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SZKOŁY =SZKOLOM Iie Marszalka J. Pilondskiogo 
Sprawa należytego zorganizowania życia 

społecznego i kulturalnego Polaków, znajdu- 
jących się zagranicą, posiada olbrzymie znacze 
nie. Mamy przecież około 8 miljonów Pola- 

ków, mieszkających na obczyźnie. Są to albo 
obywatele obcych państw, stanowiący t. żw. 

mniejszość narodową, — albo też emigranci, 

którzy z różnych powodów, a n ęściej w 

poszukiwaniu zarobków, na dłuższy czas opuś- 

cii swój kraj. 

Polacy zagranicą są rozproszeni po €a- 

łym świecie, tworzą wiec grupy o bardzo nie- 
jednolitej wartości i sile i często ulegają wy- 

narodowieniu. Szezególnie trudna jest sprawa 

kształcenia dzieci: szkół powszechnych poi- 
skich jest ilość minimalna, — szkół średnict 

tak jakby i nie było weale, — o zakładach 
wyższych ani marzyć. Ponieważ jednak właś- 
nie od młodzieży polskiej zagranicą zależy 

przyszłość środowisk polskich na obczyźnie, 

przeto zagadnienie kształcenia i wychowywa 
nia narodowego młodzieży zagranicą wysuwa 
się na plan pierwszy, jako zagadnienie na- 

czelne. 

Pierwszy Zjazd Polaków z zagranicy, któ 
ry odbył się w Warszawie w r. 1929, omawia- 

jąc całokształt spraw, związanych 2 žycien: 

polskiem zagranicą, zwrócił wielką uwagę na 
sprawę wychowania młodzieży i opracował! 

szereg odpowiednich wniosków. 
Zgodnie z uchwałami Zjazdu, 11 i 12-g0 

grudnia 1932 r. odbyła się przy udziale 120 
osób Konferencja w sprawie wychowania mło 
dzieży polskiej z zagranicy. Konferencja ta, 

po wysłuchaniu przemówienia Prezesa Rad; 

Organizacyjnej Połaków z Zagranicy, marszał 
ka Władysława Raczkiewieza oraz referatów 
dyr. Stanisława Paprockiego — „Wychowanie 
młodzieży polskiej w państwach ościennych 
i wiz. Seweryna Maciszewskiego —— „Wycho- 
wanie młodzieży polskiej na wychodźetwie'*, 
— wyłoniła komisje, które szczegółowo zas- 
tanowiły się nad tezami referentów i opraco- 

wały program działania. с 
Zakończyła się ta Konferencja powoła- 

niem do życia stałej organizacji pod nazwą: 
Komitet Wychowania Narodowego Młodziezy 
Polskiej z Zagranicy przy Radzie Organiza- 
eyjnej Polaków z zagranicy. Na przewodri- 

czącego Komitetu powołano dyr. W. Ambro- 
ziewicza, na stanowisko wiceprzewodnicząceza 
— dyr. St. Paprockiego, — na sekretarza -- 
dyr. T. Piskorskiego. 

Komitet już rozpoczął działalność, czego 
wymownym dowodem jest wydanie informa- 
cyjnej publikacji o stanie szkolnictwa polskie 
go zagranieą i o zamierzeniach Komitetu. 

Opracowany przez Komitet program działa- 
nia już jest wprowadzany w życie, — dowia- 

dujemy się o tem z ostatniego zeszytu Dzien- 

  

nika. Urzędowego Kuratorjun Okręgu Szko!- - 

nego Wileńskiego, gdzie znajdujemy niezmier- 

nie ciekawy regulamin akcji opieki szkół kra- 

jowych nad szkołami polskiemi zagranicą. 

A więc — szkoły — szkołom. Szkoły poi- 

skie na terenie Rzeczypospolitej (w tym roku 

narazie tylko warszawskie) mają się zaopie- 

kować poszezegėlnemi szkołami polskiemi za 

granicą. 

Jakiż jest zakres tej opieki? Na czem ma 

polegać akcja? Regulamin odpowiada na to 
całkiem wyraźnie: 

„Akcja opieki szkół krajowych nad szko- 

łami polskiemi zagranicą obejmuje m. innemi: 
a) wymianę korespondencji pomiędzy 

szkołami i młodzieżą i wzajemne komuniko- 

wanie sobie zdarzeń z życia szkoły i młodzie- 

zy, 

  

b) wymianę fotografij, albumów, pocztó- 

wek, znaczków i charakterystycznych wytwo- 

rów miejscowej sztuki ludowej, 
c) zbiórkę książek na rzecz młodzieży zagra- 

nicznej, 

d) urządzanie w szkołach krajowych od: 
czytów i pogadanek na tematy, związane z 

życiem Polaków zagranicą, emigracji i ekspaa 
sji polskiej, jako też krajów i okolie, w któ- 
rych znajdują się szkoły, będące przedmiote n 
opieki, 

e) przedstawienia amatorskie i t. p. 2- 

prezy w szko:ach krajowych na rzecz szkóż 
zagranieznych. 

f) rozpisywanie przez szkoły lub klasy 

szkół krajowych konkursów dla uczniów szkół 

łub klas zagranicznych na oznaczony temat 

propagandowy, : 
g) uzupełnianie pomocy szkolnych szkół 

zagranicznych, 
h) wzajemne odwiedzanie się wycieczek 

szkolnych, jako też przyjmowanie na czas wa- 

kacyjny przez szkoły lub rodziny uczniów od- 

nośnych szkół uczniów 'skół zagram, 'zaych, 

wzgl. krajowych, 

i) przesyłanie pism szkolnych i wciąga- 

nie młodzieży z zagraniey do współpracy w 
ich redagowaniu '. 

Szeroko zakreślony program braterskiej 
opieki szkół krajowych nad szkołami polskie- 

mi zagranicą niazawodnie zostzuic p:zywitu- 
ny z wielkiem uzneniem przez wszystkick Po- 

iaków, zdającj.» sobie sprawę z powagi za- 
gadnienia, a już tem bardziej przez tych, któ- 
rzy sami chociażby tylko przez krótki czas 
znajdowali się na obczyźnie i wiedzą, jak ko- 
losalne znaczenie ma ściślejsza łączność z oj- 
czystym krajem. ` 

    

Akcja opieki szkėl nad szkoiami zostaje 
wprowadzona od bieżącego roku szkolnego.. 

Narazie, jak zaznaczyliśmy, akcja ta objęła te 
ren Warszawy. 

W stołecznych szkołach średnich i niek 

których powszechnych powstają komitety 

granicy i dowiadują się tam gdzie szkoły 

niowskie, złożone z 8 — 10 uczniów lub ucze- 

nic pod kierownictwem kuratora, przeważnie 

nauczycieli geografji. Komitety takie zwra- 

cają się do Sekcji Szkolnej Komitetu Wycho- 

wania Narodowego Młodzieży Polskiej z Za- 

granicy i dowiadują się tam gdzie szkoły 

polskie zagranicą nie posiadają jeszeze opieki, 

— otrzymują więc szkołę - pupilkę i zaczyna- 

ją się nią opiekować gorliwie. 

Akcja ta nie jest bynajmniej niespodzia- 

nką i rewelacją. Na terenie wielu szkół pol- 

kich prowadzi się taka opieka od kilku już 

lat, — rzecz jasna, tej pracy nikt przeszka- 

dzać nie będzie, — przeciwnie: spotka się ona 

z wielkiem uznaniem Komitetu, który połączy 

rozproszone dotychezas wysiłki i ujmie je w 

konsekwentne ramy organizacyjne. 

Ta właśnie planowa i doskonale przemyX 

ślana organizacja opieki jest nowością, dowo- 

dzącą, że iniejatorzy umieją patrzeć daleko 

w przyszłość i pragną rozszerzyć horyzonty 

przed naszą młodzieżą. 

Nasza młodzież, która wystąpi wobec 

swych dalekich kolegów w roli opiekunów, 

miezawodnie się wzbogaci duchowo i lepiej 

zrozumie, czem jest Polska i polska kultura. 

Młodzież zagraniczna nietylko się wzbogaci, 

ale nieraz będzie uratowana przed zatonięciem 

w obeem społeczeństwie. 

Polak zagranicą różni się od Polaka, mie 

szkającego w kraju, nietylko mniej poprawaą 
polszczyzną, ale i tem, że nieraz posługuje się 
mową polską jako mową odświętną, myśli zaś 

i marzy w języku obeym, — różni się też i 
stosunkiem do Polski, którą zwykle, — nieraz 
"przesadnie, — idealizuje. 

Obeowanie młodzieży polskiej, przedzielo- 

nej granicami różnych państw, górami i ocea- 

nami, — ma olbrzymie znaczenie w dziele 

kształtowania się kultury polskiej. To też trze 

ba pragnąć, aby szkoły krajowe nie czekały 
propozycji nawiązania łączności ze szkołami 

polskiemi zagranicą i saine ubiegały się o zasz 

czyt i miły obowiązek opickowania się szkoła 

mi na obczyźnie. 

Poza granicami państwa, — wciąż trzeba 

to powtarzać! — znajduje się w szkołach oko 

ło miljon polskich dzie Tylko trzy 

tysięcy kształci się w sz polskich lub 

ołach obeych, uwzględni ch naukę ję- 

zyka polskiego. Siedemset t 

polskiej znajduje się pod grozą wynarodowie- 

nia! 

            

    

  

   

    

    

  

   
W najgorszych warunkach znajdują się 

Polacy na terenie Sowietów; w obecnych wa- 
runkach niema mowy © jakiejkolwiek akcji 

pomocy. Bardzo żle dzieje się Połakom na Lit 

wie, — nie o wiele lepiej na Łotwie. 
Z referatu dyr. St. Paprockiego, ogło- 

szonego drukiem, dowiadujemy się o rozpaczli 

wej sytuacji szkolnietwa polskiego na terenie 

tych państw. 
Na Litwie — 

„prowadzona jest przez nauczycielstwo litew 

skie niesłychanie intensywna propaganda anty 

polska, która ma na celu budzenie wśród mło- 

dzieży, również pochodzenia polskiego, odra- 

zy do wszystkiego, eo polskie, ip onania, 

że uległa polonizacji, której, przez miłość do 

Litwy, powinna się wyzbyć całkowicie i jak 

najśpieszniej* *.... 
Na Łotwie — 

„duża część młodzieży polskiej kształei się i 

wychowuje w szkołach łotewskich, w ktć 

jeżeli nawet dopuszczany jest wykład j 

polskiego, to prowadzą go przeważnie nauczy- 
ciele — nie — Polacy, bardzo słabo lub wca- 
le nieposiadający języka polskiego, a nawet 
w stosunku do wykładu religji w języku poi- 
skim są czynione rozmaite trudności 

W Sowietach... 
„Wręcz tragiczne jest położenie mniejszości 
polskiej w Sowietach. Ludność ta, podobnie, 

jak w Litwie, ale w znacznie wyższym stopnin 
prowadzi swój smutny żywot w zupełnej izo- 
laeji od współczesnej Polski. Izolacja ta, prze 
strzegana przez władzę sowiecką po drakońsku 
jest absolutna. O jakimkolwiek kontakcie tej 
ludności z narodem, a tem bardziej z państ- 

wem polskiem mowy być nie może, kontakt 

ten bowiem traktowany jest przez Sowiety, ja 

ko zbrodnia stanu i odpowiednio karany" 

Właśnie: rodakom, znajdującym się tuż 

za miedzą, dopomóc w niezem nie możemy. Ale 

to nie zwalnia nas od czynu, — od roztocze- 
nia opieki nad rodakami, mieszkającymi o wie 
le dalej i choć znajdującymi się w nieco lep- 
szych warunkach, jednak również szukający- 
mi naszej braterskiej pomocy. 

W. Charkiewicz. 

PDT RSS: SET 

Rokowania © traktat handiowy 
niemiecko-francuski 

PARYŻ. PAT. — Minister przemysłu i 
wydał 

  

   

  

   

   

    

handlu Laurent-Eynae przyjęcie ua 

cześć delegacji niemieckiej, przybyłej do Pa- 

ryża celem przeprowadzenia rokowań o trak- 

tat handlowy niemiecko-franeuski. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Wlodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Rach”. 
u0RODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“, 
KLECK — Sklep „, “ 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Koł. „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

NIESWIEZ — uł. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 

NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-8WIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej t 3-2] gr. 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika rekłamow: 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ggłosz: 
co do miejsca. Terminy druku mogą 

  

    

Marszałek Piłsudski wieczór ponie- łacu, a tylko w godzinach popołudnio- 

działkowy spędził w gronie najbliższej 
rodziny, mieszkającej w Wilnie. W dniu parku. 

Marszałek zajęty nale i 
nie opuszczał pa- 

wczorajszym Pan 
swemi pracami 

wych odbył spacer po tarasie od strony 
Pan Marszałek czuje się dosko- 
wygląda świetnie. 
  

  

Sprawa uprawnień Cerkwi Prawosławnej 
WARSZAWA (tel. wł.) Na terenie Najwyż- 

szego Trybunału Administracyjnego znajdzie się 
w najbliższym czasie sprawa uprawnień Cerkwi 
Prawosławnej w dziedzinie udzielania rozwo- 
dów, w wypadkach przejścia z innych wyznań 
na prawosławie. Sprawy tego rodzaju są od dłuż 
szego czasu tematem drastycznych zatargów. 

Obecna sprawa, wszczęta została na pod- 

stawie skargi adwokata warszawskiego Chmur- 

kowskiego, kwestjonującej uprawnienia Cerkwi 
Prawosławnej w tej dziedzinie. Adwokat ten, 
jako pełnomocnik nauczycielki Sobkowej ze 

Lwowa, złożył skargę przeciwko Konsystorzowi 

Prawosławnemu w związku z udzieleniem roz- 

wodu mężowi Sobkowej, po przejściu jego na 

prawosławie. 
W skardze adwokat utrzymuje, że Konsys- 

torz Prawosławny działa jedynie na mocy roz- 

porządzenia Ministra Oświaty i niema w tym 
względzie żadnej podstawy ustawowej. Cytuje 
również liczne wypadki, gdzie już od 600 zł. 
można otrzymać rozwód. Decyzja w tej mierze 
będzie posiadała charakter zasadniczy. 

Niesłychana samowola redzimych bezbeżników 
WARSZAWA (tel. wł.) Dnia 20 paździer- 

nika w Wadowicach, w pow. mieleckim, odbył 
się pogrzeb zmarłego b. prezesa Związku Mło- 

dzieży Wiejskiej, Franciszka Pogorzełka, który 
odmówił przyjęcia ostatniej Posługi Religijnej.— 
W związku z tem miejscowy proboszcz ks. Wój 

cik nie zgodził się na urządzenie okazałego po- 

grzebu, a między innemi zabronił dzwonienia w 

dzwony kościelne. 
Jednakże biorąca udział w pogrzebie miej- 

scowa młodzież, mimo zakazu, ustawiła w koś- 

  

ciele katafalk i dzwoniła przez czas dłuższy w 
dzwony. W dałszymm ciągu nie czekając na od- 
prawienie Mszy Św. młodzież zabrała ciało i 

odprowadziła na cmentarz, gdzie miejscowy dzia 

łacz Stronnictwa Ludowego Franciszek Maj, 0- 

raz Starzyk i Rybak wygłosili nad grobemt mo- 

wy. O samowoii tej powiadomiony został staro- 
sta pOw. mieleckiego, który nakazał wszczęcie 
dochodzenia, celem: pociągnięcia winnych do od 
powiedzialności karnej. 

  

OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. - 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

„—- uł. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoineį. 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch” ! 
į SLONIM — 

| WOLOZYN — 
i 

a milimetr 60 gr. W 

Notatki polemiczne 
ŚWIĘTY JÓZEF (!) KUNCEWICZ 

Kiedy przed paru łaty na łamach naszego 

pisma p. ]. K-i nazwał Świętego Arcybisku- 
pa Połockiego Józefatem Kuncewiczem, redak- 

tor „Przeglądu Powszechnego”, ks. Jan Urban 
złośliwie zarzucił mu, że — „o tym świętym 

wie może tylko coś niecoś ze słyszenia, skora 

nawet imię jego pisze niepoprawnie"... 

(Podług ks. Urbana, należy pisać: Józafat). 
Gdy, stając w obronie p. J. K-ckiego, po- 

starałem się dowieść, że tak dobrze można pi- 
sać Józafat, jak i Józefat, bo właśnie tę dru- 

ga formę uwzględnia Słownik ortograficzny 

prof. ]. Łosia, zaatakował mnie prof. H. Uła- 

szyn, dowodząc, że ani ja, ani ks. Urban nie 

mamy racji, tem bardziej, że święty Józafat, czy 
Józefat Kuncewicz nie miał świętego Patrona, 

— bo imię to jest tylko zniekształceniem imie- 

nia Buddy, żywoty zaś legendarnych Józefatów 
nic wspólnego nie mają z rzeczywistością. 

Spór więc: Józafat, czy Józefat nie został 
rozstrzygnięty, — wówczas, przynajmniej. 

Dziś na łamach „Przeglądu Powszechne- 
go” (Nr. 599) sugeruje się nieoczekiwane 

rozwiązanie sporu „gdyż Święty Męczennik až 

dwukrotnie (str. 165 i 173) został nazwany 

„„Jozeiem Kuncewiczem-... 
Trudno przypuścić, aby to mógł być błąd: 

nie do pomyślenia jest, aby redakcja organu 

OO. Jezuitów nie wiedział, jak ma na imię św. 

Męczennik, — widocznie wi?c chodzi 0 probę 

świadomego _ przeksztaicenia mera... 
Ach, jakież cięgi dostanie sedaxcja „Frze- 

glądu Powszechnego” od ks }. Urbana, tak 

wrażliwego na poprawność pisowni imienia 

Świętego!... 
A może... i w tym wypadku zastosuje o. 

Urban podwójną miarę: to, za co laicy do. 

stają cięgi, zostanie przemilczane dyskretnie, 

bo... W. Ch. 

   

  

  

Oferta angielska dla Niemiec 
Min. Simon o rezbrejeniu 

LONDYN PAT. Na wtorkowem posiedze 

niu Izby Gmin w toku debaty rozbrojeniowej 
przemawiał imieniem rządu minister spraw 

zagranicznych Simon, Mowa Simona naogół 
nie wniosła nic nowego z punktu widzenia za- 
interesowań międzynarodowych, a obliczona 

była na efekt wewnętrzny. 
Simon rozpoczął przemówienie od wyra- 

żenia żalu, że w sytuacji rozbrojeniowej za- 

panowała przesada, której wyrazem jest stałe 
podrażnienie. Rząd gotów jest wysłuchać kry- 
tyki, ale przyjąć może krytykę tę tylko w par 
lamencie. Wystąpienie Niemiec z konferen- 
cji rozbrojeniowej i Ligi Narodów, było zda- 

niem mówcy zgóry przygotowane i było 
związane z sytuacją wewnętrzną. Mówiąc o 
wyborach w Niemczech, Simon dowcipnie pod' 

kreślił, że wybory na posłów odbywają się w 
Niemczech w warunkach, których kandydaci 
na posłów do Izby Gmin, gotowi są pozazdro- 

ścić. 
Brytyjski projekt rozbrojenia — zazna- 

czył mówca — przyjęty był jako podstawa do 
dyskusji przez wszystkich zainteresowanych 
w tej liczbie i przez Niemcy. Simon pod- 

kreślił, że Niemcy powinny wziąć pod uwagę 
znaczne rozmiary rozbrojenia, dokonanego 
już przez Wielką Brytanję. Wydatki w budże- 
cie na cele wojskowe również znacznie się 
zmniejszyły. 

Dalej Simon zaatakował Lloyd George'a 
nazywając go „nową gwiazdą filmową'*, która 
niestety, mówiąc dla filmu, zapomniała O 

tem wszystkiem, co Wielka Brytanja uczyni- 

  

Obredy izby Gmin 
Angija pragnie rokować w sprawie długów — Sprawa Pantere 

LONDYN PAT. — Na wtorkowem posie- 

dzeniu izby Gmin, Neville Chamberlain oznaj- 

mił, że rząd Wielkiej Brytanji zaoiiarował Sta- 
nom Zjednoczonym sumę 7 i pół miljona dola- 
rów na poczet spłaty należności, przypadają- 

cej w dniu 15 grudnia br. 
Prezydent Roosevelt propozycję tę przyjał, 

oświadczając, że nie uważa, by rząd brytyjski 
uchyłał się od spłaty. Neville Chasnberlain za- 

znaczył dalej, że niestety nie było możliwe osiąg 
nąć porozumienie co do ostatecznego uregulo- 
wania sprawy. 

Rząd Wielkiej Brytanji zdaje sobie jednak 
sprawę z trudności, istniejących w tej chwili w 

związku z niepewną sytuacją finansowo-gospo- 

darczą. Rząd angielski gotów jest podjąć w każ- 
dej chwili rokowania w tej sprawie, gdy zosta- 
nie uznane, że rokowania te mogą doprowadzić 

    
Pomnik 

W ubiegłą niedzielę, w ramach obehodn 
„Święta Huberta'* odbyło się w obecności 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i członków 

Rządu z p. premjerem Jędrzejewiczem na cze- 
le odsłonięcie pomnika wzniesionego przez leś 
ników spalskich tertnów łowieckich z głazów 

kamiennych. Na jednym z kamieni wmurowa- 

do korzystnego wyniku, 

W dalszym ciągu posiedzenia, odpowiadając 

na zapytania w sprawie aresztowania w Mona- 

chjum dziennikarza angielskiego Pantera, minis- 

ter Simon oświadczył, że poczynił energiczne 
przedstawienia w tej sprawie u rządu niemiec- 
kiego. Minister Simon domagał się podania do 

jego wiadomości oskarżenia, postawionego Pan- 
terowi, Niemiecki minister spraw zagranicznych 
poinformował ambasadora Wielkiej Brytanji w 
Berlinie, że w stosunku do Pantera nie został 
wydany nakaz wysiedienia. Panterowi przeto 
przysiuguje prawo powrotu do Niemiec. Panter 
— zaznaczył minister Simon — nie pozostaje 
pod żadnem oskarżeniem i nie został bynaj- 

mniej ukarany. 
Ostatnie wyjaśnienie ministra Izba przyjęła 

śmiechem. 

w Spale 
* 

no tablicę z następującym napisem: „Wskrze- 
sicielowi tradycji św. Huberta Panu Prezyden 
towi Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignace- 
mu Mościckiemu — leśnicy spalskich terenów 
łowieckich. *. 

Na zdjęciu pomnik w chwilę 

nięciu. 

  

   

po odsło- 

ła w zakresie samorozbrojenia się''. — Jeżeli 
się żąda fair play dla Niemiec, to żądać mu- 
simy tego również i dla Wielkiej Brytanii 

— oświadczył Simon wśród burzliwej owacji 
całej Izby. Wielka Brytanja dużo zrobiła dla 
Niemiec, ułatwiając im wejście do Ligi, do- 

prowadzając do przedterminowego zakończe- 

nia okupacji Nadrenji i dopuszczając do gru- 

dniowej deklarcji równouprawnienia. 
Ci Anglicy, którzy kamieniami obrzucaja 

własną ojczyznę, nie postępują sprawiedliwie, 
jeżeli zapominają, co Wielka Brytanja uczy- 
nila. Jeszcze większą  niesprawiedliwością 
jest wyzyskiwanie stanowiska Niemiec w wal 
ce wewnętrzno-partyjnej w Wielkiej. Brytanji. 

Francja i Niemcy powinny zapomnieć 
to, co je dzieli i dążyć do stworzenia pła- 

szczyzny współdziałania. Utrzymanie Ligi 
Narodów rząd brytyjski uważa za konieczne 
dla współpracy narodów na rzecz pokoju. 

Go do Locarna, które Wielką Brytanję w 

peini obowiązuje tak samo, jak obowiązuje 

Włochy, to Wielka Brytanja w każdej sytua- 

cji posiada możność powzięcia swojej decyzji. 
SIMON WYRAZIŁ NADZIEJĘ, ŻE 

NIEMCY SKORZYSTAJĄ Z 2-LETNIEGO 

OKRESU, ABY DO LIGI POWRÓCIĆ i w 

związku z wczorajszą mową ministra Neu- 

ratha, zapowiadającą ewentualne propozycje 

Niemiec, wyraża gotowość do dalszych roko- 

wań. 
Simon zakończył przemówienie podkre-- 

šleniem že pokój i rozbrojenie nie mogą sta 

nowić przedmiotu walk partyjnych wewnątrz 

Wielkiej Brytanji, albowiem są zagadnieniami 

obejmującemi całą Wielką Brytanję, jako ta- 

ką 
Mowę ministra Simona przyjęła olbrzy- 

mia większość Izby z wielkiem zadowoleniem. 

ANGLJA WYCOFUJE SIĘ Z ROZEJMU 
CELNEGO 

LONDYN PAT. — Brytyjski minister han- 
diu Runciman oświadczył, że rząd Wielkiej Bry- 

tanji zawiadomił zainteresowane państwa, że z 

dniem 7 grudnia wycofuje się z rozejmu celnego. 

2 

Sensacyjny proces o szpiego- 
stwo 

WARSZAWA (tel. wł.) W Sądzie Okręgo- 

wym w Warszawie rozpoczęła się sensacyjna 

sprawa szpiegowska, na rzecz jednego z państw 

ościennych. Na ławie oskarżonych zasiada 10 

osób. Sprawa ta posiada związek zes prawą zna- 

nego Borakowskiego, oraz tancerki Majewskiej. 

Pośród oskarżonych znajduje się między innymi 

Stela Filarowa, rozwódka, kobieta niezwykiej 
piękności, pozatem Izrael Berkowski, Estera La- 

dowska lat 65, Hermanowicz, znany kryminali- 

sta, następnie brat tancerki Majewskiej — Fran- 

ciszek Majewski. Siostra jego występuje w cha- 

rakterze świadka, specjalnie przywieziona pod 

eskortą z więzienia. 
Na wniosek prokuratora  Guszkowskiego 

Sąd zarządził tajność obrad. 
Bronia oskarżonych adwokaci: Berenson, 

Szumański oraz Pyrchocki. 

Zbezczeszczenie krucyfiksu 
WARSZAWA (tel. wł.) Niejaki Bolesław 

Piaseczny, karany już sądownie, przybył do 

mieszkania swej macochy, urządził tam awan- 

turę i między innemi połamał krzyż. Odłamki 

potrzaskanego krucyfiksu rzucił na ziemię i po- 

deptał nogami. 

Sprawa znalazła swój epilog w Sądzie O- 

kręgowym. Sąd skazał Piasecznego na półtora 

roku więzienia, zarządzając natychmiastowe a- 

resztowanie. 

enia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drSżej. 

być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za 

J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. Księgarnia + 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte <zny. 

Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Majz *. 

Łiberman, Kiosk gazetowy Z 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 
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TELEGRAMY 
WYKAZY OPIESZAŁYCH SUBSKRYBENŃ- 

TÓW POŻYCZKI NARODOWEJ 

WARSZAWA. PAT. W związku z upiy 
wem terminu spłacenia drugiej raty pożycz- 
ki narodowej komisarz generalny zarządził, 
aby placówki subskrypeyjne sporządziły w;- 

kazy, subskrybentów, którzy nie wpłacili dru 
giej raty, celem dostarczenia tych wykazów 
urzędom skarbowym i komitetom obywatei- 
skim. Placówki subskrypcyjne otrzymały też 

polecenie przyjmowania od spóźnionych sub- 
skrybentów drugiej raty, przyczem muszą od- 
notować datę wpłaty i zawiadamiać o tem 
urzędy skarbowe. 

PAŁAC LIGI NARODÓW 

Genewa. PAT. — W dniu 6 b.m „odbyła 
się uroczystość w związku z zakończenieni 
prac budowlanych przy nowym pałaeu Ligi 
Narodów. Po dwu i pół letnich pracach pa- 

lac Ligi jest obecnie pod dachem. Jest to bu- 
dynek o imponujących wymiarach, równy co 

   

    

   
    

  

      
do wielkości pałacowi salskiemu. Obec- 
nie wykonywane będą ur pnia wewnętrzne. 

Ostatecznie gmach będzi i będzie od- 
dany do użytku w 1935 rokn. Budowa ogółea 
kosztowała około 100.000 franków. Na dzi- 

dziejszą uroczyst przybył sekretarz gene- 
ralny Ligi Narodów, przedstawiciele władz 
genwskich, delegaci różnych państw przy Li- 

dze Narodów i t.d. 

WYDALENIE BRATINA Z REDAKCJI 
„IZWIESTIJ '* 

RYGA. Według doniesień z Moskwy, głów 
na komisja kontroli wszechzwiązkowej partji 
komunistycznej zatwierdziła uchwałę zgroma- 
dzenia współpracowników „Izwiestij'', wyklu 

:zającą z partji długoletniego korespondenta 

warszawskiego tego pisma, Kugenjusza Brati- 
na. Bratin ostatnio pracował w dziale polity- 
ki zagranicznej „Izwiestij'*. — Wykluczenie 

Bratina spowodowane zostało ujawnieniem fa 
ktu, że w 1918 r. był on członkiem redakcji 
rosyjskiego pisma monarchistycznego w Kijo- 
wie „Koloko““. Usunięcie Bratina z partji 
komunistycznej pozostaje w związku z prze- 
prowadzaną obecnie „czystką'*. 

SOWIECKIE EKSPEDYCJE KARNE DO 
MANDŽURJI 

LONDYN. PAT. — Korespondeni Reuto- 
ra donosi z Charbinu, że sowiecki oddział 
karny wymordował kilkudziesięciu osadników 
mandżurskich zamieszkałych nad Amurem w. 
pobliżu Pietrowska. Powodem wysłania eks- 
pedycji karnej była odmowa osadników wy- 
dania władzom wojskowym pewnej części zbio 
rów. 

ZJAZD ARTYLERZYSTÓW BYŁEJ ARMJI 
CESARSKIEJ 

LIPSK. PAT. — W Lipsku odbył się w 
tych dniach wielki doroczny zjazd artylerzy- 
stów byłej armji cesarskiej, który zgromadził 

ysięcy umundurowanych uczestników. 
Przez ulicę miasta przeszedł olbrzymi pochód 
propagandowy. Zamykał go korowód armat 
z różnego zaju transparentami, jak: „Żą- 

damy ciężkiej artylerji'* i t. p. 

FUZJA ANGIELSKICH TOWARZYSTW 
CKRĘTOWYCH 

LONDYN. PAT. — „Daily Mail'* donosi, 
że dwa największe angielskie transoceaniezne 
towarzystwa żeglugowe Cunąrd Line i White 
Star line są na drodze do całkowitej fuzji. 

W najbliższym czasie nastąpić ma połą- 
czenie obu linij okrętowych w jedno olbrzy- 

mie towarzystwo, które będzie  rozporządza- 

ło flotą 21 statków o pojemności przeszło pół 
miljona tonn. Towarzystwo to zamierza po- 

djąć natychmiast budowę nowego statku, któ- 
ry będzie największym na Świecie i ma po- 
bić rekord szybkości podróży do Ameryki. 

PODRÓŻ „DARU POMORZA'' 

WARSZAWA. PAT. — Według otrzyma 
nych tu wiadomości, statek szkolny „Dar Po- 
morza'*, odbywający podróż po Brazylji, za- 
winął w dniu 2 listopada de portu Mindello 
na wyspie Sao Vincente. Po  trzydniowym 
postoju „Dar Pomorza'* wyruszył w dalszą 

drogę. Następnym portem będzie Paranagua 

w Paranie, gdzie statek zatrzyma się na kil- 

ka tygodni dla przeprowadzenia ćwiczeń lotni 

czych. 
WYBUCH GAZU ŚWIETLNEGO 

POZNAŃ PAT. — We wtorek rano na- 

stąpił w jednym z domów przy ul. Wierzbię- 

ciee wybuch gazu świetlnego, którego przy- 

czyną było pęknięcie rury gazowej i nagro- 

madzenie się w znacznej ilości gazu w piwni- 

cy domu. Milka osób zeszło z zapalonemi 

świecami do piwnicy, szukając miejsca ulat- 

niania się gazu. W tej chwili nastąpiła eks- 

plozja, w której wyniku, poza częściowem zni 

szezeniem domu, kilka osób odniosło poważne 

obrażenia. 

MECZ BOKSERSKI IKP — GKS 

GRUDZIĄDZ. PAT. — W Grudziądzu ro 
zegrany został mecz bokserski między łódz- 
kim TKP a grudziądzkim GKS. Łódzka dru: 
żyna, która wystąpiła bez Garncarka i Chmie 

lewskiego, niespodziewanie przegrała w ste 

sunku 5:11. 

Z NAD WOŁGI NA ŚLĄSK. 
POD PODWOZIEM WAGONU 

WARSZAWA (tei. wł.) Niezwykłą podróż 

odbył niejaki Straszyniuk, uciekając z Sowietów 

Oto na linji kolejowej Katowice — Siemia- 

nowice, wydobyto z pod jednego wagonu czło- 

wieka, który jechał na podwoziu. Był strasznie 

wynędzniały, głodny i oberwany. Gdy go na- 

karmiono, opowiedział swe przygody: uciekł z 

Sowietów do Polski, w poszukiwania swej bab- 

ki. Podróż z Samary nad Wołgą, aż na Polski 
Śląsk, odbył całkowicie pod podwoziem wago- 

mu. Podróż trwała rok. Odesłano go do Katowic. 

Zdaje się, że babka Straszymiuka zamieszkuje 0- 

becnie w pobliżu Kowla. 
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šILVA RERUM 
NASZE JEŹDZIECTWO 

Polak... jazda konna... ułani., Pojęcia te 
łączą się ściśle ze sobą... Właśnie w tej dzie- 
dzinie, zdawałoby się, nie grozi nam żaden 

kryzys... Ale, cóż — ta modna choroba i tu się 

zaznaczyła!.... - 

Gazeta Polska (303) przytacza rozmowę 

z pułk. Brochwiczem - Lewińskim, prezesem 
Polskiego Związku Jeździeckiego. 

— Trzy są przyczyny rzekomego kryzysu 

w naszej hippice — mówi p. płk. Brochwicz - 
Lewiński — brak odpowiedniego materjału koń- 
skiego, koOńczenie się gwiazd i mały przypływ 
narybku jeździeckiego, oraz zbyt mala ilošč za- 
wodów krajowych z powodu małej ilości kłubów 
jeździeckich. 

ea 

— A więc p. pułkownik jest zdania, że 

kryzys istnieje? 
— Istnienie kryzysu jest niestety faktem, 

jednak nie jest tak źle jak się zwykło mówić i 
uważam, że w ub. rOku nastąpiła znaczna po- 

prawa, 

Przedstawiciel redakcji widocznie  nieści- 

śle odtwarza słowa Prezesa Związku, który 

najpierw mówi o „rzekomym kryzysie*  póź- 

miej zaś, stwierdza istnienie tego kryzysu. Ale 

nie czepiajmy się słów: kryzys, niestety jest. 

Jedną z przyczyn kryzysu, jak się dowiadu- 
jemy, jest mała ilość klubów jeździeckich. 

Nie wszystkie towarzystwa zespolone w 
P. Zw. Jeźdz. są w pełnem tego słowa znacze- 

niu klubami sportowemi; są bowiem i takie, 

które zajmują się jedynie urządzaniem imprez 

sportowych. Odpowiedzeć więc na pytanie pań 
skie mogę tylko połowicznie. Niektóre kluby 

jak: oddział konny  „Sokoła* we Lwowie, 
- Warsz. Kiub jazdy, Śląski Klub Jazdy oraz 
Podkarpacki Klub Jazdy zajmują się nietylko 
sarną organizacją imprez lecz i samą jazdą 
kormą w rozmaitych jej przejawach. Uważam 

tę działalność za niezmiernie pożyteczną, gdyż 
wciąga on w robotę ludzi, którzyby inaczej ja- 
zdy konnej nie uprawiali, Inne towarzystwa 
jak: Warszawskie Towarzystwo Międzynaro- 
dowych Zawodów Konnych, Komitet Targów 
Końskich w Gnieźnie, Małopolski Klub Jazdy 
we Lwowie, Pomorskie Towarzystwo Zachęty 
s40 Hodowli Konii inne zajmują się przeważnie 
urządzaniem imprez sportowych. Trzecia kate- 
gorja, to kluby wojskowe, które zajmują się 
i jednem i drugiem. Pod tym więc kątem wy- 
branego przez klub czy towarzystwo celu mo- 

żemy więc cenić jego działalność. To też 
wspomniane wyżej kluby wymieniam jeko naj- 
bardziej żywotne w wybranych przez siebie 
działach. 

"To są najbardziej żywotne kluby jazdy... 
Ambicje wileńskie są zadraśnięte: a gdzie 

jest Wiłno?... O, piękne panie, zdobywające na 

wyścigach konnych i pod dźwięk orkiestry 
wojskowi prowadzące ulicami miasta zwy- 

cięskie oddziały, — o, panie, czy naprawdę о- 
zdabiacie i zaszczycacie swoją obecnością klu- 
by drugorzędne?... Nie, nie!...  Wilnianin nie 
chce temu uwierzyć!.. 

A jak stoją sprawy z końmi? — Nie w 

Wilnie, ale w całej Polsce? 

Ponieważ zakończyliśmy z importem koni 
zagranicznych i dalej barować będziemy tylko 
na koniach krajowych, stan obecny nie jest 
jeszcze zadawalający. Musimy trochę jeszcze 
zaczekać na rezultaty, które napewno będą 

dłobre. Od czterech łat gromadzi się narybek 
koński w lekkiem wyszkoleniu kawalerji w 
Grudziądzu; ten materjał gdzieniegdzie zaczy. 
ua się już ukazywać wyłaniając jednostki wy- 
bitne. Gros jednak koni używanych przez 
tak zwaną grupę sportową — to nieliczne jed- 
nostki dawnych asów końskich, spracowane 

" 4 niezupełnie zdrowe — tak że w obecnej chwili 
«dysponujemy zaledwie kilkoma końmi zupełnie 
zdrowymi i zdolnymi do konkursów. Dlatego 
też na początku powiedziałem, że tłem nasze- 
go kryzysu jest ciągle jeszcze sprawa  koń- 

ska. 
A propos: dlaczego ryby są tak uprzywi- 

lejowane; — dłaczego mówi się „narybek koń- 
ski“, a nikt nie powie „nakoniek rybi“? Krzy- 

wda dzieje się koniom. Krzywda też staje się 

jeżdźcom: 
Jeżeli tyle już miast prowincjonalnych 

uważało za swój punkt honoru ufundowanie 

stadjonów dla potrzeb lekkoatletyki czy piłki 
nożnej, to w żadnem mieście nie powstała je- 
szcze staraniem jego władz jakakolwiek baza 
dla sportu konnego. Jest przecież napewno ca- 
ła masa młodzieży, która pali się wprost do 

jazdy konnej, a z braków środków uprawiać 
jeździectwa nie mOże. Czy nie należałoby po- 
mėc tej młodzieży przez utrzymywanie kilku- 
nastu lub kilku koni bodaj w większych 0$- 
rodkach. ч 

Myśl dobra, doskonała 
właśnie w Wilnie 

nawet. 

łatwo 

I, zdaje 
się, ją zrealizo- 
wać. 

  

Pogrzeb Panlevego 

W ub. sobotę odbył się w Paryżu uroczys 
ty pogrzeb wybitnego francuskiego męża sta- 

nu i uczonego Paul - Painleve'go. 

  

  

Na zdjęciu fragment z pogrzebu, obok ka 

rawanu kroczy m. in. słynny uczony bel 

prof. Piecard. 

     

  

SŁOWO 

JAPONIA i SOWIETY 
Konferencja ambasadora ZSSR w Tokio z min. Hiroto 

TOKIO PAT. — Jak podaje japońskie mi- 
nisterstwo spraw zagranicznych, w czasie roz- 

mowy, która Odbyła się wczoraj między amba- 
sadorem sowieckim w Tokio Jureniewem a mi- 
nistrem spraw zagranicznych Hirotą, zaryso- 

wała się jedność poglądów obu polityków na ko 

nieczność polepszenia atmosfery w stosunkach 
politycznych między Rosją a Japonją. 

W czasie powyższej konierencji, która trwa 

ła 3 godziny, ambasador jureniew podniósł spra 

wę przelotu japońskich samolotów wojskowych 
nad terytorjum Sowietów, co miało mieć miej- 
sce dnia 3 bm. 

Minister Hirota zaprzeczył stanowczo po- 

blikację przez prasę sowiecką tajnych doktimen- 
tów rządu japońskiego, Hirota zwrócił uwagę 

Jureniewowi, że rząd sowiecki nie uprzedził o 
tem ambasadora japońskiego w Moskwie. Fakt 
powyższy wywołał pewne napięcie stosunków 
między Sowietami a Japonją, zmuszając obec- 
nie oba kraje do znalezienia środków naprawie- 
uia naprężonej atmosiery. 

Omawiając przeniesienie części floty ame- 

rykańskiej z Pacyfiku na Atlantyk Hirota pod- 
kreślił, że fakt ten wywołał dodatnie wrażenie 

w japonji. Rosja Sowiecka — zdaniem ministra 
Hiroty — musi uczynić jakiś krok, celem polep- 
Se atmosiery SOK 

wyższym informacjom. Omawiając z kolei pa- 

XVI racznica istnienia Z55R. 
MOSKWA PAT. W dniu 7 b.m. z okazji 

XVI rocznicy istnienia Związku Sowieckiego 

odbyła się na placu ©zerwonym w Moskwis 

  

Proces o podpalenie Reichstagu 
BERLIN PAT. — Na wtorkowej rozprawie 

o podpalenie Reichstagu, w związku z przesłu- 
chaniem świadka oskarżenia Hełmera, kelnera 

restauracji Bayernhof doszło do ostrego starcia 
między nadprokuratorem Wernerem a obrońcą 
oskarżonych Bułgarów, dr. Teichertem. 

ŚWIADEK HELMER. 

Helmer jako kelner restauracji obserwował 
oddawna Bułgarów, podejrzewając ich o komu- 
nizm. Do policji Hetmer zgłosił się dopiero 7-g0 

marca, a więc w 8 dni po pożarze. Świadek pod 
kreśla, że z przekonania jest narodowym socja- 
fistą. Zwróciło jego uwagę, że Bułgarzy obrali 
za punkt zbiórki restaurację Bayernhof, znaną 
jako miejsce zebrań narodowych socjalistów. 

W grupie podejrzanych obcokrajowców — 
jak twierdzi świadek — rozpoznał on wszyst- 
kich trzech oskarżonych Bułgarów oraz van det 

Luebbego, który miał tam być kiłka razy. Za- 

chowanie się obcych, według świadka, byto po- 
dejrzane. Spostrzeżenia swe świadek miał za- 
komunikować mjr. Schrederowi, który doradzał 
świadkowi rzekomo dalszą inwigilację. 

ŻONA NIE POZWOLIŁA. 

Przewodniczący zapytuje, dlaczego świadek 

tak późno złożył doniesienie. Świadek tłumaczy 

się, że chciał wprawdzie iść zazajutrz po poża- 

rze do policji, ale nie pozwoliła mu na to jego 
żona. Przewodniczący zwraca uwagę, że mjr. 
Schreder na śledztwie wyparł się jakiegokotwiek 
związku ze świadkiem. 

Gdy świadek uporczywie obstaje przy swo- 

jem twierdzeniu, obrońca dr. Teichert rozpoczy- 
ца indagację świadka, zasypując go krzyżo- 

wemi pytaniami. Krok za krokiem ujawnia się 

rażące sprzeczności w zeznaniach Hełmera, — 
Obrońca zwraca uwagę, że protokóły śledztwa 
zawierają stwierdzenie nieobecności Dymitrowa 
w Berlinie w dzień pożaru. Tymczasem Helmet 

upiera się, że po południu tego dnia widział w 
restauracji wszystkich oskarżonych wraz z van 

der Luebbem. 

IKOS KIA SNS USE TICEOOIO RA 

OKO SPRAWIEDLIWOŚCI CZUWA 

  

Nowa i niespodziewana funkcja polecona 
została policjantom w Hollywood: mają oni 
sprawdzać, czy kostjumy kąpielowe artystek fil- 

mowych odpowiadają przepisowej długości. 

Poezja integraina 
P. Herbert Read*), omawiając w londyń 

skim „The Bookman** sprawę niezrozumiało- 

ści utworów poetyckich pisze: 
„Niezrozumiałość tkwi w nas, nie w poe- 

cie. „jesteśmy jaśni i logi 
tem aż do powierzchowno i niedokladno- 
ści. Poeta bardziej precyzyjnie poszukuje 

absolutnej dokładności języka i myśli, a ta 

dokładność wymaga przekroczenia granie co- 
dziennych zwrotów; dlatego też poeta wymy- 
Śla nieraz słowa, częściej używa słów w no- 

wy sposób. Najznamienniejszym jego atrybu- 
tem jest metafora, która dla wielu poetów 
staje się normalnym środkiem wypowiedzi. 

Stąd też należy oceniać poetę po sile i ory- 
ginalności metafor.'* 

Możnaby z powyższego wyciągnąć wnio- 

sek: czytelnik powinien starać się zrozumieć 
metaforę. Wprawdzie p. Herbert Read do- 
daje, że „poezję musi się przyjmować wprost, 
bez dyeskusji, kochać ją lub nienawidzieć'*, 
są jednak ludzie niezdolni do żadnego z 

dwóch wymienionych uczuć: ludzie beznamię- 
tni, którzy wolą rozważać, zastanawiać się i 
rozumować. Ci gotowi zapytać: więc cóż to 
jest metafora, której siła i oryginalność de- 

cyduje o talencie poety? 

Przypuszczam, że p. Herbert Read, do- 

szukując się przyczyn niezrozumiałości — рос- 

zji, miał na myśli poezję nowoczesną: meta- 
fory Byrona albo (Goethego, albo nawet Rim- 

ni, dochodząc w    

    

*) Patrz „Pion'* Nr. 5, 4 listopada. 

baud straciły zapewne oddawna (w mniema- 
niu nowatorów) siłę i oryginalność. Więc 

cóż to jest nowoczesna metafora? 

Oto parę jej przykładów: 

1. „Gnały błonia nagą trawą zdeptane i 

żyzną''. 

(M. Czuchnowski) 

2. „Pieśń żył się wszyła w noże kroków'* 

(Jalu Kurek) 

3. ..Ocą 

gdy widzisz we śnie piersi kobiece 

otwierasz niebo przybrane pawiami 

spadasz 

w nie na mocy prawa ciężkości 
rządzącego światem 

i snami. 

(Jan Brzękowski) 

Metafora oznacza, jak wiadomo, przenoś- 

nię. Czy przytoczone przenośnie są zrozumia- 
łe, czy też wymagają interpretacji? Ostatnią 
autor jej wykłada w sposób następujący: 

„Jest rzeczą sprzeczną z prawami przyrody, 
by jakiekolwiek ciało mogło na zasadzie siły 
ciężkości spadać w niebo. Jednak we śnie 

prawa przyrody ulegają zmianom: człowiek 
istotnie może opadać wgórę, nawet w niebo 
(pojmowane także nie w przenośni, t. zn. nie 
jako symbol czegoś nieskończenie dobrego i 
szezęśliwego), i dlatego ten obraz poetycki, 
chociaż antylogiczny, niema w sobie nie rażą- 

cego'*. 
Czy ten całkowicie wykład wyjaśnia 

  

Dr. Teichert zwraca uwagę świadkowi, że 
złożył on przysięgę i zapytuje, czy przed donie- 

sieniem Świadek wiedział coś o nagrodzie 20 
tysięcy marek, wyznaczonej przez prezydjum 
policji za wykrycie sprawców pożaru. 

Świadek tłumaczy się, że odezwę prezy- 
denta policji zauważył rozwieszoną na słupie 0- 

głoszeniowym dopiero wówczas, gdy szedł do 
prezydjum policji. 

UBOLEWANIA OBROŃCY. 

Obrońca wskazuje dalej, że van der Luebbe 
nie mógł być w Niemczech w czasie podanym 
przez świadka, ponieważ zgodnie z urzędowemi 
iaformacjami z Holandji, odsiadywał on tam ka- 
rę więzienia, potem zaś leżał chory w szpitatu. 
Człowieka o takich kwalifikacjach umysłowych 
jak Dymitrow — mówi dr. Teichert — nie mo- 

żna podejrzewać, aby w ciągu kilku dni po wy- 
buchu pożaru przesiadywał w tym samym loka- 
lu, w którym w dzień zamachu miał być widzia- 
ny wraz z podpalaczem van der Luebbem, 
schwytanym prżez policję. Świadczyłoby to — 
podkreśla dr. Teichert — o wielkiej naiwności 
Dymitrowa. Wszystkie więc zeznania świadka 
— mówi Teichert — są przypuszczeniami. — 
„Ubolewam, że sędzia prowadzący śledztwo, po- 

zwolił się sprowadzić na bezdroża, których skut. 

ki jak najfatalniej odbiją się na narodzie nie- 
mieckim“. 

Słów tych sala wystuchala z zapartym 0d- 
dechem. 

W tejże chwili zrywa się z miejsca nadpro- 

kurator Werner i tonem groźby głośno woła: 
„Zapytuję pana, panie doktorze Teichert, jakiem 

prawem twierdzi pan, że sędzia] śledczy pozwo- 

lił sobie tego Świadka sprowadzić na bezdroża, 

które stały się nieszczęściem wobec Niemiec? 

W danym wypadku byłbym zmuszony zająć sta- 

nowisko wobec tego". 
Na to odezwanie się nadprokuratora obroń- 

ca Teicherta stwierdza, że uważa zastrzeżenia 

tego świadka za błędne. Na to nadprokurator 
Werner zaznacza, że Osobiste przekonania obroń 

cyj o niewinności jego klijentów będą przedmio- 
tem decyzji sądu. Następnie nadprokurator pro- 

testuje przeciwko temu, jakoby wchodziło tu w 
grę nieszczęście dia Niemiec. 

Obrońca dr. Teichert na powyższe Odezwa- 
nie się odpowiada: „Stuprocentowa pewność, z 
jaką świadek twierdził, że rozpoznaje van der 
Luebbego, skłoniła sędziego śledczego do aresz- 
towania Bułgarów i nadania śledztwu kierun- 
ku, w jakim ono faktycznie zostało przeprowa- 

dzone. To właśnig stało się zagranicą podstawą 

do wysunięcia przeciwko Niemcom nieuzasad- 
nionych zarzutów i to miałem na myśli, mówiąc, 

że zeznania świadka wypadły niekorzystnie dła 
narodu niemieckiego". 

Wówczas nadprokurator Werner krzyknął: 
„Jeśli ktoś tam zagranicą jest niezadowolony z 
metod naszego sądownictwa, to jeszcze nie sta- 
nowi nieszczęścia dla Niemiec! 

Na tem wtorkową rozprawę zakończono— 

We środę w charakterze świadka zeznawać bę- 

dzie minister propagandy Goebbels. 

  

Lista wyborcza hitlerowców 
BERLIN PAT. — Wczoraj ogłoszono urzę- 

dową listę wyborczą partji narodowo -socjalis- 
tycznej do Reichstagu. Lista obejmuje 685 naz- 
wisk z kanclerzem Hitlerem na czełe. 

W skład fisty wchodzi 120 byłych posłów 
narodowo - socjalistycznych do sejmu pruskie- 
go oraz 64 posłów do sejmów krajowych. Po- 
zatem na liście znajdują się nazwiska wszyst- 
kich namiestników krajowych oraz kierowniczych 

osób ruchu hitlerowskiego. 
Z dawnych stronnictw parlamentarnych 

reprezentowane są: niemiecko-narodowi, partja 
ludowa, Stahlhelm, centrum i bawarska partija 
ludowa, 

Z pośród wszystkich posłów około 14 proc. 
należy do szturmówek i do oddziałów ochron- 

nych, 5 procent posiada tytuły szlacheckie; z 
pośród mich jedynym reprezentantem byłego do 
mu Hohenzollernów jest książę August Wilhelm 
pruski. — 5 procent posiada tytuły doktorskie. 

Zwraca uwagę zupełny brak kobiet. 

BERLIN PAT. — Biuro Wolifa komunikuje, 
że miarodajne czynniki kategorycznie zaprze- 

czają wiadomościom prasy zagranicznej 0 rekon 
strukcji gabinętu Rzeszy, oczekiwanej rzekomo 
po wyborach. Gabinet Rzeszy — zaznacza ko- 
munikat — podobnie jak dotąd solidarnie popie- 
ra politykę wodza i kanclerza, a oparta na zau. 

faniu wzajemne współpraca wewnątrz rządu 
' Rzeszy zagwarantowana jest we wszystkich 
dziedzinach. 

Wizyta Goeringa w Rzymie 
i komentarze paryskie 

RZYM PAT. — Agencja Stefaniego donosi, 
że Mussolini przyjął premjera pruskiego Goerin- 

ga, który wręczył premierowi włoskiemu pismo z 

kancierza Hitlera, zawierające słowa uznania i 
podziękowania za jego działalność na rzecz spra- 
wiediiwego uregułowania stosunków międzyna- 
rodowych. 

W liście tym kanclerz Hitler omawia rów- 
n'ež stanowisko, zajęte przez rząd niemiecki w 

kwestji rozbrojeniowej. Minister Goering w cza- 
sie dłuższej rozmowy, utrzymanej w serdecznym 
tonie, wyjaśnił i uzupełnił wywody kanclerza 
Hitlera. 

PARYŻ PAT. — Prasa paryska twierdzi, 
że wbrew oficjalnym oświadczeniom, wyjazd 
premiera pruskiego Goeringa do Rzymu miał na 

celu przeprowadzenie rozmów z premjerem Mus 
solinin w sprawie ewentualnego zwołania konie 

rencji państw, sygnatarjuszy paktu 4-ch. 
Zdaniem dzienników, niemieckie koła poli 

istotę i sens nowoczesnej metafory Jana 
Brzękowskiego, czy też czytelnik ma w dai- 
szym ciągu wątpliwości i będzie uskarżał się 
na niezrozumialstwo? Czy może zgodzi sie z 

   
  

Read'em, że „poeta precyzyjnie poszukuje 

absołutnej dokładności języka i myśli**? 

Skolei inny wzór nowoczesnego języka 
poetyckiego, wzięty z wiersza tegoż Jana Brzę 

kowskiego: 
tańczyła niebiesko Anita hawajka 

piersiami kołysząc me serce na rękach.. 

Potrzebna jest tutaj interpretacja? Oto 
ona, udzielona przez samego poetę: „Koż;- 
sanie piersiami mego serca można tu wyjaś- 

1 wojako. W czasie tańca piersi Anity po 
ruszały się rytmicznie i w ten sposób nieja- 
ko kołysały me seree, znajdujące się nie w 
mej piersi, lecz w rękach Anity, którą kocha- 
łem lub kocham. Albo też, jeśli na chwilę za- 
pomnimy o życiowej rzeczywistości, to mo- 
żemy doskonale wyobrazić sobie, że Anita, 
młoda hawajka o wydatnych piersiach, tań- 
cząc przyłożyła do nich swe ręce, w których 
trzymała, jak Salome głowę św. Jana, czer- 
wone, bijące serce'*. Wizja taka, dodaje po- 
eta, niema w sobie nie brzydkiego; przeciwnie 

— jej niezwykłość, siła kontrastu i rytm 

przemawiają za nią, 
Zacytowany obraz poetycki nie jest me- 

taforą. Trzeba go nazwać elipsą t.j. wyrznt- 
nią. Co to jest nowoczesna poetycka elipsa ? 
„Jest to obrazowanie poetyckie, oparte na 

asocjacjonizmie i elidowaniu czyli wyrznca- 
niu małowartościowych elementów  poetyc- 
kieh““. Nowoczesna poezja jest więc metafo- 
ryczna i eliptyczna. Ełiptyczność jej wywo- 
dzi się od Marinettiego, od jege „Mots еп П- 

   

   

tyczne zaniepokojone są zimną krwią i spoko- 
jem, z jakim Świat przyjął wystąpienie Niemiec 

Ligi Narodów i pragnęłyby skłonić mocarstwa 

zachodnie do nawiązania poza Genewą rozmów 

na temat obecnych probiemów politycznych. 

„Le Journat'* podkreśla, że wizyta premiera 
Goeringa śledzona jest ze specjalną uwagą przez 

koła austrjackie w Rzymie, które obawiają się, 
aby premier pruski nie starał się pozyskać zgo- 

dy Mussoliniego dia idei przeprowadzenia no- 

wych wyborów w Austrji. Narodowi socjaliści 
liczą na to, że wybory skończyłyby się klęska 
Doliussa i zastąpieniem kanclerza przez inną 0- 
sobę, mniej wrogo nastrojoną w stosunku do 
narodowych socjalistów. 

„Petit Parisien* zwraca uwagę na to, że 

Goering pojechał do Rzymu prawie w przed- 
dzień wyborów niemieckich, co świadczy o du- 
żem zakłopotaniu i trudnościach rządu Rzeszy. 

bertć'* — słów na wolności, których eliptycz 
ność posunięta była tak daleko, że poeta u- 
żywał pojedyńczych słów całych 

zdań. 
zamiast 

Czem tłumaczy się eliptyczność nowocze- 
poezji, jaka jest geneza tych skrótów? 

ił to już Marinetti: szybkość i inten- 
życia nowoczesnego zrodziła elipsę 

Człowiek nowoczesny, pisał Mari- 

netti, rozumie sens świata; wie, że nie ma po- 

trzeby poznawać tego, co czynili jego przod- 
kowie, natomiast potrzebę wiedzieć o tem, 

co ezynią jego współcześni; jest to  potrze- 

ba komunikowania się ze wszystkiemi naro- 
dami ziemi, potrzeba odczuwania siebie jako 
ośrodka i motoru w całem: skomplikowanem 

życiu współczesnem. Stąd pragnienie szyb- 
kości i skrótów. Pragnienie to znajduje wy- 

raz w poezji . Jego rezultaty? Zwartość kon- 

strukcji i „zagęszezenie'* treści. Nad zagę- 

szczoną i nieraz wieloznaczną treścią musi 
się czytelnik zastanowić, musi twórczo współ 
pracować z poetą. Musi przemyśleć i roz- 
wiązać taki. naprzykład eliptyczno-zaćmiony, 
ale „pełen uczuciowej treści'* obraz: 

ostracyzm snów pomalowanych 
na kolor czerwony kolor wielkości 
i myśl zapobiegliwa i słodka jak banan 

ależ oczy są koloru nieba 
nieba zbudowamego z ostryg 

które przystraja słońce, 
wielkie kurze jajo przemian... 

* * 

snej 

Wy 
Syw! 

poetycką. 

     

      

* 

Kto z czytelników, nieprzysposobionych 
do spożywania nowoczesnej poezji, nie rozu- 
mie przytoczonego wyżej obrazu, ten powi- 
nien sięgnąć do książki, dopiero co wydanej, 

doroczna parada wojskowa. 
Defiladę poprzedziło przemówienie prze- 

wodniczącego Centralnego Komitetu Wyko- 

nawczego Kalinina, na temat osiągniętych w 
ciągu ostatniego roku sukcesów polityki so- 
wieckiej. 

Po tem przemówieniu przed mauzoleum 
Lenina, gdzie zgromadzili się przedstawiciele 

władz ze Btalinem, Kalininem i Mołotowem 
na czele, przedefilowały oddziały wszystkich 

rodzajów broni, a między innemi zgórą 500 

czołgów, oraz wielka ilość zmotoryzowanej 
artylerji. Defiladę przyjmował Tuchaczew- 

skij, w zastępstwie bawiącego w Turcji Wo- 
roszyłowa. 

Wśród attaches wojskowych, przyglądają 
cych się defiladzie, znajdowali się bawiący w 

Moskwie lotnicy polscy z płk. Rayskim na 
czele. Po rewji podeszli do oficerów polskich 

wicekomisarz spraw wojskowych Tuchaczew- 
skij w towarzystwie szefa sztabu Jegorowa, 
szefa awiacji Ałksnisa, szefa marynarki Orło- 

wa, przedstawiciela Ossoawiachimu  Eidema- 

na, którzy powitali polskich lotników. 

Lotnicy polscy w Moskwie 
MOSKWA. PAT. — W godzinach popo- 

łudniowych lotnicy polscy zwiedzali pięknie 

udekorowaną stolicę Związku Sowieckiego, 
wieczorem zaś obecni byli na dorocznem przy- 

jęciu, wydanem przez prezydenta Kalinina z 

okazji rocznicy rewolucji. 

„Krasnaja Zwiezda'* zamieszcza w dzi- 

siejszym numerze fotografję i życiorys płk. 
Rayskiego, podkreślając jego wielkie zasługi 
w dziele organizacji polskiego lotnictwa. Pi- 

smo wskazuje na sukcesy awjacji polskiej, 
mianowicie lot kpt. Karpińskiego, Skarżyń- 

skiego, Bajana, Dudzińskiego, por. Hynka i 
kpt. Burzyńskiego, oraz wyraża uznanie dla 
samolotów polskiej konstrukcji. 

EET LIT A awk Katia 
WĘGIEL Górnosiąsk. konc. 

„Progress“ 

poleca Re DEU EL 
Jagiellońska 3, tel. 8 11. 

  

W WIRZE STOLICY 
ROZRZUTNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ 

  

Pitigrilli, mimo krzyków oburzenia nie 
jest głupcem i wiele jego powiedzeń warte 
są wyrycia na złocie. Np.: 

Kobieta sama przebiegnie 
ca na kran 

waju, w towa 

sówki, by pr: 

miasto. z krań- 
& 20 gr. na tram 

ie męż y zażąda tak- 
jechać na drugą stronę ulicy. 

    

  

Genjalne! Pyzata kuchta Magda, złapa- 
ła starego, bogatego piernika. 

— Jakże Magdusia spędziła wczoraj nie- 
dzielę ? 

— (Cudownie. Byliśmy w czterech kinach, 
w każdem po kwadransie. 

— Toście nigdzie nie widzieli całego 

mu, to nudne — skrawek niezrozumiały. 
З 

  

e, kiedy frajer ma pieniądze, a «o 
siedzieć jak bidota w jednym od początku do 

    

  

   

    

końca. Potem poszliśwa do Adryji — tak- 
sówce kazalim czekać przed wejściem. 

— Przecie naprzeciwko jest stacja tak- 
sówek. 

— Żawsz yrzyjemność jak wi: 
mo, Ž . W Adryji wypiłam 

  

kokai 

— Tak lubi Magda coetail? 

nie mogłam... 

— Lubić to nie. Wolę sto razy lemoniadę, 
ale kokail kosztuje tamuj 6 zł. a limoniada 
ino półtora. 

Wstrętne babsko ta Magda. 
patycznie ą poczciwi Szkoci, 
znowu przyszły wieści. 

O ilež sym- 
o ktėrych 

   

   

  

go czytasz pan przez okulary, a 
ze patrzysz ponad niemi? — za 

pytano jednego. 

— Trzeba przecie oszczędzać szkła! 

ziś są moje imieniny, rzekł bratanek 
do stryja, jaki mi prezent zrobisz stryjcin? 

  

— Nadmucham ei twoją piłkę do foot-ba- 
Ilu. 

— (zemu portrety zawiesił pan twarza 

do ściany ? Е 

— Niszezą się bardzo, każdy kto przyj- 
dzie, patrzy na nie... Karol. 

Bomba w samolocie 
SIEDMIU LUDZI ZABITYCH 

Onegdaj w aeroplanie, kursującym stałe 

pomiędzy Nowym Yorkiem a Chicago, wybu- 

chła bomba. Ogarnięty płomieniem, samoloż 

spadł. Pilot i sześciu pasażerów poniosło 

śmierć na miejscu. 

   

Śledztwo, zarządzone natychmiast, wyja- 

śniło, że bombę pozostawił nieznany pasażer, 

który odbył lot z Chicago do Nowego Yorku. 

Policja zajęta jest poszukiwaniem tajemnicze 

go pasażera, którego nieostrożność czy też 

zbrodnicza premedytacja spowodowała tragicz 

ną śmierć siedmiu ludzi. EL. 

Ce oznacza dymisja gen. Balbe 
LONDYN. PAT. — Cała prasa angielska 

podkreśla fakt ustąpienia gen. Balbo i wyra- 

ża pogląd, że Mussolini umyślnie pozbywa 
się Balbo, wysyłając go do Libji na 5 lat., ai- 

bowiem pragnie usunąć poważnego konkuren- 
ta. Dzienniki wspominają przy tej okazji o 

postępowaniu Mussoliniego wobec byłego mi- 
nistra spraw zagranicznych Grandiego, który 
pozornie pełni funkcje ambasadora Włoch w 
Londynie, obecnie jednak — napewno nie bez 
namowy ze strony Mussoliniego — wyjechał 
na trzy miesiące do Indyj celem odbycia po- 

dróży krajoznawczej, z której powróci dopie- 

ro w końcu lutego. 

Grandi, podobnie jak Balbo, jest przeci- 
wnikiem przyjaźni Włoch z Niemcami, a zwo 
lennikiem pogodzenia się z Francją, oraz sko- 
ordynowanego współdziałania z Wielką Bry- 

tanją. 
W okresie — podkreśla prasa — gdy 

Włochy, jak widać z wizyty Goeringa w Rzy- 

mie, zamierzają wystąpić w roli rzecznika 
nowych propozycyj Niemiec w zakresie roz- 
brojenia i Ligi Narodów, — Mussolini usuwa 
Grandiego z Londynu i Balbo z Rzymu, kon- 
centrując całą akcję dyplomatyczną i wszel- 
kie decyzje rozbrojeniowe wyłącznie w swo- 

jem ręku. 

Gazy na uniwersytecie w Wiedniu 
„ WIEDEŃ PAT. —- Uniwersytet wiedeński 

był znowu we wtorek widownią ekscesów naro- 

dowych socjalistów. Do sali, gdzie miał wykład 
prof. Spann, rzucono rurkę z gazem łzawiącym, 
równocześnie zaś wywieszono w  audytorjum 
"wielką chorągiew hitlerowską. 

W godzinę później podłożono w sali świecę 

dymną. Powstała wskutek tego chwilowa pani- 
ka. W instytucie anatomicznym studenci naro- 
dowo-socjalistyczni powkładałi rurki z gazem 
izawiącym do cudzych palt, wiszących w szatni. 

Wskutek tego począł się wydobywać gaz, unie- 

możliwiający pobyt w instytucie. 

  

Zgon kapłanów w więzieniach sowieckich 
MOSKWA. W więzieniach sowieckich 

w ostatnim czasie zmarli ś.p. ks. Paweł 

Aszeberg oraz ś.p. ks. józef Senwajtis. 

Ks. Aszeberg jako proboszcz w Odesie 

p.t. „Poezja integralna'*. Autorem jej jest 
Jan Brzękowski, pospołu z Jalu Kurkiem 
przywódca polskiej awangardy poetyckiej .W 

książce tej czytelnik znajdzie szczegółową 
> zacytowanego wiersza noszącego ty- 

uł „Niedojrzały uśmiech'', jak również aaa- 

ia kilku innych poematów: Przybosia, Pei- 
pera i Ważyka. Analizy, dokonane pi 

Brzękowskiego, mogą dla nieuprzedzonego czy 
telnika być wielce pożyteczne, dopomagając 

inu do wniknięcia w środki i sposoby poelye 

kie, jakiemi posługuje się nowoczesna poezja. 

Książka Jana Brzękowskiego, autora już po- 
przednio wydanych sześein tomów prozy i 
wierszy, jest teoretycznem studjum nad isto- 
tą i dążnościami nowoczesnej poezji. Хар 
sana, trzeba przyznać, przekonywująco i wy- 

raziście. Daje dużo korzyści. 
* * 

  

     

* 

Prócz teoretycznych rozważań nad formą 
i treścią wiersza, książka Jana Brzękowskie 
go zawiera interesujący szkie o t. zw. poezji 
proletarjackiej, szczególnie modnej dzisiaj, a 

w Wilnie propagowanej przez młodych poe- 
tów z dawnej grupy „Żagarów — Pionów'' 
Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu wydali 

oni w Wilnie całą Antologję poczji proleta- 
rjackiej. Nie wiem, czy ujęcie i charaktery- 
styka tej poezji, dokonana przez Brzękow- 
skiego, będzie odpowiadała poetom  Żagarów. 
Program poezji proletarjackiej — pisze Brzę- 
kowski (od dziesięciu lat mieszkający w Pa- 
ryżu) — winien krążyć w żyłach wiersza, a 

nie być wypisany tylko na trzymanym w rę- 
ku transparencie. Poezja społeczna i prole- 

tarjacka nie może być robiona przez studju- 
jących proletarjat inteligentów, nie może być 

. poety proletarjackiego i w treści i 

został w r. 1928 aresztowany, a następ- 
nie zesłany na wyspy Sołowieckie, gdzie 

też umarł na tyfus. 

ani o proletarjacie ami dla proletarjatu, ale 
z proletarjatu.... 

Miałem zawsze wrażenie (i nie ukryłem 

go, pisząc w czerwenu notatkę o Antologji), że 

poeci Żagarów, to właśnie inteligenci, studju- 
jący proletarjat. Myślę, że przeczytają oni 

książkę Brzękowskiego, mimo rozbieżności w 

poglądach na poezję proletarjacką. 
е е о* 

  

Nastroje proletarjackie przyszły oczywi- 

šcie z Rosji sowieckiej. Tam są poeci prole- 
tarjaccy, tacy jak: Pasternak, Swietłow, Ża- 

row, Selwinskij.. Pisują oni i z zamiłowa- 
nia i z obowiązku wiersze  proletarjackie. 
Przeczytajmy początek jednego z nich: 

Jechaliśmy stępa, 

Pędziliśmy w kłębach, 
I „Jabloczko““ piosnkę 
Trzymaliśmy w zębach. 
Ach, piosnkę tę dotąd 
Napewno pamięta › 
Malachit stepowy : 
Murawa pomięta... 

Rzecz dziwna, jak ten wiersz rosyjskiego 
w formie 

różni się od nowatorstwa  proletarjackiego 

Miłoszów, Zagórskich czy  Łobodowskich. 
Wiersz nasuwa. wspomnienia poprostu Koleo- 

wa; melodja i Фетро wiersza zdradzają od- 
razu ludowe piosnki rosyjskie. Świadczyłoby 
to, że nowocześni poeci rosyjscy tkwią głębo- 
ko w duszy i odrębnościach swego narodu. 
Fakt ten mógłby dać do myślenia polskim no- 
watorom i awangardzistom: | inteligentom 
„studjujących'* bezkrytycznie a Światoburezo. 

Wysz.
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inauguracyjne posiedzenie Sekcji Gospedarczej 
przy Radzie Wojewódzkiej BBWR. . 

Dnia 6 bm. o godz. 18-tej odbyło się w sali 
posiedzeń Sekretarjatu Wojewódzkiego w Wilnie 

inauguracyjne zebranie sekcji gospodarczej, zor- 

ganizowanej przy Radzie Wojewódzkiej BBWR. 
Na zebranie to przybyło okołó 100 osób, 

reprezentujących władze i instytucje państwo- 

we, samorząd miejski i powiatowy, samorządy 

i instytucje gospodarcze oraz element czynny 

na wszystkich odcinkach pracy gospodarczej na 

terenie województwa wileńskiego. 

Zebranie zagaił i obradom przewodniczył 
wiceprezes Rady Wojewódzkiej BBWR poseł 

Jan Tyszkiewicz. — Przy stole prezydjałlnym na 

roszenie przewodniczącego sekcji posła J. 

1yszkiewicza zasiedli: prezes Rady Wojewódz- 

'kiej BBWR senator Witold Abramowicz, prezes 

Izby Przemysłowo - Handlowej Roman Ruciński, 

wiceprzewodniczący sekcji dyrektor Izby P.-H. 

inż. Władysław Barański i jako protokulant se- 

kretarz sekcji mgr. Ludwik Pawłowski. 
Z kolei zabrał głos inż. Barański, który wy- 

głasił referat dyskusyjny na temat aktualnych 

zadań i kierunku prac sekcji. W referacie tym 

nż. Barański przyjął za podstawę działania sek- 

w terenie, postulaty uchwałone na ogólno - 

polskim zjeżdzie gospodarczym w Warszawie i 

regjonalnym w Wilnie, przyczem położył nacisk 

na konieczność skoordynowania działalności 

wszystkich czynników gospodarczych i przej- 

ście ze stanowiska bierności i narzekania na kry- 

zys do ofenzywy, w której szeregach nie po- 

winno zabraknąć ani jednego przedstawiciela 

życia gospodarczego. W tym kierunku należy 

przekształcić i urobić psychikę działacza gos- 

podarczego. : 

Z tego względu najaktualniejszem zadaniem 

łeżącem przed sekcją staje się zwoływanie per- 

    

jedycznych zjazdów powiatowych działaczy go- | 

spodarczych i społecznych, co da możność do- 

kładnego bezpośredniego poznawania przejawów 

_ życia gospodarczego powiatów. 
  

Odczyt pose'ski wśród podo- 

* icerów w stanie spoczynku 

W niedzielę dnia 5 bm. o godz. 12-tej od- 

było się zebranie informacyjne w Związku Pod- 

oficerów w stanie spoczynku i Podoficerów Re- 

zerwy w Wilnie, na którem pose! „an Tyszkie- 

wicz wygłosił referat na temat bieżących za- 

gadnień ustrojowych w Polsce. 

W ciekawie i ładnie skoas sanej prelek- 

cji poseł Tyszkiewicz udowodnił na podstawie 

faktów historycznych konieczność zmiany kon- 

stytucji, podkreślając, iż jest to jedno z czo- 

towych zadań Obozu Pomajowego. Referat po- 

sła Tyszkiewicza wywołai duż: zaintercscwanie 

ficznie zgromadzonych polvi.crów w "tanie 

spoczynku * rezerwy, co przejew”o ®& м ob- 

szernej dyskusji, wł czasie której zabierało głos 

kilkanaście osób. 

Po zamknięciu dysku:'* nad referatem oosła 

Tyszkiew'.7a, omawiane byviy sprawy ©rg- iiza- 

cyjne Związku i bolączki, nurtujące w šrodowi- 

sku podoficerów w stanie spoczynku i rezerwy, 
gdzie bezrobocie jest zjawiskiem nagminnem, 

zwłaszcza, że tej kategorji emeryci nie posia- 

dają środków, wystarczających na minimum u- 

trzymania. 

Mimo tych słusznych narzekań zebranie ce- 
chował poważny nastrój wyrażający się w tro- 

sce o dobro państwa i jak najlepszych chęciach 
pracy dla ogółu. 

Dziś odczyt posła Walewskiego 
w Klubie Społecznym 

Dziś przybywa do Wilna z Warszawy poseł 
red. jan Walewski, który na skutek zaproszenia 
zarządu Klubu Społecznego wygłosi o godz. 18 
w sali Sekretarjatu Wojewódzkiego BBWR przy 
ul. św. Anny 2-4 odczyt pt.: „Wrażenia z wy- 
cieczki parlamentarzystów polskich do Jugosta- 

wii“. Po odczycie odbędzie się dyskusja. 

  

» Kasa Samopomocy Emerytów 
Powszechny Związek Emerytów zwołał na 

dzień 5 bm. ogólne zebranie, na którem odczy- 

tano sprawozdanie za czas ubiegły, według któ- 

rego na dzień 1 listopada br. w KKO było za- 
pomogowych pieniędzy około 900 zł. Świadczy 
to o bardzo oględnej gospodarce zarządu, przy 

składkach nielicznych stosunkowo członków po 

1 zł. miesięcznie. 
W nowym, niedawno zatwierdzonym regu- 

laminie ustalono 6 grup skłądek i 6 grup zapo- 

móg pośmiertnych. Składki o rozpiętości od 75 
gr. do 3 zł. mies. Wypłata ząpomóg pośmiert- 
nych po upływie 1 roku przynależności do Kasy. 

Po 12 latach przynależności można sumę otrzy- 
mać i stosunek zlikwidować. „Powszechny* 

Związek w myśl nazwania przyjmuje wszel- 
kich emerytów, jak slużby zaborczej tak i 
wszelkich służb Państwa Polskiego, bez różni- 

cy płci i wieku. Prawo do przyjęcia w poczet 

członków pomienionej Kasy mają też członko- 

wie rodzin, będących na utrzymaniu emerytów. 

Jako członkowie mogą być również przyj- 

mowane i wdowy po emerytach, bez różnicy 

wieku. 
Reorganizacja regulaminu daje więc moż- 

ność wszystkim bez wyjątku emerytom, nieza- 

łeżnie od posad, ubezpieczyć swe życie na wy- 

badek śmierci, a rozpiętość składek daje moż- 
ność należenia do tej Kasy emerytom, otrzymu- 

jącym nawet bardzo niewielkie emerytury. LK. 

    

   

Po referacie toczyła się ożywiona dyskusja, 

w której zabierali głc prezes Związku Przemy- 

słowców Polskich p. Mieczysław Bohdanowicz, 
prezes Egzekutywy Wojewódzciej Żydowskiego 

Klubu Myśli Państwowej dr. Hirschberg, prezes 

Rady Głównej Zjednoczenia Robotniczych Zw. 

Zawodowych Ziem Północno . Wschodnich po- 

seł dr. Stefan Brokowski, prezes Zarządu Baza- 

ru Przemysłu Ludowego inż. Hajdukiewicz i wi- 

cedyrektor oddziału Państwowego Banku Rol- 
nego Miśkiewicz. 

    
   

      

W końcowej replice inż. Barański dawał 

ryjašnienia na poszczególne pytania, dotyczące 

się metod pracy. 

Zebranie zamknął o godz. 20,30 przewod- 

niczący poseł Jan Tyszkiewicz apelem, wzywa- 

jącym członków sekcji do skoordynowania wy- 

siłków w myśl wyłuszczonego zakresu zadań, 

tak bardzo obchodzących rząd * ogół obywateli. 

  

  

  

  

oŁOWO 

Koła dzielnicowe BBWR. 
organizują obchody 15-łecia Niepodle- 

głości Rzeczypospolitej. 

W poniedziałek 6 bm. o godz. 18-tej odby- 

ło się w sali Sekretarjatu Grodzkiego BBWR ze- 

branie członków koła dzielnicy Zarzecze. Prze- 

wodniczył prezes koła p. Ludwik Piszczek. Re- 

ferat polityczno - organizacyjny wygłosił p. A. 

Budrys Budrewicz — zastępca Kierownika Se- 

kretarjatu Grodzkiego. Po referacie dokonano 
wyborów uzupełniających do zarządu koła. Po 

za prezesem z nominacji p. L. Piszczekiem, za- 

rząd koła stanowią: pp. Kazimierz Sarol (wice- 

prezes), Józef Bessaraka (skarbnik), Władysław 

Karwowski (sekretarz) oraz Aleksander Borow_ 

ski i Michał Kaszkiewicz. 
Po wyborach uzupełniających omawiano 

sprawy organizacyjne koła i organizację uro- 

czystych obchodów 15-lecia Niepodległości Pol- 

skiej. 
Przy tej okazji należy zaznaczyć, iż koła 

dzielnicowe BBWR organizują w różnych punk- 

tach miasta akademje i wieczory muzyczne. 

KRONIKA 

  

Wechód siańcz g, 6,37 

Łychóś ałsńcs į 330 

EEST 
KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 
z dnia 7 listopada 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 746. 
Temperatura Średnia: 

Temperatura naj 

Temperatura naj 

Opad w mm.: 0,4. 

Wiatr: zachodni. 
Tendencja: wzrost. 
Uwagi: pochmurno, przelotny deszcz. 

MIEJSKA. 

—_ Sierociniec im. Marszałka Piłsudskiego. 

Jeszcze w bieżącym miesiącu zostanie otwarty 

nowowzniesiony na Antokolu Sierocinićc imie- 
nia Marsz. Piłsudskiego. Na uroczystość otwar- 
cia przybyć mają liczni goście, a także człon- 

kowie rządu. 

— Klinkier na ul. św.-Jańskiej. Roboty klin- 
kierowe na ul. św. Jańskiej zbliżają się ku koń- 

cowi. — Ruch kołowy na tym odcinku ma być 

otwarty jeszcze w tym tygodniu. 
— Szpital psychjatryczny w Wilnie. Tak 

w województwie jak i w magistracie omawiany 

jest projekt utworzenia*w Wilnie szpitała psy- 

chjatrycznego. Fundusze na ten cel wyasygno- 

wałyby związki powiatowe i miejskie. 
— Budowa szaletu publicznego. Magistrat 

przystąpił do budowy na placu Łukiskim pierw- 

szego publicznego szaletu. 

— Ceny nabiału i jaj w Wiłnie w dniu 7 

bm. Masło i sery za I kg. w zł.: Masło wybo- 

rowe hurt. 3,50 detal 4,00, masło stołowe 3,30, 

3,80, masło solone 3,00 3,40. Sery: nowogródz- 

ki 2,10 2,40, ser litewski 1,80 2,10, ser lechicki 

1,60 1,80. — Jaja za kopę w zł. Nr. 1 6,00, 

Nr. 2 5,40, Nr. 3 4,80; jaja za sztukę Nr. 1 11 

gr, Nr. 2 10 gr., Nr. 3 9 gr. z 

— Bezrobocie. Obecnie na terenie  mniasta 

znajduje się 5729 bezrobotnych. Wobec ukoń- 

czenia większości robót sezonowych bezrobo- 

cie zwiększyło się o 29 osób. 

POCZTOWA 

— Wpiacanie gotówki do kas pocztowych. 

Przy wpłacaniu gotówki do kas urzędów (agen- 

cyj) pocztowych, interesanci obowiązani są u- 

porządkować bilety bankowe i monety obiego- 

we w następujący sposób: 
Bilety bankowe powinny być ułożone w 

paczkach po 100 sztuk, ujętych w opaski, opa- 

trzone nazwą osoby (firmy) wpłacającej i datą. 
To samo dotyczy paczek niepełnych, przy- 

czem na opaskach powinna być także podana i- 
kość sztuk biletów i kwota. 

W paczkach mogą znajdować się tylko bi- 

lety tej samej wartości i emisji, ułożone w po- 

rządku tą samą stroną obrazu, tj. żeby odnośne 

jego części pokrywały się, przyczem każde 50 

tuk powinny być odwrócone obrazem w prze- 

ciwnym kierunku. 
Jeżeli wpłata następuje wyłącznie w jed- 

nym gatunku bilonu i jednej wartości, naten- 
czas obowiązek wręczenia bilonu uporządkowa- 

nego powstaje wówczas, gdy ilość bilonu prze- 

kracza: 20 sztuk monet srebrnych 10-cio złoto- 

wych oraz 50 sztuk każdej innej monety srebr- 
nej, niklowej lub bronzowej. 

Jeżeli wpłata następuje w różnych gatun- 

kach monet i kilku wartościach danego gatun- 

ku, biłon powinien być wręczony w stanie upo- 

rządkowanym, gdy wartość jego przekracza 

10z zł. w srebrze, 20 zł. w niklu lub 2 zł. w 

bronzie. 

Bilon wpłacany w różnych gatunkach po- 

      

   

  

Kościół iotników i automobilistów 

W. Leśnej Podkowie pod Warszawą 0d- 
było się w ub. niedzielę uroczyste poświęcenie 
wzniesionego z inicjatywy Automobilklubu 
Polski kościoła pod wezwaniem Św. Krzysz- 
tofa, opiekuna lotników i automobilistów. 

Poświęcenia dokonał ks. biskup Szlazo- 
wski. Kościołek utrzymany jest w stylu no- 

    

  

  
woczesnym i odznacza się oryginalnym frea- 
tem, całkowicie szklanym. ` 

Na zdjęciu przed kościołem ogromna ilość 
samochodów należących do członków automo- 

bilklubėw Warszawy i innych miast, klu- 

bów sportowych ete. 
  

winny strony wpłacające ułożyć przed okien- 

kiem kasowem w stosy po 25 sztuk monet tej 

samej wartości. 

Bilon może być również złożony w rulo- 
nach łub w woreczkach bilonowych. 

— Kontrola skrzynek pocztowych. W celu 

stwierdzenia sprawności działania ulicznych 
skrzynek pocztowych, zarządzono ich kontrolę 

conajmniej dwa razy w miesiącu. Sprawdza- 

nie przeprowadzane będzie za pomocą specjal- 

nych kartek kontrolnych. W ten sposób poczta 
chce się zabezpieczyć przed wypadkami złego 

funkcjonowania skrzynek, co w konsekwencji 

powodowało zaleganie korespondencji. 

— Zwinięcie agencji pocztowej. Z dniem 
15 listopada b. r. zwija się agencję pocztowo- 
telegraficzną Rajca k/Nowogródka, pow. No- 
wogródek, a na jej miejsce uruchamia się dnia 
16/XI b. r. pośrednictwo pocztowo - telegrafi- 
czne o rozszerzonym za -.e3ie dziutani». 

UNIWERSYTFCKA 

— Z Wydziału Humanistycznego Uniwersy- 
tetu Stefana Batorego. W piątek 10 bm. o godz. 
13,30 w Auli Kolumnowej odbędzie się promo- 

cja p. Wałentyny Horoszkiewiczówny, sekreta- 
rza Uniwersytetu, na stopień doktora filozofii. 

ŻYDOWSKA 
— Ukonstytuowanie się Zw. żydów — 

uczęstników walk o Niepodległość. W dniu 
5 bm. odbyło się w lokalu gimn. Twa Pedago- 
gów w Wilnie Konstytucyjne Zgromadzenie 
Oddziału Wileńskiego Związku Żydów Ucze- 

stników Walk o Niepodległość Polski. 
Zgromadzenie, w którem uczestniczyło z 

górą 50 kombatantów Żydów, zagaił imieniem 

Grupy Organizacyjnej Związku ob. Adolf 
Kasztański, który w treściwem przemówieniu 
wyłożył cele Związku, złożył sprawozdanie z 
prae Grupy Organizacyjnej i powitał przy- 
byłych przedstawicieli władz i organizacyj 
wojskowych i społecznych. 

Przewodniczącym Zgromadzenia obrany 
został ob. Leon Rotsztajn, który na wstępie 
wezwał zebranych do uczczenia przez pow- 
stanie pamięci ostatniego Żyda weterana 
1863 roku b. p. Leona Hertza, zmarłego w 
ostatnich dniach w Warszawie. Zgromadzenie 
witali: vieestarosta Józef Czernichowski, dele 
gaci P. O. W. pp. Teresa Jurgielewiczowa i 
Stanisław Kuczyński, prezes Rady Wojewódz 

kiej żydowskiego Klubu Myśli Państwowej dr 
Adolf Hirschberg, Prezes Rady Związku Knp- 

ców i Przemysłoweów inż. Abram Kawenoxi, 
im. Związku Inwalidów Żydów  viceprezes 
Zacharjasz Jutan. Pisemne powitania nades- 

łały: «ydowska Gmina Wyznaniowa w Wilnie, 
Związek Rzemieślników Żydów w Wilnie. Po 
wyborze prezydjum wygłosił referat leg. dr. 
Marek Krumm, poczem odbyło się przyjęcie 
statutu i deklaracji ideowej Związku oraz wy 
bory władz. ы 

W skład Zarządu weszli: pp. por. rez 
Jakób Szaffer — prezes, Adolf Kasztański 

vieeprezes, Włodzimierz Hajman — sek- 

retarz, Henryk Zusman — skarbnik, Juljan 
Sternberg — dr. Marek Krumm, Leon Rotsz- 

tajn — członkowie Zarządu. 
Do komisji rewizyjnej: ppor. rez Bejgiel 

Juljan, Talerman Józef, Palenbaum Eljasz i 

Borer Srul. Do Sądu Koleżeńskiego: Rotszta jn 
Jakób, Poraj Leon i dr. Miltau Izaak. 

Zgromadzenie uchwaliło przez aklamację 
wysłanie telegramów hołdowniczych do Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej i Marszałka Jó- 

zefa Piłsudskiego oraz telegramu do gen. Ro- 
mana Góreckiego, Prezesa Federacji Polskich 
Związków Obrońców Ojczyzny. 

— Demonstracje w Gminie Żydowskiej, — 
Gmina Żydowska jest ostatnio terenem ustawicz 
nych demonstracyj, w związku z zaleganiem о- 

płat nauczycielom. Doszło tam wczoraj do burz- 

liwych zajść. — Postanowienie gminy w Spra- 

wie odrzucenia wniosku komitetów rodzicielskich 

i zwołanie na dzień dzisiejszy zebrania rady 
Gminy, wywołało wśród rodziców i nauczycieli 
niesłychane oburzenie. W związku z tem odbyło 
się ogólne zebranie nauczycieli i rodziców, na 
którem potępiono jednogłośnie gospodarkę Gmi- 

ny. (K). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Dzisiejszą Środa Literacka będzie miała 

charakter dyskusyjny na temat Akademii Lite- 
ratury. Dyskusja ta będzie próbą zorjentowania 
się w tem, czego pisarze i publiczność oczekują 

od Akademji. Spodziewać się więc należy, iż 

wezmą w niej udział liczni mówcy. Początek 
o godz. 20,30. Wstęp dla członków rzeczywis- 
tych i członków sympatyków bezpłatny. Goście 

mile widziani. 

— Wieczór Sienkiewiczowski. Dnia 12 bm. 
w niedzielę, Związek Zawodowy Literatów u- 
rządza w swojej siedzibie przy uł. Ostrobram- 

skiej 9 „Wieczór Sienkiewiczowski z powodu 

siedemnastej rocznicy zgonu wielkiego pisarza. 

W wieczorze bierze udział znakomita recytator- 

ka p. Rychterówna, która! odczyta szereg wyjąt- 

ków z dzieł Henryka Sienkiewicza. Początek o 
godz. 8-mej wieczór. 

— Klub Włóczęgów. We czwartek dnia 9 
bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie się 
133 zebranie Klubu Włóczęgów. Po czątek o g. 
19,30. Na porządku dziennym przemówienie p. 

sen. Witołda Abramowicza charakteryzujące о- 
becną sytuację polityczną. Prawo wstępu na ze- 

branie mają członkowie Klubu, kandydaci oraz 

członkowie Klubu Włóczęgów Se! jorów. 

— Biuro Stowarzyszenia Kupców i Prze- 

mysłowców Chrześcijan w Wilnie przypomia, 
że w dniu 8-go listopada odbędzie się o godz. 
20-tej (8 wiecz.) wykład na temat: „Korzyści 
prowadzenia ksiąg buchalteryjnych i oblicza- 

  

  

  

   

    

  

    

Siedmiu towarzys zy szpiega Malki 
PRZED WILEŃSKIM SĄDEM OKRĘGOWYM 

WILNO. W roku 1931 w powiecie wilej- 
skim ujawniono spisek komunistyczny, z nieja- 
kim Maiko na czełe. W trakcie śledztwa okazało 
się, że Maiko oprócz działalności komunistycz- 

nej, uprawiał szpiegostwo, wobec czego sprawę 
jego wydziełono i gdy wkrótce potem stanął on 
przed Sądem, został skazany na śmierć i wy- 
rok wykonano. 

Ci, z którymi współdziałał w prowadzeniu 

agitacji komunistycznej, stanęli przed Sądem O- 

kręgowym w Wilnie w ubiegły poniedziałek, a- 
by edpowiadać za przynależność do K. P. Z. B. 
Rozprawa toczyła się przez cały dzień wobec 

Proces 0 nadużycia w 
Onegdaj przed Sądem Okręgowym w 

Grodnie rozpoczęła się głośna sprawa o nadu- 
życia w Grodzieńskim Urzędzie Skarbowym 

Sprawa ta wywołała duże zainteresowanie, ze 
względu na miljonowe nadużycia na szkodę 

Skarbu Państwa, jak również na osoby, które 

zasiadają na ławie oskarżonych. 

Rozprawa rozpoczęła się o godz. 11.30. 

Przewodniczy rozprawie p. wiceprezes Hrynie_ 
wicz przy udziale sędziów p. p. Merlego i Toł- 

łoczki. Sędzią referentem sprawy jest p. 

sędzia Merle. Oskarżenie wnoszą pp. wicepro- 
Luratorowie Sekrta i Wyszkowski. Z ramienia 
Prokuratorji Generalnej występuje na rozpra- 

wie p. Jan Rutski z Wilna. Lista obrońców 
przedstawia się jak następuje: - Oskarżonego b. 

naczelnika Urzędu Skarbowego p. Łubę broni 

-adw. Margolis, b. zastępcę naczelnika p. Kracz- 

kiewicza i przemysłowca Jogila broni p. adw. 

Lobman, b. buchaltera tegoż urzędu pp. Fir- 

stenberg i Sosnowski, Chałefa i Horsza broni 
p. adw. Firstenberg i wreszcie, buchaltera Ka- 

mińskiego bronią p. adw. Zadaj i apl. adw. 
p. Glicensztejn. 

Na wstępie rozprawy Sąd przystępuje do 

zbadania personalji poszczególnych  oskarżo- 

nych, z których wynika, że b. naczelnik skar- 
bowy p. Leon Łuba liczy 47 lat i ma wykształ- 

cenie 4-ch klas gimnazjum, i jest urzędnikiem 

w stanie spoczynku co wywołuje na sali pe- 
мпа sensację. P. Kraczkiewicz  Eljasz liczy 

57 lat, ma wykształcenie prawnicze, Molendo 
Władysław liczy 48 lat, ze średniem wyksztai- 

ceniem, Chalef Mojżesz lat 46, jako zawód po- 

daje „były kupiec", Izaak Horsz, lat 47 buchal- 

ter, Jogli Heszel, |. 48 kupiec i Kamiański Cha- 

konieczności zbadania około 40 świadków. 
W momentach dotyczących działałności Mal 

ki i jednego z oskarżonych Sergjusza Skurko, 
oskarżonego również i za szpiegostwo, rozpra- 

wa odbywała się przy drzwiach zamkniętych. 
Wyrok w tej sprawie został ogłoszony 

wczoraj o godzinie 2 pop. 
Z pośród siedm'u oskarżonych: Serafin Ła- 

wor skazany został na 6 lat więzienia, Jan Gor- 

liczonok na 5 łat, Sergjusz Skurko łącznym wy- 

rokiem na 6 łat, Włodzimierz Chwalko na 5 lat, 
Michał Chwalko na 5 lat, Mikołaj Sićko na 3 la- 

ta i Eugenjusz Skurko na 6 lat więzienia. 

Urz Skarb. w Grodnie 
im. 1. 40 buchalter. 

Po sprawdzeniu personalji przewodniczący 
obradom oznajmia iż w ostatniej chwili wpły- 

nęło powództwo cywilne Prokuratorji General- 

nej w ogólnej wysokości zł. 1.132,340,37. Pro- 

kuratorja Generalna rości do poszczególnych o0- 

skarżonych następujące kwoty: od oskarżonego 
Łuby 190.358,61, Kraczkiewicza — 25.714,11, — 

Molendy — 351,572,34, Chałef i lzaak  soli- 

darnie zł. 145.200,85 gr. Jogli i Kamiońskiemu 

solidarnie — 294.328.33. 

Jak się okazuje na rozprawę wezwano 2-ch 

biegłych księgowych, - a mianowicie pp. Bole- 

sława Ignatowskiego i Jana Swiążkowskiego, z 

których p. Świążkowski na rozprawę nie stawił 

się. я 
Po przerwie obrona wnosi o wyeliminowa- 

nie z rozprawy sądowej biegłego p. Świążkow- 
skiego, który zdaniem obrony nie posiada po- 
trzebnych biegłemu kwalifikacyj moralnych i 

tachowych. 

Obrońcy w wywodach swoich dowodzą, 

że p. Świążkowski ukarany został przez komi- 
sję dyscyplinarną za sfałszowanie postanowie- 

nia komisji szacunkowej i wielu innych  prze- 
stępstw natury etycznej, jak to oskarżenie b. 

ministra skarbu 0 pobranie łapówki w wysoko- 

ści 30.000 zł. 
Sąd po naradzie postanowił wniosek ob 

rony oddalić i dopuścić p. Świążkowskiego w 

charakterze biegłego. 
Po tej decyzji obrona wnosi o wezwanie w 

charakterze biegłego naczelnika II Oddziału 

Izby Skarbowej w Białymstoku i cały szereg 

innych świadków. Wniosek swój obrońcy mo- 

tywują w dłuższych przemówieniach. 
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Najpoważniejszą spółdzieiczą instytucją bankową w Polsce 

CENTRALNA KASA SPÓŁEK ROLNICZYCH 
istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszsrze Rzplitej. 

DAJE CAŁKOWIT 

twórców — drobny LAK PEWNOŚĆ ZWROTU WKŁADÓW 
i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE, 

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów 
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę wy- 

ch rolników, a temsamem łagodzi 
skutki kryzysu rolniczego. 

Sxładając swe oszczędności w Centra!nej Kasie otrzymujemy nie- 
tylko Korzyści dia siebie, ale słu żymy także i sprawie publicznej. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE 
- WILNO, MICKIEWICZA 28, tel. 13-65 
WS TDS T TS TK TTT RKT INT 

nie podatków. Wykład odbędzie się w Sali 

Stowarzyszenia uł. Bakszta 11. Wstęp dla 
członków i wprowadzonych gości bezpłatnie. 

— Towarzystwo Anatomiczno-Zoołogiczne. 

W czwartek dnia 9 bm. o godz. 19,30 w sali 

Zakładu Zoologji (Zakretowa 23) odbędzie się 
Zebranie Tow. Anatomiczno _ Zoologicznego z 
nast. porządkiem dziennym: 

1) Prof. S$. Hiller i doc. S. Bagiński: Ba- 

dania histochemiczne nad regeneracją u akso- 
lotla. 2) Dr. j. Kruszyński: Badania cytochemi- 
czne nad komórką nerwową. 3) Wolne wnioski. 

— Zebranie Koła Polsko - Estońskiego. — 
Dnia 8 bm. o godz. 20,15 w lokalu Szkoły Nauk 
Politycznych, ul. Arsenalska 8, odbędzie się ze- 

branie Koła Polsko-Estońskiego przy Akademic- 

kim Związku Zbliżenia Międzynarodowego „Li- 

ga'. Obecność wszystkich członków obowiąz- 
kowa. 

OSOBISTE 

Min. Zygmunt Beczkowicz poseł Rzeczy- 
pospolitej na Łotwie bawi od wczoraj w. Wil- 
nie. 

RÓŻNE 
— Dwie koniiskaty. Wczorajszy numer mie 

sięcznika „Żagary” został skonfiskowany za sze 
reg notatek i za artykuł pt. „Cytaty z Żerom- 

skiego”. 
. 

Również skonfiskowany został wczorajszy 

„Głos Wileński* za artykuł o zbliżających się 
wyborach samorządowych. 

— Biura podań. Z dniem 31 grudnia upły- 
wa termin prowadzenia biur podań według sta- 
rych przepisów. 

Nowe zezwolenia po złożeniu odpowied- 
nich egzaminów będzie udzielało Starostwo 
Grodzkie do którego należy wnosić podania. 

— Obchód 15-lecia Niepodległości w Zw. 
Pracy Obywatelskiej Kobiet. Dnia 9 listopada 
br. z racji 15-lecia odzyskania Niepodległości, 

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet organizuje 
w lokalu swoim przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3-5 
m. 3 obchód, na który złożą się przemówienie, 

deklamacje, śpiew. Wszystkie członkinie proszo 

ne są o jaknajliczniejsze przybycie. Początek 

punktualnie o godz. 7-mej wieczór. Osobne za- 
Zapisy na kurs są przyjmowane do dnia 11 bm. 

— Zarząd Rodziny Wojskowej zawiadamia, 
iż w dniu 10 bm. o godz. 6-tej wiecz. w Auli 

Kolumnowej USB w Wilnie odbędzie się „Apel 
kobiet, poległych w walkach o Niepodległość”. 
Wstęp wolny. 

— Zniżki kuracyjne. Zniżki kolejowe dla 
powracających z uzdrowisk zostały zmniejszo- 
ne z 75 na 50 procent ceny biletu. Zmiany te 

obowiązują od 5 listopada. 

— Zjazd Podchorążych Dowborczyków. — 
Grono b. podchorążych Legji Podchorążych 

(Kompanji Junkierskiej) i słuchaczy Szkoły O- 
ficerskiej w Grudzinówce I Korpusu Polskiego 

gen. Dowbór-Muśnickiego, zamierza zwołać w 
najbliższym czasie do Warszawy Zjazd Koleżeń 
ski i przeto zwraca się tą drogą do wszystkich 

Kolegów o nadesłanie swoich i znanych im in- 
nych Kolegów adresów Kol. adw. Marjanowi 
Raszke, Warszawa, Marszałkowska 62 m. 18, 
tel. 9-67-26. — Inne czasopisma proszone są o 

przedruk tego wezwania. 

— Zwalczanie ta: * 'ga gorzelnictwa. W ub.    
iawnioso 29 

skonfiskowsno 
miesiącu na 'erenie wcjewództwa 
gorzelni samogonki, przyczem 
325 litrów zacieru i samogonki. 

— Wileńskie Towarzystwo Przeciwgruźli- 
cze komunikuje, iż otwarcie 2-go trzytygodnio- 

wego kursu przeciwgruźliczego dla lekarzy na- 
stąpi dnia 12 bm. w niedzielę rano o godz. 10 

w sali Kuratorjum O. S. Wil. (Wolana 10). — 

Zapisyn a kurs są przyjmowane do dnia 11 bm. 

włącznie. 

— Rocznica rewolucji bolszewickiej. Wczo- 
rajsza rocznica przewrotu bolszewickiego w 
Rosji „Świętowana”* była również i przez tut. 
wywrotowców. Poza rozrzuceniem ulotek, ko- 

muniści nie wykazali pozatem jakiejkolwiek ak- 

tywności. Wieczorowe próby grupowania się na 

ulicach, były przez policję szybko likwidowane. 

— Agitacja antyniemiecka „Bundu”. Ży- 
dowsko-socjalistyczny „„Bund*  rozplakatował 
na mieście ogromne czerwone płachty, w któ- 

rych nawołuje do wzmożenia akcji bojkotowej 

towarów niemieckich. 

BALE I ZABAWY 

— Dancing Zw. Strzeleckiego. Dnia 11 li- 
stopada w sobotę o godz. 23.00 w cukierni Zie- 
lonego Sztrala — ul. Ad. Mickiewicza 22, odbe- 
dzie się „Czarna Kawa - Dancing" dla zasi- 
lenia funduszu na cele kulturalno - oświatowe 
Związku Strzeleckiego, Garnizonu miasta Wilna 

Wstęp za zaproszeniami. Zaproszenia na- 
być można na miejscu w Cukierni, 
nie w godzinach od 18-teį do 21-ej, 
1 zł. 50 gr. od osoby. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś, 

środa 8 bm. o godz. 8 w. Teatr Miejski na Po- 
hulance gra po raz 22-gi nadwyraz ciekawą i in 

teresującą sztukę „Fraułein Doktor" z H. Skrzy- 

dłowską w roli tytułowej. : 
Jutro, czwartek 9 bm. oj godz. 8 w. „Fraulein 

Doktor“. 

Teatr Objazdowy gra arcywesołą komedję 
St. Kiedrzyńskiego „Piorun z jasnego nieba — 
w reżyserji W. Ścibora dziś 8 bm. w Podbro- 
dziu, 9 bm. w Postawach, 10 bm. w Głębokiem. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. Ostat 
nie przedstawienia op. „Jasnowłosy cygan*. — 
Dziś jedno z ostatnich przedstawień barwnej o- 
peretki Knopia „Jasnowtosy cygan“ z udziałem 
najwybitniejszych sił zespolu. W akcie 1-szym 

zespół baletowy pod kierownictwem J. Ciesiel- 
skiego wykona wspaniałą rapsodję węgierską 
Liszta. Zniżki ważne. 

po cenie 
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> /7-N žyjesz ASPIRINY. 

ASPIRI 
Stnieje tylko jedna! Į 

  

SYLWETKI TEATRALNE 

  

WŁADYSŁAW SZCZAWIŃSKI 

ulubieniec Stolicy, znany ze swych występów 

zagranicą, późniejszy znakomity dyrektor Tea- 

tru „Nowoś w Warszawie, obęcnie z. wiel- 
kiem powodzeniem kreuje rolę Romana Tysena 

w op. „Jasnowłosy cygan* w teatrze muzycz- 

nym „Lutnia“. 

Z SADÓW 
PROCES PRASOWY 

: Wczoraj Sąd Okręgowy skazał na 3 mie- 
siące aresztu i 300 zł, grzywny redaktora 
popołudniówki „Ostatnie Nowiny Wileńskie'* 
P. Lubieżyńskiego i b. kierownika orkiestry 
w nieistniejącym już kinematografie miejskim 
p. Szczepańskiego. Sprawa dotyczyła arty- 
kułów, umieszczonych w tem pismie w roku 
31, w sprawie gospodarki we wspomnianem 
kinie. 

Treścią tych artykułów uczuł się dotknię 
ty kierownik kina p. Laszenko, który za-- 
skarżył wyżej wymienionych do Sądu. P Szcze 
pański odpowiadał, jako autor wywiadów na 
temat kinematografu i działalności p. La- 
szeńki. 

Skazani zapowiedzieli apelację. Należy 
dodać, że w swoim czasie zarzuty wysuwane 
przeciwko Laszence były badane przez proku- 
ratora, lecz dochodzenie zostało umorzone . 

RZESTZOWNEREZNA KZRZZWORZCIEWE KS SS SYP 

„Czar Wałca”. Najbliższą premjerą teatru 
„Lutnia” będzie piękna operetka O. Straussa pt. 

„Czar walca”. Od kilku tygodni odbywa się wy 
tężona praca we wszystkich działach teatral- 
nych. Opracowanie reżyserskie K. Wyrwicz-Wi- 
chrowskiego. Kierownictwo muzyczne M. Ko- 

chanowskiego. Choreografja J. Ciesielskiego. 
Bajka dla dzieci w „Lutni“.  Ciesząca 519 

wielkiem powodzeniem bajka dla dzieci „O sie- 
rotce Dorotce* Stanisławskiej, ukaże się po raz 
drugi w teatrze „Lutnia* w niedzielę najbliższą 
o g. 12,30 pop. Ceny specjalnie zniżone. 

ści” 

  

  

  

  

CO GRAJĄ W KINACH> 

PAN — 12 krzeseł. 
HELIOS — Wyspa zatraconych dusz. 
CASINO — Syn mimowoli. 
ROXY — Dwa serca w niewoli. 
LUX — Kain i Artem. 

WVPADKA I KRADZIEŻE. 
— Zatrucie. Z nieznanych bliżej powodów 

zatruła się esencją Anna Antonowiczowa (ul. 
Krzywa 37). Przewieziono ją do szpitała Sa- 
wicz. 

— Spadł z rusztowania. Podczas pracy przy 
remoncie budynków kościelnych przy zaułku 
Kazimierzowskim, spadł z rusztowania 60-letni 
Jan Matyrski. Poszwankowanego opatrzył le- 
karz Pogotowia. 

— Skradli kożuch. Kołosowskiemu Józe- 
fowi (Miodowa 3) skradziono kożuch, kryty 
szarem suknem. Kradzieży dokonał Mikulewicz 
Józef, mieszkaniec wsi Koziany, gminy szum- 
skiej, którego zatrzymano. 

— EKSPLODOWAŁ GRANAT. W pobliżu 
podmiejskiej wsi Doły, 12-letni Jan Miklewicz 
manipulując znalezionym na połu granatem, spo 
wodował wybuch. 

Chłopiec doznał poważnego uszkodzenia 
nóg. Przewieziono go do szpitala św. Jakóba. 

BRASŁAW 
— ZABITY W BÓJCE. Na zabawie we wsi 

Zaborje, gm. jodzkiej, Pobierzyn Wiaczesław, 
mieszkaniec wsi Repowszczyzna pobił Janula 
Władysława, ze wsi Miłaszki, gminy bohińskiej 
tak dotkliwie, że ten, nie odzyskawszy przytom- 
ności, zmarł. Pobierzyna Wiaczesława policja 
zatrzymała. 

  

MICKUNY. 

— świetlica Strzelecka. Dnia 5 listopada 

br odbyło się poświęcenie świetlicy strzeleckiej. 

Oddziału Zw. Strzel. Dworczany gminy mickuń- 
skiej. — Poświęcenia dokonał ks. Antecki, któ- 
ry w krótkich łecz ciepłych slowach podkreślił 

ideę Zw. Strzeleckiego, wznosząc w końcu 0= 
krzyk na cześć założyciela Z. S. — Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

Następnie przemawiali: Komendant Pow. 

Z. S. ob. jan Fiałkowski, przedstawiciel Związ- 
ku Legjonistów ob. Karwowski, oraz prezes za- 
rządu Oddziału ob. Jachimowicz, który dzięko- 
wał gościom za przybycie na tę uroczystość. 

Na zakończenie uczenica miejscowej szko- 
ły Makowska wygłosiła wiersz Kasprowicza — 
„Blogoslawieni“. й 

Świetlica powstała z inicjatywy ob. Kuja- 
wo Apolinarego. 

TĘ TEYYYYYWYYYTEWYCYTYPYTYWYTYTYPYYYYTTYYSE 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- 
ŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 

KREMAS SARE 

Podczas złej pogody .. 
ASPIRINA. 

Prędzej pozbędziesz się 
przeziębienia, kataru i 

grypy, jeśli w porę za- 

Aspirinę powinieneś 
mieć zawsze 
w domu. B 
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Do nabycia we wszystkich aptekach.



  

Turniej eliminzcyjny s wejście lub utrzymanie 
w Lidze 

W ubiegłą niedzielę, jak wiadomo, roz- 
począł się eliminacyjny turniej piłkarski 
© wejście, względnie utrzymanie się w Lidze, 

W turnieju biorą udział trzy drużyny, 

z których zwycięzca wejdzie, względnie pozos 
tanie w Lidze. Terminarz rozgrywek zotał już 
ustalony i przedstawia się następująco: 

Dnia 12 listopada w Wilnie walczy WRS 
Śmigły z Garbarnia. 

Dnia 19 listopada we Lwowie Czarni gra 
ją mecz rewanżowy z Garbarnia. 

Dnia 26 listopada we Lwowie Czarni 
spotkają się ze Śmigłym. 

3 grudnia w Wilnie Śmigły gra z Czarny 

mi. 
Dnia 10 grudnia w Krakowie odbędzie się 

spotkanie Garbarni z WKS - Śmigły. 

Nie traćmy więc nadzieji, że WKS zdo- 

będzie się na ten wysiłek i pokona przeciw- 
ników. Nawet w wypadku przegranej naszym 

płusem będą dwa ciekawe mecze: w nadcho- 
dzącą niedzielę i 3-go grudnia. 

  

kurs Ćwiczeń sportowych 
W dniu 5 bm. nastąpiło zakończenie 4-ty- 

godniowego kursu żeńskiego przodownic ćwiczeń 
cielesnych, zorganizowanego z inicjatywy ko- 

mendanta obwodu 6 pp. Leg. por. Lietza przy 
Okręgowym Ośrodku WF i PW. 

Kurs, odbywający się pod kierownictwem 

dypiomowanej instruktorki p. Haliny Halickiej, 
ukończyło 17 pań, z których wszystkie uzyskały 

POS i odznakę strzelecką. Absolwentki rozpocz 
ną pracę na terenie pow. wileńsko - trockiego. 

Ukoronowaniem kursu były pokazowe ćwi- 

czenia w ubiegłą niedzielę, po których nastąpiła 

rozdanie świadectw i koleżeńska herbatka. 

Dużą pomoc w organizacji kursu okazał go 
rący protektor poczynań -sportowych na polu 

WF kpt. Ostrowski. 

Budowa kortów tenisowych Kiubu Prawników 
Młody, pełen inicjatywy Klub Parwników, 

znowóż przypomina się miłośnikom sportu, jako 

czynna jednostka organizacyjna. 
Klub Prawników zdobył się na poważną 

inwestycję — wydzierżawił plac i urządza na 
nim 2 korty tenisowe, boisko do koszykówki i do 

siatkówki. Projektowany jest również placyk 
dla dzieci, gdzie latorośle prawnicze, „na oku“ 

sportujących rodziców mogłyby racjonalnie 
spędzać czas. 

Całość jest pomyślana bardzo dobrze, zwła- 

szcza jeżeli się weźmie pod uwagę punkt — 

ul. Dąbrowskiego. Mieszkańcy tej dzielnicy 
nie będą potrzebowali chodzić na partję tenisa 

do przeludnionego Parku Sportowego, albo 
na odległe korty A. Z. S.-u. 

Roboty na wydzierżawionym terenie sa 
w toku: zniwelowano teren, nawieziono pod 
place tenisowe bitej cegły i żwiru, pierwsze 

warstwy nawierzchni już są ułożone. Należy 

więc liczyć, że z nastaniem wiosny korty i 

boiska do gier sportowych 
użytku. 

zostaną oddane do 

w kiiku wierszzch 
Dnia 12 listopada rozpoczną się w Polsce 

zawody bokserskie o drużynowe mistrzostwo. 
W zawodach, jak wiadomo, biorą udział mis- 

trzowie 10-ciu okręgów w trzech grupach. Do 
pierwszej należą: mistrz Lwowa — Czarni, 
Lublina — Strzelec i Stanisławowa — Rewe- 
ra. W skład drugiej grupy wchodza: mistrz 
Warszawy — Skoda, mistrz Łodzi — IKP i 
mistrz okręgu wileńskiego Ognisko. Trzecia 
grupa składa się z poznańskiej Warty, mistrza 
Śląska PKS, krakowskiego Wawelu i mistrza 
okręgu pomorskiego Gedanji. 

Pierwszego dnia t. j. w niedzielę -nadcho 
dzącą rozegrane zostaną cztery mecze. 

W pierwszej grupie walczą lwowscy 
Czarni z lubelskim Strzelcem. Stanisławowska 
Rewera przechodzi walkowerem do następnej 
rundy. 

W drugiej grupie spotykają się w Łodzi 
IKP z naszą drużyną Ognisko. Warszawska 

Działki 
Kcemunikacja pociągami i 
Warunki kupna: część pożyczką długoterminową, 

reszia raiami miesięcznemi, 

An 
228 

Parcelacja maj. 

Landwarów 
letniskowo - cgrodniczo - šudowiane 

nad jeziorem, rozmaiteį wleikošci. 

Skoda przechodzi walkowerem. 
W trzeciej grupie odbędą się dwa mecze: 

w Poznaniu Warta gra z Policyjnym Klubem 
Sportowym ze Śląska, a w Krakowie Wawel 
raa za przeciwnika Gedanję. 

Ówierćfinały dobędą się po dwutygodnio- 
wej przerwie. 

* » 

Zarząd PZLA mianował p. Szelestowskie- 
go trenerem okręgowym lekkiej atletyki na 
podstawie przedłożonych świadectw z ukoń- 
czonych kursów krajowych i zagranicznych. 

u w * 

    

Marynarz sowiecki z flotylli krasnojar- 
skiej Timofiej Poleszezuk odbył samotną pod- 
róż podbiegunową na żaglówce z Krasnojar- 
ska po Jenisieja do wyspy Dieksona. Stąd na“ 
łamaczu lodu „Sybiriakow** powrócił do Ar- 
changielska. Śmiała podróż trwała 3 i pół 
miesiąca. 
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autobusem co godzinę. 

  

Cena od 800 złotych za działkę, 

INFORMACIE: 
w Wiinie: Pierwsza Wileńska 

į w maj. Landwarów: Zarząd GBóbr. 

= 

8 
Ё 

$półka Parcelacyjna, | 
ui, Mickiewicza 15. 8 
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EARL DERR BIGGERS 

ж в Chińczyk — 
Hayley upuścił widelec. 
— Minchin? — powtórzył? 
— Tak. Cóż stąd? 
— Nie, bracie, tylko, że widocznie prze- 

oczyłeś mały papierek, rozesłany przez Ścot- 
land Yard przed paru dniami. Ten Minchin 

był, podobno „w Chicago jednym z wybitnych 
przemytników alkoholu, który został ostatnio 
zmuszony do zaprzestania — zapewne czaso- 
wo tylko, swej praktyki gwałtów i zbrodni. 

— To ciekawe! — przejął się Duff. 
— Tak, ja myślę! W okresie aktywnego 

życia, musiał „sprowadzić z tego świata'* oso 

biście lub też przez swych pomoeników nie 
małą ilość swych rywali i konkurentów! 
„Oczyścić miejsce'* — tak się to, zdaje się, 
mówi. Ostatnio, z wiadomych powodów abdy- 
kował nagle i wyjechał. Policja amerykańska 

prosiła o zwrócenie na niego bacznej uwagi. 

Ma on tu niemało, jakoby, starych koleżków, 

którzyby chcieli załatwić stare porachunki! 
Duff zamyślił się głęboko. 

    
Mydawua Słamisaw As 

Popierajcie L.0.P.P. 
14) i 

Zwyciezca 
— Będę z nim miał pogawędkę po lua- 

che'u, — zdecydował. —  Coprawda biedak 

Drake nie był zmasakrowany kulami z kara- 
binu maszynowego... myślę też, że atmosfera 

Broom' sHotelu powinna była wywrzeć oczysz 
czający wpływ na Minchina... Tak, porozma- 
wiam z nim szczerze. 

ROZDZIAŁ - VI. 

Dziesiąta czterdzieści pięć z Victoria Sta. 

Po śniadaniu obaj przyjaciele powrócili 
na Vine - Street, tam odszukali razem pod 

grubą powłoką kurzu atlas geograficzny i 
Duff zatopił się w badania mapy Stanów Zje 
dnoczonych. 

— Na Boga, Hayley! — jęknął z obu- 
rzeniem, — To jest stanowczo za duży kraj, 
aby można w nim było żyć z komfortem. O, 

zmalazłem Chicago, ojczyznę Mixy Minehina. 
A teraz, gdzie u djabła, jest Detroit? 

Hayley wskazał mu paleem poszukiwaną 
nazwę. 

POBESĘA WEAR 

      

— Przyjęcia u p. wojewody. W dniu 6 - 
stopada p. wojewoda przyjął: pp. posła J. Ma- 
łynicza, inż. T. Molińskiego, kpt. Majchera i Jur- 
czyka — jako delegację Polskiego Towarzystwa 
Domu Ludowego w Lubczy; pp. Osińskiego i No 
waka — delegację Zw. Strzel.; pp. Modesta No- 
ryka i Zajko — delegację Domu Ludowego w 
Wereskowie, orazł burmistrza m. Słonima p. inż. 
K. Michalskiego. 

— Zorganizowanie Wojew. Komitetu Przy- 
jaciół Zw. Młodzieży Pracującej. W dniu 6 bm. 
odbyło się w Nowogródku zebranią organizacyj 
ne Wojewódzkiego Komitetu Przyjaciół Związ- 
ku Młodzieży Pracującej. — Komitet został zor- 
ganizowany, przyczem przewodniczącym Komi- 
tetu został p. prof. Witkowski — dyrektor gim. 
państw. w Nowogródku. 

Inspektorem wojewódzkim Z. M. P. jest p. 
R. Kawałac. 

— Z działalności Zw. Dziennikarzy i Litera- 
tów woj. nowogródzkiego. W] dniu 6 bm. w lo- 
kalu Wojew. Sekretarjatu BBWR w Nowogród 
ku odbyło się zebranie członków Wojew. Zw. 
Dziennikarzy i Literatów, pod przewodnictwem 
p. dra Wadasa. Omawiano sprawę wydawania 
miesięcznika, poświęconego sprawom społecze 
nym i literackim Nowogródczyzny, oraz posta- 
nowiono wydać zbiór celniejszych utworów red. 
Jacka Rolickiego. 

— Przed obchodem 11 listopada. Obywa* 

telski Komitet Obehodu dnia 11 listopada u: 
stalił program uroczystości, który w ogól- 
nych zarysach przedstawia się następująco: 
W dniu 10 listopada o godzinie 19-tej — cap- 

strzyk oddziałów P.W. przy dźwiękach orkie- 
stry policyjnej; w dniu 11 listopada rano — 
pobudka, o godzinie 10-tej uroczyste nabożeń- 
stwa w świątyniach wszystkich wyznań; o @) 

dzinie 19-tej uroczysta akademja w sali tea- 

    

tru mi iego, poczem popisy orkiestry poli- 
eyjnej i zabawa ludowa. 

— Atrakcje w Klubie Ognisko w dniu 11 
listopada. Jak już poprzednio informowaliś- 
my, w sobotę dnia 11 listopada, z okazji świę- 
ta narodowego, odbędzie się w salonach klu- 
bu Ognisko wielki wieczór towarzyski urozma 
1сопу występami artystów scen warszawskich    
  

Xeni Grey, Kazimierza Chrzanowskiego i słyn 
nej tancerki Zofji Grottówny. Początek wie- 
czora o godzinie 20-tej. Wstęp dla ezłonków i 

ich rodzin po 1 zł. od osoby, zaś od nieczłon- 
ków i wprowadzonych gości po 1.50 gr. od 
osoby. 

— Potajemny wyszynk. W piwiarni nale- 
żącej do Michała Wojtowicza (Brygidzka 44) 
znaleziono wódkę, którą wymieniony sprze- 
dawał nie posiadając zezwolenia. Alkohol za- 
kwestjonowano. 

— Wyrwanie torebki z rąk. Idącej ul. Pił- 
sudskiego Walerji Borysewiczowej (11-go li- 
stopada 10) nieznany osobnik wyrwał z 
rąk torebkę zawierającą 45 złotych. 

— Usiłowanie samobójstwa. W dniu 5 b.m. 
usiłowała popełnić samobójstwo przez  powie- 

szenie się. Estera Garbulska (Bonifraterska 16) 

Niedoszłą samobójczynię po udzieleniu — ро- 
mocy lekarskiej pozostawiono w domu. Przy- 
czyna usiłowania samobójstwa nie ustalona. 

— Nieszczęśliwy wypadek. W dniu wczo- 
rajszym ul. Mostową jechał bryczką w towa- 
rzystwie swej matki Józef Wróblewski mie- 
Szkaniec Sopoćkiń pow. Augustowskiego. — 
Wskutek spłoszenia się konia — bryczka zo- 
stała wywrócona a znajdujący się w niej do- 
znali ogólnych potłuczeń. Poszkodowaną wię- 
cej matkę Wróblewskiego pozostawiono w 
szpitału w Grodnie. 

    

Bójka. W dniu 3 b. m. o godz. 19-tej po- 
między wożnym magistratu Teofilem Mular- 

kiem i pracownikiem tegoż Magistratu Ta- 
zem Lachem w budce na rynku 3 Maja 

wybuchła sprzeczka w czasie której Lach za- 
dał kilka ciętych ran nożem Mułlarszykowi w 
głowę. Rannego w stanie ciężkim p ezi0- 
no do szpitala Międzykomunalnego, gdz:e !e- 
karz zaliczył rany do kategorji ciężkich. 

— Amator słodkich rzeczy. W nocy na 27 
X. Walerjanowi i Wincentemu Hrynkiewiczom 
mieszk. folw. Zabłocie z uli stojących w 0g- 
rodzie skradziono miód z 17% ramami 

oraz zniszczono 3 pni pszczół.  Dochodze- 
niem ustalono, że kradzieży dokonali parobcy 
Makarewicz Michał i Pieskacewicz Konstanty 
zam. w tymże folwarku. Sprawców kradzieży 
zatrzymano i przekazano Sądowi Grodzkiemu w 
Lachowiczach. 
AH 
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* WIESZ OBYWATELU, ZE Z GRUZIAC 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSóg, Niz 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŻNYCH RAZEŃ. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŹNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE  „DNi 
PRZECIWGRUŹLICZE"| POPIERAJCIE BUDY 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
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osnuty na tle p w. H. 
słynny Neron z filmu 

Dziś! Arcysensacyjny niesamowity lilm, o którym mówi csły świat 

„W cieniu krzyża* 

„Wyspa zatraconych dusz” 
Welisa. Tsjemnice śmierci i życia Rewels:yjna obs-da: 

CH RLES LAUGTHON, RICHARD 
Najnowsze at:akcje. Seanse: 4, 6, 8 i 10.20. 

bieta: Pantera KATHELEN BURKE 
ЕМ oraz znakomity BELA LUGOSE 
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JUTRO PREMJERA! 

„Lztowiek, ktūry ukradt serce“ 
о 

    

Różne bywają panny 
15-letnia Marja Bryklówna (Witebska 

21) złożyła w policji meldunek, że nieznany” 
osobnik uapadł na nią w okolicach Rossy, usi 
lując dokonać gwałtu. Współczujmy biednej 
dziewczynie: przeżyła nietylko wstrząs psy- 
chiczno-fizyczny, lecz i ci gwałt musiala 
zadać swej cnocie a wstydliwości dziewiczej, 
by o swem prz iu w okolicach Rossy opo- 
wiedzieć na policji. 

Nie współezujmy natomiast 
Rosimowiczównie z ulicy Wiłkomierskiej. Pan 
na ta, zatrudniona jako kelnerka w restaura- 
cji, wyjechała ze swym chlebodawcą do Po- 
znamia. Jej babka, sędziwa Domicela Romano- 
wieczowa, z płaczem przydreptała do komisa- 
rjatu, twierdząc, że chlebodawea uwiódł, i u- 
wiózł jej wnuczkę. Biedna staruszka wierzy 
w enotliwość wnuczki. Nie rozwiewajmy jej 
zładzeń. 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„SYN MIMOWOLI“ — „CASINO“' 

Naturalnie: tytuł. Typowy kwiatek pol- 
skich biur kinematograficznych. W orygina- 
le jes z Ameryki'*, ale jakże to pozo- 

ы zecież w tem niema pieprzyku! 

„Syn mimowoli'* — to co innego. Zaw- 
sze można czegoś się domyślać. 

W rzec. ości jest to wealc niewy- 
myślna i miejscami naiwna historyjka o za- 
ginionym synu, który się odnalazł, ale napraw 
dę wcale się nie odnalazł, bo wogóle umarł. 
Ten „odnaleziony'* niby syn okazuje się jed- 
nak równie w oczach ojca dobry, a nawet i 

lepszy od „prawdziwego'', jeżeli chodzi o zda 
nie siostry, bo ta znalazła w domniemanym 

braciszku, objekt swej miłości. — Nieena pa- 
ra szantażystów zostaje z kwitkiem, a szczę- 

šliwe rodzeństwo zmienia się w gruchające 
stadło małżeńskie. 

Jak na film śpiewny jest tu trochę za 

     

    

      

      

17-letniej 

  

   

    
  

    
   

    

    

mało muzyki, ale ta, którą słyszymy, brzmi 
melodyjnie. | 

Wykonawcy: Annabella i Prejean są 
bardzo mili i naturalni. 
nowe dobrane są starannie 

Režyserowi (C. Gallone) uczynić należy 

jeden poważny zarzut, że nie potrafił wytwo 
rzyć tempa. Akcja toczy się  šlamazamie, 
seeny zbiorowe są niemrawe. Finał tylko 
jest nieco żywszy, co dodatnio wpływa na 
wrażenie. 

Dodatki dobre. Polski przegląd 
przynosi zdjęcia z krakowskich urocz 

kawalerji. Bardzo dobrze uchwycona 
stać Marszałka Piłsudskiego. Wogóle 
dobrą robotę reportażową operatora. 

Postacie drugopla- 

Foxa 

ystości 
po 

znać 

  

  

  

we wszystkich spiekach 

składach aptecznych zaame 

Šrodka ed odcisków 

Prów. A. PAKA. 

  

jeżeli regularnie zażywać 

id 
najskuteczniejsze w nast. chorobach: 

Nr. 1—w kaszlu, astmie, rozedmie płuc 3.50 
Nr. 2 — w reumatyzmie, artretyzmie, złej 

przemianie materji, nieczystości 

   

cery, chorobach skórnych 3.50 
Nr. 3 — w chorobach żołądkowo - kisz- 

kowych, wątrobowych, żółtaczce 3— 
Nr. 4 — w chorobach nerwowych, bólu 

głowy, bezsenności, ogólnem wy- 
czerpaniu 4— 

Nr. 6 — w niedokrwistości i ogólnem osła- 
bieniu. 5.50 

Nr. 7 — w chorobach nerkowych j pęche- 
rzowych 4— 

Nr. 9 — przeczyszczające w chronicznem 
zatwardzeniu i hemoroidach 1.50 

Do nabycia w oryginalnem opakowaniu w 
aptekach, składach aptecznych i drogerjach 

lub w wytwórm 
„POLHERBA'' — KRAKÓW PODGÓRZE, 

Skrytka Nr. 48, 
Zainteresowani otrzymają na żądanie darmo 

Radje wileńskie 
ŚRODA, DNIA 8 LISTOPADA 1933 R. 
9.00: Czas, gimnastyka, muzyka, dziennik 

poranny, muzyka, chwilka gosp. dom. 11.30: 
Przegląd prasy, wiad. o eksporcie. 11.50: Mu- 
zyka z płyt. (WLN) 11.57: Czas. 12.05: Kon- 
cert. 12.30: Dziennik poł., komunikat meteor. 

    

     

12.38: dalszy ciąg koncertu. 15.25: Program 
dzienny. 15.30 : (Giełda roln. 15.40: Arje i pie- 
śni. 16.10: Audycja dla dzieci: „Jak to z lnem 
było**. podług M. Konopniekiej w opr. Cioci 
Hali 16.25: Skrzynka dla dzieci. 16.40: „Ste- 
fan Batory w dziejach granicy wschodniej 
Rzplitej'* — odczyt. 16.55: Muzyka z płyt. 
17.05: Recital skrzypeowy. 17.50: Codz. ode. 
pow. 18.00: „Ubezpieczenia społeczne w Pol- 
sce'* — odczyt. 18.20: Muzyka z płyt. 18.30: 
„Gdynia, miasto przyszłości'* — pogad. 18.35: 
Utwory E. Griega (płyty). 19.05: Przegląd li- 

tewski. 19.20: Rozmait. 19.25: Kwadr. liter. 
19.40: Sport. 19.45: Rozmait. 19.47: Dzien- 
nik wieczomy. 20.00: „Powrót Polski nad 
Bałtyk** — odezyt. 20.15: Koncert muzyki 
dawnej. 22.10: „Ciotka Albinowa mówić 
monolog humoryst. 22.25: Muzyka z płyt. 

22,30: Muzyka taneczna. W przerwie komun. 
meteor. 

DżIAŁKI BUDOWLANE 
DO SPRZEDANIA 

PONARSKA 53 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 7 listopada 1933 r. 

Za 100 kg. — parytet Wilno. ° 

CENY TRANZAKCYJNE. 

Żyto I stnd. 16—16,10 
Mąka pszenna 0000 A luks. 34,75—38,125 

  

    

Mąka żytnia 55 proc. 25,25 
Mąka żytnia 65 proc. 21,50 
Mąka razowa 18.— 
Kasza gryczana 1-1 palona 41,50—45.— 
Kasza gryczana 1-2 palona 40.— 
Kasza perłowa Nr. 3 31— 
Kasza owsiana 44—45— 

CENY ORJENTACY JNE: 

Żyto Il stand. 15.— 
Pszenica zbierana 21 — 
Jęczmień na kaszę zbierany 16—16.50 
Owies stand. 15.— 
Owies zadeszczony 13.— 
Mąka żytnia sitkowa 17—18.— 
Mąka razowa szatrowana 18,50 
Otręby żytnie 10,50 
Otręby pszenne cienkie 10,50 
Otręby jęczmienne 8— 
Kasza gryczana 1-1 biała 40.— 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 24,50 
Gryka zbierana 
Ziemniaki jadalne 
Siano 5,50 
Słoma — 

Siemię Iniane 90 proc. 36,50—37.— 
4 LEN: bez zmian. 

Gieiūa warszawska 
Z dnia 7 listopada 1933 r. 

gja 124,25 — 12456 — 123,94. 

Gdańsk 173,30 — 173,73 — 172,87. 
Holandja 359,35 — 360.25 —- į 

  

     
   

Praga 26,44 — i 

Stokholm 146. 
Szwajearja 17: — 178.00 — 1 

Włochy 46,85 — 46,97 — 46.73. 
Berlin w obr. nieof. 212.50. 
Tendeneja niejednolita. 

AKCJE: 

Bank Polski 79,50 — 79,75 — 79.50 
Cukier 22.50 — 23. 
Ostrowiec serja B 25. 
Starachowice 9,25 
Tendencja niejednolita. 

Dolar w obr. pryw. 5,80 — 5.81 
Rubel 4.72. 

Pożyczki polskie w N. Yorku: Dillonow- 
ska 69.50. Stabiliz. 79.50 Warszawska 48,50, 

    

KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŻLICZE.. w wytwórni broszurę „Jak odzyskać zdrowie". Śląska 48 1/8. 

— To niedaleko, jak na obszary tych roz 
miarów. 

Duff usiadł. 
— Myślę o tem, — rzekł powoli, — obie 

prowincje graniczą ze sobą. Ale czy może 
być wspólna graniea pomiędzy chieagoskim 
przemytnikiem, a miljonerem z Detroit? Dra- 

ke był podobno wielce szanowanym człowie- 
kiem, ale to nigdy nie jest pewne. „Płyn** 
przechodzi przez Detroit, słyszałem o tem, kie 
dy byłem w Ameryce. I „płyn mógł być tem, 
co łączyło, lub dzieliło tych dwuch ludzi. Ale 
to znaczą kamuszki? Mogły być zebrane na 
brzegu jakiegoś jeziora. Och, to wszystko wy- 

daje mi się djabelnie fantastyczne. Ale wiem, 
że w Ameryce wszystko jest możliwe. 

Zachęcony przez Hayleya, inspektor Duff 
powrócił do Broom's Hotelu. — 

Mr. Minchin zawiadomił go pisemnie, że 
gotów jest przyjąć inspektora w swych apa- 
tamentach. Duff znalazł go w spodniach tylko 
i koszuli. Włosy miał zmierzwione i obrzękłą 
twarz, Tłomaczył się, że właśnie odbywał po- 

obiednią. siestę. 
— Niech mi pan wyłoży, o co chodzi, — 

zapytał. Jego zachowanie było obecnie mnizj 
wrogie i bardziej przyjacielskie. 

   

— Przykro mi niepokoić pana, ale mam 

kilka spraw do omówienia! — tłomaczył Duff. 

— He, — mruknął Mixy, wzruszając ra- 
mionami — o, my sobie myślimy, że wy jes 
teście wyżej od nas, ale teraz domyślam się, 

że moglibyście dużo czego nauczyć się od nas. 
Dobrze. Cóż za sprawa, oficerze? Wypuść pan 
ją z zanadrza. Bo mówiliśmy o tem, że trzeba 

sobie powałęsać się trochę. 

— W hotelu popełniono morderstwo! -— 

zaczął detektyw uroczyście. 

Mixy uśmiechnął się. 

— I pan sobie o mnie pomyślał? Taki so 

bie ptaszek z Chicago? Ja wiem, że było mor- 
derstwo! 

— Z dostarczonych mi wiadomości, wiem 
że morderstwo jest jedną z pańskich dystrak- 

cd 

— No, spróbuj pan podobny żart jeszcze 
raz! 

  

  

   
   

— Powiedzmy jednym ze sposobów spę- 

dzania czasu. 

— Mam pana! Dobrze, niech tak będzie. 

Musiałem „wetrzeć'* kilku drabów od czasu 
do czasu. Ale to nie pana rzecz. To było w na- 
szej dobrej U. S$. A.? 

Wiem o tem, ale teraz, kiedy zdarzyło 
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się morderstwo w bezpośredniem  sąsiedz- 

twie pana... Jestem zmuszony. 

— Chcesz pan coś na mnie zrzucić? Do 
rze, dalej, dalej! Ale zatkniesz się, koteczku! 

— Qzy kiedy spotkał pan Drake przed 
tą podróżą? 

— Nie. Słyszałem o nim w Detroit, bo 
tam jeździłem często. Ale nigdy nie miałen: 

przyjemn 

na okręcie 

li, że to ja włożyłem jemu ten krawacik, te 

pan jest... 

— Mixy jest najmilszym człowiekiem na 
świecie, — wtrąciła się nagle do rozmowy żo 
na, która cichutko pakowała jakąś walizizę. 

— Możliwe, że on powiedział słowo, które 

ukatrupiło kilku drabów, w swoim czasie, ale 
to byli tacy — niestworzeni do życia. Teraz 

już Mixy niema nie do gadania z przemytni- 
kami. Nieprawdaż Mixy? 

— Ha! Już wyszedłem z tego! — przyz- 

nał Minchin. — Niech pan to sobie przełknie, 
Oficerze! Zupełnie wyszedłem z interesu, chcę 
odejść jaknajdalej.j A teraz podróżuję dla 
p emności, jak każdy inny gentleman. Ale 

widzę, że człowiekowi trudno jest uciee od 

tego interesu, choćby odjechał na koniec świa- 

          

15 „12 KRZESEŁ 
YMSZA — BURJAN — POGORZELSKA. 

dzwierciadlenie morslnešci i etyki kraju dolsrów. Pieśń wielkich serc. 

EEK LDL) SON AK 

LBRArZE Różne 
EEE EEE TEWTBEISIE WERK 

  

Dr.Ginsberą 
Choroby skórne, wene- 
tyczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

1 4 — 8. Tel. 567. 
  

ŁA dy d D 

Kurxa 
| SPRZEDAŻ 

SRYPOFĘTYGOYPOTZY о 

L powoda wyjazdn 
tanio 

do sprzedania 2 domy 
drewniane z 10 mieszk, 
i lokalem na sklep. — 
Ogród owocowy. Ziemi 
400 sążui. Stalowz M5 

    

  

Potrzebne 
MIESZKANIE 
2 pokojowe z wygods- 
mi Lsskawe olerty do 
sdminiatrscji dia W. L, 

SKLEP 
ładny 7 dažemi okusmi 
i zmieszkaniem do wy- 

Ogłoszenie 
licytacji 

W Poznania, ai. Śnie- 

deckich 12 — piątek 16 

tstopada godz. 2 gope 

łudniu, względnie na- 
stępnych dni cd godz. 

10 rane, odbędzie się 

Ticytac'a pozostałych z 
likwid cji następują 

cych ruchomośc:: 3Q ka- 
di browsrnienych, ka- 

chnia kotelowo-restza- 
racyjne, 3 koty «не- 

dziane gazem opalane. 
aparat zmywający uz- 

czynia stołowe, 85 
lamp elektrycznych se- 
fitowych, 7 źerówke- 

wych, 10 piseirów por- 

celanowych, 10 Wather- 
klozetów, 20 lrvoirów 

jedne i dwukarkowych, 

2 kinkiety testralue, 
5 pnenmatyków drzwie- 

wych, 1300 foteli te- 
atralnych giętych, — 
40.000 flaszek gorte- 

10,50—19.— gzenice za dostępną e 
5,50—6.— nłatą. Nauka solidna 

najęcia. Wileńska 25 rówek. — Na kupze 

ao 16 porcje przedterminowe ołerty 

do 9 listopada pezyj- 
muje i wszeikich szcze- 

gółowych — inłormacji 

udzieła J. Lasota- 
Lassociński — Kraków. 

Topolowa 15 e 

DO LITWY 
przesyła listy szybko & 
sumiennie Biaro Ł. Taie 
Ryga, Skr. poczt. 511. 
Przy zapytaniach dolę- 
czyć znaczek pocztowy 
na odpowiedź ze 60 gr. 

30 złotych 
wyuzsgrodzenia otrzy- 
ma znalszca zgubionej 
legitymacji  xolejowej 
S. Miedzyblo:kiego po 
doręczenin takowej poć 
adresem Wiino Domi- 
nikańska 8 m, 2. 

MIESZKANIE 
5 pokojowe odremon- 
towane, słoneczne z 
balkonem I piętro do 
wynajęcia. W. Pohn- 
lsnka 25 n dozorcy. — 
Warnuki Wileńska 25 
m 2 lab na miejscu 
ш. 4. 

  

  

NAUCZYCIELKA 
wychowawczyni wyje- 
dzie do dzieci od lat 
7—10. Z przygotewa- 
niem do I-ej klasy. — 
Šwiadectws i referencje 
poważne. — Ul. Wielka 
27—3 Od 12—2 © 

„Na Kursy Krojs 
i szycia przyjmję a- Nauczycieł - sierota, 

ostatnio w ostatniej 
nędzy * graniczącej z 

     

  

Królewska 5 —11. rozpaczą prosi miłości 
_____ — m wych ladzi o przyjście 

з MR Z pomMoCĘ przez 
AAA tanie jaktejkciwiak 

Posady przcy, korepetycji i t. p. 
PPEVPTNSTSTWO S cwentmalnie zapomogę 
_______ w starych bucikach, 
POSZUKUJĘ bieliznie i ubranie. — 
SŁUŻĄCEJ do wszyst. Łaskawe — zgłoszenie 
kiego z dobrem goto- Przyjmuje: Wiśmiowski 
waniem.  Przychodzić Zbigniew p. Pictrków 
tylso ze świadectwami Trybuuaiski — Poste- 
Mickiewicza 48 m, 6 Restenie 

sita Litości 
„ naszych czytelników 

wł polecamy wdowę pe 
аСУ urzędniku magistrackins 

овн z trojgiem dziec. Nę- 
„ее dza ostatec 

obėir:i Las 
W produk 
nis przyjmuje Admiai- 

ows” dis J, A. 

  

Starsza Gzeba 
poszukuje misszksnis z 
utrzymaniem, wzamian 
за konwersacje łran- 

    
   

  

suskie, Mozė rėwnie“ Two Sw. Wincat 
zsjąć się gospodarat woła o pomoc dla 67 
wym  miejskiem ist letuiego starca mające- 
wie,skiem, prowadze- 
niem isternstn. Zgło 
szenia do zdm, „Słowa* 

go raka. Syn młody 
giuzlik przy nim z 
czworga małemi dzieć- 

dia p. L. mi najmłodsze reczne, 
OZ NY RER OWA jaż gruzliczne — пФ 

Miynarz dza zrzycząca Bok 
łschowy, kawaler 7 10- ubrsń, <Hleba, miesz- 
lstnią praktyxą posze- kanie fatalne O maj- 
kujeposady Iutore 
j korespondenc / 
vl Lukiska 1 

cje drobniejsze ofiacy pro- 
Szę składać pod litecę 
N. do Redakcji „,Słowz” 

       

  

  

x 

ta! — dodał ponuro. 
— Q której poszli państwo spać? — za- 

pytał inspektor. 

Aha! Byliśmy na przedstawieniu... dok- 

rzy aktorzy, ale nie mogłem nie drzemać. Wró 
ciliśmy przed dwunastą i o dwunastej już 
chrapaliśmy. Nie nie wiem, co się potem dzia- 

ło w tym hotelu. 

—On wyszedł z „interesu'* — dodała 
Sadie Minehin. — Zrobił to dla małego Mixi. 
'To nasz syn. Uczy się w szkołe wojskowej. 
Tam go uczą obchodzić się z bronią! 

Mimo zdenerwowania Duff roześmiał się. 

— Przykro mi, że państwu dokuczam, — 
rzekł wstając, — Ale to mój obowiązek, 
przejść każdą ścieżynkę! 2 

— To jasne! — przyznał Mixy uprzej- 

mie, wstając również. Pan prowadzi swój inte 
res tak samo, jak ja swój! I, niech pan wys- 

łucha, jeżeli będę mógł w czemś pomóc, te 
niech pan da znak. Ja mogę pracować z „woła 

mi“ i przeciw nim. Teraz chcę pracować z 
wami, może pan liczyć na mnie. To wygłądz 

całkiem głupio, te zabójstwo, a ja tego nie tu- 
bię.... żeby tak bez sensu! = 

Duff, pożegnał się i wyszedł na korytarz. 

(DZCENS) 
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