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NIECO O BILANSIE NASZYCH 
RZĄDÓW NA WSI 

(SAMORZĄD W OŚWIETLENIU NASZEJ ANKIETY) 

14 lat, jest dostatecznym okresem dla 
stwierdzenia, iż niema takiej dziedziny 
życia państwowego, która nie wymaga- 
łaby gruntownych reform. Przeprowadzo 
na przez nasze pismo ankieta, dostarczy 
ła pod tym względem bardzo wiele pou- 
czającego materjału. Dla podźwignięcia 
naszego rolnictwa z katastrofalnego po- 
łożenia, które zostało jaskrawo oświetlo 
ne w naszej ankiecie, potrzebne są grur- 
t»wne reformy o charakterze finansowo- 
gospudarczym. Takich reform wymagają 
również nasze samorządy. Nasza ankie- 
ta jest jednym wielkim krzykiem w tym 
kierunku. Głosy, które wypowiedziały 
się w ankiecie, zasługują na tem więk- 
szą uwagę, iż osoby, którym był brak 
kompetencji w sprawach samorządo-- 
wych, wyraźnie uchyliły się od odp>- 
wiedzi w tych sprawach. 

Narbardziej charakterystycznem w na 
szej ankiecie jest to, że pomimo różno- 
rodnosci osób, które wzięły w niej udziai 
<p zedstawiciele większej i mniejszej 
własneści ziemskiej, działacze i urzęd: 
nicy samorządowi, oficerowie, sędziowie. 
inżynierowie, nauczyciele, leśnicy i t.d.) 
ani ieden głos nie wypowiedział się ze 
utrzymaniem dotychczasowego stunu rze 
czy w samorządzie. Nawet ten : .kły pre: 
cent odpowiadających, dla któryct ogio 
szony w raszem pismie projcx* ustroju 
sam«:ząqdowego, okazał się za mało dc- 
moxratyczny, nie bierze w ovronę  dzi- 
siejszego ustroju samorządow „go. 

Drugim momentem, zaslugującem na 
specjalną uwagę, jest to, že až ZL pro 
cent odpowiadających, zajęł» wvrażnie 
negatywne stanowisko do samorządu na 
wst woy: le, żądając całkow tego jego 
skasowania. Gdyby przeprowat ić an- 
kietę w ród chłopów, to można tyć рг- 
wnym, *> liczba głosów za skasowanieni 
wogle samorządu osiągnęłai; 100 proc. 

Oto naprzykład, zrównoważony głos 
wybitnego ziemianina — członka Wy- 
działu Powiatowego w jednym z na- 
szych qowiatów: 

„4 Gariem mojem samorząd musi być 
sprowadzony do mimimum; uprawnienia, 
które dziś posiada sejmik i gmina, oraz 
skała ich gospodarki społecznej, wyda- 
łyby może dobre wyniki w kraju boga- 
tym — u nas prowadzą do wyniszczenia 
rolnika i wyssania z niego resztek ży- 
wotności produktywnej. 

Oto drugi głos — lakoniczny, 
jakże wymowny: 

Największa plaga dla rolnika, to sa- 
morządy, każdy chłop to rozumie. 

Oto trzeci głos przedstawiciela śred- 
niej własności ziemskiej, który przytacza 
na wstępie ciekawe cyfry, dotyczące 05- 
ciążenia podatkowego jego majątku, pa- 
łożonego w powiecie Święciańskim; z 
cyfr tych wynika, iż w r. 1931 na 158 
zł. 60 gr. tytułem państwowego podat- 
ku gruntowego, wypadało tytułem róż- 
nych podatków komunalnych 522 zł. Gi 
gr. + 1,632, jako równowartość świad- 
czeń drogowych; w ten sposób obciąża- 
nie majątku na rzecz samorządu 13-kro- 
tnie przewyższa obciążenie majątku na 
rzecz państwa. Nic więc dziwnego, iż 
ziemianin ten powiada: 

My rolnicy na Kresach wytrzyma- 
liśmy wojnę wraz z niemiecką okupacją, 
wytrzymaliśmy dwukrotnie bolszewików, 
wytrzymaliśmy retormę rolną, wytrzynia 
my nawet kryzys gospodarczy, lecz samo 
rządu nie wytrzymamy. Zgubi on nas 
do reszty. 

Te głosy, wypowiadające się za cał- 
kowitem zniesieniem ustroju samorządo- 
wego, nie -wychodzą bynajmniej z jed- 
nych i tych samych założeń. Jeżeli jed- 
ni wskazują, iż samorząd rujnuje roluj- 
ctwo, to drudzy wytykają, że efekt pra- 
cy samorządu jest minimalny i nie stoi 
w żadnym stosunku do olbrzymich ko- 
sztów jego utrzymania. Zwraca się uwa 
gę, iż efekt ten jest li tylko papierowy 
ponieważ „gminy przekształciły się vw 
ministerja, w których piszą i piszą, a 
a my płacimy i płacimy” (pisze emeiy- 
towany pułkownik), że wogóle samorzį- 
„dy to „przytułki dla półpiśmiennych (pi- 
sze rolnik leśnik), „zbiorowiska grup 
partyjnych i jaskinie złodziejskie" (pi- 
sze nauczyciel ludowy). Wedle innych 
poważnych głosów, ustrój samorządowy 
dla naszej wsi jest wogóle przedwc.e- 
sny. 

Jak już wskazaliśmy wyżej, za zu- 
pełnem skasowaniem samorządu na wsi 
wypowiedziało się 25 proc. głosujących. 
Reszta biorących udział w ankiecie wy - 
powiada się za ogłoszonym w naszem 
pismie projektem ustroju samorządowe- 
go, czy to bez żadnych zastrzeżeń (50 
proc. głosujących), czy to proponując 
takie lub inne poprawki. Wszystkie po- 
prawki zdążają do wzmocnienia w samo- 
rządzie pierwiastków fachowości, oszczę 
dności, odpowiedzialności i *kontroli. W 
kwestji ordynacji wyborczej wypowi: 

lecz 

działy się liczne głosy w kierunku wpre- 
wadzenia cenzusu naukowego (szkoła 
powszechna dla radnych gminy, — śre- 
@та — dla członków sejmiku) i poi- 
niesienia cenzusu wieku. Poszczególne, 
głosy chciałyby oparcia ordynacji wy- 
borczej na systemie kurjalnym w zależ- 
ności od płaconych podatków. Inni, a- 
probując całkowicie cenzus majątkowy, 
na którym oparty jest projekt, proporų- 
ją zrównać obydwie kurje co do ilości 
ziemi,dającej prawo głosu (100 — 100 
lub 50 — 50) lub całkiem znieść kucje, 
udzielając prawo głosu posiadaczom g1- 
spodarstw samowystarczalnych (np. 20 
ha), jeden głos jest za tem, aby do ia- 
dy gminnej wchodził z urzędu w charak 
terze członka miejscowy proboszcz. inny 
głos chce, aby zarząd gminy składał się 
z wójta znominacji i dwóch członków 
z wyboru. Wypowiedziały się głosy za 
przedłużeniem kadencji rad gminnych i 
sejmików. 

Do najbardziej ciekawychm  popca- 
wek należą te, które dążą do jednostop 
niowego ustroju samorządowego. [u 
wyłaniają się dwie koncepcje. Przy jed- 
nej środek ciężkości przenosi się na gmi 
nę, przyczem sejmik powiatowy ma być 
zastąpiony przez dorażne zjazdy delega 
tów rad gminnych, w wypadkach konie- 
czności załatwiania spraw, obchodzą- 
cych wszystkie gminy, a : przy drugiej 
środek ciężkości. przenosi się na sejmik, 
z pozostawieniem gminy jako organu li 
tylko opinjodawczego, co do potrzeb 
gminnych. 

Zasługują również na uwagę liczne 
głosy, specjalnie aprobujące ten punkt 
projektu, aby przewodniczący Wydziału 
Powiatowego był z wyboru, nie zaś sta- 
rosta z urzędu, jak to jest obecnie. U- 
jemny wynik obecnego stanu rzeczy, 
przy którym starosta, nie będąc ani włas 
cicielem ziemskim, ani nawet miejsco- 
wym człowiekiem, dysponuje miiljieno- 
wym majątkiem na potrzeby powiatu, o 
których nie ma pojęcia, zmusił niektóre 
osoby, biorące udział w ankiecie, do zgło 
szenia daleko idących wniosków w. przed 
miocie mianowania i zwalniania staro- 
stów. Według tych głosów, starosta ma 
być mianowany z liczby kandydatów, po 
siadających nieruchomość w powiecie i 
przedstawianych przez związki ziemian. 
Powinien zaś starosta ustąpić, gdy tego 
zażądają dwie trzecie sejmiku. 

Nasza ankieta niezbicie dowodzi, że 
obecny samorząd, oparty: na doktryner- 
skiej, nieżyciowej ustawie, całkowicie 
zbankrutował. Wprowadzony pod has- 
łem uszczęśliwienia chłopów, obrócił się 

właśnie przeciwko nim. Mając zapewnio 
ną większość w samorządzie, lecz nie do 
rósłszy do rządzenia samymi sobą, stali 
się chłopi ofiarą rozpanoszonego partyj-- 
nictwa i biurokratyzmu, które doszczęt 
nie ich zrujnowały. 

Warto w tem miejscu wspomnieć, że 

i inne ustawy na demokratyczne mod- 

ło zrobione, w celu uszczęśliwienia chc - 

pów, dały takie same negatywne dla 

nich wyniki. Naprzykład, ustawa o re- 

formie rolnej przeszkodziia w pierw- 

szych latach naszej państwowości, gdy 

konjunktura gospodarcza była wyją:ko- 

wo sprzyjająca dla chłopów, przejsciu 
znacznej części ziemi w ich ręce. Alba 
ustawa o całkowitem zniesieniu odrębu> 
ści stanowej, z rozciągnięciem na włoś- 
cian ogólnego prawa cywilnego w d'ie- 
dzinie dziedziczenia. Prawo to, nadające 
wdowie jedną siódmą część w nierucho- 
mym majątku męża, a siostrom równą 
część z braćmi w spadku, dokonało praw 

dziwej rewolucji w socjalnych  stosun- 

kach na wsi, przyśpieszając w niezwyk- 
łem tempie rozdrobnienie włościańskiej 

wiasności. Natomiast prawo zwyczajo- 

we, które 1cgułowało przed wojną spo- 
«oby dziedz..zenia włościańskiej włas- 
ności, hans wało w mądry sposóc ten 
proces. iMcznaby wymienić całe mnó- 
stwo takich ustaw. Wystarczy powic- 
dzieć, iż trapią nas dwie bolączki od sa 
mego powstania naszej państwowości, a 
mianowicie: brak wśród administracji lu 
dzi miejscowych, znających dobrze wa- 
runki kraju, i zbytek ustaw, zupełnie 

niedostosowanych do potrzeb życia. Za- 
równo w samorządzie, jak i w innych 
dziedzinach życia są nam potrzebne 
gruntowne reformy. 0. K? 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
PRASŁAW — Księgarnja T-wa „Lot“, 
BIENAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC —- Sklep tytoniowy — S, Zwierzynskį, 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateski, 

MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, 
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Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
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Francuski plan rozbrojenia 
Trzy grupy mocarstw — Pełna gwarancja istniejących paxtów — Siły 

zbrojne do dyspozycji Lig: Narodów 
PARYŻ PAT. — Plan francuski, zło 

żony w biurze konierencji rozbrojenio- 
wej przez delegację francuską, wychodzi 
z dwóch założeń. Po pierwsze stwierdza 
on, że redukcja zbrojeń nie może być о- 
siągnięta bez uwzględnienia. specjalnie 
kazdego kontynentu oraz kazdego pań- 
stwa. Po drugie projekt francuski wska- 
zuje na jednomyślność,  osiągniętą w 
sprawie wniosku Hoovera, wysuwające- 
go jako główny cel konierencji rozbra- 
jeniowej wzmocnienie sił obronnych 
przez zredukowanie sił agresywnych. 

Dotychczas nie udało się przeprowa 
dzić wyraźnej granicy pomiędzy bro- 
nią określoną jako agresywną a bronią, 
która nią nie jest. Podobnież nie znaie- 
ziono dotychczas: furmuły, dającej się za 
stosować do rozmaitych organizacyj mi- 
litarrych. Francja proponuje rozwiązanie 
całokształtu zagadnienia przez stopnio- 
wą realizację form organizacyj militac- 
nych, które uwzględniając specyficzne 
warunki polityczne i techniczne danego 

utrudnią wszelką działalność a; - 
sywrią. 

Projekt zaznacza, że w ten tylko spo 
sób możliwe będzie rozwiązanie żądań 
niemieckich, dotyczących  równoupraw- 
nienia.. 

W projekcie podkreślono, że realiza- 

    

cja jego będzie możliwą tylko w tym 
wypadku, jeżeli strony kontraktujące zgo 
dzą się na nadanie pełnej wartości wszy 
stkim gwarancjom, wynikającym z pak- 
tów, któremi już obecnie są związane. 
Bez tej zgody realizacja projektu tran- 
cuskiego byłaby niemożliwa. 

Rozdział pierwszy plaru interesuje w 
jednakowej mierze wszystkie mocar- 
stwa, biorące udział w konierencji roz- 
brojeniowej. Rozdział drugi dotyczy tyl- 
ko państw, nienależących do Ligi Naro- 
dów. Rozdział trzeci odnosi się wyłącz- 
nie do mocarstw europejskich. 

Przewiduje 0n przystąpienie jeżeli 
nie wszystkich, to przynajmniej dosta- 
tecznej liczby panstw europejskich, u- 
względniając ich znaczenie oraz poinze- 
nie geograliczne. Rozdział ten zawiera 
postanowienia natury politycznej i mi- 
litarnej. Pierwsze z nich określają wa- 
runki, w jakich każda ze stron miaraby 
prawo korzystać z pomocy pozostałych 
sygnatarjuszy, Udzielenie pomocy nasta- 
giłoby niezwłocznie po fakcie ataku lub 
iawazji, należycie stwierdzonym na 
wsiiosek państwa zaatakowanego przez 
specjalną komisję. Wszystkie państwa, 
kióre plan podpiszą, będą zobowiązane 
do przystąpienia do wspólnego paktu 
arbitrażowego. 

Nowy zamach bombowy wLozannie 
BERN PAT. — Pod ratuszem rzuco sie ostatnich rozruchów rozpędzała ma- 

no tombę, 5 osób zostało ciežko ran- 
nych. 

LŁOZANNA PAT. — W związku z 

nifestartów przy pomocy sikawek pożar- 
nyc 
GENEWA PAT. — W poniedziatek o 

dzisiejszym zamachem bombowym aresz godzinie 17-ej rozwiązany został pułk 
towano 20 osób. Zamach, jak się zdaje, 
skierowany był głównie przeciwko poste 
runkowi straży egniowej, która w czał 

mihcji genewskiej. Do dyspozycji ko- 
miendanta placu pozostaje tylko jeden 
bataijos. > ` 4 ; 

Wizyta von Papena w Saksonii 
BERLIN. PAT. — W dniu 14 bm. kan- 

clerz Papen przybył z oficjalną wizytą do 
rządu saskiego do Drezna. W przemówie- 
miu wygłoszonem do członków gabinetu 
krajowego Papen oświadczył, że rząd Rze- 
szy opowiada się bez zastrzeżeń za ustro- 
jem federacyjnym, a od krajów związko- 

wych oczekuje współpracy nad reformą 
konstytucji. 

PORAŻKA HITLEROWCÓW PRZY 
WYBORACH GMINNYCH 

LIPSK. PAT. — Wybory gminne w 
Saksonji, uwzględniając przedewszystkiem 
cyfry ostatnich wyborów do parlamentu 
Rzeszy, były znów pod znakiem dalszego 
spadku głosów. hitlenowskiich. 

W niektórych wypadkach straty hitle- 
rowców wyrażają się liczbą od 25—35 pno- 

cent. Ogólnie nzec zbiorąc, oblicze politycz- 
mie gmim saksońskich mie uległo jednak 
większym zmianom. 

W Lipsku i Kamienicy opozycja pre- 
letarjacka, złożona z socjal - demokratów 
i komunistów, podobnie jak w wielu in- 
mych miejscowiościach, uzyskała większość, 
w przeciwieństwie do kandydatów prawi- 
cowych, których zwycięstwo. było szumnie 
sapowiadamie. 

BERLIN. PAT. — Wybory gminne w 
Salksonji zamiepokoiły berlińskie koła na- 
cejomalistyczne ze względu ma mieoczekiwa- 
ny spadek głosów macjonalistyczmych i 
pnzyrost głosów komunistycznych. Prasa 
prawicowa daje wyraz swemu zaniepoko- 
jeniu — opatrując wiadomości o wyniku 
wyborów tytułami: „„Bolszewizm nadciąga 

== 

Wiceminister hr. Szembek w Londynie 
LONDYN. PAT. — W moniedziałek po 

południu przybył z Paryża. dó Londynu pod 
sekretarz stanu w Ministemstiwie Spraw Za 
granicznych p. Szembek. Mimniister Szem- 
bek jako gość ambasadora Skirmunta, za- 
mieszkał w ambasadzie polskiej. 

Wizyta mimistra Szembeka posiada 

Narada Hoovera 

charakter prywatny i ma ma celu odbyz 
cie wyczerpujących mozmów na temat ss- 
tuacji międzynarodowej. Korzystając ze 
swego pobytu w Londynie, minister Szer- 
bek nawiąże również stosunki z mianodaj- 
memi czynnikami brytyjskiego. mimister- 
stwa spraw zagrianicznych. 

z Rooseveltem 
W SPRAWIE DLUGOW WOJENNYCH 

NOWY YORK PAT. — Hoover za- 
prosił Roosevelta do odbycia z nim na- 

rady w sprawie diugow wojennych. 

PARYŻ PAT. — Havasa donosi z 

Waszyngtonu, że rząd amerykański przy 

jał z wielką rezerwą notę francuską w 
sprawie długów. Rząd zdaje sobie spra- 

wę z całej odpowiedzialności, jakaby 

* * 

spadła na niego w razie gdyby Stany 

źiećnoczone nie zechciały rozwiązać pro 

bleniu długów. Zadowalające rozwiąza- 

nie sprawy byłoby możliwe wtedy, gdy- 

by udało się doprowadzić do nawiązania 
rozmów między przywódcami sier repu- 
blikańskich i demokratycznych w cetu 
uczynienia ze sprawy długów zagadnie- 
nia międzynarodowego, nie podlegające - 

go rywalizacjom partyjnym. 

Po Warszawie, Łódź 
JESZCZE JEDNA KAT ASTROFA BUDOWLANA 

„ŁÓD PAT. — W poniedziałek rano miesz- 
kańcy domu przy ulicy Głównej zaalarmowani 
zostali ogłuszającą detonacją w mieszkaniu, po 
łożonem na I piętrze domu. Sąsiedzi pośpie- 
Szyli na pomoc i gdy przemocą otworzyli 
drzwi, przybyłym ukazał się. straszny widok, 

  

Tajfun w Japonli 
TOKIO PAT. — Na wybrzeżu Ocea- 

nu Spokojnego szałał gwałtowny tajfan. 

W wielu miejscach komunikacja została 

przerwana. W Jokahamie około 30 da- 

mów runęło w gruzy. Trzy osoby zosta 

ły zabite. W miejscowości  Numazu w 

czasie huraganu wybuchł pożar, który 
zniszczył kilkaset domów. 

  

Sufit w mieszkaniu był całkowicie zawaiony, a 
na podłodze leżały stosy gruzów, z pod któ- 
rych słychać było jęki ludzkie. Z pod gruzów 

wydobyło właścicieli mieszkania Wolskich oraz 
ich trzyletniego wnuka Czesława Klimczaka. 
Jak się ckazało sufit w mieszkaniu dawno już 
groził zawaleniem się. Wszyscy mieszkancy 0- 
trzymali narazie doraźną pomoc na miejscu, 
ale stan ich zdrowia jest ciężki. Przybyła po- 
licja usunęła mieszkańców z zagrożonej części 
domu. Dochodzenie policyjne trwa. 

  

Hewy lot Amy Johnson 
LONDYN. PAT. Lotmiiczka pani 

Mollison, z domu Amy Johnson, wystarto- 

wała wczoraj ramo z lotniska Lymphe, u- 

dając się do Capetowm. 

Wreszcie — i to jest jednym z głów- 
nych punktów projektu irancuskiego — 
w razie uchylenia się któregokolwiek z 
sygnatarjuszy od wykonania ewentualne- 
go postanowienia,— Rada Ligi Narodów 
poweźmie decyzje, jakie uzna za konie- 
czne zwykłą większością głosów. 

Armje państw  kontraktujących mają 
być stopniowo doprowadzone do jedno- 
litego typu armji narodowej o krótkoter 
minowej służbie wojskowej ograniczają- 
cej stan liczebny. W celu zapewnienia 
równości w organizacji obrony projekt 
podkreśla, że przy ocenie sił zbrojnyca 
należy brać pod uwagę specjalne wa- 
runki każdego państwa, a zwłaszcza nie 
równomierność i różnice źródeł rekru- 
tacji. Należy również uwzględnić wy- 
szkolenie wojskowe oraz znaczenie poli- 
cji. 

Inne dysproporcje projektu dotyczą za 
pasów materjału wojennego, pozostają- 
cego pod kontrolą Ligi Narodów w ce- 
lu oddania ich do rozporządzenia pań- 
stwu napadnietemu. Dałej omówiono 
stopniową unifikację materjału wojenne- 
go, którego wyrób będzie zorganizowa- 
my i kontrolowany przez władze między 
narodowe. 

Rozdział 4-ty omawia siły morskie i 
kolonjalne, formułując projekt zawarcia 
między państwami zainteresowanemi pak 
tu śródziemnomorskiego. Projekt prze- 
widuje dalej, że na każde żądanie Ligi - 
Narodów, mocarstwa, rozporządzające 
siłami morskiemi, będą musiały udzienc 
pomocy państwu napadniętemu. 

Jeden z główniejszych punktów roz 
działu 5-go, który omawia sprawy lotni 
cze, wszedł już w ramy konwencji agoi- 
nej. lest nim zakaz bombardowania z 
samoiotów. — Zalecając zorganizowanie 
specjalnych kontyngentów sił łądowych, 
pozostających do dyspozycji Ligi Na- 
rodow, * projekt sugeruje utworzenie 
przyrzjmuiej w Europie międzynarodo- 
wej siły łotriczej, której personel byłby 
rekrutowany z ochotników wszystkich 
narodów. 

Na zakończenie w projekcie podkre- 
ślono, że wszystkie części plamu są ści- 
šie ze sobą związane a realizacją jego, 
która będzie stopniowa, będzie załeżała 
od wzrostu zaufania i od lojalność wy 
konywania przyjętych zobowiązań. 

Demonstracje antywęgierskie 
w Bukareszcie 

BNKARESZT. PAT. — (W Bukaresz- 
cie doszło do ulicznych manifestacyj stu- 
denckich o chamakterze antywęgierskim. 
Młodzież akademicka: wtargnęła do kilku 
lokali węgierskich lub posądzanych o sym 

patje węgierskie, niszcząc w nich wewnę- 
trzne urządzenia i tłukąc szyby. 

Głodówka więźniów 
w Biexlefeld 

BERLIN. PAT. — Więźniowie polity- 
cznii w Biexlefeld kontynuują nadal strajk 
głodowy.  Klierownietwo zakładu karnego 
dotychczas mie przystąpiło do stosowania 
zawządzeń przymusowych. 

Vendetta 

MARSYLJA. PAT. — Na jednej z głó- 

wnych ulie Miarsylji został zamordowany 
w biały dzień 16 strzałami z rewolweru pe- 
wiien listonosz, Kionsykanin. Sprawcy mor- 
du, trzej Korsykanie, zostali ujęci. Praw- 
dopodobnie chodzi tu o akt vendetty. 
ORNE TEK OEEZE ESC IPIEE WED SE YYYDSOKZAŃP. WRZOSEK, 

Premjer grecki 

  Na zd jęciu naszem widzimy nowego pre- 
mjera greckiego Panajotisa Tsaldarisa 

  

i 2-е} j 3-ej gr. 40, Za ieksiem I ) 
milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowinciį 0 25 proc. drožej, 

czne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabełaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 
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ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
GSZMIANA — ы 
PIŃSK — Ksjęgarnja Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, с 

STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja5 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

WARSZAWA — iaw, Maięgeruj Kol, „Rack“, 

Naucz. 

    

"LL 
Koriunka: ё 

TELEGRAMY 
"PREZYDENT MOŚCICKI WYJECHAŁ 

DO CIESZYNA 

WARSZAWA. PAT. — Pan Prezydent: 

Rzeczypospolitej wyjechał w dniu dzisiej- 
szym do Cieszyma. 

SWIĘTO CENTRUM WYSZKOLENIA 
SANITARNEGO 

WARSZAWA. PAT. — W dniu wczoraj- 

szym odbyła się w Centrum Wyszkolenia 
Sauiitarnego. uroczystość 10-go dorocznego 
Święta Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. 
Na uroczystości obecny był gen. Sławoj- 
Składkowski, który reprezentował p. Pre- 
zydemta Rzeczypospolitej i p. Marszałka 
Piłsudskiego. Pan gen. Składkowski przy- 
był do Centrum Wyszkolenia Sanitannego 
pumktualnie o godz. 10-tej. Powitany hym- 

dem narodowym, przyjął raport: od dowód- 
cy korpusu i komendanta Centrum Wy- 
szkolenia Sanitarnego, poczem odbyła się 
polowa msza święta a „następnie defilada 
oddziałów przed gen. Składkowskim. 

Po uroczystościach na placu, odbyła się 
'w. reprezentacyjnem kiasymie oficenskiem 
imiaaugunacja roku szkolnego. 

ZGON ZYGMUNTA NOGAJA 

POZNAŃ. PAT. W  Obomikach 
zmarł tragicznie, ulegając zaczadzeniu ga- 
zami spalimowemi, znany sportsmam po- 
zmański Zygmunt Nogaj, członek pozmań- 

ciej „Polonji*. 

DO PAŁESTYNY 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 14 bm. 
o godzinie 11 wyjechało z Warszawy 300 
emigrantów i pionierów żydowskich, uda- 
jących się drogą na Triest do Palestyny. 

KONGRES IMIENIA VOLTY 

RZYM. PAT. — Pod przewodnictwem 
Mussoliniego rozpoczął obrady kongres i- 
mienia Volty. W kongresie bierze udział 
wiele wybitnych osobistości europejskich, 
m. in. sen. Berenger, hs, Apponyi, Avenoj, 
Jaspar. lord Lytton, Politis ; inni, Kon- 
gres ma zadanie przestudowania w duchu 
miaukowym problematów, jaki masuwa sło- 
wo „Europa“. Na posiedzeniu inaugura- 
cyjnem Mussolini życzył kongresowi, by о- 
brady jego były owocne nietylko w dzie- 
dzimie idei, lecz także w dziedzinie polityla 
europejskiej. 

KONFERENCJĄ EPISKOPATU 
3 RUSINSKIEGO 

CITTA DEL VATICANO. PAT. Dziś 
zakończyła się tu konferencja episkopatu 
rusińskiego 'w siedzibie kolegium rusińskie 
go na Juniculum, wzniesionego sumptem 
Stolicy Apostolskiej i objętego przywileja- 
mi na mocy traktatu laterańskiego. 

MW konferencji wzięli udział biskupi z 
Przemyśla, Stanisławowa, Orisio w Jugo- 
sławji, Presoy w Rumunji oraz sufragani 
z Przemyśla i Lwowa. Metropolita Szep- 
tycki do Rzymu nie przybył z powodu cho- 
moby. Episkopat rusiński został przyjęty 
przez papieża Piusa XI na specjalnej au- 
djencji. 

ZNĘCANIE SIĘ NAD UMYSŁOWO - 
CHO! 

WEJHEROWO. PAT. — (W Strzebie- 
limie, w pow. morskim, w zabudowamiach - 

młynarza Hermana Jagnowa, policja wy- 
kryla uwięzioną od tmzech lat umysłowo- 
chorą i sparaliżowaną 27-letnią eórkę Ja- 
gmowa. Policja oraz komisja lekarska po 
zbadaniu stanu chorej, przewiozła ją do 
zalkładu opieki społecznej w Wejherowie. 

ROKOWANIA JAPOŃSKO - MANDŻUR 
SKIE Z POWSTAŃCAMI CHIŃSKIMI 
MOSKWA. PAT. — Na stacji Macyjaw 

skaja, w pobliżu miasta Czyty, na tery- 
torjum sowieckiem, rozpoczęły się roko- 
wania pokojowe pomiędzy delegacją ja- 
pońsko-mandżurską a dowódcą chińskich 
powstańców, gen. Su-Bin-Wenem. 

Rokowania mają ma celu ziaprzestamie 
działań wojennych przez Chińczyków — 
obywateli japońskich. Rząd sowiiecki na 
pmośbę rządu japońskiego, zezwolił na od- 
bycie tych mokowań ma terytorjum ZSRR. 

WYKRYCIE KOMUNISTYCZNEGO AR- 
SENALU W NIEMCZECH 

BERLIN. PAT. — Z Essen donoszą, że 
w miejscowości Hohr (Nadrenja) policja 
przypadkowo natrafiła na duży skład bro- 
ni, amunicji i materjałów wybuchowych, 
maležący do komumistów. Są pewne dane, 
że materjały wybuchowe pochodzą z kra- 
dzieży, której niedawno dokonano w _Bue- 
dingen, gdzie skradziono wówczas akoło 
półtora eentnara dynamitu. 

UCIECZKA NIEDŹWIEDZI Z OGRODU 
ZOOLOGICZNEGO 

ZURYCH. PAT. — Z tutejszego ogro- 
du zoologicznego uciekły dwa niedźwie- 
dzie. Jiedeni z mich został wkrótce potem 
zastrzelony w pobliskim lesie przez myśli- 
wego. 

Drugiego spostrzeżono po paru dniach 
na drzewie w małym ogródku w centrum 
miasta. 

Pomimo licznych prób miedźwiedź nie 
dał się złapać i spędzony z drzewa zaczął 
uciekać ulicami miasta, wzbudzając pani- 
kę. Jednego z przechodniów, który usilo- 
wał go złapać, miedźwiedź ugryzł w rękę. 
Niedźwiedź, osaczomiy ze wszystkich strom, 
wskoczył wreszcie do piwnicy, gdzie go о- 
bezwładniomo i odstawiono do ogrodu z00- 
logicznego. 

 



      

2 SŁOWO 

SILVA RERUM Antyrządowy spisek terrorysty" 
czny w Argentynie 

  

Myśl Narodwa (509), zastanawiając 
jąc się nad drogami i manowcami współ 
czesnej powieści, wypowiada szereg słu- 
sznych uwag na temat panoszącego* się 
obecnie w naszej literaturze niechłujstwa 
językowego. 

Język jest tworem i darem narodu, któ- 
rego mową pisarz się posługuje. Obowiązuje 
to pisarza do zachowania czystości języka, 
czyli — do unikania naleciałości obcych tam, 
gdzie istnieją ścisłe odpowiedniki rodzime. Te- 
go najprostszego warunku dobrej polszczyzny 
dzisiaj w Polsce, niestety, prawie nikt nie 
przestrzega. Najlepsi pisarze (nietylko powie- 
ściowi) stałe używają słowa  „producent* za- 
miast „wytwórca”, „konsument* zamiast ,,spo 
žywca“ lub „„nabywca“, „gwarancja“ zamiast 
„ręnou.aa*, „pertraktacje* zamiast ;;uktady“ 
lub rokowama” — i tak dalej. 

Naliczviem kiedyś około tysiaca takich 
słów użytku codziennego — obcych ii nie- 
zgrabnych, któremi pisarze wypierają dosko- 
nale i ścisłe odpowiedniki rodzune. W pew- 
nej książce naukowej na jednej stronicy zna- 
łazłem trzydzieści słow oocych, "ło*emi autor 
zastąpił istniejące w języku polskim słowa 
rodzime o znaczeniu tem samem. Nie mówię 
już o dziennikarswie, dia kiwrego wzorem ję- 
zyka polskiego jest zdanie następujace: 

„Forsownie lansowane oficjalne dementi 
intensywnie suggeruje inspirację sier decydu- 
jących, że demarche ambasadora  zlikwido- 
wał inkriminowany incydent deiinitywnie“. (Na 
szesnaście słów tylko jedno polskie słówko 
— „že“). 

Niestety. Niechlujna  polszczyzna 
nietylko nie wywołuje odrazy i prote- 
stu, ałe wręcz jest uważana za język 
warstw oświeconych!... Reporterzy „Czer 
woniaków*, redaktorzy pięciogroszówek 
niedouczeni studenci i inni przedstawi- 
ciele (wypadałoby powiedzieć: reprezen 
tanct) „elity społeczeństwa”, jakże chęt- 
nie posługują się językiem, któregoby 
nam pozazdrošcili nasi pradziadkowie, 
rozmiłowani w makaronizmach! 

A nasi literaci? 
W organie wileńskich komunizują- 

cych poetów, opiewających... „brzuchy 
księże i pańskie zady', znajdujemy mi-- 
lion przykładów, jak nie należy mówić 
po polsku. Oto jedna próbka „inteligent 
nej” mowy: 

Standaryzacja nabytego potencjału  inte- 
tektualnego, jaką stosuje Witkiewicz do swo- 
ich „bohaterów*, właśnie czyni ich konstrukcję 
psychiczną bardziej jasną... 

Ekspresja i sugestywność prozy Witkie- 
wicza są ogromnie mocne, Wyjątkowy dar in- 
trospekcji i wielki talent wizualny, łączą sie 
tu z doskonałą umiejętnością budowy zdania 
i słowotwórstwa... 

Ach, cóż to za szlagierowy ewene- 
ment, który zaistniał па płaszczyźnie 
mowy Mickiewiczów i Słowackich!... 

„ Nie narzekajmy jednak na p i o n- 
k i literackie: na ostatniej „środzie* po- 
słyszeliśmy refrat, który gwałtownie do- 
magał się przekładu na język polski. 
Autorem był znany krytyk literacki, gi- 
mnazjalny profesor — polonista!... 

Lector. 

  

      

          

        
    

        

Nieszkodliwy, roślinny, ni tłusty naj- 
lepszy z pudrów, to 

I poder Alari 
o miłym, subtelnym zapachu, dosko- 

nale przylega, nie niszczy cery, nie 

zatyka por skóry, a nadaje jej matową 

delikainošė i świeży młodzieńczy 

. wy,ląd, ° 

° Сега dużego pudełka 2.50, matego 150 

Sprzedoją pierwszcrzędno perfus 

me-ja i składy apteczne. 

  

  

  

J. N. Miller 
— Jak owe cukry i pianki na arcy- 

serwisie Wojskiego, które Dąbrowskie- 
mu wydały się chińskiemi cieniami, ukła- 
dającemi się w coraz to nowe kształty i 
obrazy — tak i romantyzm dzięki nie- 

wyczerpanemu bogactwu swemu, zależ- 
nie od oczu i potrzeby patrzących, ukła- 
da się w coraz nowe kształty i zarysy. 

Takim urzekającym obrazem poetyc- 
kim zakończył Jan Nepomucen Miller 
swój odczyt w Związku Literatów, od- 
czyt p.t. „Pierwiastki społeczne roman- 
tyzmu a Dziady”. To zakończenie, peł- 
ne sugestji, jest pochwałą romantyzmu, 
którą głosić może tylko człowiek rozu- 
wiejący go i odczuwający, że urok każ- 
dego zjawiska polega na jego zmienno- 
ści, na żywem zespalaniu w niem prze- 
ciwieństw. : ‚ 

Es ist kein glatt geschrieb'nes Buch, 
Es ist doch Leben mit seinem  Widersch- 

9 pruch — 

możnaby powiedzieć o romantyzmie, pa- 

rafrazując słowa poety. Więc poco kłó- 

cić się z Millerem, który nie jest "przecie 
uczonym w piśmie, czyli proiesorem pi- 
gonistyki, a żywym poetą. Żywy poeta 

zawsze umie spojrzeć na świat nowemi 

oczami i objawiać prawdy, które po- 

tem szufladkują pasorzytujący na nich 
historycy i filologowie. 

Jan Nepomucen Miller dostrzega w 

romantyzmie uniwersalistyczne  tenden- 

cje. Nie neguje bynajmniej, że przeważa 
w nim indywidualizm. Owszem, jest in- 
dywidualizm. Ale mylimy się, utożsamia- 
jąc romantyzm z indywidualizmem. To 
„jest filołogiczna symplifikacja romanty- 
zmu, którego piękno w tem właśnie, że 

KLIP LOS 4: 

BUENOS AIRES PAT. — Wykryto tu sze 
roko rozgałęziony spisek terorystyczny skiero- 
wany przeciwko prezydentowi republiki i 
członkom rządu. W czasie rewizji znaleziono 

Bilans waik 
BUENOS AIRES. — Donoszą z Asuncion, 

że według dokonanych obliczeń w dotycncza- 
sowych walkach w Chaco, poległo 3500 żoł- 
nierzy boliwijskich. 

Straty Boliwji w rannych i wziętych do 
niewoli są bardzo poważne.. Liczba poległych 
i wziętych do niewoli wyższych oficerów bo- 

  

znaczne zapasy materjałów wybuchowych, wy 
starczające dla fabrykacji 2500 granatów. — 

Wielu anarchistów aresztowano. 

w Gran Chaco 
liwijskich wynosi przeszło 100. 

W związku z poniesionemi dotychczas kię 
skami przez wojska boliwijskie w Chaco, rząd 
Boliwii odwołał wszystkich głównodowodzą- 
cych poszczególnych odcinków z terenu waik, 
mtanując przytem na ich miejsce nowych. 

  

  

Czem był „Związek królewsko-stuartowski 
Oszustwo, które miało za tło dzieje 

Anglji, a za podporę sziachetną i starą 

tradycję, jest obecnie sensacją Paryża: 

MARKIZ GOLDSTONE, HRABIA 

D'AVISON 

W lipcu, w czasie największego zastoju w 
hotelach paryskich z sacji kryzysu Anglik o za- 
kroju nawykłego do rozkazywania i komfortu 
człowieka, zatrzymuje się w luksusowym hote 
lu na Polach Elizejskich. W apartamerfie za- 
jętym wówczas (2500 irankow, przeszło 800 
złotych miesięcznie, niezapłaconych zresztą do 
tąd) mieszka 6 miesięcy jako kapitan Goidsto- 
ne, markiz Goldstone, hrabia d'Avison de Mont 
faucon, sekretarz generalny tajemniczego to- 

Szczegóły tragicznej katastrofy 

AKCJA RATOWNICZA 

Akcja ratownicza zasypanego przez zwały 
jęczmienia domu rozpoczęła się od rozgrzeby- 
wania gruzów. już po kilkunastu minutach z 
pod podniesionego przęsła strażacy wydobyli 
jakegoś mężczyznę. 

Twarz zczerniała, oczy podkrążone. Nie da 
je znaku życia. Usta i nos ma wypchane jęcz 
mieniem. Lekarz stwierdza Śmier od uduszenia 

W chwilę potem wyciągają kobietę. Te sanie 

objawy. Oba trupy są w bieliźnie. Śrzierć za- 
skoczyła ich we śnie. 

Prawie wszyscy zabici, jak stwierdzają le- 
karze ponieśli Śmier od uduszenia Drewniana 

konstrukcja domku, przygnieciona walącym się 
murem, stworzyła rodzaj naturalnego pomostu, 

który uratował przeważną część ludzi od zgnie 

cenia. Natomiast g;czmień, który sypnął się na 

PTA SEAT ESTA TE 

Z calego šwiata 
Sir John Gilmour, angielski, minister 

spraw wewnętrznych oświadczył wczowaj 

mw Izbie Gmin, że wedle ukiończonych obli- 

czeń statystycznych w ciągu jednego tylko 

moku 1932 zmarło na skutek: wypadków sa- 

mochodowych w Amglji i Galji (tj. bez Ir- 
lamdji i Szkocji) ogółem 1860 osób. 

* * 
Temi dniami zakończył się kilkoletni 

spór między Meksykiem a Francją o po- 

siadamie małej wysepki na oceanie Spo- 

kojnym pod nazwą Cliperton. Był to ra- 
czej spór prestiżowy, gdyż wedle istnieją 

cego stanu mzeczy, wyspa ta niegdyś za- 
'władnięta przez Francję, służyła: od lat ry- 

bakom meksykańskim za bazę operacyjną 
w czasie połowów. 

Spór poddany był arbitrażowi króla 
włoskiego, który już w roku ubiegłym za- 
wyrokował na korzyść Framcji. W Meksy- 
ku zrazu mie chciamo się z tem pogodzić, 
a część prasy atakowała w sposób, który 
wywołał demarche dyplomatyczną, osobę 
króla. 

Obecniie jednak rząd oświadczył w par- 
lamencie, że Melcsyik podda się wyrokowi. 

* * 

Niezmiernie charakterystyeznem było 
obecne orzeczenie jury Nagrody Nobia: po-- 
stanowiło ono w roku obecnym nie przy- 

4 znać wogóle dorocznej nagrody, wy 
czomej-w dziale fizyki, z racji — jak opie- 
wa opinja jury — „braku odpowiednieco 
kandydata, którego prace zasługiwałyny 
w: pełni na to wyróżnienie". 

Nagroda w działe chemji została przy- 
zniana Amerykaninowi Lamgmuir, wyma- 
lazcy specjalnego typu pompy ssącej, au- 
tonowi wielu ulepszeń w dziedzinie wyzy- 
skania Św. iatła, A 

* 

Na lipiec 1933 Totmietwio włoskie przy- 
gotowuje wielki raid 20 samolotów bcejo- 
wych z Rzymu dlo Nowego Yorku. Pracą 
kieruje osobiście szef lotnictwa minister 
Balbo, a interesuje się mią Mussolini. 

Raid ma być wzorowany na giośnym 
raidzie 12 samolotów, które udały się pól- 
tora moku temu do Brazylji. Wyprawa ta 
niestety skończyła się stratą kilku ludzi. 

w Warszawie 
rumowisko, wypełnił wszystkie luki, powodując 
uduszenie pogrzebanych. 

W pewnym momencie z gruzu wyskakuje 
wiewiórka. Zwierzątko jest tak wystraszone 
że daje się złapac i przenieść wraz z ocalałą 
również klatką do komisarjatu. 

W pewnej chwili rozlega się straszliwy 
szloch kobiety, której dziecko wydobyto mact- 
we z pod gruzów. Początkowo nie mogła go 
rozpoznać, tak było zniekształcone. Z trudem 
oderwano nieszczęśliwą od zwłok dziecka. 

CUDEM OCALONE 
W czasie sprawdzania wydobytych, jeszcze 

przed odjazdem ich do schroniska, wybucha 
straszliwy szłoch jednej z uratowanych, Rytki 
Gargiel. 

— Gdzie moje dzieci? Niema moich dzie- 
ci! = 

Rodzina Gargielów poniosła tragiczne stra- 
ty. Ojciec i syn zabici, drugi syn W szpitalu, 
matka ocalała. Kobieta jest zupełnie osłupiała, 
z przerażenia i rozpaczy.ł Nagle wybucha, — 
Niema nigdzie jej dwojga najmłodszych dzie- 
ci: 7-letniego Dawida i 8-letniej Gitli. 

Długie godziny trwa poszukiwanie w gru- 
zach, już przypuszczano, że dzieci zostały wy 
dobyte i gdzieś się zawieruszyły. Tymczasem 
znaleziono je przykryte drewnianą Ścianą całe 
i zdrowe. Nie udusiły się wskutek tego, że 
miały dostęp powietrza. 

CO MÓWIĄ OrIARY KATASTROFY? 
Oiiary katastrofy są zupelnie oszołomione. 

Trudno dowiedzieć się od nich czegokoiwiek. 
Niektórzy stracili natychmiast przytomność i 
nie zdawali sobie zupełnie sprawy z wypadku, 
aż do chwili ocucenia.. 

19-letni szewc józei Starosta sam wydooyl 
się z rumowiska. Nawiązujemy z nim rozmo- 
wę: 

—Spałem twardo, zmęczony pracą — Фро- 
wiada Starosta — gdy nagle coś mną rzurici- 
ło z wielką siłą, całem ciałem uderzyłem o ścia 
nę. Chciałem się zerwać, ale zdawało mi się 
że pułap leży mi na głowie. Huku żadnego nie 
słyszałem. Podłoga osunęła się wraz ze mną w 
jakąś przepaść Dokoła sypał się gruz. Poczt: 
łem, że wałące się cegły spadają mi na głowę. 
Pomacałem ręką, i wyczułem, że ochrania mnie 
duża belka, która załamała się nade mną i za- 
słoniła mnie, ocalając przed śmiercią. W -ustach 
miałem pełno gruzu, muru i ziaren.. Ziarna ję 
czmienia wciąż się sypały i otoczyły mnie,— 

Czułem, że za chwilę będę pogrzebany żyw- 
cem w jęczmieniu. Ale usłyszałem że ktoś od 
wała gruz, „rozrywa belki, Wionęło Świeże po 
wietrze. Ujrzałem światło w szczelinie. Zaczą- 
łem własnemi siłami przedzierać się przez 0- 
twór. Po chwili zjechałem po jęczmieniu na u- 
licę z facjatki, w której mieszkałem. 

W podobny sposób jak Starosta, zestali o- 
caleni małż. Babiccy, nad których głowami ró 
wnież załamała się belka, powstrzymując walą 
ce się kawały muru. Oboje długo nie chcieli 
wierzyć, że żyją i cieszyli się jak dzieci ze 
swego ocalenia. 

PRZYCZYNY KATASTROFY 
Przyczyny straszliwej katastroiy w chwili 

obecnej trudne są do ustalenia. — Przybyli na 
tiejsce prokuratorzy Siesyozewski i Woliński 
oraz sędzia śledczy wdrożyli energiczne docho 
dzenie. Profesor Politechniki Wójcicki i rejo- 
nowy architekt inż. Dziewulski porobili szereg 
zdjęć i przeprowadzili już dokładne badania. 

Ściana, która runęła przywalając drewniak 
parterowy robi wrażenie, jakby Ściętej nożem 
na wysokości 1 piętra. Dom był wybudowany 
40 lat temu. Budowa jest riócna, ściany gru- 
bości 3-ch cegieł. W roku 1931 z polecenia ko 
misarjatu rządu Ściana ta była otynkowana— 
Komisja techniczna stwierdziła, że mur jest w 
dobrym stanie i nie wykazuje żadnych rys i 
pęknięć. 

Przyczyną katastrofy, według  krażących 
wersyj, było zagrzanie się i specznierie jęcz- 
mienia, który rozsadził ściany. Z drugiej jednak 
strony pierwiastkowe badanie jęczmienia, któ- 
rego dokonał makler giełdowy, wykazało, że 
ziarno jest zupełnie suche. 

Na tem tle powstała druga wersja, która 
mówi © zmianach wewnętrznych, które zaszły 
w murze. Mianowicie wskutek ruchu ulicznego 
Ściała poruszyła się i zwietrzała zaprawa mu- 
łarska zaczęła ulegać sproszkowaniu. L 

Istotną przyczynę ustali specjalna komisja 
techniczna. Wyniki tych _ badań wzięte będą 
pod uwagę przez komisję Sądowo - śledczą, 
która dziś przystąpi do pracy. Winni będą po- 
ciągnięci do surowej odpowiedzialności. 

POMOC DORAŹNA RZĄDU 
WARSZAWA PAT. — Minister opieki spo- 

łecznej Hubicki wyasygnował z funduszu Mini- 
sterstwa 3 tysiące zł. na rzecz ofiar katastrofy 
w domu przy ul. Krochmalnej jako pierwsza 
pomoc doraźna. 

  

Ojciec Rafał Karmelita Bosy 
(Józef Kalinowski) 

Dziś przypada 25-letnia rocznica śmier 
ci Wiilnianina, który w naszem mieświe się 
urodził jako sym dyrektora Instytutu Szla- 
checkiego. Po ukończeniu tego zakładu i 
Alkademji Inżynieryjnej w Petersburgu, w 
chwili wybuchu powstania 63 noku, porzu- 
cił świetną karjerę : powrócił do rodzin- 
nego miasta, gdzie biorąc czynny udział 
w ruchu iwolmościowym I powstańczym, po- 
zostaił do końca na stanowisku wodzu. 

Uwięziony, trzymany u Dom 'ni<xnó.. 
skazany przez Murawjewa aa śmierć, uła- 
skawiomy do mot aresztanckich i na całe 

życie na Sybir, znalazłszy się tam wśród 
wygnańców, zasłynął jako człowiek tak 

niezwykłej dobroci, miłosierdzia i świąto- 

bliwości, że stał się opiekunem nieszczęśli- 
wych i biednych, pociechą nodaków na wy- 
gnaniu. 

Po powrocie do zaboru austrjackiego, po 
kilku latach spędzonych w zawodzie nau- 
czycielskim, wstąpił do zakonu Karmeli- 
tów Bosych i zmanł w Wadowicach 25 lat 
temu, pochowany zaś został w Czenny pod 
Krakowem. 3 

Wielka šwiątoblimošė O, Rafaža, Леко 
žywot męczeński, pozwalają przypuszczać, 
ze starania Zakonu o beatyfikację tego 
Wilniamina - Karmelity, zostaną uwień- 
czone dobrym skutkiem. Wilno uczci dzaś 
Jego pamięć nabożeństwem żałobnem w ko 
ściele Domirikamów o 10-tej. 

  

warzystwa „The Royal Stuart Society and Ro- 
yalist League and Party“. — Codziennie rano 
jeździ konno w Lasku Bułońskim: coraz czę- 
ściej bywa na przyjęciach w szerokim Świecie 
stołecznym, znajomych ma coraz więcej i co- 
raz nowych. W wielkim hotelu avenue Kleber 
zamawia obiad na 200 osób, na którym ma być 
i prezydent Republiki. Ponieważ jednak nie 
daje żadnego zadatku i zaczyna być sam po 
dejrzanym, więc jakoś do „bankietu* nie do- 
chodzi. 

Natomiast prokuratura paryska zaczyna 
zyć nawiedzaną przez znajomych lorda Glads- 
tona. Takie same skargi zasyła ministerstwo 
spraw zagranicznych naciągnięte, mimo swych 
„wytrawnych dypłomatów* na dość okrągłą 
sumę. Policja wkracza do mieszkania, podobno 
w dość niestosownym momencie dla lorda i 
dla żony pewnego francuskiego dygnitatda. — 
Lord legitymuje się brytyjskim paszportem na 
imię i nazwisko joe Dawidson de Gołdstone, 
Policja stwierdza podrobienie, Rewizja daje wy 
nik stosunkowo niewielki, gdyby chodziło o 
muzeum odznaczeń: 2 mundury ze szpadą i 
stosowanym kapełuszem, 3 wielkie wstęgi, 68 
krzyżów i medali różnej nazwy i kalibru, ko 
mandorję francuskiej Legji Honorowej. Wobec 
sędziego śledczego aresztowany mięknie: wy- 
znaje, że nazywa się Joe Moriss Goldstone, lat 
32, że jego służba w armji angielskiej ograni- 
czała się do roli tłumacza na wschodzie. 

Tem rozpoczyna się śledztwo. 

KARTOTEKA I LEGENDA 

Na drugi dzień znajomi lorda dowiadują 
się, że policja paryska ma jednak o wiele wię 
cej i— co ważniejsza — o wiele dokładniejsze 
wiadomości o aresztowanym wczoraj panu., co 
oni sami o swym znajomym od kilku miesię- 
cy. że w 1921 r. jako szofer mieszkał na bul- 
warze Bessiere L 21, płacąc 100 franków mie- 
sięcznie, zarabiając 20 franków dziennie. Że w 
1923 r. w Kairze poślubił Francuzkę Leiranc 
i wraca z nią do Francji. Niema śladów roz- 
wodu — ale w 1927 r. żeni się ponownie, w 
Londynie znowu z Francuzką. Odnajdujemy go 
znowu dopiero w 1931 roku. Występuje jako 
lord Goldstone. 

* „RUPRECHT, KRÓL ANGLJI 
I FRANCJI 

W lipcu bieżącego roku na rozpoczęcie let 
niej kanikuły jeden z paryskich brukowców 
drukował obszerny wywiad pod następującym 
nagłówkiem: 

„Kpt. - markiz Goldstone wyjaśnia 
nam, dlaczego kronprinz bawarski Ru- 
precht jest pretendentem do tronu 
Francji, jak również do tronu Anglji, 
Szkocji, Irlandji i Galji“. 

Poczem szedł dłuższy i pogmatwany wy- 
wód owych praw dziedzicznych, a wreszcie in 
formacje o specjalnem towarzystwie „Royalł 
— Stuart — Society — And — Royalist --- 
League — and Party* założonem w 1931 r. 
przez niejakiego Henryka Crowe i  Goldsto- 
ne'a. Wśród członków  prezydjum figurowato 
rzeczywiś'cie szereg znanych w Londynie na- 
zwisk, ludzi zajmujących niegdyś stanowiska 
urzędowe, emerytowanych. Jakiż był cel towa- 
rzystwa „Umacniać pamięć króla - meczenni- 
ka Karoła I Stuarta; kultywowac cześć Marji 
Stuart; wznieść pomnik na cześc tej dynastji * 
— tak mówiły statuty. 

„Gubernatorem generalnym“ byt Crowe, 
„Sekretarzem głównym” Goldstone. Nićznaczny 
maty przepis statutu brzmiał ponadto: 

„Kasa towarzystwa pozostaje w ręku sekre- 
tarza głównego. Zdaje on rachunki tylko gu- 
bernatorowi generalnemu". 

Składka roczna wynosiła od osoby około 
a naszych złotych. Członków było — paru- 
set... 

KULT, KTÓRY TRWA... 

Jakim cudem tyle osób dało się w Anglii 
wyprowadzić w pole? Oto dlatego że — u 
nas nie mamy o tem w przybliżeniu najmniej- 
szego pojęcia — kult Stuartów jest tam tak 

do jak może żadnej z upadłych dynastyj 
tropy. 

Rok rocznie przed pomnikiem Karola I skła 
dane są kwiaty i wieńce. W wielu okolicach 
Szkocji mówi się dużo o upadłej i wymarłej 
na wygnaniu, w trzeciem wygnańczem pokole 
niu dynastji. Stare rody szkockie znają wzno- 
szony na weselach tajemniczy toast „za króla 
z tamtej strony morza” i— wiedzą, że odnosi 
się to do owych czasów, gdy szlachta szkocka 
oczekiwała z Francji przyjazdu pretendenta. 

Jeszcze przed wojną mówiono w ścisłem 
kółku o człowieku, który po matce inkarnował 
beznadziejne już „prawa* Stuartów. W dzień 
stracenia Karola I szły siły zbrojne do Ruprech 
ta a eo W —A PoE e RZ a 
mjom ego V-go zastąpiły ogę put 

bawarskie. > е REST. 

Ostatnie dni. — Ciągnienie rozpoczyna się już we czwartek 17 listopada r. b. 

KLASY 
      

i dyskusja 
mieści on w sobie wiele rozbieżności. W 
romantyzmie krzyżuje się ustawicznie iu- P 
dywidualizm z uniwersalizmem. 

— Z pewnem zastrzeżeniem zgodzę 
się na to — odpowie Millerowi pigoni- 
sta —- należałoby jednak, zdaniem mo- 
jem, przeprowadzić podział i. klasyli- 
kację tych pierwiastków. Nazwijmy je - 
den hyperromantyzmem; drugi zaś zwy 
łym romantyzmem; 'albo--jeden'preromar:- 
tyzmem, a drugi zwykłym romantyzmem; 
ewentualnie jeden — romantyzmem wo- 
góle, drugi zaś — mistycyzmem. 

I rozstrzygnąwszy w ten sposób spra 
wę, nalepi filolog na czwartą część Dzia 
dów etykietkę: „Hipperromantismus*, a 
na Dziadów część trzecią etykietkę: „Ra- 
mantismus vulgaris“. Albo też naod- 
wrót. I ze spokojnie zadowolonem su- 
mieniem zamknie obydwie części pod 
szkło, aby potem prowadzić do nich ucz 
niów i tłumaczyć: ' 

— Oto jest okaz tak zwanego hy- 
perromantyzmu, a oto — romantyzmu 
pospolitego. Zwróćmy uwagę na nastę - 
pujące różnice... : 

Możnaby zawołać: 
— Panie profesorze, ależ to ten sain 

człowiek, który żył, walczył, buntował 
się, wznosił się i upadał, szukał, tracił, 
odnajdywał... 

— Niema ludzi, mój 
boszczyki. 

A dla Millera romantyzm nie jest 
trupem, jak dla filologów, ale wciąż ży- 
je, wciąż ukazuje się w innym swego ży- 
cia przejawie. Dlatego też stanowi jed- 
ność i całość: skomplikowaną niezmier- 
nie i powikłaną, ale jedyną. Więc Mil- 

panie, są nie- 

  

ler nie sekcjonuje tej całości i nie na- 
zywa każdej drgającej żyłki osobnem 
imieniem. Stokroć bowiem przyjemniej 
rozkoszować się zapachem żywej róży. 
niż badać jej korzenie pod mikrosko- 
em. ` 

I dlatego Miller powiada tak: 
Tendencje indywidualistyczne roman 

tyzmu są bezsporne, ale razem z niemi 
wystepują tendencje  uniwersalistyczne., 
Mniejsza o to, jak je będziemy segrego- 
wali. Ale musimy stwierdzić, że jedną z 
cech zasadniczych czucia 'romantyczne- 
go jest dążność do syntezy, tęsknota do 
wspólnoty, do  uwielokrotnienia siebie, 
przez zespolenie, przez utożsamienie pod 
miotu z przedmiotem. Nie znajdując i 
nie mogąc znaleźć całkowitego oparcia 
w sobie — dowodzi Miller — odbywa 
romantyk drogą powrotną do świata ze- 
wnętrznego, szukając uzupełnienia sie- 
bie samego bądź w konkretnych komu- 
nach życia zbiorowego, bądź w abstra- 
kcyjnych: w postaci zespolenia się z 
bóstwem, czy absolutem. Ta droga po- 
wrotna jest właśnie procesem uniwersa- 
lizacji. Dlatego też krańcowy indywidua- 
lista Novalis powie: „Wspólnota jest na- 
szą najwewnętrzniejszą istotą". Dlatego 
też romantycy są religijni, dążąc do pan- 
teistycznego zespolenia jednostki ze 
światem. I dlatego Mickiewicz powiada: 

Niech się twa dusza jako dolina położy, 

A wnet po niej jak rzeka popłynie / duch 
2 božy. 

Gs. + 

Po takich poetyckich rozważaniach 
przystępuje Miller do zagadnienia: na 
czem polega uniwersalizm II i IV części 

' Dziadów, jak się przedstawia w nich sto 
sunek jednostki działającej do zbiorowo- 
ści. 

Zbiorowość w Dziadach reprezentu- 
je chór. Część druga zaczyna się i koń- 

2 b* j UGTERII PAŃSTWOWEJ. 
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czy słowami chóru, chór kończy również 
część czwartą. Cóż dostrzeżemy, spoj- 
rzawszy na Dziady nie od strony prze- 
żyć głównego bohatera, lecz na bohatera 
spojrzawszy oczyma chóru?  Dostrzeże- 
my, że Mickiewicz zapomocą chóru „sta- 
ra się odsłonić zaprzepaszczone 
wieki, pokryte warstwą dziejowego żu- 
żlu, zlekceważone przez intelektualistów 
pokłady głębinowe psychiki zbiorowej. 
W niespokojnem biciu zbiorowego ser- 
ca chór dosłuchuje się w ciszy nocnej 
nieodpartego głosu wszędzie obecnych 
przodków, którzy w imię odwiecznych 
praw duchowej wspólnoty między świa- 
tem żywych i umarłych, ferują nieomyl- 
ne wyroki, mające podciągnąć żywych 
do poziomu życia przeszłości. I dzieje 
się w Dziadach tak, że to nie jednostka 
obdarza chór nową prawdą, która zbo- 
gaca zasób zbiorowej wiedzy i doświad 
czenia, lecz chór w niemem, pełnem wy- 
rozumiałej mądrości wyczekiwaniu, da- 
czekał się nawrócenia jednostki na dro- 
gę prawdy, której od początku był czuj- 
nym strażnikiem. Chór pozwała jednost-, 
ce w zmaganiu i walce wewnętrznej 
dorastać do siebie i łączyć się w praw- 
dzie trwałej, zawiązującej wspólnotę du- 
chową między jednostką 
ścią”. 

1 м tem mistycznem zwycięstwie 
chóru nad jednostką, widzi Miller teu- 
dencje uniwersalistyczne Dziadów. A czy 
podobna zaprzeczyć, że jednocześnie 2 
niemi wybucha w postaci Gustawa ca- 
ły indywidualizm romantyczny? Jakże 
więc trudno nalepić tutaj dwie różne 
etykietki. 

Mówiąc o roli chórów w Dziadach, 
zestawił Miller Mickiewicza z Ajschy- 
josem. Przypomniała mi się wówczas 
Oresteja. Tam także jest szalona jedno- 
stka ludzka. I do niej tak mówi Palłada: 

ТНЕ 
  

ргге? - 
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— Niechaj człowiek szuka dla siebie 
oparcia i usprawiedliwienia w wyroku 
ogółu ludzi najlepszych... 

W tym wyroku zbiorowości znajduje 
my rozwiązanie. 

* * * 

W odczycie Millera było trochę rze- 
czy znanych, było dużo rzeczy nowych 
i ciekawych. Ale nawet stare sprawy 
umiał Miller oświetlić nanowo, przypo- 
minając naprzykład  mickiewiczowską 
koncepcję teatru z wykładów paryskich. 
„W cyrku jedynie — mówił Mickiewicz 
— dałyby się wyprowadzić na scenę 
dzieła bohaterskie i masy ludu, tak dzi- 
siaj przeważne w życiu społecznem'. 
Dzisiaj robi to u nas Schiller, wprowa- 
dzając pierwiastki kolektywne do tea- 
tru i dramatu. Teatr sowiecki 
wiał „„Nieboską komedję* w cyrku. 

* + 4 

Dyskusja po odczycie może być pło- 
dna, może też stać się niszczącą i szko- 
dliwą. Ostatnie środy literackie: mętny 
referat Morstina, snobistyczny  Himmel- 
fahrt pani Dickstein i zwykłe ględzenie 
teatralne — nie sprzyjały zgoła „podnie- 

sieniu poziomu kulturalnego inteligencji 

a zbiorowc- "wileńskiej", o co tak pedagogicznie za- 

biega Związek Literatów. Dało się to 
zauważyć na odczycie Millera. Piosen- 
kom karaimskim przysłuchiwała się peł- 
na sala, pełen korytarz; tłumy cjleszły od 
wyprzedanej kasy. Środzie teatralnej 
(inicjatywa teatru szkolnego!)  przysłu- 
chiwało się Kuratorjum in corpore. Na 
odczyt Millera przyszły tylko cztery nau- 
czycielki gimnazjalne. 

Nastąpiła po nim oczywiście  dyski- 
sja. Jakżeby bez niej? Gdzież byłby cel 
pedagogiczny? Dlaczegoby nie pome- 
czyć prelegenta, robiąc z niego Władzia 
Zwirlicza? 

wIELKA 44 « 
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wysta- 

Kiereński atakuje Fiersa 
Socjalistyczny dyktator Rosji ierwszej 

rewolucji Kiereński dał o sobie AE i OWO, 
tym razem już nie przepowiednią o rychiem 
zawaleniu się Sowietów. Oto w niedawnym ar 
tykule w „kŁcho de Paris* opisana była scena 
jakiej był Świadkiem Robert de Flers. Znany 
komedjopisarz irancuski jako olicęż egł wów- 
czas delegowany do Kiereńskiego z żądaniem 
ze strony Koalicji, by szef rządu Rosji rewo- 
lucyjnej przywrócił karę Śmierci, zniesioną nie 
aawno. Przywrócenie to oznaczałoby i przy- 
wrócenie ładu w armji. 

Zamiast odpowiedzi wprost, asystował 1 iexs 
następującej scenie: 

„„Kierenski począł wielkiemi krokami cio- 
dzić po swym gabinecie i monologować: 

„Ja, emanacja władzy Sowietów, miałżebym 
prawo znosic to, co one postanowić chciały” 

Ale nie na tem skończyły się rozmowy Fier 
sa z Kiereńskim. Niebawem wybuchła rewolu- 
cja Korniłowa i wiadomości O niej doszły do 
Petersburga akurat w dniu, który Kiereński wy 
znaczył był Flersowi na wspólną konierencję z 
nim i... Korniłowem, 

„ Flers zjawia się regularnie, by dowiedzieč 
się, jak ostatecznie premjer i wódz naczeiny 
zareagują na wniosek koalicyjny. Przyjmuje go 
sam tylko Kiereński. 

— „kKorniłow będzie tu wieczorem — mó- 
wi — ale przybywa na czele swej armji i bę 
dzie niezwłocznie ROZSTRZELANY..." 

Flers słyszą to, zapytał uprzejmie: 
—-Czy kara śmierci została zniesiona? 
Te dwie cytaty obruszyły do głębi „Alek- 

sandra IV* i wystosował on do redakcji pis- 
ma list z długim wywodem, że tych słów nie 
powiedział i nie mógłby nawet powiedzieć. 
Bo karę Śmierci zniósł nie sowiet, a rząd tym 
czasowy, zaś w czasie gdy wybuchła rewoiu- 
cja Korniłowa, ani nie doszedł on do stolicy, 
ani nie było nielogiczne powiedzenie o rozstrze 
lanii, skoro kara Śmierci była w międzyczasie 
przywrócona. Redakcja odpowiedziała jednak 
że trudno obecnie ustalić prawdę wobec $пнег 
ci Flersa i dała do poznania, że jednak opo- 
wiadanie znakomitego komedjopisarza zbyt 
wiernie przypomina historyczne czyny rosyj- 
skiego histrjona. PREST. 

  

Na najważniejszym odcinku 
W 1920 roku rzucono hasło: wszyscy na 

front. W miarę pogłębiania się kryzysu eko- 
nomicznego zmuszeni zostaliśmy znowu we- 
zwać społeczeństwo, tym razem na front go- 
spodarczy. 

Stwierdzić musimy, że na tym rajważniej 
szym odcinku piętrzą się pewne trudności Z 
winy saniego społeczeństwa. 

2 Oto bowiem dowiadujemy się, że niektóre 
dzielnice naszego państwa, w szczególności 
Wileńszczyzna, zalewane są przemycanemi t;- 
toniami i papierosami. Е 

Jasną jest rzeczą, że muszą być odbior- 
cy, skoro przemyt się utrzymuje. 

Czyżby osłabł przysłowiowy _ patriotyzin 
społeczeństwa wileńskiego Mimowoh powsta- 
je to niepokojące pytanie, gdy się czyta o 
wzmagającej się konsumcji przemycanych z 
Łotwy tytoniów i papierosów. 

Nie będziemy się wdawać w badanie głęb 
szych przyczyn wzrostu przemytu. Sam fakt 
wystarczy, by zaalarmować opinję publiczną i 
podjąć społeczną akcję walki z tem zjawiskiem. 

W juomencie, gdy wszyscy bez wyjątku 
wezwani są przez państwo na front gospodai- 
czy, nie wolno nikomu załamywać tego frou- 
tu, choćby nawet można było zaspakajać wy- 
bredniejsze wymagania w drodze nabywania 
przemycanych wyrobów tytoniowych. 

Niedawno, w drodze nowego rozporządze 
nia znacznie podniesiono kary za nielegalną u- 
prawę tytoniu. A przecie większem  przestęp- 
stwemi jest nabywanie obcych przemycanyci: 
tytoniów. Z drugiej strony palacze tych tyto 
niuw są w olbrzymiej większości wypadków 
nieuchwytni dla władz, gdyż trudno jest rew - 
d.wać wszystkich, a potem dowieść, że dary 
papieros, w gilzie krajowej robiony jest z ty- 
toniu ;jrzemycanego. 

Walkę z tem zjawiskiem musi wziąč 14 
siebie samo społeczeństwo, które w rezultacie 
ostatecznym samo na  przemytnictwie traci 
przez uszczuplanie dochodów skarbu państwa. 

Na każdym kroku pamiętać musimy, że 
odcinek gospodarczy jest najważniejszym od- 
cinkiem z frontu państwowego. A jeśli na tym 
odcinku zaczyna się dziać Mie bardzo dobrze, 
musimy wszyscy stanąć murem w imię włas- 
nego, dobrze zrozumianego interesu. 

Przestępstwo nie zostaje całkowicie ukró- 
cone przez schwycenie jednego, lub więcej 
przemytnika, prowadzić ono musi dalej, bo 
do szerokich rzesz palaczy, którzy przez na- 
bywanie przemycanego tytoniu przemyt popie- 
rają. 

Walka z tymi, którzy kupują przemycane 
tytonie, dopiero rozwiązuje zagadnienie prze- 
mytu. Do tej wałki stanąć muszą wszyscy Lia 
czele z organizacjami społecznemi, które naj- 
trafniej chyba ocenią znaczenie przemytu dla 
skarbu państwa. 

     

— Odpowiedz, 
wiedz. 

I Miller musiał odpowiadać. Każde- 
mu jednemu. Jabym na jego miejscu od- 
powiedział tylko prof. Cywińskiemu. A 
potem powinien był ktoś wstać i ogłe- 
Ssić, że seans skończony. 

Prawienie komplementów prof. Cy-- 
wińskiemu byłoby nietaktem. Prof. Cy- 
wiński ma swój katolicko-filozoficzny 
punkt widzenia. Można się z tem zga- 
dzać albo nie, ale prof. Cywiński umie 
argumentować. 

Po nim zabrał głos dr. Bujański, i 

od tej chwili — paaszła, pajechała Dr. 
Bujanski chciał być Buchmanem: 

Mnie tylko pozostaje w jedno zjąć ognisko 
Rzucone trafnie myśli i rozumowania: 

Mam nadzieję w ten sposób sprzeczne zgo- 
dzić zdania. 

Ale zamiast o kontrakcie społecznym 
mówił o kontraktach kijowskich i karcz- 
mach babińskich, Mówił o epoce dzisiej- 
szej i o sobie, o teatrze i o sobie, o 
Wyspiańskim i o sobie. Poza tem 
wszystko to mu się wydawało. Wyda- 
wało mu się, że żyjemy w epoce, pełnei 
sprzeczności, wydawało mu się, że na 
każde zjawisko kulturalne można pa- 
trzeć z różnych stron, wydawało mu 
się, że teorje i poglądy można podda- 
wać rewizji. ` 

Pragnąłbym rozproszyć wątpliwości. 
d-ra Bujańskiego. Nasza epoka jest peł- 
na sprzeczności. Każde zjawisko trzeba 
rozpatrywać z różnych stron. Teorje trze 
ba poddawać rewizji. Niech się to nie 
wydaje. To są fakty. 

Natomiast mnie się wydaje po wy- 
słuchaniu przemówienia d-ra Bujańskie-, 
go, że on się nie nadaje na komendanta 
irontu teatralnego w Wilnie. Nie. Prze- 

praszam. Nie wydaje mi się. To też fakt. 
Wysz. 

Miller, no — odpo-
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLG- 

GICZNE) U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 12 LISTOPADA 

Ciśnienie średnie: 781. 
Temperatura średnia: —2. 

Temperatura najwyższa: +-3. 

iemperature najniższa: —6. 

Wiatr: północno - zachodni. 

Tendencja- spadek. 

Opad: — 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA P.1.M.-a ' 
na dzień dzisiejszy: 

Po rannych mgłach w ciagu dnia pogoda 
«słoneczna. o słabych ruchach powietrza. —No- 
са silne przymrozki. — W dzień temperatura 
w pobliżu zera stopni. . 

  

MIEJSKA 

— WYKAZ ROBÓT MIEJSKICH. 
Magistrat sporządza obecnie wykaz robót, 
wykonanych w r. bież. dla zatrudnienia 
beanobotnych. Jednocześnie  oprazowuje 
się płam przyszłych robót. 

Wykazy te będą skierowane do koni- 
tetu bezmobocia w: Warszawie i bzdą po- 
mocne przy staraniąch 0 kredyty. 

WOJSKOWA 

— Komisja poborowa. — Najbliższe posie 
<dzenie komisji poborowej wyznaczone zostaic 
na dzień 23 bm. Posiedzenie to — jak zwykle 
— odbędzie się w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 
2. Obowiązek stawiennictwa mają wszyscy mę 
žczyžni, którzy nie uregulowali swego stosun- 
ku do wojska. 

— AMNESTJA DLA STARAJĄCYCH 
SIĘ 0 WLGI WOJSKOWE. Poborowi, <:6- 
rzy w ekreślonych termimach nie zgłaszali 
się do rejestracji lub sprawdzamiia, odma- 
wiemo za karę przyjmowania podań o ulgi 

so jalowe, 
Obecnie na skutek amnestji kary te da- 

rowamo i «i wszyscy poborowi,kitówzy chcą 
uayskać odroczenie slużby wojskowej, mo- 
gą składać podamia w, terminie do 24 bm. 

KOLEJOWA 
—©Q PRZYWRÓCENIE DAWNEGO 

ROZKŁADU JAZDY NA LINJI WILNO - 
MOŁODECZNO. — Liczni nasi czytelniey 
z mowiatu oszmiańskiego zwracają się za 
nas: pośrednictwem do Wileńskiej Dy- 
nekcji Kolei w spnawie przywrócenia stare- 
go rozkładu jazdy ma linji Wilmo—Moło- 
deczmo. Obecnie istniejący rozkład poicą- 
gów jest wysoce niedogodny, zmusza: bo- 

wiem zarówno wyjeżdżających jak przyjeż 
dżających na stacje Oszmiana, Gudogaj, 

Soły do przybywaniia: w mocy lub późnym 
wieczorem, 00 ze względu na krótkie dnie 
i mieszczególny dojazd do stieyj, jest wy- 
soce niedogodne. Poprzednio istniejący roz 
klad pociągów był pod tym względem le- 
piej dostosowany do potrzeb miejscowej 
ludności. 

SKARBOWA 
-- TERMIN PODATKOWY. Z dniem 

dzisiejszym upływa termin wpłacania trze- 
ciej zaliczki na. poczet podatku obrotywe- 
go za ©. 1932. 

Po 15 listopada do należności będą do- 
„ liczame kary za zwłokę. 

UNIWERSYTECKA 
Subsydja uniwersyteckie. — Wróciła z 

Warszawy delegacja żydowska, która interwe- 
ujowała u władz w SBE podziału subsy- 
djów przyznanych USB. 

Żydzi przedłożyłi wiceministrowi ks. proi. 
Żemgolłowiczowi obszerny /memorjał, w któ- 
rym wskazują na potrzebę udzielenia įednorazo 
wego subsydjum na pokrycie deficytów z «. 
ab. w stow. studentów - żydów, oraz stałege 
wspomagania żydów w ich akcji pomocy stu- 
deatom. 

SZKOI NĄ 

— ZE SZKOŁY „PROMIEN*. W nie- 
dzielę dnia 13 bm. m Prywatnej Koeduka- 

<х wej Szkole Powszechnej „Promień* od- 
bylo się zebranie onganizacyjne Komitefu 
Radzicielskiego tej szkoły. Omówiono sze- 
reg spraw wychowawczych, oraz wybrano 
zarząd Kom. Rodz. w nast. skladzie: p. pro 
fesorowa H. Kridlowa, p. Wiśniewska, p. 
Pleskaczewska, p. kpt. E. Mueller, p. K. 
Hajdul, p. A. Bułajewski i p. Michalkie- 
Wica. 

Ze strony rodziców wykazano bardzo 
wielkie zainteresowamie mozwojem szkoły : 
ustalono wytyczne dalszej współpracy 
kierowinietwem szkoły. 

W najbliższą niedzielę odbędzie się po- 
święcenie nowego lokalu szkoły „Promień* 
przy ul. Wiwulskiego 4. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Prof. M. Kridl na Środzie Literackiej-— 

Dnia 16 listopada o godzinie 20 minut 30 av 
siedzibie Związku Literatów odbędzie się kolej 
na „Środa Literacka" W charakterze prelegan 
ta wystąpi prof. Manired Kridl, który w bieżą 
cym roku objął na uniwersytecie wileńskim ka 
tedrę po prof. St. Pigoniu, Prof, Kridl mówić 

ie „O wartościach artystycznych Olskiej 
potzji romantycznej*. Dla członków Związku 
> : bezpłatny, wprowadzeni goście płacą 
zł. 
— Z T-wa Eugenicznego (walki ze = 

rodnieniem rasy). — 17 listopada w lokalu Po 
radni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) dr 
med. W, Mórawski wygłosi odczyt na temat 
„iGła tsyfilis) i jej rozpoznanie 

Początek o 5,36 wiecz. Wstęp wolny. 

.— Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Zoolo- я *znego y Wilnie. — Dnia LOWE 
we środę) o godzinie 7 po poł. w łokalu Szkotnej Pracowni Po rodniczej (ul M. Poh: žanka I wejście z podwórka) odbędzie się wal ae zebranie T-wa z następującym porządkiem dziennym: 1) wybory władz T-wa; 2) pro- 

gram działalności; 3) wolne wnioski. 
-— Wileńskie towarzystwo KĘ 

28-e posiedzenie naukowe odbędzie się we 

środę dnia 16 listopada 1932 roku o godz. 20 
w Sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr 24 z 
następującym porządkiem dziennym: 

1) odczytanie protokułu ostatniego posiedze 
nia; 2) Dr Zarcyn — Leczenie wyrostka ro- 
baczkowego. : 

RÓŻNE 

— Ogólnopolski zjazd literatów polskich w 
Krakowie. — W związku z uroczystościami ku 
czci Wyspiańskiego, które odbędą się w Kra- 
kowie w ostatnich dniach listopada, organizu- 
je się ogólnopolski zjazd literatów. W zjeżdzie 
tym wezmą udział delegaci Związku Zaw. Li- 
teratów Polskich w Wilnie, którzy złożą wie- 
niec na grobie Wyspiańskiego na Skałce. — 
Zarząd ZŹLP będzie wdzięczny osobom, które 
zechcą ofiarować do projektowanego  wienca 
palmy wileńskie. Palmy te można składać w 
siedzibie Związku (Ostrobramska 9). 

— Jeszcze o rewizjach osobistych u 
płatników. — Ukazała się kolejna in- 
strukcja dla sekwestratórów zakazująca 
przeprowadzanie rewizyj osobistych u 
płatników na ulicach lub w lokalach pu- 
blicznych. Rewizję osobistą można prze 
prowadzać jedynie w czasie lustracii 
mieszkania. 

— ZAMKNIĘCIE WYSTAWY OBRA- 
ZÓW JÓZEFA HORYDA. Wystawa prac 
zmianego zaszczytnie amt. malarza Józefa 
Horyda (malarstwo monumentalne, pont- 

mety i rysunki) w Kasymie Garmizonowem, 
(ul. Mickiewicza 13), w dniu dzisiejszym 
zostanie nieodwołalnie zamknięta. 

— TANI PRĄD. Dziś w: lokalu Związku 
lokatorów ma się odbyć zgromadzenie w 
celu omówienia akcji w sprawie obniżki 
obecnych stawek za prąd elektryczny. 

— Przedstawiciel Litwinów u Kuratora. — 
Dr Olsejko prezes tow. „Kultura“ byt przyję- 
ty przez kuratora szkół w sprawie szkolnictwa 
litewskiego. 

Dr. Olsejko został powiadomiony, że w ro- 
ku przyszłym wszystkie szkoły o nieodpowied 
nich lokalach będą bezwzględnie zlikwidowa- 
ne, z tem, że da się im możność zakończenia 
bieżącego roku szkolnego. 

— Gmach teatru żydowskiego. —-- W zwią- 
zku z zamknięciem lokalu teatru żydowskiego 
przy ul. Ludwisarskiej pracownicy zamknięte- 
go, teatru stworzyli spółdzielnię i wynajęii no 
wy lokal przy ul. Nowogródzkiej 3. gdzie mają 
zamiar uruchomić teatr żydowsk'. 

— Nowe pismo litewskie. — Ukazał się 
pierwszy numer pisma litewskiego „Vilniaus 
Auszra“. Redaktorem jest ks. W, Taszkunas 
prefekt gimnazjum im, Witolda Wielkiego, 

— SALE NA KARNAWAŁ. — Mimo 
że tegoroczny karnawał zapowiada się 
niezbyt wesoło, różne orgamizacje i osoby 
prywatne myślą już o odpowiednich sa- 
łach ma bale i zabawy. 

Magistrat otrzymał kilka zgłoszeń na 
wydzierżawienie sali miejskiej przy ulicy 
Ostmobramskiej i Klońskiej. 

TEATR I MUZYKA 

„ — TEATR WIELKI NA POHULAN- 
CIE — daje dziś we wtorek 15 bm. o godz. 
8-mej w. rewelacyjną premjerę sztuki B. 
Shaw „Zbyt prawdziwe, aby było dobre", 

— GOŚCINNY WYSTĘP JANA BO- 
NECKIEGO W DZISIEJSZE PREMJE- 
RZE. — Nadzwyczaj interesującą dzisiej- 
szą premjenę Shaw „Zbyt. prawdziwe, aby 

było dobre* uświetni gościnny występ zna- 
komitego artysty i reżysera Teatrów Szyf- 
mamowskich w Warszawie, Jana Boneckie- 
go, który kreować będzie rolę „sierżanta 
Mika“. — Rolą tą p. Bonecki podbił stoli- 
cę, zdobywając majwyższe uznanie prasy i 
publiczności. 

Jutno dnia 16 bm. i pojutrze 17 bm. o 
godz. 8-mej w. po raz drugi i trzeci „Zbyt 
prawdziwe, aby było dobre". 

— STAŁY TBATR OBJAZDOWY TE- 
ATRÓW MIEJSKICH ZASP. W WILNIE, 
gra dziś kapitalną komedję Connersa „Ro- 
xy" (z M, Zarębińską w roli tyt.) w Bara- 
nowiczach. Jutro 16 bm. w. Nieświeżu, 17 
bm. w Honodzieju, 18 bm. w Stołpcach. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA'— 
Ostatnie występy Elny Gistedt. — Przed- 
stawienie popularne. — Znakomitą amtyst- 
ka E. Gistedt, która niebawem opuszcza 
Wilno, wystąpi dziś w „Krysi; leśniczance" 
(ceny zniiżone). — Jutro także z udziałem 
E. Gistedt wystawioną zostanie również po 
cenach znižonych „Księżniezka czardasza”. 

— „SZALEŃSTWA COLETTY“. Naj- 
bliższą premjerą „Lutni* będzie pełua hu- 
moru i zabawnych sytuacyj, melodyjsa 0- 
peretka Stolza „Szaleństwa Coletty* z M. 
Gabrielli w. roli tytułowej. Reżyseruje M. 
Tatnzański. Projekty dekoracyjne Hawrył- 
kiewicza. Premjera w końcu bież. tygodnia. 

SŁOWU 

Niezwykła afera pogrzebowa 
GMINA ŻYDOWSKA OSKARŻONA О WYMUSZENIE 

WILNO. — Do władz wpłynęła skar- 
ga właściciela domu przy ul. Mickiewi- 
cza 35 D. Kamienia, który oskarża wi- 
leńską gminę żydowską vo wysuszenie 
4200 z:otych za pogrzebanie na cmenta- 
rzu zwłok jego ojca. 

Według twierdzeń Kamienia, sprawa 
przedstawia się następująco: w ub. 
czwartek wobec śmierci ojca, zgłosił się 
on do członków gminy: Dajona, Sztuka 
tora, Prużana j'Parnesa o przyznanie'mu 
miejsca na cmentarzu żydowskim, Gmi- 
na zażądała 5 tys. złotych, i nic z tej 
sumy ustąpić nie chciała. 

Pertraktacje trwały dwa dni, lecz sta 
nowisko gminy cechowała jak najdalej 
idąca nieustępliwość. 

Zgodnie z rytuałem zwłoki żydów w 
żadnym wypadku nie mogą być grzeba- 
ne od piątku wieczór do niedzieli i ta 
właśnie okoliczność postawiła Kamienia 

w sytuacji bez wyjścia. Grzebać ciało w 
piątek, to znaczy wpłacić 5 tys. zł., cze- 
kać z pogrzebem — równoznaczne bę- 
dzie z pogwałceniem przepisów. 

Kamień ostatecznie musiał zgodzić @ 
się na warunki gminy i wpłacił żądane 
5 tys. zł. weksiami. 
wręczone głosiło że gmina przyjęła 800 
zł. za miejsce i 4200 jako ofiarę na 
rzecz gminy. 

Zorjentowawszy się w treści kwitów 
Kamień złożył skargę, bowiem uważa, że 
sumę 4200 zł. od niego wymuszono. 

Żąda więc zwrotu pieniędzy i pocią 
gnięcia winnych do odpowiedzialności. ł 

Starostwo grodzkie po otrzymaniu 
wiadomości o skardze zwróciło się do 
gminy żydowskiej z poleceniem nadesła- 
nia wyjaśnień niezbędnych do orzecze- 
nia, czy stanowisko gminy jest słuszne. 
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CO GRAJĄ W KINACH= 

CASINO — Tajemnica 6 (szóstki). 
PAN—Godzina z tobą 

HELIOS — Bezbożne dziewczę. 
HOLLYWOOD—-Czarujący chłopiec. 

STYLOWY—Romans współczesnej panny. 
ŚWIATOWID — Obława w Paryżu. 
LUX — Ostatnia kompania. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Okradzione mieszkania. — Lasota Jul- 

jan zamieszkały przy zaułku Raduńskim nr 8 
powiadomił policję, że w czasie nieobecności 
domowników nieznani sprawcy zapoinocą wy- 
rwania skobli dostali się do jego mieszkania 
skąd skradli garderobę męską i dair:ką oraz 
różną bieliznę, łącznej wartości zl. 700. 

Duszczeko Aleksandrowi zam. przy ul. Ry- 
dza Śmigłego nr 39 w czasie nieobecności do 
mowników nieznani sprawcy skradli różną gar 
derobę męską* i bieliznż damską łącznej war 
tości zł. 300. 

— Ze stadjonu przy ui. Pióroniont na szko 
dę Okręgowego Ośrodka Wycnowania Fizycz- 
nego została dokonana kradz'eż pantośh spor- 
towych oraz innych drouuvch rzeczy 

— TAJNA GORZELNIA. — W mie- 
szkaniu Grygonisowej Anastazji zam. 
przy ul. Chmielnej nr. 10 został ujawnio 
ny w stanie czynnym aparat do pędze- 
nia wódki,, oraz już wypędzoną wódkę. 
Gorzelnia prowadzona, była w małym za 
kresie. 

— ZŁODZIEJ NIA RAUCIE. Podczas 
niedzielnego rautu - dancingu w lokalu Ka 
syna Garnizonowego, organizowanego 
przez studentów, zatnzymanio Michała Ej- 
dygiewicza, zamieszkałego przy ul. Subocz 
65 (bez określonego zajęcia), który kręcąc 
się wśród publiczności, zdołał ściągnąć pod 
czas chwilowej nieuwagi właścicielek, to : 
rebki damskie, stanowiące własność pań: 
Reginy Amdruszkiewiczówny i pułkowniko 
wej Obertyńskiej. й 

Złodzieja, który usiłował ulotnić się, za 
trzymamo i oddano w ręce policji. 

— NOŻOWNICTWO — W czasie odbywa 
jącej się zabawy w domu przy ul. Derewnic- 
kiej nr 19 na tle osobistych porachunków 
wstała bójka pomiędzy Osipowiczem Włady- 
sławem zam. przy ul. Katwaryjskiej nr 27, a 
Piotrowskim Andrzejem, zam. płzy ul. Wiłko- 
mierskiej nr 58, w czasie której Piotrowski u- 
derzył nożem w brzuch Osipowicza Lekarz po 
gotowia ratunkowego po udzieleniu pomocy 
odwiózł poszkodowanego do szpitała Św. Ja- 
kóba w stanie b. ciężkim. Sprawcę zatrzyma- 
no. Dochodzenie prowadzi Wydział Śledczy, 

Z POGRANICZA 
— ROZMOWY Z LITWINAMI. — Na po- 

graniczu polsko - litewskiem w rejonie Olkie- 
nik, Porzecza i Łoździej odbyły się lokalne 
konierencje polsko - litewskie, na których oma 
wiano sprawy zatargów granicznych ioraz 
sprawę zamknięcia ruchu granicz+:43 rolnego. 

Szkarlatyna w mieście 
WILNO. Epidemja szkarlatyny o któ- 

rej notowaliśmy onegdaj, rozszerza się co- 
raz bardziej. 

Obecnie według pnowizorycznych obli- 
czeń n aszkarlatynę choruje około 400 
dzieci. 

Część chorych ulokowano w szpitalu 
zakaźnym xa Zwierzyńcu. W związku z tem 
nadzór lekarski 'w mieście i w szk« łach 
wydał caly szereg zarządzeń, mających na 
celu zlokalizowanie epidemii. 

Ofiary 
W imieniu ks. dr Henryka Hlebowicza k»* 

mitet obchodu rocznicy objęcia kolejnictwa 
przez władze polskie składa 30 złotych na 8 
Konferencję Towarzystwa Pań Miłosierdzia Św. 
Wincentego a Paulo przy sodalicji marjańskicj 
w Wilnie. 

SPORT 
BOKSERZY POGONI +HOBILI 

GRODNIAN 
Bokserzy Pogoni, reknutujący się z 

„pogamiaczy“ ib. członków. WKB., obecnie 
po przejściu intensywnego treningu, dziel- 
nie spisali się w Grodnie, bijąc reeprezenta 
cję w stosunku 12:4. Wprawdzie boks gro- 
dzieński jest jeszcze bamdzo rałodym, lecz 
pod kierownictwem p. Kłoczkowskiego ro- 

bi postępy, to też wynik uzyskany przez 
wilnian wystawia im  dopre świadectwo. 
Im i kierownictwu z p. M. Nowickim — 
jako mnajenergiczniejszym na czele. 

Wyniki poszczególnych walk, rozegra- 
nych w niedzielę były mastępujące: 

Waga musza: Bagiński bez trudu wy- 
grywa z Lenakim (G.) 

Waga kogucia: Łukmin II nie może so 
bie dać rady z Terestanowym (G.) i prze- 
grywa na punkty. 

Wiaga piórkowa: 
Jonasowi (G.) 

Waga lekka: Zawzięty i ambitny Zna- 
mierowski zdobywa dla swych barw dwa 
punkty w walce z Łabą (G.) Wygrywa 
przez techniczny k. o. 

Waga ółśrednia: Matiukow; swemi 
silnemi ciosami unieszkodbiwił Surmeca 
(G.) i wydarł mu zwycięstwo, bez trudu 

  

Roginiewicz' ulega 

zmesztą. 
Waga średnia: Sympatyczny Polikszo 

bije Talko (G) | 
Waga pėleiežka: Wojikiewicz, stusnie 

uważany za najmocniejszy punkt reprezen 
tacji klubu, wygrał u Żurawskiego (G.) 

Waga ciężka: Zawadzki zdobył ostatnie 
zwycięstwo dla Pogoni, bijąc Mysiaka (G) 

Pierwszy występ nowego składu Po- 
goni wypadł więc doskonale. Oby tak zaw- 
sze, (t) 

ŻAKS WYGRYWA Z REPREZEN- 
TACJĄ BIAŁEGOSTOKU 

„Wezoraj. podaliśmy krótką, telefoniczną 
wiadomość 0 wyniku meczu bokserskiego 
ZAKS — reprezentacja Białęgostoku. Mó- 
wiło się w miej o przegranej wilnian, dziś 
musimy sprostować ją, gdyż wynik 8:4 
wypadł na korzyść ŻAKS'u, a nie Białosto 
czam. 

Poszczególne spotkania zakol:czyły się 
wynikiem: 

Waga musza: Sandler przegrywa przez 
'knock out. i 

Kogucia: Owaj bije swego przeciwnika 
na pumikty. 

Piórkowa: Kłaces ma we wszystkich 
rumdach przewagę i wygrywa na punkty. 

Lekka: Muszalski przechyla szalę zwy- 
cięstwa dobrym finiszem w trzeciej rundzie 

Półśrednia: Junger wygrywa w trze- 
ciej rundzie przez techniczny k. o. 

Średnia: Pilnik walezy zaledwie pięć 
sekund. Dwa błyskawiczne ciosy: w pod- 
bródek i brzuch, zwalają z nóg przeciwnika 

Sędziował w; ringu por. Żmudziński. (t) 

"LOT | 

poprzez czyste 

przestworze wolne 
od kurzu, dymu 
i sadzy, dając moc 

cudnych wrażeń, 
KRZEPI UMYSŁ ICIAŁO- 

WB = 
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Morderstwo komonisty Nargolisa niewyówietlone 
Skazanie oskarżonych za działalność wywrotową 

W dniu wczorajszym odbył się dalszy ciąg 
odroczonego 7 bm. procesu o zabojstwo komu- 
nisty Margolisa. 

Jak już podawaliśmy, proces ten został od 
roczony celem sprowadzenia nowych  świad- 
ków oraz zbadania „grypsa* pisanego przez 
jednego z więźniów komunistycznych w wię- 
zieniu w Siedlcach do przebywającego tam w 
swoim czasie oskarżonego Kapłana. 

Bezpośrednio po rozpoczęciu posiedzenia 
G Ni Lai 

a CZ wysuwa się siłą rzeczy sprowa- 
dzony z więzienia w Brześciu komunista KIi- 
muk. Zeznania jego mają rzucić decydujące 
światło na udział w zabójstwie Margolisa о- 
skarżonego Kapłana. 

Klimuk jednak zawodzi. Nietylko, że nic cie 
kawego do sprawy nie wnosi, ale nawet cofa 
swoje zeznanie, złożone „podczas śledztwa. — 
Opowiada przed sądem, że pierwotne jego ze 
znanie zostało wymuszone zapomocą bicia. 
Musiał zatem zeznawać, gdyż tego od niego 
żądano. 

O tem, czy Kapłan należał do partji komu- 
nistycznej, a tembardziej czy brał udział. w 
morderstwie, nic nie może powiedzieć. 

Po zeznaniach Klimuka przewodniczący wi- 
ceprezes Brzozowski zarządza przesłuchanie 
świadków dalszych. których zeznania, wbrew 
oczekiwaciu, również nic ciekawego do spra- 
wy nie wnoszą. 

Wyjątek stanowi tylko zeznanie niejakiego 
Arsenjusza Olikowa. 

Olikow jest komunistą i został sprowadzo- 
ny na rozprawę z więzienia, gdzie odsiaduje 
karę. Mówi, że gdy wraz z Klimukiem i inny 
mi więźniami byli prowadzeni na rozprawę, — 
spotkali się w klatce schodowej z oskarżonym 
Kapłanem  eskortowanym przez policjanta. — 

momentu Kapłan i porozu- 
a co do rodzaju zeznania, 

jakie ostatni ma złożyć przed sądem. 
Dlatego właśnie zeznanie Klimuka jest takie 

mgliste i rozbiega się z zeznaniem, złożonem 
przezeń w śledztwie. 

Zkolei Olikow prosi sąd, by zwolnił go od 
dalszych zeznań, gdyż obawia się zemsty kole- 
gów komunistów, grożących mu w razie nie- 
przychyłnych zeznań zemstą. 

Prośba ta zostaje przez sąd uwzględniona. 
W wyniku przeszło czterogodzinnego posie 

dzenia następuje zamknięcie przewodu sądowe 
go i głos zabierają przedstawiciele stron. 

Opierając się na materjale dostarczonym 
przez przewód sądowy, nabiera się przekona- 
nia, że o ile w stosunku do oskarżonych Ejn- 
gorna i Kapłana została udowodniona przya 
leżność do partji komuniztycznej, o tyle żadne- 
mu z oskarżonych nie udało się udowodnić je- 
go udziału w zabójstwie Margolisa. 

W tym też kierunku zwracają się przemó- 
wienia obrońców adw. adw. Neymana i Za- 

Skorzystai z tego 
miał z miki 

sztowt - Sukiennickiej. (bronią Ejngorna i Kap 

zawo (GG wot "sad m ejew o Frydman o całkowite 
uniewinnienie ich klienta. 23 
: 3 karo Po sąd ©) as o godz. 

-ej po wyrok, m uznał 
winę O a do partji ko cznej i 

ności wywrotowej Ejngorna i Kapłana 
za udowodnioną i skazał za to każdego z nich 
na osadzenie w więzieniu na przeciąg lat 5 i 
na że praw obywatelskich na prze- 
ciąg lat 8. 

Oskarżonego Szermana mocą tegoż wyroku 
sąd postanowił uniewinnić. 

Pozatem sąd uznał, że wina zabójstwa Mar 
golisa w stosunku do wsżystkich oskarżonych, 
nie została udowodniona i dlatego nie moga 
oni zato odpowiadać. 

W ten sposób zakończył się jeden z ciekaw 
szych w ostatnich czasach procesów  wileń- 
skich, morderstwo jednak z lasku Belmonckie- 
go w dalszym ciągu nie przestaje być powle- 
czone mgłą tajemnicy zagadką. pw, 

  

Strzały z zasadzki 
DWIE OFIARY NA PORUBANKU 

WILNO. — Wczoraj w nocy w folwarku 
majora Reuta pod Porubankiem  postrzelono 
dwóch osobników. 

Po przybyciu na miejsce wypadku okazało 
się, że dwoma wystrzałami z karabinu, nałada 
wanego śrutem eleni zostali pracownicy 
majątku: Leon Malinowski oraz Tymoteusz Le 
biediew w czasie, Syly przechodzili drogą. — 
Po opatrzeniu rannych przewieziono ich do 
szpitala żydowskiego. Sprawcą postrzelenia 0- 

kazał się niejaki Ignatowicz znany nożownik i 
awanturnik, mający w okolicy jak najgorszą 

Ignatowicza aresztowano. Powodu strzałów 
narazie nie wyjaśniono. Krążą wersje, że miał 
to być zamach, lecz nie na poszkodowanych, 
których zamachowiec w ciemnościach nie po- 
znał i jednego z nich mianowicie Malinowskie 
go wziął emyłkowo za tego, na kogo czatował. 
Policja prowadzi dochodzenie. 

Pokwitowanie mu 2 

+ 

w Warszawie 13-go listopada 1932 
żałobne i 

gródzkiej, odbędzie się 16 listopada 

przyjaciół, rodzinę i 

nej Zmarłej 

ANNA SWIDA 
urodzona w Zalesiu ziemi Mińskiej 

zasnęła w Bogu, opatrzona Św. Sakramentami 

roku w 72 roku życia. Nabożeństwo 
złożenie zwłok w grobach rodzinnych w Zasulu, ziemi Nowo- 

1932 roku, о czem zawiadamiają 

znajomych z prośbą o modlitwę za duszę ukocha- 

SIOSTRZEŃCY - WYCHOWANKOWIE. 

    

  

Inżynier 

Eksportacja z domu 

dyńskim. ; 
Pogrążona w głębokim żału 

Z SĄDÓW 
  

ECHA TRAGICZNYCH STRZAŁÓW 
PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM 

W dniu 18 października ub. r. restau- 
racja niejakiego Skindera przy ul. Mickie- 
wicza 41 stała się terenem krwawego wy- 

padku, którego epilog rozegrał się wczo- 
raj ma sali Sądu Okręgowego. 

32-letni Wincenty Marcinkiewicz, po- 
sterunkowy IIE komisarjatu PP. zajął ła- 
wę oskarżonych pod zarzutem ciężkiego 
zranienia, w. rezultacie <zego nastąpila 

śmierć, cukiernika Stefana Bużyńskiego, 
kochanka jego żony. 

Zarówno podczas Śledztwa jak i na 
przewodzie sądowym Marcinkiewicz do za- 
bójstwa Bużyńskiego nie przyznał się. — 
Stwierdził tylko, że krytycznego dnia pił 
z Bużyńskim oraz ze swoim bratem Kazi- 
mierzem Marcinkiewiczem i niejakim No- 
wiekim w jednym z gabinetów wspomnia- 
mej restauracji, co się jednak dalej stało, 
to tego sobie nie przypomina. Powołani na 
wozprawę w chamakterze świadków Kazi- 
mierz Marcinkiewicz oraz Nowicki: również 
zeznali, że nie przypominają sobie dokła- 
dnie szczegółów. zajścia, gdyż byli komple 
tnie pijami. Słyszeli tylko, jak w trakcie 
sprzeczki pomiędzy W. Marcinkiewiczem a 
Bużyńskim padły strzały, przyczem jeden 
z tych strzałów. trafił K. Marcinkiewicza i 
jego bmata w: nogi, drugi zaś w brzuch Bu- 
żyńskiego. 

Charakterystycznem jest, że powołany 
na rozprawę biegły prof. Siengalewicz 
stwierdził, iż kula wyjęta z żołądka zabi- 
tego pochodziła z innego rewolweru, niż 
tego, który znaleziono na miejscu zajścia 
i który stanowił własność posterunikowego 
Marcimkiewicza. Przypuszczalnie rewol- 
wer ten musiał należeć do zabitego i jesz- 
cze przed przybyciem policji został przez 
kogoś sprzątnięty. 

W wyniku dłuższej narady Sąd wydał 
"wymok, mocą którego oskarżonego Marcin- 
kiewicza od zamzutu zabójstwa swego ry- 
wala calkowicie uniewinnił. W motywach 
wyroku sąd przytoczył, że strzał mógł paść 
przypadkowo w trakcie zamieszamia, wo- 
ibec czego mie możma o to wimić wyłącznie 
Marcinkiewicza. 

Bronili oskamżonego adw. Andrejew | 

'Powirskier. p. w. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„TAJEMNICZA SZÓSTKA" — „CASINO* 

Ostatni Mohikanie. 
Skazani na wymarcie gangsterzy i ban- 

dyci - przemytnicy, władcy podziemnego 
świata New - Yorku, Chicago i wszystkich 
większych ośrodków Ameryki... 

Pasowani na rycerzy „Tajnego Detek- 
tywa” i otoczeni aureolą prawa rewol- 
weru... 

Nieoficjalni wielkorządcy biurokracji 
amerykańskiej... 

Wszyscy istnieć przestaną, bo stracą 
zarobek. Beczki piwa, wytoczone z ciem- 
nych piwnic na cześć „mokrego* prezy- 
denta Roosevelta nie będą już więcej zaj- 
mującym tematem dla dziesiątków filmów. 

Czy w Ameryce będzie lepiej bez pro- 
hibicji, przyszłość pokaże. Można się spo- 
dziewać wszystkiego w tym kraju zumy do 
żucia i nieprawdopodobnych niespodzianek 

Tymczasem „Tajemnicza szóstka* na- 
wiązuje do uciekającej w; historję przesz- 
łości i odtwarza po raz niewiadomo już 
który machinacje bamdy przemytników.:— 
Banda pod wodzą szefa (Wallace Beery), 
bogaci się i trzyma w. ręku całe miasto 
terorem lub przekupstwem. Oczywiście w 
zawikłane nici wchodzi kobieta. Sprawa 
się gmatwa, ale szybko się wyjaśnia po 
serji strzałów do „niiewygodnych,, wspól- 
mików. Szef jednak sam rady sobie dać nie 
może i wędruje na piwo... do Abrahama. 

Zwyczajna amerykańska historja, po- 
dobna do różnych „Wielkomiejskich ulie*, 
„Wolnych dusz! itp. 

Opracowaniie reżyserskie Geonga Hilla 
(twórcy „Szarego domu“) jest dobre w 
szczegółach, ale w całości nie usuwa sza- 
blonu. 

Wykonanie aktorskie dało ciekawą ga- 
lerję typów. Doskonały był szczególnie 
Wallace Beerry jako szef bandy, dziedzicz- 
my cham i umodzony bandyta. LewisStone 
jaikio adwokat, broniący gangsterów, jest 
dobrze obsadzony. Clark Gable i'Jean Har- 
low w: rolach pobocznych są bez zawzutu. 

Dla amatorów kryminalnych powieści 
jest w „Tajemniczej szóstce* sporo emo- 
cyj łącznie z „naocznemi* zabójstwami i 
poglądową „robotą“. — Pozatem obnaz nie 
mie daje. Tad. C. 

Mieczysław Pulman 
Urodzony 25 stycznia 1877 r. po długich i 

dniu 14 listopada r. b. 
żałoby przy ulicy Chocimskiej Nr 12 m. 5 na- 

stąpi w dniu 15-go listopada o godz. 17 m. 30 do „kościoła św, Rafała, 
We środę 16-XI o godz. 9 m. 30 rano, w tymże kościele odbędzie 

się nabożeństwo żałobne a następnie pogrzeb na cmentarzu po - Bernar- 
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RODZINA.    

Akademja pocztowców 
ku uczczeniu 14-tej rocznicy 

Niepodległości 

Akademja, urządzona staraniem wileń- 
skich pracowników pocztowych ku uczcze- 
miu 14-tej rocznicy odzyskania niepodleg- 
łości, zgromadziła 'w małej sali Miejskiej 
przy ul. Końskiej w sobotę o godz. 9 wie- 
czór tak liczną publiczność, iż wiele osób 
pozostało 'w koryitamzach. 

Dzięki umiejętnie ułożonemu progra- 
mowi i znakomitemu zespołowi jego wyłko- 
nawców panował na sali nastrój, odbiega- 
jący od zwyczajnych obchodów. Szkoda, 
że alkademja ta mie została udostępniona 
szerszym masom, by patrjotyzm ich roz- 
płomienić, 

Na scenie piękna. dekoracja, Orzeł Bia- 
ły w aureoli sztandarów, pod strażą nie- 
ruchomej warty honorowej pocztowego PW 
wizerunki P. Prezydenta i P. Marszałka, 
popiersie Komendanta. 

W pierwszych rzędach p. wicewojew 1- 
da Janikowski, ks. biskup Michalkiewicz, 
p. prezydent miastą Maleszewski, prorek- 
tor USB. prof. Januszkiewicz i inni dostoj- 
micy. Zagail akademję pięknem okoliczne 
ściowem przemówieniem patrjotycznem p. 
prezes Dyrekcji Poczt i Telegnafóz imż. K. 
Żuchowicz. Uczczono przez powstanie i 
chwilę ciszy pamięć. poległych za woiność. 
Oddamo hołd Komendantowi. Orkiestra 0- 
degrała hymn narodowy. Chór pocztowców 
odśpiewał „Sztandary na Kremlu". Prze- 
ślicznie deklamowała p. Janina Sumorcko- 
wa „Sursum corda“ Morstina i „Krzyżyk 
z Olszyniki* Or-Ota. Obydwa wiersze, zak 
znakomicie dostosowane do chwili, wy- 
warły wielkie wrażenie i nagrodzone z0- 
stały hucznymi oklaskami. Wszystkie na- 
stępne produkcje muzyczne stały na wyży- 
nie, zarówno produkcje pocztowego chóru 
rewellersów, jak miękny śpiew pani M. 
Szmurłowej, p. Władysława: Niedzielko, 0- 
raz utwory, wykonane przez symfoniczną 
orkiestrę 'poczbowców. Wylkonawców okla- 
skiwano długo. Wieczór uroczysty pozusta 
wi niezatarte wspomnienie, pocztowo>m 
należy się szczere uzmanie. 

ROS 

nouogiodzka 
‚ — ТАЙ STAROSTÓW POWIATO- 
WYCH. — W: dniu 14 bm. rozpoczął się w 
Nowogródku zjazd starostów powiatowych 
wojew. nowogródzkiego, poświęcony prze- 
dewszystkiem sprawom gospodarczym i sa 
morządowym. Zjazd przeciągnie się praw- 
dopodobnie i na dzień 15 bm. 

— WIECZÓR STRZELECKI ODDZ. 
Z. S. W NOWOGRÓDKU. W dniu Święta 
Niepodległości miejscowy oddział Związku 
Strzeleckiego w Nowogródku zorgamizował 
wieczór stnzelecki. 

W świetlicy oddziału prócz członków 
Oddziału żeńskiego i męskiego, zgromadzi- 
li się przedstawiciele zarządu Podokręgu z 
prezesem inż. Molińskim i kpt. Dobrowol- 
skim ma czele, zarząd Oddziału z prezesem 
nacz. Osińskim onaz sporo gości. Po od- 
śpiewaniu przez chór strzelecki kilku pie- 
śni legjonowych, prezes Moliński w dłuż- 
szej pogawędce scharakteryzował prace 
Zw. Strzeleckiego w okresie przygotowań 
do walk miepodległościowych, wreszcie 
swoje przeżycia mw Legjonach, oraz niektó- 
re boje legjonowe. 

Wieczór zonganizowany był bardzo sta 
mamnie, zawierając wiele momentów patrjo 
tycznych, stosownych do uro- 
czystości państwowej. Z 

— ODZNACZENI W POWIECIE. — 
Z powodu 14-tej rocznicy Niepodległości, 
zostałio dznaczeni w mieście i powiecie: 

P. Henryk Kuroczycki zastępca staro- 
sty srebrnym krzyżem zasługi po raz dru- 
gi; wójt gminy Lachowicze Józef Skrzyp- 
czyński, kierowmik szkoły w Niedźwiedzi- 
cach Stanisław Reymont, kierownik szkoły 
w Krzywoszynie Jam Płaskowicki i p. Ste- 
famja Bojarska srebrnymi krzyżami zasługi 

— POŻAR. W dniu 12 listopada z nie- 
wyjaśnionej narazie przyczyny w zabudo- 
wamiach Jankowskiego Feliksą mieszkańca c 
wsii Haszczym gm. Niedźwiedzice spali? się 
dom mieszkalny, chlew, szopa, 2 konie, 1 
krowa i 2 świnie. 

ZAB      
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grodźięh/ka 
— POŚWIĘCENIE MACHORCZARNI 

W dniu 18 bm. odbędzie się poświęc:1ie 
mowowybudowanej (Państwowej Fabryki 
Wyrobów Tytoniowych iw: Gnodnie. 

— ZABÓJCA CYGANA W SKIDLU-— 
ARESZTOWANY. — W związku z zabój- 
stwem w Skidlu cygama Brylewiicza, doio- 
mamem w dniu 8 bm., przeprowadzone do- 
chodzenie ustaliło, że zabójstwa tego doko- 

nał Zacharewicz Włodzimierz z zawodu 
szewc, zam. w Skidlu przy ul. Fabryszaej 
68, który w toku dochodzenia rrzyznai się 
do tego czymu i oświadczył, że będąc pija- 
nym „uderzył Brylewicza możem rzekamu 
w obronie Miszuka Jana, mieszkańca Ski- 
dla, z którym Brylewicz wszczął bójkę.-— 

Zacharewicza aresztowamo ii w dniu wczo- 
rajszym odesłano do sędziego śledozego II 
rewiru @а zastosowania środka zapobie- 
gawczego. 

— TARGNIĘCIE SIĘ NA ŻYCIE. 
W dniu 11 bm. w maj. Kotra - Borki, gm. 
Skidel, w zamiarze samobójczym postrzelił 
się w głowę z rewolweru służący teg:ż ma 
jątku Malinowski, Izydor, lat 18, Pow "dem 
tamgmięcia się ma życie miało być jakoby 
nieporozumienie z pracodawczynią i <ie- 

  

     
      
    

    
    

    
      
        

      
    
   
      

        

      

KINA P. T K. TEL. 214 
REECE CWRGAKCZTOE TO) PRZYCZETNASO Z BOÓKKEZZ 

Początsi seensów; 18,15, 20.15 1 22.13 

pPźwiękowiec 

kino „POLONJA* 
Pocztowa 4 

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

ARENA 
NAMIĘTNOŚCI 

W rolach gł. znskomits gwiazda Liana 
Haid i słynny pog om'a lwów Oskar 
łMarłen ze współudz:ałem trupy zkro- 
batów napowietrznych wszechświsto- 
wej sławy „5 ARTONIS'— Popularna 

piosenka: „Ty moje kobieciątko* 

wstęp Od 80 gr. 

   

    

Kino „APG LL 0” 
Dominik. 26. 

Korzystajcie z okszji cena wstępu ty!ko 
49 gr. na ten film p t. 

Dzisięciu z Pawiaka 
Bohaterska epopeja z Działalności Na- 

    

        

     
   

   

  

    
    
    
   

  

chowskiego 
W rojach głównych: Adem Brodzisz, 
Zofja Batyck », a" Lubieńska 

nni. 

KINO „PALACE“ 
Orzaszu. 13. 

Dziś! Dramat na tle stosunków spo 
łecznych w dobie intlacyjnej 

CE 

„DAMA ’ 
POD 

MASKĄ" 
W rolach głównych: Dita Pacio, 
Ariette  Marchal, Władzimierz 

Gajdarow | Hanryk George 

WSTĘP OD 49 GR. 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 

na raty 
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MAJOR P. VRAN 

Początek zaunsów 
с @. 6.15, — 3, — 10, 

Największy i najpotężniejszy dźwiękowiec ilustrujący najbardziej 

nieprawdopodobne ajednsk prawdziwedramaty z czasów wojuy 

światowej genjalnego ERRESTA LUBITSCA 

SRODNO, Barei | CZŁOWIEK KTÓREGO ZABIŁEM 
Lionel Barrymore, Philips Holmes I Nancy Carrol 

SKLEP RADJOWY „„LINNEIĘ** 
Grodno, ui. Dominikańska 1 tel. 186 

Konto czekowe P. K. Q. 82.157. 
— POLECA — 

za 190 zł. 
3-iampowy odbioFnik faćjowy, z lampami (Philips'a), 

į głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 
i sprzętem anitenowym 

NA 19 MIESIĘCY PO 10 ZŁ. 

wypłacenie mu należności. Malinowskiego 

przewieziono do szpitala w Skidlu, «dzie 

lekarz miejscowy wyjął mu kulę z czaszki. 

Życiu Malinowskiego niebezpieczeństwo 

mie zagraża. 

— MIŁE PORACHUNKI W dniu 6 о. 
m. we wsi Ciecierówika, gm. Wielka Br"o- 

stowica, zakończył się oddawna trwający 
spór pomiędzy  Olechnikiem Antonim a 
Szyblukiem Wasylem, gdyż Szybluk przy 
bijatyce tak ucierpiał ma zdrowiu, że le- 
karz stwierdził. bandzo ciężkie uszkodzenie 

ciała 

A nės К 
— Z ŻYCIA ZWIĄZKU STRZEL. -— 

W związku z Tygodniem Strzelca, urządzo- 
ma została akademja we własnej świetlicy 
mw. Byteniu przez miejscowy Oddział Związ- 
'ku Strzeleckiego. Okolicznościowe przemó- 
wienie wygłosili: Mieczkowski Wacław 1 
Krot Paweł. Po przemówieniach, chór 
członkiń i członków oddziału, odśpiewał 
pieśni legjomowe. Obecnych ma akademji 
było 100 osób narodowości polskiej, biało- 
muskiej i żydowskiej. Po akademji odbyła 
się zabawa itameczna. 

WALNE ZEBRANIE P. B. K. 
Odbyło sia tu walne zebranie członków P. 

В № w Słonne. Zagaił zebranie | 
sta Koślacz, poczem na przewodniczącego wy 
brano p. inż. Kazimierza Michalskiego. Sekre- 
tarka P. B. K. p. Zofja Macierzanka składa 
sprawozdanie z działalności T-wa, które w ży 
ciu sj:cłecznem S'onima odgrywa poważną те- 
lę. PBK prowadził w Słonimie kursy dla: anal- 
fabetów - żołnierzy 79 i 80 p.p. kurs szkoły 
powszechnej dla zawodowych podoficerów 0- 
raz kursy maturalne z wynikiem b. dobrym i 
siejąc ofiarnie oświatę w szeregach niewykształ 
conych lecz dobrych synów Ojczyzny. I tu na- 
leży z uzianiem podkreślić specjalne zabiegi i 
oddaną pracę p. Macierzanki, której zebrani zło 
żyli dowody swego wzruszenia 1 podzięki. Po 
sprawozdaniu rzeczowem, czlonek Komisji Re- 
wizyjnej złożył sprawozdanie kasowe oraz 
wniosek o udzielenie absołutorjum ustępujące- 
mu Zarządowi. 

Zebrani udzielają absolutorjum oraz podzię- 
kowanie. Kasa zamknięta została  deficytein 
600 złotych, z tego jest do ściągnięcia 400 zło 
tych od uczestników kursów maturalnych, resz 
tę 200 złotych zostaną uregulowane przez sub- 
sydjum p. Starosty Koślacza, który łaskawie о- 
biecał sumę tą zaofiarować. Na wniosek B 
Piotrowskiego postaniowiono SEA ilość 
ezłonków zarządu do 7-miu osób. Do nowego 
zarządu weszły, za małemi wyjątkami, te sa- 
me osoby. Życzymy nowemu Zarządowi PBK 
dalszej owocnej pracy. H. M. 

REWJA WILEŃSKA W SŁONIMIE 
W dniach 14 i 15 bm. Rewja Wilenska 

„Groteska* wystąpi ze znakomitym swym zc- 
społem w rewjach dla młodzieży oraz starsze- 
go społeczeństwa. Ze względu na dobre siły 
artystyczne oraz przystępne ceny Rewja liczyć 
może na powodzenie. 

Racjonalnie Ulokowana 
2 Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie, 
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wstęp od 75 gr. 
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Szafir lady Brandon 
ROZDZIAŁ Г 

O DZIWNYCH WYPADKACH W GIN- 
DERNEUF. 

(Historja, którą opowiedział major An- 

drzej Bojolć Jerzemu Lawrens, oficerowi 

jak przyjaciela; wygodna, luksusowa ka- 
juta do wypoczynek wymęczonemu oli- 
cerowi. Okręt popłynie ku upragnionej 
ojczyźnie. = 

Ale to było tylko marzeniem, a žy- 
cie wydawało się potwornym  koszma- 
rem. angielskiemu) 

+ 1 
jerzy Lawrens, oficer angielski, 51е- _ 

dział przed swym namiotem i ze wstrę 
tem patrzył na afrykańską pustynię. 

Kamienie, kępki wyschłej trawy, ane 
miczne krzaki tafasa z chudemi główka- 
mi na cieniutkich łodygach — nie był to 
piękny widok, mogący ucieszyć oczy pa- 
trzącego! 

Upały, zjadliwy pył pustyni, mala- 
rja, dysynterja, złe odżywianie i cuch- 
паса woda, a wreszcie uciążliwe pocha- 

dy poprzez rozpalone, znojne pustynie, 
odebrały zdrowie i siły Lawrens'owi. 

W miarę upadku sił wkradał mu się do 

duszy niepokój i rozpacz, które bardziej 
jeszcze zabójczy wpływ mają na bia- 

łych mieszkańców Afryki, aniżeli choro- 
by i cierpienia fizyczne... к 

Podtrzymywała go tylko myśl, że za 

miesiąc opuści znienawidzoną Airykę. Z 

Kano — fantastycznego czerwonego mia 

sta, siostry Timbuktu, — pociąg dowie- 

zie go po trzech dobach do Lagos. А 

tam stać już będzie na kotwicy, „Appum : 

sympatycžny kapitan Harris przyjmie g0 

2 

W oznaczonym terminie Lawrens 
przybył do Kano, ale okazało się, że 
musiał czekać dwa dni na pociąg w La- 
gos. Podróżnik spędził je na samotnej 
włóczędze pośród czerwonych glinianych 
domków, przyglądając się czerwonoskó - 
rym i żółtolicym mieszkańcom i  tłu- 
mom, płynącym bezustannie z trzydzie- 
stu bram miejskich ku rynkowi i odpły- 
wającym znów ż placu w trzydziestu 
kierunkach. 

W tajemniczem sercu Alryki burzy 
się i kipi 100.000 tuziemców, gnieżdżą- 
cych się poza glinianym murem, ciągną- 

cym się przez 20 kilometrów. Miasro 

Kano leży w odległości 800 kilometrów 
od brzegu morskiego na granicy północ- 
nej Nigerji i francuskiego Sudanu. Ka- 
rawany odchodzą stąd do Tunbuktu 
i do jeziora Czad... 

Na peronie dworca w Kano — czy 
wyobrażacie sobie państwo, peron w 
Kano? — Lawrensa wyrwało z samotnej 
zadumy ukazanie się nagle starego przy- 

    

Radło wileńskie 
Wtorek,d nia 15 listopada 1932 r. 

1140 Przegląd prasy pol. Kom. meteor. 
Czas. 14,55 Program dzienny.15,00 Коп- 
cent (dla młodzieży (płyty). 16,00 Wśród 
ty. 15,50 Muzyka (płyty). 16,00 Wśród 
książek. 16,15 „Psychologiczne podstawy 
mowych programów odczyt dla nauczycie- 
li wygł. dr. J. Kuchta. 16,30 Kom. Wileń. 
Aeroklubu. 16,40 „Czarodziejska moc ksią- 
żki* odczyt wygł. dr. H. Rygiel. 17,00 Kon 

cert symf. 17,55 Program na środę. 18,00 
Muzyka lekka. 1850 Rozmaitości. 19,60 
„Kierunek przeciwpolski: odrodzenia litew- 
skiego'* odczyt litewski. 19,30 Feljeton mu 
zyczmy. 19,45 Pras. dzien. radj. 20,00 Non- 
cert życzeń (płyty). 21,05 Dod. do pras. 
dz. radj. Wiadomości spontowe. 21,15 Kom 
cert. 22,00 Audycja wesoła: dwie mowele 
Kiornela Makuszyńskiego w radjof. 
Kom. meteor. 23,00 Muzyjka: taneczna. 

KURSY ELEKTROTECH *ICZNE | 

1 

  

i MIERNICZO - DROGOWE 
prowadzi Towarzystwo Kursów Technicz- 
nych. Adres: Wilno Holendernia 12 — 
gmach Szkoły Technicznej. 

Przy powyższych kursach będzie rów- 
nież uruchomiony Il kurs mierniczy dla słu- 
chaczy, którzy ukończyli w poprzednich la- ; 
tach kurs I. 
  

OGŁOSZENIE 
Kasa Chorych w Wilnie unieważnia skra- 

dzione w dniu 7 bm. w Oddziale Kasy w Po- 
stawach: 1) kwitarjusz sekwestratorski serii 
„300", zawierający niezużyte pokwirowania od 
NN 55—100 wł. (pokwit. na wpłaconą należ- 
ność z tytułu składek), zaopatrzone w odcisk 
okrągłej pieczęci Kasy Chorych w Wilnie, о- 
raz 2) kwitarjusz rozchodowy, zawierający nie 
zużyte asygnacje od NN 320—400., 

ь E. Katkowski 
KOMISARZ ZARZĄDZAJĄCY 

]. Gradowski. 
DYREKTOR. 
  

SKLEP OBUWIA 

WŁ. CZAPLIŃSKI 
Dominiksńska 8, filja Wielka 13. Poleca 
cbuwie własnej pracowni w wielkim wyborze 
damskie, męskie i dziecinne. Na sezou zi- 
mowy kalisze, Śniegowce, wielki wybór 
pantofli raznych oraz obuwie specjalne do 

Śniegow'ór po censch bardzo niskich. 
  

  

Będziesz wyglądał elegancko, zawsze 
modnie, gdy się ubierzesz w znanym zakia- 
dzie krawieckim 

SZ. KUNIN 
Dyplomowanego Krojczego w Paryżu obec- 
nie ZAWALNA 24 M. 1. I piętro. 

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ. 
tobiueą kosnerwuje, doskonali, odświeża, 2- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszezu- 
plający (panie). Natryski „Hormona” według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. |n- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do kaz- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

  

  

      
  

     

    

   

   

  

   

    

100 
METRÓW 

MIŁOŚCI 
Dż. kino „CASINO” 
  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5 28 

w pełnym szampańskiego humoru 
tilmie dźwiękowo śyiewnym 

ERNESTA L 
100 95 

Nad program: aktualja dźwiękowe: Seanse: 4, 6, 8, i 
żone. Bilety honorowe i 

POGORZELIKA 

ANKWICZÓWNA 

DYM/ZA 

  

    

  

CYBULIKI 
CHOR 

2 Ик " 

/      i 
( 

\ 

w tych dniach 
  

Dziś nareszcie długooczekiwana premiera. 
Najulubieńsza para aktorów, Światowo znany piosenkarz 

MAURICE CHEVALIER 
i czarujący słowik ekraun 

humoru, muzyki i 

bezpł. bezwzgl. nieważne, 

JEANETTE MAC DONALD 
s„GOBZINA Z TOBĄ 

UBICZA. uu. OSCARA STRAUSA 
czarownych 

10,15. W dn. św. o 2-ej, Na 1-szy seans ceny znó- 

@ & režyserji genjuszs 
realizacji 

melodyj. 

  

Dziś 
Gigsntyczne, tcynmtalae, genjalae w swe] prawdzie arcydzieło króls reżyserów CECILLA DE MILLE A 

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS Bezbożne dziewczę 
T agiczne przeżycia dzisiejszej młodzieży Najgłośniejsi artyści. Tysiące statystów. Kto tego flmu nie widzist — (en 
nic nie widział, Film ten tylka dla ludzi o silnych nerwach. Uprasza się Sz Publiczrość o przybycie na początki seaa- 
sów o g. 4, 6, 8i 10.15, w sobotę i niedzielę o g. 2ej 

niewsżne. 
Ne l-sy sean» ceny zniżone. Honorowe bilsty bezwzględnie 

  

  

  

  

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—%8. ® Nareszcie coś nowego! Zapomnisz o trcskach, kłopotach, zmartwieniach, oglądając dziś szampańską, pe- 

W. Z. P. Dźwiękowe kino ną humoru operetkę paryską 

MGLLYWOOD CZARUJĄCY CHŁOPIEC ППБ UEN! — — E 

(Onanas 1M9<kievis2a „22 & <У MR EE 
P d iel. 15-28. W rolach gł. ulub. piosenkarz bohater fi = ko ie HENRY GARAT MEG. NN TY » . ulub. piosenkarz bohater fi:mu „Kongres tańczy”. oraz gwiazda Paryž Ь 

== — — = о52 y LEMONNIER. Nad program: Atrakcje džwiekowe. Początek 0 godz. 4, 6, 2 10,15. ЗЕ 
DOKTOR NIANIA. = т ы = 

Zeldowicz (4 ht 40 do dwojga Dzis Wielki wspaniały, podwójny program! Najnowsza 160-procentowa dźwiękowa Komedija — Tarta w 16 
Rd WOJĄ al 

chor. seórne, wenery - is Žinai ky Kino-Teatr $ 
czne, a" тосго- m tylko z poważnemi „STYLOWY“ POR ROĄARS WSPÓŁCZESNY PA RKY 

od 9 do I, od 5 do 8 mapą wyjazd gd grud. _ Wielka 36 W, „polach głównych COLLEN MOORE i NEIL HAMILTON. i a < grud- 
VSC DEL, nia. Warunki skromne.“ 
DOKTOR Ofert! pod, „Niania -- 

leldowirzewa 60 „Šiova“. 
kuv'ece, weneryczne -- 

dów * h Parry 9. —.CLIIR 
'ul. MICKIEWICZA 22 5. 

tel. 277. Ra A 
Ša Mieszkanie 

2 pokoje z kuchnią do 
wy-ajęcia. Dowisdzieć Mh, Hzoryłelewiczgwa 

Choroby skórne, lecze- się Biaiostocka 6 — 1 
nie włosów, kosmetyka codziennie od 3 popoł, 
lekarska t operacje ko do 4.30 
smetyczne. = 
Przyjm. 11 -— 12; 5 — 
6 Witeńska 33 m. 1.— 
Z powodu wyjazdu na 
stałe do Warszawy w 
grudniu przerwie przy- 
jęcia. 

  

Potrzebny 
pokój umeblowsny w 
Śródmieściu chętnie 2 
utrzymaniem Zgłosze 
nia do Administracji 
Słowa dla K L 

p -     

jaciela Bojolć, który służył we francu- 

skim Sudanie. 
Niegdyś spotkali się po raz pierw- 

szy w Eton-College w Londynie. Dziś 
znów los zetknął ich ze sobą, jak to czę 
sto się zdatzało w Paryżu, na pokta- 
dach statków i w salonach kobiety, 
którą obaj cenili i szanowali głęboko 
— lady Brandon w Brandon — А5- 
bacy w Devonshire. Lawrens lubił szcze- 
rze swego francuskiego kolegę i oceniał 
zalety charakteru tego typowego,  fran- 
cuskiego oficera, ' wybuchowego jek 
proch, ale twardego, jak żelazo, sport- 
smena i dżentelmena w najlepszem t2- 

go słowa znaczeniu, tak drogiego dla 
serca każdego Angftika. 

Często też powtarzał mu zdanie, kt'- 

re w ustach Lawrensa było szczytem „o- 

chwały: „Nie jesteś typowym  Angli- 
kiem“. 

Bojolć przyjmował obojętnie tego 

rodzaju komplementy. Uważał je za u- 

sprawiedliwione, gdyż matka jego była 

rodowitą Angielką. 
Pomimo typowego wyglądu  francu- 

skiego oficera kolonjalnego: gęsta, krót- 

ka bródka, źle dopasowany mundur kha- 

ky i korkowy hełm, Bojolė spotkał 

przyjaciela bez zwykłych u Francuzów 
głośnych wybuchów radości. Uścisnął 

mu rękę i roześmiał się: В 

— Jerzy! Jak się masz, przyjacielu! 
Stęskniony do towarzystwa Lawrerns 

ucieszył się szczerze i twarz jego roz- 
jaśniła się w uśmiechu. 

Rozłożeni naprzeciw na wygodnych, 

miękkich konapach, w obszernem coupć, 

Nad program: Król sensacji Т' 

POTRZEBNE 
MIESZKANIE 
4 - pokojowe z wszel- emerytka 
kiemi wygodami, — w chce mieć 
centrum, nie na parte- parterze 

pokój 

Łaskawe zgłoszenia do ny — bez 
administracji dla W. 

2 POKOJE dla M. P. 
do wynajęcia. — Z —— 

    

ZA 25 ZŁ. 
— samotna, trzy, pięcio i 

na pokojowe odremonto -' 
słoneczny — wane z wygodami 

rze w cenie do 100 zł. świeżo odremontowa -' wynajęcia. 
mebli. Ła: 

skawe oferty składać 
- do redakcji „Słowa— 

8 aktach. 
M MIX p.t. „W NIEWOLI U SZEIKA" sensacyjno - wschodni dramat w 

  

MIESZKANIA 
sześcio - 

do 
Mickiewi - Magazyny 

cza 46. 

Zguby 

  

„Torgsinu* rozporządzają dużym 
towarów. Przekazy pieniężne na „Torgsin* przyjmują nastę- 
pujące banki: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Udziało- 
wy i Powszechny Bank Kredytowy, które gwarantują szyb- 
kie załatwienie przekazów. Walutę można również przesyłać 
w listach wartościowych do odnośnych oddziałów „Torgsian 

Przekazy pieniężne i przesyłki do Z.5.5.R. 
„Przedstawicielstwo handlowe ZSSR podaje do wiadomo- 

ści, iż ceny towarów „Torgsinu'' zostały znacznie zniżone. 
asortymentera 

prawem korzystania Z  ==— -=: —— "> 2 przy „Gosbanku”. Przesyłkami żywnościowemi zajmują się 
łazienki, Ul. Wiwulskie* ŁADNE ZGUBIONĄ wyłącznie firmy: „В-са Ракшзсу“ Bracka 22, ..B-cia Hirsz- 
go 5 m, 2. 2 lub trzy pokoje na książkę płozy 2 feld“ Bielaiska 5, zaš przesylkami odzieżowemi „B-cia jabt- 

“ “2 MIESZKANIA Ba nių ka T BE Wino dB rfid pam men wk a ° 
Si KREM z, a 9 -— 1. Oglą- powiat na imię Jana raz przesył ach żywnoś ciowych i towarowych jak również 

po pokoje z kuchnią Makow: piśmiennych informacyj (cennik i t.p.) po otrzymaniu znaczka 
—- dać od godz.” wszelkie wygody. 

poł. Do wynajęcia Popław- po 
ska 29. --   

  

    
opowiadali sobie koleje ostatnich lat žy 

cia i plany na najbliższe miesiące ur- 

lopu. Lecz Lawrens zauważył wkrótce, 

że jego francuskiego przyjaciela gnębi 

jakaś myśl, którą chciałby się podzielić. 
Najpierw Lawrens słuchał obojętnie, 

ale nagle zmienił się i opowieść przybra 
ła dlań tak żywe kolory, że pałał cieka- 
wością usłyszenia jej końca. 

Na pokładzie okrętu, oficer francuski 

— ciągnął dalej swą opowieść, szuka- 
jąc w przyjacielu pomocy w rozwikłaniu 
emocjonującej go zagadki. 

Z gorączkowem zainteresowaniem 
słuchał go Lawrens, od chwili gdy do- 
wiedział się, że nici tajemnicy szły ku 
kobiecie, którą kochał wiernie od wielu 
lat!. 

Gdy się żegnali w Londynie, La- 
wrens obiecał zasiągnąć informacyį 1 
Źródła i zawiadomić Andrzeja Rajolć. 

Oto co opowiedział Bajolć w dro- 
dze. : 

— Daję ci stowo honoru, Įerzy, že ni 

gdy nie zdarzyło mi się w życiu coś rów- 
nie nieprawdopodobnego i niewiarogod- 
nego! Nie zanam spokoju, dopóki tate- 
mnicy tej nie wyjaśnię. Myśl o niej prze 
śladuje mnie, nie daje mi chwili spoko 
ju. Czy nie zechcesz mi dopomóc. Brak 
mi waszej brytyjskiej flegmyv, waszego 
zimnego i pogodnego umysłu. Czy ze- 
chcesz. być Szerlokiem Holmesem, a ха 
będę twoim doktorem Watsonem? U- 
przedzam, że opowiadanie moje będzie 
długie. Ale musisz mi dopomóc. Do- 
brze? 

3 — 5Storty zam. we wsi Gir 
dziuny gm. Dziewieni-“ 
szki, uniewažnia się.   pocztowego udziela Przedstawicielstwo Handiowe ZSSR, War- 

Й szawa, ul. Koszykowa 4, tel. 906-66. 
  

  

-— Dobrze, — skinął głową Lawrens, 
— czekam tej emocjonującej opowieści! 

— Jak ci wiadomo, byłem w ostat. 
nich czasach pogrzebany żywcem w 
Tokotu. Tak, tak, wy w Nigerji, z wa 
szym klubem i grą w polo, nie możecie 
tego zrozumieć! Byłem żywcem pogrze- 
bany na najdalszym posterunku na po- 
łudnie ku Sacharze, w zapomnianej 
przez Boga wstrętnej dziurze, w któicj 
na myśl o Algierze mąciło mi się w głc- 
wie... 

— Byłem oderwany od pułku, od 

bulwarów, kawiarni, klubu, od wszyst- 

kiego, co czyni życie znośne — czuiem 

się jak w mogile, zasypanej piaskami 'o* 

nemi... 
—- Znam to dobrze, — przerwał chlo- 

dno Lawrens. — Zaczynaj już o tej ta- 
jemniczej historji, jestem ciekaw, co Сир 

tam spotkać mogło? ` 
— (Codziennie słońce wschodzi i za- 

chodzi, na niebie, bez jednego obłocz- 
ka! Wyblakłe niebo nad głową, a pod 
nogami piasek i piasek... 

W glinianym murem otoczonym for- 
cie, moi senegaiczycy gryzą sobie palce 

w przystępie szalonej nudy i tęsknoty, 

— jazda na mułach to jedyna rozrywka! 

Trzeba mieć silną wolę i zdrowe 

nerwy, by w tej atmosferze nie zwarjo- 

wać. Szakale i jastrzębie, to jedyne to: 

warzystwo. Czasem od strony jeziora 

Czadu przechodzą karawany, lub bandy 

Tuagerów, spragnionych „białej krwi”... 
To dopiero prawdziwe szczęście dla 

nas: pędzić na mułach przed oddziałem 

i strzelać w uciekających tuagerów! 

  

    
    

Prukarnia wydawnictwa „SŁOWA”, 
Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

za Seb si ai ri a LTE IAL 0 

— Opatrznošė zesłała ci tę tajemni- 
czą przygodę, — zaśmiał się ironicznie 
Ławrens, — czemu więc się skarżys”> 

— Tak i gdyby nie tajemnicza przy 
goda, zwarjowałbym, — odrzekł poważ- 
nie Francuz. — Była ona dia mnie błe- 
gosławieństwem, — niestety, opłaconem 
zbyt drogo! Zbyt wiełu ludzi zginęło w 
tej przygodzie, abym mógł z niej sie 
cieszyć! Jedną z ofiar był podoficer za- 
bity podstępnie przez jednego z żołn'=- 
rzy, w chwili, gdy garnizon forieczny 
obchodził zwycięstwo! Dlaczego? 2а 

co? Dniem i nocą prześladują mnie te 

pytania i nie mogę zrozumieć tajemnicy 
tego morderstwa! 

— Słyszałeś pewnie o francuskich 

fortyfikacjach w Sinderneut (dałeko, da- 

leko na północ od Sinder), na północ са 

Nigerji? Właśnie tam, rozegrała się tra- 

giczna tajemnicza scena. 

— Posłuchaj mnie uważnie. Pewnegu 

rana, równie upalnego, jak wszystkie 

poprzednie i późniejsze, siedziałem w 

pyjamie przed filiżanką kawy i ziewa- 

łem rozpaczliwie po fatalnej nocy. W ka 

szarach rozdawano legjonistom śniada- 

nie i budzili tych, którzy zaspali, 67 

znów rzucić ich w ten wrzący kocioł 

jakim była nasza pustynia. 

Zapalałem papierosa, gdy dopadł do 

mnie zdyszany ordynans dławiąc się 

ze zmęczenia, meldował coś o arabie 

zdychającym wielbłądzie. 

(D. c. n.) 

“


