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Proces przeciwko Zw. 
Polaków w Łotwie. 

(Telefonem od wł. kor. z Dyneburga). 

Proces przeciwko Związkowi Po.- 

łaków w Łotwie rozpoczął się dziś w 

Dyneburgu o godz. 9-ej rano. Sala roz- 

praw została zapełniona po brzegi 

publicznością oraz licznie przybyłymi 

do Dyneburga przedstawicielami pism 

polskich z Wilna i Warszawy. 

Po wejściu na sałę sądu, przewod - 

  

niczący sędzia Kławinsz oświadczył, 

że zarządza rozprawę przy drzwiach 

Przeciwko takiemu za- 

rządzeniu zaprotestował mec. Szabło- 

wski, dowodząc iż takie zarządzenie 

zamkniętych. 

żadnemi poważnemi względami po- 

dyktowane być nie może. Pomimo pro- 

testu obrony sąd postanowienia swego 

nie zmienił i drzwi sali zostały zamk- 

nięte. 

Na sali 

tylko prezes Związku Połaków p. Wil- 

piszewski i poseł połski na sejm łotew- 

ski p. Łapiński. 

pozostali z publiczności 

Zarządzenie przewodniczącego nie 

dopuszczania na salę rozpraw publicz- 

ności i prasy wywarło na wszystkich 

silne i bardzo przykre wrażenie. Przez 

cały dzień krążyły na ten temat naj- 

różnorodniejsze pogłoski i przypusz- 

czania, które jednak faktycznego po- 

wodu zamknięcia drzwi nie wyjaśni- 

ły. Pisma ryskie które nadeszły do 

Dyneburga wieczorem komentowały 

to w sposób zupełnie bezsensowny, 

mianowicie obawą późniejszej zemsty 

ze strony Polaków na świadkach skła- 

dających oskarżenia przeciwko Związ- 

kowi. 

Wobec zamknięcia drzwi sali roz- 

praw szczegóły rozprawy nie są zna- 

ne. Wiadomem jest tylko, że zeznawa 

ło aż 34 świadków wszyscy ze strony 

oskarżenia, a wśród nich i naczelnik 

powiatu iłłuksztańskiego Pubuls, zna- 

ny polakożerca i główny aranżer tej 

sprawy. 

Po skończonym przewodzie sądo- 

wym wygłosił przemówienie obrońca 

mec. Szabłowski, który w sposób rze- 

czowy dowodził, iż niema najmniej- 

szych podstaw do zamknięcia Związ- 

ku i stawiania Połaków pod zarzulem 

nielojalności względem państwa łotew 

skiego. Przemówienie jego trwało trzy 

kwadranse. 

Po krótkiej naradzie sąd postano- 

wił, iż wyrok zostanie ogłoszony 28 

b. m. 

Musimy zaznaczyć, że orzeczenie 

sądu odraczające ogłoszenie wyroku 

komentowane jest tutaj w ten sposób: 

sąd nie wydał wyroku, gdyż ma być 

on uzależniony od stanowiska nowego 

rządu łotewskiego. lle jest w tem pra- 

wdy — nie podejmuję się ocenić. 

B: W. S 
ME ZWTRTRO WA TENOR ZOAECZCCZEBE 
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W niedzielę dnia 15-go listopada 
o godz. 12.30 pP- 

Staraniem Komitetu Rodzicielskiego 

przy Szkole Powsz. Nr. || m. Wilna 

odbędzie się 

ku czci 

HENRYKA SIENKIEWICZĄ 
W obchodzie biorą udział: Artyści 
Teatrów Miejskich pod dyrekew p. 
M. Szpakiewicza oraz chór „HASŁO* 
pod batutą p prof. J. Żeżrowskiego. 
Przemów. wygłosi p. prof Wierzyński, 
Całkowity dochód przeznaczony na 
stypendja szkolne i na rzecz nieza- 

możnych uczniów. 
Bilety w cenie | zł, 50 gr i 30 gr. 
do nabycia w kancelarji szkoły oraz 
w dniu przedstawienia cd godz. 12-ei 

w kasie przy wejściu. 
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TOKJO, 12. 14. (Pat). — Amhasa- 
dorowie Japonji w Londynie i Rzymie 
otrzymali iństrukeje, w myśl których 

  

mają się udać do Paryża, aby dopo- 
móc Yoshizawie w opracowaniu i 
przedstawienia poglądu Japonji w 
sprawie Mandżurji. Ambasadorowie 
nie będą jednak obecnie na sesji Ra- 
dy Ligi Narodów, chyba wyjątkowo 
— jako zastępcy Yoshizawy. 

Ministrowi pełnomoenemu Japonji 
w Chinach poleeono zaprotestować 
wobec rządu nankińskiego przeciwko 

temu, że wojska chińskie w czasie 
ostatnich zajść w Tien-Tsinie znalaz- 
ły się w odległości mniej niż 50 mtr. 
od koncesji japońskiej, co jest sprze- 
czne z układem chińsko-japońskim z 

roku 1902. 
Koła oficjalne wyrażają obawę, że 

w Mandżueji północnej może dojść 
do poważnych zajść. Wojska chińskie 
są tam zgromadzone w znacznej li- 
czbie, przewyższającej znacznie si 
japońskie nad rzeką Nonni. 

  

Sowiety pomagają Chińczykom. 

TOKJO, 12. 11. (Pat). — W dal- 
szym ciągu napływają tu alarmujące 
informacje © rzekomej pomocy, udzie 
lanej przez Sowiety wojskom Man- 
Czang-Szena w północnej Mandżurji. 
Między innemi nadeszła wiadomo 
że oddział złożony z 3 tysięcy С 
czyków rosyjskich i Koreańczyków, 
należący do t. zw. międzynarodowej 
armji komunistycznej i pochodzący 
z Błagowieszczeńska, kieruje się po- 
dobno do Cicikaru. 

  

    

Według  ofiejalnych / doniesień 
wiadomości te zdają się być poniekąd 
uzasadnione. Z duugiej strony mini- 
sterstwo wojny daje do zrozumienia, 
że znajduje się w posiadaniu ewiden- 
€ji godnej zaułiania, pochodzącej z 
różnych źródeł, że 15 samochodów cię 
żarowych, załadowanych bronią i a- 
munieją przybyło do Angan-Chi z 
Resji między 6 a 12 listopada. Tran- 
sporty te odebrał Man-Czang-Szen. 

   

Wyjaśnienie rządowe 
w sprawie polityki zbożowej. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wobee  rozpowszechnianych po- 
głosek w sprawie rządowej polityki 
zbożowej Min. Spr. Wewnętrznych w 
porozumieniu z Min. Rolnictwa stwier 
dza, że celem tej polityki jest jak naj- 

szybsze uzyskanie dla rolnictwa cen 
opłacalnych. Zakupione przez Polski 

Związek Przem. Zbożowego 6.000 ton 
żyta zagranicznego mają służyć wy- 
łącznie do wywiązania się z zawar- 
tych poprzednio umów na dostarczanie 
zboża. Sprawa przywozu zboża z za- 
granicy wogóle nie jest aktualna. 

zaa ara нн 

Centrolew przed sądem. 
Szesnasty dzień procesu. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszcwn). 

Dziś w 16.ym dniu procesu przeciwko 

przywódcom Centrolewu zeznawał szereg da!- 
szych i już ostatnich świadków oskarżenia. 

Na wstępie obrona zgłosiła wniosek, abv | 
nie dopuszczono do złożenia zeznań 5-ciu 
świadków ze Śląska, wobec tego, że Korfan- 
ty aktem oskarżenia nie jest objęty. Proku- 
rator twierdził, iż podsądni są oskarżeni © 
przygotowania do zamachu, który miał być 
wykonany przez Centrołew, a w tem wspo- 

magał Konrfanty 
Sąd po krótkiej naradzie odrzucił częć- 

ciowo wnios i >. 

    

   

    

     

    

ntrolewn. 

ł naczel- 
ich Kochań 
ęcił manife 

  

Jrzędu Śledczego w Katov 
ski, który zeznanie swoje pośw 
stacji w Katowicach w dn. 14 września 1930 г 

czasie tej manifestacji przywódcy opo- 
ji rzucili hasło strajku generalnego. 
Na pytanie przewodniczącego czy mani- 

festacja byla zorganizowana po areszcie Kor- 
fantego, adek odpowiada, że manifestac 

odbyła się 14 września, a Korfanty został 

S ny dopiero 26 września. Na nast. 
czy w Kongresi> 

y. św. odpo 
udało się na 

     

      

    

  

aresztów 

pytanie przewodniczącego 
Centrolewu wzięli ud 
wiada, że z terenu įsk la 

kongres koło 14-iu samochodów z uczestni- 

kami, 
PROKURATOR: 

i ku a 
Był to okólnik wydany przez 

Chadecję, w którym oświadczała ona, że by. 
ła stale w ostrej opozycji w stosunku do rz 
dów pomajowych, wobec czego musi O) 
kierownictwo manifestacji w dniu 14 IX w 
Katowicach. 

      

   

  
  

go 

łkowi wiadomo 
     

    

  
     

    

    

  

Następny świadek nadkomisarz policji z 
Drohobycza Grupa zez1 że w połowie 
sierpnia 1930 r. dowiedział od osoby za- 

że w Stryju odbyła się konferencja 
delegatów PPS. pod przewodnictwem p. Bar- 

lickiego, na której Barlicki powiedział, że 
niema już drogi do zgody z rządem i dłatego 
robotnicy muszą być przygotowani do czyń- 
nego wystąpienia na ulicę. Rola PPS. pole- 
gać miała na stworzeniu oddz. el 
gotowych do zbrojnego 
ko rządowi. Pozałem Barl 
potrzebna broń będzie pr 

. 

   
    

    

            

         
  łana z Warsza- 

wy. W Domu Robotniczym odbywały się ćwi- 
czenia bojówek part) h 

PROK. GRABOWSKI: K 

ła narada? 
ŚWIADEK: 8 sierpnia ub. r, 

PROKURATOR: 
dzieliła panu informac 
ferencji? * 

ŚWIADEK: Informacje tej osoby pocho- 
i bezpośrednio od członka tajnej kon- 

     
iedy odbywała się 

  

   
ta osoba, która u- 
brała udział w koa 

    

     ADEK RYCZKOWICZ nacz. Wydz. 
Bezpieczeństwa w Katowicach zeznaje że PPS. 
na Śłąsku wezwała swych członków do u- 

działu w Kongresie Krakowskim, a NPR. od 
na dzień 29 czerwca w Ka. 

ć tem swym członkom 
W manifestacji 14 IX 

w Katowicach Chadecja śląska brała udział 
oficjalny. 

PROKURATOR: Czy na zjeździe tym 
mówiono, że powinien być strajk gene alny? 

SWIADEK: Tak, miat to byč strajk ma- 
nifestacyjny w celu wywarcia nacisku na rząd 
by tą drogą zmusić go do ustąpienia. 

Prok. Rauze zabiera głos i zrzeka ze- 
znań dałsz świadków poniew ze- 
znania poprzednich świadków są zupełnie wy- 
czerpujące. Sąd przychyła się do tego wnio 
sku. 

ŚWIADEK MARCHECKI sekretarz Związ- 
ku Rob, Przem. Drzewnego. członek PPS. na 
pytanie przewodniczącego co mu wiadomo © 
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h, by u 

  

   

    

   
    
    

    
  

   

     
     

      

  

  

  

  

‚ narod. fak 
0 złotych naskutek pis- 

ma związku o krytycznem položeniu roboi- 

ników przemysłu drzewnego. -Co zrobiono z 
temi pieniędzmi nie wie ..prawdopodobnie 
użyto na zapomogi. 

PROKURATOR: Do jakiego centralnego 
zarządu należy Związek Drzewny? 

ŚWIADEK: Do centr. Komitetu Klasowych 
Zw. Zawod.., na którego czele stoi pos. Žulaw- 

ski. : 
PROKURATOR: Gdzie 

dzynarodówka drzewna? 

ŚWTADEK: W Berlinie. 
Następnie zeznawało jeszcze kilku świad- 

ków. ; do sprawy nie wnieśli nie no. 

tycznie przesłano 

  

    
     

   
    

ma siedzibę mię 

   
   

  

  

Sprawa wolnego dostępu Polski do morza. 
Wywoedy profesora de Visschera. 

HAGA. 12. 11. (Pat). Na wezėraj- 
szem posiedzeniu Trybunał wystucha) 

wywodów prot. de Visschera, który 

poddał szczegółowej analizie postano- 

wienia traktatu wersalskiego, konferen 

cji Ambasadorów, konwencji paryskicj 

i odnośnych rezolucyj Rady Ligi—ak- 

tów prawnych, wykazujących konsek 

wentną politykę w przedmiocie swo- 

bodnego dostępu Polski do morza, któ 
ra to zasada znalazła ostateczny swój 

wyraz w rezolucji Rady Ligi z 22 czer- 

муса 1921 roku. 

Rezolucją tą Rada Ligi przyznała 
Polsce prawo do port d'attache w por- 
cie gdańskim, polecając wysokiemu 
komisarzowi w Gdańsku zbadanie 
sposobów wprowadzenia tego prawa 
w życie. 

, Prof. de Visscher konkluzje swo- 
je skierował w tym kierunku, ażeby 
Rada Ligi w opinji swojej stwierdzi- 
ła, że akty prawne. wchodzące w ra- 
chubę. przyznają Polsce prawó do 
port d'attache w porcie gdańskim. Re- 
pliki odbędą się dziś i jutro. 

Sytuacja w Tien-Tsinie. 

MOSKWA, 12. 11. (Pat). — Wed- 
ług doniesień z Szanghaju, sytuacja 
w Tien-Tsinie nie została dotychczas 
opanowana. Pomiędzy wojskami 
Czang-Sue-Lianga i zbuntowanemi 
oddziałami trwa w dalszym ciągu wal 

ka. 
Wojska Czang-Sue-Lianga wystą- 

piły pozatem przeciwko Japończy- 
kom, ktorych posądzają 0 bunt oraz 
okazywanie pomecy powstańcom. Po 
dwugodzinnych walkach oddziały ja- 
pońskie odrzuciły Chińczyków, zada- 

jąc im duże straty. 

Porozumienie. 
TIEN-TSIN, 12. ti. (Pat). — Osiągnięto 

ofiejałne porozumienie między Japończyka 
mi a władzami chińskiej dzielnicy miasta. 

Walka Japończyków 
z bandytami. 

TOKIO. 12. 11. (Pat). — Nadeszła tu wia- 
demość. że po ciężkiej trzygodzinnej bitwie 
pod Kung-Czu-Ling na północy od Mukde- 
nu w ręce Japończyków dostało się 300 ran- 
nych bandytów chińskich, wśród których 
znajdowała się jedna kobieta, ubrana w 

mundur chiński, równieź ranna. 50 bandytów 
poniosło śmierć. 

  

Posiedzen e parlamentu 
francuskiego. 

PARYŻ, 12. it. (Pat). Niezwłocz- 
nie po otwarciu sesji Izby Deputowa- 
nych grupa radykałów społecznych Iz- 
'by domagała się rozpoczęcia natych 
miastowej dyskusji nad złożonemi in- 
terpelacjami, dotyczącemi polityki za- 
granicznej. Socjaliści złożyli szereg 
interpelacyj, m. in. w sprawie bezro- 
bocia' podniesienia taryf kolejowych, 
złożenia budżetu na rok 1932, polity- 
ki zagranicznej i rozbrojenia. 

PARYŻ, 12. 11.( Pat). O godzinie 
15-ej parłament rozpoczął swe obrady 
Izba ustaliła do 17 listopada termin 
wnoszenia interpelacyj w sprawie po- 
lityki zagranicznej. Premjer Laval o0- 
znajmił, iż w dniu jutrzejszym ukaże 
się dekret, wprowadzający pomoce dla 
bezrobotnych. Państwo będzie pokry- 
wało 50 proc. kosztów, wynikających 
z wprowadzenia tego dekretu. 

PARYŻ, 12. 11. (Pat). Izba nchwa- 
liła 311 głosami przeciwko 272 odro- 
czyć dyskusję nad interpelacją w 
sprawie podniesienia taryf kolejowych 
Rząd stawiał przy tem głosowaniu kwe 

stję zaufania. 
Lili 2 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
DEPRESJA EKONOMICZNA NA LITWIE. 

Jak podaje „Koen. Hartg. (Nr. 489), 
Litwa nie jest już wcale tą iwą wyspą, 
której nie dotknął kryzys ekonomiczny Euro- 
py. Przedewszystkiem odbił się na Litwie fi- 

nansowy kr. niemiecki. Wypadki w Niem- 
czech wywołały na Litwie kryzys zaufania, 
który się przejawił w tem, że wycofano z 
banków niezwłocznie wielkie sumy zdepono- 
wanych pienięd Naturalną konsekwencją 

lego było ograniczenie przez banki kre- 
dytów dla handlu i przemysłu, co do- 
prowadziło do ogólnego kryzysu. K 
zys kredytowy przejawił się w sposób nieb; 
wały. Ograniczenia doszły mianowicie do t*- 
go. że handel i przemysł z wielkim trudem 

izować mogą papiery wartościowe kun- 
ców. Dyskonto prywatne wzrosło z 12 proe. 
do 13 i pół, a w pewnych wypadkach nawet 
aż do 30 proc. rocznie. 

Krzyzys kredytowy 

zysu ekonomicznego. 

      

  

    

    

    

   

     

  
był przyczyną kry- 
edwie jakieś 10 proc. 

rolników mogłoby spła obecnie zaciągnięte 
w Banku Rolnym pożyczki. Pozostałych 99 
proc. rolników jest zmuszonych do prolon- 
gowania wydanych zobowiązań, co znów t:- 
jemanie się odbija na handłu i przemyśle. Naj- 
większym konsumentem na Litwie jest Ju l- 

ność wiejska, od której zależy ogólny stan 
gospodarczy. 

W handłu zaznaczyła się ogólna stagnacja 
gdyż z jednej strony znikły niemal c 
cie możliwości kredytowe. z drugiej za 
ko odbija się brak konsumpcji. Są ło czyń- 
niki, które grożą zduszeniem handlu. Sło- 
sunki na rynku pieniężnym tak się zaostrzy 
ły. że liczba protestowanych weksli w zesta- 
wieniu z analogicznym okresem r. ub. wzro- 
sła o 100 proc. Nie też dziwnego, że firmy 
o pozytywnych wartościach i czynnym bilan- 

sie nie m wywiązać z dawniejszyca 

     

        

   

  

    

  

  

      

        

Okoliczności te nie mogą nie wpływać na 

    
słan gospodarki państwowej, zwłaszcza, że 
rząd zamierzył pierwotnie przeprowadzać na 
szeroką skalę prace budawlane, budowę ko 

lei i t p. Obecnie prace budowłane rz 
nie mogą być finansowane. Wobec zmniej- 
szenia się eksportu i ograniczeń importowych, 
powstają łuki, które trudno będzie wyrów- 

nać przy pomocy podwy ceł. Podobnie 
nie da się bodaj ściągnąć w przewidzianej 

ilości podatków bezpośrednich. 
Wobec tego rodzaju sytuacji, państwo było 

zmuszone jąć się nadzwyczajnych środków. 
Kredyty doskontowe, związane z wekslami i 
przeznaczone na finansowanie importu zo- 
stały częściowo ograniczone, częściowo zaś 
całkiem zawieszone. Te kroki rządowe u- 

    

  

     

      

  

Paru fzraelowi Akselrodewi, 
naszemu członkowi, składamy wyrazy współczucia 

z powodu Śmierci Jego Ojca. 

Egzekutywa Wojewódzka | Koło 

wileńskie Žydewskiego Kiubu 

sprawiedliwiane są tem, że import sam siebie 
winien finansować. O ile zaś to się nie udaje, 
impori musi być ograniczony ze względu na 
potrzebę wyrównania bilansu handlowego. 
W tym samym celu podniesiono cła impor- 
towe na cały szereg towarów, które mo$g: 
być wyprodukowane na Litwie. Zwłaszcz 
chodzi tu o przedmioty zbytku. 

   

    

    

Zamierza się również rozpocząć akcję re- 

dukcji upoażeń urzędniczych, co dałoby du- 
że oszczędności. 

Wałka z kryzysem gospodarczym na Lit 

wie może dać wyniki pożądane dopiero w 

wypadku, gdy przeprowadzi się wszystkie nie- 

zbędne oszczędności. Przyczyn kryzysu eko- 

nomicznego na Litwie szukać należy w pierw- 

szym rzędzie w budżecie państwa a następnie 

w niezdrowych formach, jakie przybrało w 

ostatnich czasach budownictwo. Pochłonęło 

ono duże sumy i pożyczki długoterminowe, 

co wytworzyło niezwykłą spekulację. (Wilbi). 

  

„POLACY SZARGAJĄ IMIENIEM 
WITOLDA*. 

Pod po zym wymownym tytułem za- 

mieszczą „„Trinitas* (Nr. 45) „list z Wilna”, 

w którym w następujący sposób „oświella” 

akademję ku czci Witolda w dniu 27. X. 

1931 r. 

W czasach, gdy rządził Witold, Polacy 

bezwstydnie przeciwko niemu prowadzili in- 

trygi. Wydarli oni Wiłoldowi jego naj 

stsze marzenia koronę a jednocześnie w 

ność Litwy. Obecnie zaś nie d 

spokoju nawet witoldowej dusz 

kunastu dniami zorganizowali Po 

nie akademję, która była p 
nacją pam Witolda. O ct 
kademji świadczyć może choc 

centraln w niej zaborca Wiln. 

Żeligow: historji Litwy prof. 

Halecki, yślnie z Warsza- 

wy, w ym porównywał 

/ obaj „łączyłi* Li- 

  

         
   

      

    
Przed kii- 
acy w Wil 

  

   
    

    

    

       
        
wę z Polską. 

w ton wojowniczy, twierdząc że Polacy ро- 

siadają Wilno i miejsce wiecznego spoczynku 

Witolda i że Litwini niepotrzebnie wszczy- 

nają z powodu Witolda alarm, stanowiąc je- 

dynie małą część tego, czem rządził Witold. 

jest rzeczą charakter 'zną, że w czasie 

akademji jakgdyby na szyderstwo wysta- 

wony był polski projekt pomnika Witok 

wątpliwej wartości, stworzony przez nie ma- 

jącego z rzeźbą nic współnego prof. Slen- 

dzińskiego. Nikczemne ywanie imienia W 

tolda dla polityki polskiej wywołało w miej- 

scowych sferach niepolskich wielkie obu 

rzenie. 

Jednocześnie 
tych sprawach. 
się troszczyć 
czyžnie Z У! 
w celach połonizatorskch 
katastrofalna. Gospodarstwa 

  

   

    

  

    

    
zapomniano 0 

o któreby istotnie n 
tuacja ludności w Wilens: 

ątkiem przysłanych z Polski 
połonistów jest 

icytowane 

  

    

  

     

  

       

   bez miłosierdzia. Łudn nie może nie 
sprzedać nawet po najtańszych cenach, a- 
żeby przynajmniej podatki opłacić. Gospo- 

darstwa są opuszczone. Sprzedaje się je za 
grosze z licytacji. Nic też dziwnego, że po 
wyroku haskim zaczęto już po wsiach szep- 

tać na ucho, że „przychodzą Litwini". 

Społeczeństwo litewskie w Wilnie poważ- 
nie jest zaniepokojone sytuacją. Zdecydowa- 
ło się ono zwracać większą uwagę nietylko 

na sprawy oświatowe lecz i „gospodarcze. 
Uważa się za niezbędne wzmocnienie nie- 

tylko kredytowe rolników lecz i pomoc w 
zakresie współczesnych metod  gospodar- 
czych, tak żeby produkcja lepiej się opie 
ła. Rzecz prosta wymaga to kosztów, 
sprawa ta stanowi obecnie wielką 
Litwinów wileńskich. 

Wkrótce przygotowywać się 

  

  

  

    
    

troskę 

   
zaczną - Po- 

    
   

    

lacy w Wileńszczyźnie do spisu 
W Polsce taki spis odbył się w 1921 roku. 
Wileńsz: na nie była wtedy jednak tym 

. Obawiano się, że bezpośred- 
nio po zagarnięciu Wileń yzny trudno bę- 

ystykę sfałszować. Obecnie okupan- 
ją swój stan posiadania w Wileńsz- 

tak wzmocniony, że mogą pró- 
bować spis fałszować otwarcie. Mimo wszyst 
ko Polacy obawiają się wci ć na błan- 
kiety rubrykę т 

spisem. ob, 

         

  
  

      
       

  

   
    

  

      

wiście wszy 
2 zapisfhi jako 
"anych miesz- 

kańców powie, że prócz ję własnego nie 
dnego innego? O ile śmiałek taki 

znajdzie, to niebawem pod takim, czy in- 
nym pretekstem ujrzy się w więzieniu. Po 
dokonaniu spisu istnieje więc jeszcze jedna 
„statystyka“ polska. Dotychezas, jak wiado- 
mo, Połacy o Litwinach mają tyle statystyk 
ilu w Połsce jest specjalistów od statysty- 

ki. > (W'ilbi). 

  

   

  

  

    

  

OPINIA MIN. S. WEWN. © DZIAŁALNOŚCI 
KLERU. 

Litewski min. Sp. Wewn. płk. Rustejko 

oświadczył w wywiadzie prasowym, udzielo- 

nym „Siegodnia* (Nr. 305) w sprawie sło- 

sunku kleru do rządu co następuje: х 

„Duchowieństwo katolickie na Litwie — 
oświadczył min. Rustejko — i popierające 

je grupy polityczne powzięły zgoła opaczne 
mniemanie, jakoby stanowią one jakieś pań- 

stwo w państwie. Zupełnie ignorują one swą 
naturalną zależność od władz ogólnopaństwa 
wych i przez swą antyrządową agitację prze- 

а granice dopuszczalnych posunięć 

   

    

  

„PROCES PRZECIWKO B. 

Myśli Państwowej. 

  

nawet przy największej tolerancji względem 

tej agitacji. 
Litwa w 

krajem reli; 

  

ałej masie swej ludności jest 
jnym. Nikt zaś nigdy nie po- 

rywał się na to, by drogą jakichś ostrych 
środków wyrwać te religijne pierwiastki z 
duszy narodu litewskiego. Nikt nie walczył 
z religją katolicką. Państwo nie może jed- 

jnie patrzeć na to, jak przedsta- 
oła przenoszą punkt ciężkości 

działalności w dziedzinę walki poli- 

      

swej 
tyczńej i prowadzą określoną antyrządową 
agitację. 

Duchowieństwo katolickie na Litwie uz- 
naje tylko własne władze kościelne, W związ 
ku z tem z ambon w dałszym ciągu częstok- 
roć się rozlegają najjaskrawsze antyrządo- 
we przemówienia. 

Sposoby do których się uciekają li- 
tewscy klerykałowie są tego rodzaju, że nie 
uciekają się do sposobów podobnych nawet 
lewicowe opozycyjne elementy. Nie będąe 
nawet sympatykiem ludowców czy socjałde- 
mokratów, należy przyznać, że z ust przed- 
stawicieli tych partyj dotychczas nie sły- 
szało się enuncjacyj na jakie sobie pozwa- 
lają przedstawiciele sfer klerykalnych. 

Charakterystyczną jest rzeczą, że masy 
włościańskie zaczynają już się orjentować 
co do tego, co w tych agitacyjnych kazaniach 
jest prawdziwe, a co fałszywe. 

Wobec ścisłego związku między gazetą. 
„Ryłas” a K, A. K. władze zmuszone były 
zaw wydawanie .,/Rytasa* na trzy mie- 
siące. Ze strony chrześc. demokracji były 
próby wznowienia tej gazety pod inną naz- 
wą. 

Władze nie mogą jednak dopuścić, żeby 
nowa gazeta była tym samym „Rytasem* 
pod inną formą, żeby posyłano ją prenumera 
torom „Rytasa“ i t. d. 

Sprawa stosunków między rządem a du- 
chowieństwem winna być nareszcie roz- 
strzygniętą. Należy znaleźć wreszcie wyjście 
z nieokreślonej sytuacji 

  

  

   
  

    

    

      

    

   

  

PREMJEROWI 
LITEWSKIEMU. 

Śledztwo w sprzwie b. premjera i mini- 
" stra skarbu Litwy, Petrulisa, zostało zakoń- 

czone. Sporządzony akt oskarżenia inkry- 
minuje p. Petrulisowi, iż w 1923 i 1924 r. 
wydał przeszłe 100 pozwoleń na wwóz de 
Litwy różnych tewarów wbrew obowiązu- 

jącym wówczas przepisom, następnie, że ku- 
pował zagranicą spirytus po cenach nad- 
miernie wysokich, że ulokował w jednym 
z banków kłajpedzkich 100 tys. pieniędzy 
skarbowych na 35 proc. rocznie i procenty 
te przywłaszczył sobie. Ponadte oskarżony 
udzielił jednemu z banków kowieńskich po- 
życzki w wysokości 2 miljonów litów, Bank 

ów później zbankrutował, a skarb poniósł 
z tego powodu duże straty. 

Proces rozpoeznie się najbliższym cza- 
sie w Kownie, 

NOWY ORGAN CH. D. 

10 b m. ukazał się nowy dziennik pod 
„Auszra“, który wychodzi pod redakcją 

В leski Nowy dziennik ma zastępować 
zawieszony organ chrześcijańskich demokra- 
tów „Rytas“. 

           
  

TYLKO... 

wymieniają jako kandydata na 
o wice-prezesa Rady Państwa, któ- 

> 5 mował prof. Remeris, prof. 
Woldemarasa i b. burmistrza m. Kowna Wi- 
łejszysa 

Pra: 

dynie 

Pisma 

    

  

   Woldemarasowi sławiane jest je- 
ądanie, by udowodnił, że nie przy- 

  

właszczył 50 tysięcy „koron duńskich. 

DEFRAUDACJA. 

Donoszą z Kłajpedy, że kasjer  dyre- 
ktorjatu Reichmann popełnił nadużycia. 
Przywłaszczył on i roztrwonił przeszło 160 
lysięcy litów. 

LLA L CAE. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7, 

000400094004 000000000004 002000040000400000 

PARNIKI do kartofli 
udoskonalonego systemu, bardzo osz- 
czędne i praktyczne w użyciu. tudzież 
gniotowniki, płuczki i sortowniki 

kartofli poleca о 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO, ul. Zawalna Nr. 1l-a. 
Dogodne warunki kupna — żądajcie 

prospektów. | 

JAPOŃSKI 
PROSZEK K A T 0 L 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, pluskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 
dach Aptecznych i Aptekach. 
Przedstawiciel Katolu H. Wojt- 
kiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21 

  

     



    

Bksportacja zwłok 
Śp. Stauisława Wacłaesziege, 

Wczoraj o godz. 10-ej rano w koś- 
ciełe św. Jakóba odbyło się nabożeń- 
stwo żałobne za spokój duszy tragicz- 
nie zmarłego studenta U. S. B. š. p. 
Stanisława Waecławskiego. W wypeł- 
nionym po brzegi kościele w obecnoś- 
ci profesorów U. S. B. z prorektorem 
ks. dr. Falkowskim na czele, licznie 

zebranej młodzieży akademickiej i tłu- 
amów publiczności nabożeństwo żałob- 
me odprawił ks. Rynkiewicz, który wy- 
głosił następnie kazanie. 

Po skończonem nabożeństwie, -wo- 
bec zakazu władz na przejście konduk- 
tu pogrzebowego ul. Mickiewicza, na- 
stąpiła dłuższa przerwa. Wyłoniono 
delegację, w skład której weszli za- 
równo profesorowie jak i studenci, któ 
ra niezwłocznie udała się do p. woje- 
wody. W wyniku interwencji delega: 
cji p. wojewoda zezwolił na przejście 
konduktu ul. Mickiewicza. 

W związku z tem dopiero o godz. 
1t-ej min. 30 pochód żałobny wyru- 
szył na cmentarz św. Piotra i, Pawła 
prowadzony przez liczne duchowień- 
stwo z księżmi Rynkiewiczem, Mey- 
sztowiczem j Markiewiczem na czele. 

Przed trumną 
liczne wieńce. 

Za trumną postępowali profesoro- 
wie korporacje ze sztandarami i mło- 
dzież akademicka oraz tłumy publicz- 
ności. Nastrój panował poważny, pod- 
czas przejścia konduktu spokój .i po- 
waga nie zostały nigdzie zakłócone. 

Dopiero o godz. 2-ej dotarto do 
cmentarza, gdzie ks. Rynkiewicz od- 
prawił krótkie egzekwje. Jeden z księ- 
ży wygłosił krótkie przemówienie, 
wspominając, iż tragicznie zmarły $. 
p. Wacławski zamierzał poświęcić się 
służbie Bogu, gdyż jeszcze przed nie- 
dawnym czasem był alumnem semi- 
narjum duchownego, z którego wystą- 
pił dla studjów prawniczych. Nie da- 
nem mu jednak było zrealizować za- 
miarów tragiczna śmierć przekreśliła 
wszystkie nadzieje i plany. 

Pogrzeb miał się odbyć z chwilą 
przybycia rodziny. Obecny na cmea- 
tarzu p. starosta grodzki Iszora zako 
munikował, że rodzina zmarłego nie 
może przybyć. Okazało się jednak że 
są wiadomości późniejsze w myśl któ- 
rych krewni ś. p. Wacławskiego mają 
przybyć i wziąć udział w pogrzebie. 

W związku z tem trumnę umiesz- 
czono w kaplicy. 

Jutro o godz. 10-ej rano zwłoki 
tragicznie zmarłego złożone zostaną 
w ziemi na wieczny spoczynek. 
КОНЗТОНЮЫПРЯАВРЕЧОРОЛИНОСВООаСК ROPEK 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze 

Proszę o umieszczenie w poczytnem Pań- 

skiem piśmie oświadczenia następującej 

treści: 

W Nr. z dnia 12 listopada 1931 r. „Gazety 

Wileńskiej" pod tytułem „Uchwały zgroma- 

dzenia poselsko-senatorskiego* została poda- 

na wiadomość, jakoby na zgromadzeniu po- 

selsko-senatorskiem BBWR. „postanowiono 

zwrócić się do władz centralnych z wnio- 

skiem o poczynienie radykalnych zmian per- 

sonalnych na kierowniczych stanowiskach 

administracji państwowej w Wilnie", Niniej- 

szem oświadczam, że o żadnych zmianach 

personalnych ani na kierowniczych ani na 

jakichkolwiek innych stanowiskach admini. 

stracji państwowej zgromadzenie posłów i 

senatorów nie obradowało, ani też nie uchwa- 

lało zwrócenia się do władz centralnych z 

żadnym tego rodzaju wnioskiem. 

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego powa- 

żania 

   

zmarłego niesione 

Witołd Abramowicz 
Prezes Koła Regjonalnego Posłów 

i Senatorów B. B. W. R. 

200004000000 140000 100040000000000000060400 
MŁOCARNIE WICHTERLEGO czysz- 

czące i inne, 
MŁOCARNIE KIERATOWE zwyczaj- 

ne iszerokomlotne, 
SIECZKARNIE ręczne i maneżowe, 
MOTORY na naftę i ropę, 
KIERATY różnych wielkości 7107 

oleca 

Ż ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wiino, Zawalna 11-a. 

3 DOGODNE WARUNKI KUPNA.   
Popierajcie Ligę Morską 

K. UR I RR WILENSKI 

Spokój w Wilnie wraca. 
Ogólny przebieg dnia wczorajsze- 

go należy określić jako zupełnie spo- 
kojny. 

W godzinach wieczorowych sytu- 
acja znacznie się odprężyła. Miasto 
powoli zaczęło wracać do normalne- 
go trybu życia. Typowy widok dni 
onegdajszych: spotykane na każdym 
prawie kroku grupki uzbrojone w la- 
ski i kije osobników stał się rzadko- 
ścią. 

Stanowisko władz szkolnych. 
W związku z wypadkami ostanich 

dni odbyła się w dniu dzisiejszym w 
Kuratorjum Wileńskiego Okręgu Szkoł 
nego konferencja dyrektorów państwo- 
wych gimnazjów i szkół zawodowych, 
z udziałem inspektora szkolnego m. 
Wilna. ; 

Dyrektorowie otrzymali polecenie 
zwrócenia najbaczniejszej uwagi w 
tym kierunku, ażeby młodzież szkolną 
ustrzec od kontaktu z ulicą. Między 
innemi wydano zarządzenie, wzbrania- 
jące uczniom gimnazjów i szkół po- 
wszechnych przebywania na ulicach 
po godzinie 5-ej wieczorem, zaś ucz- 
niom szkół zawodowych po godzinie 
6-ej wieczór. Zarządzenie to obowią- 
zywać ma do 21 b. m. Wobec tych u- 
czniów których udział w ekscesach zo- 
stanie stwierdzony, będą wyciągnięt: 
odpowiednie konsekwencje. 

Scenki nieuzasadnionej 
paniki. 

Mimo znacznego uspokojenia, które dało 
się zauważyć już we środę w godzinach po- 
rannych, w dzielnicy żydowskiej panował 

nastrój podniecony. Dokładnie charaktery- 
zuje ge nast. wypadek: W pewnej chwili 
ulieę Niemiecką obiegła pogłoska o wyda- 
nym rzekomo rozkazie zamknięcia sklepów. 

W jednej chwili zamknięte zostały okiennice 
wszystkich skłepów, pozamykano nawet nie- 
które bramy. Wkrótce jednak wszystko wy- 
jaśniło się. Okazało się, że w jednym ze 

sklepów przypadkowo zapadła okiennica. Są- 
siad pomyślał. że to ktoś zamyka sklep i z 
pośpiechem podążył za jego przykładem. W 
jednej chwili wszystkie prawie sklepy przy 
ulicy Niemieckiej zostały zamknięte. Wieść, 
że na ulicy Niemieckiej zamykają sklepy 
przeniosła się i na inne ulice, gdzie również 
w jednej chwili zamknięto sklepy. Dopiero 
gdy się wyjaśniła przyczyna nieusazadnionej 
paniki — sklepy otwarto zpowrotem. Podob- 
nych wypadków zanotowano kilka. 

Zrabowanie zasekwestrowa- 
nych czapek. 

Jak wiadomo i w czasie nieszczęścia 
człowiek wyłapuje weselsze momenty, Do 
gminy żydowskiej, która jak już donosiliś- 
my, prowadzi rejestrację poszkodowanych 
podczas wtorkowych zajść, zgłosił się między 
innemi właściciel sklepu czapek przy ulicy 
Wileńskiej Kac, meldując o wybiciu szyb 
wystawowych i zrabowaniu znacznej ilości 
czapek z okna. Kac dodaje, że miał z tego 
powodu dwa zmartwienia: pierwsze, że wy- 
bito szyby i zrabowano towar, a drugie, że 
na trzy godziny przed zajściem te same cza- 
pki zasekwestrowane zostały przez sekwe- 
stratora za nieopłacone podatki. 

W. ciągu ubiegłego dnia w gminie żydow- 
skiej zarejestrowano ponad 70 poszkodowa- 
nych. 

  

Smutne echa. 
Okazuje się, że we środę wieczorem op- 

rócz wypadku wybicia szyb w lokalu gminy 
żydowskiej przy ulicy Orzeszkowej, wybito 
również szyby w synagodze przy ulicy Za. 
rzecznej, jak również w synagodze przy ul. 
Miłosiernej i w szkole C. K. O. przy ulicy 
Mostowej. We wszystkich wyżej wymienio- 
nych wypadkach policja szybko interwenjo- 

MZK SROKA DEEP OREDRIZEOOZYBC OO 

Akademja ku uczczeniu 13-ej 
rocznicy niepodległości. 
W niedzielę dnia 15 b. m. o godz. 

18-ej odbędzie się w sali miejskiej a- 
kademja popularna ku uczczeniu 13-ej 
rocznicy odzyskania niepodległości. 
Akademję urządzają Stowarzyszenie 
Rezerwistów i Byłych Wojskowych, 
Związek Strzelecki, Przysposobienie 
Wojskowe Pocztowcėw. Akademję 
zagai prezes Federacji Wojewódzkiej 
dr. Góra, poczem nastąpią przemówie- 
nia okolicznościowe i część koncerto- 
wa, przy udziale chóru Echa, poczto- 
wej orkiestry symfonicznej i t. d. 

Wstęp bezpłatny. 
LILO A 

Dr. R. BERGER-RYMINI 
CHOROBY DZIECI, 

ul. Piwna 2, m. 23, tel. 12-20, 
przyjmuje od godz. 4-ej do 6-ej po poł. 

Z MUZYKI. 
Gościnne występy Opery warszawskiej, — Juan Manen. — H. Zubowiczowa, 

Nina Stokowska, Jakób Kalecki, — Claudio Arrau. 

Dwa gościnne wieczory operowe 
artystów Opery warszawskiej dowio- 
dły bardzo silnego zainteresowania się 
naszej publiczności muzyką tej dzie- 
dziny: sala teatralna była wypełniona 
do ostatniego miejsca. Zainteresowanie 
to było usprawiedliwione zespołem 
osób znanych i, rzeczywiście, pełnych 
talentu. Dotyczy to szczególnie ich 
wartości czysto wokalnej. W ,„,Tosce* 
Pucciniego rolę tytułową śpiewała p. 
Plattówna w sposób znakomity; zło- 
żyły się na to tak ważne czynniki jak: 
piękny, doskonale wyszkolony głos, 
pełne ekspresji oddanie postaci boha- 
terki i duża rutyna sceniczna. To sa- 
mo da się powiedzieć o p. Mossanow- 
skim, którego pięknego głosu można 
słuchać z. całkowitą satysfakcją. * 

Wybitne uzdolnienie charaktery- 
styczne p. Janowskiego wyraźnie za- 
znaczyło się w drobnej roli Społletty. 

P. Gołębiowski z zupełną swobodą 
śpiewał trudną rolę Cavaradossi'ego, 

  

niezupełnie jednak zadawalająco od- 
twarzając charakter roli, z przyczyn 
zresztą natury czysto zewnętrznej. 

Z innych wykonwców „Toski* wy- 
różnił się p. Trembicki w roli Ange- 
lotti'ego. 

O ile ogólne wrażenie wykonania 
„Toski* było bardzo dodatnie, o tyle 
wykonanie „Borysa Godunowa'* Mus- 
sorgskiego zmuszało do zastrzeżeń. 
Pod względem głosow$m i ta opera 
obsadzona była znakomicie: prócz wy- 
mienionych wykonawców „Toski*, w 
„Borysie* śpiewali ponadto: pp. Les- 
na, Dobosz i Michałowski. Popisem 
śpiewaczym więc można było rozko- 
szować się dowoli; w dużym też stop- 
niu trafnie oddane były (z wyjątkiem 
roli tytułowej) dramatyczne i charak- 
terystyczne momenty tej oryginalnej 
opery, pełnej wyrazistej plastyki cha- 
rakterów i kolorytu muzycznego. Lecz 
co się tyczy ciekawego kolorytu tła 
historycznego, również wśród walo- 

  

wała rezpraszająe grupki łebuzów i areszto- 
wująe winnych. We środę wieczorem ogó- 
łem, według posiadanych przez nas informa- 
cyj aresztowano 27 osób, których osadzono 
w areszcie cen .valnym. 

  

Jedyne drobne pobicie. 
Energiczna postawa policji w tłumieniu 

jakichkolwiek bądź wybryków ze strony a: 
wanturników dała pozytywne wyniki. W cią 
gu ubiegłego dnia pogotowie ratunkowe u- 
dzieliło pomocy tylko w jednym wypadku 
pobicia na tle ostatnich rozruchów antyse- 
miekich. Poszkodowany jest 40-letni kupiec 
Nochim Najszui (ulica Piłsudskiego Nr. 27), 

  

lie stłuczono szyb. 
W świetłe protokółów policyjnych pod- 

czas wtorkowych zajść wybito 92 by, lecz 
prawdopodobnie dane te nie są jeszcze zu- 
pełnie dokładne. 

Dochodzenie władz policyj- 
nych. 

W sprawie bicia szyb i rabunków. 
Prowadzone przez władze śledcze docho- 

dzenie w sprawie ustałenia winnych bicia 
szyb i rabunków posunęło się znacznie nap- 
rzód. Kilku areszłowanym udowodniono ich 
udział we wtorkowych ekscesach, poczem 
przekazano ich do dyspozycji władz sądo- 

  

wo-śledczych. Dalsze dochodzenie toczy się 
w szybkiem tempie. 

W sprawie zabójstwa 
$. р. S. Wacławskiego. 

Dochodzenie w sprawie zabójstwa Ś. p. 
studenta Stanisława Wacławskiego przekaza- 
ne zostało, jak już donosiliśmy do dyspozy- 
cji sędziego Śledczego dla spraw nadzwyczaj- 
nej wagi i prowadzone będzie pod osobistem 
kierownictwem p. prokuratora Przybylskie- 
go. Szczegóły dotychczasowego dochodzenia 
ze wzgłędu na dobro takowego, nie mogą 
być chwilowo podane do wiado:ności czytel- 
ników. 

Dalsze aresztowania. 
W dniu wezorajszym został poznany na 

ulicy i aresztowany niejaki Jan Miszko (Śle- 
py zauł. t) kłóry podczas wtorkowych eksce- 
sów wybił szybę i zrabow: egarki u zegar- 
mistrza przy uliey Wileńskiej. 

Pozatem w ciągu ubiegłego dnia areszto- 
wano większą ilość indywiduów, którzy two- 
rzyłi grupki i zachowywali się zbyt podej- 
rzanie. 

Ujęto też kilku osobników, przyłapanych 
na gorącym uczynku agitowania de pono- 
wienia awantur. Wśród nich znajduje się 
gość z Warszawy. Szczegóły lotychczasowego 
dochodzenia w sprawie wykrycia organiza- 
torów zaszłych wypadków podamy w jutrzej- 
szym numerze. 

   

   
Odwołanie Starosty Grodzkiego. 
Zarządzeniem p. 

p. Wacław Iszora odwołany został 
Ministra Spraw Wewnętrznych Starosta Grodzki 

z dniem 13 b. m. ze swego stano- wiska i przydzielony do służby w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie. Na jego miejsce pełnienie obowiązków Starosty Grodzkiego zostało poru- czone p. Steianowi Modlińskiemu, radcy wojewódzkiemu, zastępcy Na- 
czelnika Wydziału Bezpieczeństwa Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Za zaniedbanie obowiązków 
służbowych. 

Zawieszony został w czynnościach zastępca komendanta policji na miasto Wilno p. Wacław Dąbrowski i przeciwko niemu wdrożone zostało postępowanie dyscyplinarne za zaniedbania w wykonaniu obowiązków służbowych w czasie ostatnich rozruchów. 

  

Po ostatnich wypadkach w Warszawie. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś w południe toczyły się obra- 
dy Senatu Uniwersytetu Warszawskie- 
go nad wytworzoną ostatniemi wypad- 
kami sytuacją. 

Zawieszenie wykładów w każdym 
bądź razie trwać będzie do końca bie- 
żącego tygodnia. Całkowite zlikwido- 
wanie obecnego stanu rzeczy utrudnia 
słanowisko prezydjów Bratnich Po- 
mocy. 

Dziś w Warszawie panował zupeł- 
ny spokój jedynie w kolonji akademie- 
kiej odbył się wiec studentów, którzy 

e_« Ruchawki we Lwowie. 

byli w czasie zajść aresztowani. Wiec 
ten opanowali jednak obwiepolacy, 
którzy w dalszym ciągu przejawiali 
mieprzejednane stanowisko i podburza- 
li młodzież do dalszych wystąpień. 
Przeważna jednak część młodzieży 
nie daje się namówić i zachowuje spo- 
kój. в 

W sobotę odbędzie się w Warsza- 
wie żałobne nabożeństwo za duszę 4. 
p. Stanisława Wacławskiego, tragicz- 
nie zmarłego podczas wypadków wi- 
leńskich. 

MR EPS EBS 

  

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Donoszą ze Lwowa: 

Po awanturach w Krakowie, War- 
szawie i Wilnie menerzy endeccy sta- 
rają się wzniecić podobne ekscesy i 
wśród młodzieży uniwersyteckiej m. 
Lwowa. Wśród akademików uwijąją 
się jakieś podejrzane, a nikomu nie- 
znane indywidua, które podburzają 
młodzież przeciwko Żydom, wiedząc 
dobrze, że po roznamiętnieniu umy- 
słów, uda się łatwo wyprowadzić mło- 
dzież na ulicę, jak to już mało miej- 

'see (ku ich całkowitemu zadowole- 
niu) w innych uniwersyteckich mias- 
tach Polski. 

Dziś rano przed Uniwersytetem 
poczęły zbierać się grupki studentów 
Polaków, które na czele z prowodyra- 
mi nie dopuszczały stud. Żydów na 
wykłady, a gdy następnie zaczęto Ży- 

   

  

    

dów usuwać z sal wykładowych do- 
szło do bójek. 

Na dziedzińcu Akademji Wetery- 
narynej odbył się wiec, po którym 
studenci usiłowali zorganizować po- 
chód. Policja jednak do pochodu nie 
dopuściła, a gdy demonstrację usiło- 
wano zorganizować ponownie, policja 
otoczyła demonstrantów kordonem i 
po paru minutach wszystkich rozpro- 
szyła, 

Podczas zajść poturbowano ogó- 
łem 20 osób. 

Energiczne zarządzenia. 
Rektorzy wyższych uczelni lwowskich, 

jak również władze administracyjne, licząc 
się z możliwością próby prowokacji ze stro- 
ny czynników pozaakademickich, zdecydo- 
wani są jak najenergiczniej przeciwstawić 
się wszelkim próbom zakłócenia spokoju i 
zlikwidować je w zarodku Środkami naj 
ostrzejszemi. 
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° 4 Koedukacyjna Dokształc. Szkoła Handlowa 3 
Stowarzyszenia Kupców i Przem. Chrześc. w Wilnie — Biskupia 4 

z prawami publiczności. : 

Zajęcia wieczorem od godz. 18-ej do 21-ej. 
Ukończenie Szkoły daje prawa pracownika umysłowego. i 
Zapisy przyjmują się w Sekretarjacie Szkoły (Biskupia 4) w ponie- 

działki, środy i piątki w godz. od I8-ej do 20-ej. i 
Nauka w szkole jest bezpłatna. 6935—3 į 
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rów opery zajmującego bardzo ważne 
miejsce, to czynnik ten przepadł zu- 
pełnie: goście warszawscy uważali za 
zbyteczne zatroszczenie się o dekora- 
cyjną stronę swoich występów, poprze- 
stając na kotarowych uproszczeniach. 
—przewažnie, a przynajmniej w in- 
scenizacji ważniejszych obrazów. Po- 
dobnież ujemnie pod względem obni- 
żenia wartości wykonania „Borysa 
Godunowa“ wpłynęło usunięcie scen 
masowych oraz chóralnych. 

  

Rozumiemy  „kompresyjno-oszcze- 
dnościowe* motywy podobnych poczy 
nań, tem niemniej z punktu widzenia 
godności sztuki, jako też pewnego po- 
ziomu wymagań — poczynania te na- 
leży uważać za zbyt już bezceremo- 
njalnie liczące na pobłażliwość słucha- 
czy i widzów. 

    

Sytuację pracowicie ratowała (i 
skutecznie uratowała) orkiestra: na- 
sza, wileńska orkiestra symfoniczna, 
zbyt mało doceniana przez nas sa- 
mych, i tym razem jeszcze raz zado- 
kumentowała, jak ważnem jest jej ist- 
nienie i utrzymywanie się na swej tru- 
dnej placówce. Towarzyszenie orkie- 
strowe, a raczej odtworzenie bardzo 
ważnej partji orkiestrowej przez nasz 

  

zespół pod dyrekcją p. Bierdiajewa, 
podniosło znakomicie dodatnie wraże - 
nie gościny opery warszawskiej, i nie 
pozwoliło na zredukowanie tych dwu 
widowisk do poziomu utalentowanych 
śpiewaków stołecznych na głębokiej 
prowincji. Śpiew był piękny, ale ope- 
ra, oraz dramat muzyczny nie są tyl- 
ko śpiewem. 

Mamy do zanotowania jeszcze 0- 
prócz drugiego, równie świetnego jak 
i pierwszy występu Manena, dwa kon- 
certy mniej znanych Wilnu artystów w 
sobotę ubiegłą p. Helena Zubowiczowa 
dała możność słuchaczom  stwier- 
dzenia dużych rezultatów studjów tej 
obdarzonej bardzo ładnym  materja- 
łem głosowym śpiewaczki. W ponie- 
działek zaś p. Nina Stokowska (skrzy- 
pce) i Jakób Kalecki (fortepian), ab- 
solwenci szkoły muz. im. Chopina w 
Warszawie dali się słyszeć i w Wil- 
nie, po odwiedzeniu szeregu innych 
miast polskich, łotewskich i rosyj. 
skich. 

Bardzo to szczęśliwe są okoliczno- 
ści, które pozwoliły młodym artystom 
na samodzielną już działalność kon- 
certową, w tak ożywionem tempie pro- 
wadzoną. Pozwoli to utalentowanym 

  

Geatleman- włamywacz 
a la Arsene Lupia. 

Sensacyjna aiera kryminalna 
we Francji. 

Sześćdziesięciu detektywów francuskich 
tropi od kilku dm głośnego ze swojego nie- 
zwykłego trybu życia włamywacza gentle- 
mana Serge de Lenza. Przed czterema zaled- 
wie miesiącami zwolniony został z więzie- 

nia po odsiedzeniu 7-letniej kary, a już po- 
ruszył calą Francję swem niebywale zuch- 

w; włamaniem w Dieppe, miasteczku na 
wy żu północnej Francji. 

erge de Lenz, który nieraz już zajmo- 
wał prasę francuską swojemi w. у 
który był nawet bohaterem i s 
nego w 1921 r. skandalu towa kiego w 
Paryżu, operuje tylko w najlepszych sfe- 
rach towarzyskich, ze szczególnem uwzgłęd- 

  

  

    
   

  

   

    

   wcą głoś- 

    

      

     
  

   

nieniem rodowej racji. Sam pocho- 
dzi zresztą z n ‚ calą jego 
karjerę włamy * można 

tylko jakiemś wyjątkowem zboczeniem. 
Ostatnia afera Serge de Lenza, o któ- 

  

   
ak głośno we Francji, to okradze- 
a de Guise - Hite, potomka starej 

królewskiej rodziny francuskiej, Włamanie 
do pałacu tego księcia dokosane zostało z 
taką wprawą i zuchwałością, że w pierw- 
szej chwili prowadzący śledztwo detektywi 
stanęli jak przed jakąś skomplikowaną z 
gadką, którą tylko nowy Sherlok Holmes 
do pałacu tego księcia dokonane zostało z 
kryjówki. wiadomej tylko samemu księciu 
i jego lokajowi, ciężka szkatuła zawiera 

c: otówki, drogocenną biżuterię łą 
ci pół miljona franków. W pier 

szej chwili podejrzenia zwrócono na lokaja, 
ale przekonano się, że miesłusznie. 1 zapew- 
ne długo władze śledcze kręciłyby się w 
kole domysłów, gdyby nie przypadkowo 
stwierdzono, iż przez Dieppe przewinął się 
Serge de Lenz. W: rczyło w jego stronę 
skierować poszukiwania, by zebrać niezbi- 
te dowody jego winy w postaci odcisków 
kluczy i zamków okradzionego pałacu, zna- 
łezionych w jego mieszkaniu. 

rej dzi 

  

  

    

   
  

  

   

  

   

  

     

  

       

     

  

     

      

Włamywacz przyjacielem księcia. 

Specjalnego 
nadaje fakt, ż    

   

   pieprzyku całej tej aferz 
Serge de Lenz wszedł w 

żyłą przyjaźń z księc którego póź!r 
miał tak sromotnie okraść. Włamanie to by- 
ło dokładnie obmyślane i drobiazgowo zgó- 
ry przygotowane. Obrawszy sobie Dieppe za 
miejsce działania, Serge de Lenz dla nie- 
poznaki pracował jako mechanik w tamtej- 
szych warsztatach samochodowych, pod przy 
branem nazwiskiem Serge de Fontes. 

By nawiązać znajomość ze swoją przysz - 
łą ofiarą, Serge de Lenz alias de Fontes 
wpadł na bajeczny pomysł. Wysłał miano- 
wicie do księcia list, który jakoby pisała je 
go matka Małgorzata de Fontes. Nawiasem 
można dodać, że matka jego umarła przed 
czterema laty ze zgryzot, jakie jej sprawiał 
skandaliczny tryb życia jej syna, W liście 
o którym mowa, napisanym zdaje się przez 
jego przyjaciółkę jako rzekomą madame 
de Fontes, powoływała się na to. że pozna- 
ła księcia przed kilku łaty w Anglji i pole- 
cała mu swego syna, zamieszkałego od kil- 
ku miesięcy w Dieppe, gdzie niema on ani 
krewnych ani znajomych. 

Książe nie przypominał sobie wprawdzie 
żadnej pani de Fontes, ale sądził, że to wi- 
na krót pamięci. Przyjął gościnnie choć 
naiwnie kilka razy u siebie „nieszczęśliwe- 
go* samotnika. Serge de Lenz wykorzystał 
tę sytuację i zapewne jednego razu w cza- 
sie takich to odwiedzin ustalił, gdzie są u- 
kryte najcenniejsze rzeczy. Odkrywszy ku- 
fer z biżuterją, niedawno właśnie, pod nie- 
obecność księcia i domowników, wywiózł 
go spokojnie z pałacu. Tego samego dnia о- 
puścił on Dieppe ze swoim łupem na nie- 
znanym samochodzie i w nieznanym kierun 
ku. 

  

         
    

    

   

  

  

Powodzenie u kobiet. 
Gentelman,włamywacz tego rodzaju co 

Serge de Lenz. dobrze wychowany, inteli- 
gentny, układny i przystojny, poszczycić się 
mógł powodzeniem u kobiet z najlepszego 
towarzystwa. We wszystkich sferach zresztą 
zdobywał przyjaciółki. Najgłośniejszym je- 
go podbojem, który przerodził się potem 
w wielki skandal towarzyski, było usidlenie 
hrabiny Fanny de Tessaucourt. Ta nie pierw 
szej już młodości dama szalała za swoim u- 
wodzicielem do czasu, gdy jednego razu 
zwrócił jej uwagę pewien znajomy jubiler, 
że ma na sobie kradzioną biżuterję. Z tego 
powstał skandal i głośny swego czasu pro- 
ces w Paryżu. Uwodzicielski gentleman oka 
zał się pospolitym rzezimieszkiem. za co po- 
wędrował na siedem lat do więzienia. Led- 
wie z niego wyszedł, znów głośno o nim we 
Francji. 

“11222 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Wydane niedawno opowiadania z włó- 

częgi myśliwskiej Stanisława Dzikowskiego: 
Egzotyczna Polska, słusznie zawiera ją 
ten przymiotnik w swym tytule. Nietylko dla. 
tego że dotyczą ziem, egzotycznych w stosun- 
ku do zachodniej Polski — Pińszczyzny, Bia- 
łorusi, Wołynia, ale w równej mierze i dła- 
tego, że przeżycia, jakich doznał autor w 
swych włóczęgach, są dła zwykłego mieszkań- 
ca połskich miast czy wsi województw cen- 
tralnych czy zachodnich tak dalekie i różne 
od tego, czego doznaje on w swojem życiu, 
iż lektura Dzikowskiego przyniesie mu sze- 
reg wrażeń naprawdę — w skali przeżyć nor- 
malnych — egzotycznych. 
W tem oderwaniu się od dzisiejszego nerwo- 

wego życia, jakie zapewni czytelnikowi książ- 

  

wirtuozom do szybszego. doskonalenia 
się, niżby to miało miejsce w razie u- 
trudnionej możności wypowiedzenia 
się, i zastosowania swoich kwalifika- 
cyj artystycznych. 

A kwalifikacje te u obu artystów — 

tak niedawno jeszcze absolwentów — 
są bardzo wybitne. P. Stokowska za- 
znaczyła się grą o ogromnym tempe- 
ramencie, dobrze rozwiniętej technice 
i dużym tonie. Dalsze studja niewątpli- 
wie doprowadzą uroczą wirtuozkę do 
większego podporządkowania expul- 
sywności wyrazu i siły dźwięku wyma- 
ganiom bardziej wyrafinowanym, jak- 
kolwiek bezpośredniość ekspresji, Wi- 
doczna u p. Stokowskiej dzisiaj, jest 
cennym przywilejem młodości i spra” 
wia sympatyczne wrażenie świeżości 
odczuwania. 

P. Jakób Kalecki w utworach Cho- 

pina, Ravela, Liszta uwydatnił mięk- 

kość uderzenia, dużą sprawność pal- 

cowej techniki oraz ogólną muzykal- 

ność, uwidocznioną zarówno w dob- 

rem frazowaniu, i właściwem stopnio- 
waniu dyamiki, jak i w świadomem 

celu przeprowadzeniu idei wykonywa 

nych utworów. Godną zaznaczenia 

jest właśnie u młodego artysty obec- 
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zimowego Białorusi, e; 
niu*, obrazach, ujętych 
teracką sw: 

   

„Wiosny na Woły- 
wo i prosto, z fi- 

ią i szczerym sentymentem. kre- 
pełnym płastyki 

  

      
pwni jej zasłużoną poczytność. 

(Nakład Gebethnera i Wolffa, 
8—). 

Cena zł. 

— Pod żagłami Jana J. Fischera te 
beztroskie, pogodne wspomnienia z włóczegi 
na sportowej łodzi żaglowej po Bałtyku — 
do Kopenhagi, Stockholmu, fiordów -norwe- 
skich. 

Autor, jeden z pionierów sportu żagle- 

wego w Polsce, opowiada o swych wypra- 
wach i przeżyciach z ujmującą, pełną kuł- 
tury prostotą, szczerością i zacięciem, jed- 

ając czytelników wielkiem umiłowaniem mo- 
rza i rodzonym darem opowiadania. 

(Nakład Gebethnera i Wolffa. 
5.50). 

    

Cena zł 

— Henryk Łowmiański. Studja nad po- 
czątkami społeczeństwa i państwa litewskie- 
go. Wiłno, 1931. Ćakł. Tow. Przyjaciół Nauk, 
str. 489. 

Mimo iż 
artykuł z Wa 
Żagarów nie 

„Słowo przedrukowało kiedyś 
    

  

   

    

iego w Wilnie 
i po śmierci Jankowskiego nikt tu nie 
nie e, mimo iż taż Red. ignoruje nazwiska 
rdzennie wileńskich pisarzy, jakoś tak źle nie 
jest w istocie. Otóż znów mamy dorobek po- 
ważnej nad Wiłnem pracy znanego bada 

przeszłości naszego miasta i jego archiwarju- 
sza, Pracę lę omówimy w obszern 

artykule, w krótkiej notaiee stwierdzić ty 
należy sumienne gruntowne przygotowanie 
i jasne ujęcie przedmiotu, sięgającego do ma- 
ło znanych przez ogół początków kształto- 
wania się budowy Litwy. Cicho i bez rekła- 
my robi się u nas eo można, a że w Warsza- 

wie o tem nie wiedzą, albo w „Slowie“, te 

nikogo z tutejszych nie zdziwi. 

    

   

    

       

  

   

Nowele Janusza Meissnera zdobyły już 
sobie zasłużone miejsce w rodzinie książek 
przychylnie ocenianych, lubianych i — co 
najważniejsza czytanych przez szerokie 
kręgi publiczn. . Przyczynił się do tego za 
równo prawdziwy talent ich autora, jak i te- 
maty, które, w najlepszem pod względem li- 
terackiem znaczeniu, możnaby nazwać arty- 
styczną propagandą sportu skrzydłatego — 

lotnictwa. W nowym, świeżo wydanym tomie 
p. t „Rekord, prócz doskonałych nowel lot- 
niczych: Rekord, Ostatnia wyprawa, Pilot 
jakich mało — z których bije „miłość Meis- 

snera.piloła do żywiołu — znajdziemy moc- 
ną w napięciu nowelę wojenną „Pod Hele- 

nowem“, ciekawą w swej niesamowitości 

„Mniszkę z Monte Benito“ i szereg innych 
opowiadań, świadczących, że w różnych dzie 
dzinach tematów talent Meissnera obraca się 
swobodnie, kreśląc nowele, odznaczające się 
wszystkiemi zaletami, jakich wymagamy od 
tego trudnego rodzaju literackiego. _„Re- 
kord*, ilustrowany przez Horowicza, ukazał 

się w cyklu „Książek liljowych* Gebethnera 
i Wolffa. (Cena zł. 5.80). 

  

— T. Fonferko. Jak budować kajaki jed- 
no i dwuosobowe. Warszawa, 1931, Główna 
Księgarnia Wojskowa. Wyd. I. — Cena zł. 
2. 20. 

Duży rozwój sportu kajakowego u nas w 
ostatnich latach wywołuje potrzebę  odpo- 
wiedniej literatury o nim. Wśród kilku prae 
z tego zakresu zasługuje na uwagę, ze wzgłę- 
du na praktyczne zastosowanie, książka T. 
Fonferki,„„Jak budować kajaki i jedno i dwu 
osobowe*. Wyd. II. Jest to praca o dużej 
wartości. 

Obecne drugie wydanie zostało rozsze- 
rzone przez dodanie rozdziału, omawiającego 
budowę kajaka dwuosobowego w odróżnie« 
niu od pierwszego wydania, gdzie była mowa 
tylko o jednoosobowych. 

Praca ma na celu udostępnić szerokiemu 
ogółowi kajakowców zdobycie sobie kaja- 
ka, przez szczegółowe omówienie sposobów, 
taniego jego wyrobu we własnym zakresie. 

— Włodzimierz  Żelechowski. Struny 
Świata. Warszawa. 1931. Nakł. F. Hoesieka. 

Melodyjne wiersze, z dużem poczuciem 
muzykalności słowa i kolorytu, rymy nie wy- 
myślne, łatwe, obrazy nie nowe, ale przema- 
wiające zawsze do głębszych sentymentów 
człowieka. 

=— Edward Woyniłłowiez, Wspomnienia 
1847—1928. Część pierwsza. Wilno 1931. Wy- 

dał, wstępem i przypisami opatrzył Janusz 
Iwaszkiewicz, Nakł Komitetu uczczenia ś. p. 
Edwarda Woyniłłowicza. Skład główny w 
księgarni Józefa Zawadzkiego. 

Długi okres pracowitego i tragicznego ży- 
cia zawierają w sobie te Pamiętniki, o któ- 
rych napiszemy obszernie, dziś tylko krótką 
notatką zaznaczając, że jest to ważny przy- 
czynek do historji naszych kresów i losu łu- 
dzi, którzy tam walczyli o dobrą sprawę, 
a których bohaterstwo i uezucia zostały przez 
Traktat Ryski podeptane i zignorowane. W 
zestawiesiu z Pamiętnikami Milewskiego ma- 
my jakby dwa oblicza, bardzo różnych i bar- 
dzo podobnych typów ludzi, w każdym razie 
niepospolitych. 

   

MW wydawanem w układzie prof. Ignace- 

go Chrzanowskiego zbiorowem wydaniu 
„Pism* Henryka Sienkiewicza ukazał się 
ostatnio IV tom „Nowel* wielkiego pisarza 
(Pism t. XXXVI), zawierający następujące 
utwory: Sielanka. Szkice węglem. Przez ste- 
py. Janko muzykant. Z pamiętnika poznań- 
skiego nauczyciela. W tomie tym podane sy 
nadto warjanty noweli ostatniej, która w 
pierwszej redackji nosiła, jak wiadomo, ty- 
tuł: Z pamiętnika warszawskiego korepety- 
tora. (Nakład Gebethnera i Wolffa. Cena zł. 

ność owego pierwiastka reflekcji, któ- 
ry utalentowanemu pianiście będzie 
cennym przewodnikiem w dalszem de- 
skonaleniu się. 

We wtorek, nakoniec miał miej- 
sce recital znakomitego i cenionego w 
Wilnie pianisty, Claudio Arrau. 

Tym razem artysta, snać usposobio- 
ny doskonale, dawał swoim słucha- 
czom perłę za perłą. Od precyzyjnie 
i przesubtelnie wykonanej Sonaty D- 
dur Bethovena, poprzez gigantyczną 
w mocy wyrazu i różnorodności na- 
strojów Sonatę h-moll Liszta, aż do 
niezmiernie barwnych i pomysłowych 
drobiazgów Albeniz'a Barloka i De- 
bussy'ego, — wszędzie w interpreta- 
cj! czuć było rękę i ducha rzetelnego 
mistrza, Umiał Arrau na wielkiej roz- 
Plętości charakteru i skali nastrojów 
Swego repertuaru — stać się wszędzie 
odtwórcą doskonałym tak pod wzglę- 
dem wszechstronnego opanowania taj. 
ników swej sztuki, jak i poziomu du- 
chowego polotu. 

Obecny obraz talentu Arrau'a, to 
ważny etap w jego wybijaniu się na 
czoło pianistów współczesnych. 

Z. B.   
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IESCII OBRAZKI Z KRAJU. 
Dukszty. 

Rocznica 11 listopada. 

      

       

  

   
   

  

Rocznicę 13 lecia niepodległości Polski 
obchodziło miasteczko Dukszty bardzo u- 
soczyście. Już wieczorem 10 listopada mia- 
sto było odświętnie przystrojone flagami 

larodowemi. 

Na placu dworca kolejow rzed pom 
mikiem wolności kole i wspania- 
44 bramę, iliuminowaną ami koloro- 

wemi. U góry umieszczono portrety Prezy- 
<denta Ignacego Mościcki i Marszałka Pił- 

    
    

   

    

sudskiego uwieńczone 

    

О gc 
anił mies. za chwilę roz- 

pocznie s . Przed pomnikiem Wol 
ności zgromadziło się moc ludności polskiej 

    e wojsko i miej 

  

Przyhyło tak       
Raport wo i miejscowych organiz: 

  

przyjmował dowóć miejscowej kompan) 
KOP. - 

irzyku przemawiali p. Owczyni     
Owczynik w     pominając o wiel 

kiem zdarzeniu historji, jakie się 
stało w dniu 11 listopada, wzniósł skrzyk 
ma cześć P. Prezydenta i Marszałka Piłsud- 
skiego, który powtórzyli ani. 

P. Żan scharakteryzował walkę o woł- 

mość w r. 1918 na tle historyczne: 
W dniu it listopada, po-na 

była się akader w Sali Ogniska Koł 

      w nasz     

    

  

  

     

    

   

  

     

          

wego. Przemówienie wygłosił p. Bronisław 
Rola przedsta ń 11 listopada jako 

dzień wielki / nam wy 
siłkiem żołnierza polskiego i Ukochanego 

Wodza. A 
Strzeley miejscowi pod kierownictwem 

p. Wepsieciowej odśpiewali wiązankę 
pieśni ludowych, które wszystkim się podo- 
bały, i wywołały wesołość na sali 

Była to najlepsza reklama pieśni ludo- 
"wej. Wieczorem odbyło przedstawienie     

zabawa urozmaicona koncertem i 
solowym p. Żanowej, z której dochód prze- 
=znaczono na bezrobotnych. Tak uczczono 
<lzień 11 listopadą w Duksztach. 

Obywatel. 

Nowa Wilejka. 
„Polska w kajdanach i Cud nad 

Wisłą 

W ostatnim czasie ukazały się 
kisty autorów, czy też twórców wi 
p. t. „Cud nad W 

śpiewem 
   

    

    Y prasie 
owiska 

, którzy zarzucili pew- 
nym osobom, wy: ającym widowisko p.t. 
„„Połska w Kajd ch i Cud nad Wisłą”, 
popełnienie plagjatu. To też zaciekawiony 
powyższemi listami, wybrałem się na tę im- 
prezę. Niestety, z pewodów odemnie nieza- 
leżnych, spóźniłem się nieco i tem samem 
mie poznałem całości. Jednakże to co widzia 
-łem, powoduje mnie do s enia niniejsze- 
go sprawozdania o drugiej części widowiska 
„Polska w Kajdanach i Cud nad Wisłą”, 
przedstawiającej walki pod Warszawą w 
1920 r., które powinnyby wywrzeć na widzach 
potężne wrażenie, gdyby były przygotowane, 
<opracowane i wykonane ze zrozumiałą i ko- 
„aieczną starannością. Nie jestem powołany do 
opisu przedstawionego przebigu wałk, pozosta 
"wiam to osobom kompetentnym. Odniosłem 
wrażenie, że jestem na pokazie zastosowa- 
«nia bomb dymnych dła osłony jednej ze 
stron walczących. Czy w roku 1920-1ym bom 

WIEŚCI Z WOJEW. 

     
  

    

  

by takie znalazły zastosowanie, nie pamię- 
lam. Wątpię w cełowość zastosowania bomb 
dymnych w tem widowisku. 

Podczas akcji widowiskowej samej, od- 
viosłem nadzwyczaj przykre wrażenie, i to 
nietylko ja sam, ze sposobu przedstawie. 
nia po i Marszałka Piłsudskiego. Według 
mego z a rolę tę powierzyć należało co- 
najmniej już doskonałemu amatorowi-aktoro 

Т. em ubrano w kurikę strzelecką 

żołnierza, który nie zdołał przed- 
wić nic z osoby Marszałka Piłsudskiego, 

a przeciwnie odtworzył postać tak ujemnie 
arykaturalną, że trudno było odgadnąć, co 

i kto to ma być. 

Druga postać, którą również w przykry 
sposób skarykaturowano, to postać ks. Sko- 
rupki. W 1920 r. brakowało niejednego tak 
żołnierzowi, jak i ochotnikowi, lecz mimo 
wszystko nie przypominam sobie, by ks. 
Skorupka prowadził gromadę cywilną. uzbro 
joną w pałki i t p. w bój, tak jak to orga- 
nizatorzy tego widowiska przedstawili. 

Pomijam już inne fakty, jak np. odegra- 
nie hymnu „Boże coś Polskę", zagłuszonego 
chwiłami zupełnie przez hymny bolszewi- 
ckie oraz inne. W każdym razie widowisko 

'przeznaczone dla ludu, chybia zupełnie ce- 
stóry winien być uświadamiający i przed- 

widzom poniesione kolosałne ofiary 
w obronie całości Rzeczypospolitej Pol- 
Widowisko p. t. „Polska w Kaida- 

nach i Cud nad Wisłą”, tego nie dokonuje. 

Nie znam strony materjalnej imprezy, lecz 
zdoby się na wystaw podobnego wi- 
dowiska, zrozumieć można tylko w ten spo- 
sób, iż grono osób chce w obecnych cięż 
kich i krytycznych czasach. zdobyć pienią- 
dze, nie bacząc na to, czy impreza da ogó- 
łowi pewne, choć minimałne korzyści, czy 
też przyniesie, jak w lym wypadku, szkodę. 

wj: 

   

        

    

  

          

      

  

      

   

  

   

  

   

  

  

  

  

   
         

Oszmiana. 
Pożar. 

W nocy o godz. 1 z dnia 7 na 8 b. m. 
we wsi Powisznie pow. oszmiańskiego wy- 
buchł pożar: Spaliła się stodoła ze zbiorami 
na szkodę Michała Piotrowicza. Straty wy- 
noszą kilka tysięcy zł. 

Zachodzi przypuszczenie podpalenia. Do- 
chodzenie prowadzi policja. 

Na miejsce pożaru przybyła oszmiańska 
straż pożarna- z motopompą zabezpieczając 
sąsiednie budynki, które poszłyby z dymem, 
a to z powodu silnego wiatru. 

    

Wypadek samochodowy. 

Na linji autobusowej Oszmiana—Wilno 
w dniu wczorajszym o godz. 7 wiecz zdarzy- 
ła się katastrofa samochodowa, podczas któ- 
rej zawdzięczając jedynie szoferowi nikt 
nie odniósł szwanku. Mianowicie podczas 
biegu pękła oś tylnego koła, natychmiast 
wstrzymane auto omał nie stoczyło się do 
rowu parometrowej głębokości. Po parogo- 
dzinnem postoju straconym na naprawę i 
zamianę osi ruszono w dalszą podróż. 

5225 wypadków zachorowań 
na jaglicę. 

Według danych statystycznych na terenie 
województwa wileńskiego zanotowano 5225 
wypadków zachorowań na jaglicę. 
т Władze sanitarno-lekarskie urzędu wo- 
jewódzkiego zarządziły akeję zapobiegawczą. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

Kino dźwiękowe 

|Pogoń 
w Nowogródku   „Monte Carlo“ 

    

Nowogródek. 
A roczystość święta dnia 11 Listopada 

w Nowogródku. 
Uroczystość rozpoczęła się wieczorem 

«а 10 b. m. capstrzykiem i pochodem od- 
«działów P. W. i W. F. na ulicę 3-g0 Maja. 
«gdzie przed pamiątkową tablicą za poleg- 
Aych 'wmurowana w ścianę kościoła far- 
„mego odbył się apeł za poległych żołnierzy 
"W. P. na terenie pow. nowogródzkiego, po- 
przedzony następującem przemówieniem p. 
starosty Hryniewskiego: „Trzynaście lat te- 
mu szary legjonista polski — zwyciężył — 
<odwalił kamień grobowy z mogiły Ojczyzny 

j Do zwycięstwa przyszedł przez "hoj- 
ną ofiarę krwi własnej, przez moc trudów 
& cierpień, przez krzyżów mogilnych las... 
Zwy + — i dzieki temu szaremu žolnie- 
«wzowi wstała z martwych Polska — a my 
anamy niepodległą Ojczyznę. Więc w dniu 
rocznicy niepodległości składamy hołd na- 
*zemu bohaterskiemu żołnierzowi — i jego 
wiezłomnemu Wodzowi — lecz przed tem 
<świętem radości — w ten mroczny wieczór, 
przy smutnym wiatru poszumie, u ścian pra- 
starej nowogródzkiej Fary — złożmy hołd 
pamięci tych, co swe życie w walce o nie- 
podległą Polskę oddali — tutaj na ziemi no- 
wogródzkiej, a imiona których za chwilę 
apel wywoła, Ich świętej bohaterskiej pamię- 
=i hold i cześć — i nasze ślubowanie, że i 
«ny, jako oni, będziemy zawsze gotowi od- 
dać swe życie za Polskę”, 

Następnie pochód z udziałem 2 orkiestr 
przeszedł przez Rynek i ulice miasta, roz- 
wiązując się przed budynkiem starostwa. 

W tymże dniu, w gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza, odbyła się akademja dla ucz- 
anów. 

W dniu 1i Listopadą obchód odbył się 
=godnie z ustalonym programem. 2 

Rano przed rozpoczęciem nabożeństwa 
w sali audjenejonalnej Urzędu W: jewódz. 
*kiego, zostali udekorowani przez wojewodę 
„p. Kostka Biernackiego: Ž 

Krzyžem oficerskim „Odrodzenia Polski“ 
vice-wojewoda Godlewski. 

Złotym krzyżem zasługi: p. p. Bolesław 
Staniewski, inž. Henryk Ubysz i Aniela God- 
Aewska. 

. Srebrnym krzyżem zasługi: p. p. bur- 
mistrz inż. Wolnik, Waz. Błański i Ludwik 
*Watola. 
Ai ali e aaa Eh, które od- 

г szystkich świątyniach i defi- 
Aadzie, którą odebrał p. RA Biernacki 

byla 516 w-salf Peatru Miejski k: <demja ludowa, na którą złożyły sie zc wienia p. Majchera, dekla ny PIE. PRZEMO- 
gimnazjum państw., śpiew S о 
łoruskiego, oraz wyświetlanie a EE Bitė o : ragmentów z wy pod Racławicami, z pobytu P 
denta w Nowogródku, gier, sportów i 2 

w szkołach powszechnych odbyły się o- 
kolicznościowe odczyty. i 

Jednocześnie odbyły się zawody strze- 
Lia których wzięły udział policja, strze 
nit ot Arcerze. Pierwszą nagrodę w strzela- 

N to Bohdanowicz. 
iusi odbył się marsz ulilczny indy- 

uicua'ny w maskach przeciwgazowych dru- 
żyn: policyjnej, strzeleckiej i 3 drużyny har- 
B im. Marszałka Piłsudskiego, Pierwsze z Se zdobył Anatoł Morawski z 3 druży- 

* harcerskiej im. Marszałka Piłsudskiego. 

  

  

    

  

  

   

  

  

  

  

   

  

   

Wieczorem o godz. 20 m. 30 również w 
sali Teatru Miejskiego odbyła się 2-ga aka- 
demja na której dłuższe i podniosłe przemó- 
wienie wygłosił p. prof. Majchrzycki. Pani 
Lachowiczowa odśpiewała kilka  kupletów 
przy akompanjamencie p. Nowickiej. Pan 
Ždzarski deklamował, a na zakończenie 
chór gimnazjum białoruskiego odśpiewał kil- 
ka pieśni. 

W czasie akademji przygrywała orkiestra 
policyjna. Iw. 

Akademja popularna w Teatrze 
miejskim. 

Akademja rozpoczęła się o godz. 1 p. „p. 
Na wstępie p. kapitan rezerwy A. Majcher 
w gorących słowach przemówił do zebranej 
licznie publiczności, podkreślając wielkość i 
znaczenie tego dnia dla ogółu Polaków, jak 
również rolę Marszałka J. Piłsudskiego, któ- 
ry wskrzesił naszą Ojczyznę. Po tem prze- 
mówieniu orkiestra policyjna odegrała hymn 
marodowy i wiązankę pieśni polskich. Na- 
stępnie uczeń gimn. P. R. Kiersnowski od- 
czytał bardzo ładnie „Wigilję na Murmanie* 
Małaczewskiego, a P. K. Przeździecki zade- 
klamował „Monolog Konrada* z „Wyzwole- 

nia“ St. Wyśpiańskiego przy akompańjamen- 
cie P. prof. K. Łozińskiego. Wreszcie chór 
gimnazjum państwowego pod kierownictwem 
P. prof. Wołyńczuka odśpiewał trzy pieśni: 
„Cześć polskiej ziemi* w układzie P. Wo- 
łyńczuka, „Hymn Rzeczypospolitej* Nowo- 
wiejskiego i „Pierwsza Brygada* również w 
układzie muzycznym P. prof. A. Wołyńczu- 

"ka. Akampańjował P. prof. Łoziński. 
Całość była nadawana przez miejskie 

radjo na miasto. Na zakończenie wyświetlo 
no fragmenty z „Bitwy pod Racławicami” i z pobytu Pana Prezydenta w Nowogródku. 

Akademja w Gimnazjum. 
„Wi wigilję rocznicy Zmartwychwstania 

Państwa Polskiego gimnazjuni państwowe u- 
rządziło uroczystą akademję dla młodzieży, 

która zgromadziła w gównej sali liczne rze- 
sze uczniów i uczenic. Na wstępie prof. A. 
Kopyta wygłosił podniosłe przemówienie, w którem podkreślił rolę Marszałka J. Piłsud- skiego, jako wskrzesiciela Polski i zwrócił 
a. z apelem do młodzieży, aby za przykła- 
em Tego Budowniczego młodzież przyczy- ae się do potęgi Państwa Polskiego, przez 

pracę i naukę. Po przemówieniu chór gim- nazjalny pod kierownictwem prof. A. Wołyń- czuka odśpiewał hymn narodowy. LE 
uczenica VII kl. D. Wierniewiczówna wygło- 

siła interesujący odczyt o Polsce i Jej GE 
wychwstaniu, w którym głęboki nacisk poło- 
żyła na niezmierną wartość, jaką posiada 
dla nas nasz Śląsk i morze. Po odczycie 
chór odśpiewał „Cześć polskiej  ziemi*. 
Wreszcie uczenica III kl. R. Kolendówna 
wygłosiła wierszyk p. t. „Jak Pan Bóg na 
bitwę patrzył* K. Makuszyńskiego. Z wielkim 
talentem artystycznym deklamował uczeń 
VIII kl. K. Przeždziecki monolog Konrada z 
„Wyzwolenia“ S. Wyšpiaūskiego przy akom- 
paūjamencie prof. K. Loziūskiego. Nieza- 
Przeczony też talent śpiewaczy wykazała u- czenica VII kl. D. Wierniewiczówna, która 
odśpiewała również przy akompańjamencie 
prof. K. Łozińskiego „Rok 1918“ Or-Ot'a. Wreszcie znany ze swoich występów ucz. VIII kl. R. Kiersnowski odczytał „Wigilję 
na Murmanie“ E, Malaszewskiego. 

Na zakończenie chór gimnazjalny odśpie- 

KURIE R 

Hymn Rzeczypospolitej 
w układzie muzycznym Nowowiejskiego i 
„Pierwszą Brygadę*. Na tem akademja zo- 
stała zakończona. Mik. 

Co będzie z kinem miejskiem? 
Wyznaczony na dzień 10 b. m. przetarg 

na dzierżawę miejskiego kina nie doszedł do 
skutku, gdyż na podane przez Magistrat wa- 
runki nikt nie reflektował. Następny prze- 
targ odbędzie się za parę tygodni, 

Fachowcy z tej branży mówią, że suma 
8,500 zł. za dzierżawę jest stanowczo za du- 
ża, tem bardziej, że w Nowogródku jest dru- 
gie kino p. Iwienickiego, który jest bardzo 
poważnym konkurentem. Z*drugiej zaś stro- 

ząd Magistratu jest tego zdania że 
wydzierżawienie kina za niską cenę dla 
miasta nie jest wskazane, gd У 
wianie budynku Miejskiego Teatru pod kino 
— nie jest ostatecznošcią, 

Ponieważ jednak kino Miejskie obecnie 
przynosi stale deficyt — pomimo iłków 
ławnika p. Pilichowskiego, który jest jed- 
nym z najlepszych kierowników tego kina 
od czasu jego uruchomienia, — ciekawem 
jest jakie wyjście znajdzie Magistrat i Rady 
aby tak olbrzymie koszta budowy tego te- 
atru zamortyzowały się? Iw. 

IE ED TEST UTE TIA, 
> 

Odznaczenia. 
W związku z 13 rocznicą niepodległości 

zostało odznaczonych cały szereg osób. 
Z dużej liczby odznaczonych podajemy 

nazwisk . którzy mieszkają 
na tere województwa wileńskiego i nowo- 
gródzkiego. 

Krzyż Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polski 

wał dwie rzeczy 
       

      

  

  

     

            

   

     

  

nadano: dr. Wacławowi Jasieńskiemu, 
prof. U. S. B, gen. bryg. Tadeuszowi Kas- 
przyckiemu, dr. Ludwikowi Kołankowskie- 
mu, Marjanowi Zyndram Kościałkowskiemu, 
wojewodzie białostockiemu, Edwardowi Ra- 
tyńskiemu, prez. lzby Skarbowej w Wilnie, 
Karolowi Žuchowiezowi, prez. Dyr. Poczt i 
Telegr. w Wilnie. 

Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski 

nadano: Franciszkowi Zygmuntowi God- 
łewskiemu, Ignacemu Włodzimierzowi Hry- 
horowiezowi, nacz. wydz. w Urzędzie Wo- 
jewódzkim w Wilnie, Tadeuszowi Stanisła- 
wowi Marjanowi Młodkowskiemu, nacz. wy- 
działu Kuratorjum Okręgu Wileńskiego, Mie- 
czysławowi Obiezierskiemu, starszemu radcy 
Oddz. Prokuratorji Generalnej w Wilnie. 

Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski 

nadano: Karolowi Fossowi, adjunktowi 
w Dyr. Okr. K. P. w Wilnie, Włodzimierzo- 

wi Jastrzębskiemu, nacz. wydz. w Urzędzie 
Wojewódzkim w Białymstoku, pułk. dypl. 
Włodzimierzowi Powierzy. 

Złoty Krzyż Zasługi 
po raz pierwszy nadano: Sewerynowi 

Ludkiewiczowi, Zygmuntowi Czarnockiemu, 
rolnikowi w Naczu, pow. baranowickiego, 
Anieli Emilji Godlewskiej, przewodn. Zarz. 
Wojew. Zw. Pracy Obywat. Kobiet w Nowo- 
gródku, ks. Zygfrydowi Loppemu, pastorowi 
w Wilnie, ks. Pawłowi Michałkiewiczowi, 

prob. dziek. prawosławnemu w  Baranowi- 
czach, ks. Andrzejowi Pąskiemu, prob. w 

Lachowie pow. szczuczyńskiego, Stefanji 
Skotniekiej w Baranowiczach, Antoniemu 
Žaboklickiemu, adw. w Grodnie, ks. Teofiło- 
wi Adamczykowi w Noworodczycach, pow. 
zdołbunowskiego. Stanisławowi Starościako- 
wi, inpektorowi szkolnemu w Wilnie, Balta- 
zarowi Stawowemu, inspektorowi szkolnemu 

w Wołożynie, Marji Zalichowej, nauczyciel- 
ce państw. Seminarjum naucz. w Nieświeżu, 
Adamowi Borkowskiemu, prez. Sądu Okręg. 
w Pińsku, Józefowi Przyłuskiemu,  prok. 
Sądu Apel. w Wilnie, Wacławowi Wyszyń- 
skiemu, prez. Sądń Apel. w Wilnie, Tadeu- 
szowi Święciekiemu, kier. działu prasowego 
w Prezydjum Rady Ministrów, Stefanowi 
Świętorzeckiemu, dyr. gimn. im. T. Czackie- 
go w Wilnie, Wacławowi Borowskiemu, 
kier. szkoły ćwiczeń przy Państw. Sem. Nau- 
czycielskim Męskiem w Wilnie, Wiktorji 

Czapowównie, dyr. Państw. Sem. Naucz w 
Grodnie, Józefowi  Sosnowskiemu, radcy 
skarbowemu w Wiłnie, Michałowi Puchał- 

    

skiemu, kier. działa Dyr. Okręg. K. P. w 
Wilnie, Antoniemu Ignacemu Kułwieciowi, 
staroście stołpeckiemu, Wiktorowi Piotro- 

  

wiezowi, radcy woj. w Wilnie, inż. Mieczy- 

sławowi Wiktorowi Nowiekiemu, nacz. wydz 
w Dyr. Poczt i Telegr. w Wilnie, Tadeuszo- 

wi Wodzińskiemu. nacz. wydz. w Dyr. Poczt 
i Telegr. w Wilnie, Witoldowi Kolanow- 
skiemu, konsulowi w Rydze, Zygmuntowi 
Dolińskiemu, nadleśn. nadleśnictwa Jezier- 
skiego, Dyr. Lasów Państw w Wilnie, Jó- 
zefowi Farbotce,  inspekt. Ziemskiemu w 
Okręg. Urz. Ziem. w Wilnie, Tadeuszowi 
Żemoytelowi, nacz. wydz. w Okręg. Urz. 
Ziem. w Wilnie, Bolesławowi Taniewskiemu, 
lek. weter. inspekt. weterynaryjnemu w Urz. 
Woj. w Nowogródku, Marji Burba, przełożo- 
nej domu wychowawczego i m. Dzieciątko 
Jezus w Wilnie, Mieczysławowi Przyby- 
łowskiemu, star. red. P. A. T. w Warszawie, 
Romanowi Starzyńskiemu, dyr P.A, BW 
Warszawie, Stefanowi Benedyktowi. dzien- 
nikarzowi w Warszawie, Bronisławie Gaw- 
rońskiej, naucz. państw. Semin. Naucz. Żeń- 
skiego w Wilnie, ks Adamowi Kuleszy, prob. 

     

par. św. Ducha w Wilnie, Antoniemu Sara-. 
choryn-Szemiace, naucz. gimn. Welera w 
Wilnie, Natanowi Szwalbemu, red. „Naszego 
Przeglądu* w Warszawie, 

Srebrny Krzyż Zasługi 
nadano: Józefowi Bancewiczowi-Dowgie- 

lewiczowi, adj. Dyr. Okr. K. P. w Wilnie 
Mejłachowi Chantonowi, kupcowi w Woł- 
kowysku, Adolfowi Czerniawskiemu, asesor. 
Dyr. Okr. K. P. w Wilnie, ks, Konstantemu 
Gubarewowi, prob. i dziek. prawosł. w Pru- 
żanie, Miehałowi  Haberowi, kier. szkoły 
w Lidzie, Wandalinowi Juszkiewiczowi, rol- 
nikowi w Kresach, pow. słonimskiego, Ra- 
fałowi Lebmanowi, adw. w Grodnie, ks. 
Stanisławowi Mikulskiemu, prob. w Niecie- 

czy, pow. lidzkiego, Helenie Przygodzkiej. 
naucz. w Horodyszczach, pow. baranowie- 
kiego, Herszowi Rappartowi, adj. kanc. w 
D. O. K. w Grodnie, Franciszkowi Umiasto- 

wskiemu, urzęd. VII st. sł. w Inspektor. Pra- 
cy w Wilnie, Antoniemu Fijałkowskiemu, 
kontrolerowi Prezydjum Rady Ministrów, 
Wiktorowwi Podziunasowi, asesorowi w Sta- 
rostwie Grodz. w Wilnie. 

(d: €. 1 
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Czyn godny naśladowania. 
Komitet do spraw bezrobocia podaje ja- 

ko godny uwagi i naśladownictwa fakt sa- 
moopodatkowania się na terenie całego wo- 
jewództwa poleskiego, na rzecz bezrobot- 
nych wszystkich bez wyjątku urzędników 
państwowych, samorządowych, oficerów i 
podoficerów, oraz pracowników instytucyj © 
charakterze  publiezno-prawnym, Samoopo- 
datkowanie wynosi od pół do 1 proc. peł- 
nych poborów za okres od 1-go listopada 
r. b, do 1-go maja 1932 r. 

   

WI BE NB E 

Śląska Środa Literacka 
Korzystając z pobytu w Wilnie ze. 

społu teatralnego grającego Wesele 
Śląskie, Literaci Wil. zaprosili autora 
tego widowiska literata i malarza Li- 
gonia na wieczór do Murów Bazyljań- 
skich. Niestety, awantury uliczne, ja- 
kie od dni kilku zatruwają wileńską 
atmosferę, sprawiły że osób było 
względnie niewiele. A szkoda, bo na 
parę godzin obecni mogli odetchnąć 
swobodniej i otrząsnąć się z przygnę- 
biającego uczucia, jakie nas męczy od 
kilku dni. 

Zagaił ze zwykłą werwą prof. Li 
manowski przeprowadzając analogję 
między Śląskiem a nami j odnajdując 
pierwiastki śląskie u Mickiewicza. Po- 
czem przemawiał prof. Michejda, ślą- 
zak, z rodziny wielce zasłużonej w pra 
cy nad uświadomieniem politycznem 
i narodowem tej dzielnicy. W krótko- 
ści wspomniał jak to od XII w. Połska 
Śląsk straciła dobrowolnie przez po- 
dział Bolesława Krzywoustego i trak- 
taty Kazimierza Wielkiego, mimo to. 
ta kraina, od 600 lat oderwana od 
pnia macierzystego trzymała się mo- 
wy i wiary ojców w zaciszu domowem 
i w kościele zachowując swój język 
gwarowy. zepsuty niemczyzną, ale za- 
razem zachowujący przedziwne, pra- 
stare zwroty rdzennej polszczyzny. 

Brak szlachty sprawiał, że cały 
ruch odrodzeniowy wyszedł i rozwi- 
jał się wśród ludu, gdyż Śląsk ma tyl- 
ko wielkie latyfundja magnackie, pe 
większej części zniemczone zupełnie 
jak np. Larischowie. Ale pół miljona 
Polaków na Górnym Śląsku, 99 proc. 
ludności pol. w Cieszyńskiem, to była 
potęga narodowa, kt. zgnieść „nie po- 
doła, jak się tam mówi. Wyznanio- 
wo, Cieszyńskie ma */, katolików, a 
'/, ewangelików, Jabłonkowskie zaś 
strony 87 proc. ewangelików. Czytują 
tam od wieków Postylle: wileńskiego 
pastora Dąbrowskiego, Reya i in. pol- 
skich autorów, w kościele znajdując 
ostoję mowy rodzinnej. Dr. Michej- 
da ciekawe przewstawia dokumenty. 
W. 1810 r. kilkunastu chłopów pod- 
pisało w Cieszynie prośbę o polskie 
nabożeństwo, domagająe się tego języ- 
ka swych ojców bardzo stanowczo. 
W 1842 r. pisze późniejszy działacz 
dr. Cienciała, że świadomych narodo- 
wo ślązaków było bardzo mało, ale od 
tego roku zaczyna się wzmożenie ru- 
chu oświatowego w gwarze i w czy- 
stej polszczyźnie, obróconych przeciw 
niemczeniu ludności. W r. 1850 bur- 
mistrz Górnych Kozakowicz, Ciencia- 
ła, zwraca się w bardzo stanowczych 
słowach do „farosza*  (pfarer pro- 
boszcz), Goleszowa, żeby w niezrozu- 
miałym języku po niemiecku do pa- 
rafjan nie gadał i nie pisał. 

W 1863 r. z opowiadań rek. Par- 
czewskiego wiemy, że do dworu jego 
rodziców w Koliskiem przyszedł ze 
swą partją ślązak Byrtus, i stamtąd 
poszedł pod Łódź, gdzie partję mu 
rozbili a jego powiesili moskale. Tak 
więc i krwią ofiarną zaznaczył Śląsk 
łączność swoją z Polską. O heroicz- 
nych walkach plebiscytowych i wy- 
zwoleńczych, których wszyscy byliśmy 
świadkami, nie mówi dr. Michejda, 
licząc na to, że je każdy ma w pa- 
mięci. 

Po przerwie p. Ligoń uszczęśliwił 
nas, inaczej tego nazwać nie można, 
wspaniałym swym jakimś rejowskim, 
rabelesowskim humorem, czytając nie- 
zmordowanie opowieści, historyjki, a- 

negdoty w gwarze górnośląskiej. Nie 
można się dziwić talentowi naracyj- 
nemu i literackiemu p. Ligonia, jeśli 
się uprzytomni, że jest u niego dzie- 
dziczny. Dziad jego był znanym po- 
etą Śląska, w latach przed 1889 r. dziś 
szkoła w Królewskiej Hucie jest na- 
zwana jego imieniem, syn jego, a oj- 
ciec obecnego naszego miłego gościa, 
był maszynistą w hali maszyn w By- 
tomiu, w hucie Halicu, pracował jako 
„Świetlosz', i tam gromadził robotni- 

ków, by im o dziejach Śląska, o sła- 
wie i bohaterstwie górników, o Polsce 
opowiadać, Dziś trzeci z pokolenia Li- 
goniów, zajmuje wybitne stanowisko 
w radjo katowiekiem i z niego rozpo- 
wiada swe przepyszne gawędy Kocyn- 

dry (jakby urwisa, andrusa). Powsta- 
ły one w czasie piebiscytowym i przy 
czyniły się niemało do ośmieszenia 

Niemców. 
Zaśmiewając się wysłuchaliśmy hi- 

storyjek o górniku-bergmanie, o buk- 
sach i chacharach (żulikach i włóczę- 
gach), o buksliku Pistulce i 

    

    

i szutzma- 
nie Pikuliku, oszukanym potrzykroć 
przez chytrego hyrtonia, stumiljoń- 
skiego chachara. „Pierwsza spowiedź 

Hanyska“ i jego przeprawy z muterką 
i księżą gospodynią, warte rozpowsze- 
chnienia za swą doskonałą znajomość 
psychologji łobuza i bajeczny humor. 
opisy konia i świni, różne zestawione 
komicznie nazwiska, język soczysty, 
wartki, malowniczy, mimo dużej przy- 
mieszki niemczyzny całe skarby wy- 
rażeń i obyczajów przewinęły się 
przed naszemi oczami, malując barw 
nie to życie pracowite, jasne, szczere 
jakieś i pełne humoru, którem się ten 
lud górniczy ratuje od ponurości co- 
dziennej podziemnej pracy w kopal- 
niach, pełnej niebezpieczeństw i mro- 
ków. 

Dziękując serdecznie p. Ligonio- 
wi za uprzejmość z jaką nam udzielił 
swego czasu i tak mile, pogodnie po- 
zwolił spędzić wieczór, pożegnaliśmy 
go słowem: „dowidzenia licząc na to, 
że w lepszych, normalnych czasach 
Wilno odwiedzi i w liczniejszem gro- 
nie zaprodukuje swe humoreski. 

Hel. Romer. 

2 

KRONIKA 
    Dziś: Stanisława Kostki. 

  

Piątek CA ata Jezalata. 

| 13 | Wschód słońca —g. 6 m. 51 ъ sc nca . 

„Uistopad | Žaga .  -€ 15.50 
Spostrzeżenia Zakładu Metosreisgji U. $. B. 

w Wilnie z dnia 12 XI — 13381 reka. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 756 

Temperatura średnia  -|- 4 С. 

. najwyfezai —- 5° С. 

majniżeza: — 87 C. 

Opad w milimetrach: 0,9 

Wiatr przeważający: cisza. 

Tendercja barom.i wzrost. 

Uwa : mglisto. 

  

MIEJSKA. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej odroczono. 

Wczoraj wieczorem miało się odbyć posie- 

dzenie Rady Miejskiej. na którem miały być 

sfinalizowania prace związane z likwidacją 

pożyczki angielskiej. 
Posiedzenie to nie doszło jednak do skui- 

ku wobec skromnej ilości radnych przyby- 

łych na posiedzenie. W związku z tem zosta” 

ło one odroczone do przyszłego tygodnia. 
inalizowanie likwidacji pożyczki an- 

gielskiej. We wtorek wieczorem odbyło się 

posiedzenie Komisji do likwidacji pożyczki 

angielskiej. Posiedzenie to miało na celu 
sfinalizowanie trwających od dłuższego już 
czasu prac likwidacyjnych i sporządzenie 
wniosku do podpisania „generalnego zobo- 
wiązania. Na zasadzie porozumienia się z 
Ministerstwem Skarbu i -przedstawicielami 
wierzycieli sporządzony został tekst umowy 
likwidacyjnej, który ma być podpisany z 
bankiem angielskim „Britisch Overseas Bank 

Limited“. 
Uchwała ta zgodnie z życzeniem Minister 

stwa Skarbu ma ulec zaakceptowaniu przez 
Radę Miejską. 

— Stacja cechownieza na elektrowni miej 
skiej. Elektrownia miejska występuje do 
Magistratu z projekiem wybudowania stacji 
cechowniczej w lokału elektrowni. Stacja ia 
będzie miała na cełu legalizację liczników 

elektrycznych, co obecnie przeprowadza - 
rząd Miar i Wag, pobierając od każdego zale- 

galizowanego licznika opłatę w wysok 
złotych, Elektrownia za tę samą czynność po- 

bierać będzie 2 zł. 50 gr. 

— Wzmocnienie oświetlenia elektrycznego 
Cała dzielnica położona między ul. 3 Maja 
a mostem Zwierzynieckim potrzebuje wzmac- 
nienia nasilenia światła ulicznego, którego 

wydajność pozostawia tam wiele do 
nia. W związku z tem Magistrat zamierza 
przeprowadzić w tej dzielnicy nowy kabel 
elektryczny. 2 3 

Roboty mają być rozpoczęte w niediugim 
czasie. 

— Nowa płacówka. Z inicjatywy Magi- 
stratu Wilnu przybywa owa cenna placówka 
o charakierze naukowo-lekarskim. W dniu 
22 b. m, w lokalu przy ul. Połockiej 6 na- 
stąpi poświęcenie Zakładu Naukowo-Badaw- 
czego chorych na raka. Kierownictwo zakła- 
du spoczywać będzie w rękach prof. dra 
Pelczera. Przygotowania do otwarcia Zakła- 
du zostały już ukończone. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Poranek ku czci H. Sienkiewicza. W 

dniu 15 listopada 1931 roku o godz. 12 min. 
30 staraniem komitetu rodzicielskiego przy 
Szkole Powszechnej Nr. 11 m. Wilna w Sali 
Miejskiej przy ul. Ostrobramskiej 5 odhę. 
dzie się Poranek ku czci Henryka Sienkie- 
wicza. W obchodzie biorą udział Artyści 
Teatrów Miejskich pod dyrekcją p. M. Szpa- 
kiewicza oraz chór „Hasło* pod batutą p. 
prof. J. Żebrowskiego. Przemówienie wygłosi 
p. prof. Józef Wierzyński, Całkowity dochód 
przeznaczony na stypendja szkolne i na 
niezamożnych uczniów. Bilety w cenie 1 zł. 
50 gr. i 30 gr. do nabycia w kancelarji szko- 
ły oraz w dniu przedstawienia od godz. 12 
w kasie przy wejściu. 

          

Z POCZTY. 

— Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wil- 
nie komunikuje: Z dniem 9 b. m. wprowa- 
dzono ruch telefoniczny między Wilnem, 
Warszawą. Bielskiem, Bydgoszczą, Katowi- 
cami, Krakowem, Lublinem, Lwowem, Ło- 

dzią i Poznaniem a Marącay (Wenezuela). 

Opłata za trzyminutową rozmowę zwykłą 

w powyższych relacjach wynosi 160 franków. 

Rozmowy mogą być prowadzone tylko w 

dni powszechne od godz. 20 do 22 według 

czasu środkowo-europejskiego. Dopuszczone 

są państwowe i prywatne rozmowy zwykłe. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Na czas wyjazdu z Wilna p. ppłk. dr. 

E. Dobaczewskiego został mianowany do 
pełnienia obowiązków urzędującego  wice- 

prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Peowiaków na okręg wileński p. Pokrze 

wiński. В 

— W 15-tą rocznicę śmierci Henryka Sien 

kiewicza. Wi przyszłą niedzielę, dnia 15-g0 

listopada przypada 15-ta rocznica śmierci 

Henryka Sienkiewicza, jednego z pierwszych 

założycieli Polskiej Macierzy Szkolnej. Ku 

uczczeniu zasług Wielkiego Obywatela i Pi- 

sarza, Pan Minister Spraw Wewnętrznych 
pozwolił na całym obszarze Rzeczypospolitej 
Polskim Towarzystwom Oświatowym, urzą- 
dzać kwesty i inne imprezy dochodowe na 
cele oświaty pozaszkolnej. Zarząd Centralny 

Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. prosi wo- 

bec powyższego polskie społeczeństwo w 

Wilnie o łaskawe składanie ofiar w niedzie- 

lę dnia 15 listopada na powyższy ceł do pu- 
szek, które ofiarne obywatelki Wilna ro- 

zebrały między sobą, by w ten sposób do- 
pomóc Kołom Polskiej Macierzy Szkolnej 
Z. W. utrzymującym na przedmieściach Wil- 
na, Domy Ludowe, Czytelnie i ochrony dzien 
ne. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Kłub Włóczęgów. W piątek dnia 13 

b. m. odbędzie się w lokalu przy ul. Prze- 
jazd 12. XIV zebranie Klubu Włóczęgów Sen 
jorów. Na porządku dziennym sprawy bie- 
żące oraz referat p. K. Leczyckiego p. t. 
„Sytuacja na Łotwie”. 

Goście mile widziani. Początek o godz. 
19 m. 30. 

— Odczyt pedagogiczny. W. dniu 1ć listo 
pada r. b. o godz. 18 w lokalu Państw. Śr. 
Szkoły Przem.-Handlowej im. E. Dmochow- 
skiej przy ul. Wileūskiej Nr. 10 (III pietro) 
Dr. Janina Klawe wyglosi odczyt na temat. 
„Jak zastosować spółczesne kierunki nau- 
czania' do poszczególnych przedmiotów. 

Odczyt zorganizowany będzie staraniem 
Sekcji Metodycznej Przedmiotów  Handlo-, 
wych Wileńskiego Koła Stow. Naucz. Szkół 
Zawodowych. ъ 

Wstęp dla czonków bezpłatny. 
Goście miłe widziani. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
-— Konferencja rzemieślnicza. Zarząd Re- 

sursy Rzemieślniczej zaprasza swych człon- 

ków, oraz przedstawicieli wszystkich Се- 
chów na konferencję, która odbędzie się 
13-go b. m. o godz. 8 w Sali Resursy. Na po- 
rządku dziennym sprawy wyłącznie gospo- 
darcze, jak to świadczenia socjalne, bezrobo- 
cie etc. Wstęp bezpłatny — tylko za okaza- 
niem legitymacyj Res. ewent. zaproszenia, 
które otrzymać można w godz. 9—4 u Se- 
kretarza Resursy. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 

— Koncert w gimn. biołoruskiem. W so- 
botę dnia 14 listopada r. b. w gmachu gim- 
nazjum białoruskiego przy ul. Ostrobram- 
skiej w Wilnie odbędzie się koncert, urzą- 
dzony staraniem Komitetu  Rodzicielskiega 
Gimnazjum Białoruskiego w Wilnie na rzecz 
wpisów niezamożnych uczniów tegoż  gim- 
nazjum. W programie białoruskie pieśni lu- 
dowe. 

  

RÓŻNE, 
— Koncert na rzecz biednych. Staraniena 

Akcji Katolickiej przy paratji po-Bernardyń- 
skiej w dniu ł5-go listopada o godz. 8-ej w. 
w Małej Sali Miejskiej (Końska 1) odbędzie 
się koncert z udziałem: 

1) Chór „Hasło* pod dyrekcją p. Jana 
ego, 2) p. Ireny Ładosiówny art. 
skich (recytacje), 3) p. Aldony Po- 

topowiczówny (śpiew), 4) p. Michała Łucko 
(skrzypce). Przy fortepjanie p. Wanda Hen- 
drychówna. Bilety od 50 gr. można nabyć 
zawczasu w księgarni J. Zawadzkiego, Zana 
kowa 22, zaś w dniu koncertu w kasie od 
godz. 7 wieczorem. 

Г 

— Teatr Miejski w Lutni. Dziś 
8-ej wiecz. ukaże się po raz pierw. 
październikowy J. Kaisera w reżyserji Sta- 
nisławy Wysockiej, w oprawie dekoracyjnej 
pomysłu W. Makojnika i w wykonaniu pp. 
Dunin-Rychłowskiej, Mareckiej. Glińskiego, 
Jaśkiewicza i Leodla. Dzisiejsza premjera 
stanie się niewątpliwie sensacją dnia w Wil- 
nie dzięki niezwykłe frapującej treści i wy- 
biinym wartościom literackim i scenicznym 

Teatr dokłada wszelkich starań, aby Ostat- 
nia szłuka  najwybitniejszego dramaturga 
niemieckiego doby obecnej ukazała się w 
należytej oprawie, 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o 

godz. 8 ej ukaże się po raz 13-ty w sezonie 
„Róża* SŁ Żeromskiego. Potężne to arcy- 

dzieło. z całym należnym pietyzmem, obra- 
zuje trudy bojowników o wolność Polski i 
walki o jej niepodległość. Reżyserja Dyr. 
Szpakiewicza, świetna gra całego zespołu, 
oraz pomysłowe dekoracje W. Makojnika 
składają się na niezapomnianą całość. 

—  Jutrzejsza premjera na Pohulance. 
Jutro Teatr na Pohulance występuje z prem 
jerą przepięknej. arcywesołej komedji mu- 
zycznej Audran'a p. t. „Lałka*. Udział bio- 
rą: p. p.Jasińska - Detkowska, Kamińska, 
Lubowska, Stanisławska, Szurszewska, Zie- 

lińska, Brygiewicz, Ciecierski, Dejunowicz, 
Detkowski, Dobrowolski, Domański, Karpiń- 

ski, Łubiakowski, Moranowicz, Wołłejko, 
Wyrwicz-Wichrowski. oraz liczni statyści. 
„Lałka* ukaże się w całkowicie nowej in- 
scenizacji pomysłu reżysera W Radulskiego - 
i w dekoracjach W. Makojnika. Orkiestra 
pod batutą kapelmistrza W. Szczepańskie- 
się od dłuższego czasu i wyczekiwał tylko od- 

— Jutrzejsze przedstawienie popołudnio 
we w Łutni. Jutro o godz. 3-ej p. p. ukaże 
się w Teatrze Lutnia baśń „Kopciuszek*, 
stanowiąea prawdziwą radość dla dzieci, któ- 
re tłumnie zapełniają widownię na każdem 
przedstawieniu, gorąco oklaskując wszyst- 
kich wykonawców z Sławińską (Kopciuszek), 
Detkowską (macocha), Pawłowską i Łado- 
siówną (złe siostry), Szpakiewiczową (wróż- 
ka-dziwo), Wasiłewskim (królewicz), Sko- 
limowskim (Goździk) oraz Ciecierskim (Ćwie- 
czek) na czele. 

Liczne tańce układu Z. Karpińskiego 0- 
żywiają to barwne widowisko. 

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

FALA 581 mtr. stacja o mocy 22 Kw. 

PIĄT.K, DNIA 13 LISTOPADA 1931 R. 

11.40: Komunikaty, 
12.10: Kom. meteorologiczny. 
14.00: Program dzienny. 
14.05: Muzyka z płyt. 
15.05: Komunikaty. 
15.25: „Szłaki postępu i rozwoju gospodar= 

czego* — odczyt. 
„Nowe odkrycia w Krypcie Królew= 
skiej i w Bazylice Wileńskiej. 

16.40 Codzienny odcinek powieściowy. 
16.55: Lekcja angielskiego. 
17.10: „Artur Schitzler“ — odczyt. 

17.35: Koncert. į 
18.50: Komunikat L. O. P. P. 
19.00: Feljeton humorystyczny w wyk. Leona 

Wołłejki. 
„Przegląd zagranicznej prasy rolniczej” 
„Polakom na Kowieńszczyźnie. 
Program na sobotę. 
Prasowy dziennik radjowy. 
Pogadanka muzyczna. 
Koncert symfoniczny. 

22.40: Komunikaty. 
23.00: Kabaret (płyty). 

SOBOTA, DNIA 14 LISTOPADA 1931 R. 

11.40: Komunikaty i sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteorologiczny. 

: Poranek. 
: Program dzienny. 
: Koncert z płyt gramofonowych. 
: Komunikaty. 
: „Przegląd wydawnictw perjodycznych. 
: Koncert życzeń (płyty). 
: Radjokronika. * 
: Codzienny odcinek powieściowy. 

: Muzyka z płyt. 
: „Rewolucja francuska“ (cz. I) — о@ч 
czyt. 

: Koncert i audycja dla młodzieży. 
Komunikat rolniczy Wil. Tow. Org. 
Tygodnik litewski. 
Kwadrans akademicki. 

: Program na niedzielę i rozmaitości. 
; Pras. dziennik radjowy. 
: „Na widnokręgu”. 
: Koncert wieczorny. 
: Muzyka lekka. 
: „Turniej szachowy w Wilnie. 
: Koncert chopinowski. 
: Aud. literacka: „Mistrz Twardowski ną 
zamku krakowskim*. 

: Muzyka z płyt. 

  

    

  

   

   
  

   

    

16.20: 

19.15: 
19.25: 
19.40: 
1945: 
20.00: 
20.15: 

    

   

  

CO ZROBIONO W KRYPCIE KRÓLEW- 
SKIEJ? 

Po pamiętnem odkryciu prochów królew= 
skich w podziemiach Bazyliki Wileńskiej 
rozpoczęły się żmudne prace uczonych wileń- 
skich, którzy mieli za zadanie zbadać znaj- 
dujące się w krypcie szczątki  dostojnych 
monarchów z punktu widzenia nauki. Pra- 
ce te niedawno zostały całkowicie ukończo- 
ne. O ich przebiegu dowiedzą się dzisiaj rad= 
josłuchacze z całej Polski z rozmowy mię= 
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dzy konserwatorem zabytków dr. St. Lorent- 
zem a dyr. W. Hułewiczem. Rozmowa odbę- 

dzie się przed mikrofonem rozgłośni wileń- 
skiej o godz. 16 min. 20. 

NIEŚMIERTELNY BŁĘDNY RYCERZ. 

Doskonały znawca i tłumacz literatury 
hiszpańskiej dr. Edward Boyć, który nie- 
dawno ukończył całkowity przekład epoko- 
wej powieści Cerwantesa będzie mówił dzi- 
siaj o godz. 20 o rosnącej w Polsce popułar- 
ności błędnego rycerza z la Manszy. 

OD ZAPIECKA DO ZAPIECKA. 

Taki ciepły, swojski tytuł nosi egzotycz- 
na rewja, która wykonana zóstanie w piątek 
o godz. 23 w kabarecie z płyt gramofono- 
wych. Zwracamy uwagę na następujące prze 
boje: Charlie Chaplin jako kompozytor, chór 
Dana i chór Warsa, Wiktor Chenkin, kolo- 
rowa Ordonka — Zofja Tekker, gitary ha- 
wajskie, cygara hawańskie, murzyni oraz ca 
ły szereg innych międzynarodowych atrak- 
cyj. Konferansjerkę prowadzi Jerzy Święto- 
chowski utalentowany rewjołog wileński, in- 
spirowany piórem Tadeusza Łopalewskiego. 

NOWA PRACA PROF. M. ZDZIECHOW- 
SKIEGO. 

Prof. Marjan Zdziechowski, chluba piś- 
miennictwa połskiego kończy obecnie nowe 
swoje dzieło. poświęcone rewolucji francus- 
kiej. Zanim praca ta ukaże się w wydaniu 
książkowem fragmenty z niej odczyta zna- 
komity uczony przed mikrofonem rozgłośni 
wileńskiej w sobotę dnią 14 b. m. o godz. 
17 min. 10. Transmisja na całą Polskę. 

CYTRA I SKRZYPCE. 

Miłośników cytry czeka w sobotę dnia 
14 b. m. podwójna przyjemność, bo koncert 
na dwuch cytrach w wykonaniu prof. Wi- 
łolda Jodki i p. Nal. W; drugiej części kon- 
certu wystąpi jako solista p. Herman Soło- 
monow, który odegra „Koncert skrzypco- 
wy” Maksa Brucha oraz „Mazurka” Zarzyc- 
kiego. 

  

  

COŚ DŁA SZACHISTÓW. 

Gra w szachy na odległość, bez spogląda- 
mia na deskę. należy do najbardziej emocjo- 

nujących. To też wszyscy wileńscy szachi- 
Ści, nie patrząc na deskę szachową będą śle- 
dzić przebieg odbywającego się w Wilnie 
turnieju szachowego, o którym informować 

' będzie p. Bolesław Segall. Godz. 21 min. 55. 
Sobota. 

Z LEGEND O KRÓLOWEJ BARBARZE. 

Okrycie w katedrze wileńskiej prochów 
królowej Barbary Radziwiłłówny odnowiło w 
pamięci ludzkiej legendę o miłości Barbary 
i Zygmunta zakończonej przedwczesną śmier 
cią pięknej królowej. Legendę ową wskrzesi 
słuchowisko, osnute na tle powieści Kraszew 
skiego z Zygmuntowskich czasów. Początek 
o godz. 23,w sobotę dnia 14 listopada. 

Odezwa do pp. właścicieli 
domów. 

uprzejmą prośbą o wgłąd- 
e oświet- 

Zwracamy się z 
nięcie w czyste, schludne i nale 

    

   

lone utrzymywanie sieni i klatek schodo- 
wych. 

CZYSTOŚĆ TO ZDROWIE lego rodzaju 
napisy powinny widnieć na wstępie do każ- 
dego domu. 

Pamiętajmy:  Wileńszczyza jest krajem 
pięknym, krajem sportów zimowych. Wybie. 
ra się do nas i na zimę i na lato wiele gości. 

z Polsce i ze Świata. 
Nie zwlekajmy, czas nagli. 
Zgóry za uprzejme wysłuchanie naszej 

prośby, która z pewnością jest równieź i ży- 
czeniem Panów dziękujemy. 

Komisja Organizacyjna Z. P. D. 

BZ 

Przyjrzyj się biletowi 
Loterji Państwowej! 

Cienki to niby skrawek papieru, a przej 
dziesz po nim jak po  żelazno-betonowym 
moście do ziemi obiecanej, do krainy mio- 
dem i mlekiem płynącej. 

W wieńcu triumfalnym, z wygraną w rę 
ku rozpoczniesz nowy okres życia. okres ra- 
dości nieustannej. 

  

A 
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Bestjalska zbrodnia w Andruszowcach. 
Parobek zamordował i obrabował swego chlebodawcę 

i dopuścił się gwałtu. - 
Przed miesiącem, bo 

nika b. r. w folwarku 
Szczuczynem dokonana została  bestjałska 
zbrodnia. której ofiarą padł właściciel tej 
posiadłości, Antoni Chilmończyk. 

Jak wykazało śledztwo Chilmończyka za 
mordował z chęci zysku jego parobek Stani- 
sław Nowik, liczący lat 26, a pochodzący ż 
pobliskiej wioski, Skargi. 

Szczegóły potwornego mordu, które do 
żywego wstrząsnęły całą okolicą, przedsta- 
wiają się jak następuje: 

Nowik z bestjalskim planem 
się kosztem zamożnego Chilmoń k 
się od dłuższego czasu i wyczekiwał tlko od- 
powiedniego momentu 

Sposobność urzeczy 
zamysłów nastręczyła się Nowikowi w nie- 
dzielę, dn. 11 października, kiedy to pozo- 
stał z gospodarzem sam na sai. 

Korzystając ze sprzyjających warunków, 
rzucił się na bezbronnego i nie oczekującego 
niebezpieczeństwa Chilmońc a, zadając mu 
siekierą szereg ciosów w głowę, co spowodo- 
wało śmierć ofiary. 

Kiedy wieczorem powróciła służba, t. j. 
parobek Jan Siergiej z pastwiska, a słu 
Adela Sołoduchówna z kościoła Nowik o- 
świadczył, iż Chilmończyk udał się do Wilna, 

gdzie już poprzednio wy, 
"Tymczasem w ciągu nocy Now 

zacierał ślady zbrodni oraz, znaj 
swego chlebodawcy, spenetrował ws 
skrytki. 

Tak więc, ciało zamordowanego Chilmoń- 
czyka wyniósł przez okno na brzeg rzeki 
Spuszczanki i tu zakopał zaś zrabowaną 
gotówkę, książeczki wkładowe Zjednoczonego 
Banku Ziemskiego na 2100 dolarów, złote 
zegarki z dewizkami, obrączkę, pistolet, gar- 

derobę, dokumenty osobiste oraz inne papie- 
ry wartościowe zabrał. 

Nadto, grożąc zastrzeleniem, dopuścił się 
gwałtu na osobie służącej Sołoduchównie. 

Wskutek skargi zbeszczeszczonej, policja 

w dniu 11 paździer- 
Andruszowce, pod 

    

    

  

tnienia potwornych 

    

  

  

   

Nareszcie już jutro, w sobote, UROCZYSTE OTWARCIE 

Dźwiękowego Kino-Teatru 5 Р A N“ ulica Wieika Nr. 42, 

„Klang- 

    

  

   

      

wdrożyła dochodzenie i natknęła się na ślady 
popełnionego mordu. 

Wszczęte energiczne poszukiwania dopie- 
ró dn. 14 października doprowadziły do od- 

nia zakopanych zwłok Chilmończyka. 
y potwor-Nowik, pod rem przy- 

ących go dowodów winy, przyznał się 
do zbrodni. Usiłował jednak uw 

    

    
     

sprawę Sołoduchównę, twierdząc iż ona była 
or. mu pomocną. Śledztwo kategorycznie stwi 

  

dziło, iż pomawiana nie miała nic współ 
ze zbrodniarzem, a prz 

  

   czyniła się do jego wy a 
Wobec tego, že zbrodnia dokonana zosła- 

la na obszarze i w czasie obowiazywania raz: 
porządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu 
postępowania dora ator- 

    

        

   
   

a w stan oskar 
bójstwo z chęci zy 

p. 5 i 12 K. K.) przekazał sprawę 
sądowi doraźnemu. 

Będzie to więc czwarta zkolei w n 
okręgu sądowym sprawa doraźna. I 
procesu wyznaczony został na poniedz 
dn. 16 b. m. i toczyć się będzie w Szczuczyni 

Ka-—er. 

jego 

    

   

  

    
  

Drapacze nieba w starożyt- 
ności. 

nieba nie są wynalazkiem XX w 
w III wieku przed Chrystusem znaj 

liczące 14 
wznosiły 
j MY” 

Dra 
gdyż ju 
dowały się w Pizancjum gmacł 
do 16 pięter. W cesarskim Rzy 
się również domy czynszowe, sięgając: 
sokości 15-tu pięter. 

Jeden z dekretów senatu rzymskiego mó- 
wi np. o zakazie budowania domów, któ- 

reby miały więcej, niż 20 metrów wysoko- 
$ W starożytnej Kartaginie wznosiły się 

gmachy, liczące 8 do 10-ciu p . Ame- 
ryka nie jest więc w tej dziedzinie pione- 
rem. 

    

     

    

   
   
    

    

Ogłoszenie 
Dyrekcja Okręgowa Kołei Państwowych w 

raniczony przetarg ofertowy na dostawę ogłasza nieogr 
232 doborów w podrozjezdnie sosnowych normalnotoro- 

wych o skosie I/II oraz 3470 sztuk mostownie sosno- 

Giełda warszawska z dnia 12.X1. b.r. 
WALUTY | DEWIZY: 

Bolary - . . «. . . . . . +8,87—8,89—8,85 
MolROOJg 365% 359,85—360.75 
Londyn : s 38,73—33 ,81—33,65 
Nowy York kabel . NE 8,92 — 8,94 — 8,60 
Paryż $ . ° . 36,05—35,14—34,96 
Prage . .  26,39—28,38—26,44 —25,32 
Szwajca ja . . . . . 114,44—174,87 — 174,01 
Włochy . . - . 46,20-—- 46,32—46 08 
Beriin w obr.pryw. . 

PRPIERY PROCENTOWE: 

4% pożyczka inwestyc. . . . . 77,00—75,75 

. 211,40 

  

  

5% Koawersyjna 41,5 —41,75 
6% dolarowa ASM н 60, 50 61,00 
7% Stabilizacyjna . 58, 50—60, 0 -53, 'G0 
tj Kole j rwa Е a 1063,00 
8% u. Ż + R K.1B.R., cbi.B. G.£ - 94,00 
Te same 7% . aos.4 MAO HAY 
8% obi. budowlane B. G.K NA аата МОЙ 
70, L. Z. ziemskie dolarcwe . . 60,00 
4'/,% L. Z. ziemskie „43,12 —*3 50 

» . 4650 —49,00 41/,% warezawskie . . » . 
. 65,00—66,50 8% warsz: wskię . . . . . - 

8% Łodzi .. - « « « « - „. 62,00- 62,50 
10% Siedlee . 2 ‚ . „ 68,00 
69%, obl. m. Warszawy 192 26 r. VI em. . 40,00 
AUD lElo i esi sa „66,00 

AKCJE: 
BaBEPOSI 50200 0: . 110.00 
CZĘROBIEOC OLO 1 0%04007 27,50 
GUKOEZSSABAG NC, <a +9 KON 
Modrzejów „. .. aj 10 0:8 4,00 

GOEEEECEEEGEREJ 

KRAWIEC DAMSKI 

S. WISNIEWSKI 
UL. KRÓLEWSKA 3 

PRZYJMUJE ZAMÓWIENIA ANGIEL- 
SKIE FANTAZY JNE ORAZ ROBOTY 

KUŚNIERSKIE. - - - - 
CENY DOSTĘPNE. 7188 

    

  

      

244000. 

Wilnie 

  

Ni. 263 (2205! 

di TOO A i A A V Ee 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój, Warszawa. 
Swoł Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 

miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. 
Chomiński. Wilno. 

Wilja u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena W 
leńska. 

Rezurakcja Wieieńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 

T.) AM AA ТН 

RED 1BGZERADZW 

Drukowana w odcinku 
„Kurjera Wileńskiego” 

powieść „ok Sikórskiego 

życie na gapę 
jest do nabycia 

w wydaniu książkowem 

w księgarniach wileńskich. 

    
   

    

  

   

Wyd. L. 

  

   

   

    

  

   

          

tani jesienny 

sezon kuracyjny 
STAR 

[KRINIC 
Węgiel Górnośląski 

w wozach zaplombowanych, 

DRZEWO OPAŁOWE suche — poleca firma. 
„WILOPAL“, Inž. Homy Wlad., 
Styczniowa 3, tel 18-17, za gotówkę i na raty 

  

  

na aparatach dźwięk. 
film" (A. E. G.). 

W roli gł. MARLENA DIETRICH. 
Wstęp tylko za zaproszeniami. 

które ma zaszczyt zakomunikować, że 
o godz. Żej po poł. odbędzie się 

UROCZYSTY POKAZ PRASOWY 
arcyfilmu dźwięk. reż. J. W. Stejnberga M d ro kko 

Inauguracyjna premjera filmu „Marokko“ w sobotę o godz. 4-ej po pol. Przedsprzedaž biletėw na premjerę 
w sobotę od godz. I2-ej po pol. Bilety honorowe i passe-partouts bezwzględnie nieważne. 

wych normałnotorowych. Oferty w zapieczętowanych 
kopertach należy składać w Prezydjum 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 

  

     

SKLEP FUTER 
I PRACOWNIĄ KUŚNIERSKA 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu przy ul. 

Kas Miejskie 
E [BALA KIEJSKA 

Sstrozramska 5. 

Godz. 

gli" 
Jira 

Bźwiękowe Kino 

CGUING 
sj, Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś! Korona 

polskich dźwięk. 

02151 Wielki 

przebój dźwięk, 

„Kan-Kan“ 

Dziśl 

žmo Kolejows 

OGNISKO 

towej sławy króltenorów 

Neapol, śpiewające miasto 
śpiewa po połsku piosenki: 

Dziś i dni następnychl 
Pierwszorzędny rza 

Złote piekło С. 

Wszechświa- Jan Kiep 

„Zejdź do gondoli" 

Dramat SłÓRAY: 
Capri, w Pompei i w Wiedniu. 

i „Signiora. ja cię dziś ujrzałem pierwszy raz” 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.30. Na |-szy seans ceny zniżone, 

JEJ PIEPRZYK 
stwa i złodziejki, S enžarai jej są: Willi Fritsch i Warwick Ward. Mnóstwo erotycznych i zabawn. sytuacyj! 

PORUDOMINSKICH 
Niemieckieį 28 

NAD PROGRAM: $lub pod ksiežycem 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. 

10-ciu z PAWIAKA 
Lubieńska, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, Józef Węgrzyn i Kaz. Justian. 
2 dodatki dźwiękowe. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15. Na |-szy seans ceny zniżone. Dla młodzieży dozwolone. 

= = = = 

Mitošč Zoržetty 
W filmie tym odżył po 50-letniej przerwie 

— taniec podniety zmysłowej. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

I piętro m. 6 (róg Wielkiej) 
Telefon ten sam Nr 13-72 

Prawo do miłości 
Koncertowa orkiestra pod 
batutą p. M. Salnickiego. 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

W rolach głównych: 

Lofja Batycka, Karolina 

Tragedja dziewczyny będącej we władzy 
oszusta i handlarza miłością. W rolach 
gł. Daniel Parola i Pierre Batczess. 

NAD_ PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

i najw. gwiazda ekr. BRYGIDA HELM 
arcyfilmie śpiewno-dźwiękowem 

Zdjęć dokonano w Neapolu, na 
Jan epa od- 

ига , 

w tym Liljana Harwey 57 
gra podwójną rolę: panny z towarzy- 

Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. 

  

  

  

1o6bok dworsa koletew,) NASTĘPNY PROGRAM: Przedziwne kłamstwo Niny Pietrowny z Brygidą Helm w roli głównej. 

ry Kino! Dziśł Wielki podwójny programł > a Monumentalna operowa Dźwiężowy Kino-Teatr Bos REWA MA D r o G a d 0 r aj U czarująca operetka 
t Najnow. 10095 džwiek. arcydz. p. t. Er. Pommera w 10 akt. 

W го!асЬ glėwnych: Olga Czechowa, F. Kamper i czarująca Liljana Harvey. 
NAD PROGRAM: Ulubiony w najnowsz. Potężny sensacyjny 

Elisa Wielka 86. ———— "| Lohater Tim Mc Coy filmie p. t. SYN WODZA dramat w 8 aktach. 

Kino - Teatr Dziśl Gigantyczny superfilm, który zdołał zaćmić największe arcydzieła p. t. Dziśł 

LUX 
Miekiewicza ||, t.15-61 

NEBEREECA 

FILIP MACDONALD. 

  

44) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Nagle drgnął. Teraz dopiero zau- 
ważył, że pułkowink patrzy na niego 
przenikliwie z za osłony dymu, uno- 
szącego się z fajki. 

Antoni uśmiechnął się i rzekł: 
— Źle, Pike, bardzo źle. Sam nie 

wiem, co myśleć. Szczerze mówiąc. 

'Albo dokonałem bardzo wiele, ałbo 
błądziłem... Nie miałem jeszcze takiej 
skomplikowanej roboty. Inne były po 
niekąd łatwiejsze i zrozumialsze. W 
tamtych byłem zaangażowany tylko 
intelektualnie, podczas gdy ta... Po- 
myśl pan o Bronsonowej! Pomyśl o 
tym niewinnym skazańcu, uczciwym 

człowieku, który czeka na śmierć!... 
Zerwał się z krzesła i zaczął krą- 
nerwowo po pokoju. 

Pięć wielkich kroków od kominka 

do drzwi i pięć zpowrotem. Dym z faj- 
ki owiewal jego głowę ruchomym nim- 
hem. W pewnej chwili zatrzymał się 
w środku tej odległości i rzekł: « 

— QO,i cała sytuacja: zarysy teorji 
i stek nieskoordynowanych faktów. 
Co się stanie, jeżeli moja teorja spali 

    

  

zyć 

  

na panewce i fakty nie dadzą się sko- 
ordynować? Co ja pocznę? 

Mówił takim tonem, jakby się 0- 
skarżał. Wydawał się dziwnie długi 
chudy i ciemny na twarzy. Dziwne 0- 
czy, z nad których uniosły się leniwe 
zazwyczaj powieki, płonęły  żółto- 
zielonemi iskrami. 

Pike oniemiał. Serce biło mu jak 
młotem. Nie widział jeszcze pułkowni- 
ka Gethryna w takim nastroju, ale 
czuł, że to był jednak pułkownik Geth- 
ryn. 

Od kominka 
głos Łucji. 

— Dramatyzujesz, mój drogi. Po- 
myśl tylko. Zjechaliśmy tutaj zaledwie 
przed niewielu godzinami, nie wiedząc 
nie i nie spodziewając się niczego, a 
teraz masz jusz teorję i wszystkie te 
fakty. Powinieneś być zadowolony i 
oddać sprawiedliwość sobie, panu Pi- 
ke'owi i reszcie. 

Antoni wznowił swój szybki marsz. 

— Dodajesz mi otuchy i masz czę- 

  

  

zabrzmiał łagodny 

  

4 Wydawnictwo „Kurjer Wiłeński" S-ka z ogr. odp. 

KREW ZA KREW (rate Nibelungów) 
W rolach giėwn+ R. Klejn-Roge, B. Goetzke, Ch. H. Szletow i ix. Dla młodzieży dozwolone 

šciowo rację. Ale nie zapominaj, že 
mamy przeciwko sobie czas! 

Urwał i stanął, patrząc na drzwi. 
Pukanie powtórzyło się 

Kazał we Ukazała się zastęp- 
czyni Ani, która odpoczywała jeszcze 
w swoim pokoju, wstrząśnięta i z obo- 
lałem gardłem. 

— Proszę wielmożnego pana —- 
rzekła dziewczyna — przyjechała jed- 
na pani i czeka w samochodzie. — 
Była czerwona jak burak i mówiła z 
wielkiem podnieceniem. 

Antoni spojrzał w okno, ale samo- 
chodu nie było widać. 

— Dobrze — rzekł. — Idę. Co to 
za pani? 

Dziewczyna zbladła, zaczerwieni- 
ła się ponownie i wyjąkała, chwytając 
oddech. 

— Proszę wielmożnego pana, 
jest pani Garter-Foorsi z Weydings. 

Antoni spojrzał na Pikea. Łucja 
wstała i podeszła niedbałe do okna. 
na. 

Antoni odprawił dziewczynę i zos- 
tali sami. Pike gwizdnął cieho. Antoni 
wyszedł wolno do hallu. Drzwi na 
dwór były otwarte i widać było ol- 
brzymie auto, opisane przez Pike'a. 

Wyszedł na chłodne, jasne słońce. 
W zimnem powietrzu oddech jego u- 
widocznił się momentalnie w postaci 

      

to 

  

oraz wymiary mostownie są do przejr. 

  

nie (uł, Słowackiego 2) III piętro, pokój 38. 
1429/V1—0 

ania w wydziale 
zasobów Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Wil 

  

Ogłoszenie. 
Urząd gminy Traby, pow. wołożyńskiego, 

do publicznej 

należących do Mleczarni „Puszcza* 
długu Państwowego Banku Rolnego w Wilnie. 
jący do licytacji winien wpłacić do kasy gminnej w 

Maszyny można oglą- Trabach 10% wartości maszyn. 
dać każdego dnia i w dniu licytacji. 

w. Rachalewski 
Sekretarz gminy 

OSTATNIE DNI! 
EOAKSTES TNS 

JUŽ we czwartek 19 b. m. 

ciągnienie 1 kl. 24 Lot. Państw. 

GRRESSCNAZO CZA BLEIT 
POLSKA LOTERJA PAŃSTWOWA 

daje szanse wygrania, bo 

POŁOWA LOSÓW WYGRYWĄ 
WRETAWAZZE RAI OBO SOCAOCA 

bardzo niska. 14 Zł. 10.— 
Kolektura Loterji Państwowej 

„LICHTLOS“ 
sl SSEN 

  

wiadomości, że w dniu 2-go grudnia 
1931 roku o godz. IO rano w maj. Wierzcholisa odbę- 
dzie się licytacja narzędzi mleczarskich w komplecie, 

na zaspokojenie 

i. Dąbrowski 
p. o Wójt gm. Traby 

podaje 

CENA: 

Sta- 

  

Wilno, Niemiecka 35, tel. 16-17. P. K. 0. 60.928 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40. 
Oddział w Lidzie, Suwalska 22. 

Główna wygrana 1.000.000 zł. 
Połowa losów wygrywał 

1/4 — 10 zł., 

Ciągnienie już 19% i 20% listopada r. b. 
Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą. 

11 — 4 zł. 

  

li. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

  

 Śmiałowska 

  

МЛ LAKNEtOWA 

LOKAL 
punkcie, 
oknach, z całkowitem u- 

  

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. S. B. 

skiepowy 
w dobrym 

o 2-ch dużych 

Pianina "7eus stroję i 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 

    

skórne i moczopłciowe, rządzeniem (półki, lady | Ciasnej, p. Estko. 776% 
ul. Wielka Nr. 21, | ste.) oraz instalacjami 

. 9-21, i 3—8 | (gaz, elektryczni tele- ы 

> od ES fon) do odstąpienia od Młody ax 

zaraz, za b. niską cenę. я P po wojsku. 

Adres w Biurze St. Gra- | 77307 ukończone 3 kursy 
Akuszerka bowskiego, Garbarska |. | Seminarjum Nauczycielsk. 

poszukuje 

  

° jakiegokolwiek zajęcia — 
przeprowadziła się JĘZ k l obce ulica Kalwaryjska 17—3. 

na ul. Zamkową 3, m. 3, si 
tamże gabinet kosmetycz- | niemiecki, francuski O RENT 
ny, usuwa zmarszczki, bro- - 

dawki, kurzejki i wągry, | WłOSKI (konwersacja). | | KURIER WILEŃSKI 
W. Z. P. 48. 7624 Przygotowywanie 

ze wszystkich przedmiot. DRUKARNIA 

do matury : Akuszerka gia INTROLIGATORNIA 
aZNICZ* 
Wilno, św. Jańska Ar. 1 

  

  

WIL przyjmuje od 9 do 7 wiecz. | specjalną met. koncentrac. 
I N 0 # u L. WIELK A 44 ulica Kasztanowa 7, m. 5. | Zgłoszenia do Redakcji = RAE PKO. 81051 Tel 4-25 W. Z. P. Nr. 69. | 7120 | „Kurjera Wil." pod W. K. Dziela"_ książkówe, 

druki, książki dła 
: > urzędów, bilety wi- 
leczy ra- zytowe, prospekty, 

Pracownia dętych in- drewniany EGZEMĘ Szkšlais ytalacje elektrine SZARA spa 
strumentów muzycznych do sprze: | maść Egzemo' laborator- | dzwonki sygnalizacyj- i wszelkiego rodza- STACHOWSKIE у : dania, jum A.Klippla, Warszawa, ne, Ai ao draclis ju roboty drukarskie 

GO | w dobrym stanie. w ruch- | Grochowska 87c. Żądać radiowych Lteietons WYKONYWA 
ul. Wielka 11. liwej miejscowości przy | wapte kach. 7212 šo A E siais PUNKTUALNIE Uskutecznia obetalinki i | ulicy Jerozolimskiej Ne. 12 Sy Eko mónicE V = TANTO S rep., posiada wielki wy- | (dawniej Nr. 46), o warun- ks. woj. wyd. 

bór skór do bębnów. kach dowiedzieć się na Zgu s na im. Girsz ST. PIÓREWICZ SOLIDNIE 
7633 

obłoczka białej pary. Koło drzwiczek 
limuzyny stał szofer w ciemnozielo- 
nej liberji, a za szybą rysował się Śli- 
czny, dumny i groźny profil, oprawny 
w czarnobiały, aksamitny kapełusik i 

ogromny kołnierz z jakiegoś kosztow - 
nego futra. 

Szofer, młody człowiek olimpij- 
skiej urody, spuścił okienko i Antoni 

złożył ukłon, na który mu nie odpo- 
wiedziano. Ale profil zamienił się w 

owal, a ehrapawy choć piękny głos 
rzekł, nie siląc się nawet na uprzej- 
mošč. 

— Poznaliśmy się ubiegłej nocy. 
więc możemy się obejść bez ceremo- 
nji. — Czarne, wąskie brwi zbiegły się 
nad płomiennemi oczami w jedną |- 
nję. — Chcę wiedzieć, w jakim, u dja- 

bła, celu nasyła pan na mój dom swo- 
ich szpiegów? 

Antoni ukazał udane zdziwienie. 

— Ja nasyłam szpiegów na dom 
pani? : 

Piękna, biała maska wykrzywiła 
się skurczem wściekłości. Nieprzyjem- 
nie było teraz na nią patrzeć, chociaż 
pozostawała w dalszym ciągu piękna. 
Gniewny głos przeszedł w zgrzytliwy 
syk: 

— Bez kłamstwa! W jakim celu 
nasyła pan na mój dom swoich par- 
szywych szpiegów? 

  

Drukarnia „Znicz“, Wilno, ul. Š-to Jaūska 1, telefon 3-40. 

  

miejscu u właściciela 

      Sztejna, uniew. się 
  

— Jakich szpiegów? — dziwił się 
Antoni. 

Z okienka wysunęła się piękna rę- 
ka w pięknej rękawiczce i wskazała 
drżącym palcem w kierunku oberży. 

— Szpiegów! — szczeknął głos. -- 
Ten drab jest teraz tam! — Scharak- 
teryzowała Pike'a w trzech krótkich 
zdaniach. Była to okrutna charaktery- 
styka, nieprawdziwa w epitetach, do- 
skonała w zasadzie. Trzy wyrazy w 
szczególności należały do słownika, 

którym rzadko posługują się kobiety 
nawet w dzisiejszych czasach -—W ja- 
kim celu pan go nasłał na mój dom? 
Jak pan śmiał, do wszystkich djab- 
łów? 

— (złowiek. który stoi w tej sa- 
mej oberży, co ja — rzekł Antoni —- 
podjechał odwiedzić kogoś z pani słu- 
żby. Co to ma wspólnego ze mną? 

Mówił powoli, uprzejmie i cełowa 
prowokacyjnie. 

— Z panem?! — szarpnęła nie- 
cierpliwie klamkę, chcąc wy iąść. An- 
toni cofnął się o krok. Szofer zjawił się 

jak z pod ziemi, otworzył drzwiczki 

i przytrzymał. 
Dama wysiadła pośpiesznie, lecz z 

godnością. Szofer zniknął. Ona zaś po- 
deszła do Antoniego tak blisko, że о- 

tarła się prawie o niego wielkim, bia- 

   

  

ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9 
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łym kołnierzem. Drżąc ze wściekłości 
rzekła zniżonym głosem: 

— Z panem! Niech pan nie udaje. 
Nasłał pan szpiega, żeby się wywie- 
dzieć wszystkiego o moim gościu: ca 
robił, i gdzie, i poco, i dlaczego? I te 
wszystko dlatego, że jakiemuś reporte- 
rowi, intrygantowi, chamusiowi i plot- 
karzowi, to jest panu, strzeliło do łba, 
że jakiś pies, który zakatrupił innego 
psa, nie zasłużył na szubienieę... Wiem 
o panu wszystko, chociaż wolałabynz 
nie wiedzieć OE am, żeby pan 

zostawił mój domów okoju. Co pana 
to obchodzi, że WSE i przyjacieł 
był zmuszony wyjechać? Jak pam 
śmie nasyłać mi swoich obwiesiów? 
Co was obchodzą moi przy jaciele? Co 
was obchodzi kapitan Lake? Czy mu 
nie wolno wyjechać bez waszego po- 
zwolenia? Ani ja, ani nikt w moim 
domu nie wiedział, że on tak prędko 
wyjedzie. Musiał mieć widocznie swój 
powód, ale z tego nie wynika, że jest 
zbrodniarzem, Mój panie, jeżeli mnie 
pan nie przestanie prześladować, to 
dam o panu znać policji. Słowo daję. 

Nie jestem w dobrych stosunkach 7 

    

   

  

   

  

   

    

pułkownikiem Ravenscourtem — nie 
znoszę tego człowieka — ale znam go 

i on mnie posłucha... 

(D. c. n.) 

Redakter edpowiedzialny Witold Kiszkis.


