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SOLIDARNOŚĆ WSI 

Potworny spadek cen na produikta 
rolne, obezwartościowywanie wsi ma 
jednak jedną dobrą stronę. Oto zanikły, 
zapadły się pod ziemię antagonizmy so- 
cjalne na wsi. Dopóki jeszcze spadek 
cen obejmował zboże, a ceny na produk- 
ty hodowlane były jako - takie, — do- 
póty jeszcze można było mówić o chłop-= 
skiej polityce rolnej i o ziemiańskiej po- 
lityce rolnej. Ale to się skończyło. I z 
chwilą, kiedy ceny na produkta hodow- 
lane uległy losowi innych cen rolnych, 
obiit wyzyskiwany kmiotek, obiit ob- 
szarnik, natus est rolnik. Nie przypisuje- 
my temu faktowi stałego i dogmatycz- 
nego znaczenia. Bliższy jestem Piekosiń- 
skiego (ci, którzy wiedzą, kto to jest, 
zrozumieją, o co mnie chodzi, a tym, któ 
rzy nie wiedzą, i tak tłumaczyć nie war- 
to), niż ideologji cha-erów, czy pruskie- 
go „Landbundu*. Ale oto tak się przy- 
padkowo, incydentalnie, konjunkturalnie, 
złożyło, że antagonizmy socjalne pomię- 
dzy kmiotkiem, a ebszarnikiem zanikły, 
że ich w danej chwili niema, i co wię- 
cej nie będzie ich jeszcze tak długo, do- 
póki trwać będzie obecny kryzys. Dema- 
gogja wsi odwróciła się do góry nogami. 
Pierwiej chłop chciał wywłaszczać zie- 
mianina, —miasto, urzędnik, wojsko tro- 
chę tego ziemianina broniły. Dziś to, co 
ziemianin mówi półgębkiem, chłop po- 
wtarza za nim rykiem. Każdy człowiek, 
zdający sobie sprawę z sytuacji, widzi, 
że jeśli ziemianin kwęka, że koszta, u- 
trzymania samorządu  dziesięciokrotnie,' 
‚ przekraczają wysokość ciężarów pań- 
stwowych, jeśli na ten fakt wskazuje w 
memorjałach i skargach, to 
chłop ryczy, że sejmik wogóle jest nie- 
potrzebny, gmina wogóle jest zbyteczna. 
Zapytajcie posłów BB., co słyszą na 
wiecach włościańskich dla nich urządza- 
nych. Żyjemy w czasach, kiedy każdy 
dezyderat ziemiański jest bezwarunko- 
wo, tylko bardziej energicznie popierany 
przez masy włościańskie, w których każ- 
da prośba Związku Ziemian, obsuwając 
się wdół po socjalnej drabinie ludności 
wiejskiej, nabiera energji, natężenia, о- 
trzymuje coraz bardziej wymowne ak- 
centy. jeśli chodzi o reprezentowanie in- 
teresów rolnictwa u góry, to temu zsoli- 
daryzowaniu się większego i małego 

rolnika pomogła ogromnie głęboka, mą- 

dra i piękna taktyka pułk. Sławka, któ- 

ry w BB. wyodrębnił wszystkich rolni- 
ków w jedną grupę, nie dzieląc ich na 

ziemian i chłopów.  Kilkuletnia praca 

wyrobiła w nich świadomość interesów 
zawodowych. Dziś, jak w gazecie 
robimy wywiad o sprawach rolnych, 
to dla nas jest zupełnie obojętne, czy 
robimy go z p. Wędziagolskim,  repre- 
zentantem mas włościańskich, czy z p. 
Kamińskim, przedstawicielem osadników, 

czy z p. Wańkowiczem, z Rady Naczel- 

nej Związków Żiemian. Wszyscy będą 

mówili jedno i to samo, wszyscy będą 

mówili jednakowo. Z tych samycii przy- 

czyn źle jest hrabiemu, osadnikowi i 

chłopu. Aniśmy się nie spostrzegli, jak 
„Slowo“ z pisma ziemiańskiego stało się 
organem rolnictwa wogóle. Stało się tak 
siłą faktów. 

Z trzech warstw ludności rolniczej. 
ziemianina, włościanina i robotnika rol- 
nego, ta ostatnia w obecnym kryzysie 
stanowi warstwę uprzywilejowańą. O- 

czywiście jest to uprzywilejowanie bar- 

dzo względne. Robotnik rolny w bardzo 
wielu majątkach wogóle nie jest wyna- 

gradzany gotówkowo, bo tej gotówki 
niema, a jak się znajdzie, to idzie do 
gminy na podatki. Robotnik rolny nie 
może już dziś tak spieniężać części swo- 
ich ordynaryj, jak dawniej. Ale temnie- 
mniej możemy mówić o uprzywilejowa- 

niu. Nie stracił on podczas kryzysu rol- 

nego tyle, ile jego pracodawca, ile stra- 

cił każdy producent. Kryzys rolny nie 

jest dla niego tem, czem jest dla chłopa 

i obywatela. I on, robotnik rolny, zda- 

je sobie doskonale z tego sprawę. Cier- 
pi może na tem p. Kwapiński, ale tak 
jest niewątpliwie. 

PRZEMYSŁ 

Kiedy po maju 1926 roku ożywiały 
się w Polsce kierunki konserwatywne, 
stanęły one przed dwoma drogami. Jed- 

ną drogą było hasło cha - erów: „więksi 

i mali rolnicy w obronie interesów 

wsi". Inną drogą było współdziałanie 

z przemysłem. Pierwsze hasło wówczas 

było idylliczne, dziś dopiero zyskało na 

realności. Przystępując do współpracy, @ 

przemysłem, nie sposób nie wyjść poza 

ramy rozumowań gospodarczych. Musi- 

my tu potrącić O moją tezę iilozoficzną, 

o dwa nurty myśli, wysiłków, czynów, 
które budowały Europę, a które trzeba 

nazwać szlachecko - militarnym i  mie- 

szczańsko - pieniężnym. Nie myślę w 
tym artykule ani tej tezy odnawiać, ani 

ja uzasadniać, ani nawet sumarycznie 
jej szkicować. Muszę jednak o nią po- 

trącić. 

    

    
  

29 gr.   

Rozumiemy całe znaczenie przemysłu 
dla Polski, chociażby ze względu na 
przeciążenie nadmiarem ludności naszej 
wsi, a więc na możliwości tkwiące w 
przemyśle dla rozrzedzania tego prze- 
Judnienia rolnego. „Bogaty przemysł pol- 
ski“ — to hasło ponętne. Sprawa karteli 
stała się osią dyskusji o wewnętrzeem 
naszem położeniu. Zgodzę się, że ceny 
kartelowe w budżecie rolniczym nie o- 
degrywają takiej roli, jak długi, jak po- 
datki, jak ciężary samorządowe przede- 
wszystkiem. Nawet skłonny jestem przy- 
puszczać, że podniesienie tej sprawy 
karteli do takiego rezonansu, jakiego 0- 
na nabrała, było znakomitem  posunię- 
ciem świetnego publicysty p. Matuszzw- 
skiego, który pretensje rolnictwa, Бехла - 
dziejnie szukającego wyjścia z okropnej 
sytuacji, — chciał w tę jedną skiero'vać 
stronę. Ale z tem wszystkiem, jako nie- 
ekonomista, ' lecz polityk i to polityk 
przedewszystkiem antybolszewicki, nie“ 
przypisuje większego ideowego znac” -- 
nia obronie inte'esów karteli, czy prze- 
mysłu wogóle. leśli chodzi o propagan- 

się w Polste dę komunistyczną, która 
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toczy, to zw.aca się ona przedewszyst- 
kiem przeciwko przemysłowi. ,,Tematy- 
ka* rewolucyjnych artykułów, weziń, 
plakatów i poczji nie wychodzi z ро- 
dwórka fabrycznego, nie cddala się po- 
za turkot maszyny. Omija kwestje wias- 
ności rolnej, nie nęci naszugo chłopa ko- 
lektywizacją, zapomina o szczerzeniu zę- 
bów na ziemianina. Zdawałoby się więc, 
że przedewszystkiem przemysł polski 
powinien poczuwać się do obowiązku 
czynnej walki z komunizmem. Nie wiem, 
co czyni on w tym kierunku poza obru- 
ną cen kartelowych. Prasa wydawana 
przez ten przemysł, potrafi na stronicy 
wstępnej wnieścić  ultra-kapitalistyczny* 
artykuł o cenach, o szkodliwości kosz. 
tów socjalnych, a w feljetonie i felje- 
toniku ocicrač się o tendencje aspołecz- 
ne, anarchiczne, mieć słówko sympatji 
dla żołnierza zrywającego szlify oficer- 
skie. Trudno, społeczeństwa zasobne w 
pieniądz, w dobrobyt, w bogactwo, w 
bezpieczeństwo były ojcami swobody 
myśli, trywolności, rozwiązłości poglą- 
dów, jest to może najprzyjemniejszy i 
najsłodszy luxus, który bogactwo nam 
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PRZEDSTAWICIEL 
BRASŁAW — Ksjęgarnia T-wa „Lot“. 
BIENAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego -— A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Ksjęgarnia K. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — $. Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „jedność 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateski, 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
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dać może, jest to najszlachetniejszy ro- 
dzaj rozpusty. Słyszałem anegdotę © 
wodzu ideowym przemysłu polskiego, p. 
Andrzeju Wierzbickim, anegdotę, jedną 
z tych, o których się mówi: si non e ve- 
re e bene troyato. Podcząs swej wy- 
cieczki po Sowdepji miał p. Wierzbicki 
tak pięknie przemawiać na jakimś wie- 
cu, że słuchacze chcieli go wybrać na 
prezesa któregoś z „ispołkomów*. Nite 
bardzo mile brzmi ta anegdota dla tego, 
kto uważa, że obrona europejskiej cywi- 
lizacji przed bolszewizmem stanowi mi- 
sję Polski, historyczną rolę Polski, treść 
jej istnienia, międzynarodowe uzasadnie- 
nie jej istnienia. Ale nawet nie sięgając 
do historjozoficznych wyżyn, należy po- 
wiedzieć, że cechą środowisk przemysło- 
wych zawsze była ta polityka chwiejna, 
kramarska, najwybitniej krótkowzrocz- 
na, prawdziwa polityka krótkowidzów. 
Nie apelując do polityki orłów królew- 
skich, „widzących zgóry lepiej każdą 
rzecz” — musimy przecież przyznać, że 
polityka Polski nie może być prowadzo- 
na w horyzoncie jednej przemysłowej 
kampanji, jednego handlowego sezonu. 

poty państw europejikii 
Nie będzie odroczenia długów wojeńnych 

WASZYNGTON PAT. — Po rozmo- poważne stanowisko Rainleya w Świecie mując się aa poziomie 3,27 doł. Dzień dzi- 

wie z Rooseveitem Hoover oświadczył, 
że przeciwstawia się formalnie odioże- 
niu spłaty przypadającej na dzień 15 
grudnia i polega kongresowi utworze- 
nie specjalnej organizacji w celu doko- 
naria wymiany poglądów w sprawie mię 
dzynarodowych umów finansowych. 

— LONDYN. PAT. — Wczoraj w: Bia- 
iym Domu odbyła się komferencja Hoove- 
na z leaderami Kongresu. O wynikach kon- 
ferencji nie wydano żadnego ofiejalmego 
komunikatu. Natomiast przywódca demo- 
kwatów w; Izbie Reprezentantów Rainey, ©- 
puszczając Biały Dom, oznajmił prasie: 

„Zgodziliśmy się wszyscy, nie wyłącza- 

jąc prezydenta, że żadna rewizja, ani też 

skreślenie długów wojennych nie są możli- 

we j że płatności, przypadające 15 grudnia 
br. muszą być dokoname w pełai 

Oświadczenie to, które ze v     
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Sensacyjny proces w Katawiczch 
KATOWICE. PAT. — W dniu 23 bm. 

rozpoczął się w Sądzie Okręgowym w Ka- 
towicach proces przeciwko dr. Franciszko.- 

wi Ebelingowi, maczelnemu dyrektorowi ко 

palń księcia Pszczyńskiego, Józefowi Oger 
manowi, dyrektorowi fabryki azotniaków 

„Oswag” S. A. w Łaziskach i Ottonowi Ca- 

spamowi, dyrektorowi Deutsche Banku w 

Katowicach. S 
Akt oskarżenia zarzuca m. in. Ebelin- 

gowi oszustwo, popełnione zarówno wobec 
akcjonarjuszy Oswagu, jak i wobec sądu 
w Mikołowie, przedstawił on bowiem sądo 

wi. zaświadczenie, wystawione przez Deut- 
sche Bank na uiszczoną kwotę trzech ; pół 
miljona złotych z tytułu podwyższenia ka- 

pitału akcyjnego. W mzeczywistości jednak 

Oswag nie zapłacił ani grosza, korzystając 

z fałszywego zaświadczenia Bunku. Tem 

samem oszukano poważnie akcjonarjuszy, 

korzystając madto nieprawnie z dywidend. 
Ebeling i Ogerman fałszowiali bilanse Os- 

wagu za lata 1927—31, podając kapitał ak- 
cyjny w bilansach czterokrotnie wyższy, 
miż był w rzeczywistości, oraz 2-krotnie 
wyższe (koszty budowy fabryki związków a- 

zotowych w Wyrach. W związku z tem 

księgi i bilanse zawierały olbrzymie masy 

fałszerstw. Ebeling zaciągał szereg w.el- 

kich pożyczek w wysokości z górą 40 mii- 

jonów w bankach polskich, szwajcarstich i 

niemieckich, świadomie oszukując wiezy - 

cieli co do wysokości (kapitału akcy.nego, 
który podawał o 400 procent wyższy. niż 

był w rzeczywistości. 
Dyvektor Deutsche Banku Caspar wy- 

stawił fałszywe zaświadczenie Deutsche 

Banku, Akt oskarżenia zawiera 82 stnony 
pisma maszynowego, stwierdza karygd- 
mość czynu z art. 3 niemieckiej ustawy han 
dlowej oraz występki z art. 281, 264 „raz 

31 K. K. 
Na. dzisiejszej wozprawie przesłuch»10 

oskarżonych. Stosują oni metodę zwalania 
winy wzajemnie ma siebie. Główmy osż 
żony Ebeling z reguły odpowiada, že nic 
mie wie i nie pamięta. Rozprawa dzisiejsza 
ma charakter zbierania wstępnych wyjaś- 
mień. Ebeling pozostaje w areszcie śled- 
czym, dwaj pozostali odpowiadają z wol- 

nej stopy. — Powołano szereg rzeczoznaw- 
ców, m. in. b. ministra inż. Kwiatkowskie- 
go. Sprawa wzbudziła olbrzymią sensację. 
Pnzysluchuje się jej kilkunastu sprawo- 
zdawców pism zagramicznych. Opinja pub- 

liezma śledzi przebieg rozprawy z wielkiam 
mapieciem, afera bowiem sięga pod 
łokształtu gospodawki jednego z najwię 
szych koncernów przemysłowych na Śląs- 

ku oraz największego magnata, gospodarki 
prowadzonej 'w jak najdalej idącej kolizji 
z przepisami ustawodawstwa handlowego 
oraz z kodeksem karnym. 

    

   

politycznym uważać można za autorytatyw 
me, potwierdzałoby słuszność pesymistycz- 
mej oceny sytuacji i wskazywałoby to, że 
Wielka Brytanja mie może obecnie liczyć 
na żadne ustępstwa. Zachodzi więc wybit- 

na sprzeczność między tem oświadczeniem, 

a pełaą optymizmu deklaracją brytyjskie- 
go konclerza skarbu Neville'a Chazaberiai- 

na. Sprzeczność ta wywołuje zdumienie Ci-7 
ty, które zaczyna tmacić głowę i poprostu 
mie znajduje wytłumaczenia dla roawoju 
wydarzeń. Słowa min. Chamberlaina spowo 
dowały, że funt nie uległ spadkowi, utrzy- 

siejszy przyniesie zapewne wyjaśnienie sy- 

tuacji ma giełdzie. 

PARYŻ. PAT. — Za odnzuceniem 04- 
nośnych państw. dłużniczych wypowiada ją 
się zarówno demokraci, jak i republikanie. 
Wielka Brytamja i Francja zapłacą przypa- 
dające ma nie części długów, nie chcąc u 
razić się ma ryzyko ogłoszenia ich ba 
tami wobec Stanów Zjednioczonych 
również dla uniknięcia trudnoś: а 
mamaziloby to ich prestige w hundlu mię- 

dzynarodowym. 

   

            

  

Pemarche ambasadora Polski 
WARSZĄWA PAT. — W dniu 22 li- 

stopada 1932 roku ambasador R. P. w 
Waszyngtonie p. Filipowicz odwiedził 
sekretarza stanu Stimsona i złożył mu 
oświadczenie w sprawie układu konso- 
lidacyjnego polsko - amerykańskiego z 
dnia 14 listopada 1924 roku. — W o- 
swładczeniu tem ambasador zgłosił pro- 
pozycje omówienia warunków zawiesze- 
riia płatności, przypadającej 15 grudnia 
rb. z tytułu tego układu, oraz rewizji sa- 
mego układu. 

Demarche ambasadora Filipowicza 
dokonane zostało w związku z wewnę- 
trznemi naradami, jakie odbywają się w 

  

Hitler wręczy 

tej sprawie pomiędzy czynnikami decydu 
jącemi w Stanach Zjednoczonych. Nale- 
ży przypomnieć, że Polska była jednem 
z pierwszych państw, które konsolido- 
wały swoje zobowiązania finansowe wo- 
bec rządu amerykańskiego. Warunki ów 
czesnego układu przewidywały stopnio- 
we zwiększanie rat rocznych ze wzglę- 
du na przypuszczalną poprawę sytuacji 
ekonomicznej po wojnie. Stały się nie- 
współmierne z konjunkturą, która wbrew 
ówczesnym przewidywaniom, znacznie 
się pogorszyła na tle powszechnego kry- 

ZySu. 
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NIEŚWIEŻ — 

OSZMIANA — Malinowskiego, 
PINSK — 

Smarzynski, 
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PUŁKOWNICY 
Przechodzimy prędko do czynnika, 

który jest kręgosłupem każdego pań- 
stwa,, o' ile to państwo nie jest republiką 
wtnecką lub genueńską, do armji. 
Tak się stało, że elementy, które zbudo- 
wały armję polską, są teraz u władzy. 
Nie odrzucam nazwy: pułkownicy. Od 
szyderstw, od karykatur, od połajanek 
pochodzą wszystkie nazwy wielkich hi- 
storycznych stronnictw. Whigowie i to- 
rysi to są połajanki angielskie z XVII w 
Nasi pułkownicy, przynajmniej ich star- 
sza generacja, ich Wódz, tworzyli armję 
nie z obowiązku zawodowego, nie z 
tych powodów, jak w innych pwistwach, 
gdzie armje tworzą ludzie, którzy wy- 
kształcenie w korpusach kadeckich 0- 
trzymawszy, nic innego robić nie umie- 
ją. Przez politykę, przez tęsknotę do po- 
siadania własnego państwa doszli ci 

ludzie do potrzeby tworzenia armii, sil- 
nej armji, oficerskiej armji. Dziś ci puł- 
kownicy - polityczni reprezentują prze- 

dewszystkiem armję, cokolwiekby o tem 
powiedział mój stary przyjaciel, rot- 
mistrz od Dowbora, ale reprezentują coś 

Wypadek z Arcyb. Roppen: 
WARSZAWA PAT. — W dniu 23 bm. ks. 

arcybiskup Edward Ropp uległ wypadkowi. W 

czasie, gdy ks. arcybiskup przechodził przez 

jezdnię na Krakowskiem Przedmieściu, —na- 

wprost kościołał 0.0. Jezuitów. udając się do 

gimnazjum duchownego, najechała na niego 

dorożka konta. — Ks. arcybiskup doznał na 

szczęście niezbyt poważnych obrażeń. Potłuczo 

nego przewieziono dorożką do szpitala św. Ro- 
cha, gdzie został opatrzony przez miejscowego 

lekarza. 

Niezwykła katastrofa ko'ejowa 

BYDGOSZCZ. PAT. — Wtezoraj wieczo- 

rem ńa dworcu w Monzeszczynie wydarzyła 

się katastrofa (kolejowa. W czasie przeta- 

czania. pociągu towarowego, naładuwanego 

żelazem, wagony uderzyły z taką silą w ko 

zioł, zamykający ślepy tor, że obaliły go i 

wjechały na przybudówkę biura kasy ko- 

lejowej i przebiły mur. Znajdujący się w 

przybudówce konduktor Fels został zraiaż- 

dżony. Z pod gruzów: wydobyto zwłoki nie- 

szczęśliwego konduktora. Osierocił or 

i 5 małych dzieci. Na miejsce | i 

zjechała komisja śledcza, ceiem u 
przyczyn wypadku. 

   

  

  

  

W najbiiższych daniach 
na łamach naszego pisma ukaże się specjalny 

reportaż, poświęcony tajemniczej roli, jaką w 
ruchu irredentystów br e- 
to ń s ki c h, sprawców zamachu na pociąg 
Herriota odegrał hitlerowiec, dziennikarz nie- 
miecki w Paryżu, KOERBER. 

Dotychczasowe, często czysto sensacyjne 
historje o roli Koerbera zastąpi szczegółowo u- 
dokumentowany reportaż. 

odpowiedź 
Koncepcja rządu prezydjainego — Schacht czy Hitler? 

BERLIN PAT. — Z kół politycznych 
donoszą, że Hitler w odpowiedzi swej 
zaproponował prezydentowi Rzeszy po- 
wrót do koncepcji rządu prezydjalnego. 
W razie przyjęcia tego wniosku, Hitler 
oddaje do dyspozycji w jak najszerszym 
zakresie poparcie osobiste oraz swego 
stronnictwa, W kołach narodowo - so" 
cjalistycznych utrzymują z naciskiem, że 
odpowiedź Hitlera pozostawia otwartą 
drogę do dalszych pertraktacyj. Prasa re 
publikańska natomiast uważa odpowiedź 
Hitlera za wymijającą, upatrując w niej 
manewr taktyczny przywódcy narodo- 
wych socjalistów. W-g doniesień pra- 
sy, meimorjał ulegał wielokrotnym zimia- 
nom, co miało być. wynikiem długotrwa- 
łych konierercyj, prowadzonych w ciągu 
dzisiejszego przedpołudnia przez sekre- 
tarza stanu Meissnera z przywódcami 
partjj narodowo - socjalistycznej. Ksią- 
żę Koburg - Gotha miał w godzinach po 
południowych konierować z Hitlerem, -- SER 
który oświadczył gotowość osobistego 
spotkania się z Hugenbergiem.. Również 

i przywódcy Stahlhelmu mieli zostać za 

proszeni na tę rozmowę. 

HITLEROWCY I STALHELM 

BERLIN PAT. — Do hotelu Kaiser- 
hoi przed wręczeniem memorjału Hitlera 
prezydentowi Hindenburgowi przybył by 
ły prezydent Banku Rzeszy dr Schacht, 
który odbył dłuższą rozmowę z Hitle- 
rem. Bezpośrednio potem odbyły się na- 
rady Hitlera z przywódcami partyjnymi: 
Frickiem, szefem szturmówek kpt. Roeh- 
nem, Strasserem, gen. von Eppem i 
Goebbelsem. Na wyniki narad, tak w 
halłu hotelu, jak i na placu przed hote- 
lem, oczekiwały przez cały dzień groma- 
dzącę się tłumy publiczności. | 

KOMUNIKAT URZĘDOWY 
BERLIN. PAT — Ogloszomy zostai na- 

stepujący komunikai urzędowy: 
Odpowiedź Hitlera na wczorajsze p's- 

mo sekretarza stanu Meissnena dorętaona 
została wczoraj o godzinie 18,30 po połu- 
dniu przez prezydenta Reichstagu Goeringa 
List, obejmujący 7 i pół stronic, zawiesa 
poparte szczegółowem uzasadnieniem о5- 
wiadczenie, że Hitler mie może zadośćuczy- 
nić skierowanemu do niego przez prezydzn' 
ia Rzeszy wezwaniu, ażeby ustalił, czy i 
pod jakiemi warunkami mógłby znaleźć pe- 
wną i zdolną do pracy większość, posiada- 

jącą stały i jednolity program pracy, dla 
pnowadzonego przez siebie rządu. Łączn'e 

« powyższą odmową Hitler zgłasza prepo- 
zycję, która przedłożona ostala prezydea- 
towi Rzeszy do zaopinjowania. 

PRZEWIDYWANIA 

BERLIN PAT. — W kołach politycznych 

  

Skarga apelacyjna b. 
WAPSZAWA 23. 11. (tel. własny).: 

—— Obrońcy b. więźniów brzeskich zło- 
żyli dziś w Warszawskim Sądzie Apela- 
cyjnym skargę, w której domagają sis 
uniewinnienia wszystkich skazanych na 

utrzymuje się uporczywie wiadomość, że par-tu odbudowy i 

socjalistyczna przedłoży dziś 
pezydentowi Hindenburgowi wraz z przygo- 
towanym memorjałem gotową listę gabmetu 
prezydjalnego. Proponować ma ona następują- 
ce obsadzenie tek: 

Kanclerz — dr Schacht; minister spraw za 
granicznych — von Neurath; minister spraw 
wewnętrznych i wicekanclerstwo — Grzegorz 
Strasser; minister Reichswehry —- Schleicher; 
gospodarka --- Fritz Thyssen; praca i komi - 
sarjat w Prusach — Stegerwald; wyżywienie 
i rolnictwo — von Knebel; finanse — Hugen- 
berg oraz nowoutworzony resort ministra lotni 
ctwa Goering. Równocześnie miano uzyskać 
poparcie tego rodzaju gabinetu przez wznow'o 
ny front harzburski, narodowych socjalistów i 
niemiecko - narodowych wraz ze Stahlielmem. 
Według informacyj „Germanii* pochodzących * 
z miarodajnego źródła, do zestawienia składu 
tego gabinetu i powołania nanowo do żżycia 
frontu harzburskiego w dużym stopniu przy 
czynił się do tego gen. Schleicher. Grupa wy- 
bitnych osobistości ze sier gospodarczych, nau 
kowych i artystycznych wydała wczoraj ode 
zwę, nawołujacą do utworzenia zwartego froa- 

zaprzestania walk politycznych 

tia narodowo - 
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jów brzeskich więźniów Brzeskie 
czele z posłem Libermanem. Równocześ 
nie do Sądu? Apelacyjnego odwołał się 
prokurator Grabowski, uważając wymiar 
kary za zbyt niski. 

> = 

- Pelsko-sewiecka konwencja Koncyljacyjna 
MOSKWA PAT. — Dnia 23 listopa- 

da w komisarjacie ludowym spraw za- 
granicznych w Moskwie nastąpiło podpi 
sanie pomiędzy Rzecząpospolitą Polską 
a Związkiem Socjalistycznych Republik 
Rad konwencji koncyljacyjnej, której za- 
warcie było przewidziane w polsko - se 

wieckim pakcie o nieagresję z 25 lipca 
1932 roku. Ze strony polskiej konwencję 
podpisał poseł Rzeczypospolitej w Mo- 
skwie Stanisław Patek, ze strony sowiec 
kiej — komisarz ludowy spraw zagra- 
nicznych Maksym Litwinow. 
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STWA: 
ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK -— Kiosk St, Michalskiego, 
N.-.ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

Księgarnia Spółdz, Naucz. 
Księgarnia Polska — St, Bednarski, 

POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 

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

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewjn —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja5 

WILEJKA POWIATOWA — ut, Mickjewicza 24, (, Juczewska. 

isw, Ksłęzeruj Rol, „Rasų 

. Komunikaty oraz 

  

tekste:n 15 

tarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
  

SYTUACJA WEWNĘTRZNA: ROLNICTWO, PRZEMYSŁ, PUŁKOWNICY 
więcei, mianowicie bezpieczeństwo, са- , 
łość , niepodległość Rzeczypospolitej. W 
dotychczasowej od zamachu swej pracy 
linję mieli jasną. Silna władza, jako pier - 
wszy warunek prawidłowego funkcjono- 
wania państwa oraz problem konstytu- 
cyjny, niedokończony, niedopracowany, 
w szczegółach wahający się pomiędzy 
Srezydentem p. Cara, Senatem Rządzą - 
cym p. Matuszewskiego, a Królem z po- 
za elity pułkownikowskiej przez p. Mac- 
kiewicza podi:wanym, ale problem kon 
stytucyjny, ożywiony twardą patrjotycz- 
ną myslą o kcnieczności stabilizacji o- 
becnego systemu o niezwracaniu Polski 
w ramiona słodkiej, lecz obezwładniają- 
cej anarchji parlamentarno - partyjnej. 

Tak widać trzeba, że państwa, któ- 
rym zagraża anarchja, otrzymują z łaski 
Bcżej rządy wojskowe, tak jest nietylka 
w lugosławji, lecz tak było w państwie 
o niesłychanie skomplikowanych stosun- 
kach gospodarczych, mianowicie w 
Nieniczech, gdzie gabinet v. Papena był 
rządem kół wojskowych w daleko, o da- 
leko! większym stopniu, niż gabinet p. 
Prystora. Co więcej, zdaje się, że w 
Niemczech przyjdzie nie dziś, to jatro 
P-j en Nr. 2. Co do mnie, to naszym rzą- 
dom zarzucałbym, że są za mało, a nie 
za wiele pułkownikowskie. 

ROZSTAJNE DROGI PUŁKOWNIKÓW 

Tak jak przed konserwatystami po 
zamachu majowym, tak dziś pułkownicy 
stoją wobec dróg rozstajnych. jedna 
prowadzi do sojuszu z rolnictwem, dru-- 
ga z masami urzędniczemi naszego kraju. 

Pięknie i słusznie mówił pułk. Sła-- 
wek o potrzebie ofiarności każdego oby- 
watela podczas kryzysu, ale trzeba rozu- 
mieć, że ofiarność obywatelska usystc- 
matyzowana i odromantyczniona w та - 

nie fiskalnej, może być dla państwa 
yteczna i wzmacniająca, może być 

szkociwa i państwowo - osłabiająca. 

Zalezy to od tego, czy grosze podatnika 
ida na armję, na sądy, na policję, czy też 

idą na deficytowe tartaki i fabryki, czy 
na mine cele podobme  antygospodarcze, 
jeśli za pieniądze podatkowe tworzy się 

coś, co osłabia podatnika potrójnie: raz 

zabierając mu pieniądze, dwa, tworząc 

warsztat konkurencyjny z jego warszta- 
tem, trzy, przysparzając deficyt skarbo- 
wi państwa , a więc w rezultacie temuż 
podatnikowi, to taka ofiara na cele pań- 

stwowe jest dla tego państwa nie poży- 
teczne, lecz szkodliwa. 

Masy urzędnicze, machina biurokra- 
tyczna, ma własność gąbki, albo też po- 
lipa. Stale się powiększa, rozszerza, roz- 
rasta, pomnaża. U nas nie można mó- 
wić o klasie urzędniczej, tylko o ma: 
sach urzędniczych, o narodzie urzędni- 

czym, o narodzie, który rządzi narodem, 

który pracuje. Naród, który rządzi, po- 
sejmikach, gminach, Kasach Chorych, oł- 

   

brzymich sieciach szkolnych,  instytu- 

cjach społecznych. Trzeba mieć nerwy 

Piotra Wielkiego, albo lepiej jeszcze, 

nerwy chirurga w białym fartuchu, aby 

w Polsce powstrzymać rozrost tej 

strasznie wielkiej maszyny. Trzeba się 

liczyć, że doły tej maszyny będą chcia- 

ły zdusić, zdławić, przekląć takiego uzdro 

wicieła stosunków w naszem państwie. 

Przypomina się karykatura Kostrzew- 

skiego: mała szkapina wiezie wóz pełen 

publiczności. Prawidło estetyki polega - 

na wykonywaniu każdej rzeczy z łatwo- 

ścią, z lekkością. Ta szkapina zaprzężo- 

na w przeciążony wóz, nie wyglądała e- 

stetycznie. 

W Angiji element urzędniczy stanowi 

drobny procent inteligencji, u nas nie - 

urzędnik stanowi drobny procent pol- 

skiej inteligencji i  półinteligencji. A co 

najgorsza, że wytwarza SIĘ proletarjat 

urzędniczy, którego nasciturus 

(myślę tu o części młodzieży akademic- 

kiej) zaczyna komunizować. Są ludzie 

gotowi pochlebiać każdemu  policjanto- 

wi, wyciągać łapę po każde podatkowe 

subsydjum, a jednocześnie mówić o „po- 

niżaniu granic" pomiędzy Polską a Bol- 

szewją. jeśli mnie, przy moim malut- 

kim stażu pracy niepodległościowej, 

ręce zaczynają swędzić na dźwięk tych 

słów, to jakież muszą być uczucia praw- 

dziwych weteranów Niepodległości! Pui- 

kownicy są to ludzie, którzy związani są 

tu podwójnie, raz przez  swo- 

ją walkę z Rosją, dwa przez swoją wal- 

kę z bolszewizmem. Niema ludzi, w któ- 

rych ręce pewniej możnaby złożyć bez- 

pieczeństwo granic Polski. 

NARÓD URZĘDNICZY 

Urzędników jest za wielu — to pew- 

ne. Urzędnicy reprezentują dziś żywioł 

najbardziej patrjotyczny — to także pe 

wne. Ludzi tych trzeba oddać gałęziom 

produkcji narodowej. To byłoby wielkie 

zadanie, niemniej ważne od ustalenia ne 

wego ustroju konstytucyjnego dła Pol- 

ski. Cat. 
  — — =©-0-о=
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SILVA RERUM 
Polska Zbrojna (322) podaje wiado 

mość о zamierzonej budowie trzech 
nowych pomników ku czci bohaterów 
powstania listopadowego. 

Komitet główny obchodu 100-ej rocznicy 
powstania listopadowego, przy udziale przed- 
stawicieli lokalnych komitetów wojewódzkich 
1 powiatowych, postanowii po zakończeniu 
uroczystości, związanych z tą rocznicą, przy- 
stąpić do budowy pomników ku czci pole- 
głych bohaterów na Woli, pod Grochowem i 

1 Ostrołęką, t.j. na miejscach, gdzie rozegrały 
się trzy bitwy, w których brała udział prawie 
cała armja polska i rosyjska. W tym celu 
komitet główny wyłonił komitet budowy pom- 
ników pod Grochowem, Ostrołęką i na Woli. 

Ponieważ budowa pomnika pod Ostrołę- 
ką została już wcześniej zainicjowana i roz- 
poczęta przez lokalny komitet ostrołęcki, komi- 
tet główny, by skoncentrować zbiórkę iundu- 
szów na wszystkie trzy pomniki w jednem rę- 
ku, akcję dalszej budowy pomnika pod Ostro- 
ięką przyłączyi do zakresu swego działania. 

Na zasadzie wyniku konkursu komitet za- 
kwalifikował do budowy: 1) pod Grochowem 
— projekt inż. arch. P. Zinserlinga, 2) pod 
Ostrołęką — projekt inż. arch. P. Zinserlinga 
i arch.— rzeżb. B. Zerycha, 3) na Woli — 
projekt proi. Breyera. Komitet główny ustalił 
następującą kolejność budowania pomników: 
d, ponminik gen. j. Sowińskiego na Woli, 2) 
dokończenie pomnika mauzoleum pod Ostrołę- 
ką, którego budowa doprowadzona jest już do 
połowy, 5) pomnik pod Grochowem na tere- 
nie b. Olszynki. 

Min. Spraw Wewn. udzieliło zezwolenia na 
zbiórkę funduszów w całym kraju, z wyjąt- 
kiem województwa górnośląskiego. 

Wszelkie oliary na budowę pomników na- 
leży przekazywać na konto komitetu w HKO. 
Nr. 1631 „Komitet główny budowy pomników 
pod Grochowem, Ostrołęką i na Woli". 

Kurjer Polski (304) w związku z wy 
stawieniem w Warszawie pomnika pole- 
głym lotnikom podkreśla konieczność u- 
względniania  architektoniki otoczenia, 
gdyż najlepszy pomnik, nie posiadający 
odpowiedniego tła, ogromnie straci 

Pomnik ten jest zły, brzydki i tandetny. 
Jest on zły, brzydki i tandetny, gdyż posta- 
A jest w niewłaściwem miejscu. 

zeżba, przedstawiająca pilota, opartego 
o śmigło samolotu (dzieło prof. Wittiga), jest 
doskonała, wysokość cokołu, na którym stoi 
postać (projekt architekta Jawornickiego) jest 
bardzo dobrze ustosunkowana do całości. Ci 
dwaj twórcy zrobili co do nich należy. — jed 
nakže... Niechby zamiast prof. Witti, rzežbę 
tę wykonał sam Fidjasz, lub Michat Anioł — 
<iekt byłby ten sam. 

Plac Unji Lubelskiej,na którym wy- 
stawiono pomnik, nie jest, zdaniem dzien 
nika, odpowiedni, jako teren do pomnika. 

„Plac* Unji Lubelskiej! Nie jest to wogó- 
le płac, ale dzikie i bezładne zbiorowisko ka- 

i tów, budek na wodę sodową i sza- 
łetów. Podobno, kiedyś, plac ten będzie „ure- 
gulowany* to znaczy upodobni się do szablo- 
nowego „okrągłego” placu, jaki to plac, pe 
tykamy we wszystkich miastach Świata, plac, 
„rozjeżdżony”, oplątany siecią przewodów 
tramwajowych, zapchany wehikułami  najróż- 
norodniejszego typu. Ustawmy na tym „placu” 
cudowne arcydzieło — powstanie rzecz poro- 
niona. 

Smutne to jest jeszcze o tyle, że rzecz 
dzieje się w Warszawie, która oprócz „goryla 
za kratami“ („pomnik“ Szo; )* posiada po- 
mniki naogół dobre i umiejętnie postawione 
(kołumna Kandis, Ks. Poniatowski, Koper- 
nik, Sol a RZESZA: 

Z placem Unji Lubelskiej nie jest o- 
statecznie tak źle wskutek tego właśnie, 
że nie jest jeszcze należycie uporządko- 

: wany. Pomnik będzie obowiązywał. 
Ale swoją drogą, przy wystawianiu 

  

pomników, należy jaknajwiększą u- 
wagę zwracać na tło architektoniczne. 

Lector. 

  

Wisła 

  

w szącie zimowej 

SŁOWO 

Kraków — Qyspiańskiemu    
Na zdjęciu naszem widzimy piękny zarazem jednak groźny widok na Wisłę w pobli- 

zu mostu Kierbedzia, 

  

POZNAŃ. PAT. — „,Kurjer Poznański" 
doniosi, že we wtorek wieczorem na szosie 
Wąwelno — Mrocza w pow. wyżyskim wy- 
darzył się tragiczny wypadek, który pocią- 
gnął za sobą śmierć właściciela majątku 
'Tuszkowo Pampego i jego woźnicy. Prze- 
bieg katastrofy był mastępujący: 

Pampe wraz z żoną i córką jechał po- 
"wozem do Mroczy. Niedaleko od Mroczy 
jadący spotkali samochód, zdążający z prze 
ciwnej stromy, który silnie oświetlał szosę 
reflektorami. Młode ikonie poczęły się pło- 

  

Tr agiczny wypadek 

pokrytą na całej szerokości gęstą krą. Wśród kry przebija się z tru- 
dem holownik, ciągnący za sobą berlinkę. 

na szosie 
szyć. W chwili, kiedy samochód mijaż po- 
wóz, iwioźnica stracił panowanie nad koń- 

mi, które gwałtownie poniosły. Powóz zbli- 

żyj się do sknaju szosy, kończącej się trzy- 
metrowym nasypem. Żoma i córka Pampe- 
go, znajdujące się na tylnem siedzeniu, 
spostrzegły niebezpieczeństwo i zdoólały w! 
ostatniej chwili wyskoczyć z powozu, " 110- 
miast siedzący na koźle woźnica i Pampe, 
oszołomieni, runęli z końmi i wozom do głę 
bokiego rowu, napełnionego wodą. Obaj po 
mieśli śmierć ma miejscu. 

  

W związku z dwudziestopięcioleciem od 
dnia śmierci Stanisława Wyspiańskiego organi - 
zuje Kraków wielkie uroczystości : 

Cykl obchodów rozpocznie w dniu 24 ii- 
stopada Akademja radjowa, transmitowana na 
całą Polskę. 

Dzień 25 listopada poświęcony jest hol- 
dowi ze strony młodzieży a punktem kulmi- 
nacyjnym tej uroczystości będzie wmurowanie 
tablicy w gimnazjum im. Nowodworskiego, 
którego Wyspiański był uczniem. W tymże sa- 
mym dniu o godzinie 18 pod kierunkiem dy- 
rektora Żychowicza a przy współudziale chóru 
Cecyljańskiego, połączonych orkiestr i dyre- 
ktora teatru J. Osterwy, wykonane będzie w 
krużgankach kościoła OO. Franciszkanów mi- 
sterįjum do słów Wyspiańskiego „Hymn do 
Ducha św., Pogrzeb Kazimierza Wielkiego i 
modlitwa Konrada (z „Wyzwolenia*). Miste- 
rjum to transmitowane będzie przez polskie 
Radjo podobnie jak nabożeństwo z dnia 26 li- 
stopada i uroczysta Akademja z teatru w dniu 
27 listopada o godzinie 12 w południe. 

W dniu 26 listopada nastąpi odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej w domu przy Placu Ma- 
rjackim L. 9, w którym Wyspiański pisał „„We- 
sele* a popołudniu tegoż dnia o godzinie 17-ej 
dokona p. minister WR i OP. j. Jędrzejewicz 
otwarcia wystawy obrazów, druków i pamią- 
tek po Wyspiańskim 

W czasie otwarcia wystawy w Pałacu 
Sztuki odegrają artyści teatru im. j. Słowac- 
kiego nieznany dotąd fragment dramatyczny 
Wyspiańskiego pt. „Weimar* w tłumaczeniu 
A. E. Balickiego. W teatrze we wszystkie dni 
uroczystości dane będa: „Wesele”, „„Wyzwole- 
nie" 1 ewentualnie „Noc listopadowa" a w 
czasie Akademji w teatrze po raz pierwszy 
na scenie „Królowa Korony Polskiej'* 

W okresie uroczystości odbędą się w Kra- 
kowie dwa wielkie zjazdy: literatów i arty- 
stów — plastyków. 

Zjazd literatów, który odbędzie się dnia 
27 i 28 b.m., otwarty zostanie w Starym Te- 
atrze w niedzielę dnia 27 b.m. o godz. 16,30. 

Zjazd powita wiceprezes Związku Zawo- 
dowego Literatów Polskich w Krakowie ». 
Emil Zegadłowicz, poczem nastąpią  przemo- 
wienia: p.p. ministra WR i OP. J. Jędrzejewi- 

ADSLNARIEUR S IINOKI 

„Brzytwa“ tonącego ekonomisty 
Czyli fantastyczny projekt Eldorada 

Warszawa, 23 listopada 

Wśród coraz liczniejszych płodów, publi- 
cystylki „ekonomicznej gdzie mieraz były 
zecer i niemniej miefortunny metr tańca 
wydaje traktat o oszczędności jako o przy- 
czynie wszelkiego zła na świecie, jak to już 
miało miejsce wyróżnił się wielce plam: sen- 

sacyjny: 
nie zniszczenia, ale wyzy- 

skania kryzysu i z nędzy immych 
państw swiata stworzenia dla Pol- 
ski istotnego Raju pomyślności. 

Sensacyjną tą broszurą jest „Zmierzch i 
upadek Eldorada'* podpisana przez W. Sza- 
rego (pseudonim jednego z młodych publi- 

eystów ekonomicznych galicyjskich i ucz- 
mia szkoły iknakowskiej) i opierająca się o 
mimo całej swej paradoksalności i fanta- 
styczności ma bardzo  ścisłem ekonomicz- 
mem rozumowaniu. A wygląda to tak: 

ROBINSONÓW JEST TYSIĄCE 

Na oceanie odkrywa się wyspę zwaną 
Eldoradem i na nią pewne konsorcjum. po- 

stanawia wyłądować pnzynajmmiej spory 
odsetek bezrobotnych paru krajów. Istot- 

mie bezmobotnych się tam wysadza, państwo 
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Najdroższy kot na świecie 

  

    
Na zdjęciu naszem widzimy okaz rasowego kota perskiego, który osiągnął w sprzedaży 

cenę 13,000 franków, Jest to chyba najwyższa Cena, jaką kiedykolwiek zapłacono za kota. 

(LS L 

" Dwa nowe wileńskie czasopisma 
Nie jest z naszem skromnem Wilen- 

kiem tak źle, skoro wytykając różne bra- 

',  kii luki, da się nieraz wskazać na to, 

co posiadamy oryginalnego, własnego. 

Ot, chociażby Sprawa  czasopism., 

Rzuca się w oczy przedewszystkiem to, 

czego niema. Bo i rzeczywiście jest to 
rzecz zdumiewająca i kompromitująca, 
że Wilno, prastare, stołeczne Wilno, nie 

posiada czasopisma literackiego, lub spo 

3 łeczno-literacko- artystycznego. Czemu 

' tak się dzieje? Czyžby w Wilnie brako- 

wało ludżi utalentowanych i dobrze z 

piórem otrzaskanych? Czyżby nie było 

: tematów do omówienia? 
Gdzież tam! Są ludzie do pracy, -- 

tematów zaś raczej jest nadmiar, ale... ja 

koś się nie klei. S 
Mieliśmy kiedyś ślicznie się prezėn- 

tujące czasopismo _ artystyczne, ale było 

ono poświęcone nie 
ki, ile sprawkom i- jt 

_stym.pewnej grupy, może pewnej jedno- 

stki; mieliśmy piękny tygodnik literacki, 

ale ten tygodnik nie wyczuł tętna Życia 

„tutejszego”, więc nie zdobył dla siebie 

większej ilości czytelników. 
Jakoś na gruncie wileńskim nie uda- 

ią się próby stworzenia poważniejsze- 

go literackiego czasopisma, a nawet efe- 

— тегуйу — niezliczone, „okolicznościo- 

|| we” jednodniówki, mają w Wilnie żywot 

wyjątkowo krótki, — są. prawdziwemi 

_ „jednodniówkami*, bo żyją chyba nie 

__ dłużej, niż jeden dzień. : 

; Wizystkie nasze większe miasta, me - 

ga zawstydzić Wilno, które na swe uspra 

  

interesikom osobi: 

  ы 
A 
   

tyle sprawkom sztu | 

wiedliwienie będzie mogło wskazać chy- 
ba tylko na „środy literackie", będące 
jakby mówionym tygodnikiem, którego 
wspėlpracownikami są przedewszyst- 
kiem łaskawi czytelnicy, odznaczający 
się wybitnym darem improwizacji, -— 
nie zawsze,coprawda, przypominającej, 
improwizacje mickiewiczowskie! 

Na temat przyczyn i skutków braku 
czasopisma literackiego w Wilnie, moż- 
naby było napisać gruby tom, możnaby 
nawet rozpocząć wydawanie dajmy na to 
tygodnika, poświęconego  rozstrząsaniu 
zagadnienia: dlaczego w Wilnie niema 
czasopisma perjodycznego. 

Ale,stusznie narzekając na niezarad- 

ność Wilna pod tym względem, nie mo- 
żna pominąć wysiłków Wilna właśnie w 
dziedzinie wydawania czasopism perjo- 
dycznych, jakich gdzieindziej niema wca 

e. 
Mamy na myśli dwa nowe, całkiem 

oryginalne czasopisma, o których „SZET-- 
Szy ogół albo nic nie wie, albo też wie 
bardzo mało. 

I choć te czasopisma mają charakter 
specjalny, warto je poznać, chociażby 
tylko w tym celu, aby móc się orjento- 
wać w ruchu umysłowym naszego mia- 
sta. 

O jednem czasopismie już daliśmy 
krótką wzmiankę, pozostanie więc tylko 
dodać parę słów uzupełnienia. 

Kwartalnik dydaktyczny Fizyka i 
Chemja w Szkole, jest czasopismem 
wznowionem.*) W r. 1927 ówczesny 
wiceminister p. T. Łopuszański zainicjo - 

  

płaci za mich zasiłki na ręce konsorcjum, 
Ale Eldorado puszcza się ma drugą speku- 
lację. Oto „nząd* mowiego knaju jeszcze 
mie uszcezęśliwionego posiadaniem własnego 
„krajowego” przemysłu, widzi jak inne 
państwia w, postaci ceł ochronnych, w po- 
staci dumpingu, obanczają własnych 'oby- 
wateli olbrzymim podatkiem: zamiast np. 

kupoxiać cukier po 30 groszy, muszą dla 
celów: dumpingowych kupować go po 150. 
Ponieważ każde państwo to robi, więc mo- 
żma miejako powiedzieć, że towary są ta- 
nie tylko ma tym odcinku, jaki istnieje 
między 

granicą jednego państwa, (tego któ- 
re z danego towaru czyni przedmiot 

swego zagranicznego dumpingu, 
a granicą drugiego państwa), któ- 

re od nasyłanego niań towaru broni 
. się systeme m,„ceł ohronnych*). 

Towar, który opuścił mp. Hamburg, 
jest w Hamburgu jeszcze drogi. Z chwilą 
gdy zawinął do Stanów, Zjednoczonych, 
staje siię znowu drogi. Ale tam po drodze, 

tam, nia morzu, tam między granicami, ito- 

wan był tani. 

MILJONY NA KRYZYSIE 

I Eldorado, nieuprzemysłowione Bldo- 
rado puszcza się ma kryzysowe kokosy. O- 
twiera, gnamice wszerz i wzdłuż, dla wszyst- 
kich towarów świiata. Jako jedyne pań- 
stwo tego typu, opływa miebawem w do- 
statki. Je tamie jak kartofle pomarańcze 
włoskie lub jaffijskie, ubiera się w naj- 
lepsze gannitury z majczystszej angielskiej 
wełny, spija autentyczne szampany (30 
franków = 10 zł. flaszka), Ikrzepi się cu- 
krem polskim i błogosławi kryzys ile 
wlezie. To co na owych bezrobotnych wpła 
cają tytułem zasiłku ich państwa, to star- 
czy im szeroko ma prowadzenie wystaw- 

nego życia. Dopłacają do nich zresztą mie- 
tylko te państwa skąd onii pochodzą: do- 
płacają te wszystkie, które zagranicy 
sprzedają swe produkty poniżej kosztów 
produkcji. 

Lecz nastąpił upadek Eldorada. Ajaj! 
Dlaczego?? Oto jedno z państw europej- 
skich — (autor widzi tu Polskę, a raczej 
marzy, że to będzie Polska) — przechodzi 
na tę samą politykę, zniesienia ceł i życia. 
ma koszt obywateli innych dumpingują- 
cych państw. A ochrona przemysłu? A bez- 
robocie? A bilans handlowy? Ze wszyst- 
kiem autor wozprawia się, udawadniając 
słuszność swej tezy. 

Bo właściwie opowieść o Eldonadzie to 
teza, to plam. madykalnego zabicia kryzy- 
su. Samo Eldorado to jedynie okulary, je- 
dymie klucz do odczytania drugiej apowie- 
ści. Opowieści o kraju prawdziwym. Plan 
prosty, racjonalny i trzeźwy. Aż tak tnzeź- 

, że autor nie wierzy w, przełamanie o- 
cnych zasad gospodarczych, opartych 

według miego ma głupocie ludzkiej i mie- 
ufności wzajemnej, przełamanie mozsądne 
na podstawie zdrowego mózgu i rozumu. 
O mie! Autor zna swoją ojczyzmę. W opo- 
wiadamiu rolę decydującą oddał wyczer- 
pamiu finansowemu. Jest tu i nadzieja. 
Kiedy wydamy wszystkie nasze pieniądze 
na dopłatę do towarów, które kupują obco- 
kmajowcy, zabnałknie mam ma strąż celną, 
a wtedy z (konieczności cło będzie zniesio- 
me..Na razie jednak istnieje równowaga, 
jedno państwo dopłaca drugiemu. lecz i od- 
wrotnie. Dlatego miema żadnego, które 
wybitnie konzysta. No, ale miejmy nadzie- 
ję. Jest to ostatnia nadzieja, jaką nam po- 
zostawiono. 

"Tak to się mniejwięcej przedstawia i 
takimi to dziełami zastępują nasi doktorzy 
i redaktorzy... amgielskiego H. G, Wellsa 
i starego Juljusza Verne. Jer. Kop. 

  

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

1 grudnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma osobom za- 

legającym w opłacie. 

wał czasopismo pod takim tytułem i 
przez parę lat prowadził to wydawni- 
ctwo. Dziś inicjatywę p. Łopuszańskiego 
przejęli wileńscy fizycy i cliemicy, pro- 
fesorowie gimnazjalni. I oto w dobie 
wielkiego kryzysu, w ubogiem Wilnie 
ukazał się zeszyt pierwszy kwartalnika 
pod redakcją dwóch dobrze znanych w 
Wilnie pedagogów: dyr. A. Dmochow- 
skiego i dr. W. Staszewskiego. 

Nie trzeba tłumaczyć jak wielkie zna- 
czenie ma to jedyne w Polsce czasopi- 
smo, które może zjednoczyć wszystkich 
nauczycieli fizyki,ułatwiając im pracę 
nad sobą i ogromnie dopomagając pra- 
ktycznemi wskazówkami, dotyczącemi 
dydaktyki i metodyki fizyki i nauk po- 
krewnych. 

Przyglądając się nowemu kwartalni- 
kowi, jako pewnemu zjawisku naszego 
życia kulturalnego, nie można się nie cie- 
szyć z jego powstania, tem bardziej, że 
już pierwszy zeszyt przynosi miłą niespo 
dziankę w postaci artykułu prof. Jana 
Kowala, który zapoznał czytelników z 
własną metodą przerabiania nauki ciepła 
sposobem laboratoryjnym. Autor dał 
przykład 17 ćwiczeń i 30 zadań, wypeł- 
niających całą naukę ciepła i łatwych 
do wykonania nawet w skromnem labo- 
ratorjum szkolnem. Wszystkie przyrządy 
do tych ćwiczeń skonstruował sam autor 
w sposób bardzo prosty i pomysłowy, 
co stwierdzają dokładne opisy i rysunki 
przyrządów. 

A więc zanotujmy w 

  

swej parnięci 

*) Fizyka i chemja w szkole. Kwartalnik 
dydaktyczny. Adres redakcji: Wilno, ul. Za- 
walna, 5. Cena numeru 4 zł. Nr. 1 —- str. 114. 

  

  

ze szczerą dumą i radością: wileńscy 
fizycy, nauczyciele gimnazjałni, nietylko 
zdobyli się na zorganizowanie poważne- 
go, jedynego w Polsce czasopisma, ale 
już w pierwszym zeszycie wykazali wła- 
sną twórczą inwencję!.. 

Gratulujemy im i... sobie!... 
Drugie czasopismo może zaintereso- 

wać szersze warstwy inteligencji. Nosi 
ono tajemniczy tytuł: — Basic News, po- 
święcone zaś jest nauce języka angiel- 
skiego i poznawaniu kultury anglosa- 
skiej.*) 

Wyraz Basic jest skrótem pięciu wy- 
razów, wskazujących na zakres słowni- 
ctwa. A więc: B—British (brytyjski), 
A— American (amerykański), S—Scien- 
tific (naukowy), I-—-International (mię- 
dzynarodowy), C—Commercial (handlo- 
Wy). 

ie English jest syntezą, a raczej 

fundamentem języka angielskiego. Pa 

wieloletnich rozważaniach i doświad- 
czeniach, filologowie angielscy pod kie- 

rownistwem głównego inicjatora profe- 

sora C.K. Ogdena ustalili 850 podsta- 
wowych angielskich wyrazów, które w 

różnych kombinacjach mogą spełnić fun- 
kcje przeszło 20 tys. słów. 

Te 550 wyrazów tworzą uproszczony 
angielski język, właśnie „Basic. 

Basic English ma się stać językiem 
międzynarodowym (tego przynajmniej 
pragną jego wynalazcy) i jest prze- 

*) Basic News — dwutygodnik, pošwię- 
cony nauce języka angielskiego tudzież pozna- 

waniu cywilizacji i kultury anglosaskiej. Pre- 
numerata „B. N.* wynosi 3 zł. wartalnie. Ce- 

na zeszytu — 60 gr. Adres redakcji: Wilno, 
Portowa, 7. Drukarnia „Lux“. й 

cza, Leopolda Staffa, Zygmunta Kisielewskiego 
i Juljusza Kaden-Bandrowskiego 

"Z Wilna, jako delegaci Wileńskiego Związ 
ku Literatów, wyjeżdżają: Witold Hulewicz, 
"Tadeusz Łopalewski i dr. Walerjan Charkie- 
wicz. Delegaci złożą na grobie Wyspiańskiego 
wieniec z palm wileńskich. 

Zjazd plastyków odbędzie 
26, 27 i 28 listopada. 

W skład komitetu organizacyjnego wcho- 
dzą: Stefan Filipkiewicz, Władysław — Jarocki, 
Apolonjusz Kędzierski, Józef Mehoffer, Ferdy- 
nand Ruszczyc, Władysław Skoczylas, Ludomir 
Ślendziński i Karol Stryjeński. 

Zjazd obejmuje wszystkie gałęzie płasty- 
ki, a więc malarstwo, rzeźbę, grafikę, sztukę 
dekoracyjną, architekturę a także i teorję tych 
sztuk. Zaproszeni są więc do udziału wszyscy 
artyści i teoretycy którzy w tych działach 
plastyki pracują. 

Obrady zjazdu odbywać się będą w sali 
Towarzystwa Lekarskiego (Kraków, ul. Radzi- 
wiłłowska 4). 

Zjazd będzie otworzony uroczystem  po- 
siedzeniem dnia 26 listopada (sobota) o godz. 
12 у poł, w obecności p. ministra wyznań re- 
ligijnych i oświecenia publicznego. Otworzy 
posiedzenie to imieniem komitetu organizacyj- 
nego prof. Józef Mehoffer, poczem wygłosi 
przemówienie minister oświaty Janusz Jędrze- 
jewicz. Na zakończenie wygłosi dr. Mieczysław 
Treter przemówienie, którego treścią będzie 
hołd twórczości St. Wyspiańskiego. 

W ten sposób uroczystosči krakowskie 
staną się nietylko wyrazem hołdu, złożonego 
wielkiemu Poecie, ale i demonstracją wspol- 
czesnych twórczych sił polskich. 

„Šroda“ Wyšpianskiego 
Zbliżająca się rocznica śmierci St. Wy- 

spiańskiego (28 XI 1907 — 28 XI 1982), 
znalazła żywy oddźwięk w społeczeństwie 
"xdleńskiem, które genjalnemu poecie, wpro 
wiadzonemu na scenę wileńską przez na- 
tchnionego imscenizatora Ferdynanda Rusz 
czyca, zawdzięcza szczególne wzruszenia w 
okmesie budzącego się nieskrępowanego ży- 
cia polskiego. 

Uinoczystlości: ku czci wielkiego Poety i 
Polaka nie zostały w Wilnie ujęte w ścisłe 
tamy organizacyjne; zresztą i nie dałyby 
się zorgamizować па większą skalę, gdyż 
cała Polska vw dniu roczniey skupi się przy 
grobie Płoety ma Skałce. To też w Wilnie 
zostaną zorganizowiane obchody skromniej 
sz6 i ze sobą ściśle nie powiązane. 

Początek dali literaci wileńscy, którzy 
poświęcili Wyspiańskiemu kolejną „środę* 

Z referatami wystąpili: prof. dr. Stani- 
sław Cywiński. („Wyspiańskiego walka z 
Polską o Polskę“) oraz prof. dr. Stefan 
Srebrny („Wyspiański a teatr"). ; 

Referaty te, doskonale sie uzupelniają- 
ce, zarysowały sylwetkę poety i artysty. 

Prof. Cywiński, zwalczając ogólmo- 
pnzyjęte, płytkie ujęcie patrjotyzmu Wys- 
piańskiego, wnikliwie zanalizował stosunek 
Poety do sztuki i namodu i wykazał cał- 

kiem odrębne pojmowanie przezeń patrjo- 
tyzmu. 

Prof. Srebrny zastanowił się mad sto- 
sumkiem Wyspiańskiego do teatru i, wyka- 
zując pewną niekonsekwencję poety, wy- 
snuł bardzo ciekawe i miezwykle trafne 
wnioski 0 sposobie inscenizowania sztuk 
Wyspiańskiego. 

Zagadnienie to zarysował prelegent ma 
szerok opodmałowanem, tle porównawczem 

wiskutek czego referat mabrał szczególnej 
siły i wyrazistości. 

Tak odczyt prof. Cywińskiego, jak i 
odczyt prof. Śrebrmego nagrodziła licznie 
zebrama publiczność hucznemi oklaskami, 

się w dniach 

Książę Czartoryski 
skarży 

Najiepsi adwokaci — Po 5 latach 
śledztwa 

Nie wszyscy wiedzą, że niiędzy oliarowa- 
niem państwu magnackiego daru dóbr Kórnic- 
kich w Poznańskiem i rozległych domen w 
Tatrach przez hrabiego Władysława Zamoy- 
skiego w 1924 roku, a przyjęciem tego daru 
przez rząd Rzplitej minęło kilka miesięcy czasu 
i że samo przyjęcie dokonało się w pośpie 
chu, na kilka czy kilkanaście godzin przed 
śmiercią obłożnie chorego ofiarodawcy. „Da- 
rowanemu koniowi w zęby się nie patrzy” — 
mówi przysłowie, ale z darowaną fundacją 
zwlekano rzeczywiście dziwnie. W kołach do- 
brze poiniormowanych mówiono wówczas du- 
żo o tem, że przyczyną zwlekania są pewne 
warunki orarodawcy: żądał on wyjęcia funda- 
cji z pod przepisów ustawy o reiormie rolnej. 
W Warszawie postawiono na kieł. I dopiero, 
gdy ze Śmiercią hrabiego Władysława Zamoy- 
skiego groziło, że fundacja może przypaść w 
dziedzictwie desygnowanego, na wypadek jej 
nieprzyjęcia przez stwo, księciu Witoldowi 
Czartoryskiemu, piesznie zebrana Rada Mi- 
nistrów postanowiła zerwać z uporem „pew- 
nych czynników* i przyjęła magnacki dar. 

Obecnie w Warszawie toczy się proces mię 
dzy tym samym ks. Witoldem Czartoryskim, 
znanym z czasów wojny działaczem narodo- 
wym, jednym z kuratorów Kórnika, a dr- 
Henrykiem Wilczyńskim, byłym lekarzem sio- 
stry władysława Zamoyskiego i wspouunda- 
torki i pierwszym administratorem Zakładów 
Fundacji Kórnickiej. 

Po Kilku latach dr. Wilczyński ustąpił ze 
stanowiska. Niezadługo potem ukazała się jego 
broszura p.t. „Obrona Zakładu Kornickiego“. 
W broszurze tej p. Wilczyński atakował nie- 
zwykle brutalnie i ostro ks. Witolda Czarto- 
ryskiego, oskarżając go o protekcjonizm w do- 
borze ludzi i działanie wyraźnie na szkodę 
fundacji. 

Ks. Witołd Czartoryski zaskarżył tedy dra 
iWilczyńskiego do sadu o zniesławienie. 

Książę sam stawił się na rozprawie, skargę 
zaś w jego imieniu popierają dziekan adw. No 
wodworski i adw. Szurlej. 

_. Obronę dra Wilczyńskiego wnoszą adwoka 
ci: Kijeński (obrońca z przed kilku lat Eligju- 
sza Niewiadomskiego) oraz adw. Kondratowicz 
b. sędzia Sądu Najwyższego. 

Mimo, iż śledztwo w tej sprawie ciągnęło 
się aż pięć lat — adw. Kijeński uznał je za 
niedostateczne i wniósł o odroczenie sprawy 
celem przeprowadzenia szeregu uzupełnień. 

Oponowan przeciwko temu energicznie rze- 
cznicy oskarżyciela i Sąd po naradzie posta- 
nowił sprawę rozpoznać. 

W charakterze świadków powołano szereg 
osób ze świata artystokratycznego oraz kilku 
dostojnikow państwowych. Sprawą zaintereso- 

wała się pani premjerowa  Prystorowa, która 
PZYDÓR do sali i przysłucniwała się rozpra 
w 

Podobno czyni to dla męża, któremu zależy 
na jak najbardziej wiernem i co do 
obiektywności zorjentowaniu się w nader za” 
wikłanej sytuacji. PREST. 

ESET PWEREGDY Z POW OBEC ZZA AWEEA 

mającemi fatalny skutek: oto magle się 
przebudziła pewne wileńska literatka. któ- 
ra uczciła pamięć Wyspiańskiego kwadran- 
sikiem głębokiego i spokojnego snu!... 

Po przerwie wystąpili artyści naszych 
teatrów z doskonałemi recytacjami utwo- 
rów Wyspiańskiego. 

P. Jadwiga Żmijewska odczytała Mo- 
dlitwę Młodej z „Kiątwy'*'. 

Pp. Hanna, Biernacka i Zygmunt To- 
maszexski wykonali dialog Marji i Chło- 
pickiego z ,„Wianszawianlki“. 

P. Alfred Szymański odczytał fnagmen - 
ty poetyckie. 

Piękna, treściwa i bamwna. „Środa* byla 
skromną, lecz serdeczną 'wiązanką k'wia- 
tów, nzuconą przez Wilno ma grób wielkie - 
go Poety iw dwudziestą piątą woczmicę jego 
śmierci. n. 2. 

NEZEB ZTORACOWYNESKEZEA EOZSCEPIZTORAŁERE SET SEIS SUS ТРОЕ 

Nowy gm2ch Y. M. C. A. w Warszawie 

  

został częściowo uruchomiony i oddany do użytku w Warszawie olbrzymi gmach wybudo- 
wany przez polską YMCA. 

znaczony do użytku jak najszerszych 
mas. Opanowanie 850 wyrazów nie na- 
stręcza zbyt wielkiej trudności i da się 
uskutecznić w ciągu jednego — dwóch 
miesięcy bez pomocy nauczyciela, które- 
go ostatecznie może zastąpić płyta gra- 
mofonowa, lub angielski film dźwiękowy. 
Człowiek zaś, uzbrojony w Basic, może 
śmiało wyruszać w podróż naokoło świa 
ta, bo potrafi porozumieć się z każdym, 
mówiącym po angielsku. 

Rzecz jasna, iż Basic English nie da- 
je gruntownej znajomości języka angiel- 
skiego i ma za zadanie tylko ułatwienie 

konwersacji lub czytania gazet i naj- 

prostszych książek. Znając 850 słów, 

Bajrona, nikt należycie nie zrozumie i 
nie oceni, ale niekażdy też uczy się an- 
gielszczyzny w celu rozkoszowania się 
poezją angielską. 

Ci, którzy zechcą poznać język angiel 
ski tylko w celu ułatwienia sobie poro- 
zumiewania się z Anglikami w najskrom- 
niejszym zakresie, niezawodnie zwrócą 
uwagę na — znowuż: jedyny w Polsce 

— dwutygodnik wileński, wydawany i 

redagowany przez prot. Wł. Ковро! - 

Pawłowskiego, autora aprobowanego 

przez Min W. R. i _O.P. podręcznika p.t. 
„England and the English“. ы 

Pismo zawiera szereg malenkich ar- 

tykutow w języku angielskim, ściślej — 
Basic, mających obok dosłowny prze- 

kład na język polski. W pierwszych nu- 
merach podaje się słownik angielski, za- 

wierający owe 850 wyrazów w pisowaiti 

angielskiej i transkrypcji fonetycznej. 

W ten sposób czytelnik poznaje nietylko 
pisownię, ale i właściwe brzmienie wy- 
razów. Po wydrukowaniu całego słow- 

*przy ul. Marji Konopnickiej. — 

niczka, który będzie stałyn: przewodni- 
kiem czytelników, redakcja czasopisma 
zamierza wprowadzić dział angielszczy- 
zny, rozszerzonej do 4000 słów, używa- 
nych również i w języku polskim. 

Staranny i przezroczysty układ ma- 
terjału, trafny dobór artykulików, a prze 
dewszystkiem wyjątkowo sumiennie о- 
pracowany słownik sprawiają, iż pismo 
tworzy ciekawą całość i jest wydawni- 
ctwem, zasługującem na uwagę, popar- 
cie i uznanie. 

Dziwne, a raczej komiczne wrażenie 
robi tekst polski. Przekłady, szczególnie 
w pierwszych numerach, muszą być do- 
słowne, właściwie to nie są przekłady, 
lecz mechaniczne podstawienie polskich 
odpowiedników słów angielskich. Wsku- 
tek tego powstają takie dziwolągi: 

„Biedna tebryczna Marja. Tam jest 
kobieta w Ameryce, która (nie) uczyni- 
ła nic złego, ale latami ona była trzy- 
mana (jako) więzień na wyspie New 
York City a ona sama byłaby pierwszą 
powiedzieć, (że to jest tylko w porząd- 
Ки“. 

Ale te przeklady są“wogėle  zjawi- 

skiem przejściowem: po wydrukowaniu 
całego słownika zostaną one usunięte. 

A więc: > 
Wilno, które nie posiada czasopisma 

literackiego, zdobyło się w ostatnich 
dniach na zorganizowanie dwu  specjal- 
nych, całkiem oryginalnych czasopism. 

w. Charkiewicz. 

Adda 
PWT
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WOMUNIKAT STACJI METEOROLS- 
GQYCZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Cisnienie: 760. 

Temperatura Średnia: 

Temperatura. najwyższa: +4. 

Temperatura najniższa: —4. 

Opad: ślad. 

Wiatr: południowy. 

Temdencja: wzrost, wieczorem deszcz. 

PROGNOZA P.LM.-a 
na dzień dzisiejszy : 

Przeważnie pochmurno i nuglisto z opada- 
mi. — Temperatura bez większych zmian. — 
Umiarkowane wiatry południowo - zachodnie 1 
zachodnie: 

Wschód słońca g. 7,01 

Zachód słońce g. 15,09 

+2 

URZĘDOWA 
— PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OSZ 

CZĘDNOŚCIOWEJ. Prof. Staniewicz 
został mianowany przewodniczącym komi- 
sji oszczędnościowej przy magistracie. — 
Mianowania dokonało ministerstwo spraw 
wewnętrznych w porozumieniu z minister- 
stwem. skarbu. 

MIEJSKA 

— WYJAZD WICE - PREZYDENTA. 
Wice-prezydent Czyż wyjechał wczoraj do 
Warszawy "w spnawiach miejskich. 

JUBILEUSZ POGOTOWIA RA- 
TUNKOWEGO. — (W; dniu 8 grudnia br. 
przypada 30-lecie istnienia w Wilnie Pogo 
towia Ratunkowego, założonego "w roku 
1902 przez hr. Tyszkiewicza. Podczas 30- 
letniej swej działalności Pogotowie Ratun- 
kowe wyjeżdżało ogółem 133.856 razy. 

— WOJEWÓDZKI KOMITET ROZBU- 
DOWY. Dnia 18 bm. w Urzędzie Woje- 
wódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódz- 
*iej Komisji Rozbudowy, na którem rozpa- 
irzono 450 spraw © umorzeniu pożyczek, 
pobranych przez niezamożnych mieszkań- 
tów: pow . święciańskiego na odbudowę bu- 
dynków, zmiszczonych wskutek wojny. Z 
sgólmej sumy 260362 zł. udzielonych poży- 

czek Komisja postanowiła umorzyć 235524 
zi. t. j. 90 proc. całości. 

— PORZĄDKOWANIE JEZDNI I CHO 
DNIKÓW. — Wobec spodziewanych pnzy- 
mrozków, policja. będzie pilnie strzegła, a- 
by dozorcy utrzymywali jezdnie i chodniki 

w należytym ponządku. Miejsca zlodowa- 
ciale będą stale posypywane piaskiem. 

— OPŁATY NA RZEŹNI MIEJSKIEJ. 
Wilądze wojewódzkie zatwierdziły uchwałę 
samorządu w sprawie zmiżki opłat ra wze- 
201 © 15—25 procent. Nowy cennik będzie 
obowiązywał z dniem 25 bm. 

—SŁUPY REKLAMOWE NA PRZY- 
STANKACH. — Dzierżawca słupów rekla- 
mowych ma przystankach autobusowych 
znzystąpił wreszcie do ich uporządkowania, 
usuwając manazie całe wozy śmieci z nich 
i porozbijane szyby mamowe. 

— WODA NA WILJI. — Ostatnio wo- 
da ma Wilji nieznacznie się podniosła. O- 
statnie opady były tego przyczyną. 

— LOKOWANIE BEZDOMNYCH. — 
Miejska opieka społeczna ulokowała dotych 
czas 104 rodziny, pozbawione mieszkań. — 
Ponadto 12 rodzin przebywa w schronisku 
miejskiem przy ul. Dzielnej. 

WOJSKOWA 

— REJESTRACJA ROCZ. 1912. — Z 
dniem 30 bm. upływa termin rejestracji 
rocznika 1912. Rejestrację przeprowadza 
wydział wojskowy magistratu. 

POCZTOWA 

— NOWE ZNACZKI POCZTOWE. —- 
Celem uczczenia tragicznie zmarłych lotni- 
tów śp. por. Źwimki i inż. Wigury, wiładze 
pocztówe z dniem 1 gmudnia br. mają wy- 
dać serję znaczków pocztowych z podobiz- 
uami zmanłych. 

— PACZKI ŻYWNOŚCIOWE PRZEZ 
POCZTĘ. — W związku z akcją propagu- 
jącą kierowanie paczek żywnościowych 
przez pocztę, maczelnicy unzędów poczto- 
wych ma prowincji: wejdą w ikonitakt z pno- 

ducentami artykułów, spożywiezych, w celu 
pnzedstawiemia korzyści, wypływających z 
sbrotu paczkami żywnościowemi. 

SPOŁECZNA 

— AKCJA POMOCY BEZROBOTNYM 
Na terenie woj. wileńskiego wraz z Wil- 
aem znajduje się około 8.000 bezrobotnych. 

Ze względu ma tak znaczną ilość bezro- 
botnych z dniem 1 grudmią br. rozpocznie 
się akcja powiatowych komitetów do 
spraw bezrobocia. Beznobotni będą otrzy- 
mywali pomoc w natunze. Dziatwa szkolna. 
w okmesie zimowym będzie dożywiama przez 
związki Pracy Obywatelskiej Kobiet, Onga 
wizacje Społeczne, Komitety Obywatelskie 
itp. W akcji tej weźmie udział również 
wiojsko i KOP., ofiarowując kuchnie polo- 
we i gorącą stnawę. 

Całą akcją będzie kierował IWiojewódz- 
ki Komitet miesienia pomocy beznobotnym. 

UNIWERSYTECKA 

— E magisterskie na wydziale hu 
manistycznym USB. W okresie egzaminacyj- 
sym jesiennym 1932—33 przystąpiło do egza- 
minów 199 osób, składając 217 egzaminów czę 
ściowych, z których 178 dało wynik pomyśl- 
ny. Stopień magistra filozotjj w tymże okresie 
uzyskało 16 osób. . 

— Z wydziału humanistycznego USB. — 
W terminie jesiennym 1932 —33 stopień magi 
stra filozofji uzyskali: w zakresie nauk filozoh- 
cznych p. Esfira Łużek, w zakresie "lologii po! 
skiej p.p. Rachela Gurewiczówna, Adalberta 
Jacynowa z Dąbrowskich, Anna  Lukasowa 7 
Warzańskich, w zakresie filologii francuskiej 
p.p. Aniela Borkowska, Janina Haazówna, Ma- 
rja Sorokówna, ks. Franciszek. Lesiński T. J., 
w zalsesile historji p.p. Anna Bujwidówna, Eu 
genja Czuperówna, Jadwiga Danecka, Romuał- 
da Koćmierowska z Fedorowiczów, Raisa Hol- 
łenderska, Zygmunt Jabłoński, Witoid Nowc- 
dworski, Olga Rusakówna. Nadto w terminie 

wiosennym 1931-32 r. p. Alina Kozłowska w 
zakresie historji. 

— POSIEDZENIE SEKCJI HISTORJ] 
SZTUKI iodbędzie się w dniu 24 bm. tj. w 
czwautek o godz. 8 wiecz. w sali Seminar- 

jum Archeologji Klasycznej USB. ut. Zam- 
kowa 11 (drugie podwórze w prawo). Na 

porządku dziennym: 1) Referat Zofji Wesi 

walewiczówny: Styl epoki w zastosowaniu 

do literatury renesansu, baroku i rokoka 
(zagadnienie metody badań Zz pogranicza 
historji sztuki i literatury). 2) dr. M. Mo- 
relowski: Sprawa „Biuletynu naukowego” 
(tylko dla członków). 3) Wolne xymioski 

AKADEMICKA 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej  Akade- 
miczek USB zawiadamia wszystkie członkinie, 
że w niedzielę dnia 27 b.m. zamiast miesięcz- 
nej Mszy św. w kaplicy Sodalicja M. A-czek.we 
żmie udział w ogólno-akademickiej Mszy Św. 
w kościele św. Jana o godz. 9-iej (bez kwa- 
dransa). Konferencja odbędzie się w sobotę, 
dnia 26 listopada o godz. 20,15 w kaplicy Do- 
mu Sodalicyjnego (Królewska 9 — 5). 

SZKOLNA 
— DOŻYWIANIE DZIECI W SZKO- 

ŁACH. — Na onegdajszem posiedzeniu ko- 
mitetu Bezrobocia dr. Brokowski wyjaśni. 
że na 7 tysięcy dzieci w szkolach powszech 
nych dożywia się 36 procent. Akcja ta win- 
na jednak objąć conajmniej 63 procent 
dziatwy, pozbawionej pomocy z domu. Od- 
powiednie uchwały zostały przez Komitet 
powzięte. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— „jak uchronić dziecko przed szkarlaty- 
ną*. We środę dnia 30 listopada r.b., o godz. 
6 wieczorem, w Ośrodku Zdrowia,, ul. Wiel- 
ka 46, odbędzie się odczyt dr. ]. Zienkiewicza 
p.t. „Jak uchronić dziecko przed szkarlatyna“. 
Wstęp bezpłatny. 

— Klub Włóczęgów. — W piątek dnia 25 
bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
się 97-me zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów 
Początek o godzinie 19 m. 30.— Na porządku 
dziennym reterat p. Henryka Zabielskiego p.t. 
„Sytuacja rzemiosła wileńskiego w dobie o- 
becnej“. Wstęp dla członków Klubu bezpłatny, 
dla zaproszonych gości 50 groszy, dla gości - 
akademików 20 groszy. Informacyj w sprawie 
zaproszeń udziela p. St. Hermanowicz codzien- 
nie w godzinach między 18—20 w lokalu przy 
ulicy Jagiellońskiej 3 m. 1 (tel. 99)). Wstęp za 
zaproszeniami imiennemi, okazywanemi przy 
wejściu. 

— O KONGRESIE W LIZBONIE I O 
KONGRESACH MIĘDZYNARODOWYCH 
garść uwag wypowie p. Wianda Pełczyńska 
па zebramin dyskusyjnem w Związku Pra- 
cy Obywatelskiej Kobiet (Jagiellońska Nr. 
3/5 m. 3) w czwartek dnia 24 bm. o g. 
8-mej wieczorem. 

Cztonkinie są proszone © przybycie. 0- 
sobne zaproszenia rozsyłane nie będą. 

Wistęp dla członkiń Stowamzyszenia 
„Rodziny Wojskowej'* i człenkiń ZPOK. — 
bezpłatny. 

— ZARZĄD STOWARZYSZENIA O- 
FICERÓW przeniesionych w: stan spoczyn 

ku zawiadamia, iż w piątek dnia 25 bm. od- 
będzie się w lokalu Stowarzyszenia, przy 
ul. Mickiewicza 22 m. 6 odczyt p. admirała 
Cywińskiego pt: „Wspomnienią z wojny 
rosyjsko - japońskiej na morzu”. Wejście 
bezpłatne. Goście mile widziami. 

RÓŻNE 
— DYSKONTO 3 - MIESIĘCZNYCH 

WEKSLI. — Oddział Banku Polskiego otrzy 
miał polecenie przyjmowania do dyskonta 
weksli z terminem trzymiesięcznym. Do- 

tychczas Bank przyjmował jedynie wek- 
sle 75-dniowe. 

— KWESTY NA FUNDUSZ RATO- 
WANIA! BAZYLIKI. — W czasie od dnia 
17 czerwca do dnia 14 października włą- 

cznie.ma terenie m. Wilna odbywały się 

każdego piątku kwesty, urządzane stara- 

niem Sekcji: Fimansowej Komiitetu Rato- 

wania Bazyliki Wileńskiej, na rzecz wspom 

nianego Komitetu. 

Miało miejsce ogółem 18 kwest, udział 
wzięło 25 organizacyj, z przeważającą ilo- 

ścią Konferencyj św. Wincentego a Paulo. 

Suma zebrawa z kwest wyniosła 2.398 

zł. 65 gr., po potrąceniu wydatków, związa- 

nych 2 « zorganizowaniem powyższej impre- 

zy, wymoszących:124 zł. 60 gr.; czysty do- 

chód wynosi 2.264,05 zł. 
— SCHRONISKO DLA UMYSŁOWO- 

CHORYCH. — We wsi Miłajkowszczyzna 
pod Lidą otwarto schronisko dla umysłowo 
chorych. Z Wilna ma być tam skienowa- 
mych (kilkunastu chorych. 

Nadzór mad schroniskiem ma dr. Wir- 
szubski. 

— ZACHOROWANIA ZAKAŹNE. —- 
Wydział Zdrowia Unzędu 'Wiojewódzkiego 
w ub. tygodniu na terenie Wileńszczyzny 

zamotowiał mastępujące choroby zakaźne: 
tyfus brzuszny 7 (1 zgom), plamisty 1, pło- 
nica 75, błoniea 10, odna 6, róża 6, gruźli- 
ca 14 (5 zgonów), jaglica 30 i inne 22, 

— Z CECHU KRAWCÓW. Zarząd ce- 
chu krawców skierowuje do sądu sprawę 
zarzutów, stawianych mu przez członków 
Hołubowicza i Rynkiewicza, a dotyczących 

gospodarki cechu. Niezależnie od tego Ho- 
łubowicz wykluczony został z cechu za ak- 

cję przeciwiko korporacji, której był człon- 
kiem. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance — gra 24, 25 

26 i 27 bm. o godz. 8 wiecz. wspaniałą kome- 
djo - satyrę, tryskającą humorem i werwą —- 
„Zbyt prawdziwe aby było dobre". Będą to o- 
statnie przedstawienia tej fascynującej dowci- 
pem satyry, z powodu zbliżającej się premiery 
„Zygmunta Augusta", 

„Zbyt prawdziwe aby było dobre" na sce- 
nie teatru Wielkiego otrzymało wspaniałą opra 
wę dekoracyjną i koncertową obsadę. 

— Uroczystości ku czci Wyspiańskiego. 
w Wilnie skoncentrują się głównie w teatrze 
Wielkim na Pohulance. Od dłuższego już cza 
su zespół artystyczny pod sprężystą reżyserją 
dyr. Szpakiewicza pracuje nad nigdzie niewy- 
stawianem dotąd arcydziełem Wyspiańskiego 
„Zygmunt August" w opracowaniu scenicznem 
oraz układem scen zbiorowych dra Jerzego - 
Ronarda Bujańskiego. Wiesław Makojnik zapro 
jektował wspaniałe dekoracje a kostjumernie 
teatralne-przygotowują nowe, podług autentycz 
nych wizerunków i fotografij, pełne bogactwa 
i przepychu kostjumy. Bliższe szczegóły nie- 
bawem. 
.. — Popularne przedstawienia w Lutni. Dziś 
i jutro po cenach zniżonych „Szaleństwa Colet 
ty”, która odniosła wielki sukces artystyczny 
i poklask na premierze. W roli głównej —p. 
Gabrielli, w otoczeniu wybitnych sił zespołu. 
Zniżki akademickie ważne. 

W przygotowaniu „Fijołek z Montmartru“. 

  

SŁOW 

Płonący dom na 
WILNO. — Wczoraj w godzinach wieczo- 

rowych ulicą Zarzeczną przejeżdżał samochód 
wojskowy kolumny  dezyniekcyjnej, kierowany 
przez szeregowca Łabuna. В 

W pewnej chwili w pobliżu domu nr 5 sa 
A nagłe stanął wskutek zepsucia się mo 

Oru, 

о 

ulicy Zarzeczneį 
W czasie, gdy żołnierz naprawiał maszynę 

w motorze nastąpił wybuch, a w chwilę upóź- 
niej cały samochód stanął w płomieniach. у 

Na miejsce wypadku zawezwane pogotowie 
straży ogniowej pożar zlikwidowało. Samochód 
uległ prawie całkowitemu zniszczeniu. 

  

Rabunek czy zwykła kradzież 
WILNO. — Z polecenia władz śledczych skradzionych rzeczy znajduje się w mieszka- 

aresztowani zostali robotnicy kolejowi Bole- 
sław Lisowski, Koronkiewicz, i ichałowski 
pod zarzutem dokonania zbrojnego napadu ra- 
bunkowego. 

W dniu 11 bm. szosą z Wilna do Wornian 
jechał mieszkaniec wsi Kryszki, gminy wor- 
niańskiej, Stanisław Sieniuć, który wiózł dla 
spółdzielni zakupiony w Wilnie worek tytoniu, 
papierosy i kawę. 

W chwili, kiedy przejeżdżał drogą leśną w 
pobliżu wsi Jabłonówka spotkał trzech uzbro- 
lonych w noże osobników, którzy pod groźbą 
Śmierci zabrali u niego towary ogólnej warto- 
ści blisko 300 złotych, poczem zbiegli do lasu. 

Po dokonanym napadzie Sieniuć niezwłocz- 
nie zgłosił się na sąsiedni posterunek policji i 
zameldował o zaszłem. : 

Wszczęte dochodzenie  ustaliło, 

Zamach czy 
KOMENDANT POLICJI W 

że część 

LIDA. — Do mieszkania podkomisarza Bo 
iesława Kobelskiego, komendanta policji powia 
towej w Lidzie, zamieszkałego w kolonji urzęd 
niczej przy placu Falkowskiego oddano strzał 

utkwiła w rewolwerowy, Kula wybiła szybę i 

ERRA TE 

Z izby Przemysłowo- 
Handlowej w Wilnie 

Posiedzenie w sprawie zagadnień tary- 
fowych 

W dniu 22 bm. odbyło się w Izbie Prze- 
myslowo - Handlowej w, 'Wilmie posiedze- 
nie Komisji komunikacyjnej Izby P. - H. 
wi. Wilnie, na którem w związku z progra- 
mem walki z kryzysem opracowanym przez 
Izbę Urzędującą Związku Tzb Purzemysło- 
wo-Handlowych oraz w związku z podob- 

nym programem Centralnego Związku 
Przemysłu Polskiego — omówiono niezbę- 
dne posunięcia na odcinku taryfowo-kole- 
jowym. Tezy luby Uwzędującej Związku 
Izb oraz Centralnego Związku Przemysłu 
Polskiego, które się wzajemnie uzupełniają 
— zostały maogół zaakceptowane, przyczem 
komisja wysunęła postulat generalnej zmiż- 
ki taryfy osobowej. 

Na posiedzenin omówiono również cały 
szereg postulatów z dziedziny: taryf kole- 

jowych, przyczem najwięcej uwagi poświę- 
como tamyfom importowym na przywóz su- 
rowców i półfabrykatów, niezbędnych dla 
miejscowego przemysłu. Kwestja ta stała 
się specjalnie aktualna w zwiiązku z mowym 
kursem naszej polityki monskiej, stosują- 
cej w różnych formach pnzymus (korzysta- 
mia z portów polskich. Ponadto omawiane 
były taryfy ulgowe dla eksportu Inu, ra- 
ków ,oraz ulgi taryfowie dotyczące Ziem 
Wschodnich, które tracą moc obowiązującą 
z końcem bieżącego roku, przyczem wysu- 
mięty został postulat. ich utrzymania. 

BOEWESERNARI LTS EEST 

CO GRAJĄ W KINACH? 
CASINO — 100 metrów miłości 
HELIOS — Quo Vadis 
PAN — Igłov 
HOLLYWOOD — Wesoly porucznik. 

Higjena seksualna. 
STYLOWY: Osądźcie sami. 

ŚWIATOWID: Madame Szatan. 
LUX — Jej: ekscelencja miłość. 

Bóle w żołądku, ściskanie w dołku, obstruk 
cja, gnicie w kiszkach, złe trawienie bóle gło- 
wy, obłożony język, bladą cerę łatwo usunąć 
stosując naturalną wodę gorzką „Franciszka - 
Józefa* biorąc wieczorem przed udaniem się 
na spoczynek pełną szklankę. Żądać w apt. . 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

.  — RZEKOMY STUDENT. — Pisali- 
śmy wczoraj o zatrzymaniu niejakiego 
€ zepułkowskiego, podającego się za stu 
denta. Obecnie ustalono, że rzekomy stu 
dent pochodzi ze wsi Jeziorki, gminy 
trockiej. Przypuszczenia, że osobiste do- 
kumenta jego nie są w porządku, okaza- 
ły się słuszne, bowiem data urodzenia i 
data wydania paszportu są przerobione. 
Qprócz batorówki znaleziono również 
przy nim czapkę pewnej korporacji ze 
Lwowa, której używał, . podając się za 
korporanta ze Lwowa, słuchacza trzecie- 
go kursu wydziału medycznego. 

— KRADZIEŻ W LUTNI. Podczas о- 
negdajszej premjery w teatrze „Lutmia'* o- 
bywatelowi czechosłowackiemu dr. Homa- 
nicowi wyciągnięto portfel z 1200 zł. — 
Sprawca zbiegł. 

— UCIEKŁ UMYSŁOWO CHORY. Ze 
szpitala psychjatrycznego przy ul. Letniej 
zbiegł umysłowo chory Bazyli Raczyński. 
Zakwalifikowamy był on przez lekarzy do 
rzędu miebezpiecznych. 

— KRADZIEŻ NA SZKAPLERNEJ.— 
Stanisław Wojniusz, zamieszkały przy ul. 
Szkaplernej mr. 18 zameldował policji, iż 
ubiegłej mocy do mieszkania jego przedo- 
stali się złodzieje, którzy skradli rozmaite 
rzeczy wamtości ponad 1000 zl. Policja po- 
szukuje sprawców 

— WĘGLARZE. — Na kradzieży wę- 
gla ze składów przy ul. Rossa 3 zatrzyma. 
mo wczoraj w mocy 2 kobiety. 

— FAŁSZYWE 10-ZŁOTÓWKI. Chana. 
Adbentiowicz (Kalwaryjska 37) dostarczyła 
do 4 kom. PP. fałszywą 10-złotówkę. 

Z POGRANICZA 
— NIE POZNALI SIĘ. Na odcinku 

granicznym Troki koło wsi Zaigły litewski 
patrol rontowy spotkał się z innym patro- 
lem. Oba patrole zażądały hasła, a gdy je- 
den z nich nie podał, żołnienze patrolu ron- 
towego oddali kilka strzałów, ciężko raniąc 
komendanta patrolu oberlejtenanta Wicku- 
majtisa. 

— ZBIEGŁ OFICER SOWIECKI. —Na 
odoiniku Michniewicze mw pobliżu wsi Za- 
gajnie ma teren polski zbiegł b. kamendan 
II rejonowego polowego oddziału Krysi- 
now: Bazyli. Krysinow przed tygodniem zo 
stał usunięty ze stanowiska! i był pod śledz 
twem. 

į 

niu Koronkiewica we wsi Jabłonówka. 
Niezależnie od tego zostało ustalone, że Ko 

ronkiewicz i Lisowski proponowali w całym 
szeregu sklepów w N. Wilejce nabycie od nich 
papierosów w większych ilościach i po niskiej 
cenie. 

Ponieważ sprawcy napadu ukrywali się — 
zarządzono poscig, w wyniku którego zostali 
oni aresztowani i przewiezieni pod silną eskor 
tą policyjną do więzienia w Wilnie. 

Sprawa ta miała być narazje rozpatrywana 
w trybie doraźnym, jednakże w czasie docho- 
dzenia na posterunek policjj w Nowej Wilejce 
zgłosił się prezes spółdzielni i złożył ošwiad- 
czenie, że znając Sienjucia, przypuszcza on, 
iż nie był to napad rabunkowy, lecz kradzież 
z wozu popełniona przez opryszków korzysta- 
jacych z tego że Sjeniuć zasnął w drodze. 

przypadek? 
LIDZIE POD OBSTRZAŁEM 

ścianie, nie czyniąc nikomu żadnej szkody. — 
Władze skłaniają się ku mniemaniu, że strzał 
był przypadkowo oddany do wron. Kto jednak 
strzelał — nie wiadomo. 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

W NASZYM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM 

W naszym Ogrodzie Zoologicznym?!... — 
zawoła ze zdumieniem nie jeden czytelnik — 
A chybaż posiadamy jakiś Ogród?! Nic o tem 
nie styszalem!... Tak, łaskawy Czytelniku, 
nie o poznańskim, ani o warszawskim, a wy- 
raźnie o naszym wileńskim „Zoologu* mówić 
tu zamierzamy! Mieści się on przy Szkolnej 
Pracowni Przyrodniczej na ul. Małej Pohulan- 
ce, rozlokowany na przyległych do Pracowni 
terenach. 

Tereny te, objęte klinem utworzonym przez 
zbieg Małej Pohulanki z ul. Zawalną, wykorzy 
stane zostały na urządzenie Ogrodu Botanicz 
nego i Zwierzyńca m. Wilna. Obie instytucje 
znajdują się pod auspicjami Magistratu wi- 
leńskego i dostępne są dla zwiedzania przez 
publiczńość w godzinach od 9 do 7 wiecz. za 
niewielką opłatą. 

Początki tej instytucji, jak to zwykle by- 
wa, były nader skromne. Pewnego dnia, a by- 
ło to przed kilku laty, poczęto łatać i tynko- 
wać stare budynki przy zbiegu Małej Pohu- 
lanki i Zawalnej: jedne  ubikacje zburzono, 
drugie przeiasonowano, inne jeszcze, wzniesio 
no od nowa. Tak samo uporządkowano  ota- 
czające posesję, mury: od strony ulicy obniżo 
no je znacznie, ozdobiono murowanemi słup- 
kami i sztachetami, otynkowano... Założono, 
skromny narazie, ogródek który się jednak roz 
wijał z roku na rok, piękniejąc coraz to bar- 

  

dziej i wzbogacając się w coraz to nowe oka- 
zy roślin i krzewów... Urządzono oranżerję, 
inspekty... 
. Wreszcie obok flory zaczęła nieśmiało po- 
jawiać się i fauna! Ktoś znalazł sowę, inny 
„tanno* sprzedawał jeża, jak nie wziąć — 
wzięli; a jak sprezentowano lisa, jakże sie 
można było odmówić od wilka i ot, tak, ро- 
malutku „zaczął się“ nieznacznie nasz zZwie- 
rzyniec! Obecnie liczy on około 50 okazów 
rozmaitego rodzaju zwierząt i tyleż  mniej- 
więcej ptaków! 

Gdyśmy onegdaj odwiedzili nasz „Zoo”, 
wionęło tam wszystko melancholją jesienną: 
klomby i grządki jedne przekopane, unawo- 
żone, inne zabezpieczone przed chłodem galę- 

„ziami jedliny i słomą. Pusto... Cicho... Więś- 
tszość ptactwa przeniesiono na zimę do specjal- 
nego, ogrzewanego lokalu. Ogłądamy tych, ca 
jeszcze pozostali na Śświeżem powietrzu. Są 
to niemal bez wyjątku ptaki drapieżne. 

. Oto para ogromnych orłów: brunatne 0- 
pierzenie, żółte dzioby i szpony, białe pasem- 
ka na skrzydłach... Siedzą nieruchomo, zobo» 
jętniali, apatyczni.. Jeden z nich, wspaniały 
okaz, usiadł na progu drzwi, wiodących do są- 
siedniej klatki w której się mieści parę po- 
mniejszych drapieżników skrzydlatych, Čo za 
królewski profil, ale cóż i za prostracja zara- 
zem bijąca z całej postaci. Orzeł, niemal na 
ziemi siedzący, to zakrawa na paradoks! Po- 
tężne skrzydła, nawykłe do podniebnych lotów 
snadź zniedołężniały w niewoli, bo oto gdy, 
chcąc usiąść na grubym drążku usiłuje pod- 
lecieć ku górze, opada ciężko na ziemię! Źmie 
nia, biedak, taktykę: pomalutku, jak kura, 
skacze z sęczka na sęczek wkopanej po šrod- 
ku klatki sosenki i gdy się wreszcie znalazł 
na poziomie drążków szykuje się długo do 
skoku, wymierza okiem przestrzeń, rozpoście- 
ra skrzydła... i znów się znajduje na ziem! 
Gramoli się więc ponownie na sosenkę i— 

TU nieruchomieje na jednym z sęcz 
ÓW... 

Całkiem inaczej zachowuje się szaro - po- 
pielaty jastrząb - gołębiarz. Sprężysty i zwin 
ny, przemierza w szybkim locie klatkę, kwiląc 
żałośnie... Dalej w ciemnym kącie zaszył się 
pszczołojad, nastrzępił piórka i ni mru-mru.! 

Przechodzimy do sąsiedniej klatki. Siedzą 
tam sowy i puszczyki. Nakrapiane, nierucho- 
me, z szeroko - otwartemi, niewidzącemi oczy 
ma, przypominają swym wyglądem egipskie 
mumje... 

A oto i rodzina lisów... Żółte z białem pod 
gardlem i puszystą kitą, ogona, to wygląda- 
ją ciekawie ze swego domku, to przebiegają 
bezszelestnie po ziemi, to zatrzymują się na 
chwilę, węsząc podejrzliwie 
Wdzięk ruchów i elastyczność tych zwierzą- 
tek jest wręcz nie do opisania!.. 3 

ana borsuka nie zastajemy w mieszkaniu, 
czy też może zaszył się gdzieś do swej nory, 
zato rodzina wilków czyni honory domu: Pan 

wzbudza mimowolny szacunek, spotkać się z 
takim gdzieś w lesie — marny widok! Nieco 
łagodniej wygląda szara jego małżonka, (zaw- 
szeć rodzaj żeński) a już małe wilczątko to cał 
kiem miły zwierzak. W pobliżu wilków dostrze 
gamy w osobnej klatce jeszcze jednego przed 
stawiciela rodzaju ptasiego: ogromnego kruka 
z potarganym czubem. Przydzielono mu tak 
małą „żyłpłoszczadź', że się nieborak nie ma 
gdzie poruszyć, to też siedzi zły jak sto djab 
łów, zaś od czasu do czasu rzuca <się na prę- 
ty klatki i targa je pazurami i dziobem w 
bezsilnej wściekłości!.. 

Obaj małżonkowie to przemierzają nerwo- 
wym krokiem klatkę to szarpią żarłocznie rzu 
cone im mięso... 

Mniej zaimponowała nam para dzików: ot; 
zwykłe sobie „szwynie* tyle że chude!— Co 
innego że potulność ich jest pozorną, a w ra 
zie zaczepki pokazałyby dopiero co potrafią 
ich grożne kły!.. 

Wreszcie w najdalszym końcu ogrodu znaj 
dujemy parę sarenek i młodego koziołka z 
wdzięcznemi rożkami. Cóż to za bezbronne i 
miłe stworzenia! Nie próżno się mówi: „łagod 
ny jak sarna!“. 

Niniejszemi słowy kończymy pobiežną rela- 
cję o naszem „Zoo” w okresie jesiennym, zaś 
o skrzydlatych lokatorach ogrzewanego budyi1- 
ku opowiemy innym razem. 

ь Przechodzień. 

przybysza... —— | 

SPORT 
KURSY NARCIARSKIE DŁA NAUCZY- 

CIELSTWA 

Kuratorjum Wil. Okr. Szkoinego orga- 
mizuje w okresie feryj świątecznych dwa 
kursy (tygodniowe) narciarskie: męski i 
żeński dla mauczycielstwa z terenu Okręgu. 
Na kurs ten; przybędzie po dsóch nauczy- 
cieli z każdego powiatu. 

Kuratorjum zapewnia uczestnikom kur- 

su mieszkamie i imstruktorów. Sprzęt mu- 
szą sobie kumsanci sami zdobyć. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że Za- 

rząd Wil. Kola Pol. Zw. Dziennikarzy i 
Publicystów Sportowych organizuje podo- 
bny kurs nanciarski — dla początkujących 
— dostępny dla wszystkich dziennikarzy i 
ich rodzin .Dokładne dane dotyczące tego 

kursu podamy w najbliższym czasie. (t) 
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NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„OSĄDŹCIE SAMI* — „STYLOWY" 

Ludzkość ma swoje bolączki. Trapią ją 
wojny, biedy, choroby. 

Higjena współczesna walczy energicznie 
z chorobowością. Czystość masy ma dość 
bojowników. Towarzystwa. eugeniczne roz- 
szerzają swą działalność 'we wszystkich 
kmajach. 

Oczywiście film może tu być wielką 
pomocą. Zilustrowanie skutków chorób we 
nerycznych, wozszerzanie i propaganda za- 
sad higjeny znajduje doskonałą drogę do 
mas. 

To jednak, co w tym: zakresie na ekra- 
nie się ukazało, jest mniej niż przeciętne. 
Parę zdjęć klinicznych, tnochę wykresów i 
powiększeń, a najwięcej mapisów i „film 
gotów. Potem się pisze dużemi literami 
„Tajemnice życia płciowego" — „Seksu- 
alne problemy" i robi się kasę. 

Coś podobnego jest i: z obrazem pt: „O- 
sądźcie sami", Z codziennych kronik kli- 
nicznych zaczerpnięto temat. Dziewczyna 
zgwałcona zachodzi w. ciążę i zachorowuje 
ma syfilis. Jak na gnoźne memento dawka 
dosyć mocna. Cóż, kiedy przeprowadzenie 
akcji rzecz całą rozwodniło. Istotne momen 
ty obrazu oparły się ma paru dość bez- 
barwmych zresztą zdjęciach z kliniki gine- 
kologicznej, dermatologicznej i psychjatry 
cznej. Do tego dołączono kilkanaście me- 
trów taśmy z mikrozdjęciami, a wszystko 
przetkano trzeciorzędnym montażem z mi- 
zernym dramacikiem ma dodatek. 

Jeszcze od biedy można wytrzymać tę 
mizerję i dać się przekonać propagando- 
wej treści obrazu — ale stanowczo należy 
zaprotestować przeciw żerowaniu na nie- 
zdrowej sensacji w amonsach. : 

„Wzruszający do lez dramat seksualny“ 
— „film tylko dlai doroslych“ — „niebez- 
pieczeństwa miłości" — oto przynęty, któ- 
re idą w kierunku wpnost przeciwnym ten 
dencjom choćby i Towarzystwa Eugenicz- 
mego, które patronuje temu obrazowi. 

Kto jest odpowiedzialny za poziom, 
ton i styl reklamy? Tad. C. 
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Pogrzeb ś.p. Władysła- 
wa Lichtarow.cza 

MW słoneczny jesienny dzień odprowadzi 
ła młodzież szkolna i liczne rzesze społe- 
czeństwa wileńskiego šp. Władysława Lich- 

tamowicza na miejsce wiecznego spoczynku. 
Po odprawieniu egzekwij i Mszy żałobnej 
w kościele św. Jakóba, ruszył kondukt 
przez ul. Mickiewicza, Arsenalską i Koś- 
ciuszki na cmentarz św. Piotra i Pawła na 
Amtokolu, gdzie w myśl życzeń przybyłej 
ma pognzeb rodziny Zmarłego, zwłoki zo- 
stały pochowane ma wzgórku obok kaplicy. 

Za krzyżem postępowały delegacje mło 
dzieży: otwierała pochód szkoła ówiczeń 
pnzy seminarjum nauczycielskiem męskiem, 
mastępnie szły poczty sztandarowe szkół 

średnich ogólmokształcących i zawodowych 
za nimi postępowała orkiestra gimnazjum 
im. Lelewelą i na końcu w komplecie semi- 
marjum nauczycielskie żeńskie im. Królo- 
wej Jadwigi i męskie im. Tomasza Zana 

wraz z chórem. W pochodzie Liesiono wie- 
niec od Kuratorjum O. S. z napisem: 
„pierwszemu kierownikowi oświaty” oraz 

wieńce od Seminarjum żeńskiego i męskie- 
go. Wieńce od magistratu m. Wilna, od 
Tow. Popierania przemysłu ludowego, Ba- 
zaru Przem. Laud., wiązanka kwiatów od 

pp. prof. Ehrenkreutzów i imne umiesz- 
czone były ma wozie żałobnym, za którym 
postępowali: Naczelnik wydziału p. inż. 
Hajdukiewicz, który zastępował mieobecne- 
go w Wilnie p. wojewodę, prezydent mia- 
sta dr. Maleszewski, Kunator Okręgu Szk. 
p. K. Szelągowski, wyżsi urzędnicy Kuma- 
torjum i Urzędu Wojewódzkiego, przedsta- 
wiciele nauczycielstwa oraz przedstawicie- 
ie towarzystw i organizacyj maukowych, 
społecznych, artystycznych i oświatowych. 

Pogrzeb miał charakter serdecznej ma- 
mifestacji młodzieży ma cześć Tego, który 
młodzież tę ukochał i poświęcił jej pracę 
całego życia, i manifestacji starszego spo- 
tłeczeństwa ma cześć krysztalowego czło- 
"wieka i przedstawiciela wielkich idei. Czu- 
ło się, że Lichtarowicz nie odszedł od nas 
na zawsze: życie Jego było jakby życiem 
bezosobowem, i to, co sobą reprezentował, 
może żyć dalej, o ileby ci, którzy z Nim 
współpracowali i uczyli się od Niego, zdo- 
byli się na dość siły i potrafili zapoczątko- 
wane przez Niego prace ma odpowiedniej 
wyżynie utnzymać. 

Jak dalece bezosobowem było Jego ży- 
cie, dowodzi, że nigdy o sobie nie mówdł i 
nigdy mikogo swoją osobą nie absorbował; 
i mawet wtedy, kiedy zachorował, mie chciał 
wzywać mikogo z przyjaciół i bliskich zna- 
jomych, których miał w Wilmie. Chorym, 
zupełmie sobie nieznanym człowiekiem, za- 
opiekowała się z wielkiem sercem i wiel- 
kiem oddaniem p. S. Smoleńska, zarządza- 
jąca pensjonatem p. Cywińskiej, i ona to 
dołożyła wszelkich starań, aby zdobyć po- 
trzebne adresy i zawiadomić, kogo należa- 
ło, o Jego chorobie i zgonie. H. S. 
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Nowy most na Niemnie 
LIDA —— wczoraj o godzinie 7 nastąpiło 

przesunięcie pierwszego przęsła nowowybudo- 
wanego mostu kolejowego na Niemnie, koło 
Siedlec na szlaku Lida — Baranowicze od stro 
ny Lidy. Pozostałe trzy przęsła zostaną prze - 
suniete w najouższym czasie, tak, że oddanie 
mostu do użytku nastąpi najpóźniej w dniu 24 
listopada: Nowy most na Niemnie ma powyżej 
200 metrów długości, składa się z 4 przęseł i 

dwóch przyczółków. Zbudowały go zakłady 
starosieleckie. Nad pracami czuwają władze ko 
lejowe w osobach naczelnika wydziała drogo- 
wego w Lidzie p. inż. Mierzwińskiego, rewizo- 
ra ruchu p. Kotowicza i kontrolera handlowe 
go p. Osieckiego. Pociągi, jak od strony Lidy 
tak i Baranowicz dochodzą narazie tylko do 
mostu. Pasażerowie oraz bagaż przedostają się 
na przeciwną stronę po specjalnym postoście, 

  

„— POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZ. 

ZW. STRZELECKIEGO. Onegdaj odbyło 
się zwyczajne posiedzenie zarządu Now»- 
gródzkiego Oddziałw Zw. Strzeleckiego. Na 

posiedzeniu tem, m. inn. uchwalono stałe 

dyżury członków zarządu w świetlicy Od- 
działu, pozatem omawiano szczegóły spra- 
wy urządzonej obecnie strzelnicy małokal:- 
bnowej p. m. „Polski Związek broni mało- 
kalibrowej“. Strzelnica mieścić się będzie 
w bocznym korytarzu kina miejskiego. Na 
kierownika tej strzelnicy upatrzony jest p. 
niacz. Wiermiewicz. 

— „DZIELNY WOJAK SZWEJK* W 
KINIE MIEJSKIEM. — Wyświetlany jest 
obecnie z dużem powodzeniem obraz wy- 
twómi czeskiej pt. „Dzielny wojak Szwejk” 
Obmaz co wieczór ściąga tłumy publiczności 

Dr. med. Józef Hausman 
były lekarz klin k zagranicznych, przyjmnoje 

chorych w Nowegródku, Rynek 9 dom 
Kal nancwskiego. 

rtalfecka 
— POTAJEMNE GORZELNICTWO W 

GMINIE NALIBOCKIEJ. — W ubiegłym 
tygodniu funkcjonarjusz PP. w Nalibokach 
podczas patrolu rejonowego, przyłapał ma 
gorącym uczynku pędzenia samogonki mie 

szkańca osady Usa, gminy malibockiej, Bo- 
lesława Janoszyńskiego. Skonfiskowany a- 
parat gorzelany wraz z przygotowanym 

zacierem przesłano do Inspektoratu Akcy- 
zy w Stołpeach. 

— MAŁŻONKOWIE EFRYGMAN -7 
MIASTECZKA MIRA WALCZĄ Zu 
ŚMIERCIĄ. —Przed kilkoma dniami zacisz- 

  

      

me i spokojne miasteczko Mir było wido- 
wnią niezwykłej awantury rodzinnej, z któ 
wej o mało nie przypłacili życiem małżon- 
kowie Dawid i Chaja Efrygman. 

Sprzeniewierzona małżonka, jak twier- 
dzi Dawid Efrygman, usiłosała go pozba- 
wić życia pnzez otrucie, gdyż wsypała mu 
do kawy truciznę, od której dostał zawnotu 
głowy i bólów żołądka. Wzburzony tem 
wszystkiem Efrygman. w przystępie roz- 

— MOTYLICA W BYTEŃSZCZYŹNIE. 
Donoszą nam, że w Byteńszczyźnie motyli- 
ca rozszerza się epidemicznie i wskutek - 
tego znajdujące się tam zające wyzdychały 

„zoliezna | zmajduje zdechle zwie- 
rzęta ma polach i w. lesie w bardzo wielkiej 
ilości. 

— MOST ZWODZONY W SŁONIMIE 
JUŻ SIĘ BUDUJE.-— Po zakończeniu prac 
wstępnych, magistrat słonimski rozpoczął 
budowę zwodzonego mosiu w Słonimie — 
przez kamał rzeki Szczery. 

— BUDOWA MOSTU KOLEJOWEGO 
PRZEZ RZEKĘ SZCZARĘ W SŁONIMIE. 
Władze kolejowe po przygotowaniu ruszto- 
wań mozpoczęły zwózkę żelaza, stamowiące- 
go części składowe mostu przez Szczarę w 
Slonimie, 

Jak mas informują, w, dniach najbliż- 
Szych ma przyjechać pogotowie mostowe, 
które pod kierownictwem p. Nowaczka roz- 
poocznie montaż mostu kolejowego. 

— TAJEMNICZE ZNIKNIĘCIE LEŚ- 
NICZEGO LASÓW PAŃSTW: — № dmiu 
15 bm. leśniczy lasów państwowych w Nad 
leśnietwie Kosowskiem — Włodzimierz 
Czemiiawski zam. w leśniczówce „Macie- 
jowka“ gm. byteńskiej pow. słonimskiego, 
udał się w czynnościach służbowych do la- 
sów państw., nazwanych „Bendżugo”. Tu- 
taj eechowamie pni polecił wykonać WŁ No 
"iickiemu. zam. w Mironimie gm. byteń- 
skiej, a potem maznaczy? mu spotkanie nad 
brzegiem Szczary. Gajowy po wykonaniu 
czynności przybył ma wskazane miejsce, 
lecz leśniczego nie było. W dniu 18 bm. 
Czerniawskiego w domu również mie bylo. 
Rozpoczęte dochodzenia i poszukiwania — 
mie dały żadnego rezultatu. Jedymie w le- 
sie nad brzegiem Szezary znaleziono chus- 
teczkę Ozemniawskiego. Fakt, tajemniczego 
zaginięcia leśniczego, wywołał x« miejsco- 
wem  społęczeństwie ogólne poruszenie, 
gdyż leśniczy był człowiekiem powszechnie 
znanym i lubianym. 

 RUEBUDRE OPRZE PSIA aaa a ai 

goryczenia, schwycił siekacz od mięsa, któ- 
rym zadał trzy many w głowę swej żonie, 
usiłując ją wzamian pozbawić życia, po- 
czem w celu samobójczym (poderżnął sobie 
gardło. Ramnych po udzieleniu pomocy 
przewieziono do Powiatowego Szpitala Sej 
mikowego w Stołpezch. 
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— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 

Na dzień 24 listopada br. na godzinę 20-tą 
wyzmaczone zostało posiedzenie Rady Miej 
skiej miasta Grodna. 

Porządek dzienny m. in. obEjmuije: 
Powzięcie drugiej kolejnej uchwały w 

sprawie zaciągnięcia długoterminowej po- 

życzki konwersyjnej w: Banku Gospodarst- 
wa Krajowego w Warszawie w wysokości 
230.000 złotych w złocie ma splatę rat i pro 
centów z tytułu poprzednio zaciągniętych 
pożyczek. — Uchwalenie przepisów oboxią- 
zujących o miejscu uboju zwierząt rzeź- 

nych i trybie postępowamia z mięsem, do- 
stamczamem do urzędowego badamia i spraw 
dzania do Miejskiej Stacji Kontroli Mięsa, 

przy ul. Rzeźnickiej Nr. 30. — Sprawozda- 
mie z biegu sprawy defraudacji, popełnio- 
nej przez b. inkasentów Wiodociągów Miej- 
skich: A. Kulika i M. Rymarczuka— Wanio 
sek ia Publicznigo w spra- 

: ia powietrza przez fa- 
brylkę kleju Stanieckiego. 

— Z DZIAŁALNOŚCI SUP-u w GRO- 
DNIE. — Stowarzyszenie Urzędników Pań 
stwowych w Grodnie, urządza w dniu 24 
bm. -*.sali Teatru miejskiego Wielki Kon- 
ceit przy udziale chóru SUP-u (60 osób) 

i crikiesta 81 i 16 pp. — Koncert dla mło- 
dzieży szikcinej o godz. 4 i dla szerszej pu- 
bliezności o godz. 8 wiecz. 

Dochód przeznaczony jest na Kiymitet 
Dni Szopenowskich. 

— Ź TEATRU MIEJSKIEGO. Zespół 

teatru miejskiego im. Elizy Orzeszkowej w 
«olunie, odegrał w dniu 22 bm. sztukę w 

3 aktach (10-ciu odsłonach) Aleksa Maoli- 

sa i Roberta Moucamda pt: P. X. 33 (szpie- 
gostwo wielkiej mwiojny). 

Sztuka ta, wyświetlająca wypadki z 
działalmości szpiegostwa francuskiego i nie 
mieckiego, dała możniość przekonania się, 
jak skrycie i niepostrzeżenie działa szpieg 
— by przynieść usługi swej ojczyźnie, nie 
wahając się ofianować jej życie. 

Udział w tej sztuce biorze 14 osób ze- 

społu teatru, z pp: Ustarbowską, Parmiew- 
ską, Krokowskim, Opalińskim, Wołowskim, 

im w rolach ełównych. 

jena wypadła bardzo dobrze i po- 
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zostawiła miłe wrażenie. 
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Hajwiększą : najkezniecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

Jest KOMUNALNA KASA 
BSZCZĘDNOŚC! POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
®е bezpieczeństwo. — wypłaty 

na każde żądanie. 

TYTYTTYYYWYYYYYTYYYYYYYYYYYYVYYTYYTYTYYTYW 

KINA P. T K. TEL. 714 
SEZEEZKAZEZZTTO W ZJ ЕНЫНОИУОЧЕЛАИНТЕЛИЧНО 
Początki zeznsów: 18,15, 20.138 i Zz 15 

Sżźwiękowiac 

Kino „POLGRIA” 
Pucztowa 4. 

Dziś! Gerjalne arcydzieło króls reży- 
aerów niezapomnianego twórcy „Trój- 
ki“ „Śpiewaka Niezntnego* Turżań: 
skiego. Prześliczny, kipiący życiem 

i szczerością, film p. t. 

„Hotel Studentów" 
W rołach głównych: Stylowa LISETTA 
LARVIS, CRRISTIAKR CASADESUS 

i RAYMOKD GALLE. 
Akcja toczy się w łasińskiej dzielnicy 
Psryża i obłituje w cały szereg szcze- 

gėlės z życia studentów. 

wsięp od 80 gr. 
  

Dźwiękswiec 
Kino „ĄPOGL ŁO" 

Daminik. 26. 

Dziś wielki lilmždžwiskowy produkcji 
earcpejskiej 

Nie grzesz Kobieto 
"W rolach głównych Leuise Brock I 

Jaan Bradin. 
mponnjąca wystewa! Melodyjne pio- 

senki! Wzraszająca treść! 

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 18. 

  

| 
Di premjera 
Szczegóły w afiszach 

  

   

    

   
   
   

  

— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 
W czwartek dnia 24 bm. odbędzie się po- 

siedzenie Rady Miejskiej, mą którem tnię- 
dzy i mi rozpatrywana będzie sprawa 

wydzielenia przedsiębiorstw jak: gimna- 
zjum, elektrownia i rzeźniia. Pozatem na fo 
rum obriad będzie zatwierdzenie regularmi- 

nu czynności magistratu. 

— SŁUSZNY GŁOS O OBNIŻENIE 
CENY PRĄDU ELEKTRYCZNEGO NIE 

POZOSTAŁ BEZ ECHA. — Nasza notat- 
ka, umieszczona w „Kurjerze Nowiogródz- 
kim“ w dniu 22 bm. o obniżenie ceny prą- 
du elektrycznego, odbiła się głośnem echem 
wśród konsumentów prądu. Jak chodzą 
słuchy, ma być zwołane zebranie wszyst- 
kich konsumentów prądu, na którem bę- 
dzie omawiana sprawa obniżenia ceny ха 
prąd. Może ia. Miejska ma czwarti em 

posiedzeniu za nowd się nad tą sprawą. 

— POMOC MATERJALNA DLA U- 
CZĄCEJ SIĘ MŁODZIEŻY. — Dzięki o- 
fiarnej pracy Komitetu Rodzicielskiego 
przy gimnazjum państwowem, z dyrekto- 
rem tegoż gimnazjum p. Białokozem na cze 

le, zdołamo zebrać kilkaset złotych na po- 
moc dla uczącej sie młodzieży. Na wczo- 
rajszem zebnaniu Komitetu uchwalono pcze 
znaczyć kwotę 785 zł. ma 'wipisy dla: nieza- 
możnych uczniów, oraz dla trzech najbied- 
miejszych postanowiono zakupić obuwie. — 
Niesienie pomocy przez Komitet Rodzic: el- 
ski nie ogranicza się jedynie dla: uczni, lecz 
rozciągniiętą jest rówmież na rodziców ucz- 
wi, czego dowtodem jest, że na temże ze- 
braniu uchwalono udzielić dwom najbied- 
niejszym rodzinom pożyczki zwrotnej w wy 
sokości 95 zł. 

— CZYTELNIKU, OFLARUJ KSIĄŻKI 
DO BIBLJOTEKI STR. POŻARNEJ NA 
SI1OBÓDCE. — Zamząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej na Słobódce postanowił przystą- 
pić do stworzenia bibljoteki dla swych 
członków i ich modzim. Niestety, Zarząd 
Stmaży nie posiada odpowiednich fundu- 

szów, jednak licząc ma zawsze ofianne spo- 
leczeństwo lidzikie, postanowiono zwrócić 

się do niego z prośbą o ofiamowanie prze- 
czytanych książek na ten cel. Czytelniku! 
mie odmawiaj tego duchowego pokarmu 
dła naszych rycerzy ognia. Niechaj w dłu- 
gie zimowe wieczory spędza: on czas nad 

książką. Książki prosimy składać w świe- 
tlicy Straży Pożarnej na Słobódce. 

— SPRAWA 0 SZPIEGOSTWO. Lidz- 
ki Sąd Okręgowy na rozprawie przy zam- 
kniętych drzwiach rozpatrywał sprawę o 
szpiegostwo na rzecz ościennego państwa, 
uprawiane przez Kadłubowicza Józefa, mie 
szkańca wsi Paździerzyce gm. woimiań- 

skiej pow. wołeżyńskiego i Horeliką Adol- 
fa, mieszkańca wsi Salkowicze rejonu ikaj- 
danowskiego (Rosja sowiecka). Pierwszy 
z nich został skazany na 5 lat więzienia i 
pozbawienie (praw, drugi zaś — na 3 lata 

   

      

    

        

mięzienią i pozbawienie praw na przeciąg «pok 
lat 4. Rozprawie pnzewodniczył prezes Są- 

du Bukowski. oskarżał podprokurątor Kia- 

wecki. 

— MŁODOCIANY ZABÓJCA PRZED 

SĄDEM. — W ostatnich dniach czerwca 
n, podczas odbywającego się we wsi Miel- 

ki gminy lidzkiej wesela, w trakcie bójki 

  

      

j między uczestnikami zabawy: 'ueselnej, 20- 
stali zabici możami Wialicki Piotr ze wsi 
Łajkowszczyzma i Podhajny Stanisław. — 
Obecnie sprawa ta znalazła się ma wokan- 
dzie Sądu Okręgowego w Lidzie. Na noz- 

prawę przybyło ielu mieszkańców wsi 
Mielki (znanej już od wielu lat. z podob- 
mych bójek i awantur) oraz wsi Łajkowi 

czyzny i Perepeczyce. Po przeprowadzonej 
rozprawie sąd skazał główmego sprawcę 
mondu Piotrowskiego Michała mia 4 lata 
więzienia, pozbawienie praw i zasądzenie 
powództwa cywilnego, zaś Chwat Kazimierz 

został uniewinniony z powodu braku kon- 
kretnych dowodów winy. 

Tak niski wymiar kary w stosuniku do 
Piotrowskiego tłumaczy się  mlodocianym 
wiekiem zabójcy, dotychczasową niekaral- 
mošcią, stanem silnego wzruszenia, w któ- 
rem popełnił zabójstwo, oraz tem, że wy- 
stępował w obronie własnej. Rozprawie 
pmzewodmiczył prezes Sądu Bukowski z u- 
działem sędziów Landfisza i  Tomaszew- 
skiego. Oskarżał podpnokurator Kawecki. 
Obronę wnosił adw. Andrejew z Wilna. Po- 
wództwo cywilne wytoczył adw. Oguszewicz 
z Lidy. 
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Komunikat kinowy 
By umożliwić P. T. Publiczności zobaczenie 
wspaniałych tilmów wvświetlacych w kiusch 
„POLONJA' i „APOLLO“, Z+rząd Powszech 
mego Towarzystwa Kincwego w Grodnie zni- 
żył cenę wstępu na wszystkie miejsca do 
45 groszy. Tani wstęp do kin trwać będzie 

tyłko 3 dni, na wszystkie seansy 

  

      
   

    

  

    
KINO 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATSWIDU 

GRODNO, Brygidzka 2, 

Kanto czekowe 

na raty 

i sprzętem 
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Wydawea: Stanisław Mackiewicz. 

Początek seansów 
8 g. 6.18, — 8, — 10, 

Na ogólne żądanie publiczności wznzwiamy komedję p. t. 

Precz Z miłością 
z tiglarną LILJANĄ HARVEY węrsja fracu:ka 

TAS T WETO PROBE WRZE AREZZO FOTO REPO 1 WPECZAWOWRCZCZACTA 

SKLEP RADJOWY „„R SB KI“ 
Grodno, ui. Dominikańska 1 tei. 186 

= BOLECA — 

za 190 zł. 
3-iampowy odbiornik radjowy, z lampami (Philips'a), 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

NA 19 MIESIĘCY Po 10 zz. 

Dziś wstąp Od 49 groszy 
na wszystkia miejsca 

             

     
    

  

  

P. K. O. 82.157. 
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— POSIEDZENIE WOJEW. ZARZA- 
DU FEDERACJI. — W dniu 20 listopada 

w Sali konferencyjnej Starostwa pod prze- 
wodnietwem p. starosty Neugebauera od- 

bylo się posiedzenie zarządu wojewódzkie- 
go Federacji. — Na wstępie przewodmiczą- 
cy powitał przedstawicieli wojska pp.: 
gen. Krok - Paszkowskiego i przedstawi- 

ciela brygady kawalerji, zaznaczając, że 
zebranie zwołane zostało w celu omówienia 
spraw vealnych. 

Po odczytaniu pmtokułu poprzedniego 
posiedzenia, przedłożyli sprawozdania z 
działalności! poszczególni delegaci kół. 

Ze sprawozdań wymika, że praca w, Fe- 
deracji posunęła się daleko naprzód, że 
poszczególne koła w powiecie zdystanso- 
wały imnie organizacje. 

Reasumując sprawozdania, pani staro- 

sta: Neugebauer nakreślił plan pracy, w ja- 
kim kierunku powinna pójść, a szczególną 
uwagę należy zwrócić ma PW. 

Następmiie przedłożone zostało sprawo- 
zdanie finansowe zarządu wojew. Fede- 
racji. A 

W sprawach gospodarczych poruszono 
sprawy ikoncesyj momopolowych dla. posz- 
czególnych kół. 

Następnie wozpatrzono .niektóre punkty 
statutu i zmieniiono częściowo statut, przy- 

stosowując go do potnzeb życiowych. 
"W końcu uchwialono zwrócić się do p. 

wojewody Świderskiego o objęcie godności 
prezesa wojewódzkiej Federacji, wobec wy- 
jazdu p. wojewody Biernackiego, dotych- 

czasowego prezesa. 

— Z KOMITETU BEZROBOCIA. Ko- 
mitet społeczny (bezrobocia) szykuje się 

całym pędem do sprostania zadaniom u- 
trzymania, podczas zimy bezrobotnych. 

Na skutek odezwy wszystkie urzędy o- 
podatkowiały się na rzecz bezrobotnych. 

W smimach przeprowadzono zbiówkę 
kartofli i innych produktów. 

Będą uruchomione z funduszów państwo 
wych częściowo roboty publiczne dla: za- 
trudmienia bezrobotnych. 

Rozumiejąc ciężką sytuację państwa, 
dąży z pomiccą, mie pozostaje 
10, ofiiermość którego szczegól 

nie należy podkmeślić. 
Obecnie garnizon miejscowy wziął dwie 

szikoły ma. bezpłatne dokammianie. 
Obecnie wpłynęła oferta! od garnizonu, 

który proponuje dokarmianie bezrobotnych 

po 15 gmoszy. 
Niezależnie od tego wszyscy oficerowie 

i podoficerowie ка opodatkowani 1 procent 
od poborów na rzecz bezrobotnych. 

— OHCIAŁ UDAWAĆ BOHATERA.— 
iu 20 bm. do post. PP. w Połance zglo 

sił się Fiedorowicz Ksawery, posłaniec a- 
gemcji pocztowej w Połance i zameldował, 

że wioząc pocztę ze st. Połamki w tymże 
u pomiędzy stacją a miasteczkiem w: 

lesie mapadło gio dwóch osobników. którzy 

zażądali od niego wydania pieniędzy. Qsob- 
nicy ci rzekomo po obejrzeniu wonków nie 
nie zabrawszy odeszli w stronę Albinki. Po 
otrzymaniu tego meldunku komendant po- 
sterurku wysłał patrole i po przeszukaniu 
okolic powzięto podejrzenie, że Fiedoro- 
wiiez mapad symulował, do czego się zresz- 

tą przyznał, tłumacząc swój postępek tem, 
że chciał przez to wpłynąć ma pocztę, by 
zapłacono mu za przywóz poczty i uzyskać 
pozwolenie nia: broń. 

Nie udało się. 

Dr. A. WĘŻYK 
POWRÓCIŁ 

ul. Sadaws 9 w Baranowiczach 
Choroby weneryczne, skórze, płiowe 

Przyjmuje: w g. 7.30— 8350 r. 3—5 pp. 7—9 w 

i ! ПИ Н 

POLSKI ZAAŁAD ELEKTAOTECAMCIAY 

ELEKTROFON 
inž. S. KUBILUS 

Nowoczesna stacja ladowania akumulsto- 
rėw (dostewa bezplatna) 

Instalacje siły, Światła radja. 
Wykonanie pierwszorzędne. 

ilno, Poznańska 2, róg Wileńskiej, 
. 1420 Przyst. autob. *. Nr. 2 Mala 

Pohulanka — Poznańska. : 
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šilai Forteglanów, Planie, Eiekaraas)) 

K. Dabrowska 
(P-ms istnieje cd r. 1874) 

Wiino, Niemiecka 8, m. 11 

  

  

  

  

„TRYUMF i ŚMIERĆ 
NA PODNIEBNYCH SZLSKACH” 

napisał B. W. ŚWIĘCICKI 
| Pierwsza ilustrowana broszura o poległych 

tragicznie lotnikach-bohsterach 

por Fr. ŻWIRCE i inž. St. WIGURZE 

Żądać we wszystkich wioskach i księgarniach 
Cena tylko 1 złoty. 
    

    

drukarnia wydawnictwa „SLOWA, 

  

Użiś! Po raz pierwszy w Wilnie wersja dźwiękowa. Najwspanialsze, nieśmierteine, mcnumenłaine arcydzieło 
Henry:a Sienkiewicza Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS W roli Nerona EMiL JANNINS. Męczarnie Chrześcisn. 
Seans ceny zniżone, — Seanse: 4, 6, 8 i 1015 — W dnie Świąteczne o 2 giej 

У & 
Krwawe rządy Nerona. Przepych dawnego Rzymu. — %u 1-szy 

  

Cała Polska się bawi! Bawmy się razem! Dziś pierwsza polska komecja sportowa 

100 Ą4ETRÓW ĄiIŁOŚCI 
DZ*IEKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15 41 

W rol. głównych Pogorzelska, Dymsza, Tom, Lasiński, Kalinówna, An<wiczówne, Cybulski oraz chór Bana. 
Dla ałodzieży dozwolone | 

Nad progr.: Urozm, dodstki dźwiek Pccz. og. 4, 6, 8i 10.15, w dnie świąt o g. 2-ej, Ceny od 25 gr. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

Wiejks 47, tel. 15-41 slšai Wilno. Wkrėtce w kine 

w ktėrym 
geujalny 

Najwięsszem wydarzeniem sazonu będzie premjera znakomit. go filmu 

-- „PIEŚŃ NOCY** JAR KIEPURA 
„CASINO”. 

  

  

Dźwiękowe kina 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

medalem 

W tych dniach najpotę- 
źnieisze arcydzieło na- 
grodzone wieikim złotym „EMI 

  

DuŚ ostatuł dzień „(GLOO* ilustr. życie Eskimosów. Młodzież Śpieszcie ujrzeć! 

ь А“ 
MARIE DRESSLER dia ki6rej « ludrkim słownikn brak poprostu dość mocnych superlatywów. 

(Dramat niepotrzebnej matkij 
Film ten stał się wydarzeniemz mit« 
codziennem na największych ekra- 
nich Nrw Yorku, Londyru i Bertiue 
dzięki fen: menaluej grze genjałnej 

  

  

  

Dźwiękowe kino RZ с В 
HOLLYWOGO Ulubieniec publiczności Maurice Chevalier 

Mickiewicza:22 i bohaterka tilmu „Dr Jekyli i Mr, Heyde* Miriam Hopkins ESOŁY ORUCZNIK 
tel. 15-28. w arcyf łnie dźwiękowem p. t. 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, + ® 10 

Kino-Teatr Dziś: Najnowszy po raz pierwszy w Wilnie dźwięk. sekssalny film tyiko dla derosłych „Niebezpieczefistwa miłości" 
а 8 4 Wzruszający do łez dramat seksualny w 12 akt. 

„STYLOWY BĘ „„BSĄBZCIE A Ri Nejstraszniejsza bolączka zdegenerowanych spa- 
Wielka 36 łeczeństw XX wieku, To pierwszy seksualny fi'm w którym role główne kreują bohater „Trejki” A. Schłetow, То e. 

EYCK, A. Baserman, H Stuwe. Nad progr.: Najnowsza 100 proc. dźwięk: kom. łarsa w 6 akt. p. t.,NÓŻKI na stóć"     
Radlo wileńskie 
CZWARTEK 24 LISTOPADA 

11,40 Przegląd prasowy, komunikat meteo- 
rologiczny į czas; 12,10 Muzyka bz płyt; — 
12,50 Komunikat meteorołogiczny; 12,35 Pora- 
nek szkolny; 14,55 Program dzienny; 15.00— 
Koncert dla młodzieży (płyty). Objaśnia Zofja 
ławęska; 15,40 Komunikaty; 15,50 Muzyka z 
płyt; 16,00 Przegląd czasopism kobiecych; — 
16,15 Lekcja irancuskiego; 16,30 Komunikat ia 
warzystwa gimnastycznego „Sokół*; 16,40 — 
„Kiedy skończy się kryzys?* — odczyt. 17.00, 
Recital S. Czosnowskiego (klaarnet); 17.40 — 
Tajemnica „Chochoła” — odczyt; 17,55 Pro- 
gram na piątek; 18,00 Transmisja z kościoła 
Franciszkanów; Misterjum franciszkańskie. -— 
19.00 Komunikat litewski; 19,05 Fragment z 
poematu Stanisława Wyspiańskiego „Bolesław 
Śmiały" — przyczyta Halina Hohendlingerów- 
na; 19,20 Rozmaitości; 19,30 Wyspiajski, piew 
ca państwowości polskiej. — odczyt; i9,45 - — 
Prasowy dziennik radjowy; 20.00 Koncert; Wia 
domości sportowe; Dodatek do prasowego 
dziennika radjowego; Dalszy ciąg koncertu;— 
22,15 Muzyka taneczna; 22,55 Komunikat mete 
orologiczny; 23,00 Muzyka taneczna. 

Oflary 
Mołochowiec Jan dla 

cowników umysłowych zł. 21. 
RR   

SKLEP OBUWIA 

WŁ. CZAPLIŃSKI 
Dominikańska 8, lilja Wielka 13. Poleca 
cbuwie własnej pracowni w wielkim wyborze 
damskie, męskie i dziecinne, Na Sezon zi: | 
mowy kalosze, Śniegowce, wielki wybór | 
paniofli rasnych oraz obuwie specjalze do | 

śniegow:ów po cenach bardzo niskich. i 
L L 

OGŁOSZENIE. 

Komomik Sądu Grodzkiego «x Wilnie 
X rewiinu, zamieszkały przy ul. Wiwulskie- 
go Nm 6 m. 28 na zasadzie art. 1050 U. P. 
C. ogłasza, że dnia 30-go listopada 1932 r. 
od godz. 10 zrama w domu przy ui. Gdań- 

skiej Nr. 3/5 odbędzie się lieytacja rucho- 
mości, należących do T-wa Szerzenia, Pna- 
cy Zawodowej i Rolnej wśród żydów daw- 
miej „Ort w Wiilmie, składających się z 
maszym tokarskich do metalu w dobrym 
stanie, oszacowanych nia sumę zł. 500. 

Spis rzeczy i szacunek takowych przej- 

nzany być może w dniu licytacji. 
Komornik sądowy J. Fiediaj. 

GABINET 
Racjonaine] kosmetyki lecznicze! 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobizsą kosnerwuje, doskonali, odświeża, @< 
suwa jej skazy i braki. Masaž kosmetyozay 
twarzy. Masaż ciała, eiektryczny, wyszezu- 
piający (panie). Natryski „Hormona” wadług 
prof. Spuhła. Wypadanie włosów, łupież. I5= 
dywidualne dobieranie kosmetyków do Zaz- 
taj eary. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra 

е cjonalnej. 
Codziennie od g. 10-—8. 

W. Z. P. 

  

  

  

MAJOR P. VRAN 

Szafir lady 
— Janku, — szepnął umierający, —- 

oddaj listy, które mam w czapce i ten 
kamień ciotce Patrycji... zrób to koniecz- 
nie... 

— Były to ostatnie słowa mego szla- 
chetnego siostrzeńca, którego nazywaliś- 
my wszyscy „Beau* bo był piękny... — 
wzruszenie przerwało na chwilę mowę 
Lady  Brandton, z trudnością opanowa- 
ła się. 

— Podczas gdy pogrążony w roz- 
paczy, Janek stał nad jego zwłokami. 
Rozległ się nagle wystrzał za murami. 
Przez otwór w strzelnicy zobaczył Ja- 
nek nadciągającą ku fortowi odsiecz. W 
tej chwili dopiero zrozumiał, jak strasz. 
na odpowiedziainość zawisła nad nim. 
Trzeba było powstrzymać za wszelką ce 
nę, nie dopuścić tym razem „swoich' do 
fortu, aby mieć czas na ucieczkę! Uciecz- 
kę, dokąd? Jak? Poprzez otaczające pia- 
ski pustyni? 

— Janek wystrzelił dwukrotnie do 
oficera francuskiego, prowadzącego od- 
siecz. Może pomyślą, że Tuaregowie u- 
rządzili zasadzkę? 

— Po pewnym czasie, schowany w 
zagłębieniu imuru, ujrzał wdrapującego 
się trębacza. Był to prawdziwy cud — 

  

zredukowanych pra- 
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"—— ——-- yi” Dom — 

Parcelacja maj. 

Landwarów 
Działki 

Kcmunikacja pociągami 
Warunki kupna: część 

ietniskowo - ogredniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

i autobusem co godzinę. 
pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

Š Ww maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

ŻĄBAJCIE 
wę wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 

środza od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
2 a EDO 

= mmm—=— Di.Ginsberg 
choroby skórne wene- 

Lekarze ryczne i moczopłciowe. 
FRRERŻN MEGCERZAWZOBEZA 

  

  

Wileńska 3, ой 8 — !1 
1 4 — 8. Tel. 567. 

DOKTOR Z DOKFOR 

„Žeido vicz ių 0 icz : Й 7 boroby weneryczne -- 
c arządó W CS, a Mo Ss 
daj WIELKA Zl stelo B2L , 

  

wieczorem. od Św: 2 = 8° 

DOKTOR 3444 

oldowiczowa Kupno 
kobiece, weneryczne -- 1 SPRZEBAŹ 
narządów * moczdwych  "szETYPYTYYPYYTYYYY 
od 12 — 2 iod 4--6 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277, 

Sprzedzm psa 

Białostocka 6 — 1 od 
4—5 codziennie. 

  

boksera dwuletniego. — 

ui, Mickiewicza 4, m. 2, 

« 
AEDAADAŁAŁAŁA ŁA 75 СО 

TP NN 
LOKaIE. _ POSKÓJ 

P RZEBNE =" OT TWYTYTETYYYTEWYSYWĘT" 
MIESZKANIE 
4 - pokojowe z wszel- Zdolni 
kiemi wygodami, — w inteligentni sprze- 
centrum, nie na parte- gąwcy do sprzedaży de- 
rze w cenie do 100 zł. mowej, artykułu pierw 
Zapłacę za kwarisł, — szej potrzeby peszukć- 
Łaskawe zgłoszenia do wani. Gwarsucja wj- 
administracji dla W. magan». Zgłaszać się aż, 
SR —— Ś-to Jańska 9 m. 2. g. 

. 
rseye 

  

  

Mieszkania qi c=" 1: 
2 pokoje z kuchnią de -= - 
wysajęcia. Dowiedzieć 

się PE 5 — 2 "Boszui Ak 
codziennie o реро!. codzien OSZUKUJĄ 
- — - PRACY 
DO WYNAJĘCIA YYYTYYYTYWYYTYPYYYW 

4i5 pokojowe mieszka- n- = 
  

nie ze wszelkiemi wy- 
godami w domu Nr. 6 
przy ul. Gimnazjalnej 
obox Sądn Okręg. i 
Gimuszjnm Lelewels. 

'Prania 
poszukuje wykwalifka- 
Wana praczka. Popław= 
sza 17 m. 8 — Hlrytta= 
rowicz, 
  

  

  

   

Brandon 
trębaczem byt trzeci brat — Digby. 

Po krótkiej naradzie zdecydowali 
się nie tracić czasu, na ucieczkę. Los 
sprzyjał im: za dziunami, otaczającemi 
iort spotkali dwóch przytajonych na wiel- 
błądach wywiadowców, wysłanych po- 
przedniego dnia na zwiady. Byli to dwaj 
Amerykanie Hana i Buddy, jedyni przy- 
jaciele, jakich bracia posiadali w forcie. 
Ci dopomogii im w ucieczce i razem 
przebyli pustynię. Niestety, u jej kresu 
Digby został zabity przez bandę Tuarc- 
gów, a Hank odszedł na samotną śmierć 
wśród piasków, gdyż brakło wody, aby 
zostawić dwum towarzyszom tę, która 
jeszcze była w skórzanym worze. 

— Po wielu mękach i przygodach, 

powrócił Janek do nas. Przyniósł mi 
wydarty z rąk mordercy Michała klejnot 
i list. 

Lady Brandton ruchem, w którym 
malowała się bezgraniczna rozpacz, po- 

dała Lawrensowi list: 

„Najdroższa, najlepsza Cioteczko! — 
czytał zdumiony oficer. — W chwili, gdy 

czytać będziesz ten list będę już na 

tamtym Świecie. Musisz jednak wiedziec, 
że to co zrobiłem, uczyniłem jedynie Z 

miłości i wdzięczności dla Ciebie Cio- 

ALL 
    

PAKAAMLELBAA AA Dezorta domu 
FUPIENAJCIE poszukuje pracy, frze- 

sę Żwy, pišmienty, powaž- 
L o p > ne referencje — może 

BYWEŚ & być z kaucją adres = 
redakcji. 

RDZA     
ciu! Chciałem ci odpłacić za dobroć 
względem mnie i moich braci. 

„Nie wiedziałem, że sprzedałeś, Cis 
ciu, szafir swój księciu hinduskiemu, in:- 
jąc na względzie dobrobyt i spokój dra- 
bnych dzierżawców i służby w Brand- 
ton Abbas. Schowany w zbroi rycerza, 
słyszałem Twą rozmowę z przyjaciełem 
księcia. Wiedziałem jednak jakie skutki 
mieć będzie dla Ciebie, Ciociu, ten czyn. 
Zrozumiałem później, że kazałaś zrobić 
imitację „Błękitnej wody”, ale sir Hekt ar 
nie dałby się zwieść — on, co tak ją ka- | 
chał i znał, jak żywego człowieka! 

Postanowiłem ukraść imitację i skic- 
rować podejrzenie na siebie — chcia- 
łem Ci oszczędzić przykrości, Cioteczkui 
Nie wiedziałem, że gdy odejdę Digby i 
Janek pójdą za mną. Oby ich Bóg szczę- 
śliwie do domu doprowadził. 

„Zrobiłaś słusznie Cioteczko, sprze- 
dając Błękitną Wodę, by uniknąć krzyw 
dy ludzkiej. Chciałbym żeby Janek wie- 
dział o wszystkiem, ale sir Hektor musi 

myśleć, że to ja zabrałem jego ukocha- 
ny klejnot! - 

Twój Kochający i 
niec 

wierny  siostrze- 

Beau Geste“ 

— Tak, to byt prawdziwy „Beau Ge- 

$(е“ — szepnął Lawrens. 

'KONIEC 

    

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

 


