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W NIEMCZECH BĘDZIE GABINET PREZYDJALNY 
Urzędowy komunikat o sytuacji 

Ustąpienie kanclerza von Papena 

zdziwiło i zaskoczyło Europę, a prze- 

dewszystkiem zdezorjentowało. Gazety 

niemieckie i europejskie udawały, że 

wierzą, lub wierzyły w to, że Papen u- 

stąpił dlatego, iż stronnictwa nie chcia- 

ły z nim gadać. Byłoby to całkiem bez 

sensu. W poprzednim parlamencie stron- 

nictwa również nie chciały gadać z Pa- 

penem i miał on już wtedy znakomitą 

okazję ku podporządkowaniu swej poli- 

tyki i osoby „woli większości  parla- 

mentarnej', gdyby to istotnie odpowia- 

dało jego pragnieniom. Ale Papen roz- 

wiązał parlament, wygrał wybory (przy- 

pominamy, że wyraz „wygrać'* oznacza 

po polsku przeprowadzić coś według 

zgóry przez siebie ułożonego planu) i 

dopiero potem miałby się raptem rozczu- 

lić i zniechęcić tem, że Hitler nie chciał 

z nim gadać, jakgdyby miała to być 
rzecz nagła i dotychczas nieznana. 

Już teraz widać wyraźnie, że chodzi- 

ło o zupełnie co innego. Niemiaszki, jest 

te naród, który lubi się uczyć. Otóż woj- 

skowy rząd Papena, emanacja politycz - 

nej myśli niemieckiej armji zawodowej, 

uczy się na przykładach polskich, tak, 
jak kiedyś manewry pod Sedanem kształ 

towano na strategji pod Kannami. Te ty 

godniowe pertraktacje z Hitlerem, z Kaa- 

sem, plątanie się z tą większością sej- 

mową, której oczywiście utworzyć nie 

można, przypominają bardzo posunięcia 

Marszałka z proi. Szymańskim, z p. ja- 

nem Piłsudskim, kiedy również chodziło 

o wykazanie przed oczami całego naro- 

du, że parlament nic stworzyć naprawdę 

nie potrafi, że- naprawdę jest bezsilny, 

że nawet wtedy, kiedy mu się władzę 

oddaje, to przyjąć jej nie może. Marsz. 
Hindenburg wystosował kilka słów tłu:- 

maczenia, dlaczego samemu Hitlerowi 

nie mógł władzy oddać. Powody, któr: 

stary oficer w swojem tłumaczeniu przy- 

tacza, nie są nowe, przeciwnie, są wszy- 

stkim znane. Ale chodziło o to, aby w 
chwili stanowczej całemu narodowi do- 

brze je wbić w głowę. Wogóle cała ta 

tygodniowa historja z ustąpieniem kan- 

clerza była tylko demonstracją, mającą 

wykazać, że Hindenburg nie ma innego 
wyjścia, jak utworzyć własny prezydjal- 

ny gabinet. Nie może przecież oddać 
władzy Hitlerowi, bo przecież przysięgał 
na konstytucję i pozatem Hitler to jest 
znakomita mniejszość narodu, nie może 

oddać władzy większości parlamentar- 

nej, bo taka większość parlamentarna u- 
tworzyć się nie może. 

Oficerowie niemieccy kopjują Marsz. 

Piłsudskiego. Od niego wzięli doktrynę 
o szkodliwości partyj wogóle, od niego 

wzięli nawet metodę łagodnych demoi- 

stracyj przed oczami narodu, „piłowa- 

nia“ zapomocą ukazywania faktów i 

oczywistości — jakby się może sam 

Marszałek wyraził. Mają zadanie trud- 

niejsze. Przedewszystkiem nie mają wo- 

dza, a tylko z niemiecką metodyczno» - 

cią wzorują się na obcym przykładzie. 

Po drugie, mają warunki o wiele bar- 

dziej skomplikowane. Mają partje, wroś- 

nięte naprawdę w naród, a nie tak, jak 

u nas, unoszące się na powierzchni w 

postaci szumowin, łatwych do  oczy- 
szczenia zapomocą zwyczajnej kuciien- 

nej łyżki. 

Komunikat biura Conti zapowiada 

powrót Papena. Dla systemu jest to do- 
syć obojętne, czy z powrotem przyjdzie 

Papen, czy też inny oficer rezerwy, ma- 

jący zaufanie Hindenburga i środowisx 

generalskich. Dla nas, Polaków, v. Pa- 

pen jest bądź co bądź jedynym poważ- 
nym niemieckim politykiem, który się 

kompromisowo wyraził w sprawie pol- 

skiej. Od wszystkich innych  slyszeli- 
śmy dotychczas tylko prowokacje, które 

nie odpowiadają coprawda dobrze i głę- 

biej pojętym interesom narodu i pań- 

stwa niemieckiego, lecz nie odpowiadaja 
również i nam, jako państwu, które ty- 

le razy deklarowało chęć uprawiania 

szczerze pokojowej polityki. Mówiąc o 

„wszystkich innych", mamy na myśli о- 

BERLIN PAT. — W sprawie sytuacji 
politycznej komunikat biura Conti stwier 
dza, że po złożeniu misji przez prałata 
Kaasa starania o utworzenie większości 
parlamentarnej zostały już ukończone-— 
Negatywny ich wynik doprowadził do 
przekonania, że rozwiązanie na tej dro- 
dze niemożliwe jest do osiągnięcia. —W 
ten sposób wytworzona została sytuacja 
w której prezydent Hindenburg poweź- 
miie swą ostateczną decyzję w sprawie 
przyszłego gabinetu. 

W sobotę przed południem prezydent 
odbędzie naradę ze swymi bezpośredzi- 
mi współpracownikami, na której między 
innemi ustalona będzie sprawa, czy na- 
stąpią jeszcze jakiekolwiek audjencje z 
przywódcami partyj. Chodzi tu między 
innemi o wyrażone w piątek sekretarzo- 
wi Meissnerowi zyczenie Hugenbe:4a, 
aby został on ponownie przyjęty przez 
prezydenta Rzeszy.  Zgóry wyraża się 
wątpliwość, czy tego rodzaju audjencja 
może mieć jakiś cel. Obecnie pozostaje 
tylko ewentualność powołania gabinetu 
prezydjalnego. Nominacji  mowego kan- 
cierza spodziewać się należy w sobotę 
w południe. 

Co do osoby nowego  kancierza, to 
prałat Kaas zwrócić się miał na piątko- 
wej audjencji z gorącym apelem do pre- 
zydenta Hindenburga, aby powołał on ja 
kąś nową osobistość. Komunikat stwier- 
dza dalej, że na podstawie panujących 
nastrojów, można jednak wnioskować, 
iz jest-prawdopodobne powołanie ponow 

——=0-0-0= 

Zamieszki w uniwersytecie 
wrocławskim 

BERLIN PAT. — Na uniwersytecie wroc- 
ławskim doszło w piątek do ekscesów, wywo 
łanych przez nacjonalistyczne bojówki studenc- 
kie. Studenci, wspomagani przez Szt4mowe w 
narodowo - socjalistycznych, obsadzii koryta: 
rze i usiłowali wedrzeć się do sali, w której 
odbywał się wykład proi. Cohna. Wobec groż 
nej postawy demonstrantów rektor wezwał po 
licję. Uniwersytet opróżaiono | zamknięto. — 
rrzcd gmachem doszło do pono vuych maniie- 
stecyj i starć z polictą. Proi. Cobna wyp.a- 
wadzono na ulicę tylnem wejściem. Nieznani 
sprawcy rzucili pod dom, w którym mieszka 
proi. Cohn petardy. W mieście panuje wiełkie 
wzburzenie. 

  

ne dotychczasowego kancierza Papena, 
który cieszy się nadal wielkiem zasia- 
niem prezydenta. Przyjęcie dymisji Pape 
na przez prezydeata Rzeszy przed tygod- 
niem uzasadniane jest tem, że przy panu 
jącej konstelacji politycznej próba utwo 
rzenia większości opartej © koncentrację 
narodową, wydawała się mieć więcej wi 
doków powodzenia. 

Obecnie sytuacja powróciła do swe- 
go punktu początkowego, Kwestja zmian 
na stanowiskach kilku ministrów, © К‹ - 
rych mowa była w ostatnich czasach, 
załatwiona będzie bez pośpiechu w pier- 
wszej połowie przyszłego tygodnia i 
naogół nie należy się liczyć z tem, aby 
rekonstrukcja gałsnetu przybrała tak 
wielkie rozmiary, jak tego się spodziewa 
no w niektórych kołach politycznych. 

HITLER ZAPOWIADA WALKĘ 

BERLIN PAT. — Niezwłocznie po 
rozbiciu się rokowań z Hitlerem, prze- 
wodniczący parlamentu Rzeszy Goering 
zwołał pierwsze posiedzenie plenarne 
na dzień 6 grudnia. Jednocześnie ukaza- 
ły się w prasie narodowo - socjalistycz- 
nej odezwy Hitlera i naczelnego komen 
danta szturmówek  Roehma, wzywające 
członków partji oraz oddziały szturmowe 
do zachowania niezbędnej dyscypliny 
wobec kierowniczych instancyj stronnic - 
twa. Hitler zapowiada bezwzględna wal 
kę z obecnym systemem. Kpt. Rochm 
stwierdza, że główny ciężar odpowie- 
dzialności spoczywa nadał na barkach 
oddziałów szturmowych. Odezwa kończy 
się słowami: „Nigdy jeszcze nie byliśmy 
tak blisko zwycięstwa, jał: dzisiaj. P:- 
miętajcie o wypadkach listopadowych z 
roku 1918. Wierzcie w zwycięstwo! — 
Niech żyje nasz wódz!” 

Echa mowy Churchilla 
LONDYN. PA'T. Omawiając mawę 

Churchilla, „wTimes* stwierdza, że Chur- 
chill niewątpliwie przemawiał w imieniu 
olbrzymiej większości narodu francuskiego 
kiedy odrzucał możność wplątania Wielkiej 
Brytanji w nową wojnę, Nie oznacza to — 
co prawoa — zdaniem „Times'a“, aby Wiei- 
ka Brytanja miała pozostać neutralną i bez 
czynną w takich wypadkach, w. których 
Rada Ligi Narodów mapiętnuje złośliwego 
napastnika, wobec którego Wielka Bryta- 
nja zajęłaby 'wrogie stanowisko. 

3 Co do metody, zalecanej przez Chur- 
chilla, aby naprzód przystąpić do omówie- 
nia tych spraw, które odezuwane są przez 

pewne państwa: jako krzywda, a potem do- 
piero zająć się rozbrojeniem, to „Times'* ją 
odrzuca, wysuwając jako angument, że 
stan nierówności zbrojeń jest odczuwany 
przez te państwa jako największą krzywda 
i musi być załątwiona przedewszystkiem. 
„Times“ wyraża nadzieję, że Simonowi u- 
da się w Genewie doprowadzić do porozu- 
mienia i że w przyszłym tygodniu zbierze 
się (w Genewie narada pięciu, na której Mae 
Donald zbliży Francję z Niemcami, na co 
istnieje uzasadnione przypuszczenie, Po za- 
łatwieniu kwestji równouprawnienia, roz- 
brojenie może być znowu podjęte z szansą 
powodzenia. 

Sowiecko-francuska umowa handlowa 
PARYŻ. PAT. — Havas komumikuje:- 

Uwzględniając inicjatywę rządu sowieckie- 

go. rząd francuski rozpoczął przygotowa- 

mia, mające doprowadzić do zawarcia umo- 
wy handlowej. W konferencji wzięli udział 
przedstawiciele ministerstw handlu, rolnie- 

twa, spraw zagranicznych i finansów, ce- 
lem zbadania sytuacji i znalezienia pod- 
staw, ma których ewentualnie mogłaby być 

źreałizewwana taka umowa. W. rozmowach 

przygotowawczych biorą udział również 

dwaj przedstawiciele handlowi ambasady 

sowieckiej w Paryżu. Ponieważ w minis- 

terstwie handlu zachowywana jest w tej 

sprawie jak najdalej idąca dyskrecja, prze 

to mie można przewidzieć narazie, kiedy 

decyzje Francji zostaną przedstawione So- 

wietom, ani te, jaki będzie ich charakter. 

  

Nowa nota angielska do Ameryki 
LONDYN PAT. — Posiedzenie rady 

ministrów nie jest spodziewane przed po 
niedziałkiem. Mac Donald i inni człon- 
kowie rządu bezpośrednio zainteresowa- 
ni studjują obecnie tekst odpowiedzi Sta 
nów Zjednoczonych na notę brytyjską w 
sprawie długów naradzając się z eksper 
tami rządowymi. Żadna decyzja nie zo- 
stała dotychczas powzięta. Jak przypu- 
szczają, nowa nota angielska do Stanów 
Zjednoczonych nie zostanie wysłana 
przed poniedziałkiem. | 

FRANCJA NIE TRACI NADZIEI 
PARYŻ PAT. — Decyzja Hoovera 

wywołała duże rozczarowanie w kułach 
politycznych. Wśród członków parlamen 
tu panuje jednogłośne przekonanie, że 
motywy wysunięte przez rządy europcj- 
skie zasługiwały na to, aby je wziąć 
pod uwagę. W odpowiedzi na zapytania 
przedstawiciela agencji Havasa, wszyscy 
deputowani wyrażali w tej sprawie zgud 

ną opinię. : 
Wiceprzewodniczący Izby Patex (ra- 

dykalna lewica) przypomniał, że parla- 

mient ratyfikował plan Yonga z 

żeniem, że spłaty Stanów Zjednoczonych 

znajdą pokrycie w spłatach niemieckich. 
Danielou (lewica republikańska) pod 

kreślił, że Francja na żądanie Hoovera 
wyrzekła się należności od Niemiec. 

Dep. Haye (niezależna lewica) z u- 
bolewaniem stwierdziła pogłębienie nie- 
zrozumienia Francji przez opinję amery- 
kańską, która zapomniała o wspólnej 
walce, gdzie Francja dawała krew, Ame 

kanie zaś tow tak, że ani j 
odda. zka IE оОЕ aka 

Socjaliści wyrażają to samo przekona 
nie. Mianowicie dep. Varenne oświadczył 
że Hoover, zwałniając Niemcy z obowią 
zku płacenia, uniemożliwił Francji wy- 
wiązanie się ze swych płatności. 

PIELTRTOSTRIUDZ TE ZORB DORA DIO СЛр 

czywiście polityków, mających  przy- 
szłość przed sobą, bo głosy jakiegoś pa- 
na Foerstera, czy innych panów, nie ma 

jących żadnego posłuchu w swoim kra- 

ju, oczywiście pod realną rachubę poli- 
tyczną brane być nie mogą. Cat. 

Przewodniczący grupy radykalno - 
socjalnej oraz komisji zagranicznej w lz 
bie Deputowanych Francois - Albert mi 
mo rezerwy, którą narzucają mu jego 
funkcje, oświadczył, że nikt nie wierzy 
w możliwość dokonania spłaty w dniu 
15 grudnia. Pewnem jest, że wszyscy 
członkowie parlamentu uważają stanowi 
sko Ameryki za niesłuszne, lecz mają 
nadzieję, że dalszy ciąg układów pozwo 
li na sprawiedliwe uregulowanie sprawy 
pokładając zauianie w Ameryce, której 
trudna sytuacja nie jest tajemnicą i któ 
ra nie zechce ryzykować, aby ją powięk 
szyć i pogłębić ciężką sytuacją Świato- 
wą, nie licząc się z moralnemi i mate- 
rjalnemi możliwościami Europy. 

  

OPINJA AMERYKAŃSKA 

PARYŻ PAT. — Z Nowego Yorku 
donoszą do Agence Economique et Fi- 
nanciere, że w otoczeniu nowego prezy 
denta Stanów Zjednoczonych panuje 0- 
pinja, że Roosevelt wbrew interpreta- 
cjom jego oświadczenia nie zamknął 
drzwi przed możliwością nowego rozpa- 
trzenia kwestji długów. 

Z pewnych wskazówek sier oiicjal- 
nych można wnioskować, że Kongres u- 
stosunkowałby się przychylnie do przyję 
cia spłat w dewizach państw  dłużni- 
czych, stosownie do zalecenia prezyden- 
ta Hoovera i to aż do chwili zawarcia 
nowych umów. 

  

Boliwja, Paragwaj i Mandżurja 
w obradach Ligi Narodów 

GENEWA PAT. — Rada Ligi Naro- 
dów pod wodnictwem de Valery zaj 
„mowała się w piątek kwestją sporu boli 
wijsko - paragwajskiego. Rada postano- 
wiła wysłać do stron telegram, wzywają 
cy do przyjęcia propozycji państw neu- 
tralnych w sprawie wysłania do Chaco 
delegatów wojskowych dla czuwania 
nad zawieszeniem kroków nieprzyjaciel- 
skich. 

Następnie Rada powróciła do kwestji 
mandżurskiej. Po deklaracji lorda Lytto- 
na, w imieniu komisji ankietowej, że nic 

nie ma do dodania do swego raportu i 
oświadczeniu przewodniczącego, który | 
proponował odesłanie sprawy do nad- 
zwyczajnego Zgromadzenia Ligi, które- 
mu w swoim czasie został przekazany 
całokształt sporu chińsko - japońskiego, 
wobec nieprzyjęcia raportu przez Japo- 
nję i częściowego tylko przyjęcia przez 
Chiny, sprawa została odroczona do 
poniedziałku. Przewiduje się, że nadzwy 
czajne Zgromadzenie Ligi zbierze się dn. 
5 grudnia. 
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Zažarte walki w Mandžurii 
CHARBIN PAT. — Podczas, gdy w 

Genewie toczy się dyskusja nad sprawo 

zdaniem Lyttona, Japończycy kontynuują 

podbój północnej Mandżurji. Toczy się 

obecnie walka między 35 tysiącami o- 

chotników chińskich a wojskami japoń- 
skiemi o tej samej mniej więcej sile. — 
Wedie doniesień japońskich, Japończycy 

zajęli po zażartej walce Poichuan, odpie 

rając ochotników chińskich. 
Ze źródeł chińskich natomiast zapew 

niają, że Poichuan mimo gwałtownego 

natarcia Japończyków, pozostaje w dal- 
szym ciągu w rękach chińskich. Poichu- 

an jest ważnym punktem strategicznym 

w prowincji Hei - Lung - Kiang. 

PAKT 0 NIEAGRESJI 
Z SOWIETAMI 

NIE MOŻE BYĆ PRZEZ SEJM RATYFIKO- 
WANY 

„Gazeta Warszawska”, oraz „Robotnik“ 

notują z zaniepokojeniem pogłoskę, że pakt 

o nieagresji nie ma być przez Sejm, a tylko 

przez podpis Pana Prezydenta ratyfikowany.. 

Gazety te piszą, że „narazie wstrzymują się 

od argumentów prawnych". 

Ja myślę, że się wstrzymują! Redaktorzy 

tych gazet pamiętają, iż ta sprawa była już 

przedmiotem polemiki prasowej. Natychmiast 

mianowicie po podpisaniu paktu w Moskwie, 

zwróciłem uwagę ,że na mocy brzmienia kon- 

stytucji 17 marca, pakt ten nie może być ra- 

tyfikowany przez Sejm, a powinien być raty- 

fikowany przez Prezydenta. Pisma, które w po- 

lemice głos zabrały, oczywiście i wtedy tak- 

że mie  przytoczyły argumentów prawnych 

(bo takowych niema!), a ograniczyły się do 

wygłupiania na tem temat. Obecnie stosują tę 

samą metodę. Po raz trzeci na łamach nasze- 

go pisma cytuję w tej sprawie odpowiedni 

artykuł _ konstytucji, którego przeczytanie 

« powinno rozsiać wszystkie wątpliwości. 

Prezydent Rzeczypospolitej zawiera umo-- 

wy z innemi państwami i - podaje do wiado- 

mości Sejmu. 

Umowy handlowe i celne, oraz umowy, 

które stale obciążają Państwo pod względem 

finansowym, albo zawierają przepisy prawne, 

obowiązujące obywateli, albo też wprowadza- 

ja zmianę granic Państwa, a także przymierza 

— wymagają zgody Sejmu. 

Pakt o nieagresji nie jest ani umową han- 

dlową, ani celną, nie obciąża państwa pod 

względem finansowym, nie powoduje za soba 

konieczności wydania żadnej ustawy, któraby 

wiązała obywatela polskiego, nie wprowadza 

zmiany granic państwa, nie jest przymierzem 

— z jakiej racji, z jakiego powodu, z jakim 

cieniem argumentu można żądać, aby ten pakt 

był przedstawiony Semowi do ratyfikacji? 

Zabawne jest, że i „Gazeta Warszawska 

i „Robotnik“ występują zawsze w todze 

obrońców konstytucji 17 marca. jest to mały 

przykład jak się liczą z literą tej konstytucji. 

skoro zgłaszają do tego stopnia antykonstytu- 

cyjne żądania. Cat. 
=0-0-0=—— 

25-lecie Warszawskiego T-wa 
Naukowego 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 25 li- 

stopada br. Towarzystwo Naukowe War- 

szawskie obchodziło uroczyście w swej sie- 

dzibie w pałacu Staszica 25-tą rocznicę 

swego istnienia. Uroczystość zaszczycił 

swą obecnością Pam Prezydent Rzeczypos- 

politej. Przybyli również minister WR. i 

OP. Jędrzejewicz, marszałek Sejmu Swital- 

ski, wicemarszałek Sejmu Polakiewicz, ks. 

kardynał Kakowski, członkowie korpusu dy 

plomatycznego, metropolita Dyonizy, przed 

stawiciele władz państwowych z Komis. 

rządu Jaroszewiczem „prezydent. m. War- 

szawy Słomiński, przedstawiciele wyższych 

zakładów naukowych z kraju i zagranicy 

oraz liczni goście. : 

Zebranie zagaił prezes Towarzystwa p. 

Sierpiński, który, pó powitaniu prezydenta 

i gości, omówił pokrótce dzieje i dzialal- 

nošė Towarzystwa Naukowego. 

Następne zabrał głos p. minister WR. 

i OP. Jędrzejewicz, wygłaszając przemó- 

wienie. Pan minister zaznaczył, że słusz- 

nem będzie zastanowić się nad olbrzymiem 

znaczeniem, jakie myśl naukowa posiada 

dla współczesnego, zorganizowanego w for- 

mach państwowych spoleczeństwa. || 

W zakończeniu swego przemówienia p. 

minister powiedział: Nauka zarówno Sto- 

sowana, jak i nauka czysta, stanowi poważ- 

ne zagadnienie dla rządu. Nie przeszka- 

dzać, ale pomagać w jej organizowaniu 

oto zadanie rządu. Stwierdzam, że w Ta- 

mach możliwości robi się zo 

kierunku. Przeżywamy czasy wy. owo 

trudne. Niech nas te przejściowe trudności 

nie zrażają. Pozwalam sobie wyrazić naj- 

głębsze przekonanie, że przetrwamy okres 

zły i niedługo wkroczymy w przyszłość 

lepszą i wreszcie praca naszych uczonych, 

przy jak najwydatniejszej pomocy państ- 

wa, pozwoli rozbudować gmach wiedzy pol 

skiej do najwyższego poziomu naszych wiel 

kich możliwości i naszych wybitnych uzdol- 

nień. 
Po zebraniu p. Prezydent Rzeczypospo- 

litej dokonał otwarcia mieszczącego Się w 

tym samym gmachu Muzeum Archeologicz 

nego T-wa Naukowego im. Erazma Ma- 

jewskiego. 

  

PADEREWSKI U PAPIEŻA 

RZYM. PAT. — Papież przyjął na au- 
djencji prywatnej Paderewskiego, z któ- 

rym odbył dłuższą rozmowę, poczem wirę- 

czył mu medal. 

SYTUACJA FINANSOWA 
W LONDYNIE 

LONDYN. PAT. — Sytuacja finansowa 

oceniana jest: dzisiaj nieco spokojniej, ami- 
żeli wczoraj. Co prawda funt doznał dal- 

szego zmacznego ale po południu 

nieznacznie się poprawił. Złoto doszło do 

rekordowej ceny 127 szyl. 8 pensów. za un- 

CJĘ: 

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

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

WARSZAWA -— tow, hsijęgerzi Koi. „Kuch”, , 

TRL RARNRTK STS URM AS RITA II TOO OE ZOSTAC 

LENY UGŁOSZEN: wiersz miiimetrowy jednoszpaltowy -na sronje 2-ej j 3-ej gr. 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty oraz 

nadesiane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W mumerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 

Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowoluje. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 
PERREN SPR TEDEICZNIE SDS. DTR OT DAK SOTTOWZZKS AA „DAK ©: TRIO BO COTY BOSO SRE 

TELEGRAMY 
O UNIFIKACJĘ WALUTY 

W POLSCE I GDAŃSKU 

GENEWA .PAT. — Pod koniec dzisie j- 
szego posiedzenia Rada Ligi Narodów roz- 
patrzyła sprawę wprowadzenia złotego ja- 
ko jedynego środka płatniczego na kole- 
jach terytorjum w. m. Gdańska. 

Referent spraw gdańskich minister Si- 
mon zaproponował powołanie komitetu 
prawników, któryby ma wypadek niedoj- 
ścia do porozumienia polsko - gdańskiego, 
przedłożył opinję co do stanu prawnego. 

Propozycja ministra Simona została 
przyjęta i sprawę odroczono do ponie- 
działku. 

Delegacja polska uznała projekt za mie- 
wystarczający zagadnieniu. Przewiduje się, 
że tekst powyższy będzie nieco zmieniony. 
zapewne w tyzra sensie, że będzie uzupełnio- 
ny przypomnieniem art. 36 konwencji pa- 
ryskiej, przewidującego unifikację waluty 

na terytorjum Polski i w. m. Gdańska. 

NAGŁĄ CHOROBA MINISTRA 
PAINLEVE'GO 

PARYŻ PAT. — Na wczorajszem posiedze 
niu Izby Deputowanych zachorował nagie mi- 
mister lotnictwa Painleve i musiał natych- 
miast opuścić pałac Izby. Dziś przed dnien: 
obiegły Paryż pogłoski o Śmierci 15 — 
Jak się jednak okazuje, stan zdrowia Painle- 
vego znacznie się polepszył. 

WYNIK KONKURSU RADJOWEGO 

WARSZAJWA. PAT. — Kilka tygodni 

temu Polskie Radjo ogłosiło dostępny dla 

wszystkich konkurs na krótkie i popularne 

haslo radjowe. Z wielu tysięcy nadesłanych 

haseł jury wybrało 10, zapraszając ogół 

słuchaczy do ustalenia ich kolejności. Na 

wezwanie to nadeszło 14.783 odpowiedzi.— 

Zgodnie z plebiscytem radjosłuchaczów I- 

szą nagrodę w wysokości 250 złotych zdo- 

była pani Marja Cywińska w Rakowie ko- 

ło Częstochowy za hasło: „Radjo nie zbytek 

— radość, pożytek". Drugą nagrodę w kwo 

cie 150 zl. otrzymał p. Mieczysław Konopka 

w Sochaczewie za hasło: „Kto radja słu- 

cha — wzbogaca ducha”. Trzecią nagrodę 

w wysokości 100 zł. zdobyła pani Wanda 

Pieńkowska z Warszawy za hasło: „Radjo 
w izbie — świat na przyzbie”, 

SKAZANIE HITLEROWCÓW 

KRÓLEWIEC. PAT. — W Tylży odbył 
się proces przeciwko hitlerowcom, oskarżo- 

mym o dokonanie zamachów bombowych w 

Tylży i okolicy. Oskarżonych skazano na 
kary więzienia od 5 do 18 miesięcy. 

BEZROBOCIE POLAKÓW WE FRANCJI 

LYON. PAT. — Pod Coeusot jedna z fa. 
bryk znów zwolniła całą grupę Polaków - 
robotników. W całym departamencie Saone 
et-Loire bezrobocie powiększyło się znacz- 
nie, odbijając się przedewszystkiem na Po- 
lakach. 

TRĄD STAŁ SIĘ ULECZALNY 

PORTO ALLEGRE. PAT. — Z Maccio 
donioszą, že'dr. Movinho de Mello wy:aluzł 
środek leczniczy przeciw trądowi. W ostat- 
mich czasach dr. Mello wyleczył swym śn-d 
kiem kilku trędowatych. Początkowo -pe- 
cyfik dr. Mello nie mógł zachowywać wła- 
sności leczniczych dłużej, niż kilka dni, po- 
czem psuł się. Obecnie jednak udoskonalo- 
ny ten środek może być przechowywany 
przez dłuższy czas. 

—=6-0-0= 

Na froncie sportowym 
WARSZAWA. PAT. — W tych dniach 

przybywa do Europy kanadyjska drużyna 
hokeja ma lodzie z Montrealu, która roze- 
ema szereg spotkań w różnych krajach e- 
uropejskich, a między innemi i w Polsce. 
Kanadyjczycy rozegrają na sztucznem 10- 
dowisku katowickiem parę spotkań w dru- 
gi dzień świąt i zaraz po świętach. 

* * о* 

WARSZAWA. PAT — Wielki doroczny 

turniej zimowy gier sportowych, organiz0- 

wany przez Warszawski Ośrodek Wycho- 

wania Fizycznego we 'xlasnej hali, został 

przełożony na dmi 3 i 4 grudnia br. Ter- 
min zgłoszeń upływa z dniem 28 bm. 

* * 

WARSZAWA. PAT. — W. dniu 4 grud- 

nia odbędzie się 4-ty w tym sezonie mię- 
dzypaństwowy mecz bokserski naszej re- 
prezentacji, mianowicie Polska — Szwecja. 
Mecz odbędzie się w Poznaniu i będzie 
pierwszem w historji boksu polskiego spot- 

kamiem ze Szwedami. 
* * * 

WARSZAWA. PAT. — Jak już donosi- 

liśmy, ligowa drużyna. Wisła została zawie- 

szona przez zarząd Ligi z powodu nieure- 

gulowania należności. Z tej racji mecz nie- 

dzielny Wisła — Polonia został pod zma- 

kiem zapytania. Jak się obecnie dowiadu- 
jemy, zarząd główny Ligi odrzucił prośbę 
Wisły o odwieszenie na jeden dzień, miano- 
wicie na najbliższą niedzielę, aby doprowa- 
dzić do skutku ostatni w tym sezonie mecz 

ligowy Wisła — Polonia. Inaczej zdecydo- 

wał urzędujący prezes Ligi mjr. Żołędziow 

ski, który zarządził odwieszenie Wisły ex 

praesidio na dzień meczu z Polonią. Wobec 

tego niedzielny mecz Wisła — Połonia doj- 
dzie do skutku. 

  

* 

 



  

SILVA RERUM 
. We Lwowie odbył się ciekawy „za- 
jazd poetycki „Pod Pegaziem kopytem'*.. 
Pomysł całkiem nowy. Dziesięciu najwy- 
bitniejszych lwowskich poetów i pisarzy 
wystąpiło z produkcjami swych niedru- 
kowanych utworów. Oto nazwiska tych 
literatów: Henryk Balk, Leon Chwistek, 
Wilam Horzyca, Anna i Jerzy Kowal- 
scy, poeta — lotnik Lisiewicz, Włodzi- 
mierz Lewik, Stanisław Maykowski (or- 
ganizator „Zajazdu“), Berta Obertyń- 
ska, Andrzej Rylicki i Tymon Terlecki. 

O „Zaježdzie poetyckim“ „Pod Pe- 
gaziem kopytem“ tak mėwi Gazeta Lwo- 
wska (275). 

Dziesięciu z pomiędzy najcelniejszych poe- 
tów i pisarzy lwowskich, zrozpaczonych za- 
stojem na giełdzie literackiej — zastojem, spo- 
wodowanym nie brakiem twórczej inwencji, ale 
trudnością warunków wydawniczych i księ- 
garskich — założyło na jeden wieczór przedzi- 
wną gospodę, by zaprosić publiczność do bie- 
siadnego stołu i podzielić się płodami swe- 
go umysłu, serca i pióra. Uczynili to w spo- 
sób daleki od wszelkiego szablonu wieczorów 
autorskich — okrasili rzecz pełnym fantazji hu- 
morem, podając zgromadzonym swe dary w 
sposób niezwykły, w formie dotychczas niepra- 
ktykowanej, czem z miejsca wzięli i zasuge- 
rowali biesiadników. 

Pod godiem szalonego, kolorowego pega- 
za, który wyszedł z pod pędzla Stanisława 
Matusiaka, za stołem o fantastycznej zastawie 
kieliszków, półmisków i róż — zasiedli półko- 
łem autorowie. Każdy kolejno podawał co przy 
niósł w dani z głębin swych myśli, z wyżyn 
wzlotów swej wyobraźni. Kazdy przyszedł z 
innego świata, w innej wystąpił barwie, inne- 
go smaku zakosztować dał gościom zajazdu, 
a jednak zgrali się dobrze z sobą i zgodny 
stworzyli koncert o wysokim poziomie artysty- 
cznym. Może właśnie dlatego, że każdy z nich 
był „inny”, 

Pomysł „biesiady  literackiej* jest, 
rzeczywiście, ciekawy, godny uwagi, a 
może i naśladowania... 

Polska Zbrojna (319) porusza nie- 
zmiernie ciekawą i ważną sprawę wza- 
jemnego tytułowania się, z uwzględnie- 
nie stosunków, panujących w wojsku. 

My Połacy, wyrażamy się z pewnością w 
sposób zupełnie swoisty. Nie lubimy poza sto- 
sunkami Ściśle koleżeńskiemi formy „wy* (a 
i w stosunkach koleżeńskich nie jest to zwrot 
rodzimy) nie uznajemy też — poza stosunka- 
mi rodzinnemi — formy zwracania się przez 
„ty“. Jesteśmy pewnie jedynym narodem w 
Europie (może poza Hiszpanją)  tytułującym 
się niemal z reguły i aż do przesady per- 
„pan“, mowimy więc do siebie z reguły w trze- 
ciej osobie: „niech pan siada, niech pan po- 
zwoli“ i t.p. Jest to zwrot w rozmowie równe 
go z równym względnie z wyższym od siebie. 
Tak samo nasz ułan, lub strzelec, zwracający 
się w domu do ojca ze słowami: „niech ojciec 
pozwoli* — mówi w koszarach do swego do- 
wódcy: „pan pułkownik pozwoli?*... 

Przy specyficznie polskim arystokratyźmie 
przenikającym całe nasze życie społeczne do 
gruntu, nie myślimy o nic kruszyć kopji przed- 
wcześnie. Życie samo potrafi się upominać o 
swoje prawa. Czy jednak nie powinniśmy tro- 
chę uchylić drzwi i okien. Czy, pomijając na- 
sze życie zewnętrzne, my sami, w naszej wiel- 
kiej rodzinie wojskowej, jeszcze ściślej biorąc, 
rodzinie oficerskiej, nie żyjemy trochę zbyt da- 
leko jedni od drugich? 

już w wielu pułkach bez względu na sto- 
pień, mówimy sobie w rodzinie pułkowej per 
„ty“. To robi doskonałe wrażenie na przyby- 
wających z zewnątrz. Czy nie czas postawić 
tej sprawy nieco szerzej. Naprzykład: olicero- 
wie równi stopniem w całem wojsku mówią 
sobie „ty“. To nas zbližy ze sobą z pewnością. 
A może będziemy się boczyłi na siebie... z po- 
czątku. Bo przecież nie będziemy się chyba 
obrażać: jeśli „ty”* jest u nas zwrotem rodzin- 
nym, jesteśmy chyba rodziną, czy nie? 

Uwagi Polski Zbrojnej są całkiem 
słuszne i zasługują na głębsze zastano- 
wienie się nad niemi. W dziedzinie, o któ 
rej mowa, panuje obecnie chaos. 

„Pan“ tak się spospolitował, że jest 
już formą niemał lekceważącą; wymaga 
więc dodatków: prezes, dyrektor, profe- 
50г i t.d. i t.d... Z drugiej strony ten 
„pan“ włazi tam, gdzie go być nie po- 
winno: przyjął się, przywieziony z „Gali 
lei* zwrot: „pan kolega“. * 

W stosunkach koleżeńskich panuje 
forma „wy”, ale jest ona trochę nieprzy- 
jemna, gdyż zanadto przypomina Rosję 
(tak, przynajmniej, odczuwają to „„tutej- 
SEN 

Kto wie, czy nie byłoby pożądane 
większe rozpowszechnienie formy „ty“. 

: Lector. 

  

MANEWRY FLOTY SOWIECKIEJ 

MOSKWA. PAT. Sowiecka flota 

czarnomonrska mozpoczęła zimowe manew- 

ny. pod kierownictwem dowódcy morskich 

sił zbrojnych ZSRR. Orłowa. 

SŁOWO 

Dysproporcje 
Każdy uważny obserwator maszego ży- 

cia szkolnego będzie mógł spostrzec, iż nad 
maszą społeczną nzeczywistością szkolną za- 

ciążyła wielka dysproponeja pomiędzy t. 
zw. „celami maucząnia*,  makreślonemi 
przez obowiązujące dziś jeszcze w gimna- 
zjach programy ministerjalne a faktyczne- 
mi, konkretnemi wynikami pracy szkolnej. 
Szpalty pism pełne są dziś skarg i narze- 
kań na niski poziom umysłowy abiturjen- 
tów, na słabe wyrobienie i zupełne nieprzy- 
gotowanie do samodzielnej pracy naukowej 
młodzieży akademickiej. Mnożą się dras- 
tyczne nieraz przykłady całkowitej igno- 
wamcji, wykazywanej przez kandydatów, 
przystępujących do egzaminów na wyż- 

szych uczelniach. 

Ostrza krytyki i wręcz poważne akty 

oskarżenia zwracają się przeciwko dzisiej- 

szemu mauczycielstwu, rzekomo gorzej przy 

gotowanemu do swego zawodu aniżeli kie- 

dyś, przeciwko młodzieży, która ma być 

gomszą od tej dawnej „przedwojennej“, prze 

ciwiko modzicom wreszcie, nieumiejącym ja- 

ikoby, poradzić sobie z tą młodzieżą i za- 

pędzić ją do pracy. A gdy po bliższem wej- 

rzeniu okazuje się, że wśród nauczycieli 

jest dziś coraz więcej tęgich i doskonale 

przygotowamych jednostek, że młodzież 

wcale nie jest taką złą, tylko może inną niż 

my, gdyśmy byli w.jej wieku oraz że wśród 

modziców coraz bardziej wzrastają zaintere 

sowania zagadnieniami wychowawczemi, a 

stam rzeczy mie ulega zmianie i odpowiedzi 

egzaminacyjne studentów. wciąż dostarcza- 

ja materjału do kpin i anegdot, stajemy 

zdumieni i usiłujemy wykryć inne jakieś 

przyczyny. Zaglądamy więc do programów 

gimnazjalnych, które przecież od lat 10-ciu 

są drogowskazem i busolą dla nauczyciela 

a pokarmem umysłowym i duchowym. dla 

młodzieży i miały ma celu zgodnie z zapo- 

wiedzią Ministerstwa WR. i OP. sbworze- 

mie szkoly „wychowującej skupione umysły 

i pogłębione chamaktery**). 

Gdy sięgniemy do tych mstępów. z pro- 

gramów, w których sformułowane zostały 

t. zw. „cele nauczania” poszczególnych 

przedmiotów 'w szkole średniej, jalko wska-- 

zówki metodyczne do użytku nauczycieli, 

jakież piękne i wzniosłe znajdziemy tam 

myśli. Oto nauczyciel języka polskiego ma 

doprowadzić swoich uczniów. „do zrozumie- 

mia podstawowych własności współczesne- 

go języka polskiego z uw zględnieniem jego 

rozwoju w ciągu wieków ubiegłych”, ma 

wprowadzić ich w dziedzinę kultury naro- 

dowej z uwzględnieniem różnych jej faz i 

kierunków oraz kultury ogólnoludzkiej, ma 

wychowywać człowieka i obywatela przez 

wpajanie świadomej miłości jezyka ojczy- 

stego i kultury marodowej, a ma jej grnun- 

cie zaszezepiać i pielęgnować ogólnoludzkie 

idealy religijne, etyczne, naukowe i estety- 

czne”. Nauczyciel łaciny winien „pnzez po- 

znanie języka łacińskiego doprowadzić do 

głębszego zrozumienia własności jezyków 

wogóle a języka ojczystego w szezególno- 

ści, do głębszego zrozumienia kultury ец- 

ropejskiej a szczególnie polskiej, przez u- 

wydatnienie tkwiących w miej czynników 

kultury klasycznej". Nauka historji winna 

doprowadzić „do stopniowego zrozumienia 

istniejących stosunków politycznych, spo- 

łecznych, kulturalnych i gospodarczych na- 

rodu i państwa polskiego w ich genezie 

rozwoju i związku z rozwojem. takich sto- 

sunków innych marodów, wzbudzić poczu- 

cie mierozerwalnego związku z narodem i 

ludzkości”. Geograf ma rozwinąć „nawyk 

do myślenia realnego, do odnoszenia zja- 

wisk życiowych do ieh wamuników |przyro- 

dzonych, faktów częściowych do odpowied- 

niej całości, poszukiwania związku między 

siktadnikami nzeczywistości, ujmowania zja 

wisk mie w odosobnieniu, lecz w żywym ich 

splocie konkretnym. I tak dałej i dalej, 

przy każdym niemal przedmiocie górnie, 

pięknie i szlachetnie!... Ale czy na tle na- 

szej konikretnej, codziennej rzeczywistości 

szkolnej nie są to jedymie słowa bez treści, 

puste, pięknie brzmiące frazesy, które 0- 

szałamiają i dezorjentują niejednego nau- 

czyciela! Jakże ubogo. śmiesznie wprost i 

mędzmie wyglądają w świetle tych górnych 

haseł i wielkich „celów, nauczamia” wyniki 

w postaci odpowiedzi naszych matumrzystek 

i matunzystów. 
A śmiem wątpić, czy jest na terenie Rze 

czypospolitej gimnazjum — nawet wśród 

tych, które pokazują cudzoziemcom — któ- 

rego abiturjenci przestępowaliby próg wyż- 
szej uczelni lub szli do jakiegokolwiek za- 
wodu z takiem przygotowaniem, jakiego 
żąda program: Nieliczne jednostki — mo- 
że, ogół — migdy. 

- A dalej; czy talk ujęte wskazania pro- 
gramowe w ręku przemęczonego, zniechę- 

    

*) Program gimnazjum państw. Min. WRi 
OP. Lwów 1931 — IV i nast. 

conego nierąz do pnacy nauczyciela, na któ 

rego barki manzucono ciężar pracy wycho- 
wawczej pozalekcyjnej i pozaszkolnej, uczą 
cego w przepełnionym klasach i w zakła- 
dach walczących z trudnościami materjal- 
mi, uniemożliwiającemi należyte ich upo- 
sażenie w. bibljoteki i pomoce naukowe, dzy 
iwówczas program taki nie zakrawa na kpi- 
my lub ma popis dla zagranicy. 

Odpowiedzą mi na to, że program daje 
mamy, ogólne zarysy, przedstawia ideał; 
ale jeśli ów ideał staje się pnzysłowiowym. 
zamkiem na lodzie lub kwiatkiem do kożu- 
cha, czy wówczas zamiast być zachętą i 
drogowskazem, nie staje się czemś sztucz- 
mem, miezrozumiałem, «©zemś co przyucza 
jego wykonawcę do blagi i pozy, a w re- 
zultacie mietylko że nie zostają przez szkołę 
i nauczyciela zrealizowane owe szczytne za 
miemzenia i cele, ale nie osiągnięte są na- 
wet majskromniejsze wyniki w zakresie e- 
lementarnych wiadomości, potrzebnych w 
życiu każdemu przeciętnemu inteligentowi ? 
Nauczyciel zamiast wytężyć swe siły, by 
dać wychowankom swoim niewielki zapas 
dobnze i gruntownie utrwalonych i przemy- 
ślamych wiadomości z dziedziny podstawo- 
wych wiadomości nauczania, pociągnięty 
złudnemi, niekiedy mętnie sformułowane- 
mi 'wskazówikami metodycznemi rozprasza 
się, porywa się na nzeczy jakże często pnrze- 

rastające możliwości duchowe i intelektu- 
alme i jego i młodzieży, wciąż odrywanej 
od rzetelnej i solidnej pracy umysłowej 
majpnzeróżniejszemi zajęciami w szkole i 
poza szkołą, a mie z nauką nie mającemi 
wspólnego. 

I oto opuszcza mury naszej szkoły Śre- 
niej t. zw. inteligent nie znający nie do- 
kładnie, nie wdrożony do systematycznej, 
poważnej pracy umysłowej, a tem mniej 
fizycznej, rezonujący i mozprawiający o 
wiszystkiem z tupetem, bo tak go nauczono 
ma t. zw. „lekcjach dyskusyjnych lub w 
kółkach naukowych; młodzieniec bez cha- 
rakteru ii woli, bez mocnego podkładu czy 
kośćca duchowego, idący na lep wszelkich, 
byle sensacyjnych, podniecających często 
najniższe instynkty matury ludzkiej. Oto 
tak często spotykany dzisiaj typ abitur- 
jenta szkoły polskiej; ucznia IX klasy. 
Czyż nie rażąca, jaskrawa, bolesna dyspno- 
porcja? 

Powie ktoś, że całe to rozważanie jest 
dziś nieaktualne wobec realizowanej już re- 
formy szkolnej a więc i zmiamy programów 

Sądzę że niezupełnie. Przecież i teraz już 
są, w rozmowach przynajmniej, wysuwane 
projekty, obciążone grzechem dawnej dys- 
proporcji. 

Mówi się o oparciu nauczania ma: pracy 
'warsztatowej i laboratoryjnej i mobotach 
ręcznych, wymagających dużych nakładów 
w chwili, gdy szikoła wraz z eałem państ- 
wem. przeżywa uciążliwy kryzys ekonomicz 
miy, mówi się o wprowadzeniu do przyszłe- 
go gimnazjum t. zw. metody łącznej i to 
już w roku najbliższym, kiedy nauczyciel- 
stiwo mie jest do niej pnzygotowane, mówi 
się o pnzygotowywaniu całej serji nowych 
podręczników i wiele wiele innych rzeczy, 
które obawą mapełniają każdego, komu nie 
obojętny jest los oświaty i szkolmictwa w 
Polsce, obawą, ażeby i nad nową, zreformoż 
'waną szkołą polską nie zaciążyła na długie 
lata owa zaznaczona już, fatalna dyspro- 
porcja. W uem. 

  

Druga natura 
Przysłowie 

to druga natura. 
Są jednak przyzwyczajenia 

które należy napiętnować i 
szemi środkami, im bardziej 
„drugą naturą”. 

„ Takiem obrzydliwem  przyzwyczajeniem, 
jest pozostałe z okresu niewoli zamiłowanie do 

mówi, że przyzwyczajenie — 

bardzo zle, 
tępić, tem ostrzej- 

stają się nasza 

wszystkiego co jest nielegalne, przemycane, 
szkodzące państwu. 

W okresie okupacji niemieckiej palenie, 
naprzykład, melegalnie wyrabianych  papiero- 
sów wynikało nietylko z nienawiści do oki- 
panta, ale i stąd, że Niemcy częstowali lud- 
ność naszą obrzydliwemi gatunkami  papiero- 
sów i to po. wysokich cenach. 

Ze smutkiem jednak skonstatować należy, 
że palenie nielegalnych wyrobów tytoniowych, 
mimo, że żyjemy we własnem palistwie, we- 
szło niejako w przyzwyczajenie. 

Gdybyż wyroby te były choć wyjątkowo 
dobre i tanie! 

Ale skąd! Przeciętnie papieros, przyno- 
szony do biur i do domów przez domokrąż- 
ców, kosztuje 6 groszy za sztukę t.j. tyle, ile 
kosztuje przeciętnie dobrego gatunku papieros 
monopolowy, którego nie dotyka ręka ludzka, 
a tylko maszyna. Przytem taki pokątny iabry- 
kant nie jest obciążony 50 procentową opłatą 
na rzecz skarbu, ani niema żadnych kosztów 
handlowych. 

Jeśli na ludzi, pałących te papierosy, zwa- 
ne popularnie „szwarcówkami”, nie działa oby 
watelski i społeczny punkt widzenia, t.j. szko 
da, jaką się przez popieranie nielegalnych wy- 
robów wyrządza Skarbowi, — to należy so- 
bie uprzytomnić, w jakich warunkach „szwar 
cówki* są wyrabiane. 

Nieraz prasa zamieszczała fotografje przy 
łapanych „fabryczek* i ich właścicieli. Rozu- 
mie się, że są to wszystko nędzarze, żyjący w 
brudzie, jaknajczęściej chorzy i t.d. 

Z rąk takich oto „chałupników* przyjmu- 
jemy papierosy i wkładamy je do ust. Prze- 
ciętnie inteligentny człowiek, dobrze rozumie 
jakie zarazki dostają się za pomocą papieru, 
który przeszedł przez szereg rąk. Chcemy wie- 
rzyć, że wkładając do ust papierosa, nie uprzy- 
tamniają sobie poprostu, przez ile i jakie ręce 
przeszedł. S S 

Jeśli więc ten obrzydliwy zwyczaj palenia 
„Sszwarcówek* wynika z nieświadomości _po- 
chodzenia. papierosa — tembardziej musimy 

palaczom uprzytomnić, że brzydzić się należy 
tzw. „wyrobem domowym”, bo jest i brud- 
ny i. niesie z sobą do ust ludzkich zarazki 
chorobotwórcze. 

I takie przyzwyczajenie może się stawać 
drugą naturą ludzką! K. Z. 

  

WZROST BEZROBOCIA 

WARSZAWIA. PAT. — Według danych 
statystycznych, liczba bezmobotnych, zare- 
jestrnowanych w państwowych unzędach po- 
średnietwa pracy, w dniu 19 bm. wynosiła 
ma terenie całego państwia 160.677 osób, co 
stamowi wzrost w stosunku do tygodnia 
poprzedniego 0 6.096 osób. 

NAGRODY DLA POLSKICH ZESPOŁÓW 
ŚPIEWACZYCH ZAGRANICĄ 

    o ża, > als 

Zarząd główny Stowarzyszenia Opieki Poi 
skiej nad rodakami na obczyźnie uchwalił na 
swem ostatniem posiedzeniu ustanowienie 4-ch 
nagród przechodnich — w uznaniu doniosłości 
pieśni polskiej i śpiewu chóralnego dla pod- 
trzymania polskości i łączności z krajem oj- 
czystym wśród rodaków, ósiadłych zagranicą. 
Nagrody te przeznaczone zostały dla polskich 
towarzystw Śpiewaczych: 1) w Stanach Zjed- 
noczonych A.P. i ewentualnie w Kanadzie, 
2) w Brazyljij i ewentualnie w Argentynie, 
3) dla towarzystw w Niemczech, Czechosło- 
wacji i Danji, 4) dla towarzystw we Fran- 
cji, Belgji i  Hołandji. 

Na zdjęciu naszem widzimy nagrodę: usta- 
nowioną dla polskich towarzystw śpiewaczych 
w Stanach Zjednoczonych. Jest to wspaniały 
puhar srebrny wartości kilku tysięcy złotych. 
Zdobią go medale z postaciami wszystkich kró 
lów polskich, począwszy od Zygmunta I i 
złoty medal „Merentibus*, którym ostatni król 
Polski Stanisław August nagradzał zasłużonych 
obywateli. Na podstawie puhara widnieją pa- 
miątkowe puhary 3-ch powstań, wizerunki 
Matki Boskiej Częstochowskiej i  Ostrobram- 
skiej. 

——MPODO——— 

Hua a a i SS ЛО ВАН ЕОТОНО КОНЕ ВЕНОГЕ 

Konferencja eniskopztu Polski w Warszawie 
Obrady episkopatu Polski w Warsza 

wie objęty szereg spraw tyczących się 
wiary i obyczajów, życia kościelnego, 
wychowania młodzieży, dzieł mitosier- 
dzia i inne. 

Nieustające zakusy na sakramentalną 
świętość małżeństwa, . walka bezboż'i- 
ctwa z wiarą i inne trudności, jakie Ko 
ściół w swojej działalności napotyka, — 
trzymają jego czujność w naprężeniu i 
wywołują z jego strony  przeciwdziała- 
nie. 

Episkopat głęboko occzuł i odczuwa 

Otwarcie Muzeum Archeologicznego 

  

W dniu 25 b.m. odbędzie 
Staszica otwarcie muzeum 

się w 
archeologicznego. 

Zbiory, znajdujące się w tem muzeum, pocho- 
dzą od ś.p. prof. Erazma Majewskiego. Są to 

pałacu 

okazy bądź też przeż niego znalezione i wy- 
kopane, bądź też zakupione zagranicą. Zbiory 
te prof. Majewski ofiarował Towarzystwu Nau- 

kowemu w Warszawie. Dotychczas mieściły 
się one w muzeum narodowem na Podwalu, 
obecnie po odrestaurowaniu pałacu Staszica 
zostały przeniesione do niego, do lokalu spe- 
cjalnie na ten cel oddanego. Zdjęcie nasze 
przedstawia jedną z sal muzeum z wykopali- 
skami etruskiemi na pierwszym planie. 

krzywdę, wyrządzoną katolickiej zasa* 
dzie moralnej przez przewidzianą w no- 
wym kodeksie karnym niekaralność pew 
nych przypadków zabicia kieikującego 
życia ludzkiego. Episkopat uczynił .co 
mógł, aby zapobiec temu artykułowi Ko 
deksu Karnego i utrzymać w pełni po- 
wagę piątego przykazania Boskiego, za- 
braniającego pozbawiania życia istoty 
niewinnej, Nałeży się spodziewać, że ka 
katolicy nie będą przykładali ręki do ta 
kiej zbrodni i że także lekarze Dędą 
przestrzegali prawa Boskiego, związane- 
go najściślej z dobrem narodu i Oiczy- 
zny. 

Wskutek wieści, jakoby wpływy an: 

tyreligij.e i antypaństwowe na tle cięż 

kiego „ołożenia gospodarczego zyskiwa- 

ły na sile i terenie, episkopat zsztana- 

wia się nad sposobami pogłębienia dia 
"a:.ności Akcji Katn'ickiej dla przeciwdzia 
łania wpiywom wywrotowym lako jc- 
den z tych spostiów polece dał.zą roz 

budowę katolickich dzieł miłosierdzia ra 

rzecz uLvgich. 
W związku z ustawą o stowarzysze- 

niach księża biskupi / poświęcili” także 
swcją uwagę dalszej działalności organi 

zacyj katolickich oraz tym objawom w 

szkolnictwie, które uważają za szkodliwe 

dla należytego religijnego oddziaływania 
na społeczeństwo. 

Wspomniane objawy wywołują u epi 
skapatu żywy niepokój o religijną ; me 

ralią przyszłość narodu. Konierencja po 
stancwiia przeto podjąć odpowiednią ak 
cję zaiadczą. 

Prócz powyższych spraw księża bi- 
skupi zajęli się jeszcze materjałem* przy 
gotowanym dla mającego się odby: w 
Polsce Śyredu krajowego i załatwi 
szereg spraw bieżących. 

= 0-0-0=     

  

W WIRZE STOL 
WŁASNY DOM 

Parę lat temu nie wolno była budować 
drewnianych domów, dziś Bank Gospodarstwa 
daje pożyczki przedewszystkiem na drewniaki, 
jeśli ktoś zabiega o parę tysięcy, tłumacząc. 
że są mu niezbędne do wykończenia muro- 
wanego domku mówią mu: — „poco paa kleci 
to paskudztwo, gdyby to był drewniany, za- 
razbyśmy panu wyasygnowali“,. 

Amatorzy własnego domku na własnym 
kawałku ziemi, wyszli na realizacji swej Z1- 
chcianki gorzej, niż Malicka na filmie. Działka 
w Jabłonnie kosztowała przed trzema laty 8000 
zł. Trzeba było wpłacić 4000 zł. gotówką, resz 
ta ratami. Do dziś zatem taki nabywca bulną: 
za swoją morgę 5 — 6 tysięcy zł. Ale obecnie 
identyczne działki sprzedaje się za 800 — 1000 
złotych. Zatem nieszczęśliwiec zrzeka się dziat- 
ki, na którą już wyłożył 6000 zł, pocóż ma 
jeszcze wpłacać 2000 zł. kiedy za te pieniądze 
mógłby dostać dwie działki. Właściciel zain- 
kasowawszy 6000 zł. ma swoją morgę z po- 
wrotem. 

To samo dzieje się z wielu willaini na Żo- 

liborzu. Urzędnik wybudował sobie willę, na 

której ma 50 tysięcy długu w Banku Gospe- 

darstwa. Spłacanie długu i procentów, zjada 
go zupełnie, za willę nikt dziś nie da i 25,000 
zł, można kupić takąż znacznie taniej. Więc 

urzędnik kładnie krzyżyk na 25.000, które wło- 

żył gotówką w swój dom, na raty, które już 

spłacił, wychodzi z willi — zostawia ją Banko- 

Wi... 

To najlepsze wyjście z sytuacji. 

O FIRMĘ CZEKOLADY 

Stary Wedel robi doskonałe interesa, Pia- 
secki się nie skarży, Franboli (czyli bracia Fran 
ciszek i Bolesław) prosperuje i jeszcze ma 

zbyt w Polsce szwajcarska czekolada firmy 

Peter. 
Powodzenia Peterowi pozazdrościła żona 

rabina Siemiatyckiego. Jej mąż ani się może 
równać, co do świętości z reb Alterem z Góry 

Kalwarji, czy reb Patasznikiem z Muranowa, 
więc i dochody ma znacznie mniejsze. Rabi- 
nowa postanowiła temu zaradzić i wzięła się 

do produkowania czekolady. 

Wyroby jej były w etykietach nadzwy- 

czaj podobnych do szwajcarskich, a marka 
glosila: „Peters“. A 

Żydzi, lubiący zagraniczne przysmaki, wo- 

lą Petera, niż Wedla czy Franbolego, nie wdą 

jąc się w subtelności kupowali i Petersa. Roz- 

goryczona firma szwajcarska wytoczyła proces 

rabinowej, oskarżając ją o oszustwo i fałszer - 
stwo. 

— Co znaczy napis „Peters* 
pytał sędzia, grubą rabinową. 

— Co znaczy? To mnie nie wolno własne 

go nazwiska na czekoladzie położyć. Ja o żad- 
nym Peter nic nie wiedziałam, a skrót: Pol- 

skie Towarzystwo Rabinowej Siemiatyckiej da 

je przecie Peters. 

surowo za- 

Mimo tak przekonywujących wyjaśnień 

rabinowej kazano zmienić etykiety i markę 

swej czekolady. 
TRZA K. 

si KA A A A MA A AS 
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„Minds in fetters“ 
Londynska firma wydawnicza George 

Alien and Unwin Ltd (Museum street) w kole- 

kcji studjów o Rosji Sowieckiej obejmującej 

książki Niemca Teodora  Seiberta, Francuza 

sen. A. de Monzie, Rosjanina jachontowa, po- 

sła do parlamentu angielskiego V. Lodera wy- 
dała także angielskie tłumaczenie książki Stan. 
Mackiewicza „Myśl w Obcęgach* p.t. „Russia: 
Minds in Fetters“. ‚ 

Trzeba przyznać, że angielskie wydanie 
tej książki na papierze luksusowym i w płó- 
ciennej okładce, jest pod względem  estetycz- 

nym o wiele lepsze, niż wydania polskie. 

Przedmowę do wydania angielskiego napisał 
książę Sapieha, b. minister i były poseł Rze- 

czypospolitej w Londynie. 

  

Gdzie honory domu czyni biały niedźwiedź 
Ludzie, którzy 31-go lipca 1932 roku 

mieli moc kłopotów z lodem, z zamar- 
zniętem morzem, którzy wciąż myśleli o 
węglu i musieli palić w piecach — wy- 
dają się nam nieprawdopodobni, nam, 
którzy doczekać się nie możemy ślizgaw 
ki tegoż 32 roku. Ale tak zawsze było 
na dalekiej północy Arktyki. W lodzie 
konserwuje się historja i życie podbic- 
gunowych krajów, jak konserwy. Naj- 
konserwatywniejszy kraj, może dlatego, 
że nie pod słońcem, a pod zorzą północ- 
ną. Na kartach i planach zda się też 
uległ jakowejś zmianie rewolucyjnej, peł 
no tam widać nazw, jak: wyspa Kamie- 
niewa, przylądek -Świerdłowa, wyspy 
„Bolszewik* i „rewolucja Październiko- 
wa”, ale tylko na mapach. Jakkolwiek 
trzeba przyznać bolszewikom, że dużo 
iobią oni teraz na morzach północnych 
i dużo zrobili już dla nawigacji, nauki, 
badań przyrodniczych,  oceanograficz- 
nych i t.d. — cała ta, olbrzymia połać 
kuli ziemskiej, wściekle,  ošlepiająco 
kontrrewolucyjnie biała, leży jak tysiące 

lat przedtem, nieznana prawie, groźna 

<Па badaczy, mroźna, straszna. || 

Badania i starania ekspedycji bol- 

szewickich, poza ich celami naukowemi, 

posiadają główną praktyczną cechę Usta- 

lenia komunikacji morskiej na Oceanie 
Północnym, wzdłuż wybrzeży sybery|- 
skich, do ujść wielkich rzek. Ob i Je- 

nisiej będą mogły w przyszłości spławiać 
swe naturalne bogactwa w najbardziej 
naturalnym kierunku biegu ich wód, a 
stamtąd okrętami do Archangielska. Raz 
po raz czytamy w prasie bolszewickiej 
niezmiernie ciekawe opisy tych podróży 
polarnych. 

Właśnie 31 lipca wyruszyła ekspedy- 
<ja proiesora Samojłowicza z Archańgiel 
ska do najbardziej północnego przylądka 
Azji, Czeluskina, Na „Ziemi Północnej * 
zbudowano kilka lat temu stację do- 
świadczalną i radjo. Tam dwa lata zi- 
muje garstka ludzi, odcięta "od  сафер о 
świata, zarzucona w bezmiary lądów i 
mórz, wśród lodów, tundry, skał i wo- 
dy. Radjo, aeroplany, aerosanie wszyst- 
kie najnowsze zdobycze techniki ludzkiej, 
nie są w stanie zmienić ni kolorytu kra- 
ju, ni białości śniegów, ni nocy polarnej, 
ni straszliwych mrozów. Dwa lata wśród 
tych bezmiarów z gryzącą piersi nostal- 
gia —to przecież coś znaczy! 

I oto promienie lipcowego słońca ja- 
skrawo oświetlające port archangielski 
zalewają pokład lodokołu „Rusanow“ rz 
cają cienie od masztów i lin, padają na 
ludzi, którzy czynią ostatnie, przygoto- 
wania do podróży. Jadą tam. 3 tysiące 
mil morskich dzieli ich od garstki ludz” 
na „zimowce'. Okręt nazywa się „Rusa- 
now*,-w cześć profesora W. Rusanowa, 
znanego badacza podbiegunowego, któ- 

  

ry jeszcze przed wojną zginął bez wieści 
wśród lodów. Prof. Samojłowicz był 
członkiem ówczesnej ekspedycji. We tro- 
je wysadzeni wówczas zostali na statek 
norweski i udali się na południe, pad- 
czas gdy reszta ekspedycji Rusarowa 
ruszyła dalej w kierunku wschodniui. Z 
nimi była kobieta —: żona Rusanowa. 
Dotychczas nikt nie odnalazł ich szczą:- 
ków... Było to w roku 1912. 

Teraz, po 20-tu latach, „Rusarow 
zadymił 1 całą parą ruszy na 
północ. Droga poprzez Morze  Karskie, 
na wyspy Żiemia Północna,  Dicksona, 
zatokę jenisieja, ongiś uważana była za 
nieprzebytą. Dziś zawdzięczając stacjom 
meteorologicznym, posługującym się hy- 
dro-samolotami, dziesiątki okrętów pły- 
ną do ujść wielkich rzek syberyjskich. 

Na wyspach Dicksona i Swerdrupa 
wypadło się zatrzymać. Program ekspedy 
dycji przewidywał dokonanie całego szt 
regu badań hydrologicznych i geologicz 
nych. — „Widzieliśmy —- zapisuje w 
dzienniku prof. Samojłowicz — wiele nie 
dźwiedzi, lisów polarnych i nawet jeie- 
ni północnych". Jeden z pracowników 
uaukowych, Aler, pogrążony w Байа- 
niach geologicznych, odwrócił się nagle 
i rozprostowując zmęczone kości... znie 
ruchomiał z przerażenia! O sto kroków 
odeń stał duży, biały niedźwiedź, spokoj 
nie przypatrujący się człowiekowi. Niedź 
wiedž nigdy człowieka nie widział, po- 
czął więc iść powoli ku niemu. Człowiek 
porwał najwspanialszy wynalazek cywi- 

lizacji — karabin i strzelił. Ale wyna- 
lazek cywilizacji ludzkiej zawiódł, za- 
wiódł trzy razy. „Osieczka*! Nedźwiedź 
zbliżał się uniebłaganie. Aler zbaraniał, 
jak to mówili jego przyjaciele. Ale gdy 
puszyste zwierzę zbliżyło swój nos na 
tyle, by obwąchać niewidziane indywi- 
duum, człowiek trzasnął go kolbą w łeb 
i począł uciekać „co sił w nogach. Z 
burty okrętu przypatrywano się całej 
scenie, a złośliwi powiadali, iż należało 
Alera włączyć nie do sowieckiej ekspe- 
dycji polarnej, a raczej do olimpijskiej. 
Biegł ponoć z szybkością trzech Kusociń 
skich na przestrzeni jednego kilometra. 
Niedźwiedź był bardzo ździwiony. Kole- 
ga Alera, który pracował opodal doko- 
nywując badań, magneto-hydrologicz- 
nych, a którego karabin nie zawiódł, 
strzelił i zabił niedźwiedzia. 

14 -sierpnia r.b. 
na Ziemi Północnej. 

zarzucono kotwicę 

Ludzie, którzy tu dwa łata przebyli 
wyjechali na spotkanie w łodzi motoro- 
wej. Mieli powrócić teraz do Europy. 
Dwa dni zajęło wyładowywanie zapasów 
spożywczych, opału, narzędzi, instrumen 
tów, bagażów. ,„Zmiana,'* która pozostać 
miała na długie miesiące wiecznej zimy 
czyniła wszystko, by nie dać po sobie 
pozrać tego wrażenia, które wywołać w 
nich musiało ostatnie machnięcie ręki 
na pożegnanie, ostatni widoczny dymek 
okrętu. Pustka, nic krom strasznej pust- 
kii ciszy. Na czele tej nowej załogi sta- 

nęła — kobieta, Demme Rabcewa. Brr, 
zaiste kobiety w Sowietach mogą się 
obyć nietylko bez dancingów... Z burty 
kiwano pozostałym długo, dopóki czar- 
ne punkciki ludzkie widoczne były je- 
szcze na skalistych wybrzeżach. — „Ru- 
sanow'* wziął kierunek na przylądek Cze- 
luskina. — Profesor Samojłowicz opisi- 
je, iż widział te kraje przed kilku laty, z 
wysokości 1000 metrów, z „Grafa Żep- 
pelina*, Teraz wyglądały zupełnie ina- 
czej, bardziej groźnie, bezpośrednio, zi- 
mno. ° 

„Od strony morza, na przylądku zna- 
leziono piramidę, ustawioną z kamieni 
przez Amundsena i Swerdrupa. Na szczy 

<cie piramidy znajdowała się żelazna ku- 
ia, wewnątrz zaś listy Amundsena i Swe 
drupa, tak świetnie zachowane, jakby 
wczoraj były pisane. Podają tam oai wy 
niki niektórych badań. Datowane były ie 
listy dnia 5 września 1918 roku. Na dru- 
giej stronie listu Swerdrupa widniało kii 
ka słów skreślonych ołówkiem. Pisał je 
marynarz Tesse i zawiadamiał że pira- 
imidę budował on z innym marynarzem. 
Taki oto zbudował sobie pomnik biedny 
marynarz. W kilka tygodni później rato- 
wał swoje istnienie i w nadludzkim wy- 
siłku zdołał pieszo dobrnąć do wyspy. 
Dicksona. Szedł i szcdł samotnie, wy- 
czerpany, głodny, zniarznięty, nawpoł juz 
przytomny, ale pomny o istnieniu ra- 
djostacji na tej wyspie. Szedł w dobrym 
kierunku i o 3 kilometry od celu... nie 
wytrzymał. Padł z wyczerpania i umarł. 

  

Wszędzie było pełno białych niedž- 
wiedzi i fok. Podczas budowy stacji na 
przylądku jeden z niedźwiedzi podszedł 
zupełnie blisko do robotników, patrzał 
uważnie, przysiadł później, polizał łapę i 
odszedł spokojnie. 

„Rusanow' skierował swój kil po- 
wtórnie na zachód i zawinął do Nowej 
Ziemi. Tu znów zimuje mała ekspedycja, 
złożona z 6-ciu ludzi, prowadząca nie- 
zmiernie ciekawe badania naukowe nad 
pokrywą lodową Oceanu. Na czele tej 
ekspedycji stoi uczony niemiecki, dr. 
Welken. Zdala już widać jego namio: po 
larny, 1. zbity na wysokości 100 metrów, 
panujący nad okolicą. Tu też wylądował 
„Rusanow* odpowiednią liczbę ekwipun- 
ku, cpalu i produktów spożywczych. 
Tu też wzniesiona została radjostacja— 
Ale pomiędzy temi stacjami, pomiędzy te 
mi ogniskami najwyszukańszej techniki 
ludzkiej i cywilizacji, — leżała dziś, jak 
dawniej, bezmierna przestrzeń lodów * 
skał, gdzie gospodarzem jest niedźwiedź, 

kai lis polarny, a człowiek tylko go- 
ściem rzadkim. 

Pizcbywszy w ciągu 55 dni 4 tysiące 
mil mo:skich, „Rusanow“ 24 września 
zawinął z powrotem do portu w Archan- 
gielsku. aż. 

    

Ada šius 
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S2BOTA 

* Эт 26 Wschód słońca g. 7,01 

a. Zachód słońce g. 15,09 

Walentego Ę 
ZZA 

WOWUNIKAT STACJE METEOROLO- 

GRCZNE] U.S.B. W WALNIE 

Z DNIA 24 LISTOPADA 

Ciśnienie średnie: 750. 

Temperatura Średnia: +-2. 

Temperatura najwyższa: 74. 

"Temperatura najniższa: +i. 

Opad: 1,2 mm. 

Wiatr: południowy: 

Tendencja: spadek ciśnienia. 

Uwagi: mglisto, zrana deszcz ze Šniegiem. 

PROGNOZA P.l.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Rankiem chmunno i mglisto. Dniem za- 

chmurzenie zmienne, miejscami z przelot- 

nemi opadami. Temperatura parę stopni 

powyżej zera. Umiarkowane wiatry połud- 

miowo - zachodnie i zachodnie. 

MIEJSKA 

— Nowy fawnik. — P. Fedorowicz obej- 
mie funkcje ławnika miejskiego w dniach naj- 

bliższych. W dniu wczorajszym wziął on po 

raz pierwszy udział w posiedzeniu kolegjum 

magistratu. 54 

— 0 tańszy prąd elektryczny, — Komitet 

do walki o tańszą elektryczność odbył posie- 

dzenie, na którem opracowano memorjał do 

prezydjum magistratu m. Wilna celem wyjed- 

nania zmniejszenia cen nza energję elektrycznę 

Gdyby starania delegacji nie zostały uwzględ- 

nione, — strajk abonentów nie jest wykliiczo- 

my. 
; — Roboty miejskie. — W przyszłym tygo- 

aniu magistrat przystąpi do budowy drógi na 

uł. Sołtaniskiej. Znajdzie tam pracę 60 robotni- 

SÓW ZALEGŁOŚCI URZĘDNIKÓW MIEJ 
SKICH NA RZECZ MIASTA. Wiadomem 

jest, że dość znaczna liczba pracowników 
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„p miejskich i to na wyższych stanowiskach, 

zalega w opłacie podatków i za świadczenia 

ma rzecz miasta. W związku z tem prezy- 

dent miasta polecił kasjerom odliczać tym 

pracownikom z pensji należne sumy w ta- 

Łach miesięcznych, w wysokości nie pnze- 

kraczającej 20 procent poborów. 

— LIKWIDACJA STACJI AUTOBU- 

SÓW ZAMIEJSKICH. — Magistrat osta- 

tecznie zdecydował się przenieść stację au. 

tobusów zamiejskich z ul. J. Jasińskiego. 

Roboty nad budową stacji trwały bez ma- 

ła dwa lata i nagle magistratowi przyszla 

myśl przerwania robót. Tereny przewidzia- 

ne pod stację, będą włączone do parku miej 

skiego na Górze Boufałiowej. 

Czy stacja autobusowa będzie przenie- 

siona na rynek Nowogródzki nie wiado- 

mo, bowiem w łonie magistratu projekt ten 

ma licznych przeciwników. 

KOLEJOWA 

—- Powrót dyrektora K. Falkowskiego. 

Dyrektor PKP. inż. Kazimierz Falkowski po- 
wrócił w dniu dzisiejszym do Wilna i об1а! 
urzędowanie. 

UNIWERSYTECKA 

— Z Uniwersytetu. — Dziś dnia 26 bm. w 
sali Kołumnowej Uniwersytetu o godzinie 3-cicj 
odbędzie się promocja p. Józefa  Farbotko na 
doktora filozofji. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
-- Zebranie Stowarzyszenia Kobiet z Wyż- 

szem Wykształceniem. — Dnia 29 listopada 
we wtorek odbędzie się zebranie Stowarzysze 
nia w lokalu Muzeum Etnograficznego USB -- 
Zamkowa 1ł — o godz. 7,30 wieczór, z na- 

+ stępującym porządkiem dziennym: 
1) S. Iszorowa — Sprawozdanie ze zjaz 

du delegatek Stowarzyszenia z dnia 8 bm. 
Warszawie; ю 

2) p. J. Adolphowna — Zadania kobiety 
wobec nauki i cywilizacji współczesnej; 

3) dyskusja i 4) wolne wnioski. 
Wstęp dla członkiń i wprowadzonych go- 

ści bezpłatny. * 
— Walne zebranie Związku _ Właściciel 

„Średnich i Drobnych Nieruchomości. — W 
dniu 27 listopada rb. (w niedzielę) o godz. 12 
m. 30 w Małej Sali Miejskiej przy ulicy Koń- 
skiej nr 3 przy udziale posłów na Sejm Rzeczy 
pospolitej Polskiej p. p. Schimmela i Osady, 
odbędzie się Ssprawozdawczo - iniormacyjne 
walne zebranie Związku Właścicieli Średnich i 
Drobnych Nieruchomości m. Wilna i wojewó- 
dztwa wileńskiego, na które to zebranie zarząd 
Centrali Związku uprzejmie zaprasza właścicieli 
nieruchomości m. Wilna. 
‚ — Zebranie Koła Polonistow — nanczy- 
cieli szkół średnich odbędzie się dnia 2 grud- 
nia w piątek) c godz. 9,30 w lokalu gimna- 
zjum im. Elizy Orzeszkowej. — Na porządku 
dziennym referat kol. Achremowiczowej i kol. 
Stabińskiej - Przybytkowej na temat: „Aktuali 
zacja w nauczaniu języka polskiego”. 

—_ Walne doroczne zebranie członków Akad. 
Koła PMS. — Zarząd Akad. Koła PMS podaje 
do wiadomości członków, że w niedzielę dnia 
27 listopada rb. o godzinie 12 w pierwszym 
terminie lub o godzinie 12,15 w drugim termi- 
nie w lokalu PMS — Wileńska 23 m. 9 — od- 
będzie się walne doroczne zebranie z następu- 

jącym porządkiem: 1) zagajenie; 2) wybór 
przewodniczącego; 3) odczytanie protokułu z 
zebrania organizacyjnego; 4) sprawozdanie za- 
rządu i komisji rewizyjnej; 5) wybór władz; 
6) sprawa legalizacji Koła i kuratora; 7) wot 
ne wnioski. 

Zarząd Akad. Koła PMS prosi wszystkich 
członków o jak najliczniejsze przybycie. 

— ODWOŁANIE REFERATU DR. 
ROZEGO .— Z powodu choroby p. dra A- 
dama Rozego, referat jego, który miał być 
wygłoszony w dniu 28 listopada br., jak 

w 

  

    

+ Tównież i Zebranie Wydziału Ekonomicz- 

ь 

nego zostaje odwołame, 

RÓŻNE 
— Obchód rocznicy powstania listopadowe 

то. — Zrzeszenie Młodzieży Rzemieślniczej 1 

Przemysłowej w Wilnie niniejszem podaje do 
wiadomości członków i, sympatyków, że w 
związku z 102-gą rocznicą powstania listopa 
dowego organizuje Wieczó r Artystyczny dła 
młodzieży rzemieślniczej w dniu 27 bm. o godz. 
18-ej w Małej Sali Miejskiej — ul. Konska 3— 
Wstęp bezpłatny (szatnia 1 gr.). 

— Roraty kuchmistrzów. — Zarząd cechu 
Kuchmistrzów w iWlnie zaprasza swych człon 
ków, ich rodziny, czeladników, termin:torów 
oraz kuchmistrzów niezrzeszonych na Uro»czy- 
ste roraty, które odbędą się w niedziele dnia 
27 listupada 1932 roku 0 godz. 6-ej rano w 
kościele św. Kazimierza. 

— Kurs Obrony Przeciwgazowej. — Z ini- 
cjatywy sekcji Związku Oficerów Rezerwy о- 
raz przy poparciu i współudziale Komitetu 
Wojewódzkiego LOPP zostały zorganizowane 
dla pracowników Okręgowego Urzędu Ziem- 
skiego i Państwowego Banku Rolnego kursy 
obrony przeciwgazowej. - 

Wykłady rozpoczęły się dnia 24 listopada 
w lokalu Okręgowego Urzędu Ziemskiego i 
trwać będą w ciągu miesiąca we wtorki , 
czwartki, i piątki od godz. 6 do godz. 8 wie 
czór. Kursy są bezpłatne. Po zakończeniu ku.- 
sów dla życzących odbędą się egzaminy na 
instruktora ill kategorji O. P. Gaz. 

— Żydzi zabiegają o stypendja usiwersy- 
teckie.— W związku z przyznaniem 3 tysięcy 
zł. przez premjera Prystora dla niezamożnych 
studentów USB do rektora prof. Opoczynskie- 
go zwróciła się delegacja studentów - ż 
z prośbą aby pewien procent tych pi 
przyznano niezamożnym studen: ' 
— Emigranci żydowscy. —- "ne ‚ 

na wyjechiala pierwsza grupa emigrantów do 
Biro - Bidżan nad Amurem. Emigranci są to 
uczniowie - absolwenci żyd. szkoły technicznej 
którzy wraz ze swym nauczycielem inż. Szulki 
nem udali się do Moskwy, gdzie połączą się z 
inną grupą wileńską, wktóra wcześniej opuś- 
ciła Wilno. 

Po krótkim pobycie w Moskwie emigranci 
udadzą się do swej republiki żydowskie 

— Sped W 
tygodniu na targi miejskie sł 
nierogacizny i bydła rogate: 
miejscową zakupiono 2100 sz 
dło zakupiły pobliskie gminy 
trockiego. Spęd bydła ożyw 
rj. Ceny utrzymały się na r 
nich rygcdni. 

— OSTRZEŻENIE WOJEWÓDZKIE- 
GO KOMITETU BEZROBOCIA. Zostało u- 
stalonem przez Wojewódzki Komitet do 

Spraw Bezrobocia, iż osoby niepowołane 
nieprawnie przeprowadzają wywiady. rze- 
komo z ramienia Komitetu, wyłudzając od 
bezrobotnych pieniądze. 

W związku z powyższem /'Wojewódzki 
Komitet podaje do publicznej wiadomości, 
iż wywiadowcy Komitetu są zaopatrzeni w 

odpowiednie legitymacje ,które powinni 0- 
kazać na każde żądanie strony zaintereso- 
wanej. Chcąc przeto uniknąć nieporczu- 
mień, Komitet uprasza o każdorazowe wy- 
legitymowanie osób, pnzeprowadzających 
wywiad. 
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TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance daje w sobo- 
tę 26 bm. o godz. 8 wiecz. świetną komedjo- 
satyrę B. Shawa „Zbyt prawdziwe, aby było 
dobre" w koncertowej grze całego zespołu z 
pp. Niedźwiecką i Szpakiewiczem na czele. 

— Jeszcze tylko jeden, jedyny raz grana 
będzie wspaniała bajka - nisterj nia Macterlii- 
cka „Niebieski ptak” w noniedziatex 2% bm. © 
godz. 8 wiecz. Ceny propagandowe. Przypem- 
nieć należy, że będzie te tak Zzw117 „tani po 
niedzialek“. 

  

Jak było do przewidzenia, proces o porwa 
nie małego Lejbowicza ściągnął w dniu wczo- 
rajszym na salę Sądu Okręgowego mnóstwo 
ciekawej publiczności. 

Wszystkie ławki pozajmowane do ostatnie- 
go miejsca. 

A LA RUMBA! 

Na krótko przed godziną wpół do dziesiątej 
policjanci wprowadzają na salę oskarżonych. 

Na czele kroczy majestatycznie Zelik Lewin 
son vel „Chane Вобкез“. Nałana tłuszczem je 
go twarz uśmiecha się dobrodusznie na widok 
znajdujących się wśród publiczności krewnych 
i znajomych. 

Ubrany w przeciwieństwie do Witkina i 
Kantora w doskonały garnitur, uzupełniony ja- 
skrawym krawatem a la rumba. Nie nadarmo 
przez tyle lat uchodził w Wilnie za najgroźniej 
szego Opryszka i herszta najgroźniejszej ban 
dy złodziejskiej. stać go jeszcze teraz na pa- 
rządne ubranie, 

  

Z. Lewinson vel „Chane Bobkes“ 

Po Lewinsonie au oo miejsca na 
ławie oskarżonych: Abel Witkin, Rubin Kantor 
Basia Kluger, Gienia Kantorowa i wreszcie 
Berek Krawiec. 

FOTELE SĘDZIOWSKIE 

W pewnym momencie na sali powstaje 
"szmer i wszysikie twarze skierowują: się w 
stronę drzwi wejściowych. To wchodzi główny 
objekt zainteresowania — 8-letni Josel Lejbo- 
wicz ze swym ojcem Ajzykiem. 

. Tubalny głos woźnego oznajmia pojawienie 
się sądu, który w składzie przewodniczącego 
sędziego Limanowskiego oraz sędziów Labano 
sa i Szulca żasiada za zielonym stołem. 

.W wygodnym fotelu prokuratorskim usada- 
wia się wiceprokurator Klasse. 

Następuje odczytanie aktu oskarżenia, po- 
czem przewodniczący zwraca się kolejno do 0- 
skarżonych i z zapytaniem, czy przyznają się 
do zarzucanej im w akcie oskarżenia winy. 

OKRADZIONY PREZES 

Pierwszy daje odpowiedź Lewinson. Do wi 
ny się nie przyznaje. Wyjaśnia tylko, że w dn. 
26 lutego, a więc w tym dniu, kiedy porwano 
Lejbowicza, przybył do niego dziadek porwa- 
nego Gordon z prośbą o pomoc w odnalezie- 
niu chłopca. To, że akurat w tej sprawie zwró 
cono się do niego, Lewinson przypisuje swej 
popularności, jaką cieszy się w sterach prze- 
stępczych Wilna. Był nawet wypadek, że dzię- 
ki niemu złodzieje zwrócili przedmioty skradzio 
ne prezesowi Sądu Okręgowego. 

W tem miejscu przewodniczący ku rozcza- 
rowaniu publiczności przerywa  Lewinsonowi, 
nie pozwalając mu dopowiedzieć, o jakiego to 
prezesa chodziło. 

Na pytanie, czy był już karany, Lewinson 
odpowiada paragrałami, zdradzając praktyczną 
ai S Karnego. 

olei na takież same pytanie ewodni- 
a a, > Wiki i Kaatóć, о- 

aj przyznają się do winy porwania, jednak 
kin nadmienia, że uczynił to z namowy Le- 

winsona, Kantor zaś mówi, że brał udział w 

ileńska „indbergjad 

SŁOWO 

Wszystkim, którzy w nieobecności rodziny zaopiekowali się w chwili śmierci 

ЧЕ WŁADYSŁAWEM LICHTAROWICZEM 
lub «ddali ostatnią przysłogę i złożyli 
wieństwu, Władzom, lastytuc om społecznym, Dy ekcjom 

dowody współczucia: Wielebnemu Ducho- 
szkół, młodzieży szkol- 

nej, przyjaciołom i znajomym zmarłego tą drogą składamy „Bóg zapłać” 

  

   

— Ostatnia popołudniówka _ „Niebiesciego 
piaka*, — W niedzielę 27 bm. o godz. 4 popo 
łudniu w teatrze na Pohtlance grana będzie 
przepiękna baśń Maete"lincka „Nizbieski 
Będzie to nieodwołalnie ostatnia popoiudniów= 
ka tego cudownego widowiska, któie stało się 
marzeniem każdego dziecka. 

W niedzielę wieczorem 
aby było dobre”. 

— 25-lecie śmierci St. Wyspiańskiego ucz- 
czone będzie w teatrze na Pohulance premjerą 
nigdzie niewystawionego dotąd potężnego dzie 
la „Zygmunt August“ w pomysłowej inscen- 
zacji dra Ronarda Bujańskiego. W roli tytuio- 
wej znakomity artysta Alired Szymański. О- 
pracowanie głównych postaci tragedji w ię- 
kach dyr. Szpakiewicza. Przepiękne projekty 
dekoracyjne W. Makojnika. Obszerniejsze in- 
formacje wkrótce. 

— Popołudniówka niedzielna w Lutni. — 
.27 bm. o godz. 4 po południu po cenach zni- 
żonych „Szaleństwa Coletty* Bilety w kasie te 
atru Lutnia od 11—9 w. 

— Teatr muzyczny Lutnia. Popularne 
przedstawienia „Szaleństwa Coletty'. — Dziś 
po cenach zniżonych wspaniale wystawiona o 

„Zbyt prawdziwe, 

  

- peretka „Szaleństwa Coletty' z M. Gabrielli w 
roli tytułowej. Operetkę urozmaicają efektow- 
ne produkcje taneczne i rewjowe. 

W przygotowaniu „Fijołek z Montmartreu". 
— Amatorki tańca i baletu — uwaga! — 

Zespół baletowy teatru muzycznego Lutnia po 
szukuje zdolnych uczenie do baletu. Zgłaszać 
się w kancelarji teatru od godz. 11—1 w poł. 

— Amatorski zespół Związku Strzeleckiego 
Garnizonu m. Wilna wystawi w dniu 27 listo- 
pada rb. (początek o godz. 8 wiecz.) w sali 
Świetlicy 3 banonu sap. przy ulicy Kościuszki 
popularną groteskę strzelecką w 3 aktach Ba- 
kala pt. „Jak kapral Szczapa wykiwał śmierć * 

— Sodalicja św. Piotra Klawera, chcąc 
przyjść z pomocą najbiedniejszym na rzecz Il 
Konferencji św. Wincentego a Paulo i ulżyć 
nędzę biedaków, pędzących swój żywot o chło 
dzie i głodzie i oczekujących z trwogą zbli- 
żającej się zimy urządza w niedzielę 27 mb. 
o godzinie 19-ej w sali przy kościele św. 
Jana amatorskie przedstawienie pt. „Małgorza 
ta z Kordony“. 

Przyjdźcie poprzeć tę zbożną akcję — na- 
grodą wam będzie: świadomość spełnienia do- 
brego uczynku, świadomość, że dali kęs chle-. 
ba i przyodzieli głodnego i  zziębniętego. 

CO GRAJA W KINACH? 

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

HOLLYWOOD — Wesoły porucznik. 
Higjena seksualna. 

STYLOWY: Osądźcie sami. 

ŚWIATOWID: Madame Szatan. 

LUX — jej: ekscelencja miłość. | 

apt 

        

porwaniu lecz nie był wtajemniczony w jego 
szczegóły. 

Pozostali oskarżeni do inkryuunowanych 
ar przestępstw nie przyznają się. 

_. Wobec tego, że w międzyczasie zaszła rQz- 
bieżność pomiędzy dwukrotną ekspertyzą kali- 
graficzną, dokonywaną przez biegłego p. Ка- 
czora, na dwóch lista:n przysłanych Lejbowi- 
czowi z żądaniem okupu, adw. Engiel, obroń- 
ca Krawca, wnosi wniosek o powołanie na roz 
prawę dodatkowego kaligrafa oraz sprowadze- 
nie z więzienia świadka Kaca. Ma to — zda- 
ли obrońcy — ustalić ostatecznie przez Ko- 
go cwe listy były pisane. 

Wniosek ten znajduje aprobatę sądu, -wo- 
be: czego następuje badanie świadków. Po- 
*'0:ano ich na rozprawę przeszło czterdziestu. 

ZEZNANIE MAŁEGO LEJBOWICZA 

Pierwszy składa przed sądem swoje zezna- 
nia Josel Lejbowicz. Szczupłej budowy o blond 
włosach chłopak opowiada w sposób bardzo 
rezolutny i dokładny przebieg całego porwa- 
nia. 

Gdy podstępnie został rozłączony ze swy: 
mi kolegami Kaganem i Goldbergiem, osobni- 
cy, którzy w rozmowie z sobą nazywali .się 
„Ruwka* i „Atka* zawieźli go saniami na ul. 
Rudnicką 47, do mieszkania ..Atki". Atką oka- 
zał się z czasem Witkin, „Ruwką* — Kantor. 
Powiedziano mu tam, że za chwilę przyjdą je: 
ge koledzy, z którymi uda się do swego domu. 

Koledzy jednak nie przychodzili, natomiast 
pod wieczór zjawiła się jakaś stara żydówka, 
która poczęstowała go pieczywem i mrožona- 
mi jabłkami i którą obecni nazywali ,Basze- 
wa“. 

Jak ustalono potem, żydówką ową była Ba 
sia Kługerowa, teściowa Witkina a siostra Le- 
winsona. 

Noc z 26 ua 27 lutego chłopiec spędził w 
mieszkaniu „Atki” na cugi zaś dzień po po- 
ładnia do tegoż iieszk.nie przybył ponownie 
„Ruwka*. 

Po lsótkich auadach prowadzonych szep- 
tem pomiędzy „Atką* a przybyłym pierwszy 
polecił chłopcu ubrać się, poczem przeprowa- 
dził go na ulicę Piłsudskiego 54, do mieszka- 
nia owej starej żydówki. Tam przebył do póź 
na w nocy, poczem został obudzony przez „Ba 
szewę* i odprowaazonyż przez nią do dorożki 
która odwiozła go na ul. Wielką. 

Jak wiadomo, na ul. Wielkiej odnalazł 
chłopca posterunkowy Petecki. 

DALSI ŚWIADKOWIE 

Zkolei po ziożeniu zeznań przez małego Lej 
bowicza zeznają przed sądem jego ojciec 1 
wspomniani koledzy Kagan i Goldberg. Ze- 
znania ich poza znanemi już naszym czytelni- 
kom z wczorajszego sprawozdania eszczegóła- 
mi, nie nowego do sprawy nie wnoszą. 
Nieco większe zaciekawienie do przewodu są- 
dowy wnoszą zeznania przeprowadzających śle 
dztwo w całej sprawie komisarza W. Niemiry 
i funkcjonariusza wydziału śledczego H. Ma- 
żanowicza. Mówią oni o kolejnych  stadjach 
śledztwa aż do całkowitego jego zakończenia. 

Następnym świadkiem jest Stefan Jankun, 
posłaniec który przyniósł Lejbowiczowi w dn. 
27 lutego list, z żądaniem 15 tys. zł. okupu. 
Tęga jego sylwetka oraz ogorzała twarz może 
zarówno Świadczyć, że ten człowiek jest zwyk 
łym robotnikiem względnie — jak wskazują pe 
wne dane policyjne — niebezpiecznym włamy 
wączem z czasów przedwojennych.. 

Wskazując ręką na Ajzika Witkina mowi, 
że to Gen właśnie doręczył mu ów list. 

Zeznania dalszych świadków nic szczegół- 
nego do sprawy nie wnoszą. W początku wy 
czuwa się monotonję, zamieniającą się na nie 

których twarzach publiczności w wyraźną nu 
dę. Nic dziwnego, jest godzina 3-cia po po- 

łudmu. Niektórzy zaczyńeją nawet ziewać. 
Nie nudzi się tylko „,Chane Bobxes* Jego 

byshie oczy przenoszą się Kolejno z jednej oso 
оу na drugą, z twarzy sędziów na tajeniniczą 
min: prokuratora, bej ną szyhko całą salę, 
3y cstatecznie zagłębić się na łysej głowie swe 
go „obrońcy. > 

Pewne Ożywienie wprowadza wreszcie ze- 
znanie komisarza Mroczka. Z ust tego świad- 
ka dowiadujemy się przedewszystkiem o obii- 
tej w wypadki kryminalistyczne przeszłości Le 
winsona i tajemnicach świata przestępczego.- 
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35 MAKE RE С 
Tym wszystkim, którzy ze- 
chcieli okazać nam współ 
czucie w ciężkiej stracie, 
jaką przez śmierć Ś. p. Matki 
naszej ponieśliśmy, Składa. 
my serdeczne  podzięko- 

wanie 

Władysławostwo Raczkiewiczowie 

    
  

Kwesta na remont wieży Ś-to 
Jańskiej 

Ponieważ kwesta w dniu 10 październi 
ka nie doszła do skutku, została więe prze- 
niesiona ma dzień 27 listopada br. i odbę- 

dzie się w tym terminie mieodwołalnie. U- 
prasza się przeto pp. kwestarki w uprzed- 
nich kwestach o łaskawą pomoc i tym ra- 
zem i zgłoszenie się z dowodami osobisty- 
mi dziś, 26 bm. po południu do kancelarji 
parafjalnej po paczki — a społeczeństwo 
wileńskie usilnie proszę o poparcie kwesty 
choćby najdnobniejszym datkiem, który się 
przyczyni do uratowamia od ruiny najpięk- 
mniejszej budowli (Wilna. 

Ks. H. Olszewski w/e. Proboszcz. 

EEE UPES SSE 

MIEDNIKI 

— Otwarcie świetlicy. — W Miednikach 
Ki*ewskich pod Wiłnem odbyło się onegdaj 
otwarcie Świetlicy strzeleckiej, która stanowi 
cenny nabytek dla pracy kulturalno - oświato 
wej tamtejszej młodzieży, zrzeszonej w dwóch 
R Związku  Strzeleckieg»: męskim 
žinskini, 

Po uroczystem nabożeństwie odbyły się Ćwi 
czenia wojskowe oddziałów strzeleckich poł 
kierownictwem komendanta obwodu PW poru 
cznika Lietza, a wieczorem akademia. 

Akademię zagaił ob. M. Baraszkiewicz któ- 
ry w przemówieniu skreślił dorobek dotychcza- 
sowej pracy strzelców w Miednikach, kończąc 
je okrzykiem na cześć Rzeczypospolitej, Prezy 
denta Mościckiego i Marszałka Piłsudskieg ). 

Chór przy akompanjamencie cymbałów 
harmonji odśpiewał hymn narodowy. 

Po amatorskiem przedstawieniu odbył si: 
pokaz robót ręcznych żeńskiego oddziału Z. S 
i rozdanie nagród za wyróżnione eksponaty, 
a potem zabawa i śpiewy. 

Z zeznań kom. Mroczka wynika, że Zelik 
Lewinson stanął po raz pierwszy przed obli- 
czem sędziów polskich jeszcze w roku 1923, 
Wraz z innymi dokonał wówczas zuchwałego 
włamania do skła.ów „Pacificu* na stacji to- 
warowej, za które to przestępstwo został ska 
zany na półtora roku ciężkiego więzienia. 

JESZCZE O LISTACH 

Pierwotne śledztwo  ustaliło, że oba listy 
były pisane przez oskarżonego Berka Krawca. 

Nie zgadza się jednak z tem jego obrońca 
adw. Engiel, którego też staraniom zawdzięcza 
oskarżony, że na rozprawę _ sprowadzono 
wspomnianego powyżej więźnia Kaca oraz 
14-letniego Mojżesza Solecznika. 

W zeznaniach tych dwóch świadków pow- 
staje jaskrawa sprzeczność. Kac twierdzi, że 
nigdy żadnych listów nie pisał i nikogo o to 
nie prosi , Solecznik zaś twierdzi, coś wręcz 
przeciwnego. 

Opowiada mianowicie, że w dniu 26 lutego 
udał się wraz z Kacem i jeszcze jakimś osob- 
nikiem do restauracji przy zbiegu ulic Zawał- 
nej i Nowogródzkiej, gdzie na żądanie Kaca 
napisał mu dwa listy, otrzymując wzamian 1 
złotego. 

Kaca znał osobiście, gdyż ten często przy- 
chodził do jego ojca. 

Wobec takich rozbieżności w zeznaniach 
przewodniczący zarządza konfrontację tych о- 
bu świadków, 

Średniego wzrostu w aresztanckiem ubra- 
niu, brunet, patrzy na wychudłego żydziaka i 
kategorycznie zaprzecza jakoby miał go wogó- 
le kiedykolwiek poznać. 

— Wysoki sądzie — zwraca się w stronę 
przewodniczącego — to tylko jest zemsta Lej 
by Solecznika, jego ojca. On namówił syna, 
by zeznawał, że ja mu dyktowałem listy. 

— Nu — jakto? przerywa żywo chło 
pak — on napewno kłamie. 

Powstaje zatem trudne pytanie. Komu о- 
statecznie dać wiarę, a tem samem ustalić ta- 
jemniczego autora. 

BIEGLI MAJĄ GŁOS 
Tutaj z pomocą sądowi przychodzą biegli 

  

Witkin Abel. 

kaligraiowie. P. Kaczor wespół z dodatkowym 
biegłym p. Brzeskim ustalają ostatecznie po 
piętnastominutowem badaniu oryginałów, że 
były one pisane ręką M. Solecznika. 

Uśmiech zadowolenia pojawia się na twa- 
rzy b. bandyty chicagoskiego. 

Po złożeniu orzeczenia przez biegłych prze- 
wodniczący Limanowski zamyka o godz. 4,20 
przewód sądowy, poczem ogłasza tak po 
ną przez wszystkich przerwę do godz. 7-ej 
wieczorem. 

Od godziny 7-ej do 9-ej wieczorem trwały 
przemówienia stron. Sąd po krótkiej naradzie 
zdecydował, że wyrok zostanie ogioszcny dziś 
tj. 26 bm. o godz. 10 rano. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
ZNÓW NISZCZĄ NASZE DRZEWA! 

Któż nie zna przepięknej miejscowości let- 
niskowo - wycieczkowej tuż pod Wilnem zwa 
nej Wileńską Kolonją Koiejową ! Któż nie pa- 
mięta porosłych staremi jodłami wzgórz poło- 
żonych w pobliżu toru kolejowego! 

Dziś zawisła nad tym uroczym zakątkiem 
zmora, grożąca mu całkowitem zeszpeceniem: 
oto, po okolicznych drzewostanach  rozhulai 
się niszczycielski topór i trzebi je bezlitośnie! 

Pyćżno błaga i prosi o zmiłowanic Za- 
rząd miejscowego T-wa Spółdzielczego  p.u. 
„Wileńska Kolonja Kolejowa" — głuche na 
wszystko Naleśnictwo Ławaryskie, pomimo 
protestów i prośb T-wa, przeprowadza w 
dalszym ciągu wyrąb lasu, przy Wileńskiej 
Kolonii Kolejowej, w obrębie Wielkiego  mia- 
sta Wiłna, a stanowiącego prawdziwą ozdobę 
tej malowniczej miejscowości. 
„Stare, lecz pomimo to. zupełnie zdrowe 
świerki i dęby, nie mówiąc już o krzewacii, 
padają pod toporem, by następnie za grosze 
zostać sprzedanemi na opał, tak że zamiast 
pięknych lasów, ściągających tłumy żądnych 
ietniego wypoczynku mieszkańców miasta i 
całe szeregi wycieczek szkolnych — pozosta- 
ną wkrótce, ogołocone z drzew pagórki. 

O ile chodzi o mieszkańców Wileńskiej 
Kolonji Kolejowej, lasy te mają dla nich  nie- 
małe znaczenie, gdyż chronią całą miescowość 
przed wiatrami północnemi i częściowo — za- 
chodniemi, co ma duży wpływ na rozwój są- 
downictwa. 

Powiadomiony o powyższem przez T-wo 
Magistrat m. Wilna interwenjowai w tutejszej 
Dyrekcji Lasów Państwowych, lecz jak nara- 
zie bez żadnego powodzenia, zaś z udzielonych 
przez urzędników wspomnianego Nadleśnictwa 
Lawaryskiego — wyjaśnień, wynikaeiż lasy te 
(oszczędzane „nawet podczas okupacji rosyj- 
skiej i niemieckiej) są obecnie wyrąbywane 
zgodnie z planem gospodarczym, rzekomo dla 
zaprowadzenia tu młodych nasadzeń. 

Ponieważ administrowanie temi lasami nie 
przynosi Nadleśnictwu korzyści, skłonneby b;- 
ło ono sprzedać je Magistratowi m. Wilna. 

. Sądzimy, że Magistrat musi skorzystać z 
tej sposobności, pozatem zaś powinny tu wej- 
rzeć, i to niezwłocznie, wszełkie powołane 
czynniki. 

„Tak popularna wśród mieszkańców Wil- 
na jako miejscowość wycieczkowa i letnisko- 
wa Kolonja Kolejowa, ogołocona z największej 
swej ozdoby  — rozsiadłych po zboczach 
wzgórz lasów — będzie przedstawiała widok, 
zaiste żałosny. Nie wolno więc dopuścić Jo 
podobnego barbarzyństwa!... 

  

Przechodzień. 

SPORT 
OSTATNIE MECZE LIGOWE 

Jutro odbędą się trzy, ostatnie w sezo- 

nie, ligowe mecze piłkarskie. 
Drużyny walczyć będą: ŁKS o wicemi- 

; Strzostwo, Polonia o pozostamie w lidze. 
Drużyna łódzka prawdopodobnie wygra 

z Legją, osłabioną brakiem swych asów: 
Martyny i Nawrota i zepchnie Pogoń па 

* tnmzecie miejsce. Polonia w razie przegra- 
mia z Wisłą pożegna się z Ligą, lub — o 
ile wygra — zepchnie Czarnych. 

Mecz ten może Polonia też wygrać walk 
owerem, gdyż Wisła zawieszona została w 
prawach w związku z nieuregulowaniem 
jalkichś należności. 

Mecz Garbarnia — 22 pp. będzie miał 
poważne znaczenie dla wojskowych w wy- 
padku o ile oni przegrają, a Walne Zgro- 
madzenie przywróci Czamńym  odebrame 
punkty. W tym wypadku drużynie siedlec- 
kiej groziłby spadek. 

Temi imzema spotkaniami zakończy li- 
ga tegoroczny sezon. 

Rozpoczną się prace organizacyjne, ra- 

czej reorganizacyjne ligi. Zarząd opracuje 
materjał dla Walnego Zgromadzenia, któ- 
re orzekmie, jaka ma być w latach przysz- 
łych struktura organizacyjna ligi, tj. ile 
ma być klubów i jaki system rozgrywek. 

(t) 
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WYPADKI ! KRADZIEŻE 

— Złodzieje na strychu i w piwnicy. — 
Uprząż dorożkarską — 5 par szlej skórzanych, 
kilka innych części uprzęży oraz różne przed- 
mioty skradziono ze strychu domu przy ulicy 
Lwowskiej 70 na szkodę Lwojry Kacowej, któ 
ra dono)sząc o tem dzisiaj władzom policyjnyin 
— podała, że kradzież mogła być dokonana w 
czasie od i2 do 24 listopa la. Złoczyńcy dostali 
się na strych przy pomocy dobranego klucza 
lub wytrycha. Wartość skradzionych rzeczy о- 
kreśla właścicielka na 400 zł. 

— lóć kilo wędzonej szynki, wartości 40C 
zł. zrabowano z piwnicy polvórza domu przy 
ul. Fabrycznej 36. Poszkodowanym jest Žlobel 
im. Macji. Rabusie dostai sie do piwnicy po 
rozbica kłódki w nocy z 23 na 24 bm. 

— OKRADZIONY WAGON. — Nieznani 
Sprawcy zerwawszy plomby z wagonu na sia 
cji towarowej w Wilnie zrabowali na szkodę 
Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej belę bawełnianej 
tkaniny wagi 117 kg. wartości 400 zł. — 

-— STARUSZKA POD DOROŻKĄ. — Do- 
rożkarz którego nazwiska narazie nie ustałono, 
powożąc dorożką nr 204 najechał przy zbiegu 
ulic Wileńskiej i Orzeszkowej na przechodzą- 
cą przez jezdnię Sorę Klotową liczącą lat 74, 
zamieszkałą przy ul. Zawalnej 27. Staruszka, 
padając na bruk, doznała lekkich obrażeń. -— 
Lekarz pogotowia po udzieleniu pierwszej po- 
mocy przewiózł Sorę Klotową do szpitala ży- 
dowskiego. 

— ZAGINIĘCIE DZIEWCZYNY. Wezo 
raj do policji wpłynęło powiadomienie о 

zaginięciu 17-letniej Jadwigi Lastowskiej, 

zamieszkałej przy ulicy Fabrycznej nr. 35. 
Lastowska wyszła przed kilku dniami z do- 
mu, udając się jak oświadczyła, do kole- 
žaniki i od tego czasu zaginęła bez wieści. 

Policja wszczęła poszukiwania. 
— ABY TRAFIĆ DO WIĘZIENIA. Pi- 

saliśmy niedawno, że do 'Wiydziału Śledcze- 
go zgłosiła się Marja Lulińska, prostytutka 
(bez stałego miejsca zamieszkania) i ze- 
zmała, że podczas gdy przechodziła brze- 
giem Wilji w Wołokumpji, zatrzymała ją 
nieznana kobieta i poprosiła potrzymać na 
chwilę'dziecko. Będąc w stanie podchmielo- 
nym Lulińska poślizgnęła się, dziedko wy- 
padło jej z rąk do rzeki i tonelo. || 

Dochodzenie wykazało obecnie, że Lu- 
lińska cały wypadek zmyśliła, chcąc tnafić 
do więzienia, do czego nawet pnzyznała się. 
Twierdzi ona, że tryb życia jaki prowadzi, 
tak już jej obrzydł, że więzienie byłoby 
dla niej naprawdę cichą przystanią życiową 

= Z POGRANICZA 
— ZBŁĄDZIŁ MYŚLIWY. — W ub. wto- 

rek Ignacy Wiśniowski, mieszkaniec wsi Dare 
wicze położonej w rejonie Suchodowszczyzny 
wyszedł na polowanie i nie powrócił do 
mu. Zaniepokojona rodzina powiadomiła wła- 
dze śledcze, które ustaliły, że Wiśniowski, po- 
lując ze swym sąsiadem Adamem Harnionkiem 
w niewytłumaczony sposób dostał się na te- 
ren sowiecki i tam został aresztowany. Е 

Komendant sowieckiego odcinka obu włoś- 
cian zatrzymał, aż do czasu przeprowadzenia 
dochodzenia, w jakim celu znaleźli się oni na 

terytorjum sowieckiem. 
— HANDLARZE ŻYWYM TOWAREM. — 

W rejonie odcinka Р organa KOP-u zli 
widowały szajkę handlarzy żywym towarem, 

na której czele stał Ryszard Kupnień, pocho- 
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ZALECA SIĘ GORĄCĄ WODĘ 

MYCIE PROSZKIEM 
MARMUROWYM 

| MIRACULUM 
PUDROWANIE 

 ODTŁUSZCZAJĄCYM, 
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PRZYODZIAĆ 

BEZROBOTNYCH! 
Szczytnego zadania podjęły się nasze 

panie i spoleczne organizacje Wilna. Przy- 
odziać bezrobotnych, ich rodziny, dziatwę, 
marznącą w chłodnych, wilgotnych sutere- 
mach! Od kilku dni ofiarna prasa wileńska 
apeluje do swych czytelników, by nikt nie 

odmówił ofiary kwestarzom, którzy w pietų: 
szych dniach grudnia (od 4-go do 8-go) 
dzwonić będą do dnawi wszystkich miesz- 

kańców Wilna. Niewątpliwie wielki sukces 
odniosą słowa spealkierki Polskiego Radja, 
która poprzez fale eteru prosiła dziatwę 
wileńską, aby współdziałała z rodzicami 
w przyodzianiu biednych dzieci. 

Poruszyła nas do głębi gotowość, z ja- 
ką zgłaszali się do pracy przedstawiciele 
organizacyj chrześcijańskich i żydowskich, 
zgromadzeni w piątek w wielkiej sali kon- 
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Prze- 
wodnictwo sprawowała p. pułkownikowa 
Giżycka, referowala p. Burhardtowa. Cho- 
dziło o zorganizowanie sprawnej zbiórki o- 
dzieży, obuwia, bielizny itp. W tym celu 
miasto podzielono na: 48 rejonów i każda or 
gamizacja zabrała dla siebie jeden rejon. 

Opowiadamo o jaskrawych faktach mędzy 
panującej na przedmieściach. Nietylko dzia 
twa lecz i dorośli skazani są na ukrywanie 
się w domu, nie mając w czem wyjść na u- 
licę. Była mowa o tem, iż należy zbierać 
nawet najbardziej zniszczoną odzież, która 

przyda się jako materjał na łaty. Mimo 
powszechnego zubożenia i zeszłorocznej 

zbiórki, przecież może w każdym domu 
znajdzie się jakaś rzecz. A gdyby już u 
kogo nie było absolutnie żadnej rzeczy, ani 
pary starych bucików, upoważniony kwes- 

tarz po wylegitymowaniu się wyciągnię rę- 
kę z puszką i wypisze kwit na wrzuconą 
do skarbonki monetę, W każdym chyba do- 
mu znajdzie się pani czy córka domu, mło- 
dzieniec lub też ktokolwiek z dorosłych, 
któremu czas pozwoli spełnić obywatelski 
obowiązek i zasłużyć się dobrej sprawie. 
przez poagitowanie wśród sąsiadów, loka- 
torów, właścicieli domów na rzecz przygo- 
towania zawczasu odzieży na zbiórkę. Uła- 
twi to ogromnie ofiarną pracę osób, które 
zbiórkę tę przeprowadzać będą. 

NA TAŚMIE FILMOWEJ 
„EMMA“ — „PAN“ 

Temat psychologiczny jest wdzięcznem 
polem dla powieściopisarza. 

Film, jako taki mie jest (a przynaj- 
mniej być nie powinien) ilustracją powieś- 
ci lub utrwalonym na taśmie celuloidowej 
dramatem z teatru. Tem niemniej są do- 
bre filmy psychologiczne z niezapomnia- 
nym „Niepotrzebnym człowiekiem" z Jan- 
ningsem па czele. 

Powodzenie takiego filmu oparte jest 
tylko i wylącznie na kreacji aktorskiej.—- 
Tak było w  „Niepotrzebnym człowieku”, 
talk jest w „Emmie* w której Marja Dress- 
ler wystąpiło jako kobiecy odpowiednik 
Javningsa, 

Temat „Emmy“ jest bardzo życiowy, 
lecz przez swoją rozwlekłość miefilmowy. 
Napięcie dramatyczne powstaje jedynie 
wskutek świetnej gry, nieznanej u nas a- 
merykańskiej aktorki charakterystycznej, 
Marji Dressler. Jej Emma — to zwarty, 
przejrzysty charakter, oddanej całem ser- 
cem rodzinie Smithów gospodyni, niańki i 
prawie matki. Szczera, prosta, obowiązko- 
wa aż do przesady — wysługuje po trzy- 

dziestoletniej pracy czarną miewdzięczność. 
— Na starość choć ma prawo do olbrzy- 
miego majątku, znów: idzie na służbę, gdzie 
znajduje jaśniejszy błysk w ocząch obcych 
ludzi. 

Cała ta historja ześrodkowuje się w 0- 
sobie głównej bohaterki. Wszystko inne 
służy tylko do podmalowania tła. I szła-. 
chetność nanwanego Ronnie i podłość ro- 
dziniki i oddamie starego Smitha. Nieunik- 
miona riozwlekłość stąd powstająca, stwa- 
mza 'właśnie niefilmowość tego obrazu, któ- 
ry tylko ze względu na kreację Marji Dress 
ler coś jest wart. : 

W dodatkach idzie polski przegląd kra- 
joznawczy i wyświetlany już raz w Wil- 
nie „Romans sentymentalny" Eisensteina. 

Namiasowo (po premjerze w „Panie“), 
wyjaśnić należy pewną kwestję. T. zw. 
„premjera” służy zarówno publiczności jak 
prasie. Nawet prasie przedewszystkiem.— 
Każdy właściciel kina dobrze to rozumie i 
uprzejmie zaprasza Redakcje na premjery. 
Właśnie na premjery. Tymczasem istnieje 
kochany magistrat, który wystawia sym- 
patycznych młodzieńców z czerwonemi о- 
paskami przy kontroli biletów. Tak opa- 
samy dygmitarz przez zbytnią gorliwość, 
ezy też dla pokazania co to on potrafi, — 
robi trmdmości i kiwestjonuje ważność bi- 

letów prasowych ma premjerę, dowodząc. 
że są ważne tylko „urzędowe”. — Dopiero 
interwencja właściciela kina, wyjaśnienia - 
ete. przekonywują przedstawiciela magis- 
tratu. Jak zwykle wszędzie, gdzie się zjawi 
cień magistratu, powstaje zamęt, bałagan: 
Czy to koniecznie potrzebne? Tad. C. 

dzący z Kwidzynia. —  Szajka Kupnienia pod 
pretekstem sprzedawania losów  Ioteryjnych, 
akcyj i tp. odwiedzała wsie i miasteczka, — 
gdzie wyszukiwała przystojne dziewczęta. -— 
Ofiary swe handlarze werbowali rzekomo na 

roboty do fabryk tkackich i przędzaln. —. 
Ostatnio Kupnień w towarzystwie niejakiej 

Cecylji Łojczakówny zamierzał dostać się na 
teren Prus Wschodnich. Na granicy został za- 
trzymany wraz ze swą ofiarą. 

  

   

 



  

  

Wyrok w procesie komunistycznym 
NOWOGRÓDEK. W dniach 22 i 23 bm. skich, honorowych i publicznych na przę- 

^ mowogródzkim Sądzie Okręgowym odbył ciąg lat 10; ośmiu oskarżonych po 7 lat wię 

  

   

    

się proces przeciwko 18-tu działaczom ko- 
munistycznym z pow. nowogródzkiego. — 
W wyniku rozprawy Sąd wydał wyrok ska- 
zujący dwóch działaczy: Jana Kozaka i Mi- 

kołaja Silwanowicza po 15 lat ciężkiego 
więzienia z pozbawieniem praw obywateł- 

grodźięhyka 
— ZJAZD RADY WOJEW. BBWR. — 

W dniu *wczorajszym pod. przewodnietwem 

senatora Romana odbył się zjazd posłów i 
senatorów Rady Wojewódzkiej BBWR. 

KOMUNIKAT SUPU-u. Komisja Spor 

towa Zanządu Koła Stowarzyszenia Unzęd- 
ników Państwowych w Grodnie, pragnąc u- 
możliwić urzędnikom (korzystanie z racjo- 
nalmej zaprawy sportowej, organizuje przy 
udziale rutymowanego trenera YMCA w 

Warszawie, stałe treningi, które będą się 
odbywały dwa razy w tygodniu w sali kasy 
na SUP. pnzy ul. Listowskiego 12. 

Treningi te obejmują gimnastykę szwedz 
ką i duńską (Bough) oraz, dla życzących, 
boks i zapaśnictwo. Wysokość opłat zale- 

žna będzie od frekwencji chętnych do wzię- 
cia udziału w zaprawie, nie będzie jednak 

    

KINA P. T K. TEL. 714 
TYWZZRTORYTKSOPTROZZERK CP. CEO PRZROROSSA 

Początki sernsów: 18.15, 20.15 i 2215 

Bźwiękowiet 
Kins „POLONIA” 

Porztowa 4. 

Po wielkim tuine po Stanach Zjedno- 
czonych, zawitał do Grodna znakon ity 

jasnowidz 

BEN - ALI 
wraz ze swoją córkę medjum 

TAMARĄ 
którzy urządzą w sali kina kilka nie- 
samowitych doświadczeń Początek o 

godz. 8-ej. Ceny bardzo niskie. 

  

Bźwiękowiac 
Kina APOLLO 

Beminik. 26. 

Dziś wielki tilm dźwiękowy produkcji 
europejskiej 

Nie grzesz kobieto 
W rolach głównych Louise Brcok I 

Jean Bradin. 
imponująca wystawa! Melodyjne pic= 

senki! Wzraszająca treść! 
MARKAS SSE PREZ ZOWODNCZ TSWE AZAJ 

XINO „PALACE“ 
Qrzeszi. 13. 

E. MORENA, I. KADAY i ELiZA 
LA PORTA, 

w dramacie p. t. 

Gdy zmysły 
się buńzą...? 

wstęp 49 gr. 

Seanse o godz. 6, 8 i 10.13 

| OO RZE NK SAS 

  

Początek ssznsów 
5 £ 815. — 8, — 18. KINO 

    

zienia i pozbawienie praw publicznych na 
przeciąg lat 10, wreszcie ostatnich ośmiu 

po 5 lat więzienia z pozbawieniem praw 
publicznych ma przeciąg lat 10. Pozatem 
skazani ponoszą koszta sądowe w wysokoś- 
ci 3.160 złotych. 

przekraczała 1,50 zł. od osoby miesięcznie. 

Pie zebranie sportowców dla omó- 
'xiemia warunków i czasu ćwiczeń, ewentu- 
allnie uwag, oraz ustalenia stanu ilościowe- 
go kompletu, odbędzie się w sali kasyna 

w dniu 29 bm. o godz. 19-tej. 
— KIEDY DWIE GOSPODYNIE PO- 

SIADAJĄ WSPÓLNĄ KUCHNIĘ. —Przy 
ulicy Północnej 23 w czasie gotowania 0- 
biadu w wspólnej kuchni, powstal spór ро- 
między Toczko Aleksandrą a Cecylją Ta- 
łandziewiczową, który następnie zamienił 
się w bójkę. Posiadająca więcej tempera- 
mentu Tałandziewiczowa chwyciła po 
baicz i pobiła dotkliwie aż do krwi s 
lokatorkę Toczko. 

    

   

   

   

   
— ZMIANA NA STANOWISKU RE- 

JENTA. — Długoletni notarjusz słonim- 
ski p. Tytus Sołtawski opuścił Słonim, wy- 
jeżdżając na równonzędne stanowisko do 
SŚwisłoczy (pow. wołkowyski). Na miejsce 
jego przybył do Słonima: i pelni obowiązi 
urzędowe p. Włodzimierz Kuśmiński, 

ZAKOŃCZENIE TYGODNIA STRZE- 
LECKIEGO W SŁONIMIE. — Uroczystoś 
€i związane z. tygodniem Strzeleckim odby- 
ły się według programu, a mianowicie: 

W sobotę 12 bm. io godz. 17 przez ulice 
miasta przeszły dwie drużyny strzeleckie 
przy dźwiękach wojskowej orkiestry. 

W miedzielę o godz. 7 pobudka, a o g. 
10 msza św. dla strzelców w kościele Po- 
bernandyńskim. Bezpośrednio potem w o- 
grodzie miejskim odbyły się zawody strze- 
leckie i sportowe. Następnie samochód pro- 
pagandowy z fanfarami przemkmął ;przez 
ulice miasta. O godz. 13 w sali Domu Lu- 
dowego odbył się skromny obiad, następnie 
loterja, zarganizowama przez panie ze sfer 
urzędniczych. Wieczorem tegoż dmia zespół 
Strzelecki pod reżyserją p. Witolda Szpa- 
kowskiego wystawił sztukę pt. „Serce Ko- 

mendanta“, 
Z okazji obchodzonego „Tygodnia Strze 

leckiego“ unządzono. akademję, którą za- 
gaił p. starosta Koślacz. Po skończonych 
przemówieniach orkiestra odegrała hyma 

narodowy. W części rozrywkowej występo- 
wały: kwartet skrzypcowy ucz. Sem. Pań. 
Męs. wykonał Mendelsohna, oraz 9 rordo 
Webera, orkiestra 79 pp. pod batutą p. Gą- 
AAMAAAAAAAAMAAAAMASAAAAAS AAA A Aaaa 

| Największą i nmajbezpiecz, 
niejszą zbiornitą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
SSZCZĘDROŚC! POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie —całko- 
wite bezpieczeństwo -— wypłaty 

na każde żądanie. 
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Dziś wstąp ©d 49 groszy 
na wszystkie miejsca 

  

DŹWIĘKOWE 

„OWIATOWID" 

<©EODNO, Brygidzka 2. 
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FRANCISZEK PAKKARD 

SKLEP RADJOWY „„LERAREĘŚ 
Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 

Konto czekowe P. K. O. 82.157. 
` — — BOLECA — 

za 190 Zt. 
3-Iampowy odbiornik radjowy, z lampami (Philips'a), 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 
i sprzętem antenowym 

NA 19 MIESIĘCY Po 10 zk. 

Na ogólne żądanie public ności wznawiamy komedję p. & 

Precz ż miłościa 
DOLTUNINAZERZE 
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Podwójne życie Jimmy Dała 
1. „SZARY ZNAK*. 

Wśród najelegantszych klubów lon- 
dyńskich, najlepszą sławą cieszy się St. 
James club. Są coprawda kluby, których 
członkowie są bogatsi i noszą piękne 
nazwiska, ale reputacja tych klubów nie 
może się równać z St. James klubem. 
Członek tego klubu miał wstęp do naj- 
bardziej arystokratycznych salonów, cie- 
szył się ogólnem poszanowaniem, a jed- 
nocześnie miał otwarty kredyt wszędzie. 
Chociaż nie wszyscy członkowie tego 
arystokratycznego klubu byli bogaci, je- 
dnak nigdy nie zdarzało się, aby któryś 
z nich nie opłacił rachunków, lub był 
podejrzany o popełnienie jakiegoś nieho 
norowego czynu. Gentleman, którego 
przyjmowano do klubu musiał mieć poza 
sobą przeszłość nieskazitelną. 

W jaki sposób Jimmy Dal dostał się 
do klubu St. james'a? Nie było w tem 
nie dziwnego: nie mówiąc o tem, że był 
on, uosobieniem idealnego gentlemiana; 

jako syn bogatego przemysłowca i dłu- 
goletniego członka klubu, został zapisa- 

ny przez ojca do tego samego klubu od 
pierwszego dnia istnienia swego na. zie- 

mi. A jednak nie odrazu został przyjęty” 
długi był szereg kandydatów, z których 
wielu przewyższało go pochodzeniem. 

RTP 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

Jimmy Dal został członkiem St. Ja- 
mes klubu, gdy skończył dwudziesty pier 
wszy rok. W tym właśnie roku ukończył 
uniwersytet oxfordzki. W ciągu następ- 
nych czterech lat pomagał ojcu, lecz 
śmierć ojca zmieniła tryb jego życia. 
Jimmy Dala pociągała bohema artystycz- 
na, nie chciał tkwić w świecie suchych 
interesów. Lubił malarstwo, teatr, pró- 
bował nawet swych talentów. Po sprze- 
daniu przedsiębiorstw ojca, mógł rozpo- 
cząć życie takie, jakiego pragnął. Zamie- 
szkał w domu ojca przy Onslow sq. oto- 
czony dobrobytem, liczną służbą, mógł 
wydawać od czasu do czasu przyjęcia z 
wyszukanem menu. 

Pewnego wieczoru Dal siedział przy 
stole w kącie jadalni klubowej. Obok 
niego zajął miejsce Herman  Karruters, 
młody, dwudziestosześcioletni mężczyz-, 
na. Był to zdolny dziennikarz, od niedaw 
na redaktor naczelny „Wiadomości Po- 
rannych. 

Pili kawę i palili cygara, a Jimmy Dal 
rozparty w swym fotelu, śledził ciekawie 
swego towarzysza. 

Karruters strząsnął popioł z cygara 
i roześmiał się: 

— Nie, nie mam zamiaru wypowia- 

  

golińskiego odegrała wiązankę pieśni le- 

gjonowych. Scenę ostatnią aktu I-go sztu- 
ki pt. „Rekonesans* E. Popoffa wykonali 
pp: Kozłowska, Michałowski, Szpakowski i 
Markiewicz. 

Na zakończenie pp: J. Malinowska i 
Duniecówna zagrały na cztery ręce wiązan. 
'kę piosenek strzeleckich. 

Tem się zakończył pierwszy 
Strzelecki w Słonimie. 

Tydzień 

  

— PRZYJĘCIA U P. WOJEWODY. — 
W dniu 25 bm. p. wojewoda Świderski 
przyjął: p. S. Modzelewskiego, dyr. lasów 
państwowych w Białowieży, ks. dziekana 
prawosławnego M. Gorfbacewicza z Nowo- 
gródka, prob. prawosławnego ks. Żeleźnia- 
kowicza z Jeremicz pow, stołpeckiego, oraz 
właścicielkę maj. Rohotna po. stołpeckiego 
p. W. Rojeewiczową. 

— USIŁOWANIE BRATOBOJSTWA. 
W nocy na 22 bm. we wsi Zaozierje gm. 

horodeczańskiej, Antoni Krywopust ude- 
rzył kilka razy siekierą w zamiarze pozba- 

wienia życia swego brata Jana. Rannego 
odwieziono do: lekarza, w Koreliczach, skąd 
po dokonaniu opatrunku odwieziono go do 
domu. . Niedoszły bratobójca ukrywa się 
przed ew. aresztowaniem. 

—0-0-0--——— 

Radje wiisńskie 
SOBOTA, DNIA 26 LISTOPADA 1932 R. 

11,40: Przegląd prasy polskiej, komunikat 
meteor., czas. 13,10: Kom. meteor.:. 13,15: Po- 
ranek szkolny. 14,55: Program dzienny. 15.00: 
Utwory Schuberta i Mozarta (płyty). 15.40: 
Komunikaty. 15.50: Wiad. wojskowe. 16.00: 
Słuchowisko dla młodzieży. 16.25: „Wilcze Kły 
Radjowe* — mówiony tygodnik Nr. 4 młodz. 
akad. USB. 16,40: ,„Szlakiem kresowych zam- 
kow“ — odczyt. 17,00: Muzyka z płyt. 17.40: 
odczyt aktualny. 17,55: Program na niedzielę. 
18,00: Muzyka lekka, wiadomości bieżące, dal- 
szy ciąg muzyki. 18,50: Rozmaitości. 19,00: 
Tygodnik litewski. 19,15: „W świetle rampy 
— nowości teatralne omówi Tadeusz Łopalew- 
ski. 19.30: Na widnokręgu. 19.45: Prasowy 
dziennik radjowy. 20.00: Koncert žyczen 
(płyty). 20,40: Transm. opery z Amsterdamu 
„Faistaff* — Verdiego z Mairano Stabile w roli 
tytułowej. 21,20: Dodatek do pras. dzienn. ra- 

  

djowego: 21,30: D. c. transm opery z Amster- - 
damu. 22,30: Wiadomości sportowe. 22,45: D. 
c. transm. cpery. 23,55. Komun. meteor. 

Ofiary 
Bezimiennie: 

na Żłobek im. Marji ŽD, 
na Komitet Chleb Dzieciom GRA 
na Dom Dzieciątka Jezus ži 5 

AEK in E 

OGŁOSZENIE 
— Nadzwyczajne walne zgromadzenie człon 

ków spółdzielczego stowarzyszenia spożyw- 
ców „Mrówka* w Wiinie na Antokolu. 
odbędzie się w niedzielę 27 listopada 1932 ro 
ku o godzinie 4 popołudniu w lokalu Banku 
przy ulicy Zamkowej 18 z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

1) zagajenie i wybór przewodniczącego; 
2) Odczytanie protokółu ostatniego Walne 

go Zebrania; 
3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spół 

dzielni w 1932 r. 
4) Sprawa likwidacji Spółdzielni i 

Komisji Likwidacyjnej. 

GK) bi ННЙ 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie X 
rewiru, zamieszkały przy ul. Wiwulskiego 
Nir. 6 m. 28 na zasadzie art. 1030 U. P, C, 
ogłasza, że dnia 2-go grudnia 1932 r. od 
godz. 10 zrana w domu przy ul. Gdańskiej 
Nt. 3/5 odbędzie się licytacja ruchomości, 
mależących do T-wa Szerzenia Pracy Za- 
wodowej i Rolnej wśród Żydów dawniej 
„ORT w Wilnie, składających się z dwóch 
maszyn tokarskich do metalu w dobrym 
stanie, oszacowanych na sumę zł. 1.000. 

Komornik Sądowy J. Fiediaj, 

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki ieczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiacą kosnerwuje, doskonali, odświeża, a- 
auwa jej skazy | braki. Masaż kosmetyazny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszezu- 
plający (panie), Natryski „Hormona” według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. [n- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do kaz- 
da; cary. Ostatnie zdobycze kosmetyki га> 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 

wybór 

  

  
dać mowy o obronie przestępczości, ale 
mówiąc między nami, jestem przygnębio 
ny dekadencją przestępczości — jej ogół 
ny poziom obniża się wyraźnie. - 

— I brak panu tematu do artykuli- 
ków? — roześmiał się Jimmy. -— To smu 
ine, szczególnie po tem, jak pan z taki 
zapałem powitał ukazanie się „Szarego 
znaku”. A propos co to za człowiek? 
Czy go złapano wkońcu? 

Karruters zapalił zgaszone cygaro i 
spojrzał niedowierzająco na swego są- 
siada. 

— Czyż pan naprawdę nie wie? 
Przed rokiem wszystkie gazety rozpisy- 
wały się o nim szeroko. 

— Nie czytam nigdy waszej kroniki 
kryminalnej! 

— A ja twierdzę, że jeśli ktoś 
czytał o czynach „Szarego znaku”, 
chyba nic nie czyta! 

— No, dobrze, dobrze, zgadzam się: 
— roześmiał się Jimmy. — Pogódźmy 
się, Karruters i niech mi pan opowie, cu 
pan wie o tym człowieku... Naturalnie 
że i ja słyszałem o nim coś niecoś, ale 
wyobraźmy sobie, że nie mam pojęcia o 
niczem. 

Karruters zmiął cygaro i 

spodek. 
— Był to najniezwyklejszy, najbar- 

dziej zagadkowy zbrodniarz w całej hi- 
storji świata przestępczego, — rzekł, po 
namyśle. — Był to król zbrodniarzy. 

nie 
to 

rzucił na 

Ry, 

® 
  

„CASINO“ 

Brukarnia wydawnictwa „SŁÓW. i, 

  

zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, że w dn. 

dzenie Akcjonarjaszy 
1) Zagajenie i wybór przewodniczącego 
a) nadanie $ 8 brzmienia następującego: ‚ 
Walnego Zgiomadzenia a w tem i wyboró 

nionych w ustępie drugim artykułu 68 

Spółki należy do Zarsąda 

i Komisji Rewizyjnej, 4) Wolae wnioski. 

ZARZĄD NOWO-WILEJSKIEJ FABRYKI 
MASY DRZEWNEJ I PAPIERU SP. AKC. 

o godz. 5 ej po poł, w lokaln Hoieln Geoiges w Wilnie przy 
ul. Mickiewicza 20 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgroma- 

z następującym porządkiem dziennym: 

i Komisji Rewizyjnej wymagana jest większość conajmniej Sie- 
demdziesięciu procent oddanych głosów, zaś dla spraw wymie- 

z dnia 22 marca 1928 r. wymagana jest większość conajmniej 
trzech czwartych oddanych głosów”, prowadzenie 

złożonego z czterech lub sześciu 
członków," b) nadanie $ 12 brzmienia następującego: „Komisja 
Rewizyjna składa się z czterech członków*, 3) Wybory Zarządu 

iu 18 grndnia 1932 r. 

„, 2) zmiana Statutu: 
Dla ważności uchwał 
w członków Zarządu 

Gwarantuje za 
Rozp. P. Prezydenta 

interesów   
  

MIESZKANI 

  

‚ RE słoneczne, 2- 
IKupna do wynajęcia _ Tarta 

1 SPRZEDAŻ 19 — 9 róg Ciasnej. 
= WW SZ R 

  

i 

— MIESZKANI 
KAWIARNI AćG pokoi do wynajęcia 
z pierwszorzędną kuch W. Pohulanka 37 m. 
nią, wyrobioną kliente-' -- 
łą, całem urządzeniem 

sprzedania. Ładne mie- towane mieszkanie 
szkanie przy interesie. łazienką, _ waterem 
Komorne tanie. Adres' wszelkiemi wygoda - 
w Biurze Reklamowem“ mi. Kalwaryjska 69, m. 
S. Grabowskiego Gar-1 tel. 11-10. 
barska 1. 

Sprzedam psa MIESZKANI 
31 5 - pokojowe -— od 10—12 i od 4—6-. 

boksera dwuletniego.— wszelkie wygody —do = -- 
Białostocka 6 — 1 0d wynajęcia. — Mickiewi | RES EEE 
4—5 codziennie. cza 35—Warunki u Lekcje 

= — wlašciciela domu. 
L Ll sAAAAAAAAAAAAAAAA AAA GANEST 

Mieszkanie Lokaie 2 pokoje z kuchnią d 
POTRZEB NE "yralęcia. Dowiedzieć — korepetycje —niedro 
MIESZ ; się Białostocka 6 — 
42 S 2 NK codziennie od 3 реро 

kiemi wygodami, — w do 430 
centrum, nie na parte- ^ 
rze w cenie do 100 zł. 
Zapłacę za kwartał, — 
Łaskawe zgłoszenia do 
administracji dla W. 

""POPIERAJCIE 

L.0.P.P 

3 wydsje obiady przy 
chodząc. i na missto 

W iino, 
Benedyktyńska 2, 

tel. 17-03. 

  

pokojowe go wynajęcia ładne 7- 

DO WYNAJĘCIA 
z powodu choroby do5 - pokojowe odremon 

Pensjonzt 
J. Cywińskiej poleca 
pokoje z utrzymaniem 
od 7 zł, dziennie — 

E MIESZKANIE 

ki pokojowe może być po 
dzielone na 2 i 5 lub 

^° 4 1 3pod biuro i miesz 
E kanie. 

. Mickiewicza 4; informa 
3 cje u dozorcy domu. 

© ROMANOWA ТН 

Pesad 

  

2 

  

"POTRZEBNA 
nauczycielka na wieś 
do dwojga dzieci. Przy 
gotowanie do wstępnej 

Il kl. gimn. Zgłaszać 
E się Mickiewicza 31 —3 

UDZIELAM 
© lekcyj irancuskiego — 

1 go. Mickiewicza 42 — 
A 11 tel 04.002314 

po poł. 
  

T IIS 

Poszukusą 
PRACY 

VVYVYYVVYVVVYVYVYVI: 

Prania 
poszukoje wykwaliłiko- 

  

NA SZCZYCIE 
pód względem jakości 

nieskazitelnej formy 

solidnego wykończenia. 

je. taniej ceny 

KReztan każdą parę. 

* Art. 1637-31 
Męskie półbuciki na skórzanej podeszwie. 

   

: Art. 1977-27 
Czarne sznurowane buciki z mocnego boksu, 

z silną skórzaną podeszwą. 

SKARPETKI Zł : 0.60 0.90, 1.20, 2— zp. 
: . ze 

  

  wsna praczka. Popław- 
ska 17 m. 8 — Hryho- 
rowicz. 

  

Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528   

PORANKI 
ad w południe arcydzieła 

12 dźwiękowego mówic- 
godz. nego po polsku 

Uwaga Rodzice i młodzieży! Dziś w sobotę i jutro w niedzielę 

„16100° 
ilnstr. zycie Eskimo- 
sów, całkowicie małe 
kręconego w krzjach 

podbiegnnowych Film wysoce artystyczny i naukowy. 
  

  

DZWIĘKOWE KINO 

Wielka 47, tel, 15 41 

Cała Polska się bawił Bawmy się razem! Ostatnie 2 dni picrwsza polska k;meaja sportowa 

100 ĄŃETRÓW ĄIŁOŚCI 
W rol. głównych Pogorzelska, Dymsza, Tom, La*iński, Kalinówna, Anxwiczówne, Cybulski oraz chór Dana. 

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

  

DŹWIĘKOWE KINO 

с@алмне 
Wielka 47, tel. 15-64 oiśni Wiluo. Wkrótce w kine 

w którym 
geujslny 

Największem wydarzeniem sezonu będzie premjera znakomit<go filmu 

--„„PIEŚŃ NOCY** JAM KIEPURA 
„CASINO“, 

  

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie wersja dźwiękowa. Najwspanialsze, nieśmieiteine, mcenumentaiue arcyCzieża 

  

  

M Henrysa S enkiewicza 
no 

HELIOS QUG© VABIS 
W roli Nerona EMIL JANNINS. Męczarnie Chrześcian. Krwawe rządy Nerona. Przepych dawnego Rzymu, — Na I-tzy 

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

Warótce! Rewelacja! Niespodzianka! Film nad filmy! Dzwiękowe podzianka y я 
jako rotmistrz hnzarów w najgłośniejszem arcydziele geużal- Kino iWAŃ PETROWICZ PAWŁĄ ABRAHAMA nego kompozytora 

WIKTORJA i JEJ MHUZAR 
  

  

Dźwiękowe kino Uziśl 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

Perła kinematografji! Najpiękn. arcydzieło nagrodzone wielkim złotym medalem 

»» E 4 4 A** (Dramat niepotrzebnej matki 
nem na najwiekszych ekranach New Yorka, Londynu i Berlina dzięki łenomenalnej, Światowej sławy kreacji genjalneś 
MARIE DRIESSLER która porywa i wzrusza do łez swą nuduchowioną grą — Najbardziej artystyczny łilm sezonu. Nad 
program  Dodate« dźwiękowy ze Ssiewam w jężyku rosyjskim. Seans" 4, 6, 8 i10.15 

Film ten stał się wy- 
darzeniem niecodzien= 

W dnie Świąt. o g 2-ei. 

  

Dźwiękowe kino Е 
Maurice Chevalier 

  

  

HOLLYWOOD Ulubieniec publiczności 
Micklewicza722 i bohaterka łilmu „Dr Jekyli i Mr. Htyde* Miriam Hopkins ESOŁY ORUCZNIK 

tel. 15-28, w arcyf,knie dźwiękowem p. t. 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, £ * 10 

SA Dziś! Wielki podwójny program! 1) Najnowsze arcydzieło dźwiękowe reżyserji znakomitego CECiL B. DE MILLE“A 

ewy Rewelacyjny przebój dźwiękowy. W rolach główn. 
Kino-Teatr BRE ĄŃADAĄE SZATAR Kay Johnson i Reginald Denny orsz 

2) Wybitny film polski p-g powieści S. Żeromskiego > 
„ŠWIATOWID“ rolach głównych S$, Jaracz, B. Samborski, M. 

Mickiewicza 9. 

Słowa: „Rozumny, djabelsko odwažny“.. 
są zbyt słabem określeniem.  Chwilami 
zdawało mi się, że przestępstwa, które 
ten człowiek dokonywał, nie miały na ce- 
lu zysku, tylko chęć dokuczenia policji, 
zadrwienia z detektywów, którzy bez 
wytchnienia, szukali go, a zawsze bez ic 
zultatu! Po każdem nowem  przestęp- 
stwie zostawiał na miejscu szarą pieczęć. 
— stąd jego przezwisko. Na szarym jed- 
wabnym papierze wyciskał tę pieczęć i 
zostawiał ten znak na najwidoczniejszem 
miejscu... 

Przepraszam, — uśmiechnął się 
Jimmy. — niedobrze pana rozumiem. 
Skąd ten zachwyt dła tego... „Szarego 
znaku“? Czy miał pan z nim do czynie- 
nia? 

— ja? O, ja miałem bardzo wiele 
wspólnego z jego osobą. Byłem repor- 
terem, zaczynałem swą dziennikarską ka- 
rjerę, gdy prasa po raz pierwszy zaczęła 
o nim pisać! Marzeniem mojem było 
znaleźć go, zdemaskować, ogłosić jego 
tajemnicę... i kilka razy byłem bliski ce 
la. sle; 

— Ale wyślizgnął się panu w ostat- 
niej chwili” Ciekawa rzecz, jak dalece 
był pan bliski celu? Niech — pan tylko 
nie błaguje. Czy „Szary znak' wiedział, 
że i pan również poluje na niego? |ak 
tylu innych? 

— Niesłuszie pan sobie drwi ze mnie! 
— obraził się Karruters, — Naturalnie, 
że on mnie znał. Kilkakrotnie, wiedząc, 

-. „PRZEDWIOŚNIE * 
ii kis i a S ROZ EOROCO ZZOZ YO ZOO TOOEW OSOBOWA   

że następuję mu na pięty, zostawiał iro- 
niczne listy do mnie. Pokażę je panu kie- 
dykolwiek... Wtedy wytłumaczę też, dla- 
czego nie udało mi się go złapać. 

Karruters uderzył nagle pięścią w stół 
ze złością: 

— Ale jabym go złapał, przysięgam, 
gdybym on żył jeszcze! : 

— Gdyby żył? — zdziwił się Dal. — 
więc „Szary Znak*nie żyje? 

— Tak, — skinął głową melancholij - 
nie redaktor, — zginął. 

— Hm! Szkoda... 
— Umarł, lub zginął, bo już od roku 

nie daje znaku życia. 
— No, to jeszcze niczego nie do - 

wodzi, -— mruknął Jimmy. — Dlaczego 
pan nie przypuszcza, że on się poprawił 
i pędzi uczciwy żywot? 

Karruters pokiwał głową przecząco. 
— Nie, Jimmy, pan tego nie możż 

zrozumieć. „Szary Znak* nie był zwy- 

kłym przestępcą, ale arystokratą, arty- 

stą. On miał już we krwi pociąg do tego, 

co robił. Taki człowiek zatrzymuje się 

tylko wtedy, kiedy przestaje Żyć. Nie ule 

ga wąipliwości, że ten człowiek nie żyje. 

Gotów jestem na najgrubszy zakład, że 

on nie żyje! sę 
-— Dobrze, -— rzekł Dal, po chwili 

milczenia. — Ale przypommam sobie, że 
jakaś kobieta grała tam też jakąś rolę? 
©. Karruters roześmiał się głośno. 

— O co chodzi? — zdziwił się Dal. 
— Nic... Przypomnia.ł mi pan... To 

  

  

Gorczyfska I W. Walter 

właśnie były jego słowa, w kartce, która 
zostawił dla mnie: „Jeśli chcesz mnie zła 
pać, głupcze, szukaj kobiety”. On wogóle 
bywa zbyi ordynarny i poulaly — % 
jest jedyna cecha, która mi się w nim nie 
podobała.. 

— Biedak z pana! Czy pan się obra- 
ził? 

— Ach, oddałbym duszę, gdybym 
mógł go znaleźć. Gdyby pan był wiedy 
na mojem miejscu, zrozumiałby to pan, 

może! 
— Ale gdyby pan go złapał, żałował- 

by pan tego potem! 

— Tak, ma pan rację! — przyznał 
Karruters. — Naturalnie, że żałowałbym, 
bo rzeczywiście mam dła niego uczucie 
miłości. Nie mam nic przeciw niemu oso- 
biście, ale pociąga mnie ta gra. Chcia- 
łem zwyciężyć za wszelką cenę! 

— No, a gdzież. się podziała za ko- 
bieta? Czy pan odnalazł ją? 

— Kobieta? — uśmiechnął się zna- 

wu. -— Niech jej pan poszuka!  jesteia 

przekonany, że żadnej kobiety niema w 

tej sprawie. Chciał tylko powikłać ślady 

i dodać nam wszystkim roboty. Musiał 

pracować sam, na tem polega jego po- 

wodzenie. Wspólnicy pogrzebałi niejed- 
nego zręcznego przestępcę! 

(D. ©. N.) 

Redaktor w.-z. Witołd Tatarzyński. 

 


