
Rok Xi. Nr. 295 (3102) 
AA ай PRZEDSTAWICIELSTWA: 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Łot”. # 
ЭТЕМАКОМЕ — Buiet Kolejowy, 1 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckjego — A, Laszuk, г | 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, i 
NUKSZTY — Buiet Kolejowy. ' 
GLEBOKIE — ul, Zamkowa — W, Wlodzimierow * 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, ł 

! 

| 

   
NIEŚWiIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwjńskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK —- Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 

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

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, uł, 3 Maja 5 

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

WARSZAWA — Tow, Kałozeruj Koi, „łłaca”, 

     HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC —. Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 

MOŁODECZNO — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“. 

WILNO, Wtorek 22 listopada 1932 r. 
Redakcja j Administracja: Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od g, 9 do 4 Teleiony: Redakcji — 17-82, Odministracji — 228, 

  

PRENUMERATA msijesjęczna z odniesieniem do domu, łub z 

przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO. 

Nr, 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 
I LTE ZYC S a SAT ADODT ROE DIODEBNRRZTPZY UA IRE POCZCIE | a 

Opłata pocztowa ujszczona ryczzłter: 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja Н 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
  

Deifilacja 
ale konsekwentna, ale energiczna 

Kolejnym naszym wywiadem, był 

odbyty z senatorem Stanisławem 

Wańkowiczem, który wyraził w nim 

swe poglądy na drogi polityki go- 

spedarczej, zalecane naszym sierem 

kierowniczym. 

„Jeżeli chodzi o moje prace, o prace 

związane z mem stanowiskiem jako człon 

ka klubu parlamentarnego — mówi se- 

nator Wańkowicz to odbiegły one 

bardzo daleko od przeciętnego typu prac 

mych kolegów. 
Przez dwa poprzednie lata byłem rc- 

ferentem budżetu ministerstwa reform rol 

nych i odtąd silniej niż przedtem pod- 

szedłem do naszej polityki ekonomiczuej, 

rolniczej. Gdy w nią niejako wchodziłeni 

memi pracami, nie była jeszcze tem czem 

dziś, nie skupiała w tak ogromnym co 

dziś stopniu zainteresowania całego lite- 

ralnie całego, kraju. Cóż jest obecnie 

przedmiotem ważniejszym dla wszyst- 

kich niż to właśnie zagadnienie, kryzys, 

deflacja, inflacja, bezrobocie, ceny karte- 

łowe, redukcja długów itd.? W tych za- 
interesowaniach do których ' wówczas 

podszedłem tkwię i one to stanowią głó- 

wny przedmiot mych obecnych studjów. 

I jakie Pan wysnuwa wnioski? 
Przedewszystkiem jeden: Polska, jak 

wiemy, prowadzi i bodaj że prowadzić 

zamierza nadal politykę ekonomiczną de- 

flacyjną. Z wielu stron na tę deflacyjność 

przypuszczano ataki, tendencje inilacyj- 

ne ujawniły się parokrotnie. Obecny nasz 

kurs bywa silnie krytykowany. Ja się 

przyłączam do tej krytyki, ałe z dianie- 

tralnie innego punktu wyjścia. Twierdzę, 
że zorjentowanie się nasze ku  deflacji 

jest niezaprzeczalnie dobre, że jedno tyl- 

ko możemy żądać: deilacji, ałe deflacji 

konsekwentnej, ale deflacji energicznej. 

Jest ona konsekwentna, jeśli chodzi o 

dziedzinę polityki pieniądza, jest ona ©- 

nergiczna, gdy chodzi o teren rolniczo- 

ziemiański. Inne warstwy umieją się jej 

skutecznie oprzeć. I to jest zło, źródło zła 

Więc Pan odrzuca inflację? 

I z punktu widzenia interesów państ- 
wa, i z punktu widzenia interesów rol- 

nictwa. jeśli chodzi o rolnictwo, to tol- 

nik myślący o inflacji ma dziś na pa- 

mięci tego nowego sąsiada, którego waj- 

na światowa i jej inflacja uratowały od 

krociowych na majątku ciążących dłu- 

gów. Ale teraz jest zupełnie inaczej. Po- 

wiedzmy, rolnictwu ciążą trzy kategorje 

długów: kredyty długoterminowe, kredy- 

ty krótkoterminowe, długi płynne. (W tej 

ostatniej pozycji, obejmijmy wszelkie in- 

ne, nie bankowe wierzytelności rolnika). 

Otóż pierwsza kategorja— to są wszyst- 

kie długi zabezpieczone ich waloryzacją, 

dolarową, złotową. Kredyty krótkotermino 
we, długi płynne może nie są niemi, ale 
zato w dzień po naszem wkroczeniu na 

drogę inflacji, wierzyciele nie czekają dłu 
żej z licytacją, by wydobyć co będzie 
można, od rolnika. Zlicytować znaczy 

zniszczyć. Pozostaje inna dziedzina „plu- 

sów inflacji”: zwyżka cen płodów rolni- 

czych. Ale dzieje naszych wojennych i 

powojennych inflacyj każą nam się oł'a- 

wiać tego, że spadek wartości pieniądza 

iść będzie daleko szybciej, niż zwyżka 

cen płodów rolniczych. Intlacja w Połsce 

to dla mnie nietyle nadmiar minusów nad 

plusami, co poprostu wielka ilość minu- 

sów, przy jednoczesnem braku plusów. 

Rozmowa schodzi na temat jeszcze 

jednej, antykryzysowej redukcji długów 

rolniczych, w stosunku do spadku cen 

płodów rolnych w ostatnich latach. 
— Na zjeździe Centralnym Tygoduia 

Rolniczego w Warszawie — mówi sena- 
tor Wańkowicz obradowały cztery 
komisje regjonalne. Na wszystkich pe- 

stulat redukcji długów rolniczych był wy 

sunięty, na wszystkich był przedmiotem 

wielkiej dyskusji. Na dwóch — central- 
nej, centralnych województw i południo- 

wo-wschodniej zwyciężył w pełni. Na na 

. szej, regjonalnej północnej, przepadł czte 
rema głosami. Najsilniej przepierała go 
grupa ziemian tarnopolskich, a mowa p. 

Aleksandra Bocheńskiego stanowiła tu 

moment szczytowy ataku. 
Gdy chodzi o moje zdanie, to jest 

to jeszcze jedna mylna droga. Przede- 

wszystkiem zawiera ten wielki szkopuł. 

że stanowi w istocie rzeczy nową farmę 

wywłaszczenia, więc jeszcze jedno od- 

stępstwo od prawa własności, ku teor- 

jom socjalistycznym. Z formalnego punk- 

tu widzenia, dla zachowawcy niedopusz- 

czałne odstępstwo. Wreszcie, tak jak in- 

flacja tak i to będzie miało za skutek 

zniszczenie tego pozytywnego momentu, 

jaki mamy wobec zagranicy: stałości na- 
szego gospodarstwa pieniężnego. Dziś 

być może, nie istnieją możliwości kredy- 

towe na rynkach świata. Niemniej nasza 

obecna polityka gospodarcza, dążąca do 

utrzymania wartości złotego, jest polity- 

ką pracującą na wyrobienie dla Pciski 

zauiania finansjery Zachodu. Tego zau- 

tania nie nabywa się inaczej, jak latami 

prawidłowego gospodarowania, jak inwe 

stycjami doraźnych ofiar, rezygnacji z 

mirażów inilacyjnych“. K. P. 
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Protest przeciw wyborom w Wilnie 
przed Sądem Najwyższym w Warszawie 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 21 

bm. Sąd Najwyższy rozpatrywał na posie 

dzeniu stronę formalną 5 protestów prze- 

ciw wyborom do Sejmu w okręgu wy- 

borczym Nr. 63 — Wilno - miasto i po- 

wiat oraz jednego protestu przeciw wy- 

borom do Senatu w województwie wi- 

leńskiem. Sąd Najwyższy postanowił pro 

test Szapiela przeciw wyborom do Sena- 

tu i protest Antoniego Zapolskiego prze- 

ciw wyborom do Sejmu pozostawić bez 

uwzględnienia. Cztery inne protesty prze 

ciw wyborom do Sejmu w okręgu wileń- 

skim postanowiono przekazać na posie- 

dzenie jawne Sądu Najwyższego w dniu 

23 stycznia roku przyszłego. 

  

O powrót Niemiec na Konferencję 
rezbrojeniewą 

GENEWA. PAT. — Niemiecki mini- 

ster spraw zagranicznych Neurath odbył 

w dniu 21 bm. po południu rozmowę z 

ministrem Simonem, wieczorem zaś spoi- 

kał się.z Normanem Davisem. Rozmowy 

te stanowią początek rokowań w sprawie 

powrotu Niemiec na koierencję rozbroje- 

niową, które toczyć się będą w najbliz- 

szych dniach w Genewie, z okazji obec- 

ności ministra Neuratha na sesji Rady. 

Należy przypuszcząć, że dopóki sytuacja 

wewniętrzno - polityczna w Niemczech 

nie będzie wyjaśniona, rozmowy te będy 

miały charakter nieobowiązujący, . оро!- 
nie zaś przewiduje się, że rokowania z 

Niemcami potrwają dość dlugo. 

  

Zamach czy manifestacja separatystów? 
CO MÓWI HERRIOT. 

PARYŻ. PAT. — Według wieczornej 
prasy francuskiej, Herriot zakończył swe 
oświadczenia w sprawie zamachu na po- 
ciąg, stwierdzając, że zamach pod ln- 
grandes, podobnie jak i wypadki w Ren- 
nes, winny być rozpatrywane w  płasz- 
czyźnie międzynarodowej. Zresztą — ©- 
świadczył Herriot — wśród papierów, 
należących do jednego z głównych oskar 
żonych, znaleziono paszport, wystawiosy 
do Niemiec. Herriot zaznaczył, iż w Van- 
nes miały być rzucone z baikonu hotelu 
dwie bomby na pochód, w którym Her- 
riot brał udział. 

Prefekt Morbihanu — dodał premjer 
— być może uratował nam życie, aresz- 

Trocki jedzie 
MARSYLJA PAT. — W dniu 21 bm. w go- 

dzinach południowych przybył tu okrętem Troc 

ki Z Marsylji Trocki udał się samochodem do 

Lyonu, skąd pociągiem ma odjechać do Kopen- 
hagi. 

PARYŻ. PAT. — Statek włoski „Praga', 

wiozący Trockiego, zatrzymał się na pełnem 
morzu nawprost portu w Marsylji. Łódź moto- 
rowa obserwacyjna, wiaząca - przedstawicieli 

władz bezpieczeństwa, zbliżyła się do okrętu, 
z którego wysiedli Trocki i jego żona oraz Ś 
towarzyszących im przyjaciół. Następnie łódź 

skierowała się ku brzegowi, gdzie na przyby - 
łych oczekiwał samochód władz bezpieczeństwa 
Samochód ten odwiózł Trockiego i jego oto- 
czenie do Lyonu, skąd Trocki ma pociągien 
odjechać przez Paryż do Kopenhagi. Zaniia 
Trocki wsiadł do automobilu, oświadczył jedne 
mu z dziennikarzy, że podróż jego nie ma ża- 

  

  

tując prewencyjnie osoby, które zarezec- 
wowały sobie pokoje w hotelu, a któ. 
rych nazwiska zgadzały się z nazwiska- 
mi osób, które były wskazane policji.-— 
Dochodzenie stwierdziło, iż bomby były 
przygotowane przez aptekarza. 

ARESZTOWANIA ' BRETOŃCZYKÓW 

PARYŻ. PAT. — „Le Journai* w de- 
peszy z Nantes donosi, iż niezwłocznie 
po otrzymaniu przez władze wiadomości 
© zamachu pod Ingrandes, aresztowano 
wszystkich autonomistów  bretoūskich, 
którzy zatrzymali się w różaych hotelach 
Będą oni oddani do dyspozycji władz, 
prowadzących śledztwo w celu przesłu- 
chania. 

dnego charakteru tajemniczego. Cztery lata 
swego pobytu w Turcji poświęcił on na napi- 
sanie historji rewolucji rosyjskiej. Praca ta jest 
już ukończona. Obecnie Trocki udaje się do Ko 
penhagi na skutek zaproszenia studentów tam- 
teszego uniwersytetu, celem wygłoszenia od- 

czytu na temat: „Co to jest rewolucja paździer 

nikowa * Trocki zastrzegł się, że nie ma žad- 

nych celów propagandowych, a odczyt będzie 

miał charakter czysto naukowy. Po wygłosze- 

niu odczytu Trocki zamierza powrócić do Tur- 

cji. 
Już po odjeździe samochodu do Lyonu, o- 

kręt Praga zawinął do portu w Marsylji, gdzie 
oczekiwała liczna publiczność oraz silne poste- 
runki władz” bezpieczeństwa. Wśród oczekują: 
cych rzesz komunistów wiadomość o wcześniej 
szym odjeździe Trockiego inną drogą, wywo- 
łała wielkie rozczarowanie. 

  

  

DWIE LATARNIE. 

PARYŻ. PAT. — „Według urzędo - 
wych danych, otrzymanych przez minis- 
terstwo spraw wewnętrznych, sprawcy 
zamachu na pociąg, którym jechał Her- 
riot, chcieli raczej wystąpić z gwałtowną 
maniiestacją, niż wywołać katastroię. —- 
Należy tak wnioskować na podstawie te- 
go, że zamachowcy pozostawili na torze 
dwie czerwone latarnie, najwidoczniej 
właśnie w celu zwrócesia uwagi na znisz 
czenie toru, którego dokonali. 

BANKIET W NANTES. 
NANTES. PAT.— W godzinach wie- 

czernych Herriot wziął udział w bankie- 
cie, w czasie którego odbył śię szereg 0- 
wacyj na cześć dostojnego gościa. Nastę 
pnie Herriot odjechał pociągiem do Pa- 
yża. Na dworcu zebrały się tłumy pub- 

liczności, które z ogromną serdecznością 
żegnały go. Po wyjeździe Herriota auto- 
nomišci bretońscy z Rennes i Vannes, a- 
resztowani w ciągu dnia, zostali wypusz- 
czeni na wolność. 

ANONIMOWY LIST 
PARYŻ. PAT. — W związku z próbą 

zamachu na premi. Herriota „Le Temps“ 
publikuje dziś list, pisany na maszynie, a 
wrzucony wczoraj do skrzynki pocztowej 
List ten stwierdza, że wysadzenie szyn 
w powietrze było aktem protestu przeciw 
ko „afrontowi“, jaki spotyka Bretanję z 
powodu przyjazdu Herriota na uroczysto 
ści 440-lecia połączenia Bretanji z Fran- 
cją. Według listu przedsięwzięte zostały 
wszelkie ostrożności, aby nie dopuścić 

do ofiar w ludziach, chodziło bowiem tyl 
ko o demonstrację. Osobistości francuskie 
powitane zostaną dopiero wówczas życz- 
liwie, gdy przyniosą Bretanji wolnosc, 
do której ma ona prawo. 

hitler chce tworzyć rząd Rzeszy 
Pięć warunków prezydsnta Hindenburga. — Odpowiedź Hitlera 

BERLIN. PAT. — Przebieg audjencji 
Hitlera u prezydenta Hindenburga komu- 
nikat narodowo - socjalistyczny  przed- 
stawia następująco: 

Prezydent Rzeszy zwrócił się do Hii- 
lera z wezwaniem, ażeby do czwartku 
wieczorem wyjaśnił, czy utworzony i kie- 
rowany przez niego gabinet posiadałby 
większość parlamentarną. Do tego zale- 
cenia dołączono jako warunek szereg za- 
strzeżeń, które sprecyzowano na piśniie. 
Hitler oświadczył, że dopiero po dokład- 
nem zbadaniu warunków będzie mógł 
odpowiedzieć, czy ma widoki podjęcia 
żądanych pertraktacyj. 

BERLIN. PAT. — Według doniesień 
biura Conti, Hindenburg w swej rozmo- 
wie z Hitlerem uzależnił swą zgodę na 
powierzenie przywódcy narodowych so- 
cjalistów tworzenia gabinetu, od 5 nastę- 
pujących warunków: 

1) Hindenburg zażądać miał, ażeby 
skład personalny nowego gabinefu był 
ustalony po uprzedniem porozumieniu 

się z nim; 2) zas ł sobie specjalny 
wpływ na obsadę tek ministerstwa Reichs 
wehry oraz ministerstwa spraw zagra- 
nicznych; 3) domagał się przedstawienia 
jasnego i zdecydowanego programu go- 
spodarczego; 4) zastrzegł się przeciwka 
nawrotowi do dualizmu między Rzeszą 
a Prusami; 5) przeciwstawił się katego- 

rycznie jakiejkolwiek 
art. 48 konstytucji. 

Poza temi 5 punktami Hindenburg nie 
zgłosił żadnych zastrzeżeń co do utwo- 
rzenia gabinetu większości parlamentar- 
nej z Hitlerem na czele. Jak zapewniaja, 
Hitler nie wysunął co do tych warunków 
żadnych objekcyj. Niemniej — podkreśla 
biuro Conti — zarówno w kołach poli- 
tycznych, jak i wśród narodowych socja- 
listów szanse powodzenia misji Hitler 0- 
ceniane są cznie, W razie negatyw 
nej odpowiedzi Hitlera — jak utrzymują 
dzienniki popołudniowe — Hindenburg 
zwróci się do przewodniczącego  partji 
centrowej prałata Kaasa, zalecając miu 
podjęcie próby w kierunku utworzenia 
stałej większości parlamentarnej. Gdyby 
ita próba zawiodła, Hindenburg uważa- 
jąc, że wyczerpał wszystkie możliwości 
parlamentarne, powróci do koncepcji ga- 
binetu prezydjalnego. 

BERLIN. PAT. — Odpowiedź Hitlera 
na warunki prezydenta Hindenburga wrę 
czona została na piśmie o godzinie 8-€i 
wieczorem sekretarzowi stanu  Meissne- 
rowi w kancelarji prezydenta Rzeszy 
przez przewodniczącego Reichstagu - ^ 

Komunikat partji narodowo - socjalis 
tycznej donosi, że odpowiedź ujęta jest 
w formę listu, zawierającego szereg py- 
tań. Koła narodowo - socjalistyczne ocze 

bądź modyfikacji kują wyjaśnienia tych kwestyj w ciągu 
dnia jutrzejszego. Komunikat narodowo- 
socjalistyczny przyjęty został przez koła 
polityczne jako potwierdzenie pesymis- 
tycznych horoskopów co do możliwości 
utworzenia gabinetu przez Hitlera. Tak- 
tykę jego uważa się za zwykłą grę na 
zwłokę. 

Wobec minimalnych szans gabinetu 
koncentracji narodowej pod przewodnict 
wem Hitlera, wysuwa się znowu koncep- 
cja gabinetu prezydjalnego, nie liczącego 
się z parlamentem. Koncepcja ta propo- 
nowana jest przez koła wielkich agrarju- 
szy wschodnio - pruskich, posiadających 
duże wpływy na prezydenta Hindenbur- 
ga, który na niedzielę wezwał do siebie 
telegraficznie Oldenburga, Januschata, v. 
Ostena oraz Berga i odbył z nimi dłuższą 
naradę. Należy podkreślić, że w czasie 
narad przywódców narodowo - socjalis- 
tycznych były prezydent Banku Rzeszy 
dr. Schacht miał nalegać, wraz z kilkoma 
wybitnemi osobistościami partyjnemi, a- 
by Hitler przyjął warunki Hindenburga. 
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Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT. W 4 dniu ciągnie- 

nia Lot. Klas. główniejsze wygrame padły 

na. numery: po 2 tysiące 9.474 i 125.995 — 

tysiąc zł. 93.967. 

JEDZIEMY DALEJ! 
Czytamy: komisja uzdrowienia gospo- 

darki samorządowej opracowała w ostat 
niej formie projekt ustawy 0 powszich- 
nym komunalnym podatku obywatelsk'in. 
A la bonheur! jak mówią Francuzi, po 
polsku zaś brzmi to, w tłumaczeniu „do 
licha ciężkiego". 

W chwili gdy wszystkie dziedziny ży 
cia zamierają, gdy nikt nie jest w niożno 
ści podołać podatkom i innym ciężarom, 
a Rząd wszelkiemi siłami dąży do ulże- 
mia nadmiernego obciążenia, zaś Świeży 
dekret P. Prezydenta nakazuje zmniejsze 
nic budżetów samorządowych o 20-——25 
proc., w pełnem zrozumieniu, że ludność 
ciężarów obecnych znieść nie może, wy- 
pływa raptem projekt nowego opodatko 
wania. 

Nie wiemy, czy ta Komisja składa się 
z urzędników, czy z samorządowcow. 
jeżeli to urzędnicy go wykombinowali, 
to można przypuścić w danym wypadku, 
że „nie wie prawica — co czyni lewica”, 
jeżeli zaś projekt ułożyli samorządowcy, 
to chyba pochodzący z tych sier spułe- 
czeństwa, które gospodarkę samorządo- 
wą do upadku doprowadziły. 

Niejednokrotnie pisali o tem, że wiel 
kie podatki, nakładane na ograniczona 
iiość płatników, dają w rezultacie małe 
wyniki. Tak jak w handlu operować па- 
leży wielkiemi masami płatników przy 
niewielkiej skali podatkowej. 

W myśl tej maxymy zrozumiałem by 
było pociągnięcie największej ilości czy- 

wateli do świadczeń podatkowych, z tych 
sfer, które do dnia dzisiejszego korzysta- 
ją ze specjalnego przywileju nieuczęsi- 
niczenia w zasilaniu Skarbu Państwa, 
przy jednoczesnem czerpaniu zeń w po- 
Sstaci różnego rodzaju dobrodziejstw i 
przywilejów. 

W danym wypadku nie idzie tu o za- 
silenie Skarbu lecz jedynie samorządów, 
t. j. tych instytucji, które na mocy rozpo- 
rządzenia P. Prezydenta, zmniejszając 
budżety o 20—25 proc. winny počatki 
samorządowe w tej mniej więcej norniie 
raczej pomniejszyć, gdyż cały sens tcgo 
rozporządzenia stracił na celowości. 

Gdyby projekt takiego podatku, któ- 
ryby nazwać raczej należało „„pogłów- 
rym', gdyż każdy podatek płaci zawsze 
obywatel, miał na celu zasiłek Skarbu 
przez nałożenie go na wszystkich niiesz- 
kańców, którzy skończyli Z! lat i to w 
jednakowym rozmiarze 1—3 złotych nic 
byśmy przeciw temu nie mieli. 

Suma nie duża, którą ostatecznie każ 
dy zapłacić może oprócz uznanych za 
niezdolnych do pracy i pozostających na 
opiece publicznej, czy rządowej. 

Pobieranie takiego pogłównego — ро- 
datku przyniosłoby Skarbowi 30—49 mi 
ijoenów, a obmyślony dobrze system po- 
Vcsu nie wymagałby specjalnych na ten 
cel kosztów, któreby znaczną część po- 
datku pochłonęły, zwiększając i tak już 
ogromną falangę sekwestratorów i rach - 
mistrzów. 

Lecz projekt Komisji uzdrowienia go- 
spodarki samorządowej chyba do po- 
większenia choroby przydać się może. 

Analizujemy: „obowiązek płacenia 
ciąży na wszystkich osobach, które i;- 
kończyły 21, o ile zarobkują samodziel- 
nie“, 

Czy więc syn lub córka pracujący u 
rodziców i odnoszące zarobki do współ- 
nej kasy, mają być obłożeni podatkami, 
czy też nie? 

Osoby niepłacące podatku dochodo- 
wego ale prowadzące samodzielne go- 
spodarstwo płacić mają 1 zł. rocznie, 
zaś takie same ale nieprowadzące samo- 
dzielnego gospodarstwa płacić mają 2 

Pomijając motywy do takiego  różni- 
czkowania opłat, zachodzi pytanie, co to 
jest samodzielne gospodarstwo, a co 
niem nie jest? 

Czy pod słowem „gospodarstwo* na- 
leży rozumieć gospodarstwo rolne, co 
zrozumiąłe jest dla wsi i to jeszcze nie 
wiadomo, czy posiadający dom i ogród 
jest gospodarzem, czy nim nie jest, czy 
też „gospodarstwo oznacza prowadze- 
nie kuchni u siebie w domu, bo przecie 
w mieście żyta nie mają i kaczek nie ho 
dują. 

Gdyby więc „gospodarstwo* oznacza 

ło produkcję rolną, to miejscy obywate- 
le byliby od podatku obywatelskiego 
wolni. Czy projektodawcy  Zastanowili 
się, aby choć na chwilkę jaki to urząd 
stworzyć należy, by wypośrodkować — о- 
wych płatników? 

Ni mniej, ni więcej należy przeprowa 
dzić powszechny spis ludności, a wiemy, 
co taki spis kosztuje. Chyba dla celów fi 
skalnych nie znajdą się zastępy dobro- 
wolców, pracujących darmo jedynie za 
znaczek tombakowy. 

Cóż to za miljony arkuszy papieru, 
co za tysiące urzędników segregujących 
te protokóły. A nie ulega żadnej wątpli- 
wości, że powstaną tysiączne  kwestje, 
więc musiałyby powstać nowe urzędy da 
rozpatrywania skarg i do corocznego 
wprowadzania zmian i dopełnień w Sspi- 
sach płatników i to przy kosztach egze- 
kucyjnych z tytułu należności 1—-2 zło- 
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TELEGRAMY 
SPRAWA POSŁA PALIJEWA. 

WARSZAWA. 21. XI. (tel. wł.) Przed 
Sądem Najwyższym odbyła się dziś rozpra- 
wa kasacyjna przecis(ko b. posłowi ukra- 

ińskiemu i więźniowi brzeskiemu Dymitro- 
w Palijewowi zasądzonemu w. czerwcu br. 
przez lwowski trybunał przysięgłych za 
zbrodnię zakłócenia spokoju publicznego 
na karę 3 miesięcy więziemia. Na wniosek 
obrońcy do którego przyłączył się proku- 
mator Błoński, Sąd najwyższy przekazał 
sprawę Sądowi Okręgowemu we Lwowie 
do ponownego rozpatrzenia i zastosowania 

nowego kodeksu karnego, który za to sa- 
2: przestępstwo przewiduje lagodniejszą 
karę. 

CZYJ TO BYŁ PŁATOWIEC? 

MARSYLJA. PAT. Według wiadomo- 
ści z Pont Venders, wyłowił statek rybacki 
na pełnem morzu kadłub zatopionego sa- 
molotu i jedno skrzydło. Silnik oderwał 
się wi chwili podnoszenia i nie udało się go 
wydobyć ponownie. Dotychczas nie stwier 
dzono tożsamości wyłowionego płatowca. 

TRZĘSIENIE ZIEMI W NADRENII 

BERLIN. PAT. Niemal «całą Westfalję 
i Nadrenję nawiedziły ubiegłej nocy nie- 
zwykle silne wstrząsy podziemne. Wszyscy 
mieszkańcy zostali obudzeni ze snu. 
Wstrząs tnwał 20 — 30 sekund idąe od za- 
chodu na wschód. Towarzyszył mu huk 
podziemny. Do godziny 1-ej nadeszły wia- 
domości o większych szkodach jedynie w 
Duesseldorfie, gdzie w kilku miejscach 
przerwane zostały rury gazowe. Tak sil- 
mych wstrząsów nie pamiętają tam od wie- 
lu dziesiątków lat. 

SKAZANIE LAPPOWCÓW. 

HELSINGFORS. PAT. Trybunał Naj- 
wyższy wydał wynok w procesie o wysx- 
łanie buntu w Maentsaela. Z pośród głów- 
nych przywódców: lappowców gen. Vallenius 
i Kossola skazani zostali na 9 miesięcy z 
zawieszeniem kary. Na ogólną liczbę 96 
oskarżonych 32 zostało skazanych z zawie« 
szeniem kary, zaś 20 na bezwarunkowe wię- 
mienie od 2 miesięcy do 2 i pół lat. 

KONCERT PADEREWSKIEGO 
WE WŁOSZECH 

TURYN. PAT. Koncerty Paderewskiego 
są wielkim triumfem sztuki polskiej we 
Włoszech. Znakomity odtwówca i kompozy- 
tor został przez publiczność turyńską przy- 
jęty równie owacyjnie, jak przez publicz- 
mość medjolańską. Krytyka jednogłośnie 
podkreśla młodżieńczą energję wykonania 
wielkiego mistrza tonów. 

ŚREDNIOWIECZNE PRAKTYKI 
SEKCIARZY 

FRANKFURT n/Menem. PAT. W miej 
scowości Rossdorf pod ' Darmsztatem 
istnieje sekta religijna zwana „gminą sy- 
jońską* Członkowie tej sekty widzą w 

innych ludziach opętanych przez djabła. — 
Zaszedł tam obecnie następujący wypadek, 
przypominający praktyki średniowiecza. 
Mianowicie członkowie sekty obili do mie- 
przytomności 19-letnią eórkę wdowy cier- 
piąca na padaczkę, chcąc "wypędzić z niej 
djabła. Przy eeremonji tej obecna byla 
matka nieszczęśliwej ofiary, która okazy- 
wala pomoc sekciarzom. Sprawą zajęły się 
władze prokuratorskie. 

FASZYŚCI POD РОСАСЕМ 

RZYM. PAT. W pobliżu Rzymu, na prze- 
jeździe kolejowym, pociąg nadjechał na 
wóz wiozący 52 faszystów powracających 
zm wycieczki. Jest 11 zabitych i kilkunastu 
ciężko rannych. 

= Nie, — stanowczo to się nie opła- 
ci! 

Projekt przewiduje, że ci, co płacą po- 
datek dochodowy, będą obarczeni ;0- 
datkiem w rozmiarze 6 do 1500 zł. Bę- 
dzie to więc już nie żaden pogłówny pe- 
datek, tylko znaczne jeszcze powiększe- 
nie podatku dochodowego,t. j. tego znie- 
nawidzonego przez wszystkich podatku, 
który dzięki sposobowi jego wymierza- 
nia stał się jedną z głównych przyczyn 
upadku przemysłu, handlu i szczególnie 
rolnictwa, powodując niedobory budże- 
towe. 

Skala podatku dochodowego przez 
zejście złotego w złocie do złotego obie 
gowego, przez to samo się prawie pod- 
woiła i, — jak słychać, — Ministerstwo 
Skarbu ma zamiar tę niesprawiedliwość, 
a właściwie nawet nielegalność usunąć. 
Projekt przewiduje dodatkowe obciąże- 
uie płatnika podatku dochodowego 
nawet nie wiemy, jaka się skala projektu 
je, a więc przybędzie jeszcze jedna po- 
kuta do powiększania iikcyjnego doche- 
du, by „obywatelski* podatek  wzróst 
proporcjonalnie. 

Z jednej strony Rząd dokłada staran, 
by ulżyć płatnikom, rozumiejąc, 2е dal- 
sze wyciskanie poderwie ich siły, a Skarb 
znajduje się wobec wyschniętych źródeł 
dochodowych, zaś z drugiej pracują u- 
mysły wynalazcze dla odkrywania ge- 
nialnych kombinacji dla wydobywania 
monety z wyschniętych źródeł. 

Czy nie należałoby dawać jakichś pre 
mji dla tych wynałazców za wstrzymanie 
produkcji? Byłoby to z niezaprzeczoną 
korzyścią dla Państwa i społeczeństwa. 

St. Wańkowicz. 
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Dzień Pomorski 

ciekawych informacyj, 
cia i 
ryce: 

W Stanach północno-wschodnich znajdują 
się miejskie skupienia polskie, dochodzące do 
rozmiarow dużego miasta, Tak więc w Chi- 
cago zamieszkuje około 500.000 Polaków, w 
Detroit około 200.000, w Buiialo przeszło 100 
tys. Dalej około 100.000 liczą miasta: Milwau- 
kee, Cieveland, Filadelija, po Kilkadziesiąt ty- 
sięcy miasta: Pittsburg, Toledo, waltimore. W 
Nowym Jorku jest około 100.000 Polakow, 
przyczem nie tworzą owi zwartej dzielnicy pol 
skiej, lecz są rozproszeni po са!ут obszarze 
tego wielkiego miasta. 

Bardzo liczne rjeraz skupienia pol- 
skie powołują do życia różne organizacje 
charakteru narodowego i społecznego. 
Największą organizacją jest Związek 
Narodowy Polski, liczący blisko 300.000 
członków i rozporządzający przeszło 
20 miljonami dolarów majątku. 

Zamożność emigrantów polskich w 
Ameryce jest znaczna: 

1) Wartość farm polskich — 300 miljo- 
nów dol.; 2) wartość sklepów, domów, pia- 

ców — 2800 miljonów dol.; 3) Majątex pu- 
bliczny (kościoły, szkoły, gmachy organizacyj 
i pism polskich, domy nar. i t.d.) — 256 mi- 
ijonów dolarów; 4) oszczędności w bankacn 
i kasach pożyczkowych — 500 miljonów. dol.; 

5) oszczędności w papierach procentowych, 
wierzytelnościach na hipotekach i t.p. — 150 
miljonów dol.; 6) kapitał asekuracyjny w pol- 
sko-amerykańskich instytucjach — 100 miljo- 
nów dol.; 7) dtto w instytucjach czysto ame- 
rykańskich — 100 miljonów doł. — Кахет 
4,200 miljonów dol. 

Obliczywszy oszczędności przechowańne w 
domu widzimy, że ogólny majątek narodowy 
Polaków w Stanach Zjedn. dochodził blisko 4 
i pot miljarda dol. 

Na łamach naszego pisma 
krotnie wskazywaliśmy na konieczność 
utrzymywania ścisłej łączności z naszą 
emigracją i wzywaliśmy młodzież wileń 
ską do nawiązywania korespondencji z 
młodzieżą polską zagranicą. 

"Wiemy, że w niektórych szkołach 
wileńskich akcja ta znalazła popatcie. 
Obecnie z Komunikatu (36) Rady Organ. 
Polaków Zagranicą dowiadujemy się o 
zbiorowem wystąpieniu uczniów ginu. 
W. Giżyckiego w Warszawie: 

Uczniowie gimnazjum W. Giżyckiego w 
Warszawie, pragnąc nawiązać serdeczne sto- 
sunki z młodzieżą polską w Stanach  Zjedno- 
czonych przez stałą wymianę korespondencji, 
na zebraniu kołeżeńskiem w dniu 12 listopada 
r.b. zorganizowali specjalnie dla tego celu ko- 
ło uczniowskie pod nazwą „Polska — Zagra- 
nica“. Kolo to słusznie spodziewa się, iż taka 
wymiana myśli przyczyni się do wzajemnego 
poznania się, wzmocnienia braterskiej iączno- 
ści z kolegami — Polakami w Ameryce i 
przyniesie obu stronom duże korzyści w roz- 
szerzesią horyzontów umysiowych i wzmo- 
żenia wczuć narodowych. 

# kerespondencji tej nawiązać się mogą 
esa nici serdecznej przyjaźni między mio 
polską z obu kontynentów. 

Rada Organizacyjna Polaków z Zagrani- 
cy podjęla się okazania pomocy  usiłowaniom 
koła uczniowskiego „Polska — Zagranica“ 
przez pośrednictwo w początkach zadzierżgania 
znajomości, udzielanie potrzebnych iniormacy; 
itp 

Przykład młodzieży warszawskiej za- 
sługuje na naśladowanie. Obcowanie na- 
szej młodzieży z młodzieżą polską zagra 
nicą może być niezmiernie korzystne dla 
obu stron: będzie rozszerzało horyzonty 
i podnosiło ducha. 
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Nieszkodliwy, roślinny, niztłusiy naj- 
lepszy z pudrów, to 

Pider Alari 
o miłym, subtelnymi zspschu, dosko- 

nale przylega, nie niszczy cery, nie 

zatyka por skóry, a nadzje jej matową 

delikstność i Świeży młodzieńczy 

wygląd. 

Cesa dużego pudełka 2.50, małego 1.50 

Sprzedają pierwszorzędne pezfu- 
merja i składy apteczne. 

  

  

AAZAŁ DÓŁ ADAADANKAAŻAADARAŁADARAZACAAR GAAA 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 

— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANZ: 

TTFYYTWTYYTYTYYVYTYYYYTYWYTYYYYTYVYSYVYTYT" 

    

Michał Cz 
Wielki hałas, wywołany przez Boy'a, 

który pragnął zrobić sensacyjkę ze śmier 
ci Adama Mickiewicza, przypomniał szer 
szemu ogółowi niezmiernie ciekawą po- 
stać Sadyka — paszy, Michała Czajkow 
skiego, męża Ludniki Śniadeckiej... 

W galerji polskich pisarzy niebrak 
postaci tragicznych, budzących szczere 
współczucie dla ich przeżyć i niezwy- 
kłych cierpień, ale tylko te dwie posta- 
cie nasuwają szczególnie sinutne reflek- 
sje ze względu na ich załamywanie się 
etyczne. 

Placyd Jankowski i Michał Czajkow- 
ski. 

Niewiele wspólnego mają ze sobą ci 
dwaj ludzie, — jako temperamenty, są 
raczej przeciwieństwami, — łączy ich 
tylko bezsilne, bezradne szamotanie się 
bez wyjścia. Są pod tym względem ty- 
powemi dzieśmi swej epoki, tragicznemi 
ofiarami załamania się powstania  listo- 

. padowego, co zdecydowanie przyczyniło 
się do ich wykolejenia się. 

Uderzająco podobny był ich stosunek 
do literatury, będącej dla nich krainą, 
do której się uciekało od smutnej rzeczy 
wistości... 

Ale inne były ich tragiczne drogi u- 

padku. 
Cichy, pogodny, zastraszony parcch 

unicki, późniejszy protojerej prawosław- 

Pożyteczna a 
Ten, kto bliżej obserwuje życie wiosek pod 

wileńskich, zna dobrze, że mieszczą one prze- 
ważnie posiadaczy kartowatych gospodarstw, 
elemeut ubogi i mało kulturalny, który trudni 
się zarobkowaniem w mieście. Jak wszędzie, 
tak i tym wioskom dał się we znaki kryzys 0- 
becny; można sobie wyobrazić, jakie skutki 
wywołuje w tem środowisku tak długo trwa- 
jące bezrobocie. Odzwyczajony od pracy na ro 
li, nieumiejący ją należycie wyzyskać, wtoscia- 
nin ten w warunkach obecnych tworzy, pu Szu 
mowinach miejskich, najbardziej zgangrenowa- 
iy element, zdolny na wszelkiego rodzaju wy- 
bryki i występki. Przejadając ostatnie graty, z 
rozpaczy upijając się nieraz taki, ojciec rodzi- 
ny wnosi zgorszenie wśród matuczkich n.ewin 

nych dzieci — które gole - bose i niedozywio- 

ne, wysiadują po chłodnych chatach, nie mo- 

gąc — bo nie niając w czem, pójść sio szkc:y. 

Nikt tak nie uświadamia, jak nauczycielstwo 

szkół powszechnych, jak wielki proc: г dzieci 

podmiejskich nie chodzi do szkół, narażając 

się w domu na deprawację i zgorszenie I oto 

niespodziewanie na tle tej depresji wsi, spoly- 

kamy w ostatnich czasach takie niesłychanie 

mile zjawiska. Gromady dzici szkolnych niosą 

ze sobą węzły nowych ubrań i obuwia, w in- 

nych miejscowościach samo nauczycielstwo 

rozdziela obuwie i ubrama wśród najbiednicj- 

szych dzieci szkolnych. Trzeba widzieć, jak 

dzieciaki takiej szkoły, jak np. w Mickunach, 

prawie całkowicie ubrane, w schludne  nowe 

ubranka gromadnie śpieszą uśmiechnięte i roz- 

radowane do szkoly. Zaciekawieni, skąd. te da- 

ry płyną, dowiadujernzy: się, że źródłem ich jest 

Komitet Opieki nad wsią wileńską. Jak się okazu 

je, akcja, jak ją nazywają „ubrańkowa”, zapo- 

czątkowana została jeszcze latem przez nic- 

zmordowaną prezeskę Komitetu p. premjerową 

J. Prystorową. Zużyto na to, nie żadnych tam 

zasiłków Opieki Społecznej — jak to opowia- 

dają, lecz z własnych środków Premjerowstwa 

coś powyżej 4000 zł. Za te pieniądze, za ро- 

średnictwem przedstawiciela przemysłu przę- 

dzalnianego p inž. Šednickiego, uzyskano że 

znaczną zniżką, duże ilości materjałów na U- 

branka, z firm łódzkich i innych i pod bezjpo- 

średnim kierownictwem p. Premjerowej, ktora 

większość swego wypoczynku letniego, SPe- 

dziła przy pracy, uszyto tysiące ubrań i kilka- 

set par obuwia. Wszystkiem tem „obdzielono 

najuboższą dziatwę w miejscowościach, . jak: 

Łoźniki, Skajstery, Zaśkiewicze — Olkieniki, 

Piekielniszki, Mickuny i innych _ 

Trzeba naprawdę pdziwiač ilež to łez smut 

ku otarto matkom ubogim, ile dziatwy uszczę 

śliwiono, iż może chodzić nareszcie do ukocha 

nej szkoły, jak i inne dzieci. Nie dość na tem, 

przez ten Komitet przy pomocy władz. kolejo- 

wych zorganizowane zostało dożywianie dzie- 

ci i ludności, początkowo w N. Wilejce, a z 

chwilą uzyskania dalszych środków i w innych 

miejscowościach, a wszystko to zawdzięczając 

LS AZS R 

Ale „Poilus“ o tem pamięta 

GLOS ŽOLNIERZY WIELKIE| WOjNY 
W SPRAWIE ALFONSA Xili-iego 
Įednem Z najbardziej szanowanych towa- 

rzystw we Francji jest dla wszystkich, Zizeszė- 

nie byłych żołnierzy wielkiej wojny, stanowią 

ce najbardziej wartościowy, 3 : 

sługami okryty, a zarazem bardzo liczny ele- 

ment. Obecnie masowo podpisują oni adres, 

powstały spontanicznie, będący cząstką ich naj 

głębszych przekonań. Adres tem brzmi: 

„Podczas, gdy sam jest na wygnaniu, kre- 

wni i przyjaciele Alfonsa XIII są dzień w 

dzień deportowani wgłąb „Afryki poddaui wa 

runkom, w jakich nie znajdują się więżniowie, 

zasądzeni za najokropniejsze zbrodnie i prze- 

stępstwa kryminalne. 5 CE 

> Głos LST francuskiej musi Się 

dać usłyszeć. Dawny  dobroczyńca naszych 

żoinierzy, gdy byli w niewolach państw cen- 

tralnych jest dziś bezsilny i w niczem ‚ nie 

może ulżyć niedoli swych bliźnich. Ale „poilus' 

nie zapomnieli, Bez mieszania się w wewnętrz: 

ne sprawy Hiszpanji, bez wglądu w wyiaiar a 

racje wymiaru katy, byli żołnierze wos 

wyrażają oto nadzieję, że więźniowie, „WŚLÓ 

których wielu wraz z naszymi odbyło kampa- 

nję marokańską, będą przynajmniej traktowani 

humanitarnie". = M е 

Od swego istnienia bodaj, wszy 

w takiej sprawie przemawia były „poilus“, by- 

ły żołnierz i bohater wielkiej wojny. Los in- 

ternowanych przez rząd socjalistyczny Hiszpa- 

nji w okropnej klimatycznie wprost Villa Cisne- 

ros na pobrzeżach Sahary, stoi rzeczywiście w 

rażącej sprzeczności z wykwintną niema! celą 

madryckiego Carcel modelo, gdzie za jawny 

bunt odsiadywał karę maran Zamorra za 

monarchji Głos padający w sprawie ich 10- 

su, jest tem bardziej ważki, że na adresie 

widnieją już, jako pierwsze, podpisy szeregu 

literatów i pisarzy francuskich byłych  żoinie- 

rzy, którzy mogą jedynie podzielać uczucia 
swych „kolegów. : 

Działalność Alfonsa XIII w czasie wojny, 

kiedy interwenjował tylekroć na rzecz jeńców 

wojennych, wydała niespodziewany i zasiužo- 
my Owoc. 

PREST 

   

  

  

pierwszy raz 

  

Sprawa Dunikowskiego 
Sprawa Dunikowskiego gmabsa 2 

znowu, tym razem jednak vozpraszają sie 
ostatnie wątpliwości, jakie można było 

mieć eo do jego dobrej wiary. Eksperci są 
zupełnie zgodni eo do tego, że miano tu do 
czymienia jedynie ze sprytnym wyzywskiem 
a mastępnie z jeszcze sprytniejszą grą na 
zwłokę mw procesie. 

ajkowski 
ny opadał powoli, uginając się pod cię- 
żatem przygniatających go zdarzeń dzie 
jowych.... 

Pełen temperamentu żołnierz z krwi 
i kości buntował się bez przerwy, rwai 
pęta, ale sam wkładał na siebie prawdzi- 
we kajdany, których udźwignąć nie 
mógł. 

Istotą życia Czajkowskiego był ślepy 
bunt. Przyczyną buntu było gwałtowne 
wytrącenie szabli z rąk żołnierza i to w 

chwili, gdy się gotował on do czynu uc- 
cydującego. 

Bo to trzeba zawsze pamiętać, iż nie 
ma dla żołnierza straszniejszej rzeczy, 
niż zmuszenie go do złożenia broni, gdy 
on pragnie walki; niema tragiczniejszej 
sytuacji, niż ta, którą wytwarza nieprzy- 
jęta ofiara!.. 

Czajkowski był prawdziwym żołnie- 
rzem. Wojna z Rosją « otworzyła przed 
nim szersze horyzonty, stworzyła do- 
skonały grunt do działania. Walka z 
wrogiem. Niech inni politykują i kłócą 
się, niech inni piszą uczone rozprawy 
i zastanawiają się nad tem, co będzie 
wówczas, jeżeli... a co wtedy, gdy... 

Żołnierz ma uproszczony pogląd na 
wszystkie sprawy tego świata, — jego 
zadaniem jest jedno: „prać*! Przed $0- 

największemi ZA- ; 

  

  

sto 

ofiarna praca 
jedynie Komitetowi i jego przewodniczącej. 

. Ubiegłej jesieni Komitet przeprowadził ak- 
cję zamiany zboża siewnego  włościańskiego, 
we wsiach położonych dalej miasta, na ży-- 
to wysokiej wartości, odmian Bieniakońskie i 
Szampańskie. Akcja ta przedewszystkiem obję- 
ła wsie skomasowane, narazie w szeregu nuej- 
cowości pow. Wil., Trockiego i Oszmiańskiege, 
a wiosną ma być poszerzoną i na inne tereny. 
Ogółem wymieniono zboża około 20,000  klg, 
co znacznie wpłynie na polepszenie produkowa 
nego zboża. Sprężystym organizatorem i bez- 
pośrednim powiernikiem poczynań p. Prenzje- 
rowej jest znany nam wilnianin p. major Reutt, 
pod jego kierownictwem wspomniane wyżej 
akcje się rozwijają, znając warunki miejscowe 
i tutejszych włościan, on dowodzi grupce ludzi, 
krzątającej się na terenie. Ostatnio Komitet wy 
konuje tradycyjną akcję drzewkową, która już 
zakreśliła tak wielkie kręgi, że zatrudniać inu 
si dziesiątki pracowników iachowych płatnych, 
lecz o tem pisać będziemy, gdy się ona zakcń- 
czy. Teraz zaś stwierdzić muszę, że, swoim 
przykładem i entuzjazmem pracy, p. Premjero 
wa pociągnęła za sobą całe zastępy ludzi 1 nie 
dziw, że do Komitetu samoczynnie się zgłasza- 
ja poszczególne osoby i organizacje z powia- 
tów, prosząc o zapoczątkowanie i u nich tak 
potrzebnej i nieocenionej pomocy biednej wsi 
Wileńskiej. 

  

Janina Malewska. 

  

GDY PÓŁ MILIONA PEREŁ 
Prasa niemiecka przynosi fotografję 

niszczyciela. klejnotów: jest nim japoński 
magnat perłowy, Makimoto. Temu dwa 
tygodnie po porozumiemiu się z rządem mi- 
ikada, przemysłowiec popełnił czyn nieno- 
towany dotąd w dziejach, przynajmniej w 
tej ilości: pod strażą policji dokonał zmisz- 
czenia olbrzymiej ilości pereł. Chodzi tu 
wedle jednych o 600, wedle drugich o 730 
tysięcy sztuk. Naszyjnik z mich sporządzo- 
ny, mógłby rozciągnąć się od pariamentu 
w Tokio do pałacu cesarskiego, wzdłuż wspa 
miałej avenue, liczącej... przeszło 2 kilo- 
metry. 

Реге! było za wiele... 

Makimoto, dziś jeden z potentatów. fi- 
mansowych Jazonji, był synem rybaka ko- 
reańskiego, który od rybactwa przeszedł 
do połowu a potem do hodowamia małżwie 
periowych. Syn jego był pierwszym, xtóry 
nowy system udoskonalił do obecnych roz- 
miarów. Zamiast starego sposobu szukania 

pereł przez nurków na dnie morza, zapr "wa 
dził na olbrzymią skalę system łowienia 
samych muszli, zastrzykiwgnia im odro- 

biny piasku morskiego i pozostawiania w 
specjalnych basenach, by tymczasem utwo- 

rzyła się perła. 

  

Aleksander Hertz: Inteligencja wobec 
Tadeusz Mayzner : Kultura muzyczna 

+ czy. 
Helena Millerowna, Wanda Pražmowska, 

$ spolecznem Polski: 

Franciszek Skibiński: 
Aleksander Konstanty Ivanka, Włady: 

Klemens Limanowski: O możliwościach 
wem. 

Antoni Woysławski: Wieś w państwie 
Jerzy Cimniewski: Organizacja młodej 

Wacław Mejbaum: 

prący dla państwa. 

na 33, tel. 775-34 konto PKO 518. 

Hi   me“ 

- Gkoło 1 grudnia r. b. ukaże się książka p. t. 

POD ZNAKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRACY 
Dziesięć wieczorów — pod redakcją j 

ADAMA SKWARCZYŃSKIEGO 

TREŚĆ: # 

    

Szkoła a zagadni 

społeczna a rzeczywistość gospodarcza. 

Jan Hoppe: Tło zagadnienia rewizji ustroju politycznego i gospodarczego. 
Ludwik Wasilewski, Antoni Sachnowski: 

"Tomasz Krymski, Eugenjusz Wiśniowski: Racja stanu Polski na Wschodzie. 
Zagadnienie ukraińskie. 

Józef Kaczkowski, Zbigniew Madeyski: Hasła i wskazania przewodnie w 

Wydawnictwo obejmie około 20-tu arkuszy druku dużego formatu. Cena w przedpła-| 
cie zł. 7— Po ukazaniu się książki cena księgarska wynosić będzie około zł. 10.— Prosjsek- 
ty na żądanie. Zamówienia i informację: wydawnictwo „Droga”, 
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Jak donosiliśmy p. minister spraw zagra- 
nicznych Józef Beck w towarzystwie szefa ga- 
binetu p. Dębickiego, oraz sekretarza p. Fryd- 
rycha, wyjechał do Genewy, 

Na zdjęciu naszem widzimy, poczynając 

    TE) 

Obecne zniszczenie ich w tak waelkiej 
ilości ma za przyczynę olbrzymią waikę, 
jaką stoczył w ostatnich latach japoński. 
przedsiębiorca z komkurentąmi au erykań- 
skimi. Chodziło 0 zawładnięcie rynkami 
perłowemi świata, chodziło o to, kto będzie 
ma. długie lata jedynym lub złównym do- 
starczycielem pereł całemu światu: ( vuo- 
kratyczne imperjum Yankesów, czy kon- 
senwatywne mocarstwo mikada. 

W roku 1921 sytuacja poczęła się chwiaś 
dla Japonji. W parę miesięcy potera była 
już niemal beznadziejna. Ale w samą porę 
Makimoto umiał pozyskać sobie dotąd bier- 
nego sprzymierzeńca: był nim rząd jarqcń- 

ski. Mimo zaostrzającej się sytuacji gospo- 
darczej, rząd ten wsparł Makimoia pożycz- 
ką przeszło trzech miljomów dolorów, co 

zadecydowało o dalszem prowadzeniu wal- 
ki. Dalej prowadzono i wyścig, kto więcej 
wyprodukuje pereł, kto będzie mózg! sprze- 
dawać ich więcej — a więc i tanej. 

Wreszcie w 1932 konkurent amerzkań- 
Ski uległ w walce. Kredyty mikada pomo- 

gły. Kryzys amerykański dokonał też swe- 
go: był ciosem zadanym w: plecy ameryka- 
nom .W pracowniach Makimoty nagroma- 
dziła się moc muszel z dojrzewającemi per- 

OP SDCDGH OCE ED WD CD EB GZ GOW | 

  

mas. 

ludu polskiego jako czynnik państwowotwór- 

Marja Uklejska: Znaczenie charakteru w życiu 

ie przebudowy ustroju społecznego. 

7 Lewandowski, Józef Krzyczkowski: Praca 

Państwo jako producent. 

interwenjowania w śląskim przemyśle węglo-, 

polskiem. | 

wsi. ! 

organizacji 

Warszawa, uł. Chmiel-   

  

  

1 grudnia r. b. wstrzymamy 

legającym w opłacie.   
bą widzi tylko wroga, 
tylko broń. 

I może żołnierz zdobyć się na nic-- 
zwykłe bohaterstwo (którego zresztą, 
sam nie docenia), może z pieśnią iść do 
ataku, może umierać z uśmiechem na u- 
stach, ale złożyć broń i pójść sobie 
wdal, przyśpiewując, potrali tylko nik-- 
czemny ciura!... 

To jest ponad siły prawdziwego żoł- 
nierza... To złamać może najsilniejszego 
człowieka... 

Czajkowski, jako prawdziwy żołniecz, 
zrósł się z szablą, którą mu włożyć do 
rąk naród polski w r. 1830, — to też 
wytrąconej z rąk szabli szukał przez ca- 
łe życie. 

Pochodzący z kresowej rodziny szla- 
checkiej, mający w sobie domieszkę krwi 
kozackiej (matka Czajkowskiego była, 
wnuczką hetmana Zaporoża, Jana Brzu- 
chowieckiego), stęskniony za rozległe- 
mi obszarami Ukrainy i za czynami zu- 
chwałemi, — nie mógł się dobrze czuć 
Michał Czajkowski na emigracji wśród, 
powaśnionych, rozgoryczonych, upada- 
jących na duchu żołnierzy, którym się ob 
ce stało poczucie karności i dyscypliny. 

Szukał zgubionej szabli, — pragnął 
walki i gotów był na wszystko, byle 
tylko poczuć się znów żołnierzem. Stad 
to jego pilne przyglądanie się wszyst- 
kim ówczesnym ruchom rewolucyjnym 
w Europie, stąd ta służba w Turcji z 
wyrzeczeniem się wiary chrześcijańskiej 
i stąd też przejście na prawosławie, 
włożenie na siebie munduru, który się w 

sobie ma przy 

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

wysyłkę pisma osobóm za- 

     

  

młodości widziało na śmiertelnym wro- 
gu, —a wreszcie ten strzał siedemdzic- 
sięcioletniego samobójcy... 

Twórczość literacka Czajkowskiego 
była dla niego ucieczką od rzeczywisto- 
ści i szukaniem siebie samego. 

Sam zresztą wyraźnie mówił o 
w późniejszych latach: : 

„Nudno mi, tęskno była na czyżynie. 
Włożyłem do pochwy szablę praojców, 
a zacząłem znowu marzyć o mej dumce 
— kozaczyžnie“... 

Marzenia te zjednały Czajkowskiemu 
wielki rozgłos wśród ówczesnego poko- 
lenia, przysporzyły literaturze polskiej 
szereg ciekawych, choć niejednakowej 
wartości utworów, ale jemu samemu u- 
kojenia nie dały... 

- Dziś Czajkowski, ani jako pisarz, 'ani 
jako człowiek nie jest popularny. Jako 
pisarz już jest w znacznym stopniu prze 
starzały, więc nie potrafi zaciekawić 
współczesnych czytelników; parę jego 
powieści weszło do żelaznego kapitału 
naszej literatury i „odrabia się* w szkc- 
le średniej, — pozatem któż je czyta? 

Jako człowiek, również nie jest ca!- 
kowicie wydobyty, choć badacze coraz 
uważniej przyglądają się tej ciekawej i 
niepospolitej postaci. 

Czajkowski nie doczekał się jeszcze 
swego monografisty, choć na to całko- 
wicie zasługuje, tembardziej, że wnikli- 
wemu badaczowi może dać wdzięczne 
pole do popisu. To, co o Czajkowskim 
napisał w swoim czasie Fr. Rawita-Ga- 
wroński, obecnie już nie wystarcza. 

ter 

    

SPAŁONO W PIECACH 

od strony lewej, p. ministra Becka, 
Sokołowskiego, 
chnickiego, p. ambasadora francuskiego Laro- 
che'a, szefa gabinetu ministra p. Dębickiego i 

p. radcę 
p. podsekretarza stanu T. Le- 

p. naczelnika Lipskiego. 

iami, moc już gotowych do sprzedaży qe- 
rel. Bylo to jakby nadmiar amumieji, po- 
zostały w: chwili zawieszenia broni. Co gor- 
Sza, nikt mie reflektuje dziś mą taką ilość 
tych klejnotów. 

Makimoto postanowił czekać lepszych 
czasów. Ale jednocześnie stało się jasnem, 
że na lata całe trzeba właściwie zwinąć ca- 
ly przemysł: zapasy te nie wyczerpią się 

w ciągu lat dziesięciu. Na to z kolei mie 
zgodził się rząd mikada. Zażądał, aby 4 17- 
sztaty szły dalej. I wówczas powzięto po- 
stanowienie... 

W dniach 7 i 8 listopada dokonano 
zmiażdżenia owego nadmiaru. Muszle wrzu 

cano do morza, perły spalono w piecach 
dostosowanych do tego celu. Te spal ne 
perły oznaczały w; jednej dziedzinie zah:- 
mowanie bezrobocia. Prest. 

= =00o FEE 

200-tysięczne miasta 
nędzy | złota 

POWSTAŁE W CIĄGU KILKU MIESIĘCY 

W chwili obecnej Colorado odżywa zno- 
ми jako ziemia złota. Tak samo jak przed ia: 
ty czterdziestu i więcej nowe tłumy poszuki- 
waczy zbiegły się w te strony. Zbiegły mimo 
tego, że już przed kiikunastu laty zarzucono 0- 
statnie szychty, przerwano wszelkie prace i 
udowodniono najzupełniej, że 

exploatacja tych min złotych, jakie za- 
wierają te strony  Colorada, przestała 
się popłacać. 

Koszt wydobywania złota jest większy 
niż jego wartość. — Colorado wróciło do spo- 
kojnych swych czasów z epoki przed t. zw, 
„gorączką złota 

Trzeba było dopiero obecnych czasów, by 
tlumry bezrobotnych nędzarzy, przypomniały 
sobie o starych minach i pomysłach nad wzno 
wieniem ich zarzuconej exploatacji. Tak samo 
jak na Śląsku, porzucone z powodu niewydaj- 
ności szyby węglowe, zaczęły być w czasie 
kryzysu exploatowane przez . bezrobotnych, 
sprzedających na własny rachunek wydobyty 
„bezpański* węgiel, tak samo do Colorada za- 
częły napływać zrazu nieliczne grupy, potera 
całe pochody bezrobotnych ze wszystkich stron 
Stanów. 

Obecnie w kilkunastu punktach tej głuchej 
i zapuszczonej prowincji potworzyły się pro- 
wizoryczne osady. jest w nich do dwustu ty- 
sięcy ludzi. Wydobywanie złota nie kosztuje 
drogo, wyizaga tylko prymitywnych narzędzi. 
т j , to praca łudzka. Ale praca 
ludzką bardzo staniała wskutek Kryzysu. 

Do Coiorada przybywają obecnie tłumnie 
reporterzy wielkiej prasy amerykańskiej obset- 
wować to dziwne zjawisko. Zauważyli oni 
wśród tych ludzi jeden ciekawy fakt: nikt tam 
nie prowadzi dysertacyj na temat, kiedy kry- 
zys się skończy, nikt nie jest też ciekaw wie- 
ści z kraju! jest to właściwie zupełnie odręb- 
na społeczność — konkłuduje jeden z dzien- 
nikarzy — ani ich nie interesują obrady Kos- 

gresu nad klęską ekonomiczną, ani marsze gło- 

dowe demonstracyj komunistycznych. ich Ży- 

cie nie upłynie zapewne w zarzuconych  mi- 
nach Colorada, ale przynajmniej czasowo wy- 
łączyli się oni z naszego społeczeństwa". 

   

  

  

  

  

Polski robotnik skazany na 
śmierć we Francji 

W Melun, we Francji, sąd przysięgłych 
skazał na śmierć polskiego robotnika rolnego 
Jana Janiaka, który zamordował swego byłego 
chtebodawcę farmera Gillisa, zranił Śmiertelnie 
własną 4-letnią córeczkę i strzelił do swej żo- 
ny, Heleny. * PREST. 

Dobrze więc się stało, że na Czaj- 
kowskiego, jako na powieściopisarz 
zwróciła uwagę dr. Jadwiga z Wokul- 
skich Piotrowiczowa i napisała obszer- 
ną rozprawę, analizując twórczość lite - 
racką nieprzeciętnego pisarza. *). 
no, 1932 str, 248, 

Dr.  Wokulska-Piotrowiczowa _ jest 
absolwentką Uniwersytetu Stefana Ba 
torego i uczenicą prof. Stanisława T'i- 
gonia, który był jej promotorem. 

Stwierdzenie tego jest jednocześnie 
zaznaczeniem zasadniczych cech pracy. 
wielkiej sumienności w uwzględnieniu 
literatury przedmiotu, wnikliwości anali- 
zy tekstów oraz konsekwentnie przeniy- 
ślanej budowy rozprawy. 

Zadanie, które miała przed sobą 
autorka, nie należało do zbyt łatwych 
(ze względu na obszerny materjał nau- 

kowy), ani do zbyt wdzięcznych, gdyż 
analiza twórczości drugorzędnego pisa- 
rza bez możliwości syntetycznego uję- 
cia całej sylwetki twórcy i człowieka 
nie jest pracą, która może specjalnie po- 
ciągać i porywać. 

Zasadniczą tezę ujęła autorka w ten 
sposób: 

„Wykrycie w sobie nerwu pisarskie- 
go otwarło Czajkowskiemu drogę wyła- 
dowania energji. Twórczość jego była 
nietyle potrzebą duszy, ile pewnem а- 

*) Jadwiga z Wokulskich Piotrowiczowa. 
Michał Czajkowski, jako powieściopisarz. Roz- 
prawy i materjały Wydziału I Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Wilnie, t. III zesz. 3. Wil- 

NIEZNANY PORTRET 
NORWIDA 

Jan Rosen, znakomity małarz, napisał fa- 

miętnik swego życia i wspomnień. Urodzony w 

roku 1854 widywał jako młody chłopiec Stani- 

sława Moniuszkę..: Od twórcy „Halki“ do nic- 
dawno zmarłego Józeta Weyssenhoffa, od Pc- 
tersburga po Paryż i Rzym cały korowód zna- 
komitych ludzi i wydarzeń w jego pamiętniku 

Niejeden wielki człowiek pokazany w sziafreku 
i w pantoflach, bez zamiaru jednak dokuczenia 

mu czy ośmieszenia. Między innemi znajduje- 

my w pamiętniku portret Norwida: 

— Niechętnie chodziłem do Cyprjana Ner 

wida, którego poznałem tej zimy. Mieszkanie 

jego przedstawiało obraz nędzy i rozpaczy: 

brud i złe powietrze panowały tam niepodziei- 

nie. Sam Norwid, stary już wówczas i bezzęb- 

ny, równie niechlujny na sobie, jak naokoło 

siebie, gwizdał przeraźliwie mówiąc, i ział na- 

pojami wyskokowemi, których, jak wiadomo, 
nadużywał. Żał miatem do niego... za upadek 

Pantaleona Szyndlera... który niestety, pod 

wpływem Norwida zaczął pić... Nie odbiera- 

łem w obcowaniu (z Norwidem) wrażenia wiei 

kości ducha, które pozwoliłoby mi zapomnieć 

o ujemnych stronach osobowości jego... My- 

ślę, że ten brak dbałości o wygląd zewnętrzny, 

ta oczywista niechlujność na nim i wokoło nie- 
go, przyczyniać się musiały niechybnie do nie- 

powodzeń jego. 
Nie można powiedzieć, aby portret był po- 

ciągający: brud, złe powietrze, niechlujność na 

nim i wokoło niego, zionącego alkoholem. Wa 

wstępach do szkolnych wydań „Promethidiona* 

inaczej wygląda ten robotnik z doków londyi:- 

skich, wykuwający przyszłą sztukę polska w 

ciężkim trudzie fizycznym: 

Bo ja tak widzę przyszłą w Polsce sztukę, 
Jako chorągiew na prac ludzkich wieży..: 

O Baudelaire'ze wiemy, że był alkoholikiem 
i poćte mandit. O Verlainie i Arturze Rimbaud 
również. To zbliża nas do ich zrozumienia: 

zresztą twórczość ich pozostaje w harmonji z 

ich życiem. Pisali tak, jak czuli i przeżywari. 

Z Norwidem widocznie było inaczej: z jednej 

strony „Obowiązek* z drugiej— osobiste skłon 

ności i zamiłowania. jak je pogodzić Trudno: 
z bólem w sercu trza pisać czystego Promethi- 

diona w złem powietrzu, w niechłujstwie i о- 

parach alkoholowych. Może dlatego twórczość 
Norwida jest tak laurowa i ciemna? 

A może ten portret, odmalowany  bieglą 

ręką znakomitego malarza, ostudzi nieco zapały 

naszych norwidologów, windujących zmariego 

poetę na wyżyny, górniejsze od tych, które za- 

jął Mickiewicz i Słowacki. jw. 

BZZERZZI GS S] 

Krewkość policji 
hiszzańskiej 

WTARGNAWSZY NA TERYTORJUM FRAN- 
CUSKIE ZABILI FRANCUSKIEGO RYBAKA. 

W nocy z 17 bm. nad granicą francusko- 
hiszpańską doszło do zajścia granicznego, któ- 
re zrazu starano się aż do pierwszych wyja- 
śnień utrzymać możliwie w tajemnicy. Oto na 
wodach zatoki biskajskiej rozpoczął się pościg 
motorówzu hiszpańskiej straży brzegowej za 
łodzią rybacką irancuską. Rybacy zdążyli uciec 
na swój brzeg i zaciągnąć barkę na ląd. To 
jednak stało się dla nich fatalnem. Hiszpanie 
dobili z kolei, doścignęli ich i wylądowawszy 
na terytorjum francuskiem zasypali uciekają- 
cych gradem kul 

Znajdujący się przed chwilą jeszcze w bar 
ce rybacy Domecq'owie, ojciec i dwócii do- 
rosłych już synów, znaleźli się pod obstrzałem: 
22-letni Paweł: sam żonaty i ojciec dziecka 
zginął na miejscu. Jego ojcu kula przeszyla 
beret i drasnęła skórę głowy. Hiszpanie ©Od- 
dawszy ogółem 14 strzałów usiłowali zbiec, 
ale tymczasem od pósterunków granicznych 
nadbiegł patrol irancuski i aresztował ich. 
Znajdują się też w dyspozycji francuskich 
władz sądowy. Gdy tylko wiadomość o _zaj- 
Ściu doszła do wiadomości ambasadora Tisz- 
pańskiego w Paryżu złożył on wyrazy ubole- 
wania, wobec francuskiego rządu. 

'W prasie hiszpańskiej zapanowała zrazu 
że rybacy pierwsi oddali strzały. Dalej jakoby 
konsternacja. Potem pojawiło się twierdzenie, 
mieli łowić ryby systemami zakazanemi przez 
ustawy. W Hendaye i na całem wybrzeżu pa- 
nuje wzburzenie, 

PREST 

Wykrycie japońskiego spisku 
komunistycznego w Tokie 
Wedie informacyj londyńskiego „Daiiy re- 

legraph“ w Tokio odkryto japoński spisek ko- 
munistyczny, ukryty pod postacią radykalnej 
patrjotycznej organizacji politycznej. Jeden z 
jej członków dopuścił się napadu na bank w 
Tokio. 

Do zadań organizacji miało zależeć urzą- 
dzenię kilku nowych zamachów na wysokich 
dygnitarzy państwa, oraz szerzenie agitacji 
rewolucyjnej na terenie wśród armji japońskiej 
w Mandžurji. 

Jednocześnie sygnalizuje „Daily Teiegi,“ 
© wielkim przemycie broni do oddziałów chiń- 
skiej partyzantki komunistycznej. 

tidotum na niedosyt ambicji, oraz wy- 
nikiem cechy usposobienia, wymagają- 
cej ciągle jakiegoś działania, czynu, ru- 
chu. Z chwilą objęcia (w r. 1841) mi- 
sji dyplomatycznej do Konstantynopola 
z ramienia ks. Adama Czartoryskiego i 
Hotelu Lambert, marzenia i ambicje 
Czajkowskiego zwróciły się w innym kie 
runku: rozpoczną się próby realizowania 
idei kozakofilskiej na terenie Turcji. Mo- 
ment ów zamyka pierwszy i właściwie 
jedyny okres prawdziwej twórczości pi- 
sarskiej. To, co powstało później, jest 
pod każdym względem bezwarunkowein 
obniżeniem lotu. Utwory późniejsze tru- 
dno nawet zaliczyć do  jakiegokolwick 
typu literackiego. Dopóki całkowity za- 
sób energji twórczej wyładowywał się 
w kierunku twórczości "literackiej, ujaw- 
niał się w Czajkowskim talent pisarski, 
nawet niepośledni. Nie było to jedna« 
źródło wiecznie bijące. Podstawa talentų 
— sugestywna moc wspomnień, oparta 
na dość mocnej podbudowie uczuciowej. 
uległa wyczerpaniu. Czajkowski — dy- 
plomata i polityk, przestał być powie- 

ściopisarzem*. 

Umiejętnie przeprowadzona anali- 

za twórczości Czajkowskiego całkowicie 
uzasadniła główną tezę autorki. 

Czajkowski — powieściopisarz 

nam obecnie dobrze znany. 

Czajkowski — człowiek czeka na mo 

nografistę, któremu dr. Wokulska-Pio- 
trowiczowa znakomicie ułatwia pracę. 

W. Charkiewicz. 

jest 
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To przejściowe 
W miedzielnym numerze „Słowa umie- 

ściłema notaikę p. t. „Rozwój i wilgoć". By- 

ła w niej mowa o wilgoci w kordegardzie, 
gdzie zmajdowało się Muzeum Sztuki Współ 
szesnej. Była w miej mowa o tem, że prze- 

niesienie obrazów ma pierwsze piętno — 
przypisać zapewne należy właśnie trosce o 
ich całość i dobrostan: by nie zbutwiały 
w: wilgoci dzieła sztuki, ofiarowane wspa- 
miałomyślnie Wilnu przez artystów wileń- 
skich, warszawskich i krakowskich. 

W odpowiedzi na tę notatkę p. Kustosz 

muzeum nadesłał następujące pismo: 
„Jak wynika z komentarza do ikomu- 

mikatu Towarzystwa Muzeum Sztuki, Współ 
<zesnej, zamieszczonego w niedzielnym nu- 
merze „Słowa”. Szanowna Redakcja z0- 
stała wprowadzona w błąd co do stanu 

zbiorów Muzeum przez swego informatora. 
Jako kustosz Muzeum śpieszę zakomuni- 
kować, że żadne obrazy w Muzeum mnie u- 
iegły zmiszczeniu ami zbutwieniu, a stam 
konserwacji zbiorów jest zupełnie zadawa- 
iający, o czem będzie mogła przekonać się 
publiczność i członkowie Redakcji po po- 
nownem otwarciu zbiorów w grudniu rb.*. 

Przykro mai bardzo, że byłem w błędzie. 
Ale kilkakrotnie ze smutkiem widziałem, 
jak kordegarda jest nieodpowiedniem po- 
mieszczeniem dła obrazów: niski parter, 
wilgotne ściany... Ucieszyłem się. że mu- 
zeum. przenoszą na piętro. Okazuje się żem 

się pomylił: „stan zbiorów jest zupełnie 
zadawalający". Zadawalający... Mam wra- 
żenie, że jest to takie słówko, którego uży- 
wa. się wówiezas, gdy nie można powiedzieć: 
świetny, znakomity. mawiet — dobry. 

Ale, jeżeli stan jest zadawalający, poco 
zmiana łokalu? Przecie kortegarda w sam 
raz Stworzona na muzeum. Osobny budy- 
nek, z hallem, z dwoma dużemi salonami... 
Poco te kłopoty? Zamykanie jednego loka- 
lu, dźwiganie kilkudziesięciu obrazów ma 
piętro, pomowne otwieranie zbiorów? I 

to tylko „ma okres zimowy”, jak opiewał 
oficjalny kamunikat zarządu muzeum: 
„okwes przejściowy”... A co to znaczy, „0- 
kres przejściowy*? Zmam jednego starego 
iekarza, który każdą chorobę określa w 
ten sposób: et, głupstwo przejściowe. w. 

SEZ 

Świetlica 13 p. ułanów 
W dniu 12-XI b.r. ks kapelan Nowak Ed- 

mund, proboszcz parafji wojskowej w Nowej 
Wilejce dokonał poświęcenia świetlicy 13 puł 
ku ułanów wileńskich. Nowa placówka  kuitu- 
ralno-oświatowa pułku została urządzona sta- 
raniem pułku z byłej sali balowej kasyna ofi- 
cerskiego. Duża malinowa sala о 10 oknac1 
mieści portrety Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Ignacego Mościckiego, I Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego, portrety wszysi- 

kich kolejno dowódców pułku, tablice poglą- 
dowe z wyszkolenia kawalerji, służby polo- 
wej, broni pancernej i inne. 

Po poświęceniu świetlicy w obecności kor 
pusu oficerskiego i  podoficerskiego pułku, 
oraz szeregowych, ks. kapelan Nowak wygło- 
sił płomienne przemówienie nawołując szere- 
gowycii pułku do koniecznej pracy nad sobą, 
by jednocześnie z wyszkoleniem wojskowem 
osiągnąć pełnowartościowe wyszkolenie i 
świadomienie żołnierza — obywatela i wyko 
rzystać nowopoświęconą placówkę kulturalną i 

jej załety wychowawcze. 

  

   

ODRĘ Ы, 

  

  

Dowódca pułku ppulkownik Czesław 
Chmielewski w krótkich żołnierskich słowach 
przedstawił rolę nowej świetlicy i w rozwoju 
pracy pokojowej pułku oraz wzniqsł okrzyk na 

cześć Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i 

i Marszałka Polski — pierwszego żołnierza Jó- 

zefa Piłsudskiego, oraz podkreślił, że tylko dzie 

ki zezwoleniu Pana Ministra generała Sławoj- 

Składkowskiego, oraz wybitnemu poparciu E4- 

na generala Litwinowicza, dowódcy O.K. l 

pułk uzyskał tę nową placówkę kulturalną i 

tylko szczerą żołnierską pracą ku „Chwale ©j- 

czyzny“ spłaci dług wdzięczności zaciągnięt " 

u swych przełożonych. 

  

  

Władysław Kozicki. Edward Wittig — roz 
wój twórczości. Staraniem Komitetu budowy 
pomnika ku czci Poległych Lotników. Wydał 
Lucjan Złotnicki. Warszawa, 1932, str. 120 in 
4-0 z ilustr, 

Oto dzielo, na które należy wskazać ż ra- 
dościa i prawdziwą dumą! W związku z o- 
twarciem w Warszawie pomnika poległych loi- 
ników, Władysław Kozicki wystąpił z mono- 
grafją, dotyczącą rozwoju twórczości Witliga, 

projektodawcy i wykonawcy pomnika. Ed- 
ward Wittig niezawodnie należy do czołowycii 
polskich rzeźbiarzy doby obecnej. Taient ory- 
ginalny, indywidualność mocna, twórca, odzna 
czający się wielką pracowitością i. wybitną in- 
teligencja, — Wittig dotychczas nie miał po- 
śwęconej mu monografji. Pod tym względem 
szczęśliwszym od niego był drugi wielki rzež- 
biarz Xawery Dunikowski, którego twórczośt 
wnikliwie zanalizował M. Treter. 

Kozicki więc, używając oklepanych okre- 
śleń, — „wypełnił dotkliwą lukę", zrobił nawet 
więcej bo w swej monografji dał zarys dziejów 
polskiej rzeźby w XIX i XX na tle dziejów 
rzeżby europejskiej. Obficie i wspaniale Пи- 
strowana monografja podaje dokiadny życio- 
rys artysty i omawia 88 jego dzieł. з 

Trešč monografji: 1) Wstęp. Główne kie- 
runki europejskiej i polskiej rzeźby XIX i 
XX wieku, 2) Twórczość Wittiga. I. Medaljer- 
skie lata wiedeńskie (1897 —. 1900). Pierwszy 
okres paryski. Początkowe prace (1901). Epo- 
ka ścierania się koncepcji impresjonistycznej z 
tektoniczną koncepcją klasyczną (1903 
1907), — II. Zwycięstwo koncepcji klasycznej 
{1908 — 1914), III. Epoka heroicznej rzeżby 
pomnikowej (od r. 1915), 3) Resumć, 4) Chro 
nologiczny spis dzieł Wittiga, omówionych w 
tekście. - 

Monografja Kozickiego jest nietylko dzie- 
łem naukowem, stanowiącem cenny wkład do 
maszej literatury z zakresu historji sztuki, ale 
jednocześnie jest książką, którą ze względu na 
jej zalety literackie, z przyjemnością przeczyla 
każdy inteligentny człowiek, będący miłośni- 
kiem sztuki. 

Dlatego też serdecznie witamy dzieło Ko- 
zickiego, polecając je wszystkim prawdziwym 
miłośnikom sztuki, pragnącym dobrze poznać 
jednego z największych naszych artystów -- 
rzeźbiarzy. 

KUPON ZNIŻKI 
25° 

DLA CZYTELNIKÓW „sŁowa” || 
ma dzień 23. XI. Środa i czwartek I] 

24. XI b. r. na przedstawienie 

byt praadziwe, aby było dobre 
- SHAW'A = 

  

Olcise skarży syna 
WILNO. Wczoraj z polecenia władz 

sądowych aresztowany został b. aplikaat 
A. Kamieniecki (Gdańska 1). 

Zatrzymanego po przesłuchaniu 0Sa- 
dzono w areszcie centralnym. 

Jak się okazuje, aresztowanie uastą- 
piło na skutek skargi, złożonej przez ojca 
Kamienieckiego, znanego przemysłowca 
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КОМОМКАТ STACJI METEGROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Ciśnienie: 763. 

Temperatura Średnia: —2. 

Temperatura najwyższa: 0. 

Temperatura najniższa: —6. 

Wiatr: południowy 

Tendencja: słaby spadek. 

Zachmurzenie: zmienne. 

, PROGNOZA P.l.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Najpierw chmurno i mglisto. Potem po- 
chmurno z możliwością drobnych opadów. Po 
nocnych przymrozkach, zwłaszcza w górach, 
dniem temperatura kilka stopni powyżej zera. 
Słabe wiatry z kieruńRów południowych. 

Wschód słońca g. 7,01 

Zachód słeńce g. 15,09 

  

ŻAŁOBNA 
— Pogrzeb ś. p. Władysława Lichtarowi- 

cła odbędzie się w dniu 22 b.m. O godzinie 
9,30 nastąpi wyprowadzenie zwłok z kaplicy 
grobowej przy szpitalu św Jakóba do kościoia 
Św. Jakóba, gdzie zostanie odprawione nabo- 
żeństwo żałobne. Bezpośrednio po nabożeń 
stwie odbędzie się pogrzeb na cmentarz Rossz 
Kondukt pogrzebowy zasłużonego dzi 
oświatowego otworzą delegacje 
szkół wileńskich. 

— W pierwszą bolesną rocznicę Śmierci 
ś.p. Teresy z Gedyminów Stejgwiłłowej we sro 
dę dnia 23 listopada odbędzie się Msza Św. za 
jej duszę w kościele św. Trójcy o godz. 9 ranv. 

Rodzina 

MIEJSKA 

— Elektrownia miejska. Na dzień 25 
bm. wyznaczone zostało posiedzenie miej 
skiej komisji technicznej w celu omówie- 
nia sprawy elektrowni. Chodzi o to, że 
obecna elektrownia nie jest całkowicie 
do potrzeb miasta dostosowana i wyma- 
ga gruntownej rozbudowy. 

„Wysuwanych jest kilka projektów bu 

  

    

dowy elektrowni, poruszanej siłą wody, & 
lub opałanej tortem. 

Koła miejskie skłaniają się jednak ku 
rozbudowie obecnej elektrowni, a to z u- 
wagi na to, że nowa stacja pochłonie 
zbyt wielkie, jak na możliwości . Wilna, 
sumy. Rozszerzenie starej stacji niemniej 
będzie kosztowne, jednak magistrat liczy 
na zainteresowanie tą sprawą kapitału 
obcego i uzyskanie odpowiedniej poży- 
czki. 

— Akcja o obniżkę cen elektryczności. Wy- 

łoniona przez komitet obywatelski do walki o 

tańszy prąd elektryczny, komisja w tych dni 

uda się do dyrektora elektrowni miejskiej w 

lu omówienia sprawy cen elektryczności. Nieza- 
ležnie od tego komisja zwróci się w tej samej 

materji de czynników administracyjnych i sa- 

morządowych. 

— Stragany miejskie. Dzierżawcy straganów 
miejskich na rynkach postanowili ponownie 
zwrócić się do magistratu z prośbą o obniże- 

nie obecnie obowiązującej tenuty dzierżawnej, 

ustalonej w roku 1922 i zupełnie nie odpowia- 
dającej obecnym warunkom. 

— Klinkier daje się we znaki. Smola (mięk- 

ki asfalt), którą robotnicy miejscy tak hojnie 

zalewali szpary między poszczególnemi cegieł- 

kami klinkieru, że się potworzyły jeziorka na 

powierzchni, daje się coraz bardziej we znaki 

przechodniom, przylepiając się z ogromną lat- 
wością do obcasów i zelówek. > 

Czy magistrat nie mógłby zaradzić złemiu, 
przez niezwłoczne usunięcie smoły z powierz- 
chni, zamiast tego by liczyć na to, że „rozjeż- 
dżą' ją koła powozów?! В 

— Jezdnia z kostki betonowej. Wczoraj u- 
kończono układanie próbnego odcinka jezdui z 
kostki betonowej na ulicy Wileńskiej i uprząt- 
nięto resztki materjałów oraz narzędzia, ruch 

kołowy jednak nie został jeszcze wznowiony, 
a to celem lepszego zastygnięcia zaprawy be- 
tonowej, którą spojone zostały poszczególne 
kostki. ; 

KOLEJOWA 
— Wyjazd dyrektora kolei, Dziś wyjeżdża 

do Warszawy dyrektor PKP. w Wilnie inży- 
nier K. Falkowski, celem wzięcia udziału w zje- 
żdzie dyrektorów kolei z całej Polski. 

Nieobecnego zastępować będzie wice-dyrek- 
tor inżynier St. Mazurowski, 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. Dziś, dnia 22 listopada 

w sali kolumnowej Uniwersytetu o godzinie 

13-ej odbędzie się promocja p. Iwana Umańca 
na doktora medycyny. Wstęp wolny. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademi- 

ków USB powiadamia członków, że dnia 23 

b.m. o godz. 19 w lokalu sodalicyjnym (ul, 
Wielka 64) odbędzie się zebranie koleżeńskie 
z urozmaiconym programem. Goście mile wi- 
dziani. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 
— Zebranie Rady Wydziału Ekonomiczni g0 

Wil. T-wa Org. i Kółek Rolniczych, odbędzie 
się w dniu 28 listopada br, o godzinie 18 w 
sali konferencyjnej Wil Urzędu Wojewódzkiego 
(ul. Marji Magdaleny 2). Na porządku dzien- 
nym: zagajenie, referat Dyrektora Departa- 
mentu MR i RR Adama Rose pt: „Obecny stan 
przesilenia rolniczego”. Po reteracie dyskusja. 

Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
30-te posiedzenie naukowe odbędzie się we 
środę dnia 23 listopada 1932 r. o godz. 20-ej 
w sali własnej przy ul Zamkowej Nr, 24 z na- 
stępującym porządkiem dziennym: | : 

1. Odczytanie protokułu ostatniego posie- 
dzenia, Il. doc, d-r Stefan Bagiński: „Stężenie 
jonów wodorowych (istota, oraz zastosowanie 
w biologii), III. @4-г jan Klukowski: „Zagad- 
nienie kwasu mlekowego w świetle badań do- 
świadczalnych*. 

    

   

  

   

i b. właściciela fabryki obuwia, w której 
oskarżył on syna o oszukańcze manipu- @ 
iacje przy sprzedaży domu, będącego 
własnością zmarłej niedawno w Warsza- 
wie jego żony, a matki Kasnienieckiego. 
Suma sprzedażna wynosiła 170 tys. zł, k 
z czego młody Kamieniecki miał jakoby 
przywłaszczyć sobie 35.000 złotych. 

    

  

— Środa Literacka poświęcona Wyspiań- 
skiemu. 172 Środa w Związku Literatów w 
dniu jutrzejszym poświęcona będzie uczczeniu 
25-lecia zgonu St. Wyspiańskiego. Na wstępie 
przemówi prof. St, Cywiński na temat: „Wy- 
spiańskiego walka ‘х Polską — o Polskę". Dru 
ga pogadankę wygłosi prof. Stefan Srebrny, 
oświetlając problemy inscenizacyjne dramatów 
Wyspiańskiego. 

Drugą część wieczoru wypełnią recytacje 
Artystów Teatrów Miejskich p.p. Jadwigi Żmi- 
jewskiej, Jadwigi Braunówny, Alfreda Szymań- 
skiego i Jerzego Ronarda Bujańskiego. 

Wstęp dla członków bezpłatny, dla wpro 
wadzonych gości 1 zł. Początek o godz. 20,30. 

— Zarząd Związku Legjonistek Polskich 
Oddział w Wilnie podaje do wiadomości, iż 
dnia 22-XI b.r. odbędzie się walne zebranie 
wszystkich członków Związku, w lokalu Fede- 
racji Zeligowskiego 4. Ze względu na ważność 
spraw, które będą poruszane obecność wszyst 
kich b. Legjonistek jest konieczna. 

RÓŻNE 

— Na Zjazd Literatów do Krakowa mają- 
cy się odbyć 26 — 28 bm. w związku z ob- 
chodem ku czci Wyspiańskiego, wileński Zwią- 
zek Literatów wydelegował oficjalnie p.p.: Wi- 
tolda Hulewicza, Tadeusza  Łopalewskiego i 
dr. Walerjana Charkiewicza. Pozatem  uczest- 
niczyć będą w zjeździe następujący  członko- 
wie Zw. Literatów w Wilnie: Kazimierz Leczyc 
ki, prof. Mieczysław  Limanowski i Jerzy 
Ostrowski. Delegaci złożą na grobie poety na 
Skałce wieniec z palm wileńskich. 

— Z Rodziny Wojskowej. Dnia 27 listopa- 
da br. zostanie zorganizowana wycieczka: 1) 
do Muzeum Etnograficznego — Zamkowa 11 
Wstęp 10 gr. Muzeum zawiera przedmioty z 
dziedziny sztuki i kultury ludowej Województwa 
Wileńskiego, Białostockiego i Poleskiego. 2) Do 
muzeum Sztuki współczesnej imienia Józefa 
Piłsudskiego. Wstęp bezpłatny. Zbiórka w hal 
lu Kasyna Garnizonowego o godz. 11,40. 

— Stowarzyszenie Olicerów, przeniesionych 
w stan spoczynku, posiadające własny lokal 
przy ul. Mickiewicza Nr. 22, zainicjowało sze 
reg pogadanek - odczytów, wygłaszanych co 
piątek o godzinie 6 wiecz. przez członków Sto- 
warzyszenia na tematy wojskowe. 

Wspominają weterani przeżyte chwile, dzie- 
ląc się ze swymi kolegami wrażeniami, a wra- 
żeń, które nie weszły do historji, a sa jednak 
niezmiernie ciekawe, u każdego znajdzie się 
sporo 

W najbliższy piątek p. admirał Cywiński nia 
opowiedzieć dzieje wojny rosyjsko-japońskiej. 

TEATR ! MUZYKA 
— Zbyt prawdziwe, aby było dobre* zna- 

komita sztuka B. Shaw'a, grana będzie w te- 
atrze na Pohulance, środa 23, czwartek 24 i 
piątek 25 listopada o godz. 8 wiecz. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
ich ZASP w Wilnie zakańcza dzisiaj drugie 
ystyczne tournee w Pińsku pogodną, pełną 

humoru komedjo-farsą „Roxy“, która cieszy'a 
się wszędzie ogromnem powodzeniem, tak dzię 
ki beztroskiemu humorowi samej sztuki jak 

i kapitalnej grze całego zespołu z pp.: Molską, 
Stanisławską, Zarębińską (rola tytuł.), Budzyń- 
skim, Glińskim, Loedlem i Kubińskim na czele. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia* — „Szaleń- 
stwa Coletty“. Dziś we wtorek 22 bm. o go- 
dzinie 8,15 premjera przepięknej operetki Sto!- 
za „Szaleństwa Coletty*, która jest istotnem 
szaleństwem werwy, dowcipu i humoru. Rolę 
tytułową odtwarza urocza artystka M. Gabrjeli 
Kežyseruje M. Tatrzański: Dalszą obsadę two 
rzą: Halmirska, Dembowski, Detkowski, Szcza 
wiński, Pośpiełowski, Skolimowski, oraz zespół 
baletowy. Kapelmistrz M. Kochanowski, Kon- 
certmistrz Kantorowicz: Wspaniałe dekoracje 
Hawrylkiewicza. Zaznaczyć należy, że oprócz 
efektownych produkcyj baletowych, operetka 
ta została urozmaicona barwnemi wkładkami 
rewjowemi. Bilety już są do nabycia w kasie 
zamawiań. Zniżki akademickie ważne, 

— środa po raz drugi „Szaleństwa 
tetty“ 

— Koncert oratoryjny ku czci św. Cecyiji. 
bma 22 listopada przypada uroczystość pa- 
tronki muzyki i śpiewu św. Cecylji, to też 
chór „Echo”, pragnąc uczcić ten dzień, daje 
pierwszy koncert oratoryjny, na którym zosta- 
ną wykonane dwa wielkie oratorja: Witelber- 
gera „Święta Cecylja* w 11 częściach i Dwo- 
rzaka „Stabat Mater*, pod kierownictwem prof. 
Wł Kalinowskiego. jako soliści występują pp. 
Hendrychówna, Narkowiczowa, prof. Ludwig i 
Artimienko. Początek koncertu o godz. 20-tej. 
Pierwszy ten koncert oratoryjny odbędzie się 
we wtorek w teatrze Wielkim na Pohulance. 
Bilety w cenie od 30 gr. do 3 zł. do nabycia 
w kasie teatru „Lutnia”, w dniu koncertu w ka 
sie teatru Wielkiego na Pohulance, 

CO GRAJĄ W KINACHE 

CASINO — 100 metrów miłości 
HELIOS — Quo Vadis 
PAN — Iglow. 

HOLLYWOOD — Wesoły porucznik. 
Higjena seksualna. 

STYŁOWY: Osądźcie sami. 
ŚWIATOWID: Madame Szatan. 
LUX — Jejj ekscelencja miłość. 

ODPOWIEDZI REDAKCJI 
Panu K. J.: Wiersz pt: „W Tatrach" vie 

nadaje się do druku, Temat jego opracowaii 
już w swoim czasie wszechstronnie i dogięb- 
nie Asnyk, „Tetmajer, Kasprowicz. Prócz tego 
nie pisze się: wieie i legiendy, tylko: wieje i 
legendy. 

Panu j. Naniewiczowi: Artykułu pańskiego, 
ze względu na jego specjalny charakter, nie wy 
drukujemy. 

Panu St. Sz: Artykuł pański jest spóźniony 
SWE wczorajszym numerze naszego 

pisma umieściliśmy już nekrolog śp. Władysła- 
wa Lichtarowicza. 

WYPADKI | KRADZIEŻE 

— Zamach samobójczy. Niemyczyn Stani- 
sław lat 19, zamieszkały przy ulicy Szkapler= 
nej 42, w celu pozbawienia się życia wypił e- 
seńcji octowej Lekarz Pogotowia po udzieleniu 
pomocy odwiózł deśperata do szpitala żydow- 
skiego, w stanie nieza rażającym życiu. Przy- 
czyny zamachu samobójczego nie ustalono. - 

—DWIE KOBIETY POD WOZEM. Wóz 
ciężarowy na ulicy a ROM JR na prze 
chodzącą przez jezdnię Ałatkis Sonię (Wingry 
13) oraz Szepulewicz Bertę (Popłowska 6). 
Obie doznały lekkich obrażeń ciała. 

— TEKSÓWKA NAJECHAŁA NA DOROŻ- 
KĘ. Szofer o nazwisku narazie nieustaloncm, 
prowadząc taksówkę Nr. boczny 101, na skrz; 

  

Co- 

żowaniu ulic św. Ignacego i Benedyktyńskiej na 
jechał na dorożkę konną, za przez Ra- 
dzikowskiego Pawła (Wiłkomi 196), łamiąc 
hołoblę dorożki i kalecząc konia w przednia 
nogę. Z ludzi nikt nie ucierpiał. 

Ъ 
WŁADYSŁAW JAMONTT 

Długoletni Kierownik Gddziału wileńskiego Prywatnego Banku Handiowego S$. A. 
w Lidzie 

zmarł po krótkich cierpieniach dnia 21 listopada 1932 r. Eksportacja z domu żał by w Lidzie przy tlicy 

Suwalskiej 65 nastąpi dnia 22 b. m. o godz. 5 pp, do kościoła parafjalnego. Nsbczeństuo żał.bre od- 

będzie się dnia 23 b. m. o godz. 10-ej rano poczem nastąpi pogrzeb w grobach 'rodzinnych. 

O tej stracie z głębokim żalem zawisdamia 

RADA WILEŃSKIEGO PRYWATNEGO BANKU HAKDLOWEG 

Kości ludzkie z okresu powstania 
ŚWIĘCIANY. Na trakcię między Komajami 

i Łyntupami powiatu Święciańskiego natrafiono 
na większą ilość kości ludzkich, zupełnie zbui- 

wałych. Według przeprowadzonego dochodze- 

nia władz policyjnych, ustalono, że kości te po- 

chodzą z czasów powstania narodowego. 

Trzy racznice Slonima 
SŁONIM. — W celu uczczenia 400-lecia na- 

dania Słonimowi praw magdeburskich, 300-le- 

cia śmierci Lwa Sapiehy, starosty słonimskie- 

go i 150-lecia otwarcia kanału Ogińskiego, 

wśród miejscowego społeczeństwa powstał ko- 
mitet obchodu, pod przewodnictwem burmistrza 

miasta K. Michalskiego. Do komitetu weszli po- 

nadto pp: dr. Walerjan Charkiewicz, jako wi- 
ce- przewodniczacy oraz hr. Hutten-Czapski, 
prezes PTK. mjr, Zieliński, prot Tyrka, notar- 
jusz Piotrowski, dyrektor Płocha, sędzia iwasz- 

kiewiczowa i Wiktor Klimkiewicz jako sekre- 
tarz. 

Komitet rozpoczął już ' energiczną  działał- 

ność, wyrażającą się w odbyciu kilku posie- 
zeń, nawiązaniu kontaktu z organizacjami tury- 
styczno + krajoznawczemi i sportowemi, tu- 

dzież z gronem pp. profesorów, których postano- 

wił zaprosić do współpracy przy 'wydaniu dzieł 
ka do zbiorowej pracy opisowej,  ilustrującej 

dzieje Słonima i Słonimszczyzny. — Uroczysty 
obchód, jak nas informują, ma się odbyć w Sło- 
nimie z końcem bieżącego roku szkolnego. 

Strzał rewelwerowy do pociągu 
Wczoraj między stacjami Łoszczyce-Brześć 

Centralny do pociągu osobowego Nr. 15 odda- 
no strzał rewolwerowy. Kula przebiła okno wa- 

przeciwnej, na szczęście nie wyrządzając niko- 
mu szkody. 2 

Powiadomione władze śledcze zarządziły do 
gonu pocztowego Nr. 30-160 i utknęła w Ścianie chodzenie. 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„IGLOO“ — „PAN“ 

W repertuarze kinowym mało jest 
maogół filmów. dla młodzieży. Jest to cią- 
gle jeszcze otwarta kwestja. Nie można bo- 
wiem głupawych fars amerykańskich i in- 
mych patachonów uważać za wyłączny 
repertuar dia młodzieży. 

Podczas gdy w filmach  treściowych 
dla młodzieży zasadniczo niema (poza nie- 

lienemi wyjątkami) — dość znaczny po- 
stęp zmobiły w tym zakresie filmy reporta- 
żowe. Takie „Rango”, „Tabu“, „Afryka 
mówi i t. p. są bardzo odpowiedniem uzu- 
pełnieniem mauki szkolnej. 

„Igloo“ jest. pólnocnym odpowiednikiem 
filmów afrykańskich. Z gorąca podzwrot- 
nikowego przenosimy się do zamarznię- 
tych pół podbiegunowych, gdzie przy 70 st. 
mrozu płymie życie, gdzie rządzą prawa 
nieubłagane i mroczne jak długa i noe po- 
lamna. ia 

Zmamy dobrze filmy polarne, jak np. 
„Wyprawa Byrda do bieguna”. 

„Igloo” również policzyć należy do rzę- 
du dobrych filmów, oczywiście umieszcza- 
jąc go w „rubryce* raczej filmowej ilu- 
stracji do lekcji geografji. „Igloo* znaczy 
śnieżna chata. Z tego względu film ten 
polecić należy młodzieży. Są tu ładne zdję- 
cia, są ciekawe momenty z życia eskimo- 
sów, walczących z surowym klimatem 
północnym. 

Rzeczy takich jak akcja, treść i t. p. 
szukać tu mienależy. Obrazy łączy w pew- 
ną całość prelekcja, wygłoszona po polsku 
(jak to słyszeliśmy w filmie „Afryka mó- 
wi”. 

Jako film krajoznawczy „lgloo* warto 
obejrzenia. į 

Nad program idzie niezbyt udana gro- 
teska rysunkowa i bezmyślna farsa z chu- 

  

  

Dwa żywioły 
Akademik Swerdlin jest sjonistą. Aka- 

demik Kremer — rewizjonistą. Musi być 

pomiędzy temi dwoma światopoglądami ta- 

ka różnica, jak pomiędzy ogniem i wodą: 

wyłączają się wzajemnie, kasują, przekre- 

šlają, słowem: przy zetknięciu ich wy- 

twarza się... Ūo wytwarza się? 

Akademik sjonista Swerdiin odezytywa! 

w stowarzyszeniu studentów Żydów spra- 

wozdanie z walk związków zawodowych »% 

Palestynie. Akademik rewizjonista Kremer 

krzyknął: łoż: podskoczył, dopadł, pochwy- 

cił, wydarł, podarł, zdeptał... Nastąpiło ży- 

wiołowe starcie dwóch światopoglądów, 0- 

becnych na sali. Co wytworzyło się? Po- 

łamane krzesła, rozwałony stół, szczątki 

papierów... Chaos. Jak w owej chwili przed 

stworzenia, gdy żywioły nie były jeszcze od 

dzielone od siebie. 

    

  

$.P. Ludwika 

p 4 

Są istoty, za któremi przez całe ży- 
cie płynie czar nieporównany. Е 

Do takich os6b bezspornie naležaia 
šp. Ludwika Raczkiewiczowa, obdarzcna 
od natury — darem ujmowania i pocią- 
gania ku sobie sympatji ludzkiej, była 
przez długi szereg lat duszą kolonji pol- 
skiej w Twerze. 

Wraz z mężem śp. Józetem Raczkie- 
wiczem, viceprezesem sądu, niosła wyso- 
ko sztandar Religijno - Narodowy w tem 
mieście rosyjskiem. 

W domu ich — tej prawdziwej oazie 
polskości, panująca atmosfera —swojska 
nawskroś — wpływała zagrzewająco — 
na najbardziej „oporne* i zobojętniałe 
jednostki. 

W domu tym tradycyjnie po Wigiiji 
i kolędach odczytywano ustępy z dzieł 
trzech naszych wieszczów narodowych. 

Strata najmłodszego syna Tadeusza 
1912 r., wybuch wojny wszechświatowej 
— praca społeczna w Polskiem T-wie 
Pomocy Ofiarom Wojny, wreszcie po- 
wrót do Mińska, gdzie-—nastąpila śmierć 
męża. 

Wszystko to podkopało ostatecznie 
zdrowie nadwątlone, silnej duchem i ser- 
cem kobiety. 

Pomimo choroby—- była zawsze peł- 
na życia, entuzjastka pracy i wszelkich 
dobrych poczynań. 

A jaki miała mir u młodzieży! —Mio- 
dzież nie stroniła od niej, jak to bywa 
zwykle — przeciwnie garnęła się — czu- 
jąc w niej zrozumienie jej i „współczes- 
ność* w najlepszem znaczeniu tego wy- 
razu. 

Dążyła zawsze do stworzenia dooko- 
ła siebie atmosfery dobra, ładu i piękna. 

Prawdziwa estetka, wrażliwa na pię- 
kno we wszelakich przejawach jego. 

Już w ostatnich czasach ciężko bor- 
dzo cierpiąca — ożywiała się na wieść 
o ludzkiej niedoli, by jeszcze dopomóc, 
czujna i dobra do końca. 

Niech te słowa zastąpią kwiaty, które 
tak lubiła za życia. E.D: 

Powrót lotnika polskiego z Litwy 
ŚWIĘCIANY. PAT. — W dniu 21 b. 

m. o godzinie 14 do Łyngmian na straż- 
nicę KOP. został przewieziony przez 
dwóch oficerów straży litewskiej kapitan 
pilot Pokorny Władysław, jeden z człon- 
ków załogi polskiego samolotu, który w 
ostatnich dniach lądował przymusowo na 
terytorjum Litwy. Przybycia lotnika pol- 
skiego oczekiwali p. starosta święciański 
w towarzystwie dyrektora szpitala w 
Święcianach dra Małachiejewa oraz do- 
wódcy kompanji KOP. kpt. Walentyno- 
wicza. 

dym Slimem i nieodzownym tłuczeniem się p" 

po łbach. Tad. C. 
SOWGESE 

Protokół — że zamałe 
Poniższa wiadomość policyjna powinna 

być właściwie ukryta przed szerszą publi- 
cznością: może bowiem wpłynąć demo- 
ralizująeo. Brzmi ona tak: 

„W mocy z niedzieli ma poniedziałek 
wywiadowcy wydziału śledczego ma pod- 
stawie poufnych informacyj dokonali re- 
wizji w mieszkaniu Aleksandry Bortkie- 
wiczowej przy ul, W. Pohulanka 27 m. 12, 
W chwili wikroczenia policji w mieszkaniu 
znajdowało się dwamaście osób, zajętych 
hazardową grą w karty. Na stole leżały 
większe sumy pieniędzy. Przeciw Bortkie- 
wiczowej i jej gościom spisano protokół”. 

Na czem polega demoralizujący wpływ 
tej notatki? Kto jest miłośnikiem hazar- 
du, gotów. dziś jeszcze pójść na W. Pohu- 
lankę 27 m. 12. A może policja mietylko 
spisała protokół, ale i opieczętowała lokal? 

— ZASYPANY ZIEMIĄ. Wczoraj podczas 
robót ziemnych na górze Bouffałowej, został 
zasypany ustwającą się ziemią robotnik Jan 
Mikulski (Żórawia 4). Mikulskiego uratowano, 
lecz odinósł on dość ciężkie obrażenia, wobec 
czego przewieziono go do szpitala św. Jakóba. 

—Okradzione mieszkanie. Nieznani sprawcy 
złamawszy kłódkę, dostali się do mieszkania 
Abłasówny Zofji (Szpitalna 9), kradnąc waliz- 
kę z różną bielizną,gotówkę oraz inne rzeczy, 
łącznej watości 774 zł. 

WILNO —. TROKI 

— ŚMIERĆ Z GŁODU. W zaść. Lipowo gm 
niemenczyńskiej znałeziono na drodze skastnia- 
łe z zimna zwłoki nieznanego mężczyzny. Oha- 

zało się, że są to zwłoki żebraka, obłąkanezo, 

który obchodził okoliczne wsie. Zmarł on śmier 

cią głodową. Nazwiska narazie nie ustalono. 

ORANY. 

— ŚMIERĆ W POCIĄGU. W wagonie Nr 

  

yY 15-370 pociągu pośpiesznego w pobliżu Oran 
znaleziono martwego b pracownika kolejowego 
z Dyrekcji Warszawskiej Walentego Słonia- 
skiego lat 60. Słonimski zmarł nagle na udar 
serca. 

Kapitan Pokorny przebywał w Ucia- 
nach na Litwie przez 5 dni. Obecnie, po 
wypadku, czuje się nieco lepiej, jest jed- 
nak siinie potłuczony. 

Lotnik polski wyraża się bardzo po- 
chlebnie o traktowaniu go przez władze 
litewskie. 

Drugi członek załogi samolotu pol- 
skiego — podoficer —wysłany został 
wraz z aparatem koleją z Ucian przez 
Dyneburg do Polski. 
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Co dało walne zgromadzenie Ligi 
W niedzielę obradowało Nadzwyczaj- 

ne zgromadzenie Ligi. Z pośród szeregu 
spraw prewidzianych przez porządek dzien- 

ny specjalną uwagę sfer sportowych przy- 
kuwały następujące: sprawa kaperowania 
graczy, reorgafizacji rozgrywek i los 

„Czammych*. 

Ograniczamy się ż tacji braku miejsca 
do podania wymików obrad mad temi spra- 
wami. 

A więc powzięto uchwałę następującą: 

ma wniosek magły 22 p. p. zarzucający nie- 
formalność poprzednich uchwał Nadzwy- 
czajne Walne Zgnomadzenie poleca Zarzą- 
dowi Ligi reasumpcję weryfikacji za- 
wodów „Czarni' contra sześciu klubom — 
wobec ujawnienia mowych okoliczności i 
przyznania „Czarnym* odebranych pumk- 

ŚWIĘCIANY 

— Strajk. Porzucili pracę, na znak protestu 

wobec wymówienia robotnicy zjednoczonych 

wytwórni wojłoków. Strajkuje 150 osób. Ro- 

botnikom chodzi o przepracowanie odpowied- 

niej liczby tygodni, co umożliwiałoby im korzy 

stanie z zasiłków. 

Z POGRANICZA 
— ROZMOWY Z BOLSZEWIKAMI. Ko'o 

wsi Witmany (Rubieżewicze) odbyła się pol- 
sko - sowiecka konferencja graniczna, poświe- 
cona sprawom granicznym. A konierencji za- 
łatwiono kilka zatargow granicznych, zwróco- 
no 17 koni należących do włościan sowieckich, 
a zbiegłych na teren polski, wydano dwóch de- 
zerterów - żołnierzy sowieckich oraz uregulo- 
wano streię graniczną między zaściankami: Sta- 
nowo — Kynki. 

tów. Definitywne załatwienie spraw sin- 
mo nastąpić na 4 tygodnie przed terminem 
majbliższego walnego zgromadzenia. 

W trakcie dyskusji omawiano szeroko 
kwestję kaperowania graczy i reorganiza- 
cji dotychczasowego systemu rozgrywek. 

Szereg mówców, wskazywało na to, że 
zbyt wielka liczba rozjazdów drużym li- 
gowych stwarza warunki prowadzące do 
zawódostwa.: 

+ Przyjęto wniosek o wprowadzeniu 
dwóch grup 'w rozgrywkach ligi z tem, że 
mistrzowie grup walczą 0 tytuł mistrza 
ligi, a ostatnie drużyny © — spadek z 
ligi natomiast  przegłosowano wniosek 
pięciu klubów (Legji, Czannych, Pogoni, 
Polonji i Warszawianki) który brzmiał: 

„dla przeciwstawienia się kaperowaniu 
graczy i szerzeniu się zawodostwa — Wal- 
ne Zgrom. Ligi uchwała zawiesić na prze- 
ciąg dwóch lat artykuł przepisów traktują 
cy o spadku z ligi "względnie o wejście do 
ligi nowych klubów". у 

Tak więc Walne Zgromadzenie Ligi wy 
powiedziało się przeciwko zawodostwu i 
za. dopuszczeniem do ligi młodych klubów. 

Jak będzie wygłądać Liga nie zostałc 
ustalone. Istnieje możliwość powiększenia 
liczby klubów do czternastu lub pozosta- 
wienia w miej tylko dziesięciu. 

Następne Walne Zgromadzenie 
cyduje o tem. (t). 

Gflary 
Bezimiennie na Żłobek im. Maryi zł. 25 

£ 

zade-
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Tainy skład tytoniu w synagodze i na cmenta'zu 
GRODNO. Kontróla skarbowa wpadła -na 

trap potajemnego skladu 'tytoniu w Brzostowi- 
cach Wielkich, a należącego do kiiku 'tamtej- 
szych mieszkańców |... 

Rewija trwała kilka godżin i objęła nawet 
abudewania synagogi ©raz cmentarz żydowski 
i łaźnię. Poszukiwania dały wyniki nadspodzie- 

wane, bowiem ujawniono około tysiąca kile- 
gramów tytoniu miejscowej produkcji. Plaata- 
torzy tytoniu w obawie przed zdemaskowaniem 
mieli urządzone schowki :nawet na cmentarzu, 
jak to ustaliła rewizia jednej z mogił, Większe 
zapasy ukryte były w zabudowaniach synago- 
gi, o czem zarząd jej nic :nie wiedział. 
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Początek saansów 
© g. 6-15, — 8, — 18, KINO 

DŹWIĘKOWE. 

„ŚWIATOWIDE 
światowej 

: SKLEP RADJOWY ‚„ йЩИ ** 
Grodno, ul. Dominikańska 1 tei. 186 

— POLECA — 

za 190 zł. 
s-lampowy odbiornik radjowy, z lampami (Philips'a), 

akumulatorem, baierją anodawą 
i sprzętem antenowym 

NA 19 Miesięcy Po 10 ZŁ. 

P. K. O. 82.157. 
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wstęp od 75 gr. 
Największy i najpotężniejszy dźwiękowiec ilustrujący najbardziej 

nieprawdopodobne ajednsk prawdziwedramaty z czasów wojny 

geujalnego ERNESTA LUBITSCA 
GRODNO, Brygidzka 2. CZŁOWIEK KT ÓREGO ZABIŁEM 

Lionai Barrymore, Philips Holmes ! Nancy Carrol 

KINA P. T. K. TEL. 214 
 ORKCE KIRA RANNE REZ) SESZRZZRKKRKELEY. Dk KR 

Początki sesnsów: 18.15, 20.15 1 22.15 

Bźwiękowiac 

Kino „POLONJA* 
Pocztowa 4. 

Dziś! Genjalne arcydzieło króla reży- 
serów niezapomnianego twórcy „Trój- 
ki* „Śpiewaka Nieznanego* Turżań- 
skiego. Prześliczny, kipiący życiem 

i szczerością, film p. t. 

„Hotel Studentów" 
W rolach głównych: Stylowe LISETTA 
LANVIN, CHRISTIAM CASADESUS 

i RAYMGND GALLE. 4 
Akcja toczy się w łacińskiej dzielnicy 
Paryża i obłituje w cały szereg szcze- 

gółów z życia stadeutów. 

wstęp od 80 gr. 
I Li 

DBźwięnowiec 
Kiao „ĄPOLLO“ 

Dominik. 26. 
Dziś wielki tfilm”dźwiękowy produkcji 

europejskiej 

Nie grzesz kobieto 
W rolach głównych Lauise Brook I 

Jean Brzdin. 
imponująca wyst:wai Melodyjne pio- 

senki! Wzruszająca treść! 

KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 18. 

Dziś! Demoniczus, knusząco-pikantna 
niezrównana 

BRYGIDA HELM 
w potężnym dramacis na ile niessimo- 
witych wydarzeń na isksusowym ja. h- 
cie, wśród dam wielkiego Świata koko- 
tek, tancerek, miljonerów, niebieskich 
ptaków i wyrafinowanych przestępców 

6 

„Jostigara Jacht Razkoczy” 
Namiginošč miłosna tsncerki — miłość 

demonicznej kobiety. 

WSTĘP OD 49 GR. 

lidžka 
— Skrócony Kurs Obrony Przeciwgazowej. 

Od dnia 22 do 30 b.m. odbędzie się w Lidzie 
skrócony Kurs Obrony Przeciwgazowej 2*'- 
zanizowany staraniem Powiatowego Komiteiu 
"OPP. Wykłady odbywał się będą w Sali gi- 
mnazjum Miejskiego codziennie od godziny 
19,30 do 21.30. Po ukończeniu Kursu wydanej 
zostaną uczestnikom odpowiednie zaświadcze- 
nia. Wpisy na kurs przyjmowane są w Stato- 
: twie pokój Nr. 8 (p. Filipowicz) do dnia 

gł bm, 

— 0 obniżenie prądu elektrycznego. Co- 
raz głośniej dają się słyszeć narzekania wśród 
jidzkich konsumentów prądu elektrycznego, że 
cena jego jest nielitościwie wysoka, poniewsż 
kilowat prądu kosztuje 1 zł. podczas gdy w 
innych miastach cena prądu jest od 40 @о 50 
proc. niższą. Prąd w Lidzie nie powinien być 
droższym, niż gdzieindziej. 

    

BAŻAKARAAKKOAAAE KANABA 

Największą i nzibezpiecz- 
niejszą zblornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNĄ KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentow anie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 
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nowodtódzka 
— Z SOBOTNIEGO POSIEDZENIA 

RADY MIEJSKIEJ. Sobotnie posiedzenie 
Rady Miejskiej — było dość ciekawe. - - 
Rozpoczęło się od oświadczenia burmi- 
strza Wolnika, że wszelkie znaki na ziemi, 
wodzie i niebie — wróżą pozostawienie 
madal w Nowogródku siedziby urzędu wo- 
jewódzkiego. Optymistyczne przewidywa- 

mia p. burmistrza oparte są na przesłan- 
kach realnych: w budżecie państwowym 

przewidziane są kwoty na utrzymanie 'u- 
3 rzędu wojewódzkiego w Nowogródku, w naj 

bliższym czasie ma przenieść swą siedzibę 
do Nowwogródka Okr. Urz. Ziemski z 
Grodna, który od początku istnienia wo- 
jew. nowogródzkiego tkwił dotąd w Grod- 
mie ku wielkiej niewygodzie obywateli wo- 
jewództwa. Pesymiści zaś opierali swe 
przewidywania jak zwykle ma domysłach i 
ploteczkach, 

Drugą informacją dość chamakterysiy- 

czną jak ma dzisiejsze czasy, było podamie 
Radzie do wiadomości, że obywatele m. 
Nowogródka, niechętnie korzystają z kredy 
tów. Tak więc przyznano miastu 60 tys. 
zł. pożyczki budowlanej, mimo to szereg 
osób mie dopelniło mależytych formalności 
i dotychczas nie podjęto pożyczek ma sumę 
12 tys. zł. = 

Gorzej gdy przyszło do sprawv  lažūi 
miejskiej. Okazalo się, že studnia miejska 
zamulita się do tego stopnia, że woda w 
lami nie nadaje się do kąpieli. Trzeba re- 
montować studnię, a ponieważ korzystanie 
z usług odpowiednich firm wiertmiczych 
jest niemożliwe (35 zł. dniówika dla maj- 
stra plus opłata za narzędzia i koszta prze- 
wiezienia narzędzi oraz podróży p. majstra 
więc zdecydowano ma zakup własnych na- 
rzędzi, które już przy jednorazowem wy- 
czyszczeniu studni się zamortyzują. 

Poruszono też kwestję umorzenia podat- 
ków niektórym platnikom, chociaż p. bur- 
mistrz wyjaśnił, że bywają i takie wypad- 
ki, że są płatnicy, którzy płacą pół złotów- 
ki za podanie o umorzenie podatku wyno- 
szącęgo 80 groszy... Kto wie, może za napi- 
sanie takiego podania płaci się i więcej, 
aby tyłku nie utracić przywileju nabytego 
za dobrych czasów. 

Najdłużej bodajże zatrzymano się nad 
sprawą p. Karmazyma, specjalisty od 

Notatki muzyczne 
W ostatnim okresie mieliśmy kilka koa 

certów w zbyt krótkich odstępach --na- 
wet trzy wieczory z rzędu. Takie nazroma- 
dzenie, mw ostatnich dniach miesiąca, "nie 
mogło się nie odbić ujemnie na frekwencji, 
niezupełnie odpowiedniej prawdziwemu ar- 

tyzmowi koneertantów. 
* =     

Zwycięzca 2-go Międzynarodowego Kon 
kursu Szopenowskiegio, wielce kulturalny 

i technicznie doskonały pianista Aleksan- 
der Uninskij ponownie stwierdził, wykona- 
niem arcytrudnej Sonaty h-moll Liszta ©- 
maz utworów Szopena, swe wyjątkowe sta- 
mowisko pośród młodych artystów. Zgod- 
nie z nowoczesnemi prądami estetyki mu- 
zycznej — może rozmyślnie — daje w u- 
jęciu muzyki przewagę iutelektowi nad u- 
czuciem. Poza mało przekonywującem uję- 
ciem mazurka pierwszego, wszystkie inne 
mazurki Szopena były ślicznie zagrane. 
W. etjudach tegoż. kompozytora, skutkiera 
aradto sportowo - rekordowego *em:pa, na- 
wet olbrzymia technika koncentanta mie 
'ystarczyła do opanowania rytmiki itp. 
bez zarzutu. Artysta tej miary nie powi- 
nien ulegać modzie samowolnego ртгхе- 
kształcania charakteru kompozycji. 

Drugą imprezą „Dni Szopenowskich'* 
był popularny poranek niedzielny w sali 

Konserwatorjum, który zgromadził poka- 
źmy zastęp słuchaczów. szczególnie młodzie- 
ży szkolnej, z werwą oklaskującej wszyst- 

WRREEESPEWESNCE 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

ikich wykonawców. Bamdzo to pocieszające 
wobec nadmiernej sportomanji ogólnej. Z 
natury twórczości nieśmiertelnego kompo- 
zytora naszego, wypadło udzielić główne 
miejsce w programie muzyce fortepiano- 
wej, którą wykonała młoda artystka wileń 
ska p. Halina Kalmanowiczówna, wykazu- 
jąe wciąż się rozwijający niepowszedni ta- 
lent, posiadający już wybitne wartości ar- 
tystyczne, iktóre się bardzo pochlebnie 
przedstawiły w sonacie b-moll (z marszem 

żałobnym), polonezie fis-moll, nokturnie 
Des - Dur i kilku mniejszych utworach. 

Oryginalne pieśni — mie przeróbki ut- 
worów fomtepjanowych — mało znane czę- 
ściowo zupełnie nieznane, Szopena znala- 
zły w pmof. Konstancji Święcickiej odpo- 
wiednią propagatorkę, która bardzo pięk- 
mem wykonaniem zwróciła uwagę powsze- 
chmą na te, przez ogół śpiewaków zanied- 
bame, dzieła, godne sławnego imienia ich 
twórcy. 

Zaszczytnie znana miejscowa deklama- 
torka p. Janina Sumorokowa wygłosiła 2 
odpowiedniem odczuciem i pięknie modu- 
łowamym głosem stosowne poezje, z któ- 
rych „Fortepian Szopena”, genjalnego 
Norwida, wyposażyła w. niezwykłą siłę i 
głębię wyrazu, pozostawiającego wrażenia 
miezapomniane. 

'Wszystkim uczestnikom należy sie 
szczera wdzięczność za bezinteresowną. pra- 
cę, którą złożyli w hołdzie arcymistrzowi 
polskiemu. 

SŁOWO 

asemizacji, którego po zlikwidowaniu ase- 
nizacji :przydzielono 'wcharakterze -<stró- 
ža do szkoły powszechnej. Oczywiście. że 
kierownik szkoły zrezygnował z p. Karma- 
zyma i teraz Magistrat niewie co ze specjali 
stą od asenizacji począć, zwłaszcza, że jest 

on obarczony liczną rodziną. 
Bardzo ciekawą była sprawa przyzna- 

nia wymagrodzenia za godziny nadlicz- 

bowe w rzeźni miejskiej. Wedle relacji — 
radnego Zelwiańskiego (rzeźnika z zawo- 
du) w Nowogródku ostatnio bije się dwa 
razy tyle sztuk bydła miż w latach ubieg- 
tych. Mięso potaniało (50 gr. za kilo 1 
gat. wołowiny.) więc wzmogło się w dwój- 
masób spożycie mięsa, dochody rzezników 

są bardzo marne (w ostatnim okresie — 
jednak zwiększyła się liczba mzeźników), 

przeto rzeźnicy nie mogą ponosić dodatko- 
wego obciążenia. Należy, zwiększyć ilość 
godzin uboju, zmniejszyć opłaty za ubój i 
t. p. Ostateczmie p. ławnik Pilehowski ina- 
czej tłumaczył kwestję zwiększania się ilo- 
ści bitego bydła 'w rzeźni miejskiej, złą 
kontrolą i madużyciami w rzeźmi w latach 
ubiegłych. Kto miał rację — mie wiadomo. 
W: każdym razie, gdy przyszło do sprawy 
zatwierdzenia umowy dzierżawnej na rzeź- 
mię miejską — mimo podwyższenia czyn- 
szu o 500 zł. pnzez dzierżawców (rzeźmi- 
ków) postanowiomo powołać komisję Miej 
ską do zbadania stamu dochodowości, ce- 
lem ew. podniesienia jeszcze wysokości 
dzierżawy, lub przejścia prowadzenia rze- 
źni miejskiej we własnym zakresie. Do 
Komisji powołano: pp: posła Małynicza, 

radnego Safarewicza i Ozyża oraz rzeczo- 

zmawicę p. radnego Zelwańskiego. 
Przy omawianiu sprawy zaciągnięcia 

pożyczki obnotowej z funduszu pożyczko- 
wo - zapomogowego, w kwocie 30 tys. zł. 
poruszono sprawę ogólnego zadłużenia 

miasta. Okazuje się, że m. Nowogródek 
ma długów zgórą 938,000_z czego przesz- 
ło 300,00 zl. pożyczek krótkoterminowych. 
Kwestje spłacenia tych długów mie byłaby 
tak uciążliwa, gdyby mie silny spadek do- 
chodów miasta. Gdy np. w r. 1927 budżet 
miasta wynosił sumię zgórą 587,000 zł. to 
ma mok 1932—33 zaledwie 279,000 zł.. 
zaś na okres 1933-34 r. zapowiada się ob- 
miženie budżetu do sumy 220,0%0 zł. Jednak 
jest nadzieia, że przy pomocy ikompetent- 
nych czynników i dobrej woli wierzycieli, 
— spłaty miektórych długów zostaną roz- 
łożone według możności płatniiczych mia- 
sta i spłata będzie mogła być dokonywaną 
mormalnie. 

Że tendencje do skompresowania bud- 
żetu miejskiego są silne, świadczyły wystą- 
pienia miektórych pp. radnych przy u- 
chwalaniu dodatków: komunalnych do po- 
datków państwowych zmierzające do 
zmniejszenia tych podatków.  Uchwalomo 
je jednak w dotychczasowej wysokości, o0- 
biecując, że przy uchwalaniu podatków. 
damin samoistnych, dokonane zostaną 

zmniejszenia niektórych podatków. 

Aolijėcka 
ŚR do Sowietów. W sobotę, 

olski do Sowietów grupa młodzi 

    

   iechaia z 
żydowskiej. 

Wszyscy emigranci pochodzą że wschod- 
niej części Polski. Znaczna część z Wilna. Sa 
to fachowcy z różnych zawodów, jak: rzemie- 
ślnicy budowlani, monterzy, technicy i tp. 

Dotychczas przez  Stołpce przejechali 
Schmitt Osna, Kandel ltta, Kłatt Szlajrak Izrae!, 
Klatt Szłafrak Dwiejra, Milenski Arkadi, Bro:- 
nik Iwan-Eljasz, Lewin Ryfka, Lewin Rachel, 
Jewrojmson Jochan, Nowynstern Zelda, Brolnik 
Małka, Grimblatt Chaim, Schenkel Skolnik, 5a- 
kier Schena. 

Rząd polski pozwolił tej młodzieży wyje- 
chać na dwa lata. Gdyby w tym czasie nie 
CE do kraju, to stracą obywatelstwo poi 

skie. 

  

— KREWKA KOBIETA. — W dniu 18 
bm. Rauch Jakób zameldował komisarjato- 
wi PP., że do sklepu jego przybyła Łuber 
Janina, mawymyślała jemu i jego żonie, a 
następnie udenzyła go kilka razy w tsarz 
i odeszła. 

Sprawę skierowano do sądu. 
— A ZŁODZIEJE PRACUJĄ. Jakiś 

opryszek skradł z przed urzędu pocztowe- 
go rower, należący do. Pietryko Grzegorza. 

— Gałajowi Morduchowi skradziono z 
szuflady 50 mł. gotówką i dolarówkę. 

— OKRADZENIE SPÓŁDZIELNI. W 
mocy z 12 na 13 listopada okradziono filję 
spółdzielni spożywców „Ruń'. Złodzieje 

dobrawszy się do sklepu, zabrali wyroby 
tytoniowe i inne rzeczy na sumę 150 zł. 

  

* * + 

Pomystowa i natarczywa reklama zawsze 
towarzysząca występom i wyolbrzymiają- 
са ponad właściwą wartość, otoczyła nim- 
bem nazwisko czeskiego skrzypka - wirtu- 
oza Jana Kubelika, które ściągnęło wiel- 
kie tłumy, w znacznej mierze rozczarowa- 

me po wysłuchaniu koneertu. 
Naprawdę wyjątkowo sprawną lewą rę- 

'kę posiada Jam Kubelik, pokonywujący z 
precyzją automatu najtrudniejsze chwyty 
w nutach podwójnych i potrójnych, nawet 
"x majryzykowniejszych pozycjach, ale ton 
matowy i niewielki oraz władanie smycz- 
kiem dość pospolite. Cieniowamie i fazowa- 
nie bandzo monotonne i bez temperamentu, 
głębiej nie zainteresowuje i na słuchaczu 
muzykalnym wrażenia nie sprawia. 

Szezerze można było żałować, że młody 
fortepianista Alfred Holeczek skazany byt 
na rolę tylko akompanjatora (doskonałe- 
go!). Z temperamentem, bardzo rytmicznie 
i muzykalnie wykonane jego solowe pre- 

ludja i interludja były najciekawszemi mo- 
mentami całego koncertu. 

* * * 

Naprawdę pięknym był koncert Bruk- 
selskiego Tria Narodowego, w osobach 

panów: Bosquet (fomt.), Dubois (skrz.) i 
Dambois (wiolon.). Wykonanie tego iście 
„królewskiego* zespołu osiąga doskoma- 
łość niepozostawiającą nie do życzenia. Ha- 
ydn, Mozart i Schubert mieli odtwórców, 
którzy zniewalają słuchaczów do podziwu i 
zachwytu bezwzględnego. 

Wstydzić się tylko trzeba za Wilno, że 
sala nie była zapełnioną. Gdzie byli wte- 

dy nasi miłośnicy prawdziwie wielkiej mu- 

Drukarnia 

    

  

Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

Dziś 

IGLOO0 
Najnowsza sensacja 1953 ала ekranów polskich Film dźwiękowy iałkowicie nakiącony w krajech 

podbieguaowych mówiony po polsku 

nych. Tempo akcji, Wzruszająca treść. 
Emocjonujący d amat nadludzkich zm»gań Eskimosów z żywiołami nainry w krajach arkiycz- 

Ze wzylędu na wysoką wartość artystyczną dla mło- 
dzieży dozwolony. Nad program; komedja w 3 akt. .SI m policjantem" ze znanym komikiem 

Slimem Summerwillem w roli tyt. orsz groteska rysunkowa „Piefrek apaszem" 
  

  

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15 41 

Cała Polska się bawił Bawmy się razem! Dziś pierwsza polska komeoja spertowa 

100 ŃETRÓW ĄIŁOŚCI 
W rol. głównych Pogorzelska, Dymsza, Tom, Lasiński, Kalinówna, Aaxwiczówna, Cybulski oraz chór Bana. 

Dla «łodzieży dozwolone 
Nad progr.: Urozm, dodsiki dźwięk Pccz. o g. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt o g. 2-=j, Ceny od 25 gr. 

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS W roli Nerona EMIL JANNINS. Męczarnie Chrześcian. 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie wetsja dźwiękowa. Nsjwspanialsze, nieśmiertelne, monumentaine arcyczieła 
Henryxa S'enkiewicza 

е ЦО УА 
Krwawe rządy Nerona. Przepych dawnego Rzymu, — Na f-szy 

Seans ceny zniżone. — Sesnse: 4, 6, 8 i 1015 — W dnie Świąteczne o 2 giej 

  

    

  

  

  

Dźwiękowe kine Dziś 
HOLLYWOOD Ulubieniec publiczności Maurice Chevalier 

Mickiewiczs522 i bohaterka filmu „Dr Jekyli i Mr. Heyde“ Miriam Hopkins ESOŁY ORUCZNIK 
tel. 15-28 w arcyf Imie dżwiękowem p. t. 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, * * * 

Klno-Teatr Dziś: Nejnowszy po raz pierwszy w Wilnie dźw ęk. sekssalny film tylko dla derosłych „Nieberpierzefistwa miłości" 

Wzruszający do łez dramat seksualny w 12 akt 

„STYLOWY“ B „„DSĄABZCIE SAaŃI< Najstrasznicejsza bolączka 7degenerowanycih spo- 

łeczeństw XX wieku, To pierwszy seksualny film w którym role główne. kreują b'baler „Trojki* A. Schietow, Tenów Wielka 36 & 
EYCK, A. Bassrman, H Stuwe. Nad progr.: Najnowsza 100 proc, dźwięk: kom. farsa w 6 akt. p. t..NÓŻki nr stół" 

wać Dziś! Wielki podwojny prog:am! 1) Najnowsze arcydzieło dźwiękowe reżyserji znakomitego CECIL В. ОЕ МАЕа — 

więkowy Rewelacyjny przebój ćźwiękcwy. W rolach główu. 
Kino-Teatr PoE RABA RE SZATAŃ Kay Johnson i Reginald Denny orsz 

2) Wybitny film połski p-g powieści S. Żeromskiego 
„ŠWIATOWID“ 

Mickiewicze 9. 

  

SKLEP OBUWIA 

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

Śniegowców po censch bardzo niskich. 
  

LICYTACJA 
Urząd Celny w Wilnie podaje do wia- 

domości publicznej, że w dniu 5 grudnia 1932 
roku, o godz. 10-ej odbędzie się sprzedaż licy- 
tacyjna towarqw skonfiskowanych, niewyku- 
pionych w terminie, oraz zdeponowanych przez 
podróżnych, a mianowicie: cukru, rodzyni, 
wanilji, pieprzu, gorczycy mielonej; wyrobów 
nożowniczych, rowerów; maszyny do szycia, 
kieratów, skqrek futrzanych, tkaniny, dywanów 
odzieży; obuwia i konfekcji używanej, przy- 
borów toaletowych, zabawek dziecinnych i t. 
p, towarów: 

W razie niesprzedania towarów w dniu 5 
grudnia 1932 r. powtqrna licytacja odbędzie 

  

. się w dniu 19 grudnia 1932 r. 
Szczegółowe dane o towarach mogą zain- 

teresowani otrzymać w Urzędzie Celnym w 
Wilnie, Stacja Towarowa, w godzinach urzę- 

dowych. 
Wilno, dnia 15 listopada 1932 r. 

Kierownik Urzędu |. Minczewski 

Inspektor Celny 

kład fortepianów, Pianin, Fistareogj 

K. Dąbrowska 
AR: (F-ma istnieje od r. 1874) 

Wiino, Niemiecka 8, m. 11 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiseą kosnerwuje, doskonali, odświeża, - 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyszny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszezu- 
plający (panie), Natryski „Hormona” według 
prof. Spukla. Wypadanie włosów, iupież. а- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do tax 
ds; gary. Ostatnie zdobycze kosmetyki t2- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. SW 

  

   
  

  

ZP. 
    
SEFRUWWAAKERZINNA — 
Lekarze DOKTOR 

m « Zeldowicz 
Dr Ginsberg či vadi mezo, 
choroby skórne wene- 

czne i moczopłciowe. > das Da 
Wileńska 3, od 8 — 1 DOKTOR 

i 4 — 8. Tel. 567. zoliowiczowa 

POI a» kuD'ece, weneryczne -- AkkbóWAk ie. 

POPIERAJCEE narządów * moczowych 
ой 12 — 2 i od 4-6 

L.0.P.P ul. Mickiewicza 24. 

TTYETTTYTYWYTTTYTYTY 

  

tel. 277. 

zyki... Szczerze żałować można było tylko, 
że program koncertu nie zawierał utworów 
zupelnie tutaj nieznanych, zapowiadanych 
w afiszach. Właśnie w takiem wykonaniu 
dobrze byłoby te mowości poznać. 

* * * 

Następnego wieczora wystąpili młodzi 
awtyści włoscy: Amadeo Baldvino (wiolon- 
czelista) i Enrico Rossi - Vecchi (forte- 
pianista) „którego nie mogłem usłyszeć - 
m braku czasu. 

Gra wiolonczelisty wyróżnia się pięk- 
mym tonem, bardzo dużą techniką i silnym 
demperamentem muzykalnym. Wszystkie 
te zalety obiecują bardzo wiele na przysz- 
łość, gdy talent jego całkowicie się roz- 
winie i nastąpi dojrzałość artystyczna. 

* * * 

Po raz pierwszy usłyszeliśmy jednego 
z dalszych laureatów. Międzymarodowego 
Konkursu Szopenowskiego,  fortepianiste 
sowieckiego Izo Elinsona. ` 

Gra jego pełna temperamentu i techni- 
cznie wysoko mozwinięta zdradza jeszcze, 

w pes*mym stopniu, niedojrzałość estrado- 
wą i dla tego wrażenia głębszego nie wy- 
warła choć maogół cieszyła się powiodze- 
niem. Oby już raz przestali pianiści gry- 
wać na ikoncertach utwór Strawińskiego 
„Pietruszka”, o tyle wyśmienity w orkie- 
strze, o ile nieznośny swą monotonną ha- 
łaśliwością ma fortepiamie!. . . 

_Zwycżajem dorocznym z okazji Dnia 
Zadusznego, wykonano trzykrotnie przy li- 
cznym udziale publiczności, piękme .„Wid- 
ma'* Moniuszki, do słów Mickiewicza. Par- 

  

- |. „PRZEDWIOŚNIE У ее аНЫ мке 
Ё 

B. Samkorski, M. 

  

  

Parcelacja maj. 

Landwarów 
Działki 

Kcmunikacja 
Warunki kupna: 

reszta ratami 

pociągami 

letniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad Įeziorem, rozmaiteį wieikošci. 

i autobusem co godzinę, 
część pożyczką długoterminową, 

miesięcznemi. 

Cena 6d 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

j w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

Sprzedam psa 
boksera dwuletniego. — 
Białostocka 6 — 1 
4—5 ccdziennie, 

  

Kupno 
1 SPRZEDAŻ 

RĘPYTTYTYPWYWYVYYYYY 

.. . - mmm "EEE Eu 

Fortepian Lekcie 
Beckera — najnowszej 
konstrukcji, krzyżowy, MR — 
sprzedam ul. Košciuszki 
12 m. 19. 

Masło i 
wyborowe (šwiežnikie Ч 
po 4,40 kilo oraz ser a 3. 

L=gons 
de francais 

mėtbode faciie, progres 

  

  

  

litewski kryzysowy na keli 
gó» ki po 180 „Poleca Lekcji 

„ Czerwiński, ulica 
Wileńska 42 (vis a vis śtenograj 

BL OAS 05 aptikus ij gran: 
za ”^ townie. Ludaisiska 5 

m 
Poszukują — — 
PRACY AAA AAAAAAAAAAAAALAMAS 

УРУУУУУУУТУУ Lokaie 
-- »-  FFYTTYWYYYYYYYYTTYTY 

Prani m a 
я MIESZKANIA poszuknje wykwaliłiko- 

wana praczka, Popław- 
sza 17 m. 8 — Hryho- 
rowicz. 

4 i 5 pokojowe do wy 
najęcia z wygodami. — 
Cfisrna 2. latormacje n 
dozorcy. 

  

tje solowe odśpiewali ze zwykłym sobie 
powodzeniem pp.: W. Hendrychówna, 

prof. Adam Ludwig, który też reżysero- 

imał widowisko, oraz Eug. Olszewski. Re- 

cytacje wygłosili p. Janina Sumorokowa i 

jeden z artystów teatru dramatycznego. — 

Chór Akademicki oraz orkiestra pod batu- 
tą kapm. Władysława Szczepańskiego, — 

rzetelnie się przyczynili do powodzenia, ja- 

kiem się słusznie wykonawcy wiekopom- 

nego dzieła cieszyli. Odśpiewano jeszcze z 

towarzyszeniem orkiestry, dwa wyjątki z 

„Requiem* Mozarta, zdobywając  słuszme 

oklaski. 

  

  

* * * 

Niemałe zainteresowanie wzbudził wie- 
ezór dwóch śpiewaczek miejscowych: Niny 

Grewcewowej (mezzo - sopram) i Wałen- 

tyny Czuchowskiej (sopran). Bardzo przy- 
jermny w brzmieniu i dobrze opanowany 
głos oraz muzykalne wykonanie przez p. 
Grewcewową aryj i pieśni jpozostawił na- 
der korzystne wrażenie. Dźwięczny Sopra: 

i miezwykłą muzykalność p. Czuehowskiej 

— mawiasem mówiąc, bardzo też utałento- 

wanej pianistki — przedstawiły się bandzo 
pochlebnie i obiecująco w dużym i odpo- 
wiedzialnym programie. Obie koneertant- 
ki były bardzo życzliwie przyjmowane i 

zmuszane do Śpiexów  nadprogramowych. 
* * * 

Niezwykle interesującym był „Wieczór 

Karaimski' w Związku Literatów, który 

zgromadził wielką ilość słuchaczów. Zna- 

czma część programu była nadawana przez 
radjo. Oprócz ciekawych referatów o hi- 
storji i kulturze swoistej tego mielicznego 

go narodu, prawdziwie ładne i oryginalne 

  

(POTRZEBNE 

4 - pokojowe z wszel- 

certa'ns. Montwiłłowski kiej 

ui, Mickiewicza 4, m. 2, į 

  

MIESZKANIEMIESZKANIE 
6 pokojcwe do wyts- 
j.cia J J.sińskiego 7 

MIESZKANIE 

kiemi wygodami, — w 
centrum, nie na parte- 
rze w cenie do 100 zł. 
Zapiacę za kwartał, — 7 jo pokcjowe, świeżo 
Łaskawe zgłoszenia do odremontowane — ze 
administracji dła W. wszelkiemi wygodami 

jasne, ładne do wynme- 
jęcia. Zsmkowa 18. — 
Dozorca wskaże.: 

MIESZKANIE 
3 pokoje z kuchnią 

wszelkie wygody. 
Do sanaeca Popław- 

ka 29. 
MIESZKANIE 
2 poso owe z kuchnią 
i wygodemi do wyns 
jęcia, Wiłkomierska 5-2 

  

Mieszkanie 
2 pokoje z kuchnią do 
wynajęcia. Dowiedzieć 

  

  

  

się Białostocka 6 — 1 ВЫЕРНИСОО РИЧПИОНИТ 
codziennie od 3 pepoł. Zguby 
do 4.30 EEE AE KINAS 

LOKAL ZGINĘŁA 
DO WYNAJĘCIA  wyżlica niemiecka -- 

na biuro, skład, pra- NELLI centkowana Ia“ 
cownię itp. Ul. Zamko- cy, uszy ciemnobronzo- 
wa 4 w dziedzińcu,-- we, z ogonem, — na 
tamże mieszkanie. predniej łapie znaczna 

* blizna. Znałazca” prosze 
Odnajmuje SiĘ ny za wynagrodzeniem 

2 pokojowe mieszkanie zawiadomić: poczta Ra 

  

  

(gaz, centralne ogrze- doszkowicze —- fani - 
wanie) Mostowa 3 A szewski. 

m. 26 -- -- 

  

były jego pieśni ludowe, które nieuczenie, 
lecz nader muzykalnie, miłemi głosami od 
śpiewały w duecie młodziutkie siostry — 
Łobanosówny, a p. Lidja Szole wybomie 
odegrała na fortepianie kilka tańców na- 
rodowych. Produkcje muzyczne znalazły 
powszechne uznanie, dając możność usłysze 
nia muzyki bardzo melodyjnej i maszemu 
cgółowi zupełnie nieznanej. 

Całkiem zrozumiałe zaciekawienie wzbu 
dził występ — po raz pierwszy w Wilnie 
— warszawskiego fortepianisty Bolesława 
Kona, polskiego zdobywey nagrody na 

tegorocznym Międzynarodowym. Konkur- 

sie Szopenowskim. Z ochotą stwierdzić 

można, że młody artysta oczekiwań mie 
zawiódł, okazując się godnym współzawod- 
mikiem swych utalentowanych rywali. 
Obfity i bardzo stylowo różnorodny prog- 
ram pozwolił ocenić grę antysty wieło- 
stronnie. Trafne ujmowamie charakteru 

poszczególnych utworów, piękny ton we 

wszystkich stopmiach siły, świetna tech- 

nika i wszystko ożywiający temperament 
wraz z niewymuszoną interpretacją — ро- 
zwalają zaliczyć koncertanta do majbar- 
dziej sympatycznych postaci estradowych. 
W. polonezie As-dur Szopena możmaby 

życzyć mniejszej chwiejności tempa, a 

w inmych utworach okazywał artysta. chwi- 

łami skłonność do modnego obecnie nad- 

miernego przyśpieszania, lecz były te dro- 

bne usterki w porównaniu z  wielkiemi 

załetami niewątpliwie »różącemi przyszłość 
pierw ną. ‚ 5 

Michał „Józefowicz 

я PEPE US NSS анн 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński.


