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Od sejmu stanowego 
do sejmu zawodowego » 

Gdy w niedzielę dnia 13 listopada 
rozpoczął w Warszawie swe obrady 

Zjazd Centralny „Tygodnia rolniczego 

to niesposób było obronić się od myśli, 

że to nie jest jeden ze zwykłych, čoro?z- 

nie odprawianych podobnych zjazdów „i 

że taki, podobny jemu Zjazd mieliśmy w 

Polsce raz jeden jeszcze: owej jesieni 

1925 r., gdy ziemiaństwo całej Polski 

zakładało, jakże słaby, jakże miękki pro- 

test uchwalonej dzięki stanowisku  „za- 

chowawczych** stronnictw  „ósemki” 

reformie rolnej. Były to jakby dwa wiel- 

kie, nieprzewidziane w Konstytucji, mie - 

znane naszemu ustrojowi, Sejmy rolni- 

cze. Oba zwołała, oba do tej roli wy- 

niosła pewna wielka potrzeba, niebez- 

pieczeństwo. Ongiś chodziło o byt więk- 

szych, lepiej prowadzonych warsztatów 

rolnych, dziś chodzi o byt całego rolni- 

ctwa. Ale tamten „Sejm z 1925 r. by- 

ło to jednak coś przypominającego owe 

sejmy stanowe, „dietes'* dawnych cza- 

sów, obesłany przez warstwę zemiań- 

ską, której wówczas lada gryzipiorek, 

brukowcowy czasem z łezką w oku, czę- 

ściej bez łezki, głosił podzwonne, —był 

to jakby anachronizm historyczny w po- 

równaniu z obradującym współcześnie 

prawdziwym Sejmem z ulicy Wiejskiej, 
Sejmem Konstytucji 17 marca 1921 roku. 

Ostatni Sejm Rzeczypospolitej zie- 

miańskiej — możnaby rzec. Ten zaś 
„Sejm”, który się zebrał w ubiegłą nie- 

dzielę w stolicy, jest instytucją, wobec 

której być może że 'z kolei Sejm z uli- 
cy Wiejskiej wyda się anachronizmiem. 

Kto wie, — jesteśmy w trakcie szukania 

sobie form nowego ustroju — czy życie 
nie uprzedzi legistów z Komisji Konstv- 

tucyjnej i nie wskaże na takie właśnie 

i im podobne zjazdy mówiąc: „szukacie 

mnie, nowego ustroju? — oto jestem'*. 

Czemże był taki Zjazd, jeśli nie przed- 

stawicielem powszechnych interesów go- 
spodarczych olbrzymiej większości lud- 

ności? W zarysach tamtego zjazdu zie- 

miańskiego z 1925 jakby się przebijała 

tradycja sejmów stanowych: w zarysach 

niedzielnego zjazdu rośnie, być może 

niepostrzeżenie przyszłość parlamentu 

zawodowego w Polsce. Pierwszych Sej- 

mów na świecie nie powołała też żadna 

us:awa, ale pewna, przekraczająca пог- 

małne możliwości maszyny państwowej, 

poirzeba. Dziś nie jest inaczej. 

Na ekranie długich, drobiazgowyci:, 

zagmatwanych, sprawozdań zjazdu uwy- 

buklają się dwa charakterystyczne ino- 

menty, jedeu dodatni, drugi chyba ujem- 

ny. Dzień 13 listopada stwierdził wy- 

mownie, że wbrew wszelkim wysiłkom, 

lewicowej demagogji, dawna „isolation'* 

zicmianstwa, ustępuje miejsca współpra- 

cy całego rolnictwa. Na zjeżdzie byli or- 

dynaci i byli małorolni. Na tę skalę zna- 

czeniuwą był to pierwszy zjazd tego ty- 

pu. Konsekwencją już tylko podobnego 

stanu rzeczy było to, że w łonie Zjazdu 

zarysowały się różnice na tematy poliiy- 

ki ekonomicznej, poglądów na kryzys, 

zapatrywań na środki zaradcze, że osta- 

tecznie można było znaleźć polityczne 

rozdźwięki, można się było doszperać 

dzielnicowych antagonizmów, ale czego 
i doszperać się byłoby bardzo trudno, 
tv artagonizmu klasowego. Ogień huca- 
ganewy niszczy wszystkie różnice spo- 

łeczne w ostrzeliwanym okopie: w ogaiu 
kryzysu urosła i urasta mimo wszyst- 

kiego poczucie solidarności rolniczej. Od 
1925 r. odeszliśmy bardzo daleko i ami 
nie poszliśmy po linji' tak nam skwapli- 

wie prorokowanej przez panów z „Wy- 

zwolenia”, ani nie utonęliśmy bez śladu 
„w tłumie włościańskiego rolnictwa. Wre- 

szcie między rokiem 1925 a rokiem 

1932 przybył rolnictwu nowy, już zado- 

mowiony element: ludzi wyszłych z woj- 
ska i osiadłych na roli. Forma, w jakiej 

się to osadzanie odbyło mogła nam rie 

odpowiadać, element, jaki się dostał 
mógł być rozmaity, ale otworzył się ob z 

nie na wsi jakby „stan trzeci” między 

dworem a wsią i między temi dwoma 
skrajnemi skrzydłami stał się centrowym 
łącznikiem. 

Co chroma nadal w taktyce walki rol- 

nictwa o należne mu prawa, co biło w 

oczy na Zjezdzie warszawskim, to daiei 

niemożność, niezdolność do  rzucen -, 

wywieszenia pewnego hasła programo- 

wego, które streszczałoby najkrócej aie 

przez to i najdobitniej to, czego  ro'iu- 

ctwo polskie żąda.— „Cóż chcecie od 

nas, od Rosji? — pytał bodaj Wizlki 
Książe Konstanty w 1862 hrabiego 

drzeja Zamoyskiego. „Allez vous en —- 

brzmiała odpowiedź pana Andrzeja. 

Nie była to odpowiedź realisty, ale n.''- 

mniej to był streszczony i bardzo wr- 

raźny program.—Zjazd roztoczył całą sa 

mę wskazań, rad i żądań, ale jednak 

rewolucja jego nie ześrodkowuje się w 

haśle programowem — jasnem, niekom- 

promisowem, pozytywnem. Czy nie był? 

próby rzucenia takiego hasła? Była i 

bardzo poważna. Kto tylko słyszał ma- 

wę Aleksandra Bocheńskiego, ten nie 

może się oprzeć przekonaniu, że on wła: 

Śnie takie hasło rzucił, takie hasło prze 

przeć usiłował. Można się godzić lub nie 
godzić z jego żądaniem, by nominal 'ą 

wysokość długów obciążających  rolni- 

ctwo obniżyć ustawowo w tym samym 
stosunku, w jakim obecne ceny produk- 

tów rolnych stoją do cen z czasów przed 

kryzysowych, z czasów zaciągania dłu- 

gów rolniczych, można temu żądaniu 

przeciwstawić „wiele objekcji, postawić 

wiele zarzutów. Niemniej mowa i teza 
Aleksandra Bocheńskiego, rzucone na 

w jakim kulminacyjnym momencie, nie 

zakreślone specjalnym punktem  progra- 
mu dziennego, pozbawione przez auto- 

ra politycznego posmaku, stały się prze- 
bojową chwilą Zjazdu. Niemniej słucha- 

jąc tego mówcy, miało się wrażenie, że 

przemawia nietylko człowiek, który wie, 

czego nie chce, ale i taki, który wie do 

skonale i czego chce i czego potrzeha 

i co można chcieć, że po raz pierwszy 

konkretny postulat rolnictwa skrystalizo 

wał się tak rzeczowo i tak prosto. Wial 

kie hasła i wielkie programy są zaw: 

sze proste. Teza p. Aleksandra Bocheń- 
skiego nie zdołała zwyciężyć, i nie jej 

przypadło w rezolucjach to miejsce — 

które jej przypaść było winno w udzia- 

le. Taka „klęska nie przesądza niczego, 

a może się stać prologiem tem świetniej 

szego zwycięstwa. Przyszłość dopiero о- 

każe, przyszłość wyników, jakich się 
jednak rolnictwo mogło spodziewać po 

Zjeździe, czy odrzucenie programu Bo- 

cheńskiego stało się z największą korzy 

ścią, czy może z największą szkodą dla 

gnębionego kryzysem rolnictwa. 

Na ostatek nie powoduje nami jakiś 
regjonalny patrjotyzm, gdy poprzes'a- 
niemy na stwierdzeniu, że”udział grupy 
wileńskiej, kresowej w Zjeździe zazna- 
czył się i wyraźnie i dodatnio. 

* 

RE 

Wracający ze Zjazdu do domów miali 

już zapewne sposobność przeczytania w 

wagonie artykułu wstępnego w „АВС“, 

gdzie prof. Stroński cytuje entuzjazmy H. 

R. Knickerbockera nad Mussolinim 1 . о- 

pularnością rządów włoskiego  dyktato- 

ra w jego kraju. W latach 1927 a 1931 
uzyskano przeciętnie 1160 miljonów zło- 

tych rocznie z rozpisywanych przez pań 

stwo pożyczek wewnętrznych. Ostac:ia 

z tych pożyczek pokryta została cztero- 

krotnie. Tu prof. Stroński robi analogię 
z Polską i wylicza, że w tym samym 

czasie u nas rozpisanie pożyczek w*- 

wnętrznych winno byłoby dać około --- 
355 milj. zł. — gdyby u nas było zauia- 
nie do rządu. 

I kończy: 

„Mógłby ktoś powiedzieć, że zreali- 
zowaniu tego planu stoi 'na przeszkodzie 
brak pięniędzy. Nie. Kapitałów stezau- 
ryzowanych ma Polska bardzo wiele" 

Gdy się powiedziało A, to się musi 
powiedzieć i B. Gdy się mówi: „kapi- 

tałów stezauryzowanych jest w Polsce 

bardzo wiele”, to trzeba wskazać u ko- 

go.. Może „tezauryzuje* urzędnik, a rio 
że chłop, a może ziemianin? Może teza- 

uryzują masowo bezrobotni, a może skra 

chowani przemysłowcy? Któż. tezaury7u- 

je te kapitały, których ma Polska, jak 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BIENAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Ksjęgarnia K. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. 
IWIENIEC —- Skiep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateski, 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego, | 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 

Malinowskiego, 
N..ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
Smarzynski, 

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

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

WARSZAWA — iow, Księgzroj Koi, „Ruch”, : 
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bon Papen Wyjaśnia sytuację 
ozmowy kancierza z przedstaw ciela mi centrum i stronnictwa ludowego 

spotkanie z Hitlerem jeszcze nie zdecydowane 
BERLIN PAT. — W ciągu dnia 16 b. 

m. kanclerz Papen odbył kolejne rozmo- 
wy z przedstawicielami centrum, prała- 
tem Kaasem i posłem Joosem, z prze- 
wodniczącym stronnictwa Ludowego Din 
geldey'em i przewodniczącym  bawar- 
skiej partji ludowej Schaelferem. 

W czasie przyjęcia przywódcy cet- 
trowców wręczyli kanclerzowi meimorjał" 
wyjaśniający stanowisko swej partji wo 
bec sytuacji politycznej. Decyzja w spra: 
wie oczekiwanego spotkania między Pa- 
penem a Hitlerem jeszcze nie zapadła. 

Hitler, po otrzymaniu zaproszenia za 
strzegł sobie 24 godziny do namysłu. — 
— Gabinet Rzeszy zwołano na 17 bin. 
przed południem. Wieczorem zakomiuni-- 
kowano urzędowo, że w wyniku dzisiej- 
szych rozmów z przywódcami stroi- 
nictw kanclerz Papen zaniechał projekto 
wanej podróży do Sztutgartu, Karlsruhe, 
i Darmsztadtu, postanawiając zaczekać 
w Berlinie na wyjaśnienie sytuac'i. 

NARADY W DOMU BRUNATNYM 

BERLIN PAT. — W monachijskim 
Domu Brunatnym zwołańo na dzisiaj 
konierencję przywódców partji narodo - 
wo - socjalistycznej w celu zajęcia staa- 
nowiska w sprawie składu przyszłego 
rządu. Według informacyj jednej z agen- 
cyj— wiadomość o przyjeździe Hitlera 

do Berlina we czwartek nie jest ścisłą, 
gdyż zamierza on przybyć jedynie w 
tym wypadku, gdy prezydent Rzeszy wy 
razi chęć przyjęcia go ma audjencji w 
sprawach, związanych ze składem rządu 
Rzeszy. 

ODWOŁANIE WIZYTY VON PAPENA 
DO POŁUDNIOWYCH NIEMIEC 

BERLIN PAT. — Odwołanie wizyty 
kancierza do Niemiec południowych wy 
wołało w Berlinie wielkie wrażenie. 

W kołach politycznych podkreślają, 
że niespodziewana decyzja Papena na- 
stąpiła na skutek negatywnego wyniku 
rozmów z przedstawiciełami centrum i 
bawarskiej partji ludowej. — Gotowość 
poparcia bez zastrzeżeń gabinetu „kon- 
centracji  narodowej“ wyraził jedynie 
przywódca partji ludowej Dingeldey. 

Natomiast przywódcy centrum Kaas 
Joos wprost dali do zrozumienia, że 

wszelka próba tworzenia „bloku koncea- 
tracji narodowej spełznąć musi na ni- 
czem, dopóki nie nastąpi zmiana na sta- 
nowisku kierownika obecnego rządu. — 

W odpowiedzi swej Papen z naci- 
skiem oświadczył, że uważa wyprowa- 
dzenie Rzeszy Niemieckiej z obecnego 
stanu ciężkiego kryzysu za sprawę zbyt 
doniosłą, żeby wysiłki w tym kierunku 
podejriowane rozbić się miały o kwestję 
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Angija przychylnie ustosunkowuje się 
do planu francuskiego 

GENEWA PAT. — Koła angielskie, 
zbliżone do konierencji rozbrojeniowej 
stwierdzają, że minister: Simon zdecydo- 
wany był jeszcze w poniedziałek odio- 
żyć do czwartku swoje expose, w któ- 
rem przedstawi angielski punkt widze- 
nia w sprawie planu francuskiego. 

Stanowisko jego nie pozostaje więc 
w żadnym związku z poglądami kół nie 
mieckich na projekt francuski, które wy 

warły w kołach angielskich ujemne wra 
żenie. 

W kołach tych krytyka, z jaką spot- 
kał się w Berlinie plan francuski, uwa- 
żana jest za nieuzasadnioną i niewłaś- 
ciwą. Ani Simon, ani rząd angielski nie 
zmieniły swego stanowiska w tej spra- 
wie. Stanowisko to jest nadal przychył- 
ne dła propozycji francuskiej. 

  

Trecki przybył do Aten 
ATENY PAT. — Do portu Pireus 

przybył na włoskim statku „Praga“ Le- 
on Trocki, który podróżuje z żoną in- 
cognito, pod nazwiskiem  „Sedat*. Pani 

Trocka zwiedziła miasto Ateny, Trocki 
zaś pnzostał w kajucie i nie przyjmo- 
wał zadnych wizyt. O godzinie 18 Iroac- 
cy odniynęli do Neapoiu. 

Echa wypadków 9 iistopada w Genewie 
GENEWA PAT. — Na środowem posiedze- 

miu kantonalnego parlamentu, zwanego Wielką 
Radą, rząd przedstawił sprawozdanie z wypad 
ków 9 listopada. — Na początku posiedzenia 
wszyscy posłowie uczcili przez powstanie pa- 
mięć osób, poległych podczas rozruchów. — 
Przedstawiciel rządu wygłosił następnie prze- 
mówienie, w którem usprawiedliwiał akcie woj 
skową i motywował zarządzenia władz. 

Deputowani socjalistyczni, występując prze 
ciwko rządowi, określali fakt zwołania zebra- 
nia partji narodowej jako prowokację, krytyku- 

jąc sprawozdanie władz wojskowych, odczyła- 
ne przez przedstawiciela rządu. Wielka Rada 
po dyskusji wszystkiemi głosami przeciwko 
głosom sncjalistów przyjęła uchwałę, aprobują 
cą w zupełności zarządzenia rządowe. 

NICOLE ROZPOCZĄŁ GŁODÓWKĘ * 

GENEWA. PAT. — Socjalista Nicole, 
aresztowamy w związku z wydanzeniami 

dnia 9 listopada, rozpoczął głodówkę. 

Pasier uczestnikiem bejówki terrorystycznej 
KRÓLEWIEC. PAT. — Prasa przynosi 

rewelacje w sprawie udziału pastora Wil- 
ligmanna w sprawie zamachów bombowych 
które miały miejsce ie Knólewcu nazajutrz 
po wyborach lipcowych, zostało bowiem 
stwierdzone, że bojówka. hitlerowska, która 
dokonała znanych zamachów bombowych, 

mocowała w mieszkaniu pastora Willig- 
manna i była przez niego przyjmowana 
śniadaniem. Należy zaznaczyć, że pastor 
Willigmann jest proboszczem tutejszego tu 
mu i że w litamji do dzisiejszego dnia od- 

mawia modlitwę za: zdrowie .Jego Cesar- 
skiej Mości Wilhelma. 

  

Brak wiadomości o Amy Johnson 
Zaniepokojenie w Londynie 

LONDYN PAT. — Znana lotniczka Amy 
Moilison - Johnson, która wystartowała w tych 

dniach z Anglji do Południowej Afryki, przy- 

była wczoraj po północy do miejscowości Gao 
nad Nigrem. Brak wiadomości o losie lotniczki 
od chwili wystartowania z Oranu w Północnej 
Afryce wzbudził duże zaniepokojenie — tem 
bardziej, że lotniczka zamierzała w jednym e- 

BEERET REKE YEGO CPR АЕА 

się dowiadujemy „bardzo wiele“ i jakiin 

że się to stało cudem, że nie wykryty 

ich dotychczas urzędy podatkowe i do- 

piero czyni to prof. Stroński? : 
Prof. Stroński wie jednak prawdę 0 

tem, jak się przedstawiają nasze możli- 

wości tezauryzacyjne i wie, że tego ro 

Gzaju twierdzenia mogą być tylko wodą 
na młyn inspektorowi podatkowemu, że 

krzepią wałęsający się tam czasem je- 

szcze mit o kryzysie jako „psychozie“ 

ludności. Może nie o to chodziło czoło- 

wemu publicyście Stronnictwa Narodo- 

wego, ale będzie to jedyny rezultat po- 
dobnych konkluzyj. K. P. 

— 0 — 

tapie przelecieć ponad Saharą przestrzeń, wy- 
noszącą tysiąc kilkaset klm. 2 

LONDYN PAT. — Wielki niepokój panuje 
w Londynie z powodu braku wszelkich wiado- 
mości od słynnej lotniczki angielskiej Amy 
Johnson - Mollison, która usiłowała pobić re- 

kord lotu z Anglji do Capstadtu. Lotniczka wy 
startowała z Oranu w północnej Afryce w po 
niedziałek około północy, zamierzając w ciągu 
nocy księżycowej przelecieć mad Saharą do 
miejscowości Niamey. Trasa lotu przez Saharę 
do Niamey wynosi 1560 mil angielskich. Spo- 
dziewano się, że lotniczka wyląduje w Niamey 
we wtorek około godziny 4 po południu . ym- 

czasem do tej pory brak od niej wszelkich 

wiadomości. 
— 0 — 

Przed strajkiem generalnym 

w Sewilli 
SEWILLA. PAT. — Krążą tu pogłoski, 

że strajk generalny, zapowiadany na 18 
bm., wybuchnie wcześniej. Wobec tego już 
od wczoraj piekarnie przygotowują zapa- 
sy chleba ma kilka dni. я 

Narazie strajkują szoferzy taksówek. 

Burmistrz miasta zwrócił się-do władz woj 
skowych z prośbą o zapewnienie ludności 
cywilnej dowozu środków żywnościowych. 

natury personalnej. Decyzja gabinetu 
Rzeszy zapadnie na czwartkowem posie - 
dzeniu. 

Me czwartek oczekuje się również 
odpowiedzi Hitlera. Bezpośrednio potem 
kan'łerz złoży prezydentowi Hindenbut- 
awi sprawozdanie o wynikach  dzisie;- 
sze” konierencjj z  przedstawicielami 
stronuictw. iniormując o równocześnie o 
stanowisku gabinetu. Hindenburg zwróci 
się następrie co przywódców stronnic:w 
z wezwaniem na audjencję, przyczet” za 
żąda od nicli przedstawienia kandyda*i 
na szefa newego rządu, oraz przedłoże- 
nia nowego ro; о. 

Od wyniku tej konferencji załeży de- 
cyzja Hindenburga, czy rząd obecny ma 
pozostać u steru. : 

BEREENTAS DODTTTRTAUSTISSNRSNINES E SSRS DRE 

ODZNACZENIA 
Grderem Odrodzenia Polski 

i Krzyżem Zasługi 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej nadał: 

KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA 
POŁSKI: 

pułkownikowi Stetanowi Leonowi Biestko- 
wi za zasługi na polu wyszkolenia wojska; A- 
damowi Antoniemu Piłsudskiemu,  deleratowi 
rządowemu przy magistracie m. Wilna za za- 
sługi na polu narodowo - społecznem i pracy 
samorządowej. 

KRZYŻ KAWALERSKI ORCERU OD7'ODZE- 
NIA POLSKI: 

inż. Włodzimierzowi Budkiewiczowi, kontro 
lerowi drogowemu Dyrekcji Uxręgowej KP. w 
Wilnie za gorliwą i nieskazitelną służbę w 
kolejnictwie i za pracę społeczno - narodową; 
Marji Jeleńskiej, rolniczce, prezesce Katolickie- 
go Związku Polek w Wilnie, za zasługi na po 
lu pracy narodowo - społecznej; pułkownikowi 
Maksymiljanowi Landauowi za zasługi na polu 
organizacji i wyszkelenia wojska; Stefanowi 
Modzelewskiemu, leśnikówi, kierownikowi. Dy- 
rekcji Lasów Państwowych w Białowieży, za 
zasługi w administracji lasów państwowych: 
Zygmuntowi Rewieńskiemu, administratorowi 
dóbr Wielkie Soleczniki pow. wileńsko - trochie 
go za zasługi na polu Ipracy państwowej i 
społeczno - rolniczej,; inż. Aleksandrowi Zube- 
lewiczowi, dyrektorowi robót publicznych U- 
rzędu Wojew. w Wilnie za zasługi w służbie 
państwowej oraz na polu pracy społecznej. 

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI: 
Stanisławowi Godeckiemu, dyrektorowi — рай-. 
stwowego semin. naucz. męsk. im. T, Zana w 
Wilnię; Kazimierzowi Suchockiemu,  kierowni- 
kowi oddziału ruchu Dyr. PKP Wilno za za- 
sługi na polu pracy społecznej; Tadeuszowi - 
Leopoldowi Bruniewskiemu, naczeinikowi wy- 
działu bezpieczeństwa w Urz. Wojew. w Wil- 
nie za zasługi na polu służby bezpieczeństwa 
oraz na polu pracy społecznej; józeiowi Fok- 
lewskiemu - Kozieł rolnikowi, członkowi sej- 
miku i wydziału powiatowego w Wileice za 
zasługi na polu pracy samorządowej i społecz 
nej; Władysławowi Daochowskdeślii, wicepre- 
zesowi Sądu Apelacyjnego w Wilnie; Henry- 
kowi Muraszce , prezesowi Sądu Okręgowego. 
w Nowogródku za zasługi na polu crganizacji 
i administracji sądownictwa; Jerzemu Czujkie 
wiczowi, prezesowi Sądu Okr. w Pińsku, Steai 
sławowi Wiktorowi Szaniawskiemu, prokurato- 
rowi Sądu Okręgowego w Godnie, Aleksandro 
wi Marji Zdanowiczowi, prokuratorowi Sądu 
Okr. w Nowogródku i Konstantemu kiożman- 
Mirza - Sulkiewiczowi, wiceprokuratorowi Są- 
du Okr. w Wilnie za zasługi na polu adm'ni- 
stracji i organizacji sądownictwa oraz wynmiiai 
ru sprawiedliwości; ks. Janowi  Borodziczowi, 
proboszczowi w Kroszynie koło  Baranowicz, 
za zasługi na polu pracy społecznej i kultural 
no - oświatowej; inż. Grzegorzowi Mersonowi 
zastępcy dyrektoraa i naucz. Państwowej 
Szkoły Technicznej :m. Marszałka Piłsudskiego 
w Wilnie, za zasługi na połu pracy pedagogi- 
cznej i społecznej; Walentynie ' Horoszkiewi- 
czównie, sekretarzowi USB w Wilnie za zasłu- 
gi, położone na polu pracy zawodowej; Leo- 
nowi Huszczy, inspektorowi Lasów  Państwo- 
wych w Wilnie i Mieczysławowi Sarosiekowi, 
inspektorowi dyr. Lasów Państwowych w Wil- 
nie .za zasługi na polu administcji Lasów Pań 
stwowych; inż. Aleksandrowi ĮJuszczackiemu, 
nacz. wydziału OUZ w Wilnie za zasługi w 
pracy nad przebudową ustroju rolnego, inż. 
Czesławowi Bogdańskiemu, nacz. wydziału Dy 
rekcji PKP w Wilnie, za zasługi przy budowie 
kolei Woropejowo — Druja, Marji Zofji Szulc- 
Krzyżarowskiej „siostrze przełożonej domu wy 
chowawczo-poprawczego dla dziewcząt podna 
zw! „Jom Opizki Mai Bożej w Wileie* za 
za+ v£: na polu sracy sooteczno - wychowaw- 
czej, inż Stefanowi Ślła - Nowickiemu, dyr. ro 
bót publicznych w Urzędzie Wojewódzkim w 
Krakowie, za zasługi na polu rozwoju robót 
publicznych, dr. Bolesławowi Szniolisowi, nacz. 
lekarzowi Kasy Chorych m. Wilna, za zasługi 
na polu higieny, pracy społecznej oraz organi- 
zacyjno - leczniczej Kasy Chorych. > 

Pan prezes Rady Ministrów za zasługi na 
polu pracy społecznej nadał: 

SREBRNE KRZYŻE ZASŁUGI: 
Annie Brzezińskiej , emerytowanej naucz. 

szkoły powsz. w Nowych Święcianach; dr Bo- 
lesławowi Habdankowi, lekarzowi rejonowemu 
w Świrze; Edwardowi Kostro, dyr. Państwo- 
wej Szkoły Rolniczej w Żyrowicach; Aleksan- 
drowi Kwaśniakowi, dyr. Banku w. Nowowilej- 
ce; inż. Janowi Lechowiczowi, inspektorowi 
miernictwa w Nowogródku; ks. Janowi Mysa- 
kowskiemu, prefektowi szkoły powszechnej w 
Nowogródku; Janowi Oberlejtnerowi, kierowni 
kowi szk. ćwiczeń Seminarjum Nauczycielskie 
go w. Święcianach; Marji Rómerowej w No- 
wogródku; Antoniemu Rutkiewiczowi, techniko 
wi w Głębokiem; Stefanji Sobirajskiej w No- 
wogródku; Stanisławowi Walterowi, kontrole- 
rowi ruchu Dyr. OKP w Wilnie, dalej za zasłu 
gi na polu pracy społecznej i samorządowej 
— Bolesławowi Goślinowskiemu, kierownikowi 
biura Wydziału Pow. w Święcianach;  Broni- 
„sławowi Hryniewiczowi, kierownikowi dzia'u 
kasowo - rachunkowego Wydz. Pow. Sejmiku 
dziśnieńskiego; Kazimierzowi  Leśniewskiemu, 

dowodowego 20 gr, 

TELEGRAMY 
WICE-MARSZAŁEK POLAKIEWICZ 
NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z KAR- 

TELEM KAWOWYM 
WARSZAWA 16 listopada (tel. wi.)— 

W! związku z notatkami, które się ukazały 
w. niektórych pismach, p. wice-marszałek 
Sejmu dr. Polakiewicz nadsyła „Iskrze* 
oświadczenie, w którem stwierdza, że wia- 

domości o tworzeniu przez niego kartelu 
kawowego są wręcz fałszywe i wyssane z 
palca. Dr. Polakiewicz nie bierze żadnego 

udziału w organizowaniu kartelu kawowe- 
go ani nawet nie wie, czy istnieją zamiary 
utworzenia podobnego kartelu. ы 

NOWE KARTY POCZTOWE 

WARSZAWA. PAT. — Pan minister 
poczt i telegrafów, w celu zasilenia fundu- 

szu walki z bezrobociem, wprowadził do - 

sprzedaży kartki widokowe. Motywy do 
kartek zaczerpnięto z motywów religijnych 
ezczonych w Polsce, osób popularnych, re- 
produkcyj historycznych i typów itd. Kart- 
ki te są do nabycia we wszystikich urzę- 
dach pocztowych. Doborozy papier vraz 
amtystyezne wykonanie kartek zaraz w 

pierwszych dniach ukazania się zjednały 

im duży popyt. 

KATASTROFA KOLEJOWA 
POD CHEŁMŻĄ 

BYDGOSZCZ. PAT. — Wczoraj w po- 
bliżu stacji Chełmża w pow. mogilnieckim 
pociąg towarowy najechał na wóz, zaha- 
czając o tylne koła į wlokąc go na przest- 
rzeni 20 metrów. Wóz uległ doszczętnemu 
rozbiciu. Znajdujące się ma wozie trzy ko- 
biety oraz woźnica zostali siłą uderzenia 
wyrzuceni na nasyp. Dwie osoby odniosły 
ciężkie rany tak, że musiano przewieźć je 
do szpitala. Trzecia pasażerka oraz woźni- 
cai doznali ogólnych obrażeń cielsnych. Wi- 
mę wypadku ponosi woźnica, który, zajęty 
rozmową z pasażerkami, nie zauważył w 
porę sygnałów ostrzegawczych. . а 

ŻYWNOŚĆ Z POLSKI DLA KONSULA 
TU POLSKIEGO W MOSKWIE 

STOŁPCE. PAT. — Ostatnio konsulat 
R. P. w Moskwie zgłosił do Stołpców za- 
potrzebowanie na niektóre produkty żyw- 
nościowe. Produkty te na rynku sowieckim 
nabyć można jedynie po tak wysokich ce- 
mach, że konsulat, sprowadzając je ze Stołp 
ców, zaoszczędza dużo, -mimo znacznych 
kosztów cła i przewozu. ы : 

PORAŻKA WOJSK PARAGWAJSKICH 

SANTIAGO DE CHILE. PAT. — Z La 
Paz domoszą, że boliwijczycy i paragwaj- 
ezycy stoczyli zażamtą walkę w pobliżu Sa- 
avera i Boqueron. Wojska paragwajskie 
poniosły porażkę i straciły 200 ludzi. Boli- 
wijczycy zdobyli 500 karabinów i 40 ka- 
rabinów maszynowych. ; 

NA ROGACH BUHAJA 
BYDGOSZCZ. PAT. — Podczas waże- 

nia bydła w majątku Rusko w: pow. jaro- 
cińskim zerwał się z uwłęzi buhaj i rzucił 
się na 55-letniego robotnika Grygla, tra- 
tując go i bodąc. Grygel poniósł śmierć na 
miejscu. 

RAID LOTNICZY: BRUKSELA — 
TEHERAN 

. BRUKSELA. PAT. — 2 lotników bel- 
gijskich Albert Marechal i Geo Clavier do- 
konali na aparacie turystycznym o bardżo 
slabej mocy raidu Bruksela — Teheran % 
ciągu 15 dni. Lot ten aż do obecnej chwili 
trzymany był w tajemnicy. Wielką radość 
wywołała wiadomość o jego szczęśliwem 
zakończeniu. : 
ISIDAKS KOS RAL ATIS TENISAS 
wójtowi gminy Kucewicze, pow. oszmiański, 
inż. Kazimierzowi Michalskiemu, burmistrzowi 
w Słonimie  Józelow Skrzypczyńskemu, rolni 
wi w Lachowiczach; — dalej za zasługi na 
polu pracy samorządowej: Aleksandrowi Gail- 
lardowi, wójtowi gminy żodziskiej, — za iwy- 
jątkowo gorliwą i owocną pracę w służbie 
państwowej: Józefowi Gajewskiemu, sekrea- 
rzowi starostwa powiatowego w <Święcianacii; 
Stanisławowi  Rudnickiemu - Sipajło, zastępcy 
starosty w Nieświeżu; Henrykowi Sylwestrowi 
czowi, zastępcy starosty w Oszmianie; — za 
zasługi na polu pracy zawodowej: — Adeli 
Cielewiczównie, nauczycielce w Kozaczyżnie, 
— za zasługi w służbie pocztowo - telegrafi- 
cznej: Aleksandrowi Bujewiczowi - Wyżlatyr- 
skiemu, p.o. nacz. urzędu teletechnicznego w 
Głębokiem, Antoniemu Kal _srskiemu, inspek- 
torowi i i Janowi Około - Kułakowi asesoro- 
wi w Dyr. Poczt i Telegr. w Wiln — dalej 
za zasługi w służbie kolejowej: —- lanowi, 
Czapkowskiemu, zawiadowcy odcinka i Kazi- 
mierzowi Nowaczkowi, st. technikowi w dyr. 
OKP w Wilnie i Konstantemu (Onoszce, kon- 
trolerowi mechanicznemu dyr. OK? w Wilnie 
—za zasługi przy ochronie mienia kolejowego; 
Teodorowi Myślińskiemu, st. asesorowi dyr. 
OKP Wilno, dalej za zasługi na polu admini- 
stracji sądownictwa: — Stefanowi Eblowi na- 
czeln. sekretarzowi Sądu Apelacyjnego w Wil- 
nie: — za zasługi na polu pracy społeczno - 
oświatowej: — Irenie Durejkowej, kierownicz- 
ce szkoły powszechnej w Lebiedziewie; Marii 
Jastrzębskiej, naucz. szkoły powszechnej w 
Stołpcach; Józefowi Milenkiewiczowi, kier. szk. 
powszechnej w Koreliczach; Stefanji Bojarskiej 
nauczycielce w Baranowiczach; Maciejowi Filo 
wi, kierownikowi szkoły powszechnej w Grod- 
nie, Halinie Kaczyńskiej kierowniczce szkoły 
powszechnej w Wilnie; — dalej za wyjątkowo 
gorliwą i owocną pracę w administracji la- 
sów państwowych: — Janowi Kostrowickiemu 
asesorowi dDyr. Lasów Państwowych w Wil- 
nie; — dalej za zasługi na polu przysposobie 
nia rolniczego: — Hipolitowi Popławskiemu, 
kierownikowi szkoły powszechnej w Szkunci- 
kach pow. dziśnieńskiego; — za zasługi około 
rozwoju rolnictwa: — Władysławowi Jelškie- 
mu, rolnikowi w Derewiańczycach pow. słonim 
skiego, wresczie za zasługi w pracy w zakre- 
sie dydaktyki Alinie Onoszkowej, nauczycielce 
szkoły powsz. w Wilnie. 
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Taki dziwny zbieg okoliczności: dwa 
dzienniki poruszają oprawę dwu zapom- 
nianych wybitnych jednostek. Jeden ac- 
tykuł ma tytuł: „Już zapomniany?!*, dru 
gi — „W Polsce zapomniany uczony. 
Pierwszy artykuł ukazał się w Gazecie 
Poiskiej (315). Czytamy tam: 

Urodzii się w Cywilsku w gubernji <azań- 
skiej z ojca Władysława, członka Rządu Na- 
rodowego w powstaniu 1863-g0 roku i matki 
Julj. Młodość gimnazjalną miał burzliwą, nie 
dowierzano bowiem w szkołach rosyjskich te- 
mu chłopcu. Ukończywszy szkołę średnią, 
wstąpił do charkowskiego Instytutu Technoio- 
gicznego na wydział chemji. Jako wytrawny 
praktyk konspiracji uczniowskiej stanął w 
Charkowie na czele grupy polskiej studentów 
wszystkich uczelni i stworzył silną, niepodłe- 
głościową organizację polską, która przodo- 
wała wszystkim innym organizacjom  narodo- 
wościowym w yciu młodzieży charkowskiej. 

W roku 1899 osiadł w Warszawie : mi- 
«o ciężkiej choroby wszystkie swe siły po- 
święcił pracy podziemnej w bliskiej łączności 
z wodzem niepodłegłościowego ruchu robotni- 
czego Józefem Piłsudskim. 

Równocześnie zaznaczył się wybitnie na 
polu działalności owoczesnego Towarzystwa 
literatów, nadając temu stowarzyszeniu  kie- 
tunek niepodleglošciowy. 

Wielki swój talent zawarł w książkaci, 
znaczną część swej zdolności szłachetnej po- 
święcającą pracy doraźnej literackiej w nieskoń 
czonej ilości wydawnictw codziennych i pe- 
tjodycznych. т 

Mocą swego słowa, czarem swych pisim 
— bez przesady powiedzieć można, że zagrze- 
wał do czynu i prowadził do boju dwa poko- 
tenia. Pokolenie roku 1905 — i pokolenie ro- 
ku 1914. Wytrawny i szlachetny konspirator 
w roku 1905, orędownik walki czynnej, w ro- 
ku 19ł4-tym chwycił za broń raz jeszcze, by 
z mtodszem pokoleniem poniekąd wychowan- 
kami swemi, ruszyć do jawnej walki o niepo- 
dległość Ojczyzny. 

Ciężka choroba, zdrowie jego osłabiająca, 
nie przeszkodziła temu świetnemu pisarzowi 
oddać się dyscyplinie wojskowej i wszyst- 

kim trudom walki w polu. To on właśnie, ten 
schorowany już wtedy pół-na-pół umierający 
człowiek, to on miał wielkie szczęście, iż był 
pierwszym sprawozdawcą polskim z placu bo- 
ju polskich strzeleckich oddziałów. 

Umarł, jak poeta i marzyciel, do ostat- 
nieį chwili swego życia biorąc udział w szla- 
chetnej walce publicystycznej ideowej, do 0- 
statniej też chwili swego życia tworzył swe 
dzieło artystyczne. 

Któż to zacz? To Gustaw Daniłowski. 

Tak... Wielki to jest wstyd, iż ta 
nazwisko trzeba przypominać społeczcń- 
stwu — i tak wkrótce po zgonie... 

ABC (332) mówi o innym zapomuia 
nym wielkim człowieku: 

Jutro upływa dziesięć łat od Śmierci zna: 
* komitego uczonego i „doskonałego obywate- 

la* prof. Erazma Majewskiego. Zgasł pr.:ed 
wcześnie 14 listopada r. 1922 nie dożywszy lat 
sześćdziesięciu, zostawiając swój wielki war- 
sztat pracy w pietystycznych rękach rodziny. 

Olbrzymi był zasięg zainteresowań nau- 
kowych, które zaczął od przyrodoznawstwa. 
Dobre trzynaście lat zużył przedewszystkiem 
na stworzenie monumentalnego, podstawowego 
dwutomowego „Słownika* nazw zoologicznych 
i botanicznych”, dziś już oczywiście nieco 
przestarzałego. W tej erze swej produkcji wy- 
dawał i redagował etnograiiczne pismo „Wi- 
sła'. Jako popularyzator przyrodoznawstwa na- 
pisał wtedy dwie książki dla młodzieży „Doj 
ktora Muchoiapskiego“ i „Proiesora Przedpo- 

  

topowicza", które z czasem stały się ulubio- 
nemi książkami młodzieży, Wydaje roczniki 

gromadzi „Swiatowita“, kietaj rozkopami i 
zbiór wykopalisk, oiiarowanych w r. 1921 War 
szawskiemu Towarzystwu Naukowemu, dział, 
nawiasem? mówiąc, z powodu trudności tinan- 
sowych dotychczas w „Domu Staszyca* nieo- 
twarty! Z archeologji przedhistorycznej prze- 
rzuca się do socjołogii i ekonomiki, z które- 
mi to tłumaczone na język czeski, cosyjski i 
nawet japoński! Największy sukces atoli osią- 
ga Erazm Majewski trzecim tomem swojej 
„Nauki o Cywilizacji", t.j. „Kapitałem*. Dzie- 
ło to ma 8 wydań polskich a dwa francuskie! 

Prof. Adam Krzyżanowski w swem studjum 
o E. Majewskim zwrócił uwagę na pokrewień- 
stwo jego krytyki Marksizmu z systemem dy- 
namicznym Hoene-Wrońskiego. Swego  czastt 
powoływał się na Majewskiego i H. Bergson. 
Teraz przypomnieli go sobie... * bolszewicy! 

W Polsce współczesnej., obecnie jest au- 
tor „Kapitału* do pewnego stopnia „myślicie- 
lem nieznanym. Może to dziesięciolecie $mier- 
ci przypomni tego polihistora, przyrodoznaw- 
cę, archeologa, filozofa ekonomii politycznej 
„Rathenaua polskiego", socjologa na którego 
dziełach kształciło się poprzednie pokolenie, a 
którego teraz... przypominają.„, sobie, ale w 
Sowkietach. 

Sic transit gloria mundi... 
cież zjawisko takiego 

NÓWE WYDAWNICTWA 
Zasłużona, energiczna firma wydaw- 

nicza Gebethnera i Wolffa, dzielnie się 
borykająca z kryzysem i nie uznająca 
żadnych kompromisów, — w ostatnich 
dniach dała znów szereg niezmiernie cie 
kawych i bardzo wartościowych ksią- 
żek. Spróbujmy więc choć pokrótce scl:a 

Ale prze- 
niedoceniania w 

  

rakteryzować cztery najnowsze książki. 

Rozpoczynamy przegląd. 

Janusz Meissner, dzielny lotnik i 
świetny pisarz, autor doskonałych no- 
weł z życia lotników, na prośbę Aeroklu 
bu Rzeczypospolitej Polskiej napisał 
książkę o Żwirce i Wigurze.*) 

Właściwie tego jednego zdania po- 
winnoby było wystarczyć, aby zachęcić 
każdego Polaka do poznania, a raczej do 
nabycia książki, której cały dochód jest 
przeznaczony na fundację ku czci Ś. p. 
por. pil. Fr. Żwirki i inż. pil. St. Wigu- 
ry. 

Nietylko jednak szlachetny cel, na ja- 
ki został przeznaczony dochód z wyda- 
wnictwa, nietylko nazwisko autora i 
imiona przedwcześnie zgasłych .bohate- 
rów zdobędą książce rozgłos i zapew- 
nią powodzenie, ale i jej forma literac- 
ka. 

Autor był kolegą i przyjacielem por. 
Żwirki, znał dobrze inż. Wigurę, a że 
jest tęgim literatem, nadał swym wspom- 
nieniom niezmiernie ciekawą i wyjąt- 
kowo szczęśliwą formę literackiej gawę- 
dy, zbudowanej na ścisłych, fachowo од - 
tworzonych faktach i opromienionej ja- 
snem, serdecznem uczuciem. 

Jakże wyraziste, jakże ujmujące sa 
sylwetki „Franka* i „Stasia* — ser- 
decznych chłopców, z którymi czytelnik 
nawiązuje natychmiast jak najściślejszą 
łączność! 

A RE Meissner. Żwirko i Wigura — za- 
юва R.W.D, Warszawa, 1932, str. 134 z licz- 
nemi ilustracjami   

W Białymstoku obradował walny zjazd 'de- 
legatów Związku Rezerwistów przy udziale 0- 
koło tysiąca przedstawicieli Związku ze wszy- 
stkich okręgów. Po nabożeństwie w «ościeie 
farnym p. wojewoda  Kościałkowski, komen 

  

dant główny Związku  Rezerwistów, cdebiul 
raport i dokonał przeglądu oddziałów rezer- 
wistów. 

Na zdjęciu naszem widzimy czoło pochodu 
rezerwistów. 

Przerwanie rokowań pelska-gdański.h 
w sorawach celnych i kontyngentowych 

WARSZAWA 16 listopada (tel. wł. — 
Polsko - gdańskie rokowania w sprawach 
celnych i kontyngentowych zostały w dniu 
16 bm. przerwane. 

Rokowania te rozpoczęły się dnia 10 b. 

REACH [3 ANR RZE PRINTER 

Pamiętnik Kreugera 
STOKHOLM. PAT. — Miejscowa pra- 

sa donosi, że policja znalazła wśnód papie- 
rów, pozostałych po Iwarze Kreugerze rę- 
kopis jego pamiętnika, co do którego wy- 
damia K.reuger miał już zawrzeć umowę w 
roku 1931 z pasną firmą wydawiniczą nie- 

miecką, której wypłacił dużą sumę. 
Pamiętniki te, których wydanie miało 

na celu reklamę Kreugera i jego przedsię- 
biorstw, zostały napisane przez pewnego 

dziennikarza miemieckiego, na modstawie 
materjałów, dostarczonych przez samego 
Kreugera i kilka bliskich mu osób. 

  

  

Jak podróżowała królewna? 
Oficerowie składali się na konfitury, a miasta dawały nożyczki 

Wielce onyginalnem bylo odkrycie, u- 
cezymione . przez francuskiego historyka p. 
Traver, który odnalazł w Poitou dokumen- 

ty, dotyczące podróży jednej z córek Lu- 
dwika XV. Dokumenty te — to zapiski z 
podróży, dokonywane przez jedną z dam 
dworu księżniczki i jeszcze inną osobę z jej 
świty, nazwiska której mie dało się ustalić. 

Królowa Marja Leszczyńska, matka 
księżniczki, wydając ją za królewicza hisz- 
pajskiego Filipa, chciała mieć dokładną 
relację z przebiegu podróży ieórki. Że ta о- 
statnia odznaczała się jednak wstrętem do 
pisania, matka zażądała od towarzyszącej 
księżniczce damy dworu i towarzysza czy 
towarzyszki, by spisały wszystkie szczegó- 
ły podróży. Miano ów opis odesłać jedną 
2% karet ed granicy hiszpańskiej. Tymcza- 
sem włożony do „kieszeni* w drzwiezkach 

karety zapadł się między obicie i drzewo 
wypadł i zgubił się w drodze. Sama kareta 
musiała się popsuć, po pozostawiono ją w 
pewnej małej mieścinie, skąd po latach za- 

'"wędmowała do muzeum. I tam nikt nie do- 
szperał się jej zawartości. Stało się to do- 

piero, zupelnie przypadkowo, przed dwoma 
miesiącami i w tym to czasie Trever zdołał 
opracować ów pamiętnik. 

10 września 1739 Ludwika - Elżbieta 
przybywa. do La Haie, ostatniej mieściny 
Turenji. Dalej podróż idzie przez Poitou. 
Na drogach, któremi miało jechać jedena- 
ście powozów i bryk tej karawany, praco- 
wali robotnicy wolni nad naprawą dróg i 
zasypywaniem dołów. Niemniej drogi by- 
ły w tak fatalnym stanie, że co paręset 
kroków, „tak blisko że mogli do siebie hu- 
kać", stały grupy, złożone z kilkunastu lu- 
dzi, mających w razie czego pomagać о- 

    
Zamiast mydła 

TRĄ B 
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bndzają transpirację. zapobiegają two- 
rzeniu się wągrów ryszczy i t. p. 
i utrzymują czystą. gładką, o świeżym 

mau CERĘ | 
Sprzedzją pierwszarzędne 

parfumerje i sułady apteczne i 

£ 

| 
Ę doskousie oczyszczają pory skóry, po- 

> 

NAP O AAAAAAAAAAAAAAAA AA AAAAAAAAAAAA AA 

Polsce wysiłków  najwybitniejszych Po- 
laków — jest wprost karygodne!... 

Trzeba roztoczyć opiekę nad nauką 
i sźtuką przynajmniej w takim stopnit: 
jak to się robi w stosunku do sportu! 

Lector. 

GEBETHNERA i WOLFFA 
A jednocześnie jakże ścisły, jak 

wstrzemięźliwy w słowach jest porucznik 
Meissner, podający w książce fachowy 
materjał, dotyczący warunków znakomii-- 
tego, zwycięskiego lotu podezas tegoro- 
cznego challenge'u!.. 

I to właśnie szczególnie ujmuje czy- 
telnika: ta wielka rozmaitość tonów 
narracji. Od niewymuszonej, swobodnej 
gawędy, poprzez zwięzłe, sztywne, jak 
karne żołnierskie szeregi, słowa facho- 
wego sprawozdania — do artystycznycii 
obrazków i do serdecznych, głębokich, 
ale po żołniersku opanowanych wyle- 
wów uczucia... 

Kończy się ta piękna 
nym akordem: 
=; Mijają zdarzenia, przechodzą ludzie, pły: 

Ni... 
Czy to już obojętność dalekich widzów 

ogarnia tych, którzy płakali na pogrzebie Żwa 
ki i Wigury? 

Czy już zamiera i wygasa ogień, rozdmu- 
chany przez dwóch bohaterów? 

Czy już nic więcej nie uczynimy przez 
pamięć dla nich 

Obywatele, spójrzcie w górę! Ten ocean 
powietrza który jest nad wami obmywa wszyst 
kie nasze wsie i miasta. Może on stać się zró- 
dłem bogactwa Polski, jeżeli go wyzyskamy 
umiejętnie i. należycie, bo można nim ws 
dzie dopłynąć. Ale może nas również zgubść, 
jeśli nie postawimy na jego straży silnej skrzy- 
dlatej floty, która obroni Ojczyznę naszą przed 
wrogiem. 

Obywatele do pracy! Dajcie nam środki 
na potężne lotnictwo! Budujcie je razem z na- 
R: Pomóżcie nam! Przypnijcie Polsce skrzy- 

Książka Meissnera p. t. „Żwirko i 
Wigura — załoga RWD”, powinna być 
rozchwytywana przez czytelników w cią- 
gu kilku dni! W Wilnie zaś szczególni» 
nie powinno być ani jednego człowieka, 
któryby tej książki nie posiadał. Mamy 
pod tym względem podwójny nakaz mo- 

książka moc- 

  

ralny: z jednej strony do tego wzywa 
nas szczera i głęboka miłość do tra- 

   

nigdy 6 rękopis. Gniew ochmistrzyni nie 

sikkrupił się w innej formie ma osobie za- 
wozom do wydobycia się z bajor. Nie była 
to też zbytnia troskliwość pana królew- 
skiego intendenta stwierdza autorka 
„spomnień. We wioskach witali księżnicz 
kę chłopi, wypędzając na dnogę swe konie, 

bydło, osły i muły, przybrane wstążkami 
lub liśćmi. 

Miasto Chatellerault wysadziło się i 
bummistrz jego ofiarował księżniczce... mo- 

że i nożyczki, prosząc ją „by w swych ro- 
botach niewieścich ,choć m Hiszpanji, nie 
krmajała niemi innych miei jak francusk<*, 
i inmych płócien, jak z naszego dobrego 
ikraju'. (Swój do swego po swoje — nie 
było (więc hasłem obcem panu burmistrzo- 
wi). 

W Poitiers podejmowano ją przez dw” 
dni. Oficerowie tamtejszego pułku spierali 
się z mieszczamami © ów zaszczyt, a wresz- 
cie odprowadzili księżniezkę konno daleko 
za miasto. Tam odjeżdżając 'wwęczyli jej 
podarek pułku: były to suszone konfitury 
„a zatem, cemny jak na kieszenie tych pro- 

wimejonalnych szlachetkėw podarek“. Księ 
żniczka, jak na księżniczkę przystało, pła- 
ikała mówiąc, że słodycze te przypominać 
jej będą „jej słodką Francję". Dama- dwo- 
mu notuje z pewnem zgorszeniem, że mu- 
siała księżniczkę „przywodzić do mozsądkuć! 

Natomiast w Lusigvan, mieście daw- 
nych królów cypryjskich, przyjęcie zgoto- 
walne było „bardzo nieprzystojnie“. W ho- 
tel: pod Białym Koniem panoszyły się nie- 
tyliko szczury ale i „tak niezwyczajne i na- 
wet miezname gdzieindziej robactwo, że 
byłyśmy wszystkie toutes meurtries". Miej 
scowy zarządzający jesti starym niedołecyg 
który '©o rychlej powinien: pójść z posady! 

Niestety do królowej Marji nie dotarł 

OTWPEEZEYPUETRORO TE ZERODEWE WETA 

W sprawie beatyfikacji 
Marji Teresy Ledóchowskiej 

Dnia 8 bm. zakończono w Salzburgu pro- 
ces informacyjny w sprawie beatyfikacji za- 
służonej i świątobliwej fundatorki i pierw- 
szej generalnej Przełożonej „Sodalicji św. Pio- 
tra Kiawera". Proces powyższy rozpoczęto na 
terenie Salzburga 19 maja 1929 r. 

Nadto uporządkowano pisma - Czcigodnej 
Sługi Bożej z odpisami aktów procesu  infor- 
macyjnego przedłożono je postulatorowi spra- 
wy beatyfikacji, którym jest scholastyk — Кар!- 
tu'ły salzburskiej %:s. Jan Obersteiner. Pisma 
M. T, Ledóchowskiej i odpisy aktów procesu 
salzburskiego przesłane będą niezwłocznie św. 
Kongregacji Obrzędów w Rzymie, gdzie równo 
cześnie odbywa się drugi proces informacyjny 
w tej samej sprawie (jako w miejscu Śmierci 
świątobiiwej Macji Teresy). Po griintownem 
zbadaniu materjału dostarczonego przez ©ba 
procesy, zapadnie decyzja co do dałszych I0- 
sów sprawy beatyfikacji. 

  

  

gicznie zmarłych, młodych bohaterów, z 
których jeden jest wilnianinem, — z dru 
giej zaś strony — wdzięczność dla au- 
tora, którego przecie musimy również 
obdarzyć szczerem uczuciem, gdyż „przy 
jaciele naszych przyjaciół... etc... 

Janusz Meiqsner w, grudniu b. r. przy 
jedzie do Wilna i wystąpi na „Środzie 
Literackiej*. Czy jest do pomyślenia, aby 
naprawdę inteligentny wilnianin przy- 
szedł na ,„Środę* Meissnera, nie znając 
jego książek, — szczególnie „Rekordu”, 
„Losu“, a przedewszystkiem — „Załe- 
gi RWD“? 

Andrzej Strug wystąpił z powieścią 
naprawdę sensacyjną w najlepszem tego 
słowa znaczeniu. *) „Tajemnica Renu'* 
stanowi pierwszą część trylogji p.t. „701 
ty krzyż'. Żółtym krzyżem znaczyli Niem 
cy pociski gazowe, zawierające najstra- 
szniejszy gaz, zwany Yperitem. Akcja 
powieści toczy się podczas wojny świa- 
towej na terenie przedewszystkiem Nie- 
miec. Centralnemi postaciami powieści 
są: kapitan Claude Dćspaix, chemik, fran 
cuski szpieg, mający za zadanie wydrzcc 
Niemcom tajemnicę Żółtego krzyża, —- 
oraz Eva Evard, gwiazda filmowa, zapla 
tana w sieciach kontrwywiadu niemiec- 
kiego.. 

Tak przygody głównych bohaterów 
powieści, jak i wspaniale i wnikliwie 
zarysowane tło wypadków trzymają czy 
telnika w stałem napięciu zaciekawienia 
i dostarczają mu wielkiej ilości wrażeń 
i wzruszeń... 

Ostatnie dzieło naszego znakomitego 
pisarza omówimy obszernie po wydaniu! 
całości, dziś tylko sygnalizujemy uka- 
zanie się pierwszego tomu, stwierdzając 
jego wielką wartość literacką. 

A teraz przejdźmy do trzeciego z ko- 
lsi autora. 

*) Andrzej Strug. Żólty Krzyż. — 'Taje- 
mnica Renu. Warszawa, 1933, str. 384. 

rządzającego w Lmsignan. I spojrzenie mło 
dziutikiej księżniczki było jedyną nagrodą 

jaka spotkać miała dwornych oficerów: za- 
pomnianego prowincjonalnego pulku. 

Prest. 

  

m. w Warszawie. Rząd polski celowo wy- 
znaczył Warszawę na miejsce rokowań, a- 
by zdala od nastrojów gdańskich, w atmo- 
sferze pokoju móe rozpatrzyć sprawy, bę- 
dące przedmiotem rokowań, 

Rokowania były poprzedzone prywatne 

mi rozmowami, prowadzonemi w, Geńewie 
przez prezydenta senatu gdańskiego z człon 

kami delegacji polskiej w: Genewie i mia- 
ły doprowadzić do uzgodnienia poglądów 
czynników polskich i gdańskich na sposób 
likwidacji przywilejów gdańskich (obrót 
uszlachetniający i kontyngenty), które zo- 
staty przyznane w t. zw. umowie gdańskiej 
z dnia 24 października 1921 r. i obecnie 
stanowią przeszkodę w rozwoju '"olnego о- 
brotu towarowego wewjnątrz polskiego te- 
mytorjura celnego, eo odbija się ujemnie na 
handlu gdańskim. 

Od początlku rokowań okazało się jed- 
nak, iż delegacja gdańska odbiega w ro- 

h od projektu, który się wyłonił 

owach ggenewskich. 

W związku z tem mokowania zostały 
przerwane na jedem dzień, aby delegacja 

dań gnąć w Gdańsku uzu- 
jących wskazówek. Po powrocie de- 

„gacji okazało się, że stanowisko jej nie 

uległo zmianie i że zbyt daleko posunięte 

żądania, odbiegające od właściwego przed- 

miotu mozyażań uniemożliwiają dalsze o- 
brady. Rząd gdański wykazał niezrozumie- 

nie interesów gospodanezych Gdańska i 
wskutek mieprzejednanego stanowiska u- 
niemożliwił dalsze wokowania. 

  

   

    

    

Bankier amerykański aresztowany w Atenach 
  

  

Na żądanie władz amerykańskich policja 
ra amerykańskiego Samuela  Insulla, który 
niedozwolonych operacyj wfiinansowych. 
> Zdjęcie nasze przedstawia bankiera Insuila 

skim. 

grecka aresztowała w Atenach znanego bankie 
zbiegł z Nowego Yorku po dokonaniu szeregu 

w czasie przesłuchiwania go w sądzie ateń- 
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Fi. MIRKOWS$IKI, Wilne, Niemiecka 35, 
tel 13-17, P. K. O. 80928. - 
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Należy zawsze pamiętać o tem, 
że Aspirina istnieje tylko jedna! Wprawdzie w handlu 
znajduje się wiele naśladownictw, ale jest to tylko 
dowód dobroci oryginalnego preparatu. Oryginalna 
Aspirina z wyłłoczonym krzyżem BAYER daje 
gwarancję jakości, czystości i nieszkodliwości preparatu. - 4 
Aspirina istnieje tylko jedna! Do nabycia w aptekach. 

  

Zygmunt Nowakowski znany aktor, 
doskonały reżyser, utalentowany pisarz, 
autor „Geografji serdecznej”, „Przylądka 
Dobiej Nadziei* i „Kucharza doskonu- 
łegc', wydał trzecią książkę p.t. „Start 
Edmunda Sulimy* ®) 

Jest to powieść. Niezwykła powieść. 
Akcja— trwa jedną dobę i dotyczy nie- 
uczekiwanych przygód i karkołomnej 
karjery młodego prowincjonalnego akto- 
ra, który został zaproszony na występ 
w „Orlątku” i.. ale o tem proszę się do- 
wiedzieć bezpośrednio od autora!... 

Nowakowski, bardzo inteligentny i 
wnikliwy psycholog — humorysta, pod 
względem formy nieco zarchaizował po: 
wieść, sięgając wzorów  sternowskici 
(:ak ulubione niegdyś rozmowy autora z 
czytelnikiem), w stylu zaś pozostał so- 
bą — całkiem nowoczesnym, świetni» 
panującym nad słowem, utalentowanym 
pisarzem. Jedyny wśród literatów grun- 
towny zriawca Życia teatralnego, Nowa- 
kowski w swej powieści prowadzi czy- 
lelnika za kulisy, tak intrygujące każde- 
go śmiertelnika, zaznajamia go z szere- 
giem wspaniale zarysowanych typów ai- 
tystów i pracowników teatralnych, oraz 
ludzi, związanych z teatrem, każe czytel- 
nikowi byč świadkiem dość lekkomys!- 
nych czynów bohatera, — słowem daje 
tak wielką ilość wrażeń i tak bawi dow- 
cipem, podanym w doskonałej formie li- 

terackiej, že poruszy największego Ileg- 
matyka, — zmusi do ušmiechu skończo - 
nego hipochondryka!... 

* ko 

„Klębowisko žmij“  Franciszka Mau- 
riac'a należy niezawodnie do najciekaw- 
szych powieści doby ostatniej.**). 

Doskonałe wyzyskane nowe możli- 
wości, zdawałoby się, przestarzałej tor- 

*) Zygmunt Nowakowski. Start Edmun 
da Sulimy. Powieść. Kraków, 1932, str. 233, 

Franciszek Mauriac. Kłębowisko żmij. 
Powieść. Tłumaczył i przedmową poprzedził 
J.E. Skiwski. Warszawa, 1932, str, 250: 

   

   

my dziennika, niezwykle ciekawa, prze- 
dewszystkiem pod względem  psycholo- 
gicznym, postać głównego bohatera, Lu- 
awiła, a przedewszystkiem głębokość u- 
jęcia aktualnych obecnie zagadnień ro!i 
jednostki w rodzinie i stosunku człowia 
ka do Boga — zdobywają „Kłębowisks 
żmij* honorowe miejsce w europejskiej 
literaturze powie: ciowej. 

Mauriac jest pisarzem katolickim, -— 
jego pogląd na rolę rodziny, lub na za- 
gadnienia religijre jest jasny i zdecy- 
dowany. W powie-ci jednak nie wystę- 
puje, on, jako ta; moralizator i kazna- 
dzieja, —- jest ; seedewszystkiem artystą, 
nie znającym ser ; iomisów. 

Bohaterem powieści jest Ludwik, kió 
ry stojąc już nad grobem, skreśla swe 
przeżycia, aby choć po śmierci móc wy- 
powiedzieć się szczerze. 

Ludwik, syn zamożnego wieśniaka, 
wcześnie ożenił się z młodziutką przed- 
stawicielką arystokratycznej rodzin. 
Czy byl: szczęśliwi w ciągu swego czter 
dziestcletniego pożycia? O, nie! Czy 
wszedł im w drogę ktoś trzeci? I tai 
i nie. 

Najpierw zjawił się cień, złudny cień 
lego młodzieńca, którego żona Ludwi- 
ka cbdarzaia sympatją, nim poznała Lu- 
dwika. Później zrodziła się nieufność, 
niewiara przedewszystkiem w siebie sa- 
niego, wreszcie chęć ucieczki od coraz 
bardziej ciążącej rzeczywistości,  Osza- 
łamianie się zapomocą uprawiania ro”- 
pusty, wko:scu zaś — tragiczna, ponura. 
przerażająca samotność starca, otocza-- 
nego dziećr:i, wnukami, i prawnukani... 

Sławny auwokat, bogacz, na którego 
śmierć z niecierpliwością czekały wła- 
sne dzieci, —- dopiero przed  śmierc:; 
dokonał przeglądu swego zmarnowanego 

   

  

   

życi: i. odczuł całą okropność życia po- 
za życiem, — życia bez treści wewnę- 
trznci. 

Gdyby miat žonę, naprawdę szczerze 

  

   
  

kochającą, oddaną żonę.. 

JESZCZE O REWIZJACH 
0SOBIST: CH 

W ciągu ostatnich paru tygodni miał miej 
sce szereg rewizyj mieszkaniowych i  osobi- 
stych, które ogólnie były przypisywane  wła- 
dzom skarbowym w związku z rozporządze- 
niem Rady Ministrów, zezwalającem na  do- 
konywanie rewizyj osobistych przy egzekucji. 

Rewizje osobiste mają być przytem stosowane 

tylko w ostateczności, gdy są uzasadnione po- 

dejrzenia, że płatnik przez ukrycie pieniędzy 

przy sobie pragnie uchylić się od płacenia. 

Niektóre z tych rewizyj miały jednak miej 

sce u osób, co do których trudno byłoby za- 

stosować przepis zezwalający na użycie rewi- 
zji, jako ostatecznego środka egzekucyjnego; 
ponadto poszczególne rewizje miewały tego ro 

dzaju przebieg, że nosiły charakter napadów, 
lub karnych ekspedycyj niż legalnych rewizyj. 

Otóż Ministerstwo Skarbu w okólniku z 

dnia 10 listopada r.b., opublikowanym w pru- 
sie następnego dnia, 11 listopada, wyjaśnia, że 
faktycznie nie były to legalne rewizje, doko- 

nywane przez sekwestratorów skarbowych, i 

niesłusznie im przypisywane: „Należy stwier- 

dzić, że wypadki nieuzasadnionej rewizji oso- 

bistej, jakie ostatnio miały miejsce, spowod '- 

wane zostały nie przez sekwestratorów skar- 

bowych, lecz przez osoby do tego powołane”. 

Należy z ulgą przyjąć do wiadomości treść 

tego okólnika, rozpraszającego poruszenie opi. 

nji publicznej, zaniepokojonej przypuszczeniem, 

że sekwestratorzy skarbowi mogli przejąć tego 

rodzaju metody działania w stosunku do oby 

wateli własnego Państwa. Ministerstwo  Skar- 

bu uspokaja nas-jednak stwierdzając, że pó- 

wyższe wypadki nieuzasadnionej rewizji zosia 

ły spowodowane nie przez  sekwestratorów, 
iecz przez osoby do tego powołane. 

Niestety, to wyjaśnienie nie może być ‹'а 

nas dostatecznie uspokajającemi: nie możemy 

bowiem przejść do porządku dziennego nad 

wiadomością, że jakieś tajemnicze  „niepowo- 

łane osoby'* urządzają bezkarnie najścia na 

mieszkania lub dokonują rewizyj osobistych 

jako rzekomi sekwestratorzy skarbowi. 

Sprawa wyjaśnienia kim były te niepowo- 

łane osoby musi być niezwłocznie zalatwioa3. 

Nasuwają się bowiem dwa logiczne wnioski 

co do charakteru wymienionych niepowołanych 

osób, które nie mogą pozostać w zawieszeniu. 
Niepowołanemi osobami mogli być  bo- 

wiem urzędnicy skarbowi, działający na wła- 

sną rękę; a w takim razie czy przez źle zra- 

zumiane i zbytnie zelatorstwo, lub też z in- 

nych pobudek działali na korzyść Skarbu Pań- 

stwa. Jeżeli tak, to okólnik Ministerstwa Skar- 
bu nie uspokaja wcale opinji publicznej, nie 

mówi bowiem o środkach  zapobiegawczyci, 
by podobne wypadki w przyszłości nie. mog'y 

się powtórzyć, ani o pociągnięciu winnych do 

odpowiedzialności. Zresztą ta ewentualność wy 

daje się zupełnie nieprawdopodobna — któżby 

bowiem był na tyle naiwny, iub chciał ryzyko- 

wać zajmowaną posadą w poszukiwaniu sil- 

nych wrażeń. 

Pozostaje zatem druga możliwość: niepo- 
wołanemi osobami byli szantażyści, lub zło- 
dzieje, którzy wpadli na kapitalny pomysł sy- 

mulowania czynności egzekucyjnych. W takim 

razie wykrycie i przytrzymanie /tych osobni- 

ków jest bezpośrednim obowiązkiem władz bez 
pieczeństwa publicznego. Dotychczas jednak 

brak jakiegokolwiek komunikatu ze str:ny 

wymienionych władz, któryby stwierdził, w ja 
kim stanie są poszukiwania lub śledztwo i 

rozproszył obawę co do bezczynności władz 

bezpieczeństwa publicznego. ® 

Sprawa jest nader pilną i ważną, a musi 
być jaknajrychlej wyjaśnioną, by rozwiać oba- 

wę o możliwości zakradnięcia się do nas sto- 

sunków, z któremi uporczywie walczą niektó 

re miasta w drugiej półkuli, a które je tak .iy- 

skredytuje. ip. 

  

9 czyste 

przestworze wolne- 

od kurzu, dymu 

i sadzy, dając moc 

cudnych wrażeń, 

KRZEPI UMYSŁ ICIAŁO 

    

   

  

  

We mnie był jednak jakiś błysk genjuszu. 
Gdybym miał wówczas żonę, któraby mnie ko- 
chała, jakże dalekobym zaszedł! Wiary w sie- 
bie nie można kryć na dnie własnej duszy. 
Potrzebny nam jest Świadek naszej siły, ktoś 
wybijający takt uderzeń, liczący punkty, u- 
wieńczający nas w dniu chwały... 

Kobieta, któraby mnie kochała, otoczyła- 
by miłością również moją sławę. Nauczyłaby 
mnie, że sztuka życia polega na poświęcaniu 
niższej namiętności wyższym... 

Ludwik przeżywał mękę najstraszliw 
szego osamotnienia, bo w otoczeniu osób 
najbliższych z krwi i najbardziej obcych 
z ducha. Nienawidził żony i dzieci, pra- 
gnął jakiejś zemsty za jakieś winy, któ- 
rych nie mógł należycie określić, chciał 
nawet po Śmierci zakpić ze wszystkich. 
pozbawiając ich spadku, na który tax 
niecierpliwie czekali... 

Miał pustkę w duszy... Był niedowiar 
kiem, gorszącym rodzinę. Ale ten niedc- 
wiarek podświadomie szukał Boga, szedł 
do Niego drogą ciężką i ciernistą i nie 
mógł się pogodzić z fałszywą religiji.0- 
ści dzieci, które z całym spokojem 14- 
czyły gorliwość religijną (niesłychanie 
płytką) z najbardziej nieetycznemi po 
stępkami. Е 

Kłębowisko żmij, które znalazło Sie- 
dlisko w sercu Ludwika, wytoczyło się 
nazewnątrz, opasało plugawemi  splota- 
mi całe otoczenie, przęsłoniło jasne По- 
ryzonty, zamąciło wzrok... 

A jednak, jak stwierdza wnuczka Lu- 
dwika, stary, złamany człowiek „w osta- 
tniej chwili znalazł prostą drogę i wstą- 
pił na nią pewnym krokiem... 

Powieść Mauriac'a zaciekawia, wziu 
sza i zmusza do myślenia. est dziełem 
wielkiej wartości literackiej, — powinna 

więc zdobyć jaknajwiększą ilość czytel- 
ników. Zasługuje na to. 

Za cztery nowe, tak różne pod wzglę 
dem treści i tak zbliżone do siebie pod 
względem poziomu artystycznego, — za 
cztery bezwzględnie wartościowe książ- 
ki należy się szczera podzięka zasłużo- 
nej wydawniczej firmie! W. Charkiewicz.  
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

! GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

i Z DNIA 14 LISTOPADA 

Ciśnienie średnie: 760. 

"Temperatura Średnia: +-1. 

Temperatura najniższa: 0 

Temperatura najwyższa: --3. 

Opad: 0,2 mm. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: pochmurno, rano drobny Śnieg 

” PROGNOZA P..M.-a o 

na dzien dzisiejszy: 
Pogoda ziienna. — Miejscami przełotne 

opady. — Ciłodno. — Nocą przymrozki. --- 
Siabe tub umiarkowane wiatry północno - za 
chodnie i północne, potem słabe miejscowe. 

  
ŻAŁOBNA 

— ŻAŁOBNA. W dniu dzisiejszym 17 
bm. o godz. 10 rano odprawiona zostanie 
w kościele św. Ducha przy ul. Dominikań- 
„skiej staraniem Dyrekcji Wileńskiego Od- 
działu PKO. mszą żałobna za spokój du- 
smy Śp. Józefa Mokrzyńskiego, wiceprezesa 
Pocztowej Kasy Oszczędności w. Warsza- 
wie. 

| — W JEDENASTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI 
BB IKA JANOWSKIEGO,  protesora 
USB w piątek 18 listopada odbędzie się msza 
św. za. S a na k Jana (kapii- 

_ ca Bażego 8,30. 
‚ MIEJSKA 

— Wyjazd wiceprezydenta. —  Wiceprezy- 
«dent miasta p Czyż wyjechał do Warszawy 
w sprawach tut. samorządu. 

— O obniżenie ceny prądu elektrycznego. 
' Wczoraj odbyło się posiedzenie komisji wyko- 

nawcze; obywatelskiego komitetu walki o po- 

stanienie prądu elektrycznego, na którem uchwa 

lono przed rozpoczęciem akcji zbiorowej ko:!- 
sumentów wysłać niezwłocznie delegację z 3 

£| Besób do magistratu miasta i do wydziału sa- 

merządowego województwa wileńskiego, 

| cełu omówienia sprawy ceny prądu elektryc:- 

  

  
w 

nego. 

-— Egzekucja miejska. — Przy egze- 
/ kwowaniu podatków zatrudnionych jest 

obeurie 50 osób. Każdy z sekwestrato- 
1ów ma do załatwienia codziennie prze- 
ciętnie 25 spraw, mimo to efekt kasowy 
tej pracy jest b. nikły. 

ti, którzy otrzymują upomnien.e 
przed egzekucją uiszczeją należność w 
mazist acie i skarbowy aparat egzekui- 
cyjny żadnego profitu z tego nie ma. 

— Piekarnie w suterenach. — W związku 
| z zarządzeniem zamknięcia do dnia 1 grudnia 

wszystkich piekarni urządzonych w suterenach 

u władz administracyjnych interwenjowała de- 

legacja piekarzy, prosząc o dalsze prolongaty 

dła zainteresowanych. 

WOJSKOWA 
| — Ukarani przedpoborowi. — Referat*woj- 

, skowy magistratu przesłał do władz administra 

| cyjnych kilkanaście protokułów na przedpobo- 
rowych rocznika 1914, którzy nie spełnili obo- 

1 wiązku rejestracyjnego. 

POCZTOWA 
— OPŁATY TELEFONICZNE. W od- 

powiedz! na ankietę rozesłaną przez wia- 
dze pocztowe do Izb Przemysłowo - Han- 

<diowych w sprawie przyczyn zmniejszenia 

ruchu telefomiicznego, Wileńska Izba Prze- 
mystowto - Handlowa w: porozumieniu z in- 
dnemi izbami stwierdziła, iż spadek liczby 
abonentów telefonicznych mie należy iklaść 
wyłącznie na karb kryzysu gospodarczego, 
łecz główną przyczyną są wysokie opłaty 
telefoniczne. Jednocześnie w porozumieniu 

| © innemi izbami proponowana: jest obniżka 
, opłaty za abonament od 25 do 50 procent 
| i rozmowy międzymiiastowe od 21 do 50 

+ 

| 

PBrocent. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów. — W piątek dnia 16 

bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
Się 96-te zebranie Klubu Włóczęgów - Senjo- 
Tów. Początek o godz. 18,30 'dła członków, o 
godz. 19,30 — dla zaproszonych gości. Na po 
rządku dziennym: 1) Sprawy redakcyjne 3-g2 
numeru „Włóczęgi* i 2) referat wójta gminy 
kobyinickiej p. Dubowskiego oraz p. Т. Nagur 
skiego p.t, „Dzisiejsza gmina wiejska i  miej- 
Ska na Wileńszczyźnie" Wstęp dla członków 
dezpłatny; dla gości 50 groszy, dla gości aka- 
demików — 20 gr. Informacyj w sprawie zapiu 
Szeń udziela p. St. Hermanowicz, codziennie w 
zodz. między 18—20 w iokalu przy ul. Jagiel 
łońskiej 3 m. 1. (tel, 99), Wstęp za zaprosze- 
miarai. imiennemi okazywanemi przy wejściu. 

— Z T-wa Lekarskiego. — We czwartek 
<ma 17 listopada rb. o godz. 19,30 w lokalu 
Wiłeńskiego T-wa Lekarskiego (Zamkowa 24) 
odbędzie się naukowe posiedzenie Wileńskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa. Przyrodni- 
ków im. Kopernika, na którem prof. dr. J. jag 
Min wygłosi odczyt pt: „Rośliny włókniste i 

uprawa '. Odczyt będzie ilustrowany prze- 

Ea zie pikas) о е ani yjne Związku Pracy О- 
. jej Kobiet, na którem pd poseł Stc- 

° п Brokowski wygłosi odczyt p.t. „Rząd, par- 
ment i społeczeństwo” odbędzie się dnia 17 

"m. o godz. 8 wieczorem w lokalu Związku-- 
Jagiellońska nr 3-5 m. 3. 
z Wstęp dla gości 30 _ groszy, dla członki: 
-wiązku bezpłatny. 3 

lmienne zaproszenia rozsyłane nie będą. 
— Wileńskie Towarzystwo Ogrodnicze po- 

JPaje do wiadomości, że olejne posiedzenie 
miesięczne odbędzie się w piątek 18 listopada 
© godzinie 19 (7 wiecz.) w lokalu Towarzy- 
wa (ul. Zawalna 9). Na porządku dziennym 

Teferat p. Monkiewicza: „Przechowywanie wa 
Tzyw i owoców na zimę”. Dła członków - 
wstęp bezpłatny, goście płacą 30 groszy. 

RÓŻNE 

— Konferencja w sprawie podatkow. 
— W Izbie Przem. - Handl. ma się od- 

yć dziś wieczorem konferencja gospo- 
<arczą z udziałem przedstawicieli naj- 
szerszych sfer kupieckich i przemysto- 
«ich w celu omówienia obecnej sytua- 
©! potrzeby poczynienia starań o ulgi 
Porłatkowe u odnośnych władz:     

— świadectwa przemysłowe na rok 1933. 
Izba Skarbowa wydaje już świadectwa przemy 
słowe- i karty rejestracyjne na rok 1933. — 
W razie potrzeby będą otwarte dodatkowe ka- 
sy dla płatników. Narazie wykup świadectw 
odbywa się b. powoli. 

— KONFERENCJA W IZBIE RZE- 
MIEŚLNICZEJ. Dziś w, labie Rzemieślni- 
czej odbędzie się konferaneja z czynnika- 
mi rządowymi w sprawie zwalczania bezro 

bocia 'w rzemiośle wileńskiem. Wysusany 
jest projekt, ażeby te zaklady, które będą 
zatrudniały większą ilość bezrobotnych, u- 
zyskały pewne ulgi podatkowe. Poruszona 
będzie również sprawa doraźnej pomocy 
bezrobotnym rzemieślnikom i ich rodzinom 
w okresie zimowym. ż 

— Tymczasowy Zarząd Koła Sympatyków 
BBWR Dzielnicy Zarzecze dziękuje serdecz- 
nie: p. Eugenji Masiejewskiej — za wypowie- 
dzenie na Akademjil w dniu 11 listopada w 
lokalu BBWR przy ul. Św. Anny 2 — swego 
głęboko wzruszającego wiersza „Recznica“ о- 
raz rzucenie nam swej „Garści wspomnień” z 
okresu drogich Wilnu dni kwietniowvch r. 1919 
P. Pułkownikowi Zygmuntowi Wzaufzie za u- 
przejmość udzielenia orkiestry 1 pp. Leg., któ 
ra świetnie zagranemi utworami ckolicznościo- 
wemi przyczyniła się do wytworzena entuzja- 
stycznego nastroju. Gorące ukochanie Marszał 
ka Józefa Pilsudskiego i ideje, ożywiające 1 
p. p. Leg. — zaklęte w dźwięku — promie- 
niowały na otoczenie jeszcze bardziej potęgu- 
jąc to uczucie u obecnych. P. Prelegentow:, 15 
zefowi Wierzyńskiemu — za gorące i  treści- 
we przemówienie, wiążące ideję Niepodlegiej 
Polski z jej Wielkim Wskrzesicielem. P. Stela- 
nowi Klaczyńskiemu za wiersz jego „Il listo- 
pada* wypowiedziany z olbrzymia ėkspresją. 

Przewodnicząca. 

— Na cele Komitetu Wykonawczego ucz- 
czenia pilotów por. E. Żwirki i inż. S. Wigury 
szeregowi rezerwy 1 kompanji ciężkich kara- 
binów maszynowych 6 pp Leg. złożyli samo- 
rzutnie z pobieranego żołdu kwotę zł. 56 gr. 39 
wpłacając ją na rachunek Komitetu w oddziale 
Państwowego Banku Rolnego w Wilnie. 

TEATR I MUZYKA 
-— Teatr Wielki na Pohulance gra w dal- 

szym ciągu dziś, 17 bm., jutro, 18 bm:, poju- 
trze 19 bm. o godz. 8-ej wiecz. głośną sztukę 
B Shaw'a „Zbyt prawdziwe „aby było dobre*, 
która wstępnym bojem podbiła publiczność 1 
prasę. 

Shaw, mistrz paradoksu i satyry — jak 
żongler bawi w tej sztuce, rzutami wspania- 
łych hipotez, ubranych w groteskowy humor i 
kapitalne powiedzenia. 

Znakomita gra artystów z występowiczem 
J. Boneckim na czele — piękne dekoracje Ma 
kojnika — dopełniają tego świetnego widowi- 
ska, tworząc nader irapujące przedstawienie, 
które z pewnością ściągać będzie stale tłumy 
publiczności do teatru na Pohułlancę. 

— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 
ZASP w Wilnie daje dziś świetną komedję 
„Roxy* — w Horodzieju, jutro 18 bm. w 
Stołpcach. 

— Pamiętajcie, dzieci! „Niebieski ptak" u- 
każe się w niedzielę 20 bm. o godz. 4 p.p. w 
teatrze na Pohulance! 

— Teatr mruzyczny Lutnia — Ostatnie wy- 
stępy Elny Gistaedt. — 

— „krysia Lešniczanka“ na przedstawieniu 
popularnem. — Dziś 17 bm. ukaże się po ce- 
nach zniżonych melodyjna operetka Jarno — 
„Krysia Leśniczanka'. 

Jutro w piątek na liczne żądania pubiiczro- 
ści raz jeszcze wystawiona zostanie również 
po cenach.zniżonych operetka Abrahama 
„Wiktorja i jej huzar* W obu opereikach му 
stąpi przed wyjazdem zagranicę ulub enica pu- 
bliczności, znakomita artystka El:'. Gistaedt w 
otoczeniu całego zespołu artystycznego. 

— „Szaleństwa Coletty*. — Najbliższa pre 
mjerą, która zapowiedziana została na sohotę 
19 bm. będzie pełna humoru, werwy i orygi- 
nalnych melodyj — operetka Stolza „Szaleń- 
stwa Coletty* z M. Gabrjelli w roli głównej. 
Do operetki tej przygotowano nowa. efektow- 
ną wystawę. Bilety już są do nabycia w kasie 
Lutni codziennie od 11-—9-ej. 

— Bolesław Kon, polski laureat II Konkursu 
Szopenowskiego w Warszawie wystąpi na za- 
proszenie Wileńskiego Towarzystwa Filharmo- 
nicznego z recitalem w sobotę 19 bm. w sali 
Konserwatorjum (Wielka 47). Jest to pierw- 
szy występ w Wilnie tego świetnego pianisty 
polskiego z młodszej generacji. 

Szczegóły w afiszach. Przedsprzedaż bile- 
tów w „Orbisie“. (Mickiewicza 11-a) od 9 ra 
no do 7 wiecz. 

— „Koncert „Echa“. — We wtorek dnia 
22 listopada rb. odbędzie się w teatrze Wiel- 
kim na Pohulance pierwszy koncert oratoryjny 
w. wykonaniu świetnego zespołu Śpiewaczego 
„Echo* pod batutą prof. Wł. Kalinowskiego. 
Pierwszorzędny ten chór _ wykona oratorjum 
Wiltbergera pt. „Święta Cecylja“ i oratorjum 
Dworzaka „Stabat Mater“. Jako solišci wystą- 
pią p.p.: Wanda Hendrychówna, Irena Narko- 
wiczowa, prof. Adam Ludwig i Michał Arti- 
mienko. 

Bilety w cenie od 30 gr. do 3 zł. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
CASINO — 100 metrów miłości 
PAN—Godzina z tobą 

HELIOS — Bezbożne dziewczę. 
HOLLYWOOD — Czarujący chłopiec i 

Higjena seksualna. 

STYLOWY—Romans współczesnej panny. 
ŚWIATOWID — Obława w Paryżu. 
LUX — Niebieski motyl. 

Przy obstrukcji, zaburzeniach trawienia zga- 
dze, uderzeniach do głowy, bólach głowy i o- 
gólnem niedomaganiu, zażywa się rano na - 
czczo szklankę naturalnej wody gorzkiej „Fran 
ciszka - Jozeia“. Żądać w aptekach i drog. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 
— WYPADEK Z DUCHOWNYM PRA- 

WOSŁAWNYM. — Wczoraj wieczorem na 

  

        

ul. 3 Maja potknął się o szyny kolejki i u- ty 
padł duchowny prawosławny Włodzimierz 
Danow, lat 59 (Bołtupie 2). Podczas upad- 
ku ks. Danow doznał złamania ręki i poka- 
leczenia twarzy. Odwieziono go do szpita- 
la św. Jakóba. 5 
„— Pajęczarze. — Jurczynkowej Janińie za- 

mieszkałej przy ul. Zarzecze 5 skradziono bie- 
liznę męską i damską łącznej wartości 390 zł. 

SŁOWO 

0 wydanie zatrzymanych lotników 
WILNO. — W związku z katastroią 

samolotu polskiego, jaka miała miejsce 
na terytorjum Litwy w pobliżu Ucian, — 
dowództwo KOP-u za  pośrednictweń* 
placówek granicznych zwróciło się do 

władz litewskich z prośbą o jak najszyb 

sze wydanie lotników i samolotu, 

Ranny podczas wypadku kpt. Wł. Po- а 

korny przebywa nadal w szpitalu w U- 

cianach i „twi 

dzeń Litwinów — jest nadal b. ciężki. 
  

Sprawa Taraszkiewicza 
Wil NO. — Znany b. przywódca osia 

wionej „„Hromady'* Bronisław Taraszkie- 
wicz stanie w dniu 28 bm. przed wileń- 
si*m sądem okręgowym, by odpowiadac 
za swą działalność po przedterminowem 
zwolnieniu go z więzienia. 

Taraszkiewicza aresztowano w roku* 
1940 w pobliżu Tczewa w pociągu traa 
zytawym. 

Pezpoznał go komisarz Skalski, b. 

olicer policji wileńskiej, który w SwoOint 

czasie brał udział w likwidacji Hromady. 

Taraszkiewicz przebywa obecnie w 

więzieniu białostockiem i na czas roz- 

prawy zostanie przetransportowany *do 

Wilna 

, — о 

Niefortunna ucieczka aresztowanego 
z Sądu Grodzkiego 

KARKOŁOMNY SKOK 

WILNO. — Wczoraj około godziny 
4 po południu z okna poczekalni Sądów 
Grodzkich przy ulicy 3 Maja wyskoczył 
na chodnik, zwyliwszy czujność poli- 
cjanta, zatrzymany przez policję 
śledczą 32-letni Kazimierz Jagiełło, ro- 
botnik, zamieszkały przy ul. Filareckiej 
39. Poszlakowany on był o oszustwo i 
skierowany został do sędziego śledczego 
w celu zastosowania środka zapobiegaw 
czego. 

Przed przesłuchaniem Jagiełło siedząc 
w poczekalni położonej ra 2 piętrze, — 
zbliżył się niespodziewanie do okna i w 
pewnym momencie rzucił się przez 6- 
twarty duży lufcik, (znajdujący się tuż 

  

Młoda gosposia niezwykle dziś za* 
dowolena. Zaoszczędziła parę gro” 
szy na żarówce. Kupiła t. zw. 
„ianią” żarówkę, kłóra bądź co 
bądź świeci. 

V nie wie nic o tem, že w ža- 
rėwce tej siedzi „prądožerca", 
kióry pochłania bezužytecznie 

ŻARÓW 
CHRONI WASZE OCZY , 

        
  

— STRZAŁY DO ZŁODZIEI. — Post. 6-g0 
Komisarjatu PP. Tatoł Edward pełniąc służbę 
na moście strategicznym na Antokolu napotkał 
2 nieznanych osobników, którzy na widok je- 
go niesiony worek z rzeczami wrzucili do rze 
ki i poczęli uciekać. Posterunkowy Tatol w 
celu ich zatrzymania oddał jeden strzał rewol- 
werowy w $órę. lecz nieznajomi nie zatrzymali 
się i zbiegli. Zachodzi przypuszczenie, że po- 
rzucone rzeczy pochodzą z kradzieży. 

— NAPIŁA SIĘ BENZYNY. — Wisz- 
miewska Bronisiawa (Szkaplerna 55) napi- 
ła się przez omyłkę benzyny. Leży w szpi- 
talu Sawicz. 

— Poszlakowani o kradzież. — W toku 
dochodzenie w sprawie kradzieży dokonanej w 
końcu ub. mies. różnej garderoby męskiej i 
damskiej oraz bielizny stołowej i  pościelo- 
wej łącznej wartości 1400 zł. na szkodę Ło- 
chudziejewskiej Anny, zam. przy ul. Końskiej 
nr 5 ustalono, że kradzieży tej dokonali znani 
zawodowi złodzieje: Rużewski Józef, pseud. 
Tulipan, zam. przy ul. Zgoda 16i Dreko Wła- 
dysław pseud. Zaika, zam. przy ul, Ponarskiej 
43, których zatrzymano. Skradzionych rzeczy 
narazie nie odnaleziono. 

— UPADŁ W! ŁAŹNI. — W! zakładzie 
kąpielowym pnzy ml. Niemieckiej 8 upadł 
i doznał nadwyrężenia klatki piersiowej 10- 

letni Wacław: Sienkiiewicz (Cieszyńska 3). 
Ulokowamo go w szpitalu. 

ORANY 

— TAJNA GORZELNIA. — We wsi 
Gubiszki gminy orańskiej ujawniono taj- 
ną gorzelnię samogonki, należącą do Pa- 
wła Arlukiewicza, mieszkańca tejże wsi. 

Gorzelnia była urządzona w pobliżu 
zabudowań gospodarskich Arlukiewicza! 
posiadała wszystkie nowoczesne apara- 

Produkcja jej sięgała przeszło 100 
litrów dziennie. Arlukiewicz zaopatrywał 
w samogon nietyiko gminę orańską, — 
lecz i dalsze okolice. 

Gorzelnię wraz z całem urządzeniem 
opieczętowano, zaś Arlukiewicza ares '') 

wano. - 

am ii i Sia ls SS 

Žywcem 
WILNO, — W chutorze Jazowo gm. 

jaźwińskiej troje dzieci Afanasja 10- 
rowa, bawiąc się zapałkami, wznieciło 
pozar. Ggień momentalnie objął budynex 
mieszkalny i sprawcy pożaru ponieśli 
śmierć w płomieniach. Podczas wypadku 

spłonęli 
Torowych nie było w domu, a gdy są- 
siedzi zauważyli pożar, 0 ratunku nie 
miegło już być mowy. 

Na wieść o śmierci dzieci żona Toro- 
wa ciężko zaniemogła. : 

Po raz drugi ucieka z pod eskorty 
WIŁNO. — W dniu 3 bm. notowaliśmy, że 

w czasie pracy zbiegł z Łukiszek skazany na 
9 miesięcy kary za kradzież Jan Adamowicz. 

Pochodził on z zaścianka Ciemuchy gm. Żu 
kojnie pow. święciańskiego, — więc tam też 
wszczęto poszukiwania. 

Wreszcie przedwczoraj komendant poste- 
runku w Żukojniach zdołał aresztować zbiega 

i polecił dwum policjantom odtransportowanie 
go do Wilna. W drodze na stację Adamowiczo 
wi zezwolono wstąpić do domu po ubranie wię 
zienne, ukryte pod piecem. W mieszkaniu wię 
zień zdołał zmylić czujność eskorty i mimo, 
że miał skute ręce, zbiegł w niewiadomym kie 
runku, najprawdopodobniej ku granicy litew- 
skiej. 

  

   

Z OKNA Ii-go PIĘTRA 

przy parapecie) w dół. 
Podczas upadku Jagiełło odniósł bar 

dzo ciężkie obrażenia całego ciała i w 
stanie budżącym obawy o życie przewie 
ziony został do szpitala św. Jakóba. 

Oględziny lekarskie stwierdziły zgru- 
chotanie miednicy. i liczne komplikacje 
wewnętrzne. 

Jagiełło nie orjentując się dokładnie 
w rozplanowaniu gmachu Sądu Grodz- 
kiego, liczył, że znajduje się na pierw- 
szem piętrze, więc ryzykujący ucieczkę, 
liczył że nie odniesie szwanków. . 

Upadł jednak ze znaczniej wyższej 
wysokości i czyn swój kto wie, czy nie 
przypłaci życiem. 

FETRIAESTWEZCZYWA 

Fałalna pomyłka 
prąd elektryczny i dopiero, gdy 
przyjdzie rachunek z elektrowni, 
fatalna pomyłka wyjdzie w peł- 
ni na jaw. Ы 

Prawdziwą oszczędnością jest kup* 
no żarówek Philipsa, kłóre dają 
doskonałe, jasne światło, zużywa* 
jąc jaknajmniej prądu. 

Р 
A 

HILIPSA 
& 

) WASZĄ KIESZEŃ 
2 * 

Ва 
  

Poijai 
Przy ulicy Wielkiej jest sklep, co się 

nažywa Konfekpol: konfekcja polska. Przy 
ulicy Mickiewicza mamy :Polfot: polska 
fotografja. Przy ulicy Niemieckiej — Fu- 
tnopolis: miewiadomo, czy ito futro polskie, 
czy miasto futer. Jest również nocny lo- 
kal zwany Polonją, są najlepsze ostrza do 
golenia Polonja. Poza tem dużo sklepów i 
przedsiębiorstw, "w których przymiotnik 
„polski“ odgrywa ważną rolę narodowo- 
handlową: Polska galamterja, Polski try- 
kot, Polskie włókno... 

Więcej tego modzaju narodowych wy- 
wieszek znajdziemy w innych miastach na- 

2 ojczyzny. Celuje w. tej dziedzinie Łódź. 
f : 

Polfilm — polski film; 
Polrek — Polskie przedsiębiorstwo re- 

klamome; 

Polsami — polskie środki sanitarne; 
Pollnx — polskie światło; 

'Polstrop polskie pnzedsiębiorstwo 
budowlane; 

Polsped — polski dom spedycyjny ; 

Polimport — polskie towarzystwo im- 

portowe; 

Polcynk — tlumaczy się odrazu; 
Polhan — polski dom handlowy; 
Polwatol — polska wata i watolina; 
Polplusz — można zrozumieć; 
Poltrans — polski transport; 
'Poltuch — wymaga objaśnienia: pol- 

ska manufaktura; 

Polnuch — zrozumiałe; 
Polgum — polska ??? 
Polwygum — polskie wyroby gumowe. 

Na rogu Św. Jańskiej i Gaona w Wil- 
mie istnieje fimma „Polski Nabiał": polskie 
maselko, 'polskie mleczko, polska śmietan- 
ka, polski serek, polskie jajka... Otóż nie. 
Polskie jajka nie należą do polskiego na- 
biału. 

Stanowią osobną gałąź wytwórczości-— 
polskie jajczarstwo. Zaliczając jajka. do 
nabiału, popelniamy błąd pnzeciwłko du- 
chowi języka polskiego: Błąd ten jest nie- 
zmiernie rozpowszechniony: dopuszcza się 
go nawet polska inteligencja. W sklepie p. 
f. „Polski Nabiał" mie sprzedają jajek. 
Można zwrócić się do sklepowej z takiemi 
żądamiami: 

— Proszę o kilo polskiego masła. 
— Proszę o pół kilo polskiego serka. 
— Proszę o litr polskiego mleka... 
Ale ma pytanie: 
— Proszę o dziesiątek polskich jajek— 

sklepowa odpowiada: 
— Tego towaru mie mamy. Polecamy 

natomiast renomowaną firme „Poljaj“ -— 
„Polskie jajko“. ё w. 

PS. A eo może oznaczać nazwa sklepu 

yt Warszawie, w części trochę „mniejszoś- 
ciowej“ — „Pol-Kap-Czap“? Zecer, 

stan jego — wediug  twier- 2 

  

iia 17 b. m odbęd ie'się w Kościele Św. Ducha (po Domiuikań ki) 
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JÓZEFA MOKRZYŃSKIEGO 

wiceprezesa Pocztowej Kasy Oszczędności 
zmarłego ania 15 listopada r. b. w Warszawie 

O c em zawisdami: 
©DDZ. 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

FILMY WZNOWIONE. 

Omawiając repertuar kin wileńskich, 

miesposób pominąć filmów 'wamowionych, 
gdyż są one zazwyczaj w. programie więk- 
Szości maszych kin. Stale tylko trzy kina: 
„Heljos“, „Casino“ i „Pan“ sprowadzają 
obrazy nowe, t. zw. zeroekmanowe. Reszta 

kim idzie programem drugo- i trzecioekra- 
moxym, co tłumaczy się ma język mormal- 
ny jako wanowienia. 

Tydzień bieżący ma trzy takie filmo- 
we powtówki. 

„Czarujący chłopiec" w: „Hollywoodzie'* 
zaciekawi amatorów lekkich filmów. Śro- 
dowisko studenterji paryskiej ujęte jest tu 
przez zmarłego przedwcześnie reżysera Lou 
is Mercantona o wiele barwniej, niż m o- 
glądanym niedawno filmie Turżańskiego 
„Hotel Studentów”. (Więcej też (co wynika 
z tematu) w „Czarującym chlopeu“ humo- 
ru i radości. Niesie tę radość lubiany o- 
gólnie Henry Garat, a miła fnancuzeczka 
Meg Lamonnier dzielnie mu pomaga. 

Film jest bamdzo śpiewnmy. Motywem 

przewodnim jest melodja tytułowa „Il est 
charmant“. 

„Oblawa w Paryžu“ („Siviattowid“) ró- 
winież przenosi widza na bruk paryski. 

Paryż ma już całą swoją „literaturę“ 
filmową. Stał się stylem, w wielu obra- 
zach. „Obława wi Pamyżu” to typowy film 

z paryskiej ulicy, tak jak „Bouboule”, jak 
„Pod-dachami Pamyža“, jaik „Piešniarz Pa- 
nyża i inne. 

Režyserja Carmime Gallonne ma. wiele 
pumktów stycznych z Rene Clairem, jedno- 
cześnie idąc naczej wi kierunku większego 
maturalizmu. 
!  Wykomawcy należą do czołowych sił 
francuskich. Albert Prejeanź Ammabella i 
Louis Baroux, który dał w tym filmie je- 
dną z najlepszych swych kreacyj komedjo- 

„Niebieski motyl“ („Lux“) siega do in- 
mego świata. Jest to ciężki psychologizu- 
jący film niemiecki, podparty przez dwa 
głośne nazwiska Marleny Dietrich j Emila 
Jamnimigsa. 

Film ten był początkiem slawy Marle- 
my. Robił swego czasu Фитоге, * 

totnie Ikreacje alktonskie są. tu pierw- 
szorzędne i z tego względu obecne trzecie 

już bodaj, (wznowienie „Niebieskiego mo- 
tyla" w Wilnie mie będzie chyba ostatnie. 

: Tad, C. 
—o00—————— 

Koto Pan LOPP'ų 
W niedzielę dnia 14-stego listopa- 

da odbyło się pod protektoratem p. woje- 
wpdy Beczkowicza organizacyjne zebrania 
„Kola Pan“ LOPP-u. z udziałem licznie ze- 
bramych pań, wśród których znajdowały 
się przedstawicielki wszystkich oryaniza- 
cyj kobiecych w Wilnie, 

Zebranie otworzył krótkiem przemówie 
niem p. wojewoda Beczkowicz. Następuie 
p. inż. Starczewska, delegatka „Koła Pai" 
z Wamszawy przedstawiła rzeczowo cel i 
zadania „Kół* i dała obraz działalności 
Kola w stolicy i ma prowincji. Celem pań, 
zrzeszonych 'w Kole jest propaganda LOPP 
-u, szkolenie kobiet w obronie przeciwga- 
zowej i zbieranie funduszów na budowe 
Cywilnej Szkoły przeciwgazowej. | 

Następnie p. Romer - Ochenkowska 
swem gorącem przemówieniem  poruszya 
do głębi audytorjum. 

MW rezultacie ogólnego zaimteresowania 
się, obecne Panie gremjalnie Zapisywaly 
się do LOPP-u, na pierwszy kurs infor- 
macyjny i nozkupily propagaudowe bro- 
szurki. 

Na zakończenie zebrania dokonano wy- 
boru zarządu. 

Na prezeskę przez aklarzację powoła- 
mo p. dr. Michejdzinę. Do zarządu weszły 
panie: Brensztejnowa, Burhardtowa. Gw 
recka, Maleszewska, Nitosławska, Romer- 
Ochenikowska, Rydzewska, Staniewiezowa 
i Sumorokowa. 

Do komisji rewizyjnej panie: Bohdano 
wiiczówma, Chmielewska, Stachiewiezowa i 
Szelągowska. ; 

— — — обо, 

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o zamieszczenie w nai- 
bliższym numerze Pańskiego poczytnego pis- 
ma, następujące sprostowanie: 

W Nr. 76 „Kurjera Wileńsko-Nowogró ';- 
kiego" z dnia 13 listopada r.b. zamieszczona 
została wzmianka pt. „Jak to rozumieć?" o 
rzekomo nieumotywowanej odmowie z mojej 

strony, udzielenia mego balkonu p. R. Kawalco 
wi dla przemówienia w dniu 11 listopada. 

W odpowiedzi na powyższy zarzut, zazna- 
czam, iż p. Kawalec zgłosił się do mego mić- 

szkania, w sprawie użyczenia balkonu, w osta- 

tniej chwili przed rozpoczęciem uroczystości 
i stwierdził, osobiście, iż drzwi od balkonu 
były już opatrzone na zimę, obite, oklejone i 

okitowane, wskutek czego, otwarcie ich wy: 

magałoby dłuższego czasu. Odmowa dotyczy- 

ła otwarcia tych drzwi — nie zaś korzystania 
z balkonu, na który można byłoby z zewnątrz 
się dostać. 

Przy tej. sposobności pozwalam sobie ża- 
uważyć, iż ludziom dobrej woli, nie przychodzi 
tak łatwo i tak często na myśl, posądzać przy 
każdej sposobności, innych, o złą. 

Z wysokiem poważaniem 
(—). Helena Bokunowa. 

Nowogródek dnia 14-XI 1932 r. 

  

  

  

POCZT. KASY OSZCZĘGN. 
W WILNIE. 

Środa romantyczna 
Na wieczorajszej środzie literackiej prof. 

Manfred Kridl wygłosił odczyt p. t. „War- 

tości artystyczne poezji romantycznej”. Po 
odczycie J. N. Millera jest to druga środa 
romantyczna .Druga środa udana i wysoce 

wartościowa. I osoby prelegentów i tematy 
przez nich poruszone złożyły się ma to. Słu- 
chaczów było dużo: od młodziutkich stu- 
dentów do sędziwych profesorów uniwersy- 
tetu. Profesorowie przyszli zapewne ze 
mpględów koleżeńskich; młodzi studenci ze 
względu na temat, szezególnie pociągający. 

Jeśli chodzi o ekstrakt odczytu prof. 
Kridla (a trwał on przeszło godzinę), mo- 
żmaby go streścić w następującem zdaniu: 
prof Kridl jest przeciwnikiem historycyzmu 

w: nauce literatury; jedynym sprawdzia- 

nem wartości dzieła literackiego są jego 
zalety artystyczne i estetyczne. Nie można 

więc wynosić pewnego utworu tylko dła- 
tego, że oddziałał on wychowawczo i bu- 
daijąco na społeczeństwo, jeżeli utwór ten 
nie wytrzymuje krytyki estetycznej. Błąd 
historycyzmu popełnialiśmy wiele lat i po- 
pełniamy dziś jeszcze w stosunku do ma- 
szej poezji romantycznej: jej walory naro- 
dowe, patrjotyczne i religijne przysłaniały 
nam nieraz jej niedostatki artystyczne. 
Nasze nastawienie do dzieł wielkich na- 
szych romantyków było wyłącznie uczu- 
ciomo - narodowe. Należy stosować inne 
metody badania. Prof. Kridl jest tedy — 
w pewnem znaczeniu tego słowa — rewi- 
zjonistą. - 

Materjałem, na którym prof. Kridl do- 
konywał swych doświadczeń, stały się prze 
dewszystkiem Dziady. W twórczości Mie- 
kiewicza dostrzegł prelegent, dwie drogi: 
jedną był dążenie od świata rzeczywistego 
do „mogily“ czyli do świata nadprzyro- 
dzonego, zazmysłowegó, mistycznego; dru- 
gą — przeciwnie: zwrot do rzeczywistości. 
Gdzie panuje pierwsza tendencja, tam wy- 
pacza się i łamie piękno i artyzm dzieła; 
gdzie triumfuje druga, tem osiąga poeta 
szczyty artyzmu. Przykładem Dziady i Pan 
Tadeusz. Mistycyzm Dziadów, wiążący się 

ściśle ze służbą narodową, narusza harmo- 
nję i strukturę artystyczną utworu; pra- 

wńla rzeczywistości Pana Tadeusza daje w 
rezultacie doskonałość artystyczną. Twier- 
dzenie powyższe ilustruje, oczywista, prof. 
Kridl przykładami, zastanawiając się dłu- 

żej nad postacią djabła z części IN, rażącą 
swoją barokową groteską, nieuzasadnioną 
estetycznie, i dysproporcją, jaka zachodzi 
pomiędzy najwyższym wzlotem Improwiza- 
cji a poprzedzającemi ją codziennie - rea- 
listycznemi, raczej pospolitemi, scenami. 

Qdczyt prof. Kridla zakończył się dys- 
kusją. Dyskusja ma to do siebie, że mówcy 
zwykłe mówią o tem, co jest im bliskie i 
bezpośrednio znane. Nie zawsze więc dysku 
sja pozostaje w związku z wykładem prele- 
genta. I tym razem było nieco subjektywi- 
zmu: prof. Glixelli potrzeił o Valćry'ego 
i Framcuzów, p. Romer - Ochenkowska 
„broniła” regjonalizmu, prof. Massonius— 
mistycyzmu, dr. Szeligowski zrobił intere- 
sujący wykład o wpływie Chopina na mu- 
zykę francuską i rosyjską, a Jerzy Zagór- 
ski w sposób świeży i oryginalny poruszył 
Witkiewicza i „elementy metaestetyczne”. 
Mimo to dyskusja dodała życia odczytowi 
i wywołała subtelną, ujmująco ironiczną 
miejscami, uśmiechniętą odpowiedź prele- 
genta. : w. 

Z SĄDÓW 
SĄD DORAŻNY NAD SZPIEGIEM 

W. dniu wczorajszym w Sądzie Okręgowym 
rozpatrywana była w trybie doraźnym sprawa 
© szpiegostwo przeciwko 25-letniemu Bazyle-- 
mu Sapączowi, mieszkańcowi wsi Chodkiewi- 
cze powiatu mołodeczańskiego.. 

Sapacz jest z pochodzenia Rosjaninem, i 
przybył do Polski zaledwie przed paru laty. 
We wrześniu br. wszedł w porozumienie z 
wywiadem sowieckim, dostarczając mu szkod- 
liwych dla państwa polskiego informacyj i 
przekraczając w tym celu kilkakrotnie granicę. 

Działalność jednak szpiegowską uprawiał 

   

  

  

niedługo, gdyż jeszcze w 
roku zo: wraz z materjałenr obciążającym 
w postaci rozmaitych szyfrowanych nolatek 
oraz aparatu fotograficznego ujęty w pobliżu 
granų i osadzony w więzieniu na Łukisz- 

kach. 
Podczas śledztwa Sapacz przyznał się do 

winy, wobec czego wczorajsza rozprawa była 
już tylko S formalnością sądową. 

przewodniczył rozprawie sędzia Žaniewski 
w asyście sędziów Bobrowskiego i  Sienkie- 
wicza. Oskarżał podprokurator Korkuć. W o- 
bronie oskarżonego występował adw. Neyman. 

W wyniku przeszło trzygodzinnego posie- 
dzenia sąd biorąc pod uwagę młody wiek o- 
skarżonego i pewne okoliczności, łagodące nie 
zastosował kary śmierci, lecz skazał go na bez 
terminowe więzienie. 

Rozprawa odbywała się przy drzwiach za- 
mkniętych. p. w. 

rtoljócka 
— ŻAŁOBNE NABOŻEŃSTWO ZA PO- 

LEGŁYCH POLICJANTÓW. W dniu 10 b. 
m. w Stołpcach odbyło się żałobne mabo- 

żeństwo za poległych funkcjonarjuszy P.P. 
w. Stołpcach. Przed rozpoczętem nabożeń- 
stwem na cmentarzu kościelnym odczyta'ix 
została lista poległych podczas napadów 
bamd dywersyjnych ma Stołpce i wieś Du- 
browę, poczem orkiestra wojskowa odegra- 
la mamsza żałobmego Chopina. Na uroczy- 
stości tej byli obecni wszyscy przedstawi- 
ciele Urzędów: i Instytucyj z p. starostą 
powiatowym i p. posłem Jerzym Gorzkow- 

skim ma czele.



      

grodźięhyka 
— WIZYTACJA SZKÓŁ POWSZECH- 

NYCH. — Wizytator szkolny Kuratorjum 
Wileńskiego w towarzystwie Inspektora 
szkolnego p. Krajewskiego, przepnowadza 

obeanie wizytację szkół powszechnych na 
ttenenie m. Grodna. 

Wizytacja ta odbywa się w związku z 
przyłączeniem pow. grodzieńskiego do Ku- 

ratorjum Szkolnego w Wiilmie. 

ZAWIESZENIE ŚLEDZTWA W 
SPRAWIE B. NACZELNIKA URZĘDU 
SKARBOWEGO. — Jak się dowiadujemy, 
śledztwo w Sspnąwie b. naczelnika tut. U- 

nzędu Skarbowego p. Łuby i innych zostało 
zakończone i przesłane do: Urzędu Proku- 
matorskiego w Grodnie. 

Akta śledztwa obejmują 16 tomów. 
— JAKIE GAZETY ?* — Gorliwość se- 

ikwestratorów dochodzi czasem do absur- 
du. — Otóż o takiej absurdalnej czynności 
sekwestratora chcemy tu podać, a miano- 
wicie: 

Sprzedawca gazet przy ul. Dominikań- 
skiej, niejaki Breuer zalega iw! podatkach 

mi wysokości zł. 8.—. W tych dniach zwró- 
cił się do niego sekwestrator o zapłacenie 
tej zaległości, a gdy B. tego nie uczymił, 
sekwestrator zajął 40 gazet, ceniąc po 20 
gr. za gazetę, tj. ma łączną zaległą sumę— 
8.— złotych. 

Powstaje więc pytanie, jaki skutek ma 
czymność sekwestratora? Zajęte gazety mie 
sprzedał przecież w dniu zajęcia, a sprze- 
da je wtedy, kiedy będzie wyznaczona liey- 
tacja. A wówczas czy za 40 starych gazet 
(makulatury) można będzie otrzymać 8.— 
złotych? Jeżeli zaś sekwestrator zajął te 

    

  

K'NA P, T K. TEL. 214 
TERWOWETTRAAK SS "TSA ZEOZWORESETE AWA 

Początki se*nsów: 18,15, 20.15 1 22.15 

Oźwiękawiec 

Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4. 

   

           

  

Szczegóły 
w afiszach      
  

  

wstęp od 80 gr.     
Dźwiękowiec 

Kino „AP 0 LL O" 
Dominik. 26.        
  

  

Szczegóły 
w afiszach       

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 13. 

Dziś! Demoniczna, knsząco-piksntna 
niezrównana 

BRYGIDA HELM 
w potężnym dramacie na tle niesamo- 
witych wydarzeń na laksusowym jach- 
cie, wśród dam wielkiego Świata koko- 
iek. tancerek, milionerów, niebieskich 
ptsków i way saych przestępców 

P 

„Jagziwara Jacht Rodkoszy” 
Naniętność miłosna tancerki — miłość 

demonicznej kobiety. 

WSTĘP OD 49 GR. 

     

    

Początek saansów 
9 g. 6-15, — 8, — 10, 

Największy i najpotężniejszy dźwiękowie c ilustrujący najbardziej 

nieprawdopodobne a jednak prawdziwedramaty z czasów wojny 

światowej genjalnego ERNESTA LUBITSCA 

KINO 
DŻWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 

     

   
   

   

    

  

gazety, które będą u Breuera w dniu licy- 

tacji, to powstaje znowu pytanie, czy mo- 

żma zajmować rzeczy jeszcze mie istnieją 

ce? A może cena gazet zmniejszona. będzie 

wogóle? I w tym wypadku Urząd Skarbo- 

wy powinien pouczyć swoich sekwestrato- 

rów, tak żeby mw. czynnościach swoich mie 

dochodzili do absurdu. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. — We 

czwartek o godz. 8,15 po raz ostatni „Zem- 

sta" Fredny. Celem umożliwienia jaknaj- 

szewszym iwawstwom społeczeństwa ogląda- 

mia „Zemsty”, Dyrekcja óbniżyła: ceny bi- 

letów od gr. 30 do 1 zł. 

— KONFISKATA „NOWEGO ŻYCIA'. 

W dniu dzisiejszym przez władze admini- 

stracyjne został zajęty Nr. 88 „Nowego žy 

cia“ z dmia 17 listopada br. 

— ZNALEZIENIE MONET POLSKICH 

Na polu pomiędzy wsiami Masztalerze a 

Starodwory, gminy Żydomia znalezione za 

stały przez Pawła Matysa 2 monety złote 

m mapisem: „Ladislavus Rex 1545 r. i „La- 

dislavus Rex 1547 r.“ 

  

  

— ZEBRANIE SEKCJI OŚWIATOWEJ 

BEZPARTYJNEGO BLOKU. — W ponie- 

działek dnia 14 bm. odbyło się w' lokalu 

Sekr. Wojew. BBWR zebranie Sekcji kul- 

turalno - oświatowej Bezpartyjinego Bloku 

Współpracy z Rządem, z udziałem p. posła 

Stanisława Poźniaka, który specjalnie w 

tym celu przybył z Warszawy do Nowo- 

gródka. S $ 

Po zagajeniu zebramia przez przewodni- 

czącego Sekcji p. dyr. Bańskiego, przewod- 

niczący poszczególnych podsekcyj, a więc 

oświatowej i artystycznej, zdali sprawę ”. 

dotychczasowej działalmości. Podsekeja о- 

światowa jeszcze pracy swej nie zorgani- 

zowała, gdyż prof. Augustym z przyczyn od 

siebie miezależnych nie mógł być obecnym 

ma poprzednich zebraniach. Podsekcja ar- 

tystyczna przystąpiła już do pracy. Zorga- 

mizowała chór składający się z 40 osób, o- 

raz zespół muzyczny, składający się z 12 

osób. Zespół teatralny 'w swej części bia- 

łoruskiej przygotowuje obecnie sztukę bia- 

łoruską, która jest wi próbach, przyczema 

dążeniem kierowmictwa zespołu jest, by 

grać bez suflera. 

Następnie p. R. Kawalec zreferował 

program Zjazdu oświatowego z terenu ca- 

łego województwa, który Sekcja ma w pla- 

nie. Zjazd ten miałby ma celu ujednostaj- 

mienie pracy kulturalno - oświatowej na 

terenie całego województwa, ułożenie pro- 

gramu pracy, oraz zaznajomienie działa- 

czy społecznych i kulturalno-oświatowych 

wszystkich powiatów z postulatami oświa- 
towemi w chwili obecnej. 

Na Zjazd wysyłają delegatów: Rady 

Powiatowe BBWR w osobach przewodni- 

czących sekcyj oświatowych, jeżeli zaś ta- 
kich niema, to takich członków Rady, któ- 
rzy tę dziedzinę pracy w. Radzie referują. 
Koła Miejskie BBWR tych miejscowości, 
które mają ponad 5.000 mieszkańców, Zw. 
Pracy Obyw. Kobiet, Inspektoraty szkolme, 
w osobach instruktorów oświaty pozaszkol 

mej, względnie tych nauczycieli, którzy te 
agendy prowadzą, Polska Macierz Szkolna, 
Związek Strzelecki, Związek Mlodz. Wiej- 
skiej, T-wo Organizacyj i Kółek Rolniczych 
i Związek Osadników. Zjamd trwać będzie 
dwa doi, 

W pienwszym dniu obradować będą ko- 
misje: regulaminowa, odczytowa, prac ar- 
tystycznych, prac na msi i bibljoteczek ru- 
chomych. 

W. drugim dniu odbędzie się zebranie 

plenarne, na którem przewodniczący posz- 

Wstęp od 75 gr. 

GBK R | CZŁOWIEK KTÓREGO ZABIŁEM 
Lionel Barrymore, Philips Holmes I Nancy Carrol 

  

    

    

s SKLEP RADJOWY „„LENNEIĘ*< 
3 Grodno, ui. Dominikańska 1 tel. 186 
ž Konto czekowe P. K. O. 82.157. 
z Na raty — POLECA — 

Ё za 190 Zł. 
8 ż-iampowy odbiornik radjowy, z lampami (Philips'a), 
z głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 
z х i sprzętem antenowym 

Ё NA 19 MiESiĘcy Po 10 zk. 
  

MAJOR P. VRAN 

    

na raty 
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Szaiir lady Brandon 
— Takie byly moje wnioski. 
— Ale gdyby nawet tak było, — rcz 

myślałem dalej, — każdy żołnierz domy- 
śliłby się postawić wartownika na wieży! 

— Właśnie zbliżył się mój oddział z 
trębaczem na przedzie. 

— Wachmistrz był zaniepokojony 
niemniej ode mnie. Mimo powiewającego 
sztandaru nad fortem, wachmistrz przy- 
gotował oddział do boju. Jego wprawne 
oczy dostrzegły odrazu że coś jest nie w 
porządku. 

— Kazałem trębaczowi zatrąbić po- 
budkę, potem na alarm. Miałem nadzie- 
ję, że po sygnałach tych otworzą się 
wrota, lub jakiś żywy człowiek ukaże 
się na murach. Ale nic nie mąciło ciszy, 
nic nie poruszyło się w forcie. Kazaiem 
trąbić długo — napróżno! 

— Może żywi są zbyt ciężko ranni, 
nie mają sił się poruszyć? Może żołnie- 
rze, którzy ustawiali trupy, są zabici? 

— Wezwałem wachmistrza i. kaza- 

chce, zrobić linę. Zręczny żołnierz mógł- 
by dostać się z wielbłąda na mur i rzu 
cić mi stamtąd tę improwizowaną  dra- 
binkę. 

— Wachmistrz mój jest człowiekiem 
opanowanym, spokojnym. Medałe i krzy 
że świadczą o jego odwadze i spraw- 
ności wojskowej. 

— Tam jest zasadzka, panie majorze 
— rzekł, — proszę tam nie iść, proszę 
pozwolić mnie... Mimo całej swej od- 
wagi, był widocznie zdenerwowany: ten 
człowiek, który się nie bał nikogo i ni- 
czego, teraz nie mógł opanować lęku. 

— Zmarli nie zdradzą nas, — odpo- 
wiedziałem. 

Wzdrygnął się, ale powtórzył z upo- 
rem: 

— Panie majorze, proszę mi pozwc'ić 
Ja pójdę. 

— Nie wejdziesz ani ty, ani ja, — 
zdecydowałem — zostaniemy tutaj, a 
tam poślemy którego z żołnierzy. Jeżeli 

łem ze strzemion, uzd, z czego sobieto zasadzka — poznamy się na tem nie 
IT 

wicz. W ycawca: Śtunisław Mackie 
     

czególnych sekcyj przedstawią rezultaty 
obrad komisyj, przyjęte zostaną pewne 
wnioski, oraz wygłoszone następujące re- 
feraty: „Walka z defetyzmem*, „Skomcen- 
trowanie wysiłków dla prowadzenia pracy 
na wsi”, „Koordynowanie akcji kulturalno 
oświatowej” i „Rola bibljoteczek rucho- 

mych w pracy oświatowej". 
W czasie dyskusji jaka się wywiązała, 

zabierał przedewszystkiem głos p. poseł 
Poźniak Stanisław, który mówił o koniecz- 
mości zeentralizowamia akcji oświatowej, 
co leży w: intencjach czynników miarodaj- 
nych w Warszawie. Na wsi pracę należy 
oprzeć na Związku Młodzieży Wiejskiej i 
na świetlicach, pnzyczem należy dążyć do 
zcentralizowania wszystkich prac, przez po 
woływanie do życia  Międzyzwiązkowych 

komisyj. Znająe wielkie braki szkół, mus1- 
my objąć oświatę pozaszkolną, musimy wy 
tworzyć wspólną platformę współżycia z 
białorusinami, musimy iść na wieś z do- 
brze przygotowanemi i w mieście wypró- 
bowanemi programami. : 

Następnie p. poseł Poźniak omówił 
sprawę współdziałania z Grupą poselską 
Polsko - Białoruską, w rezultacie czego 
postanowiono utworzyć jeszcze jedne pod- 
„sekcję, a mianowicie propagandowo - pra- 
sow3. 
IAA A) A M) 

Dr. A. WEŽYK 
POWRÓCIŁ 

ul. Sadowa 9 w Baranowiczach 
Choroby wene yczne, skórne, pł.jowe 

Przyjmuje: w g. 7.3 —8.*0 r 3—5 pp. 7—9 w 

L I A ATN 

nierūjierka 
— OBCHÓD ŚWIĘTA NIEPODLE- 

GŁOŚCI. — Tegoroczny obchód święta Nie 
podległości wypadł w Nieświeżu bardzo u- 
roczyście. Już w przeddzień miasto przy- 
brało wygląd świąteczny. Wszystkie domy 
zostały bogato udekorowane chorągwiami 
o barwach narodowych i iluminowane. 

O godz. 8 wieczorem ulicami pnzecią- 
gnął capstrzyk orkiestr 27 p. ułanów i nie- 
świeskiej ochotniczej straży pożannej. — 
W dniu 11 listopada o g. 8 rano odegrano 
ma wieży ratuszowej hejnał. O godzinie 11 
odbyły się uroczyste mabożeństwa we wszys 
tkich świątyniach. Następnie dowódca gar 
nizomu płk. dypl. Fryderyk Mally w towa- 
rzystwie starosty nieświeskiego p. Witol- 

da Czachowskiego przyjął na placu rynko- 
wym. defiladę oddziałów wojska i PW., po 
'czem nastąpiło wręczenie przez p. starostę 
magród uczestnikom Tygodnia Propagandy 
Wychowania Fizycznego. O godz. 14 iw: sa- 
li ratuszowej odbyła się popularna akade- 
mja, w godzinach zaś wieczornych wielka 
uroczysta akademja w sali teatralnej gim- 
mazjum państwowego. Dochód z tej aka- 
demji przeznaczono na Polski Biały Krzyż. 
GREE WEZTTGEY TTE ZE WOZTZCZE DECZA OOZZOEJ 

Radjo wileńskie 
CZWARTEK DNIA 17 LISTOPADA 

11.40 Przegląd prasy polskiej, komunikat 
meteorologiczny i czas; 12,10 Muzyka z płyt; 
12,30 Komunikat meteorologiczny; 12,35 Pora 
nek szkolny; 14.55 Program dzienny; 15.00 - 
Koncert dla młodzieży; . Objaśnia Zofja 
Ławęska (płyty); 15.40 Komunikaty; 15,50 — 
Jazz fortepianowy (płyty); 16,00 Jak zrobic 
nowe ze starego —— odczyt. 16,15 Lekcja fran 
cuskiego; 16,30 Komunikat Akad. Koła Misyj- 
nego; 16,40 Co i jak czytać? — pogadanka 
— wygłosi prof. H. Mościcki; 17,00 Muzyka z 
płyt; 17,40 Odczyt aktualny; 17,55 Program na 
piątek; 18,00 Muzyka lekka; 18,55 Komunikat 
litewski; 19,00 „Skrzynka pocztowa nr 222— 
listy radjosłuchaczy omówi Witold Hulewicz— 
dyr. programowy; 19,20 Rozmaitości; 19,30— 
Frangment ze „Studjum o Hamlecie" — Stani- 
sława Wyspiańskiego — przeczyta Tadeusz 
Byrski; 19,45 Prasowy dziennik radjowy; 20,00 . 
Muzyka lekka; 20,55 Komunikaty; Wiadomości 
sportowe; Dodatek do prasowego dziennika 
radjowego; 21,10 Dalszy ciągu koncertu; 21,30 
Słuchowisko „Nieboska komedja* — Krasin- 
skiego (cz.. Il).; 23,00 Komunikat meteorologi 
czny; 23,05 Muzyka taneczna. 

AD A AA) AO EA S 

1172-VI. 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewi 
ru l-go z siedzibą w Wilnie, przy ulicy Św. - 
Jańskiej Nr 11 m. 3, zgodnie z art. 1030 UPC. 
podaje do wiadomości publicznej, żę w dniu 
30 listopada 1932 roku, od godziny 10 rano, w 

  

(ata Polska się bawił Bawmy się razem! Dziś najweseisza premjerca 
pierwsżej polskiej komedji sportowej 

DZWIĘKOWE KINN 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15 41 

100 METRÓW MIŁOŚCI 
W rol. głównych: Pogorzelska, Dymsza, Tom, Lawiński, Kalinówna, Ankwiczówna, 

Cybulski orsz chór Dana. 
Nad progr.: Urozm, dodatki dźwięk Pocz. u g 4.6.8i 1015. w dnie świąt o g. 2-ej, Ceny od 25 gr 

  

Dźwiękowe 

Kino 

RELIOS 

Dziś  Gigantyc.ne, tryumfalae, geujalae w sw<! prawdzie arcydzieło aróla reżyserów CECILLA DE MILLE'A 

BEZBOŹRE DZIEWCZĘ 

  

T:agiczne przeżycia dzisiejszej młodzieży Najgłośniejsi artyści. Tysiące statystów. Kto tego flmu nie widzisł — tem 
nic nie widział, Film ten tylks dla ludzi o silnych neiwach. Początek sesrsów o g 4, 6, 8 i 10.15, w dn, świąt. o g. 2. 

  Nareszcie coś nowego! Zapomnisz o treskach, kłopotach, zmartwieniach, oglądając dziś szampańską, per 
Dźwiękowe kino 

H>LLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15 28 

ną humoru operetkę paryską 

(Ii est charmant) 
W rolach gł. ulub. piosenkarz bohater ii:1mu „Kongres tańczy”. 

CZARUJĄCY CHŁOPIEC 
HENRY GARAT oraz gwiazda Paryża MEG.. 

  

  

  

LEMONNIER. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8, i 10, 

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

Dźwiękowe kine 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza;22 

tel. 15-28. 

UWAGA: 

kobieta, každa matka, každa narzeczona powinni i 

BBEGJEKA SEKSUALKA 
Wielki film ilustrujący dzieje stądeł małżeńskich, w których mąż albo żona, dotknięci 

przed ślubem chorobami, nie wyleczyli ich należycie. 
Z rozporządzenia Władz dajemy oddzielne seanse dla pań i 

Dziś x godz. 10,30 tylko dła mężczzn. 

muszą zobaczyć obraz — p.t.: 

oddzielne dla panów. 

  Dziś 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5 28 w pełnym szampańskiego humoru 

filmie dźwiękowo śpiewnym 

Najulubieńsza para aktorów, światowo znany piosenkarz 

U RICE CHEVALIER 
i czarujący słowik ekrann 

JEANETTE MAC DONALD 
„GODZINA 2 TOB 66 a 

ERNESTA LUBICZA. my. OSCARA STRAUSA 
Nad program: aktualja dźwiękowe: Seanse: 4, 6, 8, i 

100 % humoru, muzyki i 

żone. 

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

  Dziś! Wielki wspaniały, podwójny program! Najnowsza 100-procentowa dźwiękowa komedja - iarsa w 10 
a 

Kino-Teatr 

„STYLOWY”* 
Wielka 36 

Nad program: Król sensacj 

     
   
      

    

SKLEP OBUWIA 

WŁ. CZAPLIŃSKI 
Dominikańska 8, НЦа Wielka 13. Poleca 
obuwie własnej pracowni w wielkim wyborze 
damskie, męskię i dziecinne. Na sezon zi: 
mowy kalcsze, Śniegowce, wielki wybór 
pantofli rannych oraz obuwie specjalne do 

Śniegowców po cenach bardzo niskich. 

Zawiadamiamy Sz Klijentelę, iż Zakład 
Tapicersko Dekoracyjn 

B-cia GAJLEWICZE 
został przeniesiony na ul. WIELKĄ 33. 
Przyjmujemy obstalunki przeróbki metli 

po cenach najniższych. 

GABIRET 
Raejonałne] kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiseą kosnerwuje, doskonali, odėwiaža, #- 
siwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszezu- 
plałący (panie). Natryski „Hormona” według 
orof. Spuhła. Wypadanie włosów, łupież. t6- 
dywiduaine dobieranie kosmetyków do kaz- 
dej eary. Ostatnie zdobycze kosmetyki "x 

cjonalnej. 
Codziennie od & 10—8. 

W. 2. F. 

  

  

eKATZE -- - 
иЛЕПОТОНИНИНщЕЕНИЕ wia A SAŁOŻ ADA b DOKTOR KupNo - 
Zeldowicz  : SPRZEDAŻ 

chor. skórne, wenery - ТОН 
czne, narządów тосго-. == -- 

  

  

SER wych 
Wilnie przy ul. Wielkiej Nr 62, F-ma Biuro od 9 do 1, od 5 do 8 litewski gat, wyżej do- 
Ekspedycyjno - Transportowe R. Wojewódzki 
odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego da 
F-my L. Berensztejn i S-ka w Wilnie matąt- 
ku ruchomego, składającego się z manuiaktury 
oszacowanego na sumę zł. 1,484 gr. 10. 

Komornik STEFAN WOJCIECHOWSKI. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich sptekach | 

składsch aptecznych znanego 

środka od odcizków 

* Prow. A. PAKA. 
EERBETTH 

    
      

tracąc nikogo ze starszych. A jeśli niema 
zasadzki — wrota będą otwarte za dwie 
minuty. : 
— Te trupy patrzą i słuchają, — szep 

nął wachmistrz, żegnając się i opuszcza- 
jąc oczy. 

— Sprowadž tu tego pijaka Rasti- 
gnaca! 

Wachmistrz, poszedł wykonać  roz- 
kaz. Trębacz, który słyszał naszą roz- 
mowę, zasalutował i zapytał: 

— Czy pozwoli mi, pan major wležė 
na mur? 

— Milczeć! — Nerwy moje odmawia- 
ły posłuszeństwa. | 

Wachmistrz powrócił z improwizo- 
waną drabinką i tym łotrem Rastigna- 
cem, którego miejsce już oddawna być 
powinno w dyscyplinarnym  bataljonie. 
Wydałem mu rozkaz wiezienia na mur. 

— To niemożliwe panie majorze, — 
odpowiedział łotrr — Po śmierci zga- 
dzam się. iść do piekła, ale za. życia- 
za nic! 

Kiedy będę trupem, z radością przy- 
łączę się do nich, ale nie wcześnej... Pan 
major może mnie tam odprawić... 

— Naturalńie! — krzyknąłem, wyi- 

ko5 ece, weneryczne 
narządów 
od 1 

mując rewolwer: — słyszysz? Podpro- sygnały. 

SDK PATINKA DE TTT TRAIN 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA”, 

wieczorem. skonalego na słówki po 
DOKTOR 2 zł KI. Poleca Wł. 

i Czerwiński — Wilno, 
Toldowiczawa Wileńska 42 vis a vis 

-- Placu Orzeszkowej. 
moczowych -- 

2.— ZOZ EGO Z PODBERE zę 
ul. Mickiewicza 24. Detaliczną sprze- 

tel. 277. daž 

‹ 
  

POTRZEBN 

8 aktach. 

(i J; 9) A k M i E 

     

      
     
        
    

      

Od dnia dzisiejszego 

Wielka tania 

sprzedaż reklamowa „Wielki wybór 

najrozmaitszych materjałów 
Nadszedł ogromny transport 

ragek TadrycznyCh 
po niebywale niskich cenach! 

Z. KAZASKI 
WIELKĄ 36 

Proszę pzzekonać się! 

(KONSYGNACYJNY DOM TOWAROWY 
оо Fabryk wtfokienniczych * 

Z.KAZAS 

 ROMAKS WSPORLCZESNY PAKNY 
W rolach E COLLEN MOORE i NEIL HAMILTON. 

й ТОМ MIX p.t. „W NIEWOLI U SZEIKA” sensacyjno - wschodni dramat w 

    

  

   

sukna 
wwełem 

-Jedwabi 
tp. 

B: 

A OPAC 
EE poCenach 

Hurtowo. 9 
AZJA 
о ОЛЕа 
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TA 
Posady 

POPPOTYOTUWYWPCTYYWT 

Konkurs 
Zerząd Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wilra cgłasza kom- 
kurs ma staiowisko TAKSATORA Z kładu Zastavniczego 

z nposażeniem do Zł, 500 miesięcznie, 

POTRZEBNA Wymagane jest gruntowne p zygotowan:e fachowa, 
Pożądana jest kaucja. 

  

  

inteligentna — dobrze Podania wraz z ży.iorysem, odpisami Świadectw, orat 
EA po Poke SB rodzajem i wysokością eweniu lnej kanc, nadsyłać do dnia 
Ii A 5 grudaia 1932 r. pod sdresem Komun:loej Kasy Oszczędności 
chłopczyka 7-letni:go. m Wilna ul, Ad, Mickiewicze Nr. 11. 

= 12 m. 3 Prezes (—) Józef Korolec ав 

= — _ Mieszkanie MIESZKANIE 2 POKOJE 
"Lokale 2 pokoje z kuchnią do rss pią ce T Peer naw = 

jecia: i:dzieć ko kuchni z wygo- 
Ryoaikeia Daso dami.-= Skoposka 6 IRzieaki. Di. Wiwułakie ryrewwyvtwwrwyrzwwye Się Biaiostocka 6 — 1 

== — —— —- == misła wyborowego 1-go M I ES ZKA NIE do 430 

Dr Ginsberg kilo 4,20, 

i 4 — 8. Tel. 567. pl. Orzeszkowej). 
  

wlaž na 
otwo- 

wadž wielbląda do tej rynny i 
górę, potem wejdziesz do fortu i 
rzysz nam bramę. 

— Nic z tego, panie majorze, odnia- 
wiam! — powtórzył Rastignac. 

Skierowałem ku niemu lufę  rewo!- 
weru, a wachmistrz wyrwał mu z rąk ka- 
rabin. 

— Zwarjowałeś? Co ci jest? — my- 
ślałem, że zachorował na częstą u na- 
szych żołnierzy chorobę, której wyrazem 
jest bunt, nieposłuszeństwo, a nawet sa- 
mobójstwo. Tęsknota, nuda i okropny 
klimat są jej źródłem. 

— Nie chcę iść do trupów, które nie 
leżą w mogile, tylko stoją z karabinami 
— powiedział bezczelnie. 

— Uprzedzam ostatni raz: pójdziesz, 
albo.... 

Celowałem mu między oczy. 
— Niech pan major sam idzie. 
Pociągnąłem za cyngiel. Czy postą- 

piłem niesłusznie? 
— Nie wiem! — wzruszył ramiona- 

mi, ziewając Lawrens. 
Rozległ się suchy trzask. Rastignac 

uśmiechnął się bezczelnie: zapomniałem, 
że wystrzeliłem wszystkie naboje, dając 

EWY 

  

gat. po cenie hurt: wej 4 - pokojowe z wszel- -7 
я przy 2 kilo kiemi wygodami, — w 

choroby skórne wen€e- po 4 zł. kilo — poleca centrum, nie na parte- u m e b 1 3 aj 
ryczne i moczopłciowe. Wł. Czerwiński, tlica rze w cenie do 100 zł. z niekrępującem wej- do wyna €cia. 
Wileńska 3, od 8 — I Wilsńske 42 (vis a vis Łaskawe zgłoszenia do šciem do wynajęcia. - ryjska 6. 

administracji dla W. Mickiewicza 22 m. 

AMA RA RKA AI al si AL О: 

POK6] 
owany 

  

— Możesz się teraz śmiać, ale pój- 

dziesz pod sąd polowy, a stamtąd do 

dyscyplinarnego bataljonu — nie Dę- 
dziesz tam miał słodkiego życia! Ale to 

będzie twoje właśnie miejsce! 
— Wolę tam niż z nimi!-— kiwnął gio 

wą w stronę fortu. 
Kazałem wachmistrzowi odebrać mu 

broń i naboje i wziąć do aresztu. 
— Daj przykład temu tchórzowi! -— 

powiedziałem trębaczowi. 

Trębacz bez namysłu, zaczął się 
wspinać po rynnie i ze zręcznością ko- 
ta dostał się na mur. To był zuch! 

—- Dopóki nie wejdziemy, żołnierze 

mają być gotowi do boju! — rozkaza- 

łem wachmistrzowi. : 

Stanęliśmy na Czele oddziału. Rasti- 

gnac oddaliśmy pod opiekę kaprala. 
W napięciu czekaliśmy otwarcia bra 

my. Nadsłuchiwaliśmy. Zaniepokojeni lu- 

dzie czekali rozwiązania zagadki. Dużo- 

byin dał, by móc wiedzieć, o czem cni 

inyśleli! 
Minuty płynęły... dwie, pięć, siedem... 

Cisza, milczenie... Co to jest? Czyżby 
naprawdę była zasadzka? : 

— Nie puszczają! — roześmiał 
głośno Rastignac. 

się 

   

  

codziennie od 3 W SR ————— Edo 4-0: BPO MIESZKANIE 
-- go 5 m. 2. 
  

z 5ciu pokojį trou MIESZKANIA 
tow., 1 sze piętro zetrzy, pięcio i szeście — 
wszelkiemi wygodami pokojowe odremonto -° 

Kalwa wane z wygodami do 
wynajęcia. Mickiewi - 

-- cza 46.   

  

   

Kapral uderzył go w kinąc 
pocichu. 

— Chcesz nażreć się piasku? Odez- 
wij się jeszcze raz! Ja tobie pokażę! 
Minął kwadrans, okropny kwadrans! 
Zwróciłem się zniecierpliwiony do wach 
mistrza: 

Trzeba żebym sam poszedł. Oddaję 
ci dowództwo. jeżeli za dziesięć minut 
nie wrócę i cisza będzie ta sama, wy- 
łamiecie wrota i poprowadzisz  tudzi 
do ataku. Dwa plutony zostawisz w re- 
zerwie. 

twarz, 

Jeżeli pan major nie chce posyłać 

żołnierzy, to proszę pożwolić mi iść — 

odpowiedział dzielny wachmistrz, — ał- 

bo kogoś na ochotnika... : 

— Nie, bracie. To nie twoja sprawa. 
Ja sam pójdę. 

To mówiąc skierowałem się ku fer- 

towi. Czy nie miałem racji, Jerzy? 

— Nie wiem, — mruknął zapytany 

-— Pamiętam jak niepokoiłem się © 

to, czy uda mi się wdrapać na mur. Oba- 

wiałem się śmieszności wobec moich lu- 
dzi... i tych trupów... 

(D. ©. N.) 
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Redaktor w.-z. Witold Tatarzyfńsła. 
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