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Ideologja palkarstwa. 
  

Od kilku dni płyną z dwu uniwer- 
syteckich miast w Polsce wiadomości 

które budzą odrazę u kulturalnych lu- 

dzi. Naprzód w Krakowie, a potem w 

Warszawie miały miejsce gwałtowne 
wystąpienia przeciwżydowskie. Tere- 
nem ich nie były uliczki zamieszkałe 
przez męty społeczne, ani place targo- 
we, na których zbierają się elementy 
różnego gatunku, lecz wszechnice. 
W ekscesach nie brał udziału motłoch 
podatny na wszelkiego rodzaju agita- 
cję, ciemny, nieinteligentny, podłega- 
jący działaniu niskich instynktów, lecz 

młodzież akademicka. Akademicy bi- 

li swoich kolegów, nie oszczędzając ko 

leżanek, zatem kobiet. 

Taka jest mniej więcej osnowa wy- 

padków do dnia wczorajszego, który 
przyniósł dalsze jeszcze nowości. Oto 
ekscesy wylały się poza obręb uczelni 
warszawskiej i jej dziedzińca i prze- 
niesione zostały do ogrodu Saskiego i 
dzielnicy żydowskiej. 

„Tam młodzież endecka poczęła bić i na- 
przechodniów Żydów oraz bawiące 

s żydowskie... Kiłkanaście osób za- 

stało dotkliwie poturbowanycł 
„W jakiś czas potem — podaje nasz ko- 

respondent warszawski — w dzieł 
skiej koło hal targowych zebr 
nastu studentów, którzy zaczęli wznosić 
krzyki aniysemiekie. Wśród ludności żydów 
skiej powstał nieopisany popłoch. Zaczęto 
kryć się po domach, a nawet zamykać skle- 

PY”. 

  

     
  

    
  

    

„Kurjer Wileński* nr. 257. 

Słowem. młodzież endecka wyszła 

na ulicę, aby bić Žydėgv. Realnie wy- 
glądają obrazki wspomniane w cyto- 
wanym telegramie, bardzo prosto: w 
pewnej chwilj zjawia się grupa wyro- 
stków, mniej luh więcej liczna, uzbro- 
jona w laski, zatrzymuje przechodzą- 
cych j kierując się ich wyglądem zdra 

dzającym pochodzenie żydowskie, › о- 

kłada ich kijami. Taka jest goła treść 

„czynu“, który zastosowany w kilku 

lub kilkunastu miejscach. daje w su- 

mie t. zw. eksces. 
Możnaby. mimo wsz 

rzeczy, które są wiadome o części na- 
szej młodzieży akademickiej, mieć 
wątpliwości, czy jest ona zdolna do 
takiego działania. Możnaby, gdyby 
nie oczywiste fakty, które notuje nz 
wet prasa narodowo-demokratyczna. 
„Gazeta Warszawska” w n-rze 336 о)- 
pisując zajścia w uniwersytecie war- 
szawskim, podaje, że 

„młodzież utworzyła pochód, któr 
rował się na dziedziniec uniwersytec. 
taj przepłoszono ukrywających się po kątach 
żydów...* 

  

  

  

    

  

   

Tutaj „przepłoszono. W innem 
miejscu następnego dnia bito nie prze- 
puszczając dzieciom w ogrodzie 

skim. Ostatnie zaś wiadomości brzmią 

jeszcze poważniej. 
„Gazeta Warszawska” nietylko po- 

dnosi masowy udział młodzieży w tej 
sprawie i nie ogranicza się do podawa- 
nia obszernych relacyj o wypadkach 
ną naczelnem miejscu. „Gazeta War- 
szawska* towarzyszy im, żeby tak po- 
wiedzieć, moralnie i ideowo. W tym sa 
mym numerze znajduje się artykuł 
wstępny zatytułowany ,„„Walka mło- 
dzieży * 

O eóż walczy młodzież, której po- 
przednicy, starsi o pokołenie, borykali 
się z zaborcą, organizowali strajk szkol 
ny. stawali w szeregach bojowych o 
wolność, ponosili ofiary krwi i życia, 
służąc idei niepodległości, wypełniali 
kazamaty i lochy więzień, szli na Sy- 
bir i tułaczkę? Jaka treść ideowa jest 
karmą co zagrzewa dzisiejszą młodzież 
do „walki“ na ulicach i placach wol- 
nej stolicy potężnego państwa, zbudo- 
wanego ofiarą ojców? x 

Żychowana w niepodległej Polsce — 

ela Warszawska” — I n 7 

sobie skutków mło- 

akademicka odmiennie pojmuje rolę 

1 narodu... Naogół wy! 
ieniem roli inteligencji w 

i dlatego podejmuje walk? 

umysłową i moralną od 
ich“. 

zeta Warszawska” nr 

      

  

  

  

  

    
     

  

     

    

         
    

   

  

Na się ona 
życiu narodów 

  

y, odzianych w czapki akademic- 
kie, są zatem aktem świadomości na- 
rodowej i mają na oku narodowe cele. 
Najoficjałniejszy organ narodowej de- 
mokracji nietylko solidaryzuje się ja- 
wnie ; otwarcie z dopus ijącymi się 
gwałtów, lecz sprowadza ich działanie 
do źródeł swej ideologji, jako „walkę 

o niezależność umysłową i moralną od 

wpływów żydowskich”. Albowiem 

    

        

zdaniem „Gazety Warszawskiej” Pol- 

sce grozi zalew inteligencji żydow- 

  

skiej: 

lig "Nie można dopuścić do tego, żeby inte- 
Sencja w Polsce składała się w 40 procen-   

,stkie smutne › 

  

tach z żydów i żeby wyższe, bardziej skom- 
plikowane czynności w naszem życiu społe- 
cznem, były regulowane przez warstwę nie 

polskiego pochodzenia. Wtedy niezależny byt 
narodu stałby się fikcją i zasada, że państwo? 
jest państwem narodowem, stałaby się nieo- 
siągalnym dezyderatem*. 

„Gazeta Warszawska” nr. 336. 

Bojówkarze endeccy, bijąc dzieci 
żydowskie. studentki i studentów wo- 
jują zatem o centralną zasadę iedo- 
logji endeckiej, o państwo narodowe. 
A czyniąc to mają za sobą nietylko 
„Gazetę Warszawską”, lecz 

„całe (!) społeczeństwo polskie, rozumie- 
jące znaczenie dla przyszłości narodu i pań- 
stwa tego. co się obecnie odbywa w murach 
naszych zakładów naukowych”. 

całości popiera sta: 
akademickiej i 

ychłego i zupełnego 

    

   

    

„Gazeta Warszawska” nr. 336. 

  

Rozumie, w całości popiera i życzy. 
Daliśmy tyle miejsca publicyście 

„Gazety Warszawskiej*, aby było ja- 
snem, że nie wypiera się ona związku 
i współudziału w ekscesach przeciw- 
żydowskich. Równocześnnie jednak 
endecki senator Sołtyk krytykuje w 
Senacie rząd za złe wychowanie mło- 

„a spotkawszy się ze słusznym 
zarzutem, że endecy uczą nieposzano- 
wania władzy i organizują awantury 
oraz bójki na ułicach stolicy,.wypiera 
się odpowiedzialności narodowej de- 
mokracji za tę sprawę. 

    

Tak oto ci sami, którzy poruszają 
zystkie sprężyny, aby zdobyć sym- 

patję społeczeństwa dla 11 „ofiar dy- 
ktatury* zasiadających na ławie oskar 
żonych w Warszawie występują w ro- 

  

li obrońców prawa i praworządności, 

gardłują jako rzecznicy humanitaryz- 
mu i nienaruszalności osoby, choćby 
nawet przestępcy, — ci sami wypusz- 
czają na ulice nierozsądną, zbałamu- 
coną młodzież, by biła bezbronnych, 
rozgrzeszają ich z odruchów sumienia, 
mamią „ideologją** i pasują na bohate- 
rów narodowych. 

Rzadko cynizm osiąga tę dozę nik- 
czemności i znieprawienia. I w obli- 
czu tego, co dziejąc się wywołuje ru- 
mieniec wstydu na twarzy każdego 
uczciwego człowieka i najgłębsze u- 
czucie bólu, że rzecz ta wiąże się z naj- 
mniejszą choćby cząstką polskiej mło- 
dzieży i- wszechnicy, wzbiera bezgra- 
niczne oburzenie na inspiratorów i pod 
żegaczy. Na nich, organizujących ka- 
dry, na zatruwaczy młodych dusz, de- 
prawujących młode serca. 

Inscenizacja ekscesów przeciwży- 
dowskich w gruncie rzeczy nie jest 
poświęcona samej kwestji żydowski 
lecz stanowi dywersję polityczną. Na- 
rodowa demokracja chce przyczynić 
rządowi trudności i. robi to na najłat- 
wiejszym odemku. Że przytem szko 

dzi państwu, z tem nie liczy się sztab 
„ideologów * narodowego państwa. 

Nie zważa też, że zdradza zasady mo- 
ralne i religijne, poza któremi ukrywa 

się zawsze perfidnie. 
Nawet najdojrzalszy demokrata, 

nie może obronić się w takiej chwili 
myśli, że zbrodnicze działania, upra- 
wiane г premedytacją dlą rozgrywki 
politycznej, ze szkodą ogółu i podep- 
taniem najprostszych zasad etycznych 
zasługują na wyrwanie z korzeniem. 

Dr. Adolį Hirschberg. 

  

    

Krwawy przebieg ekscesów 
antyżydowskich w Warszawie. 

Trzynaście osób odwieziono de szpitala. 
Wykłady na Uniwersytecie zostały zawieszone. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś powtórzyły się na Uniwersy- 
tecie Warszawskim awantury organi- 
zowane przez młodzież nacjonalisty- 
czną. Przyjęty one obrót o wiele groź 
niejszy niż dni poprzednich, a co jest 
najcharakterystyczniejsze zaczęły wy- 
mykać się z rąk poprzednich ich or- 
ganizatorów. Ponadto dało sie zaob- 
serwować, że ważną w nich rolę za- 
częli odegrywać komuniści i różne 
męty społeczne. 

Od rana na dziedzińcu uniwersy- 
teckim zaczęła gromadzić się mło- 
dzież akademicka przeważnie z pier- 
wszego roku * studjów i wzno- 
sząe wrogie okrzyki przeciwko Żydom 
zaczęła ich napastować. W momencie 
zjawienia się na dziedzińcu uniwersy- 
teekim większej grupy studentów Ży- 
dów wynikła bójka, która niestety 
zakończyła się krwawo.  Trzynastu 
rannych akademików zawezwane po- 
gotowie musi4ło odwieźć do szpitala. 

Skonsygnowana przed Uniwersy- 
tetem policja nie mogła interwenjo- 
wać przez wzgląd na antonomję tere- 
nu uniwersyteckiego. 

W czasie wykładów grupa studen- 
tów endeckich wchodziła do sal wyk- 
ładowych i bijąc wypędzała Żydów, 
wpychająe ich następnie do jednej z 
przylegających małych sałek, poczem 

  

   

  

wypuszezano po jednym i przy obel- 
żywych okrzykach bito. Wobec ros- 
nącego podniecenia i coraz  ostrzej- 
szych awantur rektor Łukasiewicz 
wyszedł do zgromadzonych studentów 
by ieh uspokoić. Niestety mowa jego 
miała skutek wręcz odwrotny. Roz- 
wydrzeni bezkarnością Studeńci po- 
częli wybijać szyby, zrywać skrzynki 
do listów, a nawet demolować urzą- 
dzenia uniwersytęckie. Rektor > 
wersytetu wydał wówczas pod nacis- 
kiem władz wojewódzkich zarządze- 
nie zawieszające wykłady aż do od- 
wołania, pozztem zagroził, że w ra- 
zie wznowienia się ekscesów Uniwer- 
sytet zostanie zamknięty, tegoroczna 
imatrykulacja uniewažniona i wyzna- 
czone zostaną nowe zapisy. + 

Po opuszczeniu przez młodzież 
dziedzińca Uniwersytetu, którego bra 
ma zosłała zamknięta, dochodziło do 
starć między bojówkami endeckiemi 
i żydowskiemi, które na ulicy szybko 
likwidowała policja pod  osobistem 
kierownictwem wojewody Jaroszewi- 
cza. 

Dodać należy, że podczas bójki 
na dziedzińcu uniwersyteckim jeden 
ze studentów pobił przechodzącą tam. 
tędy żonę rektora, przypuszczająe, że 

jest to Żydówka. 

  

  

  

Centrolew przed sądem. 
Jedenasty dzień procesu 

    Dziś w jedenastym dniu procesu przeciw- 
"wodeom Centrolewu ze: wal dalszy 

szereg Świadków. o 3 
-wiadek nauczyciel Bemedo na pytanie 

przewodniczącego, czy pojechał na kon 
krakowa za swoje p ze odpowied 3 
że otrzymał zwrot kosztów jako członek 
czynny B. B. ' pyłanie czy mówiono na 
kongresie o dą iu do rewolucji odpowie 

dział, że tak, ale on rozumiał iż ma być 
dokonana w 2 nej. 3 

Prokurator: U ego śledczego zeznał 
pan, że dążeniem itrolewu jest obalić 

1 bądź w drodz rewolucji, bądź uz; 

ckszości w Sejmie. Czemu pan lak 

powedział, ak to jest nielogiczne, 
Świadek: Zeznania moje były wymu- 

szone. 
W. tym momencie powsłaję szum na sali. 

Pada następujące pytanie prokuratora: 

ech pan powie, c 
toczono mu sprawę 

   

    

     

  

        

   

   
   

     

    

   

  

        

  

       y woli pan aby wy 
   

        

   
esteśmy pod terrorem, 

y prokuratora do odpo- 
stopniowo cichnie. 

  

(Tel. od własn. koresp. z War. 

    

zawy ). 

je następnie świadek wieśniak z pod 

a. Był na kongresie Centrolewu, bo 

akurat udał się do Krakowa na targ z tru- 

skawkami. 
Przewodniczący: Czy świadek rozmawiał 

z kim? 
Świadek: Nie, sły 

dzi mówili, że jeże! 
dzie rewolucja. 

Obrona: A kto mówił, że będzie rewo- 

      

   
łem tylko jak sąsie- 
ząd nie ustąpi lo bę* 

  

  

    
    

    
   

riadek: Socjališci, bo mieli przyczepio- 
dki. 

ik, komendant posterunku 
nego z pod Krakowa zeznaje, że w 
terze prywatnym za pozwoleniem 

władz w ubraniu cywilnem pojechał na kon- 
gres Krakowski. f 

Przewodniczący: 

  

Czy podczas pochodu 

wołano: „Precz z Mar- 

„ precz z Prezydentem. 
się na wiec do starego tea- 

tru, jednak zepchnięto mnie schodów. 
Poza tymi świadkami zeznawali jeszcze inni, 
ale zeznania ich nie wniosły do sprawy nie 
nowego. 

      

Plenarne posiedzenie Sejmu. 
WARSZAWA, 6. 11. (Pat). Na wstępie 37 

posiedzenia Sejmu poseł Jeszke z BB, w imie- 
niu komisji prawniczej, referował rządowy 
projekt ustawy, zmieniającej ustawę o ochro- 
nie lokatorów oraz wnioski PPS w sprawie 
obniżenia stawek od mieszkań jedno i dwu- 
izbowych i zawieszenia eksmisji z takich mie- 
szkań w okresie zimowym, 

W głosowaniu odrzucono poprawki klu- 
bów opozycyjnych i projekt przyjęło w dru- 
giem i trzeciem czytaniu w myśl wniosków 
ko: 

  

    

»nie Izba przystąpiła do sprawozdania 
administracyjnej o wniosku PPS w 

sprawie autonomji ziem, zamieszkałych w 
większości przez łudność ukraińską, 

Referent pos. Zdzisław Stroński BB stwier- 
dza na wstępie, że państwo i społeczeństwo 
polskie nie stosowało nigdy w stosunku. do 

mniejszości narodowych polityki nierównego 
prawa. Dalej stwierdza, że wieki współżycia, 
wspólność praw gospodarczych i kulturalnych    
liczne związki rodzinne tak zmieszały ludnoše,   
polską i ukraińską na terenie województw 
południowo-wschodnich, że nie można w tej 

u przeprowadzić rozgraniczenia 

   
realny, a posłowie ukraińscy nie przywiązują 
do niego wagi. W imieniu komisji admini- 

stracyjnej poseł Stroński wnosi o odrzucenie 

wniosku Związku Parlamentarnego PPS. 

Pos. Rymar (Kl. nar.) wypowiada się p 

  

ciwko wnioskowi, dopatrując się w nim chęci 
manifestacji. р 

Pos. Oleśnicki (Kl, Ukraiński) powołuje 
się na oświadczenie pos. Barana którego my- 
ślą przewodnią było, iż nie wyrzekając się 
ideałów swego narodu Klub Ukraińs 
sunkowuje się do wniosku PPS pozytywnie. 

Pos. Niedziałkowski (PPS) w obszernem 
przemówieniu broni wniosku swego klubu. 
Kończąc podkreśla, że PPS stała na stanowi- 
sku autonomii terytorjalnej oddawna, a pierw 
sza międzynarodówka wysunęła program an- 
tonomistyczny jako sposób rozwiązania pro- 

błemu mniejszości narodowych t. zw. zwar- 
tych. 

Pos. ks. Szydelski (Ch. D.) oświadcza i- 
mieniem klubu, iż głosować będzie przeciwko 
wnioskowi PPS. 

Po przemówieniu posła Brzozowskiego 
(BB), który polemizował z posłem Niedział- 
kowskim, przemawiał raz jeszcze referent pos. 

Stroński, poczem Sejm przyjął wniosek ko- 
misji o odrzuceniu wniosku PPS. 

O godzinie 16 min. 30 marszałek zarządził 
godzinną przerwę. 

  

Po przerwie Marszałek wznowił posiedze- 
nie o godzinie 17 m. 45, W pierwszen czy- 
taniu bez dyskusji odesłano do komisji usta- 
wę o dodatkowych kredytach za rok 1929-30 
i ustawę o dodatkowych kredytach za rok 
1930-31, jako też ustawę o poborze rekruta. 
Przystąpiono do 11-go czytania ustawy skar- 
bowej i preliminarza budżetowego. 

Zabrał głos minister skarbu Jan Piłsudski. 

  

     
    

  

Przemówienie min. Piłsudskiego. 
Pan minister skarbu podnosi, że ustawa 

skarbowa na rek 1932-33 jest analogiczna Z 

dziś obowiązującą. Poza zmianami czysto 

redakcyjnemi, lub też wypływającemi z tak- 

tów dokonanych, jak eofnięcie 15 proc. do- 

datku uposażeń, budżet ma układ taki sam, 

jak poprzedni, z tym wyjątkiem, że budżet 

kolie państwowych został wydzieiony jako sa 

maegzielty dodatek. do „hudžetu i „przytem 

tylko na okres 3 kwartałów. 
Wpływy w preliminarzu wynoszą 2375 

miljonów, wydatki 2482 miljony, defieyt za- 

tem 77 miljonów. Rozehody są mniejsze o 

440 miljonów, niż w roku 1931 r. 
Powstaje pytanie, dlaczego rzęd nie doko- 

nał dalszej kompresji, aby nie było defiey- 

tu. Aby zrobić kompresję całych 414 miljo- 

nów, należało dokonać ciężkiej pracy. Choć- 

byśmy pokasowali kilka ministerstw, to i 
tak nie dałoby to oszezędności 414 miłjonów. 

Kompresja była meżliwa do wykonania tyl- 
ko dużym wysiłkiem oszczędności na szeregu 
niezaspokojonych potrzeb państwa. Dalszych 

oszczędności możnaby dokonać w0owezas, 
gdy zajdzie konieczność. 

Co to jest 77 miljonów? W budżecie 

długów przewidziano tylko tyle, aby można 

było pokryć eałkowieie raty długów, przy 
układaniu budżetu nie wiedziano bowiem, 
eo będzie dalej, — ezy akeja Hoovera bę- 
dzie przedłużona. Zdaje mi się, że jakaś ak- 

cja będzie. Te same przyczyny trwają dalej. 
Jeśli akeja ta da pewne oszczędności, 

wówczas tego defieytu nie będzie i nie trze- 

ba będzie bolesnej operacji na koniecznoś- 
ciach państwowych, jeśli zaś żadnej akeji 

analogicznej z akeją Hoovera nie będzie, 

trzeba będzie przez kompresję dalszą zapew- 

  

nić równowagę budżetu. Wobee tego że rząd 
nie zamierza w takiej, ezy innej formie ko- 
rzystać z inflacji na pokrycie budżetu, pozo- 
stawałaby możliwość tylko dalszej kompre- 
sji budżetu, która mogłaby być zrobiona po 
ostatecznem wyjaśnieniu sytuacji na jakieś 
5—6 miesięcy. 

Oszczędności -w dużym stopniu zostały 

dokonane już w bieżącym budżecie. Do tych 
oszczędności zaliczyć należy 15 proc. doda- 

   

„tek, dalej 20 proe. dodatek stołeczny, budo- 
wlany, kresowy, zasiłki dla inwalidów i re- 
erganizację urzędów, która umożliwiła 

zmniejszenie etatów o 10.354. 
Jednocześnie zmniejszono wydatki rzeczo- 

we i inwestyjeyjne. Doprowadzono budżet 
do sumy 2452 miljonów po stronie rozeho- 
dów. Zwiększenie rozchodów jest tyłko w 
emeryturach i stanowi 16 p. obecnie sprawa 
emerytur przedstawia się nieco inaczej, niż 
powszechnie mówiono. Wzrost wydatków na 
emerytury tłumaczy się tem, że do emerytu- 
ry przeszło więcej urzędników z wyższem u- 
posażeniem, dzięki awansom i szezeblom 
oraz że do emerytury doliczono także wszel- 
kie dodatki. 

Strona dochodowa preliminowanego bud- 
żetu wyraża się w sumie 2375 miljonów, t. 
jį. mniej niż budżet obeenie obowiązujące 
17 proc, Przewiduje się, że wpływy z danin 
będą zmniejszone o 20 proc. niż w budżecie 
obecnie obowiązującym. Ponieważ przewi- 

dzieliśmy zgóry, że dochody będą mniejsze, 
uważaliśmy, że musimy sięgnąć do nowych 
źródeł. > 

Wszystkie przedłożenia i projekty, które 
złożone zostały Izbie, nie są podatkami no- 

wemi, lecz nowelizacją istniejących. Wszyst- 
kie razem dają one 129 miljonów, ale jedno- 
cześnie zrobiliśmy krok ryzykowny 
zmniejszyliśmy podatek przemysłowy. W 
pierwszym roku da on obywatelom ulgę o 
4 i pół miljona, 

Zapewne będą stawiane zarzuty, że bud- 

żet jest nierealny. gdyż konjunktura się po- 
garsza. Jednak w wielu dziedzinach, n. p. 
w rolnietwie, konjunktura się poprawia. Co 
do zarzutu, który przewiduje, że budżet jest 

    

   

rozdęty, to nie jest on bardziej rozdety, niż | 

budżety z lat, kiedy w rządach byli ludzie 
z dzisiejszej opozycji. Minister na dowód te- 
go przytacza cyfry budżetów z poprzednich 
lat, poczem stwierdza, że również. hudżety 
wielu państw zagranicznych, śród nich 
Anglji, Ameryki i Japenji, mają deficyty. 

Mówi się, że rządy pomajowe s 
— oświadcza na zakończenie p. minister — 
ałe gdy się spojrzy na ten kryzys z punktu 
widzenia ególne-światowego, to n 
oretyk i praktyk-ekonomista dopiero w kil- 
ka lat będzie mógł zgłębić te Sstesunki i 

stwierdzić, kto jest winien. Mówić, że rządy 
pomajowe temu winne to demagogja. 

ЕРа 

      

Po przemówieniu p. ministra zabrał głos 
prezes Sławek, składając imieniem BBWR na 
stępującą deklarację: 

Deklaracja Bezpartyjnego Bloku. 
Imieniem  Bezpartyjnego Bloku 

Współpracy z Rządem nam zaszczyt 
oświadczyć ce następuje: 

„Wyjątkowo ciężka sytuacja gospo- 
darcza i wynikające stąd zmniejsze- 

nie się wpływów do skarbu państwa 
postawiły rząd w obliczu wielkich 
trudności, zarówno przy wykonywa- 
niu budżetu bieżącego, jak i układa- 
niu nowego na przyszły okres 1932-33 
roku. Obniżenie skali wydatków jest. 
zadaniem bardzo trudnem i nie daje 
się przeprowadzić natychmiast. Dła- 
tego też rząd, który musiał przy uk- 
ładaniu budżetu przyjmować za 
punkt w a w obliczeniach obeeny 
stan organizacyjny aparatu admini- 
stracyjnego państwa, z konieczności 
przedkłada budżet, zamykający się 
deficytem. Ten sam rząd, gdy w po- 

czątkach bieżącego roku budżetowe- 
go przyszedł do przekonania, że prze- 
widziane w roku 1930 dochody nie 

dadzą się osiągnąć, miał obowiązek i 
w odpowiednim czasie decyz- 
jszenia wydatków. 

Na przykładach innych państw 
mieliśmy sposobnóść przekonać sie, 
jak słuszne było zarządzenie oszezę- 
dnościowe naszego rządu. Możemy 
mieć też zaufanie, że rząd w okresie 
wykonywania budżetu, nad którym 
obecnie rozpoczynamy obrady, poczy- 
ni dałsze oszezędności i przewidziany 
deficyt zmniejszy, a pełen przezorno- 
ści konsekwentnie przeprowadzi linję 
gospodarczą. Rząd już uchronił i chro 
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nić nas będzie od skutków znacznie 
gorszych, jakie mogłyby nastąpić, 
gdybyśmy przy uwzględnianiu  pot- 
rzeb, wysuwanych przez życie, zapo- 
minali z czego mamy je pokryć. 

Blok Bezpartyjny Współpracy z 
Rządem, przystępując do dalszego 
rozpatrzenia budżetu, będzie się sta” 
rał zbadać i we własnem sumieniu 
zważyć, czy w proponowanym podzia 
le wydatków została w należytej mie- 
rze zastosowana redukcja większa w 
stosunku do mniej istotnych potrzeb, 
natomiast eględniejsza w odniesieniu 
do spraw ważniejszych. Na pierwszy 
rzut oka wysuwa się tu pozycja wy- 
datków, związanych z obroną pań- 
stwa. Pozycja ta nie została zreduko- 
wana. Imieniem Bezparty jnego Bloku 
Współpracy z Rządem iadczam, 
iż wszelką pod tym względem przezor 
ność uważam za nadzwy 
i trafną ocenę sytuacj у 
pėki rėžne paūstwa, nie mogące-się 
uporać z własnemi kłopotami. zbyt 
często bądź teierują, bądź jawnie po- 
pierają fermenty, szerzone przez nie- 
odpowiedzialne czynniki i organizac- 
je, przeciwko ustalonym granicom 

sąsiadów, to nieobliczalność skutków 
takiego stanu rzeczy zmusza nas do 
utrzymania pełnej gotowości obron- 
nej. 

Blok Bezpartyjny Współpracy z 
Rządem zdaje sobie sprawę, że uni- 
wersalnego i szybka działającego le- 
karstwa za złagodzenie dotkliwych 

    

   

   

skutków kryzysu niema, że potrzeba 
całego szeregu skoordynowanych usi- 
łowań czynników społecznych, usiło- 
wań, które w dodatku dopiero po ja- 
kimś czasie mogą dawać rezultaty. 

Blok Bezpartyjny Współpracy z 
Rządem rozumie, jak głęboko związa- 
ny jest interes zarówno prywatnej je- 
dnostki, jak i wszystkich warstw spo- 
łeczeństwa z interesami państwa, ro- 
zumie dalej, że w chwiłach wyjątko- 
wo trudnych trzeba nietylko mniej 
pilne potrzeby odsunąć na czasy póź- 
niejsze, lecz że trzeba bardziej skoor- 
dynować swoje prace z planem ogól- 
nym, jaki ma rząd. 

Główny ciężar borykania się z 
tym olbrzymim splotem trudności, 
wynikających. z kryzysu, spada na 
rząd, to też Blok Bezpartyjny będzie 
poczytywał za swój obowiązek  su- 
miennie i szybko przprowadzić te us- 
tawy, które będą mogły ułatwić rzą- 
dowi walkę z kryzysem i jego skut- 
kami. Oprócz tego klub nasz. repre- 
zentujący szereg organizacyj społecz- 
nych, użyje swego wpływu, aby one 
podjęły bardziej aktywną rolę i bę- 
dąc w bliskim kontakcie z rządem 
mogły spełniać te zadania, które ze 
względu na swój charakter spadać 
muszą nie na rząd a na społeczeństwo 
Dalej, troska o dobę obecną nie zwai- 
nia nas obeenie od obowiązku sku- 
piania swej uwagi i na sprawy, mają- 
ce podstawowe znaczenie i dla przy- 
szłych czasów i przyszłych pokoleń. 
To też podjętą pracę nad ustaleniem 
najłepszego ustroju Polski z rozwagą 
i myślą spokojną dałej prowadzić bę 
dziemy. Przygotowanie konstytuc; 
naszym jest obowiązkiem i za tę pra- 
=. odpowiedzialr šė bierzemy na sie- 

ie. 

    

  

   

„ Następnie w dyskusji budżetowej przema 
wiał Pos, Róg (Str. Lud.), oświadczając, że 
stronnictwo jego podda budżet szczegółowej 
krytyce na komisji. Omawiając ogólny sto- 
sunek do rządu na terenie polityki wewnętrz- 
nej i zagranicznej, p. Róg oświadczył: „Ko- 

ystam ze sposobności, by imieniem klubu 
eślić e stanowisko w sprawach poli- 

tyki zagranicznej. Sytuacja międzynarodowa 
nie jest dobra, atmosfera dla Polski nieprzy- 
jazna. Wystąpienie sen. Boraha w Ameryce 

"pri ywioły nacjonalistyczne w Niem 
Ц wdziwy zawrót głowy. Stwier- 

dzam więc, że w sprawie polskiego Pomorza 
jesteśmy zgodni z całem społeczeństwem. Co 
do tego niema i nie może być różnić pomię- 
dzy stronnictwami. Ludu pomorskiego nie 
oddamy, ani nie przehandlujemy nigdy (Ca- 
la Izba bije oklaski). Atakując fundusze dv- 
spozycyjne mówca w konkluzji oświadcza, 
że głosow ć będzie przeciwko budżetowi. 

Zkolei zabrał głos pos. Rybarski z Klubu 
Nar. Mówca wypowiada się przeciwko buł- 
żetowi. 

Po przemówieniu posła Byrki (BB) roz- 
prawę odroczono. Wśród interpelacyj wpły- 
'męła jedna posła Gruenbauma (Koło Żydow- 
skie) w sprawie zaburzeń na Uniwersytecie 
Wa awskim. й 

„ Następne posiedzenie jutro o godzinie % 
min. 30 rano. 

Marszałek Piłsudski, szef 16 p.p. 
rumyńskiej, 

otrzymał meldunek 7 brygady 
wojsk rumuńskich. 

WARSZAWA, 6. 11. (Pat). — Do 
gabinetu ministra spraw wojskowych 

  

     

     

    

     

wpłynęła z dowództwa 7 brygady 
wojsk rumuńskich, w skład której 
wchodzi 16 pułk piechoty, którego 
szefem został ostatnio Marszałek Pił- 
sudski, 'depesza treści następującej: 

Z okazji zmiany na stanowisku 
dowódey pułku 16 piechoty im. Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego melduję. 
iż wszystkie nasze myśli zwrócone są 
ku Waszej Wysokiej Ekscelencji. Za- 
szezyceni tem, że szefem tego dziel- 
nego pułku został p. Marszałek, jed- 
noeześnie obiecujemy spatęgować 

stokrotnie siły nasze, abyśmy mogli 
stanąć na wysokości wielkiego zasz- 
czytu, jaki nam przypadł w udziale 
Przy tej sposobności prosimy posłu- 
sznie Pana Marszałka © pozwolenie 
wyrażenia nam najserdeczniejszego 
hołdu Polsce oraż życzenia długich 
lat „życia dla Pana Marszałka i zape- 
wniamy Go o naszej miłości i odda- 
niu. Niech żyje Polska, niech żyje 
Wasza Wysoka Ekscelencja. 

Komendant 7 brygady 
(— ) gen. Jonescu. 

TERE TRWA DE DAIKTU KONETTASKO, 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
Jagiellońska 8, tel. 10-63. 

Przyjmuje 12—2 i 5—7. 
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PAPIEROS ZWIEK5SZA ZADOWOLENI 
W przededniu wojny w Mandżurii. WOLNA TRYBUNA. 

O li Il Konferencjach Unijnych 
w Pińsku. 

(W odpowiedzi p. Wiezowi). 

(Dokończenie). 

Wreszcie kilka słów o tem, co p. 

Wicz pisze z racji I i -ej uchwały te- 
gorocznej Konferencji. Uchwała ł 

mówj o potrzebie ożywienia kultu Eu- 

charystjj w Kościołach obrządku 

wschodniego, a II-ga podkreśla potrze- 

bę takiego tłumaczenia wyrazu „pra- 
wosławny”, by jego używanie w litur- 

gji, czy poza liturgją, nie dawało po- 

wodu jakiegokolwiek pomieszania po- 

jęć. 
Po przeczytaniu uchwały I-ej D. 

Wicz ucieszył się tem, że „Konferencja 

ziwróciła baczną uwagę na istotę rze- 

czy, na treść wewnętrzną sprawy i 

przez to samo zrezygnowała z tanich 

efektów zewnętrznych, a sięgnęła do 

dna zagadnienia pozyskania wiernych 

nie z wyglądu i imienia, ałe z przeko- 

nań i wiary”. Bardzo to pięknie, lecz 

ciekawy jestem, czy p. Wicz może 

konkretnie wskazać, kiedy to. było i- 

naszej? Kiedy i gdzie obradujący nad 

sprawami unijnemi nie zwracali uwa - 

gi na stronę wewnętrzną? Р. Wicz 

zdaje się upatruje tendencję do „ta- 

nich efektów zewnętrznych* w obra 

dach i uchwałach Konferencji I-ej, 

zeszłorocznej, ale czyni to bezpodstaw- 

nie, bo wszak na I-ej Konferencji cały 

referat ks. dr. K. Kułaka (inicjatora 
organizatora i kierownika Konferen- 
cji) p. t. „Unjonizm prawdziwy i fat. 
szywy“ był silnem podkreśleniem po- 
trzeby jasnego stawiania kwestji na- 

wrócenia i dążenia do takiego nawró- 
cenia, któreby było wewnętrzne, z 

przekonania i płynęło z pobudek nad- 

przyrodzonych. 

Na I-ej Konferencji wcale nie było 
dążenia do przeforsowania metod ja- 
kiejś symulacji lub „tanich efektów 
zewnętrznych. Prawda, że referat ks. 
Kułaka poprzedziła może w niektó- 
rych miejscach niezbyt jasna dyskusja 
co do metod nawracania, ale należy 
wziąć pod uwagę, co po referacie ©- 
świadczył przewodniczący Konferen- 

cji O. Hałuszczyński, a mianowicie, 
że „referat był ostateczną i wyczerpu- 
jącą odpowiedzią na kwestje, doty- 
czące metody postępowania przy na- 
wracaniu prawosławnych, poruszone 
w poprzedniej, przedpołudniowej dy- 

skusji. 

I gdzież wobec tego w rezolucjach 
I-ej Konferencji dążenie do tanich 
efektów zewnętrznych '', a tem bardziej 
gdzie ten moment I-ej Konferencji, w 
czasie którego większością ,„wwprowa- 
dzono chaos w używaniu terminu 
prawosławny? Trudno taki moment 
wskazać — bo go nie było. Nie potrze- 
bowali również organizatorzy Konfe- 
rencji rezygnować z „metody wyłapy- 
wania poszczególnych jednostek dla 
efektu i propagandy*, bo tej metody 
nigdy się nie trzymali. 

Jestem przekonany, że o dążeniu 
na I-ej Konferencji do przeforsowania 
„podstępnych metod wabienia ciem- 
nego ludu, a zwracanie uwagi tylko 
na tanie efekta zewnętrzne”, a nie na 
treść wewnętrzną akcji unijnej, ten 
tylko może twierdzić, kto nie chce za- 
dać sobie kłopotu zbadania sprawy u 
źródeł, a opiera się na niedokładnych 
informacjach pewnych organów na- 
szej prasy, o których trafny a miaro- 
dajny sąd wydała właśnie Il-ga Konfe- 
rencja Unijna w VHl-ej swej uchwale. 
Uchwała ta załatwia porachunki nie 
pierwszej Konferencji Pińskiej z prze- 
ciwnikami, jak tego chce p. Wiez, lecz 
porachunki tych, którzy, jak sam to 
przyznaje p. Wicz, troskliwie, poważ- 
nie i trafnie obradowali na tegorocz- 
nej Konferencji nad sprawami unij- 
nemi i którzby również z obowiązku 
sumienia katolickiego trafnie napięt- 
nowali oświetlanie pracy unijnej przez 
pomienione organy, jako „niegodne 

  

  

  

  

prasy poważnej i uważającej się za 

  

katolicką". Zresztą — taki sam sąd 
o tych organach (właściwie organie) 
wydał jeszcze przedtem K. A. P., któ- 
ry napewno nie załatwiał porachun- 
ków Konferencji Pińskiej — a tylko 
spełnił swój obowiązek informacyjne- 
go organu katolickiego. 

Wreszcie słów kilka co do ostatnie- 
go ustępu artykułu p. Wicza. Ustęp 
ten jest dziwny, niezrozumiały w u- 
stach katolika i sprzeczny z tem, co 
autor wypowiada w ustępach poprzed- 
nich swego artykułu. W artykule p. 
Wiez mocno podkreśla, że nie trzeba 
się pędzić za ilością nawróconych, a 
tu w końcu artykułu właśnie od ilości 
ich uzależnia rację bytu całej akcji 
unijnej! Według p. Wieza, prawosław- 
nym w Polsce trzeba powiedzieć, niech 
ze swem połączeniem się z Kościołem 
prawdziwym zaczekają aż do czasu, 
kiedy się nawróci...świataja matuszka 
Rossija. Piękna zasada misyjna -— 
niema co! Spectator. 
AIPS STS TENS 

Francja zamyka swój rynek 
pracy przed cudzoziemcami. 

PARYŻ, (Pat). Groźba bezrobocia. 
jaka zawisła nad Francją, wywołała 
na łamach prasy nacjonalistycznej ca: 
łą kampanję na rzecz obrony robot- 
ników francuskich przed konkurencją 
elementów obcokrajowych. Rzeczni- 
kiem tej kampanji jest dyrektor dzien- 
nika „L'Ami du Peuple“, wlašciciel 
znanej fabryki perfum Francois Coty, 
który w szeregu: artykułów wykazuje 
niewłaściwość przyjmowania we Fran- 
cji robotników cudzoziemskich, pod- 
czas gdy robotnicy francuscy zagro: 
żeni są bezrobociem lub odczuwają 
już brak pracy. 

Kampanja dziennika „L'Ami da 
Peuple“ znalazła szeroki oddźwięk w 
prasie prowincjonalnej. Jednocześnie 
władze zaczynają działać w tym kie- 
runku. Nie mówiąc już o zgłoszeniu 
przez deputowanego Lamberta projek- 
tu ustawy, ograniczającej do 10 proc. 
liczbę robotników obcokrajowców w 
przesiębiorstwach handlowych į prze- 
mysłowych, szereg rad departamenta|- 
nych, m. in. rada generalna departa- 
mentu Seine et Oise, postanowiły od- 
mawiać gwarancji departamentalnej 
firmom handlowym i przemysłowym, 
które nie będą przyznawały pierwszeń- 
stwa robotnikom francuskim przed ro- 
botnikami obeokrajowemi. 

  

   

    Reperacje 

maszyn rolniczych 
siewników, tryerów, młocarń, kieratów, 
oraz motorów wszelk. rodzaju i trak- 
torów dokonywa Zakład Reperacyjny 

«przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
w Wilnie. 7025 

€5 GE CH WEB CGD GR EOB GD CH BTW 

Nowy polski samolot komu- 
nikacyjny. 

W Instytucie Padań Technicznych Lot- 
nictwa odbywają się obecnie 'próby nowego 

polskiego samolotu komunikacyjnego, wyko- 
nanego przez Podlaską Wytwórnię Samolo- 
tów. 

Jest to aparat typu PWS 24 z silnikiem 
Wright'a o mocy 220 KM. wykonanym w 
polskich zakładach Skody. 

PWS. 24 jest samolotem czteroosobowym 
o konstrukcji stalowo-drewnianej. Dotychcza 
sowe próby dały znakomite wyniki, wobec 
czego aparaty tego typu wprowadzone zosta- 
ną najprawdopodobniej na polskich linjach 
komunikacyjnych i zastąpią czteroosobowe 
samoloty typu Junkres, które stopniowo wy- 
cofywane będą z komunikacji, 

Pierwszy samołot PWS 24 użyty będzie 
do komunikacji osobowej po odbyciu prze- 
pisowej iłości 100 godzin lotów towarowych. 

      

Pepierajcie Ligę Morska 

Śmierć ostatniego romantyka. 
(5. p. Artur Oppmann (Or. Ot), ur. 14-VIII 1876 r., zm. 5-XI 1931 r.). 

Nie było chyba bardziej znanej i 

popularnej postaci w Warszawie... 

Dziwna kwitła pieśń w tym poecie, 

urodzonym i wyrosłym wśród murów 

miasta w niewoli... Pieśń rycerska i 

wolna. Od wczesnej młodości Ю 

„dziecię Starego Miasta , dzielnicy 9 

tradycjach patrjotyzmu rzemieślników 

i sklepikarzy, zapatrzyło się w prze- 

szłość i jak wielu z naszych pisarzy 
z doby niewoli o tej przeszłości śpie- 

wać zaczął Or-Ot młodemu pokoleniu 

by przypominać nieustannie, że kiedyś 

było inaczej, że ongiś w innej chwale 

chadzało mieszczaństwo warszawskie 

i każda przekupka miała duszę Chrza- 

nowskiej w sobie, a lada rzeźnik gotów 

był zamiast niewinnych wołów rżnąć 

przeklętego moskala. : 

Pierwsze poezje wyszły w 1889 r. 

i dalej na każdą okoliczność, rocznicę, 

pamiątkę. 3 

Or-Ot rozkochał się w przeszłości 

swego zakątka, spoglądał na kamieni- 

ce Starego Miasta i widział je okryte 

dawną chwałą, spotykał codzień na u- 
licach ludzików najpospolitszych į od- 
krywał w nich klejnoty uczuć i trady- 
cje rycerskie, tęsknoty do wolności, 
echa bojów rycerskich. Facjatki i stan- 
cyjki, zaułki i stragany, warsztaty i 
podwórka zarzucił rymami. Lekkie 
były, nie tykały głębin proletarjackich 
nędz i mroków współczesnej, wytwo- 
rzonej przez maszynę niedoli, zepsu- 
cia, okrucieństwa. 

Nie, tych dźwięków nigdy luteńka 
Or-Ota nie wydała z siebie. Brzęczała 
dyskretnym głosem szpinetu, gitary 
studenckiej, tanecznego na skromnych 
zabawach bębenka, ot, piosenka poe- 

ty z bożej łaski, nie szukającego za- 

gadnień ani rozwiązań, tylko śpiewa- 

jącego swemu narodowi pogodn» 

przez łzy wspomnienia. A że łatwe 

były rymy, że dźwięczne były piosnki, 

więc je recytowała młodzież i starsi, 
tomy poezyj rozchodziły się szybko, 
czytelnicy lubili odnajdywać w tej re- 
trospektywnej panoramie dawne dzie- 

    

Chińczycy stawią opór 
MOSKWA, 6. 11. (Pat). — Jak 

wskazują wiadomości, nadchodzące 
z Dalekiego Wschodu, konflikt mand- 
żurski zaczyna wstępować w nową 
fazę . 

Ostatnie depesze korespondentów 
sowieckich donoszą. że dnia 4 b. m. 
około godz. 2 po południu pierwsze 
oddziały japońskie zetknęły się z woj- 
skami chińskiego gen Maa. Trudno w 
tej chwili przesądzić, jakiemi siłami 
rozporządza dowódca Cieikaru. Wia- 
domości telegraficzne doniosły, że 
przed kiiku dniami armja jego wzmo- 
ceniona została o jedną dywizję wojsk 
kirińskich i 3 pociągi pancerne, in- 
ne zaś depesze mówią, że: gen. Маа 
zawiadomił telegraficznie Czang-Sue- 
Lianga o ruchach wojsk japońskich 
w kierunku Cieikaru, wyrażając jed- 
noczešnie gotowość rozpoczęcia аК- 
cji wojennej przeciwko Japończykom. 

Japończycy posuwają się w kie- 
runku północno - zachodnim, dążąc 
najwidoczniej do obsadzenia rzeki 
Nonni i historycznego już mostu ko- 

ofenzywie japońskiej. 
lejowego na tejże rzece. Najbliższe 
dni przynieść mogą wiadomości o 
bezpośredniej akeji wojennej pomię- 
dzy oddziałami japońskiemi a armją 
gen. Maa. Od rezultatów tej walki za- 
ieżeć będą dalsze wypadki. 

Stanowisko Sowietów w zatargu 
chińsko-japońskim dotychczas nie 
jest dokładnie znane. Według oficjal- 
nego oświadczenia  Narkomiudieła, 
rząd sowiecki chce honorować doty- 
chczasowe traktaty z Chinami, żad- 

nych przygotowań wojskowych nie 
czyni i akcję japońską traktuje jako 
czasową okupację zbrojną. 

SZANGHAJ, 6. 11. (Pat). Sytuacja 
chińsko-japońska staje się coraz po- 
ważniejsza, ponieważ wskutek starcia 
na moście kolejowym w Nen-Kiang na 
rzece Nonni teren, objęty konfliktem 
mandżurskim, stopniowo zbliża się do 
strefy wpływów sowieckich. — Nen- 
Kiang znajduje się zaledwie o 50 klm. 
od linji kolei wschodnio-chińskiej, 
która pozostaje pod wspólną kontrolą 
chińsko-rosyjską. 

   

Wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie mego męża 

Šš. P. Michała Niedeka 
oddając mu ostatnią posługę, oraz okazali mi tyle serca 

i współczucia w tak bolesnej dla mnie chwili, składam tą dro- 

gą serdeczne „Bóg zapłać”. 

е Władysława Niedekowa. 

  

BOSTON, 6. 11. (Pat). Mac Donald 
przewodniczący komisji bankowo-wa- 
lutowej Izby Reprezentantów w wy- 
głoszonem tu przemówieniu gwałtow- 
nie zaatakował propozycje, dotyczące 
rewizji, względnie anulowania długów 
wojennych, oświadczając, iż Stany Zj 
dnoczone nie powinny udzielać Euro- 
pie żadnej nowej pożyczki. Mówca wy- 
stąpił również przyciwko emitowaniu 
w Stanach Zjednoczonych bonów, prze 

Układ sił w nowym 
LONDYN, 6. 11. (Pat). W skład no- 

wego gabinetu, który podaliśmy w dn. 
wczorajszym, wchodzi 11 konserwaty- 

  

Przeciwko ustępstwom dla Europy. 
widzianych w planie Younga, dodając, 
iż projekt układu z Francją niestoso- 
wania moratorjum do spłat nieuwa- 
runkowanych, przewidzianych w pła- 
nie Younga, winien być odrzucony. 
Winniśmy — mówił Mac Donald — 
zaprzestać wszelkiego poparcia planów 
europejskich, dotyczących odszkodo- 
wań niemieckich przez obciążenie in- 
teresów amerykańskich. 

rządzie angielskim. 
stów, 5 liberałów į 4 labourzystów. 

Lord Reading odmówił udziału w rzą- 

  

8 DZIŚ! 
E 

Il-gi i OSTATNI WYSTĘP 

JUANA DE MANENA DZIŚLE 
E| WSALI KONSERWATORJUM MUZYCZNEGO 
E Manen gra na Stradivariusie Sarassatego, ogranym przez Mendelssona Bartholdy'ego a 
B (Szczegóły w kronice teatralnej). 

Słów kilka o nauce 
i naukowcach. 

(W odpowiedzi p. W. Ch.) 

W jednej ze swoich pięknych ksią- 
żek (L'avenir de science) Ernest Re- 
nan kreśli wielkie znaczenie nauki dla 
życia nowoczesnego i procesu demo- 
kratyzacji społeczeństw w państwach 
nowoczesnych. Życie współczesne w 
całej pełni, mniemam, dowiodło całko- 
wiej słuszności przypuszczeń jednege 
z najwybitniejszych i najgłębszych u- 
czonych i myślicieli, jakim był nie- 
wątpliwie Renan; dziś wszak każdemu 
są znane postępy, być może u nas na- 

razie skromne, popularyzacji nauki i 
wiedzy. Popularyzacji tej służą szko- 
ły, gazety, Stowarzyszenia, służy rów- 
nież Radjo, cudowny wynalazek ludz- 
kiego genjusza, rozsyłając w niewi- 
dzialnych i nieuchwytnych falach ©- 
teru wyniki i owoce badań uczonych. 

To też z wielkiem  zdumienieni 
przeczytałem artykuł p. W. Ch. w „Sło- 
wie” z dn. 15,X. 1931, Nr. 237, któ- 
remu w kilku słowach chciałbym na 

  

je kraju i miasta, ojców swych i dzia- 
dów, oraz wzbudzić w sobie: zamiera- 

jącą dumę na wspomnienie ich czy- 
nów da miłej Ojczyzny. 

Przejąwszy się Świetnie stylizacją 

wiersza, umiał połączyć wytworną ? 
czystą formę swej poezji z głęboką. 
jasną, szczerą i prosto idącą do pro- 
stych sere miłością opiewanego przed - 
miotu. Artur Oppman kochał swoje 
miasto Warszawę, Chciał je widzieć 
owiane płomieniem uczuć parjotycz 
nych, chciał iskrę buntu widzieć tle- 
jącą niezmiennie, niezgaszoną pod 
brudnym popiołem niewoli. I 'o tem 
mówił ludziom w swej prostej pio- 
sence. Zmuszał ich odwracać się od 
zajęć i kmpromisów w stronę boha- 
terstwa i poświęcenia; najrdzenniej- 
szym, drobnym mieszczuchom, śpie- 
wał do ucha ,„„Możecie być znów tacy 
jak kiedyś wasi ojcowie, dziadowie, 
pradziadowie“. 

I jakże przedziwnie, sentymental- 
nie i kolorowo opowiadał w rymach 
gładkich historje komiczne lub strasz- 
ne z dziejów Starego Miasta. Cykl po- 
ezyj o tym tytule wyd. w 1900 roku, 
zdobył sławę poecie stolicy Polski. 

    

           

tem miejscu odpowiedzieć. Zadając py- 
tanie „kogo dziś obchodzi nauka?* Od- 
powiada p. W. Ch., „że nauka straciła 
wodzeniem wprost niesamowitem cie- 
wszelki urok i powagę, natomiast po- 
szą się zjawiska podrzędne związane 
z nauką: dyplomy i tytuły!* Twier- 
dzenie śmiałe, gołosłowne, bo nie opar- 
te na poważniejszych dowodach, nie 
odpowiada rzeczywistości, gdyż Nau- 
ka w pełnem znaczeniu tego wyrazu, 
oczywiście nie marne czasami naśla- 

downietwo nauki (tak niestety u nas 

częstej, uroku swego i powagi nie s 
cilą wśród ych, którzy się jej 
cili, a nawet wśród tych, któr A 
ników tejże korzystają. Fakt nato 
miast ubiegania się dziesiątków tysię- 
cy(?) młodzieży o dyplomy i tytuły, 
z nauką chyba nic wspólnego nie ma 

szny jest pogląd p. 
ż ta pochodząca z 

warstw ludowych j robotniczych, rze- 
komo nie mogących dać żadnego nawet 
moralnego warunku do osiągnięcia ce- 
lu, marnuje się. Jest bowiem rzeczą 
dobrze znaną, że do przybytku Nauki 
dostępu nie daje tytuł szlachecki „do 

    

   

Kronika Mieszczańska, O  Melchrze 
Gąsce. Rajcy warszawskim, o pięknej 
Zofce córce Gąskowej i o piórkosie 
z Francyjej historja wielce żałośna 
wyszła w 1902 r. Kronika mieszczań- 
ska z 1548 anno Domini Imci Panów 
Barwinków w 1923 r. miały swą war- 
tość dokumentu i pogodną świeżość 
minnesingerów. 

  

Ale z uliczek Starego Miasta wy- 
chodzili ludzie dalej niż za rogatki. . 
szli za wizją wielkich idei, szli ku Nie- 
podległości... Szli przed siebie bez ra- 
chuby i umierali z nadzieją w duszy. 
Legjony Dąbrowskiego, postacie wia- 
rusów epoki napoleońskiej, styl pierw- 
szego Cesarstwa, taki jaki się z nad 
Sekwany przeniósł do salonów, a z 
nich na ulice Warszawy, znalazły 
swego barda w Or-Ocie. Przejął się i 
tym stylem, równie doskonale z nim 
zespolił psychicznie i plastycznie, jak 
z tamtą epoką mieszczaństwa XVII i 
XVIII w. Tylko luteńka jego nabrała 
wigoru, zabrzmiała jak surmy bojo- 
we, jak wojskowe orkiestry, zaszumia- 
ły ułańskie chorągiewki ; tętnił galop 
szarży samosierskiej, a pogodne stro- 
fy poety spłynęły krwią i poniosły się 

    

Nota Stanów Ljednoczonych. 
TOKJO, 6. 11. (Pat). — Agencja Reutera 

dowiaduje się. że ambasador Stanów Zjed- 
noczonych doręczył wczoraj w japońskiem 
ministerstwie spraw zagranicznych notę, za- 
wierającą przyjazne zalecenia w  kwestji 
Mandżurji. Oba rządy porozumiały się co do 
tego, aby treść noty utrzymać w tajemnicy. 

Japocja wysyła złoto do Ameryki. 
SAN FRANCISCO, 6. 11. (Pat), Nadej 

tulaj z Japonji transportu złota wartośc 
i pół miłjona dolarów jest komentowane prz 
bankierów amerykańskich jako objaw pew- 

nych przygotowań na ewentualn., mogących 
wyniknąć z dalszego rozwoju wypadków w 
Mandżurji. W ciągu ubiegłego miesiąca wy- 
słano z Japonji 75 miljonów dolarów w zło 
che. 

   

  

brze urodzonych”, (którego zniesienie 
przez Sejm Rzplitej oburza p. W. Ch.;, 
nie daje również bogactwo lub pienią - 
dze, wymagany jest warunek zgoła 
inny, z tamtemi w żadnym związku 
nie pozostający, którym jest uzdolnie- 
nie. Niedawno jeszcze nie wypadało 
„dobrze urodzonym trwonić swe lata 

poważniejszą pracą naukową, a zasz- 
czytnym bodaj wyjątkiem był St. Tar- 
nowski, dziś o pracy naukowej, nie 
szumnych tytułach profesora lub dok- 
tora, rozstrzyga zamiłowanie i uzdol- 
nienie. 

Nie mam zamiaru. gdyż niepodo- 
bieństwem w kilku wierszach jest wy- 
liczyć wszystkich uczonych polskich, 

którzy z warstw włościańskich i ro- 
botniczych wyszli, wskażę tylko na 
trzech profesorów Wszechnicy Lwow - 
skiej (Bujak, Ptaśnik, Ganszyniec) z 
warstw tych pochodzących. Skromne: 
mi środkami, raczej bez środków, lecz 
pracą własną doszli oni do swych wy- 

, bitnych stanowisk, wzbogacają Nau* 
kę i kulturę polską. Naukowcami zre- 
szta nie są tylko ci, którzy mogą się 
wykazać dyplomami lub tytułami. Iluż 
to najwybitniejszych uczonych tytu- 
łów tych nie posiadało i dlatego nie- 
słuszne wydaje mi się nieuzasadnione 
twierdzenie p. W. Ch. jakoby to, że 
„pierwsze sejmy... nadały tytuł profe- 
sora najpierw wszystkim nauczycie- 
lom gimnazjalnym... później zaś — na- 
uczycielom ludowym, którzy skończyli 
uniwersyiet“ przyczyniło się do stra- 
cenia przez naukę powabu. Już wspo- 
minałem, że nietylko uniwersytety są 
ogniskami nauki, a dołaby się o nau- 
kowości niektórych profesorów pol- 
skich powiedzieć coś więcej, lecz wo- 
lę uniknąć tego tematu, twierdząc, iż 
nauka z tytułem niewiele albo nie nie 
ma wspólnego. Zgodzę się natomiast 
z p. W. Ch., że u nas niema na uni- 
wersytetach „jakiegoś ruchu, entuz- 
jazmu, zapału z powodu nowego nau- 
kowego odkrycia lub śmiałej, twórczej 
myśli filozoficznej, choć są oczywi- 
ście liczne i zaszczytne wyjątki. Jed- 
nakże przyczyny tego są inne i głęb- 
szej natury niżby się wydawało. Nau- 
ka zaś polska niewątpliwie przeżywa 
kryzys materjalny, o którym świadczy 
wymownie materjał zawarty w t. XIV 
„Nauki Polskiej. 

Michał Szulkin. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Tytuł nowej powieści Jerzego Brzęcz- 

kowskiego, Wraki, która ukazała się nie- 
dawno na półkach: księgarskich, ma własną 
treść, zrozumiałą dla każdego, kto zna nieco 

а К to szezątek statku, 
h, rzuconego na mie 

ralesającego sie bez załogi i kie- 
ostateczną zagładą, po oce- 

ziejny rozbitek. 
W rakami ochrzcił BrzęCzkowski boha- 

ieści byłego koman- 
yjskiej — Po- 

kę, zrządzeniem losu i re- 
Oboje wykolejeni 

1cj możności powrotu na nor: 

owej wędrówki. Perypelje 
spotkania mocących się po bezdrożach 
nerwów i noty „wraków* ludzkich stano- 
wią treść nowej książk?  Brzęczkowskiego. 
„Wraki* ujęte są mocno, po męsku, a prze- 

cież z pełnem zrozumieniem i odczuciem 

ludzkiej słabości i nostalgii za czemś nie- 
ziszczalnem — bo minionem. 

Ilustrował Wraki, które ukazały się w cy- 

klu „książek liljowych* Gebethnera i Wolffa, 

Marjan Walentynowicz. (Cena zł. 5.80). 

   

      

   

    

  

  

     

—bez wewnę 
malne tory 

      

okrzykiem żołnierza, który za miłą 

Ojczyznę ginął w dalekich krajach na 

służbie własnej chimery, własnej wia- 

ry w wodza, lub wracał, inwalida zła- 

many, ale jeszcze płomienny ideą, w 

ciche izby ubogiej rodziny. Ileż tych 

ślicznych, malarsko tak żywych po- 

staci przewinęło się przez poezje Ar- 

tura Oppmana! 

A on sam jakże dzielną miał po- 
stać, jak dziarsko się trzymał drobny 

i suchy przejąwszy się to tego stopnia 
opiewanemi postąciami, że sam wy- 
glądał jak oficer napoleoński. O ten 
typ wiarusa bardzo dbał i tak się woj- 

skowo trzymał do końca... Wstąpił 
był zresztą na ochotnika do armji w 
1920 r. i chętnie chadzał w mundurze 

polskiego wojska, które tak długo о- 

piewał w płynnych i melodyjnych ry- 

mach trafiających do uczuć szerszych 

warstw a cenionych przez krytyków. 

Wśród zbioru ogólnych utworów 

wydawanych od 1925 r. serjami, ulu- 

bionemi pozostaną zawsze tom III, w 

którym się barwnie przewija historja 

Polski, jej dni chwały j klęsk, jej bo- 

haterowie i ofiarnicy. Są to nowe i ró- 

wnie godne spopularyzowania „Śpie- 

    

Z kraju i ze świata 
Zwierzyniec u nas? 

Nadzwyczajnych rzeczy dowiadują się 

czasami wilnianie o sobie z zamiejscowych 
gazet, W ilustrow m dodatku do „Kurjera 
Porannego" z dn. października znajduje- 
my wiadomość, wśród 9 zwierzyńców 
istnie, ych w Polsce jest i 
Grodnie, owszem, jest gniazdo 
bobrów na v i kiej 
nie? Nawet tak typicz- 
nego dla tutejszości, nikt w rezerwacie nie 
trzyma, a przeciwnie goni i t 
gdzież ten nasz Zoologiczny ogród 

Może bydzie z czasem. jeśli amerykańska 

żubrów ę uda. Towa- 
czne tamtejsze postanowiła 

jak pisze Polonia ratować zanikający gatu- 
nek i przeznaczyło bagatelkę... 40 tys. dola 
rów na utrzyma rwatu w Białowieży, 

stą rasę hodować. Gdyż jedyne, prócz 
(w to i pszezyūskie żubry należy 

6), angielskie żubry ks. Bedford w 
Anglji są zanieczyszczone bizońską krwią 
amerykanów. A oni chcą niesfałszowanej 
arystokracji. Kiep będzie komitet opiekuń- 
czy, jeśli z tych dolarów nie wykroi hojnych 
pen ających rodzin leśni- 
ków i hodowc „ tym sposobem 
poczciwe zw poratują ubóstwo pol- 

skiego prolelarjusza. 

Klinika miłosierdzia. 
założyło grono le- 

Miłosierdzia. dła 
ajemnicy. Przyby- 

  

   

  

     

        

    

    

     

    

    

      

  

    

  

    

   

    

    

  

    

  

W Amiens we Francji 

karzy-fiłantropów Klinikę 
kobiet chcących rodzić w 
wające nie podają s o nazwiska, zosta- 

je na wypadek śmierci w zapieczę- 
ej kopercie, płacąc dowolnie, nikt je 

o nie nie pyta. Fakt że są matkami, wystar- 
cza do udzielenia im czułej opieki. Utworzo- 
no to schronisko w celu powstrzymania tak 
szerzących się zabiegów przerywania ciąży. 

Hojny Paderewski... ale dla 
obcych. 

Kurjer Krakowski IIl. podaje „wiadomość 

o koncertach Paderćwskiego. W! sezonie 

1930/31 r. dał ich 92 na całym świecie, 

ostatnio w Manchesterze, w sali na 5 tys. 

osób, koncertował przy szalonym zachwycie 

tego tłumu, 15 listopada w Londynie kon- 

cert, i 28 listopada w Hastings, spędzi gru 

dzień w Szwajcarji, i tam da koncerty, po- 

tem znów Amery Do Polski?.. Może na 

odsłonięcie pomnika przyjaciela Edwarda 

Housa... Wielki żal musi wzbudzić fakt, że 
mistrz fortepjanu, sypiący setki tysięcy na 

bogato uposażonych inwalidów wojennych i 

studentów we Francji, i subwencjonujący 

pomniki obcych nam ludzi, nie pomyśli o 

palących potrzebach swej Ojczyzny. „Nasi 

studenci są głodni i biedni, szkół dzieci nie 

mają, nasi wielcy ludzie nie mają pomników, 

potrzeb u nas jest tysiące, ale Paderewski 

sypie złoto obcym... I my potrafimy klaskać, 

Mistrzu! 

    

    

   

    

   

Trochę cyfr. 
Największem miastem na świecie pod 

ędem ludności jest Londyn 7 i pół milj. 
kańców i New: Yorku 7400 tys. Pod 

ględem przestrzeni Berlin zajmuje I-sze 
jsce ze swemi 4 milj. 200 tys. na 878 

Bezrobotnych w Ameryce jest 20 mił- 

   

  

mi 
km. kw, 
jonów, a w Chinach 100 milj. gloduje, tak, 

że 5 milj. utopłonych w powodzi nie zro- 

  

  

biło znaku. Historja współczesna operuje 

astronomicznemi cyframi, zdawaćby się 
mogło że higjena i opieka nad życiem ludz- 
kiem, prowadzi do tego, by masowo je 
niszczyć. Wciąż są kataklizmy zmiatające 
nadmiar ludzkich istnień, czy to dżuma czy 
wojna, powódź czy głód... 

Nowy wynalazek techniki 
bojowej. 

Pływające tanki. 
Tanki pływające zbudowane zostały przez 

konstruktorów angielskich. Tendencja do 

jaknajdalej idącej .„mechanizacji* armji an- 

gielskiej datuje się jaż od kilku lat. Zaczę- 

to nad tem pracować intensywnie wkrótce 

po wielkiej wojnie. Obecnie armja angieł- 

ska rozporządza wielką ilością traktorów 

różnego typu do armat i do taborów, samo- 

chodów ciężarowych i transportowych dla 

piechoty, oraz tanków — od największych 
do jednoosobowych. Konie zostały prawie 

zupełnie wygurowane, a i liczba ludzi z ob- 

sługi została też ograniczona. Tanki i inne 
wozy porozumiewają się między sobą pod- 
czas operacyj przez radjo. Manewry wyka- 
zały, że formacje piechoty i artylerji dawne- 
go typu nie mogą się oprzeć natarciu takiej 
kolumny — nielicznych nawet — opancerzo- 
nych wozów. 

Obecnie przybywają jeszeze tanki ziem- 
nowodne, odbierające piechocie w polu о- 
statnią osłonę — linję wodną. Sprawoz- 

dawea jskowy jednego z wielkich dzien- 
ników angielskieh opisuje z entuzjazmem 
próby, których był świadkiem. Musi to i- 

stotnie robić niemałe wrażenie gdy stalowy 
potwór , długości ok. 5 mtr., wjeżdża do rze- 
ki przepływa ją, nie dająe się przytem u- 
nieść prądowi, wylądowuje na drugim brze- 
gu, „otrząsa się z wody, jak foksterjer* i roz 
poczyna atak. Karabinowych kul się nie boi: 
od 9-milimetrowego paneerza ze specjalnej 
stali odbijają się one jak groch od ściany. 
Z armaty nie łatwo doń trafić — przynaj- 
mniej póki jest na lądzie — może on bo- 
wiem rozwinąć (na równym terenie) szyb- 
kość do 65 km. na godzinę (!). Ale i w wo- 

dzie prześciga wszystkich Weissmullerėw, 
Arne Borgów i innych pływaków, osiągając 
ok. 10 kiłometrów na godzinę. : 

   

  

wy Historyczne“, wznoszące sw6j glos 
przy każdej sposobności, kiedy ducha 
narodowego obudzić i rozpłomien 
trzeba. Najpiękniejsze są: List Księcia 
Józefa w 1792 r. do Króla Stanisława 
Augusta pisany, odrzucający sprzedaj- 

nemu monarsze ordery i szpadę, Du- 
ma o Sułkowskim, Legjoniści, Nos 
Belwederska, Legjon  Miekiewicza. 

* Śmierć Sowińskiego, Koncert Chopin'a 
śliczny wiersz o Wilnie, o Litwie, pe- 
łen zrozumienia jej tragedji, wszyst- 
kie te pieśni o Sławie jak je autor na- 
zwał, pozostaną w pamięci czytelni- 
ków niby wierny, serdeczny hołd cie- 
niom bohaterów, których zmarły Ar- 

tur Oppman był piewcą. 

Pracował stale w redakcjach: Ty- 
godnika Ilustrowanego, Wędrowcu, 
Żomierzu Polskim. Rząd Rzeczypospo- 
litej nagrodził Jego pracę orderami: 

Polonia Restituta i in., powierzył Mu 

misję przewiezienia zwłok Słowackie- 
go. Pozostawił dużo przyjaciół, któ- 
rych Mu zjednywał humor i pogoda, 
oraz zacność w życiu. 

H. Romer. 
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WIEŚCII OBRAZKIZKRAJU. 
Łuna pożarów nad Wileńszczyzną. 

Pożar w tekturowni olkienickiej. 
% QOlkienik donoszą, iż w dniu wczoraj- 

szym w tekturowni olkienickiej należącej do 
„5zeskina i Bunimowieza wybuchł nagle wiel- 
ki pożar, który mimo natychmiastowej in- 
terwencji miejscowej straży ogniowej do- 
szczętnie zniszezył dach i sufit gmachu fa- 

brycznego. Ogień powstał w gazowni nowego 
gmachu fabrycznego. w którym roboty od 
kilku tygodni już nie były prowadzone. 
Miejscowy posterunek policji prowadzi do- 
chodzenie. 

Pożar w lokalu powiatowego szpitala w Oszmianie. 
Wczoraj w godzinach popołudniowych 

wybuchł nagle znaczny pożar w lokalu po- 
wwiatowego szpitala w Oszmianie. Mimo na- 
łychmiastewej akcji ratowniczej miejscowej 
siraży pożarnej ogień zniszczył częściowo 

dom w którym mieściła się przychodnia 
szpitała, Straty są znaczne. 

Podkreślić należy sprawność straży ognio 
wej, bowiem dzięki energicznej akcji udało 
się ocalić pozostałe zabudowania szpitala. 

Pożar demu urzędniczego w Duniłowiczach. 
W Duniłowiczach wskutek nieostrożnego 

obchodzenia się z ogniem przez plutonowego 
K. O. P. Józeła Obuchowskiego powstał po- 

  

żar w domu urzędniczym, który miejscowa 
straż ogniowa ugasiła. Straty nieznaczne. 

Peżar zabudowań gospodarskich. 

  

We wsi Czujki, gm. kozłowskiej, w za- 
budowaniach braci Adama i Antoniego Ka- 
cuszkiewiczów powstał pożar, który spo- 
pielił dom mieszkalny, 4 chlewy z inwen- 

Wykrycie fabryczki 
Po dłuższych obserwacjach policji 

"wiatowej udało się zlikwidować we ws 
szelewo gminy janowskiej, szajkę fałszerzy 
pieniędzy, która fabrykowala jednoziotowe 
i 50 .groszowe monety. 

Fabryczka mieściła się w mieszkaniu 
"Wacława Chomiszyna, którego aresztowano. 

    

iarzem żywym i 5 tys. klg. zboża, Straty 
sięgają 7 tys. zł. W ezasie pożaru doznali 
siłnego poparzenia rąk Adam Kaduszkie- 
wiez i jego żona Zofja. 

fałszywego bilonu. 
Oprócz Chomiszyna do szajki należeli rów- 
nież córka jega Anna, niejaki Tomaszewski 
i Josel Pradeliński. Całą paczkę osadzono w 
więzieniu powiatowem. Skonfiskowano zna- 
ezną ilość falsyfikatów oraz sztampy i inne 
narzędzia jak również surowce służące do 
występnej produkcji. (e). 

Domorosły producent granatów. 
Nad brzegiem Wiiji wpobliżu wsi Zaś- 

kiewicze gminy bienickiej znaleziono w ka- 
duży ktrwi z ederwaną prawą kiścią, miesz- 

kańca wspomnianej wsi Stefana Sopacza, 
Xuiórego w stanie ciężkim przewieziono do 
szpitala w Wiiejec. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 
Sopacz chciał sporządzić granat do głuszenia 
ryb. W trakcie manipulacji nastąpił nagły 
wybuch pirakseliny, podczas którego Sopacz 
doznał ciężkich pokałeczeń. (e) 

  

Mołodeczno. 
Tragiczna Śmierć robotnika na 

stacji kolejowej w Mołodecznie. 

W dniu wczorajszym na stacji kolejo- 
wej w Mołodecznie. podczas manewrowania 
"pociągu towarowego został  przyciśnięty 
zderzakami pieiągu robotnik Aleksy Janusz- 
%kiewicz. Ciężko rannego robotnika przewie- 
ziono do szpitala w Mołodecznie, gdzie po 
<łwu godzinach nie odzyskując przytomności 
zmarł. ; 

-Zatrzymanie uciekinierów do Rosji. 
W dniu 4 b. m. zostali zatrzymani przy 

"przekraczaniu granicy do Rosji sowieckiej 
Agnacy Kanonewicz, Piotr Kizik, Durko Dy- 
amitr i Konstanty Kozakiewicz, mieszkańcy 
pow. wołożyńskiege. W drodze do strażnicy 
Wielkie Bakszty zatrzymani rzucili się do 
uucieezki. Patrol K. O. P. dał ognia do ucie- 
Kkających, raniąc lekko w rękę Ignacego Ka- 
monowicza. Wszystkich zatrzymano i prze- 
kazano sądowi grodzkiemu w Kraśnem. 

święciany. 
Uszkodzenie linji telefonicznej. 

> Na odcinku Kozaczyzna — Rupiny roz- 
bito 49 izolatorów na linji telefonicznej 

  

K. O. P. Dochodzenie ustaliło, że dokonali 
tego uczniowie szkoły powszechnej Sylwe- 
ster Czyryk, lat 11, Antoni Narejko, lat 11, 
Władysław Bereza, lat 9, i Józef Bugiel lat 
11, którzy od dwóch tygodni wracająe co- 
dziennie ze szkoły, rzucali kamieniami do 
izolatorów dla zabawy i w ten sposób uszko 
dzili linję telefoniczną. Dochodzenie spoczy- 
wa w rękach prokuratora. 

|--Z pogranicza. 
Uprowadzenie. 

Na odcinku granicznym Pleszewo, straż 
nicy sowieccy uprowadzili na teren Rosji 
włościanina Michała Buszewicza, mieszkańca 
wsi Deremiewo, 

Buszewicz byl zatrudniony w lesie przy 
wyrębie lasu. 

Stan chorób zakaźnych 
w Wileńszczyźnie. 

W ubiegłym tygodniu Wydział Zdrowia 
Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego na tere- 
nie województwa zanotował następujące cho- 
roby zakaźne: tyfus brzuszny 9 (1 zgom, 
płonica 28 (1 zgon). błonica 13 (1 zgon), 
odra 13, róża 1, krztusiec 11, zakażenie po- 
łogowe 4 (1 zgon), gruźlica 14 (1 zgon), jag- 
liea 72,*ospa wietrzna 82, grypa 3. 

"WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział: Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   

„KRÓL JAZZU: 
NASTĘPNY PROGRAM: „MONTE CARLO"     

OGŁOSZENIE. 
Zarząd więzienia w Nowogródku ogł 

roku na godz. 12 w południe na de: 
     

   

  

*w południe dn. 
<lium w wysok 
żyć przed komisją przetargową. 

  

  

 przelarg ofertowy na dzień 16 listopada 1931 
awę: 

tys. kg. grochu 2 tys. klg., fasoli 1000 klg, Ка 
500 klg., sioniny 1000 klg. — loco magazyn w: 

Oferty w zalakowanych, kopertach należy skład 

а 12 ty.   ęcy kilogramów, ziemniaków 60 
niennej 2 tys. klg., kaszy gryczanej 

  

     

    

enia. 
w kancelarji więzienia do godz. 12-ej    

16 listopada 1931 r. z dołączeniem kwitu kasy Skarbowej na złożone va- 
o proc. sumy oferowanej ewentualnie wspomniane vadium można zło- 

„Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przetargu ustnego nie- „Zależnie od przetargu ofertowego i wyboru oferenta. Artykuły żywnościowe winny być gatunku bardzo dobrego. 
Nowogródek, 4.XI 1934 roku. 

0głos 
Magistrat m. Nowogródka podaje do 

%0 listopada r, b. o godz. 12-ej w południe, 

Naczelnik więzienia. 
W. Makowski. 

. 

ZER TE: 
wiadomości osób zainteresowanych, że w dn. 
w łokalu Magistratu odbędzie się ustny 

Н PRZETARG 
ma wydzierżawienie kina miejskiego, na okres trzyletni. 

Przetarg rozpocznie się in plus od sumy 8.500 zł. rocznej dzierżawy. 
Osoby chcące wziąć udział w przetargu winnw są złożyć w kasie miejskiej kaucję "w kwocie 850 zł. która następnie zostanie zwrócona licytantom za wyjątkiem tego liey- 

one kino, przyczem ten ostatni zobowiązany będzie    
    

  

anta, któremu zostanie wyd: 
uzupełnić k. do sumy przew nej 

Mag strzega za soba prawo 
z przyczyn, które uzna dla siebie za wsl 

    

  

   zatwierdzenia lub niezatwierdzenia 
zane. 

  

warunkach szczegółowych. 

przetargu, 

Szczegółowe warunki przetargu są do przejrzenia w kancelarji Magistratu w go- <izinach urzędowych. 

(-) E. Szwaranowicz 
Sekretarz. 

m. Nowogródek, 26. X. 1931 r. 

(—) 4. Ostaszyński 
Zast. Burmistrza. 

—. Nr. -9784. 

  

Grożba oibrzymiej pożogi 
w Nowo gródku. 

(Telef. od wł, koresp, z Nowogódka). 

Dziś o godz. 18 z powodów narazie nie 
uistałonych zapaliła się przy ul. Siemieżye- 
*%iej stodoła należąca do p. Bilewiczowej. 
Stodoła w mgnieniu oka stanęła całkowicie 
"w płomieniach zasypując iskrami całe mia- 
sto, wobec czego wkrótce zapalił się budynek 

  

w którym znajdują się zakłady mechaniczne 
Orłowskiege i powstała groźba zapalenia się 
szeregu innych budowli. 

_ Przybyła na miejsce pożaru straż ognio- 
wa, po upływie godziny pożar zlikwidowała. 

  

Nowogródek. 
Rosyjski teatr w Nowogródku 

„Sekretarka Ministra", 
iKomedja w 3.ch aktach Fodora, 

Nowogródek gości właśnie u sicbie ro- 
ki zespół teatralny pod kier. B. Junina 

%tóry stał się dia monotonnego życia tutej- 
szego, prawdziwą atrakcją. Duża sala Miej- 
ska wypełniła się po brzegi publicznością 
czterech miejscowych narodowości. Goście 
zaprezentowali się bardzo mile. Szczególnie 
orzystne wrażenie zrobiła na widzach ar- 

„stka występująca w roli sekretarki Mi- 
Islra. Ma ona niezaprzeczony talent. ta 

   

    

„mała cyrkowa myszka”, która do swej ro- 
li wniosła wiele ze swego prawdziwego „.ja* 
Trzeba z uznaniem podkreślić bardzo pięk- ne, jak na dzisiejsze czasy kostjumy i de- 
koracje. Takie efekty świetlne były” dosko- 
nałe i świadczyły o znajomości rzeczy insce- 
nizatora. Mołe wrażenie zrobiło, że artyści 
między sobą mówili po polsku. : 

F. Brukówna. 

Z życia młodzieży. 
Bratnia Pomoc Uczniów * przy gimn. 

Państw. im. A. Mickiewicza rozpoczęła w 
tym roku intensywną pracę na terenie ca- 

łego gimnazjum. Nowy zarząd na czele któ- 
rego stanął jako prezes uczeń VII kl: K. 
Przeździecki, przekształcił całkowicie we- 
wnętrzne życie gimnazjum. 

Przedewszystkiem unormowano sprawy 
składek miesięcznych i przeprowadzono u- 
miejętny podział pracy we wszystkich spra- 
wach, które podlegają kierownictwu: B.P.U. 
„Bratnia Pomoc*  wskrzesiła w tym roku 
miesięczne pismo szkolne p. n. „Nasze Žy- 
cie*, które daje możność młodzieży: wypo- 
wiedzenia się na każdem interesującem ją 
polu, w swojem własnem piśmie. Również 
zarząd rozpoczął urządzanie interesujących 
świetlic, których program wypełniają wy- 
łącznie tylko uczniowie. Piękne te poczy- 
nania świadczą wyraźnie o życiu młodzie- 
ży nowogródzkiej. Ryś. 

  

Z sekeji finansowej Powiat. Kom. do 
Spraw  Bezrobocia. 

W związku z rozesłenemi przez Komitet 
odezwami do wszystkich urzędów i wolnych 
zawodów w sprawie dobrowolnego opodatko 
wania się na rzecz bezrobotnych dowiadu- 
jemy się, że następujące instytucje wpłaciły 
już do Komunalnej Kasy Oszcz., zebrane 
tą drogą pieniądze: 3-cia drużyna harcerstwa 

   

  

im. Piłsudskiego — 10 zł., urzędnicy sta- 
rostwa — 18,30 zł, pracownicy Kom. Kasy 
Oszczędnościowej — 29 zł.. gimn. Ad. - 
Miekiewicza — 15,25 zł, Izba Rzemieślnicza 
— 19 zł, urząd wojewódzki — 102 zł.. Izba 
Skarbowa (od wszystkich podwładnych insty- 
tucyj) — 94,05 zł. Sąd Grodzki — 6,90 zł., 
Poster. P. P. w Ochonowie 2 zł.. w Wołko- 
wiczach — 4 zł. Ponadto tytułem ekwiwalen- 
tu zamiast kartofli pp. O. Rourke i St. Bro- 
chocki wpłacili łączną sumę 230 zł. — Razem 
więc wpłynęło do dnia 6 b. m. 530 zł. 50 gr. 

Pieniądze te wpłaciła zaledwie czwarta 
     

   

  

   

  

  

część wszystkich instytucji, którym rozesła- 
ne zostały odnośne listy. Przypuszczać jed- 
nak nale: że i inni wkrótce wpłacą. Nad- 
mienić tylko wypada, że wobec zbliżających 
się mrozów, Komitet pragnie jak najprędzej 
poczynić zakupy na zimę i dlatego właśnie 
bardzo pożądane byłoby, aby te insty 
tucje lub osoby, które pragną przyjść z po- 
mocą dła bezrobotnych nie zwlekały z wpła- 
ceniem swych ofiar. 

  

Organizacyjne zebranie Gimnazjalne- 
: go Kola L. O. P. P. 
Licznie zebrana młodzież gimnazjalna w 

dniu 5 b. m. na pierwszem zebraniu orga- 
nizacyjnem przystąpiła do wyboru zarządu. 

Zebranie zagaił uczeń VII kl. Nikodem Paw. 
łowski, przodownik drużyny O. P. G. har- 
cerskiej. Na przewodniczącego zebrania zo- 
stał obrany ucz. VII kl. Jan Popkowski, 
który przeprowadził wybory do zarządu. 

Większością głosów 'na prezesa został o- 
brany ucz. VII kl. Nikodem Pawłowski, na 
wice-prezesa ucz. VII kl. Koszarewski. W 
skład komisji rewizyjnej weszli uczniowi 
Paul K., Mikułko L., Naumowiczówna 

Po wyborach wygłoszony przez p. prof. 
Sejnda odczyt p. t. „Gazy trujące wobec kul- 
tury", którego głęboka i interesująca treść 
bardzo zaciekawiła słuchaczy. Liczne przez- 
rocza dopełniły ciekawej całości. Wielki 
pał młodzieży, pozwala żywić nadzieję, że 
koło L. O. P. P-u stanie się jednem z najbar 
dziej czynnych kół na terenie gimnazjum. 

Ryś. 

Rzeźba „Jadwiga i Jagielło" 
powróciła do: Wilaa, 

Wkrótce po ozdobieniu przez: pp. 
Meysztowiczów zbioru sztuki polskiej 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wil- 
nie wspaniałą grupą „Amor i Psyche* 
dłóta Wiktora Brodzkiego. Muzeum 
nasze zostało wzbogacone nowem ar- 
cydziełem rzeźbiarza polskiego, tym 
razem z połowy XIX wieku. Jest niem 
grupa marmurowa Oskara Sosnow- 
skiego „Jadwiga i Jagiełło”, posiada- 
jąca dla Wilna szczególne znaczenie 
pamiątkowe. # 

» Autor jej, rzeźbiarz. Sosnowski, 
wnuk znanego z życiorysu Kościuszki 
dumnego hetmana polnego litewskiego 
Józefa z Sosnowicy Sosnowskiego, — 
sam pan magnackiej fortuny dziedzi- 
cznej na Wołyniu, od r. 1846 zamiesz- 
kał w Rzymie i tam też zmarł 27 stycz. 
nia 1886 r., mając lat 75. Pamiętał 
wszakże zawsze o kraju, często w nim 
spędzając miesiące letnie i hojnie ob- 
darowując jego kościoły, zwłaszcza 
warszawskie, dziełami swego dłóta. 

Grupa „Jadwiga i Jagiełło rów- 
nież poehodzi z daru artysty. nadesła: 
nego na Boże Narodzenie 1858 r. na 
ręce Eustachego hr. Tyszkiewicza do 
wileńskiego Muzeum Starożytności. 
Wystawiona na widok publiczny w b. 
auli uniwersyteckiej, stała się nieba- 
wem  najpopularniejszym przedmio- 
tem zwiedzania. Jeszcze . większego 
znaczenia nabrała ta grupa po wypad- 
kach warszawskich 1861 r., powszech- 
nych demonstracjach patrjotycznych. 
a zwłaszcza w związku z rocznicą Unii 
Litwy z Koroną. Do Muzeum Tyszkie- 
wiczowskiego- ściągały pielgrzymki 
zbiorowe, częstokroć pozostawiając u 
stóp królowej i wielkiego księcia wień- 
ce i wiązanki kwiatów na znak wdzię- 
cznego hołdu. 

Ta właśnie popularność ściągnęła 
na rzeźbę Sosnowskiego uwagę władz 
generał-gubernałorskich i zadecydo- 
wała o jej dalszym losie. W listopadzie 
1863 r. na rozkaz Murawjewa uległa 
ona konfiskacie i zesłaniu do Peters- 
burga, gdzie, z woli cesarza, została 
umieszczona w Ermitażu. 

Dopiero w 65 lat później, na zasa- 
dzie traktatu ryskiego, odzyskała ją 
w r. 1927 Rzeczpospolita Polska. 

Obecnie, za staraniem Zarządu T. 
P. N., przy poparciu p. dyrektora Pań- 
stwowych Zbiorów Sztuki d-ra Alfre- 
da Lauterbacha, pamiątkowa grupa 
„Jadwiga i Jagiełło" niedawno powró- 
сНа do Wilna i, zgodnie z wolą jej 
autora i ofiarodawcy, Oskara Sosnow- 
skiego, znalazła się w Muzeum T. P. 
N., jako spadkobiercy zadań i tradycyj 
zamkniętego w roku 1865 Tyszkiewi- 
czowskiego Muzeum Starożytności. 

Nawiasem dodać należy, że kopja 
grupy Sosnowskiego wykonana w ka- 
mieniu stoi na plantach Krakowskich. 

„ Od najbliższej niedzieli rzeźba bę- 
dzie dostępna dla publiczności na wa- 
runkach zwyczajnych, t. j. po 50 gr. 
od osoby pojedyńczej i po 20 gr. od 
osoby w wycieczkach zbiorowych. 

  

     

  

    

— 5 

| Sobota 

МОВЕк 

Prace w Bazylice katedralnej. 
Dzisiaj nastąpi przeniesienie prochów królowej Barhary. 
W dniu wczorajszym przystąpio- 

nio do badania stanu prac w Bazyli- 
„ce. Zbadano roboty nazewnątrz Ba- 
zyliki jak również prace wewnętrzne 
oraz roboty przy wzmacnianiu fuda- 
mentów. 

Członkowie Komisji Technicznej i 
rozpoznawczej z konserwatorem Lo- 
rentzem na czele, zwrócili specjalną 

uwagę na stan ściany frontowej, któ- 
ra jak wiadomo zarysowała się i jest 
najpoważniej zagrożona. 

Roboty w krypcie Królewskiej zo- 
stały w dniu wczorajszym zakończo- 
ne, zaś prochy Barbary zostaną w 
dniu dzisiejszym przeniesione do gór- 
nej kaplicy. 

  

KRONIKA 
    

Jutro: Gotfryda. 

  

  

| Wachód słońca —g. 6 m, 41 

I Zachód |, —g. 16m.00 

Spostrzeżenia Zakiadu Meteorologii U. S. B. 

w Wiinle z dnia 6 X! — 1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 767 

  

Temperaiura średnia + 69 C. 
e najwyższa: Ą- 10° С. 

Е aajniższa: Ą- 2° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr p:zeważający: połudn.-wsch. 

Tendencja baromu st.stały, pot. lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie, lekka mgła. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Cudzoziemcy-kupey. Jak wiadómo na 

terenie m. Wilna znajduje się bardzo wiele 

cudzoziemców trudniących się handlem i 

rozmaitego rodzaju rzemicsł, W myśl usta- 
wy o ile nie posiadają oni karty stałego po- 

bytu, muszą uzyskać z Ministerstwa Prze- 

mysłu i Handlu specjalne zezwolenie na pro- 
wadzenie przedsiębiorstw. W swoim czasie 

Magistrat m. Wilna wydał w tej mierze od- 

nośne zarządzenie, na podstawie którego 

cudzoziemcy -_ właściciele przedsiębiorstw 

handlowych, przemysłowych i rzemieś ni- 
czych musieli w określonym terminie uzys 
kać z Ministerstwa zezwolenie, w prze 

nym razie zakłady ich miały ulec zamknięciu 

Na skutek powyższego zainteresowane 0so- 

   

  

by masowo zwróciły się do M. P. i H. O-, 
  becnie większ cudzoziemców uzyskała ze 

zwolenie”na dalsze prowadzenie swych za- 
kładów, przyczem Ministerstwo wydaje u- 
prawnienia do czasu utraty prawa pobytu w 
granicach Rzeczypospolitej Polskiej. 

MIEJSKA. 
— Dookoła likwidacji pożyczki angiel- 

skiej. Na wczorajszem posiedzeniu Magistra 
tu ponownie omawiana była sprawa likwi- 
dacji pożyczki angielskiej. Tryb prac likwi 
dacyjnych, jak się dowiadujemy, napotyka 
na wielkie trudności na tle dokonywanej 
obecnie rejestracji obligacyj pożyczkowych. 
Przedstawiciele samorządu wileńskiego ka- 
tegorycznie sprzeciwili się honorowaniu obli- 
gacyj nie znajdujących się w rękach wierzy- 
cieli _ zachodnio-europejskich. . Tymczasem 
istnieją silne poszlaki, że spekulanci finan- 
sowi, skupili obligacje nie podlegające zare- 
jestrowaniu i na tem tle wynikają duże 
trudności, które bardzo poważnie hamują 
tempo likwidacji pożyczki. W związku z 
tem zgodnie zresztą ze zleceniami Minister- 
stwa Skarbu, Magistrat po dłuższej dyskusji 
postanowił ponownie wydelegować do Londy 
nu.swego przedstawiciela, któryby na miejs 
cu czuwał nad rejestracją obligacyj pożycz- 
kowych. 

Jako delegat Magistratu w dniach naj- 
bliższych wyjedzie do Londynu radny mec. 
Jundziłł. 

— 8-miogodzinny dzień pracy w .pogo- 
towiu ratunkowem i szpitalnictwie miejskiem 
Onegdaj w lokalu Magistratu odbyło się po- 
siedzenie miejskiej Komisji Sanitarnej. Te- 
matem obrad była sprawa wprowadzenia 
8-miogodzinnego dnia pracy w pogotowiu 
ratunkowem i sz ach miejskich. Prace 
Komisji idą po linji szukania sposobów, któ- 
reby umożliwiły przy obecnych warunkach 
zagwarantowanie personelowi omawianych 
zakładów 8-miogodzinnego dnia pracy. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Powołanie do życia instytucji opieku- 

nów społecznych. W swoim czasie, jak wia- 
domo, Rada Miejska uchwaliła powołanie 
do życia instytucji opiekunów społecznych. 
Realizacja tej uchwały natrafiła na szereg 
trudności i to spowodowało, że do chwili 
obecnej nie została wprowadzona w czyn. 

Obecnie jednak, Magistrat jest już na dro- 
dze do załatwienia tej sprawy. W związku z 
tem miasto zostanie podzielone na 24 rejo- 
ny, nad którymi czuwać będą opiekunowie 
społeczni, 

Zadaniem opiekunów społecznych jest 
przedkładanie wniosków odnośnym czynni- 
kom o stanie materjalnem osób ubiegających 
się o zasiłki i pracę. 

— Rozszerzenie akcji dożywiania dzieci. 
W związku z ciężkim kryzysem gospodar- 
czym nastąpiło ogólne zubożenie ludności, 
mnóstwo dzieci w szkołach wymaga pomocy 
w postaci dożywiania, Akcję tę wziął na swo 
je barki samorząd wileński. przeprowadza- 
jac ją dotychczas w dość szerokich grani- 
cach. W chwili jednak tak wielkiego nasile- 
nia bezrobocia, a co za tem idzie i nędzy. 
stało się koniecznością dalsze wzmocnienie 

akcji dożywiania. W tym kierunku Magist- 
rat czyni daleko idące przygotowania, tak 
Że już w najbliższym czasie ilość dzieci do- 
żywianych w miejskich szkołach powszech- 
nych znacznie się powiększy. 

UNIWERSYTECKA. 
— Promocja. Wi sobotę dnia 7 b. m. o 

godzinie 13-ej w Auli Kolumnowej Uniwer- 
syteiu odbędzie się promocja lekarza Eugen- 
jusza Klemczyńskiego na doktora medycy- 
ny. Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Stow. Ak. Mł. Kat. „Odrodzenie* pizy- 

pomina, że w niedzielę 8-go listopada o godz. 
16-е] w Kole Prawników odbędzie się mie- 
sięczne zebranie ogółne. Na porządku dzien- 
nym: 1) Sprawy urzędowe, 2) Zagajenie kol. 
J. Święcickiego na temat „Militaryzm — 
Pacyfizm*. 

Obecność wszystkich członków koniecz- 
na. Goście wprowadzeni mile widziani. 

Tegoż dnia o godz. 9.15 Msza Św. ze 
wspólną Komunją Św. 

— Z Keła Prawników. Podaje się do wia 
domości Kol. Kol., że drugie zebranie Sekcji 
Naukowo-Badawczej odbędzie się 10.XI r. b. 
o godz, 20-ej w lokalu Koła z referatem Kol. 
Jerzego Bielewskiego p. t. „Problem socja- 
lizmu chrześcijańskiego* (część negatywna). 

, — Z Koła Matematyczno-Fizycznego. W 
niedzielę dnia 8 b. m. o godz. 11 min. 30— 
w pierwszym i o godz. 12 w drugim termi- 
nie odbędzie się Nadzyczajne Walne Zeb- 
ranie członków Koła z porządkiem dzien.: 
1) Zagajenie; 2) Zmiana statutu w myśl de- 
cyzji Walnego Zebrania z dnia 25. X. r. b. 
3) Wolne wnioski. 

  

  

   

   

  

   

  

— Westa Polaneculka Koła Chemików i 
Przyrodników odbędzie się w niedzielę dnia 
8 b. m, w salach Ogniska Akademickiego 
(ul. Wielka 24). Początek 0 godz. Żi-ej. 
Wstę 3 zł., akademicki 1,5. 

— Kolo Filezofiezne Studentów U. S. В. 
W poniedziałek dnia9 b. m. o godz. 8-ej w. 
w Seminarjum Filozoficznem odbędzie się 
Hl-cie zebranie naukowe z porządkiem dzien- 
nym: 1) „O symetrji stosunku wynikania * 
(referat Kol, S$. Zeliksona); 2) Dyskusja nad 
referatem. 2 

— „Czwartki Akademiekie*. Redakcję 
„Czwartków Akademickich* objął Kol. Ste- 
fan Jędrychowski, który postanowił wcielić 

e wiosenną uchwałę Rady Czwartko- 
wej. na,mocy której organizowane będą 4 
rodzaje czwartków: 

1) Dyskusyjne — z zagajeniem i uporząd- 
kowaną dyskusją na tematy kulturalne. 

2) Czwartki o charakterze feljetonowym. 

omawiające zagadnienia kulturalne i inne— 
bez dyskusyj z kilkoma referatami. 

3) Czwartki poświęcone produkcjom arty- 
stycznym Żywej Gazetki, Chóru, Koła Mu- 
zycznego i t. p. 

4) Czwartki oddane w pacht poszczegól- 
nym organizacjom. 

Jednocześnie zawiadamiamy Kol. Kol. że 
żury. Kol. Stefana Jędrychowskiego odhy- 

sać się będą w poniedziałki godz. 19—21 i 

piątki godz, 14—15. 

— Sobótka w Ognisku Akademiekiem. 
Dnia 7 b. m. w Salonach Ogniska Akade- 
mickiego (ul. Wielka 24) odbędzie się ‚ 50- 
bótka Taneczna*. Początek o godz. 9-tej. 
Do tańca przygrywać będzie trio akade- 
mickie, Bufet na miejscu. Wejście dla a 
demików za okazaniem legitymacji. dla goś- 
ci za kartą wstępu, którą można nabyć w 

Sekretarjacie Bratniej Pomocy (ul. Wielka 
24) w godzinach urzędowych. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Komitet Obchodu 10-lecia istnienia 

państwowego gimn. im. J. Słowaekiego w 
Wilnie uprasza absolwentów tegoż gimnaz- 
jum o przybycie na organizacyjne zebranie, 
które się odbędzie się dnia 8 b. m. (w nie- 
dzielę) o godz. 12-ej w sali gimnazjum. 

HARCERSKA. 
— Akademicka Drużyna Harcerska. W 

sobotę dn. 7 listopada b. r. odbędzie się zbiór- 
ka d-ny w lokalu gimnazjum im. E. Orzesz- 
kowej (plac Orzeszkowej) o godz. 17, po 
zbiórce wieczornica, na którą V Ż. D. H. za- 
prasza członków A. D. H. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Komunikat Związku Pań Domu. W 

ubiegłym miesiącu Statut naszego Związku 
został przez Komisarjat Rządu w Warsza- 
wie zatwierdzony. 

Wobec tego zarząd tymczasowy zwołuje: 
Pierw: nadzwyczajne Ogólne Zebranie 
Człon Zebranie odbędzie się w sali gim- 

nazjum Lelewela przy placu Łukiskim dnia 
15 b. m. o godz. 16. 

1) Wybór przewodniczącego i sekretarza 
Zebranie oraz Komisji Wyborczej. 

2) Sprawozdanie Komisji Organizacyjnej 
Oddziału. 

3) Wybory do Związku Oddziału na okres 
3 lat i Komisji Rewizyjnej. 

4) Wybory Delegata na Pierwszy Nadz- 
wyczajny Ogólny Zjazd Delegatek w dniach 
6 i 7 grudnia r. b. i kandydatek do Zarzą- 
du Głównego i Komisji Rewizyjnej Związku. 

5) Budżet i program prac oddziału na 
1932 rok. 

6) Wszlkie inne sprawy i wnioski. 

Przypominamy że sekretarjat Związku 
jest czynny w poniedziałki i czwartki od go- 
dziny 17 do 19 w Bazarze Ludowym. ulica 
Zamkowa 8. 
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ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Stow. Rez. i b. Wojskowych. 

Zarząd Stowarzyszenia Rezerwistów i b. Woj 
skowych w Wilnie, ul. Żeligowskiego Nr. 4 
zaprasza wszystkich członków na zebranie 
informacyjne w dniu 8 listopada 1931 r. na 
godz. 17-tą. 

— Baczność Podchorążowie Rezerwy! 
Sekcja P. W. i W. F. przy Kole Z. O. R. w 
Wilnie zaprasza wszystkich _ podchorążych 
rezerwy członków Koła Wileńskiego Z. O. R. 
na Zebranie Organizacyjne w.sprawie wzię- 
cia udziału w pracach P. W. na terenie huf- 
ców Szkolnych Okręgu Wileńskiego. 

Zebranie odbędzie się dnia 11 b. m. a 
godz. 18-tej w lokalu Z. O. R. ul. Wiłeńska 
38 —(Klub Stowarzyszenia Techników). 

Ze względu na ważność sprawy uprasza 
się o jak najliczniejsze przybycie. 

— Zarząd T-wa Przyjaciół Państwowej 
Szkoły Technicznej przypomina, że w nie- 
dzielę 8 listopada b. r. o godzinie 12.30 w 
gmachu Państwowej Szkoły Technicznej od- 
będzie się walne zebranie T-wa. 

Uprasza się o jak najliczniejsze przybycie 
Członków i Sympatyków T-wa. 

     

SPRAWY ROBOTNICZE. 
-— Pomoc bezrobotnym. Z dniem 9 b. m. 

sekcja pomocy przy  Wileńskiem Woje- 
wódzkim Komitecie do Spraw Bezrobocia 
rozpoczyna przyjmowanie podań od peien- 
tów ubiegających się o pomoc. Podania na- 
leży składać na blankietach, które można 
otrzymać w lokalu sekcji (Plac Łukiski 3), 
dokąd też ńależy kierować podania. 

RÓŻNE. 
— Qtwarcie miejskiego Zakładu Leczni- 

czo-Badawczego chorych na raka. W naj- 
bliższym czasie ma nastąpić otwarcie miej- 
skiego zakładu leczniczo-badawczego cho- 
rych na raka. Zakład ien pod kierownictwem 
prof. Pelczera mieścić się będzie w lokalu 
przy ul. Połockiej 6. Jednocześnie przy po- 
wyższym zakładzie uruchomiono schronisko 
dla marantyków, dokąd przewiezniono już . 
12 osób chorujących na uwiąd starczy. 

ZABAWY. 
— Zabawa na niezamożnych uczniów. W. 

sobotę 7 listopada b, r. odbędzie się w lo- 
kalu rosyjskiego towarzystwa (Mickiewicza 
22) taneczna zabawa połączona z występa- 
mi muzykalno-wokalnemi na rzecz nieza- 
możnych uczniów gimnazjum im. J. Kra- 
szewskiego. Ze względu na piękny cel, nie 
wątpimy, że kochające młodzież Wilno tłum- 

3 

nie pośpieszy by połączyć przyjemne z poży- 
tecznem. Początek o godz. 8. 

— Zabawa Towarzyska Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet. Kto chce się dobrze i 
wesoło zabawić, niech śpieszy na Zabawę 
Towarzyską Z. P. O. K., która się odbędzie 
dnia 7 listopada r. b. w lokalu cukierni Zie- 
lonego ŚSztralla (Mickiewicza Nr. 22). 

Wyjątkowo tani i dobrze zaopatrzony bu 
fet, doborowe towarzystwo i doskonała or- 

_kiestra przygrywająca do tańca zapewniają 
każdemu miłe spędzenie wieczoru. 

Wsięp tylko za zaproszeniami. Początek 
o godz. 11-ej wiecz. 

— DZISIAJ! Polski Biały. Krzyż, pro- 
wadzący akcję kulturalno-oświatową wśród 
żołnierzy, urządza imprezę, która zasilić ma 
dochodem swym fundusze na ten cel. lmpre- 
za ta zasługuje przeto na powszechne popar- 
cie wilnian. Będzie to „Wieczór Rozmaitości* 
na którego program złoży się dział koncer- 
towy, rewja kolejowa, nadzwyczaj urozma- 
icona i dancing! Wieczór odbędzie się dzi- 
siaj w sobotę dnia 7 b. m. o godzinie 20 w 
sali Ogniska Kolejowego przy ulicy Kolejo- 
wej 19. Tańce trwać mają do godziny 4 ra- 
no. Bufet obficie zaopatrzony. а 

Wstęp 2 złote od osóby. Doskonała zaba- 
wa zapewniona. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś w sobo- 

tę dnia 7-go b. m. komedja w 3-ch aktach 
wileńskiego autora T. Łopalewskiego „Au- 
relciu nie rób tego', która dla swych walo- 
rów scenicznych i doskonałej gry wszyst- 
kich wykonawców z p. E. Glińskim, H. Du- 
nin-'.ychłowską, I. Ładosiówną, I, Detkowską 

  

„i S. Zielińską na czele zyskuje sobie coraz 
większe powodzenie. 

W sobotę dnia 7-go b. m. o godz. 3-ej 
p. p. w bajecznych dekoracjach historja bied 
nego .Kopciuszka* wspaniale odtwarzanej 
przez B. Sławińską, której świetnie akom- 
panjują król — J. Ciecierski i królewicz — 
J. Wasilewski na czele dobrze zgranego ze- 
społu. 

— Popołudniówki. W niedzielę o godz. 
12-ej w poł. „Kopciuszek, oraz o godz. 4-ej 
p. p. „Aurelciu nie rób tego'. 

„Są to już ostatnie widowiska tej pysznej 
komedji, która w przyszłym tygodniu ustę 
puje miejsca, świetnej sztuce jednego z czo- 
łowych dramaturgów niemieckich J. Kajse- 
ra „Dzień październikowy”. Z autorem Wil- 
no zapozna się po raz pierwszy. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś w 
sobotę dnia 7-go b. m. po raz 10-ty „Róża** 
Żeromskiego, która grana będzie jeszcze 3 

azy włącznie do premjery muzycznej „Łal- 
Ostatnie te widowiska arcydzieła Żerom- 

skiego, które dotychczas cieszyło się dużem 
powodzeniem, daje możność zapoznać się z 
tą potęgą głębokich wrażeń, jakie arcytwór 
Żeromskiego wywiera. 

— Popołudniówki. W sobotę dnia 7-go 
b. m. o godz. 4-ej p. p. .„Matrykuła 33% w 

wspaniałej obsadzie z p. M. Wyrzykowskim i 
Ir. Brenoczy na czele. Wi niedzelę o godz. 
4-ej p. p. po cenach zniżonych „Złoty wiek 
rycerstwa”, 

— „Wesele Śląskie*. W poniedziałek dn. 
9-go listopada w Teatrze na Pohulance roz- 

  

   

  

toczą swój przepych bogactwo i rasowy hu- ° 
mor ślązacy w pyszńem swem „Weselu* o 
niepospolitym czarze i wdzięku. Zespół oko- 
ło 100 osób wraz z chórami, orkiestrą. Z 
czarnej węglowej ziemi Śląskiej wyciągnie 
bratnie dłonie do braci królewskiego grodu 
wiłeńskiego, by we wspólnym uścisku 
uczcić dziesięciolecie odzyskania tej brylan 
towej połaci ziemi polskiej. Na uroczystości 
śląskie zpeżdża do Wilna p. wojewoda dr. 
Michał Grażyński. 

ВАВ 
FALA 244,1 m. — stacja o mocy 0,5 Kw. 

FALA 581 mtr. stacja o mocy 22 Kw. 

SOBOTA, dnia 7 listopada 1931 r. 

11.40: Kom. i sygnał czasu. 
12 Kom. meteorologiczny. 
14.00: Program dzienny. 
14.05: Muzyka z płyt. 
15.05 Komunikaty. 
15.25: Pogadanki. 
15.45: Koncert życzeń z płyt. 
16.20: „Michal Faraday“—odezyt. 
16.40: Koncert życzeń z płyt. 

: Nabożeństwo z Ostrej Bramy. 
Audycja dla dzieci i koncert. 
Kom. rolniczy TD 1 KSB 
Tygodnik litewski. 

Kwadrans akademicki. 
Pras. dzien. radj. 
Na widnokręgu”. 

Pogadanka o Leharze. 
Koncert. 

: „Najwonniejsza z wysp—Korsyka— 
felj. 
Koncert Chopinowski. 
Komunikaty. 

3 „Akuku*—odcinek z docinkami, 
28.30: Muzyka taneczna. 

NIEDZIELA, dnia 8 listopada 1931 roku. 

10.00: Uroczyste nabożeństwo u wileń- 
skich kolejarzy. 11.58: Sygnał czasu. 12.10: 
Komunikat meteor. 12.15: Poranek z Filhar- 
monji. 14.00: „Żywienie krów w zimie przy 
obecnych cenach* odczyt. 14.20: Audycje rol- 
nicze. 15.55: Audycja_dła dżieci. 16.20; Aud 
K. O, P-u. 17.00; Muzyka z płyt. 17.15: „Bar- 
wy zwierząt* odzyt. 17.30: „Wiadomości, 
przyjemne i teczne* 17.45: Koncert po- 
pularny. 19.0 twory Adama Mickiewicza 
po litewsku. 19.20: „Co się dzieje w Wilnie”? 
19.40: Progr. na poniedzi. Muzyka 
z płyt. 20.00: Koncert. 21.00: Kwadr. literacki. 
21.15: Recital skrzypcowy. 22.00: Tr. z Poz- 
nania międzynarodowego meczu  pięściar- 
skiego Polska-Niemcy. 22.30: Komunikaty i 
muzyka taneczna. * 

    

     
   
   

   

    

   

    

    

  

     
      

    

  

      

Popierajcie Ligę Morską 
= i Rzeczną!!     

    

0 zaradzenie brakowi wody 
przy požarach. 

W ministerstwie spraw wewnetrz- 
nych odbylo się posiedzenie w spra- 
wie propagandy budowy racjonalnych 
studzien, z uwagi zarówno na wymo- 
gi sanitarno-higjeniczne, jak i na u- 
sprawnienie akcji ratunkowej na wy- 
padek pożarów. 

We wszystkich oddziałach straży 
pożarnej na terenie całej Polski mają 

być powołani referencj wodni, którzy 
czuwać będą nad zapewnieniem we 
wszystkich miejscowościach dostatecz- 
nej ilości wody na wypadek pożaru. 

Referenci wodni straży pożarnych 
pracować będą pod kierunkiem i kon- 
trolą wojewódzkich referentów wod- 
nych. W najbliższym czasie minister- 
stwo spraw wewnętrznych ustali naj- 
właściwszy typ studzien, odpowiadają- 
cy zarówno wymogom sanitarnym, jak 
i wymogom bezpieczeństwa. 
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niż kiedykolwiek dyskusji... Gdańsk 18.000 Czy wiecie, że... Pegotowie ratunkowe przewiozło ją de 
Zamiast prowiantu bibuła wywrotowa. Że mimo to „nie mamy uporządkowanego s ь Ea o 51111 szpitala Sawiez. rak, araski Br 

samego mandatu na reprezentowanie posz- olandja „841. . A Ba A > Przyezyna — ciężkie w: erjal- Niefortunny kolporter przed sądem. czególnych dziedzin lniarstwa”, że amo zu. adje uugielskie KODOWA ROŚA a RE as sa (0- 
W dniu 6 listopada ub. roku starszy po-  renie gminy chocieńczyckiej, jako mąż za-  gadnienia wikła „chaos reprezentacyjny i w  lndje holenderskie 51.000.060 2.464 nie alówkt migdały i morele. | 3 2 DWA WYPADKI CIĘŻKIEGO sterunkowy Feliks Bielecki, idąc drogą mię-  ufania Białoruskiego Włośc.-Rob. Kl. posel-. gruncie rzeczy nikt nie wie, kogo wysluchi- Indochiny ył 3 Siebie jest bik GARE BONE E ZACZADZENIA. - 

dzy miasteczkiem Ilje a majątkiem Ościuko- skiego, z którym pozostwał w ścisłym kon- wać i czyj głos uznać jako miarodajny“. & :'{п:)_д 2%3% 2.000 2 gramów srebra wyciągnąć dół wk ЕН, W ciągu dnia wczorajszego w Wilnie 
wicze spotkał młodego mężczyznę, niosące- takcie uprawiał intensywną akcję antypań- Po tym wstępie idą kolejno rozdziały:  lslandja 000 730.000 że będzie on miał 2 klm. długości. zanotowano dwa wypadki poważnego zacza- . go pod ręką pokaźną paczkę. stwową. Orłow jednocześnie, jako członek „Charakter upraw lnianych w Polsce", „Len  Japonja 3 30-000-923 46 465 ВЕГО Marcepan diena. słynął jako przy- dzenia . po 

Nieznajomy, zagabnięty przez policjanta, Kom. „Zw. Miodz. miał powierzone przez towarowy w Polsce", „Len w, centrum Mało- amas Lens овавв  udk O lczyśna Jego Da WEDJA GdziE w Pierwszy wypadek miał miejsce w Hotele 
gdparł, iż w paczce jest prowjant, co jed: Okr. Komitet K. P. Z. B. kierownictwo wy- polski i na zachodzie Polski*, „Len na zie- BROK 3 e 11.588 XVI wieku zaczęto to wyrabiać, stąd zaś  Anglja, gdzie naskutek teza аата 
nak sądząc z powierzchownych kształtów  wrotową akcją wiejską, zaznaczając swą  miach wshcodnich*, „Formy organizacyj spra Litwa 2.361.684 к st у LB: „a A: = prz eg: gz ы J : е : = ь 2 "ias ik 22 t 1.909.045 38.740 Sztuka przygotowywania marcepanów roze knięcia pieca uległ zaczadzeniu przybyły do zawiniątka nie było prawdopodobne. działalność całym szeregiem stwierdzonych wy Iniarskiej w Polsce”, „Standaryzacja w Łotwa 30 szła się po Europie. Wilna mieszkaniec folwarku  Anpotragin: Czujny policjant doprowadził podejrza- czynów. kna Inianego“, Len a juta”, „Len a bawełna”, Madagaskar 7.000 4 gminy janiskiej, Konstanty Jusis ias . = 
nego młodzienca do posterunku policji, gdzie Badany przez policję Orłow przyznał się „Poparcie istniejących fabryk przemysłu Maroko 14.5C0.000 50.228 ną Marją Służba hotelowa. znalatię malieś- 
stwierdzono, iż jest to 19-to letni Arsenjusz do winy, opisując szczegółowo swą działal-  Iniarskiego*, „Wwóz i wywóz włókna Iniar- Meksyk 62.410.629 3.731.681 NĄ WILENSKIM BRUKU stwo prawie zupełnie nieprz, tomne. Zawez- Orłow z zaścianku Cichy Ugoł, gm. chocień- ność, dodając fakta, o których władzenie  skiego* wreszcie „Wnioski”. Niemcy = a .731. % : wany lekarz stwierdził ż tz h Ъ й ezyckiej. ność, dodając fakta „0 których władze nie Kwintesencją tej książki jest uzasadnienie Nikaragua sado 95.276 KOWNA PORA poważny i zarządził MabyczdaiaRówi m Dokonana rewizja ujawniła w paczce bi- u sędziego Śledczego. tezy, iż len jest zagadnieniem ogólno-polskiem Norwegja d; 1.444.000 44.084 ROWEGO W KRAKOWIE. wieżtanie Ik zę оо owe prze- 
bułę wywrotową w postaci 560 odezw pod- Kiedy jednak przy zakończeniu śledztwa i konieczność propagandy t. zw. Inu towaro- Nowa A э .266.003 3.000 Przed kilku dniami polieja śledcza mia- Drugi wypadek i Nous TRS Uk iš pisanych przez Ъ. posla z klubu „Zmahanie“, był jeszcze raz przesłuchiwany. cofnął swe wego. Nowa Ziemia J '390 Sta Wilna otrzymała list gończy od policji czadem miał leisto DBS = $ is 
Jana Greckiego i b. prezesa Białoruskiej poprzednie zeznania i oświadczył, iż odezwy Gdy, w ten sposób, konkluduje autor, BA. 30.408.247 300.000 krakowskiej. za niejakim Chaimowiezem, Np. 5. kasie siezadakić ulejaka W, iż 
Włośc. Robotn. „Hromady* Bronisława Ta- znalazły się wypadkiem w jego posiadaniu zaczniemy w Polsce patrzeć na sprawę lniar- Ru REA. 17.904.263 51.199 znanym policji wileńskiej ze swych machi- La ed W. stanie ae 
raszkiewicza którzy, jak wiadomo ukryli się z których część doręczył niejakiemu Pińczu- ską, to „wówczas przestaniemy patrzeć na dE” 3054, 6.590  nacyj oszukańczych. Okazało się, że wspom- wieziono ją do szpitala WE pad a 
przed wymiarem sprawiedliwości w Rosji. kowi, u którego istotnie odnaleziono 107 len, jako na swego rodzaju cudowne zielę, Sz 150.000.000 276400) niany Chaimowicz przy pomocy jednego 0- Ś . (e). 

Wdrożone dochodzenie ustaliło, iż za- tychże samych odezw. które jest u nas lekarstwem na wszystko zło, SZ A.P 1200 0.000 13.478.000  Szusta krakowskiego dokonał w Krakowie i 
trzymany z tak kompromitującym mater- Orłow w wyniku śledztwa, stanął przed a nadamy Iniarstwu właściwe ujęcie i ni Z RET 3.880.000 "113.445 na prowincji całego szeregu oszustw sięga- Giełda warszawska z dnia 6.X1. b. r jałem Orłow jest znany władzom śledczym  III-im wydziałem karnym Sądu Okręgowe-  pretensjonalną pozycję w szeregu innych na wzi” 6.105.190 518.026 jących poważnych sum. Wspólnik Chaimo- Hs 
już od 1926 r., kiedy to, jako uczeń gimnaz- go w składzie pp. sędziów: O. Okulicza, S. szych kłopotów, jadnak ważną dla kraju i Tas 13.266.075 1.700 _ wieza został aresztowany, natomiast Chaimo- WALUTY i DEWIZy: 
jum w Radoszkowiczach przystąpił do ja-  Miłaszewicza i A. Orlickiego pod zarzutem korzystną”. Ver 8.601.787 319 756 wiezowi udało się zbiec przed pościgiem. Polka a 8,87 —8,89—8 35 czejki Komunistycznego Zw. Młodzieży Zach. należenia do antypaństwowego spisku (art. Hasła autora, przypuszczać należy, nie po- Wiech 41.874.000 116.356 W związku z otrzymaniem wspomnianego  Belgja . . . . . . 12460 1949 |— 124 29 Białorusi. Jaczejka owa uzewnętrzniała swą 102 cz. I K. K.). winny przejść bez echa. Vor aż s | : listu gończego policja wileńska przeprowa-  Holandja . .. 360,15— 361,05 — 359,25. działalność przez kolportaż druków wywro- Mimo wykrętnych tłumaczeń oskarżone- B: Em A dziła rewizję w mieszkaniu Chaimowicza, Lasa T 1. « 33,70—83,78—3362 
towych oraz zorganizowała strajk uezniów go, przewód sądowy dowiódł jego winy i odczas której ujawniono korespondencję, owy York kabel 8,92 -8,44 8, 
tego gimnazjum na znak W, z powodu wobec tego Sąd skazał zatwardziałego wy- Statystyka radjoabonentów Humor. B treści której wynikało, że X żona Chai- Paryż . .. х 35_(‹5_35,14_34'33 procesu przeciwko b. posłom B. W. R. Hro-  wrotowca na osadzenie w ciężkiem więzie- na całym świecie. W BIURZE TURYSTYCZNEM. mowieza brała udział w oszukańczych machi- Praga 22. « /. 2441—26,47—24.35 mady. niu przez lat ośm. Skazanemu zaliczono na — Czy tu się kupuje bilety? Jadę do No-  naejach jej męża. Po stwierdzeniu tych oko-  Szwajsą ja . . 174,30—174,73 - 1731 Orłowa wówczas wydalono z gimnazjum, poczet kary 11 miesięczny areszt, odbyty Według stanu z dnia 1 czerwca b. r. wej Zelamdji. . B у > wę zał Chaimowiezową aresztowano i o- Włochy ъ я 46 45 ua wobec czego powrócił on do domu i na te-  prewencyjnie. Ka-er. { Ilość Ilość Chciałby pan wiedzieć, jakie linje okrę- sadzono w więzieniu Łukiskiem. Dalsze do- Berlin w obr. nryw. "211,75 RZETSOCEWE: OWE O WROR ZKE CCS RIOCRASYÓC °° „ mieszk. | radjoab. towe obsługują Nową Zelandję. chodzenie w toku. Chaimowiez ukrywa się. PAPIERY PROCENTOWE: — Nie. Chcę się poinformować, na ja- 8 ' м * @ SRA, SE : Połudn. 350, 26.025 й Р R : DWA ZAMACHY SAMOBÓJCZE. 5 о2 8 „Niezbedne podstawy polityki pracy stawia śmiało tezy polityki Iniarskiej, = ы ]7082828 223 Кпіс'і_: 'Е}'і'“{:с“ь;‹‘\'й razie morskiej choroby W. ciągu ubiegłej doby w Wilnie zanoto- 78 pytac ai 08,25-—56,-0-151.60. Ini * ki s popierając je i uzasadniając rzeczowym, Anglia 44.024.091 3.695182  Odliczają za obiad. Tit-Bits) wono dwa zamachy samobójcze. 8% L. 2. B. G.K.i B.R., «our. u K. . 94 00 ars ej u nas". skrzętnie zebranym  materjałem statystycz- Argentyna 10 460.000 350.000 (Tit-Bits). Na rynku Stefańskim otruł się miesza- Te game 7% —. Žž SI 83.95 Jest to podtytuł nowej książki b. posła nym i obserwacyjnym. Astzalie 6 336.000 328 165 : Poradzili sobie. ‚„  niną jodyny z esencją octową niejaki K. 8% obi, budowlane B. G.K. . . « . 93.00 p. Stanisława  Brzostowskiego, wydanej tu Książka ta nosi ogólny skromny tytuł  Austrja 6.686.575 443.655 Między Iksem a Ygrekiem doszło do poje-  Tirkowski (W. Stefańska 32) którego w sta- 41/,% warszawskie 48,(0—49,00 w Wilnie przed paru tygodniami, „O polskiem włóknie Inianem* i zawiera kil Belgija 7.500.000 85000 dynku. Iks jest gruby, otyły, Ygrek — chudy. nie groźnym przewieziono do szpitala žydo- 8% warszawskie . . . .64,5-65,75 65,00 P. Brzostowski, jako autor cennej książki  kanaście, związanych z zagadnieniem Inia: Bułgarja 58.000.000 3824 S undant grubego Iksa žali się na nierow-  wskiego, 5% Łodzi DE aa x ё 6: 0 p. t. „Len w Polsce", w której dał zarys spra.  skiem tematów, ujętych w niewielkie, w iś- Ceylon 1.114 ność celów. Sekundant Ygreka podaje dobrą Powód — nieporozumienie z żoną. Е 8% Piotrkowa 5 у $ 5/Ё:о wy, przeróbki, handlu i eksportu włókna i cie do druku w prasie jako artykuły ze swadą Czechosłowacja 14.397.975 366.765 radę. Na torsie Iksa przeciągnie się kredą Drugi wypadek zamachu  desperackiego 607 obl. m. Warszawy 1926 г. 819em. 37,08 siemienia lnianego — ze szczególnem uwzgl?-  publiystyczną opracowane rozdziały. Otwie.  Danja 3.513.000 449.129 dwie linję, odstęp między któremi będzie 0l- zanotowano przy ulicy Niemieckiej Nr. 2, AEK © : 
dnieniem ziem wschodnich, jako najwększe | rają je „uwagi wstępne“, w ktėrych autor  Estonja 1.107.000 13.440 powiadał szerokości torsu chudego Ygreka. gdzie wypiła w zamiarze samobójczym, wię- JE: 
go u nas terenu uprawy Inu, w nowej, stwierdza, że „Zagadnienie lniarstwa w Pol-  Finlandja 3.665.000 105 559 Strzały, które trafią Iksa poza lije kredowe--  kszą ilość esencji octowej 20-letnia Władys- Bank Polski Ri — + + 110,00 
w niespełna dwa lata po tamtej wydanej sce weszło ostatniemi czasy w okres żywszej Francja 40.000.010 500000 nie liczą się. ława Szymanowska. Ostrowiecserja B . . . . .. .. . 1 0,00 
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PORUDOMIŃSKICH 
Niemieckiej 28 reiercn tn sa. Mr 13-72 Telefon ten sam 

Od wtorku 3 listopada 1931 r. NAD PROGRAM: Wybuch 
MA + Godz. 46 w 5 i dła c h ГА d r aj c ó w maszyny piekielnej. 

? Cud i ib 1 God 68110 W сТеп!и рга т1@ са ааоа ра ме 
NAD PROGRAM: Raj małżeński. Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. * 

Początek o godz 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3,30 do 10 wiecz. 

Dziś! 

I PRACOWNIĄ KUŚNIERSKA 

zostały przeniesione 
do-nowego lokalu przy ul. 

ilu Miejskie 
* GBALA WIEJSKA 

Įėsirobramska 5. 

Przebėj s2000 radjovogo! 
Aparat radjowy zasilany wprost z sieci (typ ES II) 

Nie potrzebuje akumulatora i baterji ty I ko zł. 350.— 
z trzema lampami i głośnikiem Philipsa 

Odbiera zagraniczne stacje na głośnik. Wyłącza stację wileńską. 
Żądajcie demonstracji u siebie w domu. — Dogodne warunki spłaty. 

T-wo ELEKTRIT ""ritr'iese"" 

Wina krajowe 
STARE — LEŻAŁE — MOCNE 

Poleca Wytwórnia 7234 

Wł. Osmołowski 
ilno — Kazimierzowski 9. 

    Żądać wszędzie. 

  

Dźwiękowy Kino-Teatr 

HOLLYWOOD 
Dźwiękowy Kino-Teatr 

HELIOS 

    

Korona polskich dźwiękowców! 
Arcydzieło, o którem mówi cała Polska. 

Bohaterska epopea z dziejów walk Narodu 

  

    

Z dniem 15-go września r. b. powierzyliśmy wyłączną sprzedaż 

NICI i WYROBÓW NICIANYCH 
Leningradzkiego Państwowego Textylnego Trustu 

Akuszerka 

Śmiałowska 
    Dr. Woifson 

Choroby weneryczne, 

10-ciu z PAWIAKA 
Porywająca pieśń nieśmiertelnej miłości i bezgranicznego poświęcenia. 

W rolach głównych: 
b. Miss Polonja 

borski, Józef Węgrzyn, Kazim. Justian. 
Zofja Batycka, Karolina Lubieńska, A. Brodzisz, B. Sam- 

Zdjęć dokonano na autentycznych miejscach histor, wy- 
darzeń: na Pawiaku, w Cytadeli i na ulicach Warszawy. 

Film ten zaszczycili swoją obecnością Prezydent Rzeczypospolitej, Marsz. Piłsudski i korpus dyplomatyczny. 

2 dodatki dźwiękowe. 

Dźwiękowe Kino 
Nieśmiertelna miłość 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. Dla młodzieży dozwolone. 

Ze wzgl. na wys. wart. artyst. dla młodzieży dozwolone. 
Helios i Hollywood. Honor. bilety nieważne. 

Film wyśwtiałe jądnóżz. w.kin; 
Początek o 4:ej. Na |-y seans ceny zniżone 

Wielki przebój dźwiękowy! Najpotężn. arcydzieło miłosne! Miłość i bohat. lotników 
Dramat potężnego uczucia na tle Wiejkiej Wojny. 
W rol. główn. Colleen Moore oraz Cary Cooper. 

Początek o godz. 4, 6, 8 

„LENINGRADTEKSTIL“ 
na województwa: Wileńskie i Nowogródzkie — firmie — 

J. RUDEŃSKI 
Н. 6. 5. 

H. GLAZER I S-ka, ŁÓDŹ 
Oddział: Warszawa, Nalewki 28/30 

  

Ogłoszenie C6/INS 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

i 1030, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

NASTĘPNY PROGRAM: Neapol, śpiewające miasto. 
  

  

Kino Kolejowe | Dziś! Motto: Pierwsza kobieta Н Ё Wiośna zmysłów wśród górskich śniegów 
3 w „życiu mężczyzny . Najpotęż- fiarna noc i lodów. . Szalona noc, która związała na 

OGNIS KO niejsze arcydzieło erotyczne p, t. całe życie dwa istnienia ludzkie. 
Role główne w tym rewela- 1 cyjnym dramacie odtwaczają Mary Duncan i Charles Farrell. 

(obok dworsa kolejew.) Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. 

Diwiękowy Kino-Teatr | Dziś! Wybitnie artystyczne Przepiękna opereta-dramat w 10 akt. 
To pean czaru miłości i upojenial dwa 100% dźwiękowe arcy- 

dzieła w jednym programiel 

Z d L a ił 4 «a 

ą ło ziej mi OSC To druga prawdziwa „Parada Miłości” 
W rolach głównych Blanche Montal i Henry Gorrat. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwow$ch w Wilnie 
ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na dostawę 
232 doborów w podrozjezdnie sosnowych normalnotoro- 
wych o skosie I/II oraz 3470 sztuk mostownie sosno- 
wych normalnotorowych. Oferty w zapieczętowanych 

kopertach należy składać w Prczydjum Dyrekcji Okrę- 
gowej K. P. w Wilnie do godziny 12-ej dnia 2-go grud- 
nia 1931 roku. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2-go grud- 
nia o godz. 12 w Dyrekcji Okręgowej P. K. w Wilnie. 
Szczegółowe przepisy co do składania ofert, jak rów- 
nież warunki, na których ma być zawarta umowa, wa- 
runki techniczne na dostawę powyższych materjałów 
oraz wymiary mostownie są do przejrzenia w wydziale 
zasobów Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Wil 

  

STYLÓW 
aliea Wislka 38. 

Kino - Teatr 

LUX ® 

Miekiewicza ||, 1, 15-61 

KINO-TEATR 

Światowid 
Mickiewicza 9. 

| OR aj 

FILIP MACDONALD. 

Dziś rekor- 
dowy przebój, 
największy 
film światal   
NAD PROGRAM: Nnjnowsza bomba huragan. śmiechu. 

w 100% dźwiękowej I0-cioaktowej komedji-farsie p. t. DZIESIĘĆ MINUT STRACHU. 

W rolach główn. artyści 
wszechświatowej sławy 

H. A. Szlepow. 
Ceny miejsc od 40 gr. 

Indyjski grobowiec 
W rol. gł: Mia May, K, Veidt Lya de Putti, B. Goetzke, P. Richter, Erna Morena i Olaf F:ord, 

  

40) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

4. 
Drzwi celi były uchylone. Dwaj w 

granatowych ubraniach byli niewido- 
czni. Ale więzień wiedział, gdzie się 

znajdowali. Czuł ich obecność tak sa- 
mo jak wtedy, gdy siedzieli pod ścia- 
ną na stołkach. Teraz czaili się za nie- 
domkniętemi drzwiami. 

Siedział na pryczy i patrzył tępo 
na człowieka, siedzącego  nawprost 
niego na jednym z tych stołków. Czło- 
wiek ten miał głęboko wygoloną 
twarz, której łagodnie pobłażliwy i po- 
ważny, dobrotliwy wyraz działał na 

więźnia rozstrajająco. Nie stęchłe, a 
jednak martwe powietrze wibrowało 
od tonów niskiego. przejmującego gło - 
su. Siedział w sztywnej pozie z ręka- 
mi spłecionemi na kolanach, z szyją 
wyciągniętą ku więźniowi, czekając 
na jego odpowiedź. 

Bronson podniósł zimne, stalowe, 
umarłe oczy i spojrzał takim wzro- 
kiem, że tamten opuścił powieki. 

— Ojcze — rzekł — to się na nie 

nie przyda. Jeżeli ojciec chce mi wy- 
świadczyć łaskę, to... — urwał i wska 
zał palcem na drzwi — to niech tam- 
ci przyjdą, a ojciec niech wyjdzie. 

Kapelan poruszył się niespokojnie 
na stołku i chciał coś powiedzieć, ale 
Bronson nie dopuścił go do słowa. Na- 

  

*gle jego zamglone oczy zaświeciły in- 
tensywnym blaskiem, tak jak niegdyś 
na ringu, gdy stawał do zapasów. 

— Proszę wyjść! — rzekł szep- 
tem, od którego rumiane policzki ka- 
pelana okryły się bladością. 

— Słuchaj synu— rzekł, wstając... 

—ja... ja p zedlem.... ja cheialbym, 
żebyś się zastanowił... żebyś... 

Urwał w połowie zdania i odsko- 
czył wtył. 

Bo į Bronson wstał, groźny, potęż- 
ny i olbrzymi i cela wydała się kape- 
lanowi jakby mniejsza. Wstał, ale nie 
ruszył się z miejsca, tylko krzyknął: 

*— Hej. stróże! 
Przymknięte drzwi otworzyły się 

szeroko. 

    

  

     

4 Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

Najpotężniejsi komicy amerykańscy Pat i Patachon 

Dziś! Nowa kopja! Nowe wydanie! Gigantyczne arcydzieło filmowe reżyserji znanego Fryderyka Langa. 

Bernard Goetzke, Paweł Richter i 
Dla młodzieży dozwolone. Początek seansów o go- 
dzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej po poł. 

Nowa edycja nie- 
śmiert. arcydziełal 
Wielka epopea mi- 
łości i poświęcenia 

— Zabierzcie go stąd! — rzucił 
szeptem Bronson. 

Kapelan wyszedł i dwaj granatowi 
zajęli zpowrotem swoje stołki, Byli 
tak przyzwyczajeni do milczenia swe- 
go pupila, że kiedy się odezwał, obaj 
aż podskoczyli. 

— (Chryste! — wyszeptał Bronson. 
—(Chciał mi mówić o Bogu! 

I wybuchnął śmiechem. 

5. 

Łucja nalała sobie kawy ;j rzekła: 
— A jednak jadłam. — Spojrzała 

z pewnem zdziwieniem na męża, sie- 
dzącego po drugiej stronie stołu. —- 
Wygrałeś. Jestem ci winna pięć szylin- 
gów... To jest poprostu nie do uwie- 
rzenia, że ty zawsze masz rację. Jesz- 
cze się do tego nie przyzwyczaiłam i 
nie wiem, czy to kiedy nastąpi. 

Antoni uśmiechnął się i odłożył no- 
tes, do którego zaglądał i zapytał: 

— (zy już czas .na siostrę Annę? 
Łucja potrząsnęła głową. 
— Za pięć minut. — Mówiła - to- 

nem lekkiego zniechęcenia. — To się 
nie udało. Myślałam, że uda mi się coś 
z niej wyciągnąć. Ale nie. Powtarza 
tylko twoje nazwisko jak papuga. 

Antoni zapalił zapałkę. 
— Prawdziwe utrapienie z tą dzie- 

  

  nie (ul, Słowackiego 2) III piętro, pokój 38. 
1429/V1—2 

Ogłoszenie o przetargu 
Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do wiado- 

ności, że w dniu 19 listopada 1931 roku o godz. 11 rano 
w Wilnie przy ul. Wielka Pohulanka 24 odbędzie się 
sprzedaż z publicznego przetargu szmelcu żeliwnego 
oraz innego drobnego żelaza wagi około 8 tonn jak 
również kamienia pod fundamenta w ilości około 4 m.b. 

Oferty należy składać do urzędu do godziny 9 dnia 
18 listopada 1931 r. 

1435/V1 

  

wczyną. Zachowuje się bardzo podej- 
rzanie. Trudno o bardziej klasyczne o0- 
znaki nieczystego sumienia. I chciała- 
by się od tego uwolnić. Tylko, że to 
może być jakieś głupstwo... Ja... 

Urwała nagle. Łucja otworzyła sze- 
roko oczy i oboje nastawili uszu. Łu- 
cja podniosła głowę i spojrzała na su- 
fit. Ale dźwięk nie powtórzył się. Spu- 
Ściła głowę i rzekła: 

— Zupełnie jakby... 
— Sz! — Antoni podniósł rękę. 
I znów do uszu ich doleciał krót- 

ki, zdławiony krzyk i po chwili ciszy 
—szuranie po podłodze na górze. 

Krzesło Antoniego upadło na dy- 
wan. Łucja zerwała się w kilka se- 
kund później. 

Antoni wypadł jednym skokiem do 
hallu i wbiegł po schodach, biorąc 

cztery stopnie naraz. U szczytu przy- 
stanął nasłuchując. 

Przez pozornie bardzo długą chwi- 
lę panowała cisza, poczem znów pow- 
tórzyło się szuranie i rozległ się głu- 
chy pomruk wściekłego szeptu: 

Antoni dopadł do drzwi pani do- 
mu i myśląc, że są zamknięte na klucz, 
uderzył w nie ramieniem jak taranem. 
Ale były otwarte wskutek czego o ma- 
ło nie runął jak długi na środek po- 
koju. 

  

  

Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. 

  

WILNO, 
Zawalna 10. 

Języki obce 
niemiecki, francuski 

włoski (konwersacja). 
Przygotowywanie 

ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
1 egzaminów 

Szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. S. B. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil." pod W. K. 

Młody ;5:2::: 
mający ukończone 3 kursy 

  

mężczyzna 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 
1684 

DOKTÓR MED. 
Hauryłkiewiczowa 
przyjmuje od godz. 11—12 
i 5—6 po poł. Choroby 
skórne, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i ope- 

racje kosmetyczne. 
uł. Wileńska 33, m. 1. 

7551 

Ir. Blumowicz 

przeprowadziła się 
na ul. Zamkową 3, m. 3, 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro— 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 7624 

PIANINO 
do sprzedania 

Jagiellońska 3—27 

  

7795 

Budnik Władysław 
r. 1909 z Lidy unieważ- 
nia zagubioną książeczkę 
wojskową wydaną przez 

    

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

  

Marją Rrzezina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. | tycyj 

P. K. U. Lida. 7343 

Choroby weneryczne, Sona legitymację 
skórne i moczopłciowe, nauczycielską na na- 

zwisko Siemianowskiego 
Wacława, wydaną przez 

W. Z. P. 29. Kuratorjum Okręgu Szkoł- 
— | nego Wilenskiego—unie- 

Akuszerka paca: 7809 

  

Praktyczna 
nauczycielka 
udziela lekcyj i Котере- 

francuskiego, nie- 
W. Zdr. Nr 3093. drogo, ul. Słowackiego 4-6 
  

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie. 

Seminarjum Nauczycielsk. 

poszukuje 
jakiegokolwiek zajęcia — 
ulica Kalwaryjska 17—3. 

Nauczyciel 
doświadczony udziela lek- 
cyj matematyki, przygo- 
towuje z tego przedmiotu 
do matury. Ceny umiar- 
kowane—Stara 24, m. 2-a 

7807 

  

    
Koło okna stały dwie kobiety, pa- 

ni i służąca. Selma Bronson i poko- 
jówka Ania. To jest tylko Bronson 
stała, a Ania wisiała w powietrzu z 
gardłem ściśniętem w rękach swej pa- 
ni, dotykając podłogi zaledwie czub- 

kami bucików. 
Rzucając się na ratunek Antoni 

zdążył jeszcze usłyszeć straszny, jed- 
nostajny szept Bronsonowej. 

— Mów! Mów! Mów! Musisz po- 
wiedzieć! Mów! 

   

    
Nie usłyszała jego wejścia Ani 

trzaśnięcia drzwi o ścianę, ani potknię- 

  

cia się, ani kroków. Była jak nieprzy- 
tomna. 

Nogi Ani zastukały znów o podło- 

Jedna ręka Antoniego spadła cięż- 

ko, ale łagodnie na ramię Bronsono- 
wej, druga chwyciła za ręce, zaciśnię- 

te na gardle dziewczyny. 
Wbrew przewidywaniu nie spotkał 

się z oporem. Bronsonowa puściła SWJ- 

ją ofiarę i stanęła nieruchomo jak po- 

sąg. Nawet nie odwróciła głowy. Ania 

osunęła się miękko na podłogę i rów- 

nież znieruchomiała. * 

Do pokoju wpadła Łucja, blada 

jak ściana, z oczami, jak dwie czarne 

otehłanie. Oddychała szybko, ale pa- 

nowała nad sobą. Antoni spojrzał na 

Akuszerka Drukowana 
s w odcinku 

Dajją LAKNETOWA | |-zzz$iżże” 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz, 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 

EGZEMĘ 
maść Egzemol laborator- 
jum A.Klippla, Warszawa, 
Grochowska 87e. 
wapte kach. 

  

Tadeusza Sikorskiego 
ps 

„Lyrie na JAJĘ” 
jest do nabycia w wy- 
daniu książkowem w 
księgarniach wileńsk, 
—! 

7120 

leczy ra- 
e 

Żądać 
7212     

    a potem na żywy posąg, który 
jeszcze trzymał ręką za ramię. 

— Zostań z nią — rzekł do żony. 
—Zaraz przyjdę. 

Łucja podeszła bliżej i położyła ła- 
godnie rękę na ramieniu Selmy Bron- 
sonowej. 3 

Antoni schylił się nad leżącą dzie- 
wczyną. Oddychała szybko j nierówna 
i jej porcelanowe oczy były nieprzy- 
tomne z trwogi. Antoni dotknął ręką 

jej gardła i spojrzał na Łucję. 
— Nie jej się nie stało. Tyle tylko, 

że się najadła strachu. 
Schylił się, wziął dziewczynę na 

ręce i wyniósł ją z pokoju jak dziee- 
ko. 

— Zamknij drzwi!—zawołał z ko- 
rytarza. 

Łucja zamknęła drzwi i chwilę na- 
słuchiwała. Antoni przeszedł przez 
korytarz, przysłanął przed drzwiami 
swego pokoju, otworzył je, wszedł a 
zamknął. Łucja powróciła do okna. 
Bronsonowa stała w dalszym ciągu 
w tem samem miejscu jak sparaliżo- 
wana. 

  

(D. c. n.) 

sago 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


