
Rok Xi. Nr. 289 (3096) 

WILNO, Środa 16 listopada 1932 r. | 
Redakcja i Administracja: Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od g, 9 do 4 Telefony: Redakcji — 17-82, 

STWA: 
{ NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego, 

BIENAKONIE — Bufet Kolejowy, į NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 

BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, i NX.-SWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

DĄBROWICA (Polesie) — Ksiegarnja K, Malinowskiego, GSZMIANA — Ksiegarnia Spółdz, Naucz. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, Е 

GLĘEBOKIE — ul, Zamkowa — W, Wlodzimierow P0STAWY — Księgarnia Polskjej Macjerzy Szkolnej, 

GRODNO — Ksiegarnja Ek „Ruch“, B Е STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch*, 

RORODZIEJ —- Dworzec Kojcjowy_-—. K Smarzyasėi: SŁONIM — Księgarnia О. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

aa a a” Ro: — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, uł, 3 Maja5 
+ 7 

* * © > 

LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateskį, kiewicza 24, F, Juczewska, 

MOŁOLECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

PRZEDSTAWICI 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“.     

   
   Odministracjį — 228, 

        

   
   

        

    

i „katy. Graz 
пей о proc, drożej, 
rzyjniuje zastr 

u dowodowego 2 gr. 

PRENUMERATA miesjęczna z odniesieniem do domu, lub z 

przesyłką pcztową 4 zł,, zagranicę 7 zł, Konto czekowe P,K,O. | 

Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczcyn nu 

saciesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz Z prowi 

Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabełaryczne o 50 proc, drożej, Administracja n 
   

   

  

wiony        

    

cze 

  

    

$prawa bardzo pilna 
W związku z akcją obrządku wschod 

niego wielokrotnie już wskazywaliśmy 
na palącą konieczność zorganizowania 
na większą skalę planowych badań nau- 
kowych, dotyczących dziejów unji koś- 
cielnej w Polsce i wpływu unji na kul- 
turę polską. 

Sytuacja obecna jest niezwykle wy- 
mowna wskutek swej  paradoksalności. 
Kapłani, prowadzący akcję, nie mają naj 
mniejszego pojęcia o tem, co się działo 
w tejże dziedzinie przed wiekiem lub 
przed kilku wiekami; popierający akcję 
cudzoziemscy jej entuzjaści korzystają ie 
dynie z tendencyjnej rosyjskiej literatury 
(bo źródeł polskich właśctwie niema); 
prawosławni zaś, zwalczający nietylko 
akcję, ale nawet ideę unji (tak!), z bar- 
dzo poważną miną podają coraz to no- 
we dociekania „historyków*, odznacze- 
jących się wielkim polótem wyobraźni i 
małem przygotowaniem naukowem. 

Nie chodzi jednak tylko o praktyczne 
względy, — znaczenie badań naukowych 
dotyczących wogóle dziejów wyznań w 
Polsce, jest o wiele większe. Przecież 
myśmy jeszcze nie skończyli budowania 
Polski, a dopiero zaczęliśmy budować 
nową polską psychikę obywatela wiel - 
kiej, wolnej Poski. Czeka nas jeszcze 
praca olbrzymia. S 

Ale czy można mówić poważnie o 

wychowaniu państwowem w szkole lub 

w wojsku, jeżeli z przeszłości naszej nie 

wydobyliśmy najgłębszych i najistot- 

niejszych przeżyć naszych  pradziadow, 
—-przeżyć, związanych z religją? 

Pamiętać wciąż musimy, że tak, jak 

dziś na plan pierwszy wysuwają się za- 

gadnienia narodowościowe, których roz- 

wiązanie decyduje 0 sile wewnętrznej 
państw, tak dawniej zagadnieniami pod- 

stawowemi, najżywotniejszemi były za- 
gadnienia wyznaniowe. 

Poznanie — gruntowne i beznamięt 

ne — dziejów poszczególych wyznań w 

Polsce i stworzenie na tem tle wielkiej 

syntezy, ogarniającej całą naszą prze- 

szłość, jest zadaniem w chwili obecnej 
najpilniejszem!.. : 

Nasza historja podręcznikowa ma ię 

zasadniczą wadę, iż jest zanadto „ary- 

stokratyczna“, a raczej zanadto szlachec 

ka, nie w tem, naturalnie, znaczeniu, iż 

apoteozuje szlachtę (tendencje ultra -de- 

mokratyczne w podręcznikach nieraz są 

jaskrawe aż do zgorszenia!), — lecz tyl 

ko pod tym względem, iż dzieje Polski 

w obecnem popularnem ujęciu porwać i 

zapalić, mogą przedewszystkiem mło- 

dzież szlachecką. 
Grunwald, Kirchholm, Wiedeń, po- 

wstania — to są czyny wybitnie szla- 

checkie. Nie mogło zresztą być inaczej 

wówczas, gdy warstwy  uprzywilejow?- 
ne ponosiły największy i najzaszczyt- 
niejszy ciężar obrony kraju. Ale dziś każ 

dy nauczyciel historji stwierdzi, że mło- 

dziež niejednakowo reaguje na prze: 

szłość. Młodzież szlachecka prędzej i 

łatwiej znajduje w przeszłości swych 

prawdziwych lub wyimaginowanych 
przodków i łącząc się z przeszłością, 

ma mocniejszy grunt pod nogami w 
chwili obecnej. 

Dla młodzieży wiejskiej mamy właś- 
ciwie tylko króla Piasta, Racławice no i 

tłum współczesnych doktorów Soch, Żab 
Wron i t. p. 3 

A jednak masy ludowe mają w prze- 
szłości bardzo głębokie przeżycia i nie- 

raz występowały na widownię dziejową, 

jako czynnik bardzo poważny, a nawet 

decydujący. Łączy się te przeżycia prze- 

dewszystkiem z szukaniem Boga i obro 

ną wiary swych ojców. : 
Nie ulega wątpliwości, że poważnie, 

ściśle naukowe odtworzenie dziejów 

wszystkich wyznań w Polsce nietylko w 
wielu wypadkach zmieni nasz pogląd na 
poszczególne okresy naszych dziejów, 
nietylko pogłębi, a jednocześnie uprzy- 
jemni naukę historji w szkołach, — ale 
też przyczyni się do wzmocnienia ducha 

obywatelskiego w szeregach współczes- 
nej młodzieży. ; 

Znajdujemy się w okresie ksztaltowa 
nia się nowej rzeczywistości. Przyszłość 
przyniesie sporo zasadniczych zmian, ale 

im goręcej pragniemy jasnej przyszłości, 
tem mocniej musimy łączyć się z prze- 
szłością!.. 

Każdy obywatel Rzeczypospolitej po 
winien nietylko dobrze znać dzieje Pol- 
ski, ale w tych dziejach odnaleźć siebie!. 

Jeżeli ktoś chce skoczyć jak najdalej, 
musi cofnąć się wstecz, aby móc nabrać 
rozpędu, — zasada ta obowiązuje nietyl 
ko w sporcie, ale i w życiu kultural - 

rem. lm głębiej sięgniemy w przeszłość, 
im trwalej zachowamy tę przeszłość w 
sobie, tem dalej możemy posunąć się w 

przyszłość. : 
Są to rzeczy znane, choč stale niedo- 

ceniane. : 
Jak pilna jest sprawa rozpoczęcia za 

krojonych na szerszą skalę badań histo- 

rycznych, dotyczących dziejów różnych 
wyznań w Polsce, dowodzi znamienny 
dwugłos w ankiecie,  zorganizowanci 

przez Fundusz Kultury Narodowej. 
Prawie przed dwoma laty p. prezes 

Kady Ministrów, pułk. W. Sławek, jako 
przedstawiciel Komitetu Funduszu Kultu- 
ry Narodowej, zwrócił się do wszystkich 
niinistrów z prośbą o wskazanie, w ja- 
kich dziedzinach i w jakim zakresie naj- 
bardziej się odczuwa brak zorganizowa- 
nej pomocy ze strony nauki lub sztuki. 

Wyniki ankiety, (którą omówimy ob- 
szerniej) zostały ogłoszone w Pierwszeia 
Sprawozdaniu Funduszu Kultury Naro- 
dowej. 

Otóż sprawę zorganizowania badań 
dziejów wyznań w Polsce poruszyli dwaj 
ministrowie. 

Pan Minister 
stwierdza: 

Z zabiegami około przyswojenia wojsku i 
szerszym kołom obywateli państwa znajomości 
tych pierwiastków, których zaczątki tkwią w 
przeszłości polskiej, a które mogą obecnie wy 
wrzeć wpływ dodatni na pozytywne i pali- 
stwowotwórcze ustosunkowanie się obywateli 
do idei państwowej Polski — łączą się studja 
nad rozwojem myśli i instytucyj kościoła ka- 
tolickiego oraz wyznań niekatolickich w daw- 
nej Polsce. Związanie bowiem żołnierza z ideą 
państwową nietylko myślowo, ale i uczucio- 
wo, a to na podłożu świadomości wiekowego 
współżycia jego instytucyj wyznaniowych z 
państwowością polską — stanowi pierwszo 
rzędną doniosłość dla moralnego nastroju tego 
żołnierza... 

Pan Minister Wyznań Religijnych 
Oświecenia Publicznego po obszernem 
uzasadnieniu potrzeb zorganizowania 
naukowych badań z zakresu dziejów wy 
znań w Polsce, dochodzi do takich wnic- 
skow: 

Uznać należy, iż najpilniejszą a zarazem 
nieodzowną potrzebą byłoby powołanie do zy- 
cia odrębnej placówki naukowo - badawczej 
do ogółu spraw wyznaniowych o charakterze 
ściśle naukowym, działającej w kontakcie z 
Ministerstwem WR i OP. 

Zadaniem jej byłoby między innemi: —a) 
wywoływanie ruchu w kierunku badań w dzie 
dzinie wyznaniowej i ogólne organizowanie 
tych badań, b) utrzymywanie kontaktu ze spe 
cjalistami - naukowcami do poszczególnych 
zagadnień, c). opracowywanie poza 
zagadnień dla Ministerstwa WR i OP.; d) 
kwalilikowanie poszczególnych prac do nagród 
i subwencyj; e) udzielanie porad i wskazó- 
wek dla publicystów i dziennikarzy. 

W zakresie potrzeb, związanych z wyzna- 
niami religijnemi, bardzo dotkliwie odczuwa 
się brak należycie przygotowanych  publicy- 
stów. 

Byłoby również pożądane umożliwienie po- 
wstania poważnego zastępu osób pracujących 
naukowo, któreby wyspecjalizowały się w 
sprawach katolickich i prawosławnych, a 
szczególnie w zagadnieniach: unijnem, sekciar 
skiem, žydowskiem i protestanckiem. 

Te dwa głosy ministrów czy nie są 
zastanawiające?.. Czy nie stwierdzają o- 
ne ponad wszelką wątpliwość, że spra- 
wa zorganizowania badań, dotyczących 
dziejów wyznań w Polsce, jest sprawą 
pilną? 

Ciężkie warunki materjalne nie po- 
zwalają obecnie myśleć o zorganizowa- 
niu odrębnej placówki naukowej, wy- 
łącznie poświęconej badaniom spraw wy 
znaniowych, ale przecież na mniejszą 
skalę, dałoby się już teraz zorganizować 
takie badania przy uniwersytetach i to- 
warzystwach naukowych; przedewszy- 
stkiem zaś możnaby „było zapoczątko- 
wać wydawanie specjalnego naukowego 
czasopisma. 

Pan Minister W.R. i O.P. w ten spo 
sób kończy swe uwagi na temat spraw 
wyznaniowych: 

Pożądana jest pomoc i współpraca z Mini- 
sterstwem WR i OP w dziedzinie, o której 
mowa, czołowych  instytucyj naukowych, jak 
Polska Akademja Umiejętności oraz Томаггу- 
stwo Naukowe Warszawskie, dalej takich spe- 
cjalnych instytucyj, jak Instytut Nauk Judai- 
stycznych, Instytut Badań Europy Wschodniej, 
Naukowy Instytut Katolicki (w Krakowie), In- 
stytut Spraw Narodowościowych (w Warsza- 
wie). 

Uniwersytet Stefana Batorego, Insty- 

tut Badań Wschodnich oraz Towarzy- 
stwo Przyjaciół Nauk rozporządzają od- 

powiedniemi siłami naukowemi i nale- 

życie zorganizowanemi warsztatami pra- 

cy, aby móc już teraz zapoczątkować tak 

potrzebne badania. 4 
Sprawa jest bardzo pilna. 

W. Charkiewicz. 

Spraw Wojskowych 

   e uwzgl zastrzeżeń 

„Dookoła francuskiego planu rt 

co do rozm    

  

Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołuje, Za dostarczenie n ситииносасТПСРСОС БМИНПОРАНЕЧОСИЧОЕРИЧЕСНИЕ МС OT TEODORO CYTOC I ZOOASADRE ROW ZADORA ODROSTY TEA AZ ERD ERROR 

  

rojenit 

  

Komentarze kė! genewskich 
GENEWA PAT. — Ogłoszony wczo 

raj francuski projekt rozbrojeniowy jest 
bardzo życzliwie komentowany w ge- 
newskich kotach politycznych. 

Przedewszystkiem podkreśla się bar- 
dzo ścisłe powiązanie kwestji bezpieczeń 
stwa i rozbrojenia w sposób, w jaki 
dotąd nigdy nie były traktowane. Kwe- 
stje te są organicznie powiązane między 
sobą i miepodobna ich rozdzielić, a 
zresztą kategorycznie podkreślone jest, 
że plan francuski stanowi nierozdzielną 
całość. Bardzo dobrze pomyślana jest 
koncepcja paktu konsultatywnego mają- 
cego obowiązywać wszystkie państwa. 
Stanowi ona pierwszą próbę wprowadze 

nia w życie postanowień .paktń Kelloga. 
Słuszna jest dalej definicja napastnika, 
mająca obowiązywać sygnatarjuszy pak- 
tu kontynentalno - europejskiego. beit- 
nicja ta opiera się na zasadzie, że napa 
stnikiem jest państwo, którego wojska 
zajmują terytorjum innego państwa. — 
"aką definicję napastnika Polska propo- 
nowała już przed kilku laty. 

Duży postęp w porównaniu z pak- 
tem Ligi stanowi także procedura dia 
stwierdzenia agresji. Podczas, gdy do- 
tąd decydować musiała Rada Ligi, co za 
wsze natrafiałoby na wielkie trudności, 
obecnie określenie napastnika odbywac 
się ma w ten sposób, że na żądanie pań 

Niemcy wobec pianu francuSskieg0 
BERLIN PAT. — Biuro Conti ogła- 

sza komunikat, precyzujący stanowisko 
miarodajnych kół niemieckich wobec 
francuskiego planu organizacji pokoju. 

Płan francuski — zdaniem kół nie- 
mieckich — nie jest projektem rozbroje- 
nia, lecz stanowi szkielet organizacji po- 
litycznej mocarstw europejskich, oparty 

. na znanym francuskim planie bezpieczeń 
* stwa. Jedynie w granicach tej organiza- 

cji politycznej uwzględniono kwestję 
rozbrojenia. 

Plan francuski — podkreśla komuni- 
kat — wprowadza w nowej formie za- 
sady protokułu genewskiego, których 
ostatecznym celem było zabezpieczenie 
terytorjalnego status qi. Plan iranct- 
ski zawiera pozatem błędy konstrukcyj- 
ne, ponieważ łączy zarządzenia, nadają- 
ce się do natychmiastowej realizacji 
z zarządzeniami, których wykonanie wy 
maga dłuższego czasu.. Projekty bezpie 
czeństwa, zawarte w planie  francuskitn 
mogłyby zostać dopiero wówczas prze- 
prowadzone, gdyby powstały w stosuńn- 
kach między wszystkiemi państwami wa 
kach między wszystkiemi państwami wa 
runki, których spełuienie poprzedzić mtu- 
si zarządzenia w sprawie bezpieczeń- 
stwa. 

Kwestje równouprawnienia  Niemiec* 
plan francuski pozostawia zupełnie o- 
twartą — wywodzi komunikat. Spełnie- 
nie roszczeń niemieckich odroczone zo- 
stało na czas nieograniczony, aczkotwiek 
umożliwia je przyjęcie przez plan iran- 
„ski zasady, żw myśl której wszystkie 

państwa wprowadzić muszę tę samą or- 
ganizację sił 1 rojnych. Duże zastrzeże- 
nia nasuwają również poszczegołne po- 
stanowienia planu. 

Koła niemieckie, uwzgiedniajac po- 
wyższe zarzuty, uważają, że zastosowa- 
nie planu francuskiego dać może tylko 
skąpe wyniki na polu rozbrojenia. Bez- 
pośredniem następstwem urzeczywistnie- 
nia planu francuskiego byłoby Odiocze- 
ne na czas dłuższy efektywnego rozbro- 
jenia. Również w części, odnuszącej się 
do kwestyj wojskowych, piaw irancuski 
zdaniem kół niemieckich — przystosowa 
„ny został w całości do potrzeb arms 
francuskiej. Plan przewiduje że inne pań 

„stwa europejskie mają wzorować się ча 
że Francja dąży do utrzymania różnicy, 
Francji. W końcu komunikat stwierdza, 
jaka zachodzi między armją francuską i 
innemi armjami. Rzeczywistego rów- 
nouprawnienia i bezpieczeństwa inne 
państwa nie otrzymają. 

  

„Precz z kanclerzem głodowym!” 
DEMONSTRACJA KOMUNISTÓW PRZECIWKO V. PAPENOWI W DREZNIE 

BERLIN PAT. — Kancierz Papen opuścił 

wczoraj Drezno, udając się według doniesień 
dzienników — do Halle, skąd powróci w cią- 
gu dnia dzisiejszego do Berlina. 

W czasie pobytu kanclerza w Dreźnie ko- 
muniści i narodowi socjaliści urządzili na uli- 

cach miasta demonstracje, w czasie których 
wznoszono okrzyki: „Precz z kanclerzem gło- 

dowym!* i grożono przejeżdżającemu kancle- 
rzowi pięściami. W chwili, gdy kanclerz wsia- 
dał przed ratuszem do samochodu, poseł naro- 

dowo - socjalistyczny Feyer krzyknął, grożąc 
pięściami: „Panie Bismarck, ustąpić!" Policja 
musiała kilkakrotnie interwenjować, rozpędza- 
jąc tłam pałkami gumowemi. 

  

  

40 tysięcy domów zalanych przez wedę 
SKUTKI TAJFUNU NAD WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO 

TOKJO PAT. — Tajfun, który szalał 
na wybrzeżu Oceanu Spokojnego spowo 

dował olbrzymie straty na bardzo dużera 

terytorjum. . 

Według ostatnich danych jest 26 za- 

bitych, 25 rannych i bardzo wiele osób 
zaginionych. Przeszło 100 budynków u- 

legło zupełnemu zniszczeniu, 2400 jest 

zniszczonych częściowo, zaś 40 tysięcy 

domostw zatopił nagły przybór wód, — 

spowodowany gwałtownym deszczem. -- 

Z miast najwięcej ucierpiała Jokohama. 

Jest wiele zniszczonych mostów. W wie- 

lu miejscach wicher powyrywał z korze - 

niami dużo drzew. 
TOKJO PAT. — Liczba osób, zagi- 

nionych w czasie tajfunu dochodzi do 

100. Z powodu przerwania komunikacji 

telefonicznej i telegraficznej bliższych 

szczegółów brak. 

  

Wymijająca odpowiedź Roosewelta 
w sprawie długów wojennych 

LONDYN PAT. — Roosevelt odpo- 

wiedział na telegram Hoovera zaprasza- 

jący go na konierencję do Białego Do- 

miu w sprawie długów wojennych. 

I 4 ai o i iii SS AWEOZ. 

Budżet Francji 
PARYŻ PAT. — Dziś rozdano w parlamen 

cie expose budżetowe na rok 1933.— Expose 
stwierdza, że początkowy deficyt budżetowy 
na rok 1933 wynosił 12,100 miljonów fr., lecz 
ustawy w sprawie równowagi budżetowej i w 
sprawie konwersji rent, uchwalone w 1932 ro 
ku zredukują ten deficyt do 8 miljardów. — 

Wzmocnienie kontroli podatku dochodowe- 
go i niektóre posunięcia fiskalne dostarczą je- 
szcze 2,5 miljarda. Również budżet obciąży 
suma 1550 miljonów, przekazanych na realiza- 
cję planu t. zw. outillage national i 2,070 mil- 
ljonów, otrzymanych po utworzeniu kasy eme- 

wojennych. 
Pozostały deficyt w wysokości 2 miljardów 

pokryty zostanie przez nowe kompresje, z cze- 
go 773 miljony otrzyma się dzięki obniżce pen 
syj urzędniczych, zaś 595 miljonów z emery- 
tów wojskowych i uczestników wojny. 

Budżet na rok 1933 wyraża się liczbą — 
47802 miljony z nadwyżką dochodów w sumie 

na rek 1933-ci 
22 miljony. Expose ministrów finansów i bud 
żetu, podkreśla, że budżet wykazuje bardzo 
znaczną deilację w porównaniu z budżetem r. 
1932-go, Całość kompresyj na rok 1933 wyra- 
ża się sumą 5,327 miljonów, tj. 10 proc. bud- 
żetu roku 1932. 

  

Afera podatkowa we Francji 

PARYŻ. PAT. — Sędzia Śledczy, pro- 
wadzący dochodzenie w sprawie nadużyć 
podatkowych, dokonywanych przy współ- 
udziale Banku Handlowego w Bazylei, 0- 
trzymał listę 1018 osób, skompromitowa- 
nych w tej sprawie. Prokurator postano- 
wił podzielić akta sprawy pomiędzy 38 sę- 
dziów śledczych, ażeby proces mógł odbyć 

się jak najprędzej. 

Odpowiedź ta nie jest zadowalająca 
i nosi charakter wymijający. Roosevelt 

zasadniczo przyjmuje propozycję Hoove- 
ra, ale odsuwa spotkanie na okres póź- 

niejszy. Oświadcza on, że udaje się do 

swej posiadłości w stanie Georgia, aby 

odbyć konierencję polityczną z przy- 

wódcami demokratycznymi obecnego 

kongresu. 

Doradza on pozatem  Hooverowi, a- 

by ze swej strony odbył również konie- 

rencję z leaderami republikańskimi, bo- 

wiem kwestje, wysunięte przez noty bry 
tyjską i francuską, wywołują w osta- 

tecznym skutku odpowiedzialność, którą 

wziąć mogą na siebie tylko czynniki, wy 

posażone w autorytet wykonawczy i u- 

stawodawczy. 

Roosevelt przesuwa tę decyzję na 

odpowiedzialnych przywódców kongresu 

którzy już po części wypowiedzieli się 

odmownie. 

(swa, napadniętego komisja konstatacy j- 
na, składająca się z dypłomatów i at- 
taches wojskowych, akredytowanych 
przy rządzie tego państwa, stwierdziła- 
by napaść. 

Na podstawie tego Rada  udzieliła- 
by państwu napadniętemu pomocy, kto- 
ra w ramach tego paktu regjonalnego i 
w ścisłym związku z postanowienianu 
rozbrojeniowemi, pomyślana jest znacz-* 
nie skuteczniej, miż w pakcie Ligi. Co 
się tyczy projektu organizacji wojskowej 
— to projekt francuski wychodzi ze słu- 
sznego założenia, że nie można porów- 
nywać armji zawodowej, jak Reichswe- 
hra, z armją opartą na systemie obo- 
wiązkowej służby wojskowej, Dlatego 
też projekt zmierza do uniiikacji systenm 
służby wojskowej, jak również materja- 
łu wojennego. 

Zasługuje na uwagę, że projekt stara 
się oprzeć na istotnym stanie zbrojeń 
różnych krajów, a to przez uwzględnie- 
nie przedpoborowego wyszkolenia woj- 
skowego, organizacyj o charakterze woj- 
skowym, sił policji itd. 

Bardzo ściśłe postanowienia w spra- 
wie kontroli w ramach paktu kontynen- 
talnoe - europejskiego idą po linji postu- 
latów, wysuwanych przez delegację pol- 
ską w czasie ostatnich prac w  prezy- 
djum konferencji rozbrojeniowej. 

Projekt trancuski przewiduje regular- 
па kontrolę conajmniej raz na rok. — 
Wreszcie w dziedzinie spraw morskich 
zasługuje na uwagę zapewnienie przez 
pakt specjalnego traktowania floty poni- 
żej 100 tvsięcy tonn. 

SIR SIMON W GENEWIE 
GENEWA PAT. — Sir John Simon, 

który przyjechał specjalnie do Genewy, 
celem złożenia w prezydjum  konierencji 
rozbrojeniowej deklaracji o stanowisku 
/ielkie Brytanji w sprawie rozbrojenia, 

miał wygłosić czpose w dniu 16 bm. —— 
lecz odłożył je do czw: . — Należy 
przypuszczać, że sir Simon chce uprzed 
nio przestudjować plan francuski. 

Plan francuski w oświetieniu 

prasy 
PARYŻA 

PARYŻ PAT. — Prasa francuska obszernie 
komentuje plan organizacji pokoju, „Le Petit" 

Parisien* uważa, że projekt bierze pod uwagę 
wszystkie p dyskusji, jaka toczyła się w 
Genewie jest całością, z której nic nie 
można wyjąć, ani zmienić. 

Według Pertinaxa pian organizacji pokoju 
może zadowolić iteologów, lcdyna jego nie- 
dogodność polega na tem, że nie ma dosta- 
tecznego kontaktu z rzeczywistością. 

„La Republique" podkreśla, że płan stuży 
bezposrednim interesom kra 

daniem „La Victoire" trzeba iadać nie- 
. zwykłą dozę iluzyj, aby uwierzyć, że Niemcy 

przyłączą się do planu, w dodatku z nieprzy- 
A woli. | ślą, ż ynniki 

„Le Journal" podkre: że cz ет no- 
wym w planie jest artykuł morski, wedłu, 
którego nie można będzie przeprowadzać żad- 
nej redukcji, nie zawierając jednocześnie paktu 
śródziemnomótskiego.. 

LONDYNU 
> LONDYN PAT. i Francuski plan AA 
jeniowy omawiany jest przez prasę angielską z 
dużą dozą życityaści, ale równocześnie z po- 
ważnemi zastrzeżeniami, 

„Times“ stwierdza, že sens ogólny projektu 
francuskiego nie jest w sprzeczi i z propo- 
zycjami angielskiemi. Płan francuski uwzgłęd- 
nia pozatem specjalną sytuację państw, położo 
nych poza kontysentem europejskim, jak Wiel 
kiej Brytanji i Stanów Zjednoczonych. Biorąc 
więc plan Trancuski jako całość, niema trud-- 
ności dla salis zz” powie jedna 

Brytanii i meryki, aby wytworzyć jeden 
zgodny schemat ograniczenia zbrojeń, który wi 
nien także zaspokoić niemieckie pretensje rów 
nouprawnienia. Niektóre szczegóły planu wywo 
łują jednak zastrzeżenia „Timesa”, jak np. pro 
pozycja kontroli międzyjNnodowej większych 
objektów uzbrojenia, jak tanków i ciężkich ar 

+ mat, w sensie oddania ich ewentualnie do dys- 
pozycji Ligi Narodów i pozostawienia w kraju 
z którego pochodzą. Również definicja napast- 
nika i procedura ustalenia go wywołuje wąt- 
piiwości „Timesa. 

Zdaniem dziennika, niedopuszczalne jest u- 
warunkowanie urzeczywistnienia planu Od wy- 
konania gwarancyj, ustalonych w pakcie Kel- 
log — Briand. — Art. 16 paktu jest bardzo 
kwestjonowany i dlatego nie należałoby dal- 
szych ograniczeń zbrojeniowych odkładać do 
czasu, kiedy kwestja sporna i raczej teoretycz 
na będzie przesądzona. Należy pamiętać -— 
kończy dziennik — że najbliższem „zadaniem 

jest załatwienie niemieckich pretensyj równou- 
prawnienia i że ta sprawa nie powinna uto- 

nąć w powodzi innych. в : 

„Daily Tetegraph“ i „Morning Post“ wy- 

rażając się pochlebnie o całości planu, wysuwa 

ją również zastrzeżenia co do poszczególnych 
kwestyj. „Manchester Guardian“ krytykuje plan 
francuski jako zbyt skomplikowany i obawia 
się że system militarny przewidziany w tym 
planie dałby Niemcom możność całkowitej mi- 
litaryzacji kraju. 

ROKOWANIA JAPOŃSKO - MANDŻUR- 
SKO - CHIŃSKIE NIE DOSZŁY 

DO SKUTKU 

MOSKWA. PAT. — Rokowania japoń- 

sko - mandżursko - chińskie, które miały 

się odbyć dzięki pośredmictwu sowieckie- 

mu, mie doszły do skutku z powodu odmo- 

wy dowódcy powstańców chińskich. 

ЕПЕЛОНО ЗОрЕСУСвЕИМО 

TELEGRAMY 
PRZENIESIENIE DO REZERWY 

WARSZAWA. PAT. — Dziennik Perso- 
najlny. M. 8. Wojsk. z dnia 15 listopada br. 
zamieszcza zarządzenie p. Prezydenta Rze- 
cezypospolitej o przeniesieniu do rezerwy 
generała brygady dr Romana Góreckiego, 

generała brygady dr. Feliksa Amtoniego 
Maciszewskiego, ppłk. Zyndrama Marjana 

Kościałkowskiego, mjr. Stefana Seweryna 
Sokołowskiego. 

SKANDAL Z POGRZEBEM OFIAR 
KATASTROFY WARSZAWSKIEJ 

WARSZAWA. PAT. Komisarjai 
rządu na m. st. Warszawę komunikuje: 
Dynekcja firmy Haberbusch i Schiele po- 
wierzyła pogrzeb ofiar katastrofy przy ul. 
Krochmalnej zakładowi pogrzebowemu p. 
firmą „Sawmor*, przy placu Trzech Krzy- 

  

Firma Leon Sawnor, żemując na nie- 
szczęściu ludzkiem i dążące do jak najwięk- 
szych zysków, użyła najgorszych karawa- 
nów, zwłoki złożono do trumien nieodzia- 
ne, oraz nie poinformowano nodzin o ter- 
minie pogrzebów. 

Wobec tego komisarjat rządu na m. st. 
Wiarszawę zażądał natychmiastowego zer- 
wania umowy z firmą Leon Sewnor i po- 
lecenia urządzenia pogrzebów innej fimmie, 
oraz zarządził pociągnięcie do odpowie- 

dzialnošci kammnej firmy Leon Sawnor. 

FAŁSZYWE 20-ZŁOTÓWKI ? 

WARSZAWA. PAT. — Bank Polski 
komunikuje: W ostatnich dniach zatrzy- 
mamo fałszywy baniknot :20-złotowy II e- 
misji z datą 1 września 1929. 

Falsyfikat wykomamio na papierze zwy- 
czajnym gładkim, podczas gdy banknoty 
autentyczne drukowane są ma papierze 
rypsowym. Zmak wodny na manginesie, 
przedstawiający podobiznę króla Kazimie- 
rza. Wielkiego i skrót „20 zł.", jest ma fal- 
syfikacie mieudolnie maśladowany  tłusz- 
czem lub farbą drukarską. Rysumki na 
falsyfikacie są zamazane, nieuplastycz- 

FPalsyfikat naogół wykonany jest mie- 
zbyt udatnie. Różni się zasadniczo kolo- 
rem 1 wykonaniem rysunków na przedniej 
stronie, wobec czego nie jest trudny do 
mozpoznania. 

KONFERENCJA POLSKO - GDAŃSKA 
GDAŃSK. PAT. — 14 listopada po po- 

łudniu komisarz generalny Rzeczypospoli- 
tej Papee odbył z wysokim komisarzem 
Ligi Narodów Rostingiem i prezydentem 
Senatu dr. Ziehmem rozmowę, podczas któ 
rej poruszono szereg spraw, dotyczących 
między imnemi pertraktacyj, odbytych o0- 
statnio w Wamszawie z delegacją nzeczo- 
znawców gdańskich, która dziś rano przy- 
była do Gdańska, celem otrzymania dal- 
szych instrukcyj od Senatu. 

W wyniku odbytej pomiędzy komisa- 
nzem generalnym Rzeczypospolitej, wyso- 
kim komisarzem Ligi Narodów i prezyden 
tem Senatu rozmowy, delegacja rzeczo- 
zmawców wyjechała do Warszawy, celem 
prowadzenia dalszych pertraktacyj. 

KATASTROFA SAMOLOTU POL- * 

SKIEGO NA LITWIE 

RYGA. PAT. — Z Kowna donoszą, że 
wczoraj w godzinach wieczornych w po- 

bliżu Ucian lądował przymusowo wskutek 
ciemności polski samolot. Aparat dozmał 
ciękich uszkodzeń. Jeden z lotników pol- 
skich kpt. Władysław Pokorny odniósł cię- 
żkie obrażenia i został przewieziony do 
szpitala w Uciamach. 

Towarzysz jego Władysław, Pietniunia 
wyszedł z wypadku bez szwanku i zmaj- 
duje się w dyspozycji miejscowych władz. 
Lotnicy zezmali, że lecąc w pobliżu grani- 
cy zbłądzili i musieli lądować ma terytor- 
jum litewskiem. 

TROCKI OTRZYMAŁ WIZĘ DO DANjI 

STAMBUŁ. PAT. — Tutejsze poselstwo 

duńskie udzieliło Trockiemu wizy na tygo- 
dniowy pobyt w Damji, upewmiwszy się 
przedtem, że Trocki: będzie miał prawo po- 
wrócić do Tureji. Cele podróży Trockiego 
są nieznane. 

STAMBUŁ. PAT. — Trocki wraz z ro- 
dziną wyjechał do Kopenhagi przez Mar- 
sylję na pokładzie parowca włoskiego „Pra 
ga'. Wyjazd Tnoekiego trzymany jest w 
ścisłej tajemnicy. 

— @— 

Oiwarcie ses]i parla- 
menternej w Rumunji 
BUKARESZT PAT. — W dniu 15 b. 

m. nastąpiło otwarcie sesji parlamentar- 
nej w obecności króla, który przybył w 
towarzystwie Wojewody Michała. 

Król odczytał orędzie, w któretm 
stwierdza m: in., że w dziedzinie polity- 
ki zagranicznej Rumunja będzie dążyła 
do zrealizowania swych celów, któremi 
są skurupulatne poszanowanie traktatów 
dotrzymanie sojuszów, rozwój  przyjaz- 
nych stosunków z innemi państwami, 

współpraca z Ligą Narodów. 
Orędzie podkreśla dalej znaczenie 

zagadnień finansowych i gospodar- 
czych i oświadcza, że rząd uczyni wszy 

stko celem utrzymania równowagi.
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SILVA RERUM 
„Cudze chwalicie, swego nie zna-- 

cie"... żeby należycie poznać to „swoje”, 
trzeba nieco się oddalić i wówczas 
spojrzeć z lotu ptaka, a jeszcze lepiej — 
posłuchać co o nas mówią inni. 

Niedawno z czasopisma czeskiego 
dowiedzieliśmy się, że poezję wileńska 

reprezentują Hulewicz, Arcimowicz, Fal- 

kowski i Hałaburda. 
Dziś możemy się dowiedzieć, jakich 

mamy w Wilnie artystów — rzeźbiarzy. 
W wytwornie wydanej monografji o 

twórczości Wittinga autor, Władysław 
Kozicki dokładnie zarysowuje stan poi- 

skiego rzeźbiarstwa chwili obecnej, i, po 

dokonaniu przeglądu „asów*, tak mówi 

o innych wybitnych rzeźbiarzach poł- 

skich: 
Także inni rzeźbiarze współcześni, któ- 

rych zastęp jest dość liczny, jak na nasze ubo 
gie społeczeństwo, może nawet zbyt ficzny, 

z mniejszą lub większą intensywnością wyra- 

Bik swe odrębne indywidualności. Pomijając 
takie krótkotrwałe meteory talentów, jak le- 

sław Biegas i Anastazy Lepla, wymienič wy- 
pada tych, którzy pracują i tworzą: w War- 

szawie.. w Krakowie.. w Poznaniu, we Lwo- 

wie, w Wilnie — Piotr Hermanowicz, Leona 

Szczepanowiczowa i coraz częściej jako rzeź- 

biarz (polichromowane drzewo) występujący 

jako znakomity malarz Ludomir Ślendziński. 

A więc pamiętajmy: Hermanowicz, 

Szczepanowiczowa, Ślendziński!... 

Kurjer Poranny (315)) podaje cie- 

kawe wyniki ankiety na temat dziesięciu 

najwybitniejszych Polaków doby obec- 

nej. 
3 W wyniku obrad jury została ustalona 

następująca lista, zawierająca wysunięte przez 
plebiscyt czytelników „Kurjera Porannego" na- 
zwiska dziesięciu majwybitniejszych Połaków 

chwili obecnej w dziedzinie wiedzy, sztuki i 

1) Wiedza: prof. Tadeusz Zieliński. 
2) Literatura: Leopold Staff. 
3) Teatr: Stefan pcz. 
4) Muzyka: Karol Szymanowski. 
5) Mafarstwo: Leon Wyczółkowski. 
6) Rzežba: Henryk Kuna. 
7) Film: Pola Negri. 
8) Sport: Janusz Kusociński. 
Dwa miejsca wolne zostały zajęte 

nazwiska: 
3) Marji Curie-Skłodowskiej (wiedza Ścisła) 

10) Ignacego Paderewskiego (muzyka). 

Na te osoby padła największa ilość 

głosów, ale dało się ustalić i drugą li- 

stę laureatów, która wygląda w ten spo- 

sób: 
1) Wiedza: prof. Aleksander Briickaer. 
2) Literatura: Wacław Berent. 
3) Teatr: Ludwik Solski. 
4) Muzyka: Jan Kiepura. 
5) Malarstwo: Wojciech Weiss. 
6) Rzeźba: Ksawery Dunikowski. 

7) Film: Władysław Starewicz. 

8) Sport: Stella Walasiewiczówna. 
Dwa miejsca wolne zajęli: 
9) Kazimierz Tetmajer (literatura). 
10) Halina Konopacka (sport). 
Wszystkie nazwiska są tak znane, 

iż nie wymagają komentarzy. 
Dobrze więc jest, iż popularnością 

cieszą się osoby, które na to całkowici: 

zasługują. Lector. 

Francuski 
budzik 
pretyzyjny 
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Teatr szkolny zapoczątkowany przez 

wileńskie teatry miejskie w roku obec- 
nym, spotkał się z paru stron z dość ©- 

strą krytyką. Nie uważam tego za słusz- 

ne. Mniejsza o „Niebieskiego Ptaka", bo 

przecież ta śliczna bajka, jest tylko za- 

początkowaniem teatru szkolnego, i nie 

może więc sama tworzyć programu. 

Program teatru szkolnego, musi rzecz 

prosta składać się z 'itworów  przede- 

wszystkiem polskich. Na to zgoda. Z te- 

go rodzaju krytykami dość łatwo „dojść 

do zgody pod warunkiem cierpliwego 

wyczekiwania na dalsze kroki wileńskie- 

" go teatru szkolnego. 

Nie sposób się natomiast zgodzić na 

zarzuty natury oszczędnościowej i peda- 

gogicznej. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ino 

że uiścić nawet 50 groszy miesięcznie 

za dziecko, nie powinien być do tego 

zmuszany. Wątpię jednak, czy znajdą się 

rodzice, którzyby odmówili dziecku tej 

przyjemności, o ile dziecko naprawdę 

samo zechce. I tutaj najważniejszą rze- 

czą jest to, ażeby dziecko samo chciało 

iść do teatru. O ile tylko zechce 50 gr. 

SŁOWO 

Rocznica zwycięstwa w Paryżu     
Od 14-tu lat rok rocznie obchodzi Paryż 

uroczyście rocznicę zwycięstwa. Tego roku ob- 

chody były mniej wspaniałe, niż w latach po- 

przednich, przyjętym jednak zwyczajem udały 
się poczty sztandarowe, celem złożenia hołdu 

SA
 

przy grobie Nieznanego Żołnierza, 
pod Łukiem Triumfalnym. 

Na zdjęciu naszem widzimy poczty szta- 
darowe, maszerujące przez Pola Elizejskie w 
kierunku Łuku Triumfalnego. 

złożoneg » 

  

Tajemnica willi w Brzuchowicach 
TRAGICZNA ŚMIERĆ DWOJGA MŁODYCH LUDZI 

LWÓW PAT. — Prasa popołudniowa dono 

si o tragicznej śmierci dwóch młodych ludzi, 

jaka wydarzyła się w jednej z willi w Brzucho 

wicach. Mianowicie niejaka Henryka  Werba, 

która ukończyła gimnazjum w Lublinie 1 przy 

— © — 

Lot žmy Johnson 

ORAN. PAT. — Zmana lotniczka Amy 

Johnson  -Mollison przybyła tu o godzinie 

19,30, a o godzinie 23,30 odleciała w dalszą 

drogę do Niamey. Między Londynem a O- 

ramem lotniczka zatrzymała się w Barcelo- 

mie dla nabrania benzyny. 

IIS TESINIO T IKT TIPAI TS V TRS 

była do Lwowa celem zapisania się na wy- 
dział humanistyczny uniwersytetu lwowskiego,* 
zawarła bliższą znajomość z Izaakiem Hoeni- 
giem, kierownikiem jednej z firm handlowych. 

W piątek przybyli oboje do Brzuchowie i 
zamieszkali 'w jednej z tamtejszych willi. — 
Służba, nie słysząc dziś rano żadnych oznak 
życia z pokoju, zajmowanego przez modą pa 
rę, otworzyła zamknięte drzwi i ujrzała obo- 
je, leżących w kałuży krwi, zaś obok nich po 
rzucony rewolwer. 

Jak się okazuje, Henryka Werba zawarła 
równocześnie znajomość z pewnym lotnikiem, 
i zachodzi prawdopodobieństwo, że powodo- 
wany zazdrością Hoenig zastrzelił swą kochan 
kę, a następnie sam- pozbawił się życia. 

Światowa konferencja gospodarcza w 1933 r. 
GENEWA. PAT. — Sir John Simon, 

(który jest przewodniezącym komitetu ra- 

dy organizacji światowej konferencji gos- 

podamczej i fimansowej, zwoła majpienw 

ten komitet. 
* Pierwszem zadaniem tego komitetu 

jest ustalenie daty konferencji gospodar- 

czej. W kołach Banku Rozrachunków Mię- 
dzynamodowych, którego rada administra- 
cyjna odbyła wczoraj posiedzenie w Bazy- 
lei, panuje opinja ekspertów, przygotowu- 

jacych konferencję londyńską, że zebra- 
mie się tej konferencji jest bezeelowem, za- 

mim mie zostanie załatwiona sprawa dłu- 
gów i zamiim nie mastąpi stabilizacja fumta 
amgielskiego. Te dwa warunki, jak się zda- 

je, mają ze sobą załązek. 
W kołach dobrze poinformowanych pa- 

nuje pnzekonanie, że Wielka Brytanja tym 
czasem nie chce ustabilizować funta, aby 

  

Sprawa Dunikowskiego 
PARYŻ. PAT. — Sędzia śledczy zako- 

munikował Dunikowskiemu, że jednomyśl- 
mie orzeczenie trzech ekspertów wypadło u- 
jemnie dla jego rzekomego wynalazku. -- 
Obmońca Dunikowskiego wniósł matych- 
miast protest, twierdząc, że pomiędzy eks- 
pertami znajduje się osoba, mależąca do 
rady administmacyjnej pewmego towarzy- 
stwa, posiadającego kopalnie zlota. Treść 
orzeczenia została również zakomuniko- 
wana adwokatom stron cywilnych. 

TZ tor | 
poprzez czyste 

przestworze wolne 

od kurzu, dymu 

i sadzy, dając moc 

cudnych wrażeń, 

KRZEPI UMYSŁ ! CIAŁO 

  

  

Niemiecki generał na czele armji Boliw]i 
W tych dniach prasa argentyńska sy- 

gnalizowała znamienny wyjazd: na Tuksu- 

sowym panostatku „Europa“, odplywają- 

cym z Hambunga, udał się do Nowego Yor 

ku człowiek, zameldowany w dokumentach 

podróży jako dr. Kundt, który jednak mie 

jest nikim innym, jak mało znanym w E- 

uropie, ale zato głośnym w Ameryce geme- 

rałem Kundtem. 
Ten były niemiecki wojskowy z czasów 

wielkiej wojny, został później „wygryzio- 

my” z Reichswehry przez wrogą mu kote- 

rję, wszedł był jednak iw kontakt z Boliwją 

i przedstawiciel tej republiki zapnopomo- 

wał mu imieniem swego rządu podjęcie się 

misji zreformowania ma modłę niemiecką 

armji tego państwa. 
5 lat z kolei spędził generał w La Paz. 

Ziarwsze odziamy: po cywilnemu, lub w mun- 
durze zbliżonym do mundurów angielskich, 

był on nieoficjalnym szefem armji, którą 

też zongamizował w doskonały sposób. Nie 

stety dla miego, dr. Kumdt ma polityce się 
nie znał ii nie chciał się znać, sądząc, że bę- 
dzie to dlań najlepszą ochroną. Zrazu było 
tsik istotnie, ale wmeszcie pozbyto się ge- 
nerała Kundta. Wrócił do Niemiec bez więk 
szego zmamtwienia, jako że boliwijskie gra 
tyfikacje dały mu możmość zebramia ła- 

s о00 

Czy zwłoki Ronsarda? 
W tych dniach w Saint - Cosnes koło 

Tours we Francji podczas robót ziemnych -— 

przeprowadzonych w miejscu, ma którem — 

wedle przypuszczeń — winien sie byt znajdo- 
wać zapomniany grób Ronsarda, wydobyto z 
ziemi szkielet dość dobrze zachowany. Nieste- 
ty, niedbałość robotników sprawiła, że rozbite 
na części zostały przesypane wydobytą zie- 
mią. Dopiero później inżynier prowadzący го- 

boty zorjentował się, że może tu chodzić o 
zwłoki największego poety francuskiego Odro- 
dzenia, który wywarł tak wielki wpływ 1 na 
Jana Kochanowskiego. 

Przypuszczenie to ma wszelkie pozory praw 
dopodobieństwa i komisja archeologiczna ba- 
da odszukane szczątki. Być może jednak, że 
nie uda się jej z całą pewnością ustalić czy 
ma się tu do czynienia napewno ze zwłokami 

PREST. 

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

KLASY 

napewno się znajdzie chociażby kosz- 

tem... yo — yo. 
Pozostają jeszcze względy pedago- 

giczne. Osobiście, jestem gorącym zwo- 

lennikiem nietylko teatru szkolnego, zle 

i kina. Nauczyciel przyszłości, to ilustra 

tor obrazów świetlnych, lub scenicznych 

przy pomocy słów (oczywiście, w geo- 

grafji, historji, w znacznym stopniu ii 

teraturze. i t.d.) olbrzymia większa 

dzieci nie korzysta przecież z muzeów. 

Muzeum w projekcji świetlnej, duch 

epoki w dramacie historycznym stanie 

się o wiele łatwiejszym do strawienia, 

niż słowo niezawsze krasomówcze i SU- 

chy materjał bibljoteczny. 
Byłoby bardzo dobrze gdyby i ki- 

no miejskie poszło w ślady teatru szkol- 

nego, wyświetlając na osobnych poran- 

kach filmy naukowe. Kino szkolne stano 

wiłoby doskonałe uzupełnienie teatru 

szkolnego i odwrotnie. Wszystko to, co 

ubarwia naukę, podnieca ciekawość, usu 

wa apatję i obudza zainteresowanie, 

jest z punktu widzenia pedagogicznego 

zawsze pożądane. 
Przejdźmy teraz 

   

do rozpatrzenia i!:- 

  

  

dnego kapitału. W pawę lat później wy- 
buchła wojnia ii obecnie Boliwja uczuła je- 
dnak konieczność pomocy generała. 

Oficjalnie gen. Kundt udaje się do La 
Paz dla zbadania, jakie możliwości kolo- 
mizacyjne przedstawia miejscowa. puszcza 

  

Straszliwa katastrofa, która zdarzyła -się 

w niedzielę rano przy ul. Krochmalnej, wstrzą- 
snęła głęboko nietylko mieszkańcami stolicy, 
ale rozeszła się szerokiem echem po całej Ро!- 

sce. 
Z pod gruzów zwalonej Ściany browaru 

Haberbusch i Schiele wydobyto 18 trupów. Z 

Žh“ [OTERIT PONSTWOWEJ W 

nej strony tego problematu może jeszcze 
ważniejszej. Oto czy by i inne muzy 
nie poszły za dobrym przykładem  tea- 
tralnej? Możeby np. Związek Literatów 
zechciał urządzić zbiorowy wieczór au- 

"torski dla młodzieży szkół średnich? 

Bodaj, czy nie więcej zbliżyłoby to szko- 

ię do literatury współczesnej, niż wszy- 

stkie nawoływania do modernizacji pro- 

gramów. Bo nim się programy zmoderni- 
zują, trafimy już jako dostojni klasycy 

do wypisów szkolnych, potomkowie 

tych, którzy nas nazywali grafomanani, 

będą musieli uczyć się analiz i dat, i, 

cała rozkosz bezpośredniego kontaktu 

z młodzieżą będzie niepowrotnie straco- 

na. Apeluję do kol. Hulewicza, iżby do 

tego nie dopuścił i uraczył młodzież so 

fidną wiązanką, naszych oczywiście, сел- 

zuralnych, płodów ducha, zjadanych z 

powodu „krezusu* przez myszy na stry- 

chach. ; 

Zaapelować również należy do lite- 

ratów polskich i o teatr dla dzieci i mło 
dzieży. Teatr szkolny winien mieć swčį 
osobny repertuar, opracowany pod k3- 
tem widzenia pewnych postulatów dy- 

daktycznych. Największą wadą  dotycn- 

czasowego repertuaru dziecinnego, jest 
jego wyłączna bajkowość. Nie można w 

  

  

dziewicza nad Amazonką. Boliwja. stała 
się w epoce powojeminej terenem koloniza- 
cji niemieckiej, którą zahamowały pierw- 
sze lata kryzysu, ale która obecnie odżywa 
właśnie wiskutek ciężkiej sytuacji w sa- 
mych Niemczech. Prest. 

BRZTOWYJECHRZIA 

Katastrofa przy ul. Krochmalnej w Warszawie 

4-ch ciężko: ranny: osób, 
szpitala 3 osoby zmarły. 

‚ Ilustracja nasza przedstawia usuwanie gru- 
zów. Na ścianie widoczne są ślady zniszczone- 
KPA Rtóry stał się grobem kilkunastu 
osób. 

przewiezionych — 40 

ŠŽUZĘESLI WEJ 

KOLEKTURZE 

dziecku wytwarzać wrażenia, że świat 
dobra i piękna jest jedynie światem z 
bajki. Trzeba zawczasu wytwarzać w 
niem siły do walki o dobro. jakże ceną 
byłaby inp. inscenizacja ks. „Serce Ami 
cisa. Postacie, Garrone, Garrofi, kalabyj 
czyka Henryka i t.d. nie byłyby już pa- 
staciami z bajki. To byłby już rzeczywi- 
sty, bliski, namacalny świat szkolny, każ 
dego dziecka. 

Jest to raczej jednak wina literatów, 
niż teatru, że takiego repertuaru jeszcze 

dotychczas niema. Może jednak ktoś za- 

interesuje się tym. projektem? Arct, czy 

M.W.R. i О. P. Dotychczas niezmordc- 

waną pionierką teatru szkolnego była 

p. Strzelecka w Warszawie ze swoją „ja 

skółką”*. Zasadniczo jednak takie Jaskół- 
ki powinny mieć gniazda we wszystkich 

miastach, a w pierwszym rzędzie w Wil 
nie. 

Teraz muszę sobie pozwolić na ma 
leńką dygresję. Zapomnijmy na chw 

o teatrze, a rozważmy możność gazety 

dla dzieci ze szkół powszechnych. Nie- 

dawno związek wydawców wydał groź- 

ną odezwę do wypożyczających gazety 

i do konsumentów. jednakże trudno za- 
przeczyć że nietylko bieda jest przyczyną 

niedorozwoju naszego czytelnictwa. I tu 

   

w okresie mokowań ze Stanami Zjednocze- 
nemi móc powołać się ma chwiejność fun- 
ta, eelem uzyskania dogodniejszego zała- 
twiemia sprawy długów. Przewiduje się na- 
met, że w majbliższych tygodniach funt 
jeszcze bardziej spadnie. Co się tyczy ro- 
kowań (4 sprawie długów, to przewiduje 
się, że będą ome dlugie i ciężkie, gdyż Sta- 

ny Zjednoczone wysuną żądanie zapłacenia 
przez dłużników pewnej globallnej sumy na 
wzór załatwienia sprawy odszkodowań w 
Lozannie. 

Rokowania mogą potrwać wiele mie- 
sięcy i. dlatego mależy liczyć się z tem, że 
konfereneja zebrać się może dopiero w le- 
cie 1933 roku. 

    

ODCZYT o MÓZGU 
LUDZKIM 

„Umysł ludzki powinien szukać rekordów 
przedewszystkiem w dziedzinie twórczości du- 
chowej, w rozwoju myśli i wiedzy!“ — Tae- 
mi mniej więcej słowami zakończył swój cie- 
kawy odczyt p. prof. Rose. 

Rzeczywiście, tak dobrze wiemy wszyscy, 
co się dzieje w dziedzinie rekordów sprawno 
ści fizycznej, nawet. ci, których to nie intere- 
suje, spotykają na każdym kroku nazwiska 
słynnych „biegaczy”, bokserów i t.d. Podon-- 
no nawet ostatnio wyznaczano rekordy zręcz- 
ności w yo-yo i zdarzało się, że klienci w 
sklepikach musieli czekać zanim kupiec skon- 
czy serję bezmyślnych wyczynów z yo-yo. 
Natomiast bardzo rzadko, gdzieńiegdzie ukaż2 
się, jakiś artykuł o nowych zdobyczach w nau- 
ce. Nie mówię oczywiście o jakichś  wielkici, 
sensacyjnych odkryciach. 

Z odczytu niedzielnego, w którym prof. 
Rose w formie przystępnej dla laików dał sze- 
reg wiadomości o naszym mózgu; dowiedzie- 
liśmy się, że od niedawna, bo zaledwie od stu 
lat, pracują uczeni nad zbadaniem tego źród:a 
naszych czynów i myśli. 

Pan profesor Rose, organizator i dyrek- 
Instytutu _ Badania Mózgu  Ludzkiego 
znany jako wybitny uczony w tej dziedz - 

nie, zaznacza skromnie, że to do czego nat- 
ka doszła, jest zaledwie początkiem wiedzy o 
mózgu. Badania mózgu są bardzo utrudnione 
i żmudne. Zbadanie jednego mózgu ludzkie- 
go zajmuje rok czasu. 

Dotąd jeszcze dowcipnisie, których dow- 
cip nie zawodzi, wtedy tylko, kiedy powtarża- 
ją banalne koncepty o kobiecie, używają jako 
argumentu o jej niższości umysłowej, że ma 
mózg lżejszy od mózgu mężczyzny. Ale waga 
mózgu niema znaczenia. Np. mózg szczura wa- 
ży stosunkowo do wielkości jego ciała, więcej 
niż ludzki. Ilość zwojów mózgowych również 
niema znaczenia. 

Niedawno odkryto zagadkę jakie właści- 
wości mózgu wpływają na większe, lub mniej 
sze zdolności umysłowe człowieka. Uczeni zna 
ją już ponad 200 ośrodków mózgowych, róż- 
niących się pomiędzy sgbą. Mózg bardziej zró 
żniczkowany pod tym względem, posiadaj.cy 

więcej środków różnie zbudowanych będzie 

wyższy. 
Rzeczywiście, nawet najwyżej stojące zwie 

rzęta, posiadają do 40 ośrodków zaledwie. 
Badania mózgu człowieka żywego może 

się odbywać jedynie przy pomocy drażnienia 

promieniami poszczególnych ośrodków mózgo- 
wych. 

> Prelegent podkreślał parę razy, że mówi 

o rzeczach znanych wielu osobom | obecnym 

na sali, być może, dla przeciętnego jednak in- 

teligenta były to rzeczy ciekawe i nowe. ; 
Czy nie jest prawdą, że zaabsorbowani 

wyścigiem materjalnym i fizycznym, za mało 

wiemy o tem, co się dzieje w dziedzinie sis 

tor 

— 900 

Kościół pod Warszawą 
budowany staraniem Automobil-Klubu 

W ubiegłą miedzielę, 13 bm. J. E. ks. 

biskup dr. Antoni Szlagowski dokomał ak- 

tu poświęcenia kamienia węgielnego pod 

budujący się kościół św. Krzysztofa, pa- 

inoma, automobilistów, wi Podkowie Leśnej 

pod Warszawą. 
Na przybywającego ks. biskupa z War- 

szawy specjalnym pociągiem kolejki elek- 

trycznej oczekiwali rw Leśnej Podkowie 

miejscowi księża z dziekanem grodziskim 

ks. Jóźwiakiem i proboszczem brwinow- 
skim ks. Kanieckim na czele, Komitet bu- 

dowy i bardzo liemie zebrana miejscowa 

ludność. 

Dostojny Pasterz poświęcił kamień wę- 

gielmy, a z kolei wygłosił bardzo serdecz- 

me przemówienie, w iktórem wyraził swą 
radość, że powstaje nowy Dom Boży, budo- 

wiany staraniem Automobil - Klubu Polski. 

Następnie kilka słów powiedział prezes bu 

dowy. b. minister Karol Bertonii, odczytu- 

jąc akt erekcyjny, zredagowany przez zna- 

mego poetę Iwaszkiewicza, mieszkańca Le- 

śmiej Podkowy. 

Namazie w: tym roku powstaje kaplica, 
obliczona: ma 500 osób, któma będżie pnzy- 
sztem. prezbiterjum kościoła. 

b. 

WILNO 

jednak, ażeby zwalczyć analfabetyzm 
powtórny, ażeby wytworzyć nałogi ku!- 

turalne, potrzeba zacząć od dzieci. Wy- 

dawanie więc wspólnemi siłami Zwią:- 

ku wydawców, całkowicie tylko pod 

pedagogicznym kątem widzenia  trakto- 

wanej gazetki — gazet byłoby czemš 

nadwyraz wskazanem. Udzielenie takie- 

mu pisemku poparcia ze strony M.W.R i 

O.P. b. duży nakład, dobre wydanie i 

mikroskopijna cena — oto grunt dla ta- 
kiej roślinki. Możeby tem naprawdę za- 
interesowało się Min. Oświaty i Zwią- 
zek wydawców. 

Dotychczas bowiem, o ile wiem są 

tylko pisemka dla dzieci inteligencii. 

Możliwie, że trafiają one i do szkół po- 

wszechnych. Są również dodatki dziecin 

ne w gazetach. Mam wrażenie jednak, , 

że rozchodzą się one tylko wśród inteli- 

gencji. Ogromna masa dzieci proletarja- 

tu i mniej liczna, ale jakże ważna licz- 

ba absolwentów szkół powszechnych nie 

ma nic do czytania w wieku  przejścio- 
wym. Trzeba temu deficytowi zaradzić. 

Nie mam wielkich nadziei, ażeby ta- 
wiązanka projektów doczekała się reali- 

zacji. W Polsce współczesnej, ażeby do- 

czekać się popularności, potrzeba kogoś 

„zerznąć”, „zjechać”*, „osmarować”, Pe- 

W _WIRZE STOLICY 
JĘCZMIENNA LAWINA 

Nie tyle zaszkodziła waląca się Ściana, co 

jęczmień. Gdyby śpichrz był pusty nicby ni- 

komu się nie stało — zawalone sufity palnętv- 

by tego i owego po głowie, ale zabitychby 

nie było. Tymczasem lawina jęczmienna zad:- 

siła 18 osób. 
Haberbusch i Schiele są w porządku, ko- 

misja fachowców ze zwykłą niefachowością u- 

znała, iż śpichlerz może bezpiecznie połknąć 

1500 ton jęczmienia, nigdy tyle nie było, obec- 

nie załadowano wszystkiego 900 ton lecz 

i ten ciężar wystarczył, by wypchnąć ścianę. 

Cudem ocałał Szmul Gombiński, który aku 

rat wstał w zamiarze wyjścia na podwórze; u 

drzwi spotkała go katastrofa — wydobyty z 

pod gruzów nic nie rozumiał i nie wiedział 

co się stało. | pierwsza rzecz, którą ujrzał, te 

dwa trupy: żony i dziecka, dostał ataku hi- 

sterji. 

Udało się też szoferowi Cieślińskiemu. Nie 

mógł spać: ech, powiedział sobie, wyjadę dziś 
wcześniej, może złapię frajera! Ledwo wyci2- 

  

gnął taksówkę z garażu — bach! Brat jego 

zginął. 

Wydostając z pod jęczmienia połamany 

stół, usłyszano w szufladzie jakiś  chrobot, 

otworzono — wiewiórka wyskoczyła 

żona, najzdrowsza w Świecie. 

Naturalnie, cała Warszawa chciałaby pójść 

zobaczyć rumowiska. Nieznośna policja obsa- 
dziła wyloty i dopuszcza tylko mieszkańców. 

Gdyby nie ta ostrożność, zginęłoby drugie t; - 

le ludzi — w tłoku. Współczucie dla ofiar og:> 

mne; i jeszcze mówią, że Polacy są antyse- 

mitami, a przecie 80 proc. ofiar, to Żydzi. 

Co obyło powodem katastrofy? Na miej- 

sce wypadku zjechało dwóch ministrów, pr*- 

zydent miasta, komisarz rządu i trzy tuziny 

fachowców: każdy wynajdywał inny, roz- 

tropny powód. Jak podczas pamiętnego z 

przed czterech lat zawalenia się kamienicy na 

Placu Starynkiewicza, kiedy to krzyczano, że 

woda podskórna, że teren nieodpowiedni, że 

trzęsienie ziemi — okazało się, że popros'w 

partacka robota. 

Prezydent Słomiński jako inżynier archi- 

tekt, co w Lublinie wybudował całą dzielnice, 

ma nieco doświadczenia w katastrofach budc- 

wlanych: gruzy powstałe z jęczmienia! orzekł 

on uczenie. Zwykli ludzie mówią, że belki iv;- 

ły spróchniałe i ściana zarysowana. 
Karol. 

Anonimowy wróg 
W stosunkach kupna i sprzedaży, pierw- 

szą rekomendacją towaru jest jego firma. Za- 
sada ta dotyczy zarówno dużych objektów han 
dlu, jak i najmiuejszych drobiazgów codzien- 
nego użytku. Oczywiście sama reklama towa- 
ru, a więc popularyzacja jego nazwy i produ- 
Kkuiącej firmy nie wystarcza. Nieodzowny.1 je- 
szcze atrybutem towaru jest jego dobroć. Wła- 
śnie dlatego nazwa firmy, która potraiila -s0- 
bie zdobyć zaufanie kiijenteli, jest. najlepsza 
gwarancją danego towaru. To też kupujący 
chętniej nieraz nabędzie droższy towar drob- 
tj firmy, aniżeli tańszy towar rieznanego po- 
chcdzenia, a więc i nieznanej jakości. .Dro- 
ga doświadczenia każdy z nas się przesonał, 
że w takim wypadku cena tańsza okazuje się 
de facto o wiele droższą, ponieważ nabycie 
złego towaru jest równoznaczne: wyrzuce- 
r.cm pieniędzy. Jeżeli chodzi o towary spożyv:- 
cze, lekarstwa, lub inne, których  koidumcja 
niogłaby mieć wpływ na nasze zdrowie — 
w: wczas towar anonimowy staje się wręcz 
mietezpieczny. Znamiennym przykładem tego 
rodzaju możliwości jest papieros. Jeżeli. kupu- 
jemy papierosy monopolowe, wówczas wiemy 

konale, że zostały one wyprodukowane w 

nejlepszych warunkach higjenicznych przez od- 

powiednio konserwowane maszyny tak, że naj- 
groźniejszy wróg ludzkiego zdrowia — bakte- 

rje chorobotwórcze — nie miały do tych pa- 

pierosów zupełnie przystępu. Ale oprócz pa- 

pierosów monopolowych, ukazują się od 

su do czasu inne papierosy, oierowąne pa 

czom przez .pokątnych sprzedawców. Papiero- 
sy, zwane „szwarcowkami“ są właśnie dosko- 
nałym przykładem anonimowego towaru. Gdy 
kupujemy papierosy monopolowe, za ich jakość 

ręczy mu Polski Monopol Tytoniowy, ale gdy 
ktoś kupuje „szwarcówki”, to najwyżej siyszy 

słowa zachęty ze strony sprzedawcy, ale nie 

otrzymuje przytem najmniejszej gwarancji. 

Zresztą uczciwej gwarancji całkowitego  bez- 
pieczeństwa tych papierosów nie mógłby ku- 
pujący nawet otrzymać. Nie jest to bynaj- 
mniej tajemnicą, że „szwarcówki* są wyrabia- 

ne w warunkach, urągających najbardziej pry- 

mitywnym warunkom higjeny, częstokroć w 

izbach, gdzie gruźlica, tyfus, ospa, szkarlatyna 
stale grasują i zbierają obfite żniwo. Zrozu- 
miałem jest że przy nieprzestrzeganiu żadnych 
zasad czystości osobistej przez doraźnych pro- 
ducentów, „szwarcówek'*, papierosy te stają 

się rozsadnikami bakteryj, groźnych nietylko 
dla naszego palacza ale również dla jego oto- 
czenia. 

A więc nietylko zły towar, lecz i groźne 
osobiste niebezpieczeństwo. „D, W, 

przei |- 
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wna moja sztuka „ržnąca“ doczekala sie 
popularności i rozgłosu. Dziesiątki bar- 
dzo słusznych inicjatyw spoczęły snem 

wiecznym w rocznikach gazet, Doczeka- 
ła się realizacji jedna jedyna Armja Prx- 

cy, ale i to w Niemczech. No, ale nie 

traćmy nadziei. Może następne pokole- 
nie będzie więcej twórcze, mniej apatycz 

ne. 

W dziele budowy naszej kultury mu- 

simy zacząć nie od 2-go kroku, ale d 

1-go t. j. od dzieci. Pokolenie odcho- 

dzące będzie sobie lubiało „wypić ma- 

leńko* i do tego wdroży najdroższe i i- 

tarośle. Jeżeli chcemy, ażeby większa 

liczba ludzi niż dotychczas poczuła po - 

pęd do konsumcji nietylko wódki i pi- 

wa, ale książek, gazet, teatru, a nawet ki 

na, bo jeżeli chodzi o wieś i małe mia- 

steczka to i ta konsumcja jest niedosta- 

teczna — musimy zacząć od najmłod- 

szych. W tym celu należy słowo „Szko- 
ła* znacznie rozszerzyć. Nie jest prze: 

cież szkołą tylko nauczyciel, tablica i 
książka. Szkoła jest to wszystko, co roz- 
wija, to wszystko, co składa się na bu- 
dynek naszej kultury. „Jeżeli chodzi nam 

o trwałość i wartość tego budynku, 
zacznijmy budowę od dzieci. 

Kazimierz Leczycki.



  

EGALITĖ 
Połacy, podróżujący po Zachodzie, 

szczególnie po Francji, bywają między in- 

nemi oczanowani tamtejszym demokratyz- 

MEM.. 
— Frameuska egalitė — oto jest wy- 

twór prawdziwej kultury — dowodził mi 

pewien pam, towarzyski i gładki człowiek: 

— Robotnik w granatowej bluzie rozma- 

wia sobie z ministrem jak z równym. Przy 

zinefu w bistro stanie szofer obok wielko- 

miejskiego eleganta i z jednakowym sma- 

kiem wypiją swój kieliszek wina. Gdy od- 
jeżdżasz, consićrge poda ci rękę, a ty u- 

ściśniesz ją kordjalnie. U nas daleko do 

tego. 
Nie chcialem rozczarowywać oczanowa- 

nego pana. Nie chciałem wyważać jego i- 

luzyj, które zawdzięcza zbyt powierzchow- 

nym obserwacjom, nie chciałem tłumaczyć, 

że wprawdzie Francuzi są demokratyczni, 

ale ich demoknatyzm polega ma czem in- 

rem. I że to właśnie naszym modakom pnzy 

trafia Się często, iż podają rękę consićr- 

geom „Albo przytrafia się imma niespo- 

dzizuka: consitnge, wytrącony z równowa- 

gi machalstwem naszego rodaka, daje mu 

lekcję prawdziwego demokratyzmu. Roda- 

cy bowiem nasi zagranicą często oscylują 

pomiędzy dwoma krańcowościami: albo 

robią za wiele padamdonóg, albo rozpy- 

chają się łokciami. Wracają zaś zachwy- 

<eni demoknatyzmem. 

Pana, który wielbił francuską egalitć, 

podziądnąłem przypadkiem w jednej z re- 

stauracyj wileńskich. Siedział sam, popi- 

3 piwo, założywszy wysoko mogę na 

nczę. Z pańską miedbałością rozmawiał z 

resławratorem, stojącym za bufetem. Może 

opowiadał mu o  uściskach robotników 

francuskich z ministrami. Było pusto: go- 

dz'ma poobiednia. 

Nagle do sali wszedł jeden z tych bie- 

daczyn bożych, jedem z tych jurodiwych, 

których dosyć jest w Wilnie. Zbliżył się do 

pecie. Zaczął prosić o datek głosem niewol- 

iczym, jamrzącym, mamolnym — głosem, 

który jest przynodzony  żebrakkom tutej- 

szym. Odźwiemmy, który odszedł był na 

chwilę ze swego stanowiska, wyskoczył z 

drugiego pokoju, aby wypędzić natręta. 

Pen. powstrzymał go gestem. Zwrócił się 

do żebraka. 
— Nie amoszę pokory: — rzek oschle —- 

chętnie wspomagam, ale z przykrością wi- 

dzę, kiedy obywatel wolnej rzeczypospoli- 

tej upokamza się i poniża. wobec inmego. 

Jesteśmy wszyscy równi, wszyscy Żyjemy 

w demokratycznem państwie. Co? 

Zobrak uśmiechnął się pochlebczo z 

przebiegłością udanego idjoty. 

 — Gdzież równi... Pan to pan. a ja.,— 

i pochylił się do ręki pana. 

„wanie pa. 

won! — zawołał niespodzie- 

Obserwowałem tę scenę przypadkowo z 

przyległego pokoju. I zadałem sobie pyta- 

nie: jak zachowywał się ten adorator ėga- 

Hte we Francji? Jestem przekonany, że 

pierwszy wyciągał kordjalnie rękę do eon- 

gikrge'ów i szoferów, wywołując na ieh 

      

twsrzach zdumienie. J 

Z SĄDÓW 
SPRAWA O PRZEMYT Z ŁOi w x 

PRZED SĄDEM APELACYJNYM 

Sensacyjny w swoim czasie proces b-ci 

Arluków i innych, skazanych przez Sąd 

Okręgowy za przemycanie towarów. z Łuo- 

twy, zmalazł się w ubiegły pomiedziałek i 

wtorek ma wokandzie Sądu Apelacyjnego. 

Proces ten, jak i niedawny proces Stra 

kuna, wzbudził w mieście powszechne za- 

imteresowanie, dowodem czego była „cho- 

«iażby zapełniona szczelnie przez publicz= 

mość sala. 
Ławę oskarżonych zajęli: S. Arluk, M. 

Ariuk, J. Brytan, H. Krasner, S. Goldberg 

i K. Sienkiewicz, wszyscy mieszkańcy Wil- 

na oraz J. Ettinger, mieszkaniec Wansza- 

  

  

Przewodniczył nozprawie sędzia Dmo- 
chowski w asyście sędziów Jodziewicza i 
Mijina. Alkt oskarżenia popierał podproku- 
rator Klasse. 

Poniedzialikowe posiedzenie wozpoczęło 

się przesłuchaniem kilku mowych świad- 

*ków, których zezrania mic jednak nowego 

do sprawy mie wniosły. Resztę dnia, jak 

również posiedzenie wtonkowe wypełniły 
przemówienia stnon. 

Ogółem zabiemali głos następujący a- 

dwokaci: Petrusewicz, Andrejew, Kuli- 

kowski, Smilg, Eydrygiewicz, Świda, En- 
get, Mołczawy i Cejtel. 

Każdy prawie z mówców w. długiem i 
wyczerpującem przemówieniu, starał się u- 
domwodnić, że tak mapoczątkowamie proce- 

sm, jak i wyrok skazujący, mogły li tylk» 

powstać na skutek nieporozumienia i w 

rezultacie prosił o calkowite uniewinmie- 

nie swego klijenta, 
Po przemėwieniu ostatniego z obroń- 

ców wywiązała się pomiędzy prokurato- 
rem a obroną replika, poczem sąd udał się 
na kwótką naradę, w rezultacie której o- 
głosi, że wydamie wymoku nastąpi dopie- 
ro 18-go bm. p. w. 

= 

Dia higieny 
Stanisław Frantkowski i Stanisław Sien 

kiewicz, zamieszkali w domu noclegowym 

gazy ul. Polockiej, okradli Teatr Letni. — 

Wantyłator elektryczny i kilka zatrzasków 
angielskich — oto cały łup. lle to może 
wymosić po przeliczeniu ma złote? Zale- 
dwie jeden tysiąc. 

— Tysiąc? — szawołali zdumieni zło- 
dzieje, usłyszawszy tę sumę w: wydziale 

ś : — nigdybyśmy nie przypuszcza- 
4i, że wentylator i zatrzaski tak drogo ko- 
szinją! 

— Nie mas 
liście ? 

— Dla higjeny i własnego bezpieczeń- 

stwa. Powietrze w domu nioclegowym jest 
iezmośne, warumki zdrowotne opłakane. 
Wentylator jest koniecznością. A prócz 
tego — czy panowie wiedzą, że tam z pod 
ręki kradną ? 

Tak przekonywał Stanisław. Frantkow- 
ski. Stanisław Sienkiewicz potwierdził. 

— Racja — powiedział:— kolega pra- 
wdę mówi. Ale tego żulika nabijem, Sta- 
Z e Cholera żyd tylko sto zlotych 
amał. 

bujać! Pocóż więc krad- 

     

  

й SŁOWO 

Dom, który grozi runięciem 
WILNO. — Z nieznanych bliżej powodów 

na murach posesji nr 15 przy ul. Sofjannej u- 
tworzyły się niebezpieczne rysy, co wskazuje 

że ji grozi katastrofa. 
Komisarjat policji powiadomił natychmiast 

o tem sekcję techniczną magistratu, która ze 
swej strony wydelegowała na miejsce specjal 
ną komisję. 

Wscnód słożca g. 7 01 

?zchóć słetcz g 1509 
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*OMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 13 LISTOPADA 
Ciśnienie średnie: 766. 

"Temperatura średnia: —l 

Temperatura najwyższa: --3. 
Temperatura najniższa: —5. 
Opad: — 

„Wiatr: północno - zachodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: zachmurzenie wzrastające. 

, PROGNOZA P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Chmurno i mglisto. — Po słabych noc- 

nych przymrozkach dniem lekkie ociepienie.—- 

Słabe wiatry południowo - zachodnie. 

MIEJSKA 

— Kanalizacja na ul. Kalwaryjskiej. 
„Wczoraj odbyła się w magistracie ko" 

ierencja poświęcona projektowi skanali- 

zowania dzielnicy za Zielonym Mostem 

W posiedzeniu wzięli udział przedstawi- 

ciele DOK, bowiem — jak wiadomo — 

wojskowość finansuje te roboty. 
Pożyczka na prowadzenie robót wy- 

niesie 230 tysięcy złotych i całkowici:: 

zostanie pokryta przez władze wojsko- 

we. Spłata jej będzie długoterminowa i 

sumy amortyzacyjne uzyska się zStks- 

ploatacji linji. 
Wobec tego, że plan robót jest w 

opracowaniu, prace na ul. Kałwaryjskizi 

magistrat spodziewa się rozpocząć nie- 

bawem. 
Zatrudnienie przy tem znajdzie więk 

sza liczba bezrobotnych. 

— NOWE KIOSKI GAZETOWE. — 

Kolejny kiosk gazetowy stąnął koł ulicy 

Styczniowej. Kiosk ten jest inny od usta- 

wionych pnaed paru miesiącami kiosków 

ma ul. Mickiewicza i Wielkiej, tak pod 

względem konstrukcji jak i ceny. Kiosk 

miejski kosztował 1025 zł., zaś kiosk zw. 

inwalidów (z ul. Styczniowej) — 650 zł. 

Budową kiosków ulicznych zajęli się 

jalk wiadomo wyłącznie inwalidzi, którzy 

projektują usiawić jeszcze w roku bieżą- 

cym 10 mowych kiosków. 

— NOWY RODZAJ JEZDNI W WIL- 

NIE. — Związek Cementowni Polskich — 

jak wiadomo — zaproponował magistrato- 

wi wileńskiemu ułożenie próbnego odcimika 

jezdni z kostki . cementowej. Właściwie 

jest to kostka z pewnej odmiany betonu 

zwanej duromitem. 
(Początkowo pnojektowano ukiadanie 

tej kostki ma ul, Gdańskiej, ostatecznie je- 

dnak wybór padł ma odcinek ul. Wileńskiej 

przy magistracie. Wbrew temu jednak po- 

dawaly niektóre pisma, odcinek próbny 

nie będzie sięgał od uiicy Dominikańskiej 

do uliey Żeligowskiego, a jedynie obejmie 

wąski przesmyk ul. Wileńskiej między ma- 

gistratem a cukiemią Rudnickiego, długo- 
ści 40 metrów. 

"Tryb robót podobny jest do czynności 
przy układaniu klinkierów, a więc na- 
przód usuwa się bruk i pewną ilość ziemi, 
ww, miejsce której nasypuje się grubą warst 

wę szabru. Po ubiciu go przez walcówkę, 
układa się kostkę na podobieństwo klin- 
kienu, z tą jednak różnicą, że kostkę се- 
mientową kładzie się wprost na posypany 
piaskiem i ubity szaber, lecz ma zaprawę 
betonową, która po wyschnięciu spaja ko- 
stki między sobą i z powierzchnią ubirece 
szabru. 

W. dniu wezorajszym, po ukończeniu 
robót wstępnych, które, zgodnie z umową, 
wykonał magistrat, przystąpiono do ukła- 
damia samych kostek. Ozynmościom tym 
przyglądaly się masy gapiów, tamując 
much ma wąskich w tych miejscach chodni- 
kach i utnudniając wykonywanie robót. 
Molestowania a nawet: łajanki pozostawa- 
ły bez skutku. 

W ciągu majbliższych paru dni roboty 
przy układaniu próbnego odcinka zostaną 
ukiończowie, a miasto nasze wzbogaci się 

w jeszcze jeden nodzaj jezdni gładkich. (j.) 

— SZPTTAL DZIECIĘCY. — Komisja 
samitarna zatwierdziła calkowicie decyzję 
magistratu wi sprawie zwinięcia szpitala 
dziecięcego ma Antokolu. Przyjmowanie 

chorych już przenwano i skierowuje się ich 
do ona, św. Jalkóba. Z dniem 1 grudnia 
s2pi dzieci. zostanie ikowici i Ia ęcy całkowicie zli. 
łowi 

WOJSKOWA 

a ROCZNIK 1912. — Rejestracja rocz 
nika 1912 ma się już ku końcowi. Po 1 gru 
dnia miejski wydział wojskowy pnześle po- 
siadane wylkazy do Stamrostwa Grodzkiego, 
w. celu sporządzenia list poborowych. 

AKADEMICKA 

— Czwartek Akademicki. — W dniu 17 
bm. w Ognisku Akademickiem przy ul. Wielkiej 
24 odbędzie się interesujący 4-ty Czwartek ua 
temat „Polityk. tolicyzm". damikans yka a katolicyzm“. Wstep dla aka 

  

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 
— Wartości artystyczne poezji romantycz- 

nej. Taki jest temat prelekcji prof. Manttets 
Kridla zapowiedzianej na dzisiejszą „Środę li- 
teracką”, która odbędzie się w siedzibie ZZLP 
(Ostrobramska 9) o godz. 20,30. Wstęp dla 
członków rzeczywistych i członków symya- 
DA. bezpłatny. Wprowadzeni goście płaca 

Fachowe oględziny domu potwierdziły cai- 
kowicie obawy, że 'Ściany mogą runąć, wobec 
czego nakazane zostało natychmiastowe ewa- 
kuowanie wszystkich lokatorów. W ten spo- 
sób 42 osoby będą zmuszone opuścić swe mie- 
szkania do czasu przepi enia niezbędnego 
remontu. 

  

KRONIKA 
— Odczyt dra jerzego Ronarda Bujańskie- 

go. — Wileńskie 1-wo Nowoczesnego Wycho 
wania wprowadza w roku bieżącym do prac 
swych zagadnienie sztuki w związku z probie 
mami wychowania i szkoły. łWobec podję- 
cia przez kierownika literackiego teatru dra Bu 
jańskiego w porozumieniu z Kuratorjum OSW. 
pięknej inicjatywy wprowadzenia do życia 
szkoły teatru, f-wo Nowoczesnego Wychowa- 
nia zwróciło się do dra Bujańskiego z prośbą 
o wygłoszenie odczytu dyskusyjnego na temat 
— „Znaczenie wychowawcze teatru dla mło- 
dzieży”. Dr Bujański znany zaszczytnie literat 
i teatrolog, odczyt ten łaskawie przyobiecai. 
Odbędzie się on w piątek 18 listopada o godz. 
7 po poł. w sali Kuratorjum OSW (Wolana 
10). Zarówno temat, jak osoba prelegenta, kió 
remu zawdzięcza Wilno wznowienie najpięk- 
niejszych tradycyj teatralnych, zainteresują bez 
wątpienia szerokie koła pedagogiczne, rodzi- 
cielskie i artystyczne, które będą mogły za- 
poznać się z akcją rozpoczętą narazie na terc- 
nie szkół średnich lecz zmierzającą do objęcia 
całej naszej młodzieży i dziatwy szkolnej 

Po odczycie dyskusja. Wstęp wolny. 
— Posiedzenie naukowe Wileńskiego T-wa 

Ginekologicznego odbędzie się dnia 17 bm. o 
godzinie 20-ej w lokalu Kliniki Położniczo - Gi 
nekologcznej USB (Bogusławska 3). 

Na porządku dziennym: 1) Demonstracja 
preparatu z Kliniki Położniczo - Ginekologicz- 
nej USB; 2) Dr A. Waszkiewicz — Przypadex 
jednostronnej wady rozwojowej przydatków; 
3) Dr R. Łuczyński — Typ miesiączkowania u 
kobiet na Wileńszczyźnie. 

— Odczyt pułk. Chrestowskiego. — W pią- 
tek 11 listopada w Kasynie oficerów przenie- 

sionych w stan spoczynku odbył się kolejny re 
ferat pułkownika Chrestowskiego o bitwach w 
roku 1915 w lasach augustowskich, swej nie- 

woli i różnych epizodach, związanych z poby 
tem w niewoli. 

Publiczność z wielkiem zainteresowaniein 
słuchała prelegenta i nagrodziła go obfitemi 
oklaskami. 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obywatelskieja Kobiet, na którem p. dr. poseł 
Stefan Brokowski wygłosi odczyt pt. „Rząd, 
parlament i społeczeństwo” odbędzie się dnia 
17 bm. o godz. 8-ej wieczorem w lokalu Zwią 
zku (Jagiellońska nr 3 - 5 — m. 3. 

Wstęp dla gości 30 gr, dla członkiń Związ 

ku bezpłatny. 
Imienne zaproszenia rozsyłane nie będą. 

— Resursa Rzemieślnicza w Wilnie w wy- 

konaniu swych zadań statutem określonych u- 

względniła w programie prac w sezonie bieżą- 
cym zorganizowanie cyklu odczytów na tema- 
ty ogólno-prawne oraz zawodowe, które wy- 
głaszane będą w każdą Środę w lokalu włas- 

nym przy ul. Bakszta nr 2. 
Już w najbliższą środę tj. 16 listopada 1b. 

o godz.ł 8 wiecz. dyrektor Izby Rzemieślniczej 
p. Kazimierz Młynarczyk wygłosi odczyt p.*. 

„Postępowanie egzekucyjne w oświetleniu no- 
wych przepisów egzekucyjnych". 

— WALNE ZEBRANIE PŁYWAKÓW. 
W czwiantek 17 bm. o 8 wieczonem w lokalu 
Banku Gospodarstwa Krajowego  (Śmia- 
deckich 8), odbędzie się Wialne Zebranie 
Okr. Zw. Pływackiego. - 

RÓŻNE 
,— Z życia towarzyskiego. — W dniu wczo 

rajszym 15 bm. w prywatnych apartamentach 
p. Wojewody i p. Marji Beczkowiczowej w 
pałacu zebrało się w godzinach wieczornych 
na herbacie liczne grono osób ze świata nau- 
kowego, literackiego, ze sfer wojskowych, u- 
rzędniczych i innych. Jak się dowiadujemy, 
dzień 15 każdego miesiąca będzie odtąd stałym 
dniem przyjęć u państwa Beczkowiczów. 

‚ — Walka ze szkarlatyną. — Wobec 
epidemji szlarlatyny w mieście naczelny 
lekarz szkół dr Brokowski przesłał wszy 
stkim zakładom okólnik, który omaw a 
akcję zwalczania epidemji wśród dzieci 
szkół powszechnych. — Jak dotychczas, 
dzięki celowym zarządzeniom i odpo- 
wiedniej opiece zanotowano w szkołach 
jedynie sporadyczne  zasłabnięcia na 
szkarlatynę. 

— Koło Pań Komitetu Ratowania Bazyliki. 
W związku z uchwałą powziętą na posiedze- 
niu Komitetu Organizacyjnego Pań Ratowania 
Bazyliki Wileńskiej, które się odbyło ата & - 
stopada rb. w Sali konferencyjnej Wojewódz- 
twa, dnia 14 bm. odbyło się w mieszkaniu JE. 
ks. biskupa Michalkiewicza posiedzenie wspoin. 
nianego Komitetu z udziałem przedstawicieli 
Komtetu Wykonawczego i w obecności 28 
ań. 
Ukonstytuował się zarząd w składzie nastę 

pującym: prezeska — pani rektorowa Jadwiga 
Opoczyńska; 3 wiceprezeski — p. mecenaso- 
wa Janina Burhardtowa, p. doktór a Rost 
kowska (narazie zastępczo p. Pola Dąbrow- 
ska), p. Helena Wilczewska, 2 sekretarki — p. 
profesorowa Glaserowa oraz p. Anna Kwiai- 
kowska, skarbniczka — p. Irena Lorentzowa. 

Utworzono 3 sekcje: 1. sekcję zbiórkową — 
stanowisko prezeski objęła p. dyrektorowa 
Wanda Bialasowa; 2. sekcję propagandową— 
stanowisko prezeski objęła p. mecenasowa Ja- 
dwiga Węsławska; 3. sekcję dochodów niesta- 
łych — stanowisko prezeski objęła p. Nina 
Dobrzańska. Poszczególne sekcje wyłoniły z po 
Śród siebie zarządy sekcyj. Nazwę ustalono na 
stępującą: „Komitet Ratowania Bazyliki Wileń- 
PK RO Pan“. 

odając powyższe do wiadomości ogółu, — 
wskazujemy na potrzebę poparcia  przedsię- 
wziętej a mającej tak doniosły cel, akcji i 
wzięcia czynnego udziału w zapoczątkowanej 
przez wymienione panie pracy, przez zapisy- 
wanie się na członkinie wyżej wspomnianych 
sekcyj. Powyższy apel skierowany jest zwła- 
szcza pod adresem wszystkich pań, mających 
chęci przyczynienia się dobru naszej bazyliki. 

— Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Chrz. 
— Nar. Naucz, Szkół Epe ch prowa- 
dząc wrozem lat ubiegłych akcję pomocy bez- 
robotnym nauczycielom, zwraca się z prośl.g 
do instytucyj i osób, poszukujących pracow- 
ników do administracji, czy też do pracy bis - 
rowej, lub nauczycielskiej, o nadsyłanie ofert 
pod adresem sekretarjatu Stowarzyszenia Ciirz. 
— Nar. Naucz. Szkół Powsz. w Wilnie, Uni- 
wersytecka 9 — 7 w godzinach od 17 do 19 
w poniedział, środy i piątki. Za osoby reko- 

siebie mendowane Stowarzyszenie bierze na 
całkowitą odpowiedzialność. 

"jęcie 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„GODZINA Z TOBĄ" — „PAN*. 

Dziesiątki, może nawet setki filmowych 

operetek przewinęło się od czasu wprowa- 

dzenia tego modzaju ma ekran. 

Wytworzył się już pewien szablon, któ- 

ry dlatego chyba jeszcze mie znudził się 

całkowicie, że „coś lekkiego'* zawsze jest 

publiczności potrzebne. 
Ernest Lubitsch ma w swoim dorobku 

dwie dobre operetki: „Pamadę Milošei“, 

która robiła prawdziwą paradę po wszyst- 

kich ekranach świata 't „Monte Carlo". 

Dla wykazania swej wszechstronności 

dał Lubitsch doskonały film poważny, któ- 

ry oglądaliśmy 'niedawino, „Człowiek, 

którego zabiłem. 

W- „Godzinie z Tobą” mamy znów prób- 

| ę operetkowego genre'u. 

"Treść jest tu zwyczajna. Proste qui 

pno—quo, łóżko na scenie, zlekika podsypa- 

ny pieprzykiem trójkącik i... happy-end. 

Й tego względu mic mowego film mie 

daje. Dużo zyskuje natomiast dzięki ob- 

sadzie. Para Chevalier— Jeanette Mac Do- 

miald ma niewątpliwy prymat w swoim ro- 

dzaju. Od czasów „Parady miłości” Moryś 

i Jeanetka są populamni i lubiani wszędzie, 

gdzie się zjawili ma ekmamie. 

Drugą poważną zaletą „Godziny z To- 

bą“ jest režyserja. Dila amatora kina jest 

tu skarbnica dobrej moboty reżyserskiej. 

Abstrahując od treści, rozwoju akcji itp., 

same tylko opnacowamie scen i drobiaz- 

gów daje tak dużo materjału porównaw- 

czego, że wystarczy go ma ocenę długiego 
szeregu filmów. Patrząc na tę robotę, po- 

mija. się dość ślamazarne tempo akcji, spo- 

rą ilość gadaniny itp. 
Zwesztą jeżeli chodzi: o djalogi, to są 0- 

me o tyle mniej dokuczliwe, że w znacznym 

stopmiu podane były w formie duetów: śpie- 

wnych. 
Inowacją, ježeli chodzi o operetki fil- 

mowe, a odnowieniem starego sposobu 

scenek ogródkowych jest wprowadzenie 

konferansjenki. Moryś rozmawiia z publicz- 

miością, zwierza się jej ze swych kłopotów 

i pyta o radę. 
Całość może się podobać, o ile nie sta- 

wiać zbyt wygórowanych żądań, co do 

itneści. 
W dodatkach idzie ciekawy resortaż z 

Ciechocinka, tygodnik „Paramouniu” i fil- 

mik rysunkowy z Betty. * Tad. C. 

URZEROZTOORCZAK ZAEARÓCHRE DZA ЫМЫНСИОЙ 

— Uroczystość w gimnazjum rosyjskiem.— 
14-tą rocznicę wypędzenia z Polski Niemców 

i początek wyzwalania kresów wschodnich 

od bolszewików uczciła szkoła średnia Wilen- 
skiego Towarzystwa Rosyjskiego i L. Poszie 

łowej — im. A. Puszkina wzięciem udziału w 

nabożeństwie przed południem i uroczystą a- 

kademją po południu. ‚ 

Obch «1 rozpoczęto odśpiewaniem przez 

chór gimnazjalny hymnu „Boże, coś Polskę". 

Następnym punktem było słowo wstępne dy- 

rektora gimnazjum p. N. Dugila. Ten w pięl- 

nym krótkim zarysie wyjaśnił młodzieży istotę 

uroczystości: rocznica odrodzenia politycznego 

narodu słowiańskiego, który przygarnął do 

siebie drugi bratni naród słowiański, i dał mu 

wszystkie swe przywileje oraz prawa, a zara- 

zem i wspólne obowiązki: utrzymanie i +02- 

wój państwa. 
W dalszym ciągu następowały utwory pol- 

skie i rosyjskie, ładnie i z giębokiem pr.e- 

wygias e przez młodzież, jak to; — 

Kazimie:ż © elki, Bracia Słowianie td. « mawia 

jące braro.stwc Pciaków i Rosjan, jako człon 

ków jednej w'ejaiej rodziny słowiańskiej. W 

tym duchu przemawiali b. senator W. Bohda- 

nowicz, i p. dr A, Maciurzyński. Wielkie wia 

żenie wywarło opowiadanie przewodniczącego 

Wileńskiego Tow. Rosyjskiego p. A, Krestja- 

nowa. 

— ZAMIAST KLUBU — WZOROWA 

KLINIKA. Notowaliśmy przed paru 

dniami, że gmach przy ul. Mickiewicza 33 

przeszedł w ręce pewnej organizacji litew- 

skiej. Po odpowiednim remoncie urządzo- 

ma tam będzie wzonowa klinika. 

Obecnie dowiadujemy się, że na rzecz 

kołenji dla dzieci litewskich mają być iku- 

pione dwa majątki w. powiecie wileńsko- 

trockim, zaś w pow. święciańskim więk- 

sze obszary rolne pod wzorowe gospodar- 

stwa. 
— Podziękowanie. — Przewodnicząca sek- 

cji gospodarczej Opieki Rodzicielskiej przy 
państwowem gimnazjum im. Adama Mickiewi 
cza w Wilnie składa najserdeczniejsze podzię- 
kowanie panu reżyserowi Antoniemu Jakszta- 
sowi oraz pp.: Halinie Rymkiewiczównie, Marji 
Żejmównie, Bronisławowi Adamowiczowi, Ta- 
deuszow Koryckiemu, Lopkowi Łukaszewiczo- 
wi, Ryszardowi Radwanowi i Leonowi War- 
skiemu za bezinteresowny udział w rewji „Yo- 

yo"- w dniu 10 bież. mies. z której dochód 

przeznaczony 'został na wpisy za niezamożnych 

uczniów gimnazjum im. Ad. _ Mickiewicza w 

Wilnie. 
BALE I ZABAWY 

— Rada Gospodarzy Klubu Towarzysko - 
Sportowego Prawnikó vy w Wil.e przysom:na, 
że w dniu 19 bm. odbędzie się w cukierni 
„Zielony Sztrall* pierwszy dancing Klubu. 

Żaproszenia w sekretarjacie Klubu — Sąd 
Okręgowy pokój N 32 — od 18—19-ej. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance był świad- 

kiem wczorajszego triumfu premjery B. Shawa 
„Zbyt prawdziwe, aby było dóbre", która spot 

kała się z nadzwyczajnem przyjęciem publicz- 
ności. Całość zacząwszy od doskońhałej reżyse- 
cji i znakomitej gry wszystkich artystów z p. 

Boneckim, niezrównanym odtwórcą roli „sier- 

żanta Mlika* — aż do niezwykle pięknych de 

koracyj Makojnika i tualet artystek — była 

nadzwyczaj interesująca i wywoływała żywe 
komentarze, huragany Śmiechu i oklasków. 

„Zbyt prawdziwe, aby było dobre" — będzie 

dziś we środę 16 bm. i jutro we czwartek — 
17 bm. i pojutrze w piątek -18 bm. o godz. 
8-ej wiecz. w teatrze na Pohulance, 

— EE objazdowy teatrów miejskich 
ZASP w Wilnie wszędzie wzbudza -ogromne 
zainteresowanie i zjednuje sobie coraz to 
większą sympatję prowincji. 16 bm. stały teatr 

objazdowy teatrów miejskich ZASP w Wilnie 
grać będzie niezrównaną komedjo -farsę p. t. 

„Roxy“ w Niešwiežu, 17 bm. — w Horodzie- 

ju, 18 bm. — w Stolpcach— Swietną obsadę 

tej Sztuki stanowią pp.: Molska, Stanisławska 
EE Budzyński, Gliński, Loedl i Ku- 

biński. 

  

Już jutro ciągnienie 1-szej klasy 
Wielkiej zrełormowanej 26 Polskiej Loterji Państwowej 

NIE SPÓŹNIAJCIE SIĘ 

H. MŃINKOWSKI, 
ikupcie los w najszczęśliwszej 
i największej w Wilnie kolekturze 

Wilno, Niemiecka 35, 
te!13-17, P. K. O. 80928. 

Centrala: Warszawa, Nalewki 40. 

  

W dniu 17 listop+d+ we czwartek) 

Jaaa cdbędzie się Msza św. za duszę 

ch 

Ocyssenhofia 
Filistra Konwentu Polonia 

Józeta 
O czem: wi:damiaj 

— Uwaga, dzieci! — Niedziela 20 bm. go- 

dzina 4 p.p. — „Niebieski ptak* w teatrze na 

Pohulance. 
— Teatr muzyczny Lutnia — Ostatnie wy- 

stępy Elny Gistaedt. 
” daszka“ — na przedstawieniu po- 

pułarnem. — Dziś teatr Lutnia rozbrzmiewać 

będzie dźwiękami ulubionych melodyj „Księż- 

niczki czardasza” operetki Kalmana z udziałem 

znakomitej artystki Elny Gistaedt, która nieoa- 
wem kończy cykl swych występów w Wilme 
udając się do krajów nadbałtyckich. 

Celem udostępnienia widowiska szerszej pu 

bliczności ceny miejsc na przedstawienie dzi- 
ze zostały zniżone. 

siejsze zostały zniżone. 
Jutro również po cenach zniżonych ukaże 

się melodyjna operetką Jarno „Krysia Leśni- 

czanka'. Bilety w kasie zamawiań codziennie 

od 11—9 w. 
— Najbliższa premjera. — W sobotę naj- 

bliższą wchodzi na repertuar teatru muzyczne- 
go Lutnia doskonała operetka Stolza „ŚSzaleń- 
stwa Coletty' z M. Gabrielli w roli głównej, 

w otoczeniu wybitnych sił zespołu artystycz- 

nego. 
Nowe dekoracje i kostjumy przygotowują 

pracownie teatralne pod kierownictwem J. Haw 
ryłkiewicza. Reżyserja spoczywa w rękach M. 
Tatrzańskiego. 

— jedyny recital fortepianowy Bolesława 
Kona zapowiada Wileńskie Towarzystwo Fil- 
harmoniczne na sobotę 19 bm. Występ Bolesła 

wa Kona jest niewątpliwie sensacją w życu 

artystycznem Wilna, które słyszało już szercg 

obcych pianistów — laureatów Konkursu Sz0- 

penowskiego i teraz dopiero będzie miało o- 
kazię usłyszenia laureata polskiego. 

Szczegóły w afiszach. Koncert odbędzie sę 
w sali Konserwatorjum (Wielka 47). 

CO GRAJĄ W KINACH? 

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

HELIOS — Bezbożne dziewczę. 
HOLLYWOOD — Higjena seksualna. 
STYLOWY—Romans współczesnej panny. 

ŚWIATOWID — Obława w Paryżu. 
LUX — Niebieski motyl. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

— ZASYPANY ZIEMIĄ — Łasienka Anto- 
ni lat 52, zam.. przy ulicy Betleemskiej nr 23 
będąc zatrudniony jako robotnik przy budowie 
drogi między ul. Subocz, a majątkiem Marku- 
cie został zasypany ziemią z podkopu, wsku- 
tek czego uległ złamaniu nogi ponizej kostki. 
Pogotowie ratunkowe po udzieleniu pierwszej 
pomocy wymienionego przewiozło do szpitala 

św. Jakóba. 
—KOŃ I WÓZ W! RZECE. — Koło mo- 

stu Ziamzecznego stoczył się z masypu do 
rzeki koń z wozem, własność Józefa Cho- 
rejki z Saskiej Kępy. Podczas wypadku 
Chorejko doznał licznych pokaleczeń rąk 
i twamzy. Konia i wóz umatowano. 

— ALARM POŻAROWY. — W: domu 
mr. 35 przy ul. Mickiewicza powstał mały 
pożar, który został przez straż ogmiową 
szybkio ugaszony. 

KIM JEST ZŁODZIEJ Z KASYNA? — 
Aresztowany onegdaj na balu akademickim w 
kasynie garnizonowem przyłapany na kradzie- 
ży damskich Michał Edrygiewicz. — 
(Subocz 6») jest — jak się okazuje — tachow 
cem w swym „zawodzie”, Mianowicie okazuje 
się, że policja mała go już w swej kartotece, 
jako sprawcę 21 na balach, na które u- 
częszczał i uzyskiwał nawet ia dzię 

ki swemm zewnętrznemu wy: 
Edrygiewicz był przed laty urzędnikiem iz 

tych czasów zachował mu się frak, w którym 

zwykle na różnych balach się zjawiał., 
W związku ze zdemaskowaniem Edrygiewi 

cza, policja przypuszcza, że jest on sprawcą 

wszystkich y kieszonkowych i tore- 

bek, jakie miały miejsce podczas zeszloroczne- 
go karnawału. Charakterystycznem jest , ze 
Edrygiewicz mimo że nie ma żadnej pracy, żył 
stosunkowo dostatnio. 

— SPADŁ Z DRZEWIA. — W czasie 

zabezpieczania zimowego drzew, owocowych 
spadł z jabłoni 66-letni Tomasz Gniewko 
(Zwierzyniecka 9). Uległ on! wstrząsowi 

— WŁAMANIE DO FABRYKI — Mendel 
Grenadjer zam. przy ul. Stefańskiej nr. 32 za- 
meldował policji, że w nocy z dnia 13 na 14 
bm zapomocą złamania zamka od drzwi iab- 
ryki mydła pod firmą „Wiktorja* mieszczącej 
się przy ul. Wingry 25 została dokonana kra- 
dzież mydła różnego gatunku ogólnej wartosci 
zł. 800. Podejrzenia brak. 

— O STRZALACH POD PORUBAN- 

KIEM. — Policja zdołała mwyjašniė okolicz 

ości i przyczyny omegdajszych strzałów 

w majątku mjr, Reutta pod iPorubankiem. 

W wymiku śledztwa wersja o zamachu nie 

znalazła potwierdzenia. Ze słów obecnych 
przy zajściu wynika, że w dniu 13 bm. o- 

koło godz. 22 mieszkańcy traktu Raduń- 
skiego, Lebiedziew Tymofiej, Malinowscy 
Feliks i Leon, oraz mieszkaniec Poruban- 
ku Walieki Antoni, będąc w stanie pija- 
mym i mając osobiste porachunki do Żub- 
ryckiego Romualda, zam. na trakcie Ej- 
szyszki, usiłowali wtargnąć do jago miesz- 
kanie. 

Žubrycki w obromie właśnej uprzedzał, 
że użyje broni palnej, lecz upomnienia te 
mie poskutkowały, gdyż wyżej wymienieni 
nadal dobijali się do drzwi, łamiąc je przy- 
tem. Wówczas Żubrycki użył broni myśliw 
skiej, wskutek czego jeden mabój trafił w 
lewą rękę Malinowskiego Leona; drugi zaś 
w btwanz i lewą rękę Lebiedziewa Tymofje- 
ja. Zawezwane pogotowie ratunkowe po u- 
dzieleniu pierwszej pomocy, odwiozło ran- 
nych do szpitala żydowskiego. 

Z POGRANICZA 

— PRZEMYTNICY. — Na pograniczu ło- 
tewskiem KOP zlikwidował szajkę przegiytni- 

czą, która trudniła się przemycaniem cukru i 
tytoniu łotewskiego do Polski. 

Aresztowano 6 osób. ; 
— ZNISZCZONE SŁUPY. — Na terenie 

odcinka Kozdrowicze przez nieznanych osobni- 
ków (prawdopodobnie przez strażników sowie 
ckich) zniszczone zo trzy słupy graniczne 
polskie. 

— STRZAŁY DO WARTOWNIKA. — Do 
stojącego na posterunku kopi koło wsi An- 
tonówka w rejonie Łaniewicze oddano kilka 
W które nie wyrządziły szwanku żołnie- 

rzowi. 

KONWENT POLONIĄ i FILISTRZY 

Jo Twej duszy — 

  

     

  

   
    

    

1932 r. o godzinie 8 w kośc.ele Św. 

RZE DOW SSRS LIR | 

Ś. p. inżynier 
Mieczysław Pu man 

Nieubłagana śmierć zabrała z pośród na- 
uczycieli wileńskiej Szkoły Technicznej s. p. 
inż. Mieczysława Pulmana, pierwszego kierow 
nika wydziału budowlanego, cenionego facho- 
wca i pedagoga, przedewszystkiem zaś pra- 
wego człowieka i przezacnego kolegę. Tym z 
nas, zwłaszcza, którzy już dawniej w szkole 
pracują i zżyte a serdeczne tworzą grom 
zabrakło prawdziwego przyjaciela. I choć sira 
ta, którą szkoła, jako taka ponosi, naprawdę 
trudna jest do powetowania, jednak górę bie- 
rze ten nasz żal indywidualny, wywołany Świa 
domością, że oto Go już wśród nas nienia. 
Zasługi jego na polu pracy zawodowej — t- 
żynierskiej i w roli nauczyciela budownictwa 
są niewątpliwie znaczne, bo był to człowiek 
bardzo zdolny i praktyk zawołany, chcę tu 
jednak podkreślić rzecz inną. Oto w jego scho 
rowanem ostatniemi czasy ciele, kryła się na 
prawdę wielka dusza i biło złote serce. Daż 
coraz rzadziej, niestety, spotyka się takich ш- 
dzi. Cechowały Go: bezkompromisowość w 
ocenie dobra i zła, służbistość w pracy, grum 
towna i rozległa wiedza, nadzwyczajna szla- 
chetność i dobroć w stosunkach z ludźmi, a 
z tem wszystkiem wyjątkowa skromność. Pa- 
wiadają, że wybitność indywidualności mierzy 
się wielkością Jej wrogów, jeśli to ma ZE 
regułą, w takim razie osobowość š.p. Zm. 
go jest tym przysłowiowym wyjątkiem. I je- 
szcze jeden rys charakterystyczny kochanego 
ś.p. Pana Mieczysława chciałbym tu przypo- 
mnieć, a mianowicie humor i dowcip. Coby 
się nie mówiło o samozadowoleniu, że nie po- 
wiem radości, której dostarcza praca nauczy- 
cielska, jednak w przekroju codziennym, róże, 
wyściełające drogę pedagoga, są stanowczo 
mocno kolczaste. W tych warunkach taki ko- 
lega jak ś.p. Pan Mieczysław — to był skarb 
prawdziwy. lleż pogody wnosiły nieraz do na- 
eo szarego życia szkolnego jego opowia- 

lania... 
Dziś, na wspomnienie, że odszedł — w 

niejednem oku łza się zakręci. 
Cześć Twej Świetlanej pamięci i wieczny 

niezapomniany, drogi 

i Steian Fedorowicz. 
anie Mieczysławie! 

* 

$Ś. p. inż. M. Puiman urodził się 25 stycz- 
nia 1877 roku w Mozyrzu, ziemi  Mińskie;. 
Dziecinne lata spędza na Krymie w Sewasto- 
polu, gdzie kończy szkołę realną w roku 1895. 
Następnie wstępuje w Petersburgu do Instyta- 
tu Inżynierów Cywilnych. Po pięciu latach, ja- 
ko dyplomowany inż. architekt obejniuje sta- 
nowisko pomocnika kierownika budowy. szkoły 
technicznej w Aleksandrowsku, gubernji Jeka- 
terynosławskiej. W r. 1901 żeni się i jako archi 

tekt miejski pracuje w Jejsku (obwód Kubań- 
ski), a następnie w charakterze młodszego ar- 

chitekta gubernialnego w Stawropolu  (półn. 

Kaukaz). Stąd udaje się do Saratowa, gdzie 

dłuższy czas pełni funkcje architekta miejskie- 

go, a potem gubernialnego, oraz wykłada bu- 

downictwo na wojskowych kursach politeczni- 
cznych i w szkole kolejowej. Uwięziony przez 

bolszewików jako zakładnik znosi wraz z in- 
nymi Polakami represje i poniewierkę, po- 
czem udaje mu się w roku 1921 wrócić wraz 

z rodziną do Polski. Osiada w Słonimie i z 

wielkim pożytkiem dla sprawy, pracuje nad od 

budową kraju jako architekt rejonowy na Stotp 

ce, Baranowicze, Nieśwież i Słonim. Wi 

1924 przybywa do Wilna i tu, do ostatnich 

dni swego życia, jako kierownik Wydziału Bu- 

dowlanego i wykładowca państwowej szkoły 

technicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego, po- 

święca się wychowaniu i przygotowaniu za- 

stępów młodzieży do pracy zawodowej dla 

dobra Ojczyzny. 
USA 

Straszna bzba 
Krawiec Jeruszewśki z żoną i z dziec- 

kiem odnajmował pokój u Gumowiczów 

przy ul. Subocz 2. Krawiec Jeruszewski 

był bezrobotny: mie płacił komornego. Po- 

za tem był chory i martwił się wciąż: żo- 

ma, dziecko, nędza, choroba, komorne, A 

Gunowiczewa robiła mu takie awantury, 

do jakich jest tylko zdolna straszna baba 

po czterdziestce Kmawiec dostawał ata- 

ków sercowych, Gunowiczowa zaś, awan- 

turując się niezmordowanie, cieszyła się, 
że wyeszcie albo kirawiec wyprowadzi się, 
«ubo go djabli wezmą. Po ostatniej awan- 
tumze kmawiec istotnie mie wytrzymał: 

gwałtowniejszy niż zazwyczaj atak i ko- 
miec. Pysk strasznej baby dokonał swego. 

"Wdowa krawca poszła szukać sprawie- 

dliwości. Na szczęście Gunowicz jest rzeź 

nikiem, a więc — podobnie jak jej zmarły 
mąż — członkiem związku rzemieślników. 

Niech koledzy a towarzysze pracy rozsą- 
dzą. I nozsądzili właśnie wczonaj: 

owicz wypłaci Jemuszewskiej 508 
zd. odszkodowania. Prócz tego Jeruszewska 
ma. prawo mieszkać u Gunowiczów bezpla- 
tnie całe pół roku. O każdej ewentualnej 
awanturze Gunowiczowej Jemuszewska ma 
natychmiast meldować związkowi. 

Wywok wspaniały, tem bardziej, że nie- 
odwołałny, że podlega natychmiastowemau 
wykonaniu pod groźbą wyłączenia rzeźni- 
ka ze związku. A na taką ostateczność nie 
poszedłby migdy Gunowicz. 
Mimo to po powrocie z sądu w domu 

Gumowiczów wybuchła niewidziamą awian- 
tuma. Ale tym razem cieszyło się serce Je- 
ruszewskiej. Rzeźnił bowiem „grzmocił i 

Klął, klął i grzmocił stmaszną babę. 

| GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Micklewlcza 31 m. 4. 

koblse4 kosnerwuje, doskonali, odšwlaža, = 

suwa jej skazy i braki. Masaž kosmetyszny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszezi- 
plający (panie). Natryski „Ho! > 
prof. Spuhla. Wypadanie , lupiež. Iš- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do ka:- 
daj cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki za- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—38. 

W. Z. P. 

  

  

   



grodźięh/ka 
— POKAZY KONKURSÓW ROLNI- 

CZYCH. — Rok nocznie w powiecie gmo- 
€zieńskim staraniem organizacji rolniczej 
i personelu instruktorskiego Wydziału Po 

wiatowego Sejmiku Gi ienskiego, pro- 

wadzona jest akcja konkursów molniczyich 
upnawy roślin z bardzo dobremi. wynikami 
i trzeba stwierdzić, że tam gdzie hyły pre- 
wiadzone ikonikursy z uprawy ziemniaków, 
czy też buraków pastewnych, to w tych о- 
kolicach już znacznie zwiększyła się wy- 
dajność i rolmicy zachęcili się do intensyw- 

miejjszej pracy na roli, jak również do pra- 

€y społeczno - oświatowej na wsi, a to 
jest jedynia droga, po której można trafić 
do każdego rolnika ze skutecznemi pvra- 
dami į rolnik ma możmość częst ;:zego sty- 
kania się z instruktorami rolnymi i zasię- 
gamia różnych potnzebaych rad i informa- 
cyj gospodarczych. 

W moku bieżącym było zorganizowanych 
konikursów wolniezych 42 zespoły około 460 
uczestników, w tem 6 zespołów Stuwarzy- 
szenia Młodzieży Polskiej z uprawą bura- 
ków pastewnych, 1 zespół Związku Strze- 
leckiego z uprawą buraków pastewnych z 
ramienia kółek rolniczych wśród samu- 
dzielnych rolników, 4 zespoły z uprawą о- 

  

       

  

    

  

    

    
    
   

KINA P. T. X. TEL. 214 
LL 2224 

Początsi sesus6w: 18.15, 20.15 i 22.15 

BSźwiękowiec 

Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4. 

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

ARENA 
NAMIĘTNOŚCI 

W rolach gł. znakomita gwiazda Liana 
Haid i słynny pog'om:a lwów Oskar 
Marlon ze współudziałem trupy akro- 
batów napowietrznych wszechświsto» 
wej sławy „S ARTONIS*— Popularna 

piosenka: „Ty moje kobieciątko" 

wstęp od 80 gr. 

    

Ožwigkowiac 

Kino ĄPOLLO“ 
Dominik. 26. 

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

Dzisięciu z Pawiaka 
Bohaterska epopeja z Działalności Na- 
rodu 1906 r. pułk  Jana- Jura Gorze- 

chowskiego 
W rojach głównych: Adam Brodzisz, 
Zofia Batych s, A Lubieńska 

: nni. 

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 18. 

Dziśl Dramat na tle stosnukėw spo 
łecznych w pace intlacyjnej 

„DAMA ° 
POD 

MASKĄ" 
W rolach głównych: Dita Pario, 
Arlette  Marchni, Włodzimierz 

Gajdarow i Henryk George 

WSTĘP OD 49 GR. 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„SWIATOWID" 

Początek seunsów 
o g. 615, — 8, — 10, 

Największy i najpotężniejszy dźwiękowit c ilustrujący najbardziej 

nieprawdopodobne a jednak prawdziwedramaty z czasów wojny 

światowej genjslnego ERNESTA LUBITSCA 

opo. Pee | CZŁOWIEK KTÓREGO ZABIŁEM 
Lionei Barrymore, Philips Holmes ! Nancy Carrol. 

  

wsa żółtego „Lochowa', 5 zespołów z u- 
prawą ziemniaków „Deodama* i „Wolt- 

mana'', 26 zespołów z uprawą buraków pa- 
stewnych. 

Na zakończenie konkursów były urzą- 
dzane pokazy konikumsów rolniczych w na- 
stępujących miejseowościach i terminach: 
9 paźdz. w Łunmie, 16 paźdz. w Kwasówce 
i Skidlu, 23 paźdz. w Pomzeczu i 1 listopa- 
da w: Wielkiej - Brzostowicy. Na poka- 
zach wyróżnieni molmicy otrzymali nagro- 
dy w postaci drzewek owocowych. Wyróż- 

miontych zostało z 400 uczestników 161 mia- 
grodzonych, dla których rozdano nagrody: 
600 drzewek owocowych, 14 kalendarzy go 
spodarczych, 6 pudów jęczmienia na na- 
sienie, i żywego rasowego indyka; fundu- 

sze na ten: cel, ponieważ Wydział iPowiato- 

wy znajduje się w wyjątkowo ciężkich wa- 
munkach finamsowych, zmalazły się częś- 
ciowo w gmimnyich budżetach i częściowo 
z ofiar, zebranych ma ten cel od Pp. zie- 
miam, w Komunalnej Kasie w Grodnie i 

miekt. Kasach Stefczyka. Naogół zado- 
wolenie konkursistów było bardzo duże, bo 
drzewka owocowe będzie miał ma wieczną 

pamiątkę i bardzo pożyteczną, poza ogól- 
nem zadowoleniem w postaci otrzymanego 
zwiększonego plonu ziemiopłodów, bo bu- 
raków pastewnych w przeliczeniu z ha od 
6000 do 12000 pudów, ziemniaków od 160 
do 2800 pudów, to są 'ilości.o których może 
gię kiedyś śniło rolnikowi i sam sobie nie- 
dowierzy, a jednak tak jest, bo przy - 
tensywnej pracy i pielęgnowamiu roślin, 
może dojść każdy molnik do tego. To też 
molnicy tak zachęceni pracą konkumsuwą, 
proszą sami o konkumsy ma rok przyszły 
ow zwiększonej ilości. 

— WŁAMANIE DO SĄDU W INDU- 
| RZE. — W nocy na 15 bm. niewyłkryci do- 

9. tychczas sprawcy po wybiciu szyb w oknie 
włamali się do lokalu Sądu Grodzkiego w 
Imidurze. Po otwarciu szuflad w biurku sę- 

$ dziego i w sali posiedzeń, rozrzucili wszyst. 
kie znajdujące się tam akta. Czy zostało 

9 cokolwiek skradzione narazie mieustal no, 
gdyż sędzia grodziki w tym czasie nie był 

Ą obecny w Indumze. 

— NIESZCZĘŚLIWY WYPAD zk. —- 
W dniu 11 bm. dostarczony został do szpi- 

tala sejmikowego w Grodnie leńacy Ro- 
mamowicz zamieszkały w Krynkach, który 
nzekomo został zgnieciony przez jakąś ma- 
szynę w zakładzie Moszka: Dubińskiego w 

nowodkódzke 
— ZAKOŃCZENIE ZJAZDU STARO- 

STÓW POWIATOWYCH WOJ. NOWO- 
GRÓDZKIEGO. — W dniu 15 listopada br. 
w. Nowogródku zakończył się zjazd stano- 
stów powiatowych wojew. mowogródzkie- 
go. Zjazdowi przewodniczył p. wojewoda. 

Stefan Świderski. 
Na zjeździe omawiano głównie sprawy 

gospodarcze, samorządowe i administnacyj 
me. Między innemi również i sprawy bud- 
żetów samorządowych ma okres 1933-34, 
tudzież kwestję pomocy bezmobotnym w o- 
kresie zbliżającej się zimy. 

— ARADEMJA W SZKOLE POV - 
SZECHNEJ SS. NAZARETANEK. Roz- 
szerzyły się jakimś cudem ściany szkoły 
SS. Nazaretanek przy ul. Ogrodowej, by 
pomieścić, w wieczór 12-g0 bm. licznie ze- 
branych rodziców, modzeństwo i przyjaciół 

|PCZERRBK STY CE EET POR ATERTATRE O OEBEOAAA 

Wstęp od 75 gr. 
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MAJOR P. VRAN 

SKLEP RADJOWY „„ELSBMEIĘ<< 
Grodno, ui. Gominikańska i tel. 186 

Kento czekowe P. K. О. 82.157. 
— POLECA — 

za 190 zł. 
$-iampowy odbiornik radjowy, z lampami (Puilipsfa), 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 
i sprzętem antenowym 

19 Miesięcy Po 10 z. 
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Szaiir iady Brandon 
— „On krzyczy przed bramą,“ — bet 

kotał mój ordynans, — że przybywa z 
Sinderneuf, że tam naszych mordują, mo- 
że już nikt z nich nie żyje!” 

— Kto krzysgzy, arab, czy wielbłąd? 
— krzyknąłem zdenerwowany jego bei- 
kotem, zrywając się i wkładając mun- 
dur śpiesznie. 

— Jakże to, — zdziwił się i oburzył 
żołnierz, — to arab — wywiadowca u- 
miera, a wielbłąd już zdechł. 

— Zabroń mu umierać, dopóki go 
nie zbadam. Pędź do wachmistrza z 102- 
kazem, aby rota na wielbłądach była na- 
tychmiast gotowa do drogi. Za dziesięć 
minut ruszamy wszyscy! Reszta wyruszy 
na mułach. Zrozumiano. Pędź co sił! 

— Wybiegłem za bramę i dowie- 
działem sięę od umierającego araba, że 
przed dwoma dniami duży oddział tue- 
gerów ukazał się w okolicach  Sinder- 
neufu. Sprytny młodszy podoficer, który 
dowodził garnizonem tortu, po Śmierci 
kapitana Renou, kazał wywiadowcy о- 
siodłać najszybszego wielbłąda i pę- 
dzić po pomoc, gdy okaże się ona nie- 
zbędną. jeżeliby się okazało, że napad 
nie będzie groźny, wywiadowca miał cze 
kać ukryty na tyłach nieprzyjaciela 
wyjaśnienie się sytuacji. 

Wywiadowca ukrył się za dziunami 
zajęli 

na 

i widział jak Tuagerowie 

USE SS 

M ycduwca: Stanisiaw Mackiewicz. 

Oazę, 

otoczyli fort i rozpoczęli oblężenie. je- 
dni zaczęli kopać nie głębokie okopy, in- 
ni powłazili na palmy i rozpoczęli strze 
laninę. 

Wywiadowca nie namyślał się dłu-- 
go i pośpieszył ku nam po ratunek i 
pomoc. Mój drogi, muszę przyznać, że 
nigdy nie odbyłem takiego pochodu, jak 
wtedy! Jakis tuman kurzu pędził bez 
wytchnienia przez pustynię. Jechałem na 
przedzie na czele niedużego oddziału 122 
dźców na wielbłądach. 2а nami pędził 
drugi oddział na mułach a dalej senega! 
czycy, przebywający * 50 kilometrów 
dzienne. Słowem był to rekordowy po- 
chód! | 

— Gdyśmy zbliżyli się do Sinderneut, 
wyjechałem naprzód, nadsłuchując. Nie 
było słychać strzałów. 

Nic nie mąciło ciszy pustyni, Wje- 
chałem na wysoką dziunę i ujrzałem 
fort. Leżał pośród nagich piasków, przy 
małej oazie. Nie było śladu bitwy, ani 
oblężenia. Nie ujrzałem ani ruin, ani dy- 
mów na zgliszczach, ani trupów na pia- 
skach... Nad fortem zwieszał się samot- 
ny sztandar francuski. 

Co u djabła! Wszystko w porząd- 
ku, Tuaregów niema ani śladu... a wyc 
odbito atak, honor francuskiego oręża a 
ak Zdjąłem hełm i krzyknątem: 
„Hura!“ 

  

    

małych artystów, którzy własnemi siłami, 
pod pomysłową reżyserją swych wycho- 
wawczyń, wypełnili cały pnogram Akademii 
ma; uczczenie obchodzonego w dniu popize- 
dnim 'pnzez stamsze pokolenie, Święta Nie- 
podległości. 

Białe salki i małą scenka — całe w 
zieleni; biała kumtyna usiana jaskółkami i 
miedźwiadkami; fortepian niewidzialny 
gdześ przygrywa; a mia sali wszystko jak 
w prawdziwym teatrze: w pienwszych rzę- 

dach pam wojewoda z małżonką. ks. dzie- 

kam, pan starosta, pan burmistrz, pan in- 
spektor szkolny, dyrektorowie, naczelnicy, 

prezesi, dalej publiczność szczelnie wypel- 
niająca widownię; — tylko, że w prawdzi- 
wym teatrze widuje się mieraz te same 
twarze czasem znudzone, często krytyczne 
lub zafrasowane, tu zaś wszycy są uśmiech 
niięci i zachwyceni, bo oto — gdy się biała 
kurtyna z jaskółkami rozsunie, — ukazuje 
się na scenie, wokoło sztandaru z białym 

Orłem, rój żywych jaskółek — ciemne mum 

durki z białymi kolniierzykami chłopców 1 

białe motylki. na ezuprymkach dziewczątek 
— į mozlegają się chóry i deklamacje — 
zbiorowe i! sollowe — o Polsce — o Komen- 
damcie — o Nieznanym Żołnierzu; a po- 
tem żywe dzwony: Wawelski, Jasnogórski, 
Ostrobramski i Świętojański głoszą mia- 
mowym dźwiękiem, jalkk trzeba Ojczyźnie 
służyć; a potem jeszcze liljowe dzwome 
kii i purpurowe serduszka wiodą komowód... 
I jak się tu nie uśmiechać? w tej oazie, 
gdzie nikt mie mówi i nie słyszy o kryzy- 
sie, o tej czy innej konjunkturze, o takiej 
lub owakiej orjentacji, bo tu, jedna tylko 
orjentacja pamuje: pogoda ducha i ra- 
dość życia, pod: kierunkiem umiejętnej 
pracy. 

Na wyróżnienie zasłużyli ładną dekla- 
macją: Tadziik Chruściel i Zdziś Stark. — 
Alkademja zakończoną została piękną mu-- 

zyką skrzypcową Z akompanjamentem fir- 
tepianu, w wykonaniu p. Pigłowskiego i 
pmof. Łozińskiego. M. Róm. 

— STRASZNA. ŚMIERĆ PODCZAS 
MŁOCKI. — W dniu 14 bm. we wsi Trnud- 
mowo gm. cyryńskiej |pow. mowogródzkie- 
90, w czasie młócenia zboża młocamnią kon 
ną, wskutek niezachowania należytej ostro 
żności została pochwyconą pnzez pas trans 
misyjny praeująca przy młocarni 22-letnia 

Olga Iwańczyk. Skutki były straszne. Bo- 
wiem nim opatrzonio się, nieszczęśliwa I- 
wańczykkówna. legła: bez życia z odenwianą 
przez tramsmisję głową. 

— TEATR OBJAZDOWY ZASP._W 
NOWOGRÓDKU. — W! dniu 14 listopada 

mw sali teałtru miejskiego w. Nowogródku 
odbyło się przedstawienie teatru Objazdo- 
wego ZASP. z Wilna. Wystawiono sztukę 
pt.: „Roxy*. 

Występ ZASP-u ma terenie Nowogród- 
ka — spotkał się z ogólnem uznaniem pu- 
bliczności, która licznie zapełniła salę. Gra 
amtystów była świetna. Szkoda, że trupa 
bawiła tylko jeden dzień m Nowogródku, 
gdy tymczasem, można było śmiało liczyć, 
że uda się „kasowo“ jeszcze kilka przedsta- 
wień. Podkreślić też należy, że wyjątkowo 
«emy na przedstawienie były niskie. Tra- 
dycja wysokich cen teatrów zamiejsco- 
wych polskich — została przełamana. Bi- 
lety bowiem były w cenie od 49 gmoszy do 
3 zł. 50 gr. 

  

  

— BURMISTRZ SŁONIMSKI ODZNA- 
CZONY KRZYŻEM ZASŁUGI. Pam pre- 
zes Rady Mimistrów dekretem z dnia 10 Ii- 
stopada br. madał imż. Kazimierzowi Mi- 
chalskiemu, burmistnzowi Słonima srebr- 
ny ikmzyż zasługi. 

— TYDZIEŃ ROLNICZY. W związku 
z obchodem tygodnia rolniczego nia terenie 
pow. słonimskiego, odbył się w Słonimie 
zjazd wolniczy pod przewodnictwem p. Jó- 
zefa Godlewskiego, na którym odczytane 
były referaty molmicze, przedstawiające о- 
becny stan ekonomiczny rolnictwa, Pio re- 
feratach rozwinęła się szeroka dyskusja, 
w której mówcy proponowali najrozmait- 
sze środki zaradcze przeciw kryzysowi. Po 
zakończeniu dyskusji, uchwaleniu licz- 
mych 'wmiosków i rezolucyj, wybrano dele- 
gatów na zjazd wojewódzki w osobach: p. 
Józefa Godlewskiego, Gołońskiego Feliksa, 
semiatora Sieduna, Zasadę, Kamiki i Bujko. 
W zjeździe tym, który zgmomadził około 
400 molmików z terenu powiatu, wzięli u- 
dział również przedstawiciele admimistra- 
cji państwowej z p. starostą Koślaączem na 
czele. 

Przygotowywałem już raport do do- 
wództwa. Chociaż podoficer, dowodzący 
garnizonem był młody i niedoświadczo- 
ny, jednak tego rodzaju niedbalstwa nic 
nie mogło tłumaczyć! 

Podjechałem bliżej do fortu i znów 
oddałem kilka strzałów. Napróżno! Nie 
było? «+ ani odpowiedzi, ani znaku ży- 
cia. Coś w tem musiało się kryć! Poza 
spokojnemi pozorami tkwiła jakaś  tajc- 
mnica. 

Podniosłem do oczu lornetkę polową 
— może zobaczę coś, czego nie dostrze: 
głem gołem okiem? Może czai się tam 
jakaś zasadzka? Tuagerowie mogli zdo- 
być fort, przebrać się w mundury zabi- 
tych żołnierzy i pozostawić chorągiew 
francuską, by w ten sposób wciągnąć w 
zasadzkę nadchodzące na odsiecz w 'i- 
ska. 

— A jednak nie wydało mi się to praw 
dopodobne, Jerzy. Znasz dobrze tych 
dzikich ludzi: pijani zwycięstwem, nie- 
zdolni do opanowania swej hałaśliwej 
wesołości!.. Długo nie odejmowałem lor-- 
netki od oczu. Rzeczywiście na mura h 
widniały bronzowe, opalone twarze, bro- 
date, niepodobne do twarzy Tuagerów... 
Tem dziwniejsze było ich milczenie. Stali 
nieruchomo, z karabinami zwróconemi, 
ku mnie. Przecież wrogów nie było wi- 
dać w pobliżu — więc co to mogło być? 
Według instrukcyj, ludzie ci powinni 
spać po bitwie, a tylko dwaj wartowri- 
cy na wieży ochraniać mają ich spo- 
kój. Dlaczego żaden z nich nie daje znać 
dowódcy, że przybyłem ze swym oddzia- 

  

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA. , 

  

Dziś 
Gigantyczne, tryumłalae, genjalue w swej prawdzie arcydzi ło króla reżyserów CECILLA DE MILLEA 

Dźwiękowe 

Kino 

AELIOS Bezbożne dziewczę 
T:agiczne przeżycia dzisiejszej młodzieży. Natgłośniejsi artyści, Tysiące statystów. Kto tego flmu nie widzisć — tem 
nic mie widział. Film ten tylka dla ludzi o silnych ne:wach. Uprasza się Sz Publiczność o przybycie na peczętii gema- 
sów o g. 4, 6, 8 i 10.15, w sobotę | niedzielę 0 g. 2ej 

nieważne. 
Ns 1-sy seans ceny zniżone. Honorowe bilety bezwzglądaie 

  

  

Dziś 

Dźwiękowe kino 

„PAŃ” 
Wielka 42, tel. 5-28 

filmie dźwiękowo Ś 
w psłnym szampańskiego humoru 

„lewnym 

Najulubieńsza para aktorów, światowo znany piosenkarz 

MAURICE CHEVALIER 
i czarujący słowik ekrann 

JEANETTE MAC DONALD 
„GOBZIRA Z TOBĄ reżyserji geniusza 

resizzcji 

Nad program: aktualja dźwiękowe: Seanse: 4, 6, 8, i 
100 % humoru, muzyki i 

żore, 

czarownyci: melodyj. 
10,15. W dn. św. o 2-ej, Na 1-szy Seans ceny zsi- 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

ЛЫ 
Wielka 47, tel, 15-43 

с    wi HE 
Ceny od 25 gr 

Dziś ostatni dz eń! Niezwykle ;nieresujący film z zycia amerykański.h królew podzieśni 

». TRBEREBCZA 6 czósTk) 
SEKRET SIX" W rolach głównych CLARK GABLE, LEWIS STORE, WALLACE 

BEERY i ani. — Nad program: 
Początek o godz. 4, 6, 8, i 10,15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

Urozmeicone dodstzi dźwiękowe. 

  

DZWIĘKOWE KINN 

„CASINO“ 
Wielka 47, tei. 15 41 

Jutro dawne oczekiwana 

W rolach głównych: 

Pogorzelska, Ankwiczówna, Dymsza, Cybulski.— Chór Dana. 

premiera. 
100 proc. Śmiechu, 100 pruc. humoru, 100 proc. śpiewu, 100 proc. muzyki, 100 proc. mowy. 

” 

100 METROW MILOSCI 
  

  

WIELKI REWELACYJNY FILMI Zajrzyjmy prawdzie w oczy! Uświadomienie — Prze- 
stroga — Pouczenie! Każdy młody mężczyzna każdy ojciec, każdy narzeczony, każda młoda 

Dźwiękowe kina 

RBOLLYWOSD 
Mickiewicza222 

tel. 15-28, 

kobieta, każda matka, każda narzeczona powinni i 

BBUGJEKA SEKSUALNA 
Wielki film ilustrujący dzieje stadeł małżeńskich, w których mąż albo żona, dotknięci 

przed ślubem chorobami, nie wyleczyli ich należycie. 

muszą zobaczyć obraz — p.t.: 

Z rozporządzenia Władz dajemy oddzielne seanse dla pań i oddzielne dla panów. 
UWAGA: Dziś o godz. 10,30 tylko dla mężczzn. 

  

Dźwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11 

н 
  

— ZAMALOWANE SZYLDY SZKO- 
ŁY PUBLICZNEJ W SZYDŁOWICACH. 
Wybryki: huliganerji, wiejskiej w Słonimsz 
czyźnie coraz bandziej wzrastają. Oszatrio 
strzelił jej do głowy zgoła „oryginalny" 
pomysł. Postanowiła bowiem zamalować 
szyldy szkolne publicznej szkoły w Szydło- 
wieach. Policja po skonstatowamiu te40 
faktu rozpoczęła enengiczne dochodzenie, 
wynikiem którego dwie osoby zostały a- 
resziowane. 

— NABOŽENSTWO METODYSTOW. 
We wsi Wojnilowce gminy kturyłowickiej, 
odbyło się zebranie modlitewine sekty re- 

ligijnej metodystów. Miodły odprawił Kka- 
zawodzieja tejże sekty Piotrowski Jam z De- 
reczymia. Obecnych było około 50 osób o- 
bojga płci, narodowości białoruskiej. Prze- 
bieg spokojny. Widzimy z tego, że ruch ek 
ciarski znowu się wzmógł. 

— ZABAWA W „GDYNI”. W ub'egłą 
sobotę w bursie ZPOK. w Słonimie, popu- 
larnie zwanej „Gdymią*, urządzoma została 

zabawa taneczna. Zaszczyciłi ją swoją ©- 
beanością członkowie zamządu ZPOK., „raz 
kilka osób ze społeczeństwa starszzgo, — 
Przy. pomysłowo udekorowanych salach 
bursy, młodzież ochoczo się bawiła aż ło 
północy. Na uwagę zasługuje wielka trs- 
Ka, jaką otaczają pamie ze ZPOK. swoje 
internistki, omaz chęć urządzenia godzi- 

wych rozrywek dla młodzieży. Wszystko (to 
przyczynia się do popularyzacji pożytacz- 
mej ma. maszym terenie bursy ZPOK. 

  

— OBOHÓD ŚWIĘTA  NARODOWE- 
GO W LACHOWICZACH. — Obchód iroz- 
począł się w dniu 10 listopada capstrzy- 
kiem. W dniu 11 listopada po nabożeńst- 
wie w kościele parafjalnym odbył się po- 
chód po mieście. w którym wzięły udział 
organizacje społeczne. 

Pochód skierował się do remizy straży 
ogmiowej, gdzie odbyła się akademija. Prze 

łem? 
— Czy mały garnizon miał wyjątko- 

we szczęście, czy napastnicy strzelali 
źle, ale mógłbym dać głowę, że ludzi 
w forcie prawie nie ubyło, tylu ich stoi 
w każdym załomie murów! 

— Gdy tak stałem zdziwiony i nie-- 
zdecydowany, nagle rozległy się dwa 
wystrzały z głębi fortu. „Więc zauważo- 
no mnie!“ — ucieszylem się. Jedna z kui 
przeleciała nad moją głową. A jednak 
nadal nikt się nie poruszał. 

— Do'djabła! Zmydlę głowę tenu 
podoficerowi! Zazgrzytałem zębami ze 
złości. Ale mimo to uśmiechnąłem się, 
widząc, że niema tu żadnej tajemnicy, 
tylko nieumiejętność młodego dowódcy 

— Ale był to mój ostatni uśmiech... 
na długi czas, ostatni uśmiech.... 

Podieżdżając bliżej zobaczyłem pod 
palmami kałuże krwi, czarnej, skrzepnie 
tej... Tutaj leżli zabici i ranni. Jeśli gar 
nizon niezbyt ucierpiał, to napastnicy 
drogo opłacili swą Śmiałość! 

Stanąłem u wrót. U góry stało z 
sześciu żołnierzv. natrzących  nierucho- 
mo na mnie. Najbliższy, był to olbrzym: 
chłon, o sumiastvch, białych wasach. W 
zebach ściskał drewniana faieczkę. Na- 
sunięte na oczy kapi, zakrywało iedno 
oko, ale drugiem przyglądało mi sie ba- 
dawczo i wvmierzył swym  karabine'n 
wprost w głowe mego wielbłada. Na 
szczęście nie bvł to byle wolentarz, lesz 
stary, doświadczony legjonista, z kla- 
syczną bródką i sucha, zdecydowana 
twarzą. Mimo to lufa karabinu nie dzia- 

Dziś! Najgenjalniejsi artyści filmowi. 2 „ENA L l 

zabłysną całą potęgą swego oszałamiającego talentu w swej kreacji dźwiękowej p.t. 

Siela dramat milošci i 

Ei TORNEO PEEK 

  

EMIL JANNINGS i 

IEBIESKI 
mówienie wygłosili: burmistrz p. Senkow- 
ski i kierownik szkoły p. Szejner, poza- 
tem chór szkolny odśpiewał kilka. piose- 
mek, oraz zostały wygłoszone deklamacje. 

Wieczorem Koło Ludowe urządziło pnzed- 

stawienie, odegrano „Więzień Magdebur- 
ski“, a po przedstwieniu odbyla się zaba- 
wa. tameczna. Sala byla przepełniona. 

—ZNÓW POŻAR OD WADLIWEGO 
KOMINA. — W dniu 13 bm. we wsi Mala 
Błoszna gm. mołczadzkiej spalił się dom 
mieszkalny i śpichlerz, należące do Leon- 
zyka Juljama. 
. Poszkodowany oblicza straty ma 1600 
złotych — Dochodzenie wykazało, że pożar 
powstał wskutek wadliwego komina. 
„IAA KL RU EE A AAA? 

LEKCYJ NA SKRZYPCACH 
udziela absolwent Konserwatorjum  Warszaw- 
skiego 
BOGIN — Baranowicze PIŁSUDSKIEGO 3 

NA) A AE 

Kadio wileńskie 
Środa, dnia 16 listopada 1932 r. 

11,40 Komunikaty i sygmał czasu. 14,55 

Program dzienny. 15,00 Nowe płyty. 15,40 
Komunikaty. 15,30 Muzyika popularna (ne- 
we płyty). 16,00 Audycja dla dzieci. 16,30 
Kom. Zw. Mł. Polsk. 16,40 „O komižmie“ 
odczyt wygłosi prof. K. Ajdukiewicz. 17,00 
Odezyt. dla. nauczycieli muzyki. 17,15 Mu- 
zyka. 17,40 „Prawo kobiety 00 ргасу“ od- 
czyt wygłosi dr. A. Minkowskia. 17,55 Pro- 
gram ma czwartek. 18,00 Muzyka tameczna. 

18,5) Rozmaitości. 19,00 Przegląd litewski. 
19,55 „Nowe odkrycia wileńskie" odczyt 
wygłosi dr. Stanisław Lorentz. 19,30 „Czy 
teatr jest potnzebny swpółczesnemu czło- 
wiekowi'' feljetoni wygłosi St. Miłaszewski 
19,45 Pras. dziem. radjowy. 20,00 Koncert 
20,15 Komunikaty. Wiadomości sportowe. 
Dodattek do prasowego dziennika wad 

  

MO    
22,02 Na widmokręgu. 22,15 Melodje z fil- 4, - pokojowe z wszel- 
mu .100 metrów miłości”. 22,40 „Ciotka 
Albiaowa, mówi” momolog humorystyczny. 
22.55 Komumikat meteorologiczny. 23,00 
Muzyka. taneczna. 

Stanowczo, łała na mnie uspakajająco. 
Żart był nieco przesadny! 

—- „Winszuję chtopcy!“ — krzykną- 
łem, zdejmując kepi. — „Francja i ja 
jesteśmy dumni z was!'. 

— Nie było odpowiedzi. Nikt się nie 
poruszył, ani zasalutował. Nawet oczy 
się nie poruszały! Dosyć miałem tego 
głupiego żartu! 

— „Ej, tam nie róbcie z siebie błaz- 
  nów! krzyknątem, Niech tam któ- 

ry, zamelduje dowódcy, że tu jestem! 
Prędko! 

— Znów nieruchoma cisza była jedy- 
ną odpowiedzią. Zwróciłem się do wą- 
satego żołnierza, z surowym rozkazem: 

— „Zameldujcie natychmiast dowód 
cy, że dowódca szwadronu Bajolć, przy- 
był z Pokutu z pomocą. Wyjąć fajkę, 
kiedy mówię do was! Marsz, natych- 
miast!“ 

— Nie było ani żadnego dźwięku, 
ani gestu! 

— QOgarnęła mnie wściekłość i  į4- 
kieś ciemne przeczucia: myśl o straszn :; 
prawdzie nie przychodziła mi jednak do 
głowy. 

— jak przez sen, posuwałem się 
wzdłuż ścian. Mijałem ludzi, którzy w 

nieruchomej postawie patrzyli na mnie, 
jak na żuka, pełzającego po piasku. Na- 
gle ujrzałem jednego: miał dużą dziurę 
w czole od kuli. Stał oparty całem cia- 
łem o mur, ręce zaciśnęły się kurczowG 
dokoła karbinu — gotów był 40 обгог / 
do ostatniej chwili życia.. 

— Jestem krótkowidzem, ale ten cz!o 

  

RA 

MARLENA DIETRI CH 

MOTYL 
pokusy, poświęcenia i zdrady. Początek o godz. T-eį. 

POLSKI ZAKŁAD ELEKTROTECRNICZNY 

ELEKTROFON 
inž. S. KUBILUS 

Nowoczesna stacja ładowania akumalsi“- 
rów (dostawa bezpłatna) 

Instalacje siły, Światła radja. 
%%ykonanie pierwszorzędne, 

Wilno, Peznańska 2, róg Wileńskiej, 
tal. 14 20 Przyst. autob. '. Nr. 2 Mata 

Ponulanka — Poznańska. 

        
    
      
               

Lekarze 
EZ EM 

  

Mieszkanie 
2 pokoje z kuchnią da 
wy RE a: 
się Białostocka = 

Blumowicz codziennie od 3 pepoł 
boroby weneryczne — do 4.30 
kórme i moczopłciowe == ————— = 
WIELKA 21, tel. 921 Potrzebny 
od 9 — 1i3 —8'* pokój umeblowszy w 

W.Z.P. -23- Śródmieściu chętnie z 
AKA A ae: Zgłosze 

nia da imisiracii Posad : Slowa dla K. L. 

NIANIA 
vw" 

2 MIESZKANIA 
(do lat 40) do dwojga po 3 pokoje z kuchmię 
dzieci 3-y lata i ŚS-y wszelkie wygody. — 
miesiące. Znająca szy- Do wynajęcia Pepiaw- 
cie, tylko z poważnemi ska 29. 
referencjami. potrzeb - == ————— 
na na wyjazd od grud- 2 P O K O Į E 
nia. Warunki skromne.“ do wynajęcia. — z 
Oferty pod „Niania* — prawem korzystania z 

waskie” 

  

  

do „Słowa”. łazienki. Ul. Wi 
VAAAAAAA MAMAMA 60 3 M 2. 

Lokale Iranas 
POTRZEBNE Zauby 
„MIESZKANIE L 

kiemi wygodami, — w Zgubionę 
centrum, nie na parte- legitymację U. S, B. 
rze w cenie do 100 zł. Ne 4925 — Melickiegė 
Łaskawe zgłoszenia do Blesłewa vaiewažais 
administracji dla W. się, 

KOŁA 

wiek rozjaśnił mi nagle prawdę: 
scy ci ludzie byli trupami już! 
rach stali nieżywi ludzie! Spali sner> 
zmęczonych zwycięzców i snem twar- 
dym, z którego nie mieli się zbudzić. 

— Gdy zrozumiałem to, wróciiem .! » 
bramy, zdjąłem kepi i ze łzami prze- 
praszałem wąsatego legjonistę. Bez wsty 
du wyznam, że powiedziałem  giošn >: 
„Wybacz mi, przyjacielu* A co byś go- 
wiedział ty, Angliku? 

— A co byś ty powiedział, gdybym 
ci zaproponował herbaty? — zaśmiał się 
Jerzy, zdejmując kosz z prowiantami. 

IV 

WSZY 
Na mu- 

Gdy posilili się zimnem mięsem, ob- 
ficie posypanem drobnym pyłem afry- 
kańskim, major Bajolć, zaczął dalej epo- 
'wiadać, Lawrens zaś położył się na ka- 
napce, oparł głowę na założonych rękach 
i obojętnie przyglądał się kółeczkom dy 
mu ze swej fajki. Mimo pozornej , obe- 
jętności opowiadanie Francuza wzbudzi - 
ło w nim już pewne zainteresowanie. 

— Nie wątpiłem naturalnie, — mówił 
major, — że część obrońców żyje... 
Przecież ktoś strzelał na powitanie. A i 
trupy nie mogły tak stać, jak stały, gdy- 
by ich ktoś nie ustawił w celu oszukania 
Tuagerów. Bo, przecież zwykle zabity 
pada. Ktoś musiał powciągać trupy na 
załomy murów, poustawiać, powkładać 
im do rąk karabiny. Musieli też być i 
ranni. Zwykle rannych bywa więcej, niż 
zabitych. Któryś z rannych mógł wziąć 
na siebie komendę. Dowódca musiał t- 
mrzeć. (D. C. N.) 

  

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyńsić. 

—


