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Onegdaj zamieściliśmy wiadomość 

o sensacyjnych: aresztach w SSSR, 

ofiarą których padły osoby na stano- 

wiskach rządowych niezmiernie wyso- 

  

—TITZ 
kiego w każdej chwili może 

nadgjyzione przez wewnętrzną 

lizni „wierchuszek'* 

sz przykład: 

runąć 

zgni- 

Oto najjaskraw- 

kich. Z natury rzeczy wszelkie wia-- Ostatnie areszty dokonane zostały 
domości płynące z zazdrośnie  strze- 

żonego kordonu, przyjmujemy z pew- 
ną rezerwą, wszelako informacje vie 

Berlin znalazły potwierdzenie. Ares7 

towano przewodniczącego komisaty 

ludowych Czyżewa, komisarza pocty 

Antipowa. Największą sensację wy- 

wołała oczywiście wiadomość o atesz- 

cie naczelnika sowieckich sił zbfoj- 

nych na Dalekim Wschodzie Blxche- 
va. — Bucharin, który właśnie doko- 
nał skruchy i porzucił swą opezycyj- 
ną frondę, zrobił to w sam czas, gdyż 
śledztwo, z taką zawsze 4oskonało- 

ścią prowadżone przez ózgany G.P.U. 
zwróciło się tym ra:em bynajmniej 

nie przeciwko rzeczywistym, czy uro- 
jonym czynnikom „białogwardiejskich 

band“, a przeciwto opozycji komuni- 

stycznej. 
Juž kilka tygodni temu notowališ- 

my pogłoski » nowym przypływie 

energji w żyłach rozbitej zda się opo- 

zycji. Areszty „speców*, inżynierów, 

profesorów, znawców i techników, 

podobnó sabotażystów i kaerów, na 

chwilę przysłoniły niewtajemniczonym 

oczy na knowania najniebezpieczniej- 
szego wroga — frondujących ko- 

munistów. — „Rewolucja palacowa“ 

įst to zwrot nader charakterystyczny 

t „paūstwa proletarjatu“, sprzyja 
jednak temu charakter autokratycz- 
nych uprawnień poszczególnych <dostoj 

ników, protekcjonizm i, mimo tylu 
Jat oddalenia od walk rewolucyjnych, 

wszechwładnie jeszcze panujący kon- 

dotjeryzm. Otóż taktyka opozycji 

komunistycznej utrzymana była od po- 

czątku do końca według idealnej re- 

cepty „rewolucyji pałacowej”, bez wy 

ciągania spraw przed oblicze tłumu. 

Znakomicie temu sprzyjała ogromna 

ilość kondotjerów w szeregach władz 

sowieckich, zarówno wojskowych jak 

cywilnych, przemysłowych, technicz- 

nych, handlowych. Nam się często 
zdaje, że wszystkie informacje o 

chwiejności systemu  komunistyczne- 

go w Rosji, są czasami przesadzone, 

bo rzeczywistość przypomina nam 

ciągle słupy graniczne z sierpem i mło 
«tem, które stoją już oto lat 10. Na 

ten temat rozpisuje się jedno z pism 

niemieckich, które twierdzi, że scep- 

tycyzm nasz co do chwiejności syste- 
mu SSSR polega najczęściej na nie- 
właściwem  wyolbrzymianiu niewła- 

iwych momentów. Nastroje mas, 
edług tego pisma, nie odgrywają 

żadnej, albo zgoła znikomą rolę, na- 

tomiast rusztowanie związku sowiec-, 

Jod zarzutem przygotowywanego za- 

machu na obecny skład rządu sowiec 

kiego w szczególności zaś samego 

Stalina. W tej przygotowywanej re- 

wolucji udział brały jednostki. Go- 

towano zamach pałacowy. Z jak wiel- 

ką łatwością może on dojść każdej 

chwili do skutku, przekonywuje nas 

właśnie osoba aresztowanego gene- 

rała czerwonego Bluchera. 

Jednostka w państwie sowieckiem 

o ogromnych uprawnieniach: dowód- 

ca sił zbrojnych Dalekiego Wschodu. 

Kimże jest Blucher pozatem? 

Według urzędowych sowieckich 

aktów, były robotnik, nazwiskiem 

Miedwiediew, aresztowany przez rząd 

carski za organizowanie strajków w 

1910 r. Już w roku 1914 rzekomy 

Miedwiediew miał być wzięty do ar- 

mji w stopniu szeregowego i podczas 

wojny z Niemcami doszedł do szar- 

ży podoficera, odznaczony za boha- 

terstwo, wrócił do pracy na fabryce, 

by później odznaczyć się znów w 

walkach domowych przeciwko białym 

generałom. Walczył z  Wranglem, 

Denikinem i Kołczakiem. Dowódca 

dywizji, później korpusu, kawaler or- 

deru „Krasnoje Znamia*. Wydaje się 

wszystko w porządku: właściwy czło- 

wiek, na właściwem, bolszewickiem, 

miejscu. Gdyby tak w. istocie było... 

Oto niesłychane rewelacje: do- 

wódca wojsk, rozrzuconych na ogrom 

nym obszarze, dzielny żołnierz, dostoj 

nik sowiecki — nie był.nigdy żadnym 

robotnikiem rosyjskim, a ...majorem 

cesarsko-królewskiej armji austrjac- 

kiej Titzem. Tenże major Titz po lu- 

towej rewolucji rosyjskiej odkomen- 
derowany zosta: do Rosji, celem pod- 

sycania rozkładu armji rosyjskiej i z 

nakazu państw centralnych zaangażo- 
wał się w szeregi bolszewickie. Po- 
czątkowo prowadząc robotę konspi- 

racyjną w Kronsztacie, brał następnie 

udział w ostrzeliwaniu Petersburga, 

jako jeden z najzdolniejszych artyle- 

rzystów. W r. 1918 był naczelnikiem 
sztabu Tuhaczewskiego, od roku 1922 

przeniósł całkowicie swe działania na 

Daleki Wschód. — Przed wojną ma- 
jor Titz był oficerem  austrjackiego 
sztabu generalnego. —- Jednem  sło- 

wem kim jest Titz-Blucher? — We- 

dług opinji osób, które jego znały: 

zdolny awanturnik. — Takich podob- 

no jest dużo, bardzo dużo, na odpo- 

wiedzialnych stanowiskach SSSR J. K. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczaltem. 
Redakcja rękopisów niezamowionych nie zwraca. 
cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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Ostateczny podział mandatów ZWYCIĘSTWO TEZY POLSKO-FRANCUSKIEJ 
W GENEWIE WARSZAWA. 21-XI (tel. wł. „Stowa“). Wszystkie okręgowe komisje 

wyborcze, których na terenie państwa jest 64 ukończyły już obliczenia gło- 
sów oddanych w niedzielnych wyborach do Sejniu i dokonały ostatniego 
podziału mandatów poselskich, uzyskanych w okręgach. Na podstawie tych 
obliczeń, państwowa komisja wyborcza, która zbierze się na posiedzenie 
w poniedziałek dnia 24 b. m. dokona podziału mandatów z listy pań- 
stwowej. 

Cyirowy układ sił w nowym Sejmie będzie się przedstawiał nastę- 
pująco: 

Lista Nr. 1 — 249 mandatów 

” ”„ 4608 ” 

” ”„ 1 == 90 ” 

„ ” 1 EI ” 

” ” RoC 5 ” 

” ” 14 — 4 ” 

” ” a= 2 ” 
„4 -18:— Й ” . 

„ 19 — 14 У 
Komuniści otrzymają 4 mandaty, Samopomoc Chłopska 1 mandat, 

łącznie 444 mandaty. 

Fałszywe pogłoski o obniżeniu pensyj 
urzędniczych 

NOWY PRZEDWYBORCZY MANEWR OPOZYCJI 

WARSZAWA. 21-XI (tel. wł. „Słowa*). Agitatorzy wyborczy stron- 
nictw opozycyjnych rozpuszczają od kilku dni ponownie w sferach urzęd 
niczych wiadomość; jakoby Rząd miał zamiar w biiskim czasie przepro- 
wadzić obniżenie pensyj funkcjonarjuszy państwowych. Propaganda ta 
znalazła w dniu dzisiejszym swój wyraz na łamach ,,Gazety Warszawskiej” 
wiążącej tę wiadomość w. sposób najzupełniej dowolny z  orzeprowadze- 
uiem obniżenia płac urzędniczych we Włoszech. Żródła miarodajne upo- 
ważiiają agencję „Iskra* do kategorycznego zaprzeczenia tym wiadomo- 
sciom, które są kolejnym manewrem przedwyborczym. 

Kurs dolara będzie obniżony 
WARSZAWA. 21-XI (tel. wł. „Stowa*). Od dwóch dni daje się zauważyć na 

giełdzie pieniężnej w Warszawie zupełny brak obrotu banknotami dolarowemi. Zarów- 
no Bank Polski jak i banki prywatne zaoiiarowują duża ilość tych banknotów, jednak 
nie znajdują na nich odbiorców, wobec zupełnego braku trarzakcyj na giełdzie war- 
szawskiej. Od dwóch dni oficjalnie nie jest notowany dolar gotówkowy, natomiast 
w obrotach pozagiełdowych dolar gotówkowy jest tańszy od dolara natowanego 
na giełdzie. Jak się dowiadujemy, w najbliższym czasie naieży się spodziewać obni- 
żenia kursu banknotów dolarowych poniżej kursu czeku na New-York, który wynosi 
obecnie 8,914. 

© 

KONFEREŃCJA ROZBROJENIOWA w GENEWIE 
OBRADY NAD OGRANICZENIEM BUDŻETÓW WOJSKOWYCH 

GENEWA. PAT. — Przygotowawcza komisja konierencji rozbroje- 
niowej omawiała na posiedzeniu odbytem w piatek 21 b. m. ogólne zasady 
ograniczenia i zmniejszenia budżetów wojskowych. - 

Lord Cecil wypowiedział się za ograniczeniem rocznych wydatków па 
siły lądowe, morskie i powietrzne. Ogół wydatków nie powinien — jego 
zdaniem — przekraczać pewnej maksymalnej kwoty. 

Przedstawiciel Ameryki Gibson zaznaczył, iż odrzuca wniosek Cecila, 
oświadczając jednakże, iż Stany Zjednoczone nie przeciwstawiają się 
wprowadzeniu tej metody ograniczenia budżetów wojskowych w stosunku 
do innych krajów. Komitet rzeczoznawców do spraw budżetowych winien 
skrupulatnie rozważyć szczegóły zaproponowanego cgraniczenia budżetów 
wojskowych. 

Delegat Jugosławii Marinkovic zwrócił uwagę komisji na pewne prak- 
tyczne trudności wprowadzenia proponowanej metody. Markcvic zaznaczył, 
iż Jugosławja pragnęłaby posiadać pewną swobodę w sprawie użytkowania 
iunduszu ogólnej sumy wojskowega budżetu na poszczególne  kategorje 
broni. 

Wywody Marinkovica poparli delegaci: Francii i Belgji, którzy do- 
magali się również elastyczności odpowiednich postanowień konferencji 
rozbrojeniowej. Lord Cecil zgodził się ostatecznie na wzmiankowane żąda- 
nie, jednakże tylko z tem zastrzeżeniem, że nie przeszkodzi to skutecznemu 
ograniczeniu zbrojeń. Komisja wypowiedziała się 8 giosami przeciwko 7, 
przy wielu wstrzymujących się od głosowania za ogólnem ograniczenie 
wydatków wojskowych, a przeciwko ograniczeniu według kategorji broni. 

Gibson i Sato głosowali przeciwko  jakieniukolwiek ograniczeniu 
zbrojeń na drodze budżetowej. W ostatecznej decyzji komisja przyjęła wnio 
sek angielski w następującej formie, zaproponowanej przez delegata fran-- 
cuskiego Massigliego: „Światowa konferencja rozbiojeniowa zaleca ogra- 
niczenie i możliwie najdalej idące zmniejszenie budżetu wojskowego”. 

Drugi tydzień obrad przygotowaw 
czej komisji rozbrojeniowej przyniósł 
dwie ważne uctiwały, powzięte wbrew 
stanowisku Niemiec i Rosji sowieckiej 
W sprawie długości czasu służby czyn 
nej w państwach, mających obowiąz- 
kowy system służby wojskowej (t. 
zw. „konskrypcyinych), przyjęto wnio 
sek polsko - angielski, domagający się 
aby służba ta we wszystkich pań- 
stwach o systen:ie „konskrypcyjnym“ 
nie przekraczała pewnego maksimum 
(wysokość tego maksimum określi 
przyszła, komisja rozbrojeniowa). Prze 
ołw tej poprawce bronił się jak lew p. 
Litwinow, ponieważ w Rosji sowiec- 
kiej czynna służba jest niesłychanie 
długa, podczas, gdy w innych -pań- 
stwach „konskrypcyjnych* służba ta 
waha się od dwóch do trzech lat, to w 
Rosji wynosi okrągłe 5 lat. Opozycja 
». Litwinowa przeciw wnioskowi pol- 
sko - angielskiemu zdemaskowała ob- 
łudę moskiewskich dyplomatów, któ- 
rzy stale  manifestowali w Genewie 
swe radykalne intencje rozbrojeniowe, 
a w chwili, gdy znaleźli się wobec 
konkretnej i mającej szanse urzeczy- 
wistnienia propozycji rozbrojeniowej, 
uznali za stosowne ją atakować i zwal 
czać. Znaczenie  zaakceptowanego 
przez komisję wniosku polsko-angiel- 
skiego polega na tem, że zapowiada- 
na na rok 1931 ogólna konferencja roz 
brojeniowa jeśli przystąpi do redukcji 
czasu służby wojskowej, to w pierw- 
szej linji zażąda redukcji służby w 
Rosji, Polska —— jak zresztą i inne 
państwa „konskrypcyjne', będzie na- 
tomiast mogła oprzeć się każdej reduk 
cji u siebie, póki postanowienia kon- 
„welicji nie zostaną zastosowane w Ro- 
sji sowieckiej. 

Drugą ważną uchwałą komisji roz- 
rojeniom=ej. bylo. pizęjęwie—reuioaku 

francuskiego, tyczącego się systemu 
ograniczenia lądowych materjałów wo 
jennych. Niemcy domagali się systemu 
bezpośredniego, polegającego na cy- 
irowem wyszczególnieniu materjałów 
zarówno aktywnych, jak i zamagazy- 
nowanych. Natomiast Polska i Francja. 
broniły systemu redukcji pośredniej 
przcz ograniczenie wydatków  budže- 
towych, przeznączonych na lądowe 
materjały wojenne. Włosi, którzy prze 
szli na stronę niemiecką, żądali syste- 
mu skombinowanego. Najsilniejszy ar- 
gument, wysuwany przez delegacje 
trancuską i polską przeciw systemowi 
bezpośredniemu, głosił, że system ten 
byłby skuteczny tylko w tym wypad- 
ku, gdyby we wszystkich państwach 
stosowano Ścisłą i skuteczną kontrolę. 
Tymczasem kontrola ta, zwłaszcza ze 
strony parlamentu i opinji publicznej, 
w niektórych państwach jest niemożli 
wa (Rosja) lub utrudniona (Włochy). 
Ostatecznie, dzięki poparciu Anglji i 
neutralności Ameryki, przyjęto w so- 
botę (15 b. m.j, wniosek francuski po- 
stanawiający, iż państwa zobowiążą 
się do redukcji wydatków na zbroje- 
nia. Zwyciężyła tedy teza francusko- 
polska. Postanowiono ponadto powo- 
łać specjalny komitet rzeczoznawców 
budżetowych, który opracuje specjal- 
ny raport, mający „być podstawą dla 
zredagowania przez ogólną konieren- 

skich odbędzie się w Warszawie 

cję rozbrojeniową aneksu, dokładnie 
precyzującego sposoby i granice re- 
dukcji wydatków na lądowe materjały 
wojenne. 

W toku obrad delegat niemiecki 
hr. Bernstorif zachowywał się z wła- 
ściwą sobie bezczelnością. Twierdził 
mianowicie, że celem akcji rozbroje- 
niowej jest całkowite usunięcie różnic 
zbrojeniowych, wytworzonych pomię- 
dzy państwami przez „narzucony Si- 
1а“ Niemcom traktat wersalski. Dele- 
gat Niemiec groził ponadto, że jeśli 
konwencja nie uwzględni życzeń nie- 
mieckich w dziedzinie szkolonych re- 
zerw wojskowych i lądowych materja- 
łów wojennych, wówczas Niemcy kon 
wencji takiej nie podpiszą. Była to 
wyraźna zapowiedź pogwałcenia roz- 
brojeniowych klauzul traktatu wersal- 
skiego przez Niemcy, jeśli konwencja 
nie rozbroi państw tak, jak tego so- 
bie życzą w Berlinie. Delegat Francji 
Massigli zapowiedział, że p. Bernstori- 
iowi odpowie celem wyjaśnienia za- 
równo kwestji „symetrji zbrojeń”, 
przezeń podniesionej, jak i innych, 
Spraw. 

Należałoby sobie życzyć, by odpo- 
wiedź ta była jaknajbardziej katego- 
tyczna i wykazała przedewszystkiem, 
że Niemcy, pozbawieni wszelkiej kon- 
trolii wydają na wojsko i materjały 
wojenne kilkakrotnie razy więcej, niż 
aa to zezwala traktat wersalski, gwał- 
cony przez Niemców bez cienia że- 
rady. 

KAA SOZOTTZEDOFY NY WYŻ POCZT ПООЫСВЛИВЕНЕСГТЯСОЕООТ ОЕ 

    

„Nienawidzę duchownych, którzy posta- 
wieri dla podnoszenia ludzi moralnie i =za0- 
patrzeni w tym celu w tak potężne środki, 
jak konfesjonał i kazalnica używają ich na 
rzecz bieżących interesów politycznych”. 

——ROMAN-DMOWSKI ———— 
u Myżłi Nurse Dalairaii -——- 

Wydanie III str. 29. 

  

POWSZECHNY ZJAZD 
7) HISTORYKÓW POLSKICH 

Powszechny Zjazd Historyków Pol 
w 

dniach 28 listopada do 4 grudnia b. 
r. W programie dnia 28 b. m. zebra- 
nie zapoznawcz>, 29 b. m. uczestnicy 
Zjazdu wezmą udział vw uroczysto- 
ściach jubileuszowych Rewolucji Listo 
padowej, a 30-go nastąpi otwarcie” 
Zjazdu w. Auli Uniwersytetu. Obrady ' 
potrwają do 3-go grudnia, a 4-go grud 
nia odbędą się wycieczki zbiorowe 
na pola bitew pod Pułtuskiem, Ostro- 
łęką i Radzyniinem. Protektorat nad 
Zjazdem objął Fan Prezydent Rzeczy- 
posp:olitej eraz Prezes Rady  Mini- 
strów Marszałek Piłsudski wraz z 
OB" p. Czerwiń- 

skim 

DYREKTOR LOTNICTWA BUŁGAR- 
SKIEGO W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — Dnia 22 b. m. 
przybywa do Warszawy dyrektor  bułgar- 
skiego lotnictwa cywilnego inż. Czokojew w 
towarzystwie jednego z najlepszych pilotów 
bułgarskich p. Maciejewa. Celem podróży 
dyrektora lotnictwa bułgarskiego jest zapo- 
znanie się z-rozwojem naszego lotnictwa 
komunikacyjnego oraz przemysłu lotniczego 
dla nawiązania stosunków w tej dziedzinie 
pomiędzy Polską a Bułgarją 

DEEPAK ATZ ZAC SPY YI RZECE EEC ITL DEE ET SNS KIA AIKIKAI 

OBWIESZCZENIE 
Na zasadzie Ust. 2 art. 92 ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. 0 Ordynacji Wyborczej do Sejmu (Dz. Ust. Nr. 66 poz. 590) 

„podaje do wiadomości publicznej rezultaty wyborów w Ókręgu Wyborczym Nr. 63 m. Wilna i pow. Wileńsko-Trockiego 

na listę Nr. 1 — 77801 
na listę Nr. 4 — 20946 

* na listę Nr. 5 — 
na listę Nr. 6 — 

* 

Z listy Nr. 1. — 

750 
41 

4 

1. Prystor Aleksander 

2. Brokowski Stefan 

3. Wędziagolski Bronisław 

4. Tyszkiewicz Jan 

Posłami do Se 
„Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem" 

na listę Nr. 7 — 18799 

na listę Nr. 11 — 309 

na listę Nr. 17 — 15652 

* 

jmu zostali wybrani: 

GŁOSÓW WAŻNYCH ODDANO W OKRĘGU WYBORCZYM Nr. 63: 

na listę Nr. 18 — 851 

na listę Nr. 22 — 21 . 
na listę Nr. 23 — 1856 \ 

Z listy Nr. 4 — „Lista Narodowa“ 

1. Komarnicki Wactaw 

Przewodniczący Okręgowej Komisji wyborczej Nr. 63 w Wilnie (_) JAN ILLASZEWICZ 
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Wilnie
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_ Wszechnicę Jagiellońską. 

  

2 

ECHA KRAJOWE 
Z „Oleandrów* — przez cier- 

nie i głogi — do wolności... 
Powodowany sprawami  wymagającemi 

załatwienia na miejscu — wyjechałem dnia 

10 bm. do jednego z powiatowych miaste- 
czek, wojew. wileńskiego. 

Około godz. 6 wieczorem wyszedłem na 

ulicę. Nie daleko uszedłem — kiedy w 

niewielkiej odległości zauważyłem pokaż- 

ny tlum ludzi, a prawie równocześnie zwró- 

cił moją uwagę „siarczysty* marsz rozpo- 

częty właśnie z werwą przez wojskową or 

Fiestrę. Odruchowo skierowałem się w stro- 

nę skąd coraz bliżej rozgłośne dźwięki or- 

*kiestry dolatywały. : 
Zbliżywszy się do tego — jak z daleka 

osądziłem „zbiegowiska” --- ciekawy  spo- 

strzegłem obrazek... Środkiem ulicy maszero 

wała wojskowa orkiestra (ta sama która 

moje rogate serce tak silnie poruszyła...) 

— tuż ża nią — wojskowym krokiem masze 

rował młodziutki podporucznik, a za nim 

spory oddział żołnierzy Z karabinami... 

Wszyscy służbowo ubrani — u wszystkich 

miny dziarskie. zadzierzyste. Po bokach in- 

ni znów żołnierze nieśli płonące pochodnie, 

których migotliwe płomienie tajemniczo о- 

świetlały twarze żołnierzy, błyszczały na tu- 

fach karabinów i silne wrażenie potęgowały. 

Całą resztę miejsca wąskiej uliczki zajmo 

wali „cywile* mieszkańcy miasteczka, któ- 

rzy ten oddział przeprowadzali. я 

en oddział przypomniał mi 11 listopa- 

dową rocznicę, przywiódł na pamięć rok 

1918, kiedyśmy się wszyscy, cieszyli odzyska 

ną wolnością, ale o pracy intensywnej, oby 

watelskiej dla odrodzonego państwa > 

e wielu tylko myślało.... Często słyszało 

„ię wtedy zdanie, że „jakoś to będzie” i 

inne, że „jeżeli państwo jest —to znajdą się 

i tacy; którzy będą sobie głowę łamać, aby 

je utrzymać O ofivrze dla ograbionego 

przez zaborców państwa, O tej małej ce- 

gietce pracy i wysiłku, którą każdy obywa- 

tel dobrowolnie — czy pod przymusem na 

ołtarzu ojczyzny złożyć musi — cicho wte- 

ay było... Radość... i koniec... Panem et 

circenses... daj kto żyje... Nad sprawami Э- 

gólnemi łam sobie głowę kto chce... 

poświęceń, ofiary... są inni, którzy w tem 

mają już wprawę... Miljony obywateli są 

od radości — a garstka ludzi czołowych, 

ludzi poświęcających się dla ogólnego do: 

bra niech sobie łamią głowę... Gdzieś naj- 

prostsza logika? Coś tam wtedy nie było 

w porządku... А teraz.... AR: 

Idąc tak bezwiednie za dźwiękiem or- 

kiestry wiele przemyślałem. Rok 1920 kiedy 

wszystko tak krwawo zdobyte chwiać się 

zaczynało... Gdzież to były wtedy „mądre 

i „wszystko wiedzące“ partje, partyjki?... 

Jakaż radę na tragiczną „sytuację znala- 

zły? Do kogóż to wtedy, jak do dobrego 

doświadczonego ojca dzieci słabe — z po 

korną prośbą się zwróciły... U kogo. ratun 

ku ostatniego szukały?... ‚ RZ 

Jakżeż to dobrze, że człowiek pamięć 

posiada, że myśli — i w porę jeśli chce — 

przypomnieć sobie prawdę nagą potrafi. 

Tak o tem wszystkiem i o tem co mi przy 

godni mieszkańcy miasteczka opowiadali— 

myślałem. ы 
A oddział wojskowy — oświetlony. krwa 

wemi płomieniami pochodni — rzucającemi 

tajemnicze refleksy na marsowe twarze żoł 

nierzy i odbijającemi się tysi,czną grą świa 

teł na błyszczących instrumentach orkie- 

— niezapomniane robił wrażenie... 
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oddział hartujących się w wojskowej szko- 

ie młodych obywateli — przyszłych naszych ^ 

potrzebie obrońców — uroczyście gło- ‚ Й ich państwu kre- 
AW a (Wśród kotłujących w pamięci, związa- 

|| nych z dzisiejszą rocznicą ważkich myśli 
wybijają się prorocze słowa wieszcza: „Z 

kości naszych powstaną mściciele!"... A 

To ci, Co w huraganie wojny światowej 
© polską oazę stanowili! To ci, co zbudzili i 

porwali do czynu Naród. To ci, co w mię- 
dzynarodowym hanółu o interesy mocarstw ; 

zaborczych — nie układną, Śliską dyplo- 
ja — ale taranem rozgłośnym polskie- macją о - 

go Odd, szkarłatną strugą przelanej krwi ; 

młodej potężnie przemówili! To ci, co o ła 

skę e droslić b uznania faktu Odrodze 

mia zażądali! у AR, 

Cześć im, bo nieustraszeni w grad śmier 

cionosnych pocisków biegli z wskrzeszoną, 

dumna piosenką na ustach, bo z wiarą— 

; myślą serdeczną o Polsce młode życie 

na ołtarzu Ojczyzny składali! I cześć im, 

że się nie wahali, że sny o wolności i ma- 

rzenia pokoleń ziścili.... choć tajemniczy był 
blask 6-to sierpniowej jutrzenki pamiętnego 
roku 1944... choć krakały złowieszczo obce 
i własne kruki i wrony! I cześć im za to, 
że dziś nie zasiedli na zasłużonych laurach 
sumiennie spełnionego obowiązku, że strze 

gą krwawo okupionego dobra wolności, że 
„wyścigiem pracy” — jak wczoraj „wyści 

-giem krwi i żelaza", wyścigiem poświęcenia 
porywają Naród i jak wczoraj krwią młodą, 
ofiarnie na wojnie — w walce za Sprawę 
przelaną odnieśli zwycięstwo polityczne i 
zdobyli wolność, tak dziś twardą pracą twór 
czą prowadzą do zwycięstwa gospodarcze- 

— dobrobytu obywateli! 
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go i koniecznego mocarstwowemu państwu - 

Pamiętajmy jednak wszyscy, że co za- 
borcy systematycznie przez wiek rozkra- 
aali — przez wiek tworzyć teraz sami musi- 
my i budować! A jeśli podwójnie szczęśli- 
wem pokoleniem: Odrodzenia — i — w 
szalonem tempie odzyskanego dobrobytu! 
Aby to drugie dobro osiągnąć — musimy 
ławą stanąć do pracy, musimy wszyscy zło 
żyć cegiełki twórczego wysiłku i wszyscy 
zyodnie poprzeć Tego, który nas ze sna 
zbudził i. wyw ył wolność, a teraz do 
pracy solidnej, wspólnej —: woła! 

Przyjmijcie ówni Czytelnicy te mo- 
ie proste refleksje, jako głos serdecznego 
przyjaciela! Te refleksje, które przychodzą 

  

    

  

zai w tej ważnej dła państwa chwili — na 

myśl. bo tak niedawno jeszcze — jak i 

wielu z pośród Was — widziałem nagą 

prawdę z bliska, bo patrzyłem jej w oczy 

tam... gdzie kule : pociski Świstały! 

M. CHOCIEŃCZYCE (p. Wil.) 
— Uroczystość Niepodległości. W mia- 

steczku, położonem kilka zaledwie  kilo- 

metrów od granicy bolszewickiej — Uroczy- 

stość Odzyskania Niepodległości Państwa 

Polskiego święcona w dniu 11 listopada rb. 

miała może bardziej doniosłe znaczenie 

dla Państwa, niż gdzieś indziej na central- 

nych ziemiach Polski. 5 

Staraniem miejscowego Komitetu Uroczy 

stośc! Odzyskania Niepodległości Państwa 

Polskiego, z Kierowniczką miejscowej szko 

ły powszechnej na czele, Obchód, jak na iu 

tejsze warunki lokalne wypadł śmiało można 

powiedzieć imponująco | ! : 

W wigilję Obchodu, tj. w dniu 10 - 

stopada wieczorem, odbyt się capstrzyk or 

kiestry dętej -— miejscowej Spójni  Mio- 

dzieży Rady Opiekuńczej Kresowej. Nastę- 

pnie Spójnicy w licznych zwartych szere- 

gach wespół z drużyną Ochotniczej Suaży 

Pożarnej, młodzieży szkolnej oraz starszė- 

go społeczeństwa, przedefilowali z pochod- 

niami i różnokolorowemi lampionami z orkie 

strą na czele, przez wszystkie ważniejsze u- 

lice miasteczka, wznosząc entuzjastyczne о- 

krzyki na cześć Polski. ‚ 24. 
Następnego dnia, tj. w dniu Li listo- 

    

d pada, o godzinie 9 rano, zebrały się w miej 

scowym parku niiejskim organizacje spolė- 

BEE, młodzież szkolna, kompanja KOP-u, 

Mada Gminna, Komenda miejscowej PP oraz 

cznie zebrana ludność, gdzie w podniosłym 

nastroju, przy dźwiękach hymnu państwo- 

wego — odegranego przez orkiestrę Spój- 

ni Miodzieży Rady Opiek. Kresowej — od- 

było się uroczyste odsłonięcie pomnika Wol 

ności z płytą Pierwszego Marszałka Polski, 

józefa Piłsudskiego, którego dokonał wójt 

miejscowej gminy p. Spirydonowicz, — ро- 

czem obrządku poświęcenia dokonał ks. 

proboszcz parafji Ijeskiej, w skład której 

wchodzą i Chocieńczyce. | 
Po złożeniu licznych wieńców przed 00 

mnikiem, przewieierny ks. proboszcz para- 

fjr katolickiej w Mii w krótkich lecz gorą- 

cym patrjotyzmem nacechowanych słowach 

przemówił do zebranych, podkreślając „że 

jak szary jest ten pomnik któregośmy przed 

chwilą odsłonili na wieczna rzeczy pamiąt- 

kę, tak szarą była dola żołnierza, który z 

wiarą w lepsze jutro, z wiarą do poczy- 

uań Naczelnego Wodza, Marszałka Józefa 

Piłsudskiego i pod jego dowództwem wy- 

walczył Polsce Niepodległość”. Po przemó 

wieniu odbyła się defilada wszystkich miej 
ych organizacyj, szkoły, wojska i po- 

i — przy dźwiękach „My pierwsza bry- 

gada” na placu przed parkiem miejskim 
Po defiladzie nastąpiło uroczyste nabo- 

żeństwo w miejscowej cerkwi prawosław- 
nen 

     

  

  

    

     

wych nauczycieli wygłosił okolicznościowe 
przemówienie w którem wykazał ogólny po 

gląd Polski przedrozbiorowej, rozbiorowej i 
obecnej, zakanczając przemówieniesło- 
"rami: „Dumni być możemy że 
Marszałek Józef Piłsudski jest synem ziemi 
sileńskiej — poczem wzniósł okrzyk „Naj- 
niejsza Rzeczypospolita Polska, jej Pre- 

zydent Ignacy Mościcki i Wskrzesiciel Pol- 
ski Niepodległej Marszałek Piłsudski niech 
żyj które, zebranć entuzjastycznie po- 

i. W kofcv  Akademji na wniosek 
wilku miejscowych obywateli postanowiono 
wysłać do Marszałka Piłsudskiego depeszę 
hołdowniczą. | 

Na zakończenie uroczystości dnia odby- 
ły się mecze piłki siatkowej w której udział 
brały drużyny — miejscowej Komendy PP, 
KOP-u i Spójni Młodzieży, poczem odbyła 
się zabawa taneczna w domu ludowym w 
zgodnej harmonji aż do białego dnia, 

Należy nadmienić, że mimo dnia powsze 
dniego, ludność jscowa i okoliczna sta- 
wiła się bardzo licznie, co dobrze świadczy 
o jej uczuciach wobec Polski. KJ 

NOWO ŚWIĘCIANY. 
— Przemytnictwo Niemal codzień nasze 

władze bezpieczeństwa spotykają się z prze 
mytnictwem. Ostatnio w rejonie Kołtynian 
przyłapano przemyt transportu cukru w 
większej ilości (4 worki), gdzie indziej w 

_. tym czasie przyłapano przemytników z so- 
ia, ówdzie przyłapano kontrabandę z  ty- 
toniem litewskim i... tak codzień bez koń- 
ca. (Lt) 

  

     

      

   

Jan Šniadecki jako rektor 
ognista, — 

instar  sideris 

ignei. 

„Mistrz dobra”. Tak przed 125 laty 

ujął subtelną intuicją Jana Śniadeckie 
go nasz profesor, piewca i poeta nasze 
go Uniwersytetu Paolo Tarenghi. 

Wiedza ogromna. Potężny umysł o 
wielkiej skali rozpięcia, subtelny, głę- 
boki analityk o niedoścignionych syn- 
tetycznych wolnościach. Bogate złoża 
emocjonalne. Wielka i czysta miłość oj 
czyzny. Wierne, głębokie ukochanie ro 

dziny, przyjaciół. Wola hartowna, szia 
chetność bez skazy, całkowite opano- 
wanie siebie.. 

Z Łaski Bożej organizator i kierow 
nik stworzony do rządów. Wyrastał 
srysoko ponad otoczenie, stąd rządy 
były dlań męczarnią, jak zawsze lu- 

_ dziom tej miary. 
Gdy w  Akademji Krakowskiej 

„rząd stał się podobny do meteoru, 
którym wichry  suiotają*, opuścił 

doctor boni, nitens 

„Przepisałem sobie za prawidło 
życia, żeby nigdy ludźmi nie rządzić, a 
tembardziej uczonymi”. 

Mamy znać drogi życia, wytknię- 
ie ręką przeznaczenia . 

Przyszedł do Wilna i rządy 

przyj4ł. 
Wilno znał dawno. Przybył tu 29 

XL 1793 r. z Grodna, gdzie walczył 
raz z Poczobutem na Sejmie o szko- 

„Mistrz dobra, šwietlany jak gwiazda” ły nasze, o fundusz edukacyjny. Miesz 
zał dni kilka koło obserwatorjum astro 
nomicznego. 

Zapraszał go Stroynowski w r. 
1802 i 1803 na stanowisko astrononia 
obserwatora albo kalkulatora. Uchy- 
iił propozycje. 

Gdyw lipcu 1806 r. Stroynowski 
Składał rektorstwo, polecał Śniadeckie 
go iako „jedynego kandydata na rek- 
tora“. 

Gasło wówczas światło nauki pot- 
skiej w Krakowie, nie zabłysło było je 
szcze we Lwowie. Zdawało się, że u 
nas się rozpalają wielkie zorze północ- 
ne. 

Wewnętrzny nakaz ofiarny i potęż 
ny złamał opór. Obrany rektorem 4-go 
stycznia 1807 r. powszechnem zebra- 
niu profesorów, wybór przyjął, 18. II. 
przybył do Wilna i objął stanowisko. 

Przez 8 lat kierował Wszechnicą i 
szkolnictwem naszem od Wilna po Bia 
łystok, od Połągi poza Kijów. 

Organizacyjna działalność, admini 
stracyjrie zabiegi i praca kierownicza 
toczyły się w ciężkich, a niezależnych 
od rektora warunkach, wynikających z 
ograniczonych środków do rozbudowy 
szkolnictwa, z prawnego ustroju Uni- 
wersytetu i Okręgu, z grona profeso- 
rów Wileńskiej Wszechnicy. 

‚ М r. 1808 trzy uniwersytety rosyj 
skie przejął skarb państwa i łożył na 
nie od 130.000 do150.000 r. sr. * 
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Podziemne wstrząsy 
WE WŁOSZECH 

RZYM. PAT. Dzienniki donoszą, że w miastach Pano i Ankonie dały się odczuć 
dwukrotne wstrząśnienia podziemne, wywołując panikę wśród ludności. W  Pano 
wstrząśnienia te spowodowały dość znaczne szkody. 

Zakończenie konferencji indyjskiej 
LONDYN. PAT. — Sesja plenarna konferencji indyjskiej zakończyła w dniu 2ł 

b. m. rano obrady. Dalsze prace prowadzone będą w komisjach Zamykając 
dyskusję, Mac Donald oświadczył, iż książęta indyjscy przyczylini się w 

ogólną 
znacznym 

stopniu do utorowania swemu krajowi drogi do prawdziwej jedności i federacji. Prem- 
jer wyraził nadzieję, że wynikiem prac komisji 
delegatom na powrót do Indyj z uczuciem 
węzłów przyjaźni angielskc-indyjskiej oraz 
pracy z Anglją. 

  

będzie zawarcie układu, który pozwoli 
s zadowolenia z powodu wzmocnienia 
wzmcenienia chęci Hindusów do współ- 

  

Aresztowanie Al-Capona 
LONDYN PAT. — Donoszą z Chicago, iż został tam podobno aresztowany Al- 

Capone, król przemytników napojów alkoholowych. 

Afera winogronowa we Lwowie 
LWÓW. PAT. — Dzisiejsza prasa dosi o wykryciu w Sniatyniu wiełkiej afery 

sniatyńskiej pewnej firmy transportowej sprówadził dla jednego z hurtowników iwow 
siatyńskiej pewnej firmy transportowej sprowadził dla jednego z hurtowników Iwow- 
skich, na dstawie zezwoleń Ministra Przemyłu i Handlu, większą partję winogron. 
Za zezwolenia te, które są miezbywalne, aopiewały na inną firmę, pobrał on od hur- 
townika większą sumę pieniędzy. Pośrednika owego odstawiono do więzienia sądu 
karnego we Lwowie. 

UCIECZKA KOMUNISTÓW Z ARESZTU 
Onegdaj w pobliżu Domaniewa na pograniczu polsko sowieckiem, straż granicz- 

na aresztowała 2 komunistów z Warszawy Majzela i Daneckego, którzy przybyli na 
pogranicze w celu uprawiania agitacji wywrotowej wśród okolicznej ludności. 

Osadzeni w miejscowym areszcie Majzel i Danecki zdołali uśpić uwagę straży 
i wydostać się na wolność. 

Obaj najprawdopodobniej zbiegli do Sowietów. 

  
  

Czterechsetna rocznica urodzin Jana Nicot 
(1530 — 16/XI — 1930) 

Przed czterystu laty, dnia 16-go li- 
stopada roku i530-go, ujrzał w Nimes 
światło dzienne Tan Nicot, mąż, który 
wprowadził w Luropie używanie tyto- 
niu. 

Jean Nicot Sieur de Villemain był, 
jak wiadomo, ambasadorem króla fran 
cuskiego, Franciszka ll-go, na dworze 
portugalskim. W Lizbonie ujrzał po 
raz pierwszy przywiezioną z Ameryki 
roślinę tytoniu 1 w roku 1560-tym przy 
wiózł do Paryża pudełko proszku ty- 
toniowego, które ofiarował królowej - 
„matce Katarzynie Medyceuszce, jako 
zbawienny środek na trapiące ją nieu- 
stannie migreny. Katarzyna, zażywa- 
jąc sproszkowanego tyioniu w postaci 
iabaki, wyzbyła się pono owej dolegli 
wości i stała się na dworze fraaćuskim 
promotorką korzystania ze sprowadzo 
nego przez Nicot'a środku leczniczego. 
Za przykładem dworu paryskiego po- 
szły i inne dwory, wprowadzając u 
siabie jen lek zbawienny. W ten spo- 
г У, 011 TUZpowszostwił siĘ w vatej 

Europie. Do Polski dotarł w drugiej 
nołowie XVI-go stulecia. ! 

Ze środka leczniczego, zażywanego 
w proszku, dopiero z czasem stał się 
używką, palona bądź w fajce, bądź też 
w postaci cygara lub papierosa, który 
w ostatnich czasach zwycięża inne for 
my używania tytoniu. Zrazu rozkoszo 
wali się dymem: tytoniu tylko mężczyź 

Niceśmy nie mieli wówczas od rzą 
du rosyjskiego ra Uniwersytet Wileń 
ski i na szkoły nasze. 

Rząd zwrócił nam nierozgrabioną 
jeszcze cześć naszego funduszu eduka 
cyjnego. Był jeszcze dość znaczny. W 
sprzedanych majątkach ziemskich mie 
liśmy ponad 2 miljony rubli sr., w po- 
życzonej przcz gubernatorów gotowiź 
nie ponad 1 miljon rubli. Z reszty na 

   # ® 

Al 
majątkach i z procentów od gotówki 
sę utrzymać Uniwersytet i szko 
y. 

Lecz gdy nabywcy majątków i 
dłużnicy zalegali w opłatach, Uniwer- 
sytet i szkoły zostawały bez żadnych 
środków. 

Staraniem Śniadeckiego powstały 
w r: 1807 dwie Komisje sądowe, upra 
wnione do ujawnienia funduszu edu- 
kacyjnego i ściągania przymusowego 
zaległych opłat. Rektor podniósł w ten 
sposób dochód do 130,000 rb. rocznie 

si, lecz cienki, zgrabny papieros rych- 
1o utorował sobie drogę i do usteczek 
płci pięknej. 

micot nie ódkrył więc tytoniu, ani też 
ше sprowadzał go do naszej części 
świata, lecz przyczynił się do rozpo- 
wszechnienia ©wego ziela w Starym 
Swiecie. Wdzięczna Europa ochszciła 
imieniem Nicot'a tę rozkoszną roślinę, 
nadając jej w nauce botaniki nazwę 
„nicotiana“4 Nikotyna, narkotyk znaj- 
dujący się w tytoniu i stanowiący o je- 
go istocie, zawdzięcza również Nicot'o 
wi swe miano. 

Francja obchodzi w sposób bardzo 
uroczysty jubileusz pionera tytoniu. 
Dnia 16 listopada odbył się w Paryżu 
drugi francuski kongres palaczy, po- 
iaczony z akademją ku czci Nicot'a. 
Dokonane też zostały wybory najpięk 
uiejszej palaczki papierosów, która о- 
trzymała tytuł irancuskiej królowej ty- 
toniu. 

My, w Polsce, poprzestaliśmy na 
Mm la Olhiciu wspomnioniu, poświęco= 

iem pamięci Sicur'a Nicot, które słu- 
szńie mu się przecież należy. Boć gdy- 
by nie on, czy znałaby piękna Polka 
*ozkosz marzenia, spowitego w aroma 
tyczny dymek „Złotej Pani*, a płeć 
brzydka - czy rozporządzałaby tak po 
iężnym bodźcem do pracy, jakim jest 
zaciągnięcie sie „Nilem“ lub „Specjal- 
nym Egipskim*? 

Niebywały skandal firansowy w Paryżu 
Kilka dni temu świat finansowy 

Francji wstrząśnięty został wiadomo- : 
ścią o zawieszeniu wypłat przez bank 
Oustric'a. Ofiarą bankructwa tej jedy- 
nej w swoim rodzaju firmy padł prze- 
dewszystkiem szereg mniejszych ban- 
ków prowincjonalnych, oraz cała pra- 
wie kulisa giełdy paryskiej. Upadek tej 
firmy zasługuje na szersze omówienie 
z dwóch względów. Pierwszym jest 
okoliczność, że operacje tego banku, 
egzystującego zaledwie od roku 19/8, 
rozwinęły się w tempie niemal xinena 
tograficznem i objęły całkowicie w 
władanie kapitały kulisy giełdy pary= 
skiej, a obroty sięgały miljardów fran- 
ków, przyczem w orbitę swych intete 
sów spekulacyjnych udało się włąści- 
cielowi banku, Albertowi, Oustric, 
wciągnąć obok szeregu osobistości o 
dwttznacznym charakterze dziaglnogci 
fiaansowej — instytucje bankówe 0 
ustalonej reputacji, z Bankiem F ran- 
cuskim na czele. 

Powstanie swe : niezwykle szibki 
rozwój zawdzięczał Oustric okreStyj 
inilacyjnemu, a wraz z nim pirocesovj 
przewartościowania papierów publicz 
nych. Jest rzeczą charakterystyczną 1 
godną zastanowienia, że metody. ia- 
kiemi posiłkował się Oustric, a jakie 
doprowadziły do olbrzymiego rozwsju 
tego przedsiębiorstwa, odpowiadały 
poniekąd  przyrodzonym | wtašciwo- 
ściom kapitalistów francuskich : tysią- 
cznym rzeszom posiadaczy drobnych 
oszczędności. Te specyficzne właści- 
wości uiatwiły Qustric'owi działalność 
spekulacyjną w tym samym stopniu i 
wzdłuż tych samych dróg, jak głoś- 
nemu Rochett'owi i osławionej pani 
Hanau. 

Właściwym terenem operacyi nie- 
zwykle pomysłowego finansisty była 
więc giełda, a raczej kulisa giełdowa. 
jako niechroniena żadnemi przepisami 
i niepodlegająca regulaminowi urzędo 
wemu, była ona podatnym gruntem do 
lansowania papierów o wartości pro- 
blematycznej, forsowania zwyżki kur- 
sów, inaczej mówiąc, ta sama kulisa 
przyjmowała chętnie wszystkie papie- 
rv, rzucane hojnie przez Oustric'a, 
gdyż były one jedynem źródłem jej 
zarobkówania. 

W tego rodzaju interesach okazał 
się Qustric mistrzem nielada. Lausnie 
en np. akcje boliwijskiej kopalni sreb- 
sa, Huanchaca, o bardzo wątpliwej 
wartości, do niebywale wysokiego kur 
su, (kopalnia ta nie wypłaciła jeszcze 
ani razu dywidendy) i ujeżdża tego 
konika tak długo, aż się dla spekułacji 
przestarzał i znudził, i bezpośrednio 
potem znajduje nowy typ w postaci 
towarzystwa holdingowego Extension 
pour Industrie Franraise. Akcje tej 
spółki śrubuje on do 2365 proc. nomi- 
nalu. poziomu tak fantastycznego, że 
choć trudno jest uwierzyć w tak bezgra 
niczną naiwność ludzką, łatwo jest się 
domyśleć, że z. tego konika musiał 
spaść na łeb, na szyję. Tak się też 
oczywiście stało. 

Te dwa najbardziej charakterystycz 
ne przykłady przytaczamy na dowód, 

22-go listopada r. b. o godz. 18-ej 
w sali Klubu Fandlowo-Przemys'owego, Mickiewicza 33-a. 

ODBĘDZIE SIĘ 

Gielki WIEĆ Przedwy 
PRZEMAWIAĆ BĘDĄ: b. senator Witold Abramowicz — prof. Bronisław Rydzewski _ poseł Tadeusz Hołówko 

WSTĘP WOLNY 

Gdy wszakże przyszły lata wojny i 
kraj wyniszczyły, dochody spadły w 
1811 r. do 100,000, w 1812 do 70,000 
zaś w r. 1813 — 1814 do 20,000. Ni. 
starczyło tej kwoty na pobory,  roz- 
wój ustał i zamarł. X 
'Opóźniał organizację i ruiną wprost 

groził Uniwersytetowi i szkołom ustrój 
Uniwersytetu. ‘ 

Według ramowej ustawy 18 maja 
1803 r. zawartej w 65 artykułach 
szczytowem wiązaniem szkolnej budo- 
wy jest car samowładca. Z jego ramie 
nia oświatą rządzi minister. Na słowo 
carskie,  niepisane i nieogłoszone, 
może on zmienić każdą ustawę, może 
zwinąć uniwersytet, zamknąć „każdą 
szkołę. Minister ma przy sobie Głów- 
ny zarząd szkolny. Wchodzą doń 4 ku 
ratorowie, oraz osoby pozaszkolne, 
przez cara powołane. Członkowie 
Głównego Zarządu Szkolnego posiada 
ja jedynie głos doradczy. 

Pomiędzy ni'nistrem a uniwersyte- 
tem i szkolnym okręgiem stoi kurator. 
Ustawa obarczyła go odpowiedzialno- 
šcią za cały okręg, za naukę, za szko- 
ły,:za personel, nie posiada on jednak 
żadnych ustawowych uprawnień ani w 
stosunku do ministra, ani do szkolne- 
go Okręgu, któreby się pokrywały z 
zakresem jego odpowiedzialności. Wo 
bec ministra kurator ma głos doradczy 
wobec uniwersytetu — pośrednikiem 
jest w stosunkach wszechnicy z mini- 
strem. Jeżeli carem owładnie kurator, 
będzie wszystkiem, będzie czemś, jeże 
li podbije tylko ministra, niczem zgo- 
ła, jeżeli car mu nieprzychylny, lub mi 
nister wrogi. 

Uniwersytet rządzi sobą samym i 
okręgiem szkolnym. Podmiotem tej 
władzy i rządów jest ogólne zebranie 
proiesorów. Rządzące ciało zbiorowe 
nie ponosi ustawowej odpowiedziaino 
ści ani w całości, ani pojedyńczo. Od- 
powiedzialnością za wszystko i za 
wszystkich obarczony jest ustawowo 
rektor, mający w tem rządzącem gro- 
nie, jak każdy profesor, jeden głow. 

Porządek, dozór, codzienne spra- 
wy bieżące nie należą wyłącznie do rek 
tora, lecz do Komitetu, złożonego z 4 
dziekanów. O sprawach decyduje Kv- 
mitet większością głosów, sam rektor 
zaś ponosi odpowiedzialność. 

W tym zgubnym ustroju padł pier- 
wszy rektor Stroynowski, bezradny na 
posiedzeniach powszechnego zebrania 
profesorów, zwaśnionych,  podzielo- 
nyck na partie i kliki, bezsilny, wielo- 
krotnie zelžony: 

Osobiście zelżony, pisał do Czarto 
ryskiego 25. II. 1806 r.: w obliczu 
wszystkich nie mogę się upodlić do 
tego stopnia".... Odszedł z rektorstwa, 
zerwał na zawsze stosunki z Uniwersy 
tetem ч 

Przyszedł Śniadecki. 
Grono rządzące stasowi 24 pro- 

tesorów. iest 12 cudzoziemców, 0 z 
nich nie mówi po polsku, zaś 8 Pola- 
ków i Litwinów, oprócz polskiego, nie 
włada w mowie innym jezykiem. „U- 
czona Babilonja”, jak to grono nazy- 
wa Fr. Dmochowski. Wśród obcokra- 
iówców są ludzie wielkiej naukowej 
wartości, — Frank, Bojanus, — lecz 
są również, jak świadczy Śniadecki, 
„zagranicznej kultury żebraki*. Niema 

bOTCZY 

uk wielki wpływ wywierał ów bankier 
nieprawdopodobnego zdarzenia na 

szereg osobistości ze świata finanso- 
wego i na tysiące drobnych posiada- 
czy oszczędności. 

Obok własnego banku pod swem 
nazwiskiem tworzył towarzystwa hol- 
dingowe, instytucje bankowe dla „fi- 
nansowania“ przedsiębiorstw przemy- 
słowych, a wśrod tych ostatnich spo- 
tykamy fabryki obuwia i papiernie w 
jednym rzędzie ze znaną fabryką samo 
chodów p. f. „Peugeot“. Na margine- 
sie godzi się wspomnieć, że jest ona 
iedynem przesiębiorstwem , które oca- 
'ato z bankructwa, dzięki temu, że ro- 
dzinie Peugeot udało się na krótko 
przed zawieszeniem wypłat przez bank 
Qustric wejść z powrotem w posiada- 
nie akcyj tej fabryki i uniezależnić się 
od pozostałych interesów firmy. j 

Świat finansowy francuski oddaw- 
na spoglądał na Oustric'a z dużą nie- 
ufnością: podbijanie kursów  akcyj 
przedsiębiorstw o wartości podejrza- 
nej, stałe podwyższanie ich kapitałów 
zakładowych i t. p. krętackie metody 
uie przyczyniały się bynajmniej do zy 
skania sobie przez Oustric'a kredytu w 
ooważnych bankach, to też stosunki 
ego z ten'i instytucjami były bardzo 
kuche. Tu i ówdzie, przed oticjalnem 
bsqkructwem wyrażano się w  solid- 
ny sferach finansowych Paryża po- 
gląt, że działainość Oustric'a przyczy 
Pia gę do obniżenia prestiżu paryskie- 
$0 rynku pieniężnego. podkopując je- 
go dobre imię. Stosunek do poważnych 
banków zamienił się w otwartą wojnę. 
gdy w roku 1027 Oustric usilnie za- 
biegał o kupno dużego banku Comptoir 
Nationa d'Escompte, co mu się nie 
udało. 

Już w i9ku 1929 przedsiębiorstwo 
Oustric'a uległo» silnemu zachwianiu, 
lecz, o dziwo” ż+jomocą finansową nie 
pośpieszył nikt itny, jak Bank Fran- 
cuski, i sytuacje uiątował. Ciągła po- 
trzeba kredytów reportowych dla ce- 
tów interwencyjnych musiała wreszcie. 
spowodować oddawna oczekiwaną ka- « 
*astrofę. Nie pomogła nawet porow- 
na pomoc Banku Franciskiego, która 
i bez tego wywołała osre sprzeciwy 
ze szpalt prasy. 

Dla ratowania beznadziejrej sytu4 
cji na krótko jeszcze przed bankru- 
ctwem, usiłował Qustric spieniężyć za 
każdą cenę najbardziej wartościowe pa 
kiety akcyj, jakie były jeszcze w jego 
posiadaniu, lecz nabywców nie można 
było znaleźć, i kursy tyci: papierów 
spadały w tem samem tempie jak daw 
niej się wznosiły. Nic nie zdołało po“ 
wstrzymac tej żywiołowej fali odpływ 
i 30 października r. b. Banque Oustric 
et Cie zawiesił "wypłaty. 

Upadek Oustric'a posiada” znacze- 
nie dla życia fixansowego Francji bar 
dzo poważne. Afera ta jest typowym 
przykładem, do jakich smutnych kon- 
sekwencyj doprowadza błędna polity- 
ka finansowa, nie nadająca kapitałom 
zdolnym i chętnym do lokaty, ujścia 
odpowiedniejszego, niż ryzykowna 
spekulacja giełdowa. 

     

  

wśród nich ani jednego nieskazitelne- 
go, czystego charakteru. Wszyscy „o0- 
bijają progi“ petersburskie, stamtąd 
otrzymują wyjednane ordery, przed- 
wczesne emeryrury, zapomogi, zwięk 
szoae pobory. 

Nie chcą i nie umieją pracować w 
zarządzie szkół i uniwersytetu. Pracę 
tę przekładają na Kornitety, których 
mają najmniej 10 — 12. Natomiast 
gorliwie się użerają i waśnią na : po- 
wszechnych zebraniach. ś 

Rok 1810. Powszechne zebranie,wy 
biera cenzorów. Głosujących 24,wyta 
nia w gfosowaniu 23 kandydatów na 
cenzorów. я 

Posiedzenie 1. II. 1810. — Obsada 
katedry literatury polskiej. Kandydat 
Euzebjusz Słowacki. Konkursową pra 
cę ocenili przychylnie. Jan Śniadec- 
cki, Jundził, Chodani. Łecz obalają 
wartóść / pracy kandydata  Grod- 
deck, Lobenwein, Bojanus, Cappelii. 
Kandydat jednak przechodzi. Grod- 
deck wnosi skargę do ministra, wyta- 
cza zamuty w prasie wileńskiej. Grod 
deck, który po 10 latach tak jeszcze 
pisze po pc!sku: Kowalewski szcze- 
gólny starożytne literatury poświęca 
się..., żeby czas nie zaszkodziło...* 

Do naprawy uniwersyteckiego n- 
stroju powołał Czartoryski w r. 1806 
(7 — X) złożony z profesorów Ko- 
mitet Organizacyjny. 

Staczano w nim przez 5 lat zaciek- 
łe wałki o podmiot władzy. Tezę sil- 
nej władzy i centralizacji popierał Ję- 
drzej Śniadecki: „rektor żadnej nie 
ma władzy, oprócz czczego tytułu i 
prerogatywy siedzenia w rządzie na 

=  
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Realizacja zamierzeń międzynarodowej 
konferencji rolnej w Warszawie 

Jak wiadomo, konierencja war- 
szawska stwierdziła konieczność bliż- 
szego poznania potrzeb regjonalnych 
państw, przyjmujących udział w kon 
ferencji. W wyniku tego stwierdzenia 
opracowany został „statut stałego ko- 
mitetu* badań ekonotnicznych państw 
Europy Środkowej i Wschodniej”. 
"Treść tego statutu podajemy poniżej 
w streszczeniu. a 

Art. 1. — Dążąc do zapewnienia 
stałej koordynacji polityki gospodar- 
czej w dziedzinie rolnictwa, Bułgarja, 
Estenja, Węgry, Łotwa, Polska, Ru- 
munja, Czechosłowacja i Jugosławja 
stworzyły w tym celu specjalną insty- 
tucję, a mianowicie „Stały Komitet 
Badań Ekonomicznych Państw Euro- 
py Centralnej i Wschodniej', którego 
działalność będzie opierała się na ni- 
niejszym statucie. 

Stały Komitet składa się obecnie z 
przedstawicieli wyżej wymienionych 

* państw. Т 
Art. 2. —. Stały Komitet winien 

zbierać się przynajmniej raz do roku 
w poszczególnych stolicach państw, 
w nim reprezentowanych. Jednakże 
każde inne miasto, poza wymienione- 
śni stolicami, może być obrane jako 
miejsce zebrania Komitetu.. 

Art. 3. —- Każde państwo, będące 
p członkiem Komitetu, jest w nim repre- 

żentowane przez jednego przedstawi 
cieła i niezbędną ilość ekspertów i za- 
stępców. Przedstawiciel ten będzie 
utrzymywał łączność pomiędzy Sta- 
łym Komitetem i swym rządem i wszel 
kie formalności, związane z pracami 
Komitetu, będą mu przesyłane. 

Każde państwo, reprezentowane w 
Stałym Komitecie, dysponuje tylko jed 
nym głosem. Rezolucje Stałego Konii- 
tetu uchwalane są jednogłośnie przez 
obecnych członków. Zalecenia uchwa- 
lane są większością głosów obecnych 

- członków. W razie równego podziału 
głosów głos prezesa jest decydujący. 
Opinie członków, którzy nie wypowie 

„ dzieli sie za większością, będą poda- 
ne w raporcie - załączniku, który zo- 
stanie przesłany wraz z zaledeniami. 

niony jest do poddania dyskusji wszel 
kich spraw, dotyczących zagadnień 
ekonomicznych, związanych z intere- 
sami rolniczemi państw - członków Ko 
oe i do podpisywania rezolucyj i 
zaleceń Komitetu Stałego. 

Art. 5. — Zadaniem Stałego Komi 
tetu jest podtrzymywanie bardzo ścis- 
łego kontaktu pomiędzy państwami, 
będącemi jego członkami. Kontakt wi- 
nien polegać  przedewszystkiem — па 
wykonywaniu oraz centralizacji prac, 
zapoczątkowanych podczas konferen- 
cyj przedstawicieli rządów, przewi- 
dzianych w uchwale 7 ust. 1 Warszaw 
skiej Międzynarodowej Konferencji 
Rolniczej z 1930 r. 

Zadaniem Komitetu jest: 
a) wykonywanie uchwał, powzię- 

tych podczas konferencyj przedstawi- 
cieli rządów; 

b) koordynowanie prac komisyj 
technicznych, utworzonych przez kon- 
ferencję przedstawicieli rządów, powo 
łanych do przedyskutowania i zbada- 
Dia specjalnych konkretnych zagad- 
nień, opracowywanie projektów wspól 
nie z powyższemi komisjami technicz- 
nemi i przedstawiania ich rządom w 
formie zaleceń Komitetu Stałego; : 
* c) zajęcie, w razie potrzeby, jed- 
nolitego stanowiska wobec zagadnień, 
interesujących państwa, reprezentowa 
ne w Stałym Komitecie, w dziedzinie 
miedzynarodowej i w szczególności 
na terenie Ligi Narodów, oraz wzajem 
ne przesyłanie odpowiedzi i komuniko 

ie poglądów w odniesieniu do an- 

Pierwszym stołku. Lepszy jest trzylet- 
ni despotyzm, aniżeli trzyletni nieład i 
Wynikajace stad kłótnie i niezgody. 

może być tząd gorszy, jak przez 
komitety, gdzie unikając despotyzmu 
jednej osoby, wpadamy koniecznie w 
yespotyzm najokropniejszy osób  kil- 

LŚ, 

„ Tezy wręcz przeciwnej bronił 
ourzliwy i chciwy Groddeck: „ou le 
iecteur seul gouverne, ou Rząd”. Jeże 

i rettor, — Rząd niepotrzebny, jeżeli 
239, — rektor w nim się rozpyla i 

rozpływa. 

Do Komitetu wnieśli profesorowie 
42 projekty. Pracowano 2 lata, adbyta 
90 posiedzeń. Wyników nie oziagnię- 
10 „żadnych, oprócz pozostałych w un- 
chiwach grubych tomów bezpłod- 
nych wysiłków i namiętnych wa!k. 

Obca ręka wkrótce zmieni ten w 
strój i weźmie w karby Uniwersytet wi 

„leński. 

Po odwrocie Napoleona z Rosji 
minister  Razumowski przygotował 
ukaz o zamknięciu Uniwersyte'n. Ca! 
iednak nie podpisał ukazu. Wówczas 
minister zerwał stosunki z uniwersyte- 
iem na dwa lata. W Petersburgu tym 
czasem spskowali przeciwko Wszech- 
nicy naszej zbiegli tam w r. 1812 pro- 
fesorowie: Lobenwejn, Bojanus, Pin- 
bel, Czerniawski. 

W łutym 1855 r. wrócili do Wilna, 
'— nieuk Pinabel profesorem nadzwy 
czajnym, Bojants z orderami i pensją 
dodatkową, Lobenwejn — rektorem 
Uniwersytetu z 1ominacji ministra.   

Art. 4. — Każdy delegat upoważ- : 

kiet, uchwał i t. p. Ligi Narodów oraz 
innych organizmów  międzynarodo- 
wych; 

d) przygotowywanie projektów w 
postaci uchwał, lub zaleceń oraz sug- 
gerowanie nowych prac w zakresie 
zagadnień gospodarczych państw za- 
interesowanych; 

e) ustalanie daty, miejsca i porząd 
ku dziennego następnych konferencyj 
przedstawicieli rządów. 

Art. 6. — Przewodniczącym Stałe- 
go Komitetu jest przedstawiciel pań- 
stwa, w którem odbywa się posiedze- 
nie. Gdy obrady Komitetu odbywają 
się na terytorjuin państwa, nie będą- 
cego członkiem Stałego Komitetu, 
przewodniczący winien być obrany 
większością głosów na posiedzeniu, 
podczas którego ustalone zostało miej 
sce przyszłej sesji. 

Przewodniczący ostatniej sesji bę 
dzie sprawował swe funkcje do następ 
nej sesji Stałego Komitetu. 

Art. 7. — Rząd kraju przewodni- 
czącego da do dyspozycji Stałego Ko- 
mitetu podczas sesji sale posiedzeń 
oraz sekretarjat techniczny. 

Art. 8. — Uchwały i zalecenia, 
przyjęte przez Stały Komitet, oraz 
sprawozdania i wszelkie materjały, do 
iyczące jego działalności, będą prze- 
siane przez przewodniczącego rządom 
państw, będących członkami Komite- 
+ #    

Art. 9. — Podczas każdej swej se- 
sji Komitet ustali datę i miejsce na- 
stępnej sesji. 

Każde państwo, reprezentowane w 
Stałym Komitecie, ma prawo zapropo 
nować zwołanie sesji nadzwyczajnej 
Koniitetu, przedstawiając motywy 
swej propozycji oraz program tej se- 
sii. 

Art. 10. — Porządek sesyj, spra- 
wy prasowe, oraz udział osób poza 
delegatami, ich zastępcami i rzeczo- 
znawcami państw, będących członka- 
mi Komitetu, będą decydowane przez 
Stały Komitet. 

  
  

      

     SOBOTA 
22 Dziś | W. słońca og. 7 m T. 

уИ 
ah £. słońca o. godz. 3 m. 36 

Klemensa 

S"OSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGI U. S. B. W WILNIE. 

z dnia 21. XI. 1930 r. > 

C'śaienie średnie w mm. 760 

Темрега!ога średnia — 6 

Temperatura najwyższa — 9 

]-węersinra najniższa — 4 

psd w milimetrach: — 

Wiatr 

p reważający 

Teudencjo: lekki spadek 

pochmurno, rano mgła 

* „poludn.-wschodni 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. wojewody. W dniu 

wczorajszym przyjął p. wojewoda literatkę 
i dziennikarkę francuską p. Jadwigę Bricon 
z Paryża, która przybyła do Polski w celu 
zebrania informacyj o stosunkach społecz- 
nych, narodowościowych naszego kraju. 

Następnie złożył wizytę p. wojewodzie 
radca ministerjalny w Ministerstwie W. R. 
i O. P. Janusz Miketta, który przeprowadza 
lustrację wileńskich instytutów muzycznych. 

Następnie przyjął p. wojewoda komen- 
danta Wojewódzkiego P.P. insp. Ludwikow- 
skiego wraz z 2-ma niższymi funkcjonarju- 

szami P. P. Deputacja ta w imieniu P. P. 
wojew. wileńskiego złożyła do dyspozycji 
p. wojewody kwotę 250 zł. zebranych 
przez policję wileńską na budowę „pomnika 
w Ponktach ku czci bohaterskich powstań- 
ców 1831 roku. jest to pierwsza ofiara na 
ten piękny cel. 

MIEJSKA 

Centralizacja biur meldunkowych. 
Projektowana centralizacja biur meldunko- 
wych doszła już do skutku. W dniu wczo- 
rajszym poszczególne biura, mieszczące się 
dotychczas przy komisarjatach policji, za- 
częły się przeprowadzać do nowego lokalu 
przy ul. Końskiej Nr. 1. 

WOJSKOWA 
— Wyjaśnienie P.K.U. Powiatowa Ko- 

menda uzupełnień Wilno — miasto podaje 
do wiadomości, że z powodu zamknięcia 
posiedzeń Kapituły Krzyża Zasługi, Wojsk 
Litwy Środkowej —- żadne podania, ani też 
wnioski 0 odznaczeniu Krzyżem Wojsk 
Litwy Środkowej przez Powiatową Komen- 
dę Uzupełnień przyjmowane nie będą. 

— Dodatkowa komisja poborowa. W 
dniu 3 grudnia r. b. obradować będzie do- 
datkowe posiedzenie komisji poborowej. | 

Komisja ta, obradująca przy ul. Bazyljań 
skiej Nr. 2, na ten raz zajmie się poboro- 

  

Śniadecki 1 marca 1815 r. ustąpił 
z rektorstwa. Na złamanym ustroju 
wyrósł teraz rektor Lobenwejń i 
wziął w karby Uniwersytet, pro$«:0- 
rów i okręg szkolny. 

Rektor Śniadecki otworzył Seminar 
jum Główne, teatr anatomiczny, szko- 
1 dla giuchoniemych, ulepszył ins'y- 
tut nauczycielski, podniósł po.iom 
szkół, urządził szkółki parafja!n2, po- 
wołał na katedry Lelewela. Borow- 
skiego, ocalił Uniwersytet ©. wojsk 
francuskich, i kozackich. Są *» jednak 
epizody zasług jego i pracy. Górując 

nad otoczeniem nauka, rozun:em, uko- 
chaniem prawdy i dobra. ryce-ską du- 
mą i czystością duszy ofiarne;, nie u- 
korzył się przed carem Aleksandrem, 
ni przed Napoleonem, zniwalał i 
sprzęgał profesorów i uczniów wznie- 
cał i rozpalał dusze uczelni i tem u- 
trwalał jej byt. 

W tem wielkość rektora, w tem nie 
pożyta zasługa i wielkość Jana Śnia- 
deckiego. 

„Mistrz dobra, świetlany, jak gwia 
zda ognista", \ 

Kraj nasz i Wilno ukoc'iat. Pozo- 
stał z nami nazawsze. 

Gdy przez rozwiane mgły opalowe 
tamte się czasy i ludzi ogląda z odda 
li i spiżowa, potężną postać rekira 

jasną, czystą, ofiarną, niewolai2 zew 
się nasuwa wierszopisa tamtych Ccza- 
sów, Ignacego Szydłowskiego. 

„Wróć nas nadzieją pokrzepić, 
Wróć, Śniadecki, cnotę krzepić 

Pismem i twemi przykłady”. 

B. Żongołtowicz. 

    

RONIKA 
wymi, którzy z różnych powodów nie zgło- 
sili się do komisji. е 

— Rejestracja rocznika 1910. Referat 
wojskowy Magistratu przystępuje z dniem 
1 grudnia r. b. do sporządzenia spisu po- 
borowych rocznika 1910. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z Towarzystwa Przyjaciół Węgier. 

We czwartek 20 b. m. uroczyście: obcho- 
dzono w Brukseli pełnoletniość przebywają 
cego tam arcyksięcia Ottona, którego na 
ród węgierski w ogromnej większ. uzna 
je za swego prawowitego króla, jaxo naj 
staiszego syna ś. p. cesarza i króla Ka- 
rola. 

źż tego powodu odbędzie się w niedzie- 
lę 23 b. m. o godz. 5 i pół po pułidnia w 
Tew. Przyjaciół Węgier zebranie, hire 
zagai prot. Zdziechowski przemówieniem 
ua temat: „Habsb::rgowie i Węgry*. Miej- 

    

  

scem zebrania — Seminarjum prawnicze, 
— Uniwersytecka 1 — w dziedzińcu na le- 
wo. Goście są mile widziani 

RÓŻNE 
— Związek Sybiraków okręgu wileńskie- 

go w dniu 22 listopada b. r. w lokalu Sto- 
warzyszenia Techników (ul. Wileńska 33) 
ga: taneczną zabawę początek o godz. 
-ej. 

— Czarna Kawa IX-go „Tygodnia Aka- 
demika*. W dniu 29 listopada 1930 r. w sa- 
Jonach Kasyna Garnizonowego odbędzie się 
„Czarna Kawa* IX „Tygodnia Akademika”. 
Początek o godz. 9-ej wiecz. Wstęp 6 zł. dla 
akademików 3 zł. Zaproszenia można otrzy 
mać u Pań Gospodyń, lista których zosta- 
rie ogłoszona, luh w Biurze IX „Tygodnia 
Axademika* (ul. Wielka 24) w godz. 13— 
34 i 19 — 20 codziennie z wyjątkiem 
świąt. 

— Żydowska 18-ka nie będzie wy- 
P. cofana. Jak się dowiadujemy, wiado- 

mość, która ukazała się we wczoraj- 
szym numerze gazety „Cajt', że lista 
Nr. 18 (żyd. bloku gosp.) została wy- 
cofana i że komitet 18-ki prosił rze- 
komo swych stronników głosować 
przy wyborach do Senatu na listę 17 
— jest nieprawdziwa. Stanowisko 
„Og. Żyd. Nar. Bloku Gospodarcze- 
go” do listy 17-ej nie zmieniło się i o 
wycofaniu listy Nr. 18 z terenu woj. 
wileńskiego nie może być mowy. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Rekrutacja na roboty do Francji. W” 

Święcianach odbyła się rekrutacjt robotni- 
ków do Francji. 

Zakwalifikowano 107 osób, w tem więk- 
szość kobiet. 

    
Niżej cennika fabrycznego | 

MODNE 

śniegowce, kalosze 
poleca 

Polska Wytwórnia Obuwia 

Wacawa Nowickiego 
WILNO, WIELKA 30 

Modał Gwarancjał 

SKŁAD Konfekcji, galanterji 
i trykotaży. 

       
    

      
      

    
TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś po. 
raz 12-ty „Skrzypce jesienne" Surguczewa. 
Sztuka ta zdobyła sobie wielkie uznanie 

naszej publiczności dzięki interesującej tre- 
ści i śwetnej grze eranki, Niwinskieį, 
Kreczmara i Wasilewskiego odtwśzajacych 
role główne Reżyserja R. Wasilewskiego. 
Dekoracje |]. Hawryłkiewicza. 

— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś po raz 
12-ty „Nie rzucaj mnie miadame“ S. Kie- 
drzyńskiego. Wesoła treść, szczerze polski 
humor, dowcipne sytuacje, wreszcie koncer 
towa gra całego zespołu z dyr. Zelwerowi- 
czem na czele, wywołują huczne oklaski na 
każdem przedstawieniu. Widowisko uroz- 
maicają tańce solistow i zespołu girls, oraz 
bogata ilustracja muzyczna. 

— Niedzielne popołudniówki. W nadcho 
dzącą niedzielę w Teatrze na Pohulance 
ukaże się „Młody las" j. A. Hertza w obsa- 
dzie premjerowej i w reżyserji Wyrwicza- 
Wichrowskiego. Dzięki oryginalnemu ujęciu 
tematu i świetnej grze całego zespołu, sztu- 
ka ta zdobyła rekord powodzenia w obec- 
nym. sezonie. 

W „Lutni“ czarowna, pełna wdzięku i 
humoru komedja francuska „Mała jeSZ- 
nica* Birabeau. W rolach głównych: Niwi 
ska, Jasińska, Balcerzak i Wasilewski, któ- 
ty sztukę wyreżyserował. Początek o godz. 
3 m. 30 p. p. 

— Koncert Polaro w „Lutni*. We czwar 
tek dnia 27 listopada wystąpi w sali teatru 
„Lutnia“ Poolo Polaro wybitny baryton 
scen operowych zagranicznych. W  progra- 
„ie szereg utworów autorów tej miary vo: 
Bizet, Donizetti, Gounod, Rossini, Verdi, 
Wagner i inni. 

— „Noc listopadowa* na  Pohulance. 
Pracę nad nieśmiertelnem dziełem Wyspiań 
skiego „Noc listopadowa" są w pełnym to- 
ku. Cały niemal zespół teatrów miejskich 

    

„NA POHULANCE BEZ ZMIAN* 
  

  

Uroczysty obchód stulecia Jana Śniadeckiego 
Wczoraj, jako w setną rocznicę 

śmierci wielkiego uczonego polskiego, 
b. rektora uniwersytetu Stefana Bato- 
rego, Jana Śniadeckiego odbyła się w 
Auli Kolumnowej uniwersytetu uroczy 
sta akademja, poprzedzona nabożeń- 
stwem żałobnem odprawionem w ko- 
ściele św. Jana przez ks. dziekana 
Swirskiego. 

Wokół katafalku gustownie przy- 
branego zielenią, zgromadziły się pocz 
ty chorągwiane młodzieży szkolnej 
oraz korporacyj akademickich. Przed 
katafalkiem zajął miejsce senat aka- 
demicki z J. M. rektorem dr. Janusz- 
kiewiczem na czele. 

W głębi kościoła zgromadzili się 
licznie przedstawiciele władz i społe- 
czeństwa zarówno starszego jak i mło 
dzieży uczącej się. 

Po nabożeństwie udano się do gma 
chu uniwersytetu. 

Tu w Auli Kolumnowej na podnie- 
sieniu otoczonem chorągwiami korpo- 
racyjnemi, na tle portretu Jana Śnia- 
deckiego, zasiadł senat w szatach 
ifoczystych. 

W krzesłach zauważyliśmy: J. E. 
Biskupa Teodozjusza, głowę Kościoła 
karaimskiego Szapszała, prezesa gmi- 
ny starobrzędowców p. A. Pimonowa 
oraz przedstawicieli władz z p. p. wo- 
jewodą Raczkiewiczem, wicewojewo- 
dą Kirtiklisem i kuratorem Pogorzel- 
skim na czele. 

Pierwszy zabrał głos ]. M. rektor 
dr. Januszkiewicz witając na wstępie 
zebranych, wśród których był wice- 
minister W. R. i O.P. ks. prof. B. Żon- 
gołowicz oraz rodzina jubilata p. p. 
Anna Bolcewiczowa, senator Ignacy 
Baliński z synem, Henryk Śniadecki 

„Zmarły był jej synem. 

oraz państwo Aleksandrostwo  Sołta- 
nowie z Jaszun. 

Następnie J. M. poinformował ze- 
Lranych, že z ramienia Uniwersytetu 
wyjechał do Gniezna (gdzie organizo- 
wany jest obchód smutnej rocznicy) 
prof. Sławiński, a w sobotę wyjeżdża 
„lo Jaszun, aby oddać hołd prochom 
wie!kiego Polaka delegacja młodzeży 
akaden:ckiej z profesorem na czele i 
Kuratorjum. 

W dalszym ciągu swego przemó- 
wienia skreślił mówca biografję ś. p. 
Jana Śniadeckiego zakończoną złoże- 
niem wyrazów hołdu i czci w imieniu 
Uniwersytetu. 

Następny mówca, przewodniczący 
delegacji ze Żnina, dr. Jarosław Ją- 
czyński, podniósł ogromne zasługi 
Zmarłego, oraz znaczenie moralne, 
jakie dla ziemi” pauckiej ma fakt, że 

Przemówienie 
swe zakończył dr. Jączyński złoże- 
niem w imieniu Żnina pod adresem 
Wi!na i U.S.B. zapewnienia uczuć bra- 
terstwa i wyrazów czci. 

Po przemówieniu tem zabierali 
głos profesorzy W. Dziewulski i K. 
Kolbuszewski. Prof. Dziewulski mówił 
szczegółowo o pracach profesora Śnia 
deckiego, prof. Kolbuszewski zobra- 
zował stanowisko Zmarłego wobec 
współczesnych prądów kultury pol- 
skiej podkreślając wielkie samoza- 
parcie się wielkiego uczonego — pa- 
*ijoty, który nawoływał zawsze mło- 
dzież, aby uczyła się .,mierzyć osno- 
wę dni swoich ra pasmie korzyści pu- 
blicznych“. 

Bogaty program akademii zakoń- 
czyło świetne przemówienie ks. mini- 
stra Żongołłowicza. 

Podajemy je in extenso na stronie 
drugiej. w.. 
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WYTNIJ, ZACHOWAJ i ZŁÓŻ 

w dniu 23-go listopada 

przy wyborach do Senatu 

i 

l 

Wszystkim, którzy przyjęli udział w oddaniu ostatniej posługi Matce i Babce naszej 

MICHALINIE KRZYŻANOWSKIEJ 
oraz okazali nam tyle głębokiego współczucia, składamy najserdeczniejsze podziękowanie 

RODZINA KRZYŻANOWSKICH 

zajęty jest w tej premjerze. W scenach zbio 
rowych biorą udział liczni statyści. 

Prof. F. Ruszczyc i reżyser R. Wasilew- 
ski, do których należy inscenizacja i reży- 
serja, dokładają wszelkich starań, aby ta 
uroczysta premjera wypadła  jaknajwspa- 
nialej. 

Pracownie teatralne wykonują dekoracje 
i kostjumy podług projektów prof. Ruszczy- 
ca. Nad stroną muzyczną widowiska czuwa 
p. E. Dziewulski. 

— „Cierpki owoc”. W teatrze „Lutnia" 
ukaże się wkrótce wytworna komedja Ro- 
berta Bracco „Cierpki owoc" * w  reżyserji 
dyr. Zelwerowicza, który jednocześnie Gd- 
twarza jedną z ról głównych. W pozosta- 
łych wystąpią: Kainińska, Lewicka, Balce-, 
rzak i Milecki. 

CO GRAJĄ W KINACH 
Heljos — Wesołe kobietki 
Hollywood — Niebezpieczny romans. 
Światowid — Pat i Patachon jako gaze- 

ciarze. 
Wanda — Dzika orchidea ' 
Siylowy — Człowiek, który kręci 
Mimoza — Romans księżnczki de Valois 
Kino Miejskie — Hrabia Montechristo 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 20 do 

21 b. m. zanotowano kradzieży 3, opilstwa 
4, przekroczeń administracyjnych 19. 4 

— Mała katastrofa na elektrowni 
miejskiej. Wczoraj w południe uległ 
zepsuciu się główny automat regulu- 
jący prąd na elektrowni miejskiej, dzię 
ki czemu miasto pozbawione zostało 
1a pewien czas prądu. 

Po uruchoniieniu zapasowej turbi- 
ny, co nastapiło około godz. 2 po poł. 
glekirownia zaczeła funkcjonować 
normalnie. 2 
„ Przy okazji dowiadujemy się, że 
ilość abonentów elektrowni miejskiej 

$. P. 

zwiększa się siale i obecnie dosięga 
Vości siedemnastu tysięcy. 

— Pajęczarze pracują. W dniu 
21 b. m. nieznani sprawcy dostawszy 
się na strych domu Nr. 25 przy ul. 
Stefańskiej skradli różnej bielizny mę- 
skiej, damskiej i pościełowej na sumę 
580 zł. na szkodę Gurwicz Rozy, Waj 
Sławy i Łutowicz Liby. : 

— Zmarła po niedozwolonej 
operacji. Przed paru dniami wśród po- 
dejrzanych okoliczności umarła mieszkanka 
wsi Domasze, gm. Lebiedziewskiej, Bielko 
Anna. Dochodzeniem ustalono, iż Bielko bę- 
dąc w e dokonała sztucznego poronie- 
nia, wskutek czego zmarła. 

— Nieudany zamach samo- 
bójczy. We czwartek wieczorem prze- 
chodzący ulicą Szwarcową  funkcjonarjusz 
policji śledczej zauważył młodą kobietę, któ 
ra zachowaniem swem wzbudzała podej- 
rzenie. 

Gdy nieznajoma weszła do z 
domów, policjant podążył za nią i znalazł 
się w bramie w momencie gdy nieznajoma 
usiłowała wychylić zawartość małej flaszecz 
ki, którą trzymała przy ustach. 

Trucizną, jak Sie następnie okazało, 
kwas karbolowy, niedoszłej samobójczyni 
odebrano, ją zas samą skierowano do ko- 
misarjatu. 

Jest to niejaka Nadzieja Jastrzębska - z 
ui, Chocimskiej; usiłowała ona popełnić sa- 
mobójstwo z powodu aieporozumienia Z 
mężem. . 

—- Kradzież zegarka. Szatji Merze (M. 
Pohulanka 11 skradziono z mieszkania zło- 
*v zegarek damski z bransoletą _ wartości 
300 zł. £ 

— Miły znajomy. Raczkajło Marji, Anto- 
kolska 33 skradziono z jej mieszkania dam- 
ską garderobę. Sprawca Sinkiewicz Jan po 
dokonaniu kradzieży zbiegł. Był on znajo- 
mym Raczkajło. 
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° — — DOM BANKOWY 
M. RYNDZIUNSKI i K. KAUFMANS 

Wilno, ul. Niemiecka 37, tel. 1—70 i 4—40. 
Adres telegraf.: „RYNDKAUFBANK*. 

Załatwia wszelkie tranzakcje w zakres bankowości wchodzące 

! 
| 
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ALFRED SZACHNO 
Kawaler orderu „Virtuti-Milltari“ 
po długich i ciężkich cierpieniach 
opatrzony Św. Sakramentami zasnął 
w Bogu w dniu 21 listopada 1930 r. 

w Wilnie 
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu 

w Cejkiniach dnia 24 listopada 1930 
roku o godz. 10 rano. 

O czem zawiadamiają stroskani 

Žona, C6rka, Matka i Rodzina 
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22 Państwowa Loterja Klas. 
1-sza klasa, 2-gi dzień ciągnienia 

TABELA NIEURZĘDOWA 

Przed przerwą 

100.000 zł. wygrał Nr. "187086 
20.000 zł. wygrał Nr. 100609 
1.000 zł. wygrał Nr. 165209 
Po 500 zł. wygrały Nr. Nr. 26790 117325 

204883. 

Po_400 zł. wygrały Nr. Nr.: 31728 78682 
201587 

Po 200 zł. wygrały Nr. Nr. 3039 10888 
11716 15901 38385 61141 81629 85442 
88465 97062 139432 140380 161229 163076 
167682 172906. 

Po przerwie * 
5.000 zł wygrał Nr. 187578 : 
2.000 zł. wygrał Nr.: 144728 
1.000 zł. wygrały nr.: '21019 24257 

24520 
Po 500 zł. wygrały nr.: 137764 495702 
Po 400 zi. wygrały nr.: 75062 118265 

153404 155951 170576 186687 
Po 200 zł. wygrały nr.: 29306 49863 

52105 57768 109311 154151 172174 195508 
202813 

  

MASZYNY do SZYCIA 
kupujcie tylko u 

*" ZYGMUTA NAGRODZKIEGO 
Wilno, Zawalna 11-a.   
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i i i K cik Grafolo iczn KINO Od dnia 19 do 26 listopada 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: ы 

Rady Cioci Tesi xa DIY wiejskie „HRABIA MONTE CHRIS" © 

AE PRINS ZERA , 
f MATKI! UWAGA! 

Dawajcie DZIECIOM 

Czekoladę Zdrowia 

A. PIASECKI 
jest bardzo pożywna i niedroga. 

w RAKOWIE. 

Żądajcie wszędziei 

    

   

     ` 

  

. VILLIAMS 

"Mortimer 
— Musi to być człowiek o żelaz- 

nych nerwach... Przecież nie zna wca- 
je niemieckiego języka, z wyjątkiem 
kilkunastu słów, których się nauczył w 
niewoli. A mimo to udało mu się nietyl 
ko uciec i dostać się szczęśliwie do 
granicy holenderskiej, ale przywiózł 
nam jeszcze wiele cennych i cieka- 
wych „wiadomości. 
_ — Tak. przywiózł cenne wiadomoś 
ci? 

— Bardzo wiele. Oczywiście nie 
mógł robić żadnych notatek, ale posia- 
da nadzwyczajną pamięć, powiedział 
więc nam nazwy 'i numery poczty 
wszystkich oddziałów wojennych, któ 
ie spotykał/na swej drodze. 

Auto zatrzyinało się nagle, w chwi 
li, gdy miało się zderzyć z tramwajem 
ale niefortunny kierowca nic sobie z 
tego nie robił i zapytał: 

— Pan go dobrze zna? 
-- Spędziliśmiy razem trzy miesią- 

ce na froncie i zżyliśmy się bardzo ^^ 
Strangwayse wzbudza we mnie 

szczery zachwyt. lest to człowiek, któ 
rem: uczucie strachu jest zupełnie ob 
ce. 

-— Racja, najzupełniejsza racja, — 
potwierdził dyrektor, -— ale co poza 
tem może pan o nmi powiedzieć? Czy 
nie wydaje się panu trochę awanturni 
kiem? 

„— Ja cenię bardzo jego niepospo 
lity rozum, — odrzekł Ocwood — przy 

tem jest bardzo zręczny, jako oficer 
jest nadzwyczaj bojowy i doskonały. 
Dowódca naszej brygady był jaknaj- 
lepszego zdania o nim. Co do mnie, 
to nie spotkałem lepszego znawcy ar- 
tvlerji. 

— Bardzo mnie cieszy, że pan go 
chwali. Niektóre informacje, które on 
aam przywiózł przeczyły  wiadomoś- 

Ua: 

Tak jak pierwszy siwy włos jest zwia- 
stunem zimy naszego życia, tak też i pierw- 
sze płatki śniegu zapowiadają — biały 

szłak. į ži 
Q ile jesień i lato posiadają w swym 

repertuarze bogaty program sportowy 

zima zdobyła stanowczo większość punk- 

tów, w dziedzinie sportu, jak to się dziś 

w epoce wyborów mówić zwykło. 

Wyczarowane przez Weyssenhoffa, żyją 
żywo w naszej pamięci królewskie łowy w 

  

puszczy na grubego zwierza, . 
Kobieta już w zamierzchłych epokach 

była ozdobą łowów. Na dworach ks. litew- 

skich i mazowieckich, panie stawały z ku- 
szą bądź sokołem. Epoka rokoko kazała 
kobiecie ubrać jedwabną amazonkę i do- 
siąść konia. 

Tempora mutantur. Dziś miast kuszy 
błyska w ręku pani połyskujący stalą 

Holland „et. Holland, miast jedwabnej ama- 

zonki, kurta skórzana i spodenki pumpy bu- 

fiaste, pod kolanem na sprzączki spięte. 
Kurta skórzana brąz lub czarna na pod- 
biciu z wielbłąda, bądź ciepłego królika, 
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kołnież bez futerka, ktoreby w polowaniu 

przeszkadzało; na nóżkach gietry wełniane i 
bucik sznurowany sportowy. 

Jako ochrona szyi szał wełniany w ciem 

nych kolorach — czapeczka skórzana bądź 

beret ciemny. 

Tam gdzie knieja bogata i gdzie spo- 

sobność ku temu sprzyja — myślistwo jest 

największym i najgodziwszym sportem. 

Niestety, jednak — lasów coraz mniej, 

a w miejscu gdzie szumiała puszcza, świe 

cą gołe, śniegiem pokryte wzgórza. 

Więc narty. -- Brząvissimo. Strój my- 

śliwski — wędruje do garderoby. — Pani 

przymierza strój narciarski. 

Sweater gruby ciepły — wzorzysty. 

Spodenki z sukna popiela, tęgo spięte w 

kostkach sprzączkami. 

Kurtka o czterech kieszeniach, jasny 
beret i jasne ciepłe o jednym palcu ręka- 

wiczki. 
Strój gotów i narty świecą przygoto“ 

wane — należy jedynie czekać i doczekać 

się większych śniegów. 

ciom, nadsyłanym przez naszych agen 
tów. Szczególnie dotyczące rozmiesz- 
czenia wojsk niemieckich. Ale z doś- 
wiadczenia wiem, że często jeden czło 
wiek widzi rzeczy drobne, a pięćdzie 
sięciu się myli. Chociaż zazwyczaj ra 
porty naszych agentów były prawdzi 
we, mogli się tym razem omylić. Ale, 
nieca mi pan powie, — zapytał niespo 
iziewanie — czy pan nie zauważył że 
Strangwayse lubi blagować? 

Desmond roześmiał się. Nie spo- 
dziewał się tego pytania! 

— Nie, niechże pan zechce zrozu- 
mieć, o co mi chodzi: bywają ludzie, 
którzy z natury, z usposobienia nie są 
zdolni do powiedzenia prawdy. Mogą 
się im wydarzać najniezwyklejsze przy 
gody, a mimo to, zawsze jeszcze w 
upowiadaniu bedą musieli nablagować 
Otóż, czy Strangwayse nie należy do 
tego typu? : 

Major zamyślił się, marszcząc 
brwi. 

— Milczenie pana jest bardzo wy 
mowne, — zauważył szef departamen 
ru, 

— Milczałem jednak nie dlatego, 
żebym miał podzielać zdanie pana, — 
roześmiał się -- ale ieśli mam być 
szczerym, muszę przyznać, że mimo 
uznania, jakie mam dla Strangways'a, 
nie miałem nigdy specjalnej sympatji 
dla niego. Mieszkaliśmy razem we 
Francji, byliśmy razem w ciężkich o- 
pałach 'i zawsze Strangwayse zacho- 
wywał się ponzd wszelkie pochwały. 
Jest to urodzony sportsman, odważ- 
ny o żelaznych nerwach i woli. Są to 
zalety, które mimowoli wzbudzają za- 
chwyt i szacunek, to też czasem za- 
dawałem sobie: pytanie, czy nie przez 
zazdrość czułem do niego pewną... 

— (Co pan czuł. To bardzo cieka- 
Wear ' 

-—Pewną niechęć! Zdawało mi się 
że jest zbyt skryt, zbyt pewny sebie. 
Z tego rodzaju człowjekiem nie mo- 

  

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

lut. 

  

Filaretka. Żada Pani określenia wad 
swoich i na to specjalnie w odpowiedzi swo 
jei nacisk kłaść będę. 

Umysłowość i intelekt w stanie krystali- 
zowania się i przybierania iorm zdecydowa- 
nych — nie ukształtowany jeszcze. Kieru- 
nek życiowy nie jasny. Zbytnie uleganie 
wpływom zewnętrznym. 

Żąda pani rady i prosi o wskazanie mo 
żliwości poprawy. Wad wybitnych nie znaj- 
duję — (jedynie rieco despotyzmu i ducha 
sprzeciwienstwa). Doradzam pracę nad so- 
bą a lata i życie — zrobią swoje. 

RADJO WILEŃSKIE 
  

SOBOTA, LNIA 22 LISTOPADA 

11.58: Czas. 
12,05 — 12.50: Koncert popularny (piy- 

ty) i) Kel dab Bamorom (kant. Rosenblatt) 
2) Kel orech din. 3) „Jaale“ (kant. Alter 
i organy). 4) Mendelssohn — Uwertura do 
„Snu nocy letniej'. 5) Liszt — Rapsodja 
węgierska Nr 6 ( M. Lewicki). 6) Mejer- 
beer — Arja z .op. „Gwiazda północna" 
GA Kurtz) 7) Czajkowski — Walc kre- 
olski, 

13.10: Kom. meteor. 
15.50 — 16.10: „Rola pracowników pań- 

stwowych w społeczeństwie" — odczyt z 
* Warsz. 

1£.25 — 16,30: Progr. dzienny. 
16.30 — 17.15: Koncert życzeń  (pły- 

1715 — 17,40: „Wyspiański, budowni- 
czy Polski żywej” -— odczyt z Krakowa, 
wygłosi prof. B. Pechmarski. 

17,45 — 18.40: Słuchowisko dla dzieci 
z Warsz. 

18.15 — 18,45: Koncert religijny z War. 
szawy, ku uczczeniu dnia św. Cecylji, pat 
ronki muzyki, ze słowem wstępnem ks. No- 
wackiego. 

18.45 — 19.00: Kom. Wil. Tow. Org. i 
Kół Roln. 

tv) 

19.00 — 19.25: Program na tydzień na- 

stępny. 5 
19,25 — 19,35: Muzyka z płyt. 
1935 — 19,55: Pras. dziennik radj. 

AAS ‚ 
20,00 — 20,15: „W mateczniku“ — iel- 

jeton z Warszawy -- wygłosi J. Stępow- 
Ski. 

20.15 — 20.30: „O wzmocnieniu władzy 
wykonawczej” — odczyt wygł. Kazimierz 
Leczycki. 
: )20.30: Koncert z Warsz. (muzyka lek- 
ka). 

22,00: „Kłamcy* — 
wygł. Buczyński. 

22,15: Koncert wieczorny (płyty) Mo- 
zart — Kwartet Nr. 8, d-dur. 

22,50 — 24.00: Kom: i muzyka. tan. 
Warsz. 

7) MMM 

Do sprzedania оее т МЕ 
Sak karakułowy, żakiet z popielic, palta, fu- 
tra damskie i męskie, garnitury gotowe i 
materjały kamgarnowe na palta i garnitury, 
swetry, jedwabie, chustki, rękawiczki weł- 
niane, prymusy, opony samochodowe, mo- 
tocykle, šamochody „Fiat“ i „Ford“, сеп- 
tryiugi, kasy ognictrwałe, fortepiany, žy- 
randole elektryczne, meble salonowe i gabi- 
netowe, 2 kredensy, 500 tomów książek 
beletrystycznych, elektroluy, elektryczny ” 

motor i dyramo- maszyna. 
Wiłeńskie T-wo Handlowo - Zastawowe 

(LOMBARD) Biskupia 12 

1 MU 

z 

feljeton z Warsz. 

z 

  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, 

Antoni Maciejowski, zamieszkały w Wilnie 
przy ul. Piłsudskiego Nr. 6 na zasadzie art. 
1030 U.P.C. ogłasza, że w dniu 22 listopa- 
da 1930 roku od godz. 10 rano. w Wilnie 
przy ul. Równe Pcie odbędzie się sprzedaż 
z przetargu publicznego ruchomości należą- 
cych do Michała Rudzińskiego i składają- 
cych się z bryczki, oszacowanych na sumę 
21. 500. 
Wilno, dnia 21 listopada 1930 r. 

Komornik Sądu Powiatowego 
Antoni Maciejowski 

2455 —vl 

  

żna się zaprzyjaźnić. A przytem оп 
się uśmiecha... zbyt często Czy pan 
to zauważył? m, : 

-— Tak, rozumiem pana. Zawsze 
jestem tego zdania, że nie można ufać 
ludziom, którzy zbyt często się uśmie 
chają. Uśmiech służy często ku temu, 
żeby ukryć myśli, których zdradzić nie 
chcemy. Strangwayse pochodzi z Ka- 
nady, nieprawdaż? 

—- Zdaje się. W każdym razie mie 
szkał w Kanadzie, ale do wojska wstą 
pił w Anglji. Przyjechał i odrazu po- 
szedł na front, jako wolontarjusz w 
1915 r., jeśli się nie mylę. 

— Oto przyjechaliśmy! — oznaj- 
mił dyrektor departamentu, skręcając 
w aleję i zatrzy:aując auto przed na- 
pisein: „Laylhaem wille". 

„Laylhaem wille* był to spory ka- 
wał ziemi, na którym wybudowano 
'nałe, dwupiętrowe domki. Wszystkie 
domki były jed1akowe * niełatwo by- 
łoby odnaleźć willę Macwaytów, gdy 
by nie grupa gapiów, którzy stali 
przed jednym z damków. Przed bramą 
stał policjant, osłaniając wejście. 

— Maryhold będzie się pańu po- 
iobał — rzekł sze, wysiadając z au- 
ta. — Jest to doskonały detektyw i 
bardzo porządny człowiek. 

Oficerowie armji angielskiej nie lu 
bią policjantów. Ocwood nie miał ni- 
gdy do czynienia z inspektorami ze 
Scotland - Yardu i zadawał sobie py 
tanie, jak też wyglądać może ów Mary 
hold, czy też jest podobny do energcz 
nych i wesołych bohaterów kryminal- 
nych romansów? 

Ale człowiek, który wyszedł na ich 
spotkanie, nie miał w sobie nic typo- 
wego dla detektywów. Zgrabny, sze- 
roki w ramionach, ubrany gustownie, 
miał twarz spokoiną i pełną dobrodu- 
szności. 

-— Oto mój przyjaciel, major Oc- 
wocd, pan Maryhold, -— przedstawił 
szef. | : 

  

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 3. 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. 

Dramat romantycznych przygód bohaterskiego żeglarza, Edmunda Dantesa w 2-ch serjach, 20 aktach. 
W rolach głównych: Jean Angelo, 

Serja I. — Aktów 10 wyświetla się od 19 do 23. XI. Serja II. Aktów 10. Wyświetla się od 24 do 26. XI. wigeznie. 
Początek seansów od g 4-ej. Następny program: „Jego ma,lepszy druh”. 

  

Lil Dagower I Bernard Goetzke. 

  

INO NE aa zh Przebój 
ewjowy 

„HELIOS“ 
Ut. Wileńska 38 

Tel. 926. 

Ceny zniżone tylko na l-szy seans, Balkon 80 gr. Parter 1 zł. 

| Cały film w kolorach naturalnych | 

WESOŁE KOBIETK 
Niewidziany dotychczas bajeczny przepych wystawy!! Nad program Atrakcje dźwiękowe. 

Początek o godz. 4-ej. Ost. seans o godz. 10.15. 

Balet — Śpiew | 

Jak one sza!eją, 
uwodzą i kochają. 

  

Dźwiękowe kino 

„MOLLY WOOD 
Mickiewicza 22. 

Piosenki chóralne 
Na pierwszy seans Balkon 80 gr. Parter i zł. 

Atrakcja sezonu! Pierwszy Polsko-Europejs«i Film Dźwiękowo-śpiewny i mówiony 

RIEBEZPIECZNY ROĄARNSŚ 
Betty Amann, Bogusław Samborski, Zula Pogorzelska, Eug. Bodo, Kaz. Krukowski, Ad. Dymsza i in., | 

w wyk. chóru Dana. Orkiestra Jazzbandowa H. 

Według znanej powieści A. Struga l 
W rolach głównych przepiękna ‚ 

Goida. 
y o godz. 4, 6,8 i 10.15. 

  

Sea 

  

  

Kino-Teatr 

s« | Najpopularniejszego komika 
„STYLOWY BUSTERA KEATONA p. t. 

WIELKA 36. Wspaniała arcyzabawna komedja w 10 akt. W   Dziś! Najnowszy film 1931 r. Pierwszy raz w Wilnie. Wybitnie artysiyczne arcydzieło! 

„CZŁOWIEK KTÓRY ORĘCI 
roli gł. 

jak Dug Fairbanks lecz pobudza do śmiechu, jak tylko Buter Keaton 
Buster Keaton, który kocha jak John Giibert, wzrusza 

  

Dziś! Najwspan. film zmysłowo- 

boskiej GRETY GARBO p.t. 
Polskie Kino 

„WANDA: 

Wielka 30, Tel. 14-81 

DZK 
Potężny dramat zmysłów, pożądań i zdrady w 12-tu aktach. 

W rolach głównych: Greta Garbo, Nils Asther i Lewis stone. 

ADRCMIDEIA 
(ODWIECZNY TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI) | 

  

KINO-TEATR Dziš premjera! 

„MIMOZA“ 
ul. Wielka 25   
  

Panie I Panowie, dobrze się reprezentujący, mogą otrzymać 
od zaraz stałą pracę w poważnej instytucji, na bardzo korzy- 
stnych warunkach. Byt zapewniony. Zgłosić się z dowodami oso- 
bistemi od godz. 17—20 pod adresem Wilno, W. Pohulanka 1. 
Biuro „Rachuba* tel. 3-67. / 5— 

DOKTOR GABINET 4 pokoje 
Zeldowicz Racjonalnej Kosme- umeblowane z kuchnią 

tyki Leczniczej. zaraz do wynajęcia. 

Zo Wilno, Mickiewicza 3! Artyleryjska I, m. 1. 
m 4 Dowiedzieć się od g. 

Urodę kobiecą 11—3 i od 5—8. 

je, doskonali, odźwie- 
konserwu- 

Kobieta-Lekarz ża, nsuwa jej skazy 

j i braki. Masa 4 pokoje 
br, Leliowiczową twarzy i ciała (panie) wygody, ul. 3 Maja, 

KOBIECE, " WENE-S;tuczne opalenie ce zaraz do  wynaję ia. 
RYCZNE NARZĄDUW ,y, Wypadanie włosów Zgłoszenia do Redakcji 

D.W MOCZOW. | iupież. = Najuowsi+ pod „mieszkanie“. 
od 12—2i od 4—6 „dobycse kosmetyki ra 
ul. Mickiewicza 24. ejonalnej. 

tel. 277. Codziennie od g. 10 --^ 
w 
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LOKALE 
r       

chor. skórne, 
ryczne, narządów 
czowych, od 9—do 1, 

5—8 wiecz 

Mieszkanie 
wszystkie 

  

Samotny pan 
ь Р. 43 12 wyż. stan. poszu- 

OCZ JE CY Pa kuje 2 pokol bez ume- 

Dr Bolesław —— błowania w pobliżu 
w s irzęsy Sądów. Oferty w „Sło- 

Hanusowicz JDLWI obaj ZE a „Poszukujący 

le przyciemnia henną _ > 

£ reguluje. Maquillage. 
Gabinet * 
Kosmetyki Cedió 
Leczniczej 

. Hryniewiczowej. 

  

Zamkowa 7—1 
Choroby skórne 
i weneryczne 

przyjmuje od 6—7 

Do wynajęcia 
stajnia i wosownia, 
nadająca się pod ga- 
raż. Informacje u do- 

ROMANS KSIĘŻNICZKI DE VALOI$ 
Dramat historyczny na tle epoki napoleońskićj w 10 aktach. W rolach głównych: Agnes hr. Esterhazy i Michał 

Valkonyj Pułapka miłości. — Napoleon w Wiedniu. — Dyplomatyczna gra księżniczki. — Sztyljet w sercu. 

' 
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Wezwanie do sktadania ofert 
Wojskowy Zakład Zaopatrzenia Intendenckiego i Tabo- 

towego w Warszawie zamierza oddać w drodze przetargu 
publicznego dostawę około 920.000 puszek konserw mięs- | 
nych „gulasz wołowy" wraz z opakowaniem z terminem do- | 
stawy do dnia 10 marca 1931 roku. | 

Warunki wyrobu, nadzoru nad produkcją i odbioru kon- 
serw mięsnych normują przepisy wojskowe, które oferujący 
moją nabyć w Wydziale ; Zakupów W. Z. Z. lnt. i Tab. 
(gmach M. S. Wojskowych pokój Nr. 134). 

Oferty na części dostawy są dopuszczalne. | 
Oierty w zapieczętowanych kopertach, opatrzonych na- 

pisem „Oferta na dostawę konserw mięsnych" winny wpłynąć 
do Wojskowego Zakładu Zaopatrzenia Intendenckiege i Ta- 
borowego do dnia 9-go grudnia 1930 r. godzina 10 rano. 

Rozprawa ofertowa odbędzie się w dniu 9 grudnia 1930 
roku o godz. Il-ej w pokoju Nr. 133. 

Do przetargu obowiązują: 
1) Przepisy o dostawach wojskowych. 0—10/22 

i 2) Warunki wyrobu, nadzoru i odbioru konserw mięs- 
nych, 

— 
’
 

  

3) Wadjum 5 proc. wartošci oferowanego „objektu do- | 
stawy, złożone w gotówce lub papierach procentowych pań- | 
stwowych w Ceatralnej KaSie Państwowej, do dyspozycji | 
Wojsk. Zakł. Zaop. Int. i Tab. , | 

4) Zaświadczenie Inspektora Pracy, | 
fabryka jest obecnie czynaią. 

Wytwórnie, które dotychczas nie pozostawały w stosun- 
kach handlowych z Wojsk. Zakł. Zaop. Int. i Tab. winny w 
terminie do dnia 25-X1 1930 r. zgłosić do Wojsk. Zakł. Zzgo. 
Int. i Tab. prosbę o zbadanie ich urządzeń abrycznyc 
przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę przy przeddk Wp 

Zastrzegd się prawo swobodnej oceny i wyboru przedło 
żonych ofert. 

  

stwierdzającego, że 

Wojskowy Zakład Zaopatrzenia 
Intendenckiego i  Taborowego 

к, J. 
Dr. Kenigsberg m. WIELKA Je 18 ms. 
choroby skėrne, wenc- Przyj.w g. 10-1 i 4-7 
cyczne i moczopłciowe W. Z. P. AA %, 

Mickiewicza 4, — а 
t.el. 1.90. potrzebny urzęd- 

Od 9—12 i 4—8 nik notarjainy 
— (теегеп!) ewentualnie 

dependent, obeznany z 
hipoteką. Zgłaszać się 

„do Sądu Okręgowego 
lAkusze rki w Wilnie, pokój Nr. 17 

RUNER 
ARUSZERKA 

  

zorcy, Zygmuntowska 
t 4585 — 0 

FOLWARK 
odległy od stacji 
autobusowej 12 kim. 
obszar 31 ha. gleba 
pszenna, jezioro, za- 
budowania. 
Dom H.-K. „Za- 
chęta“ Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

  

  

    
Pianino lub 

  

ŚMIAŁOWSKA 
«144 (Gabinet iKosme 
tyczay, usuwa zmarsz CZ 
hi, piegi, wzgry, łupież, 

  

M natychmiast na b. dogodnych | 
warunkach do sprzedania posesię, 

składającą się z 3-ch piętrowego domu 
murowanego i 4-ch drewnianych oraz 

fortepian 
chcę kupić z okazji 
Soljaniki 14, m, 3. 

  brodawki, kurzajki, wy 2.300 sąż. placu. 
padanie włosów. Mic- | Ajencja „POLKRES*, Wilno ul. Kró- | ———————— 
kiewicza 46. lewska 3, tel. 17-80 ь : * 
  

Detektyw spojrzał przenikliwie na 

Desmonda. 
— Proszę panów, — zapraszał, 

wskazując otwarte drzwi. Chociaż nie 
sądzę, by ta sprawa mogła panów in- 
teresować Mamy tu do czynienia ze 
zwykłem morderstwem w celach ra- 
bunkowych. Staruszek, widocznie, u- 
słyszał szelest, zaczął więc schodzić 
po schodach, gdy spotkał się ze zło- 
dziejem. Ten przestraszył się, stracił 
głowę i zabił go. Jedynie zastan awią 
cą jest ta okoliczność, że Macwayt zo 
stał zabity wystrzałem z rewolweru i 

to z bardzo bliska: zwykle tego ro- 

dzaju ludzie mordują swe ofiary ude 
rzając czemś ciężkiem w głowę. Nie 
mogę żrozumieć, w jakim celu morder 
ca miał przy sobie rewolwer! 

-— Czyżby pan jaż znalazł morder 
cę? 

: — Nie jestem jeszcze pewien, sir 
-— odrzekł wahając się Maryhold, —- 
w każdym razie człowiek podejrzany 
o morderstwo już jest pod kluczem. 

;— Pysznie! — pochwalił szef. 
— Niema w tem mojej zasługi, 

ten drab wpadł odrazu w ręce dyżu- 
rującego koło dworca policjanta i nie 
zdązył nawet ukryć swej zdobyczy. 
jest to stary recydywista, którego do 
brze znamy. 

-— Któż to taki? Czy i ja miałem 
z nim kiedy do czynienia? 

— Broń Boże, sir. To dawny ko- 
lega zabitego z music-hallu, nazwi- 
skiem Barudy. 

ROZDZIAŁ V. 

Szczegóły morderstwa. 

— Oto Mrs. Shec, sir, — przed- 
stawił Maryhold, służąca, która zna- 
lazła trupa. 

Szef departamentu i Desmond sta 
li w małej jadaini Macwayta. W po- 
koju panował niezwykły nieporządek: 
skrawki papieru, puste butelki, wycią- 

gnięte z kredensu szuilady, wszystko 
to leżało na podłodze, tak, jak zosta 
wił złodziej. Biurko, w rogu pokoju 
zównież miało powyłamywane zamki. 

Mrs. Sheck, wzdychając i łkając, 
powtórzyła opowiadanie, którego już 

widocznie zdążyła nauczyć się na pa- 

mięć. 3 я 

— Och, zobaczyłam go i serceś mi 

się zatrzymało. Przyszłam  raniutko 

sprzątnąć pokój. salonik i jadalnię, 

bo robiłam to co sobotę, tak kazała 
panienka! Wchodzę tu, otwieram о- , 
kiennice i, jako zobaczyłam odrazu po 
myślałam: „Boże złodzieje!*  Pobie- 
głam odrazu do panienki, na górę i 
krzyczę: „Panienko! Panienko*, a ona 

widzę, leży na łóżku związana sznu- 

rami. Ach, Boże mój, ja ledwie nie 

zemdlałam. Do ust napchnęli jej ja- 

kichś śŚcierek i, biedaczka, nietylko 

mówić, ale oddychać nie może. No, 

to ja żaraz rozwiązałam sznury, a 
ona cała drży, blada i mówi: „Mrs. 
Sheck! Ojciec! Ojciec!" Spróbowała 
wstać, ale zemdlała odrazu: bo to 

cały czas leżała związana, panowie 
rozumieją! Ułoży!lam ją w łóżku i mó- 

wię. „Panienke, prosze się uspokoić. 

Ja zaraz poproszę pana“. Pobiegłam 

do sypialni pana.. a tam nikogo nie- 

ma! 
Staruszka westchnęła i zrobiła 

pauzę, aby nadać bardziej dramatycz 
ny ton dalszemu opowiadaniu. 

—Gdzie pani znalazła Macwayta? 
-— zapytał dyrektor tak spokojnie, że 

Mrs. Shec rzuca mu spojrzenie peł- 
ne oburzenia. 

— Chciałam: zejść na dół, żeby zo 
baczyć czy pana niema w kuchni, al- 
„bo w ogrodzie, — mówiła dalej, nie 
zwracając uwagi na pytanie — aż 
tu widzę, na schodach, noga sterczy 
z pod zasłony... Odsunęłam zasłonę 
i... o Boże! Biedny nasz pan leżał 
nieżywy.... ten pan, który nigdy nawet 
mucay nie skrzywdził... 

  

     

  

L. dz. 22434/30. Zakł. L 

)9808800©00006©09080800 

Я Zu legitymację 
akademicką Nr. 4517 

wydaną przez Wydz. 
Lekarski, Oddział far- 
vaceutyki U. S. B. na 
imię Stefanii Żurkow- 
Skiej, unieważnia się. 

Za kartę legity- 

  

Stenografji 
listownie, szybkó, jak- 
najdokładniej wytucza- macyjn z . ЗН B 
my - gwarancja: е кр 3677 na imię Ste- 
stytut  Stenograticzny апа Mantrubanda unie- 
— Warszawa, KFUCZA ważną się. 
26. Znającym stenogra- ———£  —— 
ję polecamy miesięce- ZE indeks wy- 
nik „Stenograf* (ste- działu hum. U.S.B. 
ongramy — tłumacze- w Wilnie Nr. 278, Li- 
nia), gii Sopoćkówny unie- 
a" ważnia się.     

  

-— Dobrze, dobrze, proszę mówić 
dalej! —- przerwał jej liryczne wynu 
rzenia inspektor. 

Staruszka otarła łzy: 
— Leżał na plecach w szlafroku, 

a twarz miał zupełnie czarną od dy- 
mu i krwi! 

Maryhold znów przerwał: 
— Czy panowie zechcą obejrzeć i 

zwłeki? 
Szef departamentu 

i razem z Desnondem wszedł do sy 
pialni. Staruszkę odesłano do kuchni. 

— Czy znaleźliście jakieś ślady, 
odciski palców? 

  

—— Nie, —- odrzekł inspektor, — — 
Barney to zbyt stary wróbel. 

Desmond pochylił się nad trupem 
i szepnął: 

— Wystrzal z bardzo bliska... 
rewolweru dużego kalibru. 

.— Dla czego sądzi pan, že rewol 
wer musiał być dużego kalibru? 
zainteresował się Maryhold. 

— Często widywałem ludzi, za- 
bitych z rozmaitej broni: z karabinów 
i rewolwerów, ale nie widziałem tak 
strasznej rany. Sam zastrzeliłem raz 
Niemca, w czasie ataku, widziałem 

g0 potem: rana nie była taka straszna. 
Raz tylko widziałem coś podobnego: 
był to trup naszego zabitego sierżan 
ta, zabitego przez niemieckiego ofice- 
ra w czasie wywiadu. Rana była pra 
"vie identyczna, ale... 

Podniósł głowę 
spektora: 

-— Chciałbym zobaczyć rewolwer. 

— Nie znaleźliśmy rewolweru Bar 
neya — odrzekł zapytany. — Twier 
dzi, że nie miał rewolweru, ale {а 
przypuszczam, że zdążył wyrzucić go 

gdzieś. Czy zechcą panowie zobaczyć 
pokój miss Macwayt? — dodał, zwra 
cając się do szeia. 

— A czy miss 
domu? 

z 

Macwayt jest w 

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowe”, Zamkowa 2. 

< 

skinął głow4 

spojrzał na jn- ^ 

 


