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Ku dołowi, Ku górze 
Wieczór wczorajszy zastał mnie 

gdzieś pod Mołodecznem, na drogach 

pierwszemi mrozami twardniejących, w 
reportażowej objażdżce. Była ciemna 

noc, gdyśmy przejeżdżali przez dużą, 

milczącą wieś. Z wysokości siedzenia 

bryki widzi się doskonale przez brudne 

szybki wnętrza chat. Chat mija się dzie - 

siątki. Co robi o tej porze dnia i roku, 

1932 roku, nasza wieś wileńska? Co ro- 

Ыа ci ludzie? Mała naftowa lampa roz- 

świecała słabo mroki, ale przecież o- 

świecała w każdej chacie literalnie w każ 

dej chacie to jedno, monotonnie to jed- 

no: deski nieheblowanego stołu, na 

nich, tuż pod lampą położona książka, i 

w półcieniu, pochylona  zaczytana 

twarz. Gdzie$ widziałem jakieś motki na 

len, niekiedy panowała zupełna ciem- 

ność.. W chatach mijanej, milczącej wsi 

powtarzało się stale ten sam, monotou- 
ny, szablonowy obraz: lampa — 

książka — głowa. 

Ani nie myślę wpadać w bezkrytycz- 

ny zachwyt, że wieś czyta,, ani nie będę 

na dziś myślał z niepokojem, o tem, co 

stanowiło lekturę tej jednej i dziesiątka 

setek innych, jej podobnych, wsi. Może 
jest to i fakt znany, może i wielu nie 

nowy, ale napewno za mało, stanowczo 

za mało podkreślany. Ta milcząca dla 
przejeżdżających wieś jest dziś ogarnię- 

ta pędem do książki, jak ludność ogai- 

niał przed wojną pęd emigracyjny za 

morze, jak ją, już za oceanem, ogarniała 

londonowska gorączka złota. To dźwi- 
ganie się ma miejsce może nieraz niepo - 

strzeżenie w tym stopniu dla ludzi z dnia 

na dzień obcujących ze wsią, — może 

uchodzi ich uwagi właśnie jako codzien- 

ne zjawisko? To dźwiganie jest niemniej 

zjawiskiem ogromnego znaczenia. Nie 

wiemy co ono da, nie wiemy, w jakim 

kierunku pójdzie siła tego dźwigania. 

Wiemy tylko, że jest i jest wielka.. 

* * * 

Właśnie przejeżdżając ową wieś me- 

łodeczańską, uderzył mnie, :usiał udc- 

rzyć, kontrast, jaki zachodzi między о- 

wem dźwiganiem się wsi, a między tem, 

co się dzieje w tej samej chwili na na- 

szych uniwersytetach co chyba 

dźwiganiem się nie jest. Od zajścia we 

Lwowie, zajścia, okoliczności którego bo 

daj się do megafonji nie nadają, poszła 
nowa fala awantur, zwanych antysemic 

kiemi, ta sama, co od kilku lat. Mówiąc 

„ta sama" popełniamy błąd: są dwie rze 

czy nowe od roku, a raczej w o ileż wyz 

szej występujące dziś mierze! Niegdyś 

ekscesy chuligaństwa wobec kobiet były 

nielicznemi wyjątkami. Niegdyś o ręce i 

intrydze komunistów, mówiono jako o 

hipotezie: dziś te fakta, czarno na bia- 

łem, z nazwiskami, dowodami, stwierdza 

(Lwów) komunikat policyjny. Te dwie 

„inowacje“ — kobiety i komuniści , to 
ma ze sobą bardzo Ścisły, bardzo logicz 

ny związek: zeszłoroczne, pozaprzeszło- 

roczne, poprzednie, awantury — to była 

jakby ta orka, gdzie lemiesz wypadków 

sięgał coraz głębiej i głębiej, stopnio- 

wo do głębszych pokładów. Rzeczy nie 
stoją w miejscu i szowinizm nacjonali- 
styczny i rycerskość, to rzeczy, które 

kolidują. Rzeczy nie stoją w miejscu: im 
awantury stawały się częstsze, powszed - 

niejsze, tem silniej nad ich lekkomyślny 

mi inicjatorami musieli brać górę ich be- 

neficjenci, nad endecją komuna. 

Nasz stosunek do naszych młodych 

kolegów, czy następców z uniwersytetu 

jest zbyt żywy, zbyt  niepochlebczawo 

braterski, byśmy nie mieli natomiast 
podnieść innego momentu: oto obecni a- 
wanturnicy, to był niemal wyłącznie 1-y 

rok, wedle komunikatów pierwszy rok 

prawa, z całkowitą jednomyślną  absty- 

nencją wyższych lat. „Nie jestem taki 
głupi'* — oto była przeciętna odpowiecź 

akademika, zapytanego, 

do burd, do których leciał wszak jeszcze 

rok temu Nic tu nie mogło pomóc'i odpo 

wiednie zebranie tres a propos urządzone 

przez Młodzież Wszechpolską Ale jest 

to ten jedyny pozytywny moment, ten 

niestety, jedyny zwrot na lepsze. Zapi- 

Był 

czemu nie leci 1 

sujemy go z radością, 

kiem, że jest jeden. 
że jest, ze smut- 

+ W 

Ta wieś i ten uniwersytet to są o- 

brazy, które się jakoś same łączą w je- 

den. Tam jest to niezaprzeczalne dzwi- 

ganie się, jest jakaś moc, co pcha, cv 

wynosi na drogi tak dalekie, że nie du- 

strzegamy nawet jej końcowych perspek- 

tyw. Tu jest jakieś kurczenie się, zamie- 

ranie, spadek. Fotomontaż akademicki 

uchwyci dziś komersz i bibę, i „lagę* 

i „szpaler* i zieloną wstążeczkę i te 

Żydówki, wyrzucane z sal wykładowych. 

Podobno — podkreślamy podobro 

rądzono Żydom ze strony władz Uniwer 

syteckich, by się raczej wstrzymali nara 

zie od chodzenia na wykłady. Coraz 

mniej uchwyci fotomontaż przykładów 

powszechnej, głębokiej pracy, a niestety 

ogólnego dźwigania się ku górze, do- 
trzymywania kroku tamtemu dźwiganiu 

nie widzi. 

Są jednak czasy, gdy swą przynależ 

ność do kierowniczej warstwy społecz- 

nej trzeba czemś móc wylegitymować, 

a legitymowanie się to będzie obowiąz- 

kiem całej warstwy. Na wsi anachroniz- 

mem staje się miła piosenka „Oj, ne 

chody Hryciu* tradycją przegawędzo- 

nych, bezpłodnych wieczernyć. Na uni- 

wersytecie osuwają się w zagładę inne 

tradycje. Ksawery Pruszyński. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 14 Księg. W. Wlodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LiDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
LUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa —— Księgarnia jJażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch 

Łaszuk. 
OSZMIANA — 

PODBRODZIE 

S10LPCE — K. 

ST. ŚWIĘCIAN 
WOŁOŻYN — 
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Lamordowanie dwóch policjantów w Gród Jagielloński 
Ujęcie sprawców zamachu — Zgon rannego pocztyljona 

LWÓW—-PAT. — Wczoraj 30 listo- 

pada o godz. 23 min. 15 zaalarmowany 

wypadkiem w Gródku Jagiellońskim, ko- 
mendant posterunku policji państwowej 

Kojak wraz z posterunkowym  Sługoc- 

kim udał się na patrol. Na, stacji kolejo- 

wej Glinna Nawarja, obok Lwowa, spot 

kali oni dwóch podejrzanych osobników. 

których wezwali do wylegitymowania 

się. W tym momencie policjanci zostali 

rażeni strzałami przez tych osobników. 

W wyniku strzałów komendant po- 

sterunku Kojak został zabity na miejscu, 

a posterunkowy Sługocki otrzymał ranę 

w brzuch. Ciężko rannego posterunkowe 

go Sługockiego przewieziono do szpita- 

la do Lwowa. Dochodzenie w toku. —- 

Sprawcy napadu zbiegli. Na miejsce wy- 
padku wyjechał natychmiast starosta po 

wiatowy. 

LWÓW PAT. — Pościg, zarządzony 

za sprawcami napadu rabunkowego na 

urząd pocztowy w Gródku  Jagielloń- 

skim, oraz za sprawcami zamachu mor- 

derczego na 2 funkcjonarjuszy policji 
państwowej w Glinnej Nawarji, doprową 
dził do ujęcia dwóch zamachowców, któ 
rzy schwytani zostali z bronią w ręki 

na polach koło Mikołajewa, w odległo- 

ści 36 km. na południe od Lwowa. 

Zamachowcy usiłowali ratować się 

ucieczką przez rzekę Dniestr, ostatecz- 

nie jednak zostali ujęci przez policję. — 

Podkreślić należy, że ludność dwóch wsi 

okolicznych brała czynny udział w po- 

ścigu. Przy aresztowańych znaleziono 2 
rewolwery marki „Orgets* ioraz amuni- 

cję. Nazwiska aresztowanych ze wzglę- 

on postrzelony przez sprawców napadu 

na urząd pocztowy w Gródku Jagielłoń- 

skim. 

Szczegóły pościgu 

LWÓW PAT. — Prasa wieczorna 

podaje następujące szczegóły o pościgu 

za zamachowcami na urząd pocztowy w 

Gródku Jagiellońskim. 

Pościg za sprawcami napadu, konty- 

nuowany w rozmaitych kierunkach, do- 

prowadził o godzinie  3-ej do ujęcia 

dwóch uczestników zamachu. Dochodze- 

nie wskazuje, że sprawcy rozdzielili się 

w czasie ucieczki. Dwóch z nich udało 
du na toczące się śledztwo, muszą być się w kierunku Glinnej Nawarji, gdzie 
zachowane w tajemnicy. 

LWÓW PAT. — Dzisiaj w szpitalu kierunku  Postomyt, 

dokonali morderstwa, poczem zbiegło w 
idąc _ pośpiesznie 

powszechirym we Lwowie zmarł poczty przez całą noc wzdłuż linji kolejowej w 

ljon Józef Klimczak, którego w stanie kierunku południowym. Nad ranem na- ny przez towarzystwo naftowe JARO 

groźnym przewieziono wczoraj z Gród- tknęli się na grupę kolejarzy, do której 

ka Jagiellońskiego. Klimczak zmarł wsku dali kilka strzałów. Epizod ten zwrócił 

tek upływu krwi. Jak wiadomo, został 

  

Zamach na pociąg Lwów — Przemyśl 

uwagę policji, ścigającej sprawców i 

skierował na ich drogę pościg, który zdo 

łał osaczyć sprawców. Obydwaj bandy- 

ci usiłowali _ przeprawić się przez 

Dniestr i poczęli posuwać się przez las 
LWÓW PAT. — Dziś w nocy na linji osobników. Pociąg po paruminutowem w kierunku Mikołajewa, ustawicznie 

kolejowej Lwów — Przemyśl zatrzyma- 
ny został pociąg z Warszawy przez wy 
buch spłonki, rzuconej przez nieznanych 

postoju wyruszył bez przeszkód w dal- 

Szą drogę. 

  

Znowu walki na Dalekim Wschodzie 
Wielka ofenzywa wojsk japońskich przeciwko powstańcom 

TOKIO. PAT. Wojska japońskie 

rozpoczęły gwałtowną ofenzywę przeciwko 

powstańcom, na których czele stoi gene- 

mał Su-Ping-Wen. Główne uderezenie było 

skierowane ma Hailar. 

Szalantuń zbombardowany 
SZANGHAJ. PAT. — Posuwając się 

szybko wzdłuż chińskiej linji kolejowej, 

Japończycy zajęli miasto Szalantun, w któ 

rem Rosjanie zbudowali w czasie wojny 

rosyjsko - japońskiej wielkie koszary. 

Jak przypuszczają, w ofenzywie ja- 

pońskiej bierze udział 20 tysięcy żołnierzy. 

Ofenzywia zmierza raczsj do zmuszenia 

Su-Ping-Wena do wszczęcia rokowań, niż 

do wycofania Chińczyków: z ich pozycyj. 

Jak wiadomo Su-Ping-Wen trzyma 200 Ja 

pończyków jako zakładników, odmawiając 

ich badania. 

Według doniesień z kwatery Su-Ping- 

Wena, samoloty japońskie obrzuciły dwo- 

rzec zachodni w Szalantun bombami, przy 

czem 12 osób cywilnych zostało zabitych. 

Dworzec uległ zniszczeniu. Również uległy 

zmiszczeniu położone w tem miejscu ko- 
szary. Zachodzi obawa, iż Su-Ping-Wen 
każe wysadzić w powierze tunel kolejowy 
długości 3 km. w górach Khingan. 
ННЕБЕЛННЕЯ ИМНЕТПРЧЕЧЕНОВРОСЯЧЕССЧЕУОТЕСООРИЙ 

FABRYKA BOMB W PIWNICY 

SAN SEBASTIAN PAT. — W piwnicy jed 

nego z domów, sąsiadującego z siedzibą Zjed 
noczonych Syndykatów „ wykryto fabrykę 

bomb. — Na miiejscu znaleziono około 50 szt. 

bomb. Pięciu anarchistów aresztowano. 

Walki na rzece Nonni 

SZANGHAJ. PAT. —. Oddziały pow- 
stańcze zdołały podjechać do kanonierki, 
należącej do Mandżuko, na rzece Nonni.— 
Wywiązała się gwałtowna walka, przy- 
czem powstańcy zostali odrzuceni. Dwaj 

  

Brzesilenie ministerjalne w Niemczech trwa n 

oficerowie i trzej marynarze zabici. Kano- 

nierka rozpoczęła bombardowanie pow- 

zmieniając kierunek ucieczki. 

O godzinie 13-ej nadeszły do Lwo- 

wa wiadomości, że obydwaj sprawcy zo 

stali przyvrzymani. — jeden z nich miał 

przestrzeloną kurtkę. żaden nie jest ran- 

ny. W-g późniejszych wiadomości, je- 

den ze sprawców odniósł lekkie rany. 

OGRABIENIE POCZTYLJONA 

POD KRAKOWEM 

KRAKÓW PAT. — W dniu 1 grud- 
nia rano w powiecie wadowickim za- 

stańców, zadając im ciężkie straty. Ofen- mordowano pocztyljona, przewożącego” 
zywa japońska rozpoczęła się wielkim ru- pocztę z Sulkowic do Kalwarji. Niezna- 
chem oskrzydlającym na północny-zachód 
od Cicikaru. Głównym punktem ataku był 
Fulat, na który napadnięto o świcie. 

  

ni sprawcy zrabowali 4 tysiące zł. 

  

Hitler uchyla się od pertraktacyj ze Schleicherem 
BERLIN PAT. — Pomimo  półoii- 

cjalnych ze7 "nień co do możliwości za 
kończenia kryzysu gabinetowego w dniu 
dzisiejszym do wieczora sytuacja pozc- 
stała niewyjaśniona. Wiadomo jedygie, 
że gen. Schleicher odbył w ciągu dnia 
konierencję z urzędującym  komisarzetn 
Papenem. 

Ukazał się oficjalny komunikat biura 
prasowego partji narodowo - socjalisty- 
cznej, w którym zaprzecza się katego- 
rycznie, jakoby Н!^ zamierzał przybyć 
do Berlina i pertraktować w sprawie 
przesilenia." Nieprzejednane stanowisko 
narodowych socjalistów obaliło nadzieję 
kół miarodajnych co do dojścia do skut- 
ku osobistego widzenia się Hitlera z 
gen. Schleicherem. 

Natomiast pojawiły się wiadomości 
o kontynuowaniu przez Schleichera roz- 
mów z przywódcami ugrupowań politycz 
nych. Zwracają uwagę na kontakt gen. 
Schleichera ze związkami zawodowenii, 
pozostającemi pod wpływem socjal - 

Demonstracja studencka we Lwowie 
LWÓW. PAT. — We czwartek przed po- 

łudniem odbył się w Collegium Maximum na 
Uniwersytecie wiec akademicki, _ z udziałem 
2000 słuchaczy Uniwersytetu i Politechniki.— 
Wiec miał przebieg spokojny. 

Po wiecu uczestnicy udali się pochodem 
przez miasto i usiłowali urządzić przed pom- 
nikime Mickiewicza ponowny wiec. 

Antysemickie zabu 

Ponieważ nie posiadali zezwolenia na odby 
cie wiecu, organa policji państwowej rozpro- 
szyły zebranych, którzy udali się następnie ma 
sowo do Domu Akademickiego. 

Przemówił tam jeden z przywódców, akade 
mickich, wzywając do rozejścia się.— Demon- 
strujące grupy studentów przy ul. Akademic- 
kiej policja rozproszyła, używając sikawek 

rzenia studenckie 
w Niemczech 

BERLIN. PAT. — Antysemickie zabu 
rzenia studenckie powtórzyły się w dniu 

bm. znowu na uniwersytecie wrocław- 
skim, przybierając niespotykane dotych- 
czas rozmiary. Studenci zarówno w śro- 
dę wieczorem jak i iw) czwartek nie dopuś- 
cili do rozpoczęcia: wykładów prof. Cohna. 
2 Udział żeś tych awanturach wzięli stu- 
enci narodowo - socjalistyczni 'wszyst- 

kich wydziałów. Zaburzenia doszły do ta- 
kiego stanu, że rektor zmuszony był wzy- 

iwać pomocy policji, która, oczyszczając 
gmach uniwersytetu_z demonstrantów, о- 
debrala legitymacje 200 studenitom. Siły 
utrzymujących w ostatnich dwóch tygod- 
niach porządek w gmachu uniwersytetu 
pielęgniarzy: kliniki psychjatrycznej oka- 
zały się niewystarczające. Danych o ilości 
poturbowamych osób w czasie wczoraj- 
szych manifestacyj brak. Rektor zarządził 
zamknięcie całego uniwersytetu. 

demokracji. Zarząd tych związków wrę 
czył: Schleicherowi opublikowany dzisiaj 
memorjał, zawierający uzasadnienie zna- 
nych żądań, wysuniętych podczas po- 
przednich rozmów. 

Z drugiej strony poc seślają, że ana 
logiczne rozmowy prowadzi urzędujący 
kanclerz Papen, który między  innemi 
odbył konierencję z przywódcą Stahlhel- 
mu Seldtem, Fakty te Świadczyłyby, że 
rozwiązanie kryzysu dozna nowej zwło- 
ki. — 

BERLIN PAT. — We czwartek wie- 

czorem odbyła się u prezydenta Hinden- 
burga półtoragodzinna narada, w której 
udział wzięli gen. Schleicher, kanclerz 
Papen, i sekretarz stanu Meissner. — 
Decyzja prezydenta nie jest znana, acz- 
kolwiek biuro Conti z dobrze poinformo- 
wanych źródeł zapewnia, że liczyć się 
można z jej ogłoszeniem w dniu 2 grud 
nia. Na zwłokę wpływać ma ta okolicz- 
ność, że czynniki miarodajne chciałyby z 
decyzją Hindenburga co do wyboru o- 
soby kanclerza ogłosić również pełną ii- 
stę gabinetu. 

SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa «l. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 

sięgarnia T-wa „Ruch“ 
Mickiewicza 10. 

Y —— M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 5. 
Liberman, Kiosk gazetowy 

wARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 

i T T Ža i PRZODKA Kabi ŻA. 
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TELEGRAMY 
PGSIEDZENIE SEJMU 6 GRUDNIA 

WARSZAWA. PAT. — Plenarne po- 
siedzenie Sejmu zostało wyznaczone na 
mtorek dnia 6 grudnia na godzinę 16-tą. 

NOWY WICEPREZES N. I. K. 

WARSZAWA. PAT. — Naczelnik wy- 
działu personalnego Najwyższej Izby Kon 
troli p. Stanisław Okoniewski mianowany 
został wiceprezesem Najwyższej Izby Kon 
troli. 

BONY MAGISTRACKIE 
W WARSZAWIE 

WIARSZAWA. PAT. — Magistrat m. 
Warszawy wypuszcza bony na 15 miljo- 
mów złotych, oprocentowane na 6 procent. 
na. okres trzyletni. Bony m. st. Warszawy 
zostaną wypuszczone jedynie dla uregu- 
lowania należności dostawcom i za roboty, 
wykonane dla miasta, które to należności 
powstały z dniem 1 listopada br. Emisja 
nie ma charakteru przymusowego. 'Bony 
przyjmować będą ci, którzy wyrażą ma to 
zgodę. Dnia 1 listopada 1935 roku nastąpi 
wykupienie emisji. 

GEOLOG POLSKI DO IRAKU 

_ WARSZAWA. PIAT. — Geolog polski 
inž. Jerzy Strzetelski został zaangażowe- 

  

włoskie, w celu zbadania złóż naftow 
w) Irąku. Pam Jerzy Strzetelski jest auto- 
rem znanej książki Jasielskiego „Zagłę- 
bie naftowe. 

Jadąc do Iraku na czele misji geologicz 
nej, w której skład wchodzą Włosi i An- 
glicy, zabrał on z sobą do pomocy dwóch 
młodych inżynierów polskich. 

ZUCHWAŁA KRADZIEŻ 
LUBLIN. PAT. — Z gabinetu zawia- 

dowcy stacji w Kraśniku złodzieje skradli 
paczkę - przesyłkę, zawierającą 3500 zł. 
Pieniądze były przeznaczone na pensję dla 
pracowników. stacji. 

KASIARZE W TERESPOLU 
LUBLIN. PAT. — Do urzędu poczto- 

wego w Terespolu, pow. bielski, dostali się 
kasiarze i zaczęli rozpruwać kasę ognio- 
trwałą. W czasie tej czynności wszedł na- 
czelnik urzędu i spłoszył kasiarzy, którzy 
uciekli, nie zdoławszy nie zabrać. Policja 
prowadzi dochodzenie. 

TRĄBA POWIETRZNA NAD LIPSKIEM 
LIPSK. PAT. Okolice Ditterfeld 

pod Lipskiem nawiedziła trąba powietrz- 
na, wyrządzając wielkie szkody. Nawie- 
dzone przez trąbę okolice zostały w znacz- 
nym stopniu poszkodowane, przyczem u- 
szkodzeniu uległo szereg nowych domów 
mieszkalnych. 

SPALENIE TRZECH „CZAROWNIC* 
BOGOTA. (Kolumbja) PAT. — Tłum 

podpalił we wsi Sativanorte, chatę, w któ- 
rej mieszkała staruszka wraz z 2 córka- 
mi. Matka była oskarżoną o to, iż jest 
czarownicą. Wszystkie trzy kobiety spło- 
nęły żywicem, zanim na miejsce przybyła 
pomoc. 

MANIFESTACJA W CLUJ 

BUKARESZT. PAT. — W! miejscowoś- 
ci Cluj odbyły się manifestacje przeciwko 
kampanji rewizjonistycznej,  przyczem 
tłum demonstrował przed gmachem kon- 
sulatu węgierskiego, gdzie przed przyby- 
ciem policji wybito szyby. Policja przy- 
wróciła spokój. 

FALA NAPADÓW BANDYCKICH 
W NIEMCZECH 

BERLIN. PAT. — W dniu 1 bm. w 
południe dokonano w Niemczech szeregu 
mapadów  bandyckich. We Frankfurcie 
nad Menem zastrzelony został o godzinie 

ARS SATA IEA EE SIS NTSG AAS NIKE PRE KOSTKE UEN 2 w południe listonosz podczas odnoszenia 

W rocznicę czynu Piotra Wysockiego 

  

W związku z uroczystościami, które odby 
ły się w Warszawie w dniach 28 i 29 bm.-— 
celem uczczenia rocznicy powstania listopado- 
wego odbyło się zaciągnięcie warty w Belwe 
derze przez pluton Szkoły Podchorążych Pie- 

   
choty w historycznych mundurach wojska pol 
skiego z r. 1830. Na zdjęciu naszem widzimy 
ten pluton, maszerujący wśród tłumu  cieka- 
wych przechodniów przez most króla Jana ill 
w Łazienkach. 

przesyłek pieniężnych. Sprawca napadu 
zrabował mu torbę z pieniędzmi, zawiera- 

jącą 3 tysiące marek w gotówce. Ciało za- 
bitego znaleźli przechodnie na ulicy. | 

O dokonanie napadu podejrzany jest 

12-letni wyrostek, którego dotychczas nie 

zdołano ująć. Podobny przebieg miał na- 

pad na praktykanta jednej z firm handlo- 

wych w Diemitz. W czasie gdy praktykant 

niósł sumę 1200 marek, rzuciło się na nie- 
go dwóch osobników, którzy madjechali na 
rowerach i powaliwszy praktykanta na 
ziemię, zrabowali gotówkę. Ciężko ran- 

nego praktykanta w stanie nieprzytom- 
nym znaleźli przechodnie. Po bandytach 
nie pozostało żadnego śladu. 

AMERYKA GROZI WYCOFANIEM SIĘ. 

Z KONFERENCJ I ROZBROJENIOWEJ 

GENEWA. PAT. — O ileby konferen- 

cja 5 mocarstw doprowadziła do porozu- 

mienia, komisja główna byłaby zapewne 

zwołana jeszcze przed świętami Bożego Na 

rodzenia. W szerokich kolach konferencji 

irozbrojeniowej panuje pragnienie, by 

prace zostały przyśpieszone. Nadeszły dziś 

z Waszyngtonu wiadomości, według któ- 

rych amerykański departament stanu do- 

maga się szybkiego zawarcia konwencji 

rozbrójeniowej i w przeciwnym razie gro- 

zi wycofaniem się Stanów Zjednoczonych 

u konferencji. — Pogłoski te zrobiły w Ge 
newie wrażenie. й 

Podkomitet dla sprawy prymwatnėj fa- 

brykacji broni rozpoczął dziś sse prace 

pod przewodnictwem delegata polskiego 

Komarniekiego.



SILVA RERUM 
Przegląd Księgarski (22) podaje bar 

dzo ciekawe informacje o „samoczytają- 
cej się książce”, będącej wynalazkiem 
pewnego inżyniera irancuskiego. 

Książka samoczytająca się nie posiada о- 
czywiście wyglądu dzieia księgarskiego, jest 
to poprostu zwoj taśmy, podobnie jak film ki- 
nematograliczny. Wydana jest jednak na wzor 
książek drukowanych, więc sporządza się ją 

sposobem mechanicznym, przyczem miast CZcio 

nek drukarskich zostaje użyty głos recytatora, 
który odczytuje głośno do mikrofonu tekst au- 
tora. 

Po zapisaniu słów, względnie zrobienia 
kopji, książka samoczytająca się jest gotowa 
do użycia. Trzeba tylko do odtwarzania jej 
mieć mały aparacik, składający się zasadniczo 
z komórki totoelektrycznej, pobudzającej do 
brzmienia mikrofon telefoniczny lub zwykły 
głośnik. Książkę można odczytywać niezliczo- 
nią ilość razy — bez śladów użycia. 

Jaka jest zasada zapisywania i odtwarza 
nia głosu? Lo „nagrywania“ książki służy mi- 
krofon połączony z impliiikatorami (wzmacnia- 
czami), które zasilają podkowiasty elektroma- 
gnes. Między biegunami tego elektromegnesu 
umieszczona jest bardzo delikatna płytka, za- 
kończona cienkiem ostrzem kształtu dłutka. 
Czysta taśma przesuwa się pod tem ostrzem, 
które na jej nieprzezroczystej nawierzchni ryje 
głębsze, lub płytsze bruzdy. Przekroje ich 
przedstawiają niejako odbicie fal dźwiękowych 
na taśmie. Wyprodukowana w taki prosty spo 
sób taśma (względnie jej kopja) stanowi go- 
tową już książkę samoczytającą. Równie pro- 
sty jest aparat, służący do odtwarzania zapi- 
sanego tekstu. Taśma, stanowiąca  „książkę”, 
przewija się pod wiązką promieni świetlnych, 
które przenikają w większej, lub mniejszej siłe 
przez bruzdy i działają na komórkę  iotoele- 
ktryczną. Komórka ta jest skutkiem tego raz 
silniej, raz słabiej, raz dłużej, raz krócej na- 
śwetłana, stosownie do głębokości bruzd i gę- 
stości ica rozmieszczenia. Pod wpływem zmie- 
niającej się ustawicznie mocy naświetlania ko- 
mórki wytwarza się prąd elektryczny o zmien- 
nem natężeniu, który po odpowiedniem wzmo- 
cnieniu, skierowany zostaje do głośnika (podob 
nie jak przy radjo). 

Wynalazek „samoczytającej się książ 
ki* może mieć olbrzymie znaczenie i 0- 
kazać -się prawdziwem dobrodziejstwem 
dla ludzi chorych, posiadających słaby 
wzrok, a przedewszystkiem dla niewido- 
mych. 

Można nawet przypuszczać, że samo 
czytająca się książka zdobędzie tak wiel- 
ką popularność, że pociągnie za sobą 
książkę prawdziwą. 

Gazeta Poiska (281) donosi o inny + 
wynalazku, tym razem — polskim. 

Inż L. Bielecki skonstruował nowe liczy 

dło w rozimarach 85X23 cm. dla nauczycieli i 
278 cm. dia młodzieży. Ma ono kształt płas- 
kiej, podłużnej ramki  przedzielonej dwiema 
listwami. Każde z 3 łożysk między listwami za- 
wiera 10 barwnych kwadratów z dużemi okrą- 
głemi otworami, ułatwiającemi ich przesuwa- 
nie. Nowością pomysłu jest wyzyskanie tych 
właśnie otworów jako liczmanów, gdy dwu- 
barwne tło kwadratów umożliwia wyodręb- 
nienie podstawowych figur liczbowych, czwó- 
rek po jednej piątek po drugiej stronie liczydła. 
Drugim tratnym pomysłem, jest cofnięcie jed- 
nego łożyska o pół szerokości liczmanu po 
stronie przeznaczonej dla układu piątkowego. 
Różnica barwy tła przeciwstawia każdej piąt- 
ce sąsiednią, odwróconą o kąt półpełny i za- 
razem łączy je w wyraźny obraz dziesiątki. 
Ważną wreszcie zaletą tego liczydła jest trze- 
cie łożysko, przeznaczone do naznaczania mnoż 
ników i dzielników, pozwała ono na wykony- 
wanie na liczydle wszystkich działań w zakre- 
sie dwudziestu. Liczydło to nosi nazwę „Elbe”. 

Jak widzimy, umysł ludzki wciąż pra 
cuje, wzbogacając nas coraz nowemi wy 
nalazkami. 

  

Lector. 
    =0-0-0= 

   
W najbliższych dniach zostaną wypuszczo- 

ne do obiegu nowe monety 5-złotowe. Monety 
te mają rysunek i układ identyczny, jak m»- 
nety 10- i 2-złotowe.- 

WRIAKKCE RAGE ORC BOTA DEOREOTĄCA 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBIE 
OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ŽLICZE“! +OPIERAJCIE BUDOWĘ SANA- 

TORJUM POD WILNEM. 
RODZICE! PAMIĘTAJCIE ŻE 1% MŁODZIE- 
ŻY SZKOLNEJ CIERPI NA GRUŹLICĘ PŁUC 
ROZWINIĘTĄ! POPIERAJCIE WALKĘ Z TĄ 
STRASZLIWĄ CHOROBĄ! CHROŃCIE SWE 
DZIECI PRZED ZAKAŻENIEM! „POPIERAj- 
CIE „DNI PRZECIWGRUŹLICZE'!. KUPUJ- 

CIE NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE! 

RERTARCRA OZNAKA UE R OOOZE OWE SZRE TRWA OO 

S=E=0 wo 

K oerber, policja ef Co 
WSPÓŁZIOMEK KSIĘDZA WETTERLE 

W 1929 r. niemiecki „Simpłicissimus* pu- 
blikowai zajmujący cykl swych  przedwojen- 
nych karykatur, „zatytułowanych „Mieliśmy ra 
cję”. Były tam takie karykatury, jak Mikołaja 
Ii któremu objawia się w nocy Ludwik XVI i 
przepowiada podobny swemu los. Była 1 inna 
karykatura z .1905 roku: Wielki książę i oli 
cer w mundurze siemionowskiego pułku poda 

ją płaszcz jakiemuś nuworyszowi w paryskim 
lokalu rozrywkowym. Obok napis: przyszłe Ka 
tjery rosyjskie. Wśród tych karykatur była i 
inna, przedstawiająca znanego  irredentystę 
francuskiego z Alzacji, księdza Wetterle, jak 

przeprowadza ku Francji dzieweczkę w alzac- 

kim stroju. Wszyscy wiedzieli w tej epoce, o 

jaką tu chodzi dzieweczkę. W pierwszym dniu 

wojny ksiądz Wetterle uciekł też do Francji— 

i Alzacja nie ujrzała go przed jej końcem. 

jest nawet sprzeczność co do imienia, ja 

kie naprawdę nosi Koerber, dziennikarz niemie 

cki w nadedniu bomby z Ingrandes, bretoń- 

skiego zamachu wydalony z granic t'rancji- 

jest natomiast stwierdzona inna zabawna oko 

liczność: oto jego miejscem urodzenia jest Al- 

zacja, a gminy rodzinne Wetterlego i Koer- 

bera sąsiadują ze sobą o miłę zaledwie. Jed- 

nym z dowódców dzisiejszej „gwardji republi 

kańskiej" w Paryżu jest inny Koerber. Alzai- 

czyk. Czy. krewny dziennikarza? Forse que Si. 

DZIENNIKARZ, KTÓRY NIE PISZE 

— Un juornaliste d'ont nous ne conaissons 

aucun articie! — pisał monarchistyczny organ 

francuski. Koerberr jest w Paryżu od lat 9— 

Przybył tu zresztą nie z Berlina lecz z Alzacji , 

gdzie również był korespondentem i również 

nie starał się o renomę. Ale już w następnym 

roku zwraca na niego uwagę policja paryska: 

jest to okres gdy lewicowy gabinet Herriota za 

czyna politykę antykościciną. Wielki opór sta 

wia jej katolicka szczerze Alzacja i Lotaryn- 

gja. Niespodzianie dla rządu wyrasta na tym 

terenie silny ruch  „autonomistyczny“o wszel- 

kich cechach toniemieckiej, ale narazie ukry- 

tej irredenty.. Koerber jest w Alzacji. 

„LAWRENCE W MARYNARCE' 

Nie jest to nasze określenie, nie pochodzi 

ono z czasu zamachu № Ingrandes, który stał 

się pośrednią przyczyną wyproszenia Koerbera 

z granie Francji. Odnajdujemy to określenie У 

ludowym organie magnata perium i prasy Co 

ty'ego, a powołuje się on na to określenie swo 

je, jako datujące się od 4 lat.. — Była wów- 

czas jeszcze jedna historja bretońska — i zno 

wu był w pobliżu Koerber. Stało się to rze- 

czą „do której już wszyscy przywykli: każdy 

odruch 'w Alzacji, każde zajście w Strassbur- 

gu — Koerber. Nigdy na pierwszym planie — 

i nigdy nieobecny. Staje się w rzeczy samej 

Minuta Trockiego — 
200 dolarów 

PRZED OBJEKTYWEM | MIKROFONEM 

Duński „Pofitiken* publikuje szczegóły do- 
tyczące luksusowego honorarjum, jakie otrzy- 

mał Trocki od dwóch agencyj filmowych, 0- 
czywiście amerykańskich. Jedna z nich zawa!- 
ła już była jeszcze w Konstantynopolu umowę 

z czerwonym dyktatorem, o prawo zrobienia 
filmu dźwiękowego z jego odczytu kopenha- 
skiego o rewolucji sowieckiej. 2 
W Paryżu zastała Trockiego depesza, że wła- 
dze duńskie zakazały jednak urządzania jakiej 
kolwiek transmisji z tego odczytui Umowa nie 
doszła więc do skutku. Było to bardzo przy- 
krą niespodzianką. 

Qiicjalnie nie jest znaną suma propo: 
nowana Trockiemu za sfilmowanie jego 
odczytu, dwa pisma duńskie podają ją 
jednak na 40000 dolarów. 

Na wiadomość o tak dotkliwym iinansowo 
zakazie towarzysze Trockiego 'weszii w kon- 
takt z dwiema agencjami filmowo - radjowe- 
mi, a zarazem z radjostacją Kopenhagi. — I 
wówczas udało się jednak uzyskać możność 
odbycia dwóch takich rozmów: 28 bm. o go- 
dzinie 18,30 i nazajutrz przed objektywem - 
mowym. O ile druga rozmowa była dość ba- 
nalnem i uważającem na cenzurę  streszcze- 
niem odczytu, o tyle druga była rodzajem tk- 
cyjnego wywiadu, danego jednocześnie w wer 
sji angielskiej, irancuskiej , iniemieckiej. 1a o- 
statnia stanowić będzie repertuar Tygodnika 
Paramountu i Gaumontu, 

Oba „ošwiadczenia“—jak je nazywa prasa 
niemiecka — nie trwały razem dłużej niż 30 

pAą7 minut. Odchodząc od objektywu filmowego о- 
trzymał Trocki czek na 6000 dolarów stano- 
wiący honorarjum autorskie za te półgodziny. 

PREST. 

Trockiego nie wpuszczą 
do Norwegji 

OSLO. PAT. — Norweskie ministerst- 
wo sprawiedliwości odmówiło pozwolenia 
na wjazd Trockiego do Norwegji. O to ро- 
zwiolenie starał się tutejszy zarząd związ- 
ku studenekiego, który chciał Trockiego 
zaprosić dla: wygłoszenia odczytu w od- 
dziale związku w miejscowości Trondheim 

iw 000) 

Po uroczystościach krakowskich 
— 'akże tam było w Krakowie? 

‚ — Апо — pięknie, dostojnie, wspa- 
niale, — przedewszystkiem wspaniale!... 
Stołeczny królewski Kraków, mistrz nad 
mistrze w urządzaniu obchodów, pogrze 
bów, jubileuszy i wszelkich innych uro- 
czystości, jeszcze raz pokazał, co umie! 
Tłumy ludzi, las sztandarów, góry wień- 
ców, oszałamiająca ilość fraków i smo - 
kingów, wstęg, orderów, krzyży i bry- 
lantów.. Na europejską to wszystko 
skalę!... 

Od 24 do 25 włącznie trwały te uro- 
czystości, pełne podniosłych  atrakcyj. 
Najpracowitszym dniem była niedziela 
27-XI. Pomyśleć tylko: o godz. 9 m. 45 
— odsłonięcie tablicy pamiątkowej na 
domu, gdzie Wyspiański pisał ,„Wesele*, 
o godz. 11 msza św. w kościele św. Krzy 
ża, o godz. 12 akademja w teatrze miej 
skim, o godz. 14 — śniadanie literacki”, 
o godz. 16 — otwarcie Zjazdu  Litera- 
tów, o godz. 18 pochód na Skałkę i zło 
żenie wieńców na grobie poety, o godz. 
20 „Wyzwolenie* w teatrze miejskim, © 
godz. 23 raut u pana Prezydenta miasta... 

Któżby wytrzymał taki szalony pro- 
gram dnia? Więc folgowano sobie tu i 
tam, zaszczycając swą obecnością tylko 
imprezy najważniejsze: Śniadanie, raut. . 

Niektóre momenty były naprawdę 

cu Marjackim podczas odsłonięcia tabli- 
cy pamiątkowej, czy też naprzykład ol- 
brzymi pochód na Śkałkę. Wieńce, dele- 
gacje — wieńce, delegacje — nieskoń- 
czony pochód, przetkany drgającemi pło- 
mieniami pochodni... I ten tłum —- gło- 
wa przy głowie — i ta krypta na Skał 
ce ze świecznikami, owiniętemi w sło- 
mę, z ogńistemi chochołami przy grobie 
Poety... 

O, Kraków umie urządzać narodo- 
we obchody!... Ma wieloletnią wprawę.. 
I to się już nieco mści. Uroczystości od- 
znaczały się niezwykłą  wspaniałością, 
ale i znaczną banalnością. Akademie, 
rauty, tablice pamiątkowe —— wieleż razy 
urządzał to królewski Kraków!... I wie- 
leż razy dodawał na zaproszeniach zna- 
czącą uwagę: „Na wszystkie uroczysto- 
ści stroje wieczorowe. Na przedstawienia 
w teatrze strój uroczysty''... 

Ach, gdyby Wyspiański nagle wstał 
z grobu, nie wpuszczonoby go ani do te- 
atru, ani na raut, bo nie miał fraka ni 
smokinga.... Ale trudno: tworzyć arcy- 
dzieła można i w marynarce, ale żeby 
należycie je ocenić i zaznaczyć swój 
zachwyt, należy włożyć frak!... ; 

Kraków pamięta Wyspiańskiego, bo 
przecież tak jeszcze niedawno oglądał 

imponujące: czy to wielkie tłumy na Plago codziennie, plotkował o nim zachwy- 

  

czemś w rodzaju słynnego pułkownika Law- 
tence. Scena jest zmieniona do niepoznania, 
akcesorja, tło różne. Ale podobieństwo niewąt- 
pliwie istnieje. Tamten — działał w odgłosie 
bitewnego szczęku wielkiej wojny, na malow- 
niczym i tajemniczym Wschodzie, na arenie 
ogromnych przeobrażeń dziejowych. Ten — 
był szarym człowiekiem, człowiekiem masy, ze 
standardyzowanym na modłę zachodn. dopaso 
wanym niejako całym sobą do cichej, przygła 
szonej gwarem Paryża, prowincji francuskiej. 

Ale i jeden i drugi mimo różnych warua 
ków, mimo w szczegółach odmiennego celu — 
spełniać mieli jednak to samo zadanie: roziuż- 
niać jak najsilniej owe więzy jakie łączą pro- 
wincje ze stolicami, pogłębiać te olbrzymie róż 
nice, o których istnieniu zdajemy sobie sprawę 
myśląc: Arabja — Konstantynopoł, ale zapomi 
namy myśląc: Paryż — Bretanja Alzacja. 

„PRZYJACIEL“ 

W maju czy czerwcu 1930 roku krążył w 
Paryżu w klubie dziennikarzy zagranicznych 
dowcip o teim, że jeden z dziennikarzy klubu 
przyjechał w niedzielę do Paryża na week 
end. Wszyscy dziennikarze zagraniczni, będa- 
cy w Paryżu swój kontakt z prowincją ograni- 
czali zazwyczaj właśnie do week endów, do 
spędzania sobotniego wieczoru i wolnego dnia 

  

W roku 1933 odbędzie się w Chicago 
wszechświatowa wystawa. Przygotowania do 
niej trwają już od kilku lat. N a terenie wy- 
stawy zbudowano już setki pawilonów, w któ 
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czenia : 

Tejemnicę wkładów. 

olbrzymiemi nieruchomościami, 

ności bankowe. 
Wkłady oszczędnościowe 
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P.K.0. 
Pocztowa Maga Oszczędności 

Centrala: Warszawa, Jasna 9. 

Oddziały: Poznań, Katowice, Kraków, Wilno, Łódź, 
Lwów. : 

Zbiornice: Wszystkie Urzędy Pocztowe. 

PRZYJMUJE: Wałady oszczędnościowe od 1 złotego począwszy, płatn 
na każde żądsnie w kasach P. K. O. i Urzędach Pocztowych. 

Ubezpieczenia na życia zwykłe, posagowe, bez badania lekare 
ski+go, z udziałem w zyskach Działa Ubezpieczeń P. K. O. Składki 
od 3 zł. miesięcznie, W razie Śmierci ubezpieczonego spowodowanej 
nieszcześliwym wypadkiem, P.K.O. wypłaca podwójną sumę ubezpie- 

ZAPEWNIA: Pełne bezpieczeństwo wkładów. 
Solidne oprocentowanie. 

GWARANTUJE: Pewność powierzonych kapitałów kwotą przeszło pół 
miljarda złotych w gotówce i w lokatach opartych na złocie oraz 29:ma 

PROWADZI: Rachunki czekowe i załatwia dla swych klijentów czyn 

datków, można je składać i podejmować w każdym Urzędzie Poczto 
wym, bez względu na miejsce wystawienia książeczki oszczędnościowej 

O wygodach i bezpieczeństwie, jakie zapewnia swoim klijentom 
P. K O. najlepiej Świadczą: 1) przeszło miljon stałych klijentów, 
2) obrót przekraczający 22 miljardy złotych rocznie. 

niedzielnego na świeżem powietrzu lasów pod 
Fontainebleau. Tylko jeden robił inaczej: nie- 
dziele dla Paryża, tydzień dla prowincji. Był 
to Koerber. 

Nikt w Paryżu nie łudził się co do celu o- 
wych wycieczek. I dła nikogo też nie było sen 
sacją, gdy nazajutrz po zamachu bombowym 
na pociąg Herriota — policja paryska wręczy 
„ła Koerberowi polecenie opuszczenia granic 
Francji. Mylili się tylko ci, co w tem zarządze 
niu widzieli jakiś dowód zwycięstwa nad Koer 
berem, notorycznym „przyjacielem irredenty. 

Jeżeli dotąd pozwolono mu działać i to 
działać przez lat 9, to niewątpliwie nie stało 
się to przez jakieś niedopatrzenie, ale na sku- 
tek celowej polityki policji. Wiedziała ona o 
roli Koerbera, ale łudziła się, że mogąc go ob- 
serwować — będzie mogła wykorzystać go ja 
ko nitki do kłębka, będzie mogła przyłapaw- 
szy go na gorącym uczynku, wyjawić czarno 
na białem obecność intrygi berlińskiej w ru- 
chach „autonomistycznych“. Tolerowano Koer- 
bera wobec pewnych nadziej. Okazało się, jed 
nak że nadzieje był tyłko nadziejami, a nato- 
miast obecność Koerbera była niewątpliwą 
szkodą. Przerwano grę. Spółka uległa likwida- 

cji. PREST. 

rych znajdą pomieszczenie eksponaty wszyst- 
kich niemal państw Świata, Na zdjęciu naszein 
widzimy jeden z tych pawilonów. 
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są walne od wszelkich danin i po 
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cał się nim lub mu dotkliwie dokuczał... 
Podczas uroczystości _ krakowianie 

mocno zaznaczyli swoją pamięć o Poe- 
cie: we wszystkich sklepach były wysta- 
wione jego portrety, podczas pochodu na 
Skałkę, prawie w każdem oknie ulic, któ 
remi szedł pochód, śŚmieciły lampki i 
świece, — słowem szersze masy iudno- 
ści nie pozostały bierne... Ludność ży- 
dowska nie stanowiła wyjątku i . wyraż- 
nie zaznaczyła swój udział w uroczysto- 
ściach. 

A jednak czegoś brakło... Może to 
nasze wileńskie zbyt uczuciowe podej- 
ście do poezji i artystów sprawiało, ż* 
wciąż się oczekiwało jakiejś nuty serdecz 
niejszej, jakiegoś odruchu, nie przewi- 

dzianego zgóry w dobrze ułożonym i 
zgodnym programie, — jakiegoś wyrazu 
entuzjazmu nie wymagającego włożenia 
fraka... 

Tego jednak nie: było. Pamięć poety 
czczono tak, jak się czci pamięć wogóle 
każdego wybitnie zasłużonego -cztowie- 
ka: mniejsza, czy to będzie wielki arty- 
sta, czy bohaterski wódz, czy też znako- 
mity mąż stanu. 

Zresztą o Wyspiańskim, jako o poe- 
cie niewiele się i mówiło podczas uro- 
czystości: wciąż. bowiem podkreślano, iż 
był on bojownikiem państwowości pol- 

skiej. 3 
Wyspiański został zaktualizowany: z 

jego poezji wydobyto pierwiastki walki 

o państwo i te pierwiastki potra- 

  

ktowano, jako rdzeń jego twórczości i 
wyraz  najistotniejszej jego wartości. 
Wielki, natchniony artysta gdzieś się na- 
gle zawieruszył, pozostał tylko mąż sta- 
nu i polityk, którego przekonania poli- 
tyczne były interpretowane w sposób 
nieraz bardzo pomysłowy, choć niezaw- 
sze przekonywujący. : 

Najdziwniejszy był stosunek do Wy- 
spiańskiego literatów polskich. Już na o- 
twarciu zjazdu jeden z literatów z naci- 
skiem podkreślił, że Wyspiański był 
czemś więcej niż poetą, bo był wizjone- 
rem państwa. Słowa te były jakby 
stwierdzeniem małej roli poezji, która sa- 
ma w sobie niewiele jest warta i któ- 
rą na wyżyny może podnieść przede- 

wszystkiem służba patrjotyczna. 

Starając się podnieść znaczenie My 

spiańskiego, jako poety, podkreślano 

zbyt dokuczliwie jego bezsprzecznie ol. 

brzymie zasługi w dziele budzenia du- 

my narodowej i pragnienia niezależne- 
go państwa. 

Głównym motywem wielu  przemó- 

wień' stało się porównanie Wyspiań- 
skiego z marszałkiem Piłsudskim.. 

To efektowne zestawienie dwóch naj 

większych wojowników o polskie pań- 
stwo odrazu przyjęło się na gruncie kra- 
kowskim i stało się jakby osią wszyst 
kich uroczystości. 

Wyspiański i Piłsudski... 
Wyspiański miewał wizje państwa i 

wzywał naród do walki. Piłsudski two- 

  

0 WŁÓCZĘDZE 
p. Wysłouchowi w odpowiedzi 

Wzmiankowaliśmy już o ukazaniu się Nr. 
3 „Włóczęgi*. Współpracownicy tego pisma 
„bożą się”, że są jednocześnie jego współwy- 
dawcami że, broń Boże, nie otrzymują żad- 
nych datków od M. S. Zagr., Min. Spr. Wewr. 
D-tu Kultury i Sztuki M. W.R. i O.P... Bra- 
wo, brawo, brawo! Tylko w takich warunkach 
ich głos może być wogóle brany pod uwagę. 
Można się z nimi zgadzać lub nie zgadzać, ale 
w każdym razie wiemy teraz napewno, że 
jeśli o kimś napiszą: „pierwszy występ był u- 
dany' — to nie jest to podyktowane finanso- 
wemi konsekwencjami zbliżającego się pierw=- 
szego. 

Po tych komplementach odrazu ruszamy 
jednak na „Włóczęgę* do ataku. Będziemy sie 
mianowicie czepiali nie o to, co piszą, ale o 
to, czego nie piszą. Sposób trochę jędzowaty, 
ale „Włóczęga” nie powinien go nam wziąć 
za złe. 

Oto doskonały artykuł p. Wysłoucha o kra- 
jowości. My także jesteśmy  krajowcami, a 
nawet żalujemy, że demokratyczny p. Beczko- 
wicz wytrzebił wszystkich co do jednego sta- 
rostów pochodzenia miejscowego, których mu 
pozostawił arystokratyczny p. Raczkiewicz i 
zastąpił ich wszystkich co do jednego ludźmi 
z poza naszego terenu. 

Ale p. Wysłouch pisze tak: Е 
„Rzucamy niedyskretne pytanie: jak 

przygotowały regjonalne grupy posłów i 
się 
se- 

5 natorów BBWR. z województw wschodnich do 
pracy naszych ciat ustawodawczych, jeśli cho- 
dzi o zagadnienie tej miary, co ustawa o Sa- 
morządzie terytorjalnym?“. = 

Dobrze robi p. Wysłouch, że pytanie to 
stawia dyskretnie. Powinno mu być znane, że 
posłowie i senatorowie Kola  Wlenskiego, 
zbliżeni do O.Z.P.P. współpracowali z komisją, 
tej organizacji która opracowała najzupełniej 
konkretny i detaliczny projekt ustroju samo- 
rządowego w naszym kraju. Pan Wańkowicz 
który ten projekt referował na łamach nasze- 
go pisma, przedewszystkiem podkreślił, że 
przekonaniem naczelnem autorów projektu by- 
ło przekonanie, że nasz kraj wymaga innego 
ustroju samorządowego, niż inne ziemie Rze- 
czypospolitej. Wybitny prawnik, który był: re- 
daktorem projektu o którym mowa, a który 
osobiście przedstawia typ  ultra-mieįscowgeo 
człowieka (jakkolwiek nie ma zbyt dobrej na- 
ty w kapliczce krajowej specjalnego nabożeń- 
stwa) tej odrębności naszego projektu samo- 
rządowego nadał zupełnie zasadnicze znacze- 
nie. A więc, panie Wysłouchu?.. Widzi pan, 
że dobrze zrobiłeś, żeś pytał dyskretnie. 

Natomiast w „Kurjerze Wileńskim zna- 
lazł się artykuł: „Pomysł XVIII wieku”. Tytuł 
był strasznie demokratyczny, ale pokrywał 
treść wcale niedemokratyczną. Autor tego ar- 
tykułu typowy przedstawiciel klasy urzędni- 
ków importowanych krytykował nasz projekt 
właśnie dlatego, i właśnie o tyle, o ile ten 
projekt godził w interesy i ograniczał 
działalnośc tych ludzi, których. nazwaliśmy 
zresztą bez chęci im dokuczenia „klasą urzęi- 
ników importowanych”. 

Ów artykuł o głupawym tytule i równo- 
wartościowej treści specjalnie nadawał się do 
zaatakowania go przez „Włóczęgę”*. My cóż... 
my sztandaru krajowego nie wywieszamy, 
wolimy być krajowcami „de facto“, niż „de 
szyldo”. Ale „Włóczęga* powinien 0 intea- 
cjach autora artykułu „Pomysłu XVIII w.* pi- 
sać z gwizdaniem, z tupaniem nogami (już 
słyszę tę lekcję dobrego wychowania, zrówno- 
ważenia i umiaru, którą mi wzamian za zda- 
nie ostatnie p. Wysłouch dać nie omieszka)— 
do tego stopnia intencje te godzą w to wszy- 
stko, co stanowi ideologję „Włóczęgi”, 

„Dlaczego obarczamy „Włóczęgę” odpowie- 
dzialnością za organ p. p. Jędrychowskiego i 
tak sprzecžnego z Jędrychowskim dr. Hirsz- 
berga? Bo przecież sami się do tej od- 
powiedzialności poczuwają. Przecież w pierw- 
szym numerze tego czasopisma, jaki miałem 
w ręku, widziałem allokucję do pana Kazimie- 
rza Okulicza, w której Włóczędzy mianowali 
red. naczelnego „Kurjera* swoim przyjacielem, 
protektorem, opiekunem i innemi tytułami ho- 
norowemi przyozdabiali tego działacza ideowe- 
go. 

W każdym razie dobrze jest że „Włóczęga” 
pokazuje się. W naszem społeczeństwie na has- 
ła krajowe jest minimalne zapotrzebowanie. 
lembardziej należy te hasła rozdmuchiwać, 
pilnować, aby nie zagasły. Jeśli „Włóczęga” 
potrafi swą krajowość powstrzymać od wpa- 
dania w antypaństwowość, a z drugiej strony 
nie uczyni z tego hasła czegoś „kuram na 
smiech“ — to doprawdy będziemy „Włóczę- 
dze” życzyć wszelkiego zdrowia, szczęścia i 
pomyślności. 

Czy tylko im się to uda? 
Na podstawie dotychczasowego charakteru 

pracy Włóczęgów rozsądek każe nam powie- 
dzieć twardo i nieprzyjemnie: 

— Nie. 
„ Jeśli jednak zważymy, że zwłaszcza ostat- 

ni numer „Włóczęgi* przynosi nam nową i 
świeżą samodzielność myślenia, to chce się 
nam powiedzieć: 

— Kto wie. Może. 
.. Pomysł „Włóczęgi*, aby do  przemyślań 
ideologicznych p. Jędrychowskiego zastosować 
olej rycynowy, uważamy za tratny. Cat. 

rr 

CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE POŚRÓD 
1000 CZŁONKÓW KAS CHORYCH, NA GRU- 
ŹLICĘ CHORUJE 122 MĘŻCZYZN — 75 КО- 
BIET! GRUŻLICA ZAGRAŻA KAŻDEMU i 
NIE WIEMY KIEDY DOSIĘGNIE NAS! PO- 
PIERAJCIE WALKĘ Z GRUŹLICĄ, KUPUJCIE 
NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE NA BUDO- 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŻNIE! 

rzył kadry przyszłego wojska polskiego. 
Jak można zestawiać te dwie tak różne 
dziedziny działania?... 

Wyspiański napisał szereg sztuk, któ 
rych współcześni nie rozumieli i które 
na sceniee niezawsze miały powodzenie. 
Piłsudski przygotował kadry regularnej 
armji, stworzył kilkanaście szkół podofi- 

cerskich i oficerskich, wydał kilkaset 

książek z dziedziny wojskowości, miał 
w r. 1913 w kasie Skarbu Wojskowega 
142000 kor. 

Piłsudski w swym czynie był bodaj 
większym poetą, niż Wyspiański w 
swych* utworach, — Wyspiański w swej 
poezji był bez porównania mniejszym 
bojownikiem o państwo polskie, niż Pił- 
sudski. 

Więc jakże można było — i poco? 
-— wciąż zestawiać te dwa nazwiska tak 

różne, choć tak bliskie?.. 
l znowu: właśnie literaci najchętniej 

i najmniej trafnie stosowali to porówna 
nie. Tak w depszy hołdowniczej, wysła- 
nej przez zjazd literatów do. Marszałka, 
było zaznaczono, iż literaci polscy, któ- 

rzy się zebrali, aby uczcić pamięć twór- 

cy „Wyzwolenia*, składają wyrazy czci 
— Realizatorowi wyzwolenia. jak gdyby 
Józef Piłsudski działalność swoją rozpo- 
czął pod wpływem lektury dzieł Wyspiań 
skiego... 

Tak naturalnie jest, że wielka ilość 
ludzi lubi opromieniać się sławą Marszał 
ka Piłsudskiego, ale czy kradzione bla- 

W WIRZE STOLICY 
KWINTO NA DZIKIEJ. 

Bankiera Kwintę, przebywającego na woi 

ności za skromną kaucją, znów wpakowano do 

więzienia. Pretensje pieniężne ma doń 220 o- 

sób, o ogromną sumę miljon dwieście tysięcy 

złotych. Tymczasem syndyk masy upadłościo- 

wej obliczył, że uda się zrealizować  najwy- 

żej 200,000 zł., reszta jest bezpowrotnie stra- 

cona. ; 
Kwinto chętnie wrócił do więzienia na Dzi 

ką. Zna już tam gmach, dozorców, regulamin. 

Martwi się tylko, że niema jego przyjaciela — 

piekarza Turka Abduły Alijewa. 

Gdy Kwinto siedział latem w osobnej celi, 

nudził się strasznie. Aż tu raz na spacerze usły 

Szał, jak wywołują: panie Abdułła jakaś pani 

przyszła do pana, do parlatorjum... 

— Niech idzie do czorta dusza moj! 

Tak się podobała ta odpowiedź Kwincie, 

że zaprzyjaźnił się z Turkiem. Umieszczono 

ich we wspólnej celi, Abdułła siedział za do- 

nosy-swych licznych pracownic, które dowo- 

dziły, źe je gwałcił a oporne pozbawiat pracy. 

„Co za dranie, oburzał się Abdułła, o byle ca 

się obrażają! 

Rozpustny piekarz i bankier zaprzyjaźniłi 

się bardzo. Kwinto chętnie słuchał miłosnych | 

przygód Alijewa, Turek z zainteresowaniem 

pytał jak to można przepuścić tyle pieniędzy. 

Grali też w szachy nieskończone  partje, 

Abdulle przysyłano pyszne wałówki — dzielił 

się z Kwintą słodkim chlebem z rodzynkami. 

Wreszcie wypuszczono obu — za kaucją -— 

prawie jednocześnie. 

Dziś Kwinto jest znowu sam. Więzienie —- 

głupstwo jeśli jest odpowiednie towarzystwo, 

a tu nikt nie może zastąpić sympatycznego, 

wesołego Abdułłę. Kwinto ma za partnera pro- 

staka, co zamordował dwie baby, żadna z nie- 

go atrakcja. Markotny bankier złożył podanie 

do naczelnika, by albo go wypuszczono, alba 

zamknięto też i Abdułłę. K. 

=0-0-0= 

6 zużytkowanie... baniek 
mydlanych 

Na Rosję Sowiecką spada jeden grom po 
drugim. Prasa sowiecka pisze o braku ziem- 
niakow, pisze ostatnio o braku buraków cu- 
krowych, w pismach komunistycznych czytać 
można o niedomaganiach aprowizacyjnych w 
miastach i na prowincji, ale dotychczas niko- 
mu nie było wiadomem, że w laboratorjach 
sowieckich czynione są próby w kierunku zu- 
żytkowania... baniek mydlanych. Do czynienia 
tych prób i doświadczeń przystąpiono z powo 
du dającego się odczuwać braku mydła. Spra- 
wa wzmożenia produkcji mydła już od kilku 
lat nie przestaje być aktualna. Od czasu, kiedy 
przy kolektywizacji gospodarstw — rolnych 
zmniejszyła się w Rosji 'sowieckiej ilość bydia, 
daje się odczuwać znacznie brak tłuszczu, nie- 
tylko do tabrykacji mydła ale i do użytku do- 
mowego, jako środka spożywczego. Niektóre 
sowieckie iabryki mydła postanowiły używać 
namiastki tłuszczu. Inżynier Tregubow doszedł 
do przekonania, że w produkcji mydła można 
zużytkować bańki mydlane. Chociaż brzmi to 
wielce fantastycznie, jednak polega to na 
prawdzie i rozpisuje się o tem prasa sowiec- 
ka. W jednym z ostatnich numerów „Wieczer- 
niaja Moskwa” zamieszczono wiadomość, że 
wspomniany inżynier, doszedł do wniosku, że 
zużytkowane mydła, które podczas prania za- 
mienione zostało na tysiące baniek, można 
wprowadzić znów w stan stały. Próby wyka- 
zały, że z wody mydlanej można wytworzyć 
nie mniej niż 90 proc. kwasów tłuszczowych. 
Woda mydlana bowiem zawiera nietylko 
tłuszcz z zużytkowanego mydła, ale zarazem 
tłuszcz zmyty z pranych tkanin. Wszystkie te 
cząstki tłuszczu przedstawiają owych 90 proc. 
Dla osadzenia tego tłuszczu użyto chlorowego 
wapna. Próbny czynione są nadal a koła go- 
spodarcze zajmują się kwestją, jak wynalazek 
ten zużytkować, aby zapobiec brakowi mydła, 

któń tak bardzo daje się odczuwać. Zazna- 
czyć należy, że mydło, zwłaszcza mydło toa- 
letowe uważane jest za przepych. 

WĘGIEL I KOKS 
GÓRNOSLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Górnosl. „PROGRESS* 
Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowanych wozach 

dostarcza 
WILNO, 

| L L Jsgiellońska 3, 
= s Tel. 811 

EGZYSTUJE OD 1890 r. 
Składy: Kijowska 8 Tel. 999, 

    

  

     
     

        
  

  

ASPIRINY?Q) 
o nabycia we wszysikich aptekach. 

  

  

ski cudzej sławy są potrzebne nieboszczy 
kom, tembardziej takim, jak Wyspiań- 
ski?... 

„Podczas uroczystości krakowskich, 
Wilno było reprezentowane dość liczni». 
Ponieważ odbywały się jednocześnie 
dwa zjazdy: literatów i artystów-plasty 
ków, przeto na gruncie krakowskim zna- 
leźli się przedewszystkiem wileńscy lite- 
raci i plastycy, którzy złożyli na grobi2 
Wyspiańskiego trzy wieńce: od Zw. Li- 
teratów (wieniec ze stu wileńskich palm) 
od Tow. Art. Plastyków (dwie duże pal 
my) i od Wydz. Sztuk Pięknych. 

W Krakowie spotkali się wilnianie: 
prot. B. Bałzukiewicz, W. Charkiewicz, 
prof. Cezarja Ehrenkreutzowa, prot. St. 
Ehrenkreutz, J. Hoppen, W. Hulewicz, 
Kulesza, K, Kwiatkowski, prof. M. Lima- 
nowski, T. Łopalewski, A. Miller, H. Ro- 
mer-Ochenkowska, x. dr. P. Śledziewski, 
prof. Śleńdziński z małżonką, Wierusz- 
Kowalski. 

Zjazdy literatów i plastyków stały 
się wielką rewją współczesnych polskich 
artystycznych sił twórczych. Podobna re- 
wja zostanie zorganizowana za trzy lata 
w Wilnie z okazji odsłonięcia pomnika 
Mickiewicza i w celu nieco, coprawda, 
spóźnionego uczczenia setnej rocznicy 
„Pana Tadeusza”, 

W. Charkiewicz 
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"omni ra wytorzysać zajlda akadem 
WIŁNO. — Nocy wczorajszej władze bez- 

pieczeństwa przeprowadziły w mieście liczne 
rewizje i areszty wśród miejscowych mętów 

komunistycznych. Aresztowano kilkanaście о- 
sób, w tej licźbie kilku studentów. 

Aresztowanych skierowano do dyspozycji 
„władz sądowych, które zarządziły osadzenie 

ich w więzieniu. 

Powodem, który skłonił władze do aresz- 
tów, było ujawnienie zamiarów wykorzystania 
ostatnich niepokojów na USB dla celów akcji 

komamistycznej. 
W ciągu ostatnich dwóch dni w ręce poli- 

cji wpadły materjały stwierdzające, że mene- 

Buldog i sekwestrator 
P. M. G., kupiec i przemysłowiec, miał 

majątek, pięknie umeblowane mieszkanie 
i wspaniałego buldoga. Obecnie nie ma nie 
Majątek z powodu trudności podatkowych 
posiada jego żona, umeblowanie z tychże 
względów odziedziczył najbliższy krewny. 
A buldog? Do ostatniej ch łaził smut- 
ny po apartamentach, w których jego pa- 
ma przytulił z łaski nieobecny najbliższy 
krewny. Ale i jego już niema. Przyszedł 
bowiem sekwestrator. Chciał opisać ume- 
biowanie. 

Ё — Niech pam opisuje — rzekł p. M. G. 
obojętnie — to nie moje. Sprzedane daw- 

no. Oto dowody. 
Sekwestratora podrzuciło. 'Wiobec ja- 

wnych naigrawań nie wyjdzie stąd bez о- 
fiary. Dojrzal wylegującego się w kącie 

buldoga. 
— A ten mops — krzyknął — także 

należy do pańskiego krewnego? 
— Chciał pan powiedzieć: buldog? — 

odparł p. M. G. z uśmiechem złego trium- 
fu mad ignorancją władzy: — ten buldog 
jest moją własnością. Czy chciałby pan 
zasekwestrować buldoga? 

Sekwestratora zalała krew. 
— Kiedy mówię mops, to mops. Da- 

waj pan tego mopsa. 
Nieustraszenie nalepiwszy na buldoga 

odnośną kartkę z pieczęciami, sekwestra- 
tor wziął go.na smyczę i uprowadził. P. 

M. G. żałuje swej ironji. Żałuje swego psa. 
Bo to go czeka? Sekwestrator zaprowa- 
dził go do składu na Wimgrach. Umieścił 
pomiędzy sprzętem domowym, rozstawio- 
mym tam. w obfitości. Pomyśleć: pies, sam 

   

4 jeden, samiuteńki pomiędzy stołami, łóż- 
kami, szafami i kanapami? P. M. G. pró- 
bował odwiedził swego buldoga i przy- 

nieść mu wałówkę. Ale nie puszczają.. 
— Niema tu nijakiego buldoga — 

rzeki woźny. 
— Ależ mój buldog, piękny buldog, 

Reks. Sekwestrator go zabrał. 
— Powiedziałem: niema. Jest pies, co 

go przyprowadził pam sekwestrator. Ale 

powiedział, że to mops. „Pamiętaj, Jan — 
mówi — że to mops. Pilnuj mopsa, jak 
oka w głowie”. Sam go przywiązał, i w 

drzwiach jeszcze krzyknął: mops, mops! 
A buldoga nijakiego niema. 

A pan M. G. przez gardło nie chce 
przejść hańbiące słowo: „mops”*. Niechaj 
iepiej pies zdycha. na radość sekwestra- 
torowi. ` 

— — — 0Оо———— 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„PIEŚŃ NOCY* — „CASINO“. 

— Kiepura się wyrabia. I jako śpie- 
wak i jako aktor. 

Po „Neapolu” widać już znaczny po- 
stęp, tem wydatniejszy, że ujęty w pewną 

programowość pracy. 
Występ sławnego śpiewaka, a takim 

jest dziś Jan Kiepura, pociąga za sobą ze- 

środkowanie uwagi wyłącznie na nim. Na 

scenie lub estradzie nie będzie to raziło, 
lecz film tak ujęty stanie się nudny. Na- 
met światowej sławy tenor, nawet Kiepu- 
ra nie może wypełnić całego metrażu ta- 

śmy. * 
Z drugiej strony trzeba zachować od-. 

powiednią dozę śpiewu, by film był jednak 

popisem śpiewaka. 
Potrafił to uczynić 

nocy” Anatol Litwak. 
Ujął on temat w stylu Rene Claire'a. 

Lekki odcień komedji, trochę wątku ero- 
tycznego i ani odrobiny operowości, — 
Wprawdzie Kiepura śpiewa arje operowe 

ale... w komisarjacie policji, czaruje swoim 
głosem, ale dyskrelmie, bez patosu, zaw- 

sze natomiast z ogromną wenwą i swo- 

bodą. 

"Treść obraca się dokoła przygód sław- 

nego śpiewaka, który znudzony ciągłemi 

występami, uciekł od swojej menażerki i 

ukrył się w podrzędnem miasteczku nad- 

morskiem. 
Szereg sytuacyj już od początku wpra- 

wia widza w' wesoły nastrój. 
Zaczynając od żywej piosenki „Tempo, 

tempo!', przez groteskową, arję podsta- 

rzalej damy, lub imitację pękniętej płyty 
do wspaniałych brzmień mocnego głosu 

Kiepury — melodja podtrzymuje i wiąże 

akcję. 
Role mera miasta i jego córki odtwo- 

rzyli: doskonały Lucien Baroux i dość mi- 

ła, szczególnie w ruchu Magda Schneider. 

Operator ze swej strony dał niezłe u- 

jęcie fotograficzne i śmiało posługując się 

aparatem, wprowadził sporo życia i ru- 

chu do obrazu. 
"W całości film robi dobre wważenie— 

Kiepura na początku i na końcu śpiewa 
wo polsku, specjalnie podkreślając swoją 

sympatję dla polskiej publiczności. 
Dźwięk i głos wypadł w „Pieśni nocy” 

wyjątkowo dobrze. Tad. C. 

OGNISKO — ŽAKS 

Dziś o godzinie 5-tej wu lokalu klubo- 

wym ŻAKS-u odbędzie się mecz pine- 
pongowy Ognisko — ŻAKS. Skład, Ogni- 
ska: Grodnicki, Gryszan, Klukiewicz, Ho- 
penko, ŻAKS-u: Weksler, Gotlib, Czacz- 
kowski, Merecki. 

Dalszy ciąg meczu w sobotę o 6-tej. 
(t) 

reżyser „Pieśni 

rzy komunistyczni skierowują cały swój wysi- 

К na podżeganie do dalszych ekscesów. 

Władze bezpieczeństwa, wobec ujawnienia 
planów komunistycznych, wydały ponadto ca- 

ły szereg zarządzeń natury porządkowej, któ- 
re mają na celu zabezpieczenie spokoju w mie 

ście w przeciągu najbliższych dni. 

Jak najbardziej surowe represje będą stoso 

wane wobec usiłujących zakłócić spokój publi- 
czny lub wywołać zajścia. 

WCZORAJ W UNIWERSYTECIE 

Przez środę sytuacja na USB. uległa pew- 
nemu odprężeniu, tak, że wczoraj do uczelni 

poczęli napływać i studenci - żydzi. 

Jednak już rano w szatni gmachu główne- 

go zanotowano starcia. . 
Przybycie rektora spowodowało pewne u- 

spokojenie. 

Wkrótce potem doszło do nowych zajść 

przed wykładem prof.  Bossowskiego. w saii 

Śniadeckich. 
Studenci 1 roku prawa usuwali żydów z sali 

a następnie z korytarzy. I tym razem inter- 

wenjował rektor. 

Z powodu wynikłych bójek studenci - ży 
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Piątek 

Dzis Q 
Aurelji 
Jutro 

Frazciszka 
M LTEN 

KOMUNIKAT STACJI METEORQŁ.G- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 1 GRUDNIA = 
Ciśnienie średnie: 767. 

Temperatura średnia: +2. 

Temperatura najwyższa: +2. 

Temperatura najniższa: 0 

Opad: ? 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: mgła. 

I PROGNOZA P.I.M.-a 
Rankiem chmurno lub mglisto. W cią- 

gu dnia rozpogodzenie. Nocą przymrozk*. 

Dniem temperatura do 5 stopni. Słabe 
wiatrypoludniowe. 

Wsciiód słońca g. 7,17 

Zachód słońca g. 14,58 

  

  

ŻAŁOBNA 

— W sobotę dnia 3 grudnia o godz. 7 ra- 
no odbędzie się w kaplicy Wileńskiego T-wa 
Dobroczynności nabożeństwo żałobne za wszy 
stkich zmarłych ofiarodawców i  dobroczyń- 
ców T-wa. O czem powiadamia Zarząd. 

NABOŻEŃSTWA 

— W KOŚCIELE SIÓSTR WIZYTEK 
w niedzielę, dnia ll-go grudnia będą od- 

prawione uroczyste Roraty członków Brac 
twa Straży Honorowej o godzinie 7 rano. 

MIEJSKA 

— ROBOTY NA WILJI. — Magistrat 
przerwał roboty na Wilji przy zabezpie- 
czaniu brzegu przy ul. Zygmuntowskiej, 

gdzie od strony nurtu rzeki buduje się 
specjalne okopowisko z kamieni. Zatrud- 
niony przy tych robotach eskawator zostal 
odtransportowany do portu, gdzie spędzi 
zimę. Zakończenie robót nastąpi na wio- 
snę roku przyszłego. 

KOLEJOWA 

— 0 porządek i spokój w pociągach. Wła- 
dze kolejowe porozumiały się z władzami ad- 
ministracyjnemi w sprawie utrzymania porząd- 
ku w pociągach. Szczególną uwagę zwrócono 
na plagę żebractwa. 

Trudniący się żebraniną będą bezwględme 
niedopuszczani na teren dworców kolejowyca, 
a bardziej natrętni będą osadzani w aresz 
ach. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

— Stowarzyszenie Techników Polskich w 
Wilnie. (Wileńska 33) podaje do wiadomości 
ogólnej, że w piątek dnia 2 grudnia r.b. o g. 
8-ej wiecz. p. Wiktor Nowina-Przybylski wy- 
głosi odczyt: „Gazy bojowe, jako środki pod- 
czas wojny”. Wstęp wolny. 

— ZARZĄD STOWARZYSZENIA O- 
FICERÓW w stanie spoczynku w Wilnie 
zawiadamia, iż w! dniu'2 grudnia br. o g. 
18, odbędzie się dalszy ciąg odczytu puł- 
kownika Chrystowskiego Józefa, w sali 

Stowarzyszenia Mickiewicza 22 m. 6, pod 
tytułem: „Wspomnienia z niewoli niemiec- 
kiej”. Wstęp wolny. Goście mile widziani. 

.— KLUB WŁÓCZĘGÓW. W. piątek, 
dnia 2 bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 
odbędzie się 98-me zebranie Klubu Włó- 

częgówi Senjorów. Początek o godz. 19,30. 

Na porządku dziennym referat dra Sewe- 
тупа Wysłoucha pt: „Istota konfliktu 
nae-demokratów z władzą sowiecką w B. 
S.S.R." — Wstęp dla członków bezpłatny, 
„dla gości 50 groszy, dla gości - akademi- 
ków 20 gr. Informacyj w sprawie zapro- 
szeń udziela p. St. Hermanowicz codziennie 
iM godz. między 18—20 w lokalu przy ul. 
Jagiellońskiej 3 m 1 (tel. 99). Wstęp za 
zaproszeniami i miennemi, okazywanemi 
przy wejściu. 

— STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW 
POLSKICH W! WILNIE (Wileńska 33), 
podaje do ogólnej wiadomości, że w. piątek 
dnia 2 grudnia br. o godz. 8-mej wiecz. r. 
Wiktor Nowina - Przybylski wygłosi od- 
czyt: „Gazy bojowe, jako środki walki 
podczas wojny* — Wstęp wolny. 

AKADEMICKA 
‚ „‚ — Zebranie „Koła Połonistów*  nauczy- 

cieli szkół średnich odbędzie się 2-go grudnia 
piątek o godz. 19 m. 30 w lokalu gimnazjum 
państwowego im. SL. Orzeszkowej w Wilnie. 

Na porządku dziennym referat kol. Achre- 
mowiczowej i kol. Stabińskiej-Przybytkowej na 
temat: „Aktualizacja wnauczaniu języka pol- 
skiego. 

— POROZUMIENIE AKADEMICKIE 
STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH poda- 
je do wiadomości. że roraty ogólnoakade- 
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dzi ponownie byli przyjęci przez rektora. 

W godzinach popołudniowych sytuacja na 

USB. była omawiana w stowarzyszeniu studen 

tów żydowskich. 
Wysłuchano sprawozdań z przebiegu ostat- 

nich konierencyj z władzami uniwersyteckiemi. 

Na temże zebranu omawiano ponadto pro- 
jekt wstrzymania się żydów Od uczęszczania 

na wykłady. 

W całem mieście panował w ciągu dnia 

wczarajszego spokój. Patrole policyjne w da:- 

szym ciągu krążą: po ulicach. 

W godzinach wieczornych przed jednym ze 

sklepów żydowskich na uł. Wileńskiej zatrzy- 
mano dwóch rabusiów, którzy usiłowali wybić 

szybę i obrabować wystawę. 

ZAKAZANE ZGROMADZENIE 

Młodzież wszechpolska projektowała urządzić 

wczoraj zgromadzenie w sali przy ul. Orzesz- 

kowej. 

Wobec tego, że nie zostało ono w czas zgło 
szon+ władzom, Starostwo Grodzkie nie zezwo 

liło na odbycie zgromadzenia. Wszechpolacy 0- 

graniczyłi się do zamkniętego zebrania @а 

członków. 

  

miekie będą 11 grudnia br. o godz. 7 w 
kościele św. Jana. ^ 

— AKADEMICKIE KOŁO MISYJNE 
PRZY USB. W WILNIE powiadamia człon 
ków, że dnia 3 grudnia br. o godz. 7-mej 
odbędzie się msza św. misyjna w kaplicy 
00. Jezuitów (Wielka 64). 

RÓŻNE 
— DYREKTOR LASÓW PAŃSTWO- 

WYCH P. EDWARD SZEMIOTH wyje- 
chał w dniu 1 grudnia br. do Warszawy w 
sprawach służbowych. 

— ZIMA TEGOROCZNIA zapowiada 
silne mrozy. Pomyśl czytelniku o tych rze 
szach bezrobotnych, które nie mają ciepłe- 
go przyodziewku. Trudno będzie ich rodzi- 
nom i dzieciom zwłaszcza, przetnwać suro- 
we mrozy. Jeżeli chcesz spełnić dobry u- 
czynek, poszukaj po kątach niepotrzebnych 
Ci łachów, zapomnianych i marniejących. 
Kwestarz Komitetu do spraw bezrobocia, 

który zastuka do druwi "Twego ciepłego 
mieszkania, przyjmie Twą ofiarę z wdzięcz 
nością, a bezrobotni z radością. 

— Odnaleziony kwitarjusz. Zagubiony kwi 
tarjusz sekwestratorski Serja „A“ od Nr. 
204201 do Nr. 204300, zawierający niewykorzy 
stane pokwitowania od Nr. 204209 do Nr. 
204300 opatrzone odciskiem pieczęci okrągłej 
„Urząd Skarbowy Podatków i oOpłat Skarbo 
wych w Brasławiu* został odnaleziony w sta- 
nie niewykorzystanym. 

— Wywóz rękawiczek. Zapotrzebowanie 
na rękawiczki wileńskie zagranicą w ostatnim 
miesiącu znacznie zmalało. 

. W listopadzie na rynki szwajcarskie, nie- 
mieckie, angielskie i amerykańskie wywieziono 
4500 par. Ostatnio wpłynęły zapotrzebowania 
na rękawiczki z państw skandynawskich i bał- 
kańskich 

— Wykroczenia administracyjne, W ubie- 
glym miesiącu władze policyjne za różne wy- 
kroczenia administracyjne sporządziły 2105 pro 
tokułów. Najwięcej było wykroczeń przeciwko 
spokojowi publicznemu (384), opilstwa (210), 
BRA się do przepisów o ruchu (9)) 

== EKSPORT GRZYBOW. — Fabryka 
przetworów grzybów przy ul. 3 Maja 1 
dokonała ostatnio transakcji z jedną z 
firm amerykańskich. Firma ta przez swe- 
go przedstawiciela warszawskiego zakupi 
la w fabryce znaczny transport grzybów. 

Ze względu na tegoroczny mieurodzaj grzy 
bów, cena tych znacznie wzrosła. Mimo to 
srzyby wileńskie na rynkach zagranicz- 
nych cieszą się wielkim popytem. 

— ZWIĄZEK ABSOLWENTÓW 
SZKOŁY HANDLOWEJ. W ubiegłym ty 
godniu odbyło się Zebranie Organ. Związ- 
ku Szkoły Handlowej Dokształcającej Sto- 
warzyszenia Kupców i Przem. Ch. m. Wil- 
na, na którem uchwalono statut Związku 
wpisowe i składkę miesięczną, oraz doko- 
nano wyberu władz związku. Na zebma- 
niu obecnych było 33 absolwentów. Do za- 
rządu ztyiązku weszli kol.: Czerwiński Wł Kozakiewicz W., Lutkiewiczówna J., Lo. 
puszko W., Koniewicz Z. S., Szarakow W. 
Urbanowicz Br. — Do komisji rewizyjnej 
weszli kol.: Szymanowicz R., Klepacki Br., 
Krzywicki Br. — Do sądu koleżeńskiego 
weszli kol.: Jankowski 'W., Rymkiewiez W 
Żemajtis L. 

S ekretarjat związku mieści się: Wi!- 
no, ul. Biskupia 4 m. 4 i jest czynny w 
każdy piątek od godz. 7,30 do 8,30 w. 

— Zachorowania zakaźne. — W ubiegłym 
tygodniu zanotowano w Wilnie 60 wypadków 
chorób zakaźnych. W tej liczbie było 15 zach» 
rowań na gruźlicę i 4 na tyfus. 

i TEATR i MUZYKA 
_ — WIELKI SUKCES ARTYSTYCZ- 
NY „ZYGMUNTA AUGUSTA". Na wczo- 
rajszej premjerze scen dramatycznych St. 

Wyspiańskiego „Zygmunt August“, tłum- 
nie zebrana publiczność była świadkiem 
pelnego sukcesu artystycznego tego dzie- 

ła, które wywarło na sluchaczach potężne 
wzażenie. Inscenizacja, gra artystów, de.. 
koracje, kostjumy, efekty świetlne į mu- 
zyczne, złożyły się na calość pelną stylo- 
wości i nastroju. 

„Zygmunt August" grany będzie dziś 
, jutro 3, i pojutrze 4 bm. po raz drugi, 

trzeci i czwarty w Teatrze na Pohulance 
o godzinie 8-mej wiecz. 

PIERWSZA POPOŁUDNIÓWKA: 
„ZBYT PRAWDZIWE, ABY BYŁO DO- 
BRE". — Znoakomite, pełne humoru i sa- 
tyry „kazania seeniczne* B. Shaw'a zam- 
knięte w trzyaktowej komedjo - satyrze 
„Zbyt prawdziwe, aby było dobre', ukaże 
się po raz pierwszy na przedstawieniu po- 
południowem w niedzielę 4 bm. o g. 4-tej 
pop. w. Teatrze na Pohulance. 

— KOMEDJA MUZYCZNA „LUTNIA* 
Popularne przedstawienia 

barwna i melodyjna operetka Stolza „Sza 
leństwa Coletty* z M. Gabrielli w roli ty- | 
tułowej. 

W przygotowaniu „Fiołek z Montmar- | 
tre'u“ z gościnnym występem znakomitej 

Szaleństwa | 
Coletty*. Dziś i jutro po Koh zniżonych | 

ЭРОМО 

Dymy „Arbonu“ są szkodliwe dla zdrowia 
WILNO. W swoim czasie na Radzie 

Miejskiej podniesiono sprawę materjałów 

pędnych, używanych przez Arbon. Szef 

sekcji zdrowia dr. Safarewicz zapowie- 
dział szczegółowe zbadanie szkodliwości 
wydzielanych przez autobusy gazów i wła- 
śmie obecnie wyniki te są znane. 

Badanie powietrza na ulicach, przez 

które przebiegają autobusy  stwier- 

dziły, że wydzieliny samochodów są sziko- 

dliwe dla zdrowia. 
Dla przechodniów jest to bez więk- 

szego znaczenia. Natomiast dla mieszkań- 

ców z oknami domów bezpośrednio wycho 

dzącemi ma ulicę, szczególnie ma piętrach 

górnych i w porze letniej, wydzieliny gazo 

we stanowią dla zdrowia. duże miebezpie- 

— KOŁO PAŃ PRZY KOMITECIE 
RATOWANIA BAZYLIKI przypomina pu 
bliczności wileńskiej, że koncert, urządza- 
ny staraniem Koła, odbędzie się w sobotę, 
dnia 3 grudnia, o godzinie 20-tej, w Małej 
Sali Miejskiej, Konńska 3. Wiysoki poziom 
artystyczny koncentu gwarantują nazwis- 
ka, które w nim biorą udział:PP: prof. 
Ledóchowska, Piotrowiczowa, prof. Świę- 
cieka, Jodko, Wyrwicz, oraz chór „Echo 
pod dyrekcją prof. Kalinowskiego. Całe 
Wilmo przejęte niepokojem o los swojej 
Katedry, znajdzie się niewątpliwie na tym 
wyjątkowo sym.patycznym koncercie! Bi- 
lety do nabycia w cukemiach Sztralla, ul. 
Miekiewicza 12 i Miekiewicza 22, w pią- 
tek 2 bm. od godz. 18—920-tej, oraz przy 
wejściu na salę, w dzień koncertu, od g. 
19-tej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

— CASINO — Pieśń nocy. 
HELIOS — Wiktorja i jej huzar 
PAN — W każdym pomcie dziewczyna. 
HOLLYWOOD — Góry w płomieniach. 
STYLOWY — Miljon. 

ŚWIATOWID — Halka 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

—ZATRUCIE. — Wczoraj na ulicy W. 
Stefańskej 26 uległ poważnemu zatruciu 
56-letni kupiec Henoch Grinbaus. 

Grinbaus będąc chory, przyjął omyłko- 
wo iwiększą dozę amonjaku zamiast lekar- 
stwia. Zawezwane pogotowie przewiozło 

go w stanie poważnym do szpitala żydow- 
skiego. 

— ŚMIERĆ SAMOBÓJCZYNI. Wezo- 
raj w szpitalu żydowskim zmarła J. Fili- 
pówna z Nowej Wilejki, która zatruła się 
przed kilku dniami esencją octową. 

Przyczyna tragicznego samobójstwa: 
zawód miłosny. Ziwłoki desperatki wyda- 
mo rodzinie. 

— ZAGINIĘCIE. — Do policji wpły- 

nęło zameldowanie, o zaginięciu umysło- 
wo-chorego Jana  Olechnowicza, który 
przed kilku dniami wyszedł z mieszkania 
przy ulicy Archanielskiej 34 i dotychczas 
nie powrócił. 

— MIĘDZY SĄSIADAMI. — Łoszki- 
sowej Annie zam. przy ul. Soltaniskiej 22 
skradziono 50 zł. gotówką i palto męskie, 
Kradzieży tej dokonał Jam! Dubieki zam. 
pod wyżej wskazanym adresem. 

> WISZNIEW 

— ZNISZCZONY NAPIS. — We wsi Kai- 
waryszki gminy wiszniewskiej nieznani spraw- 
cy zniszczyli napisy na kapliczce przydrożnej. 

И 
— AKADEMJA KU CZCI 25-LECIA 

ZGONU STANISŁA'WIA WYSPIAŃSKIE- 
GO. — Dnia 26, 27 i 28 listopada w Sło- 
nmimie odbyły się akademje ku czci 25- 
lecia zgonu St. Wyspiańskiego, urządzone 
staraniem międzyszkolnego koła Polonis- 
tów. Na program złożyły się: 

1) Przemówienie pr. Niwińskiego. 2) 

Koncert orkiestry wojsk. 79 pp. 3) Dekla- 
macja solowa pt: „Błogosław Czyn i Rze- 
szę* słowa St. Wyspiańskiego. 4) Chór 
semin. naucz. męsk.: a) „kupiłem se pa- 
wich piór" St. Wyspiańskiego, b) „Pieśń 
wojenna* Moniuszki Gall. 5) Solo 
skrzypcowe z akomp. fart. w wyk. semin. 

męskiego. 
W części II były: 
1) Deklamacja chóralna „Dzwony”* z 

Kazimierza Wielkiego St. Wyspiańskiego. 
2) Kwartet skrzypcowy sem. maucz. męsk. 

3) „Veni Creator“ wyk. chóru seminarjum 

żeńskiego. 
W części III występował: 
Prolog z „Nocy Listopadowej! St. Wy 

spiańskiego w wykonaniu młodzieży gim- 

nazjum państwowego. 
Na specjalną uwagę zasiuguje piękny 

śpiew seminarzystek z klasztoru, oraz 

„Prolog* wykonany przez uczniów gimn. 

państwowego. 
Podkreślić należy, że ,Prolog" cieszył 

się specjalnem uznaniem publiczności, gdyż 

tak przepiękna dekoracja, jak i techniczne 

wykonanie ról wypadły bez jakichkolwiek 

zastrzeżeń. Prace zatem polonisty gimn. 

państw. p. prof. Lenkiewiczowej i p. Hal- 

skiego nie poszły na marne i pozostaną na 

długo w pamięci publiczności, która tak 

licznie przybyła ma akademję, by oddać 
zasłużony hołd największemu współczesne 

mu poecie i malarzowi. + 

USIŁOWANE SAMOBÓJSTWO 
SZEWCA. — 28-letni Byteūski Szapsel, 

z zawodu szewc, usiłował pozbawić się ży- 

cia przez wypicie trzech buteleczek esencji 

octowej, po uprzedniem wypiciu butelki 

wódki. Desperata odstawiono do szpitala 

miejskiego 'w Słonimie, gdzie udzielono 

mu pierwszej pomocy. Stam jego zdrowia 

narazie nie budzi obaw. 

  

  

  

Najwięcej żądana I 
* na rynkach światowych | 

| ANG. HERBATA i 

JUŻ ZE ŚW EŻYCH ZBIORÓW | 

jest do nabycia w handlaci kolonjaln. 

Żółte opakowanie — łsgodna 

Czerwone 2 — cierpka 

  
  špiewaczki Janiny Kulczyckiej. 

"LYONSA | 

czeństwo, z uwagi na zaburzenia natury 

nerwowej przy równoczesnem sprzyjaniu 
rozwojowi anemji. 

Dymy autobusów wileńskich ponadto 
oddziaływują na błony śluzowe dróg od- 
dechowych i ma spojówki oczu, a to z u- 
wagi na dużą zawartość węglowodorów 
nienasyconych 'w tym dymie. Szkodliwość 
dla zdrowia mnie ulega żadnej wątpliwości. 
Stwierdzone zostało, że wielu mieszkań- 
ców przy zetknięciu się z dymem, ulega 
ciężkim zaburzeniom chorobowym. 

Powyższe wyniki badań zostaną peda- 
me do wiadomości magistratu, jak i ko- 
misji Arbonowej, które wycigną z tego 
należne konsekwencje. 

  

lidžk 
— W OBAWIE PRZED: WYDZIEDZI- 

CZENIEM ZAMORDOWAŁ MATKĘ I 
JEJ KOCHANKA, A SŚWIEGO SZWAGRA 
Na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego 
w Lidzie, zasiadł wczoraj z więzienia mie- 
jaki Afanazy Karziuk 1. 27, mieszk. wsi 

Krażyna gminy i powiatu wołożyńskiego, 
oskarżony o zamordowanie swej matki i 
jej kochanika. Według aktu oskarżenia 
sprawa przedstawia się następująco: 

Dnia 29 maja bir. Afanazy Karziuk i 
szwagier jego Wincenty Wimeol lat 42, 
paśli ma pobliskiem pastwisku konie i kro 
wy. W pewnej chwili pomiędzy nimi pow 
stała kłótnia, w trakcie której Karziuk 
skoczył do znajdujących się obok krzaków 
i złapawszy ukryty tam karabiu, oddał do 
uciekającego Wincola strzał, kładąc go 
trupem na miejscu. 

Po dokonaniu tej zbrodni Karziuk 

  

„przybył do domu, zjadł śniadanie, poczem 
wrócił z powrotem na pastwisko, zabrał 
zwłoki 'Wineola i zaniósł je do rowu i pod- 
palił. Widoczne we wsi, wielkie ognisko, 
zaalarmowało mieszkańców. W tym cza- 
sie Karziuk powrócił do wsi trzymając w 
ręku karabin. Naprzeciw, niego wybiegła 
matka 62-letnia Paraska i przeczuwając 
coś złego, zapytała się o Wincola. Karziuk 
nie nie mówiąc, zmierzył się z karabinu 
na oczach mieszkańców! do matki, jednak 
patron nie wypalił. Wówczas matka rzu- 
ciła się na kolana ze słowami: „synok nie 
zabijaj”, na co Karziuk odpowiedział: „ja 
uże nie wasz synok' i z całym rozmachem 
uderzył matkę kolbą karabinu w głowę, 
a gdy ta zalana kmwią zwaliła się na zie- 
mię, szaleniec pobiegł do mieszkania i 
wziąwszy ztamtąd siekierę, podbiegł do le 
żącej ma ziemi matki, uderzył ją kilka ra- 
zy w! głowę, zabijając ma miejscu. 

Po dokonaniu straszliwego morderst- 
wa Karziuk zabrawszy z sobą karabin, u- 
ciekł w niewiadomym kierunku nie zatrzy- 
mywany przez nikogo. Po jakimś czasie 
dostał się on na teren Rosji, Sowieckiej, 
jednak zostął ztamtąd wysiedlony. Przez 
dłuższy czas tułał się Karziuk po lasach, 
aż dopiero w. dniu 3 listopada br. zostal 
przez policję przyłapany i osadzony w 
więzieniu lidzkiem. 

Stanąwszy iwiczoraj przed sądem, Kar- 
ziuk opowiedział następując historję: 

Matka jego, wdowa lat 62, od czasu 
śmierci swej córki a żony, Wimeola utrzy- 
mywała stosunki: miłosne ze swym zięciem 
42-letnim Wincolem. Takiemu stanowi 
rzeczy oskarżony usiłował się przeciwsta- 
wiać, za eo był nieludzko maltretowany 
przez. ową parę kochanków. Pewnego dnia 
dowiedział się, że matka pod mamową 
Wincola zapisała ma swego kochanka 5 
dziesięcin ziemi, nie licząc się wcale z po- 
zostałemi dziećmi, t. zn. z oskarżonym i je 
go siostrą, obecnie znajdującą się w Ro- 
sji. Oszołomiony taką wiadomością, posta 
nowił zemścić się na swoim krzywdzicielu. 

Nie chciał go zamordować, lecz właśnie w 
dmiu krytycznym po wywołanej kłótni, 
Wincol 'wiedząc również o ukrytym w krza 
kach karabinie usiłował pierwszy doń się 
dostać, lecz on. go uprzedził i... (dalej wia- 
domo). 

Po przeprowadzonej rozprawie i zba- 
daniu świadków, którzy o oskarżonym wy 
dali dobrą opinję jako o człowieku dobrym 
i spokojnym, skazał go na osadzenie w 
więzieniu na przeciąg lat 10 z pozbawie- 

niem praw. Wizględnie niski wymiar kary 
Sąd umotywował dobrą opinją oskarżone- 
go i tem, że działał pod wpływem silnego 
wzruszenia i doznawanej krzywdy. 

Przewodniczył rozprawie sędzia Toma 
szewski z udziałem sędziów: Landfisza i 
Borysowa, oskarżał viceprokurator Bamie- 

wiez, bronił adwokat Szyszkowski z Wilna 

— 17-TO LETNI KOMUNISTA SKA- 

ZANY NA 1 ROK WIĘZIENIA. Na ła- 

wie oskarżonych lidzkiego Sądu Okręgo- 

wego zasiadł onegdaj mieszkaniec wsi Ha- 

niewicze gm. Skidel pow. szczuczyńskiego 

17-letni Jan Pietuszek, oskarżony o dzia- 

łalność antypaństwową, jako członek K.P. 
7.B. —Pietuszek aresztowany został przez 
organa. policyjne w dniu 1 maja 1932 roku 
wie wsi Mikławszczyzna gm. kamionkow- 
skiej w chwili, gdy rozrzucał ulotki komu- 

nistyczne obok cerkwi. Jak daleko zaan- 
gažowany w pracy komunistycznej był 
ten młodociany komunista świadczy fakt, 
że ukazały się w okolicy ulotki o jego are- 
sztowaniu, wi których nazywano go mę- 
czennikiem proletarjatu. 

Poza rozrzucaniem ulotek Pietuszkowi 
zarzucono wywieszenie sztandaru komunis 

tycznego obok cerkwi w Miklaszczyźnie. 
W chwili aresztowania Pietuszek zróbił so 
bie harakiri w: brzuch wobec czego musia- 
no go odwieźć do szpitala. Na przewodzie 
sądowym do winy się nie przyznał, jednak 
szereg świadków zbadanych przed Sądem 
potwierdziło jego mależenie do KPZB. — 
Sąd po przeprowadzonej rozprawie skazai 
Pietuszka na 1 rok więzienia, oraz pozba- 
wiienie praw. na przeciąg lat 2. Przewodni- 

czył rozprawie sędzia Tomaszewski przy , 
udziale sędziów Landfisza i Borysowskie- 

o, oskarżał viceprokurator Baniewicz. 
— OBŁAWA AKCYZOWA —° 

Inspektor Urzędu Akcyzowego w. Lidzie p. 
(Ciechanowicz iw! asyście p. Narkiewiicza, 
dokonał ostatnio obławy ma nielegalnych 
handlarzy wódką 'w Lidzie, uwieńczonej 
pozytywnym skutkiem. Mianowicie wykry 

(Dalszy ciąg kroniki ludzkiej na str. 4-tej) 

> 
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Smuga pod Bronistawą 
Explicatio: (W liczbie różnych związ- 

ków i organizacyj młodzieży akademickiej 
wileńskiej wymienić należy ZPMD—Zwią- 
zek Polskiej Młodzieży Demokratycznej: 
obejmuje on, młodzież radykalną. Młodzież 
ta wydaje czasopismo Smuga, które uka- 
zuje się czasami jako dodatek przy „Kur- 
jerze Wileńskim. Przebojowe nazwiska 
współpracowników! Smugi brzmią: Głu- 
chowski, Kotlicki, Dawidowicz, Bujnow- 
ski i Klukowski. Z dniem wczorajszym 1 
grudnia redakcja Smugi postanowiła urzą 
dzać raz na miesiąc wieczory publiczne pt. 
Żywa Smuga '»i lokalu cukierni Bronisła- 

wa przy ul. Wielkiej. Wejście bezpłatne. 
Consommation: od pół czarnej. Bronisława 
poszła Smudze na rękę. Umowę zawarto. 

Relatio: O ósmej punktualnie jestem 

u Bronisławy. Długa sala całkiem pusta. 

Tylko w kącie pod lustrem siedzi sześciu 
mlodzieńców. Jeden z nich ma ładną ró- 
żową koszulę i mówii najgłośniej, z wenwą 

i brawurą. To Dawidowicz — śpiewak u- 
kraiński. Młodzieńcy maradzają się, czy- 
niąc ostatnie przygotowania do występu. 
Zamawiam całą czarną. Czekam. O wpół 
do dziewiątej sala jest pełna. Niewiado- 
mo, jak się to stało. Ni stąd mi zowąd 
młodzieńczy tłum płci obojga zajął wszyst 
kie stoliki. Starych prawie nie widać: je- 
den czy dwóch ojców,, którzy przyszli de- 
lektować się swemi pociechami, i dwóch 
kelnerów, patrzących na tłum rozradowa- 

mym wzrokiem. 
Zaczyna się. Pierwszy numer progra- 

mu wypełnia p. Głuchowiski. Mówi, mówi, 
mówi. Ekstrakt da się ująć krótko: młe- 
dzież radykalna pragnie oddziałać na star 

sze pokolenie i wciągnąć je do wielkiej 

twómczej pracy w przebudowie ustroju spo 
łecznego. 

Numer drugi należy do p. Kotlickiego. 
Mówi, mówi, mówi. Kwintesencja? Cywi- 
lizacja europejska jest. w upadku; myśmy 
się ciągnęli w ogonie Europy (tak powia- 
da) ; przyszłość należy do młodego pokole- 
nia, które podejmie trud przebudowy 5ро- 

łecznej. 
Numer trzeci: występ p. Dawidowicza. 

Przy akkompanjamencie gitary śpiewa on 
piosenkę ukraińską. 

Numer czwarty: p. Głuchowski mówi, 
mówi, mówi o pacyfiźmie i militaryźmie. 
Wniosek: tylko przebudowa ustroju spo- 
łecznego nauczy ludzkość nowego pacy- 
fizmu. 

Numer piąty: deklamacja wiersza po- 
ety komunistycznego Broniewskiego. ы 

Numer szósty: ukazuje się p. Bujnow- 
ski, zapowiedziany żartobliwie przez p. Da 
widowicza. Wygłasza odczyt pt. Nowa e- 
tyka”, Mówi, mówi, mówi. Sens taki: ety- 
kę trzeba zmienić; dawna etyka, oparta 
ma. podwójnej moralności, na podwójnej 
buchalterji burżuazyjno - chrześcijańskiej 
musi ustąpić miejsca nowej etyce, która 
nazywać się będzie etyką pracy. 

Numer siódmy: p. Dawidowicz śpiewa 

ukraińską piosenkę pt. Marusia. Akompa- 
njuje sobie na gitarze. Ech, Marusia, po- 
kochaj mene... 

Numer ósmy: deklamacja. wiersza Ło- 

bodowskiego o Piłsudskim, takim jakim 
był przed trzydziestu laty, i jakim jest 
teraz. W imię Piłsudskiego młodzież dnia 
dzisiejszego rozpocznie rewolucję. 

Zakończenie: kronika: p. Klukowskie- 
go o awanturach antysemickich; kelner: 

płacić! Do następnego wieczoru! 

Impressiones: Naprzód sala Bronisła- 
wy wydaje się jakimś klubem jakobinów, 
jakąś kawiarnią w Palais Royal. Moment 
— a Bujnowski de Dzisna stanie na krze- 
śle jak Desmoulins i zawoła: Aux armes! 
Kotlicki wydaje się Robespierrem, umie- 
jącym napamięć Contrat social, i mającym 
to tylko zmartwienie, że jego kucharka 
mie rozumiała co to jest volontć gėnėrale; 
czerwone ściany cukierni płoną i parują... 
Citoyens, uciekać, krew pachnie w tej 
sali! 

Aie oto lirnik Dawidowicz brzdąka w 
gitarę i płyną melancholijne dźwięki: Ech, 

Marusia! iPolubił ja tebe, polubi ty me- 
ne... Tna—ta—ta—tra—ta—ta... 

Czort znajet, obywatele! Albo przebu- 
dowa, mowa etyka i rewolucja, albo kaba- 

  

ret, Nie rozumiem. wysz. 
=0-0-0>— 

Echa premiery „Zygmunta 
Augusta“ 

Jak się dowiadujemy, na wczorajszej pre- 

mjerze „Zygmunta Augusta“ zauważyć 
można było na sali najwybitniejsze ©80- 

bistości naszego miasta oraz naczelnych 
przedstawicieli instytucyj państwowych i 
społecznych, — widocznie piękny wysiłek 
artystyczny wileńskiego Teatru nie pozo- 

stał bez echa, wywołujące należne zainte- 
resówanie kulturalnych sfer Wilna. 

= 0-0-0= 

Radjo wiieńsaie 
PIĄTEK 2 GRUDNIA 

11,40 Przegląd prasy polskiej, komunikat 
meteorologiczny i czas; 12,10 Muzyka; 14,55 
Program dzienny; 15.00 Utwory Szuberta (pły 
ty); 15,15 Giełda rolnicza; 15,25 Komunikat 
LOPP-u; 15,35 Lekcja angielskiego; 15,50 — 
Muzyka popularna (płyty); 16,40 „W kraju 
czarnych koszuł* — odczyt wygłosi Fularski; 
17.00 Piosenki w wykonaniu chóru Dana, ko- 
munikaty; i dalszy ciąg muzyki; 15,40 Co- 
dzienny odcinek powieściowy; 18,50 Rozmaito- 
ści; 19,00 Polakom na Kowieńszczyźnie! 19,20 
O lnie i wełnie! — pogadanka; 19,30 feljeton 
wygłosi dr F. Burdecki; 19,45 Prasowy dzieun- 
nik radjowy; 20,00 Pogadanka muzyczna; -— 
20,15 Koncert symfoniczny; „Nowa lektura w 
nowej Polsce" (koniec dyskusji); dalszy ciąg 
koncertu symfonicznego;— 22,40 Wiadomości 
sportowe; 23,45 Dodatek do prasowego dzien- 
nika radjowego; 22.35 Komunikat meteorologi- 
czny; 23,00 Muzyka taneczna. 

=0-0-0= 

Ofiary 
Otton Poklewski-Koziełł na rzecz Komite- 

tu do zwalczania bezrobocia 159 zł., zwrócone 
przez Urząd Wojewódzki, jako przebrane za 
paszporty zagraniczne. 

    

  
  

  = — 
CZY WiESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUZLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSÓB, NIŻ 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ  ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŹNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. ' POPIERAJCIE _„DNI 
PRZECIW GRUŹLICZE”! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUZLICZE...



(Dałszy ciąg kroniki lidzkiej) 

to taki nielegalny handel spirytualjami 
na dość szeroką skalę w osławionym „Ва- 
rze Myśliwskim, właścicielem którego 
jest kucharz z awodu Chodyko A., oraz w 
piwiarni Pielakowej przy ulicy Suwal- 
skiej. W obu wypadkach wódkę skonfisko 
wamo i spisano odpowiednie protokuły. 

„FABRYKANTKA ANIOŁKÓW" 

SKAZANA NA JEDEN ROK WIĘZIE- 
NIA, — Przed Sądem Okręgowym w Li- 
dzie toczyła się onegdaj sprawa, z oskar- 
żenia prokuratorskiego przeciwiko miesz- 
kankom Wyołożyna: Pelagji Szaposzniko- 
wej lat 35, praczce z zawodu, Oldze Lew- 
kowiczównie lat. 28 służącej, Janinie Mi- 
chalcewiczównie lat 23 prz yrodzicach i 
Marji Juchniewskiej lat 20 służącej o 
nielegalne uprawianie spędzania płodów, 
zaś pozostałe trzy o poddanie się spędze- 

miu płodów. 
Przeciwko Lensikowiczównie, Michalce 

wiczównie i Juchniewskiej, ma mocy am- 
nestji sprawę umorzono i wezwano je do 

sprawy przeciwko Szaposznikowej w cha- 
rakterze świadków. 

Szapósznikowa odpowiadająca z wię- 

zienia, w którem osadzona została w czerw 
cu roku bieżącego, skazana została na 1 

rok więzienia. Na mocy amnestji zmniej- 
szono jej karę o połowę. 

— NOWE KINO W LIDZIE. Właściciel 
byłego kina „Nimwana', które jak wiado- 

mo uległo spaleniu w: róku bieżącym w 
dniu 13 lipca, p. Jabłoński, otwiera w naj- 
bliższych dniach nowe kino przy ulicy Su- 
wialskiej w domu Wileńczyka (dawniejsze 
wamsztaty Państwowej Szkoły Rzemieśl- 
miczej). Kimo posiadać będzie aparaturę 
dźwiękową, oraz scenę teatralną i wypo- 
sażone będzie w najdogodniejsze urządze- 
nia. 

— ZWIĄZEK ŻYDOWSKICH WŁAS 
CICIELI NIERUCHOMOŚCI I GRUNTÓW 
M. LIDY. W ubiegłym tygodniu powstał 
w Lidzie Związek Żydowskich Właścicieli 
Nieruchomości i Gruntów m. Lidy, który 
mieści się przy ul. Rynek 4. Zarząd związ- 
ku składa się z następujących osób: Mor- 

duch Wileńczyk — prezes, Szimszel Pupko 
— wiceprezes, Chonon Pupko — skarbnik, 
Jakób Baran — sekretarz. Członkowie: 
Benjamin Łando, Josel Ilutowicz. Hirsz 
Pupko. Zastępcy członków: Mojżesz Rafa- 
łowicz. Komisja rewizyjna: inż. Leon Pa- 
pirmejster, Michał Haber kier. szkoły 
powszechnej, Nuchim Rozenberg, zastępcy 
Benjamin Rozensztajn i Jakób Lewin. 
Związek powyższy liczy 135 członków. 

— WIELKI SKUP PŁÓTNA W RA- 
DUNTU. — Ostatnio w Raduniu odbył się 
wielki skup płótna dla wojska, który dzię- 
ki dobrej organizacji Urzędu gminnego, 
przeszedł oczekiwania organizatorów. Za- 
kupiono 1350 metrów po cenie od 9 gr. 
do 1 zł. za metr. 

barańńinicka 
— POŻAR. — W. dniu 27 osz w 

folwarku Pasjany gm. Nowo - Mysz wła- 

ścicielowi tegoż folwarku spłonęła stodoła 
ze zbożem, oraz trzy wozy i bryczka. 

Pożar powstał prawdopodobnie wsku- 
tek zaprószenia ognia przez służbę. 

— NIOZEM JAK W CHICAGO. — Do 
przechodzącej ul. Piłsudskiego właścicielki 

fabryki wędlin Bronisławy Barancewiczo- 
wej w dniu 26 listopada około godz. 20-tej 
podbiegł jakiś opryszek, potrącił ją i jra 
wał z ręki torebkę zawierającą około 200 
zl. gotówką, poczem zbiegł. 

grodźięh zka 
— ZBBRANIE KOMITETU DNI PRZE 

CEIWGRUŹLICZYCH. — W: piątek tj. 8 
bm. o godz. 8-mej wieczorem w lokalu 
T- waPrzeciwgruźliczego przy ul. Bośniac- 
kiej 8 odbędzie się organizacyjne zebranie 
Komitetu wykonawczego „Dni Przeciw- 
gruźliczych*. Dni te odbędą się w czasie 
ed 1 grudnia do 10 stycznia 1933 roku. 

— ZARZĄD WODOCIĄGU SPROWA 
DZA NURKA DO NAPRAWY USZKO- 
DZONEJ RURY. — Celem szybkiej mapra 
wy rury wodociągowej, znajdującej się na 
dnie Niemna, zarząd wodociągów sprowa- 
dza z Gdyni nurka, który naprawi uszko- 
dzoną rurę. W! ten sposób spodziewać się 
maležy, že już w najbliższych dniach 
Przedmieście będzie miało wodę. 

— MECZ BOKSERSKI GRODNO — 
BIAŁYSTOK. — Okręgowy Ośrodek WF. 

w Grodnie urządza w. dniu 9 lub 10 grud- 

mia br. mecz bokserski między drużyną ży 

dowskiego klubu sportowego w: Białymsto 
ku a reprezentacją Grodna. 

— POŻAR. — W nocy na 26 listopada 
we wsi Charcica gm. Skidel w zabudowa- 
niach Kowszyk Wiery z niewiadomej 
przyczyny powstał pożar, który zniszczył 
dóm mieszkalny. Straty wynoszą około 
1600 zl. 

    

    

    

    

KINO 
DŹWIĘKOWE 

nŚWIATOWID" 
GRODNO, Brygidzka 2. 
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Poczetek saansów 
og 515. — 8, — 16 

Stilmowane arcydzieło prof A. Ossendowskiego 

Pierwszy polski film dźwiękowy wykonany całki wicie w Atryce, 

opiewa idyllę miłosną i zazdrość w cieniu palm na pissku 

Sahary. W roli gł. N. 

s Na gwiazdke! колуаакие 
FIRMA RADJOWA „„KŁINNEEĘĆ 

Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 

POLECA ZA 160 ZŁ. GoTówkĄ 
s-iampowy odbiornik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

Na gwiazdkę! "okazji 

nowogfódzka 
— # POSIEDZENIA KOMISJI WOJEW 

KOMITETU DO SPRAW FINANSOWO- 
ROLNYCH. — Na posiedzeniu Komisji, 

odbytem w dniu 30 listopada pod przewod- 
mictwem p. wojewody Stefana Świderskie- - 
go rozpatrzono kilkadziesiąt spraw bieżą- 
cych, zgłoszonych przez zainteresowanych 

rolników. Ze spraw większej własności m. 
inn. Komisją rozpatrywała i zaopinjowa- 
ła przychylnie: sprawę 10-letniego wyrę- 
bu lasu p. H. Brońskiej, sprawę parcela- 
cji oddłużeniowej p. K. Wołk - Karaczew- 

skiego, poprzeć starania o prolongatę i 
bonifikatę p. Fabjanny Godlewskiej z Syn 
Ikowicz II, oraz sprawę parcelacji oddłuże- 
niowej p. A. Jundziłłowi, maj. Iwacewicze- 

Hrudopol. 
— OBNIŻENIE OPŁAT ZA ROZMO- 

WY TELEFONICZNE MIĘDZYMIASTO- 
WE. — Z dniem 1-go grudnia wileńska dy 
rekcja Poczt i Telegrafów zniżyła oplaty | 

za rozmowy telefoniczne międzymiastowe, 
przeprowadzane z dowolnej stacji abonen- 
towej, złącznej jednak na terenie danego 

powiatu, co i stacja wywołująca, Tak sa- 
mo zniżone zostały opłaty za rozmowy z 
wezwaniem do rozmównicy telefonicznej. 
Opłaty te wymoszą obecnie za. 3 min. jed- 

mostkę 30 gr., zamiast dotychczasowej o- 
płaty 60 gr., oraz 90 gr. zamiast 1,80 7a 
rozmowię pilną. 

— CO GRAJĄ W KINIE MIEJSKIEM 
Dziś i dni mastępnych „Ronny“. 

— BAZAR PRZEMYSŁU LUDOWE- 
(GO W NOWOGRÓDKU. — Trudności go- 
spodarcze obecnej chwili — przykuwają 
uwagę sfer gospodarczych, ludzi zaintere- 
sowanych i całego społeczeństwa. Nakan- 

wie doświadczeń poznajemy i uczymy się 

życia, praktycznego rozwiązywania palą- 

cych zagadnień. Na niektórych odcinkach 

naszego życią gospodarczego, nielicznych 

może, dzięki inicjatywie, dzięki instynkto- 
wi — uzyskaliśmy pewne rezultaty, któ- 
semi pochlubić się można. 

Na terenie Nowogródczyzny tak 
chlubne i dodatnie rezultaty osiągnięto m. 
inn. i w dziedzinie przemysłu ludowego, 
przy pomocy Bazaru Przemysłu Ludowe- 
go, zorganizowanego jeszcze za czasów do 
brej konjunktury gospodarczej, z inieja- 
tywy ówczesnego 'wojewody Nowogródz- 

kiego p. 7. Beczkowicza. Zapoczątkowana 
naówczas praca w Bazarze Przemysłu Lu- 

dowego, naginając się do potmzeb i kon- 

junktury — weszła już na tory prowadzą- 

ce do prawdziwego rozwoju, siłą uzyska- 

nych wyników. 
Na uzasadnienie tego twierdzenia wy 

starczy suma obrotów Bazaru, która za 0- 

statni okres roczny wymosi kwotę około 

ówierć miljona złotych. A więc blisko 

ćwierć miljona uzyskali rolnicy z terenu 

paru powiatów, sprzedając swe wyroby 

iniarskie. Biorąc pod uwagę, że obrót o- 

pierał się głównie na tkaminach užytko- 

wych, dla potrzeb wojska i przemysłu, na 

miejsce w yrobėw z juty i bawełny — ja- 

snem się staje, że w ten: sposób rolmietwo 

uzyskało nowe źródło zbytu, nowe орат- 

cie materjalne, tak cenne w obecnych cięż 

kich czasach. Możliwości w tym kierunku 

rozszerzają się, dzięki zrozumieniu i popar 

ciu miarodajnych czynników rządowych, 

dzięki stałej penetracji Bazaru jako insty 

tucji handlowej i placówki gospodarczej. 

Już preliminarz ma. rok. bieżący tj. 1932- > 

— obliczony jest na sumę 626.380 zl. 

Przewidywać mależy, że zrealizowany z0- 

stanie z nadwyżką, a to na podstawie do- 

tychczasowych zamówień. 
Niewielkie stosunkowo zyski Bazaru 

(około jeden i ćwierć procent sumy bilan- 

sowej), — świadczą, że placówika nie jest 

obliczona na zysk a jedynie na spełnienie 

roli lącznika między producentem a od- 

biorcą. Bazar nie jest pośrednikiem w ca- 

łem tego słowa. znaczeniu, bowiem i praca 

w Bazarze — opierała się głównie na pra- 

cy bezinteresownej kilku osób, oddanych 

sprawie bezinteresownie. 
Obok rolnika - producenta i nasza bie- 

dota  malomiasteczkowa znajduje, acz 

skromne dochody przy szyciu potrzebnych 

asortymentów towaru. 

Ostatnio nawiązano kontakt, handlowy 

z tafiemi ośrodkami jak Gdynia i Lublin, 

celem wozszerzena rynków zbytu na tka- 

niny wzorzyste. Jest madzieja, że osiągnię 

te zostaną dodatnie rezultaty i w tej dzie- 

dzinie. W dalszym ciągu czynione są sta- 

ramia w kierunku rozszerzenia rynków 

zbytu na tkaniny użytkowe, przez mzyska- 

nie dostaw. dla iwojska — obejmujących 

nowe asortymenty tkanin, w kierunku u- 

zyskania dostaw monopolowych i w prze- 

myśle. 
'Pozatem Zarząd Bazaru zamierza syste 

matycznie rozszerzać terenowo działalność 

Bazaru. Początkowo trudno było ten po- 

stułat zrealizować, gdyż chodziło nie tylko 
5-0 

Dziš wstep od 75 gr. 

Ney, E Bodo, M. Bogda, A Brodzisz, 
W- Conti p. t. 

GŁOS PUSTYNI 

  

Na gwiazdkę! 3. 

P. K. O. 82.157. 
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Na gwiazdkę! 

SISU Ši 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

o zaopatrzenie się w! towar, lecz trzeba 
było odpowiednio nastawiać produkcję, 
według wymogów zamawiających, trzeba 
było uczyć producentów. jak mają towar 
wykonać. Szerszy zasięg terenowy, nara- 
zie ze względów! materjalnych był niemoż- 
liwy. Teraz, kiedy pierwszy etap został 

osiągnięty — łatwo będzie teren działal- 
ności Bazaru rozszerzyć. Tembardziej, że 
i materjalnie podstawy Bazaru zostały 
nieco wzmocnione. 

W skład władz Bazaru na rok bieżący 
weszli: p. wojewoda Stefan: Świderski ja- 
ko prezes Rady Nadzorczej ma miejsce do- 
tychczasowego prezesa p. wojewody Z. 
Beczkowicza, oraz jako członkowie pp: 

senator Konstanty Rdułtowski, prezes Cz. 
Dębicki, jako zastępcy pp: Saturnin O- 
siński i Elżbieta Krasicka. Zarząd stanc- 

wią pp: inż. Wincenty Smólski — prezes, 
Stanisław Brochocki, Róża ks. Czetwertyń 
ska, prezes L. Wojno, Helena Bokunowa. 
Amiela Godlewska — viceprezeska i Piotr 

Sianożęcki — sekretarz. 

„ŁYŻWY | i 

| | Największy wybór. — Najlepszy gatunek. | 

Najniższe ceny poleca Przedstawicielstwo 

DUNLOP adóńska 6. tu 421 | 

    

  

  
  

  

Skład Kon<vgnacyjny Fabiyk 
Włókienniczy 

Z. KAZAŚRI 
Wilno, Wielka 36. 

Jaż nadesily 

Ostatnie nowości sezonu 
między Angora we wszystkich 
innemi kolorach 

sprzedaż detaliczna 
po cenach 

E hurtowo-fabrycznych = 

  

  

SKLEP OBUWIA 

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

śniegowców po censch bardzo niskich. 
  

  

ЗА Frteaców, Pania, Fiatarmoj 
K. Dąbrowska 

(F-ma istnieje od r. 1874) 

Ипо, Niemiecka 8, m. 11 
  

  

KRAWIECKIEPOGOTOWIE 
damskie, męskie i dziecinne 

L, P с ul. Portowa „WILNIANKŁ” telef: n 
№ 10 19 12 

Przyjmuje wizelką garderobę damską, 
męską i dziecinną- do nicowania, prze- 
róDki, odświeżania reperacji, presowa- 
nis, czyszczenia, prania chemicznego 

i łerbow ania, 
Na miejscu poczekalnia 

Na telefoniczne wezwanie tel. 19 12, 
wysyłamy gońca, który zabiera 1 odwozi 
za pokwitowaniem wszelką garderobę 
A zatem, tanio solidnie i dobrza. 

TO NASZA REKLAMA |!!! 

FABRYKA й 
i SKŁAD M E B LI 

Spółka z ogr. odp. 

Wlino, ul. Tatarska 20, 
dom własny. Istnieje od 1843. 
Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 

т Szaty, biurka, krzesła dębowe 
i tp. Ceny znacznie zniżone. 
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Spróbujcie-porównajcie 
a Kaka» się 

wina wytwórni 

МОМЕНЕ 
WILNO 

są stare — leżałe mocne | zdrowe. 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 

  

  

były majster firmy 

„Paweł Bure“ 
Poleca zegarki, biżuterie, 
srebro, platery or:z wsz:lką 
naprawę po cenach znacznie 

zniżonych 
Wilno, ul Ad. Mickiewicza 4 
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Dom Handlowy 

K. RYMKIEWICZ 
Wilno, A. Mickiewicza 9 

Kalosz i Śniegowców 
damskich, męskich i dziecinnych 

Najnowsze fasony. Ceny niskie. 
ТТ 

  

  

Najprzedniejszy świeży . 

RYBI TRAN 
otrzymano w Skł. Apt. 

PRUŻANA в 
ul. Ad. Mickiewicza 15, 
vis-a vis Hotelu „Georges 
Telet. 482 Egz. od 1890 r, 

Cena tegoroczna znacznie zniżona 

=     
    

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJ/ING 
Wielka 47, tel. 15-41 

„„PIE$ŚŃ NOCY** 
Uwaga! Film ten odznacza się niebywałą Pica i czystością odtworzonego dźnięku. 

, B i 10.15. W dnie Świąt. o godz. 2 ej. 

Dziś ! Największy snkces kinematografji europejskiej 

dozwolone — Ssase: 4, 

w którym śpiewa 
nasz sławny rodak JAR KIEPURA 

Dla młodzieży 

  
Dżwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

Wkrótce na naszym ekranie. 

Film nad filmy! 

Dzieje najgłośniejszej kobiety -szpiega 

W rewelacyjnej obsadzie: GRETA GARBO, ROMAN NOV2RRG, 
RATA HARI 

LIONEL BARRYMORE, LEW! STONE. 

  

Dźwiękowe kino 

"PAN" przeboju śpiewno- 

rowodzenie w całej pełni! 

ALBERT PREJEANŃ, 
„W KAŻDYM PORCIE DZIEWCZYNA” 

bożyszcze tłumów, król piosenkarzy francuskich, czaruje 
swoim śpiewem i olśniewa swoją kreacją w najnowszym 

Przepych dalekich mórz i 

  

  

dźwiękowym ł znych i poła- Wielka 42, tel. 528 din dail špeui WZYScY spleszcie tiszći słonecznych portów 

Bziś! Ulubieniec publiczności IWAN PETROWICZ w najgłośniejszem arcydziele genjalnego 
Dzwiękowe kompozytora PAWŁA ABRAHAMA. 

Kino 

„Helios“ Film w języku rosyjskim i 

WIKTORJA I JE) HUZAR 
francuskim.- -Porywajaca akcja toczy się na Węgrzech, w 

nji i Rosji Sowieckiej. Oszałamiająca w rozmachu wystawa! —Z pow wysok wWaii 
Wkró:ce „Gh I JEGO SIOSTRA" w relacn giównych Wlasta Burjan i Ann» Ondra 

Rosji Carskiej, fape- 
artystfilm dla młodziezy dorw 

  

Dźwiękowe kine 

HKOLLYWOGD 
Mickiewicza22 

tel, 15-28.   
  

opoje się najtaniej watę, watolinę, wszel. 

kie podszewki, jako 

satyny, beki, fojdeszyny, podszewkę rękawo: 

wą, kieszeniowe, płótna krawieckie i t. p. 

w sklepie bławatnym „,TKANINY TANIE'* 

S. Ciszewskiego, Wiłeńska 31. 
  

OBWIESZCZENIE. 

Na podstawie par. 84 przepisów egze- 
kucyjnych (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 580 
z 1932 r.) Urząd Skarbowy na powiat 

Brasławski niniejszem podaje do powsze- 
chnej wiadomości, iż iw dniu 13 grudnia 
1932 r. w lokalu przy elektrowni m. Drui 
odbędzie się sprzedaż z licytacji motoru 
ropnego firmy „Perkun*, należącego do 
Taubmana Wulfa, Kowieńskiego Abrama 

i Rywoszy Załmana, zam. w Drui, a za- 
jętego na pokrycie zaległości podatkowych 

Cena wywoławcza 600 złotych. Reflek- 
tanci przed rozpoczęciem licytacji winni 
złożyć 'wadjum w wysokości 10 procent ce- 

ny wywoławczej. 
Motor można oglądać w dniu licytacji 

przy elektrowni w Drui od godziny 9-tej 
rano. 

Kierownik Urzędu Kozubski. 

POLSKI ZAKŁAD: ELEKTROTECHNICZNY 

ELEKTROFON 
inż. S. KUBILUS 

Nowoczesna stacja ładowania akumulato- 
rów (dostawa bezpłatna) 

Instalacje siły, światła radja. 
Wykonanie pierwszorzędne. 

ilno, Poznańska 2, róg Wileńskiej, 
1. 14 20. Przyst. autob. '. Nr. 2 Mała 

Pohulanka — Poznańska. 

3 aa PRZETARGU. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwo- 
wych w Wilnie ogłasza przetarg ma dzier- 
żawę restauracji I/II kl. st. Mołodeczno, 
'Turmont, Dukszty, Królewszczyzna, oraz 
bufetów: Mikaszewicze, Zelwa, Czarnawieś, 
Bieniakonie, Bezdany, Druskieniki, Augu- 
stów, Nurzec, Lachwa, Andrzejewicze, О- 
sowiec, Roś, Dubica, Kamienna Nowa, 

Kuźnica, Skrzybowce, Drohiczyn, Bohda- 
nów, Brasław, Zednia, Sokółka i fryzjerni 
Grodno i Nowowiilejka z terminem objęcia 
1 stycznia. 1933 r. 

Termin składania ofert. upływa 13 gru- 
dmia 1932 r. o godz. 12 w: południe. 
Szczegółowe warunki podane są w oglo- 
szeniach wywieszonych na wymienionych 
stacjach i w gmachu Dyrekcji. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie. 

  

  

  

JEDNORAZOWE 

WCIERANIE 

AC 
ULGĘ 

  

  

ŻĄDAJCIE | 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

Dziś! 100 proc. dźwiękowiec produkcji francuskiej 

GÓRY W PŁOŃIENIAC Bohaterska 
slpejskich. Wspaniałe 

epopea dziejów wałk strzełców 
niezrównane zdjęcia 

walk górskich, W rol. gł. LUIS TRENKER i ARMAND BERNARD. Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz, 4-ej 

  

  

  

Parcelacja maj. 

Landwarów 
Działki 

Kcmunikacja pociągami 
Warunki kupna: 

letniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

i autobusem co godzinę, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

część pożyczką długoterminową, 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

į w maj. Landwarów: Zarząd 
| 
|WYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYVYYVYYVYYVYVYV 

Zanim dacie ogło: 
szenie do pism miej- 
scowych wileńskich 

Sprawdzc
ie ceny ogłoszeń i 

żądajcie koszto- 

rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁO WA oraz do 

wszystkich pism TANIO i bardzo 

wygodnie jest załatwić 

za pośrednictwem Вка REKIAMOWŁgO 
S. GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1, 
tel. 82. 

DEE AA: 
Baczność! 

  

a 

3 
"į Mi:klewicza 37, 

  

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- 

suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 

ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, Wy- 

szczuplający (panie). Natryski „Ногтопа“ 

według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 

łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 

do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

; tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 

Dóbr. 

—— ooo 

"LSKarze 
o EA 

Or. Ginsbergį 
choroby skórne wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — I 

i 4 — 8. Tel. 567. 
  

Institot do Bożnió -- 
„KĖVA“ (Paris) 

  

tel. 657, od 11—1 

Rozgladzanie i odświe- 
żanie twarzy. Leczenie 
wąęgrów i pryszczy E 
lektryzacja W.Z.P. 58 
  

VAAAAAAAAAAAAA AAA AA 

Lokale 
TWTYYYYYYYYYVYYYYTYY 

Mieszkanie 
2 pokoje z kuchnią do 
wynajęcia. Dowiedzieć 
się Białostocka 6 — | 
codziennie od 3 pepoł. 
do 4.30 
  

  

  

  

Z powodu -obecnego kryzysu gospodarczego 

poleca na gwiazdkę 

ŁDIRY 
z rozmaitych materjałów i WIZOWY” 

po cenach niebywale niskich 

B.cia CHANUTIN 

WŁASNEGO 

znana 
firma 

wiino, Niemiecka 23, 
Duże kołdry od 12zł. Również wyrabia się kołdry na puchu. 

| p tydzi: ń otrzymujemy ostatnie nowości materjałów na kołdry | firma egzystuje 
od roku 1890 

  

  

$kład sukna, RAK i jedwabiu 

i Kobryński 
wiino, Niemiecka 31. 

BIAŁY TYDZIEŃ 
Wielki wybór towarów płóciennych i lnianych fabryki ŻYRARDÓW | innych 

Ceny według ostatnich redukowanych cenników 

Dnia 28 b. m. rozpoczęliśmy 

ue WIELKA SPRZEDAŻ RESZTEK 
(eny najniższe! 

    Redaktor w.-z. 

>. tel, 

ul, Mickiewicza 4, m. 2, | 

P 

  

OSZUKUJĘ 
POKOJU 

z wygodami niekrępu - 
jąccm wejściem w Śród- 
miešciu, — Zgłoszenia 
kierowsć do admini- 
stracji „Słowa* dla W.G- 

MIESZKAN IE E 
5 pokojowe odremon- 
towane, słoneczne 
wszelkie wygody. Ulica 
Zakretowa 11 wskaże 
dozorca tamże 1-poko- 
ek z kuchnią z wodą. 

i zlewem, 

Ładny pokój | 
umeblowsny do * 
ęcia. Osobne wejśc = 
szelkie wygody, te- 

lefon. Wielka 30 — 23. 

Lekcje 

U DZIELA M 
lekcyj francuskiege 
—korepetycje —niedro 

go. Mickiewicza 42 — 
794 ed 2 — 4 

  

po poł. 

Doświadczony 
korepetytor oe 
za skromne wym 

dzenie lekcji w Wilnie 
lub na prowincji B. M. 
Lwowska 45—2 

Różne 

Potrzebna 
osoba do szycia i re- 
peracji — Warunki na 
miejsca od godz. 3—4 
po poł.. Rzeczna 12— 11 

Dyrekcja Kolonii 
dla psychicznie chorych 

„JANIELISZKI“ 
przyjmuje chorych — 
opieka lekarza.psychjat. 
Całkowite utrzymanie 
80 zł. miesięcznie Po- 
rozumieć się możne te- 
lefonicznie — poczta 
Poluknia, Nr. 1 „Jinie- 
liszki*, 

50.000 zł. 
do ulokowania za za- 
bezpieczeniem hipote. 
cznem. Pośredaicy wy- 
k uczeni, Wiadomość w 
administracji „Słowa”, 

= Stroskana 
żona o zdrowie chorego 
na płuca męża bfaga a 
ciepłe palto i nie wątpi, 
że ofiarowane zostanie 
przez litościwe serce 
pod literą O. w Redskcjć 
Słowa. 

= POPIERAJCIE 

L.0.P.P 

  

  

  

  

  

Witold Tutarzyński.


