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PARADOKS. 
Przed kilku dniami czytaliśmy, że 

sąd apełacyjny zatwierdził wyrok 

pierwszej instancji, skazujący szereg 

jednostek z mniejszości polskiej na 

kary więzienia za śpiewy polskie w 

kościele w godzinach na to nie prze- 

znaczonych. 

Pakt ten należy 

sytuacji stosunków polsko-łotewskich 

uważać za wskazówkę. Mówi on, lub 

przynajmniej zdaje się mówić o bra- 

ku chęci ze strony czynników łotew- 

skich zejścia z tej drogi, jaką przed 

paru zapoczątkowano 

względem ludności polskiej. 

Istota wszystkich oskarżeń rzeczo- 

w wytworzonej 

miesiącami 

wych ludności polskiej na Łotwie 

sprowadzić się da do dwu zasadni- 

czych twierdzeń: 1) usiłowań poloni- 

zacji obywateli 

2) dążeń do oderwania części teryto- 

rjum państwowego w celu przyłącze- 

nia go do Polski. 

Pierwsze oskarżenie 

sprzeczne zarówno ze zdrowym roz- 

nie-Polaków Łotwy, 

wygląda na 

sądkiem, jak i podstawami prawnemi 

państwa. Ze zdrowym rozsądkiem z 

powodu, że mniejszość polska Łotwy 

wynosi zgodnie ze spisem urzędowym 

r. 1930 zaledwie 3,12 ogółu obywateli 

państwa. Dodać wypada, że mniej- 

szość ta dzięki zastosowaniu do niej 

reformy 

szerokiej podstawy ekonomicznej, któ- 

ra dawała byt niezależny 

kilkuset rodzinom  ziemian-Polaków, 

lecz i kilku tysięcom rodzin dzierżaw- 

ców i pracowników w gospodarstwach 

rolnych i leśnych; rekrutowali się oni 

przeważnie z miejscowej ludności pol- 

skiej W ten sposób znaczna część 

mniejszości polskiej pozbawiona zo- 

stała warsztatów pracy i środków do 

życia. Przedewszystkiem los ten spot- 

kał inteligencję wiejską. 

Zagadnienie przybiera zatem na- 

stępującą postać: nieliczna mniejszość 

polska w państwie łotewskiem, zubo- 

żała, pozbawiona wpływów na bieg 

życia tamecznego ma przedstawiać 

ośrodek kulturalny 0 zdolnościach 

atrakcyjnych tak potężnych, że te 3 

proc. grozi połonizacją 97 

proc. współobywateli innych narodo- 

wości. Tak widzi rzecz zdrowy rozsą- 

dek po rozpatrzeniu sił, wchodzących 

w grę. 
Obecnie rzućmy okiem na te spra- 

wy ze stanowiska prawnego. Artykuł 

TI Konstytucji, obowiązującej od 1922 

r. w Łotwie powiada co następuje: 

Władza suwerenna w Łotwie „należy 

do narodu Lotwy“ („pieder Latvijas 

rolnej została pozbawiona 

nietylko 

ludności 

tautai“). Nie zaś do „narodu Łoty- 

szów'. coby po łotewsku brzmiało: 

„Latviesu tautai“. 

Konstytucja łotewska, poczęta z 

ducha doktryny demokracji parła- 

meniarnej utrzymana jest na pozio- 

mie pogłądów tej doktryny i zapew- 

nia prawa zwierzchnie w państwie ca- 

žej ludnošti Łotwy bez względu na jej 

narodowość. _ Pięcioprzymiotnikowa 

ordynacja wyborcza do sejmu (art. VI 

Konstytucji) stara się zasadę tę urze- 

czywistnić w życiu politycznem. 

Ze stanowiska tedy ustaw zasad- 

niczych państwa pomawianie części o. 

bywateli o dążność do roztoczenia 

wpływów swej kultury na inną na- 

rodowość kraju nie może być kwali- 

fikowane, jako zażalenie przestęp - 

stwa. Niema w Łotwie bowiem pier- 

wiastka etnicznego rządzącego i rzą- 

dzonego uprzywilejowanego, czy też 

upośledzonego. Prawa do życia i le- 

gałnej ekspansji kulturalnej, jak i ka- 

żdej innej, warowane są dla wszyst- 

kich pierwiastków etnicznych, posia- 

dających obywatelstwo łotewskie. 
Cała tedy akcja  przeciwpolska, 

rozdmuchiwana obecnie szeroko przez 

pewne odłamy polityków łotewskich 

nie ma pod sobą ani prawnego ani ży: 

ciowego uzasadnienia, gdy idzie o rze- 

komą ekspansję kulturalną mniejszo- 

ści polskiej. W istocie mniejszość ta 

ledwo wegetuje, z racji zbiednienia 

powszechnego i żadnych zdolności 

rozrostu nie wykazuje. Raczej odwrot- 

nie. Spisy urzędowe łotewskie uwido- 

czniają ten fakt najlepiej, odnajdując 

3,42 proc. Polaków w 1920 r. wobec 

3,12 proc. w 1930. 

Jeszcze ostrzej występuje nieistot- 

ność zarzutu, co do chęci oderwania 

części terytorjum Łotwy. Zarzut ten 

formalnie tylko skierowuje się ku lud- 

ności polskiej Łotwy. W istocie zwró- 

cony jest pod innym adresem. 

Trudniej o bardziej nieusprawie- 

dliwiony zarzut. Trzeba mieć, zaiste. 

nader krótką pamięć, by go sławić. 

Przecież terytorja, o które się palrjoci 

łotewscy obecnie troskają 

były w posiadaniu sił zbrojnych pol- 

skich w r. 1920 i zostały przekazane 

Republice łotewskiej rychło po wy- 

zwoleniu ich przez wojska polskie, w 

gdy 
froncie polsko-bolszewickim było dla 

obrony polskiej pomyślne i gdy 

względy strategiczne do tych ustępstw 

nie miały powodu przynaglać. 

Bezzasadność pozorów, których 

imać się usiłują posługujący się na- 

cjonalizmem socjaliści łotewscy, dla 

usprawiedliwienia swych przeciwpol- 

skich poczynań jest oczywistą, wręcz 

bijącą w oczy. I ta strona zagadnienia 

najmniej byłaby ciekawą dla, strony 

polskiej. Wszystko tu jest, jak na dło- 

ni. Natomiast interesującem staje się 

zagadnienie celowości tych poczynań 

dla łotewskiej racji stanu. W tem 

miejscu tkwi istotnie zagadka niełat- 

wa do rozstrzygnięcia. 

rzekoino 

styczniu 1920 r., położenie na 

Są patrjoci łotewscy, wypowiada- 

jący twierdzenia, że Polsce bardziej 

zależy na niepodległości Łotwy, niż 

samym Łotyszom. Obawiać się nale- 

ży, by u podstawy polityki przeciw- 

polskiej nie położona w Rydze podob- 

nych założeń. 

Jesteśmy przyjaciółmi Łotwy. Ży- 

czymy narodowi łotewskiemu  szcze- 

rze rozkwitu kulturalnego i gospodar- 

czego pod dachem własnej niezawisłej 

państwowości. Jest to prawdą niewąt- 

pliwą, obejmuje ona znakomitą więk- 

szość Polaków. 

Ale z tego nie wypływa paradoks 

polityczny, przytoczony wyżej. Łotwa 

ma dla Rzeczypospolitej Polskiej zna- 

czenie tylko o tyle, o ile posiada istot- 

nie niezłomną wolę życia i obrony 

tego życia. O ile posiada pozatem zdoł- 

ność organizowania tej obrony, t. j. 

orjentowania się w otaczającym ją 

świecie i siłach, jakie tam są czynne. 

Niestety, widzimy w tej dziedzinie 

kapitalne niedomagania. Polska by- 

najmniej nie jest postawiona w wa- 

runkach ubiegania się o niezawisłość 
Łotwy, czyli podtrzymywania politycz. 
nie tego państwa bezwarunkowo. W 
tem miejscu, trzeba sądzić, tkwi wę- 

zeł nieporozumienia u tych polityków 

łotewskich, którzy wyznają przyto- 

czony wyżej paradoks. 

W niewątpliwym interesie Łotwy 

leżeć winno — w naszem zrozumie- 
niu — by polska opinja publiczna nie 
przyszła do przekonania, że cichy de- 
fetyzm ma w Łotwie silniejszy grunt, 
niż niezłomna wola życia i zlodność 
zabezpieczenia tego życia, reklamowa- 
ne głośno nazewnątrz. 

Wmyślając się w przytoczony wy- 
żej paradoks, pokutujący wśród nie. 

których mężów stanu Rygi sądzę, że 

pożytecznie będzie wyciągnąć z niego 
konsekwencje i powiedzieć: 

Dzień, w którym Warszawa zrozu- 

miałaby, że Polacy goręcej pragną nie- 
zawisłości Łotwy, niż Łotysi — byłby 

"dniem wykreślenia Łotwy z polskich 

rachub jako podmiotu politycznege. 
Miejmy nadzieję, że dnia tego nie 

wypadnie nam nigdy przeżyć! 4:0. 

Walki na Dalekim Wschodzie. 
Działalność gen. Maa. 

MUKDEN, 23. 11. (Pat). — Gen. 
Maa utworzył nowy rząd w prowineji 
Mai-Lun. Zorganizowana armja gen. 
Maa obecnie zajmuje okolice rzeki 
Nonni na północ od Cicikaru i przy- 

gotowauje się do odparcia ewentual- 
nych ataków japońskich i do marszu 
na południe jak tylko Japończycy roz 
poczną ewakuację. 

Naprężona sytuacja w Czin-Czou. 
MUKDEN, 23. 11. (Pat). — Agen- 

eja Reutera podaje: Naprężona sytu- 

acja zdaje się panować w Czin-Czou. 

Istnieje obawa, iż w tej okolicy doj- 

dzie w najbliższym czasie do starcia 

chińsko-japońskiego. 

Komunikacja kolejowa na linji 
Pekin—Mukden jest od wczoraj unie- 

ruchomiona. Silne oddziały wojsk 

gen. Czang-Sue-Lianga maszerują w 

kierunku Mukdemu i zajmują obec- 

nie Kupang. 

Według doniesień z  otfiejalnyeh 

źródeł japońskich w ezasie walk w 

okolicy An-Gan-Chi i Cieikaru zginę- 

ło 600 żołnierzy chińskich. Zdaje się 

jednak iż liczba ta nie obejmuje wszy 

stkich strat, jakie ponieśli Chińczycy 

w walkach, stoczonych w ciągu Środy 

i czwartku ubiegłego tygodnia. 
EE 

Akcja Ligi 
PARYŻ, 23. 11. (Pat). — Rada Ligi 

Narodów na posiedzeniu odbytem bez 
udziału przestawicieli Chin i Japonji 
rozpatrzyła projekt rezolucji, przypo- 
minający zobowiązania, przyjęte we 
wrześniu r. b. 

Trudna sprawa 
PARYŻ, 23, 11. (Pat). — Członkowie Ra- 

dy Ligi Narodów poświęcili cały poniedziałek 
opracowania rezołucji, która ma być przed- 

stawiona do zatwierdzenia jutro na  ostat- 
niem posiedzeniu Rady. 

T. zw. komitet 12, złożony ze wszystkich 
członków Rady z wyjątkiem przedstawicieli 
Chin i Japonji, zbierał się w poniedziałek 
dwukrotnie na posiedzenie poufne i wysu- 
nął nowy projekt rezolueji, której przyjęcie 
ma oznaczać zakończenie sesji. W rezolucji 
tej mowa jest o komisji ankietowej oraz o 
ewakuacji Mandżurji, przyczem obie te kwe- 
stje traktowane są oddzielnie. : 

Co się tyezy komisji ankietowej, stosun- 
kowo łatwo będzie uzyskać zgodę, wobec te- 

Narodów. 
Rozpatrywany był projekt powoła 

nia do życia komisji badań, złożonej 
z 3 członków. Rezolucja zostanie pra- 
wdopodobnie przedstawiona obu za- 
interesowanym stronom jeszcze dziś 
wieczorem. 

do rozwikłania. 
go, że Chiny na nią zgodziły się, a delegat 
japoński zakomunikował wczaraj ministrowi 
Briandowi warunki rządu japońskiego, któ- 
re nadają się do przyjęcia przez wszystkich. 

Trudniej będzie z kwestją ewakuacji 
Mandżurji. Japonja nie meże wycofać swych 
wojsk, przynajmniej w danej chwili, zaś 
Chiny żądają natychmiastowej  ewaknaeji. 

Żądanie komitetu 12 polega więe na op- 
raćiwaniu w Sprawie ewakuacji tekstu tak 
ogólnikowego, by Japonja mogła się na ten 
projekt zgodzić i na tyłe stanowezego, by 
Chiny tego rojektu nie odrzuciły. Według 
ostatnich wiadomości, komitet nie znalazł 

dotychczas odpowiedniej formuły, któraby 
zadoweliła obie strony. 

   

Memorandum chińskie. 
PARYŻ 23.XI. Pat. — Memoran- 

dum chińskie wręczone w dniu wczo- 
rajszym Radzie Ligi Narodów aprobu- 

je zasadę powołania komisji Śledczej, 
zaznaczając jednak, że środek ten mo- 

że być skuteczny jedynie w tym wsy- 
padku, jeżeli nastąpi ewakuacja wojsk 
japońskich. W przeciwnym razie Chi- 
ny odmówiłyby przystąpienia do bra- 
nia udziały w komisji. 

SKA PRESTO YES TSS 

Ważne narady min. Zaleskiego w Paryżu. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy) 

Donoszą z Paryża, że minister Za- 

leski, korzystając z pobytu w stolicy 

Francji przeprowadza szereg ważnych 

rozmów z członkami gabinetu francu- 

skiego. Dziś rano min. Zaleski odbył . 

dłuższą konferencję z min. Skarbu 

Flandin'em, wieczorem zaś z min. 

Briand'em. 

Jutro min. Zaleski odbędzie kon- 

ferencję z min. przemysłu i handlu 

Rolinem. 

Na konferencjach tych omawiane 

są doniosłe sprawy gospodarcze i po- 

lityczne interesujące oba zaprzyjaźnio- 

ne kraje. 

Min. Zaleski ma zamiar wyjechać 

z Paryża we czwartek lub piątek i 
powróci bezpośrednio do Warszawy. 

Wybery do Sejmu w okręgu Przemyśl. 
Oficjalne dane ze 176 obwodów. 

PRZEMYŚL, 23. 11. (Pat). — Ofic- 
jalne wyniki wyborów ze 176 obwo- 
dów: na listę Nr. 1 padło 38.593 gło- 

sów, Nr. 4 — 8.526, Nr. 7 — 21.747, 
Nr. 1l — 18.850. 

  

Centrolew przed sądem. 
Dwudziesty piąty dzień procesu. 

(Те!. ой własn. koresp. z Warszawy). 

W dniu wczorajszym pierwszy zeznawał 
prof. Marchlewski Do stronnictwa „, Piast 
wstąpił on dopiero po przewrocie majowym 
i z ramienia tego stronnictwa był senatorem 
w poprzednim Sejmie i obscnym. Brał udzia? 

w kongresie „Piasta* w 1930 r., na którym 

przedew tkiem chodziło o sprawy orga- 
nizacyjne eraz obszernie omawiano spraw + 
poszanowania prawa i przestrzegania przeż 
rząd konstytucji. M. in. świadek zeznaje, że 
Witosowi, którego dobrze poznał, zawsze 

chodziło o dobro państwa i narodu. Kiedy 
miały miejsce wypadki majowe Witos pod- 
kreślał, że Polsce przedewszystkiem trzeba 
spokoju. Reprezentował on w partji kierunek 
umiarkowany. 

Zkolei zeznaje ks. Józef Panaś były kape- 

lan II i IH brygady Legjonów. 
Z ruchem ludowym zetkąnł się on jesz. 

cze w dzieciństwie jako syn chłopa galicyj- 
skiego. Po wystąpieniu z wojska w 1927 r. 
został prezesem  „Piasta" na Małopolskę 

Wschodnią, Po omówieniu pokrótce działal- 

ność stronnictwa obszernie przedstawił swój 
pogląd na przewrót majowy i powtórzył zna- 

ną endecką bajeczkę, że akcja przeciwko N. 
D. odbywa się pod hasłem „Precz z jej so- 
jasznikiem chamem Witosem*, za co, zda- 
niem jego, chłopi nie mieli z tego powodu 
pretensji do rządu, domagając się tylka po- 

    

szanowania prawa. Zresztą pod wpływem 
Witosa „„Piast* dążył do legalizacji przewrota 
majowego i dlatego to klub jego głosował za 
Marszałkiem Piłsudskim, jako kandydatem 
na prezydenta Rzeczypospolitej. 

Na pytanie obrony czy Świadek był na 
kongresie Centrolewu w Krakowie odpowia- 

da twierdząco dodające, że rozumiał uchwał 

kongresu w tym sensie, iż winni usłąpić ci, 
którzy łamią prawo. 

W dalszym ciągu długiego zeznania ks 
Panaś obszernie scharakteryzował sytuację 
w Małopolsce Wschodniej, stosunki społeczeń 
stwa polskiego do mniejszości ukraińskiej, 
naświetlając to zagadnienie oczywiście nie. 
korzystnie dla polityki rządu. 

Na pytanie obrony czy obóz rewolucji 
majowej, a obóz Legjonów z 1914 r. to jest 
to samo, odpowiada, że są to rzeczy zupeł- 
nie różne. 

Dalej świadek mówi o działalności Lie- 
bermana w Legjonach podczas procesu le- 
gjonistów w Marmarosz-Szieget. 

PROKURATOR: W toku badania ksiądz 
powiedział, że rewolucja w Polsce trwa w 
permanencie. 

ŚWIADEK: Rewolucja istnieje i w tej 
chwili. 

PROKURATOR: A jak wygląda unja o- 
bronna opozycji przeciwko tej rewolucji, 

  

  

  

Jak wygląda obecnie 
Mukden? 

Daleki Wschód stał się obecnie ośrod- 
kiem zainteresowania. Na stosunkowo ma- 
łym terenie rozpętała się tam walka wiełkich 
mocarstw, walka klas i ras. Sytuacja jest tak 
skomplikowana, że nawet ci, którzy stale 
przebywają na miejscu wypadków, nie mogą 
się odpowiednio orjentować, Walczy się 
bez wypowiedzenta wojny a utarczki kończą 
się zawsze krwawo; dziesiątki rannych i za- 

bitych leży na pobojowisku. Z bronią w ręku 
walczą między sobą żółci a częściowo rów- 
nież biali, którzy więcej jeszcze występują za 
kulisami. Nazewnątrz walka prowadzona 
jest na platformie narodowej. Japończycy 
oświadczają, że bronią swych interesów na- 
rodowych i prestiżu swych obywateli żyją- 
cych w Mandżurji. Komuniści natomiast prag 
ną wykorzystać konflikt dla swych celów i 
dążą do rozpętania na tym terenie walki kła- 
sowej. 

Wszystkie powyższe okoliczności wytwa- 
rzają nadzwyczaj napiętą sytuację, panuje 
olbrzymie zdenerwowanie i nikt nie wie co 
będzie jutro. 

Podróżni przybywający z Mukdenu do 
Charbina opowiadają, że w ostatnich tygod- 
niach Mukden zmienił się tak, że nikt go nie 
pozna. Na każdem kroku spotyka się żołnie- 
rzy, tak, że zdaje się, jakby miasto stało się 
wielkiem obozem wojska. Wypadki odbij 
ją się silnie na życiu miasta. Dzielnica chiń- 

ska zdaje się być wymarła, wszystkie skle- 
py i kramy są zamknięte. Milicja zorganizo- 

wana przez Japończyków a składająca się z 
Chińczyków pilnuje mienia obywateli w dziel 
nicy chińskiej. Komenda wojsk japońskich 
w Mukdenie wydała rozkaz, że po godzinie 
7 wieczorem musi ustać wszelki ruch na uli- 
cach. Pociągi na Linji Pejpin - Mukden kur- 

sują tylko we dnie, gdyż zachodzą obawy, że 
w nocy mogłyby być napadnięte przez ban- 
dytów. Ze względu na to konsulaty zagra- 
niczne polecają swym interesantom, aby uda- 
jąc się do Pejpinu i Tien - Tsinu obrali 
drogę przez Dajren. 

Wypadki rozgrywające się w tych okoli- 
cach przyciągnęły się masy dziennikarzy. Do 

Mukdenu zjechało się setki przedstawicieli 
najrozmaitszych pism europejskich i amery- 
kańskich. Przybyli korespondenci amerykań- 
skich ajencyj telegraficzno - informacyjnych 
ielkich pism jak „New - York Herald", 

„Chicago Tribune“ i t. d. Również p 
angielska ma tu swych przedstawicieli. 
brak nawet dzienn y niemieckich, bo- 
wiem Niemcy uwa i Wschód za te- 
ren swych interest ennikarze  zagra- 
niczni zamieszkują prze nie hotel  „Ja- 
mato“ položony w centrum miasta naprze- 
ciw japońskiego sztabu generalnego. Wojsko- 
we dowództwo japońskie dwa razy dziennie 
udzieła dziennikarzom potrzebnych informa- 
cyj o przebiegu operacyj wojennych. Dzien- 
nikarze korzystają z wolnych przejazdów na 
kolejach Pejpin - Mukden i linji południowo- 
mandżurskiej. 

Korespondenci są przekonani, że ich po- 
byt na Dalekim Wschodzie będzie dosyć dłu- 
gi, gdyż jak przypuszczają konflikt niepręd- 
ko będzie zażegnany. 

      

   
    

    

   

  

    

  

(Centropress) 

    Reperacje 

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

przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
w Wiinie. 7025 

BP EDEPGHD TWW CH BPOGR ZPCZEBGE 

ŚWIADEK: Silna organizacja i zespolenie 
opozycyjnych stronnictw w ramach parla 
mentu w walce z rządem. 

Świadek sen. Głąbiński przywódca Nar. 
Dem. mówi, że idea Centrolewu zaznaczyła 
się już w I Sejmie Ustawodawczym wobec 
wytworzonej sytuacji że albo lewica z cen- 
trum, albo prawica z centrum mogą stano- 
wić większość w Sejmie . - 

Na pytanie obrony świadek mówi o spra- 
wie ukraińskiej podkreślając, że akty sabo- 
tażu były jeszcze przed wojną. Miało to wy. 
raz w strajkach chłopskich w 1901 i 1902 r. 
Mała opieka ze strony rządów okazywana 
społeczeństwu polskiemu w Małopolsce Wsch. 
powoduje osłabienie interesów państwa na 
tych ziemiach. 

OBRONA: Mówiąc o rządach miał pan 
na myśli oczywiście rządy pomajowe? 

ŚWIADEK: Niekoniecznie. I rządy przed. 
majowe nie miały programu i ustalonej linji 
postępowania. "W pewnym momencie św. 
Głąbiński mówi, jak to on był w najbilższych 
przyjacielskich stosunkach z pierwszym pre. 
zydeniem Rzeczypospolitej ś, p. Narutowi- 
czem i dlatego nie może być mowy, aby je- 
go stronnictwo dokonało zamachu na życie 
pierwszego prezydenta. Słowami „moje stron- 

nietwo nie może ponosić za to odpowiedzial- 
ności* usiłuje od odgraniczyć N. D. od spraw 
ców tego morderstwa. 

OBRONA: Czy w Połsce jest obecnie re- 
wolucja ciągła? 

ŚWIADEK: To jest moje stanowisko i mój 
pogląd na istotny stan rzeczy. Dotąd nie 
wiemy do czego zmierzał zamach majowy i 
jaki jest jego pozytywny program. 

OBRONA: Czy opozycja w III Sejmie u- 
ważała, że ma większość w społeczeństwie? 

ŚWIADEK: Tak. Coprawda początkowo 
było inaczej, gdyż stosunki w państwie by- 
ły nieszczególne za dawnych rządów i prze- 

wrót majowy miał znaczne oparcie w spo- 
łeczeństwie. r 

TTT UETAK T A AAEKTINITIK PTSS 

PAMIĘTAI ŽE 9 GRUDNIA UDZIE- 

LAJĄC DANYCH KOMISJI SPISO- 

WEJ ZDASZ EGZAMIN Z WYRO- 

BIENIA OBYWATELSKIEGO. 
CEE PSAS STS ISTAT, 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
WYBORY DO REPREZENTACJI STUDENC- 

KIEJ W KOWNIE. 

W sobotę i niedzielę odbywały się w Ko- 
wnie wybory do reprezentacji studenckiej. 
24 listy zbłokowały się w 6, między któremi 
toczyła się ożywiona walka. Plakaty studen- 
tów — Pelaków były kilkakrotnie zrywane. 

W głosowaniu krało udział 69 proe. ogó- 
łu studentów. W rezultacie wyborów 12 man 
datów uzyskało ugrupowanie chrześcijańsko- 
demokratyczne, 9 mandatów Żydzi, 5 m. na- 
rodowey, 5 m. blek organizacyj wydziało- 
wych, 3 mandaty — Polacy, 4 m. ludowcey i 
socjaliści oraz 10 ugrupowań otrzymało po 
jednym mandacie. 

DYMISJA. 

Poseł litewski w Tallinie Malinauskas po- 
dał się do dymisji. 

OPINJA NIEMIECKA O SĄDOWNICTWIE 
LITEWSKIEM. 

Opinja litewska jest poruszona nowym 
nietaktem, jakiego dopuściły się władze kłaj- 
pedzkie. Podczas rozprawy sądowej w Kłaj- 
pędzie jeden z adwokatów niemieckich dr. 
Borchert użył wyrażenia, że na Litwie pa- 
nują w dziedzinie sądownictwa azjatyckie 
obyczaje. Ani przewodniczący, ani prokura- 
tor nie udzielili adwokatowi napomnienia. 

DEMONSTRACJA ROBOTNIKÓW W KŁAJ- 
PEDZIE. 

Robotnicy — Litwini w Kłapedzie urzą- 
dzili demonstrację uliczną domagając się wy- 
dania im paszportów kłajpedzkich, dających 
prawo korzystania z ubezpieczeń spolecz- 
nych, które dotąd są dostępne jedynie oby- 
watelom obszaru autonomicznego Kłajpedy. 

Zgon. sen. Zaglenicznego. 

Tel. od wł kor. z Warszawy 

W Warszawie zmarł dnia 22 b. m. 
sen. Jan Zagleniczny prezes Związku 
Cukrowników byłego Królestwa Pol- 
skiego, Wołynia, Małopolski i Śląska, 
prezes Rady Banku Anglo-Polskiego i 
wiceprezes Banku Cukrowników. 

Zmarły był jednym z najbardziej 
zasłużonych działaczy i organizato- 
rów cukrownietwa w Polsce. 

Zgon Loucheura. 

PARYŻ P. A. T. —B. minister Lou- 
cheur zmarł w dn. 22 b. m. o godzinie 
14 m. 30. 

Deputowany Loucheur był 10-cio- 
krotnie ministrem. W roku 1922 pod- 
pisał on wraz z Rathenauem, niemiec- 
kim ministrem odbudowy, układy t. 
zw. wiesbadeńskie. Zmarły polityk na 
leżał do grupy lewicy radykalnej. 

Rządowi estońskiemu grozł 
częściowe przesilenie. 

TALLIN, 23. 11. (Pat). — W zwią- 
zku z ostatniemi zarządzeniami rzą- 
dowemi, regulującemi politykę finan- 
sową państwa, rządowi estońskiemu 
grozi częściowe przesilenie. Minister 
finansów Pung wskutek nieporozu- 
mień, wynikłych na tem tle między 
nim a pozostałymi członkami gabine- 
tu, złożył podanie o dymisję. 

  

Cenny dar. 

WARSZĄWA 23.XI. Pat. — W u- 
biegłym tygodniu przywieziono do 
Warszawy jeden gram radu. ofiarowa- 
nego przez Marję Skłodowską-Curie 
instytutowi jej imienia, który pow- 
staje w Warszawie do walki z rakiem 
i innemi nowotworami złośliwemi. O- 
trzymany dar przedstawia wartość 
pół miljona złotych. 

Jest to największa _ dotych- 
czas ilość radu w Polsce, przewyższa- 
jąca wielokrotnie ilości posiadane 
przeciętnie przez nieliczne zakłady 
lecznicze w kraju. > 

Giełda warszawska z dnia 23.Xi. .г 
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Listy z Warszawy. 
„Biej żidow, spasaj Rassiju"l 

Hasło to, w zmienionej, oczywiś- 
cie, formie, przeleciało przez audy- 
torja wyższych zakładów: naukowych 
Wiednia, Berlina, Budapesztu i — aby 
zadość się stało zdaniu Słowackiego 
o małpie i papudze narodów — grom- 
kiem odezwało się echem w uczel- 
niach polskich. Powtórzył je „akade- 
mik* krakowski, poznański, wileński, 
no i — naturalnie — warszawski. 

Sądząc z tego, co podają gazety, 
ruchawka ta najgwałtowniejsze przy 
brała formy i najtragiczniejsze dała 
rezultaty w Wilnie. Tu, w Warszawie, 

dramat co chwiła mieszał się z farsą. 
Bezprzykładna głupota aranżerów he- 
cy naraziła kilkakrotnie „pogrom- 
szczyków* na to, że z bijących prze- 
mieniali się w bitych. Oto np. jedna 
z band burszowskich zapędziła się aż 
gdzieś na ulicę Ptasią, gdzie królują 
żydowscy tragarze. Żywioł zdziczały, 
używany do porachunków partyjnych 
o co „Robotnik* często procesuje „Бе- 
besowców:'', sprawił (jak się mówi po 
warszawsku) grzanie młodocianym 
awanturnikom, których z opresji ra- 
tować musiała policja. . 

   

Bardzo jest dla obecnych nastro- 
jów Warszawy charakte 1 
fakt, że akcja młodzieży, nazwana 
przez „Gazetę Warszaw „walką o 
wyzwolenie duszy polskiej z pod za- 
bójczej suggestji żydowstwa* — nie 
poruszyła absolutnie mas. Hasła po- 
gromowe nie trafiły do duszy roboini- 
ka, który niekiedy nawet odpowiadał 
na nie szyderstwem. Sam byłem świad 

kiem takiej oto drobnej, ale bardzo 
znamiennej scenki. Ulicżą Wilezą kro- 
czą trzej ichmoście z waszecia ubra- 
ni. (Miałem wrażenie, jakby nieco by- 
li pod dobrą datą). Wtem spotykają 
młodzieńca w białej czapce. Na jego 
widok, wesoła trójka przystanęła, a 
jeden z kompanów woła: „Bij Żydów, 
balwanie“. 

Student zbaraniał. Roześmieli mu 
się w nos i powędrowali dalej. Bo, 
rzeczywiście, trudno sobie wyobrazić 
<oś bardziej bezmyślnego od tego no- 
wego tumultu. Dość przypomnieć so- 
bie, że akurat w chwili obecnej — z 
racji toczącego się procesu Centrole- 
wu — opozycja „narodowa podaje 
się wciąż za bojownicę praworządnoś. 
<i, za niezłomną zwolenniczkę prze- 
strzegania dotąd obowiązującej kon- 
stytucji... 2 

Aż tu raptem — lagi w garść i haj- 
że na ustawy konstytucyjnel 

Bo przecież owa konstytucja gwa- 
rantuje równe prawa wszystkim oby- 
watelom Rzplitej bez różnicy wyzna- 
nia i pochodzenia. 

I gdybyż bodaj tą drogą można 
było coś istotnego osiągnąć!... Gdy 
by naprawdę dusza i myśl polska 
znajdowała się — jak twierdzi „Gaz. 

   
« 

      

Warsz.* — pod zabójczą  sugestją 
żydostwa, z pod której wyzwolona 
być może pałkąl.. Wszystko to oczy- 
wiste bzdury. Nie ulega wątpilwości, że 
Żydzi, stanowiący niespełna 10 proc. 
mieszkańców Rzplitej, skupieni głów- 
nie w miastach (w Warszawie jest 
ich blisko 30 proc.) niejaki wpływ 
wywierają na kulturę umysłową kra- 
ju. Bez porównania jednak większy 
wpływ na nich samych wywiera kul- 
tura polska. To, co endecja nazywa 
sugestją żydowską, są to z regulv 
przenikające do nas z zachodu postu. 
łaty demokracji i wogóle postępu. Dla 
ich zwalczania, reakcja ucieka się do 
demagogicznego: przypisywania + im 
pochodzenia żydowskiego. 

Ale przypuśćmy na chwilę, że i- 
stotnie wszystkie „radykalnė“ nowin- 
ki są wytworem myśli żydowskiej, 
która niemi zaraża duszę polską. Przy 
puśćmy, powiadam. Co na to poradzi 

   

numerus cłausus? Toć istniał on w 
Rosji. Dużo pomógł. Nieprawda? 

Gdyby endecja umiała myśleć kon- 
sekwentnie do końca, powinnaby pro 
pagować wytłuczenie wszystkich Ży- 
dów co do nogi. Ale to tak, żeby ślad 
po nich zaginął. I nietylko tych, któ- 
rzy oficjalnie do gmin  starozakon- 
nych należą; lecz zastępy rodzin ne- 
ofickich, zaczynając od frankistów, 
jako też mieszańców. Napewno bo- 
wiem w umysłowości ich tkwią ele- 
menty semickie, które stąd najłatwiej 
przedostają się do dusz polskich. 

Dopóki takiego hasła antysemi- 
tyzm nasz nie ma odwagi ogłosić -- 
wszelakie występy w rodzaju ostat- 
nich tumultów „akademickich uznać 
trzeba za błazeństwo. 

Mimo wszystko, obecny popis en- 
decji ma jedną bardzo dobrą stronę. 
Pokazał on całej lewicy społecznej, 
jak mądre i humanitarne mielibyśmy 
rządy, gdyby sanacja z rąk wypuści- 
ła władzę. Bo nikt się chyba nie łu- 
dzi, że w wolnej o nią walce Endecji 
z Centrolewem ten ostatni wyszedłby 
zwycięsko. Jeżeli miał on większość 
w przedostatnim Sejmie, to tylko dzię 
ki rozbiciu Endecji przez Blok Bez- 
partyjny. 

Otóż z tej właśnie prawdy opinja 
Warszawy dziś zdaje sobie sprawę. 
Prawicowa opozycja dała klasyczny 
pokaz swego poczucia praworządnoś. 
ci. 

Jednocześnie pokazała. się jeszcze 
rzecz inna. Mianowicie, że wpływy 
Endecji ogromnie w samej stolicy 
zmalaty. Chwali się Ona, i słusznie, że 
rej wodzi śród młodzieży akademic- 
kiej. Istotnie, przekonaliśmy się że 
tak jest i że ślicznie tą młodzieżą kie- 
ruje. Ale co dalej? Poza młodzieżą 
akademicką stolica ma jeszcze trochę 
innej ludności. Pamiętamy doskona- 
le, jak owa pozostała ludność wrażli- 
wa była ongi na demagogję dwugro- 
szową, jąk łatwo wywołać pogromo 
we nastroje; pamiętamy, jak — na 
komendę z ulicy Zgoda — chuliganer- 
ja brykała po mieście, wyrzucała z 
tramwajów osoby o rysach semickich 
(przyczem dostało się też jakiemuś 
księdzu); pamiętamy, jak tłum obrzu- 
cał kamieniami posłów, śpieszących 
na Zgromadzenie Narodowe, jak witał 
wyzwiskami „żydowskiego parobka...* 

A dziś co?.. Dudki z zielonemi 
wsłążeczkami — cała armia. 

Tak przynajmniej rzecz przedsta- 
wia się w Warszawie. Dodać przytem 
trzeba, że — niewiadomo z czyjej ini- 
cjatywy i w cžyim interesie prasa 
przejaskrawiała, a nawet zmyślała 
niektóre pałkarskie „wyczyny* mło- 
dzieży. Opisano np. o pobiciu pary 
uczniów — Żydów w Szkole Drama“ 
tycznej, co jednak wcale nie miało 
miejsca. W tej samej uczelni (Kon- 
serwatorjum Państwowem) zjawił się 
jakiś agitałor na lekcji chóru, ale go 
prof. Raczkowski wyprosił za drzwi 
i na tem się skończyło. Zmyślone wy- 
padki notowała również prasa łódzka. 
Naprzykład o jakichś awanturach w 
tamtejszej Szkole Kupieckiej, gdzie 
spokój wcale nie był zakłócony. Wi- 
dać stąd, że komuś zależało na tem, 
by skandał większe przybrał rozmia- 
ry, aniżeli to się udało w tych mia. 
stach zaaranżować. 
‚ Hasło: „biej żidow, spasaj Rassi- 
ju!“, które nie ocaliło rosyjskiej re- 
akcji, żadnej innej już się chyba nie 
przysłuży. Kło się co .do tego łudzi, 
wydaje sobie tylko testimonium pau- 
pertatis, 

  

Benedykt Hertz, 

Popierajcie Ligę Morska 

{ Rzeczna! 

KSU RÓJ. BAR 

2 Muzyki 
„Lalka“ oper tha Audranta w Teatrze 

na. Pokulanee, 

„Lalka* Audran'a! Operetka z dru. 
giej połowy zeszłego stułecia. Operetka 
(francuska) w szlachetnym stylu; hu 
mor i pogoda tekstu, humor i pogoda 
w muzyce. A muzyka ta, choć bez ko- 
turnów, przebiegająca płąsającą sto- 
pą rozwesełoną scenę, była muzyką. 
kształtowaną ręką umiejętną, muzyką 
o inwencji bogatej, mełodji potoczystej 
instrumentowaną pomysłowo i barw- 
nie. To styl operetek  Offenbacha, 
Planguett'a. Audran wprawdzie nie 
dorównał talentowi tamtych, styl ten 
jednak wykazał w pełni, muzykę dał 
dobrą. Taką też jest jego „LŁalka* — 
w oryginale. 

To, cośmy widzieli, jako ostatnią 
prem jerę Teatru na Pohulance, było-— 
jako muzyka — szatą o okrojonych 
rozmiarach i o przygaszonych bar- 
wach skromnej orkiestracji. W takiej 
też formie operetka ta, wymagająca z 
reguły wykonawców specjalistów — 
śpiewaków operetkowych, stała się 
możliwą do .wykonania przez zespół 
artystów dramatycznych, ad hoc wy- 
ćwiczonych do ról sobie powierzonych. 

I trzeba przyznać, że z wykonania 
tak przystosowanego widowiska, nasz 
personel dramatyczny wywiązał się 
zupełnie dobrze. - Najważniejsze role 
śpiewne miał p. Brygiewicz (Lancelat) 
i p. Szurszewska (Alicja). P. Brygie- 
wicz był jedynym wyjątkiem wśród 
wykonawców, dla których teren ope- 
retki wydaje się być terenem właści. 
wym: obdarzony głosem dźwięcznym, 
modulowanym umiejętnie i muzykał- 
nie, posiada też zdolności w zakresie 
„gry scenicznej, i czyni to ze swobodą i 
sympatycznym umiarem. P. Szurszew- 
ska, odtwarzając sumiennie partję wo- 
kalną swej roli, pozatem grała ją z 
przemiłym wdziękiem i ujmującą na- 
turalnością; a że wyglądała, jako lalka 
prześlicznie, więc się pod jej adresem 
bardzo szczerze ręce widzów składały 
do oklasków. 

W interpretacji p. Jezierskiego, po- 
stać mistrza—wytwórcy łalek miała 
najtrafniej ujęty styl, najwłaściwszy 
ton, oraz specjalny kołoryt: ; plastyka 
gestu, j modulacja dykcji miały tu 
swoją dobitną charakterystykę. 

Należałoby jeszcze wymienić tu ca 
ły szereg naszych utalentowanych ar- 
tystów, którzy w mniejszych rolach 
przyczynili się do doskonałej całości 
A całość ta w reżyserji p. Radulskiego, 
z naiwnej fabuły 0 narzeczonej, podsta 
wionej zamiast lalki — automatu, po- 
trafiła raz poraz przeistaczač się bądž 
w nieszablonowe ewołucje zbiorowe, 
bądź w feeryczne wibrujące ruchem i 
roześmiane sceny finalne. 7 

A teraz o tem, co było najistotniej- 
szym bodźcem tego ruchu i tej wibra- 
cji. Orkiestrowa partja „Lałki* choć 
odtworzona przez skromny zespół, by- 
ła pod kierunkiem p. Szczepańskiego 
wystudjowana precyzyjnie, i oddana 
z dużem poczuciem smaku, subtełnemi 
akcentami, a tam, gdzie należało — 7 
pełną ognia werwą. 

Kołoryt ten dobrze się uzupełniał z 
barwnością dekoracyj p. Makojnika. 

"Tym sposobem „Lalka we wszyst- 
kich szczegółach swej złożonej całoś- 
ci tworzy widowisko barwne, pogodne 
uśmiechnięte i ruchliwie ożywione. 

    

TWEN 
górnośląski 

poleca Witno, Jagiellońska 3 
firma DEULL Telefon 8-11. 

SAASTRTS STI РОЕЕЛ 

Wystawa zbiorowa p. J. Horyda. 
Otwarta w Kasynie garnizonowem 

przy ul. Mickiewicza 23 wystawa p. 
J. Horyda jest zjawiskiem bardzo do- 
datniem. Młody artysta, uczeń wileń- 
skiego Wydziału Sztuk Pięknych U. S. 
B. a w szczególności prof. L. Slendziń- 
skiego, za talent i postępy wyróżniony 
dostał się po skończeniu Wydziału do 
Paryża, gdzie ostatnio przebył lat pa- 
rę i co nie jest łatwem, — miał moż- 
ność urząd. tam parę wystaw swo- 
ich i zyskać pochlebne krytyki. Choć 
pobyt w stoilcy francuskiej wycisnął 
na nim swe zdecydowane piętno i to 
jest generalną cechą jego obecnego po- 
kazu, to na korzyść jego policzyć na- 
leży, że nie poszedł śladem wielu in- 

nych młodych cudzoziemskich mala- 
rzy, którzy naoślep rzucają się tam w 
objęcia jednego kierunku, jednego z 
ostatnich „derniers cris*, aby zagrze- 
bać w nim indywidualność a co najgor 
sze, dalszą objektywną pracę nad so- 
Ъа samym nad wszechstronnym roz- 
wojem. Liczne i dobrze ilustrowane 
<zasopisma artystyczne zagraniczne 
jak L'amour le FArt, L'art vivant, Le 

* €rapouillot, Die Kunst fuer Alle i róż- 
ne inne publikacje dostępne w Wilnie, 
ułatwiają nam stały przegląd tego, co 
się dzieje w sztuce nad Sekwaną. War- 
to, aby ci którzy zainteresowali się wy- 
stawą p. Horyda, wzięli te czasopisma 
«lo ręki dla porównania. Wynikają z 
tego ciekawe wnioski ogółem pochleb - 
ne dla artysty. Paryż jest wielkim jar. 
markiem, roi się w nim od haseł i pro- 
gramów, — łatwo doznać złudzenia. 
że to chaos. Kto oglądał w oryginale 

  

   

    

lub reprodukcji dzieła i powiedzmy 
lepiej przeważnie tylko „prace“ cudzo- 
ziemców ulegających wpływowi Pary- 
ża, tego uderzy dezorjentacja w jaką 
oni wpadają, wynaturzenie wynikają- 
ce stąd, że „na surowo* wskakują w 
wielki tygiel prób i dążeń które ma 
swoją przeszłość i ewolucję o wiel 
dłuższą i głębiej rozważaną przez ar- 
tystę Francuza, aniżeli owe nagłe na- 
śladownictwa. W. rezultacie w wiel- 
kiej liczbie prac tego napływowego w 
Paryżu elementu uderza nas popadanie 
w krańcowość, czy to aby na siebie 
zwrócić uwagę czy też dla braku przy - 
gotowania i kultury, którą należałoby 
nabyć w domu, w ojczyźnie, zanim się 
pojedzie nad Sekwanę, aby w niej 
zbyt łatwo z upojenia nie przejść da 
upicia, zachłyśnięcia i topienia siebie. 
Nie bardziej pouczającego jak n. p. w 
Muzeum szczukinowskiem w Moskwie 
oglądać rosyjskich naśladowców Pi- 
cagso'a który sam pochodzi z rodziny 
zbyt długo siedzącej na Zachodzie i 
sam zbyt głęboko przetrawił wielowie- 
kową kulturę romańską, aby nie był 
jej współwyrazicielem. Otóż pomimo 
całej jego rewolucyjności, pomimo 
gwałtownych uproszczeń rysun- 
ku uderza on starą kulturą choćby w 
samem komponowaniu i stopniowaniu 
kolorytu. Porównani z nim naśladow- 
cy, przykro to powiedzieć, ale są wręcz 
chamscy, albo przynajmniej dziwacz. 
ni, sadzący się, a nieszczerzy. 

Podobne mniej lub więcej smutne 
myśli przychodzą, gdy się ogląda zma- 
nierowane „wyczyny malarskie in- 

    

    

nych „paryżujących* cudzoziemców, 
zwłaszcza Niemców. Zabawnie wkoń- 
cu ujawnia się, że jadą do Paryża poto 
aby zamiast odczuć głębię artystycz- 
nej grupy, tych Polaków, którzy po- 
poprzez najbardziej śmiałe koncepcje 

   
„Portret M-lle S. B.* pendzla J. Horyda 

fot. $. Loadyński, Paryż. 

ŻA 
naśladowców i karykaturzystów nie- 
świadomych. 

— naśladować cudzoziemskich Par) 

    

P. Horyd należy do wręcz przeciw- 
nej grupy, tych polaków którzy po- 
przez najnowsze hasła odczuli powagę 
umiar, wdzięk, urok i smak tego, co 
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JEDWABIE, CHODNIKI, 

Wielki 

JÓZEF KŁODECKI 
ZAMKOWA Nr. 7 (obok kościoła św. Jana) TELEFON 9-28 

Połeca po cenach bezwzględnie niskich: 
FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i pluszowe, PODUSZKI, płótna 
bieliźniane, bieliznę damską, męską, kamizelki wełniane i pullowery, 
galanterję. Wełny na suknie, płaszcze i materjały na ubrania męskie. 

Resztki w wielkim wyborze. 

DYWANY. WYPRAWY ŚLUBNE. 
> wybór wszelkich towarów. 

TUwaga! Dla młodz. szkolnej materjały na-mundurki i fartuszki z rabatem. 
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d 19 złotych 
kostjumy narciarskie treningowe są już do nabycia 

« Połskiej Składnicy Galanteryjnej | 
FRANCISZKA FRLICZKI Zamkowa 9, tel. 6-46. | 

Kiedy zostaną wznowione wykłady 
na U. S. B.? 

Wezoraj u J. M. rektora USB in- 
terwenjowała delegacja młodzieży a- 
kademickiej w osobach przedstawicie. 
la Bratniej Pomocy, Koła Medyków i 
Młodzieży Wszechpolskiej w sprawie 
zwołania ogólno-akademickiego wie- 
cu i wznowienia wykładów. 

J. M. rektor Januszkiewicz zako- 

  

munikował delegacji. że nie widzi us- 
pokojenia w umysłach młodzieży i 
nie ma żadnej. w tym względzie gwa- 
rancji wobec czego nie może się zgo- 
dzić na urządzenie wiecu, co się zaś 
tyczy wznowienia wykładów to spra- 
wa ta zdecydowana dotąd nie została. 
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Akcja pomocy bezrobotnym 
pracownikom umysłowym. 
Myśl dobrowolnego opodatkowania się 

funkcjonarjuszy państwowych na rzecz bez- 
robotnych, podjęta samorzutnie przez cały 
stan urzędniczy, realizowana już jest na te- 
renie w: kich instytucyj państwowych w 

Wilnie. Z niektórych urzędów wpłynęły już 
ofiary, złożone. przy. sposobności wypłaty 
poborów na 1 listopada. 

W przedmiocie akcji na rzecz bezrobot- 
nych odbyła się w S. U. P. z inicjatywy te 
go zrzeszenia urzędniczego narada, w któ- 
rej wyniku wystosowano apel do ogółu ko- 
legów i wybrano dla kierownictwa akcją 
komitet porozumiewawczy, złożony z p. p 
Kozłowskiego jako przewodniczącego, oraz 
Ciuńskiego i Płużańskiego. Norma dobro- 
wolnego opodatkowania się wynosi prze- 
ważnie pół procent poborów i bywa w nie- 
których instytucjach progresywnie zwiększa 
na, odpowiednio do stopni służbowych. 
Urzędnicy postanowili wziąć czynny udział 
w pracach Wojewódzkiego Komitetu do 
Spraw Bezrobocia. Równolegle jest w toku 
akja zajęcia się losem specjalnie bezrobot- 
nych urzędników i urzędniczek. 

W' sobotę odbyło się pod przewod- 
nictwem p. wojewody Beczkowicza zek:ra- 
nie szefów urzędów i banków państwowych 
którzy przedstawili stan akcji zbiórkowej 
w podległych im instytucjach. - 

# relacji reprezentanta Wojewódzkiego 
Komitetu do Spraw Bezrobocia okazało się, 
że zanosi się na bezrobocie większe, niż 
przypuszczano. Dokładna rejestracja bezro- 
botnych jest na ukańczeniu. Komsje t. zw. 
kwalifikacyjne badają, czy i jaką pomoc da 
ny petent ma otrzymać. Organizacje, dzia- 
łające na własną rękę, winny swą akcję 
pomocy uzgodnić z Komitetem Wojewódz- 
kim. 

Komitet wojewódzki jest już dziś w moż 
ności wydawania 3 tysięcy obiadów dzien- 
nie. Dużą pomoc niesie wojsko, wydając 
do 400 obiadów dziennie. Akcja komitetu 
obejmie rozdawnictwo produktów, odzieży, 
opału, pomoc lekarską i t. d. Koszt, preli- 
minowany jest na 1400 tysięcy złotych, z 

      

   

czego połowę ma wyasygnować centralny 
komitet warszawski, drugą połowę musi 
zebrać Wileńszczyzna własnym wysiłkiem. 
Do akcji pomocy będą wciągnięte wszyst- 
kie sfery społeczeństwa, przemysł, handel i 
rolnictwo, instytucje finansowe, zawody 
wolne. robotnicy, rzemieślnicy, pracownicy 
umysłowi i t, d. Z pomocą Śpieszą wszyscy. 
Opodatkowali się urzędnicy, kluby, stowa- 
rzyszenia, opodatkowane będą bilety wido- 
wisko, rachunki restauracyjne 1 . d. Za- 
krzątnieli się gorąco pracownicy kolejowi 
na terenie całej Wileńszczyzny i pomoc ich 
obliczana jest na sumę zgóra 10 tysięcy. 
Pocztowcy podpisali deklaracje, w których 
zgadzają się na potrącenie składek na bczro 
botnych przy wypłacie poborów. W listopa- 
dzie zebrali pocztowcy 1400 zł. Lasy Pań- 

stwowe ofiarowują 5.800 metrów drzewa 
opałowego na warunkach ulgowych Dyrekcja 
Lasów za pośrednictwem nadleśnictw zajęła 
się zbiórką w. zedsiębiorców leśnych, 
dostawców male с 

Akcja pomocy bezrobotnym objęła już ca- 

        

     
  

nawskroś francuskie w swym duchu. 
Wybór drogi nie był łatwym. Odrzu- 
cając sztuczną nieraz i niczrozumiałą 
nomenklaturę nowych kierunków, na- 
leży zaznaczyć, że poza nudnymi szko- 
larskimi akademikami, którzy jak 
ciężki bagaż włoka się zawsze za po- 
chodem sztuki naprzód, — Paryż w 
malarstwie, przy całej długości i roz- 
maitości skali programowych — од- 
cieni, dzieli się dziś na dwie zasadni. 
cze grupy. Jedną, która wbrew wszel- 
kim słusznym zastrzeżeniom jest bliż 
szą duchowo źródłu, z jakiego ewolu- 
cyjnie wychodzi, impresjonizmu, — 
i drugą, nawskroś odmienną, różnemi 
drogami zbliżającą się do wielkich ha- 
seł głębiej pojętego klasycyzmu. Pier- 
wsza, uderza ponad wszystko skłon- 
nością do tego co w malarstwie jest 
małowniezością. łotnością, wizyjnoś- 
cią i tędy zwiewnie chwilowem, błv- 
skawicznem. a przez to wyraża też 
całe zawrotnie szybkie tempo życia 
wiełkiej stolicy zachodu. Kierunek ten 
nie używa rysunku do modelowania 
bryłowatości przedmiotów lecz do lek- 
kiego uchwycenia płynności zjawisk. 
i. — jedynie, — do zaznaczenia, szkieo 
wo ale świetnie ich istoty; w barwie 
zas wspomaganej świadomie grafic: 
nemi efektami, do rzucania zasadni- 
czych plam prężnych ałe i rozlewnych 
lub omgłonych jak nadsekwańskie pej- 
zaże, opalizujące w nasyconem wilgo- 
cią powietrze. Mamy tu całą plejadę 
stopniowaną od najbardziej zwiew- 
nych jak Segonzac i Pascin do pośred- 
nich pełnych gwałtownych uproszczeń 
kolorystów, jak Van Dongen aż po naj- 
bardziej uderzających siłą barwnego 
wyrazu i rozkładu zdecydowanych 

    

    

      

   

    

-cieniu i 

łą rzeszę urzędniczą, a jej reprezentanci wez 
mą czynny udział w pracach Komitetu Wo- 
jewódzkiego, zarówno w przedmiocie zbiór- 
ki ofiar, jak i podziału zebranych środków, 
które zasadniczo koncentrować się będą w 
Wiłeńskim Wojewódzkim Komitecie. 

U p. Wojewody odbyła się również w so- 
botę konferencja dyrektorów banków pań- 
stwowych, którzy zamierzają zwrócić się do 
swych central o przeznaczenie stałych kwot 
na rzecz Wileńskiego Komitetu Wojewódz- 
kiego do spraw bezrobocia. 

Posiedzenie inauguracyjne 

Wojewódzkiej Komisji 
Spisowej. 

Dnia 23 listopada b. r. odbyło się w ma. 
łej sali konferencyjnej Urzędu Wojewódz- 
kiego posiedzenie inauguracyjne Wojewódz- 
kiej Komisji Spisowej, Zebranie zagaił w 
zastępstwie nieobecnego p. wojewody p. wi- 
cewojewoda M, Jankowski, informując po- 
krótce zebranych o akcji przygotowawczej 
na terenie województwa wileńskiego do pow. 

        

   
szechnego spisu ludności zwracając się a- 
pelem do członków Wojewódzkiej Komisji 
spisowej o współpracę w zakresie propagan. 

   
   

dy spisu, ktć w chwili obecnej jest jed. 
nem z najważniejszych zadań państwowych. 
Następnie wojewódzki komisarz spisowy p. 
radca W. Piotrowicz wygłosił referat o zna. 
czeniu, technic. zadaniach II powszechnego 
spisu ludności, informując komisję o przebie 
gu przygotowawczych prac spisowych, o po- 
dziale na okręgi spisowe i doborze komisarzy 
spisowych oraz nakreślając w ogólnych za- 
rysach program prac i zadania, oczekujące 
Wojewódzką Komisję Spisową, w zw 
z mającym się odbyć spisem. Zkolei wywią- 
zała się dłuższa dyskusja, w której zabierali 
głos. pp.: Helena Romer-Ochenkowska, prc- 
zes Zygmunt Bortkiewicz, naczelny komisarz 
spisowy na m. Wilno dr. Teodor Nagurski, 
Antoni Nekanda - Trepka, dyr. Witold Hu- 
lewicz, dr. Adolf -Hirschberg, dyr. Tobjasz 
Bunimowicz, pos, Stanisław Dobosz, red. Ja- 

nusz Ostrowski podając szereg projektów. 
wykonania prac propagandowych w związku 
ze spisem ludności na terenie województwa 
wileńskiego. Wysunięte projekty zostały pod- 
dane dyskusji, poczem na poruszone pyta- 
nia udzielił odpowiedzi wojewódzki komi- 
$arz spisowy radca Piotrowicz. Zebranie ina- 
uguracyjne Wojewódzkiej Komisji Spisowej 
zamknął przemówieniem p. wicewojewoda 
Jankowski, dziękując zebranym za przyby. 
cie oraz zaznaczając, że wszystkie projekty 
zostaną poddane rozwadze i nawołując ze- 
branych do ścisłej współpracy z władzami 
spisowemi i Urzędem Wojewódzkim. 

Kryzys częstokroć wynika z nie- 

  

   

  

   

    

znajomości sił gospodarczych Państ- 

wa. Pamiętaj, że zapobiegnie temu 

prawidłowo przeprowadzony Pow- 

szechny Spis Ludności. 

Nr. 272 (2żi4) 

Przeciwko interwencjom za- 
granicznym na rzecz Żydów 

polskich. 
Popołudniowe wydanie „Momentu*, War- 

r Radjo z dnia 20 listopada podkreśla 
dowóleńiem decyzję Związku gmin ży- 

dowskich w Anglji, aby nie interwenjować 
u rządu polskiego w sprawie ekscesów an- 
tyżydowskich bez uprzedniego porozumie- 
nia się z Żydami polskimi. Dziennik przypo- 
mina, że niejednokrotnie już wskazywał na 
takie interwencje zagraniczne, jako na zja- 
wisko nietylko szkodliwe i niepożądane, lecz 
ubliżające dla Żydów polskich. 

„Polska — pisze dziennik — nie jest 
Persją lub dawną Turcją, ani carską 
Rosją, dokąd przybywali wielcy Żydzi ze 

świata, Żydzi, z którymi można było mó- 
wić i z którymi chciano mówić 
to byli naszymi obrońcami. My 
polscy) byliśmy wówczas biernymi i 
niemymi widzami. Sami nie mogliśmy 
mówić i nie wolno nam było mówić. 
Dziś żyjemy w zupełnie innych warun- 
kach. Dziś możemy sami mówić i in- 
terwenjować, dzić nie potrzebujemy ob- 
cych orędowników... Dziś władza czyni 
wszystko, eo tylko możliwe, aby sytuację 
opanować, i dlatego wszelka obea inter- 
wenceja ubliżająca jest dla i dla tych, 
u których się interwenju (W.1.P) 

POETY RIAA OE OTOP ZNEKREEOOZIRCZE 

Otwarcie i poświęcenie Miej- 
skiego Zakładu Badawczo- 
Leczniczego dla chorych 

na raka. 
W. niedzielę dnia 22 b. m. otwarty zo- 

stał w sposób uroc. i poświęcony w do- 
mu przy ul. Połockiej 6 nowy Miejski Zak- 

wczo-Lecznicy dla Chorych na ra- 
ęcenia dokonał ks. arcyb. metr. 

Jałbrzykowski w asystencji ks. prob. Kre- 
towicza, i zastępującego p. wo- 

jewodę p. wice-wojewodę M. Jankowskiego, 
ks. bisk. dr. Bandurskiego, ks. bisk. Michal- 
kiewicza, rektora USB prof. Januszkiewicza, 
przybyłego z Warszawy wice-prezesa Polskie 
go Komitetu Zwalczania Raka dr. Bronisława 
Wejnerta, prezesa Czerwonego Krzyż p Lud 
wika Uniecho iego, prof. Michejdy, . na- 
czelnika Rudzińskiego, szefa sekcji zdrowia 
dr. Maleszewskiego, kier. Wydz. Opieki p. 
Majewskiego, licznego grona prof. medycyny. 

Nowy zakład jest czwartą tego rodzaju 
placówką w Polsce po Warszawie, Łodzi i 
Lwowie. Pozostaje pod kierownictwem prof. 
USB dr. Kazimierza  Pelczara. Instytucja, 
mogąca pomieścić narazie 40 chorych, po-. 
siada już swoje obserwatorjum  chemicz- 
no-serologiczne i ma otrzymać również zak- 
łąd rentgenowski. Powstanie swe zawdzięcza 
nowy zakład energicznej inicjaty Wileń- 
skiego Komitetu dla Wałki z Rakiem, pod 
prezesurą dyrektora Białasa, którego zastęp- 
cą jest prof. Michejda. Umożliwił powstanie 
zakładu rząd, przyczyniając się wydatną do- 
tacją, dzięki zainteresowaniu się tą sprawą 
dyrektora departamentu służby zdrowia Min. 
Spraw Wewn. dr.  Piestrzy kiego, dalej 
wiełkie ofiary poniosło m. Wilno, gdyź dało 
budynek i pokrywa koszta utrzymana cho- 
rych. Zasługą jest to dr. Maleszewskiego, 
szefa Sekcji Zdrowia Magistratu, który wraz 
z kierownikiem Wydziału Opieki -p. Majew- 
skim poświęcił nowej placówce wiele starań 
i trudów. Nowy zakład w ścisłych stosunkach 
z klinikami uniwersyteckiemi i szpitalami 
wileńskiemi i przyjmować będzie chorych z 
całej Wileńszczyzny. 

Na uroczystości inauguracyjnej przemawia- 
li metr. ks. arcyb. Jałbrzykowski, p. wice- 
wojewoda Jankowski, I. M. rek. Januszkie- 
wicz dr. Wejnert z Warszawy i prezes Ko- 
mitetu dyr. Białas. Goście w przemówieniach 
swych życzyli nowej placówce, posiadającej 
tak ogromne znaczenie dla naszego miasta i 
województwa, jak najpomyślniejszego  roz- 
woju. 

WŚRÓD PISM 
— Ostatni numer 38 tyg. „Kobieta Współ 

czessa* — ładnie ilustrowany o treści wielce 
urozmaiconej przynosi nam cały szereg in 
teresujących artykułów, treść numeru poda- 
jemy niżej: й 

Artykuł wstepny p. t. „Proste ultimatum“ 
St. Szuchowej, „Parę obrazków z poradni za- 
wodowej* — Jadwigi Zawirskiej, „Budżet 
państwowy a domowy* — A. Trusiewiczowej 
„Jugosłowianki* z cykłu „Świat kobiecy 
zagranicą* — Haliny Siemieńskiej, „„Pierwszy 
dzień w stolicy marmurów* — piąta kores- 
pondencja z wycieczki redakcji „Kobiety 
Współczesnej” — K. Muszałówny. 

W dziale literackim czytamy: 
„Agata z ulicy Figowej'* — Jerzego Kor- 

nackiego, „Serdeńko* — tłumaczenie St. 
Stempowskiego,. „Pośpiesznym ludziom* -— 
Marji Jasnorzewskiej (Pawlikowskiej), „W 
bohaterskiej służbie ojczyźnie" —J. Mare- 
szowej, „Nie znamy się* — Zofji Solarzowej 

        

     

  

    

    

   

  

   

     
    

          

  

  

  

   

  

   

  

Эы 

„Feljeton na tematy aktualne* — N. $ато- 
tyhowej, i wiele innych. 

W osobnym dodatku „Mój Dom* —wie- 
le pięknych modeli na okrycia, suknie ba- 
lowe, wieczorowe, angielskie i modną bieliz- 
nę— oraz tablica kroju. 

iui 2 S S] 

plam jak. zwłaszczaDerain w pejzażu. 
Pomimo ukrytych pokrewieństw z sa- 
mym duchem impresjonizmu różni 
się ta grupa od niego większem odda- 
laniem się od realistycznej rzeczywi- 
stości przyrody, dalej idącem syntety- 
zowaniem, większą ale jeszcze wzgłę- 
dną troską o kompozycję całości.” Po 
mimo „wszystko zbliża się ona raz je- 
szcze do impresjonizmu przez to, że 
będąc nawśkroś malarską i malowni- 
czą, z natury rzeczy nie idzie zbyt da- 
leko w pogłębieniu wrażenia trójwy- 
miarowości przedmiotów ji przestrzeni 

Pojawienie się drugiej grupy wy- 
nika zarówno z nasycenia rasy fran- 
cuskiej od wieków idełem klasycznym 
jak i z odwiecznego prawa akcji i rea- 
lizacji. Jest reakcją przeciw nadmia- 
rowi malowniczości i kultu barwy, jest 
skutkiem odwiecznych konsekwencyj 
tego, że od XV wieku ludzkość zdoby- 
ła potężne środki do wyrażenia na pła- 
skiej dwuwymiarowej powierzchni 
płótna, trójwymiarowej istoty świata, 
a więc tego co najsilniej oddaje 
rzeźba ale i nie ona tyl 
ko. Jest wreszcie reakcją przeciw nad- 

miarowi w przedstawianiu tego, co 

przejściowe, wizyjne, a więc i zwiew- 
ne, chwilowe i wrażeniowe; jest dą- 
żeniem do stwarzania przez potęgę bry 
ły, monumentalność gestu tego co ma 
cechy trwałości, czegoś wiecznego, a 
więc nie błyskawicznego ruchu, lecz 
trwania, nie wrażenia lecz przemyśle. 
nia do dna. Stąd mniej się kocha w 
rozlewnem świetle niż w modelującym 

rysunku, stąd jest  bliż- 
szą ducha architektonicznego „wzno- 
si* i buduje swoje obrazy jak architekt 
w bardziej niż u tamtej grupy zamk- 

  

  

nięte kompozycje. Stąd u tej drugiej 
tendencje jak u architekty i u mist- 
rzów malarstwa renesensu do geome- 
tryzowania pełnego intelektualizmu. 
Skrajna lewica mózgowceów jest jed- 
ną z konsekwencyj tego, ale raczej 
chwilową w swym zbyt bezwzględnym 

„joniźmie. Poza niemi należą 
do tej grupy tacy mistrze bardzo tę- 
dzy jak mało u nas znany, bardzo kla- 
sycyzyjący Brabo, jak bliższy Wło- 
chów, Wenecjan zwłaszcza Tintoretta, 
de Botton, jak Qudot. Berque, La- 
baudt. Gino Severini i w. in. pomimo 
całej gamy różnie. 

P. Horyd uległ w Paryżu urokowi 
pierwszej grupy a wpokazie dał 
nam przedewszystkiem cenny zbiór 
swych rysunków. Jest w nich nade- 
wszystko Śmiało szkicowym, malar- 
skomałowniczym. a nie modelująco- 
rzeźbiarskim. Jestto uderzającem, bo 
z Wilna raczej wyniósł kult tendencyj 
klasycznych w nowoczesnem i bardzo 
swoistem indywidnalnem znaczeniu 
jakie reprezentuje mistrz jego tutejszy 
prof. Slendziński i bliżsi mu duchowo 
malarze ze Związku artystów Plasty 
ków. Wynikło to najprawdopodobni: 
z potrzeby choćby chwilowego prze- 
ciwstawienia się nie dla niedoceniania 
lecz dla wypróbowania siebie i kie- 
runku przez porównanie. Natomiast 
raczej przez kulturę i przygotowanie 
jaką mu dała szkoła wileńska i jego 
własna praca, umiał artysta, co bardzo 

  

   

    

   

  

„podnieść warto, — uniknąć skrajnoś- 
ci krzykliwie modnych a przelotnych. 
P. Horyd okazał się niezależnym od 
poszczególnego paryskiego inistrza, a 
uległym tylko wpływowi ogólnemu 
pewnej grupy i atmosfery ale z wieł- 
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WIEŚCIIOBRAZKIZKRAJU. 
Tragiczny wypadek na trakcie lidzkim 
w cdległości 8 kilometrów od Wilna. 

Wezoraj na trakcie lidzkim wpobłiżu wsi 
Podkopowo w odległo 8 kilometrów od 
Wilna E. Chmielews e wsi Podkopcowo 
jadąe szybko furmanką skutkiem własnej 
nieestrożności wywrócił wóz wraz z niejaką 

  

   
Anną Zygo ze wsi Kiemieliszki gm. rudomiń 
skiej, która padając doznała ciężkich pora- 
nień głowy. Wezwane pogotowie ratunkowe, 
przewiozło ranna Zygo do szpitala św. Ja- 

kóba. (e) 

  

Kierownik kooperatywy zdefraudował 
pieniądze i zbiegł do Z. S. R. R. 

Kierownik kooperatywy „Zorza* w Mo- 
iodeeznic Korobic Nikanor zdeiriudowal 

znaczną sumę gat ii zbiegł do Rosji so- 

wieck. O nadużyciu i ucieczce Korod: iejnika 

przez kiłka dni ez! 
dopiero kom 

czele z pri em Rady Nadzore 
operatywy p. SŁ Andruszczakiem 
łała ustalić, iż dokcnana została defraudacja 

i brak jest nięktórych kwitów i ks 

     

  

    

      

   

  

sowych, które kierownik Korobiejnik usu- 
jednak odpowiedzialności, Ko- 

j zbiegł na teren Białorusi sowiec- 
kiej, gdzie p th i krewnych. 

Ucieczka Korobiej 
towana wśród mieszkańców 

    

   
Mołodeczna, 

gdyż w mieście był on znany jako prawy 
obywateł i społeczny działacz, mimo swego 
niepolskiego pochodzenia. U (e) 

Masowa ucieczka z Z. S$. R. R. 
W ostatnich dniach na teren Polski po- 

«zęli masowo uciekać już nietylko włościa- 
sie, lecz i mieszkańcy miast i miasteczek, 
oraz inteligeneja z terenu Białorusi sowiec- 

kiej. 
W ubiegły 

my, Wilejki, Radoszkce 
wa na teren polski zk 

. Wykrycie fabryczki 
wieczorem we wsi Morow- 

jw domu Mi a 
isze P. P. ujawnili 

groszówek. 

ck i sobotę w rejonie Dzis 

, Rakowa i Iwień- 
egło 17 włościan, 9 

  

   

  

W. sobotę 

szczyzna gm. przewłocki 
„Dzieńkow funkce 
aajny arszłat fałszywych 50 

Dzieńkowicz z zawodu kowal uruchomił „fa- 
bryczkę* w kuźni i z pomocnikiem swym 

     

        
    

  

    

mieszczan oraz 4 inteligentów (lekarz, urzęd 

nik, bankowiec i student). 
Również zanotowano dość częste prze- 

kroczenia granicy przez osób wojskowych i 
ze straży granicznej sowieckiej. 

ostatnim tygodniu do Połski zbiegło 
owych, jeden z nich w randze komi-     

fałszywego bilonu. 
przeprowadzonej rewizji znale- 

wych monet w 

idy do fabrykow. 

Podczas 
ziono w kuźni 100 f; 
ilość ołowiu i przy 
monet. 

„Fabrykę* opieczętowano, zaś Dzieńko- 
wicza i Borowskiego aresztowano i osadzo- 

  
    

   

ania 

      

Andrzejem Borowskim fabrykował falsyfi- no w areszcie do dyspozycji sędziego śled- 
%aty. czego. (e) 

— 

Postawy. 
Święto młodzieży rzemieślniczej. 

y Rzemieślniczej Wo- 
hasło: 

Zrzeszenie Młodzi 
JewództwaWileńskiego obrało sobbie 
„„Praca“ i pod tem hasłem pracuje. 

W powiatowem miasteczku Posta 
KL. od Wilna), istnieje oddz 
<dający się z nielicznej gromadki młodzież 
xzemiešlni intensywnie pracującej nad 
podniesieniem poziomu umysłow. i mo- 
ralnego w środowisku rzemieśln wy- 
robieniem swych członków na dzi: 
zmiennych rzemieślników kocha 
miosio polskie. 

Po półtorarocznej żmudnej 
1uralno - oświatowej i społecz! 
rzemieślnicza obchodzi uroczy 
tchnienia, dzień wypoczynku, dz 
=łem Święto Młod: Rzemieśln 
rym to dniu pragnie młodzi 
«mieszkańcom Postaw, że organ 
ży rzemieślniczej jest placów. 
<dla państwa i zawsze gotowa do prac 
<zej dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. 

Starsze społeczeństwo opiekują i inte- 
wesujące się życiem młodzieży rzemieślniczej, 

"widząc jej piękne i szlachetne r, a prag- 
nąc uświetnić jej dzień uroczy 
duje do życia Komitet Honorow 
skład którego weszli p. Protassewicz K. 
a«nierz. Zastępca Starosty Postawskiego, p. 
Sadówska Helena, Prezeska Związku Obyw 
telskiej Pracy Kobbiet, p. Klecz ski Wła. 
=dysław, Referent Wydziału Administracyjne- 
=go, Starostwa  Postawskiego, p. Bobowski 
Franciszek, Prezes Stow. Rezerw. i Byłych 
Wojsk. p. Zieliński J. rzmieślnik, Nawdyń- 
ski S. rzemieślnik, p. Sowko A. rzemieślnik 
i p. Żawronkiewicz W. Prezes Powiatowe- 
=%0 Oddziału Z. M. R. 

Uroczystość młodzieży rzemieślniczej w 
dniu 8-go listopada 1931 r. wypadła nadzwy- 
*czaj okazale, dzięki poczynionym staraniom ' 
-Komitetu Honorowego i Prezesa 
2. M. R., który wszełki wolny e 
«cał na to by dzień Święt: 
mielśniczej wypadł  podni ‚ 
że uroczystości te przy sprz. ącej pogodzie 
zgromadziły licznie ludność miejscową. 

  

   
    
    

  

   
      

pracy kul. 
], młodzież 
dzień wy- 

m pod ha- 
ej, w któ- 
wykazać 

    

  

  

  

    

      

    

    

   

    

     

  

    
   

    

  

   

   

  

      

stej mszy św. zgromadzona mło- 
irób Nieznanego Žolnie- 

i uczczono 
stępnie 

Po urocz. 
sdzież udała się na 
rza gdzie złożono piękny wieni 
pamięć poległych minutową ciszą 
*udano się do Domu Ludowego na Akademję. 

tworzył akademję p. Jewsiewicki — dele- 
5a! z Wilna, przemówieniem powitalnem i 
życzeniem owocnej pracy. Zkolci p. Żawroń- 

*kiewicz wygłosił referat p. t. „Dlaczego stwo- 
rzyfiśmy własną organizację, drugi zaś re- 
erat p. t. „Cele i zadania Zrzeszeni 

ieślniczej* wygłosił p. 
ch postanowiono wj 

hołdownicze do wojewody Z. Beczkowicz 
—!. Е. ks. bisk. Bandurskiego. Drugą cz 

      

     
  

     

  

  

  

   
   
   

    

akademji wypełniły: śpiewy. deklamacje i ży- 
wy obraz. Wieczorem odegrano: „Zięć z prze 
szkodami* i „Aby handel szedł”. 

Mickuny. 
Nowy wójt gminy mickuńskiej. 
Minął niespełna tydzień od daty wyborów 

wójta w gm mickuńskiej. Obrali sobie 
nowego gospoć 
Matarewicza Antoniego, nauczyciela 
powszechnej w Łożnikach. 

P. Matarewicz to dobrze 7 у 
obywatelowi gminy mickuńskilej działacz 
społeczny, jest on duszą wszelkich przeja- 
wów społecznych na terenie gminy. On to 
jeszcze w roku 1922 pi ъ niósł i- 
deę Związku Młodzieży Wiejskiej i rozpło- 
mienił ją. Dziś mamy osiem kół młodzieży 
„, które mają swoje zrzeszenie, swoje świ 
pracy, zawody sportowe, dożynki, święta 
narodowe obchodzone zawsze w jednej gro 
madzie związkowej. Nie było święta, kursu, 
gdzieby się nie dało wyczuć rozumnego kie- 
rownictwa p. Matarewicza. Praca jego to do 
wód całkowitego poświęcenia się młodzieży 
wiejskiej. Nigdzie nie brakło jego zapalnej 
cząstki duszy; nie straszyły zimowe ciemne 
noce, szedł w niejedną zawieruchę, nieraz o 
kiłka kilometrów do wsi, by tam przeprowa- 
dzić zwyczajne zebranie, by poradzić, by po- 
cieszyć młodzież w pierwszych niepowodze- 
niach, by nieumiejących. czytać — uczyć li- 
ter. 

Poświęcenie. wytrwałość i zahartowanie 
wykazały swo. Dziś ludność słusznie i go- 
dnie odczuła, że tylko taki człowiek może 
gospodarzyć mądrze, praca jego przenikła 
wskroś społeczeństwo, które oporne ongiś 

na jakiekolwiek poczynania kultuarlne na 
wsi, teraz poddaje się pod jego przewodnic- 
two. Czujemy, że pan Matarewicz już zbyt 
dobrze zna potrzeby wsi, dlatego też miesz- 
kańcom, gminy płynie zapewnienie, że ją po 
prowadzi z niemniejszym zapałem do lepsze- 
go _ jutra, Miejscowy. 

    

    

  

arza radni sędziwi w osobie 
szkoły 

  

  

    

   

  

Krašne. 
Nieszczęšliwy wypadek podczas 

młócenia zboża. 
W majątku Krasicze gm. kraśnieńskiej 

podcz 

  

s młócenia zboża między tryby ma- 
wpadła Anna Mozelewska, której koła 

1 i yły ręce. 
Mozelewską w stanie ciężkim przewiezio- 

no do szpitala w Mołodecznie. (e) 

Z pogranicza. 
Zbrodnicza akcja sabotażowa na 

pograniczu litewskiem. 
Z pogranicza donoszą, iż ostatnio zano- 

tawano zbrodniczą akcję sabotażową prowa- 

      

  

kiem poczuciem gustu, umiaru i, tej 
"wytworności francuskiej, którą dłate- 
80 umiał pojąć bo się w pracach tych 
"kazał głębiej odczuwającym naszą 
polską rasową do wytworności skłon- 

ność. Uderza ona także w ujęciu ca- 
łości pokazu. nie przeładowanego nad- 
amiarem. Wśród około stu. niewiel- 
kich rozmiarami (za małemi wyjąt- 
kami) rysunków. akwarel, 

«lejnych i grafiki zwracają szcz 

ną uwagę numery: 4, 13, 16. 18. 19, 25, 

   

    

     25—30, 36, 38, 42, 43, 49, 53, 61, 65, 68, 
92 i rzecz tryskająca humorem bez     

  'zgryźliwości a więc znów wyższa mia- 
i zatytułowana: „jakby sobie wyo- 
*brażał pomnik Miekiewicza w Wilnic 
Boy-Żeleński. Dwa różne portrety ko- 
biece większe (Nr. 4. którego tu poda- 

jemy reprodukcję i drugi p. E.) wska- 

zują, że artysta do odmiennej psychi- 
<znie i fizycznie postaci ciekawie za- 

słtosowuje zupełnie inne ujęcie i fak- 
turę. Portret „„M-lle $. B.* cechuje 

  

    

przy drobnych brakach w szczegó- 
łach, subtelność i przejście interesują- 
te od ciemnej i mocnej plamy włosów 
«ło roztapiających się miękko linij i za- 
barwień. Nr. 49 („granat“) šwiadezv 
* możliwościach dodatnich jakie tkwią 
w artyście w zakresie kompozyceyj о- 
*lerwanych od realizmu zupełnie. Gło- 
wa apasza (Nr. 29.111), słusznie repro- 

<dukowana w katałogu, jest jak szereg 
innych kredek z lekko zaznaczonym 
Sdzieniegdzie kolorem, doskonała za- 
Tówno w wyrazie i prawdzie jak i w 
©perowaniu smugą i prostolinijną, geo- 
meryzującą kreską, a te lekko —ab- 
r akcyjne elementy podnoszą tylko * 

„%artość całości. Na dobro artysty po- 
iczyć należy, że nie popadł w jedna- 

      

  

  

stronność, że starał się wydobyć ma- 
ximum z jednego kierunku, pracując 
nad możliwościami innych, a nade- 
wszystko nad solidnem  opanowa- 
niem prawdy przyrody w szeregu 
wstępnych studjów więcej realistycz- 
nych. P. Horyd zaznacza się też jakc 
bardzo dobry talent do ilustracji książ 
kowej. 

Nie można artyście żadnemu žad- 
nego narzucać gwałtem kierunku. Ale 
przy łem zastrzeżeniu. czy nie možna 

i i, że po tej udanej próbie 

„paryskości* może przyjść refleksja, iż 
nasze życie zwłaszcza wileńskie, ma 
inne tempo, inne niebo, powietrze i at- 
mosferę duchową. Tempo mniej wart- 
kie ale w przyciszeniu skupione, i swo- 
je duchowe głębie z natury własnej 
bliższe poszukiwaniu. także poprzez 
sztukę. nie tego, co błyskawiczne i lek- 
ko zmienne,a tego co więcej wieczy 
i przez to h ze nietylko formie czysto 
zewnętrznej lecz samej treści dą 

klasycznych. e darmo pod wileń- 
skiem niebem jeden z największych 
impresjonistów F. Ruszczyc przezw 

ciężył impresjonizm wcielaniem, od- 
dawaniem tego co wieczyste (,„Zie- 
mia'). Nie przypadkiem kierunek 
głęboko klasyczny  Ślendzińskiego i 
jemu pokrewnych z tem jest związa. 
ny miastem. Sądzę. że p. Horyd sam 
zechce samodzielnie to wszystko przy 
dalszej pracy na nowo przemyśleć i 
przetrawić. 

  

      

      

  

      
   

   

Dr. Marjan Morelowski. 

Mrs 

dzoną przez bojówki litewskie na terenie 
powiatów pogranicznych z Polską zamiesz- 
kałą przeważnie przez ludność narodowości 

polskiej. ; 
Po zbrodniczem podpaleniu budynków 

szkolnych pod Szumiliszkami i w Gierań- 
each znowu w sobotę nieujawnieni sprawcy 
podpalili dom ludowy połski w Olicie. Bu- 
dynek domu wraz z bibljoteką i czytelnią, 

oraz salą do przedstawień spłonął doszczęt- 
nie. Zachodzi silne podejrzenie, iż podpale- 
nia dokonała litewska bojówka. 

Aresztowanie podejrzanych 
osobników. 

Na terenie gminy ołkienickiej  wpobliżu 
granicy zostali ujęci trzej podejrzani osob- 
nicy, którzy według opinji władz śledczych 
są sprawcami zbrodniczego podpalenia $zko- 
ły polskiej w tej gminie. 

Pądpałaczy przekazano 

  

  

władzom  šled- 
czym, które po wstępnem dochodzeniu po- . 
le zbrodniarzy przewieźć do Wilna i osa- 
dzić w więzieniu na Łukiszkach. 

  

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

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

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   

Miłość na rozdrożu cz Z raj boszewickiego 
W roli głównej OLGA CZECHOWA.   
  

06LOS 
Magistrat m. Nowogrodka  nieniejszem 

podaje do wiadomości osób zainteresowa- 
nych, że w dniu 1 grudnia 1931 r. o godz. 
12-ej odbędzie się przetarg na wydzierżawie- 
nie miejskiego taboru asenizacy jnego. 

Osoby chcące wziąć ud w przetargu 
winny żyć w kasie Magistratu kaucję w 
wysokości 150 zł. — Kwit na opłaconą 
kaucję należy wło: do koperty. 

Oferty należy składać w Magistracie w 
kopertach zalakowanych z nadpisem: „Ofer- 
ta na dzierżawę miejskiego taboru aseniza- 
cyjnego” do godz. 12-ej dnia 1 grudnia r. b. 

  

     
  

    

    

   

ZENIE. 
Cena wywoławcza ustala się na 100 zł. ro- 

cznej dzierżawy in plus. W ofercie winna 
być w ana suma „którą oferent. ofiaruje 
za dzierž taboru asenizacy jnego. 

Magistrat zastrzega sobie prawo dowol- 
nego wyboru oferenta bez względu na zao- 
fiarowaną sumię rocznej dzierżawy, jak ró- 

   
     
    

   
wnież ewentualne uzupełnienie przetargu 

ofertowego, przetargiem ustnym w tymże 
dniu. 

szczegółowe warunki są do przejrzenia     
w kancelarji Magistralu w godzinach urzę- 
dowych. 

(-) Inż. L. Wolnik, Burmistrz m. 
(7) E. Szwaranowiez, Sekretar Nowogródka. 

M. Nowogródek. 
Dn. 19 listopada 1931 r. — Nr. 10625. 
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go“ — uciekli: Zostai tylko Ko n, a drżał Nowogródek. 
Migawki nowogródzkie. 

  

Wieczór zimny i mglisty, jak serca sta- 

rych panien. Na chodnikach nowogródzkich, 

gdzie zwykła spacerować niewybredna publi- 

czność Момовгбака — pustki. Pustki są 

wszędzie: w Ognisku, u Lejpunera, Borow= 

skiego, Łukaszewicza i... w kieszeni. 

O tej właśnie porze, w ciepłem micszka- 

niu, siedziałem w towarzystwie znajomych, 

z którymi miałem iść do „Pogoni* oglą- 

dać Czechową. Czekaliśmy na resztę towa- 

rzystwa. Aby czas sobie skrócić opowiada- 

liśmy nasze przygody. Właśnie rodowity no 

wogródzianin począł opowiadać o swych 

przeżyciach na górze zamkowej: 

„Niegdyś zamek nasz słynął z częstych 

odwiedzin różnych rycerzy. Nieraz tam na- 

wet królewnę widziano, co wciąż na zachód 

patrzała. Ale to są legendy. Opowiem o 

prawdziwej strasznej przygodzie, którą ja 

miałem... właściwie nie ja, a tylko starszy 

„gorodowoj* nazwiskiem Korszun (Nowo- 

gródek go pamięta). Był analfabetą, pijakiem 

i złym człeczyną. A przytem tchórz do“ 
szpiku koś Pewnego dnia o tej porze ró- 

zeszła się straszna wieść, że z pod murów ba- 

szły na zamku dużym wychodzi co wieczór 

olbrzymi rycerz w zbroi i patrzy na gród 

czarnemi oczyma, a cała twarz jego góre 

jak ogień, Strach, nie do wiary? Wychodzę 

z kolegami zobaczyć. Rzeczywiście... Między 

sklepieniem tej pierwszej baszty stoi... „on* 

Twarz cała w płomieniach, wąsy i broda du- 
że, a oczy... och Boże — myślałem że sko- 

nam ze strachu. Na głowie hełm, tarcza na 

przodzie i miecz sążnisty.. Włosy stnęły mi 
na głowie — wody rzekłem. Ale nie było 
już nikogo, bo ja byłem najdzielniejszy. Więc 

nie oglądając się na widmo, drapnąłem do 
domu. Nazajutrz znowu idziemy, już całą 
gromadą kolegów. Patrzymy... a „On“ — 
stoi.. Nagle krzyczą: Nabok, policja idzie. 
Patrzę, to Korszun z 5 stójkowymi idzie z 
nakazem gubernatora aresztować rycerza, 
O, zgrozo, co to będzie... Toć mieczem tym 
položy „on“ wszystkich jednem cięciem. I 
stójkowi byli tego zdania, bo na widok „je- 

                

jak jesienny lis Raz ko- 

zie śmierć. Wydobył szablę, spróbował о- 

strze, wydobył nagan i ruszył patrząc wciąż 

na widmo. Nogi pod nim się trzęsły, nie 

mniej od moich... patrzymy co to będzie? 

A Korszun już zdaleka krzyczy: Poddawaj- 

sie bo ubju“. 

trwogi, jak mur. Strach ogarnął Korszuna 

i chciał zawro ale nagłą pasją ogarnię- 

ty podbiegł z dzikim kr 

i.. ciął go przez głowę z całej siły... 
padł jak nież 

. Niczewo, powiada. 

  

Lecz rycerz stoi bez cienia 

    

kiem do rycerza 

a sam 

y. Patrzymy. Nie sie widać 

  

   
  

Widzieliśmy tylko padającą głowę rycerza. 
Nikt nie miał odwagi pójść tam i przekonać 
się czy Korszun jest*i żyje. Wnet jednak 
straż pożarna pochodnie przyniosła i okrą- 
żywszy tyraljerą zamek, ruszyli co odważ- 
niejsi do ruiny, a, ja za nimi. Doszliśmy 
szczęśliwie na miejsce i, wiecie co to było? 

rycerz z tektury, a w środku świeca. No a 

teraz idziemy do kina*. Iw. 

  

Na rzecz bezrobotnych. 
W. dalszym ciągu na rzecz bezrohotnych 

wpłacili od dn. 5. XL. do dn. 20, XI r. b.: 
Cech Piekarzy w Nowogródku 104.00 zł. 
Pracownicy Urzędu Ziemskiego w/m. 

3.50 zł. 
Posterunek Pol. Państw. w Niechniewi- 

czach 5.25 zł. 
Posterunek Pol. Państw, w Koreliczach 

30.00 zł. 4 b 
Posterunek Pol. Państw. w Szczorsach 

5.00 zł. 
Posterunek Pol. Państw: w Niechrymowie 

5.00 zł. 

5.00 zł. 

Urząd Gminy Dworzec 18.00 zł. 
8 baon K. O. P. w Stołpcach 210.00 zł. 
Wydział Śledczy w/m. 13.50 zł. 
Pracownicy Urzędu Gminy 

3.90 zł. 3 
Posterun. Pol. Państw. w Lubczy 6.00 zł. 
Komenda Pol. Państw. w Nowogródka 

63.60 zł. 
Post, Pol. Państw. we Wsielubiu 7.00 zł. 

Pow. Kasa Chorych w Nowogródku 46.98 zł. 
Razem 526.73 zł. 
Ponadto podkreślenia jest godny fakt o- 

fiarowania przez właścicieli Huty Szklanej 
„Niemen“ paczki różnych wyrobów szklu- 
nych na urządzoną przez tut. Komitet loterję 
na bezrobotnych. : Tw. 

Dworzec 

EEE VPS T PST EE NASR EKO 

Doražna pomoc bezrobotnym. 
Wyniki prac komitetu do walki z bezrobociem. 

Prace komitetu powołanego do wal- 
ki z bezrobociem zaczynają wydawać 
pomyślne rezultaty. 

Dzięki porozumieniu się komitetu 
z władzami wojskowemi z dniem 19 
bm. zostało uruchomionych 5 kuchen 
wojskowych w następujących punk- 
tach miasta: 1) zauł. św. Ignacego, 2! 
Pióromont (przy stadjonie sportowym 
3) szpital na Antokolu oraz 4) dwie 
kuchnie na rynku Kalwaryjskim. 

Kuchnie te wydają codziennie 350 
obiadów bezrobotnych. 

W najbliższych dniach mają być 
wydawane obiady dla inteligencji bez- 
robotnej w kuchni higjenicznej przy 
ul. Wileńskiej, w kuchni ludowej na 
ul, Trockiej oraz w żydowskiej na 
ul. Nowogródzkiej. 

Ponadto w ogrodzie po-Bernardyń 
skim uruchomiono warsztaty dla wy- 
twórni ubrań dla bezrobotnych. 

W warsztatach tych zatrudniono 
zgórą 20 osób. 

W tych dniach ma być otwarta 
wytwórnia krawiecka. 

  

Organizacja akcji rozdawnictwa opału bezrobotnym. 
Komitet walki z bezrobociem zwró- 

cił się do Ministerstwa Rołnictwa z 
prośbą przydzielenia 4000 metrów 
drzewa dla potrzeb komitetu w cełu 

zorganizowania akcji bezpłatnego roz- 
dawnictwa opału między  bezrobot- 
nych. 

  

KR 

  

    

  

= Dziś: Klemensa. 
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| Listopad | Wschód słońca —g. 7 m. 08 

mmm Zachód |, —g. 15m.38 

Spostrzeżenia Zakładu Motosrsiogi! U. 8. R. 
w Wilale z dnia 23 XI--1931 raku. 
Ciśnienie średuie w milimetrach: 777 
Temperatura średnia — 4© С 

. najwyższa: — 2° С. 
я majnižszai — 6° С, 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn.-wsch. 

Tendencja baromu spadek. 
Uwagi: półpochmurno. 

NIKA 
URZĘDOWA. 

— Gen. Kruszewski w Wilnie. Przybył 
do Wilna w sprawach służbowych z V 
szawy dowódca Korpusu Ochrony Pogr: 
cza gen. Kruszewski, W dniu wczorajszym 
gen. Kruszewski odwiedził p. wiee-wojewo- 
dę Jankowskiego. 

   

ADMINISTRACYJNA. 
— Rejestracja pojazdów mechanicznych. 

Właścicielom pojazdów machanicznych, u- 
żywanych w celach zarobkowych, przypomi- 

się, że termin ważności dowodów rejestra- 
cyjnych — pojazdów mechanicznych upły- 
wa z dniem 31 grudnia 1931 r. i że już w 
ciągu listopada i w początkach grudnia za- 
interesowani powinni przedstawić właściwe 
pojazdy do badania zawczasu, składając o 

  

Posterunek Pol. Państw. w Miratyczach 

to podania do- Referatu Samochodowego 
Urzędu Wojewódzkiego. = 

Zwłoka w przedłużeniu w swoim czasie 
ważności dowodów rejestracyjnych może spo 
wodować wycofanie odnośnego pojazdu z 
ruchu i wywołać przerwę w wykonywaniu 
przedsiębiorstwa. 

MIEJSKA. 
— Powrót z Londynu delegata samorządu 

wileńskiego. W dniu wczorajszym w związ- 
ku z powrotem z Londynu delegata m. Wil- 
na mec. Jundziłła zwołane zostało nadzwy- 
czajne posiedzenie Magistratu, na którem 
delegat samorządu wileńskiego złożył wy- 
czerpujące sprawozdanie z przebiegu akcji 
rejestracyjnej obligacyj pożyczki angielskiej. 

Sprawa ta zostani j omówiona na 
posiedzeniu spejałr i powołanej do 
likwidacji pożyczki angielskiej. 

SAMORZĄDOWA. 

— Sesja Rady Wojewódzkiej. W dniu 
5 grudnia b. r. w wielkiej sali konferencyj 
nej Urzędu Wojewódzkiego w Wilni 
dzie się doroczna sprawozdawcza 

   

     
a Wi- 

  

leńskiej Rady Wojewódzkiej. Porządek dzien | 
ny przewiduje następujące sprawy: odebra- 

nie przyrzeczenia od nowoobranego członka 
Rady Wojewódzkiej z terenu pow. mołode- 
czańskiego p. adysława Pac-Krzyżanow- 
skiego, przyjęcie protokółu poprzedniego po- 
siedzenia Rady Wojewódzkiej z dnia 19-go 
grudnia 1930 sprawozdanie wojewody wi- 
wileńskiego z działalności administracji pań- 
stwowej na obszarz 
sie od 1 paździer r. do dnia 1 paź- 
dziernika 1931 r. i ych zamierzeń 
na najbliższą przyszłość, referaty informacyj- 
ne Izby Przemysłowo-Handlowej, Izby Rze- 
mieślniczej i Kółek Rolniczych w Wiłnie, 
podanie do wiadomości i akceptacji Rady 
Wojewódzkiej przez Wileński Wydział Wo- 
jewódzki p. posła Bronisława Wędziagolskie- 
go, jako kandydata dła uskutecznienia przez 
Radę Wojewódzką Wileńskiego T-wa Orga- 

nizacyj i Kółak Rolniczych kooptacji, prze- 
widzianej w par. 16 statutu tego T-wa i spra 

wą rozwoju akcji lniarskiej, którą referuje 
p. Maeulewicz, dyrektor Oddziału P. W. Rol- 
nego w Wilnie, 

   

     

    

    
    

  

  

    

   

    

LITERACKA. 
— Jutrzejsza Środa Literacka będzie wie- 

czorem autorskim znanego powieściopisarza 
i pedagoga Jerzego Ostrowskiego, autora 
książek o Brazylji. dzieł wychowawczych. 

oraz powieści: „Obok ż Ё 
na dachu*, ndar na maszcie*, „Sobie- 
radek”, „Cathangara”, „Kobuz* i in. Autor 

odczyta szereg fragmentów drukowanych i 
rękopiśmiennych, obrazujących całość jego 
dotychczasowego dorobku literackiego. 

Wstęp dla członków zwyczajnych i człon- 
ympatyków bezpłatny, wprowadzeni 

ё piacą 1 zl. 
Początek o godz. 8 m. 30 wiecz. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Sekcji Pośrednictwa Pracy. Sekcja 

Pośrednictwa Pracy przy Bratniej Pomocy 
Pol. Młodzieży Akadem. U. S. B. w Wilnie 
(ul. Wielka 24) zawiadamia P. T. Publicz- 
ność, że na życzenie może polecić wykwali- 
fikowane siły korepytytorskie we wszelkim 
zakresie. 

Ponieważ sprawne funkcjonowanie takie- 
go organu jakim jest Sekcja Pośrednictwa 
Pracy ułatwia w wysokim stopniu studja 
dziesiątkom młodzieży uniwersyteckiej — 
akcja jej, jak i innych akademickich orga- 
nizacyj samopomocowych jest w obecnym 
czasie najbardziej skuteczną w walce o peł- 
ny przypływ zdrowej polskiej inteligencji do 
zbiorowej pracy Narodu. 

Wszyscy poszukujący korepetytorów i in- 
nych pracowników zechcą zgłaszać się w 
godzinach od 13 — 15 i 19 — 21, lub tele- 
fonicznie do Sekcji Pośrednictwa Pracy w 
Bratniej Pomocy tel. 7-70. 

— Wolne posady. Sckcja Pośrednictwa 
Pracy Bratniej Pomocy Pol. Młodz. Akadem. 
U. S. B. (ul. Wielka 24) zawiadamia, że na 
sobotę dnia 28 b. m. poszukiwani są: jeden 
pianista i 2 skrzypków na zabawę taneczną. 
Czas trwania zabawy godz. 17 — 23. Warun- 
ki do omówienia. Zgłoszenie w Sekcji Poś- 
rednictwa od godz. 13 — 15 p. p. najpóźniej 
24 b. m. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Komunikat Związku Pań Domu. Za- 

wiadamiamy nasze członkinie, że członek 
zarządu i przewodnicząca Poradni Higjeni- 
cznej p. Dr. H. Murawska wygłosi w dniu 
25 b. m. o godz. 6 w Ośrodku Zdrowia Wiel- 
ka 46 pogadankę na temat:,Co każda kobie- 
ta i przyszła matka wiedzieć powinna”. 

Wstęp bezpłatny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie, 28 

Posiedzenie Naukowe odbędzie się we Środę 
dnia 25 listopada 1931 r. o godz. 20-ej w sa- 
li własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 
kółu ostatniego posiedzenia, 2) Demonstracje 
chorych i preparatów, 3) Dr. T. Rostkowski 
„Postępy zwalczania jaglicy w wojew. wi- 
leńskiem (Obserwacje klinicznej, Dr. M. 
Mienicki: „Badania nad krzepliwością krwi u 
chorych kiłowych z uwzględnieniem pozio- 
mu wapnia w surowicy, oraz grup krwi”. 

— QOdezyt fotograficzny inż. M. Dederki. 
We środę dnia 25 b. m. w lokalu Wil. T-wa 
Fotograficznego (ul. Ad. Mickiewicza 1 
o godz. 7 i pół wiecz. odbędzie się nader in- 
teresujący odczyt z dziedziny fotografiki zna 
nego artysty p. inż. M. Dederki z Warszawy. 

Wstęp bezpłatny. 

— Zarząd Stowarzyszenia „Rodziny Woj- 
skowej* zawiadamia wszystkie swoje człon- 
kinie, że dnia 26 b. m. o godz. 17 odbędzie 
się w lokalu Rodziny Wojskowej przy ul. 
Mickiewicza 13 Nadzwyczajne Walne Zebra- 
nie. 

W. wypadku braku quorum początek ze 
brania o godz. 17,30 bez względu na ilość 

obecnych. 

   

    

    

  

  

   

    

   

  

  

   

  

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Działalność Białoruskiego Komitetu Na 

rodowego w Wilnie w kierunku niesienia po- 
mocy niezamożnym studentom. Białoruski 
Komitet Narodowy na jednem z ostatnich 
swoich posiedzeń powziął uchwałę zorgani- 
zowania stałego funduszu celem niesienia po- 
mocy. materjalnej niezamożnej białoruskiej 
młodzieży akademickiej, W tym celu ze skła- 
du Prezydjam Komitetu została wyłoniona 
specjalna sekcja zapomogowa. do której 
wchod; poseł F. Jaremicz, b. senator W. 
Bohdanowicz i in Klimowicz. Sekcja ma 
opracowany dla swej działalności specjalny 
regulamin ima prawo kooptacji osób, któ- 
re zechcą w jakikołwi sposób  przyczy- 
nić się do akeji zbierania odpowiedniego fun 
duszu. W tym celu została też wydana spec- 
jalna odezwa do społeczeństwa białoruskie- 

go. 
— Jeszcze jedna jadnodniówka. Grupa 

Białorusinów, która osłatniemi czesy przy- 
stąpiła do zaciętej walki z ugrupowaniem po- 
litycznem p. p. A. Łuckiewicza i R. Ostrow- 
skiego, prowadząc nieprzebierającą w žad- 

nych środkach kampanję na łamach swych 
jednodniówek, w tych dniach wydała jesz- 
cze jedną taką jednodniówkę p. n. „Słowa 
praudy“. 

  

  

  

      

  

     

  

ROŽNE. 
— Walka o 8-godzinny dzień pracy w 

szpitalach i pogotowiu ratunkowem. Przed 

*,. „Chorągiew _ 

  

3 

kilku dniami odbyło się posiedzenie radziec- 
kiej Komisji Sanitarnej. Przedmiotem ob- 
rad była sprawa wprowadzenia 8-godzinnego 
dnia pracy w szpitalach miejskich i pogoto- 
wiu ratunkowem. sz? 

Wobec trudności, jakie nasunęły się przy 
interpretowaniu odnośnej ustawy uchwalo- 

"no przed powzięciem ostatecznej decyzji za- 
sięgnąć opinji Komisji Prawnej, do której 
sprawa ta została skierowana. 

ZABAWY. 
— Zabawa Towarzyska Związku Praey О- 

bywatelskiej Kobiet. We środę dnia 25 b.m. 
w lokalu Cukierni Zielonego Sztralla, Mic- 
kiewicza 22, odbędzie się ostatnia przed ad- 
wentem Zabawa Towarzyska ZPOK. Miły, 
swobodny, towarzyski charakter tych zabaw, 
wyśmienity wyjątkowo tani bufet, i świetna 
orkiestra do tańca, stanowią niezawodną rę- 
kojmę powodzenia, to też nie wątpimy, że 
nie zbraknie nikogo z tych, którzy się chcą 

ć i zabawić w doborowem  towa- 

    

   

   
proszeniami, dochód na cele. kultu- 

ralno - oświatowe. й 
— Choroby zakaźne. W ciągu ubiegłego 

tygodnia na terenie m. Wilna zanotowano 
e wypadki zasłabnięć na choroby 
ospa wietrzna7; tyfus brzuszny 7; 

; błonica 6 (w tem 1 zgon); odra 
ksztusiec 2; gruilica 9 (3 zgony); 

jaglica 1; świnka 45 i grypa 3. 
Ogółem chorowały: 134 osoby, w 4 wy- 

padkach choroba dała wynik śmiertelny. 
— Bezpłatne kursy dla analfabetów. Aka- 

demickie Koło Łodzian w Wilnie, wespół z 
Polską Macierzą Szkolną Z. W., organizuje 
bezpłatne kursy czytania i pisania dla anal- 
fabetów. Akademickie Koło Łodzian zwraca 
się z gorącym apelem do światłego społeczeń 
stwa, aby zechciało poprzeć tę akcję kieru- 
jąc znanych sobie analfebetów na ul. Tur- 
gielską 2 (lokal Polskiej Macierzy Szkolnej), 
gdzie przyjmuje się zapisy codziennie od 6 
do 7 wieczorem do końca listopada. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Ostatnie przed 

stawienie „Dnia październikowego*. Dziś dn. 
24-go b. m. o godzinie 8-ej ukaże się nieod- 
wołalnie po ostatni w sezonie wstrząsa- 
jąca sztuka sera „Dzień październikowy”, 
która ustępuje miejsca na afiszu jutrz. й 
premjerze „Pana Geldhaba redry. Chcąc 

żliwić jak najszerszym warstwom publicz 
zapoznanie się z jednym z najwybit- 

ydzieł dramaturgji współczes- 

   

  

      

  

    

      

   

  

        

      

   

        

stawienie „Dnia październikowego” ceny o 
50 proc. niższe od normalnych. 

Jutro premjera „Pana Geldhaba“ Fredry. 

— Jutrzejsza premjera w Lutni. Jutro dn. 
25-go b. m. Teatr Lutnia wystąpi z premjerą 
„Pana Gełdhaba*, jednej z najwspanialszych 
komedyj Fredry. Świetną obsadę sztuki sta- 
nowią p. p. Bielecki, Budzyński, Czapliński, 
Loedl, Lubiakowski, Marecka, Milecki, Sko- 
limowski, Wasilewski, Wołłejko, oraz Za- 
strzeż ki. Reżyserja spoczywa w rękach 
Dyr. M. Szpakiewicza. Stylowa oprawa zew- 
nętrzna stanowić będzie harmonijne tło dla 
akcji. 

— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś dn. 
24-go b. m. i dni następnych „Lalka“ Audra- 
na, przepiękna komedja muzyczna w insce- 

nizacji Wacława Radulskiego.  Arcywesola 
treść, czarowna muzyka, barwna oprawa de- 

koracyjno - kostjumowa oraz oryginalne u- 
jęcie sceniczne, sprawiają, że „Lalka* cie- 
szy się olbrzymiem powodzeniem wśród sze- 
rokich warstw publiczności wileńskiej. W 
sztuce zajęty 

rów miejs z p. p. Szurszewską, Brygie- 
wiezem i Ciecierskim na czele. g 

— Akademja listopadowa na Pohulanee. 
Cały zespół Teatrów Miejskich pracuje o0- 
becnie nad przygotowaniem  Akademji ku 
uczczeniu powstania listopadowego. Złożą się 
na nią: inscenizacje fragmentów dramatycz- 
nych oraz recytacje. Akademję poprzedzi 
przemówienie. Dla szefów władz i urzędów 
rezerwuje się bilety według specjalnego roz- 
dzielnika do dnia 28 listopada do godz. 14. 
Bilety nie nabyte w tym czasie, będą sprze- 
dane z wolnej ręki. 

Akademja odbędzie się o godz. 8-ej w 
dniu 29 b. m. : 

a 

RABI6 
FALA, 581 mtr. — MOC 22 Kw. 

WTOREK, dnia 24 listopada 1931 roku. 
1140: Kom. 13.35: Radjowy Uniwersytet 

Ludowo_Rolniczy. 14.35: Program dzienny. 
14.40: Muzyka z płyt. 15.50: Chwilka lotni. 

15.20: Giełda. 15.25: „Przegląd czaso_ 
pism kobiecych*. 15.50: Progr. dla dzieci 
starszych. 16. „Psychołogja szkoły* od- 

6.40. Codzienny odcinek powieściowy. 
Utwory Chopina (płyty). 17.10: „J 

mes Clerk Maxwell, duchowy twórca radjo- 
techniki*. 17.15: Mikrofon w Bazarze Prze. 
mysłu Ludowego w Wilnie. 18.00: Koncert. 
18.50: Kom. Wił. Aeoroklubu. 19.00: Prze- 
gląd litewski. 19.20: „Wilbelm Feldman — 
znakomity polski krytyk*  —-odezyt. 19.40; 
Program na środę i kom. 19.45: Pras, dzien. 
radjowy. 20.15: Felj. — „Król -— bohater“. 
20.15: Operentka „Księżna Chicago* E. Kal 
mana: 22. 40: Kom, i muzyka taneczna. 

ŚRODA, dnia 25 LISTOPADA 1931 r. 
11,40: Kom. 13. 

Ludowo-rolniczy. 14 
Muzyka z płyt. 15.1 

  

      

     
  

   

   

   

   

        

    

  

  

    

        

: Radjowy Uniwersytet 

  

   

   

powszechny spis ludno: 
Utwory Chopina (płyty). : „Droga mle- 
czna* — odczyt. 16.40: Codzienny odcinek 
powiešciow: Lekcja angielskiego. 

Koncert. 18.50: Kom.     
Zw. Młodz. Polsk. 19.00: „Zagadnienia aktu- 
alne na Litwie w listopadzie”. 19.15: Płyta 
gramofonowa. 19.20: „Cztery panny w sko- 
rupce od orzecha* — fejeton. 19.35: Progr. 
na czwartek i rozm. 19.45: Pras, dzien. radj. 
20.00: Feljeton 20.15: Koncert. 
21.05: Kwadr. Liter. 21 Recital skrzypco- 
wy. я 2 Muzyka z płyt. 2 5 
„Sahara i człowiek* — felj. 23.00: Muzy 
taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
SZTUKA LUDOWA U SIEBIE. 

W cyklu reportażów z życia zainicjowa- 
nych przez Rozgłośnie Wileńską nadana z0- 
stanie dziś o godz. 17 m. 35 transmisja z Ba- 
zaru Przemysłu Ludowego w Wilnie. Usły- 
szymy autentyczne djalogi tkaczek wiejskich, 
które z najdalszych zakątków Wileńszczyzny 
znoszą do Bazaru swoje prześliczne samo- 
działy, płótna, ręczniki, obrusy etc. Przy tej 
sposobności dowiemy się również o dotych- 
czasowej działalności Wil. Tow. Popierania 
Przemysłu Ludowego, i Bazaru, będącego jak wiadomo ekspozyturą Towarzystwa. 

0 WILHELMIE FELDMANIE. 

Niedawno ukazało się ósme wydanie 
„Współczesnej literatury polskiej" Wilhel- 
ma Feldmana, czołowego krytyka Młodej Pol 
ski. Niezwykłe jak na nasze stosunki wydaw- 
nicze powodzenie fundamentalnej pracy tego 
pisarza dało asumpt p. Wiktorowi Piotrowi- 
czowi do przypomnienia ogółowi radjosłu- 
chaczy sylwetki zasłużonego autora. (godz. 
19 m. 20). 

Pepierajele przemysł krajowy 
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jest cały prawie zespół Teat-*



4 K UR J Ę R 

  

Od poniedziatku 22 b. m. W rołi głównej 

Godz. 4—6—8 i 10 wiecz. Władca karnawału Harry Liedtke 

№аю_ввосвам: Małpie awantury i Tygodn.P. T. M is" >"m. Sainickiego. 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

= 

Czołowy przebój produkcji francuskiej 1932 rokui P 0 c i ą g Sa m 0 b ój c 0 w 

2ŻWIĘK. KINO-TEATR 

“ 
м Najpotężn. o największ. napięciu film jaki dotychczas pokazywano. Genjalny utwor mistrza Edmunda Greville 
14 W rolach głównych najwybitniejsi artyści sceny paryskiej: Wanda Grevilie, Blanche Bernis i George Colin 
*iańska BS, tel. 9-26 | Atrakcje dźwiękowe. Na |-szy seans: balkon 60 gr. parter | zł, na pozost. s. od 80 gr. Początek o godz. 4-ej 

Dźwiękowe Kino Dziśl Wielki triumf stolic całej kuli ziemskiej! 

ooo Charlie Chaplin 
E Ś w ia tła wiel k i е g0 m i a st W elactosa: ScEnadusa MI ka: 

Realiza CHARLIE CHAPLIN. 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. 

Kim Miejskie 
Agtrobramska 5. 
  

Premjera! Arcydzieło jakiego jeszcze nie bylo! 
Nowa era w kinematografjii Największa sens. dnial 

Dźwiękowe Kino 

CASINO     
stworzył dzieło, któremu 
żadne dotychczasowe 

    Traged która wzbudza śmiechl 
Dramat, na którym się nie płaczej 

  

Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-el 
  

Dziś! Wielki sukces kinematografji czechosłowackiej! 100% dźwiękowe arcydzieło mówione po czesku 

Jej chłopczyk (Pieśn życia 
Potęga uczuć matki i piekło udręczeń, przez które brnie porzucona przez męża, żona-matka. 

W roli główn. genjal- syn zn. 1р i słyn. reżys. 
ny B-mioletni malec Jaś Feher, artystki Magdy Sonji filmowego Fryderyka Febera. 
W filmie bierze udział słynny czeski solista skrzypek Jarosław Kocian, który w obrazie tym daje wspaniały 

koncert gry. Film w wersji cz NAD PROGRA 
TTL RE mara aa : DODATEK PATHE. 

Początek seansów o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Ceny od 4) gr. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

„PAN“ 
WIELKA 42 

    

  

mo Aoiejowe Dziś i dni następnychi = Dramat sensa- 
Wielkie sreydz limo QfiaAr testamentu ==" 

P. t. w B aktach. З аЮБ КО 
  

W rolach HA 76 ы Nowojorska afera kryminalna. osnu- złównych William Powell i Jean Arthur. Ziemnego moriertwa 
(ebsk dworca koiejow.) | Początek seansów o godz. 5-ej, w święta o godz. 4--j po poł. NASTĘPNY PROGRAM: Legjon potępieńców. 

Kino - Teatr Dziś! Wielki podwójny W rolach głównych: najpiękniejsza 
program! Czarujący dram. brunetka Ameryki Carmel Myers 
bachantki południa p t. Tango miłości i nasz rodak Edward Kocharski 

NAD PROGRAM: Arcywesoła 
-_— ее tomes Nie tak djabeł straszny... mes do" śmiechu do łez. 

Początek seansów o godz. 4-ej. w dnie świąteczne o godz |-ej. Ceny miejsc od 40 gr. 

P.T. CZYTELNICY 
warszawskiego miesięcznika „ZNAKI CZASU; 
pragnący otrzymać bliższe wyjaśnienia, mogą po- 
dać awój adres lub zgłosić się osoboście do b. 

redaktora tegoż miesięcznika F. DZIKA, 

Wilno, ul. Kijowska 2-a, m. 8. 

FALSLACILALACCCALALACACACJCEICEICEI 

KLINIKA ** 
CHORÓB 

SKÓRNYCH i WENERYCZNYCH 
Uniwersytetu S. B. na Antokolu 

udziela 

bezpłatnie porad bezrobotnym 
od godz. 9—12 w zakresie swej specjalności 

LUX 
Miekiewicza 1!, t. 15-61 

c000000000000000009000900 

Skład sukna, manufaktury i jedwabia 

I. KOBRYŃSKI 
Wilno, Niemiecka 31. 

Sprzedaż 

towarów wysortowanych I reszięk 

  

  

  

Га
а 
С
С
а
 
СС
а 

С=)
 

WIEL ER K 

  

HURTOWY SKŁAD PAPIERU 

I MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA „PAPIER” 
WILNO, UL. ZAWALNA 13. TEL. 501. 

Poleca w dużym wyborze: 

kalendarze na rok 1932, ozdoby choinkowe, pocztówki świąteczne i nowo- 

8179 3 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX rewiru 

Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 

nazjalnej Nr 6 m. 14 na zasadzie art. 1030 U. P. C. po- 

daje do wiadomości publicznej, że w dn. | grudnia 
1931 r. o godz. I0-ej rano w Wilnie przy ul. Kalwa- 

ryjskiej 69, odbędzie się sprzedaż z licytacji, należą- 

cego do Emilji Szelig Szafrańskiej majątku ruchome- 
go, składającego się z kanapy i 3 foteli skórzanych, 
oszacowanego na sumę 100.. zł., lecz na mocy artyku- 
łu 1070 U. P. C. licytacja odbędzie się niżej oszaco- 
wania na zaspokojenie pretensji Marjana Trojana, 

Zofji Strawińskiej, f rmy bracia S. i Sz. Olkin oraz 
Władysława Tomaszewicza w sumie zł. 7.09865 i 170 
dolarów USA z *% % i kosztami. 

Opis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 

może w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 U.P. C. 

1613/V1 Komornik Sądowy K. Karmelitow. 

оЕЛЕН | OKAZYJNIE! 
Palta zimowe damskie 

Od roku 1843 isinioje i męskie, garnitury, su 
Е . 

Wilenkin 
kienki, różne futra, kożu- 

ul. TATARSKA 20 

chy. skórki futrzane, róż- 
ne matetjały na damskie 

Jadalne, sy pialne i ga- 

i męskie ubrania, różne 
jedwabie, bielizna, swetry 

biastowe, kredensy, 
stoły, szafy, łóżka itd. 

i trykotaże, obuwie, dy- 
wany perskie, różne me- 
ble stołowe i salonowe, 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
na dogodnych Warankach 

elektroluxy, k ognio- 
trwale, serwis angielski, 
maszyny do szycia i pisa- 
nia, pianina i fortepjany, 

2 motory elektryczne, sa- 
mochody. motocykle, te- 
odolit, brylanty, zegarki 
i wiele różnych pozosta- 

   

I NA RATY. łych z licytacji fantów 
NADESZŁY NOwOŚCI. sprzedaje LOMBARD 

7425 Biskupia 12 7988 
  

Mieszkanie 
róg Witoldowej i Grodz- 
kiej 2 (obok Polskiego 
Radja) na parterze z 5 po- 
koi, kuchni, pokoju na 
łazienkę i dla służącej — 

do wynajęcia 

  

GOTÓWKĘ 
lokujemy bezpłatnie, 
zabezpieczenie zupeł- 
ne, majątki, folwarki, 

  

Trans 

L  aiakes od zaraz na dogodnych 

domy dochodowe, warunkach. 
osobnisczki z ogród. 
od 6000 zł. młyny, 

dzierżawy poleca 

Dom H.-K. „Zachęta** 
Mickiewicza |, tel. 9-05   [ariel 
  

reperuję Pianina (že 

nojogtr HANUIOWY. 
DO REJESTRU HANDLOWEGO, DZIAŁ A, 
SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄG- 
NIĘTO NASTĘP. WPISY PIERWOTNE: 

w dniu 24. IX. 1931 r. 

13019. I. Firma: „M, Kac i L. Mazur — spółka 
firmowa". Sklep towarów galanteryjnych. Siedziba 
«* Wilnie, ul. Trocka 5. Spółka istnieje od 1931 r. 
vspólnicy zam. w Wilnie; Michla Kac, przy ul. Su- 

bocz 5 i Leja Mazur — przy ul. Zawalnej 53. Spółka 
firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 7 sierpnia 
931 r. na czas nieokreślony. Zarząd należy do obu 
wspólniczek. Wszelkie umowy, zobowiązania i wek- 
słe w imieniu spółki winny być podpisywane przez 
obie wspólniczki łącznie pod stemplem firmowym. 

1553/V1—8091 

13020. I. Firma: „Saul Rozental“ w Wilnie, ul. 
adowa 4. Pośrednictwo handlowe i skup zawodowy 
drewna. Firma istnieje od 1931 r. Właściciel — Ro- 
zental Saul, zam. tamże. 1554/V1—8092 

w dniu 28. IX. 1931 r. 

13021. I. Firma: „G. Arons i S$. Kwaryszek — E t- 
ma — spółka firmowa*. Kupno i sprzedaż szkła о- 
kiennego. Siedziba w Wilnie, ul. Rudnicka 2. Przed- 

po niebywale zm żonych cat 

z   
siębiorstwo rozpoczęło działalność 19 sierpnia 1934 
r. Wspólnicy zam. w Wilnie, Gierszon Arons — przy 
ul. Stefańskiej 32 i Samuel Kwaryszek — przy ul. 
Szklanej 4. Spółka firmowa zawarta na mocy umo- 
wy z dnia 19 sierpnia 1931 r. na czas nieokreślony. 
Zarząd należy do obu wspólników. Weksle, umowy, 
zobowiązania, oraz plenipotencje w imieniu spółki 
winny być podpisywane pod stemplem firmowym 
przez obu wspólników łącznie, natomiast do odbioru 
wszelkiego rodzaju korespondencji, za wyjątkiem 
pieniędzy oraz do otrzymywania i przesyłania towa- 
rów koleją żelazną i przez pocztę wystarcza podpis 
jednego współnika. 1555/V1-—6093 

w dniu 29. IX. 1931 r. 

13022. I. Firma: „Sklep sukienno-bławatny Jó- 
zet Baniewicz — spółka firmowa właścicielki Olim- 
pia Koźmińska i Jadwiga Baniewiczówna*. Sklep 
sukienno-bławatny. Siedziba w Wilnie, ul. Wiełka 27. 
Wspólniczki zam. w Wilnie, przy uł. Tatarskiej 17-—6. 
Olimpja z Baniewiczów Koźmińska i Jadwiga Banie- 
wiczówna. Spółka firmowa zawarta na mocy unsowy 
z dnia 4 września 1931 r. na czas nicograniczony. Za- 
rząd należy do obu wspólniczek. Weksle, czeki, listy 
handlowe, pełnomocnictwa, umowy wszełkiego ro- 
dzaju, zobowiązania wydawane w imieniu spółki win- 
ny być opatrzone podpisem jednej ze wspólniczek 
pod stemplem firmowym. 

13023. I. Firma: „Józef Halpern* w Lidzie, ul. 
Suwalska 58. Ekspłoatacja lasu. Firma istnieje od 
1931 r. Właściciel — Hałpern Józef, zam. tamże. 

1567/V1—80% 

EEEEEEFEFEECFEEJEEE 

1556/V1—809%4 | 
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wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejšcie z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7769   

DO REJESTRU HANDLOWEGO, DZIAŁ A, 
SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄG- 

NIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 
w dniu 29. IX. 1931 r. 

13024. I. Firma: „Warsztaty Mechaniczne P. Pa- 
sternak i K. Moszko w Lidzie — S-ka". Prowadzenie 
warsztatu mechanicznego kowalskiego i ślusarskiego. 
Siedziba w Lidzie, ul. Suwalska 58. Przedsiębiorst- 
wo rozpoczęło czynności 1 stycznia 1931 r. Wspėlni- 
cy zam. w Lidzie: Piotr Pasternak przy placu Fal- 
kowskiego 15 i Krzysztof Moszko, przy ul. Krupow- 
skiej 14, Spółka firmowa zawarta na mocy umowy 
z dnia 20 grudnia 1930 r. na czas nieokreślony. Za- 
rząd należy do obu wspólników. Każdy ze wspólni- 
ków samodzielnie ma prawo w imieniu spółki odbie- 
rać z poczty, telegrafu, stacyj kolejowych, komór 
celnych i kantorów przewozowych wszelką korespon- 
dencję zwyczajną, poleconą, pieniężną, pieniądze zą 
przekazami, pobrania przesyłki i towary, oraz pie- 
niądze z rachunków wystawionych przez spółkę za 
dokonane w warsztatach spółki czynności. Wszelkie 
dokumenty, z których wynikają zobowiązania, weks- 
łe, czeki, jak również akty urzędowe i pełnomocni- 
ctwa w imieniu spółki winny być podpisywane przez 
obu wspólników. Podpisy winny być czynione pod 
stemplem firmowym. 1558/VI—8088 

13025. I. Firma: „L. Minkowicz i J. Rosiański — 
spółka firmowa'. Skup zawodowy lnu i siemienia 
lnianego celem odsprzedaży. Siedziba w Wilnie, uł. 

Kolejowa 9. Firma istnieje od 1931 r. Wspólnicy zam. 

w Wilnie: Lejzer Minkowicz — przy ul, Zawalnej 10 

  

do sprzedania 
Sierakowskiego 21-3 

Maszynistka 
poszukuje posady 

jak również może być 
angażowana do biura na 
terminową pracę, bez zo- 

bowiązania wszelkich 

praw, również wykonywu- 
ję różne prace w domu 

po b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty proszę 
kierować do Administr. 
„Kurjera Wileńskiego” — 
Jagielońska 3—!, tel. 99, 
pod „Maszynistka“ 7987 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 

ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
I egzaminów 

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

Zakład Fryzjerski 
„Leon“, Ludwisarska 12. 
Salon damski i męski, far- 
bowanie włosów, ondula- 
cja ieroboty włosiane 

Akademikom zniżka. 
8145 

Zakład Fryzjerski 
„Snitkin*, Niemiecka 26. 
Salon męski, manicure. 

Wykonanie solidne 
8070 

Pracownia krawiecka 
LonginakKulikowskiego 

ul. Wielka 13, 
przyjmuje zamówienia na 
roboty męskie i damskie 
oraz futra. Wykon.solidne 
Ceny dostępne. 6812 

  

  

  

  

  

  

Zginął p'es wielki 
z kagańcem rasy „Mie- 
szaniec , zwie się „Lord”, 
uprasza się o zwrócenie 
za wynagrodzeniem— Ma- 

roczne, księgi rachunkowe oraz wszelkie artykuły kancelaryjne i szkolne. 

Doktor. 

M. Lewin 
choroby dzieci 
ul. Zawalna 28/30, 

telefon 5-85 

powrócił 
8114 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 
168 

M Kenigsberg 
Choroby sk5rne, 

weneryczie 

1 moczopłe! we, 

ulica Mickiewicza 4 
telefon 10-90, 

od g dz. 9—12 i 4—8. 

  

  

  

Lekarz Dentysta 
J. Feldsztejn 
Wileńska 16 m. | 

Koronki porcelanowe 
Przyjmuje od 9 2i 5—7 

8146 

Akuszerka 

Marja Drzedila 

  

przeprowadziła się 
ul. Mickiewicza 46, m. 1 

W, Zdr. Nr 3093. 

Akuszerka 

Marja |aknerowa 
p''yjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr 69. 7120 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3 
tamże gabinet kosmetycz: 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 

    

przyjmuje od 9 r. dc 7w” 

Nr. 272 (2214 

  

Fortepian -- 
firmy „Mahlbach*, struny 
krzyżowe, do eprzedania - 
Zawalna 8, m. 7. 8074 

Okazyjnie 
sprzedaje się bardzo tanio 
modne futro damskie 

I. Grudziewicz 
Ostrobramska 8 —10 

  

  

Zajęcie dla bezrobot- 
nych! Zarobek pewnyt 
Panie, posiadające dar 
słowa niech się zgłoszą: 
Tatarska 24, m. 6, w go- 

dzinach 11—14. 

  

    

  

Reumatyzm, "uyzz"- J. iechino, 
tabes zupełnie uleczalne- 
Bóle natychmiast usuwa 
„Petrobalsam* produkt ro- 
py naftowej i olejków bal- 
samicznych. Inform:cyj u- 
dziela aptekarz Hessel — 
Lwów. Chmielowskiego IZ 

7914 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych 

lub prywatnych, po- 
siadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe o- 
ferty proszę nadsylać 

'do adm. „Kurj. Wil.* 

  

drewniany 

pod Nr. 6872. 

DOM 2 dania, 
w dobrym stanie. w ruch 
liwej miejscowości przy: 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun-- 
kach dowiedzieć się nm 

miejscu u właściciela, 

иришиииилиппитшиии 

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogi. odpow. 

jj, DRUKARNIA 

INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 
Wilno, św. Jańska Nr. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 
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      WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 

— TANIO — 8 

SOLIDNIE Н     7999 kowa 5, u dozorcy. 

i Jakób Rosiański — przy ul. Kolejowej 9. Spółka 
firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 1 września 
1931 r. na czas nieokreślony. Zarząd należy do obu 
wspólników. Weksle, umowy, wszelkie zobowiązania 

i plenipotencje w imieniu spółki winny być podpisy- 
wane pod stemplem firmowym przez obu współni- 
ków łącznie. Natomiast każdy ze wspólników ma pra- 
wo podpisywać korespondencję nie zawierającą w 
sobie zobowiązania i otrzymywać korespondencję 
zwykłą, poleconą i wartościową, wpływającą na imię 
firmy, jako też przesyłać towary koleją żelazną 1 о- 
trzymywać przesyłki kolejowe i pocztowe za swojem 
pokwitowaniem. 1559/V1—8089 

13026. I. Firma: „Kalmanowicz Leja* w Wilnie, 
ul. Wiłkomierska 17-a. Sklep spożywczy. Firma ist- 
nieje od 1931 r. Właścicielka Kalmanowicz Leja, zam. 
tamże. 1560/V1—8090 

DO REJESTRU HANDLOWEGO, DZIAŁ A, 
SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WCJIĄG- 
NIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISV DODATKO- 

WE i PIERWOTNE: 

w dniu 21. IX. 1931 r. 
13015. I. Firma: „Sklep towarów aptecznych i 

drobnej galanterji Maguna Fabjana* w Wilnie, ul. 
Kalwaryjska 21. Sklep towarów aptecznych i drob- 
nej galanterji. Firma istnieje od 1931 r. Właściciel 
— Magun Fabjan, zam. tamże. 1549/V1—8096 

w dniu 24. IX. 1931 r. 
13016. I. Firma: „Młyn Balińskich — Zakrzewski 

— spółka w Kurcze*. Prowadzenie przedsiębiorstwa 

    

    

  

W. Z. P. 48. 7624 * ® 
  

młyńskiego. Siedziba w os. młyńskiej „Kurcze”, gn: 
žodziskiej, pow. wilejskiego. Spółka istnieje od 193% 
r. Wspólnicy zam. w os. młyńskiej Hołodnicze, gm 
wiszniewskiej, pow. wilejskiego: Walenty Baliński. 
Edward Baliński i Henryk Zakrzewski. Spółka firmo- 
wa zawarta na mocy umowy z dnia 15 lipca !931 p. 
na czas nieokreślony. Zarząd należy do Walentego 
Balińskiego, który reprezentuje spółkę wewnątrz & 
nazewnątrz. Wszełkie zobowiązania, umowy, weksle. 
czeki i pełnomocnictwa podpisują trzej współnicy.. 
Każdy ze wspólników samodzielnie ma prawo edbie- 
rać dla firmy z poczty i telegrafu wszelkiego rodza- 
ju korespondencję zwyczajną, poleconą, pieniężną. 
przekazy pieniężne, przesyłki i towary, oraz z kolei 
wszelkie ładunki. 1550/V1-- 8007 

   13018. I. Firma: „I. Lurje, B. Joselzon i J. Ka- 
ufman pod nazwą Wilzap — spėlka firmows“.. 

Handel komisowy zapałkami. Siedziba w Wlinie, ul. 
Szawelska 4. Przedsiębiorstwo istnieje od 29 lipca 
1931 r. Wspólnicy zam. w Wilnie: Izrael - Iser veł 
Izydor Lurje — przy ul. Piwnej 2, Benceł Josełzom 
— przy ul. Zawalnej 10 1 Judel Kaufman — przy uł. 
Szpitalnej 12. Spółka firmowa zawarta na mocy umo- 
wy z dn. 29 lipca 1931 r. na czas nieokreślony. Za- 
rząd stanowią wszyscy wspólnicy. Wszełkiego ro- 
dzaju zobowiązania, weksle, żyra weksłowe, czeki, 
obligi, umowy i płenipotencje podpisują trzej wspól. 
nicy pod stemplem firmowym.  Korespondencję zaś. 
pocztową, telegraficzną, poleconą, pieniężną, nada- 
nie i odbiór przesyłek i paczek w urzędach poczto- 
wych, celnych i kolejowych i załatwianie wszystkich 
formalności z tem związanych wymagają podpisu 
jednego ze wspólników. 1552/V1—80960 

    

HLIP MACDONALO. 49) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Rozdział VI. 

NIEDZIELA. 

Dzień był szary, beznadziejny. 
Mróz zelżał, i słońce skryło się za 
chmurami. Od południo-wschodu wiał 
silny wiatr, a z nieba spływały stru- 
gi cienkiego, siekącego deszczyku. 
Wiatr, który zerwał się w nocy, pę- 
dził przed sobą chmury, ale ich nie 
rem panował nastrój przygnębienia i 
rozpaczy. 

W oberży „Pod Koniem i Oga- 
— Tak to bywa w niedzielę — 

zauważył Flood, wyglądając z okna 
palarni na bruk podwórza, spływają - 
cego miljardami strug spienionej wo 
dy. — Żadnej wieści. Żadnego zaję- 
cia. Obijanie się po domu. Podła 
pogoda. Brakowało tylko zwykłej at- 
mosfery brytyjskiego sabatu. Och, 
niech to wszyscy djabli! 

— Niedziela nic temu nie winaa-— 

sarknął trochę zgorszony Pike. 
Flood zaśmiał się złowieszczo. 
— Napijmy się! — rzekł. — bo 

nie wytrzymam. 
— Sam pan pij! — warknął Pike 

i zerwawszy się z krzesła, wyszedł z 
pokoju. 

Flood popatrzył za nim, wzruszył 
ramionami i zadzwonił. Czekając na 
trunek, patrzył w sufit, od strony któ- 

rego dochodził go słaby odgłos lek. 
kich, równych, rytmicznych kroków, 
przemierzających niestrudzenie małą 
przestrzeń, tam i zpowrotem... tam i 
zpowrotem... tam i zpowrotem... 

Łucja siedziała na oknie w pokojn 
Bronsonowej z otwartą książką na ko- 
lanach okładką do góry. W pewnym 
momencie zapytała: 

— Może ja panią denerwuję? Mo- 
żeby pani wołała, żebym sobie po- 
szła ? 

Bronsonowa, której oczy patrzyły. 
a nie widziały, odpowiedziała, nie 
przestając chodzić: 

— O, nie. Niech pani zostanie. 
Wolę, żeby pani została... Jestem pa- 
ni wdzięczna... Proszę, nich pani nie 
odchodzi... 

Łucja odpowiedziała kiwnięciem 
głowy. Bała się zaufać głosowi. Nagle 
zapragnęła ruchu. Wstała poszła do 
kominka, uklękła i zaczęła poprawiać 
coś przy ogniu. 

I w tej chwili kroki ustały. Od- 
wróciła szybko głowę. 

Bronsonowa stała koło stolika w 
rogu pokoju, nieruchoma jak posąg, 
ze wzrokiem utkwionym w arkusiku 
papieru, leżącym na bibularzu. W pra- 

„wej ręce trzymała ołówek. Po kilku 

sekundach namysłu ręka ta poruszy- 
ła się w taki sposób, jakby ołówek zro- 
bił jedną kreskę. 
. Stuknęło i ołówek stoczył się ze 
stolika na podłogę. Bronsonowa wzno- 
wiła swój marsz z kartką papieru w 
palcach prawej ręki, Łucja nie wsta- 
jąc z kolan, obserwowała ją z bólem 
w sercu, który zdawał się ogarniać 
całe ciało. 

Tam i zpowrotem.. od okna do 
drzwi... od drzwi do okna... tam i zpo- 
wrotem... 

Łucja patrzyła na ten niezmienny. 
automatyczny ruch jak zahypnotyzo- 
wana. Sama nie mogła się ani poru- 
szyć, ani odezwać. Tylko wodziła gło- 
wą w prawo i w lewo za wysoką po- 
stacią, której piękność potęgowało je- 
szcze wrażenie tragizmu. 

Bronsonowa, mijając ją, upuściła 
bezwiednie papier, ale nawet tego nie 
zauważyła. Maszerowała w dalszym 
ciągu od drzwi do okna... od okna do 
drzwi... 

Papier upadł na ciemny dywan 
koło kcołan Łucji, która wyciągnęła 
rękę i podniosła go prawie bezwied- 
nie. Była tak oszołomiona patrzeniem 
na Bronsonową, że w pierwszej chwili 
nie uświadamiała sobie, co jest na 
tym papierze. Patrzyła, nie widząc. 
Dopiero stopniowo rozróżniła szereg 
pionowych linijj nakreślonych atra 
mentem. Wszystkie były przekreślone 
ołówkiem z wyjątkiem dwóch ostat- 
nich. 

Łucja poczuła przypływ gwałtow- 
nej, przemożnej litośści. Ktoś innyby 

mógł długo ślęczeć nad temi hierogli- 
fami zanimby je zrozumiał. Ona zro- 
zumiała odrazu. Sama, jako pensjo- 
narka, często wykreślała takie sche- 
maty. Każda linijka oznaczała dzień, 
każda przekreślona linijka — upły- 
niony dzień. Ale ona czekała zawsze 
na jakąś radość, podczas gdy ta ko- 
bieta... 

Znów kroki ustały i Bronsonowa 
zatrzymała się koło pobladłej Łucji, 
śmiejąc się strasznym, gardłowym 
śmiechem. 

— Pani rozumie?... To jest niedo- 
rzeczne, bardzo niedorzeczne, ale boli 
i dlatego ma sens. 

I znów wznowiła swój męczeński 
marsz. 

Upływały godziny. Na dworze za- 
wodził wiatr i chlapał deszcz. O dru. 
giej przyjechał zniszczonym samo- 
chodem naczelnik policji. Był znuże- 
ny i bez humoru j jego urodziwa twarz 
wydawała się mniej urodziwa z powo- 
du ciężkiego marsa, ściągającego czo- 
ło w groźne fałdy. Zapytał o Antonie- 
go. Pike poinformował go, że spodzie- 
wają się pułkownika Gethryna dopie- 
ro wieczorem. Podziękował mrukli- 
wie i wyszedł do samochodu. Pike, 
który wyszedł za nim, edważył się 
zapytać: 

— Czy się co wykryło, panie ko- 
mendancie? 

Ravenscourt wsiadł,  Zatrzasną! 
drzwiczki, potrząsnął głową i rzucił 
przez spuszczone okno. 

— Nie. Nawet o Firance jeszcze nie 
nie wiadomo. 

Maszyna ruszyła i Pike został na 
podjeździe ze spodniami opryskanemi 
błotem. 

Popołudnie wlokło się niemiłosier- 
nie, a pogoda stawała się coraz gor- 
sza. Wiatr wzmógł się jeszcze po 
zmierzchu, jak to zwykle bywa. A z 
nieba lała się nieutrudzenie ukośna fi- 
ranka deszczu. 

Ravenscourt zjawił się ponownie 
o szóstej. Łucja przyjęła go wiado- 
mością, że Antoni jeszcze nie przyje- 
chał. 

— Ale jeżeli nie przyjedzie, to z 

pewnością zatelefonuje — zakończyła. 
—(Czy mam mu powiedzieć, żeby za- 
telefonował i do pana? 

Ravenscourt uśmiechnął się blado. 
— Jeżeli będzie miał co ważne- 

go.. i a я 

Nie chciał się napić whiski i od 
jechał. 

O wpół do siódmej zadzwonił tele 
fon. Flood wpadł do hallu. Ale nie 
Antoni dzwonił, lecz sir Ryszard Bro 
cklebank, pytając, czy pułkownik 
Gethryn... * 

— Przepraszam. Nie — rzekł kró- 
tko Flood. — Nie wrócił. Czy mam mu 

co zakomunikować? й 
Nie. Sir Ryszard chciał się sam 

czegoś dowiedzieć. 

Antoni zadzwonił o wpół do ósmej, 

Przy telefonie był Pike. 
— Dziś nie przyjadę — rzekł An. 

toni. — Czy macie, co nowego? 

Głos jego brzmiał tak, jakby się 
śpieszył i był jednocześnie bardzo zmę 
ezony. 

  

    

Pike 
głową. 

— Nie, panie pułkowniku—rzekł 
—Pułkownik Ravenscourt był tu dwa 
razy, pytając o pana. Prosił, żeby pam 
zadzwonił do niego — w razie czego. 
Sir Ryszard Brocklebank też telefono- 
wał z zapytaniem, co słychać... Jak. 
panu pułkownikowi idzie? 

-— Nie mogę powiedzieć—odparł 
lakonicznie telefon. — Powoli, bardzo, 
bardzo powoli! Jak się miewa pani 
Bronson? 

— (Ciągle jednakowo. Panuje nad 
sobą, ale strasznie na nią patrzeć. Pa- 
ni pułkownikowa nie opuszcza jej ani 
na chwilę. Czy mam ją poprosić? 

— Nie. Załącz pan jej ode mnie 
serdeczności i każ, żeby zjadła obiad 
Co słychać z wampirzycą z Weydings 

—- Nic. Siedzi spokojnie w domu 
Nie wyjeżdżała. 

Pike mówił tonem 

wściekłości. 

i No no! — rzekt telefon. -—— 
Przyjadę z raną. W razie czego za- 
dzwońcie do mnie pod Buckingham 
87—, albo Mall 1736. 

‚ — Rozkaz, panie puł... — rzekł 
Pike i powiesiwszy słuchawkę, zano- 
tował w notatniku cyfry. Poczem po- 
szedł wolno na górę i zapukał w drzwi 
po lewej stronie. 

I znów w obszernym domu zapa- 
nowała martwa cisza. Świsty wiatru 
i szum deszczu nie przerywały jej, lecz: 
potęgowały. 

potrząsnął _ mełancholijnie: 

  

hamowanej 

(D. c. n.) 
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Redaktor Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Š-to Jaūska 1, telefon 3-40. odpowiedziałny Witold Kiszkis. 

 


