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Zamach bambowy na torze Ingrandes- 

Nantes na pociąg wiozący premiera Her- 

riota, znowu przypomina Europie o ist- 

nieniu kwestji mniejszościowej we Fran- 

cji. Pierwsze sygnały alarmowe tej spra- 

wy rozległy się coprawda w innej dzici- 

nicy trancuskiej, a mianowicie w Alza- 

cji i Paryżu, kiedy to przed paru laty od 

kul zamachowca - separatysty alzackiego 

poległ jeden z wyższych urzędników są- 

downictwa francuskiego. Proces, który 

następnie się odbył, odsłonił rąbek sto- 

sunków francuskich, ukazując zdumionej 

Europie, że w Alzacji są ludzie i grupy, 

niezadowolone z obecnego stanu rzeczy. 

Źródeł tego niezadowolenia, które itak 

tragiczne przybrało formy, jest wiele. 

Dość wymienić dwa główne: nacjonalizm 

francuski, pragnący w tri miga przerobić 

wszystkich na 100:procentowych Fran- 

cuzów i antyklerykalny kurs polityki ga- 

binetów lewicowych. Prasa francuska pi- 

sała wówczas dużo o intrydze zewnętrz- 

nej, wyraźnie wskazując na rękę niemiec- 

ką w całej akcji separatystycznej alzat- 

czyków. Prasa trancuska wybrała najłat- 

wiejszą drogę załatwienia tej drażliwej 

sprawy: gdy jest dużo przyczyn o któ- 

rych mówić nie wypada, wówczas najle- 

piej jest cisnąć oskarżenie o obcą intry- 

gę. W każdym bądź razie pozostaje fakt 

znamienny, że najsilniejsze odruchy sepa- 

ratystyczne miały miejsce we Francji 

wówczas, gdy u władzy były gabinety le 

wicowe. 
Coś podobnego dzieje się obecnie w 

Bretonji. O ile jeszcze w stosunku do Al- 

zacji pomawianie o intrygę obcą mogło 

mieć chociaż cień prawdopodobieństwa, 

tutaj oskarżenie to wydaje się więcej niż 
śmieszne. Bretanja od roku 1532 zwią- 

zana unją z Francją, jest raptem terenem 

groźnych zamachów terrorystycznych, 
coś tam musi być grubo nie w porząd- 

ku i muszą być jakieś głębsze przyczy- 

ny, które pchają do tej ostatecznej formy 
walki politycznej, jaką jest terror. 

Z strzępków wiadomości, które prze- 

dostają się za granicę Francji dowiaduje- 

my się, że już oddawna istnieje w Bre- 
tanji silny ruch opozycyjny. Początkowo 
miał on charakter walki o pewne prawa 

narodowo - kulturalne, ale z biegiem cza 

su wobec nieprzejednanego stanowiska 

centralizmu francuskiego, uległ radykali- 
zacji i teraz hasłem jednoczącem bretoiń- 
czyków jest żądanie autonomji a nawet 
całkowitej niepodległości. Ostatnie akty 
terroru, jak zburzenie w sierpniu br. pom 
nika jedności bretońsko - francuskiej w 
Rennes i zamach na pociąg Herriota, sa 

właśnie dziełem organizacji „niepodległo 

*ciowców*. 
Prasa francuska zamach pod Nantes 

nazywa skromnie „manifestacją”. Można 

itak, ale trzeba przyznać, że była to ma- 

nitestacja niezwykła i miała zupełnie wy- 
raźne cele polityczne. Najbliższym było 

niewątpliwie przypomnienie Europie, w 

przeddzień zebrania się Rady Ligi Naro- 

dów, że kwestja mniejszościowa istnieje 

we Francji. Mniejszości we Francji znaj- 

„dują się w tej ciężkiej sytuacji, że nie mo- 

gą odwoływać się bezpośrednio do insty 
tucji genewskiej, zamach więc był pośre- 

dnią drogą apelacji. 

Gdyby podobna „manitestacja'* mniej 
szościowa miała miejsce np. w Polsce 
lub któremś z państw, które podpisało 

  

  

traktat o mniejszościach, możemy sobie 

wyobrazić, jaki hałas i gwałt wszczęłaby 

radykalna prasa trancuska. Rozmaite L.i- 

gi Praw i Ludzi ogłosiłyby manifesty o 

uciśnionych narodowościach, ronionoby 

strumieniami łzy, apelowano do wielkich 

haseł demokracji, słowem puszczonoby w 

ruch cały arsenał tak modnych dzisiaj 

frazesów. Na miejsce zjeżdżaliby rozme- 

ici eksperci dziennikarscy, aby badać 1 о- 

swietlać sprawę. Biedni bretończycy są w 

pozycji o wiele gorszej, nie mają takich 

sojuszników i nawet skargi napisać do 

Ligi Narodów nie mogą, bo oficjalnie nie 

istnieją. 

Zamach na pociąg Herriota jest do- 

sadną ilustracją kwestji mniejszościowej 

wogóle, która stała się dla państw, któ- 

rym narzucono traktat o mniejszościach, 

środkiem presji politycznej, wykorzysty- 

wanej przez te mocarstwa, które nie mają 

tych formalnych zobowiązań, mimo że 

kwestja mniejszości tak samo tam istnie- 

je, a nawet jak dowodzą ostatnie wypad- 

ki, jest znacznie bardziej zaogniona. 
Sz. 

AMBASADOR SKIRMUNT 
ODZNACZONY 

WARSZAWA. PAT. Dzisiejszy „Moni- 
tor Polski" zamieszcza zarządzenie Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, madające — 
złoty krzyż zasługi p. Konstantemu Skir- 
muntowi, Ambasadorowi Rzeczypospolitej 
w: Londymie za zasługi ma polu dyplomaty- 
cznem. 

Pogrzeb 

ś.p. Ludwiki Raczkiewiczowej 

WARSZAWA PAT. W dniu 22 b. m. 
2 kościoła św. Aleksandra odbył się. po- 
grzeb Ś. p. Ludwiki z Łukaszewiczów Racz- 

kiewiczowej. Po mabożeństwie mastąpiło 
wyprowadzenie zwłok ma cmentarz Powąz- 

kowski do grobu rodzinnego. W uroczy- 
stości żałobnej prócz najbliższej wodziny 
zmarłej wzięli udział pp. ministrowie Za- 

wadzki, Pieracki, Jędrzejewicz i Ludkie- 
wicz, marszałek Sejmu Świtalski, wice- 
marszałek Senatu Bogucki, podsekretarz 
stanu Korsak, ks. Żongołłowiez i Gallot, 
prezes NIK gen. Krzemieński, generalicja, 

szef gabinetu wojskowego p. Prezyde nia 

Rzeczypospolitej płk. Głogowski, szef 
kancelarji cywilnej p. Prezydenta dr. Chel- 
czyński i in. Na grobie zmarłej złożono kil- 
kadziesiąt wieńców. 

  

Nowa organizacja roku 
szkolnego 

Dowiadujemy się, że ministerstwo oświa 
ty przygotowuje obecnie rozporządzenie — 
ministra wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego w sprawie organizacji roku 
szkolnego 

Rok szkolny według tego rozporządze- 
ma ma trwiać od: 20 sierpnia do 19 sierpnia 
włącznie następnego roku kalendarzowego. 
Rok dzielić się będzie — na dwa półrocza 
szkolme i cztery okresy, oraz ferje zimowe 
i ferje letnie. 

Pierwsze półrocze tuwać będzie od 20 
sierpnia. do 22-go grudnia włącznie i dzielić 
Się ma na dwa okresy od 20 sierpnia do 20 
października i od 21 paździermika do 22 
grudnia. Drugie półrocze tmwać będzie od 
16 stycznia do 15 czerwca włącznie i dzie- 
lić się będzie rówmież na dwa okresy — od 
16. I. do 31 III. i od 1 IV. do 15 VI. 

Ferje zimowe trwać mają od 23 grud- 
mia do 15 stycznia następnego roku kalen- 
darzowego, zaś ferje letnie — od 16 czerw- 
ca do 19 sierpnia. : 

Rozporządzenie o organizacji roku 
szkolnego dotyczyć będzie państwowych i 
publicznych szkół powszechnych, szkół 
średnich ogólnokształcących, zakładów — 
kształeenia nauczycieli i szkół zawodowych 

Echa zamachu na Herriota 
PARYŻ. PAT. Pisząc o próbie zama- 

chu ma Herriota „Avenir” zaznacza, że w 
akcie tym znać rękę obcą, oraz że działal- 
ność dziennikarza. miemieckiego Koerbera 
we Framcji miała ma celu spopularyzowanie 
haseł Hitlera o istnieniu we Francji dwóch 
ciemiężonych mniejszości — bretońskiej i 
alzackiej. Jest. to w każdym razie manewr, 
którego cel jest namazie miejasny lecz prze- 
eiwiko któremu należy się bromić. 

P iii i ZRDCTEDCZWE SA TRO ZEOCA 

NOWY REKORD LOTNICTWA 
SOWIECKIEGO 

MOSKWA. PAT. Lotnik sowiecki Piąt- 
kowski nanowym samolocie „A. I. K. 7* o- 

siągmąl rekordową szybkość, wynoszącą 

325 klm na godzinę. 

PARYŻ PAT. W związku z zamachem 
pod Ingrandes do ministenstwa spraw za- 
granicznych madeszły w dalszym ciągu 

słowa szczerej sympatji od ambasadorów 
Hiszpanji i Sowietów, z ambasady niemie- 
ckiej, od ministrów pełnomocnych Rumu- 
nji, Węgier, Bulgarji Venczueli, Egiptu. Ło 

twy, i Austrji. Prócz tego Herriot otrzymał 
depesze od Johna Simona, von. Neuratha, 

od zarządu Nor'wegji, Hiszpanji, Turcji. 
Rumunji, Belgji i Austrji. 

* о* * 

PARYŻ. PAT. Herriot przyjąl deputo- 
wanych z Cote du Nord i Finstere, którzy 

stwierdzili zupełną lojalność bretończyków 
w stosunku do Francji, potępiając jedno- 
cześnie jak najsurowiej nieodpowiedzia|- 
mość wystąpień rzekomych autonomistów, 
z których wielu jest obcego pochodzenia. 
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GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Ksiegamnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEj — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski, 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 

MOLOLECZNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 

STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch”, 
SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ui, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewja —Bjuro Gazetowe, uł, 3 Maja 5 

WIŁEJKA POWIATOWA — ui, Mickjewicza 24, F, Juczewska. 

WARSZAWA — Tow, ślkięparoj ci, „Roca; 
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Decyzja Hitlera oczekiwana jest dziś rano.—Przywódcy partyj prowadzą 

WERSALSKI GEST HITLERA. 

BERLIN. PAT. — Dziś przed połud- 
niem sekretarz stanu Meissner zreferuje 
prezydentowi Hindenburgowi treść listu, 
nadesłanego wczoraj wieczorem przez 
Hitlera. jak stwierdza komunikat urzędo- 
wy, list ten, zaadresowany do sekretarza 
stanu Meissnera, zawiera szereg pytań, 
na które zostanie udzielona odpowiedź w 
ciągu dnia dzisiejszego. 

Zaadresowanie listu z pytaniami na 
ręce sekretarza stanu, koła polityczne iq- 
terpretują jako akt kurtuazji, mający na 
celu uniknięcie stawiania pytań bezpośre 
dnio prezydentowi. Odpowiedź na te ру- 
tania udzielona zostanie również na pis- 
mie. 

Według doniesień prasy hugeubergow 
skiej, pytania Hitlera dotyczą tego, co pre 
zydent Hindenburg rozumie przez pewną 
i zdolną do pracy większość w Reichs- 
tagu, oraz czy rząd, o którym mowa, 
mógłby pracować przy pomocy art. 48 
kenstytucji, dotyczący wydawania dekre- 
tów przez prezydenta Rzeszy. 

W rokowaniach między narodowymi 
socjalistami a centrum nastąpiła przerwa. 
Podjęcie ich nie nastąpi przed wyjaśnie- 
niem kwestyj, poruszonych w ostatnitn 
liście Hitlera. Równocześnie specjalną u- 
wagę zwraca się na zachowanie się ba: 
warskiej partji ludowej, której przewod: 
niczący, po przyjęciu u Hindenburga, po 
wrócił do Monachjum i nawiązał w ponie- 
działek kontakt z szeregiem wybitnych 
przedstawicieli partji, poczem znowu od- 
jechał do Berlina, aby wziąć udział w 

Hindenburg odpowiada Hitlerowi 
BERŁIN.PAT. — Odpowiedź prezydenta Hin 

denburga na zapytania Hitlera zakomunikowa* 
na została przywódcy narodowych socjalistów - 
we wtorek po południu w piśmie sekretarza 
stanu Meissnera. Treść obu listów trzymana 
jest przez koła urzędowe w ścisłej tajeranicy. 
Hitler miat zażądać ścisłego ustalenia, czy mi- 
sja, przekazana mu przez Hindenburga, polegać 
ma na utworzeniu rządu prezydjalnego, mogą- 
cego liczyć na poparcie Reichstagu, czy też ma 
to być gabinet większości parlamentarnej, ko- 
rzystający z prerogatyw rządu prezydjainego. 
Koła narodowo - socjalistyczne oświadczają, że 
warunki Hindenburga z jednej strony utrudnia- 
ją utworzenie rządu parlamentarnego, z dugiej 
nie dają Hitlerowi, jako ewentualnemu szefowi 
gabinetu prezydjalnego, wystarczającego opar- 
cia.o art. 48 konstytucji w stosunku do Reichs- 
tagu. Według iniormacyj biura Conti, sekretarz 
stanu von Meissner w odpowiedzi swej stwier- 
dza, że zdaniem prezydenta Hindenburga kon- 
cepcja rządu prezydjalnego zgóry wykłucza mo- 
źliwość, aby do tworzenia powołany mógł być 
przywódca jakiegokolwiek bądź stronnictwa po- 

  

Niepokój na giełdzie londyńskiej 
LONDYN. PAT. — Na dzisiejszej gieł 

dzie londyńskiej panował pewien niepo- 

kój. Funt angielski był poważnie zach- 

wiany. Wczoraj kurs funta przy zamknię 

ciu wynosił 3,27 dol. Dziś przed połud- 
niem funt spadł do 3,255 dol., osiągając 

swój najniższy kurs w roku bieżącym. 

Po południu nastąpiła poprawa i funt 

przy zamknięciu notowano 3,2675. Rów- 

nocześnie złoto podskoczyło o 7 pensów, 

dochodząc do ceny 126 szylingów i 1 

pens za uncję. 

Całe City z największem naprężeniem 

poufne narady 
posiedzeniu frakcji bawarskiej partji lu- ta Hindenburga. W skład tej komisji we- 
dowej Reichstagu, wyznaczonem na wto- Szli między innymi Grzegorz Strasser, po- 
rek przed południem. seł Frick i Goebbels. : 

Wydany w sprawie rokowań berliń- Wediug memorjału wyłonienie więk- 
skich komunikat zarządu bawarskiej par- szości parlamentarnej na warunkach, 
tji ludowej wysuwa szereg zastrzeżeń w przedłożonych przez prezydenta Rzeszy 
sprawie objęcia stanowiska kanclerza jest niemożliwe. Pozatem memorjał precy 
przez Hitlera. Partja zastrzega sobie przy zuje szereg modyfikacyj, dotyczących wa 
tem możność wystąpienia ze sprzeciwem runków utworzenia gebinetu prezydjalne- 
w razie powierzenia misji tworz. rządu go w myśl postulatów narodowo - socja- 
Hitlerowi. Bawarska partja ludowa wysu- iistycnych. Utrzymuje się w dalszym cią- 
wa szereg warunków, od których uzale- gu przekonanie, że definitywną odpo- 
żnia wypowiedzenie się w sprawie ewen wiedź Hitler wręczy prezydentowi Hin- 
tualnego popierania względnie tolerowa denburgowi dopiero we środę przed po- 
nia jakiegokolwiek rządu pod kierunkiem iudniem. 

Mitiecz: „KANCLERZEM ZOSTAĆ MOŻE 
HITLER JESZCZE SIĘ NIE ZDECY- TYLKO HITLER" 

DOWAŁ BERLIN. PAT. W wywiadzie, udzielonym 
BERLIN. PAT. — Krążące we wtorek dziennikowi bremeńskiemu „Nord-West Deut- 

wieczorem pogłoski o rzekomem przyję- Sche Zeitung", były prezydent Banku Rzeszy 

ciu przez Hitlera misji tworzenia gabine- Schacht — na pytanie, czy chciałby zostać kan 

tu zostały we wtorek wieczorem katego- clerzem, odpowiedział: „Kanclerzem obecnie 20 

rycznie zdementowane. Niemniej jednak stać może tylko Hitier". : 

podkreśla się we wspomnianych kołach, Na pytanie, czy Hitler przyjmie postawione 

że decyzja kierownictwa partji narodowc- mu warunki dla otrzymania misji utworzenia 

socjalistycznej w tym względzie już za- gabinetu, Schacht odpowiedział: „Człowiek, ma 

padła. Narady przywódców narodowo- jący tak odpowiedzialne zadanie do spełnienia, 

socjalistycznych ciągnęły się do późnego nie powinien być krępowany  ograniczeniacu! 

wieczora. W toku dyskusji dochodziło do dotyczącemi metod, jakie należy zastosować".-- 

ostrych starć, między poszczególnymi W zakończenia wywiadu Schacht oświadczył, 

przywódcami. W wyniku obrad wyłonio- że Hitler 13 sierpnia nie żądał całej władzy, lecz 

no komisję, która niezwłocznie przystąpi- całej odpowiedzialności. 

ła do opracowania memorjału, precyzują- —— jeżeli Hitler nie zostanie dziś koncierzem, 
cego szczegółowo stanowisko  partji na- (4 zostanie nim za 4 miesiące. On może czekac” 

rodowo - socjalistycznej w sprawie 5-ciu 2 

warunków, wydiaaętycti przez prezyden- REPRESJE W STOSUNKU DO PRASY 

SOCJAL - DEMOKRATYCZNEJ. 

BERLIN PAT. W dniu dzisiejszym ca- 

ła prasa socjal - demokratyczna naobsza- 

wze Dolnej Nadrenji została ma m 

i a myśli wyłącznie rząd, oparty o więk- mie władz prowincji zawieszona. ma ol 

a. EZ 0: e 75 dni. Zakazem objęte są organa partji s0- 

Niezwłocznie po otrzymaniu pisma Meissne- socjal - demokratycznej w Essen, Duester- 

ra, Hitler zwołał do swej kwatery w hotelu ergų, Dusseldorfie, Krefeld, Neuss i Wup- 
Kaiserhot głównych przywódców  partji socja- pertal. Zawie ie nastąpiło z powodu о- 

fistycznej. Przez całe popołudnie toczyły się po- blk. sala a dzienńśka soGial > de 

uine narady, od wyniku których zależy, o i dała M S aaa akstis ais 
S SR se dp ofiao. mokra: 4 : 

w jakiej formie Hitler przyjmie misję, zaofiart | K НЕ 

wańą mu przez prezydenta Hindenburga. 

LL 

litycznego. Hindenburg podkreśla pismo 

Meissnera — zwracając się do Hitlera, miał 

  

W kołach politycznych krążyły pogłoski, 
że Hitler zwrócił się już do E 
nictw z zaproszeniem na pe acje. Mówi się 
również © niezwykle intensywnej akcji byłego mentu 

prezydenta Banku Rzeszy BRC rs e Otwarcie parla 

rzybylego tu na wezwanie era księcia Ko- 

Dies Golas, zmierzającej s POL nie- angielskiego 

miecko - narodowych oraz Stahlhelmu dla przy ról w towarzystwie 

szego rządu Hitlera. — Schacht odbył w dniu „LONDYN. Apr ua B 
22 bm. po południu konierencję z Hugenber- królowej dokonał w: iu 2 A di 

giem. Decyzja Hitlera oczekiwana jest jednak go obwancia drugiej sesji parlam niu. 

nie wcześniej, jak we środę rano. wygłosił mowę tromową, w której dał wy- 

raz madziei, iż światowa konferencja go- 

spodarcza. doprowadzi do (DOnozi umienia, 

które przyczyni się do usunięcia trudności 

z jakiemi boryka się dziś cały świat. Rząd 

— głosi dalej orędzie królewskie — brać 

będzie nadal czynny udział w pracach 

oczekuje wyniku narad Hoovera z RO0se gonferencji rozbrojemiowej, zmierzającej 

veltem, aczkolwiek wynik tej konierencji do zawarcia międzynarodowej konferencji 

będzie prawdopodobnie wybitnie ujemny W Sprawie Z. o : я, 

Jeżeli się okaże, że obecny i przyszły jak Pe tołu tac 

prezydenci Stanów Zjednoczonych nie propozycje, zmii ze; 20 alk aaglsiej idą 

mają zamiaru rzucić na szalę całego swe cego rozsoju komstytucji Indyj. 

go autorytetu i domagać się chwilowego ; 

chociażby zawieszenia zapłaty długów Nowy projekt załatwienia 

APN OO BRE sporu mandżurskiego 
L r LONDYN. PAT. Jak donosi „Daily 

Pesymiści twierdzą nawet, że na 1-go -pejegraph" w związku z różnicą zdań mię- 

grudnia kurs ten wynosić będzie 3,20 doł. dzy Chinami a mó co do tego, = 

i w Paryż sporem mandżunskim zajmować się ma Ra- 

W e = Ligi, czy Zgromadzenie, w kołach dy- 

KUERIZTWRRZEROZCEE NEU SOZERG Z AZZOZRE DODEROOTRDZZZOC OWE ZOWOZACYOBE ZORG „|omatycznych powstal nowy projekt, mia- 

Inauguracja fiimu 

   
W kinie „Atlantic“ w Warszawie odbył się 

pokaz próbny pierwszych polskich filmowych 
tygodników dźwiękowych, wyprodukowanych 
przez Wydział Filmowy Polskiej Agencji Tele- 

graficznej. Tygodniki te zawierają liczne zdję- 
cia zagraniczne, uzyskane w drodze wymiany z 
zagranicznemi wytwórniami filmowemi. Pokaż 
ten zaszczycili swą obecnością: p. prezes Rady 
Ministrów A. Prystor, podsekretarze stanu pp: 
Nakoniecznikof(- Klukowski, Stefan Starzyński, 

nowicie zwołania specjalnej komferencji 

konsultacyjnej tych mocarstw, które pod- 

pisaly konwencję waszyngtońską. 

Układ waszyngtoński przewiduje podo- 
bną konferencję konsultacyjną. Między in- 
nemi miałaby ona i tem plus, że umożli- 

wiłaby: Ameryce, mie należącej do Ligi Na- 
rodów, wzięcia bezpośredniego udziału w 
naradach, Iktūremi jest wysoce  zaintere- 

sowana. 

dźwiękowego PAT. 

  

GENEWA. PAT. — Minister spraw 
zagranicznych Beck odbył w dniu 22 bm. 
przed południem rozmowę z sir Erikiem 
Drumiiondem. Podczas tej pierwszej 
swojej rozmowy z sekretarzem general- 
nym Ligi, minister Beck omówił wszyst- 

Drzewiecki i Rożniewski, prezes NE 
Trybunału Administracyjnego p. jan Kanty Pię A > 
tak, admirał Świrski, dyrektorowie Departamen da o godzinie 6,35 rano przybył do Pa- 
tów dr. Fabierkiewicz, dr. Hilchen, wicewoje- ryża Trocki. 
woda Olpiński itd. : * * & 

a ks WIA: Pry _ DUNKIERKA. PAT. Trocki wraz z oto- 
stora (x), obok na lewo stoi prezes Najwyższe- „ imie 1210 Pod 

; ini т . Piętak (1), czeniem przybył tu o godzimie 12. Ё 
go Trybunału Administracyjnego p. Pięta! (1), dyskretną toną funkejonar: służby 
na prawo p. podsekretarz stanu Nakonieczni- т Ё 

]‹оіір- Klukowski (2): bezpieczeństwa Trocki odjechał niezwło- 

PARYŻ. PAT. — W dniu 22 listopa- 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe į tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjniaje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowcinje, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. с B kio й ь я 

yzys gabinetowy w Niemczech trwa " ELEGRAMY KONFERENCJA KOLEJOWA 
POLSKO - SOWIECKA 

WARSZAWA PAT. Dnia 22 bm. xoz- 

poczęła się w warszawskiej dyrekcji kole- 
jowej konferencja kolejowa polsko - so- 
wiecka, która zajmie się ułożeniem roz- 
kładów. jazdy wszystkich pociągów, utrzy- 
mujących ruch sąsiedzki polsko - sowiec- 

ki. Chodzi tu o pociągi: kursujące na 
przejściach granicznych Zahacie — Faryno 

iwo,  Olechnowicze —Radoszkowicze, — 

Stołpce — Niegorełoje. Mikaszewicze -— 
Żytkowicze, Zdołbumow — Szepietówka i 
Podwołoczyska — Wołoczyska. W kon- 
ferencji bierze udział delegat sowieckiego 
komisarjatu komumikacji oraz przedstawi- 
ciele dyrekcyj kolejowych w Wilnie, Ra- 
domiu i Lwowie. Zmiany rozkładów  jaz- 
dy wejdą w życie z dniem 15 maja 1933 r. 

ALEJA POR. ŻWIRKI I INŻ. WIGURY 

GRUDZIĄDZ. PAT. — Na posiedzeniu 
rady miejskiej uchwalono madać dwom u- 
licom, prowadzącym do lotniska iwojsko- 
wego — jednej nazwę „Aleja por. Źwimki”, 
a drugiej — nazwę „Aleja inż. Wigary'. 

BRZYTWA I REWOLWER 

BYDGOSZCZ. PAT. Zamieszkały 
Świeciu 21-letni Stefan Kowalski w marcu 
r. b. poderznął gardło brzytwą swej narze- 
czonej Annie Mrozównie, w mieszkaniu jej 
matki. Ponieważ przewód sądowy ustalił, 
że Kowalski dokonał mordu na usilną proś- 
bę swej narzeczonej, przeto skazany zostal 
na jeden rok więzienia. 

Po wyjściu z więzienia Kowalski zgło- 

sił się u matki zamordowanej Framciszki 
Mrozowej i wm tym samym pokoju, gdzie 
dokonał mordu ma Mnrozównie, wystrzałem 
z rewolweru pozbawił się życia. 

NOWY LOT AMY JOHNSON 

LONDYN. PAT Lotniezka Amy Joh- 
som postamowiła dokonać próby pobicia 
własnego rekordu lotu na trasie Capstadt 
— Londyn. Lotu tego lotniczka zamierza 
dokonać «w. kiwietniu moku przyszlego. 

KONCERT KIEPURY W WIEDNIU 

WIEDEŃ. PAT. Jam Kiepura dał wczo- 
raj wieczorem w: wielkiej sali Komzerthau- 
su koncert, który, jak stwierdzają dzisiej- 
sze dzienniki: był niebywałym sukcesem na- 
szego rodaka. Tłumy publiczności oblega- 
ły Konzerthaus, starając się dostać do 
środka. Służba i policja z trudem zdoła- 
ły utrzymać porządek. Na program kon- 
certu złożyły się axje operowe oraz pieśni 
r kie. Krytyka wiedeńska, stwierdza, że 
Kiepura poczynił znaczne postępy *% swym 
śpiewie. Jest omni ulubieńcem publiczno- 

ści wiedeńskiej, która jest dumma, że pierw 
sze występy europejskiej sławy śpiewaka 
odbyły się w: Wiedniu. 

TRZĘSIENIE ZIEMI W NADRENII 

FRANKFURT n/Menem. PAT. Apara- 
ty sejsmografiiczne obserwatorjum w, Du- 

ssełdorfie zarejestrowały ubiegłej nocy o 
g. 0. 37 — 4 minutowe trzęsienie ziemi w 
Nadrenji i Westfalji. Trzęsienie dało się 
odczuć w Koblencji i Limburgu. Wstrząsy 
były tak silme, że popękały szyby w wielu 
domach. Szkody zresztą są nieznaczne. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT. Dziś w 5 dniu cia- 

gnienia 1-ej klasy 26 Polskiej Państwowej 
Loterji klasowej następujące większe wy- 
grane padły na Nr. losów: 

100.000 na 15.849, 15 tys. na 23349 po 
2 tys. ma 36658 i 119846, pozatem 40 premji 
po 1000 zł. padły ma Nr.— 49999, 135636, 
126202 63483 116644 86738 131084 142901 
91284 19964 468%0 138020 46939 49631 
67286 70692 74909 25843 61233 135592 
114102 111048 91636 13317 2980 132049 
45730 12538 132646 56500 17609 32599 
22950 125005 26981 128694 34825 136498. 
4133 7466 

—000———— 

Dwunastu ministrów na ławie 
oskarżonych 

MADRYT. PAT. — W byłym pałacu se- 

nackim rozpoczął się w dniu 22 bm. wielki pro- 

ces przeciwko uczestnikom zamachu stanu Prr- 
mo de Rivery. 

Na ławie oskarżonych zasiadło 12 byłych 
ministrów rządu de Rivery, oraz 5 generałów. 
Obrona domaga się uwolnienia oskarżonych, wy 
chodząc z założenia, że nie popełnili oni żadnego 

przestępstwa. 

w 

  

  

  

  

- Kenferencje min. Becka wGenewie 
kie aktualne kwestje działalności 
interesujące Polskę. 

Po południu minister Beck _koniero- 
wać będzie z sir Johnem Simonem i Paul- 
Boncourem. 

Ligi, 

  

Podróż Trockiego 
cznie do portu i uusiadł na pókład statku 
„Bernstroff” gdzie niezwłocznie zajął miej 

sce w swej kabinie. Trocki złożył przedsta 
wieielom prasy krótkie. oświadczenie, w 
którem podkreślił takt, z jakim władze 
francuskie wypełniły swój obowiązek z 

jego przejazdem. Trocki odmówił udziele- 
mia wszelkich oświadczeń politycznych. 

 



SILVA RERUM šž 

Kurjer Poranny (325) porusza za- 
gadnienie stosunku rodziców do dzieci: 

Ogół rodziców z nielicznemi wyjątkami, 
nie interesuje się dzieckiem, uznaje je za wła- 
sność, podobnie jak jaką rzecz, nie uwzgięd- 
nia i nie rozumie specjalnych praw rozwojo- 
wych dziecka. wyróżniających je całkowicie 
od człowieka dorosłego i dlatego stosuje mie- 
tody wychowawcze skrajnie nieodpowiednie. 
Jedni bowiem żądają od dziecka całkowitej 
uległości w stosunku do starszych, stosują 
środki takie, jak: kara cielesna, groźby, strach, 
moralizowanie i t.p. Drudzy natomiast, z po- 
wdotu przesadnego umiłowania dziecka, pobła- 
żają mu całkowicie, zezwałają ra wszystkie je- 
go zachcianki, przez co doprowadzają do tego, 
że dziecko nie uznaje żadnego autorytetu. 

Takie są błędy i wykoszlawienia 
systemu wychowawczego, stosowanego,, 
przez ogół rodziców, nie doceniającycn 
odpowiedzialności wobec społeczeństwa, 
i narodu. Jakież jest wyjście? jak trze- 
ba wychowywać dzieci? 

Właściwy stosunek rodziców do dzieci po- 
winiea polegać na dobrze pojętej swobodzie 
dziecka, wzajemnej szczerości i calkowitem 
wzajemnem zaułaniu wychowawcy do wycho- 
wanka. Należy jaknajwięcej obcować z dzie- 
ckiem, zżywać się z niem, współpracować a 
przedewszystkiem trzeba je rozumnie kochać, 
bo jak powiada poeta „prawdziwą drogą do 
rozświetleń i rozwidnień, jest droga miłosci i 
wyrozuinienia.“ 

Dobrzeby było, aby w imię interesu dziec- 
ka, dom i szkoła zbliżyły się wzajemnie i dro 
gą całkowitej współpracy, wspólnie  kształto- 
wały duszę przyszłego obywateia państwa, tak, 
aby nie powstawały w nim rozdźwięki i zgrzy 

   

  

ty dlatego tylko, że dom postępuje wobec dzie- - 
cka inaczej, niż szkoła i naodwrót. 

Właśnie: wynik rozważań na temat 
wychowania młodzieży zawsze się kot- 
сга stwierdzeniem konieczności . ścisłej 
współpracy szkoły z rodziną. 

Tymczasem nietyle szkoła, czy ra 
dzina wychowuje młodzież, ile ulica i 
kino. Właśnie kino... 

Gazeta Lwowska (267) podaje sta- 

tystykę, dotyczącą rozwoju kina w Pol- 
SCE: 

W porównaniu z r. 1923, ilość kin z 423 
wzrosła do 771, t.j. o 80 proc., z ogólnej ilo- 

ści na Warszawę przypada 7,8 proc., na woj. 

centrałne (bez Warszawy) 34,2 proc., na wscho 

dnie 9,1 proc., na zachodnie 26,3 proc. i na 
południowe 22,6 proc. wiejsc we wszystkich 
kinach liczono 248,819, w tem na Warszawę 

przypada 13,7 proc., na woj. centralne 32.9 

proc., na wschodnie 7,2 proc., na zachodnie 

26.1 proc. i na południowe 20,1 proc. W Wae- 

szawie mają przewagę kina duże, we wschod- 

nich zaś województwach małe, przeciętna zaś 

ilość miejsc kinie w całej Polsce wynosi 322,7, 

Są to zatem'raczej kina małe. 2 

Na pierwszem miejscu pod względem dni 

widowiskowych stoi Warszawa, wówczas bo- 

wiem, gdy całej Polsce dni tych było 179,166 

i na jedno kino wypada 235,4 dni, w War- 
szawie wypada 331,9 dni, natomiast w woj. 

centralnych 231,2 we wschodnich 253,9, w 

zachodnich 237,8 i w południowych 193,0. W 

Warszawie za tem każde kino było czynne w 

ciągu przynajmniej 11 miesięcy natomiast w 

woj. południowych zaledwie w ciągu 6 i pół, 

a w pozostałych około 8 mesięcy. 

Ano: chociaż w jednej dziedzinie na- 

szego życia jest niewątpliwy postęp! 
Lector. 

WĘGIEL | KOKS 
GÓRNOŚLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Górnosl. „PROGRESS* 
| Wsgouowo i od jednej tonny w szczelnie 

zamkniętych i zaplombowenych wczach 

WiLNO, 
dostarcza 

Jsgiellońska 3, 
| M. DEUL Tel. 811 

  

  

      

  

EGZYSTUJE OD 1890 r. 
Składy: Kjowska 8 Tel. 999. 

  

Z całego Świata 
Mgła nad kanałem La Manche uniemożli- 

wiła na kilka dni komunikację lotniczą raryża 
z Londynem. Dwa samoloty, które opuściły 
angielskie lotnisko Croydon, musiały lądować 
na wybrzeżu nie przekroczywszy kanału, a 

podróżni, jadący niemi musieli przesiąść się na 
stetki. 

W Minnesota (Stany Zjedn.) znaleziono 
szkielet kobiecy mający pochodzić z przed 
20.000 lat, Szkielet był tak dobrze zachowany, 

że uczeni nowojorscy potrafili nawet ustalic 

wiek zabitej kobiety na 17 lat. Wedle ich przy- 

puszczeń, zginęła ona od strzały z łuku, która 
uwięza nieco niżej serca. Sam szkielet wyka- 
zuje pokrewieństwo z rasą mongolską, uderza 
zaś wprost swemi rozmiarami. jęgo właściciel- 

* ratsiała mieć 2 metry 5 — 10 centymetrów 
wzrostu. 

  

  

  

  

SŁOWO 

Jak Sedoi podróżował? 
Ścisłe incognito Trockiego. — Właściwy cel podróży 

Dopiero po odpłynięciu statku „rraga” 
z Bosioru jedno z pism greckich podało, że po, 
raz pierwszy od lat czterech opuścił Konstan- 
tynopol Bronsztein Trocki. W jednej chwili 
zaalarimowaon całą prasę. O tem, żeujeecjndn 
miał niebawem wyjechać, wiedziano już odua- 
wna wśród korespondentów prasy europejskiej 
z nad Bosioru. Dwa potężne czynniki o mię- 
dzynarodowem znaczeniu walczyły t u ze S0- 
bą: jednym była prasa Światowa, Która za 
wszelką cenę pragnęła zdobyć maksimum in- 
formacyj o podróży czerwonego dyktatora, dru 
gim były policje 10 państw, które pragrięły by 
o tej podróży nic nie wiedziano. 

Na granicy Włoch w dniu 6 listopada za- 
trzymano „dla względów technicznych* wszy- 
stxie zagraniczne gazety. Dwie sensacyjne hi- 
storje, o których nazajutrz było głucho, zwró- 
ciły na te dwa dai uwagę prasy wioskiej. W 
porcie Neapolu zameldowano przyjazd parow- 
ca „Praga* na wieczór dnia 6 b.m. Tyimcza- 
sem o godzinie 6-tej rano stnął on w porcie. 

© godzinie ósmej przybiła mała motorów- 
ka policyjna. Do kabiny — apartamentu, zaję- 
tego przez „państwo Šedoi“, Natalja i Leon 
„handlowiec ze Stambułu* (jedynie polska pra 
sa podała mylnie „Sedai“: preudonim swój 
wziął Trocki od nazwiska poprzedniego wła- 
ściciela zajmowanej przez niego willi w Pria- 
<ipo) weszli urzędnicy policji, wywiązała się 
rozmowa, którą „Paris Soir" w ten sposób 

je: 
jest do dyspczycji państwa samochód? 
Jeżeli państwo chcą zrobić wycieczkę w 

Kampanję neapolitanską... . 
jak się zdaje Troccy nie 

takiej propozycji ze strony iaszyzmu. 
wiedz ich brzmiała wymijająco... 

— Jak państwo sobie życzą — zapowie- 
dzieli Włosi — samochód czeka. Może Pan do 
godziny szóstej wieczór spędzić czas na lą- 
dzie. W samyi1 Neapolu proszę się nie za- 
trzymywać, 

spodziewali się 
Odpo- 

O godzinie 8,35, jak donosi Havas, decy- 58 
zja była powzięta. W rządowym „Fiacie” ulo- 
kowali się Trocki jego żona i sekretarz. „Mamy 
aż dwóch  szoferów* — zażartował Trocki 
wskazując na siedzącego obok szoiera ajenta.. 

I eskortę.. — — dodata Natalja Trocka. 

Istetnie, w ślad za samochodem jechała 
niewielka limuzyna. 

  

My czarni ciążymy 
nad wami... 

mówi francuskiemu dziennikarzowi mu- 
rzyński intelektualista. 

Z obszernego reportażu po Ameryce, 
jaki nim się ukaże w książce, znajdujemy 
„L“ Echo de Paris“; podajemy jedną z naj 
ciekawszych rozmów, jaką francuski dzien- 
nikarz Henry de Kerilis miał z jedaym z 
najwybitniejszych przedstawicieli czarnych, 
którego nazwisko z łatwo zrozumiałych 
względów, trzyma w tajemnicy. 

„Oto kilka fragmentów dialogu: 
W rzeczy sainej Ameryka biała i wogóle 

wasza rasa ulega dziś niesłychanie silnemu wpły 
wowi naszej rasy, jest przez nas kulturalnie 
wchłaniana, Niech pan zwróci uwagę na naszą 
muzykę, na nasze jazzbandy, nasze tańce, na- 
sze mody: a książki takiego Gide'a, a triumty 
naszych sztuk scenicznych w zeszłym roku w 
Paryżu, a nasze artystki, a Józelina Baker, a 
nasi poeci, choćby amerykański Knop, który 
tak wielki sukces osiągnął wśród was, właśnie 
wśród was, białych... 

Wcałe nie przeczę temu — odpowiedział 
Kerilis — nie mniej jednak Amerykanie wydali 
wam istaą wojnę płciową... 

Zgoda. Mówią że jesteśmy półzwierzętami 
iże się nami brzydzą. Powtarzają to nawet po 
tylekroć i tylekroćże niektórym ze swych wmó- 
wili to naprawdę. Ale czy Pan naprzykład, Pan 
paryžanin, brzydzi się taką Józeliną Baker? A 
przecież jeszcze temu kilka lat nie była ona ni- 
czem więcej, jak jedną z tysięcy biednych mu- 
rzynek w maiem Saint Louis Niech -się Pan 
spyta waszych administratorów kolonjalnych, 
dzieł Lottiego choćby, czy naprawdę między 
rasą białą a kolorowemi istnieje wrodzony 
wstręt. To tyłko Amerykanie w Stanach, z ich 
przesądami, z ich hipokryzją morałną, z ich 
zmysłem do ciągłych na kogoś ataków, stwo- 
rzyli podobną fikcję... Ž 

Boją się podobno zmieszania krwi... 
Zmieszanie krwi — odpowiada mi murzyna 

— daje wyniki ujemne jedynie w pierwszem 
pokoleniu. W dalszych wytwarza przeciwnie 
tem silniejsze i lepsze osobniki. Niech pan we- 
źmie pod uwagę fakt, że wielkie cywilizacje 
starożytności były cywilizacjami mieszańców. 
Egipska, indyjska. Czemżeż był basen morza 
środziemnego, jak nie wielkiem miejscem spły- 
wu różnych ras. Czy Pan zaprzeczy by Misz- 
panie, Włosi, Arabowie, nie mieli w sobie i 
czarnej krwi? Jeśli Pan przeczy, to proszę tyl- 
ko spojrzeć na nos, wargi, powieki takiego 
Mussoliniego..." 

* os 

Tak mówią czarni. Prest. 

ROZTERKA CZESŁAWA MIŁOSZA 
Długie surmy poziomo ponad horyzonten: 
Ku wargom wznoszą się. powoli 
Lasy wżarte w niebo uciszone 
Drogi zgięte jak ramiona mątew — 
Kołysane układane w rękach 
Surmy do góry grają CARA 
Nas spokojnych i męskich i 

Žalobne i prosto witają. : 

Upadamy w piachy drog. Trawy i a: 
oli. 

Mełodja huczy w lasach. Parzy niby witrjolej. 

Powyższy wiersz drukowany był W 

ntzierze pierwszym „Żagarów* w kwiet 

niu roku 1931. 

Tu jest nędza. Tu jest krzyk głodnych mas. 
Tu jest rozpacz co ściska gardło. 
W ciemnych dymach i w groźny czas 
dniem i nocą 

huczał 
Żyrardów... 

W ciemnych izbach co noc szeptała gniew- 
[na czera 

twardych 

ale szpicłe wszędzie dotarli. 

Buntownicy — w więzienny mur. 

Córki wygnał na ulicę głód. : 

W zgnitych izbach synkowic pomarli. . 

Powyższy wiersz drikowany był w 

nun=ize czwartym „Piondw“ W list. pa- 

dne 1032 roku. Autorem obydwu w:er- 

sy jest Czesław Miłosz. Od kwietnia 

193 roku do listopada :932 roku: „jak- 
że szybko przebiegłem gościu»c tak dłu- 
i 

Žagary — to žagwie, žar i młodzień- 

cza romantyka. Piony — to matematyka, 

konstrukcja, supremacja ekonomii, So-- 

cjologji i polityki. Tytuły miesięczni: 

ków mówią. Redakcja „Pionów* pisze 

wielkiemi czcionkami: „Żagary i Piony 

to jedno”. Ale Redakcja myli się. 
* * * 

Pomyłka Redakcji jest widoczna na 

Czesławie Miłoszu. 

  

Zdaje się, że Czesław Miłosz razem 
z Teodorem Bujnickim — to jedyni po- 
eci w miesięczniku „Piony*. Wprawdzie 
Maśliński, Putrament i Zagórski są uta- 
lentowani i pisują wiersze, ale tyleż 
uwagi i wysiłku, co poezji, poświęca- 
ją krytyce, teorji literatury, filozofji i 
socjologji. Prócz tego — polemice. Prócz 
tego — walce z innemi organizacjami li- 
terackiemi, jak: Prądy, Promy, Zety i 
t.d. Miłosz zaś oddaje się tylko poezji. 
Dlatego też K.W. Zawodziński nazwał 
go słusznie czołowym poetą grupy. Mi- 
łosz stanowi w zespole swoich  kole- 
gów pozycję dodatnią: pisząc wiersze, 
tworzy w nich nowe wartości, podczas 
gdy oni zbyt wiele energji tracą na wal- 
kę, która jest przeważnie negacją war- 
tości dotychczasowych. 

Mam wrażenie, że Miłosz musi się 
czuć w „Pionach'' nieco osamotniony. Ż 
ostatnich jego wierszy pozwalam sobie 
wyciągnąć inny jeszcze wniosek: Mi- 

łosz jest w „Pionach* zabłąkany. 

EEC 

juljan Przyboś, utalentowany poeta 
t. zw. awangardy krakowskiej, której or- 
ganem jest czasopismo „Linja”, napisał 
w swoim czasie artykuł p.t. „Katarynia- 
rze i strofkarze* — teoretyczne rozwa- 
żania nad starą i awangardową poezją. 
Stara — to znaczy poezja „skainandry- 
tów* i ich epigonów. Oni są katary- 
niarzami i strofkarzami, a ich twórczość 

wierszoróbstwem i wierszomanją, mę 
czącą uszy katarynkową monotonją i 
łatwizną stroikarskiego, okłepanego u- 
kładu. Takie wiersze . można wylewać 
kubłami! —— wołał Juljan Przyboś. 

  

RACE GR 

„Paris Soir“, a raczej jego korespondent 
tzymski postarał się o iniormacje co do wizy- 
ty Trockiego an lądzie włoskim. Jak wiadoiio, 
Trocki był w Sorrento i w Pompei. To osta- 
tnie zwiedził w godzinach rannych gdy łudzi 
jest tam mało. W Sorrento towarzyszyła inu 
tylko jego rodzina lub „olicjalia* eskorta. Na- 
tomiast w Pompei szoier przywołał guide'z, 
który oprowadzał * po wygrzebanem z po- 
piołów mieście, nie przczuwając kogo opro- 
wadza. 

— Państwo są skąd? — zagadnął w pe- 
wnej chwili. 

— Jesteśmy Rosjanami — powiedział se- 
kretarz Trockiego. 

Sam Trocki rozmawiał po francusku, za- 
równo z guide jak z otoczeniem swem. W 
pewnej chwili, gdy zwiedzano jakąś rzymską 
tawernę, z rysunkami o  pornogralicznej tre- 
ści, dochowanemi z czasów Nerona, czy Ty- 
berjusza, Trocki zrobii uwagę: 

W dzisiejszym Świecie rzeczy poszły ina- 
czej. Pewien nadmiar skoncentrował się był 
w Paryżaci, Berlinach. Prowincja pozostała 
mieszczańska. Rzym był rozpustny tak samo 
na prowincji, co w mietropolji i tak samo w 
tem otwarty”. 

Uwaga ta, dość zresztą niewiernie przy- 
toczona, była bodaj jedyną uwagą, jaką Troc- 
ki zrobił. Zato wypytywał się bardzo uważnie. 
Zadał też parę pytań co do galer cesarskich, 
wydobytych z jeziora Nemi. Przewodnik jed- 
nak niebardzo o tem wiedział i nie wiele zdaje 
się mógł powiedzieć, 

Dalsza część spaceru Trockiego odbyła 
się bez postronnych świadków. W Sorrento 
zjadł z towarzyszami z towarzyszami lunch. 
jeszcze przed upływem wyznaczonego terminu 
był na statku. 

  

     

ZWIERZĘTA, POZOSTAWIONE POD 
SOWE KONIE 

W ostatnim czasie oddziai łódzkiego to- 
warzystwa opieki nad zwierzętami w Rudzie 
Pabjanickiej zwrócił uwagę na kilka  straszli- 
wie wynędzniałych koni rasowych walęsają- 
cych się po polu wyścigowem, będących wia- 
snością Tow. Zachęty Hodowli Koni i w obrę- 
bie stajen wyścigowych. Gdy przeprowadzono 
wywiad, celem ujawnienia właściciela koni i 
przyczyny, jaka spowodowała tragiczny stan 
zwierząt, zdołano ustalić, że sześć koni, w tem 
troje zrebiąt, stanowią własność posiadaczy 
majątlu Rożenek w pow. Opoczyńskim Ro- 
gowskiego i Sztromera, którzy, porzuciwszy 
majątek, udali się w świat i adres ich niko- 
mu nie jest wiadomy. 

taktyce. 

Dużo mniej szczegółów podano z podró- 
ży po Francji. Wysadzony na ląd przed Mar- 
sylją dokąd zawinęła „Praga* udał się, jak 
podały pisma do Lyonu samochodem a stam- 
tąd w daiszą drogę koleją. * 

kok o» 

Natomiast prasa niemiecka przytacza szcze 
góły co do owej młodzieży uniwersytetu w 
Kopenhadze, która urządzić ma odczyt Troc- 
kiego. Stać się to miało na starania samego 
„Zaproszonego“. Urządzający nie są zresztą 
komunistami: mimo ich radykalizmu są raczej 
przeciwnikami Marksa, a zwolennikami t. zw. 
teoryj agraryznm, bardzo rozpowszechnionego 
w Danji. е 

Należy do zwyczajów  kopenhaskich, że 
młodzież tamtejszego uniwersytetu zaprasza na 
odczyty wybitnych przedstawicieli politycznych 
Europy. Zwykle odczyty te nie ściągały innych 
prelegentów, jak przedstawicieli państw skan- 
dynawskich, iub Niemców czy Holendrów. Z 
tej okazji przemawiał już w Kopenhadze dr. 
Schacht, były dyrektor Banku Rzeszy, znany 
ze swego ostrego wystąpienia przeciw repara- 
cjom, a bodaj że i na ich zaproszenie przybył 
był swego czasu do stolicy Danji Stresemann. 
W tych samych ramach odbył się przed 7 la- 
ty jeszcze jeden odczyt rosyjski... Kierenskiego. 

O innej rewolucji rosyjskiej mówić będzie 
Trocki. 

W Berlinie są zdania, że pragnie on tu za- 
maniiestować swe „uspokojenie* polityczne i to, 
że poświęcić się zamierza odtąd historycznemu 
ujmowaniu dziejów. w których sam odegrał 
tak tragiczną dla Rosji rolę. Istotnie dotąd ой- 
mawiano Trockiemu wiz. Uczyniły to Austrja, 
Czechy, Niemcy, Hiszpanja Egipt, Szwajcarja; 
ta sama Danja, a podobno i więcej państw. O- 
becnie po latach czterech nastąpił zo 5 tej 

rest. 

Konie wyścigawe porzucone przez właścicieli giną z głodu 

  

©rygina!ny wyścig     
Na zdjęciu naszem widzimy oryginalny 
wyścig wózków rowerowych, urządzo- 
ny na ulicy paryskiej Quai de Grenelle 

=0-0-0= 

Koń który miał 42 ata 
FRANKFURT m;/Menem. PAT. W staj- 

mi wyścigowej barona Weinberga, w miej- 
scowiości Waldfried pod Frankfurtem podł 
słynny niegdyś koń „Risch*, „nestor* mie- 
mieckich koni wyścigowych Doszedł om 
do fantastycznego dla koni wieku 42 lat. 

  
  

  

OPIEKĄ TOWARZYSTWA HODOWLI KONI, NIE BYŁY KARMIONE. — RA- 
ZŻARŁY DREWNIANE PRZEGRODY W STAJNIACH. 

Zarząd Towarzystwa, widząc potrzebę 
szybkiego zlikwidowania krytycznego  położe- 
nia koni, wydelegował swego iūspektora do 
administracji placu wyścigowego, polecając 
mu zebrać szczegóły. Inspektor osobiście zwró- 
cił się do administratora placu p. Nowikowa, ie 
gitymując się i oświadczając cel swego przy- 
bycia. 

P. Nowikow jednakże na wszystkie pyta- 
nia udzielii naszemu inspektorowi odpowiedzi 
wymijających, nie podał nazwisk, ani adresów 
właścicieli koni, a w stosunku do Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami, wyraził wielkie zdzi- 
wienie, zaznaczając, że o istnieniu w w Łodzi 
takiego Towarzystwa nic nie wie i wogóle 
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Samoloty polskie na wystawie w Paryżu 

  

  

W Paryżu otwarty został Salon de I'Avia- 
tion, w którym wystawiono setki samolotów i 
motorów samolotowych, wyprodukowanych w 
rozmaitych krajach europejskich. Bardzo powa- 

żnie przedstawia się na tej wystawie pawilon 
polski. Na zdjęciu naszem widzimy część pawiło 
nu polskiego z kilku samolotami i motorami, 
wybudowanemi w P. Z. L. w Warszawie. 

  

| Od Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. $z. Prenumeratorów. że z dniem 

1 grudnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma o©sobom za- 

legającym w opłacie. 

Jest w tem oczywiście część racji, 
ale jest i przesada. Rację natomiast 
całkowitą ma Przyboś, odsłaniając jed- 
no niebezpieczeństwo, które czyha na 
poetę, ukrywszy się w zgrabnych ry- 
mach równosylabicznych strofek: rym 
zaczyna panować nad poetą, strofa na- 
rzuca mu się swym rytmem, i poeta mu 
si na rzecz ich czynić pewne ustępstwa 
z treści. Musi tu i tam coś wpakować 
wyłącznie „dla rymu“, coś, czegoby ni- 
gdy nie napisał, gdyby użył normalnej 
prozy. Stąd tak częsty w wierszach fałsz 
uczuciowy. Przyboś nazywa to minode- 
rją i pozą liryczną. Spostrzeżenie Przy- 
bosia nie jest zresztą rewelacją. Wiemy 
o tem wszyscy, a Słonimski dowcipnie 
opisał już władztwo rymu w wierszu p.t 
„Rymy”. Inaczej, powiada, poszłaby dro 
ga poetycka, gdyby do słowa „ojczyzna 
nie było rymu „blizna, tylko „sól attyc- 
E 

ж * ®# 

Wiec Julian Przybos žąda nowej po- 
ezji. „Wychodzi ona z zasady zwięzłości 
i celowości mowy. Jest jakby ekstrak- 
tem mowy niewiązanej. Zrywa z prze- 
starzałą aparaturą strof i monotonii ryt- 
micznej, dążąc do największej  Ścisłości 
wizji poetyckiej. Rygor wysłowienia na- 
rzuca wstrzemięźliwość w wyrazie uczuć. 
Poezję nowoczesną poznać można już 
po jej wyglądzie graficznym. Nie przy- 
pomina ona tych dłużących drabin strot, 
po których łazi miemrawość i nuda. 
Kwintesencja, sam ekstrakt wizji, śŚcie- 
śnionej w wiązaniach zdań, wyzwalają- 
cych grę wyobraźni”. Jest w tem sfor- 
mułowaniu nowej poezji dużo racji, ale 
jest i przesada. Wygląd graficzny... To 
za mało. Wygląd graticzny musi być u- 
warunkowany wewnętrzną treścią, musi 
czemś udokumentować swoje prawo du 

   

  

konieczno-- žycia, musi byč rezultatem i 
ścią. Tymczasem, dlaczego Czesław Mi- 
łosz nadał swemu ostatniemu wierszow 1 
taki układ graficzny: 

dniem i nocą 
huczał 

Żyrardów... 

Dlatego, że awangardzista Przyboś 
żąda nowego układu graficznego, który 
nie jest zresztą rewelacją? który u Przy- 
bosia powstał pod wpływem  Peipera, 
pod wpływem peiperyzmu, czyli, jak słu- 
sznie zauważa K.W. Zawodziński, pau- 
peryzmu duchowego? 

% * 

Juljan Przyboś jest dynamicznym li- 
rykiem, który niepotrzebnie swoją moc 
poetycką marnotrawi w nowatorskich 
poszukiwaniach. Nowy kształ, nowy 
„wygląd graficzny powstanie sam przez 

się, jako wyraz, jeśli istnieje wewnętrz- 

na tego wyrazu potrzeba. Być może jed - 

nak, że właściwa Przybosiowi buntow- 

niczność i burzliwość zmusza go do tych 

poszukiwań. Ra 

Czesław Miłosz nie ma w sobie bun- 

towniczości i zuchwalstwa. Przeciwnie: 

dużo w nim romantyki, fantazji i melan 

cholji. Pociąga go też raczej natura i 

ziemia, niż miasto z jego skomplikowa- 
nym mechanizmem i. zagadnieniami so- 
cjalno-ekonomicznemi. 

Chłopcy w skwarze południa tętniącym 
tabunem 

Konie jadą pławić na rozlewach 
I radosne zawodzą Śpiewy 

A grzywy gniadych biją jak we struny. 

A w niedzielne wieczory muzykę || 
Słychać w wielkiej nadrzecznej dolinie: 
To wychodzą dziewczęta i chłopcy 
Tańczyć na gegużynie. 

pierwszy raz o niem słyszy. P. Nowikow pro- 
Sił o pozostawienie adresu Towarzystwa, co 
inspektor chętnie uczyni, prosząc, aby na przy 
szłość miał w pamięci tę instytucję w razie, 
gdyby nadarzyła się jakaś potrzeba interwencji 

P. Nowikow w toku rozmowy z inspe- 
ktorem oświadczył mu, że nie posiadając ze 
strony swego Zarządu upoważniej odnośnie 
do żywienia i przetrzymywania koni, nie sta- 
nowiących składu taboru lokalnego, nie mógł 
się niemi zająć, ani dać wyżywienia, jedynie 
zezwolił na czasowe pomieszczenie w stajniach 
i wypuszczenie na plac wyścigowy, aby sa- 
modzielnie szukały pożywienia. 

Odbiło się to fatalnie na koniach, gdyż 
dwie rasowe angielskie klacze, będące na 
oźrebieniu, z głodu i zimna przedwcześnie po- 
rzuciły źrebięta, a w stajniach zjedzone zosta- 
ły nawet drewniane przegrody. 

Aby położyć kres takiemu  niebywałemu 
znęcaniu się nad zwierzętami, Rudzki Oddział 
Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzę- 
tami, zaopiekował się końmi, biorąc doraźne 
ich wyżywienie na swój koszt. Ponieważ jed- 
nak Towarzystwo nie posiada odpowiednich 
pomieszczeń ani środków na dalsze utrzyma- 
nie koni, Zarząd Łódzki zwrócił się do Urzędu 
Wojewódzkiego z prośbą o interwencję i dzię- 
ki poparciu naczelnika wydziału rolnictwa i 
weterynarji p. inż. Szostaka, oraz p. starosty 
Rżewskiego, konie zostały przez Towarzystwo 
odstawione i ulokowane w majątku państwo- 
wym w Czarnocinie. 

NOWE KSIĄŻKI 
Rzepecki J. mjr. dypl. Kompanija i pluton 

w polu. Taktyka małych oddziałów piechoty. 
1932, cena zł. 7. 9 

Z chwilą wprowadzenia nowej organiza- 
cji małych jednostek piechoty, a w związku z 
tem i nowych instrukcyj i regulaminów, po- 
wstała paląca potrzeba nowego opracowania 
taktycznego podręcznika dia małych jednostek 
piechoty, dostosowanego do obecnych warun- 
ków 

  

Zadanie to spełnia zwięzła i przystępna 
parca p.t. „Kompanja i pluton w polu”. Pra- 
ca ta kolejno omawia: rolę piechoty, uzbroje- 
nie, orgnizację, walkę, marsze, postoje i ubez- 
pieczenia, działania zaczepne, działania w szcze. 
gólnych warunkch — nocne, we mgle, w zi- 
mie, z kawalerją i wreszcie zaopatrywanie w 
żywność i amunicję, ewakuację sanitarną, jeń 
ców i sprzętu. 

Praca ujmuje całokształt walki piechoty w 
zakresie plutonu i kompanji. Stanowi niezbędny 
podręcznik w codziennej pracy wyszkolesio- 
wej oficera, szczególnie dowódcy kompanji i 
plutonu — podręcznik który przez dłuższy 0- 
kres czasu nie traci na aktualności. Całość zo- 
stała obficie zilustrowana. 

Albo: 

Mając dwadzieścia lat i leżąc w ciemności 
późnej , 

siana Świeże- 
: go stogach, 

Wpadamy czasem w wir, 1 nagle ogarnia 
nas trwoga, 

| szybko bić zaczynają tętnice splecione w 
mózgu. 

Widzimy wtedy nasz koniec. O świcie śnieg 
poorany 

Napływa pod senne okna, szczelnie czemś 
czarnem zakryte. 

Gromnice palą się mdło. Ktoś z książki mo- 
dlitwy czyta. 

A my chrapiemy, rzęzimy, długo i ciężko 
` konamy... 

Albo: 

Gdy młode ręce na wiosłach śpiewnych 

Mocno opieram, > $ 
On wtedy piękny, smagły i gniewny 
Czuwa nad sterem. > 
Gdy twoje piersi całuję nocą, 
Siada na łożu, 
Brwi jego ostre groźnie łopocą, 
Jak czarny orzeł... 

Leniwi od snu o gwiazdach i 

Trzy przytoczone urywki i wiersz 
cytowany na wstępie p.t. „„Ojczyzna* wy 
dają mi się najbardziej miłoszowe. To 
są właśnie te tematy i ten świat, który 
jest naprawdę bliski poecie i najgłębiej 
przezeń odczuty. 

* 

Wymienione wiersze były drukowa- 

ne w „Żagarach*, W „Pionach“ znajdų- 

jemy już inne. W „Pionach* pisze Mi- 

łosz o „zmilitaryzowanym kraju”, o „czci 

ieniądza”, o Żyrardowie... Tematy tych 

nowych wierszy Miłosza powstają, jak 
mi się wydaje, w zależności od ideologii 
„Pionów”. A forma ich, ich „wygląd gia 
ficzny* coraz wyraźniej wskazują, że 

poeta ulega nowatorskim teorjom Przy- 
bosia i Peipera. I jedno i drugie -— 
mam takie wrażenie — jest narzucone 

* 

ECH, SZARABAN MOJI 
Wczoraj zaszedłem do jednej 2 wileńskiek 

restauracyj. Była godzina 10 wieczór. Przygaę- 

biająco pusto i ciemnawo. Dopiero po teatrze, 

o godz. 11 i później, zaczęli schodzić się goć- 

cie. Przyszedł jakiś pan, którego kelnerzy ty- 

tułowali „panem dyrektorem", potem inay o 

godności „pana naczelnika”, potem pam тесе- 

nas, pan redaktor, pan profesor... Wszystkich 

znają. A potem weszło kilku oficerów, wreszcie 

jedno i drugie towarzystwo cywilne. Około pćł- 

nocy duża sala wypełniła się całkowicie, Roz- 
błysły wszystkie światła, zalśniły wszystkie o- 

brusy. Przed oczami roztoczył się pociągający 

obraz ludnej sali restauracyjnej. Ludnej — tak, 

ale nie gwarnej, nie ożywionej. Nie drgał w 

powietrzu ten zmieszany szmer rozmów i śmie- 

chu, który nieodzownie powinien wytwarzać 
się tam, gdzie się gromadzi liczne i różnorodne 
towarzystwo. 

Przeciwnie, na sali panowała raczej Ci- 

chość, zakłócana nieuniknionym szczękiem no- 

žy i widelców oraz odkorkowywaniem butelek 
- z piwem. Przy stolikach rozmawiano, rzecz pro 

sta, ale głosami przytłumionemi. Być może dla- 

tego, że Polacy zwykli ruszać się dopiere po 

kilku kieliszkach. 

Nastrój sali rozgrzewała tylko orkiestra, 

która grała istotnie nieprzerwanie. Tańczona 

jednak mało. Tango nie cieszyło się powodze- 

niem, natomiast — godne zastanowienia — w 

walcu chętniej łączyły się pary. W wałcu — 

a raczej (lubimy spieszczać): w walczyku. Bo 

ten walczyk burzy krew. Wszełako i wałczyk 
odchodzi: niemrawo. Czuło się, że czegoś brak. 
że powietrze trzeba czemś naładować. 

I oto orkiestra, która na chwiłę 'wyszia 

była z sali, aby pokrzepić się, wróciła i za- 

grała. Naprzód rozełkała się zmysłowo-rzewna 

melodja: oczi cziornyje. Zanim tłumna sala zdą- 

żyła rozkołysać się nią, już inna nuta ogarnęła 

publiczność: u kamina... A z niej niespodzie- 

wanie popłynęły żałosne dźwięki: umier bied 

niaga. Urwały się w którymś tam takcie — 1 

zatętniła para gniedych. A po niej jak koły- 

sanka sączyła się jednostajnie smętna mełodja: 

moj kostior w tumanie swietit. Z niej zasię 
wywinęła się nie mniej tkliwa i tęskna: otewieli 

uż dawno chrizantiemy w sadu. Wreszcie, nie 

spodziewanie buchnęła skoczność i zuchowata 

rozlewność popularnej piosenki: 

Ech, szaraban moj, amierikanka, 

A ja diewczionka, ja chuliganka! 

„Szaraban* zakończył wiązankę. Stał się 

podniecającym zastrzykiem dla sali. Tu i tai: 

zaczęto go podśpiewywać, wtórować mu gło 

sem, głową, błyskiem oczu i uśmiechami. U 

czuło się, že ta wiązanka, ten „szaraban* był 

właśnie czemś, czego dotychczas brakowało. 

Atmosiera nasyciła się lubą gorącością, i krew 

jęła bujniej krążyć w żyłach. 
Nie jestem wrogiem rosyjskich melodyj. 

trochę. Wiele z nich podoba mi się, wiełe z nic 

rozumiem, wiele odczuwam. Zastanawia mie 

tylko ich działanie na tłum: potrafią one tasko- 

  

    

tać, rozdrażnić i rozhuśtać nawet zajadłych 

wrogów „moskali* i „moskiewszczyzny”. jw. 

=0*Q00=     

Tanie bilety kolejowe dla 
narciarzy 

Dowiadujemy się, że Mimisterstwe ko- 
mumikacji ustaliło już definitywnie termin 
wprowadzenia w życie rozporządzenia do- 
tyczącego t. zw. narciarskich biletów na 

1000 kilometrów. 
Bilety te wprowadzone zostaną na okres 

sezonu marciarskiego od 1-g0 grudnia r. 
b. do 30 kwietnia 1933 r. Będą to książecz- 
ki na wzór biletów: okręgowych, upoważ- 
niających do przejechania 1000 klm. za ce- 
mę 30 zł. w klasie 3-ej, względnie za cenę 
45-ciu złotych mw klasie ["-ej. Bilety te 
nabywać będą mogli członkowie  Polskie- 
go Związku Narciarskiego i Związku Pol- 
skich Towarzystw Turystycznych ma pod- 
stawie legitymacyj członkowskich na wszy 
stkich stacjach wyjazdowych i docelo- 
wych, które wyszczególnione są w taryfie 

Spis stacyj obejmuje wszystkie większe 
miasta 'w kraju, oraz stacje leżące w pobli- 
żu terenów: narciarskich. Bilety marciar- 
skie ważne będą tylko na pociągi osobo- 
we. Na podstawie takiego biletu odbywać 
można podróż na przestrzeni nie krótszej, 

niż 30 kilometrów, przyczem jalko waru- 
nek postanowiony jest pnzejazd z nartami. 
Ilość przejechanych kilometrów odnotowa- 
wywiana będzie w. książeczce biletowej. 

Miłoszowi, jest mu obce, kłóci się z je- 
go poetyckim poglądem na świat, z jego 
romantyczną melancholją. 

jeżeli Hulka Laskowski pisał swój 
wielki reportaż o Żyrardowie we Wia- 
domościach Literackich, to oczywista, 
musiał go napisać: on — człowiek Ży- 
rardowa, który przeżył jego dramatyczną 
historję. Jeżeli Miłosz komponuje wiersz 
o Żyrardowie, on — który tęskni w 
swych dawnych wierszach do niebieskie 
go Niemna i czarnej Niewiaży — to 
czyni to niewątpliwie wbrew  przekona- 

niu. Może na obstalunek redakcji „Pio- 
now“. 

Zestawiając dawniejsze poezje Mi-, 
łosza z najnowszemi, nie sądzę bynaj- 
mniej, aby poeta wszedł w okres upad- 
ku. O, nie. Miłosz jest nadto czujny i 
czujący,.by ta czujność poetycka mogła 
w nim choć na krótko przygasnąć. Są- 
dzę, że Miłosz jest w rozterce. Znalazł 
szy się w grupie, z którą łączą go żywe 
koleżeńskie i przyjacielskie stosunki, 
rezygnuje niekiedy z poezji na rzecz ko- 
leżeństwa i programu(?) tej grupy. Roz- 

dwaja się. A może sam dla siebie, w 

cichości pisuje takie wiersze, jakie zgod- 

nie ze swoją poetycką naturą pisać po- 

winien? Tylko nie ma ich gdzie druko- 

wać, bo w „Pionach* obowiązuje pro- 

gramowość, obowiązuje pion pseudoideo- 

wy. Miłosz zaś na szczęście tego „pio- 

nu nie posiada. Przeciwnie, jak każdy 

poeta, powinien pisąć o wszystkiem, „ale 

niech to wszystko płynie z żarliwości, z 

poetyckiego przekonania i nie grzeszy 

preciw prawdzie poetyckiej. Wysz. 

a 
L
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podróżni, przybyli tym pociągiem będą przepro 
wadzeni na drugą stronę mostu i następnie 
przewiezieni autobusami do stacji Zełwa; ba- 
gaż i poczta zostaną przewiezione autami cię- 
žarowemi. 

Również i poc. Nr. 152 odejdzie ze stacji 
Zelwa z opóźnieniem około 65 min. i przyjdzie 
do Wołkowyska Centr. z opóźnieniem około 60 
imu. wobec czego poc. Nr. 718, skomunikowa- 
ny w Wołkowysku Centr. z pociągiem Nr. 152 

   

  

Ś+ODA odejdzie w dniu 26 bm. z opóźnieniem okoła 
Dzis 23 Wschód słońca g. 7,01 $0min. i przyjdzie do Białegostoku z opóźnie- 
Klemensa R niem około 0 min., B Nr. i “E 

S у ńc trzymania połączenia w Wołkowysku Central- 
Jairo A > nym z NE. 152 odejdzie w tym dniu z Woł 
Jena kowyska Centralnego z opóźnieniem około 36 

———————— minut. 
SPOLECZNA 

— Pracownicy sądowi dla bezrobotnych. 
Pracownicy sądowi w Wilnie zrzeszeni w zw. 
wzorem roku ubiegłego samoopodatkowali się 
na rzecz bezrobotnych na skutek apelu Woje- 

WEMUNIKAT STACH METEGROŁ ©- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Ciśaienie: 760. 
Temperatura Średnia:    

Temperatura najwyższa: + wódzkiego Komitetu do Spraw Bezrobocia. — 
Temperatura najniższa: —4. Każdy ze 150 członków związku da ze swyci: 
Opad: ślad. poborów miesięcznie na bezrobotnych przecię- 

tnie po I zl., załeżnie od swego stopnia służ- 
bowego. 

— Rozdawnictwo ziemniaków. Rozdawnic- 
PROGNOZA P.I.M.-2 two ziemniaków dla bezrobotnych przez sekcję 

na dzień dzisiejszy: dorażnej pomocy przy Wojewódzkim Komitecie 
Pochmurno. i mglisto z niewielkiem rozpe- tło Spraw Bezrobocia postępuje w szybkiem 

godzeniem. Miejscami możliwe słabe opady. —- tempie naprzód. Komisja kwalifikacyjna dopisuje 
Temperatura bez znacznych zmian. Słabe lub codzień długie kolumny nazwisk na listę upra- 
umiakowane wiatry z kierunków południowych. wnionych do podjęcia zasiłku ziemniaczanego. 

Ž Zasiłek ten wydaje się rodzinom, będącym w 
ŻAŁOBNA skrajnej nędzy i naprawdę potrzebującym do- 

raźnej pomocy. Personel każdego z pięciu skła 
— NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE ZA dów ziemniaków, może załatwić przeciętnie po 

MUSZĘ 8. P. LUDWIKI RACZKIEWICZO 40 osób dziennie. Liczba dotychczas wydanych 
WBJ. Dnia 25 b. m. w piątek o godzinie zasiłków dochodzi do 200. 

845 odprawioną będzie Msza św. za duszę s TECKA 
$. m. Ludwiki z łukaszewiczów Raczkie- SMS 
wiezowej w kaplicy Serca Eucharystyczne- — ZARZĄD POWSZECHNYCH WY- 
go Mickiewicza 19 — 2. KŁADÓW U. S. B. urządza w auli kolum- 

— ZGON ZOFJI KOSIŃSKIEJ. Oneg- nowej U. S. B. w miedzielę 27 listopada 
daj zmarła w Warszawie b. długoletnia ar- 1932 r. o godz, 7 wiecz. wieczór uroczysty 
tystka teatrów wileńskich ś. p. Zofja Ko- ku czci Goethego z następującym progra- 
si ZOT kef ika- mem: 1) odczyt p. Rektora Prof. Dr. M. sińska. Zgon nastąpił w skutek komplika 5 ы Ё Z 
zyj sercowych. Zdziechowskiego: „O kulcie Goethego 4 2) 

MIEJSKA Deklamacje: ,„Znaszli ten kraj“ (przeklad 
Ad. Mickiewicza), „Elegje rzymskie" — 

— WZNOWIENIE RUCHU NA UL. Blegja XIX (przekład L. Staffa) wygło- 
BOUFAŁŁOWEJ Onegdaj wznosiono ruch gi p. Jerzy Kowzan (Koło Polonistów USB) 
sm ulicy Bouffałowej, wstrzymany z racji Odezyt p. prof. Dr. Jana Wilczyńskiego: 
przebrukowywania jej dolnego odcinka. „TU źródeł esplucjonizmu”. 4) Fortepian: 

Jednocześnie z tem na utworzonym dzięki „Brikėnig“ — (Schubent) „Midchen am 
rozszerzeniu ulicy mowym chodniku Z Sprinurade* (Schubert — Liszt) odegra 
prawej strony ulicy zasadzono szpaler p, Adela Bajówna. 

srzew. Dnia 4 grudnia 1932 r. o godz. 7 wiecz. 
Rozszerzenie ulicy ma tym odcinku sta- Odczyt p. Dziekana prof. Dr. S. Siengiele- 

žo się możliwe dzięki skopaniu części wzne- wieza: Walka gazowa 

szącej się z prawej strony góry; pozatem Dnia 11 grudnia 1932 r. o godz. 7-ej 
sdeinek ten latem roku bież. został skana- wiecz, Odczyt p. z. Prof. Dr. M, Morelow- 

tizowany. (j). skiego: Bulgarja i jej sztuka (z przezro- 
— KOMITET ROZBUDOWY. Kilka czami) 

właścicieli domów mie nie podjęło przyzna- Wstęp na wieczór uroczysty ku czei Go- 
nych im w swoim czasie pożyczek, wobee ethego 1 zł. — dla młodzieży 30 gr. na od- 
czego w dyspozycji Komitetu Rozbudowy czyty 50 gr. — dla młodzieży 30 gr. 
zozostało kilkanaście tysięcy złotych. 

W dniu 24 bm. na posiedzeniu Komi- AKADEMICKA 
tetu m. im. nastąpi podział posiadanych — Czwartek Akademicki. Dnia 24 b.m. sta 
fumduszów. Przeznaczone są one wyłącznie raniem Koła Polonistów U.S.B. odbędzie się w 
na budownictwo drewniane, i pożyczka nie- Ognisku Akademickiem (ul. Wielka 24) V-ty 
może przekraczać 4 tys. zł. ma jeden dom.  „Czwartek* na temat „Muzyka  Wyspiańskie- 

‚ — KOMISJA OSZCZĘDNOŚCIOWA *0 
PRZY MAGISTRACIE. Prace nad powola 
niem komisji oszczędnościowej przy magi- i SPR stracie są w. toku. Na przewodniczączego staraniem Koła Polonistów z dn. 28-XI 32 r. 

kozaisji wymieniane są już nawet kandy- — Zarząd S.M. Akademików zawiadamia 
datury. Mówi się że zostanie nim prof. że we środę dnia 23-XI r.b. o godz. 19 w о- 
Staniewicz względnie prof. Gutkowski. O kalu sodalicji (ul. Wielka 64) odbędzie się ze- 
kamdydaturach płatników zdecyduje wy- A a z urozmaiconym programeni. 

dział wojewódzki łącznie z samorządem OE SZKOLNA 
gospodarczym i rzemieślniczym. 

Šai DOPATEK KOMUNA: OD PA- w dnia Taaa S zz TENTÓW RESTAURACYJNYCH. Władze jzyę Rzemieślniczą w Wilnie dwutygodniowe 
wojewódzkie nie zatwierdzily uchwały R. kursy uproszczonej buchalterji dla właścicieli 
M. w sprawie wysokości dodatku komu- warsztatów rzemieślniczych. — Wykłady odby 
aalmego od patentów restauracyjnych w wać się będą w lokału Resursy Rzemieślniczej 
zakładach pieraszej kategorji. Stawki ob- w. Wilnie cztery razy tygodniowo w godzinacn 
uiżono 0 20 proc. (z 200 proc. na 150).  Więczorowych od 20—22-giej. 

Wysokość dodatku dla zakladėw o Wszelkich informacyj udziela, oraz zapisy 
miższych kategorjach pozostawiono bez Przyjmuje biuro Izby przy ul. Mickiewicza 23, 

R ц Каг Ва ja w godny ad 
„;ARBON“ ZABIEGA O KOMUNI- 19—21-szej Ostatni AD Żabia jw upływ > KACJĘ ZAMIEJSKĄ. Z Nowym Rokiem _gniem 1 grudnia br. P ce 

wygasają koncesje na eksploatowanie ru- а chu autobusowego międzymiastowego, wy- =— Trzymiesięczne Kursy Wieczorowe Ro- 
dane przedsiębiorstwom prywatnym. W bót Ręcznych i Rysunków, organizowane przez > "= > lo Okręgowe Sekcji Nauczycieli Robót Ręcz mniązku z tem „Arbon!' już obecnie czymi nych i Rysunków przy Związku Nauczycielst- 
starania 0 zezwolenie przejęcia wszystkich wa Polskiego, rozpoczną się dnia 28 bmi. 
linji zamiejskich pod swój zarząd. Do przewidzianych działów w poprzedniem 

— ZANIK TAKSÓWEK. Liczba doro- pfiqszeniu dołączone są nowe, a Janowice: A Szok onani edmiotów s у к 
żek samochodowych z” A: stale male- PrOWAGEA p. Sank uab ez 

je, tak że obecnie kursuje ich zaledwie 48. qziałach młodszych — prowadzi p. Kazimie- Kryzys daje się samochodziakom bardzo rowski. 
we znaki. Zebranie Organizacyjne odbędzie się w — AUTOBUSY NA ANTOKOLU. Mie- SKM leć Pracowni Robót Ręcznych 

szkańcy Antokola zwracali się kilkakrot- Uwaga: Poza tym terminem zgłoszenia mie do magistratu w sprawie komunikacji przyjmowane nie będą. autobusowej w tej dzielnicy. Chodziło o 
to, że „Arbon” skierował wozy tylko do ry- ZEBRANIA ! ODCZYTY 

meczku. A Za 5 : 5 й — Dzisiejsza Środa Literacki Świ 2 _ „ Komisja komunikacyjna miała się za- będzie Stanisławowi Wyapiańskiemu Na stę: jać tą sprawą już darmo, lecz jak słylchać pie „O walce Wyspiańskiego z Polską — © dopiero w przyszłym tygodniu ma zebrać polskę* będzie mówił prof. St. Cywiński, po- się dla rozpatrzenia skargi Antokolan. czem prof. St. Srebrny omówi problemy insce- nizacyjne dzieł: twórcy „Weseła”. Drugą część 
KOLEJOWA wieczoru wypełnią recytacje artystów Teatrów * Miejskich p.p. Jadwigi Żmijewskiej, Hanny Bier — Dyrekcja Okręgowe Kolei Państwowych: nackiej, Jadwigi Braunówny, Alfreda Szyman- w Wilnie podaje do wiadomości, że z powodu skiego i Jerzego Ronarda Bujańskiego. Wpro- zamknięcia (wobec odbudowy) dla ruchu po- wadzeni goście — 1zł. Początek — godz. 20,39. ciągu mostu przez rzekę Zelwiankę między sta- 

cjami Zelwa — Jeziornica poc. Nr. 721 odcho- — ZEBRANIE CZŁONKÓW T-WA 
<łzący z Wołkowyska w stronę Baranowicz o „POMOC PRACY" Odbyło się ogólne ze- 
godz. 2 dnia 26 listopada Bt Galionis 2 e branie czlonków T-wa „Pomoc Pracy*, po 
cio minutowem opóźnieniem tj. o godz. 6-tej a B i przejdzie Bodpośrednio tylko do b Zelwy, ck sprawozdania p : A 5 gdzie podróżni przybywający tym pociągiem 9 działalnośc szkół zawodowych i kur 
Będą przewiezieni bezpłatnie autobusami qo SÓW wieczorowych, prezes T-we. p inż. Kle- rzeki Želwianki i przeprowadzeni na drugą siro banow w swojem przemówieniu podkreś- nę mostu do drugiej części pociągu, przez spe- lił, iż T-wo „Pomoc Pracy” — największa cjalnie urządzone pomosty, bagaż i poczta zo- instytucja, która ma za zadanie rozpow- SS Pęk z tem poc, NEJI" ini, 2 Szęchnianie sźolaietwa zamodowewo wśród » - Nr. iu 26 : RZE: 2 i bm. odejdzie z miejsca przesiadania e ludności żydowskiej w Wilnie i ma Wileń- miem około 85 min. i przyjdzie do Baranowicz Szczyźnie, obecnie przeżywa ciężki stan Pot. = sem około 75 mur 15 materjalmy, wskutek zniesienia przez Magi- 

A j też przyczyny poc. Nr. 152 w dniu str. sydjumw r. b. locześni inż 23 R Riki 2 Baranowicz A o godz. i žie as Okrę- 2350, ie bezpośrednio do mostu na rze- SITE RE = se Zełwiance o E 3,58 dnia 26 bm., skąd SU Szkolnego Wileńskiego udzieliło T-wu „Pomoc Pracy" w roku ubiegłym i bie- 
žącym subsydjum, wprawdzie sumy niezna- 
'czmej, pomogło to jednak T-wm istnieć i 
prowadzić mormalne zajęcia. 

: Zgromadzenie zatwierdziło sprawozda- 
mia i postanowiło zwrócić się do p. woje- 
wody z prośbą o włączenie do budżetu 

Magistratu subsydjum dia szkół T-wa „Po- 
moc Pracy“ które Tuwm udzielano przez 
cały czas jego istnienia, oraz zwrócić się 
do Kuratorjum 0 zwiększenie subsydjum 
na rok bieżący. 

Ponadto zebranie wybrało Komisję ju- 
bileuszową w związku z jubileuszem 30 - 
lecia T-wa. 

Wiatr: południowy. х 

Tendencja: wzrost, wieczorem deszcz. 

  

Uwaga : Program „Czwartku* nie 
będzie powtarzany na Akademji, urządzanej 

25'|, 
DLA CZYTELNIKÓW „SŁOWA" 
WAREZ 
ma dzień 23. XI. środa i czwartek || 

24. XI. b. r. na przedstawienie 

byt prawdziwe, aby bylo dobre 
> B. LAA 

SŁOW o = 

Bestjalska zbrednia w radzinie 
łasnemi rękami rozdzierał gardło żonie 
WILNO. Przed dwoma  tygodniaini 

pisaliśmy, że we wsi Zarudzie pod Moło- 
decznem została zamordowana w bestjał 
ski sposób Eugenja Rusakowa, Obecnie 
dochodzenie policyjne ustaliło pobudki, 
jakie skłoniły morderców do zbrodni, о- 
raz przebieg samego wypadku. 

Przed rokiem Mikołaj Rusak wpro- 
wadził do domu swego żonę Eugenję.— 
Narazie stosunki układały się dobrze aż 
do czasu, kiedy Rusak dowiedział się, że 
żona jego dość często pomaga niezamoż 
nej matce swojej. Na tem tle powstały 
narazie sprzeczki, które z biegiem czasu 
zamieniły się w zajścia. Podżegany przez 
matkę swoją Agatę i siostrę Marję, które 
z mim razem zamieszkiwały, postanowił 
Rusak pozbyć się żony z uwagi, że nisz- 
<czy mu majątek. 

W nocy, kiedy cały dom był pogrą- 
żony w głębokim śnie, Rusak wyszedł z 
łóżka, wziął leżący na stole scyzoryk i 

podciąt nim trzykrotnie gardło swej ofie- 
rze. 

Obawiając się jednak, że ciosy zada- 
ie scyzorykiem nie spowodują Śmierci, 
rękoma rozdarł gardło umierającej. 

Po zgonie zaciągnął trupa na pole, 
pochował tam, a dla zatarcia śladów za- 
bronował to miejsce. Następnego ranka 
jał po wsi rozpuszczać wersje, że żona 
uciekła od niego do Bolszewji. 

Sąsiedzi nie dali jednak temu wiary, 
gdyż o ciągłych kłótniach mających miej 
sce w rodzinie Rusaków wszyscy wiedzie 
Ji. Gdy po kilku dniach nie było żadnych 
wiadomości o zaginionej, powiadomiono 
policję. 

Na śledztwie Rusak przyznał się do 
popełnionej zbrodni, a siostra jego Marja 
dopełniła zeznania opowiadaniem, jak to 
tej nocy feralnej słyszała głośne jęki bra- 
towej. 

Zabójca stanie przed sądem doraźnym 

żabólczyni Stefana Purty 
będzie odpowlad:č pr 
Jak się dowiadujemy, sprawa zabójczyni 

Stefana Purty, 32-letniej Marji Pielkowej, zo- 
stała w trakcie śledztwa przekazana na drogę 
zwykłego postępowania sądowego.  Nastąpiio 
to na skutek orzeczenia władz prokuratorskich, 
że w zabójstwie dokonanem przez Pielkową na 
osubie jej kochanka, nie ujawniono cech, mo- 
gących posłużyć za podstawę do skierowania 
sprawy do sądu doraźnego. 

Obrony przebywającej od chwili areszto- 
wania w więzieniu Łukiskiem Pielkowej podjąi 

zed sądem zwykłym 
się adw. Andrejew, staraniem też którego na 
rozprawę zostanie powołanych 13 świadków, 
mających zeznawać na korzyść oskarżonej. 

Między innymi w charakterze świadka o- 
brony wystąpi dr. Garniewicz, którego zezna- 
nia mają stwierdzić, iż Pielkowa specjalnie nie 
nastawała na życie Purty, lecz mogła to uczy- 
nić jedynie w przystępie silnego podniecenia. 
Pozatem wystąpią również przed sądem biegli, 
którym powierzone zostało zbadanie u oskarżo- 
nej jej stanu nerwowego. p. w. 

Fałszywy student USB. 
WILNO. Wczoraj policja śledcza areszto- 

wała osobnika w czapce studenckiej, podające- 
go się za |. Czepułkowskiego, słuchacza USB. 

Okazało się, że zatrzymany nie jest wcale 
studentem, a nawet nie może wykazać się u- 
kończeniem szkoły niższej. 

Podając się za akademika, rzekomy Cze- 
pułkowski korzystał z różnych ulg i pomocy, 

  

RÓŻNE 
—Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU Fi- 

NANSOWO - ROLNEGO. W dniu 18 listo- 
pada odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim 
pod przewodnictwem fp. prof. W. Stanie- 
wicza kolejne posiedzenie Komisji Kredy- 
towej Wojewódzkiego Komitetu do Spraw 
Finansowo - Rolmych, na którem — тохра- 
trzone zostały listy kandydatów do unzę- 
dów rozjemczych do spraw kredytowych 
małej własności rolnej, oraz załatwiono 
kilka spraw bieżących. 

Na temże posiedzeniu poruszona zosta- 
la sprawa metod szacunkowych przy par- 
celacji rządowej. Wskutek przesilenia g0s- 
podarczego szacunki dokonane w różnym 
czasie są ze sobą miewspółmienne eo wpły 
wa па {0 że mabywcy ziemi znajdujący 
się obecnie w równych warunkach docho- 
dowości ziemi mają różme obciążenia z 
tytułu reszty ceny kupna. 

— Komisja stojąc ma stanowisku, że sza- 
cunki te winny być zrównane postamowi- 
1а na najbliższem posiedzeniu pnzepraco- 
wać to zagadnienie gruntownie, celem 
przedłożenia czynnikom miamodajnym kon- 
kretnych wmiosków. 

— Taraszkiewicz w Wilnie. W związku z 
wyznaczonym na dzień 28 bm. procesem, Ta- 

raszkiewicza przewieziono z więzienia biało- 

stockiego do Wilna i osadzono w osobnej celi 
na Łukiszkach. 2 

— Biuro Zarządu Wileńskiego Okręgu —- 
Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża od 
dnia 19 listopada r.b. mieści się przy ul. Tatar 
skiej Nr. 5. 

Godziny urzędowania od 9— 13 i od 18 
do 20. 

TEATR ! MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohułance. — Ostatnie 

przedstawienia „Zbyt prawdziwe, aby było do- 
bre*. — Wspaniała sztuka Bernarda Shaw — 
„Zbyt prawdziwe, aby było dobre" wkrótce 
będzie musiała zejść z repertuaru z powodu 
zbliżającej się rocznicy Wyspiańskiego i zwią- 
zanej z nią premjery „Zygmunta Augusta“.- - 
Dlatego publiczność, która jeszcze nie widziała 
tej arcyświetnej komedjosatyry, powinna w naj 
bliższych dniach wybrać się do teatru na Po- 
hułankę. — „Zbyt prawdziwe, aby było dobre” 
grane będzie dziś 23, jutro 24 i pojutrze 25 
bm. o godz. 8-mej w niezmienionej, doskona- 
łej obsadzie z pp: Niedźwiecką i Szpakiewiczem 
w głównych rolach. 

Uwaga! Teatr Wielki przygotowuje na u- 
roczystości ku czci Wyspiańskiego — potężne 
dzieło: „Zygmunt August". 

Teatr muzyczny „Lutnia*. —Dziś po 
raz drugi barwna i melodyjna operetka Stolza 
„Szaleństwa Coletty*, urozmaicona efektowne- 
mi produkcjami tanecznemi i rewjowemi. 

W roli głównej M. Gabrielli, która w ope- 
retce tej Święciła triumfy na scenie warszaw- 
skiej. W rolach główniejszych wystąpią: Hal- 
mirska, Detkowski, Dembowski, Pospiełowski, 
Szczawiński, Skolimowski i Tatrzański — re- 
żyser sztuki. Nowa bogata wystawa! — Zniż- 
ki akademickie ważne! 

Jutro 24 bm. i pojutrze 25 bm. — po raz 
trzeci i czwarty „Szaleństwa Coletty”. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

CASINO — 100 metrów miłości. 
HELIOS — Quo Vadis 
PAN — Iglow 
HOLLYWOOD — Wesoły porucznik. 

Higjena seksualna. 
STYLOWY: Osądźcie sami. 
ŚWIATOWID: Madame Szatan. 
LUX — Jej: ekscelencja miłość. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— O OSZUSTWIE Z OBLIGACJA- 

MI P. CYWIŃSKIEGO. Sprawcy wyłu? 
dzenia obligacji dolarowej u b. admirała 
Cywińskiego nie udało się policji ujaw- 
nić. — Przy tej okazji należy wyjaśnic, 
że oszust podał się nie za przedstawi- 
ciela banku kredytowego we Lwowie, 
lecz za wysłannika Krakowskiego Spół- 
dzielczego Banku Kredytowego (Rynek 
Główny 33). 

— ZNACZNA KRADZIEŻ. Cześla Szmerel 
(Węglowa 10) policji, że w dniu 
18 bm. między godz. 10 a 11 nieznani sprawcy 
za pomocą dobranego klucza łub wytrycha do- 
stali się do ego mieszkania, skąd skradli 11 
szt. akcyj po 250 każda, Wileńskiego T-wa 
K:edytowego, futro męskie na popielicacn, oraz 
okrycia stołowe i inne drobne rzeczy, łącznej 
wartości 3.250 zł. 

` 

a ponadto ubiegał się nawet 0 korepetycje 1 о- 
trzymywal je. Nigdzie nie byl zameldowany, a 
gdzie mieszkał nie chce wskazać, najprawdo- 
podobniej z tego powodu, że ma w domu coś, 
co go może jeszcze bardziej skompromitować. 
Czepułkowskiego osadzono w areszcie dla dal- 
szego śledztwa. 

PSAS MKAPACTOWRCTĘCE 
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Dziwny pogrzeb 
W Łomnicach koło Niewiarowicz szerzy 

się propaganda komunistyczną śród mło- 
dzieży wiejskiej. Nieznani i tajemniczy 
agitatorzy szafują hojnie bibułą wywroto- 
wą. Bibułę można codzień zbierać kosza- 
mi. Ale w jaki sposób i kto dostarcza jej? 
Napróżno wytężała policja energję i prze- 
nikliwość. 

Onegdaj wreszcie. udało się. Na cmen- 
tanzu łomnickim o 400 mtr. od granicy so- 
wieckiej odbywał się pogrzeb. Policjant, 
który był jego świadkiem, uderzył się na- 
gle w czoło. Czy podobma, aby w ciągu jed- 
nego tygodnia. chowano trzeciego niebosz- 
czyka w takich trumnach ? 

Policjant ważył się na krok bezbożny, 
— Dawać trumnę! — zawołał. 
Zawołał, rzucił się i otworzył. W trium- 

nie ani śladu nieboszczyka. Natomiast bro- 
szur i papierów. bez liku. 

Osieroconego stolarzą Michałą Kraśko- 
wa, który grzebał w ten sposób starego oj- 
ca aresztowano. 
МЕЛЫВЛЕЛИНЫСОВОСО ARENOS   

— ZAMACH SAMOBÓJCZY STU- 
DENTA. — Wczoraj rano w pobliżu Po- 
rubanka rzucił się pod pociąg Janusz 
Ryśkiewicz, student USB., zamieszkały 
przy ul. Raduńskiej 3. Koła lokomotywy 
zmiażdżyły mu obie nogi. Przewieziono 
go natychmiast do szpitala, gdzie czy- 
nione są wysiłki utrzymania rannego 
przy życiu, lecz stan jego jest bezna- 
dziejny. 

'Co było przyczyną rozpaczliwego kro 
ku, dotychczas ściśle niewiadomo. 

‚ — Przemytnik. Przez szeregowych tut. Wy 
działu Śledczego został zatrzymany na dworcu 
osobowym Gutman Markus, zam. w Pohoj- 
cach, wojew. tarnopolskiego, z 10-cioma kg. 
sacharyny kryształowej. Dochodzenie prowadzi 
Wydział Śledczy. 

WOROŃCZA 
— Święto młodzieży w Worończy. Z ini- 

cjatywy miejscwoego Patronatu, a przy gor- 
liwym współudziale Młodzieży ze Śoplicowa, 
tegoroczny obchód „Święta młodzieży w Wo- 
rończy wypadł wyjątkowo urocźyście. Poranek 
ku czci św. Stanisława Patrona Młodzieży 
zgromadził, zaraz po nabożeństwie liczną pu- 

bliczność 'w świetlicy P.M. Szk. Okolicznościo- 
we pieśni wykonane bardzo harmonijnie przez 
zespoły Młodzieży z Soplicowa i Rowin pod 
Dyrekcją wytrwałej kierowniczki P. Włodkow- 
skiej, deklamacje i referaty: „O  zrzeszaniu 
się", P. Jaroszewiczówny i „O Św. Stanisła- 
wie'. Prezeski Patronatu zachęcające młodzież 
do „lotu wzwyž“ spotkały się z ogólnem uzna- 
niem, czego dowodem były huczne oklaski. 

Wieczorne przedstawienie, _ urozmaicone 
śpiewem i tańcami, bardzo się podobało. Mło- 
dzież ze Soplicowa odegrała dwie sztuczji: 
„Stary mundur" i „Czar nocy świętojańskiej" 
a wyjątkowo dobrze oddane role, barwne strG 
je i dekoracje złożyły się na malowniczą ca- 
łość, poczem długo trwała wesoła zabawa 
tem weselsza, że „bez hulanki i swawoli*. 
Niech wiecznie przebrzmi bez echa miły apel 
zawarty w Marszu Stowarzyszenia Mł. P. S.M. 
P. — nie namyślaj się długo, wstąp do SMP. 

Z izby Przemysłewe- 
Handlowej w Wilnie 

Kanferencja w sprawie zaległości 
podatkowych 

W dniu 17 b. m. odbyła się w lokalu 
Izby Przemysłowo - Handlowej w Wilne 
pod przewodnietwem p. prezesa M. Żejmo 
koferencja członków Komisji Podatkowej 
wraz z przedstawicielami zaproszonych 
Zmzeszeń Gospodarczych. O wspólnej konfe 
rencji ukazały się w prasie wzmianki nie- 
zupełnie ścisłe. W rzeczywistości przebieg 
konferencji był następujący. 

Na podstawie wygłoszonego przez 

biuro Izby referatu, poświęconego zagad- 
mieniu likwidacji zaległości podatkosych 
wywiązała się ożywiona dyskusja, poczem 
został przyjęty z pewnemi modyfikacjami 
opracowany przez biuro projekt w sprawie 
likwidacji zaległości podatkowych. Projekt 
ten opiera się ma mastępujących główmych 

zasadach: 1) konsolidacji wszystkich zale- 
głości podatkowych przy jednoczesnem u- 
morzeniu kar za zwłokę i kosztów egzeku- 
cyjnych; 2) umorzenia zaległości mieścią- 
galnych, przyczem umorzenia byłyby upra- 
wmione przez ad hoc powołame komisje; 

3) resztujące kwoty zaległości uznane za 
ściągalne, podlegałyby spłacie ratami w cią 
gu lat 10 przy wpłatach minimum 2 i pół 
proc. zaległości kwartalnie; 4) madpłaty na 
poczet zaległości, dokonane w ciągu roku 
pomad kwotę 4 rocznych rat, powodują bo- 
mifikaty, ustalone w ten sposób, że wcze- 
śniejsza spłata ikonzysta z większej bonifi- 
katy; 5) punktualni płatnicy nieposiadają- 
cy zaległości podatowych otrzymaliby pre- 
mje w postaci bonów, wymoszących 10 proc. 
sum płacomych na poczet należności bie- 
żących, któremi można byłoby po upływie 
2-ch lat od chwili ich wystawienia spłacać 
przyszłe podatki. Projekt ten zostanie prze- 
słany poszczególnym lzbom Przemysłowo - 
Handlowym celem ujednolicenia  opimji 
samorządu gospodarczego w omawiamej 
sprawie i przedłożenia go mastępnie czyn- 
nikom miarodajnym. 

Dwaj pisarze 
W państwowych i komunalnych urzę- 

dach mają swoje biurka pisarze podań. Na- 
turalnie, muszą omni posiadać koncesję i 
wpłacać na rzecz urzędu pewien procent od 
ciężko zapracowanych groszy. Dlatego też 
ceny pobierane przez nich od petentów 

+ są stosumkowo wysokie. I dla tego też mie- 
wają groźnych konkurentów w osobach 
niekoncesjonowanych, pokątnych pisarzy, 
którzy kręcą się przed urzędami, łowiąc 
nieprawnie klijentów. 

Koncesjonowany pisarz w. Magistrac- 
kiem biurze meldunkowem cierpiał szcze- 
gólnie od swego mieuchwytnego  konku- 
renta. Ale wczoraj zetknęli się przypad- 
kiem wręcz. Zetknęli się w urzędzie, przy 
biurku. Stanęli przeciw siebie oko w oko 
Zaczęło się od rozmowy. Stąd krok do о- 
strych zarzutów. Stąd zniewaga i obelga. 
Stąd walka na pięście. Pokątny rzucił się 
na koncesjonowanego. Kioncesjon. odpie- 
rał ciosy krzesłem. Biurko stało się bary- 
kadą. Widzów tych zapasów: było oczywi- 
ście dosyć. Śmiech też. Przebieg i skutki 
walki umieszczono w specjalnym protokóle 

policy jnym. 

  

  

FAMILIJNE 
ELICERYNOWE 
KOSMOŚ 
KWIATOWE 
JUBILEUSZOWE 
PAZEZROCZYSTS. 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
WZNOWIENIA 

„W esoły porucznik („Hollywood“) jest 
filmową operetką Maurice'a Chevaliera z o 
kresu, gdy przestał makręcać się wspóln:- 
m Janette Mac Donald. W roli naiwnej - 
księżniczki wystąpiła tu Miriam Hopkins, 
znana już teraz dobrze z lepszych kreacyj 
w „Dr. Jekyllu“ į „Teodozja - Sewastopo!“ 

Dla wielbicieli kawałów i piosenek Che 
valiera, śpiewanych ,;z dolną wargą* 
jest tu sporo emocji, gdyż Moryś dokazuje 
% werwą i humorem. 

Czyż już jednak mie powtarza się z tem 
za wiele? 

„Jej ekscelencja milošė“ „Lux“ — nale.- 
žy do lepszych filmów. Joe May, twórca 
dobrych niemych obrazów, wykazał się wca- 
le trafnym smakiem w ujęciu lekkiego te- 
matu i połączeniu efektów. dźwiękowych z 
fabułą. 

Role główne kreują — Annabella i Ro- 
ger Treville. Szczególnie Amnabella jest 
tu wdzięczna i dużo wnosi w stosunkowo 
płaska treść filmu. Z młodych aktorek fran 
euskich wysuwa się ona na czoło dzięki 

szczerej, bezpretensjonalnej grze i korzy- 
stnym warunkom zewnętrznym. 

„Madame Satan“ („Swiatowid“) jest 
tem w kinematografji, czem drapacze nie- 
ba w architekturze. Reżyserja Cecile de 
Milie'a, stwarzana w dobie filmu miem. na 
wyżynach klasycznego przykładu, jest mo- 
cno przejaskrawiona. Operowanie ogro- 
mem, potęgą haseł, koszmarnem niemał 

kontrastowaniem — prowadzi do rozdmu- 
chiwania rzeczy zwykłych i daje w wyniku, 
dość pospolite efekty w tonie błyskotki. 

Taką właśnie błyskotką, wykrojoną z 
dykty mierzonej na potężną miarę, jest 
„Madame Satan". Bal na Zeppelinie, stroje 
tłum statystów... i jakiś kwaśno - słodki u- 
śmieszek ironji na końcu. Moc pieniędzy 
poszło ma ten film, który prócz zdumienia 
nad rozrzutnością dekoratora — nie daje 
nie. 

Kay Johnson ma bardzo ładne stroje 
ale glupią rolę. Reginald Denny nie wie, 
co robić. Reszta aktorów i statystów gubi 
się wśród ogromnych dekoracyj. Тай. С. 
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Tragiczna śmierć ucznia 
zbrodnicze figle, czy 

WILNO. Pod kołami poci. Łapanii 
zginął 12-letni Zygmunt i ka 
nej ze szkół powszechnych w Wilnie. 

Wracał on od rodziców, przebywających 
stale w powiecie Wysoko - Mazowieckim i 
wpadł pod pociąg — gdy ten był w ruchu.. 

własna nieostrożność 
Nieszczęśliwy zimarł na rękach lekarza. 

Qiciec skarży syna 
WILNO. p aplikant A. Kamieniecki zo- 

stat wczoraj zwolniony z aresztu na wolną stc- 
ре. Niemniej jednak dochodzenie przeciwko 
niemu toczy się i najprawdopodobniej znajdzie 
swój epilog w sądzie. Jak już pisaliśmy powo- 
dem zatrzymania Kamienieckiego była skarga, 

W. jakich okolicznościach on z wa 
1 dotychczas niewiadomo. Są je- 
dnak poszlaki, że Rac i je- 
den z kolegów, wa da pin 

złożona przez jego ojca o podstępne przywłasz 
czenie 35 A: złotych z majątku Ža 
matki, na szkodę brata, zamieszkałego stale w 
Rydze. Władze uznały, że zwolnienie Kamie- 
nieckiego z aresztu już nie może wpłynąć na 
tok dochodzeń i zeznań Świadków. 

Pod wpływem ataku wściekiizny 
Dwóch policjantów ofiarami szaleńca 

BARANOWICZE. Aleksandrowicz Konrad, 
mieszkaniec miasta Baranowicz, przed trzema 
tygodniami został Opad przez psa, który 
mu pogryzł twarz, W dniu dzisiejszym Aleksan 
drowicz dostał ataku wścieklizny, wobec схерс 
zawezwano pomocy z posterunku kolejowega 
PP. w Baranowiczach. W trakcie szamotania 

się, Aleksandrowicz podrapał i pokaleczył stac- 
szego posterunkowe: roko | 
sterunkowego Korbuta. Ch na w: 
nę ulokowano w szpitalu zakaźnym, zaś poka. 
leczonych policjantów poddano zastrzykom za- 
pobiegawczym przeciwko wściekliźnie. 

POSTAWY. 

— KOLPORTERZY FAŁSZYWYCH MO- 
NET. W pow. iwskim policja zatrzymała 
pe kilku kolporterów fałszywych 2-zio- 
t 

— RUNĄŁ MŁYN. Runął młyn należący 
do braci Szumskich w Niedźwiedzicach 
gm. zaleskiej. Skutkiem usunięcia się 
ścian zawalił się dach grzebiąc dwóch ro- 
botników Michała Piskarczyka i Piotra 
Ciszowskiego. Obu ich wydobyto z ciężkie- 
mi obrażeniami ciała. 

WILEJKA 

— ZBIEGŁ Z KOLEKTYWU. W rejo- 
mie Dołhinowa ma teren polski zbiegł nie- 
jaki Nofimow Grzegorz, pochodzący z U- 
krainy, a pracujący ostatnio «wi rejonie ko- 
lektywnym Plesęczenice. Nofimow został 
oskarżony 0 szkodliwą gospodarkę w ko- 
lektywie i miał być aresztowany. 

GABINET 
Racjonalne] kosmetyki leczniczej 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
tobizzą kosnerwuję, doskonali, odświeża, u- 
suwa jaj skazy i braki, Masaž kosmetyrzay 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wytzezu- 
płsiący (panie), Natryski „Hormona” według 
prot, Spuhła. Wypadanie włosów, łupież. tn- 
śywiduaine dobieranie kosmetyków do kax- 
dej eary. Ostatnie zdobycze kosmetyki +£- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—%8. 

w.zP. 
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ŚLIZGAWKA JUż SIĘ ZACZĘŁA 

Wczoraj łyżwiarze wozpoczęli sezon. 
Ponad sto osób, co najzagorzalszych z p. 
Ireną Jasińską - Detkowską na czele, zja- 

wiło się po południu ma terenie parku z 
niedowierzaniem spoglądając na „lustrza- 
ną taflę". Obawy okazały się płonne gdyż 
lód był doskonały. Wpnawdzie mie zdoła- 
mo jeszcze wylać całego terenu parku, ale 
to co jest wystarcza najzupełniej aby po- 
trenować po długiej przerwie letniej. 

Jeżeli najbliższe noce przyniosą znów 
bodaj lekkie przymrozki tereny ślizgaw- 
ki będą się zwiększały stale, aż do roz- 
miarów z lat ubiegłych. 

„ Przyjemną inowacją jest szatnia zorga- 
mizowamna na innem miejscu. ie ona 
teraz znacznie cieplejsza i wygodniejsza z 
bufetem na miejscu. 

P. 8. Niestety, zanim słowa te dojdą do 
Czytelnika ze ślizgawki zostaną tylko... ka- 
łuże. Cóż zrobić! Będziemy czekać na 
mróz. (t). 

у — — 0-О-о= 

Ofiary 
Na Bibljotekę im. Tomasza Zana 10 zł. 

zamiast wieńca na trumnę ś.p. Władysława 
Lichtarowicza wielkiego przyjaciela  Bibljoteki 
i członka T-wa Pomocy w Samokształceniu 
im. Tomasza Zana, prezes ks. Stanisław Mit- 
kowski. 
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SŁ owo 
  

— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 
W dniu 24 b. m. o godz. 20-tej odbędzie się 
posiedzenie Rady Miejskiej: Porządek dzien 
my obejmuje 15 punktów, między którymi 
znajduje się również punkt o wysokości 
"wynagrodzenia ławnika: Miazunkiewicza. 

— KOMUNIKAT. Starostwo powiatowe 
grodzieńskie komunikuje, iż właściciele 
pnzedsiębiorstw widowiiskawych, którzy 
zamierzają starać się o prolomgatę konce- 
sji widowiskowej ma rok 1933 winni wnieść 
odpowiednie podanie do Starostwa Powia- 
towego Grodzieńskiego w terminie do dnia 
15 grudnia b. r. 

— OGÓLNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 
KOŁA OPIEKI RODZICIELSKIEJ SZKO- 
ŁY CWICZEŃ PRZY PAŃSTWOWEM SE 
MINARJUM MĘSKIEM. W dniu 19 listo- 
pada odbyło się doroczne Walne Zebra- 
mie członków Koła Opieki Rodzicielskiej 
Szkoły ćwiczeń przy Państwowem Gimna- 
zjum Męskiem. 
Zebramie zagaił kierownik szkoły p. Kot- 
'win. Na przewodniczącego zebrania jedno- 

PER RIUDSKUBLID PATS чеони, 
ХМА Р. Т К. ТЕ!. 214 

китиОБРОПЕТИСОеЕЫНия ROSETEIALIATASS 
Początsi sesnsów: 18.15, 20,15 i 22.15 

Bźwiękowiec 

Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4 

Dziś| Genjslne arcydzieło króla reży- 
serów niezapomnianego twórcy „Trój- 
ki* „Śpiewaka Nieznanego* Turżań: 
skiego. Prześliczny, ki>iący życiem 

i szczerością, film p. t. 

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

i RAYMOND GALLE. 
Akcja toczy się w łaiińskiej dzielnicy 
Pzaryża i obłituje w cały szereg szcze- 

gółów z życia studentów. 

wstęp od 86 gr. 

Dźwiękowiac 

Kino „ĄPOL LO" 
Daminik. 26. 

Dziś wielki tilmdźwiękowy prodokcji 
europejskiej 

Nie grzesz Kobieto 
W rolach głównych Louise Brook i 

Jean Brzdin. 
mponnjąca wystawa! Melodyjne pio- 

senki! Wzraszająca treść! 

KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 18. 

Demoniczna, kusząco-pikantna 
niezrównana 

BRYGIDA HELM 
w potężnym dramacie na tle niesamo- 
witych wydarzeń na laksusowym jach- 
cie, wśród dam wielkiego Świata koko- 
tek, tancerek, miljonerów, niebieskich 
ptsków i CE przestępców 

pt 

„Jistiwara Jacht Razkoszy” 
Namiętność miłosna tancerki — miłość 

demonicznej kobiety. 

WSTĘP OD 43 GR. 

Dziś! 

  

Początek saanzów 
© 0. 6.15, — 8. — 10. KINO 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOGWID” 

   

głośnie :obrany został p. pułk. dypl. Per- 
ikowicz. 

Nad przyjęciem statutu koła, który zre- 
ferowal p. kier. Kotwdni powstała dyskusja, 
rw. której przyję liudziiał pp. major Różań- 
ski, maczelnik Pawłowski i in. Wreszcie 
statut zostaje przyjęty u poprawkami p. 
nacz. Pawłowskiego. 

Zostaje również przyjęty do akeeptują- 
cej wiadomości sprawozdanie ogólne i 
finansowe, sprawozdanie ustępującego za- 

rządu, któremu też udziela się absolutor- 
jum. 

Po zatwierdzeniu budżetu na rok 1932- 
33 zostaje wybrany mowy zarząd koła w 
następującym składzie: pani pułkowniko- 
wia Perkowska, SŚrzednieka, Górnicka, Lej 
tlowa Lękowska, Lumiańska. Panowie: Ry 
chlewicz, Łazanski, Skorupko i maczelnik 
Pawłowski. Do komisji rewizyjnej pp.: 
Drejman, Kuncewicz, Rakocki i Dąbrow- 

ski. 
Wreszcie kierownik szkoly p. Litwin w 

dłuższem przemówieniu wypowiedział sw:0- 
je uwagi i spostrzeżenia. 

Po uwagach p. kierownika zabrali głos 

pp. major Różanski, nacz. Pawłowski i 
Garber, którzy w: przemówieniach swoich 

poruszyli aktualne sprawy szkolne. 
Po zamknięciu dyskusji zebranie jed- 

noglošnie postanawia wyrazić podziękowa 

nie za oddaną pracę p. kierownikowi i gro- 
nu nauczycielskiemu. 

” Po wyczerpaniu całego porządku dzien- 
nego przewodniczący zamyka zebranie. 

URUCHOMIENIE ODDZIAŁU 
STRZELECKIEGO IM. PUŁK. BERKA JO 
SIELEWICZA. W ubiegłą niedzielę w sali 
Związku Kupców odbyło się zebranie orga- 
mizacyjne T-wa Przyjaciół Oddziału im. 
płk. Berka Josielewicza Związku Strzelec- 
kiego. 

Na te dość liczne zebranie przybyli 
przedstawiciele prawie wszystkich warstw. 

żyd. społeczeństwa. 
Zebranie zagaił p. mec. Lobman, któ- 

rego też jednogłośnie wybrano jako prze- 
wodniczącego zebrania. 

Pam mec. Lobman wznajamia zebra- 
mych z celami tego T-wa jakoteż o roli 
sinzelca w czasach przedwojennych jako 

podstawa przyszłej armji i obecnych ja- 
ko współbudowmiczego odrodzonej Ojczy- 
zny. Mówca wskazuje również na cele 
wychowawcze Strzelca. 

Z kolei zabiera głos komendant okrę- 
gowego Związku Strzeleckiego p. major 
Chmura, który w przemówieniu swem 
wskazał na obowiązek wszystkich obywa- 
teli do czuwania nad bezpieczeństwem Pań- 
stwa i wzywa wszystkich do agitowamia. 
wstąpienia do oddziału. 

Po tych przemówieniach zebranie przy- 
jęło statut oddziału i wybrany został za- 

Racjonalnie Ulsxowana & 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

ma każde żądanie. 

  

Największy i najpotężniejszy dźwiękowiec ilustrujący najbardziej 

nieprawdopodobne a jednsk prawdziwedramaty z czasów wojny 

światowej genjalnego ERNESTA LUBITSCA 
GRODNO, Bryctózia 2. | CZŁOWIEK KTÓREGO ZABIŁEM 

Lionel Barrymore, Philips Holmes ! Nancy Carrol 
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MAJOR P. VRAN 

SKLEP RADJOWY „„LANNBK““ 
Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 

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

za 190 zł. 
3-lampowy odbiornik radjowy, z lampami (Philipsa), 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 
i sprzętem antenowym 

_NA 19 MIESIĘCY Po 10 z 
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Szafir lady Brandon 
— Wołałem głośno trębacza, zagłą- 

dając do małych składzików,  dziedziń- 
czyków i domów. 

Nikt im nie odpowiedział. Krzycza- 
łem tak długo, aż ochrypłem. 

Trębacz zginął bez wieści! 
Nagle ogarnął mnie nieludzki strac!1. 

Wpółprzytomny rzuciłem się ku bramie i 
otworzyłem naoścież. Właśnie w tej 
chwili upłynęły zapowiedziane przeze- 
mnie dziesięć minut a oddział mój pod 
wodzą wachmistrza ruszył do ataku „a 
fort. 

Zaabsorbowany swemi myślami stra- 
ciłem rachubę czasu. Ale w tej chwili 
ogarnęła mną taka rozpacz i strach, że 
chciałem za wszelką cenę zobaczyć ludz- 
ką twarz, usłyszeć ludzki głos, wiesz, !e- 

rzy, że ja... 
— Śniadanie! — przerwał Lawrens. 
Pociąg zwolnił biegu -—— podjeżdżano 

do stacji. 
VI 

Oświeżeni kąpielą i syci po gorącein 
śniadaniu, które dostali na stacji nasi 

dwaj przyjaciele, powrócili do zakurzo- 
nego wagonu. Z papierosem w zębach 
milczeli czas jakiś, ale niedługo, gdyż 
francuski major nie należał do ludzi, któ- 
rzy mogą milczeć. 

— Jerzy, — zapytał zamyślony, ota- 
czając się kłębami dymu, — czy ty wie- 
rzysz w duchy, demonów, upiory? 

— Wierzę tylko w wisky, a znam je- 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  

dynie upiora nędzy i demona głodu, — 
roześmiał się Anglik. — Widziałem ich 
nieraz! 

— Ale mój wachmistrz uważał duchy 
za jedyne możliwe źródło wszystkich 
nieszczęść fortecy. 

— Duchy! Nieczysta siła! Djabły! — 
mruczał biedak, nie wątpiąc ani na chwi- 
lę, że podoficera zabił jeden ze zmarłych 
i że któryś z trupów wciągnął naszego 
trębacza do jakiejś jamy. 

Mimo, że tego rodzaju hipoteza 
była nader zachęcająca, nie mogła mi do 
pomóc w mych poszukiwaniach. 

Wachmistrz Dufour, — rzekłem 
do niego, — opowiem ci swoje przypu-- 
szczenia, a ty powiesz co o nich my- 
ślisz. Ale wpierw postaw na warcie 

dwóch wartowników i każ nakarmić 
wielbłądy. Dowództwo oddaj w ręce ka- 
prala Lebody. Powiedz mu, że w oazie 
można zapalić ogniska i zgotować her- 
batę. Ale za godzinę zabierzemy się do 
grzebania trupów. Gdy senegalczycy po- 
rucnika Raymonda nadjadą, niech da- 
dzą mi znać. Gdyby wartownik dał znak 
alarmowy, niech wojsko wpadnie do ior 
tu. Postawisz również wartę przy bransie 
a my omówimy sytuację, podczas gdy 
oni będą gotowali herbatę. 

Poczęstowałem poczciwego wachmi- 
strza tabliczką czekolady i konjakiem z 
własnej mojej manjerki. Mocny napój 
dodał nam energji. 

    

rząd oddziału w osobach: pp. radnych M. 
Ch«.iliwickiego, Dr. Hamera, dyr. Hirsz- 
berga, mec. Lobmania, Rappaporta, wiice- 
prezydenta O. Suchowlańskiego i ławnika 
'Tarłowskiego. Do Komisji rewizyjnej pp: 
radny Długosielski, radny Reitzenbeim 
Salamon. 

Na tem przewodniczący p. Lobman za- 
myka zebranie. 

—ŻZGON W POCIĄGU. W: czasie po- 
dróży pociągiem pośpiesznym zdążającym 
z Wiamszawy do Grodna, między stacją So- 
kółka a Grodnem zmarł w wagonie ma u- 
dar serca emeryt kolejowy Stonicki Wa- 
lenty. 

— POŻARY. W dniu 18 b. m. o godz. 8 
z nieustalonej przyczyny powstał pożar we 
wsi i gm. Skidel w niezamieszka- 
łych zabudowaniach Myszko Tomasza. Spa- 
liły się stare budynki oraz dom mieszkalny 

Ogólne straty wynoszą około 700 zł. 
W dniu 18 bm. o godz. 21 we wsi Ma- 

stalery gm. Zydomla spaliła się szopa na 
szkodę Sytego Pawła, straty wynoszą oko- 
ło 100 zł. 

— WIYGODNE ZAOPATRYWANIE SIĘ 
W FUTRA. U Lifszycowej Miry, zamie- 

szkałej :x* Grodnie przy ul. 3-g0 Maja 16, 
w dniu 20 b. m. skradziono futno wartości 
około 200 zł. Tegoż dnia: na stacji kolejo- 
wej w Grodnie zostali zatrzymani: dwaj о- 
sobnicy ze skradzionem futrem, którzy 
przyzmali się do kradzieży. Nie długo trwa- 
ła ich uciecha i nie zdążyli prawdopodo- 
bmie mależycie ogrzać . 

lidžka 
— Za zabójstwo podczas bójki 3 lata wię- 

zienia. — Lidzki Sąd Okręgowy _rozpatrywał 
wczoraj sprawę mieszkańca wsi Dolina - Za- 
rzeczna, gm. Różankoskiej, pow. szczuczyń- 
skiego — Szklara Michała lat 24, oskarżonego 
o to, że w dniu 24.6 br. podczas bójki powsta 
łej na tle sportu o zajmowane bydło z mieszka 
ńcem tejże wsi Lisajem Józefem uderzył tego 
ostatniego kamieniem w głowę, powodując roz 
trzaskanie czaszki, wskutek czego nastąpiła 
śmierć. Sąd biorąc pod uwagę okoliczności ia- 
godzące (młody wiek oskarżonego i dobrą opi- 
nję) skazał go na osadzenie w więzieniu 

    

— SAMOBÓJSTWO. — Wi dniu 13 bm. 
w  Horodyszezu popełnił samobójstwo 

przez powieszenie się we wiłasnej stajni 
Mowszonia Judel lat 58. 

Samobójca: pozostawił list do miejsco- 
wego rabina, w którym prosi, aby nikogo 
nie czynić winnym jego śmierci, gdyż od- 
biema sobie życie sam z powodu trudnych 
wiarumków życia. 

Radja wileńskie 
ŚRODA, DNIA 23 LISTOPADA 1932 R. 
11.40: Przegląd prasowy, komunikat nie- 

teorologiczny, czas. 14,55: Program dzienny. 
15.00: Muzyka popularna (płyty) 15.40: 
munikaty. 15.50: Chwilka muzyki węgierskiej 
(płyty). 16.00: Audycja dla dzieci. 16.30: Chwil 
ka strzelecka. 16,40: Koncert symfoniczny piy- 
ty). Słowo wstępne prof. Michała Józefowicza. 
17,40: „Straty społeczne z powodu wypad- 
ków przy pracy' — odczyt wygłosi P. Pod 
górski. 17,55: Program na czwartek. 18,00: 
„Bazylika wileńska zagrożona”! — Mikrofon 
wśród pracy nad ratowaniem katedry. Rozmo - 
wa z kierownikien: robót inż. Wąsowiczem 
konserwatorem dr. St. Lorentzem, J.E. Ks. Bi- 
skup Michalkiewicz, przewodniczący Komiteiu 
Ratowania Bazyliki, ma głos. Reportaż z tere- 
nu robót, 18,20: Wiadomości bieżące, 18,23: 
Muzyka lekka. 18,30: Rozmaitości. 18,35: Prze- 
gląd litewski. 19,10: „Skrzynka pocztowa Nr. 
33“ — listy radjosłuchaczów omówi Witoid 
Hulewicz. 19.30: Kwadr. literacki (B. Szem- 
plińska) 19.45: Prasowy dziennik  radjowy. 
20,00: Recital Houvalina. 21,00: Wiad. sport. 
21.05: Dodatek do pras. dziennika. 21,10: Re- 
cital Szpinalskiego. 22.00: „Na widnokręgu. 
22,15: Audycja radjowo-filmowa. 22,40: „Dlu- 
gowieczność ludzka“ — odczyt. 22,55: Komun. 
meteor. 23.00: Muz. tan. 

  

  

  

| ŁYŻWY | 
Największy wybór. — Najlepszy gatunek. | | 

Najniższe ceny poleca Przedstawicielsiwo | 

l DUNLOP. caańska 6, tet. 421 || 

  

  

i Wielka 47, tel. 15 41 

  

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Cała Polska się bawi! Bawmy się razem! Dziś pierwsza polska komeoja sportowa 

100 ŃETRÓW ĄIŁOŚCI 
W rol. głównych Pogorzelska, Dymsza, Tom, Lawiński, Kalinówna, Anxwiczówne, Cybulski orsz chór Bzna. 

Dla młodzieży dozwolone 
Nad progr.: Urozm, dodatki dźwięk Pocz. o g. 4, 6. 8 i 10.15, w dnie świąt o g. 2-ej, Ceny od 25 gr. 

  

Dzwiękowe kino Dziś 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

1GLO0 
Najnowsza sensacja 1953 dla ekranów pulskich Film dźwiękowy całkowicie nakięcony w krajach 

podbiegunowych mówiony po polsku 

nych. Tempo akcji, Wzruszająca treść. 
Emocjonujący d amat nadludzkich zm:gań Eskimosów z żywiołami natury w krajach arktycz- 

Ze wzylędu na wysoką wartość artystyczną dłe mia: 
dzieży dozwolony. Nad program; komedja w 3 akt. 51 т policjantem* ze zaanym comikiem 

Slimem Summerwillem w roli tyt. oraz groteska rysunkowa „Pietrek apaszem* 
  

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS   W roli Nerona EMIL JANNINS. Męczarnie Chrześcian. 
Seans ceny zniżone, — Seanse: 4, 6, 8 i 1015 — W dnie świąteczne o 2 giej 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie wersja dźwiękowa. Najwspanialsze, nieśmiertelne, monumentaine arcycziełe 
Henryka S enkiewicza 

auo VA 
Krwawe rządy Nerona. Przepych dawnego Rzymu. — Na f-szy 

  

Dźwiękowe kine Dziś 

HOLLYWCOD 
Mickiewicza722 

tel. 15-28. 

Ulubieniec publicznošci 

i bohaterka filmu „Dr Jekyli i Mr. Heyde* Miriam Hopkins 
w arcył Imie dźwiękowem p. t. 

Maurice Chevalier 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek 

Wisoty PORUCZNIK 
o godz. 4, * ® 

  

Dżwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11 

Dziš! Najnowsze arcydzieto genjalnego rež. Joe Мзу! 

JEJ EKS$CELERCJA MIŁOŚĆ 
W rol. gł, Niezrównana gwiazda Francji ANNA BELLA, Roger Treville, a także król komików paryskich Prince 

Popularne piosenki najmodniejszego kompozytora Paryża Waltera Jurmana Nad program: Tygodnik filmowy. 

100 proc. dżwiękowiec p. t. 

Początek o godz. 4 w Święta o godz. 1-ej 

  

Kino-Teatr Dziś; Najnowszy po raz pierwszy w Wilnie dźw ęk. seksnalny film tylko dla derosłych „Niebezpieczeństwa miłości" 
Wzruszający do łez dramat seksusiny w 12 skt. 

„SEWLOWY" RE s„O$SĄDZCIE SA i Najstraszniejsza bolączka zdegenerowanych spo- 

Wielka 36 łeczeństw XX wieku. To pierwszy seksualny film w którym role główne kreują bobater „Trojki* A. Schietow, Toniw.   EYCK, A. Basarman, H Stuwe. Nad progr.: Najnowsza 100 proc. dźwięk: kom. farsa w 6 akt. p. (.„N6žki na stėč“ 
  

WYKAZ 
8 proc. listów zastawnych dolarowych Wi- 
leńskiego Banku Ziemskiego, wylosowa- 
mych w dniu 19-go listopada 1932 r.: 

SERJA I 
Po 50 dol. Nr. Nr. 56 57 82 177 179 

182 184 276 282 284 

Po 250 doł. Nr. Nr. 18 165 166 302 
308 345 346 347 355 492 504 514 

SERJA II 

Po 50 doł. Nr. Nr. 468 
Po 250 dol. Nr. Nr. 564 565 572. 
Wypłata za wylosowane listy zastaw- 

ne w pełnej wartości nominalnej uskute- 
czniać się będzie poczynając od 2 stycznia 
1933 roku. 

Listy przedstawione do opłaty zwnraca- 

me być winme ze wszystkiemi Ikuponami, 
począwszy od kuponu, płatnego 1-go lipca 
1933 roku. 

Wartość brakujących kuponów potrą- 
cama będzie z należności za listy. 

SAR A K A A UM ie 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiru 8-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. 
Połockiej Nr. 4, m. 12, zgodnie z art. 1030 
UPC (podaje do wiadomości publicznej że 
№ dniu 28 listopada 1932 r. o godzinie 10 
rano, w majątku Pawłowo, -gminy tur- 
gielskiej powdatu wileńsko - trockiego od- 
będzie się sprzedaż z licytacji powtórnej 
mależącego do Wiitolda Wagnera majątku 
ruchomego, składającego się, z czterech ko- 
mi wyjazdowych, bryczki, dwuch fortep- 
janów, dywamu, dwuch luster Tremo, biur- 
ka mahoniowego i obrazu „Dyana'* osza- 
cowanego na sumę zł. 5.200 — (pięć tysię- 
cy dwieście zł.). 

Komornik 4. Rubom. 

GM IAA) UI 

RASA A edy ich Kainos 

Курно 
i SPRZEDAŹ 

RETYYYYYYVYYYVYVTVYTT 

2DOMY 
do sprzedania nowe — 
murowsne, wolne od 
podatku, można poje- 
dyńczo, Ul. Wiwulskie- 
go 26 — 1. 

- Lokale 
FTWEYYVYWYYTYVYTTYYY 

= 

    

—< 

Parcelacja maj. 

Landwarów 
Działki 

Kcmunikacja pociągami 
Warunki kupna: część 

reszta ratami 

letniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

i autobusem co godzinę. 
pożyczką długoterminową, 

miesięcznemi. 

Cena od 600 złatych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

į w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

& 
  

  

Centrum 
POKOJE 

eleganckie, umeblowa- 

ne, wygody, wanna, łosień S.boła, Wileń 
oddzielne wejście. Od ska 8 
najmę. Kasztanowa 5 -- 
ra, 7. 

  

Kasjerka 
z gwarancją potrzebna. 
Wiadomość Biuro Og 

  

Zdolni 
i inteligentni sprze- 
dawcy do sprzedaży do- 
mowej, artyknłu pierw 
szej potrzeby posznki- 
wani, Gwarancja wy- 
magan». Zgłaszać się ul. 

  

Wynajmę 
2 pokcje umeblowane 
z wygodami ew. tele= 
tonem — pożądane z 

  

ul, Mickiewicza 4, m. 2, į 

"Dae ^ КОВАЬ 
Poszukują dobry robotnik, praca- 
PRACY wity, sumienny, w cięż 

vEvvvvvvvvvvvyvvevs- kich warunkach  zmaj- 
23 _. dujący się, szuka pra- 

Prania cy od zaraz. Zgadza” 
się na każde warunki. 
Zorawia 9 m. 
niewski Jan. 

STOLARZ 
sumienny, pracowity — 
prosi o udzielenie ja- 

poszukuje wykwaliłiko- 
wsna praczka. Popław- 
sza 17 m. 8 — Hryho- 
rowicz, 

t. żyż- 

SZOFER 
utrzymaniem Zgł.sze- 

E 2 ESZKANI E AC Administracji Ś-to Jańska 9 m. 2. g 
11 — 13. 

z dobremi šwiadectwa- 
mi, trzeźwy, uczciwy, 

kiejkotwiek pracy. Ma- 
że wyjechać na prowim 

„l. BETTING“ 

4 - pokojowe z wszel- POd „2 pokoje 
kiemi wygodami, ih 
centrum, nie na parte- 

"i K. iA. FIBIGER 'rze w cenie do 100 zł. 
uznane za najlepsze w Zapłacę za kwartał, — 
kraju. — Sprzedaż na Łaskawe zgłoszenia do 
raty i wynajęcie. — administracji dla W. 
Kijowska 4, M _Abelowaz oSA 

Pianina 

T“ Mieszkanie 
Sprzedam psa 2 pokoje z kuchnią do 

boksera dwuletniego.— wynajęcia. Dowiedzieć 
Białostocka 6 — 1 od się Białostocka 6 — 1 
4—5 codziennie. codziennie od 3 pepoł. 

  

— Streszczaj się, mój drogi —ziew- 
nął znowu Lawrens. 

— Dobrze. Opowiem ci w skrócie te- 
iegralicznym, co było dalej. Obok podofi 
cera leżał zabity żołnierz — twarz jego 
miała coś typowego dla anglikėw —ta- 
kich chłopców macie setkami w swych 
college'ach. Wyjąłem kartkę, którą zabi- 
ty podoficer Ściskał kurczowo w ręku. 
Óto jej treść: „„Do szefa Policji w Scot- 
land Yard i wszystkich tych, których ta 
sprawa obchodzić może”. — Taki był 
adres, a dalej: — Bardzo ważne wyzna- 

nie. Pilne! Proszę wszystkie pisma © 

przedruk. W obawie, by nie posądzano 

osoby niewinne, wyznaję, że to ja ukra- 

dłem wielki szafir, nazwany „Błękitną 

wodą”, własność mej córki, lady Brand 
ton! Michał Geste'. 

Tym razem zdumienie Lawrensa nic 

miało granic. 

— Nie wiem nic więcej,, ale myślę, 

że ty mi dopomożesz w rozstrzygnięciu 

tej zagadki. Ё 

— Obiecuję ci, że natychmiast po 

powrocie do Londynu, będę u lady Brand 

ton, może uda mi się wyświetlić tę la- 

jemniczą sprawę. 
ж о* * 

— Dzień dobry, drogi Jerzy — powi- 

tała Lawrensa życzliwie, choć bez zdzi-- 

wienia, lady Brandton. 

— Jest pani młoda i piękna, jak zaw- 

sze, — rzekł, całując jej dłoń. Z zachwy- 
tem przyglądał się tej kobiecie, którą ko - 

chał od lat dwudziestu, a od pięciu nie 

widział. 

— Przybyłem tu, by służyć pani po- 

= — do 4.30 

nią w ostatnich czasach. Podniosła brwi 
zdziwiona. Na twarzy jej nie mógł wy- 
czytać żadnych oznak niepokoju. Jedy- 
mie głęboki smutek malował się na niej. 

— Chodzi mi o pani siostrzeńca Mi- 
chała Geste i... „Błękitną Wodę"... 

— Al. Co pan wie o tem? — prze- 
strach zmącił na chwilę spokój jej oczu. 
-—— Myślałem, że nikt nie będzie wiedział, 
prócz nas... — dodała ciszej. 

Lawrens opowiedział wszystko, co 
Siyszał od swego przyjaciela, oficera ko- 
lonjalnego wojsk francuskich. 

— Czy pani rozkaże, bym udał się 
na poszukiwania klejnotu, którego zagi- 
nięcie, wiem dobrze, narazi panią ua 
ciężkie przejścia z sir Brandtonem, gdy 
wróci... mówiono mi, że podróżuje te- 
1az?... 

— Mój mąż jest w Indjach. Rzeczy- 
wiście nie wiem, jak się pogodzi z utra- 
tą ulubionego klejnotu, który powierzył 
mej opiece, a jednak, nie poproszę pana 
o szukanie... gdyż „Błękitna Woda” nie 
zginęła. 

OPOWIADANIE LADY BRANDTON. 

—. jak pan wie, mój mąż podróżuje 
stale, jest to jego namiętnością. Ja więc 
muszę opiekować się jego rozległemi do 
brami, gospodarować, a raczej odbierać 
opłatę od licznych drobnych dzierżaw- 
ców, by wysyłać mu na czas żądane te- 
legraficznie sumy. Zapewniam pana, że 
ciężki to obowiązek, szczególnie gdy ci 
biedni ludzie często nie mogą dać żąda- 

mocą w zmartwieniu, które spadło na panej sumy! 

Pprukarnia wydawnictwa „5 

  

    

-POSZUKUJĘ 

    

E НОИ 

Posady 
ga 

  

OSOBA 
starsza poszukuje po- 
sady do samodzieln: g 
zarządu domem, zajmie 
się chętnie kuchnią, 
dziećmi, szyciem, Refe 
reacje. — Ołerty do 
Słowa god „samodziel 
na* 

  

  

nauczyc jszykaSzwedz 
kiego. Zgłoszenia od g. 
4 do 5, — Arsenalska 
6 — 5 Dr Łobza 

  

  

— Zna pan moich trzech siostrzeń- 

ców Geste: Michał, Digby i Jan. Spę- 

dzali u mnie wakacje, były też: Klaudja, 
moja siostrzenica i Izabella wychowanka, 
wreszcie bratanek mego męża — August. 
Wesołe towarzystwo i kochane duże dzi: 

ciaki! 
Czasem prosili, bym im pokazała „Błę 

kitną Wodę”, lubili podziwiać jej blask 

i niezwykle sugestjonujące piękno. 

— Pewnego razu przyjechał do mnie 
przyjaciel hinduskiego księcia, opowie- 
dział dziwną legendę, osnutą dokoła sza 
iru, zwanego „Błękitną Wodą”. Księciu 
chodziło bardzo o posiadanie cennego 
szafiru... Proponował wielką sumę Wza- 
mian. Czy miałam się zgodzić?... 

— W parę tygodni później, młodzież 
poprosiła mnie o pokazanie szafiru. — 
W chwili, gdy pochyleni nad atłasową 

poduszeczką patrzyli na spoczywający na 
niej klejnot — zgasło nagle światło... na 
chwiłę tylko, ale tego wystarczyło... Klej- 
not zniknął. 

— Byłam zrozpaczona tem, że mu- 
siałam podejrzewać kogoś z obecnych. 
Wszyscy, prócz Augusta byli mi bliscy, 

dobrze znani. Kto mógł popełnić czyn 

tak potworny? 

— Następnego dnia zniknęli trzej bra 
cia Geste. Każdy z nich oskarżał siebie 

w pozostawionym liście. 
— Po wielu miesiącach — przed pa- 

ru dniami powrócił najmłodszy z nich-— 
Janek. Oto co mi opowiedział: 

— Wszyscy trzej zapisali się do fran- 
cuskiej Legji Cudzoziemskiej. Dwaj z 
nich zostali wysłani do Afryki, do fortu 
Sinderneuf. Towarzysze podsłuchali ich 

poszukuje pracy. Wy- cię. Czywilis Michał — 
magania skromne. Wa- Ponarska 45. 
silewski Antoni Ostro- == ————— -- 

SZEWC bramska 25. 
m — dobry robotnik bardza“ 

potrzebujący pracy. — 

zgadzający się na każ 
de warunki wynagre - 
dzenia poszukuje za- 
jęcia. — Czebotarunas' 

e * Wodociągowa 
14. 

CUKIERNIK 
specjalista od ciastek. 
Zdolny, pracowity. Z 
powodu kryzysu chwi- 
lowo kez zajęcia. — 
Śniegowy 14 iKsielew- 
ski Stanisław. 

  

rozmowę nawpół poważną, a nawpół żar 
tobliwą o szafirze, zrozumieli, że mają da 
czynienia z szajką rabusiów i postano- 
wili ich zabić. Nie będę opowiadała tych 
szczegółów tragicznych przejść. Bromili 
się dzielnie, a w decydującej chwili na- 
pad Tuaregów na fort powstrzymał wszeł 
kie waśnie. Przeważające siły napastni- 
ków byłyby zdobyły fort, gdyby nie nie- 
zwykła pomysłowość i odwaga dowodzą- 
cego załogą fortu podoficera, który każ- 
dego zmarłego i rannego wcisnał na mu- 
rach w otwory strzelnic, by Tuaregowie 
nie wiedzieli, jak wielkie spustoczenia 
czynią ich strzały. 

— Był to wcielony djabeł — ten pod- 
oficer Lejaune — mówiła lady Brand- 
ton wzruszonym głosem. — To on chciał 
odebrać skradziony brylant moim chłop- 
com! 

Gdy Tuaregowie odstąpili — Michaż 
leżał śmiertelnie ranny w głowę. Lejamie 
wyrwał z pod podszewki jego kepi jakis 
zawinięty w papier przedmiot i potrząsa- 
jąc nim, krzyknął do jedynego żołnierza, 
który żył jeszcze — do Janka: Mam na- 
reszcie to, czegoście nie chcieli mi oa- 
dać, psy! 

— Nieprzytomny z rozpaczy, po stra- 
cie ukochanego brata, Janek rzucił „Się ku 

niemu z bagnetem. Lejaune podniósł re- 

wolwer i strzelił, ale leżący u jego nóg 
Michał, konający już, lecz przytomny, 
trącił go i strzał chybił.. Wtedy Janet. 
przebił bagnetem pierś podoficera. Do- 
konał zemsty za brata. Pochylił się na4 

nim. 

(DEC. N.) 
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Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński.     
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