, a. na ogromną ich masę? 

Aczkolwiek skutki są wszędzie podob 
ne i wyrażają się w ogólnem zachwia- 
niu dobrobytu, to jednak schorzenia są 
różne i dlatego przedewszystkiem ko- 
nieczną jest diagnoza, bez której nie 
może być mowy o leczeniu. jedne pań- 
stwa chorują na nadmiar towarów, jak 
Ameryka, drugie -— na ich niedostatek, 
jak Rosja, jedne — na nadmiar pienię- 
dzy, jak Szwajcarja, drugie — na brak 
ich jak Polska, jedne na nadmiar ludzi, 
bez pracy, jak Angija, drugie—na brak 
rąk roboczych, jak Francja itd. 

Tylko z punktu widzenia socjalisty- 
cznego można twierdzić, że świat cały 
choruje na jedną chorobę — kryzys ka- 
pitalizmu. Że tak nie jest, dowodem mo 
że być Rosja, która właśnie przeżywa 
kryzys przez zniszczenie podstaw ustro+ 
ju kapitalistycznego i szuka wyjścia w 
likwidowaniu eksperymentów  komuni- 
stycznych i odbudowaniu przez kapita 
lizm państwowy kapitalizmu prywatne- 
nego, dla którego już oczyściła grunt od 
przeżytków feodalizmu. Ustrój kapitali- 
styczny jest tego rodzaju ustrojem, któ- 
ry dałby się tak łatwo zmienić, jak mo- 
narchja na republikę. Ustrój ten tkwi głę 
boko korzeniami w naturze ludzkiej. — 
Dopóki jednostka- będzie przesiąknięta 
egoizmem, dopóty ustrój kapitalistyczny 
będzie tym żyznym gruntem, na którym 
wyrasta dobrobyt człowieka, rodziny i 
państwa. Dla ustroju zaś socjalistyczne- 
go lub dla jego odmiany — kapitalizmu 
państwowego potrzebny jest nowy typ 
człowieka, któryby wyrzekł się swoich 
naturalnych aspiracyj i "gotów był pra 
cować — nie dia siebie, a dla innycn. 
Jeżeli można mówić o chorobie kapita- 
lizmu, to tylko w sensie zatrucia go 
przez socjalizm. 

Przy generalizowaniu 
zysu gospodarczego i 
ich do jednego czynnika, możnaby ra- 
czej twierdzić, iż świat choruje na za- 
kłócenie obiegu krwi, powstałe wskutek 
rozczłonkowania po wojnie Światowej 
jednolitego organizmu, który składał się 
ze wszystkich narodów w ich wzajem- 
nych stosunkach gospodarczych. Powsta 
ła pod wpływem idei samostanowienia 
narodów bałkanizacja świata, wytworzy- 
ła nowe niezliczone granice polityczne, 
a jednocześnie paszportowe, celne i wa- 
lutowe, które zakłóciły normalny obieg 
ludzi, towarów i kapitału. Jest w tem 
wiele słuszności, zwłaszcza względem 
państw o jednostronnej organizacji go- 
spodarczej, czy to rolniczej, czy to prze 
mysłowej lub handlowej. Natomiast w 
innej sytuacji są państwa zacofane pod 
względem gospodarczym i posiadające 
naturalne bogactwa, mogące zaspokoić 
wszelkie ich potrzeby, Do tego rodzaju 
państw należy Polska. 

Nie zdajemy sobie sprawy, że my 
chorujemy nie na tę samą chorobę, na 
którą chorują inne organizmy gospodar- 
cze. Nasz kryzys jest objawem swoistej 
choroby, która polega na zanikaniu we 
krwi czerwonych ciałek i rozmnażaniu 
się białych. Czerwone ciałka, które sta- 
nowią o sile organizmu są to jednostki, 
organizujące życie gospodarcze, powięk- 
szające dobra materjalne i dostarczają- 
ce funduszów publicznych. Upadek klas, 
posiadających środki produkcji, jest u 
nas powszechny, a wraz z upadkiem 
tych klas kurczy się nasze życie gospo- 
darcze. Białe ciałka, pewna ilość któ- 
rych jest tak samo potrzebna organizmo 
wi, jak wojsko i policja w państwie, 
przy zbytniem rozmnażaniu się powodu- 
ją ciężkie schorzenie orgagizmu. Rozrost 
klas, żyjących u nas na koszt funduszów 
publicznych, przyjął wręcz potworny 
rozmiar. Te wszystkie dziedziny życia 
zarówno materjalnego, jak i duchowe- 
go, które stanowiły przed wojną świato- 
wą sferę działań prywatnej inicjatywy i 
przedsiębiorczości, zostały obecnie upań 
stwowione. Całe zastępy urzędników są 
zajęte w kierunku otoczenia obywatela 
wszelkiego rodzaju opieką. Opieka ta 
jest posunięta tak daleko, iż niema obja- 
wów życia, któreby nie ulegały reglamen 
tacji i nie wymagały interwencji urzęd- 
ników. Nawet elementarne objawy Ży- 
cia gospodarczego, któremi są korzysta- 
nie i rozporządzanie swoją własnością, 
zawieranie umów i wykonywanie pra- 
cy nie stanowią wyjątku. Otóż, istnieją 
specjalne urzędy, które — w imię fał- 
szywie zrozumianego dobra obywateli-— 
nie pozwalają im korzystać i rozporzą- 
dząć się swoją własnością, krępują za- 
wierąnie umów i ograniczają w wolno- 
ŚCI pracy. Dla utrzymania tych wszyst- 
kich urzędników istnieją całe zastępy 
innych, którzy narzucają obywatelom 

przyczyn kry- 
sprowadzaniu 

  

ciężary nie do zniesienia, wyzbywają o 
każdej porze dnia i godzinie z mienia — 
na podatki i inne świadczenia i dopro 
wadzają do nędzy i rozpaczy. Powstaje 
błędne koło. Dla dobra społeczeństwa 
stwarza się olbrzymia machina, która 
jednocześnie swoim ciężarem je druzgo 
cze. Największem szczęściem dla obywa 
tela byłoby zaprzestanie zajmowania 
jego uszczęśliwieniem i zwylnienie 
w życiu gospodarczem od troskliwych 
kajdan. Wówczas automatycznie zmuiej- 
szyłyby się te ciężary, których wymaga 
utrzymanie armji zbędnych urzędników. 

Każda zbędna jednostka w machirie 
państwowej jest potrójnie szkodliwa —- 
po pierwsze dlatego, że kosztuje, po dru 
gie — że nie wytwarza żadnych praw- 
dziwych wartości, któreby mogła stwa- 
rzyć, pracując poza tą machiną, i po 
trzecie — że rozwija tego rodzaju dzia 
ialność, która pod płaszczykiem „popie- 
rania" faktycznie wprowadza rozstrój w 
życie gospodarcze. Nie mogąc znieść 
tych wszystkich ujemnych konsekwencyj 
życie gospodarcze kurczy się, a ciężary 
publiczne odpowiednio wzrastają, przy- 
špieszając pauperyzację klas produkiją- 
cych, których dobrobyt stanowi o dobro 
bycie państwa. Zwłaszcza nasze rolnic- 
two w przyśpieszonem tempie upada 
pod ciężarem nakładanych nań świad- 
czeń, ponieważ nie ma ono tych łat- 
wych warunków do mechanicznego kur- 
czenia się, które ma handel, a po częsci 
przemysł, Co jest ciekawe — utrzyniują 
ca się z funduszów publicznych machi- 
na, mimo ogólnie uznanej potrzeby jej 
redukcji, bynajmniej się nie zmnicjsza. 
Każda reorganizacja kończy się na no- 
wych przybudówkach i dobudówxach, 
które w niczem nie zmieniają peprzed - 
niego stanu rzeczy. Wszyscy przez drzwi 
i okna pchają się u nas na urzęty lub 
inne opłacane z funduszów publicznych 
stanowiska. Żadna siła nie bedzie mogła 
przeciwstawić się temu procesowi i do 
póty, dopóki nie wytworzy się sytuacja, 
przy której prowadzenie prywatnego in- 
teresu będzie się więcej kalkułowałv, niż 
urzędowanie na koszt publiczny. ()bec- 
nie najlepszym interesem u nas — nie 
mieć żadnego interesu, a pomimo wszy 
stko, co mówi się o niskich płacach u- 
rzędników, najlepiej żyją u nas właśnie 
urzędnicy. Skutkiem zanikania w na- 
szym organizmie gospodarczym czerwo- 
nych ciałek i rozmnażania się biatych, 
— mamy to, że środki produkcji zosta- 
ły obezwartościowane, kapitał znikł, a 
zamiast wyścigu pracy, będącej istotnie 
źródłem bogactwa, mamy albo wyścig 
blagi, która zatruwa atmosferę życia pu- 
blicznego albo wyścig  biurokratyzmu, 
który niszczy życie gospodarcze. 

W ten sposób zarówno przyczyny, 
jak i objawy naszej choroby są zupeł- 
nie swoiste. 

Dlatego też środki zaradcze dla na- 
szej choroby powinny być inne, niż dla 
chorób innych krajów, gdyż niemožli- 
wem jest leczyć wszystkie choroby jed- 
nem lekarstwem. 

Wreszcie naszej chorobie towarzyszą 
dwa niebezpieczne zjawiska, których nie 
obserwujemy u naszych sąsiadów. 

Jest to przedewszystkiem depresja 
psychiczna: przyzwyczajenie do powolnie 
go konania, stan zupełnej beznadziejno- 
Ści, ibrak wszelkiej reakcji. W Rosji pa- 
nuje zapał i wiara. W Niemczech czyn 
niki rządzące gorączkowo pracują nad 
wyjściem z sytuacji, a społeczeństwo u 
jawnia niezwykłą aktywność; jakżeż cie 
kawym i charakterystycznym szczegć- 
łem jest, naprzykład, iż w przeciągu tyl- 
ko jednego roku (1931) do Ministerstwa 
Pracy w Niemczech wpłynęło od osób 
prywatnych 25.000 projektów usunięcia 
bezrobocia! 

Pozatem staramy się oszukać, wisa- 
wiając w siebie, że kryzys na świecie 
musi się skończyć i automatycznie skoń 
czy się u nas. Nic niema bardziej niebez 
piecznego, jak nie leczyć się, a czekać, 
nim wyzdrowieją inni. inni wyzdrowieją 
a my Coraz głębiej będziemy zapadać na 
zdrowiu. Wówczas zabiorą się nasi sz- 
siedzi do leczenia nas. Pamiętając iisto- 
tje, nie możemy dopuścić do tego za żad 
ną cenę, a wierząc w dobrą wolę rządu 
— jesteśmy pewni, iż znajdzie on swoi- 
stą drogę wyjścia z obecnej ciężkiej sy- 
tuacji. Ta droga stoi otworem, ponie- 
waż rząd, podobnie jak we Włoszech fa 
szystowski — stworzył archimedesowy 
punkt oparcia dla przeprowadzenia nie- 
zbędnych reform w mocnej jak granit 
władzy. 0. K. 
EEST PETRAS SA 

AMBASADOR MATSUOKA 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. Przybył do 
Wiarszawy delegat rządu japońskiego ma 
sesję Rady Ligi Narodów ambasador Mat- 
suoka w towarzystwie członków delegacji 
oraz przedstawicieli prasy japońskiej. — 
Ambasador, po złożeniu szeregu wizyt, we 
środę w niocy opuścić ma Warszawę, uda- 
jąc się do Genewy. 

    

   

    

  

prezydentem Stanów Zjedn. 
Miażdżące zwycięstwo Demokratów nad Republikanami — Ameryka 

w przededniu zniesienia prohibicji 
NOWY YORK PAT. — PREZYDEN- TEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
WYBRANY "ZOSTAŁ 

GO ROOSEVELT. 

LONDYN PAT. Wyniki wybo- 
rów w Ameryce wskazują na zwycię- 
stwo Roosevelta w tak wielkich  roz- 
miarach, w jakich nie były spodziewa- 
ne. Hoover został poprostu zmiażdżony, 
uzyskując przewągę zaledwie w 5 sta- 
nach, podczas gdy Roosevelt uzyskał 
zdecydowaną przewagę w 35 stanach. 

KAND ".DAT SPFRONNICFWA DEMOKRATYCZNE 

Z nieoficjalnych dotąd obliczeń wytika, 
że Roosevelt ma zapewnione 453 głosy, 
w zgromadzeniu wyborczem, Hoover zaś 
uratował z dawnej większości tylko 78 
głosów. Hoover przyznał już zwycięstwo 
įtocseveltowi i wysłał doń telegrata gra 
tulacy;ny. 

Po raz pierwszy ed 12 iat 
NOWY YORK PAT. — Po raz pier- 

wszy rd 12 lat rząd demokratyczny „aj 
mie miejsce rządu republikańskiego. — 
W stanie Nowy York Roosevelt odnićsł 
uajpełne jszy sukces, otrzymawszy w 
tym cbwodzie 1,297,210 głosów. 704- 
czas, gdy Hoover otrzymał 495,815. — 
W Nowy Yorku przed hotelem Baltimo- 
re (siedziba demokratów) zebrały się 
ogromne tłumy publiczności, które okia- 
skiwały entuzjastycznie nowego prezy- 

Dawny I nowy prezydent 

  

Na ilustmacji maszej widzimy fotogra- 
fję siedziby prezydentów Stanów Zjedno- 
czonych w Waszyngtonie, t. zw. Biały Dom 
U góry widzimy podobizny dwóch prezy- 
demtów, a mianowicie kandydata partji re- 

denta w chwili, gdy wczesnym rankiem 
wychodził z hotelu. Wybory przeszły 
spokojnie w całych stanach i nie zano- 
towano nigdzie zamieszek, prócz miasta 
Sterlaikille w stanie Ohio, gdzie miały 
miejsce bójki wyborcze, w których parę 
osób odniosło rany. Większość dzienni- 
ków przyjęła zwycięstwo demokratów 
przychylnie, zapowiadając lepszą przy- 
Sszłość.    
publikańskiej, dotychczasowego prezyden- 
ta. Stanów: Zjednioczonych Hoovera, który 
przegrał ma wyborach i Franklina Roose- 
velta, który odniósł niebywałe wprost zwy- 
eięstwo nad swym przeciwnikiem. 

Gen. Gessler następcą v. Papena? 
Pogłoski o rekonstrukcji gabinetu 

BERLIN. PAT. — Prasa poranna przy 

mosi dzisiaj nowe kombinacje nia temat e. 

wentualnej rexonstrukcji gabinietu, która 

ma mastąpić w razie niedojścia do porozu- 

mienia między (Papenem a przedstawicie- 

lami wielkich stronnictw w' nowym Reichs 

tagu. Wczorajsze oświadczenie Papena, że 

przy konstytuowainiu dotychczasowej poli- 

tyki rządu Rzeszy kwestje personalne nie 

odegrają Żżaldniej moli, interpretowane jest 

w kołach politycznych w: tym sensie, że 

kanclerz zdaje sobie już sprawę z koniecz- 

ności swego ustąpienia. 

Pogłoski o zachwianiu się stanowiska 

  

ministra rolnictwa Rzeszy Brauna, nie zo- 

stały dotychczas zdementowamne. Nato- 

m:ast uporczywie twierdzi się, że razem z 

Braudem ustąpią również Papen i minister 

spraw. wewnętrznych Rzeszy Gayl. 

W związku z tem wymieniają już na- 

zwiska kandydatów nia stamowisko Pape- 

ma, na czoło których wysuwa się osoba by- 

lego ministra Reichswehry Gesslera, po- 

siadającego poparcie kól marodowych. — 

W kołach tych widzą w nim najodpowied- 
niejszego pośredniika: w rokowaniach z na- 
rodowymi socjalistami i centrum, 

      

Wielokrotne podwyższenie żołdu 
armji czerwonej 

MOSKWIA. PAT. — Rozporządzeniem 

Rady Komisarzy Ludowych podwyższono 

żołd szeregowym Ozerwonej Armji w pie- 

chocie i kaiwalerji 4-krotnie, w artylerji 

5-ciokrotnie, w wojskach specjalnych te- 

chnicznych 6-ciokrotnie, zaś gaże oficerów 

podwyższono, zależniie od funkeji i rodzaju 

broni, o 38—100 procent. — Pobory zao- 

krętowanych marynarzy w Czerwonej Flo- 

cie podwyższono io 100 procent. — Rozpo- 

rządzenie powyższe spowodowane zostało 

rosnącą drożyzną środków pierwszej po- 

trzeby, wobec której pensje wojskowych mie 

wystarczały na utrzymanie, co zkolei wy- 
woływało niezadowolenie armji lądowej i 

marymarki: wojennej. Rozporządzenie po- 
średnio potwierdza. wiadomości o wejściu 

polityki finansowej Związku Socjalistycz- 

mych Republik Rad nia droge inflacji na 

ryniku wewnętrznym. 

Zawieszenie wykładów na uniwersytecie 
warszawskim 

WARSZAWA. PAT. — W związku z 
wczorajszemi zajściami, jakie miały miej- 

Sce w sali wydziału prawa, w Muzeum 

Przemysłu, Handlu i Rolnictwa, rekton U- 

niwersytetu Warszawskiego zawiesił wy- 

kłady i! ćwiczenia w: dniach 10 1 12 bm., o- 

strzegając równiocześnie całą młodzież U- 

niwersytetu przed! konsekwencjami powtó- 
rzenia się podobnych zajść. 

Powieszenie trzech bandytów w Wołkowysku 
GRODNO. PAT. — Sąd doraźny w Gro 

dnie ma sesji wyjazdowej w Wołkowysku 

rozpatrywał wczoraj sprawę o napad ra- 

bunkowy i morderstwo ma osobie Wiktora 

Sebastjańczyka w osadzie Leberpol, w po- 

wiecie wołkowyskim. W! wyniku mozprawy 

gkazami zostali trzej sprawcy Juljan Ko- 

mejczuk, Józef Dulczewski i Juljam, Kapi- 
tam na karę śmierci przez powieszenie. — 

Dwóch innych oskarżonych przekazano są 

dowi zwykłemu. — Wyrok wykonamo dziś 

o godzinie 12 w południe. 

z 

Jak głosowali prezydenci 
HYDE PARK (Stan Nowy York) PAT — 

Gubernator Roosevelt złożył swój głos w ratu 
szu małej miejscowości, położonej w poblizu 
jego miejsca zeliieszkania. Następnie udał się 
dc Nowego Yorku. a 

SAN FRANCISCO PAT — Prezydent Hoo- 
ver głosował tutaj, Z okazji jego pobytu od- 
było się w ratuszu uroczyste przyjęcie. rłumy 
witały prezydenta owacyjnie., 

Większość za zniesienien: 
prohibicji 

NOWY YORK. IPAT. — Jednocześnie 
odbyły się wybory do Izby Reprezentantów 
i do Semątu, z którego ustępuje trzecia 
część senatorów, pnzyczem demokraci osią- 
enęli większość i: odnieśli najbardziej sen- 
sacyjne we współczesnej historji zwycię- 
stwo. Do Senatu weszło dotychczas 9 de- 
mokmatów i 1 republikanin. 24 wymiki są 
jeszcze mieznane. 

oi i Ee D] 

Dlaczego prof. Stanie- 
wicz złożył mandat 
W związku ze złożeniem mandatu prof. 

Staniewicza, Ajencja „Iskrą* zostala: upo- 
ważniona. do opublikowania tekstu dwóch 
listów, jakie wystosował prof. Staniewicz 
do prezesa, Sławka: i prezes Sławek do nrof. 
Staniewiicza. 

„Wielee Szanowny Panie Prezesie! Mia 
łem zaszczyt: w osobistej rozmowie przed- 
stawić Panu Pułkownikowi trudności, ja- 
kie wynikają dla mnie z jednoczesnego 
pełnienia funkcji profesora Uniwersytetu, 
posła na Sejm oraz licznych obowiązków 
społecznych w' Wilnie. Starałem się wy ka- 
zać, że praca naukowa, czyniności podago- 
giczne, obowiązki wobec młodzieży oraz u- 
milowamna przeze mnie praca społeczne 
rólmicza tak dalece absorbują mi czas, że 
zmuszony jestem zrezygnować z mandatu 
poselskiego. (Pan Pułkownik był łaskaw po 
dzielić mój pogląd, to też składając "a.-. 
dat i opuszczając Klub, któremu Pan Puł- 
kownik przewodniczy, uważam za swoj 0- 
bowiązek zapewnić Go, że w dalszym cią- 

gu w miarę mych skromnych sił i możli- 
wości, pracować będę dla Wielkiej Idei, 
która Obóz nasz łączy, a symbolem której 
stało się Imię Marszałka Piłsudskiego. 

Zechce Pan! Prezes przyjąć wyrazy naj 
głębszego szacunku i poważania, szezerze 
oddamy Witold Staniewicz. 4 

W odpowiedzi Pan iPrezes Sławek wy- 
stosował do profesora! Staniewicza mastę- 
pujący list: 

„Wielce Szamowiny Panie Profesorze! 
Podzielając w zupelności motywy rezyg- 
nacji Jego z mandatu poselskiego, które 
przedstawił mi Pan Profesor ustnie, a po- 
twierdził w liście pożegmalnym z dnia 3 ti- 
stopada br., donoszę Pamu Profesorowi, że 
z wielkim żalem pnzyjąłem do wiadomości 
fakt ustąpienia Jego z czynnej pracy par- 
lamenitarnej w Klubie BBWR. 

Wierzę głęboko, że praca Pana Profe- 
sora. na. polu naukowem i społecznem w i- 
mię wspólnie hodowanej przez nas idei. 
wydatmie zyska dzięki całkowitemu poświę 
ceniu się im przez Pana. 

Życząc jak najlepszych wyników w pra 
cach, podjętych przez Pana Profesora, lą- 
czę wyrazy prawdziwego szacunku i powa- 
żamia W. Sławek”. 

  

Nowy incydent w Gdańsku 
GDAŃSK. PAT. — W środę rano, kie- 

dy uczniowie gimnazjum polskiego wysia- 
dali nla dworeu podmiejskim Petershagen, 
z motorówki, którą codziennie dojeżdżają 
do szkoly, celnik gdański dokonal rewizji, 
przeglądając teczki i książki uczniów i do- 
magając się okazania legitymacyj szko!- 
mych. Działo się to po raz pierwszy od 
czasu, kiedy młodzież gimnazjalna uczęsz- 
cza. do szkoly. Zapytany przez wysiadają- 
cych równocześnie dwóch mauczycieli, co 
znaczy ta, rewizja, celnik oświadczył: „Nie 
mam najmniejszego pojęcia. Możliwe, że 
chodzi o szmugiel”. (Wypadek ten stał się 
przedmiotem interwencji komisarza gene- 
ralnego Rzeczypospolitej wobec Senatu, 
przyczem minister dr. iPapee zażądał wy- 
jaśnień, z czyjego polecenia rewizja ta z0- 
stała dokonania i jaki jest jej cel. 
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Kenferencja londyńska 
na wiosnę 

* . GENEWA PAT. — Dziś zakończy- 
ła się sesja komisji przygotowawczej 
światowej konferencji gospodarczej i 
finansowej. Komisją zbierze się ponow- 
nie zapewne w pierwszych dniach stycz 
nia, a sama konierencja londyńska be- 
dzie się mogła zebrać prawdopodbnie 
dopiero na wiosnę. 

  

Premier węgierski wyjechał 
do Rzymu 

BUDAPESZT PAT. — W dniu 5 b. 
m. wieczorem premier Goemboes wyje- 
chał do Rzymu. 

TELEGRAMY 
DEKRETY PRĘZYDENTA RZECZYPO- 

SPOLITEJ PRZESŁANE DO SEJMU 

Dowiadujemy się, że rząd przesłał do 
kaneelarji Sejmu 97 rozporządzeń Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z moeą ustawy, 
wydamych na podstawie pełnomocnictw. 

INAUGURACJA PAŃSTWOWEJ RADY 
OŚWIECENIA 

WARSZAWA. PAT. — W! dniu 9 №- 
stopada w sali konferencyjnej Minister- 
stwa Oświaty odbyło się inauguracyjne 
posiedzenie powołanej do życia przez mi- 
miistra WR. i OP. Państwowej Rady Oświe- 
ceniia. Publicznego. 

Po zagajeniu obrad p. minister Ję- 
drzejewicz wygłosił obszerny referat, w 
którym zobrazował obólny stan wychowa- 
mia i oświaty w Polsce. 

ROZPORZĄDZENIE O LICHWIE 
PIENIĘŻNEJ 

WARSZAWA. PAT. — W „Dzienniku 
Ustaw'' Nr. 98 z dnia 9 bm. ogłoszone z0- 
stało rozporządzenie ministrów skarbu i 
sprawiedliwości z dnia 7 aids ch Z 
sprawie lichwy pieniężnej — naj szy 
dozwolonych korzyści majątkowych przed 
siębiorstw, trudniących się czynnościami 
banikowemi. 

Korzyści majątkowe, osiągane przez te 
przedsiębiorstwa, trudniące się czynmoś- 
ciami bankowemii, przy czynnościach kre- 
dytowych, wyszczególnionych w tem roz- 
porządzeniu, nie mogą przekraczać 9 i pół 
procent w: stosunku rocznym, z wyjątkiem 
korzyści majątkowych, osiąganych przez 
spółdzielnie kredytowe, działające na ob- 
szarze całego państwa, oraz przez komu- 
malne kasy oszczędności nia: obszenze woje- 
wództw: wileńskiego, z wyjątkiem m. Wil- 
nia, nowogródzkiego, polbskiego, wołyń- 
skiego, tarmopolskiego i stamisławowskie- 
go, z wyjątkiem miasta Tarnopola, które 
to korzyści mie mogą przekraczać 16 proc. 
w stosunku rocznym. 

MIMOWOLNA  MORDERCZYNI 

ŁOMŻA. PAT. — W Sądzie Okręgo- 
wym w Łomży zapadł wyrok przeciwko by 
łej uczenicy VI klasy gimnazjum łomżyń- 
skiego Racheli Rotszyldównie, lat 17, о- 
skarżonej o to, że w dniu 20 czerwca ub. 
roku na strzelnicy małokalibnowej w parku 

miejskim w Łomży, w czasie strzelania 
ćwiczebnego, oddała strzał tak niefortun- 
nie, że trafiła w tył głowy nauczyciela wy- 
chowania fizycznego śp. Władysława Je- 
melitę, wskutek czego zmarł on! następne- 
go dnia. Sąd wydał wyrok, skazujący Rot- 
szyldównę na 6 miesięcy więzienia za nie- 
ostrożne obchodzenie się z bronią. Kara ta 
nią mocy ammestji została oskarżonej daro- 
wana. Obrona zapowiedziała apelację. 

PROCES TANCERKI W NICEI 

NICEA. PAT. — Przed tutejszym są- 
dem przysięgłych odbyła się rozprawa prze 
ciwiko tanicerce Adeli Kozłowskiej, rodem 
z Gliwice, oskarżonej o zabójstwo swego ko 
chamika Zehnguta, syna właściciela hotelu 
wie Lwowie. Oskarżona zeznała, iż krytycz- | 
mego dnia Zehngut zbił ją za to, że mie 
dostawała pieniędzy od rodziny, przyczem | 
groził jej rewolwerem. Podczas szamota- 
nia się pad. strzał, lecz oskarżona nie pa- 
mięta, w jaki sposób się to stało. Zezna- 
nia świadków nie wniosły nie obciążają 
cego dla oskarżonej. Sąd wydał wyrok u- 
miewinniający. 

NIEKORZYSTNA OPINJA 
O DUNIKOWSKIM 

PARYŻ. PAT. — Eksperci, powołani 
do zbadania wynalazkiu inż. Dunikowskie- 
go, mają złożyć bardzo niekorzystną dla 
oskarżonego opinję. Dunikowski w dniiach 
najbliższych stanie przed trybunałem po- 
prawczym pod zarzutem oszustwa. 

MASZYNA PIEKIELNA NA STACJI 
WUHLHEID 

BERLIN PAT — Na stacji Wuhlheid na 
linji kolejowej Karlshorst — Koepenick wykry 
to wczoraj po południu zamach na urządzenia 

transformatorowe elektrowni. Nieznani sprawcy 
podłożyli pod maszt z transiormatorami maszy 

nz piekielną. Tylko dzięki czujności poxcji, u- 
dało się w ostatniej chwili udaremnić zamach. 
Dochodzenie przeprowadzone na miejscu wska 
zuje, że sprawcy byli jako fachowcy doskona- 

le obznajomieni z rozkładem urządzeń Prezy- 
djum policji wyznaczyło wysoką nagrodę pie- 

niężną za wykrycie sprawców zamachu 

  

  

Biiety turystyczne dla narciarzy 
Ministerstwo komunikacji projektuje 

wiprowadzenie specjalnych biletów marciar 
skich na kolejach, z których mogliby Ко- 
rzystać iczłonkowie Związku Narciarskiego 
i Związku Polskich Towarzystw Turystycz 
mych 'w okresie sezonu nalrciarskiego od 1 
grudniia do 30 kwiietnia. — Bilet nercianski 
w formie książeczki upoważniać będzie do 
przebycia 1000 kilometrów w: relacjach, u- 
stalonych w taryfie kolejowej. Przejazd za 
takim biletem dozwolony będzie ze wszyst- 
kich ośrodków: miejskich kraju do terenów 
narciarskich. 

Cena takiego biletu będzie nieslycha- 
nie mała, albowiem wynosić będzie za prze 
jazd 1000 kilometrów w ITI-ciej klasie 30 
złotych, w drugiej klasie 45 złotych. — 
Wprowadzenie biletów narciamskich mie- 
wątpliiwie przyczyni się do wznostu ruchu 
turystycznego. (ISKRA).
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SILVA RERUM 
Polska Zbrojna (309) z okazji 65-iej 

rocznicy urodzin Marji Curie-Skłodow- 
skiej, podaje życiorys i zarysowuje syl- 
wetkę najsławniejszej i najbardziej w 
nauce zasłużonej Polki. 

Marja Skłodowska urodziła się w Warsza 
wie, jako piąte dziecko nauczyciela szkół śred- 
nich, Władysława Skłodowskiego i jego żony 
Bronisławy z Boguskich. Wykształcenie śred- 
riie odebrała w w Warszawie, a 
następnie przez kilka lat była nauczycielką 
prywatną, uzupełniając równocześnie ilnie 
swe wykształcenie w matematyce i lizyce. 
W Warszawie już poznała rachunek całkowy 
i różniczkowy, a również nabyła pewną wpra 
wę w badaniach fizykałnych, będąc przez rok 
zatrudnioną w laboratorjum iizycznem Mu- 
zeum Przemysłu i Rolnictwa. 

Jesienią roku 1891 Marja opuściła Polskę 
i zapisała się na wydział iizyczno-chemiczny 
w Sorbonie. Z zapałem oddaje się całkowicie 
pracy naukowej i zdobywa w Paryżu w ro- 
ku 1896 prawo nauczania w szkołach šred- 
nich, a później, w roku 1903 doktorat. W Pa- 
ryżu Skłodowska poznaje Piotra Curie, proie- 
sora w technicznej szkole fizyki miasta Pary- 
ża człowieka bardzo uzdolnionego, mającego 
za sobą już szereg prac naukowych,  Pomię- 
dzy nimi zawiązała się niebawem nić zażyłej 
przyjaźni, łączą ich wspólne marzenia pracy 
naukowej, poświęcenia się li tylko postępowi 
wiedzy, zdobywania dla ludzkości nowych wia 
domości o tajemnicach przyrody. W lipcu ro- 
ku 1895 odbył się ich ślub rozpoczynający 
nowy etap życiowy Marji Skłodowskiej, etap 
wspólnej z mężem pracy naukowej i naj- 
świetniejszych, najbardziej doniosłych  zdoby- 
czy. 

Z warsztatu naukowego państwa Curie, 
wychodzi teraz cały szereg prac zarówno do- 
šwiadczalnych, jak i teoretycznych. Marja 
Skłodowska pierwsza wyjaśnia istotę promie- 
niotworczošci, jako zjawiska atomowego 
i publikuje hipotezę przemian atomowych 
pierwiastków. 

Wpływ prac naukowych państwa Curie na 
dalszy rozwój nauk fizykalnych, a w szczegol- 
ności naszych wiadomości o budowie  materji 
jest ołbrzymi. Aż do czasu odkrycia pierwiast 
ków _— promieniotwórczych i przewidzianego 
zjawiska rozpadu atomowego, atomy — jak 
zresztą określała to sama ich nazwa — uzna- 
wane były za najmniejsze cząsteczki materji, 
za cząsteczki niepodzielne, odwiecznie  nie- 
zmienne. Odkrycia i badania Marji Skłodow- 
sikej i Piotra Curie udowodniły, że hipoteza 
ta jest całkiem niesłuszną, bowiem atomy mo- 
m ulegać rozkładowi, wyswabadzając  przy- 
ет zadziwiająco wielkie zapasy energji pro- 
mienistej. Zdobycze naukowe naszej wielkiej 
rodaczki dosłownie zmieniły dotychczasowy 
nasz pogląd na materję i promieniowanie. 

W roku przyszłym — 1933 — upły- 
nie 30 lat od chwili otrzymania przez 
Marję Skłodowską dyplomu doktor skie- 
go, — trzydzieści lat twórczej pracy na- 
ukowej!... 

Polska Zbrojna (310) daje obszer- 
niejszą wzmiankę 0 Muzeum  Tatrzań- 
skiem, z której m. in. dowiadujemy się 
o zakresie prac Muzeum. 

Działalność Muzeum, można podzielić 
na dwa zasadnicze działy, a mianowicie: 1) 
naukowy i 2) popularno-naukowy. 

W jednym i drugim wypadku służy ku 
temu wszystko to, co się w Muzeum znajduje. 
A więc zbiory z działu etnogralicznego, u- 
względniające sztukę ludową (część tylko z 
tego wystawiona, z braku miejsca): charakte- 

rystyczne urządzenie chaty góralskiej i gale- 
rję obrazów na szkle (jedyna w swoim rodza 
ju), dalej — dział pasterski, fotograije, na- 
wiasem mówiąc — artystyczne, krajobrazów 
tatrzańskich, dział przyrodniczy (radzimy tu 
zwrócić uwagę na mapy plastyczne), obejmu- 
jący faunę, ę, i gedjogję Tatr, a wreszcie 
— bibljoteka. 

Tutaj jeszcze musimy dodać, że w Mu- 
zeum Tatrzańskiem ma swą siedzibę stacja 
meteorologiczna PIM, która poza normalnemi 
badaniami już od dwóch lat podaje komuni- 
katy dla narciarzy. 

Prócz tego Muzeum posiada początek ma- 
łego alpinarium (roślin tatrzańskich), wydaje 
co pewien czas własne wydawnictwa, m. in. 
wkrotce ukaże się zbiór materjałów do osad- 
nictwa polskiego na Orawie i, będąca w przy- 

gotowaniu, geologja tatrzańska. | R 

Pożyteczna ta placówka, jak widać, 
dobrze się rozwija. Lektor. 
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Zamiast mydła 

mj e 
doskou»ie oczyszczzją pory skóry, po- 
budzają transpirację. zapobitgają two- 
rzeniu się wągrów pryszczy i t. p. 
i ntrzymują czystą, gładką, o świeżym 

wyglądzie CER Ę 

Sprzedają pierwszorzędne 
parfumerje i składy apterzna 

  

MArłAŻK. 

Brydż i 
Usiłowałem kilkakrotnie uczyć się w 

bridge'a, czyli zdźwięczając po polsku w 
brydża, jednak bez rezultatu. Gra ta nie 
zdołała zagarnąć mię tak wszechwład- 
nie jak chemin de fer, lub oczko: wyda- 
wała mi się nudną i jednostajną. Dla- 
czego ludzie grają w brydża? Czy to ma 
być rozrywka czy żądza wygrania? Przy 
jemne spędzenie czasu i rozkoszny wy- 

' poczynek umysłu po całodziennej pracy, 
czy poprostu strata czasu i wyjaławia- 
nie umysłu? Obserwowałem nieraz roz- 
palonych brydżystów i nie znajdowałem 
odpowiedzi na te pytania. Nie znajdo- 
wałem jej również, przyglądając się gra- 
jącym kobietom. Widziałem, że grają 
namiętnie, oddają się brydżowi z więk- 
szą ekstazą, niż mężczyźni i dochodzą 
w grze do świetniejszych rezultatów. 
I, co jest uderzające: 'są to przeważnie 
młode kobiety i dziewczęta. Że mają 
temperament i namiętność, to zrozumia 
łe. Ale dlaczego lokują je w brydżu? 
Wydatkują je szczodrze, nie otrzymując 
nic wzamian — myślałem —- często bo- 
wiem wygrana wynosi parę złotych, czę- 
sto muszą dopłacać. Czy warto więc? 

Wczoraj przeczytałem dwa artykuły. 

Jeden d-ra Matyldy Vaerting, protesora 
uniwersytetu w Jenie, o  psychologji 
współczesnego dziewczęcia; drugi -— 
jakiegoś majora Hansa von Zobeltitz 9 
psychologji brydża. W artykułach żna- 
lazłem odpowiedź na moje pytania. 

    

Czwarty zjazd rady organiza- 

cyjnej Polaków 

  

W dniu wczorajszym 

Warszawie w sali obrad plenarnych Senatu ob 

rady 4-go zjazdu Rady Organizacyjnej Pola- 

ków z Zagranicy przy udziale przedstawicieli 
Polonji zagranicznej z Francji, Niemiec, Cze- 

rozpoczęiy się w 

chosłowacji, Rumunji, Łotwy, Austrji i innych 

terenów. Pozatem na obradach obecni. byli 
liczni przedstawiciele władz centralnych, przed- 

RA Sejmu i Senatu, duchowieństwa i 

Obrady zagaił prezes Rady Organizacyjnej 

marsza'ek Senatu p. Władysław Raczkiewicz. 

Na ilustracji naszej widzimy jeden z frag- 
mentów obrad Rady. 

Higjenista amator 
Pan Adam Ludwig - Ludwigowski, wielbi- 

ciel zdrowia, szczęścia i pomyślności osobi- 
stej, czyli gorący zwolennik polityki czystych 
rąk, łazienki, a zdeklarowany wróg plagi 
współczesnego wieku — chorobotwórczych 
bakteryj myślał zawsze z utęsknieniem, jak na 
prawdę szczęśliwa była ludzkość przed odkry 
ciem tych niewidzialnych wrogów człowieka, 
zdrowia i życia. Dzień poranny rozpoczynał 
pan Adam od tego, że ku zdziwieniu każdej 
nowozaangażowanej młodszej porywał pieczy- 
wo ze stołu i opalał je nad płomieniem. Za- 
bieg ten wyzwalał go od wszelkich obaw bak 
terjalnych. Pan Ludwigowski — jest to zrozu 
miałe — nie spożywał żadnych surowizn wraz 
ze skórką. Jabłuszko obierał sobie własnoręcz 
nie, unikając skrzętnie jego zetknięcia się włas 
ną dłonią. Ileż to razy — ku zgrozie całego 
gospodarstwa domowego — obiad schodził 
ze stołu, bo kucharka zapomniała o którymś 2 
licznych zabiegów higjenicznych, przepisanych 
jej przez pana domu: 

Niedawno pana Adama Ludwig - Ludwi- 
gowskiego spotkał straszny cios. A by to tak; 
Pan Adam miał jakąś sprawę do omówienia z 
kilku znajomymi sobie panami, rzecz można — 
przyjaciółmi. Zaprosił ich tedy do siebie na fi- 
liżankę kawy z konjakiem. Każdy Petronjusz 
wie dobrze, że czarnej kawy (z konjakiem) 
nie można soebie wyobrazić bez cygara i pa- 
pierosa. To też na stole pojawiły się i cygara 
i papierosy, ale nie takie zwyczajne :nono- 
polowe, które można dostać w każdym skle- 
pie. Papierosy były naprawdę ultra. Tęczowe, 
wielobarwne gilzy nęciły, jak najbardziej wy 
tworne menu, Pan Adam — mówimy to pout- 
nie — aby nie zwiedziały się władze skarbo- 
we — miał swego specjalnego dostawcę, któ 
ry uroczyście zobowiązał się myć się osiem ra 
zy dziennie w roztworze Cali Hypermangani- 
cum. 

Przyjaciele sięgnęli po papierosy. Ale słusz 
nie mówi poeta: że „robak się legnie i w buj- 
nym kwiecie”. Dr Ostrożnicki, znany lekarz 
stołeczny miał ten dobry zwyczaj, że nim co 
włożył do ust, to przedewszystkiem starannie 
obejrzał. To też łatwo zauważył sporą plamę 
na pięknej gilzie. Pan Adam spostrzegł przy- 
długą obserwację doktora, 

— Według mego zdania — zaczął doktor 
— jest to ślad t. zw. ropy z przymieszką krwi, 
ale nie mogę tego stwierdzić bez laboratoryj- 
nego zbadania,,,, 

Pan Adam zbladł. 
— Przecież ja kupuję papierosy naumyślnie 

od prywatnego sprzedawcy.., 

"Tak, tak — ciągnął lekarz — ale trzeba ci 
wiedzieć, że te papierosy. są w przeciwieństwie 
do monopolowych ręcznie robione w przelud- 
nionych izdebkach. Starzy, dzieci są główny - 
mi pracownikami. A nierzadko tam przecież 
grasują najstraszniejsze choroby, ukrywane ni 
wet przed władzami sanitarnemi ze względu 
na brak uświadomienia w dziedzinie higjeny. 

Dwóch panów, którzy już zdążyli zapaiić 
fantazyjne papierosy, doznało naraz uczuć, ja- 
kie się przeżywa na pełnem morzu podczas 
burzy. Pan Adam był GORCE moralnie i 
fizycznie. „ M. D. 

kobieta. 
Major von Zobeltitz jest entuzjastą 

brydża, i artykuł jego czyta się niby 
natchniony poemat. Od Sycylji po bie- 
gun północny, od Tokio do Nowego Yor 
ku, pisze major, w wiełkich międzyna- 
rodowych hotelach, w eleganckich rapi- 
dach, na luksusowych  transatlantykach, 
w kabinach samolotów, w kawiarniach 
i klubach, w domach prywatnych i na 
zebraniach towarzyskich — wszędzie 
panuje potężny, cudowny brydż! Brydż 
— odmtadzająca krynica ludzkości, 
brydź — emocjonująca gra młodych. io 
nie jest wist, stara i nudna gra starych 
ludzi: nie, właśnie dziewczyna, właśnie 

chłopiec najchętniej zasiadają do bryd- 
żowego stolika. я 

Ale dlaczego dziewczyna? ‚ 
Dr. Matylda Vaerting dokonywa „ana 

lizy“ nowoczesnego dziewczęcia. Jest 

doktorem i kobietą, więc chyba na spo 
strzeżeniach jej można polegać. 

Czem różni się współczesna  dziew- 
czyna od wczorajszej i przedwczoraj- 
szej? — zapytuje uczona profesorka. 

Odpowiedź jest krótka: dziewczę 
współczesne i kobieta współczesna jest 
bardzo zróżniczkowana, bardzo urozma- 
icona. Kobieta przeszłości była szabłono 
wa, unormowana według jednego sche- 
matu: tworzyła monotonny typ, który w 
wydaniu masowem stawał się nudny. 
Każda miała swój gorset i swoje  dłu- 
gie włosy, zajmowała się naprzód czeka- 

Uniwersytet — kawalerem orderu 
Legji Honorowej 

Jednem z wielkich dzieł, jakie Francja 
rozpoczęła i dokonała obecnie, dzięki na- 
pływowi kiapitałów do jej banków, jest zbu 
dowanie mowej bibljoteki i położenie ka- 
mięni węgielnych pod gmachy „miasta u- 
mimersyteckiego“ w Nancy, gdzie, za wzo- 
rem Paryża, powstaje a częściowo powsta- 
lo już jakby niewielkie miasto, w którem 
będzie żyć młodzież akademicka. 

Ną uroczystości inauguracyjnej prezy-- 
dent republiki Lebrun dokonał jeszcze i in 
nego, dość szczególnego aktu: miamowicie 
nadał uniwersytetowi kawalerski krzyż Le- 
gji Honorowej. 

„Pójdzie om przyłączyć się — rzekł 

  

w swej mowie prezydent — do tego 
innego orderu, który już widnieje ma 
herbie wszechnicy: do krzyża wojsko- 
wego, nadanego jej przez marszałka 

Foche'a“. 
Istotnie w parę lat po wojnie uniwer- 

sytet w Nancy został uznany za niajdziel- 
niejszy uniwersytet Francji. Jak się bo- 
wiem okazało, jego uczniowie i profesonro- 

wie wzięci na font, złożyli największą 0- 
fiarę krwi, a nadto najwięcej akademików 
i profesorów, jacy się odznaczyli w czasie 

wielkiej wojny, pochodziło właśnie z tej 
wszechnicy. 

  

  

M. Halaunbrenner: „Ćwiczenia z fizyki w 

szkole średniej". Mechanika. Akustyka. Ksiąž- 
nica — Atlas, Lwów — Warszawa 1932. 

Ćwiczenia (w liczbie 59), zebrane i opi- 
sane w tej książce, są dostosowane Ściśle do 
programu, obowiązującego w szkole średniej. 
Opracowanie sumienne, gruntowne, wyczerpu- 
jące (poparte przykładami liczbowemi, zaczer- 
pniętemi bezpośrednio z właściwego warsztatu 
tj. wprost z pracowni fizycznej szkoły Śred- 
niej.) Prawie wszystkie odznaczają się nie- 
zwykłą prostotą zarówno w pomysłach, jak i 
w wykonaniu, co daje nauczycielowi możność 
prowadzenia nauki fizyki systemem  laborat 
ryjnym nawet w warunkach  najskromnicj- 
szych t.j. bez kosztownych przyrządów 

   

  

Ponure morderstwo przy alicy Nowoświeckiej 
Przed Sądem Okręgowym w Wilnie 

W dniu 11 lutego rb. wśród mieszkańców 
dzielnicy Nowy Świat rozeszła się lotem bryska 
wicy wieść o morderstwie. 

Przy ul. Nowoświeckiej w mieszkaniu nie- 
jakich Miekańców zamordowano człowieka.— 
Morderstwa miał dokonać 18-letni Marjan Mie- 
kaniec na osobie swego ojca. : 

Policja wysłała niezwłocznie pod wskaza- 
nym adresem kilku funkcjonarjuszów celem 
przeprowadzenia dochodzenia. 

W małym parterowym domku w nędznej 
izbie robotniczej natknęli się wywiadowcy na 
osobę mordercy dogorywającej oiiary i jakąś 
kobietę. Kobieta ta była matką zabójcy. 

Ze łzami w oczach poczęła opowiadać, ze 
gdy po krótkim pobycie w mieście wróciła do 
domu, syn jej powiedział _ najspokojniej w 
świecie, że uderzył ojca dwa razy siekierą, — 
lecz nie wie dlaczego to uczynił, Obecnie nie 
chce odpowiadać na żadne pytanie. 

Wobec tego, że Antoni Miekaniec dawał je 
szcze słabe oznaki życia, przewieziono go nie- 
zwłocznie do szpitala żydowskiego, gdzie po 
upływie kilkunastu godzin zmarł. 

OMAL NIE SĄD DORAŻNY 

Jednocześnie syna — zabójcę przewieziono 
na Łuńiszki, całą zaś sprawę przekazano sądo 
wi doraźnemu. 

W toku jednakże dochodzenia, na skutek 
opinii biegłych lekarzy dr dr Podwińskiego i 

alinowsi „, którzy powzięli pewne wątpli- 
wości co do stanu umysłowego zabójcy, uniie 
szczono go w klinice psychjatrycznej USB pod 
osobistą obserwacją proi. Rosego. 

Badania kliniczne wykazały, że Miekaniec 

„Spotkanie bohaterów — jedno z bo- 
cznych panneaux na głównej ścianie saii 
Kasyna Garnizonowego. 

Bohater, oparty na lamparcie, symbo- 
lizującym waleczność, postępuje w promie 
niach sławy, których źródłem jest central- 
na kompozycja nad portalem pt. „Patria“. 
Promienie rozchodzą się na wszystkie dzie 
więć pannieaux, które w ten sposób łączą 
się w kompozycyjną całość. 

LII S 

jest osobnikiem 0. usposobieniu psychopatycz 
nem, że cechuje go niedorozwój uczuć moral- 
s» egocentryzm i kłamliwość, co jednakże 

neguje jego poczytalności w chwili popeł- 
nionego przezeń czynu. 

WCZORAJSZA ROZPRAWĄ 

W związku z tem całą sprawę skierowano 
do sądu zwykłego i w dniu wczorajszym zna 
lazła się ona na wokandzie Sądu Okręgowego. 

Przewodniczył rozprawie sędzia Sądu Ape- 
lacyjnego Limanowski w asyście sędziów Ach- 
matowicza i Draca. 

Miejsce na fotelu oskarżyciela publicznego 
zajął wiceprokurator Piotrowski. Obronę wno- 
si adw. Chill. 

Całodzienny przewód sądowy dostarczył za 
legającej szczelnie wszystkie ławy publiczności 
mnóstwo ciekawych momentów.— Przez salę 
przewinął się cały szereg świadków, których 
zeznania wytworzyły ciężką atmosterę i od- 
malowaly tio i światek, w którym niniejsza 
tragedja się rozegrała. 

TOWARZYSTWO PROSTYTUTEK 

Między innemi charakterystyczne zeznania 
składają przed sądem funkcionarjusze policji. 
Opowiadają oni, że matka Marjana Miekańca 
prowadziła przęz szereg lat. dom nierządu, —- 
Chłopak wychowywał się w jednym pokoju z 
prostytutkami, przebywając całemi godzinami 
w ich towarzystwie i tych, którzy je odwie- 
dzali. 

Niejednokrotnie policja musiała ingerować, 
by odseparować dziecko od takiego wpływu. 

Mówili również o ciągłych zatargach, ja- 
kie miały miejsce pomiędzy zamordowanym a 

  

Bohaterowi, knoczącemu z lampartem, 
towarzyszą dwie niewiasty. Jedna ściele 

jego drogę kwiatami, druga wręcza mu ka- 

gamiec nowych ideałów, gdyż mocą narodu 
winny być zawsze nowe porywy i czyny. 

Kompozycja powyższa, szlachetna, w ry- 
sunku, subtelna w kiolorycie i pełna dosto- 
jeństwa w układzie figur, wywiera silne 
wrażenie. 

  

Wszechówiażowe rozpowszechnienie 
musiał osiągnąć środek, który wywiera tak pewny skułek 
leczniczy, jak Aspirina,w chorobach z przeziębienia, bólach 
głowy i zębów, grypie, nerwobólach iid, nie wywołując przy» 
tem szkodliwych objawów ubocznych. Nic więc dziwnego, że 
sława Aspiriny dotarła do najodleglejszych nawet krajów. 

Aspirina isinieje tylko jedna! Do nabycia w aptekach. 

  

niem na męża, a potem mężem, dziec - 

mi i domem. Ciało, skrępowane согзе- 

tem, wywierało wpływ na jej życie du- 

chowe: dusza była tak samo  Ściśnięta 

i uwięziona, i jedyną radość jej sta- 
nowiło udawanie przed mężczyzną za- 
gadki, skomplikowanej zagadki. Ale za- 
gadkę łatwo było rozwiązać, rozwiązu- 
jąc gorset. 

Kobieta dzisiejsza jest zupełnie inna. 
Żyje własnem duchowem życiem, ujaw- 
nia silne tendencje do wyodrębniania się 
jest pełna swobody i samodzielności. 

Ale nadewszystko cechuje ją wielkie zróż 
niczkowanie. Lekarka, prawniczka, che- 
miczka, nauczycielka, artystka, stenoty- 

pistka, urzędniczka, panna sklepowa, aż 

do najniższych stanowisk społecznych: 
niema dziedziny pracy, w której nie wi- 
dzielibyśmy kobiety. A do tego sport i 

dążność do wspaniałego rozwoju fizycz- 

nego. Kobieta współczesna jest indywi- 
dualną, przytem silną, piękną, młodą i 
agresywną 8 

Z tem wszystkiem pozostała w nicj 
jedna właściwość dawnych, przedwoje!:- 

nych kobiet. Właściwość ta — tłuima- 
czy dr. Matylda Vaerting — występuje 
u współczesnej kobiety w silniejszym 
nawet stopniu, niż u dawnej. Jest nią 
chęć erotycznego eksperymentowania i 
gwałtowńy pęd do małżeństwa. Nasze 
babki nigdy nie prowadziły tak intensy- 
wnie walki o męża, jak dziewczęta do- 
by obecnej. Ten pęd do małżeństwa ro- 
dzi właśnie chęć erotycznego ekspery- 
mentowania. Kobieta pragnie działać na 
mężczyznę i czyni w tym celu świado- 
me doświadczenia, przyczem nie chodzi 

jej o mężczynę kochanego, tylko o męż- 
czyznę wogóle.Dr. Matylda Vaerting przy 
tacza kilka tego rodzaju przykładów. 
Mówi o pewnej osiemnastoletniej dziew- 
czynie, która kokietuje z zamiłowaniem 
wszystkich mężczyzn, gdziekolwiek ich 
spotka: w kawiarni, w tramwaju, na uli- 
cy. Pragnie tylko tego, żeby ją zacze- 
piali. Gdy przekona się, że wywiera u- 
pragniony wpływ na mężczyzn, oddala 
się, nie wyciągając z incydentu żadnych 
konsekwencyj. Chodzi jej wyłącznie o 
świadomość i satysfakcję zwycięstwa. 
Taktyki tej nauczyła ją rodzona matk. 
próbuj, powiada, czy działasz na męż- 
czyzn; w ten sposób prędzej znajdzies: 
męża. Działająca panienka zwierzyła się 
pani Vaerting z innego jeszcze sekre- 
tu. Oto początkowo trud kokieterji i za- 
czepiania był nadaremny: mężczyźni 
nie reagowali na jej zabiegi. Po kilku 
nieudanych próbach była zrozpaczona. 
Ale potem powiodło się. Panienka nie 
wyjaśniła przyczyn późniejszych sukce- 
sów. Może zwróciła się do rozsądnej mat 
ki o wskazówki? A może początkowo 
trafiała na nieodpowiedni element me- 
ski? Na niedołęgów i ciamajdów? bo 
trudno przypuścić, aby normalny męż- 
czyzna pozostał obojętny na uśmiech, 
oczko i wężowy ruch osiemnastoletriej 
dziewczyny. Albo naprzykład te cztery 
młodziutkie studentki.  Siedziały na 
wykładzie, a za niemi siedział _samot- 
nie w ławce młodzieniec. Słuchał uważ- 
nie profesora. A one odwracały się usta- 
wicznie, uśmiechały do niego, podawa- 
ły scyzoryk, gdy złamał mu się ołówek. 
Kiedy z podziękowaniem odmówił, jed- 

   

jego żoną. Początkowo nawet powstało podej 
rzenie, że chłopiec dokonał morderstwa za na- 
mową matki. Okoliczności te jednak nie zna- 
lazły potwierdzenia. 

romiędzy ojcem i 
zatargów. 

CZŁOWIEK, KTÓREMU ZAMARZA KREW 

Zkolei składają ciekawe zeznania rodzina 
oskarżonego oraz jego najbliżsi sąsiedzi. Z ze 
znań tych wyniką, że oskarżony zdradzał ob- 
jawy anormałności, Całemi dniami z nikim nie 
rozmawiał, śmiał się bez powodu, często miówił 
że umiera, że zamarża mu krew, Sinieją włosy 
itp. Były nawet dwa wypadki że chciał popeł 
nić samobójstwo, czemu jednakże w ostatniej 
chwili przeszkodzili domownicy. 

Podobne zeznanie składa przed sądem kie- 
rownik szkoły powszechnej, do której oskarżo- 
ny uczęszczał. 

Po zeznaniach świadków zabrali głos Diegii 
psychjatrzy, wspomniany dr major Maliuowski 
oraz docentka USB dr Hurynowiczówna których 
zeznania w jeszcze większym stopniu niż orze 
czenie kliniki, stwierdzają, niepoczytalnošė 0- 
skarżonego. 

PRZEMÓWIENIA STRON 

Po całodziennej rozprawie zabrał wreszcie 
głos prokurator, ry poddając analizie mate- 
rjał, dostarczony przez przefvód sądowy, oraz 
polemizując z orzeczeniem biegłych, jako nie- 
zgodnem z opinją obserwacji cznej doma 
ga się dla oskarżonego surowego wymiaru 
kary. 

Obrońca oskarżonego stanął na stanowisku 
że jego klient jest człowiekiem zupełnie anor- 
malnym, co zresztą ah orzeczenie bieg 
łych i że ciosy zadane zmarłemu, nie były w 
ścisłym związku przyczynowym z jego Śmier- 
cią, gdyż sekcja zwłok wykazała że Antoni 
Miekaniec zmarł na raka wątroby. 

Szalony czyn syna mógł najwyżej tylko tę 
śmierć przyśpieszyć . W konkluzji adw. Chill 
prosi sąd o zastosowanie względem oskarżo- 
nego art 470 dawnego kodeksu, który mówi o 

ciężkiem usz<odzeniu ciała, zadanem w stanie 

silnego wzruszenia. 

WYROK 

Sąd po dłuższej naradzie wyniósł o godz. 

7-ej wieczorem wyrok, mocą którego skazał oj 
cobójcę na 2 lata więzienia, oraz po odbyciu 

tej kary na zam! w szpitalu dla warja- 

tów. W motywach wyroku sąd przytoczył, że 

podziela częściowo zdanie biegłych o niepoczy 
talności oskarżonego, jak również to, że zada- 
ne przezeń ciosy Ojcu, nie stały się wyłączną 
przyczyną śmierci. p. W, 

Z dziedziny kosmetyki 
Wszystkie panie dzisiaj dążą do utrzyma- 

nia jak najdłużej młodego wyglądu i świeżej 

młodej cery. jest to zupełnie naturalne, gdyź 

cały urok kobiety polega na uroku i wdzię- 

ku, jaki kobieta wywiera na swojć otoczenie. 

Nic więc dziwnego, że panie chcąc utrzymać 

swe wdzięki jak najdłużej, dbają o swoją uro 

dę i dla utrzymania jej stosują kosmetyki— 

Cała rzecz w tem, aby te kosmetysi osiągały 
rzeczywiście swój cel, i. sprzyjały potęgowa- 
niu urody, oraz zapobiegały jej zanikowi. Aby 
utrzymać stale do późnego wieku swoją uro- 
dę, i młodość najlepiej stosować wyroby A- 

baridowe. Na noc myć twarz Otrąbkami Aba- 
ridowemi w dobrze ciepłej wodzie i po wy- 
tarciu wetrzeć cokolwiek Kremu Abaridowego. 
a następnie przypudrować Pudrem Abarid, — 
Rano nie myć twarzy, a wytrzeć ją watą zn:o 

czoną we wschodnim Płynie Mimosa. Twarz 

pielęgnowana w ten sposób, przez długie lata 
zachowa urok i wdzięk młodości, oraz cerę 
gładką, czystą, o świeżyin młodzieńczym wy- 
glądzie Krem Abarid przygotowuje się na mio 
dzie i wyciągu z cebulek lilji białej (lilium 
Candidum) i odżywia tkankę zapobiegając 
tworzeniu się zmarszczek i pryszczy. Radzi- 
my więc wszystkim Paniom stosować wyroby 
Abaridowe, a z rezultatów będą zupełnie za- 
dowolone. 

synem nie było żadnych 

na z nich wyszła z ławki i usiadła przy 
nim. Młodzieniec odsunął się delikatnie 
i oświadczył, że pragnąłby słuchać 
wykładu. 

— Kiedy opowiedziałam tę historję 
paru młodym dziewczętom — pisze dr. 
Vaerting — aby dowiedzieć się, co one 
o tem sądzą, rzekły: one z pewnością 
nic nie chciały od tego pana. Chciaty 
przekonać się tylko, czy działają na męż- 
czyznę. 

Skoro działają, będą znaczy się mo- 
gły zdobyć męża. 

Jaki ma to związek z brydżem? 
Major Hans von Zobeltitz potwier- 

dza moje obserwacje, że dziewczęta i 
kobiety bardziej roznamiętniają się do 
tej gry od mężczyzn i dochodzą w nici 
do wyższości, w której mężczyzna nie- 
raz nie może im sprostać. Dlaczego? 

Ale nasamprzód daje charakterysty- 
kę gry. Aby panować w brydżu, ko- 
nieczne jest posiadać w wysokim stop- 
niu następującej zdolności: błyskawicz- 
ną intuicję i przytomność umysłu, na- 
tchnienie i zimne wyrachowanie, jasno- 
widzenie i tupet. Kto posiada te wła- 
ściwości harmonijnie rozwinięte, w kim 
one wzajemnie wspomagają Się — ten 
wygrywa ciężką walkę, zwaną brydżem. 
Bo brydż to walka, to natchnione wytę- 

żanie umysłu, zawrotnie szybkie chwyta- 
nie niebezpiecznych czy też pomyślnych 
kombinacyj. Brydź wymaga nieprzerwa- 
nie napiętej uwagi, nieustannego czuwa- 
nia, ciągłego pogotowia i czujności w 
atakowaniu. Wszakże nietylko tego, tłu- 
maczy major von Zobeltitz: można zna- 
leźć się przy brydżu i w bardzo cięż- 

STACH AKADEMIK 
i MATULA 

Jestem hipochondryk, Redaktor pole- 

cił mi skomponować coś o akademi- 

kach. Wyszło zupełnie nie to, czego 
żądał Redaktor. Redaktor odrzucił mój 
feljetonik. Musiałem upraszać go i prze 
konywać, że przecie śród tysiąca akade 
mików znajdzie się przynajmniej jeden 
taki, jak mój Stach. Niema reguły bez 
wyjątku —  tłumaczyłem. I Redaktor 
wkońcu uległ moim prośbom. 

Jeden z dziennikarzy wileńskich napisał 
rzewny szkic z powodu Tygodnia Akademika. 

Mowa jest w nim o biednym studencie Stachu, 
który chodzi w paletku podszytem wiatrem; o 

starej matce, sprzedającej ostatnią krówkę, a- 

by ratować syna w nędzy; i o apelu do spo 

łeczeństwa, które powinno otrząsnąć się z o- 

bojętności wobec cierpiących akademików. — 

Sam pan wojewoda dziękował wzruszony 

dziennikarzowi. 

Gdyby mi zadano ten temat, opracawałbym 

go w sposób następujący: 

* * * 

Kiedy Stach opuszczał rodzinne Gniazdko- 

wo, aby udać się hen hen do dalekiego Wilna, 

gdzie na wszechnicy batorowej miał czerpać 

wiedzę pełnemi garściami, stara matula mateń 

ka patrzyła na niego długo wypłowiałemi oczy 

ma i mówiła: 

— Gdyby tatulo żył, cieszyłby się, Stachu, 
widząc ciebie. Masz w kieszonce maturę, па- 

szą polską maturę, której tatulo nie mógł «io- 

czekać się pod rządami zaborców, masz gło- 

wę otwartą i tę młodość, która Świat zdoby- 

wa. jedź, chłopcze, ucz się, zostań doktorem 

a pamitaję, że twoja stara matula gotowa o- 

statnią krówkę sprzedać, byłebyś studja ukoń- 

czył. 

l Stach pojechał. Pamięta jak dziś ginącą 

z oczu strzechę gniazdowską, łany rodzinne, ; 

tę smutną chwilę, gdy Józiuk odwrócił się z 

kozła i wskazując biczem czerwony dach sta- 

cji, rzekł: 

— A ot i wokzał. Przyjechali. 

Pamięta Stach i tę chwilę, chociaż sześć 

lat bezmała od niej upłynęło. Uczył się Stach 
przez te lat sześć, do laboratorjów chodził, a 

do doktoratu było jeszcze daleko. Pisywał czę 

sto listy do starej matuli a dopytywał się, czy 

jest ostatnia krówka do sprzedania. Bo nauka 

to rzecz kosztowna, ho ho! Tu korporacja, 

tam organizacja, tu azetesy, tam dancing; iu 

czarna kawa, tam sobótka, tu Europa,, tam 

Polonja. Ale Stach był poczciwym chłopcem; 

i nieraz ściskało mu się serce, że jest cięża- 
rem starej matuli. Więc zarobków szukał, i ke 

repetycyj.. Ale cóż, kiedy pani Pęczkowa po 

tygodniu zaraz podziękowała mu za lekcje. 

— Spóźnia się pan już czwarty raz, a chło 

pak bąki zbija. 

— Miałem dziś ważne posiedzenie, proszę 

pani — tłumaczył się Stach — a wczoraj by- 

ło zebranie organizacyjne młodzieży prostopad 

tej. 

— Wiem, że panu świństwa w głowie, a 

tymczasem tak pan poprawił polskie ćwicz 'ie 

Jasia, że dwóję dostał. 
— Jestem właściwie medykiem, proszę pa- 

ni. 

Niedobra pani Pęczkowa nie słuchała tłuma= 
czeń, i Stach stracił korepetycje. Pisał wi:: 

znowu do matuli i myślał: serce matki odczu 

je, czego jej dziecku brak. Ale odpowiedzi nie 

było. 

Poszedł Stach w rozpaczy z kolegami na 

sobótkę, a potem długo chodzili po mieście, 

przełazili gromadą przez dorożki, śpiewali w 
restauracjach gaudeamus. Ranek już był, gdy 
wracał Stach do domu i wciąż myślał: czy 
do matuli pisać, czy bratniaka w butelkę na- 

bić? Wchodzi Stach po pokoiku swego i о- 

czom nie wierzy. Gorączka czy co? Na krze 

sełku siedzi matula i groźnie wpatruje się w 
niego wypłowiałemi od starości oczami. Ро- 

czuł Stach ciężką rękę matuli na karku, usły- 

Szał jej twardy głos: . 

Gdyby tatulo żył, nie taką łaźnię sprawił- 

by ci, łajdaku! Sześć lat stara matka za ostat 
nią krówkę utrzymuje draba, który studjów u- 
kończyć nie chce! Pakuj mi się zaraz i marsz 

na wieś do pracy. j w. 

— 

Córka Gorgułowa 
PARYŻ PAT. — Pani Gogułowowa prze- 

bywająca obecnie u rodziców w niemieckiej 

Szwajcarji, powiła córeczkę. 
  

kiej sytuacji, a przecie wyciągnąć z niej 
korzyści; należy tylko zręczną licytacja 
popsuć szanse przeciwników. Zręczność, 
przebiegłość i chytrość muszą wciąż 
przychodzić z pomocą graczowi: zręcz- 
ność i chytrość natchniona, „genjalnie 
inspirowana”, która jest cudownym <i1- 

rem natury. Tego niesposób nabyć i wy 
ćwiczyć w sobie: to jest wrodzone. 

Uzbrojony wszystkiemi powyższemi 
zaletami gracz może śmiało . atakowa* 
przeciwnika i może być pewny zwy- 
cięstwa. ы 

Major von Zobeltitz uwaža, že wsnėt 
czesna kobieta grywa chętniej i lepiej 
w brydża od mężczyzny. Dr. Matylda 
Vaerting podaje nam analizę współczes- 
nej kobiety. 

Jeżeli brydż jest istotnie wspaniałą 
walką silnych, wciąż zaczepnych i zdo- 
bywczych ludzi, którzy umieją siłę, zrę- 
czność i przebiegłość  uszlachetnić 
przez intuicję i natchnienie -— 10 trze- 
ba zgodzić się z majorem: kobieta wsj'ół 
czesna wszystkie te załety posiada. Ale 
jeżeli celem współczesnej kobiety jest. 
jak twierdzi doktór kobieta, gwałtowny 

pęd do małżeństwa i w tym celu wy- 

łącznie wyzyskuje ona swoje talenty — 

to czyżby traktowała ona brydż 
jako jeden z nowoczesnych  Ssposo- 
bów zdobycia męża? 1 czyżby właśnie 
dlatego, jak zaobserwował major, brydż 
stał się ulubioną grą młodych  dziew- 
cząt? Taka strata czasu i taki skompii- 
kowany wysiłek. Wysz. 

Ar



* Uczeń seminarjum fałszerzem książeczki PKO. 

ъ 

  

WiLNO. — Ostatnio w urzędzie poczto- 

wym mr. Ł i 9 zdołano podjąć na siałszowa- 
mą książeczkę PKO sumę 200 złotych, pod- 

czas „gdy faktyczny stan książeczki wynosił 

10 złotych. 
©dbiorcą pieniędzy okazał w urzędzie legi- 

Zajście przy 
WILNO. — W kolonji Łajkowszczyzna gmi 

my bielickieį rolnik Edward Karpowicz w towa 
rzystwie kilku włościan usiłował stawiać czyn 

my opór sekwestratorowi i policjantom, któ- 

KRON 
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Dzi: 7 Q Warnód słańce g. 6.21 

z: Zachód słeńcu g. 15 24 
Marcius 

KUMUNIKAT STACJI METEORQLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 9 LISTOPADA 

Ciśnienie średnie: 772. 
Temperatura najwyższa: +-4. 

Temperatura najniższa: --1. 

Temperatura średnia: --3 

Opad: ślad. 

Wiatr: południowo - wschodni. 

"Tendencja: stan stały. 

Uwagi: mglisto. 

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

Rankiem chmturno i mglisto.. — pan 

przejaśnienia. — W górach i na wyżynaci 

przymrozki — Słabe wiatry z kierunków po- 

tadniowych lub cisza. 
— 

NABOŽENSTWA 

— Nabożeństwo dziękczynne w meczecie. 
11 listopada w rocznicę odzyskania niepodleg 

gości R. P. o godzinie 10 rano odbędzie się w 

meczecie dziękczynne nabożeństwo, O Czer 

znuftjat podaje do wiadomości muzuiman. 

MIEJSKA 

— RADA MIEJSKA.-- Najbližsze p0- 

siedzenio Rady Miejskiej ma byč zwolare 

ma dzień 24 bm. Porządek dzienny jes: »- 

becnie w opracowaniu. 

SPŁATA POŻYCZKI ANGIZL- 

SKIEJ. — Magistrat wniósł do hus skar- 
bowych 107 tysięcy złotych, jako druzą 
ratę spłacanej obecnie pożyczki angielskiej 

— RUCH KOŁOWIY NA UL. WIEL- 

KIEJ. — W piątek dniia 11 listopada w go 

duimiach poramnych z powodu defilady do- 
jazd do kościoła św. Kazimierza odbywać 
się będzie ulicami Bazyljańską i Kiońską. 

— Qszczędności w sekcji zdrowia. — W 

magistracie odbyło się szereg narad w celu о- 

pracowania planu oszczędnościowego w sekcji 

zdrowia. Kompresja wydatków dotyczyć ma 

zakładów zdrowia, pogotowia i innych in- 

stytucyj użyteczności publicznej. 

— Szaletów nie będzie — Magistrat zre- 
zygnował ostatecznie z budowy w roku »ier. 
szałetów publicznych w śródmieściu. 

Miejsca ustępowe na rynkach Łukiskim, No 
wogródzkim i Kijowskim mają jedynie być 
doprowadzone do względnie możliwego stanu 

— Likwidacja szpitala dziecięcego. — Z 

dniem 1 grudnia zostanie zwinięty szpital dzie 

cięcy na Antokolu. Część chorych przyjmie 
szpiłał Św. Jakóba, resztę zaś — szpital Sa- 
wicz. 

W gmachu poszpitalnym ma być urządzo- 
ne schronisko miejskiej. 

Względy oszczędnościowe skłoniły magi- 
strat do likwidacji tego szpitalu. 

— Mycie okien. — Policja zwróciła uwagę 
że mycie okien w mieszkaniach na wyższych 
riętrach odbywa się bez pas'w ociironnych — 

W stasenku do lekkomyšlnych sprzątaczek bę 

dą stosowane represje. 
WOJSKOWA 

— REJESTRACJIA! ROCZNIKA 1912. 
Przeprowadzana obecniie rejestracja. rocz. 
1912 posuwia się szybko naprzód, niemniej 
jednak dużo poborowych nie zgłosiło się 

jeszcze do referatu wojskowego. Po 1 gru- 
dria będą sporządzane doniesienia karne 

a opieszałych. 
= AKADEMICKA 

— Z Koła Historyków. — Dziś tj. dnia :0 
listopada o godzinie 18 w pierwszym, a o go 
dzinie 18,30 w c terminie w sali wykłado 
wej Seminarjum Historycznego odbędzie sie 
nadzwyczajne walne zgromadzenie z następu- 
jacym porządkiem dziennym: В 

Zagajenie i odczytanie protokółu poprzed- 
niego wałnego zgromadzenia, wybór prezy- 
djum; sprawa programu pracy naukowej; wy 

ry członków do sądu konkursowego; Sspia- 

wa jubiłeuszu dziesięciolecia Koła; sprawa wy 

berz viceprezsa; sprawa Związku Kół Nauko- 
wych i wolne wnioski. 

— Raut — Dancing na rzecz 10-g0 Tygod- 
nia Akademika. — A więc całe Wilno spotka 

się w sobotę dnia 12 bm. w salonach Ofice'- 
skiego Kasyna Garnizonowego na Raucie — 
Uancigu. Dancing poprzedzi Raut przy łaska- 
wym współudziale JWPP: M. Szmurłowej, E, 
Gistaedt, B, Halmirskiej, K. Dębowskiego, K. 
Wyrwicz - Wichrowskiego; Komisja imprezc- 

wa wraz z komitetem honorowym pań gospo- 
dyń daje rękojmię że impreza ta będzie jedyna 
jaką Wilno widziało. — Bufet zorganizowany 
przez komitetet honorowy pań będzie obficie 
zaopatrzony. Pozostałe zaproszenia dostać moż 
na w łokalu biura 10-go Tygodnia Akademika 
—Wielka 24— codziennie od 11—14 i od 17 
-- 20. Telefon 770. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— О Н społeczne Dziadów". Pod takiin 
tytułem wygłosi w sobotę dnia 12 listopada r. 
b. odczyt w Związku Literatów znany literat 
i krytyk Jan Nepomucen Miller, którego arty- 
kuły o twórczości Mickiewicza wywołały swe- 

go czasu burzliwe dyskusje w prasie calej 
Polski. Po odczycie, którego początek wyzni 
czony został na godz. 20,30 odbędzie się dy- 
skusja. Wstęp dla wprowadzonych gości 
! zł 50 gr. Bilety do nabycia przy, wejściu 
4Ostrobramska 9) przed rozpoczęciem od- 
czytu. 

„— Zarząd Koła Wileńskiego Związku Ofi- 
rerów Rezerwy podaje do wiadomości swych 

omków, iż zebranie informacyjne odbędzie 
się w niedzielę dnia 13 listopada r.b. 0 godz. 
ił min. 3% w lokalu Koła rzy ul. Wileńskiej 

33. Porządek dzienny: 1) Przemówienie prze- 
wodniczącego, 2) sprawozdanie ze zjazdu w 
%dyni — wygłosi kol dr. Edward Góra, 3) 

   

     

       н 

tymację seminarjum hebrajskiego  „Tarbut“ 
(Orzeszkowej 177), co pozwoliło policji odszu 

kać winnego. Fałszerzem okazał się 19-letni 
Mojżesz Pugacz (Subocz 7). Podczas rewizji 

w mieszkaniu zatrzymanego pieniądze niepraw 
nie podjęte zdołano ujawnić. 

sekwestrze 
rzy zamierzali zająć jego mienie za długi. 

Zajście po pewnym czasie zlikwidowano. 
Winnych stawiania czynnego oporu pociągnię- 
to do odpowiedzialności karnej. 

sprawozdanie z działalności Zarządu Koła, 4) 
program prac PW i WF. na sezon zimowy — 
zreferują p. kpt. Kónig Henryk i p. kpt. 
Ostrowski, 5) program prac z dziedziny OPI. 
Gaz. — zreferuje p. mjr. Kamiński Stanisław, 
6) dyskusja, 7) wolne wnioski. 

Obecność wszystkich członków jest 
względnie wymagana. я 

— Klub Włóczęgów. — W piątek dnia ii 
bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
się 95-te zebranie Klubu Włóczęgów Senjo- 

rów Początek o godz. 19,30. — Na porządku 

dziennym sprawy administracyjne Klubu oraz 

odczytywanie zgłoszonych artykułów do nru 3 

pisma „Włóczęga*. — Obecność wszystkich 
ćzłonków niezbędna. 

SZKOI NA 

— DYREKCJA INSTYTUTU NAUK 

HANDLOWO - GOSPODARCZYCH W 

WILNIE, ul, Adama. Miekiewicza 18 (gm. 

Braci Jabłkowskich), podaje do wiadomo- 

ści, że z dniem 14 listopada br. uruchomio- 

me zostaną 'w Instytucie Kursy Języków 

Obcych: angielskiego, hiszpańskiego, fran- 

cuskiego i niemieckiego. 

Nauczanie będzie prowadzone w gru- 
pach do 12 osób na trzech poziomach: 
kurs elementarny, kurs wyższy oraz kurs 
specjalny (literatura, lektura  specjalma, 
korespondencja handlowa, stenografja 1 
konwersacja). 

Wykłady wieczorme w godz. 5—9 trzy 
razy tygodniowo. — Opłata zasadnicza od 
każdego języka wynosi 15 zł. miesięcznie. 

Wyczerpujących informacyj udziela 1 

zapisy przyjmuje Sekretarjat Instytutu co 
dziennie w godz. 9—12 oraz 5—7. 

RÓŻNE 

— Dekoracja. —We wtorek 8 listopada w 

poselstwie węgierskiem w Warszawie minister 

pełnomocny p. Matuska udekorował węgier- 

skim orderem Zasługi klasy ll-ej p. Stan. 

Mackiewicza, 

— Baczność Podoficerowie Rezerwy. Za- 
rząd Koła Wileńskiego OZPR wzywa wszyst- 
kich członków o liczne przybycie do lokalu 
Związku (Dominikańska 13) w dniu 11 listo- 
pada r.b. o godz. 7,30, a to celem wzięcia u-- 
działu w uroczystościach obchodu rocznicy 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 

— Delegaci fundacji Rockeiellera. — One- 

gdaj w Wilnie bawiła delegacja fundacji Ro- 

ckefellera, która zapoznała się z urządzeniami 

miejskiego ośrodka zdrowia, powstałego czę- 

ściowo z pieniędzy fundacji. Delegaci wyrazili 

swe uznanie kierownikowi tutejszego ośrodka 

drowi Wasilewskiemu za pracę nad podniesie 

niem zdrowotności w mieście. 

— OBCHÓD ROCZNICY ODZYSKA- 

NIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZW. PRACY 

OBYW. KOBIET W WILNIE. W czwartek 

Ania 10 bm. o godz. 6-tej wieczorem w lo- 

kalu Związku (Jagiellońska 3-5 m. 3) od- 

będzie się wieczór: świetlicowy, poświęcony 

Rocznicy. Odzyskania Niepodległości, zor- 
ganizowamy przez Szkołę Gospodarczą i 

Swietlice ZPOK. - 
W piątek dnia 11 bm. o godz. 12-tej w 

poł. odbędą się uroczyste poranki w przed- 
szkolach ZPOK. dla dzieci, a o godz. 1-szej 
dla matek dzieci z pnzedszkoli. 

— KOMUNIKAT OKRĘGU WIL. ZW. 
UCZ. B. I-GO KORP. WOJSK POLSKICH 
NA WSCHODZIE. — Komenda Oddziału 
Reprezentacyjnego wyzuacza zbiórkę dla 
wszystkich członków z bezwzględnem sta- 
wieniem się w piątek, dnia 11-go listopada 
br. punktualnie na godzinę 8-mą rano w 
lokalu Sekretiarjatu, zauł. Śto-Michalski 
2—23, celem wzięcia udziału w obchodzie 
mocznicy Wskrzeszenia Państwa Polskiego. 
Stawieniie się: rw umundurowaniu służbo- 
wem. Komenda Oddziału. 

Serdeczne staropolskie .Bóg zapłać” za 
hojną ofiarę złożoną przez pracowników Okrę- 
gowego i Powiatowego Urzędu Ziemskiego 
w Wilnie składa zarząd Towarzystwa Pań Mi 
łosierdzia św. Wincentego a Paulo. 

— (Centralna Bibljoteka Pedagogiczna przy 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wiłeńskiego w 
Wilnie, składa serdeczne podziękowanie p 
Annie Korsakowej, która w roku 1931 i 1932 
ofiarowała Bibljotece 511 tomów książek. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR WILKI NA POHULANCE. 

Dziś, we czwartek 10 listopada „Niebieski 
ptak“ o godz. 12-tej i 5-tej popoł. Wszyst- 
kie bilety spnzedane. Jutro, piątek o godz. 
8 mw. jako w święto Niepodległości odbę- 
dzie się Wieczór Artystyczny z udziałem 
Jadwigi Zmijewskiej, Z. Hajdamowicz, pp. 
Morawskich, kapitana Góreckiego, Jadwi- 
gi Hryniewickiej, Heleny Dal, przy akom- 
panjamencie p. Solomonówny i udziale or- 
kiestry 6 pp. Leg. — Bilety rozdano darmo 

Organizacjom. 
są "SZCZĘŚCIE OD JUTRA“ Z JA- 

NEM BONECKIM. — Jan Bonecki, arty- 

sta Teatrów Szyfmanowskich wystąpi о- 

statnie dwa razy w świetnej komedji, pe!- 
nej humoru Stefana Kiedrzyńskiego — 
„Szczęście od jutra. 

— STAŁY TEATR OBJAZDOWY TE- 
ATRÓW MIEJSKICH ZASP. W WILNIE. 

Dziś w czwartek 10 bm. w Wilejce, jutro w 
piątek 11 bm. w Kurzeńcu. Zespół Teatrów 
Miiejskich odegra doskonałą komedję ame- 
rykańską „Roxy”, z M. Zarębińską ma czele 

— NOWA PREMJERA W TEATRZE 
NA POHULANCE. — We wtorek dnia 15 
bm. damia będzie premjera ostatniej mowo- 
ści Bernarda Shaw .,Zbyt prawdziwe, aby 
bylo dobre“. 

— TEATR MUZYCZNY LUTNIA. Dziś 
ukaże się po raz szósty pełna sentymentu 
cudnych melodyj, a zarazem posiadająca 
wiele humoru, operetka Jarno „Krysia Le- 

śniczanka'”, która cieszy się niesłabnącem 
powodzeniem. W roli tytułowej E. Gistedt, 
wi otoczeniu najwybitniejszych sił zespołu 
artystycznego. Zwiększony zespół orkiest- 
rowy pod batutą p. M. Kochanowskiego.—- 
Balet układu baletmistrza W. Morawskie- 
go. Zmiżki akademickie ważne. 

bez- 

SŁOWO 

ALEKSANDROWEJ MEYSZTOWICZOWEJ 
Dziś, we czwartek 10. XI. o godz. 10 I pół rozpocznie się Nabożeństwo żałobne w kościele św. 

| 

Za duszę        
ZOFJI z hr. KOSSAKOWSKICH 

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

OBYWATELE! 
DZIEŃ 11 LISTOPADA JEST ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI RZE- 

CZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. W TYM DNIU PRZED CZTERNASTU LATY 

STOLICA PAŃSTWA WYPĘDZIŁA OSTATNICH OKUPANTÓW, W TYM 

DNIU POWRÓCIŁ Z WIĘZIENIA NIEMIECKIEGO WÓDZ NARODU 

JÓZEF PIŁSUDSKI I OBJĄŁ RZĄDY W OJCZYŹNIE NASZEJ, 

OSWOBODZONEJ PO TYLU WALKACH Z PÓŁTORAWIEKOWEJ NIZ- 

WOLI. ROZPOCZĄŁ SIĘ NOWY OKRES W DZIEJACH PAŃSTWA 

! TRZYDZIESTU MILJONÓW JEGO OBYWATELI. 

TĘ WIEKOPOMNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA WOLNOŚCI OBCHO- 

DZIMY ZAWSZE W DNIU 11 LISTOPADA W CAŁEM PAŃSTWIE, JAK 

POLSKA DŁUGA I SZEROKA. WILNO I ZIEMIA WILEŃSKA, KTÓRA 

NAJDŁUŻEJ CIERPIAŁA UCISK ZABORCÓW, TEM ŻYWSZY, TEM RA. 
DOŚNIEJSZY UDZIAŁ BIERZE W POWSZECHNEM ŚWIĘCIE. 

UCZCIMY TĘ ROCZNICĘ, PRZYPOMINAJĄC PAMIĘCI OGÓŁU, 
Ż£ DZIEŃ 11 LISTOPADA, JEST DNIEM ODRODZENIA RZECZYPOSPO- 
LiTEj. WZYWAMY WAS PRZETO OBYWATELE, DO UCZCZENIA TEGO 
WIELKIEGO DNIA, PRZEZ WZIĘCIE UDZIAŁU W NABOŻEŃSTWACH, 
DEFILADZIE I ZEBRANIACH PUBLICZNYCH, ORGANIZOWANYCH W 
ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI. ODBĘDĄ SIĘ ONE W£- 
DŁUG NASTĘPUJĄCEGO PROGRAMU: 

W wigilję świta, t. zn. wieczorem 10 listopada capstrzyk orkiestr wojskowych 
i P. W. na ulicach miasta. 

Łukiskim. 

Początek godzina 6-ta wieczorem na płaci 
  

Dnia 11 listopada, godzina 10 rano — nabożeństwo w kościele św. Kazimierza, 

przyczem między godziną 10 a 12, nabożeństwa w świątyniach innych 

godz. 11,30 rano — defilada wojsk garnizonu wileńskiego i P. W. przez 

ulicę Mickiewicza, 
godz. 13 — Wielka Akademja w Sali Miejskiej przy ul. Ostrobramskiej 5, 
organizowana przez Federację Związków Polskich Obrońców Ojczyzny, 

(wstęp bezpłatny), 

godz. 20 (8 wieczór) Popularny Wieczór Artystyczny ku uczczeniu Świę- 
ta Niepodległości w Teatrze na 

PONADTO ORGANIZOWANE SĄ 
NICACH MIASTA  MIĄNOWICIE: * 

dla śródmieścia i Zarzecza w 

o godzinie 17-tej; 
dla dzielnicy Nowy Świat w Ognisku Kolejowem, 

KPW. o godz. 19-tej; 

Pohulance (wstęp za bezpłatnemi biletami). 

AKADEMJE WE WSZYSTKICH DZIEL- 

sali BBWR, przy ulicy Św. Anny Nr. 2- -4 
ч— 

organizowana przez 

dla Zwierzyńca i Sołtaniszek w szkole powszechnej Nr. 2 przy ul. Inilac- 
kiej, o godzinie 17-ej; 

dla dzielnicy Śnipiszki i Łosiówka, w szkole powszechnej Nr 13 przv ułtcy 

Pióromont 10; o godzinie 17-ej; 

dła dzielnicy Antokol w Szkole Technicznej przy ul. Holendernia o godz. 17, 

Tegoż dnia organizuje akademję żydowski Klub Myśli Państwowej we własnym 

lokalu przy ulicy Niemieckiej 21, oraz dla swych pracowników Dyrekcja Monopol 

Spirytusowego. a 

Dnia 12listopada 0 godzinie 20,30 Akademja pocztowców w Małej Sali 
Miejskiej przy ulicy Końskiej; 
Dnia 13listopada dla dzielnicy Bołtupie i 

w Kaiwarji o godz. 12-ej. 
Jerozolimka w sali paratjalnej 

KOMITET OBCHODU 14 ROCZNICY NIEPODLEGŁOŚCI, WZYWA 

DO TŁUMNEGO UCZESTNICTWA W WYMIENIONYCH POWYŻEJ URO- 

CZYSTOŚCIACH ! ZEBRANIACH WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WILNA. 

NIECH ŻYJE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI! 

NIECH ŻYJE NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA POLSKA! 

KOMITET 

  

Śmierć w płomieniach 
WILNO. — W stodole Jana Kowałewicza, 

mieszkańca zašcianka Rybaciszki, gm. jaźwiń 
skiej spalił się 76-letni włóczęga Kazimierz 
Wdowiec, który będąc Śmiertelnie znużony u- 

  

— PRZEDSTAWIENIE POPOŁUD- 
NIOWE „KSIĘŻNICZKI CZARDASZA*. 
W madchodzącą niedzielę o godz. 4 po poł. 
wystawioną zostanie po raz 14-ty melodyj 

ma. operetka „Księżniczka, Czardasza”, z u- 
działem E. Gistedt, w obsadzie premjero- 
wej. Ceny miejsce zmiiżone. 

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. 

Przy dolegliwościach  żołądkowo-kiszko- 
wych, braku apetytu, atonji kiszek, -wzdę- 
ciach; zgadze; odbijaniach, ogólnem  podraż- 
nieniu bólach głowy  migrenowych,  zastoso- 
wanie I — 2 szklanek naturalnej wody gorz- 
kiej „Franciszka Józefa* wywołuje doskonałe 
opróżnienie przewodu pokarmowego. Żądać w 
aptekach i  drogerjach. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
__, — Nagły zgon. — Zmarł Trzeciak Piotr l. 
52, zam. przy ulicy Carycyńskiej 14, Przyczy 
na Śmierci narazie nieustalona. Zwłoki zabsz- 
pieczono do decyzji wladz prokurators ich. 

FODRZU1 EK — NIEM WA, — Wczo- 
raj w dzień na ul. Mickiewicza policjaat za- 
trzymał 10-letnią dziewczynk: — niemowę, — 
jak sę potem ol:azaio — poizuconą przez nie 
znaną matkę — jak to wyjaśniła znaleziona 
przy niej kartka. — Dziecko skierowano do 
schroniska. 

— Okradzione mieszkanie. — Na szkodę 
Machtenberga Lei zam. przy ul. Subocz 7 nie- 
znani sprawcy zapomocą odsunięcia zasuwki w 
drzwiach dostali się do mieszkania skąd skradli 
drobną biżuterję wartości zł. 1670. Dochodze- 
nie prowadzi wydział śledczy. 

— „Pajęczarze* — W dniu 8 bm. Gitelman 
Abram zam. przy ul. Kwaszelnej 23 zameldo- 
wał policji, że w międzyczasie od dnia 5 do 8 
bm. nieznani sprawcy zapomocą zrobienia 0- 
tworu w szybie dostali się na strych — skąd 
skradli bieliznę męską i .damską oraz stoło- 

snął z fajką w ustach. W nocy wybuchł po- 
żar, spowodowany wypadhięciem ognia z faj 
ki. Zanim przybyła pomoc — Wdowiec wraz 

ze stodołą spłonął. 

wą, łącznej wartości 325 zł. Dochodzenie pro- 
wadzi wydział śledczy. 

— Zginęła krowa. — Kuczyńskiemu Mieczy 
sławowi zam. przy ul. Strycharskiej 4 z nie- 
zamkniętego chlewu znajdującego się w po- 
dwórzu tegoż domu skradziono krowę. 

— Złodziej w Uniwersytecie. — Z szatni 
uniwersytckiej przy ul. Nowogródzkiej nr. 24 
na szkodę jackiewicza Józefa zam. tamże zu- 
stała dokonana kradzież palta męskiego warto 
ści 60 zł. Ustalono, że kradzieży tej dokonał 
Stańczyk Wincenty, bez stałego miejsca za- 
mieszkania, którego ze skradzionem paltem za 
trzymano. — Dochodzerńe prowadzi wydział 
śledczy. 

— MIĘDZY LOKATORAMI. Przy uli- 
cy Subocz 2 zamieszkiwał przy rodzinie 
Gunowicza w charakterze sublokatora, 
krawiec J. Jeruszewski wraz z żoną i ma- 
łem dzieckiem. Jeruszewski zalegał z ko- 
mornem, wobec czego właściciel mieszka- 
nia, a szczególnie jego żona urządzała mu 
stale awantury. 

W. dniu 6 bm. Gumowiczowa urządziła 
kolejną awanturę, co tak podziałało na Je- 
muszewskiego, że dostał oni ataku sercowe- 
go. Zawezwane ma miejsce pogotowie ra- 
tunkowe przewiozło go w. stanie ciężkim 

do szpitala żydowskiego. — Wczoraj Jern 
szewski zmarł. 

— ZATRUCIE. — Wczoraj wieczorem 
zatruła siię esencją octową  Miarja. Błaże- 
wicz, zam. przy ul. Krakowskiej 51. Za- 
wezwane pogotowie ratunkowe przewiozło 
ja w stanie ciężkim do szpitala. 

— Zajście u krawca. — Wczoraj w dzień 
w zakładzie krawieckim Binesa (Niemiecka - 
11) wynikał awantura na tle nieuregulowane- 
go rachunku za ubranie. 

Jeden z klientów, chcąc zastraszyć stojące 
go w drzwiach i uniemożliwiającego mu wyj 
ście krawca wydobył rewolwer. 
a zlikwidowała policja, spisując pro- 

tokół. 

ŚWIĘCIANY 
— POŻAR STODOŁY. — We wsi Peka- 

liszki gm. twereckiej spłonęła stodoła braci 
Mirkiewiczów. Straty wynoszą 12 tys. zł. — 
Przyczyny pożaru nieustalone. 

ś. 

Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 

szają wiernzch 

Z SĄDÓW 
5-ciu SZPIEGÓW NA ŁAWIE OSKARŻONYCH 

ZAMIAST GRZYWNY 6 LAT WIĘZIENIA. 

W dniu wczorajszym w Sądzie  Apelacyj- 
nym w Wilnie była rozpatrywana sprawa gło- 
śnej w swoim czasie bandy szpiegowskiej, 
działającej na terenie Wileńszczyzny na rzecz 
Rosji sowieckiej. Banda ta działała nieuchwyt- 
nie przez dłuższy czas, dostarczając wywiado 
wi sąsiedniemu cennych informacyj dotyczących 
wojskowości, dopiero w maju ub. r. została 
zlikwidowana przez polskie czynniki bezpie— 
czeństwa publicznego. 

W rezultacie na ławie oskarżonych zna- 
leźli się: 36-letni Antoni Karpinko, 45-letni Ste 
fan Drankowicz, 33-letni Zygfryd Perkowski, 
26-letni Józef Minałto oraz Sergjusz Rybałczen- 
ko. Sąd Okręgowy skazał pierwszego z nich 
na 12 lat więzienia, następnych trzech na 10 
lat więzienia, w stosunku zaś do Rybałczeńki 
zastosował karę grzywny w sumie 5000 zł. 

, Wczoraj Sąd Apełacyjny zmienił wyrok 
pierwszej instancji, zmieniając Karpince i 
Drankowiczowi karę do 8 lat więzienia. Mi- 
nałcie do 5 lat, Perkowskiego zaś sąd tym ta- 
zem _— całkowicie uniewinnił. Największa nie- 
spodzianka spotkała jednak Rybałczenkę, któ- 
remu Sąd Apelacyjny poprzednią karę grzyw- 
ny zamienił wczoraj na 6 lat więzienia. 

. bronili oskarżonych adwokaci:  Petruse- 
wicz, Andrejew, oraz  Zasztowt-Sukiennicka. 

Wobec tego, że proces dotyczył szpiego- 
stwa — odbywał się przy drzwiach zamknie- 
tych. p. w. 

ża duszę 

z hr. KOSSAKOWSKICH | 
ZOFJI MEYSZTOWICZOWEJ 
w pamięci Jej długoletnich usług, jakie oddawała w Stowarzyszeniu Pzń 

w piątek dnia 11-go listopada w Kościele Księży Misjonarzy przy ul. 
Subocz uroczyste Nabożeństwo żałcbne o godz. 9ej rano, na które zapra- 

i Siostry Mił. z domu Dzieciątka Jezus 
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ubogim miasta Wilna — odbędzie się 

Panie Miłosierdzia 

DEET 

Wczoraj rano w kościele św. Jerzego 
odprawił ks.. Walerjan Meysztowicz mszę 
żałobną za duszę swej Matki ś. p. Zofji z 

hr. Kossakowski:h  A/eksandrowej Mey- 
sztowiczowej. Koledzy i przyjaciele ks. 
Meysztowicza _ jednocześnie odprawiali 
msze żałobne na tę samą intencję przy 
innych ołtarzach tegoż kościoła. Tak po- 
stąpili x kanonik Zygmunt Lewicki, x pro 

c Władysław Suszyński, x. Franciszek 
afarski, x. Bołesiaw Maciej 

Krassowski. RRS, 
Wieczorem na eksportację zeszli się 

licznie kapłani wileńscy w liczbie około 
20 osób z Jego Excelencją księdzem Bi- 
skupem Kazimierzem Michalkiewiczem na 
czele. W orszaku żałobnym przed kara- 
wanem postępowała Sodalicja Marjańska 
Pań ze swoim sztandarem. Za trumną 
szła rodzina oraz liczni znajomi Zmarłej 
i Jej rodziny; p. Zygmunt  Beczkowicz, 
Wojewoda Wileński, p. Ratyński, Prezes 
Izby Skarbowej, p. Bortkiewicz, prezes 
Związku Ziemian, b. minister Staniewicz, 
liczne tłumy- publiczności, wśród której 
widoczne były siostry ze Zgromadzenia 

S$. $. Miłosierdzia. 
Eksportację celebrował ks, Franciszek 

Kafarski. 3 
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РО лаО przy ul. Strychar kie 
WILNO. — śledztwo policyjne w sprawie 

zabójstwa przedsiębiorcy budowlanego Purty, 
przyniosło wczoraj szereg nowych szczegółów 
nasuwających podejrzenie, że onegdajsze strza 
ły przy ul. Strycharskiej 11 oddane zostały nie 
na skutek podenerwowania sprzeczką, jaka 
miała miejsce wieczorem pomiędzy Purtą a je 
go morderczynią Pilko, lecz, że zbrodnię popeł 
niono według zgóry ułożonego planu. 

ZAGMATWANA SPRAWA Z MAJĄTKIEM 
ZMARŁEGO 

W przeddzień zabójstwa z mieszkania Pur 

ty znikły w zagadkowy sposób różne wartoś- 
ciowe przedmioty, jak również srebrna zasta- 

wa stołowa na 50 osób. 
Ustalone również zostało, przy pomocy 

świadków, że morderczyni w przeddzień zabój 
stwa wyniosła z mieszkania Purty dużo więk 
szych i mmiejszych pakunków io nieznanej za 

wartości. i 
W związku z tem policja dokonała szeregu 

rewizyj u krewnych Pilko, które nie dały nara 
zie pozytywnego wyniku i zaginionych rzeczy 
nie odnaleziono.. Е 

Purto pozostawił testament, w którym — 

jak to pisaliśmy wczoraj — zapisał cały swój 

majątek morderczyni 

Tymczasem świadkowie zeznają, że ostat- 

nio nosił się on z zamiarem zniszczenia tego 

testamentu i zapisania majątku swym krew- 

rym. 
Między innemi projektował rzekomo zapi- 

sać jedną z %amienic na rzecz kuzynki swej 
zmarłej żony. 

Kuzynka ta została w dniu wczorajszym 
zbadana i potwierdziła pogłoski.— Być może 
sprawa testamentu odegrała też swą rolę w 
tragicznym wypadku. 

Obecnie policja prowadzi dochodzenie ce- 
lem ustalenia rzeczywistego podłoża mordu. 

Zbadana w dniu wczorajszym powtórnie 
morderczyni oświadczyła, że Purto ją maltre- 
tował, bił, groził, że zabije — więc w obawie | 
o własne życie dopuściła się mordu. 

Do czasu wyjaśnienia sprawy z testamen- 
tem i ruchomościami Purty wszystkie rzeczy 

w jego mieszkaniu zostały przez policję opie- 
czętowane. 

CO MóWI MARJA PILKO? 

Mówi tak: — że Purto posiada rewolwer, 
Pilko wiedziała, lecz aby go użyć przeciwko 
śpiącemu, zdecydowała się dopiero w ostat- 
niej chwili, będąc ogromnie wzburzoną obraź 
liwemi słowami zmarłego. 

Była w takim stanie, że z konsekwencyj 
swego czynu nie zdawała sprawy. Chciała po 
pełnić samobójstwo, ale zaniechała tego zamia 

ru i sama zgłosiła się do policji, licząc, że 
sąd wniknie w okoliczności zabójstwa i zba- 
da pobudki, jakiemi się kierowała. 

Zastrzeliła Purtę, mimo, że ten dawał jej 
kilka tysięcy złotych. Niema też do niego pre- 
tensji materjalnej. Zdaniem Pilko, jest to je- 

szcze jeden dowód że nie wzgłędy materjaine 
odegrały w jej czynie główną rolę. 

STAN UMYSŁOWY ZABÓJCZYNI 

Marja Pilko zostanie poddana ścisłym ba- 
daniom lekarzy - specjalistów, którzy orzekną 
o stanie jej poczytalności umysłowej. 

Badanie lekarskie staje się tembardziej ko- 

nieczne, gdyż — jak utrzymują świadkowie— 
panna Pilko zarażona jest nieuleczalną choro- 

bą. Niewykluczone więc jest, że zabójstwa do 

konała pod wpływem nagłego zamroczenia 
władz umysłowych. Wyniki badań lekarskich 

będą miały decydujące znaczenie dla sprawy. 

DUBICA 
— Trup pod pociągiem. — Na linji kolejo- 

wej Dubica — Stradoc drużyna parowozu po 
ciągu osobowego nr. 1352 ujawniła zwłoki nie 

znanego mężczyzny w wieku około 30 lat. — 

Jak ustalono mężczyzna ów wpadł pod po- 

ciąg nr 1312 i, został rozszarpany. Policja za 

jęła się ustaleniem nazwiska denata. 

KURZENIEC 

— PORACHUNKI OSOBISTE. — Aleksan- 
der Klott, mieszkaniec wsi Kuźmicze gminy ku 
rzenieckiej, uderzony został w głowę przez 
Włodzimierza Kazanowicza i Michała Klemia- 
ka. Doznał on pęknięcia podstawy czaszki wo 
bec czego zaszła potrzeba niezwłocznego prze 

wiezienia go do szpitala powiatowego. Przy- 
czyna bójki — porachunki osobiste. Spraw- 
ców pobicia A. Klotta zatrzymano. 

— KRADZIEZ. — Ubiegłej nocy do miesz 
kania Chai Chodes zamieszkałej we wsi Rzecz 
ki gminy kurzenieckiej przedostali się złodzieje 

którzy skradli różne towary oraz 300 zł. gotów 
ką na ogólną sumę 1300 zł-— Przypuszczalnie 
kradzieży dokonali złodzieje z Wilna. 

DOMANIEWO 

— Fałszywe 10-cio złotówki. — W 
ub. piątek na targu w Domaniewie za- 
trzymano handlarza Gordona Fajna z Ko 
leśnik, który przy kupnie konia usiłował 
puścić w obieg 2 fałszywe monety 10 zł. 
Włościanin Karolkiewicz Jan  zorjento- 
wał się, iż ma do czynienia z fałszywy- 
mi monetami, powiadomił policję, która 
Gordona zatrzymała. Przy osobistej re- 
wizji znaleziono u niego jeszcze 4 fał- 
szywe monety 10 zł. 

Gordon tłumaczy się, iż nic nie wie- 
dział, iż monety posiadane przez niego 
są fałszywe, Dochodzenie, w toku.



grodžiejvka 
—WIELKI ZJAZD ROLNIKÓW PO- 

WIATDU GRODZIEŃSKIEGO. W dniu il 
listopada o godz. 13-tej, w lokalu domu 
Żołnierza odbędzie się zjazd nolmików. z po- 
wiatu, delegatów Kółek rolniczych, Kas 
Stefczyka i innych. Zjazd ma za zadanie 
wynieść pewne rezolucje, które podajemy 
poniżej: 

Czego rolnicy powinni żądać od władz 
Państwa w ramach dzisiejszych możliwo- 
ści: 1. a) dalszego obniżenia stopy procen- 

towej — w szezególności dozwolonej stopy 
'bamikowej i prywatnej, przy zastosowaniu 
redukcji kosztów pośrednictwa. kredytowe- 
go; b) konwersji zamrożonych kredytów 
krótkoterminowych i średnioterminowych, 
udzielonych rolmikom i spółdzielniom mol- 
niczym; c) koniwersji kredytów długoter- 

minowych, udzielonych rolnikom i spół- 
dzielmiom rolniczym ma dłuższy okres a- 
morityzacji z jednoczesnem obniżeniem ich 
stopy procentowej. 2. a) dalszego racjona! 

nego obniżenia ceni towarów przemysłu fa- 
brycznego, niezbędnych w: produkcji i dla 
konsumcji rolniczej, 'w szczególności cen 
związanych przez monopole państwowe i 
prywatne; b) ustawowego uprzywilejowa- 
mia w dostawach dla przemysłu fabryczne- 
go i państwowego knajowych surowców po- 
chodzenia rolniiczego; c) wprowadzenia u- 
stawowego przymusu używania wymobów 

z krajowego Inu, konopi, welny itd., przez 
wszystkie instytucje rządowe i samorza- 
dowe, monopole państwowe i ubezpiecze- 
nia społeczne; d )należytego uwzględmie- 
nia interesów rolnictwa i jego zdolności 
eksportowych w: polityce traktatowej. 

3. Poparcia wszelkiemi, stojącemi do 
dyspozycji władz Państwa środkami ra- 
cejonalnego rozwoju i działalności spół- 
dzielni rolniczych, jako majważniejszego 

czynnika, mogącego wpłynąć najwydatniej 
ma potanienie i udostępnienie kredytu w 
rolnictwie, jak również ma zmniejszenie 
rozpiętości pomiędzy cenami osiąganemi i 
płaconemi przez ludność wiejską. 

4. Obniżenia taryfy przewozowej PKP., 
która ustalana nia podstawie wysokich cen 
'w woku 1927-28 utrudnia obecnie obrót pro 
duktami rolnemi i pośrednio obciąża nad- 
miernie warsztaty roine. 

5. Przeprowadzenia, wzorem Państwa, 
jalknajdalej idących oszczędności w gospo- 
darce instytucyj komunalnych co powin- 
mo doprowadzić do zmniejszenia pob:era- 

    

  

   KINA P. T. K. TEL. 214 
| А 

Początki seansó s: 18,15, 20.15 i 22.15 O 
Dźwiękowiec 

Kine „POLONIA* 
Pocztowa 4, 

Dziś! Potężny dramat na tle życia суг- 
kowców p. t, 

АКЕМА || 
S NAMIĘTNOŚCI 
W rolach gł, znakomita gwiazda Liana 
Haid i słynny pogrom:s lwów Oskar 
S$arions ze współudziałem trapy akro- 
batów nspowietrznych wszechświsto- 
wej sławy „5 ARTONIS'*— Popularna 

piosenka: „Ty moje kobieciątko* 

wstęp Gd 80 gr. 

Dźwiękowiec 
Kino „Ą PÓL LO" 

Beriinik. 26. 

Korzystajcie z okazji cena wstępu tylko 
49 gr. na ten film p. t. 

Dzis'ęciu z Pawiaka 
Bohatersk: epopeja z Działalności Na- 
rodu 1906 r. pułk  Jana- Jura Gorze- 

chowskiego 
W rojach głównych: Adam Bradzisz, 
Zofja aa Lubieńska 

nni. 

  

    
       

   
   

  

KiAO „PALACE“ 
Orraszk. 18. 

Dziśl Dramat na tle stosunków spo= 
łecznych w dob'e inflacyjnej 

ŠE 

„DAMA 
POD 

MASKĄ" 
W rolach głównych: Dita Pario, 
Arietta  Marchai, Włodzimierz 

Gajdarow i Henryk George 

WSTĘP OD 49 GR. : 
T ORAI DD APOEL BK 

  
  

Апоп5!!! 
W piątek 11. XI r. b. wielka premjera 

w kino „Polonia“ 

Dawno oczekiwany Him 

„WOLNE DUSZE" 
W rol, gł: Norma Skeerer i L'onei 

Barrymore 
  

    

Początak saansów 
KINO © g. 615, — 8, 

DŹWIĘKOWE 
„ŚWIATOWID nieprawdopodobne 

światowej 

& опа daje i 
ž dza. 

$ narjalnym, na czele z p. dyr. Płochą, 
B żyliśmy także liczne grono starszego 

$ akademja oszczędnościowa pozostała 
B go w pamięci widzów. 

mych opłat i podatków przez te iustytucje, 
a w szczególmości do wyd:tnego zinniejsze- 
nią i ujednostajnienia wygórewanych 0- 
płat samorządów miejskich, obciążają- 
cych hamdel produkitami rolnemi. 

6. Reformy systemu ubezpieczeń spole- 
cznych i rzeczowych, w kierunku zmniej- 
szenia wynikających stąd obciążeń dla 
warsztatów rolnych. 

7. Utrzymania w: okresia przejściowym 
dotychczasowego systemu środków polity- 
ki gospodarczej, mających na celu pod- 
trzymamie cen produktów rolnych  zaró- 
wno hodowlanych, jak i roślinnych i wzmo 

enienia tego systemu w odniesieniu do tych 
gałęzi wytwórczości rolnej, które zarówno 
z uwagi na swe dodatnie warunki natu- 
ralne, jak i gospodarcze, będą miały w 
przyszłości możność współzawodniczenia 
na rynkach zagranicznych zbytu z towa- 
rem, pochodzącym z innych krajów. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. (W pią- 
tek dnia 11-go bm. w rocznicę powstania 
listopadowego, teatr miejski przygotował 
komedję A. Fredry pt.: „Zemsta“, którą 
pod rež. K. Opali iego i w pierwszorzę- 
dnej obsadzie z pp: Mrowiūską, Parnieow- 
ską, Opalińską, Dąbrowskim, Wołowskim 
i Czyżewskim w rolach głównych, i z Dp.: 
Czaplińskim, Dąbrowskim w' rolach pozo- 
stałych, odegra. dla młodzieży szkolnej o 
godz. 4 pp. i dla publiczności o g. 8,15. 

nowoqFodzka 
— NABOŻEŃSTWO ZA POLEGŁYCH 

POLICJANTÓW. Dziś o godzinie 10-tej w 
Kościele św. Michała w Nowogródku, jailko 
dniu dorocznego święta Policji IPaństwo- 
wej, odbędzie się nabożeństwo żałobne za 
poległych policjantów województwa nowo- 

gródzkiego. * 
— DZIEN 11 LISTOPADA WOLNY 

OD ZAJĘĆ URZĘDOWYCH. Na skutek 
zarządzenia Pania Włojewody, dzień 11 li- 
stopada, jako dzień święta Niepodległości, 
unzędnicy Urzędu Wbojewódzkiego i pod- 
ległych urzędów — zostali zwolnieni od za- 
jęć urzędowych. 

— POŻEGNANIE KOMISARZA ŁA- 
BIAKA. — W dniu 8 bm. w: salonach O- 
gniska w Nowogródku odbyło się pożegna- 
mie odchodzącego ma równorzędne sitano- 
wisko p .komisarza Łabiaka. W pożegnia- 
miu brali udział: Naczelnik Wydziału p. Z. 
Szczepański, komendant wojewódzki PP. p. 
imsp. Roszkowski, oraz komendanci powia 
towi PP. wojew. mowogródzkiego ii dotych- 
czasowi współpnacownicy p. komisarza La 
biaka. — P. komisarz Łabiak przepraco- 
wał zgórą 8 lat na tereniie wojew. nowo- 
gródzkiego, gdzie położył zniaczne usługi 
w dziedzinie bezpieczeństwa. 

— CO GRAJĄ W KINIE MIEJSKIEM 
Od dnia 8 listopada „Złodziej miłości" z 
Gary Cooperem w roli głównej. Obraz lek- 
ki i miezły, 

      

— Akademja o oszczędności w Semina- 
2 rjum Męskiem nauczycielskiem w Słonimie. 

W obecnych czasach nietylko społeczeństwo 
dojrzałe obchodzi dzień oszczędności, ale na- 
wet i młodzież .szkolna specjalnie urządza aka 
demje i odczyty o oszczędności, którą my, 
Polacy, tak mało się zajmujemy. 

W dniu wczorajszym t.j. 7 b.m. w SNM 
w Słonimie odbyła się akademja o oszczędno- 
ści, na którą złożyły się: referat o oszczędno- 
ści — wygłoszony przez jednego piątokurs!- 

5 stę, następnie parę deklamacyj, oraz obrazek 
scenczny p.t. „Koledzy*. Utwór ten był pa- 
święcony szczególnie oszczędności, o tem co 

co Człowiek traci, gdy nie oszczę- 

Trzeba przyznać, że uczniowie SMN. bar- 
dzo ładnie i efektownie urządzili powyższą 
akademję, na której poza personelem  semi- 

zauwa- 
społe- 

innych zakładów na- czeństwa i młodzieży i 
$ ukowych. 

Na podkreślenie zasługuje wysiłek dyrek- 
cji i grona nauczycielskiego z p. prof. Antonim 
Markowskim, które nie szczędziło pracy, by 

na dłu- 
Wik. 

— KRADZIEŻ W KLASZTORZE. — 
W niocy dnia 7 bm. w budynku klasztoru 
SS. Niepokalamek, nieznani dotychczas 
sprawcy, za pomocą podrobionego klucza 
otworzyli kufer i skradli zawartość jego, 
na szkodę Teofili Mazurkiewiczówny. Wy- 
sokość strat nieustalona. Energiczne do- 
chodzenia wszczęła policja. 
UADAAAAALAAAAAABAASAAAAAAS AAA AAAADASGAA A I 

Największą i najkezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
GSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiie bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie, 

  

УР 

— 10, Wstęp od 75 gr. 
Największy i najpotężniejszy dźwiękowiec ilustrujący najbardziej 

ajednsk prawdziwedramaty z czasów wojny 
genjalnego ERNESTA LUBITSCA 

ORODNO, Pysk - | CZŁOWIEK KTOREGO ZABIŁEM 
Lienei Barrymore, Philips Halmas ! Nancy Carrel 

Konto czekowe 
na raty 

i sprzętem 
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 SKLEP RADJOWY „„LINNEIĘ** 

Grodno, ui. Dominikańska 1 tel. 186 

— POLECA — 

za 190 zł. 
3-iampowy odbiornik radjowy, 

głośnikiem akumulatorem, 

NA 19 MIESIĘCY PO 10 ZŁ. 

    
P. K. O. 82.157. 

na raty 

z lampami (Philipsa), 
baterją anodową 

antenowym : 
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BEDE: ZZOZ : 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

eDis IAEA TAN MIDAS 

    

STowo 

Z pogranicza 
— WYSIEBLENIE DUCHOWNEGO — Z 

granic Rosji sowieckiej wysiedłony został du- 
chowny prawosławny Aleksy Mnichorodow z 
Witebska z żoną i 17-letnim synem. Mnicho- 
rodow nie chciał podpisać deklaracji zrzecze- 
nia się sukni duchownej, wobec czego został 
wywłaszczony, cerkiew została zamknięta, zaś 
on sam z rodziną przywieziony do Niegoreio- 
je, skąd autem ciężarowem przywieziony został 
na gmenicę polską i wysiedlony. 

WILKI. — Na terenie okręgów kojda- 
nowskiego i zasławswiego pojawiło się duże 
wilków, które napadają na osiedia i włościan. 
Wilki stauami grasują już nietylko na terenie 
sowieckim, łecz przedostały się i na ten pol- 
ski gdzie również wyrządzają znaczne szkody 
rolnikom. 

— ZABITY PRZEMYTNIK. W pobli- 
żu wsi Zaderewne w rejonie odcinka Ko!- 
tymiany, straż litewska zastnzeliła cddaw- 
ma poszukiwanego przemytinika Tomasza 
Wiślonisa. — /Wiślonis z workiem ty- 
toniu usiłował przekroczyć  gramice 
i dostać się ma teren. polski. — Na we- 
zwamie strażników przemytnik począł u- 
ciekać, ostrzeliwując się z rewolweru. Do 
uciekającego oddano kilka strzałów kara- 
binowych, od których Wiślomis zginął. 

— RYBACY W NIEWOLI LITEW- 
SKIEJ. — W dmiu wczorajszym 'w czasie 
połowu ryb na rzece Niemnie w rejonie 
Druskienik, do łodzi rybackiej, w której 
zmajdowali się Stanisław Bilnej i Aleksan- 
der Piotrowski zbliżyła się łódź patrolowa 
litewska. Komendant łodzi litewskiej z po- 
lecenia komendanta odcinka aresztował ry 
baków i wraz z łodzią dostarczył ich do li- 
tewskiego brzegu. 

Powodem zatnzymamia rybaków po!- 
skich — niejrzestrzeganie przepisów 0 po- 
łowie ryb mna Niemnie i znajdowamie się 
na wodach litewskich. 

Na skutek imterwencji naszych władz, 
rybacy wieczorem zostali zwolmieni. 

— OŚWIADCZYNY PRZEZ GRANICĘ 
Na terenie wsi Różany wi rejonie Hanie- 
wicz patrol KOP. zatrzymał 2 żolmierzy so- 

wieckich z IV rejonu straży granicznej, 
kitórzy: samowolnie przekroczyli granige i 
zmaleźli się w mieszkaniu sióstr Elżbiety 
i Marji Hamsińków. Zatrzymani żołnierze 
oświadczyli, że przybyli z zamiarem oś- 
wiiadczenia się o rękę siostrom Harasiń- 
ków. — Zatrzymanych skierowano do dys- 
pozycji odnośnych władz. 

— ZLIKWIDOWANE ZEBRANIE. — 
W związku z 15 rocznicą rewolucji paź- 
dziernikowej w Rosji, dwaj komuniści Pik 
Szyni lat 17 i Kagan lat 18, mieszkańcy 
miasteczka Kozłowszczyzna zaprosili do 
siebie kilku chłopów, którym wygłosili od- 
czyt o genezie rewolty październikowej w 
Rosji. Policja aresztowała zebranych. 

— UOZNIOWIE - UCIEKINIERZY -- 
Na stacji Mikaszewicze zatrzymano dwóch 
uczniów, jednego z gimnazjum warszaw- 
skiego, którzy zamierzali w pociągu towa- 
rowym dostać się ma teren Rosji sowiec- 
kiej. Zatrzymanych odesłano do miejsca 
zamieszkania, 

  

Ofiary 
Ku uczczeniu ś. p. Zofji Meysztowiczowej 

składają 170 złotych na VIII konferencję To- 

warzystwa Pań Miłosierdzia Św. Wincentego 
a Paulo przy Sodalicji Marjańskiej w Wilnie. 

Bochwic, Bortkiewicz,  Brochocki,  Jamontt, 

Malecki; Mohl; Kognowicki; Plater, « Prekier, 

Rychlewicz, Sawoniewicz, Szachno, Świątecki i 

pracownicy Wileńskiego Banku Ziemskiego. 

Bezimiennie dla niewidomej P. zł. 2. 

I I A E V V A S 

Dr. A. WĘŻYK 
POWRÓCIŁ 

ul Szdówa 8 w Baranowiczach 
Choroby weneryczne, skórne, płciowe 

Przyjmuje: w g, 7.30— 830 r. 8—5 pp. 7—9 w. 

i UA O M 

  

— ZABAWA KOLEJOWEGO PRZY- + 
SPOSOBIENIA WOJSKOWEGO. W dniu 
5 listopada w łokalu Ogniska Kolejowego, 
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe unzą- 
dziło przedstawienie, odegra została sztu- 

ka pt.: „Biale fartuszki“. Po przedstawie- 
niu odbyła sie zabawa tanecznia. 

Dochód w: wysokości 116 zł. 
przeznaczono na rzecz organizacji. 

— KONCERT ORKIESTY 78 PP. — 
W dniu 6 listopada mw! sali kina „Apollo“, 

orkiestra 78 pp. urządziła koncert, prze- 

zmaczając dochód na rzecz Dni Szopenow- 
skich. 

— NIE DALI SIĘ OMAMIĆ, W dniu 
4 listopada ZZK. „stając w' obronie pokrzy, 
wdzonych*, zwołał walne zgwomadzenie 
Kkonduktorów wszystkich związków, jak 
głosiła zapowiedź, miiezależnie od przyna- 
leżności partyjnej. 

Na zebraniu tem rozpoczął swe wywo- 

dy delegat Zarządu głównego ZZK. z War- 
szawy p. Wiernikowski Władysław: i jalk 
zwykle, huzia na rząd, nia złe uposażenie, 
złą pragmatykę służbową itd., musimy wal 
czyć w obronie swych praiw, slowem ат-- 
tyrządowe przemówienie. 

Członikowie Związku Drużyn: Konduk- 
torskich zabierali głos w dyskusji, kryty- 
kując referat delegata, co ZZK. nie podo- 
bało się, wobec czego wynikła sprzeczka, 
wi czasie której członkowie drużyn konduk 
torskich z krzykiem: „Niech żyje Dziadck* 
„Precz z żydami” opuścili: salę. 

Powstała: konstermacja, wobec czego p. 
Wiernikowski oświadczył zebranym, że nie 
wypada mu się kłócić i zebnanie zakończył. 

Tak panowie ZZK-owcy, minęły czasy, 
kiedy, wodziliście naiwnych za: nosy. 

— NAGŁY ZGON. — W dniu 1 bm. 
wyszedł z domu ze wsii Skamczewo gm. sto- 
łowickiej do wsi Kiroszyni Kobiak Ostapiej 
lat 82, w celu kupna krowy. 

Ponieważ Kobiak nie wrócił ami tego, 
ami: następnego dnia, rodzina wszczęła po- 

szukiwamia i w dniu 5 bm. Kobiak został 
odnaleziony, ale już tylko trup. Zwłoki 
znaleziono 45 m. od drogi, prowadzącej z 
Kmroszyna do Skarczewa, w pozycji mapół 
leżącej, podparte na prawym łokciu. 

Oznak gwałtownej śmierci nie stwier- 
dzono, 'wobec czego maležy przypuszezač, 
že Kobiak zbłądził w mocy, wszedł do bło- 
ta, a mie mogąc wydostać się, usiadł i ży- 
cie zakończy”. 

90 gr. 

      АР KL TRACK 

Drukarnia wydawnictwa: „SŁOWA*, 

  Dziś ulubienica publiczności, bohaterka łilmów „Precz z miłością", „Z rozkazu księż” 
niczki*, „Droga do raja*, „Kongres tańczy”, „Liljanka chce się rozwieść* 

LiljimA Harvey 
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w najnowszym przeboja p. t 

s» Q ULE IĘ * 
Nad program: Urozmsicone dodatki dźwiękowe 

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

  

  Dźwiękowe Dziś! Niezwykły i lm rewelacyjny głośnego sowieckiego reżysera M. Geryngs 

Kino GEMERRA KOBIETY 
HELIOS Bohate:5ą tego niezwykłego arcydzieła jest premjowana gwiazds największej wytwórni Paramount 

Film porywający siłą treści i głąbcką g'ą. Symtonja przeżyć, uczuć, wrażeń i miłości. Nad p: 
Na 1-szy Scans ceny zniżone. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20 

Stivia Sidney 
cgram: Alrskcje dźwięcowe 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5 28 

    

    RLEN. 
Z powodu wielkiego powodzenia jeszcze tyko dziś 

: DIĘT 
w superprzeboju sezonu o którym mówi całe Wilno BLGND VENUS 

Następny program: Fenomenalny rewelacyjny film 

dla którego cały Świat pełen jest zachwytu 

  

ICH 
TORĄY BOY 
  

Dźwiękowe kino Dziś! Nsjpotężniejsze 
ROLLYWOGO muzyczne 
Mickiewicza.,22 W rol. gł. Brigida 

tel. 15-28. Uwsgza! Niektóre roman. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„OUICK“ — „CASINO“. 

Coś pośredniego między operetką i far- 
są. A właściwie ani jedno ani drugie. Po- 
prostu „Quieck* — symbol sam dla siebie. 

Melodramat z uśmiechem klowna, tra- 
gizm ciągłego udawaniia i groteska uczu- 
cia. Obok tego wcale pogodne podrygi i 
chwyty komedjowe. Na dodatek przemile 
figle Liljanki. Razem wszystko „Quick. 

Doskonale uchwycone tło życia za ku- 
lisami music-hallu i mniej udane, choć sta 
rammie zainscenizowane sanatorjum dla 

chorób urojonych— oto dwie strony deko- 
racyjne, naprzemiam ukazujące się na е- 
kranie, wraz z rozwijającemi się perype- 
tjami bohaterów. 

Wesoła, pustawa i trochę narwana mło 
da osóbka: (Liljan Harvey), „szaleje“ za 
Quickiem (Jules Berry) — komikiem eks- 
eentrykiem z music-hallu. Zna go z desek 
scenicznych i mie przypuszcza, że solidny 
pan, otaczający ją swemi względami — 
to ten sam Quick. 

Na tem tle powstaje omal że nie tra- 
gedja, dość zresztą niezręcznie w reżyse- 
ти Siodmaka przekształcona w operetko- 
wy happy-end. 

Naogół film boleśnie adczuwa ciężką 
rękę (i takiż dowcip) reżysera. 

Liljanka bardzo miła i jak zwykle swo- 
bodna, ale nie wyzyskana (taniec'). 

Jules Berry dał dobrą kreację. Panie 
dziwią się, jak mógł „taki* mału przystoj- 
ny i niepociągający jegomość podobać się 
wybrednej panience. To właśnie jest pi- 
kamtne w: tym obrazie. Zresztą znane są 
zachwyty mp. sztubaczek dla starszych ra- 
mów m bodawiką koło nosa, lub coś w 
tym guście. 

Armand Bermard jako impresarjo jest 
wyraźnie krępowany przez reżysera. A 
więc znów: to samo — reżyserja. Całość nia 
tem traci. 

W zapowiedziach ukazał się bardzo do- 
wcipnie zmontowany amions polskiej kome- 
dji pt: „100 metrów miłości”. Tad. C. 

„TRYUMF i ŚMIERĆ 
NA PODNIEBNYCH SZLAKACH“ 

napisał B. W. ŚWIĘCICKI 
Pierwsza ilustrowane broszura o poległych 

tragicznie lotnikach-bchaterach 

por Fr. ŻWIRCE i inż. St. WIGURZE 
Żądać we wszystkich kioskach i księgarniach 

Cens tylko i złoty. 

  

  

  Radje wlieńskie 
CZWARTEK, DNIA 10 LISTOPADA 1932 R. 

11.40: Przegląd prasy polskiej. Kom. nie- 
teor., Czas. 12,10: Płyty. 12,30: Kom. meteor, 
12,35: Poranek szkolny, 14,55: Program dzien- 
ny. 15.00: Koncert dla młodzieży (płyty). 
15,40: Komunikaty. 15,50: Wesołe piosenki 
(płyty). 16,00: „Nasze strychy i nasze piwni- 
ce“ — odczyt. 16,15: Lekcja francuskiego. 
16,30: Kom. Tow. Gimnastycznego „Sokol“. 
16,40: „Kwestja naprawy ustroju w XVIII w. 

i upadek państwa polskiego" — odczyt. 17.05 
Wyjątki z arcydzieł Wagnerowskich (płyty). 
17,40: Odczyt aktualny. 17,55: Program na 
piątek. 18,00: Muzyka taneczna. 18,55: Kom. 
litewski. 19,00: Skrzynka pocztowa Nr. 221“ 
— listy radjosłuchaczów omówi Witoid Hule- 
wicz. 19,20: Rozmaitości. 19.30: Kwadrans li- 
teracki. 19,45: Prasowy dziennik radjowy. 20,0! 
Transmisja z lotniska wojskowego w Warsza- 
wie apelu poległych lotników a) rapotl, b) 
przemówienie płk. Rayskiego. 20,15: Muzyka 
poważna. 21,00: D. c. transm z lotniska a) 
modlitwa, b) marsz żałobny. 21,15: Komuni- 
katy. 21,30: Słuchowisko (Nieboska komedja 
— Krasińskiego). 23,00: Komunikaty. 23,05: 
Muzyka taneczna. 

JAVA A) UM 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w: Wilnie 
1-go rewiru, urzędujący w: Wilnie, przy ul. 
Uniwersyteckiej Nr. 1 m. 9, zgodnie z art. 
1030 U. P. €., obwieszcza, iż w dniu 14 1i- 
stopada 1932 r. od godziny 10-tej rano, w 

Wilnie, przy ulicy Rudnickiej 17, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej 1najątku 
ruchomego, należącego do Mojżesza Fejwu 
sliowicza, składającego się z różnych kape- 
luszy i czapek i z urządzenia sklepowego, 

oszacowanego na sumę zł. 2.460, ma za- 
spokojenie pretensji Gerszona Rozenbau- 
ma i innych wienzycieli. 

Komormik A. Uszyński. 
E dy 

PDOEZDOZZZE ZZ WO NSA ST AOSZOCI 

  

     

GBLJOTEĄ 2 

* a III,   

srcydiieło 
wszystkich czasów 

Heim i Józef Schildkraut 
śe będą wykonane w języku rosyjskim 

N:d program: atrskcje dźwiękowe. 

ROKANSE CYGAŃSKIE 
oraz Światowej sławy orkiestra cygańska Rodego 

Ceny miejsc; Parter od 49 groszy 

Pociągi na linji Woropajewo— Druja 
| Dyrekcja okręgowa Kolei Państwowych' w Wilnie podaje do wiadomości, pabficz- 
jj nej, że wobec ukończenia budowy nowej 

ści 89 klm. i podjęcia prowizorycznego 1 
na wskazanej linji zostaną uruchomione 
podróżnych w bezpośredniej komunikacji 
następującego rozkładu: 

ODJAZD: 

Wilno 0,05 
Woropajewo 5,30 
Szarkowszczyzna * 7,20 
Miory 9,25 

i z powrotem 
Druja 18,45 
Miory 20,20 
Szarkowszczyzna 22,35 
Woropajewo 0,35 

linji kolejowej Woropajewo — Druja długe- 
uchu pociągów, poczynając od dnia 15 bm. 

pociągi mieszano - towarowe dła- przejazdu 
Woropajewo — Druja i z powrotem w-g 

PRZYJA Z D: 

Woropajewo 4,52 
Szarkowszczyzna 7,08 

Miory 9,16 
Druja 10,48 

Miory 20,05 
Szarkowszczyzna 22,05 
Woropajewo 2355 
Wilno 545 

Ulepszenia komunikacji podmiejskiej 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie podaje do wiadomości, ogołaej 

że dla ulepszenia komunikacji podmiejskiej poczynając od dnia 10 bm. na odcinku Wi 
no-- Landwarów wprowadza się kursowa nie I wagonu 3 kl. dla przejazda 
nych w pociągu towarowo - zbiorowym 
na 2 razy w tygodniu, to znaczy: we wtovki, czwartki i 

podraż- 
Nr. 774. Wagon ten będzie odchodził z Wił 

niedziele. W związku z tem 
od dnia 10 bm. wymienia się rozkład jazdy pociągu Nr. 174 jak następuje: 

ODJAZD: 

Wilno osobowa 23,50 
Wilno towarowa 0,05 
Landwarów 1,10 
Leśniki 1,45 
Rudziszki 2,40 
Olkieniki 3,45 
Crany 5,10 

Maicinkance 7,08 

PRZYNOSI 
Ki 3 

  

Zawiadamiamy Sz Klijenteję, iż Zskład 
Tapice: sko Dekorzcyjny 

B-cia GAJLEWICZE 
został przeniesiony na ul. WIELKĄ 32. 
Przyjmujemy obstalunk! przeróbki mebli 

po cenach najniższych. 
YYYYYYYYYVYVY 
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SKLEP OBUWIA 

WŁ. CZAPLIŃSKI 
| Dominikańska 8, filja Wielka 13. Poleca 
obuwie własnej pracowni w wisłkim wyborze 
damskie, męskie i dziecinne. Na Sezon zi: 
mowy kalosze, Śniegowce, wielki wybór 

pantofli rannych oraz obuwie specjalne do 

Śniegowców po cenach bardzo niskich. 

  

      

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

skłsdzch aptecznych znanege 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
KaGERERSOZH а 

   

     

  

       

   

    

PRZY JAZ'D; 

Wiino towarowa 23,59 
Lardwarów A56 

Leśniki 1,35 
ktdziszki 2,00 

Olkieniki 3,28 
Crany 4,33 
Marcinkańce 6,00 

Dalszy tieg pozostał bez zmian. 

" wyts 

DOM 
drewniany z 600 są'- 
niami zagosgodarowa- 
nej ziemi, posiada wo- 
dosiąg i elektryczność, 
Sprzedam rarsz w Wi- 
leńskiej Kolonji Kole- 
jowej ul Wodna 23 
Sawicki 

SANKI 
parokonne i pojeayń 
cze, tamże z powodu 
zmniejszenia taboru po 
cztowego parskusnej - 

    

   uprzęży 12 konnielow 
do sprzedania. Szepty 
ckiego 5. 

Futrą 
miąskie (płaszcz ped- 
różny) i damskie ua po- 
pielicach okazyjnie do 
sprzedania. Widzieć od 
g.dz. 14. Zwierzyniec 
ul. Miła 11 m. 4 

*"Lokale 

  

  

Potrzebny 
pokój umeblowsny w 
śródmieściu cliętnie z 
utrzymaniem  Zglosze 
nia do Administrzcji 
Słowa dia K. L. 

== MIESZKANIE 
z 6 pok. z wszelk'emi 
wygodami na 2 piętrze 
do wynajęcia. Węgiowa 
12 m. 4 

MIESZKANIE 
3 pokoiowe z ogród: 

  

PRZ kiem. Chocimska 48 — 
£* Dowiedzieć się: Zaułek 

Portowy 4 — 1 

  

GABINET 
Raclonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Micklewicza 31 m. 6. 

URODĘ 
sobiucą kosnerwuje, doskonali, odświeża, z 
«uwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszezu- 
plający (panie). Natryski „Ногтопа“ według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do ksaz- 
dej eary. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10%. 

W. Z. P.     
  

   

MIESZKANIE 
umeblowane do wyna- 
jęcia, 1-sze piętro 5 po- 
koi z kuchnią, łazienką, 
elektrycznością i tele- 
tonem— można oddziel 
ne pokoje, dowiadzieć 
się Sierakowskiego 24 
m. 8 2-gie front. wej- 
ście — codziennie od 
9—11 rano i od 3—6, 
tel. 15-86 

POPIEKAJCIE 

L.0.P.P 
a 

  

    

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

cr 

  

Mieszkanie 
2 prkoje z kuchnią da 

jęsia. Dowiedzieć 
się B aiostocka 6 — I 
codziennie od 3 pegof. 
do 430 

  

Poszukują 
PRACY 

PYYTYTYTYTYTYTYTYTY" 

  

Inieiigentaa 
Starsza esobz poszuku 
je pracy, przyjmie po- 
sadę gospodyni domu 
lub niani — Może wę- 
jschać — ul, Bszytlań- 
ska nr, 4 m 26 A, Gia- 
tyłłowa 

Wychowawczy 
znająca freblow. metodę 
poszuknie posady, umie 
Styć, może się zająć 
domem, Skromnych wy« 
magań, chętuie wyje- 
dzie. Powsżne Świa- 
dectwa i referencje, Ut 
Baks:ta 11 m. 3a (od 
12 do 5 w.) 

  

  

Różne 
MEDOZECSURENENIEWA 

Gustąpię interes 
dobrze prosperujący w 
pierwszorzędnem pust- 
cie. Dowiedzieć się w 
Redakcji Słowa 

  

Dla nerwews-cichych 
umysłówo chorych 
opieka, pielęgnacja ue 
wsi. Zgłoszenie do Re- 
dakcji Słowa pod „Tro- 
skliwość” 

Literaci nieznani 
mogą drukować swe 
utwory w Wydawuici- 
wie zbiorowem, Koszt 

wspólny. — Zgłoszenie 
pod „Wydawnictwa 

zbiorowe* do Admini 
stracji „Słowa”, 

  

OSOBA 
INTELIGENTNA 

ślepa i schorowsna -— 

najzupełniej Opeszcza. 
na żyjąca li tyfkę r 
łaski uczciwej ułagi, 
która ją ze ckromnėpo 
swego zarobka atrzy- 
muje, dziś woła g #- 
moc. — Proszę G skia- 
danie ofiar pod fiterę 
P. do Redakcii „Sioma“ 
-- -— 
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