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„ Psychoza kija. 
Otrzymuję z powodu moich arty- 

kułów, lub z prośbą o poruszenie ja- 

kiegoś tematu, dość dużo listów. Jed- 

ne są przyjemne, pełne gorących słów 

adowują irytację i uznania, inne v 

  

z memi pogląda- 

że więcej jest 

wyrażają niezgodę 

mi. 

tych przyjemnych, osładzających gorz 

ką wogóle dolę dziennikarza polskiego. 

zwłaszcza piszącego tylko z przekona- 

nia. 

Ostatnio otrzymałam 

z którego uważam 

czerpnąć, gdyż daje wyraz głębokiemu 

jednostki 

Muszę przyznać, 

jeden list. 

za konieczne za- 

cierpieniu przeciętnej ze 

sfery robotniczej, uświadbmionej spo- 

łecznie i etycznie, .,szarego człowieka 

,z szarej masy”, jak sam o sobie pisze. 

„Czytuję z uwielbieniem artykuły tylko 

dwóch ludzi w Wilnie: Marjana Zdziechow- 

skiego i Hel, Romer*. t 

pisze j wzywa bym nie zważając na 

mogące mię spotkać przykrości, nie 

zatracała tytułu 

„obrońcy uciśnionych, imednyć. i cowez- 

<zonych* 

do których należy 

i dalej prosi, by zwrócić 

jedno: że w Polsce 
„biją człowieka pałką już dawno, że bi- 

ją profesorów, redaktorów, pisarzy, polity- 
ków. 

że kijem się załatwiają 

partyjne, 1-go maja, na zebraniach 

politycznych, w szkołach - schronis- 

kach, i wogóle nastała zasada rozwią- 

korespondent 

uwagę na 

porachunki 

zywania duchowych sprzeczności, ry- 

walizacji kultur, _ przeprowadzania 

swych dezyderatów zapomocą rozbija- 

nia sobie łbów. Pałka uderza o pał- 

kę i czyja twardsza, ten wygrywa... 

Wyścig, nie pracy, ale kija! — Bardzo 

gorzko o tem pisze p. Wł. — Dlaczego 

prasa nie ujmuje się za te krzywdy? 

Dlaczego milczy w niektórych wypad- 

kach, a krzyczy w innych? Kij, gdy 

spada na plecy czy głowy ludzkie, ja- 

kiegobądź zabarwienia politycznego 

nie są ludzkim sposobem podejścia do 

rzeczy, nie są cywilizowanym sposo- 

bem ujmowania kwestji. Są to czy- 

ny dzikie, prowadzące do coraz głęb- 

  

szego staczania się społeczeństw na 

dno ciemnego wąwozu, z którego ani 

wyjścia niema, ani normalne współ- 

życie nie jest możliwe. 
„Tych, których się dziś wielbi, tych sa- 

mych ludzi, ta sama prasa, jutro błotem 

obrzuca, dawniejsi przyjaciele partyjni z nie 

nawiścią skaczą sobie do oczu, obrzucają 

obelgami, dowodzą, że są nie warci, a potem 

krzyczymy, że niema porządnych łudzi w 

Polsce" 

skarży się korespondent, 

„te toksyny, które dziś w Polsce wytwa- 

rzamy, zaczynają nas dusić! Nie bronię stu- 

dentów, ani Żydów, lecz rozumiem jedno: 
kto bije, ten jest podły, u kogo biją tego 
boli! Pani musi nietylko pisać, ale wołać na 

eały swój głos, na całą Polskę, że te niepra- 
wości gubią Polskę, że załatwiać sprawy nie 

rozumem czy sercem, ale kijem, to nie prze- 

każdy traci na takich meto- 

tak zatrute 

kona nikogo, 

dach, a powietrze nienawiścią, 

  

aż ciężko oddycha 

Cóż z tych awantur studenckich? 

Ratowali niby uczelnie, nie móżna by- 

ło wytrzymać z powodu arogancji ży- 

dowskiej, że to pchają się wszędzie na 

pierwsze miejsca, szwargoczą w uczel- 

niach. że w sądzie mówią paskudną 

polszczyzną i nie dbają o to, tylko 

aby ien grosz zarobić... To wszystko 

prawda. ale ot teraz: 

nie chcą płacić komornego, pp sdatków, bo 

zmniejszają płacę 

że tyle im strat 
    im, mówią, — nie płac 

robotnikom, bo powiad. 

przyniosły te dni, że muszą je pokryć, a tu 

jeszcze bojkot sklepów żydowskich, tak za- 

jadie ordynarnie, brutalnie si wa, więc 

oni też mogą nas zacząć bojkotować. Chrze- 

Ścijanie nie będą kupować u Żydów, a Ży- 
dzi przestaną najmować robotników chrze- 

Šeijan... i będzie więcej bezrobotnych cięża- 
rem wisieć na społeczeństwie”. 

        

> odh 

    

—
 

Takie pisze 

robotnik polski w Wilnie mieszkający, 

mniej więcej rzeczy 

  

który widział pałki w robocie w róż- 

nych okolicznościach i nabrał do tych 

metod j tej brutalnej formy walki ob- 

rzydzenia. Widzi zrównoważonym 

umysłem prostego człowieka, rozwi- 

niętego na podstawach etycznych, że 

kto bić 

kto jest uderzony, 

oddać, że gdy się tego rodzaju dzikie 

walki rozpoczną, obliczanie 

jest jak chińskie łamigłówki, jedno w 

aż się 

zaczyna, ten bicie wywołuje. 

chee wtrójnasób 

krzywd 

drugie się wkręca i rozkręca, 

znów znajdzie u początku, nikt już 

   nie wie kto był winniej: y. W słowach 
i pismach ważą się przewiny, a nie- 

chęć wzajemna przeciwników 

nowe dorzuca fakty i jątrzy jadowite 

coraz 

rany w organizmie społecznym. 

A niestety, organizmy zbiorowe tak 

samo chorują społecznie, jak fizycz- 

ne, na kalectwa j przypadki, powodu- 

jące zanik funkcyj koniecznych do ży- 

cia. Zwyrodniały wyrostek robaczko- 

wy, nieżyt kiszek, odłamek żelaża w 

korze mózgowej, tak samo spacza о- 

sobnika, czyni jego życie nienorma!ł- 
nem, jak bezcelowe zażeranie się w 

jemne, płynące nie. z istotnej potrze- 

by uczuć czy chociażby żołądków, ale 

dła sztucznej manifestacji odcinka ja- 

dla fikcyjnych ce- 

lów, a jeszcze bardziej utopijnych ko- 

kiegoś programu, 

rzyści. 

Maczuga czy kij w rękach człowie- 

służące do obrony 

troglodyty i jego rodziny od inwazji 

ka jaskinionwego, 

innej troglodyckiej rodziny, nie raziły 

nikogo. Innego sposobu  porozumie- 

nia się nie było, ani innych sposobów 

rozwijania swej komórki społecznej 

koło swojej jaskini. Ależ dla Boga, 

jakiś czas upłynął od tych metod, od 

tej mentalności? C 

do przekonania, że faktycznie ten tyl- 

ko sposób najlepiej przemawia do 

przekonania? Że ku tym 

idą sympatje ogółu? Czyż możemy się 

łud że łupnięcie kogokolwiek po 

łbie pałką czy kamieniem, zmusi nad- 

mózg rozumowania 

wręcz inaczej, niż dotąd i to mianowi- 

cie tak, jak chce bijący? 

dojść 

  

mamy 

metodom 

  

werężony do 

Siła fizyczna może wiełu do wielu 

rzeczy zmusić. Może czas jakiś tri- 

uinfować, widzieliśmy to až nadto do- 

brze, będąc pod władzą Rosji, ale jak 

się po pewnym czasie takie kijowładz- 

two opłaca... to też zostało nam w s 

siedztwie naszem, aż nadto bliskiem 

pok mogliśmy się 

naocznie przekonać, jak kiłka wieków 

metod kijobijczych wydało pokołenie, 

  

ne obrazowo i 

  

mogące akceptować system sowiecki 

i stosujące tę starą metodę dalej. Je- 

steśmy widać za blisko tego straszne- 

go wschodu jeśli i do nas coś z tych 

Ostatnio byliśmy metod przenika. 

  wstrząśnięci dzikiemi zajściami ulicz- 
nemi i uniwersyteckiemi, bo przybra- 

niż kiedy 

bądź jaka inna manifestacja. Ależ to 
co się działo dnia 10 i ii listopada, 

fermentowało widać oddawna w 

ły one większe rozmiary, 

PSY- 
chice lak 
skwapliwie, wesołą 

zabrali się do młócenia kijem 

Widocznie 

jednych i drugich, jeśli 

z taką narazie 

pasją 

koło siebie. wychowanie 

domowe, dawniej ochronione od burz 

i niegodziwości świata, gniazdo rodzin 

uległo również we wstrząsach- wo- 

rężeniu. Nie daje tej co 

ne, 

jennych nadw 

dawniej ostoi, nie stoi za tą młodzieżą 

serdecznem wspomnieniem łagodnoś- 

peri 

  

ci matczynego słowa, rozumną 

  

ą ojea. 

Taki nadano kierunek dzisiejsze- 

  

mu wychowaniu: nie rodziców o dy- 

rektywy etyczno-życiowe pyta młody 

chłopak, wyrzucony często nauką ze 

swego Środowiska, tak dalece, że nie 

ma już prawie z rodzicami możności 

porozumienia się, nie z nimi układa 
swój program życowy, chyba o tyłe, 

o ile potrzebuje od nich pieniędzy na 

kształcenie się, a otrzymawszy te pie- 

  

niądze, uważa, że nie już nie mają do 

gadania. Radą ji kierunkiem służą 

związki i kluby, korporacje i zarządy, 

wychowawcy i cała uczelnia, mająca 

zastąpić ramię potrzebne 

młodej umysłowości w poszukiwaniu 

swych ścieżek życiowych. 

Tak, szanowny Panie Władysławie 

X. Mobilizacja kija na terenach Pol- 

ski to miecz nad jej bytem... 

to pomocne 

    

Wszystkim przyjaciołom i znajomym oraz uczniom gimnazjum imienia 
Adama Mickiewicza, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi na- 
szemu tragicznie zmarłemu synowi 

NAZIFOWI WAJSOWOWI 
tą drogą składamy serdeczne podziękowanie 

  

Matka i Ojciec. 

  

Wielki proces komunistyczny w Łucku. 
(Teł. od własn. koresp. z 

Przed Sądem Okręgowym w Łucku roz- 
począł się jeden z największych procesów 
komunistycznych. Na ławie zasiadło 81 ko- 
munistów, którzy są oskarżeni o należenie 
de nielegalnej partji komunistycznej Zachod 

Warszawy). 

niej Ukrainy i działalność antypaństwową. 
Proces potrwa prawdopodobnie około 2 

tygodni. Przed gmachem sądu ustawiono sil- 
ne posterunki policyjne w celu niedopuszeze- 
nia do ewentualnych ekscesów. 

  

  

Rząd Lavala otrzymał votum zaufania. 
PARYŻ, 27. 11. (Pat). — Izba De- 

putowanych uchwaliła 325 głosami 
przeciwko 240 votum zaufania dla 
rządu. 

Broń dla duchowieństwa hiszpańskiego. 
SAN-SEBASTIAN, 27. 11. (Pat). w 

zawiązku z aferą wykrycia kontrabandy bro- 

! Hel Romer. ni gubernator Sansebastianu komunikuje, że 

Pożoga wojenna w Mandżurji rozszerza się 
Ponowne walki w okolicach Tien-Tsinu. 

TOKIO, 27. 11. (Pat). — Nadzieje 
na uregulowanie konfliktu chińsko- 
japońskiego są znowu słabsze, wobec 
tego, że wezoraj wieczorem w okoli- 
cach Tien-Tsinu rozpoczęła się pono- 
wnie wałka. 

Według otrzymanych wiadomości 
Sue-Liang zwrócił się do garnizonu 
w Czin-Czou z rozkazem rozpocząć 
generalny atak przeciwko Japończy- 
kom. 

Starcie Pod 
TOKJO. 27.XI (Pat.) W Czin-Czau 

wojska chińskie zajmują pozycje ob- 
ronne w przewidywaniu zbliżającej 
się bitwy. W nocy oddziały chińskie 
zajęły pozycje wzdłuż rzeki Ta-Ling- 

Ultimatum 
TJEN-TSIN, 27. ti: (Pat). — Ja- 

pońskie władze wojskowe  wystoso- 
wały do władz chińskich ultimatum, 
w którem domagają się natychmia- 
stowego zaprzestania wrogich działań 
chińsko-japońskich oraz wycofania 
wojsk chińskich z terytorjum w pro- 

  

  

broń, dostarczana przez elementy prawico- 
we, miała być przeznaczona dla duchowień- 
stwa w Hiszpanji. 

  

Rząd na posiedzeniu specjalnem 
postanowił wysłać do Tien-Tsinu po- 
siłki, których żądały tamtejsze wła- 
dze wojskowe, 

MUKDEN, 27. 11. (Pat). w 
związku z sytuacją w  Tjen-Tsinie 
wczoraj wieczorem przywódca od- 
działów japońskich wysłał posiłki w 
kierunku linji kolejowej Pekin—Muk 
den. 

Sin-Min-Kun. 
Ho o 20 mil na wschód od Czin-Cza'. 
Wczoraj wieczorem doszło do starcia 
pod Sin-Min-Kun. Japończycy zajeli 
tę miejscowość. 

  

+ 

Japońskie. 
mieniu 6 mil. U Kimatum wygasa dziś 
w południe. 

Władze chińskie oświadezyły, że 
nie mogą udzielić odpowiedzi na 
wzmiankowane uliimatum przed $0- 
dziną 18-tą. 

W Pekinie stan obiężenia. 

  

в 27. 11. (Pat). — Wed- 
ług informacyj pochodzących z kwa- 
tery głów nej = Czang-Sue-Lianga 
wojska japońskie, przybyłe w dwóch 
wojskowych - pociągach japońskich, 

  

zajęły dworzec kolejowy  Jao-Yang- 
Ho, po stoczeniu potyczki z żołnierza- 
mi chińskimi. Z tego samego źródła 
podają, że w Pekinie proklamowano 
ponownie stan oblężenia. 

Nowy projekt utworzenia niepodległej 
Mandżurji. 

MOSKWA, 27. 11. (Pat), — Wed- 
ług doniesień korespondentów sowie- 
ckieh, sojusznik Japonji Juan-Tsin- 
Kaj miał się zwrócić do szefów tym- 
czasowych rządów w Mukdenie, Ki- 
ryniu, Hejluntsinie i Zeho z nowym 
projektem utworzenia niepodległej 
Mandžurji- 

Według tego projektu cztery wy- 
żej wymienione prowineje otrzymują 
autonomję i stwarzają wspólny rząd 

federacyjny, rozeiągając swe wpływy 
na całą Mandżurję. Rząd ten w pierw- 
szym rzędzie ma zająć się zwalcza- 
niem szerzącego się bandytyzmu, ko- 
rzystając w tym zakresie z pomocy 
Japonji. 

Juan-Tsin-Kaj propenuje, aby je- 
go projekt rozpatrzony był przez spe- 
cjalnie w tym celu zwołaną komisję 
przedstawicieli wymienionych rządów 
tymczasowych. 

  

  

   

Sytuacja w Mandżurji. 
Co widzieli oficjałni cbserwatorzy 

angielscy. 

PARYŻ, 27. 11. (Pat). — Ze sprawozdania 
otiecjalnego obserwatorów angielskich © sy- 
tuaeji w Mandżurji wynika, iż wojska japoń- 
skie zujęły Cieikar 19 listopada. Wojska 
chińskie cofnęły się na północny wschód w 
kierunku Koszang. Linja kolejowa wscbod- 

nio-chińska tunkcjonuje normainie. 
Wojska japońskie nic posuną się dalej 

w kierunka północnym od Cicikaru, opusz- 
€zą zaś to miasto natychmiast, skoro tylko 
w innych miejscowościach, znajdujących się 
w ieh rękach zapanuje całkowity Spokój. 
Straty japońskie w dniu 18 listopada wyn 
szą 4 zabitych i 108 rannych. Straty chiń- 
skie — ogółem 600 zabitych, rannych luh za- 
marzłych z powodu mrozu. Sytuaeja w o0ko- 
licy Czin-Czou była w dniu 24 listopada nor 
małna. 

Nie stwierdzono ad. objawów przy- 
gotowywania jakiegokolwiek ataku, ani też 
nowej wysyłki wojsk chińskich poza Wiełki 
Mur. Sprawozdanie zaznacza, że stan liczeb- 

wojsk ehińskich wynosić ma 23 tysiące 
żołnierzy. Wkońcu raport stwierdza, iż Ja- 
pończycy zajęli w dniu 21 listopada Sin-Min- 

Fu i maszerują w kierunku południowo-za- 
chodnim. 

Japończycy nie będą atako- 
wać Czi-Czou. 

ŻY NGTON. 
nów Zjednoczonych 
pońskiego z daniem, by 
atakowali C zou. 

W odpowiedzi na to rząd japoński ud 
lił zapewnienia, iż nie będą atakować wymie- 
nionego miasta. 

TOKIO, 27. 11. (Pat). — Agencja Reute- 

ra podaje: Mimo depesz prasowych, donoszą- 

cych, iż rozpoczęto już wstępne kroki do 

wielkich operacyj wojskowych, ministerstwo 

spraw wojskowych wyraża ufność, iż armja 

japońska nie zamierza bynajmniej zaatako- 

wać Czin-Czou. 

Jak ošwiadezają w Tokjo, dymisja rządu 

byłaby nieunikniona, o ileby wzmiankowana 

wiadomość była zgodna z prawdą, oznacza- 

łoby to bowiem, iż siły wojskowe usunęły 

się od wszelkiej kontroli. 

    

  

   
Japończycy nie 

    

      
      

Czy tylko naprawdę? 
WASZYNGTON. 27.XI (Pat) Donoszą tu 

Т пыо‚ iż pewna osobistość, stojąca blisko 
a, iż akcja woj- 
olejowej Pekin— 

    

Audjencja. — 
WARSZAWA. 27.XI. (Pat.) Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu 27 b. m. prezesa Banku Gospo- 
darstwa Krajowego p. dr. Góreckiego. 

Powrót p. premjera Prystora. 

” WARSZAWA. 27.X1. (Pat.) W dniu 
27 b. m. rano powrócił do Wa wy 
po tygodniowym pobycie w Krynicy 
p. prezes Rady Ministrów Prystor i 
objął urzędowanie. 

Obniżki pensyj urzędniczych 
nie będzie. 

(Telef. od własn. goresp. z- Warsz.) 

Co pewien czas ukazują się w pra- 
sie opozycyjnej pogłoski o zamierzo- 
nem nowem obniżeniu pensyj urzędn'- 
ków państwowych. Dnia 26 b. m. w 
prasie warszawskiej ukazała się po- 
nownie taka wiadomość. Czynniki u: 
rzędowe kategorycznie temu zaprze- 
czają. 

Nieprawdziwe pogłoski. 
(Telej. od własn. goresp. z Warsz.) 

Jedna z finansowych agencyj za- 
granicznych podała wiadomość o rze- 
komo mającem nastąpić wprowadze- 
niu w Polsce przepisów dewizowych. 
Ministerstwo Skarbu stwierdza, że po- 
głoska ta pozbawiona jest wszelkich 
podstaw. Rząd polski nie ma ziamiaru 
wprowadzenia jakichkolwiek restryk- 
cyj walutowych. 

spać 

Studenci czescy przeciwko 
studentom Żydom obywa- 

-telom polskim. 
PRAGA. 27.XI. (Pat.) Na uniwer- 

sytecie bratisiawskim doszło do wy- 
stąpień przeciwko studentom narodo- 
wości żydowskiej—obywatelom  pol- 
skim. Mianowicie studenci wydziału 
prawniczego obsadzili wejścia do pro- 
sektorjaum ji sprawdzali legitymacje 
przychodzących, nie dopuszczając stu- 
djujących medycynę Żydów polskich. 

Zgon Lia de Putti. 
NOWY YORK. 27.XI. (Pat.) Zmarła tu 

po dłuższej chorobie znana węgierska gwia- 
zda kinematograficzna Lia de Putii 

Dr. med, EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5— 
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IM DOKLADNIEJSŽY BĘDZIE PO- 
WSZECHNY SPIS LUDNOŚCI, TEM 
PRAWIDŁOWSZY BĘDZIE ROZ- 
WÓJ STOSUNKÓW W PAŃSTWIE. 

Zaprzeczenie. 
TIEN-TSIN. 27.X1. (Pat.) Zaprzeczają tu 

В i, pochodzącej z No- 
wego Yorku, jakoby wojska angielskie miały 
ol ochronę kopalń chińsko-angielskich w 

Hailarze. 

   

  

   

  

asg 

Ostateczne ustalenie tekstn... 
PARYŻ. 27.X1. (Pat.) Komitet Re- 

dakcyjny Rady Ligi Narodów ustalił 
ostateczny tekst projektu uregulowa- 
nia sporu chińsko-japońskiego. Pro- 
jekt ten miał być przedstawiony na 
dzisiejszem poufnem posiedzeniu Ra- 
dy Ligi. 

  

Dokola wykrytego spisku hitlerowskiego w Hesji. 
Dziwna rola nadprokuratora Rzeszy dr. Wernera. 

   
   
   

  

    

„ (Pat), — W kołach re- 

nych do rządu pruskie- 
rełał wywiad nad- 

y dr. Wernera, ogłoszony 

średnictwem agencji „Tełe- 
(6 w sprawie spisku hitlerow- 

  

  

  

graphen Unie 
skiego w H 

adezenia 
Zgodne Zz opinja kė! politye: 
s bez wpływu na d: 
w tej sprawie i wywołać m komplikacje 
natury politycznej. Koła republikańskie wska 
zują z naciskiem, że taktyka nadprokuwato- 

ra Rzeszy zmierza wyraźnie do zatusz 
sprawy że jest dotychezas rzeczą nie 

tykowaną, aby najw. urzędnik Try 
łu jeszeze przed ukończeniem śledztwa wy 
dawał autorytatywną opinję o wartości do- 
kumentów, na których oparte ma zostać 

oskarżenie. 

   
nadprokuratora Rze 

znych, nie pozo- 
bieg dochodzeń 

    

      

    

   

   

    

        

Według uporczywie krążących pogłosek, 
pruski minister spraw wewn. Sewering miał 
interwenjować u ministra ać wewn. 
szy dr. Groenera, domaga 

przeciwko enunejaejom dr. w 
Naskutek tej interweneji dr. Werner wy- 

stosować miał do ministra Groenera list, w 
którym usprawiędiiwia swe postępowanie 

tem, iż dokumenty hitlerowskie, skonfi 
wane w Darmsztacie, ni dowo: dzą istnienia 
spisku przeciw rzą i republi- 
kańskiemu i że nał wpierw (zbadać oko- 
lieznoś ее powstaniu inkrymino- 
wanej prokłama hitlerowskiej, Jednecze- 
Śnie dr. Werner wysłać miał do ministra 
spraw wewa. Hesji lis /m zaznacza, 

  

  

   

              

       

  

       

w któ         
że nie miał zamiaru przeciwko 
władzom pruskich i heskim. 

Niezależnie od dochodzeń w sprawie 

  

skonfiskowanych dokumentów nadprokurator 

Rzeszy zdecydował przeprowadzić śledztwo 
celem wyjaśnienia w całej tej sprawie roli 
posła hitlerowskiego dr. Sehaefera, który wy 
dał władzom kompromitujące dokumenty 
hitlerowskie, Śledztwo przeciwko dr. Schae- 
ferowi dr. Werner powierzył prokuratorowi 
Trybunału Rzeszy Joernsowi. Decyzja ta wy 
wołała w kołach republikańskich olbrzymie 
wrażenie. 

Joerns — przypomina prasa demókrat;- 
czna, prowadził w roku 1919 jako sędzia do- 

chodzenia przeciwko mordercom Karola 
Liebknechta i Róży Luksemburg. Mimo dwu- 

krotnego stwierdzenia przez sąd niemiecki 
winy Joernsa, polegającej na ułatwienia mor 
dereom obydwu przywódeów komunistycz- 
nych, zatarcia śladów zbrodni, dziś jeszcze 
jest on ną stanowisku prokuratora Rzeszy. 

Koła hitlerowskie, które w pierwszej chwi 
fi gwałtownie usiłowały przedstawić skon- 

    

fiskowaną proklamaeję narodowo-soejalisty- 
czną jako falsyfikat, zmieniły nagle swą tak- 

tykę i twierdzą, iż dokument ten nie dowo- 
dzi istnienia spisku. — Również autor prok- 
lamacji asesor sądowy Best, który po oglo- 
szeniu dokumentu nagle znikł, wypłynął о- 
becnie w Monachjnm i za pośrednictwem 
biura prasowego partji hitlerowskiej opub- 
likował oświadczenie, w którem przyznaje 

się do autorstwa inkryminowanego doku- 
mentu, twierdząc zarazem, iż był on elabo- 

ratem prywatnym i wywołany został pogło- 
skami o przygotowaniach komunistycznych 
do puczu. Narodowi socjaliści — oświadczył 
Best, musieli być przygotowani, aby uprze- 
dzić rewolucję. 

oŃARHIERIK ORDRE ARGORTOOE TIRE 

Popierajcie Ligę Mortką 

         



        

  

. 2 KU RJ E*R WILL E Nes K I : ы Nr. 276 (2218) 

Postulaty rozbrojenio- Z działalności BBWR. Centrolew przed sądem nowe pomysły w ujmowaniu ról insce ich taktyka 

й : : s ° - nizacji. 2 

we mocarstw Zebranie Rady Grodzkiej w Wilni Oscbiście jest dła mnie w sztukaeh : ")"‘ 26; ŻĘ © god IS pO ode 
эуга » osłatma z cvkłu ontierencyj poro- 

przed konf>rencją rozbrojeniową. 
Kouferencja rozbrojeniowa ma się 

odbyć w końcu łutego r. 1932. Wed- 
ług=pewnycłr"pogłoseky* ma óne być 
przesunięta na koniec maja, wsku- 
tek akcji wojennej prowadzonej w 
Mandżurji. 

Wszystkie główne mocarstwa za- 
jęły już pozycje i przygotowały swe 
postulaty na konferencję. Jakie stano- 
wisko zajmą mocarstwa, ew. ich gru- 
py. w słosunku do kwestji rozbroje- 

nia? 
Niemcy usiłują przeprowadzić na 

konferencji tezę o konieczności uchy- 
lenia w stosunku do nich postanowień 
Traktatu Wersalskiego o ogarniczeniu 
sił zbrojnych Rzeszy, motywując swo- 
je stanowisko tem, iż inne państwa, a 
zwłaszcza Francja, nie zmniejszyły 
rzekomo swych zbrojeń. Granice Nie 
miec. jak wywodzą eksperci militar- 
ni niemieccy, są wyjątkowo niekorzy- 
stne pod względem obronnym, a obec- 
ne siły zbrojne Niemiec nie wystarcza 
ją dla obrony ich terytorjum. Teza nie 
miecka polega zatem na żądaniu przy 
znania Rzeszy prawa do utrzymania 
takiej armji, jaką w danej chwili Re 
siadają sąsiedzi. 

Nieco odmienną pozycję zajmują 
Stany Zjedneczone. Według obliczeń, 

wydałki Stanów na zbrojenia wyno- 

szą 17.5 miljarda franków i zajmują 
pierwsze miejsce w rubryce budżetów 
wojennych. Przeważna jednak część 
tych olbrzymich sum wydatkowana 
jest w Stanach na utrzymanie floty 
wojennej. Rząd zaś Stanów w kwestji 
rozbrojenia zajmuje stanowisko dość 

zbliżone do niemieckiego, żąda on bo- 
wiem  zmniejszęnia zbrojeń, kładąc 
przytem największy nacisk na armje 
lądowe. 

Wielka Brytanja ze względów tak 
finansowych jak i politycznych nale- 
ga na jak najdalej idące rozbrojenie. 
mając — rzecz oczywista — głównie 
na myśli Francję, której hegomonja 
w Europie nie jest wcałe po myśli 
rządu brytyjskiego. 

Italja zajmuje stanowisko oświet- 
lone dostatecznie przez ostanie mowy 
Mussoliniego i Grandiego. Solidaryzu 
je się ona z rządem niemieckim, do- 
maga się rozbrojenia, głównie dla о- 
słabienia stanowiska przodującego 
Francji, której jest antagonistką. Rów 
ność zbrojeń jest naczelnem hasłem 
nietylko Italji, lecz i tych państw, któ- 
re z tych czy z innych wzgłędów so- 
lidaryzuja się z tym programem. 

Można więc uszeregować po jed- 
nej niejako stronie zarówno ltalję, jak 
i Stany Zjednoczone i Wielką Brytan- 
ję jako obóz zwolenników zmniejsze- 

nia zbrojeń czy rozbrojenia rówiwie- 
głego dła wszystkich kontrahentów. 

w przeciwległym obozie znajduje 
się Francja, oraz państwa sojusznice. 
Franeja akceptuje tezę rozbrojeniową. 

tecz stawia jako warunek sine qua 
non kwestję ustalenia gwarancji i bez 
pieczeństwa. Naprzód gwarancje i bez 
pieczeństwo, potem rozbrojenie 
brzmi teza francuska. Na poparcie tej 
tezy przytaczają eksperci francuscy 

fakt, iż armja .francuska została 

zmniejszona o 40 proc. od czasu 7а- 

warcia pokoju. 
Pozycje w kwestji tak drażliwej 

są zatem zajęte już oddawna. Sama je- 

dnak konferencja, której przedmiotem 
ma być rozbrojenie, znajduje się w tej 

chwili pod znakiem zapytania. Zawi- 

kłania na Dalekim Wschodzie i fiasca 

Łigi Narodów są niezbyt pomyślnym 

prognostykiem. 

    

  

    

  

   

   

  

  

  

Odbyło się w dniu 26 listopada 
w tak zwanej „Sali Kresowej” przy ul. 
Zawalnej 1 pod kolejnem przewodnic- 
twenr prezesa inżyniera Henryka Jen- 
sza i Br"Tiifkiewicza przy udziale”o* 
koło 150 członków. 

Po przemówieniu wstępnem preze- 
sa głos zabrał poseł wileński dr. Ste- 
fan Brokowski, który wygłosił dłuż - 

szy odczyt na temat światowego kry 
zysu gospodarczego — i w związku 
z nim sytuacji w Polsce. 

Poseł Brokowski interesujący swój 

referat oparł na cyfrach, wykazując, 
iż na tle sytuacji gospodarczej w šwie- 
cie, załamania się największych po- 
tęg finansowych, Polska, dzięki wyte- 
żonej i umiejętnej gospodarce swego 
Rządu wykazuje podziwianą przez 

  

wszystkich odporność i pełną równo- 

wagę. 
Po chrakterystyce prac rządu i Klu 

bu Parlamentarnego BBWR w formie 
rzeczowej lecz niemniej ostrej wyka- 
zał mówca bezpłodność naszej opozy 
cji, poczem przeszedł do omówienia 
ostatnich wyczynów endeckich na te- 
renie wyższych uczelni w państwie. 

Po referacie pos. Brokowski od- 
czytał rezolucje treści następującej: 

Walne Zgromadzenie Rady Grodz- 
jw Wilnie: 

1) potępia akcję antysemicką wzaie 

coną przez obóz narodowej demokra- 

eji w celach dywersyjnych, przeciwko 
rządowi Rzeczypospolitej;* 

2) piętnuje działalność „Obozu 

Wielkiej Polski" uprawianą na oczy: 
wistą szkodę Państwa i całego społe- 

czeństwa i 

3) widzi w zgodnej pracy wszyst- 
kich warstw i narodowości Rzeczypo- 

spolitej nienaruszalną zasadę racji 

stanu. 
Rezolucję tę zebrani przyjęli bu- 

rzą oklasków. 

Następnie sekretarz Rady dr. Hir- 

schberg wygłosił referat organiz acyj- 

ny, wskazując na konieczność ożywie- 

nia pracy w Kołach miejskich, gdzie 

w najbliższym czasie urządzone z 

ną zebrania połączone z odczytami po- 

sła dr. Brokowskiego. 
Walne Zebranie Rady Grodzkiej 

zamknął krótkiem przemówieniem 
wiceprezes E. Jutkiewicz, wyraziwszy 

szczególne podziękowanie posłowi Bro 

kowskiemu za jego wytężoną pracę i 

kontakt z wyborcami wielńskimi oraz 

Kierownikowi Sekretarjatu Wojewódz 
kiego BBWR posłowi Doboszowi za 

otoczcinie pieczą akcji organizacyjnej 
placówek Bloku na terenie Wilna. 

Ożywienie dzłałalności B.B. W. R. 
w pow. wiieńske - trockim. 

W bieżącym miesiącu znacznie -- 

żywiła się praca B. B. W. R. na tere 

nie pow: wileńsko-trockiego. 

Kierownictwo sekretarjatu powia: 

towego objął p. Bolesław Polkowski 

przy stałej pomocy p. Andrezja Gaw- 

dy. 

W poniedziałek 23 b. m. odbyło się 

zebranie reorganizacyjne . Komitetu 

Gminnego w Mickunach, gdzie refe- 

rat organizacyjno-polityczny wygłosił 

p. Gawda. 

Przewodniczył zebraniu Emanuel 

Krzysztofek. 

Po referacie wywiązała się dysku- 

sja, w której między innemi zabierali 

głos pp. Sajdak Franciszek, wójt Ta- 
deusz Falkowski oraz przewodniczący 
zebrania p. Krzysztofek. 

Po zamknięciu dyskusji wybrano 

Zarząd Komitetu Gminnego. 

  

ki 

        

  

  

Dwudziesty dziewiąty dzień procesu. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). w 

Pierwszy dziś zeznawał św. odwodow 
mobrooszcz z. Gwylłewa= ks>=Softtk. który 

Inošci pos. pos. 
tawiając im 

adectwo. Po 
WINIASZAK 

  

        jernika w; 
najlepsze św 
świadkowie 
czył, że osi 
kowskiego wydaw: ał zarządzenia i. uspokajał 
tłum, i pos. PAWŁOWSKI ze Str. Narod., 
który scharakteryzował działalność pos. 
wiekiego wydając o nim opinę, jako o czło- 
wieku bardzo pracowitym. Powołany przez 
prokuratora św. BIAŁAWA z Borosowa stwier 

dnym z wieców osk. Sawicki 
iedział, iż „rząd łamie prawo, a tych 

którzy łamią prawo trzeba wieszać ha lat 
niach*. Dalej zeznają św. św.: WIŚNIEWSKI, 
KAZIMIERZ i kierown. Urzędu śledcz. w Kra- 
kowie POLAK, który stwierdza, że zna os 
Martka jeszcze z wypadków listopadow. 
1923r. podczas których Mastek przemawiał 
do tłumu zachęcając go do walki z rząd 
i utrzymania strajku generalnego, zaś po v 
padkach majowych zawsze b. ostro wystę: 
pował przeciwko rządom Marszałka Piłsud- 
skiego. * 

Najciekawsze jednak w tym dniu było 
zeznanie podkomisarza policji śledczej w Kra- 
kowie OLEARCZYKA 

„Znam okólnik C. K. W. Nr. 28—oświad- 
cza Świadek — w którym jest powiedziane, 
że Prezydent Rzplitej naruszył przysięgę i 
opowiedział się za dyktaturą, wobec tego ro- 
botnicy muszą wystąpić do ostrej walki. 
Okólnik nawoływał do jednoczenia sił. opo- 
zycyjnych i na w pu- 
blicznych wystąpieniach które mo- 

  

oczy 
nim 
który 

  

zezna 
oświad- 

Mastek podczas Kongresu kra- 

  

   

    

        

        

    

    

  

    

    
spraw, 

głyby jątrzyć inne partje opozycyjne. 
Okólnik Nr. 29 mówił o tem, że trzeba 

zmusić rząd do ustąpienia. Na terenie Kra- 

  

kowa istnieją bojówki, zostały one zreorga- 
na nizowane przed Kongresem, a ich czele 

stanął niejaki Rejman, który w 
sie został przytrzymany z 

Policja ustaliła 
niej 60 osób, które stanowiły trzon organi 

zacji. Przeprowadzone po Kongresie r 
w poszukiwaniu broni nie dały spodziew 
go rezultatu, doszły bowiem do Krakowa 
wiadomości, że podobne rewizje zostały prze- 
prowadzone w innych miastach, Tylko u jed- 
nego z bojówkarzy znaleziono 2 ręczne gi 
naty. Pomimo to stwierdzono kategorycz. 
że PPS ma broń. 

W dniu 7 września ub. roku odbył: 
konferencja p. Korfantego z Witosem i K 
nikiem w restauracji—hotelu Pollera, W tym 
czasie odbyło się również konspiracyjne ze- 
branie z udziałem gen. Sikorskiego i pos. 
Witosa w mieszkaniu gen. Kukiela w Kra- 
kowie“. 

OBRONA: Skąd świadek ma te informa- 
cje? Ё 

ŚW.: Dostałem je w drodze poufnej. 
OBR.: A czy nie mógłby pan wymienić 

nazwiska swego informatora? 

    

     

  

      

      

   

    

        

„SM Ježeli obronie bardzo na tem zale- 
ży, to owszem. Pan Kazgję cz 

Na ławie obrońców i Śródzoskipżanycii 
powstaje silna konsternacją, bowiem” 
lewicz jest znanym na terenie Krakowa przy- 
wódcą socjalistycznym. 

    

      

OBRONA: A czy pan wogóle widział 54 
dziego Demanta? 

ŚWIADEK wzubrzony. Jak pan śmie za 
dawać takie pytanie! 

Wstaje prokurator i wnosi o ścisłe za- 
protokółowanie tego pytania. Chodzi o to, 
że świadek Olearczyk był w toku śledztwa 
badany przez sędziego śledczego Demanta i 

odnośny protokół znajduje w aktach 
Śledztwa. Postawienie tego pytania wbrew 

urzędowym dokumentom podaje w wątpb- 

wość czy badania przez p. Demanta wogóle 

miały miejsce. Zachodzi więc obraza wła- 

dzy. 
Obrona powraca do sprawy p. Korolewi- 

cza. 

  

  

          

  

  

  

Czy jest on współpracownikiem 

    

ten sam. OW 
PROKU R X TOR: Czy  Korolewicz jest 

członkiem władz partyjnych? 
ŚW:: Jest prezesem T. U. R.i członkiem 

zy pan potwierdza, że 
w kinie „Uciecha*? 

za p. Mastkiem 

  

OSK. M ASTEK: Kto był oskarżony za u- 

rządzenie nielojalnego wiecu, który miał się 

odbyć zamiast wiecu legalnego posła Dybo- 

skiego z B. B. 
ŚW.: Owszem dr. Drobner i 
OSK. MASTEK: No, a ja główny 

bijac: 
ŚW.: 

łem. 
OSK. KIERNIK: Czy pan potwierdza, #- 

Packan. 
roz- 

  

Pan był wówczas nietykalnym pos- 

  

    

byłem 7 września na konferencji w hotelu 

NIK: A może pan wie i wo 

s jadłem? į 
li panu o to chodzi — to mogę 

powied že libacja bvla bardzo suta. 

  

PROKURATOR: Oskarżony Ciołkosz mó- 
wił tu kilkakrotnie o napadzie na niego nie- 
jakiego Czumy — co to było? 

ŚW.: Było to zajście na tle osobistych po- 
rachunków między nimi. 

Po zeznaniach tego świadka obrona zgła- 
sza wniosek o spowodowanie konfrontacji 

a Olearczyka z p. Korolewiczem. Pro- 
kurator nie oponuje. Konfrontacja została 
wyznaczona na dalszy termin. 

W końcu zeznawali św. św. OSIECKI b. 
wicemarszałek Sejmu z ramienia Piasta, pos. 
WIERCZAK z N. D. pos: WYRZYKOWSKI 
ze Str. Ludowego i b. pos, KOZŁOWSKI 
SZANS 

   

  

   

    

   

ROLA RED. NACZ. „NAPRZODU”* HAECKERA. 

Oświadczenie d-ra Dziadosza i Związku Legjonistów. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wobec treści zeznań złożonych przez re- 
doktora nacz. krakowskiego „Naprzodu* 
Hacckera w procesie pdzeciwko przywódcom 
Centroiewu dotyczących  działalnaści d-ra 
Dzładosza ówczesneg» Kierownika wydziału 
bezpieczeństwa w Urzędzie Wojew. Krakow- 
skim, obecnie dyrektora biura Sejmu — p. 

Dziadosz złożył dziś w pracie  oŚwiadcze 
nie, w którem stwierdza, że w latach 1327-28 
p. Haecker był jego informatorem 0 stosun- 
kach w P. P. S. i zabiegał wówczas o posa- 
dą cenzora prasowego w wydziale bezpie- 
czeństwa wojew. krakowskiego. Posady tej 
p. Haecker nie dostał jedynie z powodu 

  

braku odpowiedniego etłata. 
Do ówezesnych konfiskat „Naprzadu* p. 

H. odnosił : przychylnie twierdząc, że 
wimacniają jego stanowisko w partji. 
%W kołach stolicy wyrs”«ją pogląd, że wobee 

«swiadczenia Sąd zawezwie d-ra 
w charakterze świadka. Jednocze- 

jonistów w Krakowie ogło- 

sił oświadczenie w odpowiedzi na zeznanie 
p. Haeckera, że był on w Legjonach ofice- 
rem frontowym, w którem Związek stwier- 
dza, że p. Haecker nie pełnił frontowej służ- 
by i pracował tylko w Komendzie Legjonów. 

  

nawyże 

Dziado: 

    

  

rw ais dzien 
nie wyobražam sebie spaceru bez podjedwabnych wełnianych pończoch 

POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 
Franciszka Frliczki, į 8223—2 Zamkowa 9, tel. 6-46.     

>. Teatr Lutnia. 
„Pan Geldhab“. 

Chyba już nic nowego nikt nie po- 

trafi o Fredrze napisać po wyczerpu- 

jącem i zajmującem studjum Grzyma- 

Komedja w trzech aktach Aleksandra hr. Fredry. 

ły-Siedleckiego 0 dziedzicu Sądowej 
Wiszni, na tle swej epoki i ziemiańst- 
wa. Jedynie można stwierdzić jakieś 

Korosa. 
jak. autor 

Fredry nuta, która mię stale rozrzew- 
nia: to jego miłość do wspomnień mło 
dości, związanej z mundurem polskie- 
go oficera. Panowie wojskowi powin. 
specjalią - -e2uč, wvdziecznošė + „do -Fred- 
ry i sztuki jego popierać, bo nikt tak 

„Geldhaba“,  „Ciotuni“ 
„Dam i Huzarowės nie wystawił po 

staci rycerskiej ułana i szwoležera, ja- 
ko obrazu honoru, szlachetności, peł- 
dej poświęcenia miłości dla kobiet i 
bezinteresownego uczucia. 

W marazmie i potulności wyczer- 
panego przejściami politycznemi spo- 
łeczeństwa tej epoki, kiedy zaczął 
tworzyć, siedzał dawny adjutant „bo- 
ga wojny”, napoleoński żołnierz, jak 
w miękkiem, ciepłem błotku. I pu 
czał swe niezbyt zgryźliwe, ale jakże 
dosadne satyry na świat, wprowadza - 

jąc często tę ukochaną wizję swej szn- 

mńej młodości, kiedy to w trójgrania- 

stym kapeluszu, człapiąc na chudej 

szkapie, łeb swój rudy'na deszcze i cio 

sy wystafiał, lub rwał z kopyta za roz- 
kazem cesarza Napoleona. 

   

   

              

I w Geldhabie, tym galicyjskim par 
wenjuszu, którego dła niepoznaki u- 
mieszcza w Warszawie. ostro traktu- 
jąc „„dochrapskich*, arystokrację, pie- 
czeniarzy, nawet płeć nadobną za próż 
ność, chciwość i przewrotność, w tę 
stęchłą atmosferę. na własną j roda 
ków pociechę, wprowadza dwóch wo- 
jaków o sercach prostych i uczuciach 
uczciwych. Wbrew nawet kanonom 
komedji karze winnych i nie dopusz- 
cza by młody Ludomir dłużej się n 
stóp głupiej Flory poniewierał, a za- 
tem kończy komedję zerwaniem. 

  

   
Odegrano Geldhaba w „Lutni”. 

jak to mówią „bez wielkich fizyk”, 
wszystko było poprawnie, ale żaden 
nowy wiew nie przeleciał przez sce 
nę, by włać nowej krwi w stare i 
dość naiwne pomysły. Szczęśliwie uni- 
knięto warszawskiego konceptu nada 
nia Geldhabowi cech żydowskich, ce5 
absolutnie było sprzeczne z epoką i 
treścią sztuki. P. Wołłejko nie czuł 

się w tej roli jakoś tak swobodnie, j 

zwykle, przytem jego wyborna zwyk- 

le dykcja szwankowała, od zbytnie go 
szeptu do takiegoż krzyku, p. Loedł 

cały czas podnosił głos nie po książ 

cemu i raczej był sztywny niż dyst 
gowany. Wszyscy inni zwłaszcza p. 
Łubiakowsk jako pieczeniarz i p. 
Zastrzeżyński (Ludomir), dałi dos 
nałe syłwctki, pełne żye uczuci 
hiurioru. P. Marecka uroczą w Sv 

kaprysuch była Florą, ale się jej gra 
jakoś łamała i nie mogła się zdecydo- 
wać, czy być groteskową. czy senty- 

mentalną ? 

    

   
    

   

  

    

  

Całości brakowało 
kiegoś podciągnięcia, może zresztą i 
haniebne pustki na sali prz, yniały 
się do takiej gry artystów, nie może to 
dobrze usposabiać. I w tem widzimy 
skutki ostatnich wypadków... bojkot 
towarów i sklepów żydowskich, swój 
tylko do swego po swoje... Proszęż pa- 
nowie bojkociarze!... Czemuż nie za- 
pełniliście „„Lutni* na sztuce naroda- 
wego autora? 

| Hro. 
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žumiewaw 

  

ch zwołanych przez Bratnią Po 

moc. Została zerwana przez Młodzież 

Wszechpolską i jej klientów z przyczyn aż 

nadto oczy 1 Tyle w przemó 

bojowo usposobiońych oseyłentów O. W. P 

było westchnień o braku osie. oconęjsao_Ś. p 

Wil. K. A, reprezentacji ogólno-aka je 

    

ona 

    reh. 

    

tyle personalnego pienienia się na osobę H 

Dembińskiego i 

  

ryka tak grubemi szwami 

była szyta 

widywać, 

rzoną przez zajścia zacznie się 

koledzy Czeladzin, 

  

a robota, że można było prze 
  iż z chwilą, gdy sytuację wytwo      

  

przenosić na 

Dy    płaszczy: 

bowski będa woleli oświadcz. 

Przyczyny 

ny rzeczowe, 

t: „Nie nie 

  

  zumiem* i wyjść. aż nadto 

oczywiste. 

Oprócz 

są 

przyczyn trzeba mieć jednak 

preleksiy. Te znaleziono łatwo. Naliczono 

    

Zrzeszenie Kół Naukowych 

potępiającą akty gwałtu i przemo 

cy, 14 mlodziež do wytėžonej pracv 

naukowej i stwarzającą konieczność najpręd- 

wykładów. Wołno chyba 

Zrzeszeniu Kół Na- 

z. konferansierów. 

wydało 

odezwę 

wzj 

  

  

szego rózpocztcia 
było wydać laką ódezwę 

Ale 
członków 

niektórzy 

  

ukowych. 
  

czyli konferencyj porozumiewaw-      
ch uw ja się za ciało na tyle autoryta 

nie wolno nikomu 

A wniosek, któ- 

Dembiń- 

tywne, że bez ich wiedzy 

nikogo wzywać do spokoju. 

ry wypływa z tych przesłanek: Bić 

skiego! 

29, Del 

tora i p 

ści Konferencji udali się do Rek- 

„edstawili opinję konferencji 

w spr wiecu, uniwersytetu i 

yfikacji nastrojów. Taki był zgóry spre 
ceł konferencyj, które miały być 

    
mu“ 

wie otwarcia 

pae 

  

cyzowany 

ankietowe, ale bynajmniej 

Jednocześnie 

ją do Rekto- 

opinjodawcze i 
  

uchwałodawcze. 

udało się z dele; 

nie wi to i 

„Odrodz 

ra i konf 

wach orgi 

tyczyły 

    

  

  

    
owało z nim we 

sjnych, które wprawdzie do- 

„Odrodzenia w 

własnych spra- 

  

nizac 

sytuac 

mi, ale nie miały innego związku ze 

ami, które były głównym przedmio 

tem konferencyj międzyorganizacyjnych. Woł 

chyba „Odrodzenie 

audjencję u Rektora we własnych 

sprawach organizacyjnych, Ale niektórzy z 

konferansierów ją, że ich autorytet 

jest dostateczny, aby roztoczyć opiekę orga- 

cyjną nad dotychczas samodzielnemi or- 

A wniosek, ktt wypływa z ta< 

— bić Dembińskiego! 

ał list do 

wnioski= 

  

związku z 

  

cksce 

spraw 
   

  

  
na stowarzyszeniu “0 

  

trzy! 

  

uważ 

        

cjami. 

pr: 

3% Zarząd Bratniej Pomocy wy: 

Rektora, w którym oświadczył iż 

jąc z nastrojów na konferencjach 

dawczych i ankietowych, 

dzi akadem 

ma żadnych r 

    

ane 

   

  

opinjo- 

mło 

gł uspokojeniu i nie 

stan umysłów   

  

kiej uleg      
„obaw przed joł ng 

iem 3 etu, k 

młodzieży 

  

  

to 

  

prędszem ot   
otwarcie w” interesie 

  

ogółu 

zrzeszonej w Bratniej Pomocy, a zwłaszcza 

młodzieży niezamożnej. Jednocześnie kura- 

tor Bratniej Pomocy przestudjował projekty 

rezolucyj wiecowych i zgłosił Senatowi swo- 

ja opinję. Wolno było chyba tak postąpić 

kuratorowi Bratniej Pomocy. i wolno było 

Zarządowi Bratniaka taki list wystosować. 

Ale niektórzy z uczestników konferencyj an- 

  

kietowych i porozumiewawczych czuli się 

tem dotknięci. A wniosek: bić Dembiń- 

skiego- 

Kolego Dybowski i kołego Ważyński, 

czy zdajecie sobie sprawę jak bardzo wcze 

rajszego dnia zdemaskowaliście taktykę swo- 

ich przyjaciół politycznych. Słusznie, słusz- 

nie odpowiedział wam ostro jeden z uczest- 

ników konferencji, kol. Kapała: „Nie potrafi- 

cie się nawet zdobyć na tyle powagi, żeby 

wypadków, które spowodowały śmierć wa- 

szego i naszego kolegi, nie wygrywać dla 

walki personaltej z kolegą Dembiūskim“. 

    

Jerzy Zagórski. 

Pepierajcie Ligę Merska 
  

a 

Drzewa i 
Tyle się na ten temat w Wilnie mó- 

wi, dyskutuje, a nawet woła i oburza 

że warto tę kwestję bardziej zasadni- 

czo omówić, usystematyzować. Spra- 

wa drzew w mieście jest zagadnieniem 

bardzo nowoczesnem i palącem na- 

wet, niestety, u nas zupełnie jeszcze 

nieuregulowanem i traktowanem ra- 

czej z punktu widzenia indywidual- 

nych widzimisię i bardzo po „domo- 

wemu*, przez ogromną większość 

tych, którzy o tem mówią a nawet 

czasem piszą, niż wedle jakichś po- 

ważniejszych artystycznych, czy wo- 

góle naukowych — kryterjów. Jeżeli 

jednak wysuwane są na poważnych 

podstawach oparte argumenty, to prze 

ważnie dość jednostronne. Spróbuj- 

my spojrzeć na to z różnych stron, za 

czynając od tej, która jest najczęściej 

wysuwana i najbardziej w umysłach 

ogółu, bez względu, nieraz na wyk- 

ształcenie į inteligencję, płynna. Jest 

io strona estetyczna zadrzewienia mia- 

sta, ujmowana zazwyczaj bardzo ba- 

nalnie, ze względu na m: ałe przecięt- 

nie zainteresowanie się temi zagadnie- 

niami wśród t. zw. szerszych mas pu- 
hliczności. 

л 

  

;adnienie to nadaje się do wysu- 

nięcia jako pierwsze jeszcze i dlatego. 

że jest najstarsze i bardzo wysoko stało 

już przed wiekami, rozwiązywane wte- 

dy w sposób najwłaściwszy, jaki tylko 
można sobie wyobrazić, mianowicie w 

ścisłym związku kompozycyjnym z 
architekturą. Niepodobna bowiem te- 

go inaczej pomyśleć. Zieleń w mieś- 

«ie musi tworzyć jednolitą kompozy- 
eję z jego budowlami. W w. XVi-ym. 
XVll-ym i XVill-ym tworzono praw- 
<lziwe arcydzieła pod tym względem, 

  

  

        

    

Aoc o"   

budowie. 
do dziś istniejące w znacznej części w 
sałej bardziej kulturalnej Europie. 
Któż nie słyszał o przecudnych ogro- 
dach Florencji z najwspanialszym z 
nich, słynnym Giardino Boboli? Albo 
jeszcze wspanialszych rzymskich, jak, 
architektonicznie, przez sławnego Ba- 
rozzi da Vignola, skomponowany z 
z villą Farnese jej ogród, a potem dzie 
ła architekta Pirro Ligorio, jak willa 

Pia w ogrodach Watykańskich, praw - 
dziwe cuda jak wille: d'Este w Tivoli, 

Falconieri w Frascati,  Alłdobrandini 
tamże i wiele innych. Kompozycjami 

takiemi zajmowali się także i Leonar- 

do da Vinci i Rafael i Michał Anioł, 
niestety, ich dzieła nie zachowały się 

dotąd. 

W. XVII przynosi wspaniały roz- 

kwit tej sztuki we Francji. "Tworzy 
tam w tej dziedzinie wielki artysta 
Andrće Lenótre. Jego dziełami są ©- 
grody przypałacowe: Fontainebleau 
Trianon i wreszcie najwspanialszy 7 
nich wszystkich Wersal! Pomijam in- 
ne także wspaniałe, jest ich zbyt du- 
żo jak na rozmiary tego artykułu. 

Anglja słynie jako twórczyni t. zw. 
parków * „angielskich*, krajobbrazo- 
wych, będących w pewnej mierze na- 
śladowaniem natury, jest w tem, jak 
to słusznie zauważa prof. Wodziczko 
(„Ziełeń miast z punktu widzenia о- 

chrony przyrody*. „Ochrona przyro- 

  

dy', rocznik 10) pewna tendencja о- 
chrony „naturalnego piękna, rodzaj 

    złą wybitnie pozamiejski, wyma- 
gający wielkich terenów. Ałe i ona ma 
takie wspaniałe ogrody architekto- 
niczne, jak Melbourne-Hall i inne. 

W polsce jest nieco gorzej pod tym 
wzgledem. niż na zachodzie. Mieliśmy 

zre: 

ai 

wprawdzie w XVI i XVII do XVIII wie- 

ku również wspaniałe twory sztuki 

architektoniczno-ogrodowej. Były i w 

Wilnie piękne, na sposób renesanso- 
wy urządzone przez Zygmunta-Augu- 
sta, ogrody od pałacu Barbary, aż do 

Wilji podobno schodzące w terasach. 
Nie zostało, niestety, nie z tego. Fałe 
najazdów zniszczyły to i inne tego ro- 

dzaju cuda, gdzieindziej na ziemiach 
Rzeczypospolitej, reszty dokonało ro- 

dzime barbarzyństwo. Zachowały się 

jednak twory późniejsze, jak najsłyn= 
niejszy ze wszystkich Wilanów i Ła- 
zienki, niestety. w części przekształ- 
cone. 

Wszystkie te wymienione dziela s 
świetnemi okazami niezwykle harmo- 
nijnego związania zadrzewienia i roś- 

linności wogóle z architekturą. Pierw- 

sza znakomicie uzupełnia i podkreśla 
drugą. Panuje tam najwzorowsza ce- 
łowość. 

Nikt tam nie obsadził terenów przed 

    

   

    

    

frontonami kołumnowemi, drzewami 
żeby je pozasłaniać. Przeciwnie, otwo- 
rzono na te asady wspaniałe, SZEro- 

  

kie perspektywy. Natomiast posad 

no drzewa jako tlo z tyłu lub z boku. 

i to jeśli fronton był kołumnowy, to 
nie kopulaste lipy, a smukłe cyprysv. 
względnie jeśli na północy włoskie 
topole. i t. p. Kopułaste zadrzewienie 
przydano 'barokówi, rozstrzępione a- 
kacje zestawiono z rokokiem. 

Z tego punktu widzenia nal 
dewszystkiem traktować 
drzew wewnątrz miasta. 

  

; prze 
kwestję 

Jest to też 

rozumnej. 
celowej, nowoczesnej ur- 
W myśl tego usunięto z 
dawnego gmachu Komisji 
w Warszawie na Rymar- 

skiej rosyjskie zadrzewienie, ukazując 
całą świetność tej budowli, o dziedziń - 
cu zbyt małym, aby duże drzewa jej 

  

jedna z czołowych zasad 
estetyczńej,     

nie zasłaniały. To samo uczyniono na 
dziedzińcu pałacu Paca na Miodowej. 
Jest przepiękny rynek Zamościu. 
bardzo ciekawa kompozycja architek - 
toniczna, o czem do niedawna nikt nie 
wiedział, bo był tak gęsto zadrzewio- 
ny, że wszystko było zasłonięte. Kie- 
dy jednak przed kilku laty usunął to 
zadrzewienie prof. Kłos. powstało 
chwiłowe poruszenie przeciwko temu, 
a dziś patrząc na rynek zamojski, dzie 

cko małe nawet rozumie. że tak właś- 
nie trzeba było uczynić. 

      

Analogicznie dzieje się w Wilnie. 
Poczeiwie i gorąco chroni ono swoje 
zadrzewienie. Jako zwolennik możli- 
wie najdalej posuniętej SCOrónY: przy- 

rody, raduję się tem 
Stan zieleni w miastach nas 
ich peryferjach przedstawia się nader 
żałośnie z niemałą szkodą dla ich 
zdrowotności, ale o tem kiedyindziej. 
Jednak sądzę, a wraz ze mnąkażdy 
logicznie myśłący, że nie na to znako 
mity architekt buduje  wspaniałv 
gmach, żeby później dzieło jego szczel- 
nie osłonięto zadrzewieniem. Wyob- 
raźmy sobie oburzenie ogólne. gdyby 
magistrat dążył do zakrycia fasi idy 

bazyliki wielkiemi drzewami. — 
za bezsen — powiedzieliby w 

cy —i słusznie. 

    

  

  

    
Coś podobnego było do niedawna 

przed starym ratuszem. W myśl po- 
nych metod carskich rządów, wię- 
ść lego płacu zajęta była przez ©- 

tłoczony żelaznem ogrodzeniem skwer. 
Był to wybieg taktyczny, przeciwko e 
wentualnym tłunnym manifestacjom, 
stosowany w całej Polsce pod zaborem 

Łatwiej przecież zdusić 

tłum w ulicy, niż na szerokim placu. 

Okazało się to w Warszawie. w słyn- 

nej rzezi na Płacu Teatralnym, w 1905 
roku. Ileż to osób zmasakrowano wie- 

    

      

dy na ostrych sztachetach skwerów 

tego placu. 
Dzięki godnemu wysokiego uzna- 

nia projektowi architekta miejskiego 
Wilna p. Narębskiego, człowieka o 
dużej kulturze artystycznej, a poza- 
tem rodowitego wilnianina i niemniej 
rozmiłowanego w jego zieleni, niż in- 
ni jego „krajanie”, złośliwy ten pod 
jednym względem. a niedorzeczny ar- 
tystycznie skwer przeformowano. U- 
sunięto wysoce niewłaściwe na tle ko- 
lumnady kuliste lipy, oraz równie za- 
słaniające fronton Świerki i okazałe, 
wysokiej wartości  architektonicznej 
dzieło Gucewicza wypłynęło jak gdy- 
by, wedle słów prof. Ruszczyca. Te- 
raz dopiero można ocenić należycie 
jego wspaniałą monumentalność. Kto 
się nad obecnym i dawnym jego wi- 
dokiem zastanowi. ten przyzna, że 
zmiana na korzyść budowli niezapom- 
nianego mistrza wileńskiego, jest og- 
romna. 

Klasycyzm wileński jest zjawiskiem 
odrębnem na ziemiach Rzeczypospoli 
lej, która znów swoją odrębbnością 
pod tym względem, uznanym ogólnie 

stylem Stanisława Augusta, wyróżnia 

w. Europie. 

      

    

      

  

Gucewicz jest pupiłem. nieledwie 

uczniem króla-artysty, ale jednocześ- 
nie zbyt wybitną indywidualnością 
artystyczną, żeby nie stworzyć czegoś 

o swoistym odcieniu, jak prof Tatar- 
kiewicz („Dwa klasycyzmy“) stwier- 

dza jego budowle „Są odrębnością 

wileńskiego klasycyzmu” 

Z jakimże więc pie zmień powin- 

niśmy się odnosić do łego mistrza? 
A przecież tyle czasu znosiliśmy 

chwaszczenie przestrzeni, zupełnie de- 
formujące widok na tej miary co sta- 
ry ratusz wileński, jego dzieło. (Cze- 

muż natomiast nie zasłoniono tych o- 
brzydliwych kamienie obok niego i za 

  

        

nim?j. jako perspektywiczne za- 
bona nie placu jest niezrównany 

Inny przykładem lekceważenia 
przeszłości kulturalnej przez nieslv- 
chanie zubożałą pod względem smaku 
artystycznego. współczesność, są za- 
rośla drzewiaste przed kościołem try- 
nitarzy na Antokolu, jak to udowad- 
nia gdzieindziej prof. Morelowski, nie- 
zmiernie cenną osobliwością architek- 
toniczną, rzadkim okazem swego ro- 
dzaju, ukrytym teraz niemal całkowi- 
cie w posadzonem w zbyt blisko przez 
rządy rosyjskie, zadrzewieniu. 

  

Prawdziwą perełką wileńskiego ro- 
koka jest śliczny kościół augustjanów 
przy ul. Sawicz. Mało kto o tem wie. 
bo również zasłonięty on jest od uli- 
cy wiełkiemi drzewami. tak, że go pra- 
wie nie widać. A bądź co bądź chyba 
niema dwóch zdań w tej kwestji co 
jest bardziej wartościowe, czy te mizer 
ne topole, czy ten jakby rzeźbiony z 
monolitu, wdzięczny klejnot rokoko- 
wy. 

Przykłady możnaby mnożyć bez 
końca, do dodatnich należy usunięcie. 

+98) kich topoli z dziedzińca im. 

Skargi w Uniwersytecie, wyglądające- 
go dzisiaj dzięki temu, jak wspania- 
ły salon reprezentacyjny. Ale sądzę. 
że wystarczy już i to eo podałem 
Sapienti sat — powiadają. Niechże ten 
skromny feljeton będzie chociaż w 
drobnej mierze przyczynkiem do 0- 
gólnego zrozumienia bronionych w 
nim zasad. 

  

     

   

  

S: LZ. KL 

P. S. Zanim szerzej to omówimy: 
przytoczymy jako jeden z przykładów 

odwrotnych — konieczność, z akrycia 

drzewami paskudnych budowli. po 

drugiej stronie Wilji, naprzeciw Zyg- 

muntowskiej (huta szklana etc.). 
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WIEŚCIIOBRAZKIZ KRA 
340 osób bez dachu nad głową. 

Straszliwa pożoga we wsi Pawłowo. Kiika osób doznało 

  

bolesnych poparzeń. 

' iu wczorajszym wielka wieś  cę. Do piero o godz. 9 rano pożar zdo 

Pawłowo gm. janowskiej nawiedzo- ł ie jseowić. 

  

   ma została strasziiwą katastrofą pożo- 

gi, która niemal doszczętnie zniszezj 

ła eałą wieś. я 
Požar powstal o godz. 4 rano i z 

niezwykłą szybkością wskutek silne 

   

    

  

    
go wiatru zaczął się szerzyć obejmu- 
jąe co to nowe domy i budynki go 

  

spodarcze W godzinę potem cała w 
stała w płomieniach. 

Przybyłym na miejsce pożaru 0- 
<hoiniczym strażom pożarnym z 0ko- 
łieznych w Janowa nie udało się 

złokalizówać odrazu, gdyż znaj 
w stawie Frinki by- 
«aś czerpanie wody 

ze studzien znacznie utrudniało pra- 

    

    

    

  

   

  

twą płomieni padło 48 domów 
szkalnych wraz z inwentarzem 0- 
17-stoódół zć zbożem i narzędzi: 
jłmieczómi. W czasie gaszenia po 

u ków: M. Kozian, Wiktor 
Janiewicz i Adam Gruzdow odnieśli 
ciężkie poparzenia. Pozatem kilku 
mieszkańców odniosło pokaleczenia i 

poparzenia. 
trat narazie I obłiczono, łecz 

sięgają one znacznej sumy. 
Bez dachu nad głową znajduje się 

około 340 mieszkańców. 
Gmina organizuje akeję odżywia- 

nia i przystąpi do udzielenia pomocy 
materjalnej pogorzeleom. (e). 

   

        

    

        

   

  

Zderzenie autobusu z furmanką. 

  

W dniu wczorajszym na Wilno — 

Aida w pobližu wsi Połuknia autobus Nu- 
amer 38223 prowadzony przez szofera Koza- 

kiewicza A. w © 
turmankę chłop: Wóz został połamany, 
koń zraniony, zaś furman wyrzucony do 

rowu, dzięki czemu nie odntósł większych 

pokaleczeń. W autobusie pogięte zostały błoi- 

        

    

  niki i rozbite reflektory. Wypadków z pa- 
sażerami nie było. Policja sporządziła proto- 

kół. 
Zaznaczyć należy, że prawie wszystkie 

katestrofy autobusowe, które miały ostatnio 
miejsce na trakcie Marszałka Piłsudskiego 

    

Prozoroki. 

Zebranie założycielskie Spółdzielni 
Spożywców. 

w lokalu miejscowej 

  

W ubiegłą niedzielę, 

  

     

  

Szkoły Powszechnej odbyło się liczne zgro- 
madzenie tutejszych sfer inteligenckich i o 

kolicznych rolników w sprawie zorganizo- 

  

wania własnej placówki spółdzielcze 
związku z zamierza Ikwidaeją prospe- 

tu dotychczas (ilji Spółdzielni „Rol 
Dokszycach. 

     

    
     Zebranie zagaił p. Rypiński — prezes 

Kółka Rolniczego, klórego nasiępnie powo- 

łano na przewodniczącego zebrania. Prze-    
     

   wodniczący w swojem treściwem 

sieniu zapoznał zebranych z obecną sytuacją 
jaka może się wytworzyć dla tutejszego spo 

teczeństwa z chw kiedy mu zabraknie tak 

prze 

` 

     

    

    
pożytecznej placówki, jaką jest sklep spół- 
dzielczy. W końcu przemówienia mów g0- 
rąco wezwał obecnych, słowami znane ha. 
sła spółdzielców: Swoje sprawy bierzmy 
we własne ręce!" 

Te słowa, tehnące głęboką prawdą, dały 
asumpt do niezwykłej dyskusji, wszczętej po 
referacie, wygłoszonym przez przedstawicie- 
ia Związku Sp. Sp. Rz. P. („Społem*) pana 
Malko, na temat: „Cel i zadania Spółdzielni 
Spo: ów” 

    

yw”. 
dy z obecnych musiał wynieść wiel- 

ażdego lapidar- 
d których nie 

ałaczy 

  

   

  

    

  

   
   

   

  

   

«e poży 
nego zdania 

kło spółdz 
społecznych, oraz ludzi Е 

izm życia obecnego wsi 

  

   
się w nie 
rysowały 5 
wę. Pierwszy 
trzeba budować od zaraż. Drug 
zaczekać. Rzeczą godną i 
było ani jednego głosu, 
jest potrzebna. To te 
niepowodzeń szeregu Spółdzielni i gorz 
go zawodu ich przywódców, k widzimy w 
masach ludowych tkwi utajona wiara w 

zbiorowy wysiłek. 

Gdy się przypomni podobne zebranie 
przed kiłkoma laty, jakże niepodobne ono 
było do zebrań dzisiejszych. Naówczas, naj- 
częściej dało się słyszeć głosy zniechęceni 

obojętności do sprawy spółdzielczości, a n 
wet, głosy przeciwników. Wtedy „było troc 
lepiej" i mniej patrzyło się w przyszłoś 

Dziś, kiedy nędza puka do drzwi nawet 
dworskich pałaców, prawdy, głoszone przez 

spółdziełczość znajdują podatny grunt w 

strapionych duszach ludzkich. Właśnie dziś 
spółdzielczość zostaje powołana do spełnie- 

swej w j roli i sprostania zadań. Na- 
y zerwać z metodami i sposobami „kra- 

mikarstwa spółdzielczego”, a rozpoc 
botę od podstaw, na zdrowych z: 

Chociaż początki jej będą trudne, lc 
tając ją własnym zbiorowym wysiłkiem, be 
oglądania e na pomoc zewnętrzną, będzie 

owocna i lekka w przyszłości. Takie właś- 
nie myśli były rzucone w toku ożywionej 
dyskusji. 

z kusji również dowiedziauno 
i niepowodzenia 

Utóż były popełnione y 
gospodarcze, które z biegiem cz: 
ostro odczuć w... Dokszycach. 

w Prozorokach prosperow: 
zrzeszonych tam członkach. Cent 

y 
pėldzielnię 
— trzeba 

że nie 

      

     
  

  

          

  

   

    

   

  

    

    

    

      

      
  

   się 0 

    

   
      

  

  

  

    

  

ajmniejszej 
pracy organizaczy jno-propagandowej na zdo- 
bytym terenie nie prowadzono. Sklep był 
zaopatrywany w towary nieracjonalnie i na 
środki obce (poży. - Na u nikogo 
ta sprawa nie bol -ch człon 

    

   

      

   

       

    ków i to dalekich, skłepem spółdziel 
czym nie miał potr: bliżej ister 

ię. Nie też dziwnego, „martwa 

  

   
   

   

  

   

chorągiewkę, ustępując . 
tywie miejscowe 
woje sprawy po 

, któ- 
  

W wyniku owocnych obrad zebranie u- 
chwaliło: 

‚ a) przyjęcie wzorowego statulu Spółdziel- 
ni Spożywców; 

b) nadanie nazwy, powstającej placówce: 
„Spółdzielnia Spożywczo - Rolnicza w Pro- 
zorokach z odp. udz.* 

  

   

  

Z obecnych tuż zadeklarowało przystą- 

pienie do Spółdz "ni 26 osób, (w tem 3 k 

biety)., Niektór leklarowali po kilka       
  

   
   

  

łotowych udziałów 
Do Rady Naczelnej Spółdzielni zostali po- 

wołani     
p. p. Alfons Kondracki, 

B. Stec 
- p 

Leon Rypi kowski, 
kiewicz 6 L. i na 
p. p. St. Gołębiowski, M. Pąk i J: 

O. późnej „godzinie »wieczorem zebrani 0- 
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BUFET NA MIEJSCU 

ZNEENNNZUNEZONNENENZNSNENNZSE M 
ZWIĄZEK DRUKARZY M. WILNA | 

  

  

DZIŚ W SOBOTĘ DNIA 28-go LISTOPADA R.B. 
odbędzie się ostatnia przedadwentowa 

WIELKA ZABAWA TANECZNA 
przy dźwiękach jazzbandu. 

Całkowity dochód przeznacza się na rzecz bezrobotnych członków Związku 
+ 

nastąpiły wpobliżu Połukni, gdzie szosa 
tworzy ostry zakręt. (c) 

puszcz pr Szkoły jeszcze grupkami      
do re-   dyskutowali na temat, jak przystąpić 

alizowania powziętych uchwał. 

Przy pożegnaniu, wobec podpisanego. ks. 

prefekt Brunias wypowiedział się tei sło- 
„Wierzę w tego rodzaju sprawę spół- 

  

  

  

    

działalność 

spółdzielni ..Zjednoczen 
która ideje spółdziełcze weie| 
realne wyniki swojej pracy 

w życie przez 

    

j. m. 

Dziewieniszki. 
Rzut oka na pracę kult.-ośw. 

w gm. dziewieniskiej. 
Pracując wśród szaregu tłumu wi 

konstatuję że w ` 
a jest swych praw, chce pracow rnie 

się do pracy organizacyjnej, gd w niej 
widzi spójnię swoją i lepszą przyszłość. 

Dziewieniszki za ostatnie parę lat zmi 

niły się bardzo. Widać że się tu coś rob 

wre tętno pracy nad rozwojem ekonomicz- 

nym i kulturalnym. 

Rozumiejąc, że praca systematyczna żmie- 

rza do podniesienia stanu posiadania rolni- 

ka, ogół w zy ostatniemi czasy zabrał 

          
    

  

    

     

   
   

         
się energicznie do podniesien rozwoju 

swoich gospodarstw, przedewszysikiem przez 

  

  

zakładanie Kółek rolniczych i urządzanie 

konkursów rolniczych. 

W, pracach tych wielkie zasługi oddali 

p. p. Osiński, prezes kółka Choruży w W iel- 

kich Lepiach i p. Dowal Franciszek. Zain- 

ni rolniczemi stopniowo 

w okresie organizowania 

Koczany z Kolonjami 

jących należy jeszcze 

wspomn! o kółku w Kotkiszkach, „które 

wskutek bardzo niekorzystnego położenia zo- 

stało nieco zaniedbane, mimo to nie wątpi- 

my, że w przyszłości praca i poniesiony wy- 

siłek nie pójdą na marne, a rozwinie się 

i wyda pożądane owoce. 

Konkursy, czyli nowy sp ‹ ' ° 

niczej, zapoczątkowane na terenie gminy w 

roku 193 w Lepiach i Kotkiszkach dały bar- 

dzo dobre wyniki tak, że w 1931 roku zosta- 

ły założone zespoły konkursowe w Lepiach, 

Utkanach i m. Dziewieniszkach. 

Daje się jednak odczuwać brak środków 

pieniężnych na zaspokojenie niezbędnych 

potrzeb gospodarczych, wymagających za- 

pomóg w postaci długoterminowych poży- 

czek, o mniejszem niż dotychczas oprocen- 

towaniu. Wprawdzie posiadamy 2 kasy, ale 

kapitały zakładowe i obrotowe w porówna- 

niu z potrzebami są nikłe. Ogół ufa, że ta 

sestja zostanie rozstrzygnięta w najbliż- 

j przyszłości, gdyż z posunięć rządu wi- 

ać, że troska o lepszy byt rolnika leży mu 

głęboko na sercu. 

Ludność naszej gminy jest biedna. bo 

stan posiadania mizerny, a gleba nieurodzaj. 

na, pomimo to, nie mo: ać na brak 

ofiarności. Każde poc ja chętnie popiera 

materjalnie. Wystare: m dowodem bę- 

Komitet Floty ? 2 do- 

   

  

    

    

   

  

osob ošwiaty rol- 

  

    
  

    
    

       
     

  

dzie 
` 

tychczas około 2.000 złotych. W prawdzie na- 

uczy two miejscowe dzo uspołecznio- 

  

    
czyniło się do 
jednakże w 
że jest ono 
stosunków i 
ż nauczycieł 

„že jest 

  ne, w znacznej mierze też przy 

zebrania tak okazałej kwoty 

tym wypadku należy uw 

odwierciadleniem panuj 

obopólnego zrozumienia się, gdy 

tak mo zžyl się już z ludnoś 

icielem jej dążności i pragnień. 

Akcja na Flotę Narodową nie ograniczy- 

tylko do zbierania funduszów, ale po- 

a uświadomienie mas 

   
     
   

    

   

  

chłop: 
niu d społeczeństwa g 

celu posłużyły: rozpow: nie broszur i 

ułotek wśród ludności (dotychczas rozrzucono 

około 10 tys.), następnie zebrania i wiecy, na 

których pr pomocy olbrzymich transpa- 

rentów — lablie w popularny sposób uświa 

damia się ludność. 

7 roku na rok gmina wz 

Doniedawna był tyłko z 

dziś ton w wielkiej mierze nadaje Fe- 

Koło Stowarzyszenia Byłych Wojsko 

obecnie około 100 osób i obok 
terenie 

tego     
   

  

      
    

    

       

    

    

swej idei rozwija „na В 

alność kulturałno-organizacy JAA 

6 oddziałów. 

uwzgl 

współpracują, co 

zamierzonego celu. 

vć pomyś ą się Oddziały 

straży pożarnej na terenie m, Dziewieniszek 
prowadzonej przez p. W. Wasilewskiego, i 

w Konwaliszkach. Ośrodek ten w 
statniemi czasy coraz większą d 

przewodnie 
gminy d    
     

     

  

alność. 

BAKSZTA 8 

ROCZĄTEK OG G. 9-ej W. 

K U R J E R 

zawdzięczając czynnej pracy kierownika 

szkoły p. Kosteckiego Jana. 

Gminny Komitet - Bezpartyjnego Bloku 

у Rzadem na odbytych zebra- 
€ rolnik odwraca się od par- 

tyjniectwa opartego na demagogji i nego 

rodzaju obieeankach, oraz zrozumiał, ż tył 

ko zdrowa myśl stwowa oparta na idei 

Komendanta i Rządu da narodowi i społe- 

czeństwu lepszą przyszłość 

    

    

          

     

  

    
     

    

aciel, któremu cał- 
mu się ze 
i prosić o 

wiedzie. 
ułatwia 

bliższy i 
kowicie możn: 
wszystkiego 
pomoc. a nigdy go nie 

  

     

  

Obopólne porozum pracę 

nauc: elowi, zaś rolnikówi jest wielce po- 

mocną w jego codziennem życiu. 
Szare ciche życie mało wi- 

doczne dla postronny 

urozmaicane jest wspólnemi zebr: 

zabawach, w świetlicach, na prz 

niach urządzanych przez różne organ 

W tym roku pod względem urządzania ta- 

kich imrpez wysunął się na czoło posteru- 

nek policji z przedsiębiorczym p. Kozare 

na czele. Е, 

   

  

    

  

Ww. I-L: E. N. S.K 1 

Z pogranicza. 
Ujęcie agentów sowieckich: 

Na odcinku granicznym Michniewicze 
ujęto Aleksandra  Punńkarowa, * Grzegorza 

Hawryluka i Borysa Tarczenkę, którzy przy- 

byli nielegalnie z terenu, Rosji Sowieckiej i 

założyli we wsi granicznej Zawsielby kon- 

spirancyjne biuro werbunkowe w celu wer- 

bowania włościan obywateli polskich na wy- 

jazd do Z. S. R. R. 

Ofiary nadchodzącej zimy 

We wsi Ludwikowo pod Dókszycami w 

jeziorze Staniszki utonął 17 letni Adam Ba- 

rański, który Ślizgał się na brzegu zamąrz* 

niętego jeziora. Podczas tej zabawy cienka 

powłoka łodu załamała się pod ciężarem 

chłopca i Barański wpadł pod lód, gdzie 

znalazł śmierć : 

W. Jeziorze Lajki w gm. braslawskiej 
zgania się utonąl 19 letni Waetaw 

Žuko ‚ Żukowicza usiłował ratować prze 
chodzący rybak Piotr Kuwiec, lecz starania * 

jego nie daly rezultatu. (e) 

   

  

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

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

Kino dźwiękowe Dziś! 

Pogoń 
w Nowogródku 

Silny dram. 

dźwiękowo - śpiewny 

W rołach głównych: Barbara Kent i Ben Lyon 

WKRÓTCE: JASKRAWE MOTYLE 

Kobiety z przeszłością 

Wykonanie wyroku Śmierci 
na szpiegach. 

(Telef. od wł. kor. z Baranowicz). 

Skazani przez sąd doraźny w dniu 
wczorajszym na karę Śmierci przez 
powieszenie członkowie szajki szpie- 

gowskiej Mikołaj Tarakowiez, Alek- 
sander Skaczko, Jan Sarakowik, Ni- 

  

kifor Ćwirko, Mitrofan Kaziej, Ana- 

tol Kacicki i Jan Borys — wobec 0d- 

rzucenia przez P. Prezydenta prośby 

o ułaskawienie zostali w dniu 27 b. 

m. rano straceni. 
  

Szczuczyn. 
Piękny czyn dzieci. 

Komuiku ję. dzieci Stowarzyszenia Ro- 

yjnej w Szezuczynie ojew. no- 
go, postanowiły zrzec się prezen- 

iły otrzymać na gwiazdkę i su- 

mę 100 zł. przeznaczoną przez Zarząd Po- 

  

    
     

   
     

  

owego Koła Stowarzyszenia Rodzina Po- 
licyjna,w Szczuczynie na urządzenie dla 

nich choinki o dla dzieci bezrobot- 
nych, prz zując tę kwotę na ręce Pani Ko. 

mendantow i Roszkowskiej, jako 

Przewodniczącej sji Zbiórkowej Woje- 

wódzkiego Komitetu pomocy bezrobotnym w 

Nowogródku. 
Przewodnicząca /. Kontrymowau. 

   

    

   

PAP RES OTWP O OWTARTOOOZODYCĆ: RES 

WZNOWIENIE WYKŁADÓW NA U.S.B. 
DO OGÓŁU MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ UNIWER- 
SYTETU STEFANA BATOREGO. 

Senat Akademicki na posiedzeniu dnia 27 b. m. uchwalił wznowić 

wykłady i ćwiczenia od poniedziałku dnia 30 listopada 

Podając to do wiadomości, równocześnie wzywam młodzież akade- 

mieką. aby w spokoju i karności powróciła do nauki, która jest i powinna 

  

być na 

  

stotniejszem zadaniem i celem studenta. 

Uiam. że w imię wypisanego nad wejściem do naszej Wszechnicy 

hasła Filaretów: _„Ojezyzna, Nauka, Cnota*, młodzież akademicka stanie 

poważnie do pracy, która otwiera pole szlachetnego współzawodnictwa. 

Wilno, dnia 27. XI. 1981 r. 

г аоы 

A. JANUSZKIEWICZ 
е Rektor. 

Dalsze obrazki 
z walki powaśnionych hersztów band złodziejskich. 

W. swoim czasie donosiliśmy w „Kurje- 

rze Wileńskim* o zażartej walce, która to- 
czy się pomiędzy Aronem Wójcikiem, prze 
zwanym ostatnio wileńskim Al - Capone 
oraz Zelikiem Lewinsonem vel Chana - Bob- 

kes. 
Przed kilku tygodniami poleja przepro- 

wadzając rewizję w mieszkaniu A. Wójcika, 

ujawniła w piecu znajdującym się w przed- 

pokoju 6 ręcznych granatów. Badany w tej 
sprawie Wójcik zeznał, że o granatach nie 

nie wiedział. Prawdopodobnie zostały one 

rzucone przez członków wrogiej org. Z. Lewin 

sona. Przypuszczenie to poparł Wójcik przez 

świadków. Badany w tej sprawie Lewinson, 
oraz inne osoby poszlakowane o podrzuce- 
nie tych granatów stanowczo wyparli Się 
twierdząc, że ma się tu do czynienia z ko- 

lejną prowokacją Wójcika. W sprawie tej 
toczy się jeszcze dalsze dochodzenie, które 
dotychczas nie doprowadziło do wyświetłe- 

nia tajemnicy odnalezionych granatów. 
Tymczasem w sprawę tę wplątała się no- 

wa historja. Mianowicie przed kilku miesiąca 
mi pomiędzy synem A. Wójcika a jego teś- 

ciową Sznajderową wynikła kłótnia na tle 
nieotrzymania posagu, podczas której Wój- 

  

cik znieważył ją czynnie. Obecny przy tem 
syn Sznajderowej pochwycił siekierę i roz- 
płatał nią czaszkę Wójcikowi. Wójcika w 
w stanie beznadziejnym przewieziono do 
szpitala, lecz wobec niezwykle slnego orga- 
nizmu udało mu się przezwyciężyć chorobę 

i wyzdrowieć. Sznajdera aresztowano, ale 

niedawno zwolniono go z aresztu prewen- 
cyjnego za kaucją. 

Po tygodniu, do policji wpłynęła nowa 

skarga, z której wynikło, że Lewinson wrę- 
czył Sznajderowi rewolwer rzekomo dla 0- 
brony własnej przed zemstą Wójcika, a w 
rzeczywistości w celu sprowokowania tegoż. 
Na podstawie tej skargi policja dokonała 
rewizji w mieszkaniu Sznajdera, podczas któ 
rej rzeczywiście ujawniono rewolwer syste- 
mu „Nagan* z 7 kulami. Badany Sznajder 
zeznał, że rewolwer miał otrzymać od Le- 
winsona, który radził mu przestrzelić sobie 
nogę i oskarżyć Szymona Wójcika o usiło- 
wanie morderstwa. Oskarżeni twierdzą że 
broni Sznajderowi nie doręczyli i w danym 
wypadku ma się ponownie do czynienia z 
prowokacją Wójcika. Policja w dalszym cia- 
gu głowi się nad rozwiązaniem tej zawikła- 
nej historji. (e) 

KRONIKA 
Dziś: Grzegorza Ill" p. 

Jutro: 1-a Adwentu Saturnina | Sobota | 

28 i Wschód słoń H scho sionca 

OROPAU Jo chód: 5 

  

g. 7m. 16 
—g. 15 m.32 

Spostrzežonia Zakładu Metesralegi! U. 8. В. 
w Wiln:s z dnia 27 XI —-1931 roku. 
Ciśnienie średaie w milimetrach: 773 

Temperatura šredaia — 6* C, 

* usjwyższa: — 5 C. 

и uajniższaa — &° С. 

Ораё п ш! шенаеы — 

Wiatr pr:cwažaiący: poludn.-wsch. 
Tendencja barom.: nieznaczny spadek. 
Uwaki:sdgliita: Etzełótny > dGODAYDKNIWE: 

KOŚCIELNA. 
— fRoraty cechu kuciimistrzów. Zarząd 

Cechu Kuchmistrzów w Wilnie zaprasza wszy 
stkich swych człon 
ników i terminatorów na roraly 
Cechowe, które odbędą się w n dnia 

o godz. rano w kościele 

  

      

     
    

    

    

OSOBISTA 
Dyrektor Lasów Państwowych p. Ed- 

ward Szemioth wyjechał w dniu 25 listopa- 
da r. b. na 3-dniową inspekcję nadleśnictw, 
położonych na terenie województw — wi- 
leńskiego. białostockiego i nowogródzkiego. 

MIEJSKA. 
— Ministerjalna lustracja. W dniu wczo- 
zym przybył do Wilna i przeprowadził 

cję Ośrodka Zdrowia delegat władz cen- 
tralnych, radca ministerjalny dr. Tobjasz. 

Po dokonaniu lustracji dr. Tobj 
był dłuższą konferencję z przedsta 
zakładów zdrowotnych w Wilnie, przyczem 
obiecał swe poparcie u władz centralnych w 
sprawie sfinansowania budowy gmachu 0- 
środka Zdrowia, który, jak wiadomo, wznie- 
siony jest już pod h. Dalsze roboty uza- 
leżnione są od uzyskania odpowiednich kre- 
dytów. 

   

   

  

      

  

Posiedzenie Rady Miejskiej. 
posiedzenie Rady Miejskiej 

projektuje zwołać na dzień 10 nast. m. 
Na posiedzeniu tem między in. do wia- 

domości Rady Mie 
niki dochodzenia Komisji radzieckiej, powo- 
łanej do zbadania gospodarki kina miejskie 
go 

Dochodzenie, 
prowadzi w porozumie! 

»mi, które ze swojej strony pro 
wadzą w tej sprawie śledztwo. 

ARTYSTYCZNA 
Wystawa cbrazów B. Cukiermana. W 

niedzielę dnia 29-go b. m. o godz. 4 p. p. 
ędzie się w lokału Żyd. atru Liudowe- 

1. Ludw й czyste otwarcie 
ob 

b. preżesa Towarzystwa 
astyków, p. B. Cukiermana. 
Wystawa ta jest pod protektoratem Żyd. 

      
    

   

    

    

  

    

   

       

    

Artystów - 
    

T-wa Krzewienia Sztuki Pięknej. Obok obra- 

zów © motywach wschodnich z Palestyny, 
znajduje się na wystawie znaczna ilość obra- 
zów z. ghetta wileńskiego. 

B.-Cukierman wraca teraz z Par) gdzie 
wystawa jego obrazów została przyjęła z 
wielkiem uznaniem przez najwybitniejszych 
europejskich krytyków sztuki. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Odwołanie. arząd Stowarzyszenia 

nia Pomoc Polskiej Młodzieży Akade- 
iejszem podaje do wia 

, taneczna, która m 

ła odbyć się w dn. 28 b. m..w lokalu Og 

ska Akademiekiego została odwo 
— Do Ogółu Polskiej Młodzi 

mickiej U, B. Główny Urząd Statystyczny 

zwrócił s > Bratniej Pomocy: Pol. Młedz. 

Akadem. U. S, B. jako organizacji obejmu- 

jącej całą młodzież uczelni z 

   

   

  

   I 
mickiej U 
domości, 

    

   
   

    

  

            

  

  

   

   

      

    

  

jak najw go poparcia & 
terenie województwa wileńskiego przez 

zorganizow d ogółu członków Brat- 
andy w kierun- 

się w cha- 

spisowych 
mi spiso- 

cy 

  

   

niej Pomocy szerokiej propa 
ku chętnego i rychłego zgłas 
rakterze honorowych komisarz 
i czynnego współud 
wem członków I 
chcący korzy: jakichkolw ń 

musi dać dowód, że brał udzia i- 
sowej w dniach 8, 9, 10, 11 grudnia r. b. Ci 
którzy nie będą brali udziału w akcji spiso- 
wej bćz podania dostate ych powodów nie 
mogą liczyć na żadne adczenia Bratniej 
Pomocy. 

Dals 
Gener: 

  

      
       

       

  

   

  

   

  

    

      przyjmuje Sekret: 
Bratniej Pomocy w god ю 

24) do dnia 
    ny 

13 — 15 i 19 — 21 (ul. Wielks 

30 b--m. 
— Z Koła Polonistów. 

  

Zebranie Sekcji 

historyczno literackiej z referatem ОЙ 
. Łuczywkowej p. t. „Chłop w literaturze 

polskiej* odbędzie się w niedzielę dn. 29 
b. m. w lokału Koła Polonistów. 

Początek o godz. 11. 
Goście mile widziani 

  

  

  

   

    carstwowej komunikuje, й 
16 (punktualnie) odbędzie się zebranie człon 
ków i sympatyków koła, jadących na I Ogół 
no-polski Kongres Akademickiej Młodzieży 
Państwowej. 

— Zarząd Akademiekiego Koła Inilant- 

  

  

29 listopada w lokalu „My 
Uniwersytecka 6-8 odbędzie 

się jne Walne Zebranie z  nąst. 
porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 
2) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
3) Sprawa balu akad. w Dyneburgu. 
4) Plan pracy. 
5| Wolne wnioski. 

      

   

ków, że dni 
Mocarstwowej 

GOSPODARCZA, 

  

   

  

: skarbowe wydały zarządze- 
a na terenie m. Wilna i pro- 

ucyj podatkowych do dnia 1-go 

pieckich w 
nie wstrz 
wincji eg. 
grudnia r. b. 

Po tym terminie rozpocznie się ściąganie 
podatków w drodze egzekucji, jeżeli do 
wspomnianego terminu nie zostaną uregulo- 
wane podatki. 

— Eksport i import w ubiegłej dekadzie. 
W ubiegłej dekadzie na terenie Wileńskiej 
Dyrekcji Kolejowej nieznacznie wzrósł ruch 
towarowy. Przez graniczne stacje Turmonty, 
Stołpce i Raczk zagranicę wywieziono 35 
gonów manufaktury, 20 maszyn, 5 że 
węgla, 15 drzewa, 5 drobiu, oraz 20 wag 

rozmaitych towarów. 
Do Polski w tymże okresie przywiezion > 

10 wagonów skór, 5 — futer, 5 — ryb, 10 — 
kaloszy i wyrobów gumowych oraz 100 wa- 
gonów innych towarów. 

  

    

  

   

WOJSKOWA. 
— Poborowi Śpieszeie się! Z dniem 30 li- 

stopada upływa ostatni termin rejestracji m: 
żczyzn urodzonych w roku. 1911-ym. Reje- 
rację przeprowadza referat wojskowy Ma- 

gistratu m. Wilna codziennie do godz. 1-ej. 
Ponieważ znaczny odsetek poborowych, spo- 
czywającego na nich obowiązku dotychczas 

nie wykonał, referał 
wagę na kończący się już termin rejestracji. 

Wszyscy mężczyźni wspomnianego rocz- 
nika, którzy w terminie przepisanym nie 
rejestrują się, ulegną karze aresztu wzgled- 
nie grzywny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Koła b. Wychowawców Gim 

nazjum im. Tadeusza Czackiego w Wilnie, 
zawiadamia, że dnia 28 listopada b. r. o go- 
dzinie 6 p. p. odbędzie się zebranie towa- 
rzyskie Koła w lokalu Gimnazjum. 

Obecność wszystkich członków pożądana. 
— Z T-wa Otolaryngologicznego. W nie- 

dziełę dnia 29 listopada r. b. o godz. 10 m. 

30 w lokalu Kliniki Otolaryngologicznej U.S. 
B. na Antokolu odbędzie się posiedzenie 
Sekcji Wileńskiej Polskiego Towarzystwa 
Otolaryngologicznego z następującym  po- 
rządkiem dziennym: 

1) Pokazy chorych, 2) Sprawa Zjazdu Oto 
laryngologicznego we Lwowie, 3) Dr. Berli- 
nerblau: O badaniach serjodjagnostycznych 
nad twardzielą. 

— Towarzystwo Neofilologiczne odbędzie 
posiedzenie w Gimnazjum im. Orzeszkowej 
w sobotę dnia 28 listopada b. r. © godz. 

Na porządku dziennym referat p. Wacła- 
wa Sienickiego o literaturze francuskiej w 
szkole średniej. Goście mile widziani. Wstęp 
wolny. 

RÓŻNE. 
— Ostatni miesiąc. Władze administra- 

cyjne wydały zarządzenić przypominające. 
że z dniem 31 grudnia r. b, kończy się ter- 
min udzielony składom aptecznym i opt 
kom na posiadanie termometrów z podział- 
ką inną niż Celsjusza. 

Od 1 stycznia 1932 roku posiadanie takien 
termometrów w składzie karane będzie 
drodze administracyjnej. 

— (Cukier dla najbiedniejszych dzieci 
szkół powszechnych. Jak się dowiaduj 

Komora Celna przek do dyspozy 
leńskiego Komitetu Walki z  Bezrobociem 

transport cukru, który 
nie najbiedni 

szechnych na terenie Wilna. 
wypadków  pokąsań przez 

wściekłe psy i koty. Władze administracyj- 
ne wydały organom policyjnym zarządzenie 

  

   

    

  

     

    

  

   

   

  

   

  

  

  

    

  

  

            

zwracania bacznej uwagi na wypadki po- 
kąsań przez wściekłe psy i koty. 

Zarządzenie to zostało wydane wobec 
zwiększenia się na terenie Wilna tego ro- 
dzaju wypadków. 

— Kartofle dla bezrobotnych. Wileński 
Komitet do walki z bezrobociem otrzymał 

zy transport kartofli, które zosłaną roz 

pomiędzy bezrobotnych. 
Z akcji tej wyłączeni są bezrobotni-samo- 

ni. 

    

— Rocznica powstania listopadowego w 

    

ku i szkołach. Wi dniu 29 listopada 
przypada 101 rocz wybuchu powstania 
listopadowe 

        

We w łach odbędą się u- 

roczyste nabożeńs 
W formacjach wojskowych i szkołach zor 

ganizowane zostaną okolicznościowe poga- 

danki. 
— Konsumeja mięsą w Wilnie. W ubieg- 

łym m cu na targ miej spędzono 2046 
Sztuk bydła i nierogacizny. Na konsumcję 
miejscową zakupiono 2015 sztuk, 5 komisja 

zbrakowała, zaś pozostałe zakupiła gmina 
wileńsko-troc| 

Ceny uległy 

  

    

      

nacznej zniżce. 

wojskowy zwraca u 

ZABAWY. 
— Dzisiaj, w sobotę znakomita. zabawa 

(ostatnia przed: adwentem) na „Dancingu— 

Bridge'u* u Zielonego Sztralla, o godz. 22. 
Urządza Polski Biały Krzyż, szerzący oświa- 
tę wśród żołnierzy. Wstęp 2 złote, akad. 1 
zł. Reszta zaproszeń przy kasie. кЭ 

FEATR | MUZYKA 
- Teatr Miejski w Lutni. Dziś dnia 28 

b. m. o godz. 8-ej wiecz. ukaże się „Pan 
Geldhab*", kłasyczna komedja Fredry w wy- 

aniu czołowych sił zespołu z p. p. Ma- 
Biełeckim, Loedlem, Wołłejką z 

skim w rolach głównych. 
yr. M. Szpakiewicza i oprawa 

. kostjamowa pomysłu W. Makojni- 
ją, że widowisko to, wysoce sty- 

łowe, jest jednym z sukcesów sezonu. Ceny 
propagandowe. 

Jutro*i dni następnych „Pan Geldhab* 
-—- Teatr Miejski na Pohułance. Ostatnie 

przedstawienia „Łalki*. Dziś dnia 28-go b.m. 

o godz. 8-ej wiecz. ujr 

    

     

   

            

          

    

  

w 

  

szewską, Brygiewiczem oraz Ci 
rołach głównych. Melodyjne 

sceny       

    

a, barwne 
s „, pomysło- 

we kostjumy i dekoracje spr ją, że wido- 
wisko ogłąda się od początku do końca ze 

Ainteresowaniem i przyjem- 
kiestrą dyryguje kapelmistrz W. 

  

  

   
) 

  

   
Jutro i dni następnych Ika“. 
-- Jutrzejsza akademja listopadowa na 

Pohulanee. Jutro dnia 29-go b. m. o godz. 
8-cj wiecz. odbędzie się uroczysta akadem, 
ku uczczeniu powsła 

i Teatrów Miejs 
aby uroczyste widowisko 
żytym poziomie. Insceni- 

a fragmentów dramatycznych oraz recy- 
ą się na program tego imponujące- 

go widow które poprzedzi przemówie- 
nie. Dia efów władz i urzędów rezerwuje 
się bilety według specjalnego rozdzielnika 
do dziś do godz. 14-ej. Bilety nienabyte w 
tym czasie zostaną sprzedane z wolnej ręki. 

— Niedzielny poranek w Lutni. W' nie- 
dzielę dnia 29-go b. m. o godz. 12-ej w poł. 
odegrany zostanie po cenach zniżonych „Ko- 
pciuszek* Grimma w reżyserji H. Zelwerowi- 
czówny. Piękne to widowisko schodzi 
wkrótce z al ustępując miejsea innym 
nowościom. 

— Niedzielne przedstawienia popołudnio- 
we. W nadchodzącą niedzielę dnia 29-ga w 

obu Teatrach Miejskich odbędą się przedsta 
wienia popołudniowe. W Teatrze Lutnia 
ukaże się o godz. 4-ej „Pan* Geldhab* A. 
Fredry. W Teatrze na Pohulance o. godz. 
4-ej p. p. ujrzymy „Lalkę* Audrana po ce- 
nach zniżonych. 

E E 

š1 
FALA, 581 mtr. — MOC 22 Kw. 

SOBOTA dnia 28 listopada 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu. 13.35: Radjowy Uni- 
wersytet Ludowo-Rołniczy. 14.35: Program 
dzienny. 14.40: Muzyka z płyt. 15.16: Ko- 
munikaty. Pogadanka. 15.45: Muzyka 
wiedeńska (płyty). 16.20:  Radjokronika. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 16.50 
„O przystrojeniu aparatów detektorowych 
do nowej fali". 17.05: Koncert życzeń (pły- 
ty). 17.10: Odczyt — „,Sprzysiężenie Wysoc- 
kiego przed sądem*. 17.35: Kącik dla mło- 
dych talentów. 18.05; Słuchowisko dla dzie- 
ci. 18.30: Koncert dla młodzieży. 18.50: Kom. 
Roln. Wil. Org. Kółek Rołn. 19.00: Tygodnik 
litewski. 19.20: Kwadrans akademicki. 19.35: 
Program na niedzielę i rozmaitości 1945: 
Prasowy dziennik radjowy. 20.00: „Na wid- 
nokręgu. 20.15: Muzyka lekka. 21.55: „Degra- 
dacja książki* — feljeton. 2210: Koncert cho 
pinowski. 22.40: Komunikaty. 23.00: Słucho- 
wisko p. t. „Ostatnia wyprawa prof. Rosóe- 
ra“. 23.50: Muzyka lekka i taneczna. 

NIEDZ 29 LISTOPADA 1931 r. 

10. Tr. nabożeństwa. 11.35: Odczyt 
misyjny. 11 Sygnał czasu. 12.10: Kom. 
meteor. 12.15: Poranek symf. 14.00: Audycje 
rołnicze. 1 i 
dla dzieci 

      

     
     

  

      

   

  

    
    

        

3    

        

  

    

„ dnia    
     

    

        

   
   

    

    
— odczyt. 17.00: „Ko- 

: „Jaką rolę odgrywa 
iu* — odczyt 17.30 
nia listopadowego'( 

— odczyt. 17.45: Koncert. 19.00: „O 29 listo- 
pada 1830 r.* — odczyt. 19. i 
w Wilnie?" pogad. 19.40: Progr. na po- 
niedziałek. 19.45: Aud. literacka: „ZA BROŃ* 
— reportaż historyczny z wypadków dnia 
29 listopada 1830 r. 20.35: Recital śpiewaczy. 
21.00: Koncert. 21.30: Recitał wiolonczelowy. 
21. „O dramatach Zofji Nalkowskiej“ (do 
kończeniej. 22.10: Koncert solistki. 22.40; 
Kom. i muzyka taneczna, 

NOWINK! RADJOWE. 
PRZESZKOLENIE DETEKTORÓW. 

O godz. 16 min. 50 nadajemy niezmier- 
nie ważną wobec zmiany fali pogadankę p. 
Mieczysława Galskiego, który mówić będzie 
o tem, jak należy dostrajać aparaty detekto- 
rowe do nowej fali, na jakiej od tygodnia 
pracuje Rozgłośnia Wileńska. 

KAŻDY LATA JAK UMIE. 

Każdemu z radjosłuchaczy, który dziś o 
godz. 23 posłucha audycji p. t. „Ostatnia pod 
róż prof. Risoera*, osnutej na tle opowiada- 
nia utalentowanego autora noweli lotniczych 
J. Meissnera — napewno przyśni się, że lata 
w powietrzu. Latanie we Śnie jest daleko bez 
pieczniejsze niż na jawie, w najgorszym ra- 

co jest przyjemniej- 
aeuropłanu. 

NA WILENSKIM BRUKU 
UDANE I NIEUDANE WYPRAWY 

ZŁODZIEJSKIE. ( 

W ciągu ubiegłej doby zanotowano w 
Wilnie kilka kradzieży między innemi do 
mieszkania K. Wróblewskiego (Bernardyń- 
ski 7) włamali się niewykryci sprawcy, któ- 
rzy skradli na szkodę Gierasińskiego i Wró- 
blewskiego 40 rb. w złocie i garderobę war- 
tości ekoło 1000 złotych. 

Do mieszkania J. Hałaja (Zarzecze 17) 
przy pomocy usunięcia szyby w oknie wła- 
mali się nieznani sprawey, którzy zrabowali 
2 zegarki złoie, pierścienie z brylantami. Wła 
mywacze zbiegli w niewiadomym kierunku. 

Pozatem w ciągu doby ubiegłej zanoto- 
wano dwie nieudane wyprawy złodziejskie, 
a mianowicie: Późno w nocy nieujawnieni 
narazie sprawcy usiłowaji przedostać się 
przy pomocy drabiny do mieszkania Maksa 
Kantorowicza przy ulicy W Pohułanka Nr 23 
lecz wyprawa nie udała się, bowiem: zło- 
dziei spłoszono. Mimo pościgu udało się im 
zbiec. W ten sam sposób włamywacze usiło- 
wali przedostać się do mieszkania Lejbowi- 
cza, przy ul. Sierakowskiego 24. lecz też bez 
skutku. 

Pozatem 
dzieże. 

Wobec tych kradzieży, policja przepro- 
wadziła w dniu wczorajszym na rynkach 
wileńskich obławę — podezas której zatrzy- 
mano kilkunastu złodziei. 5 ; 

Popierūjeie przyst krajowy | 
  

    
    

  

  

    

     

      

      

  

   

  

zanotowano inne drobne kra- 
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Z Muzyki 
(Zapowiedź 2-go międzynarodowego kon- 
kursu pianistów w Warszawie. Ostatni 

numer: czasopisma „Muzyka*”). 

Mamy w pamięci pierwszy między 
narodowy konkurs fortepjanowy im. 
Fryderyka Chopina, zorganizowany 
przed pięciu laty staraniem Warszaw- 
skiego Tow. Muzycznego. Odbył się 
on w atmosferze niezwykłego zainte- 
resowania, i obesłany był przez mu 
zyków licznych środowisk polskich i 
zagranicznych, w wynikach zaś przy- 
niósł wybicie się na szerszą arenę kil- 
ku rzetelnych talentów. 

Obecnie prospekty przynoszą nam 
informacje o 2-gim  międzynarodo- 
wym konkursie pianistycznym, ma- 
jącym się odbyć w marcu 1932 roku. 
Termin zapisów mija 30 grudnia r. b. 
Udział w konkursie mogą przyjąć 
osoby obojga płci i wszelkich narodo- 
wości w wieku do lat 28 włącznie. 
Przyjmujący udział winni przedsta- 
wić: a) dyplom z ukończenia konser- 

SKLEP FUTER 
i PRACOWNIA KUŚNIERSKA 
zostały przeniesione 

do nowego lokalu przy uł. 

šias Alejskie 
SBaŁA WIEJSKA 

Qrirobramska 5. 

Od poniedziałku 23 b. m. 

Godz. 4—6—8 i 10 wiecz. 

watorjum państwowego lub innej ana 
logicznej wyższej uczelni muzycznej, 
albo też z braku dypłomu — dowody 
działalności artystycznej estradowej, 
jako to: programy koncertów i re- 
cenzje; b) curriculum vitae i dwie 

niedawne fotografje; c) dokładny ad- 
res zamieszkania, oraz dókumenty, 
stwierdzając wiek kandydata i jego 
przynależność państwową. 

Jury konkursowe rozporządza do- 
tychczas następującemi nagrodami: 
1-cza (5.000 zł.) Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej, 2-ga (3.000 zł.) p. mini- 
stra W. R. i O. P., i 3-cia (2.000. zł.) 
Warsz. Tow. Muzycznego. 1-sza na- 
groda obejmuje ponadto dyplom ho- 
norowy p. prezydenta m. Warszawy. 
Pozatem przyznana będzie Nagroda 
Polskiego Radja za najlepsze wykona- 
nie Mazurków. 

Program konkursu jest do przej- 
rzenia w Sekretarjacie Konserwator- 
jum Wileńskiego. 

Mamy nadzieję, że konkurs, zarów- 
no, jak pierwszy, zadokumentuje o 
wysokim poziomie kultu muzyki cho- 

Niemieckiej 28 
EEE Nadszedł świeży transport futer. 

I piętro m. 6 (róg Wielkiej) 
Telefon ten sam 

Władca karnawału 
NAD PROGRAM: Małpie awantury i Tygodn. P.T. 1. 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. 

КОВ ТЕ К W 

pinowskiej. oraz przyczyni się do u- 
jawnienia nieznanych dotąd młodych 
talentów odtwórczych. 

* 

Ostatni numer „Muzyki*. wychodzą 

cej pod redakcją Mateusza Glińskiego. 
ponownie stwierdził, że czasopismo to, 
dając stale obfitą treść, ujętą w este- 
tyczną szatę zewnętrzną, stale nie scho 
dzi z drogi do utrzymania „„Muzyki* 
na wysokim poziomie. 

W ostatnim (Październikowym! 
numerze znajdujemy: 

Interesujące studjum dr. S. Ze- 
towskiego, który podjął próbę anali- 
zy czysto muzycznej koncertu Jankie- 
la z „Pana Tadeusza',; artykuł Alfre- 
da Cascelli, przywódcy młodej muzy- 
ki włoskiej, o hasłach i ideałach tej 
muzyki; studjum K. Rathausa p. t. 
„Problemy filmu dźwiękowego*; H. 

   
   

Opieńskiego „Uczniowie J, Paderew- 
skiego; M. Glińskiego o londyńskim 
festivalu muzyki współczesnej; W. 
Furtwinglera „Czy Wagner przeżył 
się?“ it. d. 

ZB. 

PORUDOMIŃSKICH 
ir 13-72 

W roli głównej 

Harry Liedtke 
Koncertowa orkiestra pod 

batutą p. M. Salnickiego. 
Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

  

BŹWIĘK. KINO-TEATR 

„ABLIOS“ 
Vileūska 83, tel. 9-26 

Arcydzieło jakiego jeszcze nie było! 
Nowa era w kinematografjił 
Czołowy przebój produkcji francuskiej 1932 roku! 
Najpotężn. o największ. napięciu film jaki dotychczas pokazywano. 
W rolach głównych najwybitniejsi artyści sceny paryskiej: Wanda Greville, Blanche Bernis i George Colin 
Atrakcje dźwiękowe. Na |-szy seans: balkon 60 gr,, parter | zł, na pozost. s. od 80 gr. Początek o godz. 4-ej 

Największa sens. dnial Pociąg samobójców 
Genjalny utwor mistrza Edmunda Greville 

  

Dźwiękowe Kino 

  

stworzył dzieło, któremu 
żadne dotychczasowe 

efekty kinematograficzne 
dorównać nie mogą 

Wielki triumf šiokio calej kuli ziemskiej! 

owoc. Charlie Chaplin 
Światła wielkiego nasi 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. 
  

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 

W roli główn.: Scenarjusz: Muzyka: 
Realizacja: CHARLIE CHAPLIN. 
Tragedja, która wzbudza śmiechl 
Dramat, na którym się nie płaczej 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-el 
  

D ziŚ! Wielki sukces kinematografji czechosłowackiej! 

Dźwięk. Kino-Teatr 

® p A N“ W roli główn. genjal- 
ny B-mioletni malec 

WIELKA 42 

syn zn. 
attystki Magdy Sonji 

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

% dźwiękowe arcydzieło mówione po SZ 

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

Jaś Feher, 
w filmie bierze udz. słyn. czeski solista skrzyp. Jarosław Kocian, który w obrazie tym daje wspan. koncert gry 

FILM W WERSJI! CZESKIEJ — DLA WSZYSTKICH ZROZUMIAŁY. 

: NAD PROGRAM Dodatek Pathe. 

i słyn. reż. 
filmowego Fryderyka Fehera. 

CENY od 40 gr. 

15 EN KA 

Centrala Żydowskich Stowarzyszeń | 
Akademickich 

6 nieposzanowanie władzy uniwersyteckiej. Wyrok pierwszej 
instancji sąd odwoławczy zatwierdził. 

Wezoraj wydział odwoławczy Sądu Okrę- 
gowego rozpoznawał głośną w swoim c: o 
sprawę o nieposzanowan władz uni 
syteckich przez przedstawicieli 

zyszeń Akud 
e w osobach oskarżony 

sensona i Jana Buksbauma. 
Podłożem tej sprawy było z „ jaki: 

miało miejsce w maju ub. roku, Edy to 40 
ówczesnego rektora L 

go zgłosili się 
w imieniu 
wysunęli pretensje o ez pr 
sum na rzecz Wzaj, Pomocy z funduszu i- 
czelnianego. 

  

  

   
   

      

   

  

   

Delegaci zachowali się przytem do tega 
stopnia arogancko, iż J. M. Rektor by: 

szony przerwać konferencję i wyprosić z za- 
binetu przybyłych. 

W konsekwencji sprawa oparła się o sąd 

     

    

       

   

    

   

  

   
   

aum wyslosowali do Min. Wyznań Reli- 
sh i Rektoratu U. S. B. profestujące pi- 

    

1owania Wwiadzy Uni- 
'. pociągnął ich antorów do od- 

zialności sądowej z art. 154 cz. II 

  

awę tę roz 
   

sał w lipcu r. b. sąd 
gro . Obu oskarżonych uznał za winnych 
i skazał ich na ywuę po 50 zł. każdego 
z zamianą na areszt. 

Od wyroku tego „obrona skazanych odwo- 
łała się do wyż instancji. 

    

   sędzia Janu 

Nr. 276 (2218: = 

W obronie oskarżonych wystąpili odw. 
adw, Czernichow i Śmiłg. Feden -z-nich-wno- 
sił o zmianę kwalifikacji prawnej i przepro- 
wadzenie dowodu prawdy, drugi zaś operó- 
wał argumentami natury formalnej i prośik 
o uniewinnienie podsądnych. 

Sąd, po naradzie, uznał winę oskūržonyci: 
za udowodnioną i wyrok sądu grodzkie. 2 
w tej sprawie zatwierdził w całej rozciąg- 
łości, zasądzając od skazanych dodatkowe 
opłaty i koszta sądowe. Ka-er 

   

  

Międzyńsródowa konferencja 
kelejowa w Monachjum 

z udziałem Polski. 
W dniu 1 grudnia r. b. odłbedzi 

Monachjum С |/\пш…1о\\:д konfercu 
lejowa, któr: у rą > 
wóz osób, В 

w komun 
stwami h *uropą. Po- 
zatem kenfe a ta zajmie s usprawnie- 
niem  homunikacji  europejsko-azjatyc 
przez Syberję, w myśl uchwał konferen 

   
    

  

   
     

  

    
  

  

    

  

  
Rozprawie przewodniczył p. 

szkowski przy udziale pp. sędziqw 
i Lwowa. 

  

akademicki, który obu delegatów uk 
seyplinarnie a zarząd Wzaj. Pomoc 
sił w czynnościach. 

W obronie omo pokrzywdzonych wy- 

stąpiła Centrala Żyd. Stow. Akademickich, 
w której imieniu Leon > »nson i Jan Bu- 

  

     

  

domagał się zatwierd. 

ej instanc 
  

roku pierw 

OGŁOSZENIE: 
Edykt licytacyjny. 

W Sądzie arodzkim w Krośnie (Małopolska) do Lcz. E. IV. 
3217/29 edbędzie się w dniu 27 kwietnia 1932 r. o godz. 9.30 
przed poł. w burze Nr. 14 licytacja Fabryki Firmy „Zakłady 
Przędzalniczo-Tkackie" S.A. w Krośnie, obj. wbl. 442, 739, 927, 
990 i 1085 ks. gr. gm. kat. Krośno, obejmujących teren fabryczny 
przędzalni z budynkami fabrycznemi, administracyjnemi i komplet- 
nem urządzeniem przędzalni, w szczególności, 4) grunta w ob- 
szarze 8 ba, 7! a 6l m” w odległości około 200 m. od dworca 
kolejowego w Krośnie, b) budynki: fabryczne o kubaturze przesz- 
ło 20000 m*%, magazyny o kubaturze 2.400 m”, mieszkalne i admi- 
nistracyjne o kubaturze przeszio.2.500 m”, wszystkie zbudowane 
w r. 1922, €) maszyny: kotły, maszyny parowe, pędne, kompletne 
maszyny przędzalnicze na 1.280 wrzecion, pochodzenia angielskie- 
go fabryki James Mckie Belfort, zmontowane w r. 1923, gotowe 
do uruchomienia, kompletne urządzenia techniczne, instalacje ga- 
zowe i elektryczne. Fabryka położona jest w mieście Krośnie w- 
Małopolsce, w zagłębiu naftowem igazów ziemnych. W odległości 
12 kłm. od fabryki znajduje się Okręgowa elektrownia, z której 
fabryka może pobierać prąd elektryczny i gaz ziemny. 

Wartość tych nieruchomości wedle sądowego protokółu 
oszacowania z dnia 29 marca 1930 r. wynosi: 

  

grunta i budynki . . .. „4. 781,537.80 
przynależności (maszyny, AE. EE eco 10) „ 1,213,452 05 

razem . . . . . Zł 1,995,009.85 
najniższa zaś oferta, poniżej której nieruchomość 

nie zostanie sprzedaną, wynosi . ‚ . . . 71. 997,504.92 
  

WEZWANIE. 
Do Tow. Aseku:. „PIAST'* s. a. i „RIUNIONE ADRIATICA Di SICURTA*. 

Nieodpowiadanie WPP. na wezwanie w gazetach „Tog”, „Cajt“ i „Slowo“ 
stwierdza, że nie chcecie WPP. wypłacić nam sdokodowanie w-g naszej dekla- 
racji zgody. 

Przeto wzywamy WPP. aby dokonali wypłacenia do dnia 3 XII. 1931 r. by 
nie zmusić nas do przyjęcia innych środków prawnych. 

Niech WPP. nie postępują jak strusie, które chowając głowy myślą, że ich 
nikt nie widzi. 

Korengold i Warranc 

  

  

Klas Kołajowa Dziś premjera doskona- 
łego dramatu  reżyserjj 

a GN 15 Ki Williama Welmana pr. 

gem Bancroflem i Nancy Caroll 

Gary Cooper i F. Mc. Donald. 

Ceny miejsc: I i II po 60 gr., 

Legion potępieńców 
e dramat ero- 

tyczny w 8-miu aktach. 
W rolach gł.: Fay Wray, 

Rzecz dzieje się podczas wojny światowej we Frańcji. 
Początsk seansów o godz. 5-ej, w święta o godz. 4-ej po pał. NASTĘPNY PROGRAM: Złote bagno 1 Geor- 

III po 50 gr., akademickie na I i II po 50 gr. 
  

(033% Zweraa kolsisw.) 

Dziśl Dawno 

oczek. największy 

Światowid | sz === * « 
ul. Mickiewicza 9. 

„Kino-Teatr. MESSALINA 
2 serje razem. Majestatyczna wizja 
krwawej epoki Panowania Rzymskiego 
Niebywały przepych wystawy. Wy” 
stępy gladjatorów Wyścigi kwadryg.   

W roli głównej Rina de Dignoro. . 
JUŽ WKROTCE wielkie przeboje „POGANIN“ i „KRÓL PARYŻA". 

Miłość i namiętność! Rozkosz i zbrodnia! 

  

Kino-Teatr Dziśl   Mickiew. 11, tel. 15-61 

Wielki podwójny programi 

Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

s 

won 1) Atrakcyjny film polski Kropka nad l 
2) Czaruj d - = L G Klecza: Tango miłości 

polskich. === 

z udziałem najwybitniejsz. 

artystów scen 

W rolach główn: najpiękniejsza brunetka Ameryki 

Carmel Myers i nasz rodak Edward Kocharski 
Ceny miejsc od 40 gr. 

  

  

HURTOWY SKŁAD PAPIERU 
| MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 

WILNO, UL. ZAWALNA 13. TEL. 501. 

kałendarze na rok 1932, ozdoby choinkowe, pocztówki świąteczne i nowo- 
roczne, Księgi rachunkowe oraz wszelkie artykuły kancelaryjne i szkolne. 

Poleca w dużym wyborze: 

SPÓŁKA AKCYJNA zee | 
„JCIE KA gAję” 
jest do nabycia w wy- 
daniu książkowem w 
księgarniach wileńsk.   

  

"BILIP MACDONALD. 52) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

4. 

Przyjechali do domu Ravenscourta 
Zdumiony lokaj nie zobaczył, że jego 
pan był w kajdankach i nie amiał, 
co się stało, ani co mogła znaczyć te: 
go rodzaju inwazja. Zorjentował się 

tylko, że zaszło coš „ekstra“. 

Pan wydał mrukliwe polecenie, że- 
by pokazał drogę na wież i goście 
weszli po dębowych schodach, tak v 
sokich i stromych, że zostali prawie 
bez tchu. 

Pokój wieżowy był długi i wysoki 
Wschodnia ściana była zastawiona od 
sufitu po podłogi półkami z książka- 
mi. Zachodnia — zawieszona bronią 
nowožytną, starożytną i egzotyczną. 
południowa stanowiła jedno ogromne 
okno, składające się z trzech mniej- 
szych, sięgających od sufitu, prawie 
do podłogi. Na północnej wisiały trzy 

obrazy. 
Gospodarz usiadł przy stole na środ 

ku pokoju, z rękami złożonemi przed 
sobą. Za każdem ich poruszeniem roz 
łegał się mietaliczny brzęk. Pike sta- 

    

  

     

nął za nim. Antoni usiadł po drugiej 
stronie stołu, Lucas z boku — na fo- 
telu; Flood i Dyson obok siebie na so- 
fie, niby dwaj grzeczni chłopcy. 

Antoni zabrał głos. 

— Są jeszcze inne zarzuty. O za- 
mordowanie Blackattera i zamordo- 
wanie Dollboysa i o usiłowanie pozba 
wienia życia Bronsona. 

        

spokojnie, równo, obojętnie 
łkiem, wskazującym na wiel- 

kie znużenie. 
Ravenscourt patrzył na niego z pod 

przymkniętych powiek, które nada- 
wały jego twarzy obcy jej dotąd wy- 
raz czegoś dzikiego, nieubłaganego i 
megalomanjackiego. 

— Proszę mi tego dowieść — 
rzekł. — Jaką mógłbym» mieć pobud- 
kę? Nie dam się nastraszyć. Gdzie po- 
budka? Pan... 

— Pobudka? — przerwał Antoni. 
Mam panu powiedzieć, panu i wszy- 
stkim obecnym ?... Dobrze. Ale cofnie 
my się o kiłka lat wstecz, do czasów 
wojny, do marca 1918 roku. W mar- 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

cu 1918 roku na odcinku frontu Va- 
rolles, od nazwy wioski... 

Ravenscourt zerwał się na nogi. 
przewracając z hałasem: ciężki foteł. 
Twarz jego, już nie blada, lecz szara. 
jak popiół, dygotała skurezem wšciek 
łości. 

— Spokojnie! — Pike spuścił cięż - 
kie ręce na ramiona więźnia, podne- 
szące się od szybkiego oddechu. 

Ravenscourt osunął się zpowrotem 
na fotel. Głowa opadła mu martwo na 
piersi. Ręce uderzyły o stół z mietalicz 
nym brzękiem. I nie podnosząc twa- 
rzy, rzekł cicho, ale tak wyraźnie, że 
wszyscy usłyszeli: 

  

—- Ty, szatanie! Ty, przebiegły sza 
tanie! 

` Podniósł głowę 
niego. 

i spojrzał na Anto- 

Na sofie zrobiło się poruszenie. Flo- 
od i Dyson wydobyli szybko notesy. 

— Ty przebiegły szatanie! — po- 
wtórzył konającym głosem Ravensco- 
urt. — Dobrze! — dodał, spogłądając 

  

Powiem prawdę. Ja zabiłem Blackat- 
tera į zaplątałem Bronsona. Ja zastrze 
liłem Dollboysa i nadałem jego Śmier: 
ci pozory samobójstwa. — Spojrzał 
znów na Antoniego i wzruszył ramio- 
nami, — I-byłoby mi się to udało, gdy 

  
    

Pokój 
duży, umeblowany, 

z osobnym wejściem 
i światłem elektr., do wy- 
najęcia, ul. Kazimierzow- 

ska Nr. 11, m. I. 

PIECYKI 
BI =: PRZENOŚNE, 

ja aflowe białe i kolorowe 
dające ciepła dużych pieców 
pokojowych po zużyciu tylko 

2-3 kilo węgla dziennie 
są nader oszczędne. 

B= e CENACH NISKICH 
poleca 

firma CH. LEW 

Wilno, Zawalna 31, 
telefon 8-87 

  

Z powodu wyjazdu 

spizedam Kawiarn'ę 
w ruchliwem miejscu 

ul. Końska 10 

  

    Przyjmuje się 

łyżwy do ostrzenia 
według nowego systemu 

mechanicznego 
0. Wilkomirski 

Š-to Jańska 5. 
Wykonanie na poczekaniu 

8234 

I. Derczański 
Wilno, ul. Subocz 4. 

Fabryka ksiąg handlowych 

s OTYŁOŚĆ 
spowodowana jest wadliwą przemianą materji oraz 
osłabieniem czynności gruczołów dokrewnych, jak 
tarczycy, jajnika i innych. 

Bodźcem pobudzającym sprawność gruczołów jest 
jod organiczny, zawarty w roślinie morskiej „Ya- 
hanga“, ktėry Cziałając na gruczoł tarczowy, pobudza 
go do intesywnej pracy, powodując spalanie nadmier- 
nego tłuszczu. Tylko zioła „Degrosa” magistra Wol- 
skiego zawierają składnik „Yahanga*. Są one nicza- 

  

wodnym lekiem przeciw otyłości, przyczem, nie wy- „WILIA“ 8233 
magają stosowania specjalnej djety. 

ZIOŁĄ „DEGROSA" Pracownia szczotek 
„Frangot'”, ul. Sadowa 3. 
Poleca szczotki do wsże|- 
kiego użytku, techniczne, 
gcspodarskie i galanter. 
po cenach najniższych. 
WyKonaniowedługządki, 

8232 

Cena za pud. (wraz ze sposobem użycia) Zł. 4.— 
Do nabycia we wszystkich aptekach i składach apt. 

łub w wytwórni. 
Magister Wolski, Warszawa, Złota;14, tel. 263-05. 

Objaśniające broszury wysyłamy bezpłatnie, 
yłączna sprzedaż na Polskę i zagranicę 

T.H. „PERAX' Sp.zo.o. Warszawa, Warecka 11 
  

bym nie zapomniał z pośpiechu, że 

arżenie wnosił podprokurator p. Ka- 

co najwyżej in posse. To znaczy, że 

odbytej w „© 
Siemaszki LS 

*rstwie 

zenia wy- 

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. 5. В. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil" pod W. K. 

Maszynistka 
poszukuje posady 

jak równiez może być 
sngažowana do biure na 
terminową pracę, bez z0- 

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 

Student 
U. S. B. znajdujący 
się w krytycznem po- 
łożeniu poszukuje 
iekcyj za skromnem 
wynagrodzeniem. 

Specjalność niemiec- 
ki. Wiadomość: Do- 
minikańska 17, m. 5. 

8220 

UDZIELAM | 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334. 

Paszukuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych 
lub prywatnych, po- 
siadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe o- 
ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj. Wil." 

pod Nr. 6872. 

  

  

  

  

  

Pracownia wył. szmtuklarskich 
SZ. TAJC 

Wilno, Wilenska 8, m 4. 
Wykonywa wszelkie do- 
datki do mebli oraz do 

portjer.   
X-em, 

  

    

  
Ravenscourt. 

cu r. b. w Tokio. 
Polski udział w 

monachijskie j wezma 

komuni 
raz radca minist 

konferencje 

naczelnik wydziału w 
i, p. Stefan Flo 

jalny, p. Wiktor S» 

     
   

    

OKAZYJNIE! 
Palta zimowe damskie- 
i męskie, garnitury, su- 
kienki, różne futra, kożu- 
chy. skórki futrzane, ró: 
ne matetjały na damsk 
i męskie ubłania, „różnć 
jedwabie, bielizna, swetry 
i trykotaże, obuwie, dy- 
wany perskie, różne me— 
ble stołowe i salonowe, 
elektróluxyj kasy oghio- 
trwałe, serwis angielski 
maszyny do szycia i pisa- 
nia, pianina i fortepjany 
2 motory elektryczne, sa- 
mochody, motocykle, 
odolit, brylanty, zega 
i wiele różnych pozosta 
łych z licytacji fantów 

sprzedaje LOMBARD 
Biskupia 12 7986. 

Akuszerka 

Marja Laknerava 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7, m,5. 

W. Z. P. Nr. 69. 712% 

Akuszerka- 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. %. 
tamże gabinet kosmetycz- 

ny, usuwa zmarszczki, bro-- 
dawki; kurzajki i wągry. 
W. Z. P. 48. 7624R 

PIANINO 
do sprzedania 

Jagiellońska 3—27 

    

   

        

7932 

  

Sprzedaje się 
skórę 

białego niedźwiedzia 
niedrogo. 

Jagiellońska 9—1-a 
7610 

Osoba w starszym wieki» 

poszukuje 
posady 

gospodyni-kucharki 
do starszego samotnego 
pana, posiada dobre świa-- 

dectwa i długoletnią prak— 
tykę. Oferty do „Kurjerm. 
Wil.* pod „Osoba* 7896r 

ИЗЛЕЦЕ ЛЕ ЛЕ 2 2 22 
NOWOOTWORZONA 
POŁSKA 

przy ul. Wiełkiej 29 
Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaje. 
mleko zsiadłe, wędliny... 
iinne chłodne zakąski. 
napoje chłodzące ora: 

obiady domowe: 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 

ЭЕЕЕ 
Popierajcie 

Ligę Morską | Rzeczną, 

  

Czy mam mówić: 

ten głupiec był mańkutem. 

Umilkł złamany. 
Lucas spojrzał w stronę sofy. Dwaj 

reporterzy notowali zeznania, dła pe- 

wności podwójnie. 
Znów zabrzmiał głos Ravenscour 

ta. Tym razem dźwięczała w nim nu- 
ta gniewu. 

— Miałem poprostu pecha! — rzekł, 
spoglądając na Antoniego. — Ale na 

pecha niema rady. Nie pan mnie po- 
konał, lecz pech! Szczęście posłużyło 

panu. 
Antoni potrząsnął głową. 

— Nie. Pan się myli. Ja się nie spu- 

szczałem na szczęśliwy traf. Badałem 
metodycznie, choć od końca, bo wy* 
szedłem z apriorycznego założenia, że 
Bronson jest niewinny. I oto okazało 
się, że się nie omyliłem. Wprędce wv 
Szło najaw, że padł ofiarą intry, 
Wykombinowałem sobie, ż 
czynu nieznanego zDredńiarza Х-а 
mógł być tylko szantaż. Należało od- 
powiedzieć na dwa pytania: 1) Go 
mogło być przedmiotem szantażu? i 
2) Jakim sposobem Bronson mógł być 
szantażystą? Odpowiedź na pierwsze 
pytanie nasunęła mi się dopiero na ba 
łu u Brownlougha. Na drugie, powie- 
działem sobie, że taki człowiek jak on 
nie mógł być.szantażystą in esse, lecz 

   

  

  

          

motywem=<"b 

nie szantażował X-a i prawdopodobnie 

nigdyby tego nie zrobił, ale mógł zro- 
bić, bo znajdował się (narówni z 

Blackatterem) w posiadaniu jakiejś 
wiadomości, której wyjawienie byłe- 
by dla X-a katastrofalne. Bląckatter 
był urodzonym szantażystą. Bronsoń 

— przeciwnie. Ale X tak miał dosyć 
szantażu ze strony pierwszego, że po- 
stanowił pozbyć się ich obu na zawsze. 
Jego chytra intryga dała mi poznać, że 
X wiedział, że Bronson nie zdawał so- 
bie sprawy. że był dła niego niebez- 
pieczny. To brzmi jak paradoks, ale 
tak było. X wiedział, że Bronson nie 
skojarzył jeszcz 
sobą X-a. Nie u 
sądzie, bo nie p: zło”: Rd do soy. 
żeby mord, o jaki go oskarżono, miał 
co wspólnego z tą Anjemnicą. 

małą: rzecz iusiała mieć taki prze- 
Blackatter zaszantażował Х-а 

i powiedział mu, że jeszcze ktoś dru- 

gi, mieszkający w okolicy, wie © tej 
tajemnicy, X dowiedział Si prawdo- 

podobnie przez Blackatte że tenże 

Blackatter i tamten drugi człowiek - 

Bronson — nie są w dobrych sios 

kach i pewnie wtedy zaświtała mu 
myśl przeprowadzenia morderczej in- 

trygi. 
Za chwilę przestanę pana nazywać 

  
  

   

  

   

    

  

  

   

  

    

   

Redaktor odpowiedzialny Witold Kis. 

dalej? ; 

Ravenscourt patrzył bacznie na 
człowieka, który go zgubił, ale w o- 
czach jego malowała się tylko przemo- 

żna ciekawość. 

— Mów pan. Dalej. To jest teorja 
Gdzie fakty? : 

— Wszystko pokolei — odparl Ar 
toni. — jirudniej było znaleźć о5— 
niwo, łączące X-a, człowieka, jak się 

mogło zdawać z „wyższej sfery, z 

takiemi dwoma, niepodobnymi do sie- 

bie typami jak Blackaiter 1 Bronson 

Ale sakai tropów, ja i moż przy 

jaciele. Ja zainteresowałem się idjotą 

Tomem Harrig: y znalazł 
ciała. Moi pr „jaciele zajęli się Dolt- 
boysem, jako jedynym naprawdę waż-- 
nym świadkiem contra Bronson, świack 

kiem pozornie absolutnie nie podej 
rzanym: Od Harrigana dowiedziałer 
się, że przed znalezieniem ciał, zoba- 
czył w lesie-*światło nieksięż 
Wyrozumiałem sobieżże. mus 
pochodzić od auta, lub motocyklu. To 

było pańskie auto, prawda? 
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