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Wesoły muszkieter publicystyki 

europejskiej, jeden z najbardziej raso- 

wych pisarzy francuskich, jeden z 

najbardziej bojowych typów naszego 

kontynertu dziennikarz,  rojalista i 

literat, Leon Daudet rzucił w twarz 

zeszłemu wiekowi brutalną połajankę: 

Le stupide XIX ieme sićcle. Wyraz 

stupide — siła pogardy w nim zawar- 

ta nie da się oddać po polsku. Nie 

podzielam tych zapatrywań na wiek 

dziewiętnasty mego francuskiego to- 

warzysza ideowego. Gdybym szukał 

jaki jeden przymiotnik nadać XIX wie- 

kowi, któryby określił jego ducha, —- 

to pomimo wszystko powiedziałbym, 

„ter dobry XIX wiek', albo jeszcze le 

piej „ten poczciwy XIX wiek" i to 

wymawiając słowo „„poczciwy* bez 

iego odcienia, który mu nadały damy 

—- Polki i które sprawia, że ten wy- 

raz niegdyś tak godny i szacowny stał 

się jednoznacznikiem cichego durnia. 

Wiek XTX nie był głupi, lecz właśnie 
był poczciwy. Wszystkich pouwalniał. 

Uwolnił z pęt niewolniczych, nie wia- 

domo jeszcze czy na pożytek cywili- 

zacji ogólno-światowej, te czarne, 

szkodliwe istoty, któremi są Murzyni. 

Uwolnił chłopów w Polsce i Rosji. 

Uwolnił plemiona słowiańskie z pod 

władzy starej, wyrafinowanej kultury 

tureckiej. Ilwoinił kobietę i zapropo- 

„nowal jej, by pracowala we wszel- 
kich zawodach. Zaczął się przypatry 
wać nawet stworzeniu najbardziej 
zawsze na łup arbitralności wydane- 
imu, to jest dziecku. Uwolnił człowie- 
ka od gniotu przestrzeni zbudowaw- 
szy lokomotywę. Powołał do życia 

towarzystwa — przyjaciół _ zwierząt. 
Zastanawiał się czy wolno używać 
wiwisekcji nawet dla odkryć nauko- 
wych. Wiek XIX ciągle uwalniał. Po- 
łowa krwi wtedy przelanej, była to 
krew przelana w wojnach wolnościo- 

wych. My Polacy odegraliśmy w tym 

wieku piękną także nawskroś wolno- 

Ściową rolę. Dla siebieśmy wolności 
nie odzyskali, lecz pilnie uczyliśiny 
innych cenić, kochać, dbać i zdoby- 
wać wolność narodową. Żydzi także 

się starali Zbudowali socjalizm, wy- 

„ Taz genjuszu narodowego żydowskie- 
go, aby uwolnić robotników z kajda- 
nów kapitalizmu. Zbudowali potem 
nacjonalizm, ahy się przenieść do 
Palestyny, albo pozostać nacjonali- 
stycznie solidarnymi w  „djasporze' 
Oczywiście wiele idei wolnościowych 
istniało, kiedy wiek XIX jeszcze się 

"nie zapowiadał, wiele idej, które re- 
felizował, urodziło się, gdy wiek XIX 
był zaledwie w powijakach. (Nie mo- 
sę traktować określeń takich jak 
wiek XIX czysto arytmetycznie —. 
wiek to jest epoka, a jako epoka 
Ma swoje lata młode, swoją starość 

i dekadencję, a gdy umrze, to długo 
ieszcze jako widmo chodzi po innych 
epokach żyjących i albo straszy, al- 

to neci ku sobie, chodzi jako widmo 
upiorne, lub jako zjawa urocza). Ale 
wolnościowe idee kiedyś indziej zro- 
dzone wiek XIX skrupulatnie realizo- 

„Wał. Polacy dumni byli ze swego 
Neminem captivabimus nisi iure vic- 
tum. Anglicy z Habaes corpus act, 
lecz zasady te wcielone zostały w ca- 
łej Europie dopiero w XiX w. 

W calej Europie. Myśmy, co za- 
borcze przyjmowali zawsze ze zgrzy- 
tem zębów. Dziś możemy sobie już 

_Jdarować nadwyrężanie szczęk i po- 
"wiedzieć, że jedną z najbardziej eiek- 
townych stronic historji ludzkości i 
ludzkiego humanitaryzmu, są dzieje 

cesarsko-rosyjskiego sądownictwa. Nie 
zależność sędziego stała niepomier- 

nie wysoko, to, co dziś nazywamy 
praworządnością* — również. Ludy 
Ąosyjskie w XIX były nawpół dzi- 
kie, analfabetyczne, ciemne, brutalne. 
jeżeli dziś z doświadczenia  bolsze- 
wickiego spojrzymy na więzienia ro- 
syjskie, to w płomieniach naszego 
oburzenia, które tak jasno się paliły w 

1904 r. zabrakiie trochę oliwy i tem- 

peramentu. „Robotnik* lubi czasami 

wspomnieć nazwisko Zubatowa. Zu- 

natow, był to w rodzaju doradcy, ro- 

dzaj „emninence grise* w rosyjskim 

departamencie policji ministerstwa 

spraw wewnętrznych. Trzeba wie- 

dzieć, że był to człowiek głęboko i 
prawdziwie ideowy, był jednym z 
monarchistów z przekonania o rzad- 
kiej sile tego przekonania. Cenił też 
przekonania i w innych. Pouczał żan- 
Garmerję, którą prowadziła śledztwa, 
żeby nie zastraszała rewolucjonistów 

w więzieniach, bo šmieszne=4 są na- 

dzieje, aby człowiek, który szedł na 
śmierć, dał się przełamywać metodą 
zastraszania, czy przygnębiania. Wię- 
zienia rosyjskie przepełnione były 
ludźmi o twardych przekonaniach i 
odpowiedniej sile woli, którzy swoją 
iobotę polityczną prowadzili z naj- 
większem ryzykiem osobistem, na ja- 
kie człowieka stać. Zubatow to ro- 
zumiał i wprowadzał metodę grzecz- 
ności, rycerskości i kokieterji wzglę- 
dem politycznych więźniów, którym 
i tak na mocy szlacheckich przywi- 
lejów stanówych, obowiązujących do 
zgonu cesarstwa przysługiwało mnó- 
stwo ulg i wyróżnień. Gdy nadeszła 

rewolucja 1917 r.  Zubatow od 
Jat kilkunastu już był poza siužbą. 
Mieszkał jako człowiek prywatny w 
Moskwie. Na wiadomość o abdykacji 
Mikołaja II wyszedł z pokoju jadalne- 
go, gdzie siedział z rodziną, prze- 
szedł do swego gabinetu i zastrze- 
lił się. Był to człowiek charakteru. 

Nie piszemy  studjum prawnego, 
historycznego, czy historyczno-praw- 
nego, lecz artykuł dziennikarski. Wol- 
no nam nie mierzyć dystansu, który 
dzieli wyraz „liberalizm* od wyrazu 
„bumamitaryzm* ani też budować 
formuły, któreby ściśle wykreślały 
stopień kuzynostwa pomiędzy  temi 
pojęciami. Natomiast będzie ściśle, 
jezeli powiemy, że kierunek wieku 
XIX w polityce, prawie, obyczajach, 

literaturze, sztuce, był kierunkiem 

Jiberalno - humanitarnym. _ Nietylko 
chciano uwalniać ludy i klasy, wy- 
chodząc z zasady współczucia czło- 
wieka do człowieka, lecz opiekowa 
no się jednostką, murowano za An- 
glikami tę granicę, za która znajduja 
się prawa jednostki, które państwa 
przekroczyć nie nożna. Socjalizm 
uderzy swojemi taranami w ten mur. 
Opieka nad więźniem była nietylko 
humanitarną, lecz była jednym z ak- 
centów liberalizmu, który tak prze- 
poił i przesycił wiek XIX. Wiek 
XIX chciał przypatrywać się każdej 
jednostce, nawet przestępczej, chciał 

w niej „wszysiko zrozumieć”. Przy- 

kłękał nad człowiekiem nietylko ran- 

nym w boju, lecz oto przykiękał nad 
pijakiem, leżącym w kałuży rowu, 
przemawiał do niego ludzkiemi  sło- 

wy, jeszcze go chciał podnosić. Nie 
było takiej zbrodni, któraby mogła 
zagłuszyć głos miłosierdzia i współ- 
czucia. W społeczeństwie polskiem 
zdarzył się straszny wypadek. Pisarz 

i filozof, nauczyciel narodu, okazał 

się agentem „ochrany*. Była to naj- 

bardziej potępienia godna zbrodnia 
dla emocjonalnego stanu naszego 
społeczeństwa. I ludziom, którzy ta- 
kich zbrodni się dopuszczali, jeszcze 
umiano współczuć, jeszcze w ich 
biedne sumienie patrzano przez szkło 

powiększające. Jak dziś chodzimy 

spowici w fale rądjowe, wykorzysty- 
wane przez różne stacje, tak wiek 
XIX żył wśród fluidów współczuć 

dla bólu i cierpień jednostek. Jedno 
mocarstwo omal się nie rozpadło, 

gdy chciano jednego Żyda powiesić 
niewinnie! 

Przyszła rewolucja bolszewicka, 
rozstrzelała półtora miljona osób bez 
prawa, bez sądu, bez przyczyny. 
Przyszła reakcja przeciw rewolucji 
rosyjskiej, słaba, mizerna, chora na polskiej 

angielską chorobe od urodzenia — 

w postaci białej armji. Świadkowie 

pochodów białej armji wiedzą, że 

w stosunku do ludności, do „człowie- 

ka z ulicy** armje Krasnowa, Dutowa, 

Denikina, Wrangla zostawiły po so- 

bie ślad nienawiści, omal że równy, 

jeśli nie większy od armji czerwonej. 

Biała armja tak samo  rozstrzeliwała, 

tak samo grabiła, tak samo  kradła 

i kopała niewinną, po drodze spotka- 

ną jednostkę ludzką w twarz. Dla- 

czego tak Dyło? W białej ar- 

mji bynajmniej nie była wyłącznie 

hołota, czy chuliganerja, choć opisy 

znęcań się nad żydostwem  przypo- 
minają opisy hajdamackich rzezi ży- 

dów z „Ogniem i Mieczem”. W bia- 

łej armji była najbardziej ideowa, 

najsiiniejsza charakterem część oficer- 

skiego korpusu rosyjskiego, była w;- 

chowana w egzaltacji wolnościowej. 

stadenterja, była przesycona  ideała- 

mi humanitariemi, inteligencja rosyj- 

ska. Czy można za to ją winić? Czy 

można uważać, że cały ten kierunek, 

który zbiegał się dokoła ubóstwiania 

zasad praw jednostki, mający swcj 

spoieczny wyraz w tak zwanym du- 

chu „reformy sadownictwa Aleksan 

Gra II“ — że cały ten kierunek był 
kłamstwem, nieprawdą, tandetą? —- 

Nie. Poprostu okrucieństwa, dziko- 

ści, barbarzyństwa białej armji były 

nietylko zrozumiałą, lecz jakąś przyrod 

niczo poprostu konieczną reakcją po- 

zostałej przy broni inteligencji, prze- 

ciw zezwierzęconej tali bolszewizniu. 

Niech nam te jaskrawe  zestawie- 

nia stoją w oczach. Nie chcę niczego 

tłóraczyć w Polsce. ani obawą bol- 

szewizmu u jednej strony, ani pół- 

bolszewizmu strony drugiej. Nie dla- 

tego, aby takie tłómaczenia zawsze 

mieściły w sobie przesadę. — Na 

dłuższy dystans mogłyby one głosić 

nawet prawdę. 

pozycji najbliższej do przeciwnika, 
lubię mówić językiem wspólnym 2 
przeciwnikiem, a nie miotać  oskar- 
żeniami, jak kamieniami z oddali. 
Przypuśćmy, że nie obawa przed bol- 
szewizmem jest motywacją takiego 
stanowiska ogółu inteligencji polskiej, 

jakie widzimy obecnie. Lecz pamię- 
tajmy, że inteiigencja polska, to król 

Lear. Kilkakrotnie już użyłem tego 

bardzo wymownego zdaniem  mojem 

porównania i niezawsze spotykałem 

się z właściwem zrozumieniem, co 

ono znaczy. Przypominam więc, że 

Szekspirowski król Lear to był taki 

papa, który wszystko co miał rozdał 

pomiędzy trzy córy. Kiedy córy kró- 

lewskie weszły we władanie ziemią 

i poddanymi, nietylko nie  darzyły 
cca wdzięcznością, lecz wygnały go, 

tak, że starzec o kiju żebraczym prze- 

biegał swoją ziemię i oczywiście 

żalił się przed widzami odpowiednio. 
Otóż inteligencja polska krwawiła się 
w powstaniach, na które lud tylko 

wtedy się zjawiał, gdy można było 
rannych powstańców kijami dobijać. 

Inteligencja poiska darła się w wię- 
zieniach, które dla niej urządzał wy- 

żej wymieniony ideowy  Zubatow, 

wymyśliła niepodległość. Po jej od- 

zyskaniu wmówiła ludowi, że to on 

ię niepodległość zdobył i oddała te- 

mu ludowi wszystko. Od honoru ty- 
tułu obrońcy Ojczyzny, — który mu, 
jako żywo, nigdy nie należał -— do 
praw wyborczych, dających mu nad 

polską inteligencją niesłychaną nume- 
ryczną przewagę. Cóż się stało? —- 
Czy tchnienie t. zw. ludowej demo- 
kracji było tchnieniem liberalizmu i 
humanitaryzmu. pielęgnowaniem praw 
jednostki? ; 

Rozumiem, że dzisiejsze dni brze- 

skie są kryzysem dła inteligencji po!- 

skiej. Nietylko wiem, lecz i rozu- 

miem, że D.p. Niedziałkowski i Thu- 

gutt, inteligenci — z tamtej strony 
barykady — będą rzesze inteligencji 

oskarżać 0 _ tchórzostwo, 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE -— Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Įažwinskiego. 
NOWOGR6ÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
М. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarmia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. GŁĘBOKIE — al. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek $ — N. Tarasiejsid, 

KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — 8. Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Ksitęgamia T-wa „Ruch”. 

  

Lecz wolę stawać w- 

BARTHOU TWORZY RZĄD 
PARYŻ. PAT. Prezydent Doumergue powierzył Poincaremu 

misję utworzenia nowego rządu. Polncare jednak misji nie przy- 
jął, powołując się na zły stan swego zdrowia. Po południu 
prezydent Doumergue polecił utworzenie rządu byłemu premje- 
rowi i senatorowi Barthou. 

Opuszczając pałac Elizejski, Barthou oświadczył dziennika- 
rzom, że przyjął misję utworzenia gabinetu i że przed przystą- 
pieniem do formowania rządu odbędzie naradę z Doumerguem, 
Bouissonem, Poincarem, Tardieu i Briandem. 

BRIAND I TARDIEU ZAPOWIEDZIELI! SWÓJ UDZIAŁ 
W PRACACH 

PARYŻ. PAT. Barthou odwiedził Brianda, który przyrzekł bez zastrze- 

żeń swą współpracę w gabinecie, jak również pomoc w jego tworzeniu. 
* 

PARYŻ. PAT. Tardieu, do którego zwrócił się Barthou o współpracę 

w jego gabinecie, zapewnił Barthou, że będzie dopomagał w rozwiązaniu 

kryzysu bądź przez interwencję w lzbie na rzecz przyszłego gabinetu, 

bądź przez przyjęcie portfelu, jednakże pod warunkiem, że Barthou będzie 

się liczył z uchwałą Senatu, domagającą się jak najszerszej koncentracji 

grup republikańskich oraz z okolicznością, że istnieje w lzbie większość, 

której autorytet pozostaje nienaruszony, wreszcie, aby pogodził fakt istnie- 

nia tej większości ze wskazówkami, udzielonemi przez senat. 

Zwycięstwo rządu niemieckiego 
w parlamencie 

BERLIN. PAT. Po całodziennej dyskusii Reichstag przystąpił 
do głosowania nad wnioskami niemiecko-narodowych, hitlerow- 

ców i komunistów o unieważnienie przedłożeń finansowych rzą- 

du, ogłoszonych w dniu 1 grudnia r. b. w drodze dekretu pre- 

zydenta. 
Wnioski te odrzucone zostały 293 głosami przeciw 253, 
Za utrzymaniem dekretu prezydenta głosowała m. in. pozo. 

stająca zresztą w opozycji do rządu Brueninga frakcja socjal- 

demokratyczna. Za odrzuceniem głosowały, oprócz wnioskodaw- 

ców, frakcje gospodarcza i Landvolku. 
® 

BERLIN. PAT. Ped koniec dzisiejszego posiedzenia Reichstag 

29i głosami przeciwko 256 odrzucił wszystkie 4 wnioski © wy- 
rażenie votum nieufności rządowi kanclerza Brueninga. Za votum 

nieufności głosowali komuniści, hitlerowcy, niemiecko-narodowi 

i Landvolk. ; 
Wniosek komunistyczny, domagający się unieważnienia de- 

kretu prezydenta Rzeszy z lipca r. b., obejmującego t. zw. pro- 

gram pomocy wschodniej, odrzucony został 307 głosami prze- 

ctiwko 253. Za utrzymaniem tego dekretu głosowała również 
frakcja Landvoiku. 

Echa wyborów na polskim Śląsku w Berlinie 
BERLIN. PAT. Na sobotniem plenarnem posiedzeniu Reichstag kon- 

tynuował duskusję budżetową. Poseł niemiecko-narodowy Kleiner w nie- 

słychanie ostrej formie zaatakował władze polskie, posta niemieckiego 

w Warszawie Rauschera oraz ministra spraw zagranicznych Curtiusa. 

W czasie przemówienia Kleinera, zawierającego szereg zmyślonych 

opisów rzekomego teroryzowania mniejszości niemieckiej w Polsce, 

dochodziło do burzliwych starć między prawicą a socjaldemokratami i ko- 

munistami. 0 : 

W chwili, kiedy mówca niemiecko-narodowy rozwodził się nad rze- 

komemi okrucieństwami wobec mniejszości niemieckiej, jeden z posłów 

socjaldemokratycznych głośno zawołał: „To są hasła klozetowe*. Słowa 

te wywołały burzę. Posłowie niemiecko-narodowi i hiilerowcy, opuszczając 

swe miejsca, z wznieśionemi pięściami zaczęli okrążać trybunę, wołając w 

kierunku ław* socjaldemokratów: „Zbrodniarze*. 

interpelacja hitlerowców 
BERLIN, PĄT. Frakcja hitlerowska zgłosiła w Reichstagu wniosek, 

wzywający rząd Rzeszy do wystąpienia wobec rządn francuskiego „2, ofi- 
cjalnem zapytaniem, czy gotów jest wypełnić zobowiązania rozbrojeniowe, 
wynikające z traktatu wersalskiego, paktu Ligi Narodów i paktów  locar- 
neńskich. : 

Interpelanci podkreślają, że Francja, jak to wynikać ma z ostatniego 
przemówienia premjera Tardieu, nie uważa się za związaną postanowienia- 
mi tych umów. : 

  

  

nitaryzm. Wykrzyknijmy teraz tak, 

aby nas usłyszano, jak najgłośniej: 

kto tę wiarę załamał. Nikt inny, jak 

właśnie te czasy, w których, gdy pan 

Thugutt mówił „Sejm”, to z wyrazem 

niechęci machał ręką. Dojście do wła- 

dzy, a właściwie próba dojścia 

oskarżać o oportunizm. Rozglądnijmy 

się jednak ze zdziwieniem dokoła i 

zapytajmy się dlaczego koło p.p. Nie- 

działkowskiego i Thugutta tak mało 
widzimy bohaterów, dlaczego tak ma- 

io postaci śpiżowych, których nic nie 

załamie. Najmniejsza niedokładność 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych D 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Adniinistrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

     

do ° 
w cesarsko-rosyjskiej procedurze są- 

dowej takiemi płomieniami oburzenia 

strzelała z rosyjsko-polskiej społecz- 

ności inteligenckiej, że dziś w porów- 
naniu z tamtem protesty jakiejś tam 

rady adwokackiej przeciw min Caro- 
wi, to zaledwie płomyk maszynki spi- 

rytusowej! Dlaczego się tak dzieje? 

Czyśmy wszyscy tak spodleli, aż w 

taki wpadli oportunizm. Czy te głosy, 

oddawane na jedynkę masowf przez 

inteligencję polską, „to także tylko 

obiaw upodlenia, oportunizmu, stra- 

cau? Nie! Załamała się w inteligencii 
polskiej wiara w liberalizm i huma- 

władzy, przez głosowanie powszech-- 

ne mas ludowych, tak zwane sej- 

mowładztwo, nietylko nie było u nas 

liberalne, humanitarne, delikatne, wo- 

bec jednostki, lecz przeciwnie, nad 

indywiduum ludzkiem ciężkie swe 

łapy oparło dla trywjalnego interesu 

gromadnego. Ubolewanie nad zani- 

kiem w społeczeństwie polskiem tra- 

dycji liberalizmu XIX wieku — to tyl- 

ko reakcja na zetknięcie się oko w 

vko z rzeczywisteścią z polską demo- 

kracją ludową i z tem, jak jej rządy 

wyglądały. Cat. 

  

    
    

oraz 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

d 
  

KOMITET OBCHODU 
W. KS. WITOLDA 
Wczoraj odbyło się w Auli Ko- 

lumnowej kolejne posiedzenie Tym- 
czasowego Komitetu Organizacyjnego 
obchodu 500 letniej rocznicy zgonu 
Wielkiego Księcia Witolda. 

Zagaił obrady, wobec nieobecnoś- 
ci p. Prezydenta Folejewskiego, mec. 
Krzyżanowski, proponując na prze- 
wodniczącego JM. Rektora Januszkie- 
wicza. 

Sprawozdanie z działalności Ko- 
mitetu złożył red. Okulicz.  Dowie- 
dzieliśmy się z niego, że wobec wy- 
raźnej odmowy Kapituły udzielenia 
zezwolenia na budowę sarkofagu W. 
Księcia w Katedrze powstał projekt 
budowy pomnika na Górze Zamkowej 
(w głębi jej, naprzeciw ruin b. zamku 
mieszkalnego). 
Do opracowania projektu tego pomni 
ka, powołana została komisja w oso- 
bach prof. prof. Śleńdzińskiego, Bał- 
zukiewicza i Kłosa. Komitet zdobył 
już na ten cel pewne sumy, wystar- 
czające na pokrycie 50 proc. wszyst- 
kich kosztów. Koszty budowy tego 
pomnika, jak wyjaśnił następnie kon- 
serwator l.orentz, dadzą się okre- 
ślić sumą 50—60 tys. zł. 

Pomnik ten miałby jako tło ruiny 
zamku mieszkalnego z arkadą gotyc- 
ką, wysokości (po odkopaniu ich) 
9..ci4 metrówj. , 

Komitet  pracujący = dotychczas, 
uwaža, že obecnie naležy dzialalnošė 
jego zamknąć, powierzając realizacje 
tvch planów, komitetowi wykonaw- 
сгегац. ” й 

Po sprawozdaniach tych zabrał 
głos prof. Limanowski poddając kry- 
tyce wyniki prac komitetu. Mówca 
twierdzi że odpowiedź Kapituły zre- 
dagowana w ten sposób: „Ze wzgle- 
dów zasadniczych,, Kapituła ustosun-. 
kowuje się, do podania komitetu ne- 
gatywnie“... nie może być traktowa- 
na, jako ostateczne i bezapelacyjne 
załatwienie sprawy i nawołuje do po- 
zostania przy pierwszym projekcie — - 
budowy sarkofagu w katedrze, a w 
tym celu do podjęcia znów odpowied- 
nich kroków. 

Następni mówcy p.p.: sen Ehren-: 
kreutz, Wysłotich, Nagórski uzasad-. 
niają konieczność zorganizowania je- 
szcze w tym roku wielkiej 
ku czci W. Księcia. 

W rezultacie długiej, 
dyskusji, przyjęto do 
sprawozdanie ustępującego komitetu, 
oraz powołano do życia nowy, w 
skład którego wejdzie 200 osób. Z 
pośród członków jego, 
osób, tworzących ścisły komitet wy-. 
konawczy. 

Komitet ten, w najbliższych dniach 
zbierze się, aby wyłonić komisję, któ- 
ie ze swej strony opracują: projekt. 
pomnika i ewentualnie kwestję zorga- 
nizowania akademii. Www 

  

ODCZYT PREZESĄ P. K. 0. 
P. GRUBERA. 

WARSZAWA 6-XII- (tel. własny 
„Słowa”) W dniu. 7 grudnia b. r. z о- 
kazji obchodu Dnia Oszczędności pre 
zes Centralnego Komitetu Obchodu 
Dnia Oszczędności dr. Henryk Gru- 
ber wygłosi o godz. 16.55 przez radjo 
odczyt, który będzie transmitowany 
przez wszystkie radjo - stacje w Pol- 
sce. 

Iinakrajowo 
Stare — leżałe — mocne 

POLECA 

WYTWÓRNIA 

QŁ. (smotowski 
WILNO 

Żądać wszędzie! 

    
      

      

  

  

    

akademii 

a gorącej 
wiadomości ' 

wybrano 20: 
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ECHA KRAJOWE 
Qbchód rocznicy śmierci gen. 
Dwernickiego, szefa 2 p. ut. 

grochowskich 
Zgubione pośród borów i błót miastecz- 

ko Łopatyn koło Brodów stało się w ostat- 
nich czasach widownią niezwykłych uroczy- 
stości. 

20-go listopada b. r. przypadła 73-letnia 
rocznica śmierci gen. Dwernickiego, który 
został przez towarzyszy broni pochowany 
na miejscowym cmentarzu. 

Bohater z pod Stoczka i Boremia po dłu 
zgich latach tułaczki po Francji, Anglji, za- 
"aieszkał w roku 1848 na stałe we Lwowie, 
odwiedzając od czasu do czasu przyjaciela 
swego hr. Adama Zamoyskiego, właścicie- 
la Łopatyna. Tu też po krótkiem, bo jedno- 
godzinnem cierpieniu zakończył on życie, ra- 
żony paraliżem płuc. 

Rodzina złożyła na grobie generała pły- 
tę z odpowiednim napisem, towarzysze bro- 
ni zaś wznieśli obok niej w roku 1863 
wspaniały pomnik. otaczając całość ogrodze 
niem w kształcie lanc z działami po rogach; 
na armatkach wyryto nazwy miejscowości, 
które ozdobiły wawrzynem skronie bohate- 
ra. 

Pomnik dzięki pieczołowitym staraniom 
miejscowego społeczeństwa z proboszczem 
tudzież burmistrzem na czele nic nie stracił 
na wyglądzie pomimo tylu lat. 

2-gi pułk Ułanów Grochowskich, który 
od roku 1918 ma za szefa gen. Dwernic- 
kiego, pomimo znacznej odległości, dzielą- 
cej miejsce postoju pulkų — Suwałki od 
Łopatyna, nie ogranicza się do nazwy, lecz 
czynem okazuje, jak mu jest droga pamięć 
generała i przy każdej okazji dokumentuje 
tę nić tradycji, jaką zadzierzgnął swego cza 
ź pamięcią o generale, — gen. Waraksie- 
wicz, twórca 2-go pułku Ułanów, wybiera- 
jąc tego właśnie bohatera na szefa. 

To też już w roku 1927, jako w 70-let- 
nią rocznicę zgonu swego szefa, 2-gi pułk 
Ułanów wysłał delegację z wieńcem, która 
wzięła udział w zorganizowanym przez spo- 
łeczeństwo obchodzie. 

W roku bieżący 
się nową manife 
Ułanów. > 

Dzięki inicjatywie tego pułku rocznicę tę 
obchodził Łopatyn niezwykle uroczyście. 

Już od wczesnego ranka zaczęła się zbie 
rać okoliczna ludność bez różnicy wyzna- 
nia. Niedługo nadjechali przedstawiciele wła 
dzy z powiatowego Radziechowa w 050- 
bach p. p.: starosty, komendanta policji, du- 
chowieństwa, inspektora szkolnego, komen- 
danta „Strzelca” i wielu, wielu innych. Ni 
zastraszyła ich fatalna droga, która dzięki 
jesiennym opadom stała się prawie nie do 
przebycia. 

Niezadługo przed godziną 11-tą przybyła 
delegacja 2-giego pułku Uł. Grochowskich, 
złożona z 6 oficerów i 5 podoficerów. 

Zawdzięczając koleżeńskiej pomocy oraz 
serdecznej uczynności 22 pułku ułanów, sta- 
cjonowanego w Brodach, delegacja ta łat- 
wo odbyła 35-kilometrową podróż z Bro- 
dów, pozostawiając jedynie po drodze tru- 
BPG zmożonych przez straszliwe wy 
oje. 

Punktualnie o godzinie 11-tej dowódca 

NARTY 
i SANECZKI 
SPORTOWE 

Wyrobu fabryki 

„Lignopii 
nie ustępują w swej jakości najlepszym 

wyrobom innych wytwórni krajowych 

a w cenie są znacznie tańsze. 

Fabryka „LIGNOPIL* poleca: 

wielki wybór NART 
„turystycznych* i biegowych 

ws wszystkich rozmiarach; 

Więźby Narciarskie; 

KIJKI ieszczynowe i bambusowe; 

Narty Dziecinne “;. 
ze specjalnemi więźbami; 2 

Saneczki Sportowe 
typu „DAWOS“ 1, 2 i 3 osobowe 

oraz saneczki dziecinne 
z fotelikami i bez 

SKLEP FABRYCZNY: 

UL. ŚW. JAŃSKA 2. 

  

   
dzień 20 listopada stał 

ją uczuć 2-giego pułku 

  

       

FABRYKA: 
UL. WIEKOMIERSKA 105. 

TEL. 7-41. | 

  

ZDOBYWCA! OCEANU 
LEWIN 

Pana Charles Levine  wyratowala 
prawowita żona. Przysłała owe 180 
tysięcy franków, potrzebnych do opu- 
szczenia gmachu więziennego. 
Charles Levine Tak się nazwał w 
odróżnieniu od wszystkich aszkena- 

„zych i sefardich świata. Na ten temat 
które odłamy prasy zagranicznej 

iabią złośliwe uwagi. Podobno w War 
szawie nazywałby się poprostu Panie 
Karolu, w Rydze Karl - Abramowicz, 
nie mówiąc już o Sowietach. Na kon- 
Aynencie zaś zachodniej Europy, Char- 
les, jest oczywiście piękniej brzmiące, 
Zresztą co za niewłaściwe uwagi. — 

Małe pitanie panowie dowcipnisie: Co 
znaczy Antlantic? — Głupstwo? — to 
wcale nie jest głupstwo jak się leci ae- 
roplanem z Ameryki do Europy. — 
Mister Levine, z rodu Lewich, syn Le- 
wina czyli Lewin-son śmiało może so- 
bie na to pozwolić, żeby niejednego 
aryjczyka protekcjonalnie poklepać po 
ramieniu. Odważny jak Dawid. 

Chyba wszyscy wiedzą o kim mo- 
wa. Karol Lewin, który trzy ldta temu 
przeleciał ocean Atlantycki na „Miss 
Columbii". Zrobił na tem niezgorszy 
interes, nabrał rozgłosu, dał się Н!- 

  

    

-giego pułku uł, przybyły w asyście 
swoich oficerów na tę uroczystość, przyjął 
raport oddziału „Strzelca”, oraz miejscowej 
straży ogniowej, poczem uformował się po- 
chód z ogromnym wieńcem 2-go p. uł. na 
czele; wieniec ten niosło ,2-ch oficerów w 
asyście 2-ch podoficerów, podtrzyniują- 
cych biało - granatowe szarfy (barwy puł- 
ku) z napisem: „Swemu Szefowi — 2-gi 
Pułk Ułanów Grochowskich'" 

Dalej postępowała delegacj 
ku uł. z wieńce trzelec 
szkoły, organ ;*, stowarzy a Ь 

Wreszcie przedstawiciele władz cywilnych i 
wojskowych i na końcu tłumy publiczności. 

Kościoi oświetlony al giorno; na Środki 
przygotowany wspaniały katafalk świadczył 

dowodnie © pietyzmie, z jakim duchowień- 

stwo przechowuje pamięć o zmarłym. 

Po zajęciu miejsc przez przybyłych i ZA 

ciągnięciu warty honorowej przy katafalku 

przez 4-ch podoficerów 2-go pułku uł. roz- 

poczęła się msza żałobna. 

Po mszy nastąpiły  egzekwje, poczem 

utworzył " się znowu pochód na 

cmentarz. й 
Po przybyciu delegacje otoczyly grobo- 

wiec przy którym znów stanęła warta 2-go 

p. uł. Po odmówieniu krótkich modłów, za 

spokój duszy gen., delegacje złożyły wieńce. 

Pierwszy złożył wieniec imieniem 2 p. uła- 

nów — delegat tegoż puiku, rotmistrz Jan- 

kowski. Wygłosił on przytem krótkie prze- 

mówienie, w którem przytoczył w zarysie 

genezę powstania swego pułku, jego zasiu- 

gi w walkach o Polskę. Wkońcu šlubowal 

pozostač zawsze wiernym ideałom, wcielo- 

nym w życie przez gen. Dwernickiego na 

drodze spełniania twardego obowiązku żoł- 

nierskiego bez ogladania się 

Drugi zkolei przemówił inspek k 

ny. W mowie swej podniósł on we wznios- 

tych słowach „zasługi bohatera. Przemówie- 

nie to było naceczowane głębokim  patrjo- 
tyzmem i ukochaniem naszej szczytnej prze- 

szłości. ж 
Następny wieniec z 

wyrażając równocześnie 
żołnierskich słowach. 

Po zakończeniu 

  

   

   

  

    

  

  

     

        

złożył d-ca 22 p. uł., 
hołd w pięknych 

przemówień, burmistrz 

imieniem społeczeństwa zaprosił obecnych 

do miejscowej szkoły, „gdzie zostało przy- 

gotowane obfite przyjęcie. SĄ, 

Podczas obiadu zostały wzniesione toa- 

sty na cześć Prezydenta Rzeczypospolitej, 

| Marszałka Polski, miejscowego społeczeń 

stwa, duchowieństwa, wojska i wiele, wiele 

innych. В " 

Pod koniec obiadu odbyła sie wspólna fo 

tografja, poczem delegacje 2-g0 i 22-go p. 

p. ułanów odjechały do Brodów, żegnane 

serdecznie przez pozostających. ь 

Chwile te pozostaną na zawsze w pamię 

ci uczestników, tworząc jeszcze jedną nić, 

łączącą społeczeństwo z, wojskiem, jako 

spadkobiercami niezapomnianych wzorów 

naszej wielkiej przeszłości 
RADUŃ 

—Nadużycie w lasach państwowych w 

nadleśnictwie kaniowskiem. Od dwóch pra 

wie lat zaczęto władze państwowe alarmo- 

wać o pisaniu przez niektórch gajowych ma 

sowych protokułach nakładaniu kar na miesz 

kańców kilku wsi gm. Raduń, tak, że kary 

pov e doszły do rozmiarów prawie 20 

co spowodowało rozgoryczenie 

mi iców. Na skutek interwencji władz 

administracyjnych odbyła się pod przewod- 

nictwem p. dyrektora lasów państwowych 

      

| z Wilna, w starostwie lidzkiem, konferencja 

władz. państwowych w obecności p. nadleś- 

niczego Kuncewicza, któremu przedstawicie 

le gminy raduńskiej oświadczyli, że wiele 

kar jest niesłusznych i że ludność nie może, 

będac w strachu przed gajowymi, Się bro- 

nic, że ci gajowi uprawiają wrogą agita- 

cję wśród łudności, przeciw pracy w spół- 

dzielni mleczarskiei i kółku rolniczem  w- 

Skirejkach i Kasie Spółdzielczej w Raduniu, 

że gajowi teroryzuja tych czynnych pracow 

ników z pewyższych  organizacyj, karają 

tych którzy szli jako delegaci od wsi do 

władz państwowych ze skargami i kary do 

chodzą do kilkuset złotych. Obecny p. dy- 

rektor lasów państwowych przyrzekł, że p. 

nadleśniczy Kuncewicz, przeprowadzi docho- 

dzenie i dla uspokojenia opinii czterech ga 

jowych przeniesiono do innego nadleśni- 

ctwa, ale tyłko na dwa tygodnie. Pan nad- 

leśniczy Kuncewicz na skutek skarg tych po 

stanowił przeprowadzić śledztwo w sprawie 

nadużyć leśników. Każdy z leśników przy- 

słał po kilka zaufanych osób dla udzielenia 

o mim iaknajlepszej opinii i po tych docho- 

dzeniach gajowi powrócili na stanowiska 

swoje, a posterunek Pol. Państw. u kilku 

takich, którzy wydawali dobrą opinję O 

leśnikach wykrył bardzo dużą ilość drze- 

wa, skradzionego w lasach państwowych 
na terenach tychże gajowych. Ludność, wi 
dząc wielką niechęć pana nadleśniczego 

Kuncewicza do przeprowadzenia  prawdzi- 
wej rewizji w lasach państwowych zwróci- 
ła się przez posterunek Policji Państwowej 
w Raduniu do pana prokuratora mw Lidzie i 
obecnie prowadzi energicznie dochodzenia 
w Sprawie defraudacyj leśnych, gdzie wy- 
krytc ze sto pni sosny budulcowej, skradzio 

nej przez tegoż leśnika i jego znajomych 
Gajowy Žytkiewicz wybudował w bieżącym 

roku we wsi Wigańce dom, na który zu- 

żyto 90 m. sześć. budulca, a jak posterunek 

zbadał, własnego materjału posiadał zaled 

wie 35 m. sześć. czyli reszta pochodzi z po- 
wierzonego mu last państwowego. Jeszcze 

nie rozpoczęto dochodzeń u dalszych dwu 

  

  

    

  

oskarż leśników, straty Skarbu Pań. wyniosą szymieńskiego Kółka. 

SEAT ALI SIS T TIR SP NSA TAS W FDA TA LSA K IT I S III ITT 

mowač, pieniądze same lazły mu do 
iąk, z lotnika przeistoczył się w don- 
žuana i o jego miłostkach opowiadano 
szeroko. Lewin zapomniał o swojej pra 
wowitej żonie, którą zostawił był w 

  Panna Boll 

Ameryce. Panna Boll, przezwana „kró 
lową brylantów* opanowała jego ser 

  

DŹWIĘKOWY 
KINO - TEATR „H = L i 0 S$" 

Róg Wileńskiej i Ad. Mickiewicza. 
Telefon 9-26. 
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OSOBIŚCIE 
wystąpi w godzinach 

kowca polskiego „NA SY 
ską oraz udzielać będzie swoich   

  

     

S TYLKO DZIŚ: 
Królowa ekranów Polskich bohaterka obrazu „NA SYBIR" ' 

-Jadwiga Smosarska 
Н 46 podczas demonstrowania ci ) : zinac jodczas a jeszącego wieczorowych w kinie „Helios się niebywatem powodzeniem, džwię- 

Dziś początki seansów o godz. 
Ceny zniżone tylko na seansy o godz. 12-ej i 2-ej. 

     

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMI 
i KUPCÓW POLSKICH-w WILNIE 

NIEMIECKA 25. 
Załatwia wszelkie operacje wchodzące w zakres bankowości 

Przyjmuje wkłady oszczędnościowe od najdrobniejszych sum na wysokie 
oprocentowanie 

Wkłady są zabezpieczone majątkiem udziałowców Banku, wśród których 
większość stanowią właściciele nieruchomości m. Wilna. | 

BiR' i przywita publiczność wileń- 
autografów (włas ;oręcznych podpisów). 

12, 2-ej, 4, pp. 6, 8, 10.15   
MG 

EŚLNIKÓW 

— TEL. 7-87. 
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Na zasadzie pkt. 1 

iž zostaly 3 złożone przez: Jadwigę 
skiego, 

  24 cianach przy ul. Baranowskiej nr. 

Szymkołowicza i Jana Brysa 

   

Gara, Jemi 
wicza, Moj 

    

z nich odpisy." 
Przewodniczący Okręgowej Koniisji ur. 64 w Święcianach 

do kilku tysięcy złotych, są przypuszczenia 
że wielu piotokułami na mieszkańców gm. 
Raduńskiej pokrywali leśnicy zdefraudowane 
przez się drzewo. Dziwne jest, jak wykazu- 
ją dochodzenia, że gajowi posiadali cechę 
do cechowania pni i cechowano je bez nad-. 
zoru leśniczego. Pan nadleśniczy  Kunce- 
wicz zamiast ułatwić dochodzenia posterun 
kowi policji w Raduniu, mając już niezbite 
dowody nadużyć, zawzięcie bronił tychże ga 
jowych i nie zawiesił icn w czynnościach 
służbowych, na co z wielkien zgorszeniem 
patrzy ludność miejscowa. 

POSZUMIEŃ 

— Walne zebranie Kółka Rolniczego. 
„Nadzieja* w Poszumieniu odbędzie się 8 
b. m. w lokalu tut. szkoły powszechnej. 

Na zebranie zapowiedział swe przybycie 
p Polkowski — poseł do Sejmu i członek po 

(i. £. t.) 

Najpraktycznieįszy Prezeni na Gwiazdkei! 

MALY REMIKGTONI 
DLA MATKI 

DLA CORKI 

Tew. Przem. Handlow. 

Block = Brun S. a. 

Oddział w WILNIE, ul. Mickiewicza 31, 

Wyb. do Sejmu podaję do wiadomości, 

S zamieszkałych w N. Święcianach 
Zofję Wieliczko, Jadwigę Wieliczko, zamieszkałych w N. Święcianach przy 
ul. Baranowskiej nr. 24, Józefa Jasińskiego, zam. w Święcianach przy ul. 
Strunońskiej nr. 40, Toczyłową Krystyne, zam. w Święcianach przy 
Strunońskiej nr. 40, Jana Kuźniecowa, zam. w Święcianach przy ul Stru- 
uońskiej nr. 36, Antoniego Naruszewicza, zam. 3 
duciskiej nr. 31, Wtadyslawa jarmuła i Annę Jaimut zam-łych w N. Świę- 

a L „ Albina Harbula zam. we wsi 
dzieiszki, gm. Łyntupskiej, pow. Święciańskiego, Bronisława Woj 
zam. w Święcianach przy ul. 3-go Maja, nr. 5, Michała Klimaszewskiego, 
Jozefa Wilczyńskiego, Bronisława Ostrowskiego, Antoniego Bondara, Jana 

y zamieszkałych w m. Łyntupy, gm. Łyntup- 
skiej, pow. Święciańskiego, Fabjana Kibickie. 
zam.«w Faworach gm. Łyntupskiej, pow. Ś 
Macieja Szymkowicza, Stanisława Bals 
Harbula zamieszkałych we wsi Kazno 
Ażurojściu, Buciutę Adama, zam. w Wieliczkach, Franciszka Fiedorowicza, 
ikodema Żuromskiego, Jana Żuromskiego, zam. w Popielikach I, Ludwika 

Fiedorowicza, zam. we wsi Popieliki, Leona Wojciechowicza, zam. w zaść. 
Wincentowo, Jerzego Witkowskiego, Jana Kojrę, Anatolego Gajewskiego, 
Kamilję Pietkiewiczową, Józefa s. Aleksandra Bondara, 
skiego, Aleksandra Įachimowicza, lózefa Klimaszewskiego, 

i ana Nikitina, Bronisława Jakubowskiego, Kazimierza Lacho- 
za Maubera, Antoniego Piotrowskiego, Antoniego Kowalew- 

skiego, zamieszkałych 'w m. Łyntupach, Kirjana Cwietkowa, lermołaja Tie- 
rientjewa, zam. w Apidamach, Franciszka Pierchorowicza, zam. w z. Na- 
ruszyszkach, Antoniego Pierchorowicza, zam. w Naruszyszkach, Napole- 
ona Sawickiego, zam. w Nowymi - Dworze, Aleksieja Mażutę, zam. w zaść. 
Hory, Justyna Chmyłkę, Bolesława Chmyłkę, zam - łych w Czepaniszkach, 
Jerzego Piotrowskiego, zam. w zaść Wincentowo, Jana Kojrę, zam. we 
wsi Kojry, Minę Tomilin, zam. we wsi Bielaniszki, Józefa Nosowskiego, zam. 
w zaść. Niżeliszki, Tomasza Misiuwianca, zam. w zaść. Hołyszyszki wszy- 
scy z gminy Łyntupskiej, pow. Święciańskiego protesty o unieważnienie 
wyborów w Okręgu Wyborczym nr. 64. W ciągu 14 dni od dnia dzisiej- 
szego wolno wnosić do Okręgowej Komisji Wyborczej ur. 64 w Święcia- 
nach zarzuty przeciwko treści i protestów. Przed upływem oznaczonego ter- 
rinu, każdy wyborca mo.e przeglądać protesty w lokalu komisji i czynić 

@ 

DLA OJCĄ 

DLA SYNA 

w WARSZAWIE 

tel. 3-75. 

  

i 2 art. 103 Ord. 

Zlotkowską, Franciszka  Złotkow- 
przy ul. Baranowskiej nr. 25, 

ul. 

  

w Łyntupaci: przy u: Cho- 

    

Kazno- 
icza 

go i Romunalda Buciuto, obaj 
jięciańskiego, Albina Harbula, 
Józefa  Rudzika, Aleksandra 

iszki, Marję Kuryłło, zam. w 
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Reparujemy 
APARATY 

SŁUCHAWKI 
AKUMULATORY 

MASZYNY DO PISANIA 

ARYTMOMETRY 

Ładowanie akumulatorów 

Największe warsztaty radjowe 

CENY BEZKONKURENCYJNE 

Inż. KIERSNOWSKI 
i KRUŻOŁEK 

WILNO, ul. Mickiewicza 23. tel. 5-60 

  

cem i trochę porttelem, — w miarę, w 
miarę oczywiście... Lewin nie stracił 
dobrego humoru ani zamiłowania do 
ryzykownych przedsięwzięć. Napraw- 
dę nie wiadonio co jest bardziej ryzy - 
kowne : lecieć przez Atiantyk samo- 
lotem czy wyrabiać fałszywe żetony. 
Otóż to jest właśnie ta nieprzyjemna 
przygoda, która spotkała naszego bo- 
hatera w Wiedniu. — Trzy lata temu 
Wiejeń pamiętał go jak wjeżdżał niby 
Aleksander Palestyński, kilka dni 
temu.... Boże jak ta fortuna kołem się 
toczy! 

Lewina aresztowano i osadzono w 
centralnem więzieniu w Wiedniu, pod 
zarzutem wyrabiania fałszywych żeto- 
nów francuskich domów gry. Taki 
haj! taka sensacja! Zdobywca Ocea- 

nu! I tak się wszystko nagle stało. Le- 
win przesiedział całych dni dziesięć w 
więzieniu. Dwai jego obrońcy biegali 
jak oparzeni. Wreszcie prokurator zgo 
dził się wypuścić Lewina za kaucja 
180 tysięcy franków. jeżeli Lewin przez 
czas swego tryumfainego objazdu 
Europy zapomniał był o swojej prawo 
witej, „rodzonej*, żonie to w dzień о- 
puszcze nia przykrej celi napewno ją 
sobie przypomniał. Przyjaciół poznaje 
się w biedzie -— mówi przysłowie, a 
żona, Gracja Lewinowa, okazała się 
większą przyjaciółką od wszystkich 

„przyjaciółek*. Kabel amerykański 
przetransmitował owe 180 tysięcy i 
Tewin został zwolniony. 

Dnia tego o godzinie 3 po południu 
przed wrotami więzienia zebrało sie 
kilku dziennikarzy, którzy spostrzegli 
elegancko ubranega młodego człowie- 
ka, w granatowci marynarce i ciemnyti 
kapeluszu. Lewin był strasznie przy- 
gnębiony. Przecież tak nieprzyjemnie... 
Spotkało go dwóch jego obrońców, 
adwokatów, oraz przyjaciel Szteg.er, 
dyrektor jednego z amerykańskich to- 
warzystw filmowych. Cóż za ironja lo- 
su: Szteger przyjechał po Lewina w 
świetnem, luksusowem aucie, tem sa- 
mem aucie... ach! które Lewin w złote 
dni sławy i bogactwa, bezpośrednio 
po przelocie podarował Sztegerowi z 
ciepłej rączki. W każdym razie przyje- 
chał po niego, a panna Mabel Boll 
naprzykład wcale nie uważała za sto- 
sowne wyjeżdżać z Paryża, ażeby spo 
tykać swego kochanka na progu wię- 
ziennej bramy. — Lewin westchnął 
bardzo cieżko, gdy to skonstatował. 

Naturalnie Lewina otoczyli dzien- 
nikarze. fak to było? — Słyszeliśmy 
co mówi prokuratura, ale się, (oczy- 
wiście) wierzyc nie chce... Lewin jest 
hardzo zmęczony, Lewin o niczem mó- 
wić nie chce, Lewin jest oburzony. Ale 
dziennikarze nie dają za wygranę.   

Tajemnica morderstwa na Krakowskiem | 
Przedmieściu 

TRZECI DZIEŃ ROZPRAWY 

Sprawa morderstwa Centnerszwera nie 
przestaje zaciekawiać żywo — publiczności, 
która w dalszym ciągu zapełnia salę roz- 
praw w Sądzie Okręgowym. istotnie proces 
domniemanych sprawców zbrodni i napa- 
du na Krakowskiem Przedmieściu, stanowi 
ciągle jeszcze powikłaną zagadkę kryminal- 
ną, na którą przewód sądowy rzuca bardzo 
niewiele światła. 

Z jednej strony bowiem świadkowie o- 
skarżenia ustałają szereg okoliczności, obcią 
żających oskarżonych, niektórzy  Świadko- 
wie zdają się dostarczać nawet pełnych do- 
wodów winy podsądnych, z drugiej jednak 
strony obrona rozporządza obfitym mater- 
jałem, przemawiającym na rzecz oskarżo- 
nych. Między zeznaniami świadków  za- 
chodzą ciagłe sprzeczności nietylko zresztą 
między zeznaniami poszczególnych  Świad- 
ków, lecz nawet miedzy tem, co jeden i ten 
sam Świadek zeznawał w śledztwie, a о- 
becnie na rozprawie. Główny świadek oskar 
żenia, Kołtun, zawiódł oczekiwania i nie do- 
starczył sądowi tego materjału dowodowe- 
go, jakiego się od niego spodziewano; Kot- 
tun platał się w zeznaniach, mieszał, kręcił, 
sprawiając jak najgorsze wrażenie. Szereg 

świadków obrony stwierdził, zdawałoby się, 
alibi oskarżonego Konstantego Pystki. 

KOŁTUN ZAPLĄTANY. 
„Wczoraj tczeci dzień rozprawy zepełniły 

końcowe zeznania świadków. Pierwszy ze- 
znawał kom. Przygoda, który stwierdził 
wbrew zeznaniu Kołtuna, że ten zgłosił się 
do niego z własnej woli, przez nikogo nie 
wzywany i wskazał na Stańczyka, jako na 
jednego z uczestników zbrodni w kantorze 
Centnerszwera. 

. Kołtun natomiast twerdził kategorycznie, 
że nie on zwracał się do policji, ale zet- 
knął się z władzami Śledczemi dopiero po 
aresztowaniu go za awanturę uliczną. 

Przewodniczący: — Czy już wtedy, gdv 
Kołtun zwracał się do pana, było ogłosze- 
nie o nagrodach? 

— Tak było   odpowiada kom. Przy- 

y pan nie wyczuł, że Kołtunowi 
chodzi o nagrodę? 

— Trudno mi powiedzieć, Są tacy lu- 
dzie, ktorzy odrazu przychodzą do nas z 
byle czem i żądają pieniędzy, są też ideow- 
cy, którzy bezinteresownie składają zezna- 

Wszyscy spodziewają się _ konfrontacji 
kom. Przygody z Kołtunem. Obrona jednak 
zrzeka się konfrontacji. 

DEMONSTRACJA OBRONY. 
Po krótkiej przerwie obrona składa de- 

mionstracyjny protest przeciwko ubraniu 
oskarżonych ,w strój aresztancki i domaga 
się zwrotu ubrań cywilnych. 

Następnie dr. Irena Ulanowska, lekarka 
więzienna, składa zeznania o obdukcji po- 
bitei Peciakowej. 

— (Co pani stwierdziła? 
-— Krwawe wylewy r'a wewnętrznej i 

zewnętrznej stronie ust oraz duże fioleto- 
we since na udach i poniżej pośladka. 

— Czy może pani wymienić narzędzia. 
od których pochodziły te ślady? 

— Było to narzedzie o dużej 
ni. Uderzenia były silne, 

— Czy miejsca były wybierane? 
-— Nie, uderzenia byty gdzie popadło. 
Świadek Aleksandra 7brożkowa, kuzyn- 

ka Agaty Peciakowej, potwierdza również, 
że kiedy Peciakowa przyhyła do niej z 
wywiadowcami, zauważvła na niej ślady 
pobicia. Peciakowa byta tak przelekniona, 
že chwilami гофНа wrażenie, iż postradała 
zmysły. 

Zbrożkowa mówi datej: — Byłam wte- 
dy bardzo przestraszona bo jeden z tych 
fanów, którzy prowadzi: Peciakowa, po- 
wiedział mi, że ręce i nogi mi połamie, je- 
żeli nie powiem, gdzie ukryiam pieniądze. 

— A czy przy pani nie Lili Peciakowej? 
— Owszem, w mojem mieszkaniu dali 

dej w twarz. A potem jak mnie zabrali do 
urzędu śledczego to widziałam i słyszałam, 
że je tam jeszcze bili. Siyszatam dobrze, 
bo to było tylko przez ścianę. Krzyczała 
wtedy: Pawle, Pawle! 

— (Czy to był jednostajny krzyk, 
też poszczególne wykrzykniki? 

— Nie, to były krzyki tak przeraźliwe 
i bolesne, że zrobiło mi się niedobrze. 

ZEZNANIA JAK Z NUT. 
Następują zeznania świadków obrony, 

jak Lisowskich, Szatkowskich Parola, Ja- 
błońskiego i in. Jest ich 26. Wszyscy pra- 
cownicy cegielni w  Oborach Cegielnych. 
Zgodnym chórem podają z dokładnością 
godziny, minuty i określają wszelkie czyn- 
ności dnia krytycznego Konstantego Pyst- 
ka. Charakterystyczne jest, że wszyscy 
zgodnie oświadczają że z Konstantym Pyst- 
ką w tym czasie, gdy zabijano Centnerszwe- 
ra, grali w karty. Dziwny szał karciany 
ógarnął tego dnia świadków alibistów. 

Gdy ich zapytano o jakieś inne daty, 
np. o datę dnia dzisiejszego lub wczoraj- 
„szego nikt nic nie pamiętał. ` 

Zeznania te czyniły wrażenie, że są przez 
kogoś wyreżyserowane. 
. Zeznania pozostałych świadków nie roz- 
iaśniły mroków, w jakich tonie tajemnica 
morderstwa b.p. Centnerszwera. 

Oskarżeni wypierają się nadal winy, po- 
licja popiera swoje zeznania. 

powierzch- 

    

  

czy 

  

A więc panowie: to żebym był fał- 
szerzem pieniędzy to jest nieprawdą. 
Dziennikarze są pełni współczucia, do 
skonale rozumieją, że Lewin jest nie- 
winny, że taki porządny i odważny 
człowiek nie mógłby czegoś podobne- 
go zrobić, że ten prokurator nie wie- 
dzieć poco się czepia, że policja robi 

  

zaraz z igły widły i z temi żetonikami 
wyszło jakoś dziecinnie... ale jakże 
tam było? — Proszę panów, myśleli, 
że jestem fałszerzem pieniędzy dlate-- 
go, że słabo mówie po niemiecku. — 
ilm. — W żaden sposób nie mogłem 
wytłumaczyć austrjąackiemu policjanto 
i, że nie jestem fałszerzem. — Aha, 
austrjackie porządki! Słuchamy dalej. 
—— Otóż trzeba panom wiedzieć o mo- 
iej największej tajemnicy, którą dopie 
ro teraz wyjawiam: prz ygotowywałemi 
ro teraz wyjawiam: przygotowywałem 

PRZEMÓWIENIA 
Świadkowie zbadani. Sąd wysłuchuje 

przemówień stron. 
. Zabiera głos prokurator  Baciarelli 

wiąc: 
-—— Oskarżeni przyznali się do winy — 

to nie znaczy, aby byli winni. Ale wystar- 
czy subtelna analiza ich przyznania, aby 
dojść do przekonania, że są winni. 

Obrońca oskarżonych adw. Wilhelm H. 
Ostrowski, zaczyna swe przemówienie od 
iego, że ra sali sądowej odbywają się dwa 
procesy. Jeden oficjalny, gdzie oskarżycie- 
lem jest pan prokurator; drugi nieoficjalny, 
gdzie oskarżycielem jest opinia publiczna. 

— Nie połemizuję z panem  prokurato- 
rem: oskarżeni przyznali się do winy, ale 
dlatego, że są niewinni. Przyznali się pod 
presją fizyczną i moralna. 

Dalej obrońca: kolejno alibi 
wszystkich oskarżonych. 

„PAN PROKURATOR ZRZEKŁ SIĘ 
OSKARŽENIA“ 

ieważ pan prokurator zrzekł się 
oskarżenia — zaczyna drugi obrońca, adw. 
Zygmunt Hotfmokl-Ostrowski. 

— Ależ pan prokurator 
wcale 
czący. 

— Wiedziałem, że pan przewodniczący 
mnie sprostuje, ale takie wrażenie odnio- 
słem z całokształtu przemówienia p. proku- 
ratora i dlatego użyłem tego paradoksalne- 
go zwrotu. 

Następnie obrońca zaznacza, że sędzio- 

mó- 

omawia 

  

pan nie zrzekł się 
oskarżenia — przerywa przewodni- 

wie są dziś tym zniczem, który strzeże 
praworządności w Polsce. 

„OSTATNIE SŁOWO* 

Było ono krótkie i lakoniczne: 
— Ještešmy niewinni: — brzmiały za- 

chrypnięte głosy, wyrywające się ze Ściśnię 
tej krtani. 

WYROK 
Mocą jego wszyscy oskarżeni: Konstan- 

ty Pystka, Mieczysław Pystka, Paweł Stań- 
czyk i Agata Pietrzak zostali uniewinnieni. 

Konstanty Pystka wyciągnał ręce do Są- 
du... Twarze oskarżonych, szare — twarze 
więźniów rozświetlity się wewnętrzną, głę- 
boką radością. 

Dziś rano opuszczą mury więzierne. 

MOTYWY 
Następują krótkie motywy, które refe- 

ruje przewodniczący. 
Motywy podk*eślają, że Sąd nie dał wia- 

ry kłamstwom „rewelatora* Kołtuna, przy- 
jjl natomiast za prawdziwe zeznania dłu- 
giego szeregu alibistów. 

Pierwotne vznanie się oskarżonych 
Sąd uznał za ziożone w stanie depresji du- 
chowej... 

    
* z * 

Tajemnica okrutnego morderstwa nie 
została wyjaśniona. 

BANK 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 

ODDZIAŁ w WILNIE 

Ul. Śniadeckich Nr. 8. 

  

Przyjmuje wkłady na książeczki 

okazicie- 

imienne — od I zł. 

oszczędności płatne 

lowi oraz 

począwszy przy oprocentowaniu 

7 proc. w stosunku rocznym. 

Opłaty stemplowe ponosi Bank 

| A 

Popierajcie L.0.P.P. 
ANNA NON WY 
LRiAALA AA 

WYBOROWE 
NA CZYSTYM MIODZIE 

w KILKUNASTU GATUNKACH 

poleca 

E. WEDEL 
Tų 

wałem w największym sekrecie. W naj 
większym też sekrecie udałem się do 
grawera Franca More i obstalowałem 
pewną iłość dwufrankowych i jedno- 
frankowych monet francuskiej izby 
handlowej. — Co to ma wspólnego 
jedno z drugiem? — a właśnie, że ma. 
Po udanym przelocie zamierzałem ob- 
darować szereg wybitnych osobisłości 
bardzo oryginainemi medalami, właś- 
nie kroju tych monet, które obstalo- 
wałem. Ci głupi policjanci myśleli, że 
chce puszczać te monety w obieg, osły! 
Rzeczywiście okropnie naiwni ludzie... 

Lewin mówi, że zamiar nowego lo- 
tu tak dalece utrzymywał w tajemni- 
cy, iż nawet pa osadzeniu go W, wię- 
zieniu i w obliczu grożącego niebezpie 
czeństwa nie chciał o tem pisnąć ani 
słowa. Wzbudzało to jeszcze większe 
podejrzenie ze strony władz austrjac- 
kich. Doczekały się one tymczasem 
180 tysięcy franków i poprosiły jesz- 
cze Lewina o mały karteluszek - zo- 
bowiązanie, że nie opuści Wiednia. 
Lewin dumnie odpowiedział, że jak- 
kolwiek potrzeba takiego zobowiąza-7 
nia wydaje się mu śmieszną, to jednak 
obiecuje stawić się na każde wezwa- 
nie policii. 
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P.KO.adzieńoszczędności 
Od czasu ukonstytuowania się Mię 

dzynarodowego Instytutu Oszczędno- 
ściowego, w skład którego wchodzą 
przedstawiciele 43 państw, rocznica 
ukończenia pierwszego zjazdu w Med 
jolanie (31 października 1924 r.) jest 
uroczyście obchodzona przez wszy- 
stkie niemal państwa europejskie.Ob 
chód dnia oszczędności posiada szcze 
gółnie wielkie znaczenie, pomijając bo 
wiem fakt, że jest on przeznaczony 
do intensywnego krzewienia idei 
oszczędności, która jest podstawą dob 
robytu każdego państwa i świade- 

„ctwem dojrzałości gospodarczej jego 
j obywateli, dzień ten, to wielki krok 
naprzód na drodze zbliżenia gospodar 
czego narodów i dowód solidaryzacji 
iędzynarodowej w dziedzinie tak 

ważnej, jak wewnętrzna kapitalizacja 
rodzimych zasobów pieniężnych. 

Polska, biorąca czynny udział w 
pracach Międzynarodowego Instytutu 
Oszczędnościowego, obchodzi Dzień 
Oszczędności w roku bieżącym -wyjąt 
kowo dopiero w dniu dzisiejszym. 
Dlatego też zabieramy głos'w tej spra 
wie, by poinformować społeczeństwo 
6 zdobyczach, uzyskanych na tem po 
lu w ciągu paru ostatnich lat. 

Wewnętrzna kapitalizacja możliwa 
jest tylko przy ustabilizowanym, trwa 
łym pieniądzu, to też w Polsce 
wzrost wkładów oszczędnościowych 
zaczął się przejawiać dopiero po roku 
1924. 

Pod względem wysokości łącznej 
sumy złożonych oszczędności stoimy 
jeszcze na dalekiem miejscu w szere- 
gu państw zachodnio - europejskich, 
jednakże szybki wzrost wkładów — о- 
szczędnościowych, zwiększających się 
corocznie, pozwala przypuszczać, że 
za lat parę zajmiemy pod tvm wzglę- 
dem miejsce, odpowiadające powadze 
naszego Państwa. : 

Podstawą tego twierdzenia może 
służyć fakt, że kiedy w r. 1926 łącz- 
na kwota wkładów  oszczędnościo- 
wych wynosił.a wszystkiego 170 milj. 
zł, to w obecnym momencie kwota 
ta przekracza sumę miljarda złotych, 
to znaczy, że w ciągu ostatnich 4 lat 
suma wkładów oszczędnościowych po 
większyła się u nas prawie sześcio- 
krotnie. 

Najlepsze wyniki w tym szlachet- 
nym wyścigu pracy społeczno - gos- 
podarczej uzyskała Pocztowa Kasa O- 
szczędności (P. K. O.), ta najwięk- 
sza instytucja oszczędnościowa w Pol 

Yśce, która poszczycić się może nastę- 
| pującemi wynikami: 

51/1 — 1925 r. 12 milj. zł. 
» — 19265 ZE 55 
„ — 1927 ,, Gia, 
bu ОВ 122 20 
„ — 1929 ,, ТЕЫ 

1/ХЕ - 1930 ,, 23% 504 
Cyfry te najlepiej mówią za sie- 

bie, 
Wkłady oszczędnościowe powierzo 

ne tej instytucji wzrosły prawie 20- 
krotnie, a nieukończony rok bieżący, 
pomimo niepomyślnych konjunktur go 
spodarczych, zaznaczył się dalszym 
wzrostem wkładów oszczędnościowych 
Wzrost ten w ciągu 10 miesięcy r. b. 
wyniósł 33 proc. ogólnej sumy wkła- 
dów, złożonych w P. K. O., od jej 
założenia do roku 1929, 133 proc. w 
stosunku do przyrostu z roku zeszłe- 
go: 

Objektywnie porównując ogólny 
wzrost wkładów oszczędnościowych 
w Polsce i wyniki, osiągnięte przez 
P. K. O., mimowoli nasuwa się py- 
tanie, jakie czynniki wpłynęły na tak 

wielką różnicę wzrostu wkładów tej 
instytucji i instytucyj o pokrewnym 
zakresie działania?. 
‚ Rozwiązanie tego zagadnienia sta- 
je się tembardziej interesujące, jeże- 
li weźmiemy pod uwagę fakt, że P. K. 

*-0., jako instytucja solidna, nie licy- 
tuje się odsetkami od wkładów oszczę 
dnościowych, jak to czynią nieraz in- 
ne instytucje. 

Objaw ten można wytłumaczyć ol- 
lizymiemi udogodnieniami, które po- 

siadają właściciele wkładów oszczęd- żeczek 6 zostaje 
nościowych w P. K. O., świetną or- 
ganizacją tej instytucji, oraz specjal- 
nej polityce finansowej, stosowanej 
przy lokowaniu wkładów P. K. O., 
które, przynosząc mniejsze odsetki, da 
ją jednocześnie największą gwaran- 
cję i bezpieczeństwo powierzonym ka 
pitałom. 

100 największych wygód, z  któ- 
rych korzystają uczestnicy obrotu о- 
szczędnościowego P. K. O., należy za 
liczyć  przedewszystkiem możność 
wpłacania oszczędności w każdym 
urzędzie pocztowym na terenie całego 
państwa bez względu na miejsce wy- 
stawienia książeczki oszczędnościo- 
wej. 

Fakt ten posiada doniosłe znacze- 
nie, gdyż umożliwia klientowi dyspo- 
nowanie swemi oszczędńościami w 
każdej prawie miejscowości kraju 
(stale wzrastająca ilość urzędów pocz 
towych dochodzi obecnie do 4.000). 
oraz zwalnia posiadacza książeczki od 
konieczności wożenia ze sobą pienię- 
dzy. 

Drugim czynnikiem, wpływającym 
na popularność P. K. O. jest świetna 
organizacja tej instytucji, która umoż- 
liwia składanie oszczędności w  naj- 
rozmaitszych iormach, a więc: na 
zwykłą książeczkę wkładkową, oszczę 
dńości w złotych w złocie, oszczędno- 
ści premjowane, polegające na tem, 
że składający po 8 zł. miesięcznie bie 
rze udział w losowaniach tych ksią- 
żeczek, przyczem na każde 1000 ksią 

wyłosowanych, a 
właściciele ich otrzymują premię w 
wysckości zł. 1000. — bez względu 
na ilość  uskutecznionych  wplat. 
Oprócz tego P. K. O. przyjmuje je- 
szcze wkłady oszczędnościowe w wa 
lutach obcych (emigracjne), oraz t 
zw. wkłady ze specjalnem przeznacze 
niem, np. na pogrzeb i t. d., polega- 
jące na tem, że wpłacający określone 
wkładki otrzymuje w określonym cza- 
sie umówioną suinę. 

Odmienną iormą oszczędności są 
ubezpieczenia na życie w P. K. O., da- 
jące możność zabezpieczenia sobie sta 
rości, zabezpieczenia bytu rodzinie na 
wypadek Śmierci, oraz t. zw. ubez- 
pieczenia posagowego polegającego na 
ubezpieczeniu na korzyść dziecka po 
dojściu jego do określonego wieku. 

Ten dział pracy zyskał sobie w 
krótkim czasie olbrzymią popularność, 
czego najlepszym dowodem jest, że w 
ciągu 2 i pół lat suma ubezpieczenio- 
wa wzrosła do zawrotnej, jak na na- 
sze stosunki, kwoty 80 miljonów zł. 

Charakterystyczną cechą ubezpic- 
czenia na žycie w P. K. O. jest, že 
dokonywane są one bez badania le- 
'karskiego. Ubezpieczyć się można w 
każdym urzędzie pocztowym, oraz, że 
na wypadek śmierci ubezpieczonego, 
spowodowanej wypadkiem, P. K. O. 
wypłaca podwójną sumę ubezpiecze- 
niową. 

Niewątpliwie względy powyższe 
wpływają w dużej mierze na rozwój 
P. K. ©., której organizacja wewnę- 

uzna, a przedewszystkiem iście ame- 
rykańskie tempo pracy spowodowały, 
że zaliczyć ją można do największych 
i najlepiej zorganizowanych instytucyj 
oszczędnościowych w Europie. 

Decydującym jednak czynnikiem, 
który spowodował rozkwit P. K. O., 
jest polityka finansowa tej instytucji. 

Podstawą tej polityki jest danie ab- 
solutnej gwarancji i pewności powie- 
rzonym kapitałom, oraz zachowania 
dla nich możliwie największej płyn- 
ności. 

Fundusze, złożone w P. K. O., 
wracają do społeczeństwa i wydatnie 
ożywiają życie gospodarcze kraju, ale 
w formie kredytu, zagwarantowanego 
papierami wartościowemi, są 'to t. zw. 
kredyty lombardowe. 

Inną formą lokat są liczne nieru- 
chomości, oraz papiery wartościowe 
w złotych 'w złocie, zakupywane 
przez P. K. O. na własny rachunek. 

Ten system lokat przynosi wpraw- 
dzie mniejsze oprocentowanie, daje 
jednak największe bezpieczeństwo i 
jednocześnie zapewnia możność szyb- 
kiego uruchomienia kapitałów w razie 
potrzeby. 

Te względy. a przedewszystkiem 
pewność i bezpieczeństwo, spowodo- 
wały zaufanie. którem darzy  społe- 
czeństwo Pocztową Kasę Oszczędno- 
ści co znalazło swój wyraz w niepro- 
porcjonalnie szybkim wzroście powie- 
rzanych wkładów tej zasłużonej pla- 
cówce społeczno - gospodarczej. 

W. Świątecki 
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PRZEPOWIEDNIE NA ROK 1931 
POWIETRZNA DOROŻKA— STRASZLIWE KATASTROFY — EPIDEMJA Z BAŁKANÓW. — RAK BĘDZIE ULECZALNY. 

Jak zwykie o iej porze roku, rozmaici a- 
strologowie i jasnowidze starają się zaspo 
kojć ciekawość swiata przez ogłaszanie ho- 
roskopów na rok następny. Oto kilka z tych 
przepowiedni: 

Astrolog paryski Abel jest najwidoczniej 
optymistą, wyczytuje bowiem w gwiazdach 
prawie wyłącznie zdarzenia pomyślne, a 
zwłaszcza wielkie postępy w zakresie tech- 
niki, których punktem wyjścia ma być, о- 
czywiście Francja. Tak więc wynalazcy 
irancusk iemu ma się udać rozstrzygnięce 
w roku przyszłym zagadnienia helikopteru, 
tj. samolotu, mogącego pionowo wznosić 
się w przestwór i pionowo również opusz- 
czać się na zieinię. W ten sposób byłaby 
rozstrzygnięta kwestja dorożki powietrznej, 
gdyż helikopter mógłby się opuszczać na 
pierwszy lepszy dach płaski i na newielkie 
lotniska, położone w śródmieściu. 

Drugie odkrycie, rewolucjonizujące tech 
nikę, ma być dokonane w Ameryce i pole- 
gać ma na bezpośredniej przemianie  cie- 
pła promieni słonecznych w prąd elektrycz- 
ny, wskutek czego ma się otrzymywać 
wać małym kosztem elektryczność w ilości 
nieograniczonej. 

1 pod względem politycznym Abel żywi 
nadzieje różowe. Twierdzi, mianowicie, że 
nastąpi pojednanie pomiędzy Francją a 
Niemcami, czego skutkiem będzie utworze- 
n'e sojuszu francusko - niemieckiego prze- 
ciwko Rosji. й 

W przeciwienstwie do p. Abla jasno- 
widzka paryska, pani Fraya, przepowiada 
straszliwą katastrofę która wydarzy się w 
Paryżu i okryje żałobą całą Francję. Ma to 
bvć pożar teatru, o wiele  przewyžszają- 
cy rozmiarami katastrofe Ringtheatru w 
Wiedniu. Pożatem jeszcze rok 1931-y ma 
być widownią katastrof w innych także kra 
jach. Tak np. w Niemczech, serja kata- 
strof kopalnianych, która zaczęła się w roku 
bieżącym, ma mieć ciąg dalszy w roku przy 
szłvm, a rozmiary tych katastrof będą bez- 
przykładne, 8 

Inny zaś przepowiadacz, p. Violet, ty- 
tułujący się „historionomem', idzie nawet 
jeszcze dalej w swych czarnych przewidy- 
waniach, gdyż twierdzi że w 1931 r. ogarnie 
cały świat, wychodząc z półwyspu Bałkań 
skiego, nowa  epidemja, przypominająca 
słynną „hiszpankę". Początkowo lekarze tę 
dą wobec tej zarazy bezradni, w końcu 

  

wszakże powiedzie się paryskiemu Insty- 
tutowi Pasteura odkryć jej bakcyle i wy- 
naleźc srodek zaradczy. 

Wobec tej przerażającej przepowiedni 
p. Violeta, pocieszające są przewidywania 
astrologa amerykańskiego, p. Lee, przepo- 
wiadającego właśnie na polu hygjeny po- 
stępy wielkie. Zdaniem, mianowicie, p. Lee, 
w 1931 r. wynaleziony będzie środek pew- 
ny przeciwko strasznej chorobie raka. 

W zakresie techniki mają być w 1931 r. 
niezwykle czynni zwłaszcza wynalazcy @- 
merykańscy i niemieccy. W jednym z nie- 
mieckich  unwersytetów prowincjonalnych 
ma być odkryty nowy gatunek promieni, 
przewyższający pod względem fizykalnym i 
lecznicz. kilkaset razy promienie Roentgena. 

Współzawodnik p. «ee, jasnowidz i astro 
log Whitecomb, widzi śmierć dwu naczelni- 
ków państw w Europie, wielką katastrofę 
w Paryżu (co się zgadza z przepowiednią 
pani Fraya) i dwa krachy na giełdzie no- 
wojorskiej, a pod względem technicznym 
rok 1931 ma się upamiętnić pierwszym wzlo 
tem do wysokości przeszło dwudziestu kilo 
metrów. Drugi taki wzlot ma się skończyć 
niepomyślnie. 
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WYTRWAŁA PRACA I ROZUMNA OSZCZĘDNOŚĆ, TO JEDYNA DROGA DO ZABEZPIECZENIA SOBIE DOBROBYTU, 

     
       

(-) JÓZEF KOROLEC 
Prezes Zarządu 

Z MAŁYCH O$ZCZ 

Komunalna Kasa 

ZABEZPIECZENIA RODZINY I ZDOBYCIA LEPSZEJ PZYSZŁOŚCI. 

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI m. WILNA 
UL. MICKIEWICZA 11. 

ZAŁOŻONA W MAJU 1929 ROKU 
Wkładów w dniu l Stycznia r. b. posiadała . 

6 Grudnia r. b. posiada „). . . . 

ĘDNOŚCI ROSNĄ WIELKIE KAPITAŁY 
META że Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Wilna 
daje Ci absolutną pewność, że zaoszczędzone grosze nie zmarnieją, a wzrosną, gdyż %a wkłady i ich oprocentowanie ręczy MIASTO 

” 

Zt. 1594.658.27 

3910.107.29 ” 

catym swoim majątkiem 

Oszczędności Miasta Wiin 
czynna także w godzinach wieczorowych 

  

  

Kasa czynna codziennie przed południem od 9 tej do 1.30 i od 6.30 do 8-ej po południu. 

Kasa przyjmuje wkłady poczynając od 1-go złotego przy oprocentowaniu 9 proc. w stosunku rocznym. 
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XXXVII. ROMANIZM NIEMIECKI. 
wy ustrój społeczno - polityczny, zapocząt- 

kowany przez Karola Wielkiego pod koniec 

No- 

VIII w. w ówczesnem państwie Franków. 

wytworzył nową sztukę, której kolebką a 

później główne ognisko znajdowało się nad 

Renem. Nawracanie na wiarę  chrześcijań- 
ską plemion germańskich i frankońskich, 

prowadzone nader energicznie przez Karola 

W., przy pomocy zakoru benedyktynów, 

wywołało potrzebę budowy licznych koś- 

ciołów pod bezpośredniem kierownictwem 
architektonicznem zakonników, co w znacz 

nym stopniu przyczynia się do ujednostaj- 

nienia typów i form. Kościoły IX i X-go 

wieków,  nieskamplikowane w układzie i 
dość prymitywne w wykonaniu, zadawal- 
niają się stropem drewnianym w nawie 
środkowej, a często i w nawach bocznych, 
dwupiętrowych z t.zw. „emporami*, t.j. 

galerjami nad nawami bocznemi. Ściany 
zewnętrzne naw, wież i apsyd, członkowane 

są lizenami, t.j. pionowemi pasami, nieznacz 
nie wystającemi przed lico ściany, bez stóp 

głowic, fryzami arkadkowemi pod gzym- 

sem,  złożonemi z drobnych półkolistych 
ieczów 1 gzymsami o profilach / walco- 

wych. Okna niewielkie (by nie osłabiać ścian 
dźwigających sklepienia), zaskl epione pół- 

kolisto, częstokroć w formie okien bliżnia- 

czych, przedzielonych smukłą  kolumienką, 
nadają również wyraz charakterystyczny bu 
dowiom romańskim. 

Pod koniec epoki romańskiej, w w. XII 
i XIIII, rozpowszechniają się t.zw. galeryj- 

ki karłowate, obiegające nieraz wokół ścia- 

ny kościoła pod gzymsem wieńczącym, jako 

szereg kolumenek, połączonych arkadkami z 

korytarzykiem biegnącym po za niemi. Naj- 

większym efektem dekoracyjnym był zwyk- 
le bogaty portał główny, komponowany u- 

   / 
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Prezes Rady 
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skokamr wgłąb ściany, przyczem wnęki 

wypełniane były kolumienkami o fantastycz 

nych, pełnych pomysłowości, głowicach; lęk 

półkolisty, zamykający portal, wykonywany 

był również uskokami, a półkole środkowe 
nad prostokątnyn: otworem drzwiowym wy 

pełniane było zazwyczaj płaskorzeźbą, 

przedstawiającą Sąd Ostateczny lub Chry- 

stusa na majestacie. Kolumny międzynawo- 

we nie posiadały nabrzmienia, tak typowego 

dla kolumn starozytnych, ani też przeważnie 

zwężenia ku gorze, lecz były walcowate, 

o pryporcjach zupełnie dowolnych, stopy ich 

w kształcie bazy attyckiej (dwa wałki prze 
dzielone żłobkiem) miały typowe „szpo- 

гу““ narożne, niekiedy w formie liści, a 
giowice, o kształcie przeważnie kostkowym 

lub kielichowym. nie miały nic wspólnego 

2 fo1mami antycznemi. 

Największy rozkwit romanizmu w Niem- 
czech przypada na wiek Xll-y, gdy pow- 
stają najwspanialsze katedry (t.zw. „Tu- 

my"*) w Moguncji (Mainz), Spirze (Spe- 
yer) i Wormacji (Worms) wraz z całym 
szeregiem podobnych w licznych miejsco- 
wościach. Czarująco malownicze ugrupowa- 
nie brył, ożywionych przez śmiałe kontra- 
sty, przepych 'w dekoracji zarówno zewnętrz 
nej jak i wewnętrznej i olbrzymie rozmiary 
kościołów pozwalają im Śmiało konkuro- 
wać z arcydziełami późniejszego gotyku. 
jednym z najcelniejszych przykładów kwit- 
nącego romanizmu w Niemczech jest przed 

stawiona na ilustracji katedra w Wormacji, 

ukończona u schyłku Xll-go wieku.  Za- 
iówno układ brył z dwoma transeptanii i po 
dwójną apsydą, jak i dekoracja fasad stano- 
wi niejakc kwintesencję stylu romańskiego. , 

prof. }. Kłos. 

SINGLAR LEVIS 
SINCLAIR LEVIS — MALARZEM 

Nagrodę literacką Nobla na rok 1930 o- 
trzymał głośny pisarz amerykański Sinclair 
Levis, 

Sinclair Levis urodził się 9-go lutego 
1885 - tego roku w Sank Center w Minne- 
socie. Cała rodzina jego prawie pracuje w 
medycynie. Lekarzem był jego dziad, ojciec, 
stryj, a też i obecnie studjuje medycynę 
brat jego. Ta znajomość Świata lekarskie- 
go znalazła też odpowiedni wpływ w dzie- 
łach: świetnego pisarza amerykańskiego. Za- 
czął swą pracę pismienniczą Sinclair Levis 
jako dziennikarz. Przez 10 lat pracował w 
charakterze reportera w wydawnictwach a- 
nierykańskich w Jowie i Kalifornji, sam też 
wydawał szereg magazynów, jak „Transat- 
lantic Tales“ , „Volta Review““, „Adventu- 
te““ i inne, w ktėrym to czasie podrėžowal 
bardzo dužo i zwiedzit dokładnie całą pół- 
nocną Amerykę. 

Pracę literacką rozpoczęła książka „Mi- 
ster Wrenn“ (1914), która zawierała jeszcze 
wiele dat autobiograficznych. Zkolei prawie 
co roku wychodziły następne tomy. „The 
Trail of the Hawk“, (1915), „The Job“ 
(1917), „The Inocents“ (1917), „Free Air“ 
(1919). Olbrzymią sławę zdobył sobie jed- 
nak powieścią „Moja ulica“ (1920), a zwła- 
szcza „Babbit“em“ (1922). 

Sinclair Levis jest pisarzem amerykań- 
skiej rzeczywistości, rzeczy swe kreśli bez 
sentymentu, jest pełen zimnej rzeczowości i 
trochę suchego humoru. Stylem i charakte- 
rem podejścia do tematu literackiego przy- 
pomina Levis Emila Zolę, którego jednak 
przewyższa w dokładności odtwarzania po- 
szczególnych środowisk . 

— 

  

Dolina śpiących królów 
Ogromna pustynia o tonie  26Но- 

czerwonym, _ ziejąca _ śmiertelnen: 
tchnieniem żarów południa... 

Wiatr hula no tych przestrzeniach, 
sypie i modeluje lotne piaski, za- 
wodzi pieśń Memnona w załamach 
skał. 

Brunatne wąwozy. 
W południe, gdy słońce bezlitoś- 

nie smaga promieniami, skały te zda- 
;ą się być z białego marmuru usypane, 
wieczorem — gdy tarcza Ozyrysa zni- 
ży się do gór Mokotaniu — stają się 
jasno karminowe i rzucają długie, fio- 
Jetowe cienie. 

; Opodal zielony pas roślinności, tu- 
lący się do życiodajenego Nilu, a 
dalej, tam, za błekitną wstęgą rzeki — 
białe miasto Luxor. 

Zdumionemi oczodołami spogląda 
mała świątyńka na wyspie Phile na — 
miasto, co przeszło tak wielką meta- 
mortozę. 

Za czasów królów „dwu  świa- 
tów** smutne miasto świątyń i szarych 

4 pylonów, w epoce Stanleya  zbioro- 
sko gruzów, śród których pasły się nę 
dzne kozy arabskie — dziś miasto — 
miasto z ulicami z asfaltów, pełne lu- 
ksusowych hoteli, o ocienionych ta- 
"asach, ginących w gajach hodowa- 
nych palm. 

Białe sylwetki kobiet i mężczyzn, 
w ochronnych zielonych okularach od 
słońca, prowadzą cicho szumiące ma- 
szyny Hispano czy Mercedesy, barw- 
ny policjant w białym kasku kieruje 
ivchem ulic, jak w Londynie czy Pa- 
ryżu. stercząc nad sunącą wstęgą: 
aut, tramwai, kołyszących się sylwe- 
tek wielbłądów, i barwnego tłumu 
'vschodu. 

LUXOT. 

Miasto wycieczek i modnych spor- 
tów. 

Za rzeką zaś, przez którą wiodą 
trzy wspaniałe mosty, za linją  diun 
piaczystych — śni sen tysiącleci —- 
dolina królów. 

Całe pokolenia władców górnego i 
dolnego Egiptu znalazły tu swój 
„kres wędrówki", 

Łodziami i korabiami odbyli ostat 
nią podróż 2 Memfisu w górę rze- 
ki — odprowadzani na wieczny spo- 
czynek szlochem wielu żon i chora- 
łami kapłanów 

Biały człowiek — trawiony gorącz 
ką poznania byłych stuleci — zorga- 
nizował ekspedycję — wprzągł do pra 
cy całe bataljony tubylców, złotoce- 
dych Fellachów i w cichej dolinie 

śpiących królów zadźwięczały oska!- 
dy i łopaty. 

Praca nad wyszukiwaniem portali 
grobów jest ciężka, żmudna i nie- 
wdzięczna. 

Mądrzy kapłani, nie chcąc narazić 
swych władców na nieproszone naj- 
ście przyszłych pokoleń, — nie pozo- 
stawili żadnych dokumentów, ni wska 
zówek, co do miejsca wiecznego ich 
spoczynku, zaś same wnijścia dokład- 
nie zamaskowaro. 

Niezmiernie ciekawe zapiski pozo- 
stawił po sobie Artur v. Weigall, rad- 
са dworu i były generalny inspektor 
muzeum w Kairze. 

Opisuje on, jak niejednokrotnie, ja 
ko kierownik prac, dnie całe spędzał 
w skalistej dolinie w upale nieznoś- 
nym — dozorując swoje prace. 

Metr po metrze obszukiwano ska- 
liste zbocza wąwozu. 
. Oto wejścia do grobowców, dziś 
już pustych, a ograbionych w ze- 
szłych stuleciach — chłód zimnych ko 
rytarzy i sklepionych sal — oraz spo 
sób wykonania malowideł wskazują, 
że groby te należały do królów dyna- 
stji osiemnastej, t. zn. około 1520 r. 
a. n. Ch p 

W roku bieżącym udał się A. v. 
Weigall z polecenia rządu króla Fua- 
“а па poszukiwania dalsze do doliny 
królów. 

Ciekawe zapiski o tem znajdujemy 
w prasie zagranicznej. 

Po niewdzięcznych poszukiwaniach 
trwających kilka miesięcy, z pod zwa 
łu piasków wyłania się bardzo mister 
nie zamaskowana ścianą -— wejście 
do grobowca. 

Przy zachowaniu jaknajdalei idą- 
cych ostrożności,  wyłamano ścianę, 
poczem okazało się, że wejście do gro 
bowca zamkniete jest jeszcze jedną 
ścianą. 

Teraz pracować należy jeszcze 
ostrożniej — już w świetle reilekto- 
rów. 

Chłodno tu i przyjemnie. 
W czasie, gdy kilofy łamią drugą 

ścianę, odbywają się dokładne bada- 
nia ścian korytarza... 

A więc czyni się gipsowe odlewy 
szcżerb i fotografuje zblakłe i uszko- 
dzone rysunki 

Pod ciosami kilofów pada ściana. 
W ciemną lukę otworu wpełza A. 

v. Weigall, oraz prof. Maspero. 

Małe smugi ostrych promieni ręcz- 
nych latarek elektrycznych błądzą po 
ciemnej komnacie i zatrzymują się na 
ścianie sarkofagu. 

Z bijącemi sercami podchodzą 
obaj uczeni do grobowca — odcyfro- 
wuja napisy. 

Jest to grobowiec księcia Jua i żo- 
ny jego, księżniczki Tia, znanych z 
historji, rodziców księżny Tiy, żony 

Amenophisa Ill (rok 1406 — 1370 a. 
n. Ch.). 

Następuje badanie grobowca. 
Pęknięta piyta powierzchni sarko- 

iagu, oraz zdarte bandaże z twarzy 
księcia wskazują na to, że bezpośred- 
nio po pogrzebie grobowiec został ob- 
rabowany. 

Naruszenie mumji dynasty potwier 
dza to, że bezcenne naszyjniki złote 
stały się łupem zbrodniarzy. 

Weigall wspomina. że nie mógł 
oczu oderwać od świetnie zachowanej 
twarzy księcia. 

„Siwe włosy okalały kształtne czo- 
ło, przymknięte oczy zdawały się 
drgać w świętie latarek, a wieczysty 
uśmiech łudzit nas — że mamy przed 
sobą śpiącego żywego człowieka. 

Następuje dalszy przegląd kom- 
nat sąsiednich. Bezcenne meble, świet 
nie zachowane, misy z chlebem stąg- 
wie gliniane. 

Łoża-korabie i wozy. 
Na jednym ze stołów znajduje się 

piękna, w kształcie łodzi, waza alaba 
strowa, no i u stóp sarkofagu księżny 
— mumja ukochanego kota. 

Poza komnatą sarkofagów znaj- 
duje się dwakroć większa komnata, po 
święcona bogor:. 

Na stole, inkrustowanym kością 
słoniową i emalią trójbarwną, stoją 
o: bogowie dawnego Egip 

Horus i Ra z sępią głową. 
Płodna Izys i opiekun fortecy Pi- 

Bast — zły Set. 
Przy nich zwoje papyrusów — 

zapewne z opisami pobożności ży- 
cia i ofiarności dla świątyń umarłych. 

Ściany tej komnaty, pokryte kon- 
dygnacjami malunków, a więc na dole 
podróże i ważniejsze zdarzenia z 
życia pary książęcej, nad niemi fara- 
on, odbierający daniny od Etjopów i 
siedmiu ludów zwałczonych, a u góry 
wśród notat — bogowie błagosławia- 
cy wiemy lud, zwierzęta, książąt i 
władców Egiptu. 

Komnata trzecia — to zbrojownia. 
— kołczany, łuki, oszczepy i miedzia- 
ne miecze, półpancerze i hełmy księ- 
cia. Puzdro malowane i gotowalnia 
księżny — najniebezpieczniejszy arse- 
nał niewieści. 

Na pobieżnym przeglądzie, spisa- 
niu protokułów i zabezpieczeniu na 
miejscu wszystkich znalezisk — prace 
w tym sezonie zakończono. 

Na okres zimowy — czas opadów 
deszczowych i upałów znojnych, 
uczeni powedrują do laboratorjów i 
cichych gabinetów. 

Cisza zaległa dolinę śmierci 
gwiazdy jedynie drgają ponad rozko- 
panemi dolami — kiedy-niekiedy tyl- 
ko szakal - amoasador pustyni — wy- 
ciem przeciągłem powita władców w 

grobie. Del. 
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IX Polski Kongres 
Otrzymaliśmiy pismo. które poniżej za- 

mieszczamy. Nie podzielamy poglądów au- 
tora. Wierzymy głęboko, że są spory, w 
których prawda jest nie po środku, a cał- 
kowicie z jednej strony; spory, w których 
jedni mają rację zupełną, a drudzy jej nie 
mają wcale. Zarzuty, czynione przez auto- 
ra Kościołowi katolickiemu, są niesłuszne. 
Cytujemy jednak przysłane nam pismo, ja- 
ko pierwszorzędny dokument. Umiemy przy 
tem całkowicie ocenić głęboką, dobrą wiarę 
autora i chętnie łączymy się z nim w jego 
apelu do wzajemnej miłości, a podzielając 
jego gorące pragnienie zjednoczenia wszy- 
stkich chrześcijan, modlimy się o nie wraz 
z całym naszym Kościołem. 

Oto treść nadesłanego nam artykułu: 
Red. 

Nie ulega żadnej watpliwości, że 
sprawa unji Kościołów zajmuje w Pol 
sce umysły wielu i wielu katolików tak 
świeckich, jak i duchownych. Wystax- 
czy przejrzeć „Słowo' za rok bieżący, 
aby się przekonać, że sprawie unji 
gazeta ta udzieliła wyjątkowo dużo 
miejsca. Wspomnę tutaj o licznych, 
zajmujących artykułach ks. Urbana, p. 
Cat'a, p. Charkiewicza, p. Romunta i 
innych. Można byłoby powiedzieć, że 
w artykułach tych sprawa unji została 
przedyskutowana dosyć obszernie. 
Lecz trzeba pamiętać, że sprawa ia 
sie w mniejszym stopniu zajmuje tak- 
że i prawosławnych i że prawosław- 
ni mogą mieć pod tym względem nie- 
co odmienne zapatrywania. Niech bę- 
dzie dozwolone i mnie, przeciętnemu 
wiejskiemu kapłanowi prawosławne- 
mu wmieszać się w tę dyskusję i do- 
rzucić kilka swoich uwag, nacechowa. 
nych szczerą życzliwością tak do przed 
miotu dyskusji, jak i do wszystkich 

jej uczestników, jako do braci swych 
w Chrystusie, chociaż i należących do 
innego chrześcijańskiego wyznania. 

Rok 1054 był nieszczęśliwym w 
dziejach ludzkości, ponieważ w tym 
roku zachwiała się jedność Kościoła. 
Ta jedność, która dla dobra ludzkości 
przedewszystkiem powinna była być 
zachowana. Przyczyną tego rozdziele- 
nia stała się ułomność charakteru ludz 
kiego. Lez trzeba pamiętać, że był w 
iem także i dopust Boży. Zachodzi ró- 
žnica między katolikiem i prawosław- 
nym w zapatrywaniach na przyczyny 
rozdzielenia. Katolicy  mniemają, że 
winnym rozdzielenia był wyłącznie 
Kościół wschodni. Prawosławni zno- 
wuż myślą, że ogromna część winy 
leży po stronie Kościoła zachodniego, 
chociaż pewną część winy niewątpli- 
wie niesie i Kościół wschodni. Mnie się 
zdaje, że to ostatnie zdanie jest więcej 
zbliżone do prawdy. To, co się zda- 
rzyło w roku 1054, było nieszczęściem 
i dla wschodu i dla zachodu i byłoby 
zupełnie  sprawiedliwem, aby i Za- 
chód i Wschód przyznali się do winy 
i przyłożyli starania do naprawy sto- 
sunku wzajemnego. Lecz, niestety, te- 
go zrozumienia winy obopólnej bardzo 
trudno byłoby dopatrzeć się w działal- 
ności sług zachodniego Kościoła którzy 
dążyli do przywrócenia jedności koś- 
cielnej. Działalność ta zawsze szła nie 
w kie runku uzgodnienia poglądów, 
usunięcia przyczyn rozdzielenia i 
przywrócenia zgody braterskiej, lecz 
w kierunku „nawracania i podporząd 
kowywania Wschodu — Zachodowi. 

" Możliwe, że ten właśnie kierunek 
działalności unijnej Kościoła rzymskie 
go zdziałał to, że w chwili obecnej 
Kościoły Zachodu i Wschodu są dale 
ko więcej poróżnieni między sobą, niż 
w roku 1054-yin. Wystarczy powie- 
dzieć, że katolicy i prawosławni w nie 
których rzeczach zachowują poglądy 
wręcz przeciwne. W jaki sposób, na- 
przykład, pogodzić opinję katolicką i 

  

W. VILLIAMS. 

"Mortimer 
Ale po chwili cień, który przemknął 

po twarzy oficera zniknął bez śladu, 
7 A uśmiechem wyszeptał: 

— Niech m: pani wierzy, że szcze 
rze współczuję pani.... 

— Dziękuję, dziękuję — przerwała 
špiesznie Barbara i stanowczym kro- 
kiem podeszła do drzwi gabinetu sze- 
ta. Nacisnęła klamkę. 

W gabinecie panował mrok. Lam- 
pa stojąca na biurku, oświecała wzbu 
rzone twarze dwóch rozmawiających 
panów: jednym z nich był dyrektor 
departamentu, rysy zaś drugiego były 
iej dobrze znane z ilustracyj w pis- 
mach. Na odgłos otwierających się 
drzwi, szef zerwał się niecierpliwie z 
krzesła... 

-— Ach! To miss Macwayt, —za- 
wołał i, nachylając się przez stół, szep 
nął na ucho swemu gościowi który 
również wstał. —Droga pani, za chwi 
lę przyjmę panią, ale tymczasem je- 
steśmy bardzo zajęci i nie można nam 
przeszkadzać. Mathius powinien był 
panią uprzedzić. 

— Sir! — odrzekła Barbara, nie 
hędac w stanie panować dłużej nad 
wzruszeniem, — pan musi mnie wy- 
słuchać natychmiast... To, co mam pa- 
ru zakomunikować jest niezmiernie 
ważne... 

: Dyrektor bvł zmieszany, jak czło- 
wiek bardzo zajęty i nie mający ani 
chwili czasu, do którego zwraca się z 
prośbą o rozmowę piękna i sympaty- 
czna dziewczyna. 

„ — Miss Macwayt — odpowiedział 
grzecznie, lecz stanowczo, musi pani 
jednak zaczekać w poczekalni. Wiem 
i rozumiem, jak bardzo musiały paaią 
waruszyć i zdenerwować tragiczne wy 

prawosławną ó słynnym działaczu u- 
nijnym 17-go wieku arcybiskupie Po- 
łockim Kuncewiczu? 

Działalność unijna ma już za sobą 
długą przeszłość. Dzisiejsi działacze 
unijni mogą już korzystać z doświad- 
czeń wielu pokoleń swych poprzedni- 
ków i, stosownie do tych doświadczeń, 
moga i powinni zmienić metody swego 
postępowania. A jednak że nic się nie 
zmieniło. Przynajmniej u nas tutaj w 
Polsce żadnych zmian dostrzec nie 
nożna. Błędy, które były robione 
prze wieki, powtarzają się i teraz. Nie 
warto temu się dziwić, bo przecież 
założenia całej działalności unijnej po- 
zostały błędne. 

Jeśli się zgodzimy że rozdzielenie Ko 
ściołów jest nieszczęściem i że trzeba 
dążyć do przywrócenia jedności, to 
zupełnie naturaine będzie pytanie: 
Cóż robi Kościół wschodni, aby przy- 
bliżyć chwilę pojednania? Bardzo du- 
żo bo on zawsze się modli o tę jedność 

i szczerze jej pragnie. Lecz nie je- 
go jest winą, że musi on ciągle wal- 
czyć z silniejszym liczebnie Kościołem 
zachodnim, który zawsze chce go zgnę 
bić i wchłonąć w siebie, niszcząc tem 
samem te wielkie zasoby ducha 
chrześcijańskiego, które posiada Ko- 
ściół Wschodu i które nie są obce ł 
Kościołowi rzymskiemu, lecz może w 
nnej zupełnie dziedzinie życia chrze- 
ścijańskiego. — Dla nas — prawosła- 
wnych podporządkowanie się Kościo, 
łowi rzymskiemu byłohy zdradą tego 
najświętszego, co człowiek posiada w 
sobie, zdradą naszego sumienia i ho- 
noru. Taką zdradą dla katolika mogło 
by być podporządkowanie się Kościo 
iowi prawosławnemu. Lecz kiedy mó- 
wimy o połączeniu Kościołów, powin- 
ńo nam chodzić nie o zgnebienie i po- 
koranie kogoś, lub o podporządkowa- 
nie kogoś —-komuś i t.d., ale o przy 
wrócenie jedności duchowej. I ta je- 
dność duchowa będzie przywrócona 
nie wtedy, gdy prawosławni uznają 
władzę Papieża, lub gdy katolicy przyj 
mą prawosławny punkt widzenia w 
spornych kwestiach dogmatycznych, 
lecz wtedy, gdy : katolicy i prawosła- 
wni zrozumieją, że oni nie mają o co 
walczyć między sobą, że niema przy- 
czyny do wzajemnej nienawiści mię- 
dzy nimi i t.d. 

Otwarcie mówiąc, ja nie zdaję so- 
bie sprawy, w jaki sposób zostanie kie 
dyś przywrócona jedność Kościołów. 
Ja wierzę tylko w to, że kiedy my, i 
prawosławni i katolicy, będziemy te- 
go godni, Bóg nas pogodzi w sposób 
Jemu Jednemu wiadomy. 

Niestety, trzeba przyznać, że te- 
raźniejszy stosunek między Kościołem, 
a Cerkwią nie pozwala mieć najmniej 
szej nadziei na to, że czas takiego po- 
godzenia się już zbliża. Kościół i 
Cerkiew toczą między sobą walkę. Z 
wielkiem zadowoleniem mógłbym 
stwierdzić, że w walce tej Cerkiew za- 
wsze się broni przed ofensywą Kościo- 
ła. Odpowiedzialność za tę walkę le- 
ży nie na nas, bo my nie zaczepiamy 
nikogo, a tylko się bronimy. Mogą mi 
powiedzieć, że historja zniesienia unji 
zaprzecza temu poglądowi. Lecz dą- 
żąc do zniesienia unji, Cerkiew przy 
wracała tylko pierwotny stan swego 
posiadania. 

Przypatrzmy się jednak temu 
stanowi rzeczy, który się wytworzył w 
Polsce, pod względem stosunków wza 
jemnych między Kościołem a Cerkwią. 
Stosunki te wyglądają tak, jakby Ko 
Ściół miał wydać (Cerkwi wojnę nie- 

padki ostatniej nocy ale w tej chwili 
nie mogę przyjąć panią. Za chwilę 
będę wolny. 

— Chciałam powiedzieć panu coś 
o Ojcu, sir, — rzekła drżącym głosem 
Barbara, — wiem, czego szukał mor 
derca! 

-— A! —zawołali jednogłośnie o- 
baj panowie. 

Gość zaproponował: 
-— Należałoby wysłuchać panią. 

Może pan zechce mnie przedstawić. 
— Sir Bristow Marre, szet depar- 

tamentu morskiego, przedstawił go 
dyrekto1, podsuwając krzesło Barba- 
rze. — Miss Macwayt — moja sekre- 
tarka. 

Drżącym i przerywanym głosem 
opowiedziała Barbara całą historję z 
tajemniczą paczuszką, którą oddała jej 
na przechowanie sławna tancerka, a 
która zniknęła bez śladu. Podczas jej 
opowiadania, zmarszczka pomiędzy 
brwiami dyrektora departamentu taj- 
nego stawała się coraz głębsza. W za 
myśleniu kreślił coś po papierze. Gdy 
skończyła, rzekł kategorycznie: : 

— Muszę zakomunikować to La m 
belettowi, sir. jest on szefem kontr - 
wywiadu francuskiego i oczekuje właś 
nie na wiadomości, w poczekalni. Po- 
proszę go więc tutaj. Miss Macwayt 
powtórzy mu owe opowiadanie, on zaś 
podzieli się z nami wiadomościami o 
Noor - el - Dine. 

Nie czekając odpowiedzi, zadzwo 
nił i natychmiast prawie, na progu u- 
kazał się Mathius w towarzystwie wy 
sokiego, chudego pana z rozetką Le- 
gji Honorowej przy klapie surduta. 

_ Po krótkich powitaniach i ceremon 
jach powitalnych, dyrektor wytłoma- 
czył w kilku słowach, co się stało. 

— Pułkownik Lambelette mówi 
doskonale po angielsku, dodał, 
zwracając się do Barbary. — Proszę 

  

Przeciwalkoholowy 
Uroczyste otwarcie w niedzielę dnia 7. Xil. 1930 r. 

o godz. 12-ej w Sali Śniadeckich Uniwersytetu. 
Informacje w Biurze Kongresu — Uniwersytecka 8, parter, 

telefon 3-48, od godz. 9-ej do 19-tej. 
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Z rabatem 269", 

Wyprzedać przedówiateczma 
RESZTEK JEDWABI, 

BIELIZNY DAMSKIEJ i MĘSKIEJ 

JÓZEF KŁODECKI 
ZAMKOWA 17 (obok Kościoła Św. Jana) Tel. 928. 

WEŁEN, POŃCZOCH, 
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Po dokonanej przebudowie sal operacyjnych 

KLINIKA CHIRURGICZNA 
UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO - 

wznawia przyjęcia chorych w dn. 4 grudnia b. r. 
Ambulatorjum Kliniki przyjmować będzie chorych niezamożnych 

w dnie powszednie od godz. 10-12. 
Porady ambulatoryjne w Klinice udzielane są bezpłatnie. 
  

ZAKŁAD KRAWIECKI 

„MICHAŁ PIECH i SYN" 
Wilno, ul. Zamkowa 10, tel. 10-04. 

Poleca na sezon bieżący ostatnie nowości 
Przylmuje zamuwienia z materjałów własnych oraz powierzonych 

PO CEHACH UMIARKOWANYCH. 
ЕРа ЧЛ ОНУчБ ОЕ ЕА С СОБ СОН СУ ЕЕ К ЕО СС ЕН GRO CZE 

  

ubłagalną, dążąc do tego, aby Cer- 
kiew przestała istnieć. W tej wojnie 
wszelkie środki uznane są za dozwo- 
lone, ba, nawet gazy trujące. Niech mi 
ksiądz Urban wybaczy, lecz to poró- 
wnanie ciśnie nii się pod pióro, kiedy 
wspominam o zalecanej przez niego 
„charakteryzacji na Anglików* i in- 
nych nie mniej sku tecznych  środ- 
kach bojowych. Muszę tutaj wspom- 
nieć także o procesach rewindykacyj- 
nych, które Kościół katolicki w tak ol- 
brzymiej ilości wytoczył przeciwko 
Cerkwi prawosławnej. Z zadowole- 
niem mógłbym stwierdzić, że walka 
ta dotychczas wielkich szkód nam nie 
wyrządziła i. da Bóg, nie wyrządzi i 
w przyszłości. Naodwórt przyniesie 0- 
na nam dużo korzyści, bo zahartuje 
naszego ducha, bo powiększy naszą 
spoistość wewnętrzną. Właściwie nie 
miałbym poco pisać tego wszystkie- 
go, bo jeśli taktyka Kościoła rzym- 
skiego nie przynosi nam szkód, a tyl- 
ko korzyść, to niema powodu starać 
się o zmianę tej taktyki. Lecz po pier 
wsze, jako chrześcijanie, mamy obo- 
wiązek wskazywania blizniemu swe- 

mu jego błędów, chociażby te błędy 
były i korzystne dla nas. A po drugie 
wszyscyśmy mamy groźnego wroga, 
który zagraża i Cerkwi i Kościołowi. 
Wrogiem tym jest szatan i słudzy je- 
go. Szatan teraz wyszedł z piekła i 
dąży do tego, aby zawładnąć duszami 
ludzkiemi. Szatan ten zagraża wszyst 
«im ludziom, wierzącym w Boga, 
wszystkim chrześcijanom. | wszyscy 
chrześcijanie bez różnicy wyznań mu- 
szą z nim prowadzić walkę i w tej wal 
me muszą wzajemnie się wspomagać. 
Jeśli chrześcijanie będą prowadzić 
ог 

pani nam już powiedziała. 
Wysłuchawszy poraz drugi opo- 

wiadania Barbary, szef zapytał Fran- 
cuza: 

— Cóż pan powie na to, panie puł 
kowniku? 

Pułkownik wzruszył ramionami. 

— Jasnem jest, że ta dama  do- 
myśliła się że pan ją ma na oku. 
skorzystała więc ze spotkania z daw- 
nym znajomym i jego córką, aby po- 
zbyć się jakiegoś ważnego corpus 
delicti, może hył to klucz do szyfru, 
albo coś w tym rodzaju. Być może 
cała ta kradzież była zainscenizowana 
dla wyprowadzenia w pole pańskich 
agentów i bezpieczniejszego oddania 
dokumentu w odpowiednie ręce... Mo 
że były tam informacje o flocie angiel- 
skiej... Kto to wie? 

— A więc pan jest przekonany, 
że ta kobieta iest szpiegiem? 

Głos szefa departamentu morskiego 
'był jasny i spokojny... ` 

— Oczywišcie! — brzmiala  sta- 
nowcza odpowiedž. — Niech pan sam 
osądzi: jest ona z pochodzenia Polką, 
rodzina jej była bardzo bogata, ogól- 
nie znana i szanowana. Tak przynaj- 
mniej sama twierdzi. Nazwiska jej, 
niestety, nie mogę powiedzieć, bo 
nie udało się nam ustalić, dopóki Niem 
cy siedzą w Warszawie, jest to rzeczą 
niemożliwą. Wiemy tylko, że jako ma- 
la dziewczynka uciekła z domu i wstą- 
piła do wędrownej trupy artystów cyr 
kowych. Z tą trupą objeździła całą 
Europę. Przed dziesięciu laty wystę- 
powała w New Yorku pod imieniem 
Marceli Blondinet, potem tracimy jej 
ślad aż do roku 1913, gdy odnajduje- 
my ją w Brukselli, jako wspaniałą 
gwiazdę, która ma niezwykłe po- 
wodzenie i budzi zachwyt, ja- 
ko tancerka wschodnia. w 

powtórzyć przy nim to wszystko, co 

walkę między sobą, jedni napadając, 
a drudzy się bioniąc, to szatan na tem 
tylko wygrywa. A przecież odpowie- 
dzialność za walkę niesie ten, który 
‘а wszczyna, bo napadnięty zawsze 
musi się bronić. i 

Chociaż Opatrzność Boska zrządzi- 
ła tak, że właśnie Cerkiew prawosła- 
wna została pierwsza wystawiona na 
próbę ogniową walki z rozpętanym 
szatanem, lecz niewątpliwie walka ta, 
w mniejszym może stopniu, musi się 
stać i już się staje udziałem i Kościo- 
ła katolickiego. Na całym świecie spo- 
tykamy się obecnie z objawami zdzi- 
czenia, upadku moralnego i zgnilizny 
tych nie brak i w Polsce. Ludzie, któ- 
rzy mają oczy, aby widzieć, biją już 
trwogę i zwracają społeczeństwu uwa 
ge na grożące niebezpieczeństwo. 
Wspomnę tutaj o artykule „Rus in 
urbe* i o dyskusji, która wkoło niego 
się rozwinęła. — Jak Kościół katolicki, 
tak i Cerkiew prawosławna mają 
przed sobą teraz nawał pracy, bo mu 
szą przecież bronić powierzone sobie 
dusze od tej zarazy duchowej, która, 
niestety, trzeba to przyznać, rozprze- 
strzenia się teraz po świecie, bo nie 
spotyka jeszcze na swojej drodze do- 
statecznego, zdecydowanego i zgodne- 
go przeciwdziałania ze strony czynni- 
ków cywilizacji chrześcijańskiej. Nie 
warto tej ogromnej pracy powiększać 
jeszcze przez prowadzenie walki mię- 
dzywyznaniowej. Walka ta może 
wyjść na korzyść tego trzeciego, któ- 
1у będzie się śmiał nad obiema osła- 
bionemi stronami... Nie my, pokolenie 
obecne -— stworzyli rozdział Kościo- 
łów. Przygotowywał się on w ciągu 
stuleci. Trwa on już około dziewię- 

   
tym czasie kupiła wspaniałą wilie 
w okolicy Brukselli i miała w niej za- 
mieszkać na stałe. Ale wkrótce ukazu- 
je się na scenach w Paryżu, Madrycie, 
Medjolanie, Rzymie. Maleńka Marcel- 
ka z cyrku, Marcela Blondinet z New 
Yorskiego tingla stała się nagle wielką 
gwiazdą. 

Pułkownik 
dalej: 

— Kupno willi, utrzymanie wła- 
snej trupy, wspaniałe tualety—wszyst- 
ko to wymagało niemałych sum. Pano 
wie powiedzą może, że mogły one po- 
chodzić od wielbicieli. Słusznie, ale 
kto należał do najbliższych  wielbi- 
cieli Noor el - Dine? Niemiecki miljo 
ner Biischofsberg, Niemiec von Viirz- 
berg z Wiednia... Aha! Widzę, że nie 
obce panu jest to nazwisko! — wtrą- 
cił żywo, zwracając się do dyrektora 
departamentu tajnego, który zrobił 
twierdzący znak. Książę Maddelsch- 
tein, który był głównym administrato- 
rem niemieckich tajnych funduszów za 
granicą i t.d. i t.d. Nie będę wyliczał 
tutai tych wszystkich, których lista 
jest tak długa, że zmęczyłoby państwo 
wysłuchiwanie jej. Powiem tyle tylko, 
że kiedy w sierpniu 1914 r. wybuchła 
wojna, Noor - el - Dine odpoczywała 
w swej siedzibie. I nagle gdzieś znik- 
nęła! 

— Dyrektorowi Palace'u mówiła, 
że uciekła od Niemców, —- wtrącił dy 
rektor departaiaentu. 

— Uciekła! Uciekła! — zaśmiał 
się Francuz. — Tak! Uciekła w sa- 
mochodzie gerinańskiego sztabu gene 
ralnego. Uciekła do do Netzu, gdzie 
znajdował się sztab... następcy tronu 
niemieckiego |.. 

, — Kronprintza? — 
wiony. 

— Tak. Mamy ścisłe dane o poby 
cie tej kobiety w przeciągu dwóch lat 

odchrząknął i ciągnął 

zapytał zdzi- 

  

Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt wy-'! 
głosi odczyt na temat: „Idea ochro- 
ny zwierząt w dziejach lu lzkoici, až. 
do doby obecneį“ o godzinie 5 wiz. 
czerem w Wielkiej Sali Konferencyj- 
nej Urzędu Wojewódzkiego. 

Sprawa stosunku człowieka do 
zwierzęcia jest sprawą bardzo donio- 
słą pod względem etycznym, — po- 
ruszałem ją niejednokrotnie. W. roz- 
prawie mojej o „Okrucieństwie* przy 
toczyłem następujące słowa Rene 
Criyon'a: „Jeśli istnicje ccś na świe- 
cie, coby powinno było wzajemnie 
zbliżać wszystkie istoty, zaludniające 
tę ziemię, to tem jest ból; wobec te- 
go straszliwego wroga całego Świata 
organicznego, człowiek i zwierzę są 
równi sobie; człowieka ze zwierzęciem 
łączy wspólność i — powiedzmy -— 
braterstwo cierpienia. Ale kto rozumie 
kto słyszy — pyta dusoa — przeraź- 
liwy jęk stworzenia, tę skargę wieczy- 
stą, którą ziemia wznosi ku wiekui- 
ście obojętnemu niebu- 

Niestety, nieliczni są w naszem 
społeczeństwie ci, co ów „jęk stworze 
nia” słyszą. Gdy sprawy tej w roz- 
mowach ze znajomymi dotykam, bar- 
dzo często słyszę odpowiedź, że to nie 
my, to Żydzi są szczególnie twardzi 
dla zwierząt. Nie twierdzę, żeby Żydzi 
byli ich przyjaciółm. Biblja litosci 
dla zwierząt nie zna. Ale nie daje to 
nam prawa do uniewinniania siebie 
wywyższania się ponad Żydów. 

Jesteśmy narodem, stojącym bar- 
czo nisko pod wzgiżd:a kultury mo- 
ralnej i z ust znakomitych cudzoziein- 
ców, którzy Poiskę zwiedzali, nieje- 
den raz słyszałem, że brak kultury tej 
najbardziej im się rzucał do oczu i 
najdotkliwiej raził w ujawniającym 

DRZE DYTZZZTOZECZ SZOK ORORPYDZRZOPREZEPA 

ciu wieków. I nigdy może przeciwień- 
stwa, nas dzielące, nie były tak ostre, 
jak teraz. To, że Cerkiew teraz prze- 
chodzi przez katastrofę, nie oznacza je 
szcze jej upadku.. Katastrofy takie zda 
rzały się i w historji Kościoła katolic- 
kiego. Dość wspomnieć o reformach 
Jednakże Kościół katolicki żyje i po- 
siada, doskonałą, najlepszą może mię 
dzy wszystkiemi wyznaniami chrześ- 
cijańskiemi organizację wewnętrzną. 
To, że Cerkiew teraz jest słaba, nie 
oznacza jeszcze, że przyszedł czas, 
aby na nią uderzyć i ją pokonać. Po 
pierwsze, byłoby to niezgodne z za- 
sadami chrześcijańskiemi. Po drugie, 
przypuszczenia o możliwem  pokona- 
niu mogłyby się okazać mylne i 
wtedy jeszcze więcej oddaliłyby uprag 
nione pojednanie. : 

Nie my z pewnością będziemy 
świadkami połączenia Kościołów. Da- 
leka jeszcze droga dzieli nas od tego 
cudu wymarzonego. Znamienne mi 
się wydaje zakończenie artykułów p. 
Charkiewicza, że Kościół i Cerkiew 
musieliby stanąć wobec „nowych, nie- 
znanych dróg. A właściwie nawet 
znanych, bo przecież drogowskaz z 
łatwością możemy znaleźć w Świętej 
Księdze żywota. Aby stanąć na te no 
we drogi, trzeba dużo miłości szczerej, 
niefałszowanej, dużo pokory i dużo 
poświęcenia się. A przedewszystkiem 
aby stanąć na te nowe drogi, trzeba 
pozostawić za sobą ten pogląd na Cer 
kiew i prawosławnych, który zacho- 
wują liczni katolicy, a może i cały Koś 
ciół katolicki i który można wyra- 
zić słowami z Ewangelji: „Dziękujemy 
Ci, Boże, żeśmy nie tacy, jak ten cel- 
nik“. Ojciec Witali Želazniakowicz 

w Metzu i Berlinie. Wiemy že sam 
Kronprintz byi jej gorącym adorato- 
rem. Ona io była ostateczną przyczy- 
ną zerwania kronprintza z żoną, — do 
dał. — Dopóki ta kobieta jest na wol 
ności, ani wy, ani my nie możemy się 
czuć bezpiecznie. Dziś rano otrzyma- 
łem z Paryża list, potwierdzający jak- 
najoficjalniej wszystkie dane, które 
państwu zakomunikowałem. Teraz pa- 
nowie, decydujcie, jakie środki prze- 
ciw tej kobiecie przedsięwziąć należy. 

Francuz złożył ręce na piersiach i 
zwrócił oczy kn sufitowi. 

Zamiast odpowiedzi dyrektor — @©- 
- partamentu zadzwonił. 

— Czeka tutaj dyrektor Palace'u. 
Posłuchamy, co on nam powie! 

Wszedł wezwany. Cała jego postać 
promieniowała zadowoleniem i spoko 
em człowieka, któremu się powodzi. 
Jprzejmie ukłonił się szefowi i za- 

marł w pełnej poszanowania pozie. 
—-Panie Sarruelu, — rzekł szef.— 

Chciałbym pomówić z panem o Noor- 
el-Dine. — Czy pamięta pan naszą 
ostatnią rozmowę na ten temat? 

Dokąd, według jej własnych słów, 
uciekła tancerka z Bruxelli? 

-- Najpierw do Ostendy, — od- 
rzekł dyrektor teatru, — a potem, kie- 
dy się wojska niemieckie zbliżyły ku 
brzegowi, przeniosła się do Francji i 
zamieszkała na wsi u matki. 

-— jak się nazywała jej 
czy mówiła to panu? 

— M-me Dlondinet, sir. 
Francuz bębnił suchemi, nerwowe 

mi palcami po notesie, który wyjął z 
kieszeni. 

Rzeczywiście istnieje owa M-me 
Blondinet, właścicielka fermy, — wtrą 
cił pułkownik, —— miała ona córkę, Mar 
cele, która porzuciła ją i uciekła do 
Ameryki, 

— Ale, w takim razie... — zaczął 
szef departamentu morskiego 

matka, 
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się na każdym kroku bezlitośnie okru 
tnym stosunku do zwierzęcia. 

Że zwierzę cierpi, gdy je dręczą, 
nie przychodzi to nam na myśl, jeśli 
zaś przychodzi, zagłuszamy sumienie 
naigłupszym nonsensem, że nie warto 
zaprzątać się dolą zwierząt, gdy jest 
tyle nędzy wśród ludzi, jakgdyby  li- 
tość względem zwierzęcia miała prze- 
szkadzać współczuciu dla bliźniego; 
przeciwnie — ona je pogłębia. 

Opinja powszechna — oczywiście 
nie mówię tu o zwyrodniałym senty- 

+ mentalizmie dla jakichś jou-jou — sta 
wia u nas zwierzę na tym samym po 
ziomie. na jakim sowiecka Rosja po- 
stawiła człowieka, t. j. poza obrębem 
prawa. Obyśmy si; nie doczeka tri- 
umfu sowieckiej ideologji u nas 

Konsekweniny przyjaciel zwierząt 
powinienby przestać żywić się trupa- 
mi zwierzęcemi; do tego jeszcze daie 
ko. Niechby przynajmniej towarzystwa 
i władze tem się zajęły, aby zabija- 
nie w rzeźniach odbywało się w spo- 
sób jaknajmniej bolesny. Słyszymy, 
że dzieją się tam rzeczy straszne. Ale 
najstraszniejszym wyrazem okrucień- 
Stwa w stosunku do zwierzęcia są wi 
wisekcje. Na szczęście już się zaczy 
na reakcja w świecie lekarskim. W 
marcu r. b. odbył się zjazd lekarzy 
antywiwisekcjonistów w Wiedniu. Wi 
wisekcja jest jadem dla duszy. „Kto 
stoi po stronie wiwisekcji — powie- 
dział dr. Ignacy Seidl z Wiednia -- 
ten ma defekt kultury. 

Wymownie myśl tę wyraził lekarz 
Riedlin z Carisruhe; _ „Wiwisekcja 
jest nierządem nauki, zarazą między- 
narodową, obłędem lekarskim, powsta 
łvm z chorobiiwego przerostu cieka- 
wości". : 

„Il faut proclamer 
Fanimal“. 

pisze Rene 

la chaste de 

— Guyvn. zwic- 
12ę nie jest rzeczą i jeśli nie chcecie 
postawić go narówni z człowiekiem, 
to stwórzcie jakąś kategorję pośrednia 
iniędzy rzeczą a człowiekiem. 

Marjan Zdziechowski. 

  

MASZYNY do SZYCIA 
kupujcie tylko u 

ZYGMUTA NAGRODZKIEGO 
Wilno, Zawalna 11-a.       

  

== Lekcje śpiewu žolavegą I dykcji. = 
= seplenienie i wszelkie 
=JĄKANIE, inne wady wymo 
=żmowy usuwam zupełnie. Leczenie pro- 
EĘwadzę pod kierunkiem pp. lekarzy 

neui ologów. 
Godz. 11—12 i od 4—5 g. 
Sierakowskiego 25, m. 3 

Zofja Kozubowska.       
— Zaraz! Zaraz! — przerwał mu 

Francuz. — Na nieszczęście, dla Noor 
el - Dine owa Marcela Blondinet spę- 
dziła całą młodość, do dziewiętnastu -. 
'at pod dachem matki, podczas gdy, 
jak nam wiadomo, mała „Marcelka* 
występowała już dawno w wędrownej 
trupie Dupontów. jest to najlepszy 
dowód, że nie miała ona nic wspólne- 
go z Marcelą Blondinet. O tem zaś, 
że „Maleńka Marcelka* była w trupie 
Duponów, wiemy z jej własnych ust a 
potwierdzić to może obecna tu miss 
Macwayt. 

— Dziękuje panu, — rzekł do dy 
rektora teatru, — już nam pan nie jest 
potrzebny. Ale obawiam się, że bę- 
dzie pan musiał zerwać kontrakt z 
tą sławną gwiazdą. 

— Niestety, już jest zerwany, sir, 
— oznajmił smutnie Samuel. 

, — Jakto? Dlaczego? — zdumieli 
się wszyscy. — Niech pan mówi prę - 
dzej i nie patrzy na mnie, jak baran na 
nowe wrota. Dlaczego zerwał pan kon 
trakt? 

— Wczorajszej nocy pokłóciła się 
z reżyserem o to, że zrobił jej wymów 
kę za spóźnienie, a dziś rano telefo- 
nowala, že odmawia dalszych wystę- 
pów w „Palace*. Dla nas to ogromna 
strata, sir, zapewniam panów! Traci- 
my bardzo dużo i dziś już miałem kon 
ferencję z adwokatem. 

-— Czemu pan nie uprzedził mnie 
o tem odrazu? 

--Sir, myślałem, że to tylko kapry 
sy i mie traciłem nadziei, że sprawa 
się załagodzi. To nie pierwszy wypa- 
dek w mojem życiu. 

—. Czy pan się z nią widział? 
-- Nie, — odrzekł smutno dyrek- 

tor teatru, — dwa razy byłem w ho- 
telu Ninevia i nie zastałem jej. 

—
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4 nął tak tregiczną śmiercią jedynie dlatego, 

Zemsta powodem zbrodni przy ul. Wielkiej 
Tragiczny mord przy ulicy Wislkiej postawił na nogi całą policję tak, że 

w kilka godzin potem sprawca zabójstwa został ustalony i ujęty. 
Jest to 18 ietni Stanistaw Krawczun (Lwowska 47), który przyznał się 

do poranienia „wietlińskiego, podając jako przyczynę urazę do zmarłego o 
nieoddanie zaciągniętej pożyczki. 

Władze policyjne zdołały jednak stwierdzić, że w grę wchodziła tu i 
zemsta, którą pałały do Świetlińskiego różne elementy przestępcze za zde- 
maskowanie zabójcy marynarza Kisiela, który padł przed dwoma laty na ul. 
Węglowej, zabity nożem przez znanego w Wiinie w sferach przestępczych 
awanturnika „Miszki Greka*. Kisiel był eceiom „wietlińskiego i ten 
uważał za swój obowiązek zeznawać przed Sądem przeciwko Grekowi. 

Minęło sporo czasu i dopiero po wyjściu Greka z więzienia zatarg się 
zaognił. 9 

!"к“п odejrzane indywidua nachodziły Świetlińskiego grożąc mu zabi- 
ciem, a zadko tygodniami na jego mieszkanie urządzono najście. Na cze- 
łe napastników stał Krawczun. 

Krytycznego wieczoru Świetliński wyszedł na miasto z kolegami i koło 
Ratusza natknął się na Krawczuna, który poprosił go © papierosa. W mo- 
mencie gdy awietliński sięgnął do kleszeni otrzymaś cios nożem w bok, a 
następnie w szyję. Ten ostatni był Śmiertelny. Krawczun po zabójstwie 
uciekł i okrężną drogą trafił do mieszkania, gdzie nikomu nic nie mówiąc 
położył się spać. 

W prawdzie, merderca nie chce się przyznać, lecz zachadzi uzasadnio- 
ne przypuszczenie, że ky! cen wykonawcą wyroku złodziejskiego, który po- 
stanowił zgładzić iego, który im się naraził. Młoty, bo 18 ietni chłopiec zgi- 

Że przez swą lekkomyślność dał 
'się wciągrąć w stosunki ze Światem przestępczym, który stosunki między 
sobą reguluje sprawnie ! bezlitośnie tak niezawodną bronię, jak sztylet 
lub nóż. 

Władze policyjne badeją całą sprewę. Spodziewać się należy, że inspira- 
torzy mordu również znajdą się pod kiuczem. 

® 

0d matki irzgicznie zmeriego Świetlińskiego dowiadujemy się, że wła- 
dze polityjne były już popizednio vprzedzene o szykującym się zamachu na 
życie jej syna. zwietlińska utrzymuje, że policja sceptycznie traktowała te do- 
niesienia i nic nie poczyniła, by unieszkodliwić szykujących siędo napaści 
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7 Dziś Vestis 04.7 m 81. 

brož: jawa ii o 8 2 М 
Niepokol. P.    

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGJI U. S. B. W WILNIE. 

z dnia 6. XIL 30 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 768 

Temperatura średnia — 3 

0 
5 

Temperatura najwyższa — 

Temperatura najniższa —- 

Opad w mm. — 

Wiatr: południcy 

Tendencja: spadek 

Uwagi: pogodnie, opary 
  

KOŚCIELNA 
— Roraty Kupców i Przemysłowców od- 

będą się dnia 8 bm. o godz. 7 w kościele 
św. Kazimierza. 

URZĘDOWA 
SZ Nominacja w Urzędzie Wojewódzkim 

P. minister rolnictwa mianował inż. Marja 
na Gaweckiego do odwołania inspektorem 
tolnym VI stopnia służbowego w Urzędzie 
Wojewódzkim w Wilnie. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— Odczyt di. M. Obiezierskiego. Dziś, 

v gedz. 1? w poludnie w sali Kasyna Garni- 
zonowego, Mickiewicza nr. 13, dr. Marjan 
Obiezierski wygłosi odczyt na temat „Hy- 
šjena kobiety”. Wstęp tylko dla dorosłych 
pań. Odczyt ten został zorganizowany sta- 
aniem sekcji kulturalno - oświatowej Ro- 
dziny Wojskowej. ` 

— Z życia Towarzystwa Opieki nad 
zwierzętami w Wilnie. Przypominamy, że w 
poniedziałek 8 bm. w Wielkiej Sali Konfe- 
rencyjnej Wojewódzkiej (Magdaleny 2) o 
dz. 5 po południu p. Janina Maszewska S 
mappe (redaktorka „Świata Zwierzęcego * 

w Warszawie) wygłosi odczyt na temat 
„Idea ochrony zwierząt w dziejach ludzkoś 
vi aż do doby obecnej". Wstęp wolny. 

UNIWERSYTECKA 
— Uroczysta promocja wybitnego 

iczonego estońskiego prof. Iudwika  Pu- 
useppa z'Tartu (Dorpatu) na doktora medy 
€yny honoris causa odbędzie się we wtorek 
dnia 9 bm. o godzinie 13 w Auli Kolumno- 

ej. 
— Powszechny wykład uniwersytecki 

P.t.: Rok 1830 w literaturze polskiej (cz. I) 
wygłosi prof. dr. Stanisław Pigoń w nie- 
dzielę 7 grudnia br., o godz. 19 w Auli Ko- 
'lumnowej. Wstęp 50 gr. dla młodzieży 20 
'Eroszy. 

AKADEMICKA 
— Sodalicja Marjańska Akademicka USB 

zawiadamia, że w dniu 7 grudnia o godz. 
ię w lokalu własnym (Wielka 64) odbędzie 
2% wieczór dyskisyjn y z referatem ks. dr. 
Kucharskiego T.|. p.t. „Problem seksualny 
'w życiu akademika” na który zaprasza ogół 
studentów. 

— Z Koła Poionistów. W poniedziałek, 
'8 grudnia b. r. o godz. J1 w lokalu semi- 
"arjum polinistycznego odbędzie się zebra- 
nie ogólne, poświęcone dyskusji nad spra- 
Wą urządzenia „Sądu nad romantyzmem“. 

@ usję zagai kol. dr. W. Charkiewicz. 
Zarząd Koła prosi wszystkich członków 
zwyczajnych i członków korespondentów o 
Tiożliwie najliczniejsze przybycie. Goście 
mile. widziani. ц tė 

(Tegoż dnia (poniedziałek) Koło idzie 
na „Noc listopadowa”. Zapisywać się na- 
leży”w Iokalu Koła. 

We wtorek 9 b. m. Koło idzie na wy- 
Stawe prac „Bractwa Artystycznego”. 
Wstęp SAY: Zbiórka w lokalu Koła o 
Rodz. 10 rano. 

Wspólny opłatek Koła odbędzie sie we 
Czwartek dn. 11 b m. Zapisy przyjmują 
olezanki członkinie zarządu. Składka wy- 

mosi 30 

E KOLEJOWA 
— Ostateczny termin posiedzenia Dyr. 

Rady Kolejowej. Posiedzenie Dyrekcyjnej 
ady Kolejowej odbędzie się w dniu 15 gru 

dnia rb., nie zać 16 jak było podane w 
prasie. 

NADESŁANE.     
DEZYNFEKUJACE X 
RTAŃS JAMĘ USTNĄŻ 

RÓŻNE 
— Wystawa „bractwa Artystycznego 

Stowarzyszenia Słuchaczy Sztuk Pięknych 
Dzisiaj, dnia 7 b. m. w lokalu „Ogniska э 
Akademic dz. 10 (Wielka 24) od 
będzie się wystawy prac „Bra- 
ctwa Artystyczi o*. Wystawa będzie ot- 
warta przez dwa tygodnie. Wstęp wolny. 

—- Sekcja wojskowa IX Polskiego Kon- 
gresu Przeciwalcoholowego w Wilnie pr 
si Rodzinę Wojskową _ Garnizonu Wileń- 
skiego o łaskawe wzięcie udziału w posie- 
dzeni Kongresu, mającego się odbyć w 

iach 8 grudnia rb. w murach Uniwer- 
sytetu Steiana Batorego. 

— Wileński Dom Yowarowo - Przemy- 
słowy Bracia Jabłkowscy. Czem są „Bra- 
cia jabłkowscy" w Warszawie, tem są i w 
Wilnie: vajwiekszym i przodującym w mieś 
cie magazyneri. Zadanie jakie wziął na sie- 
bie Wileński Dom Towarowo - Przemysło- 
wy „Bracia Jablkowscy“ Mickiewicza 18 
(teleton nr. 7-33) — to zaspokojenie po- 
trzeb mieszkańców Wileńsczyzny, dając to- 
war zawsze dobry po możliwie najniższej 
cenie. Ta pewność, że w Domu Wileńskim 
klient dostanie tylko dobry towar, nie po- 
trzebując się targować lub obawiać, że 
przepłacił, zapewniła mu zaufanie i życzli- 
vość licznych bardzo klientów. 

Dalsze  vdogodnienie — to możność 
zakupu w jednem miejscu, pod jednym da- 
chem, róznych artykułów, bez potrzeby szu- 
kania na mieśce. Instytucjom państwowym, 
lub samorządowym, które zawarły z nami 
umowę, udzielamy kredytu na pięć rat mie- 
sięcznych na tak zwane „ordery“, czyli na 
zaświadczenie wydane przez instytucję lub 
jej związek, że dany członek ma prawo do 
zakupu na określoną sumę. 

Ponieważ kupujemy towar po większej 
części za gotówkę 1 w dużych ilościach, je- 
steśmy w możności sprzedawać po bardzo 
niskiej cenie. zadawalniając się niewielkim 
zyskiem. Posiadamy na składzie zawsze wiel 
ki wybór towarów okazyjnych, jak materja- 
ły jedwabne, wełniane i bawełniane. Pozatem 
tprzejma obsługa i chęć zadowolenia klienta 
stały się cechami zasadniczemi Domu „Bra- 
cie labłkowscy*. Wiemy, że WP nas zna i 
mma do nas zauianie, to też radzi będziemy 
o ile WP. zechce nas odwiedzić przy okazji i 
obejrzeć ogromny wybór pięknych artyku- 
łów, które przygotowaliśmy już na nadcho- 
dzące świeta. 
z — „Żywa Gazetka W niedzielę 7 grud- 
nia wystąpi w sali „Ogniska Kolejowego” 
akademicha Żywa Gazetka. W programie: 
Hallo! Hallo! Pastele, Erotyki, Bajki, Wiersz 
o cyklistach, humor kolejowv, pamiętniki 
trampa, o szampańskiem życin zespołu, pie 
śni dziadowe, sziagiery, ogłoszenia i komu- 
nikaty, Hymin Bandy. Początek o godz. 18. 

— W związku z Dniem Oszczędności. 
Pzzypadającym 7-go grudnia rb., Oddział 
ocziowej Kasy Oszczędności w Wilnie 

przy wybitnem współudziałe lokalnych or- 
ganizacyj społecznych i zrzeszeń — zaini- 
cjował szereg odczytów na całym terenie 
woj. Wileńskiego « Nowogródzkiego — po- 
święconych idei oszczędności. 

„ — Przedstawienie teatralne. Koło miłoś- 
ników sceny akademików litewskich wysta- 
wia dziś, w niedzielę w sali „Apollo“ (Da- 
browskiego Nr. 5) swą pierwszą oraz ju- 
bileuszowa (z powodu 25-lecia pierwszego 
litewskiego przedstawienia w Wilnie w ro- 
ku 1905 i 25-lecia pracy scenicznej p. P. 
Gajdelonisa) sztukę p. t. „Amerika pirtyje“, 
komedja w 3-ch aktach. Początek punkt o 
8-ej. Ceny biletów od 50 gr. do 5 zł. 

POCZTOWA 

— Nowa agencia pocztowa. W urzędzie 
pocztowym Wołkowysk 3, mieszczącym się 
na.dworcu kolejowym Woikowysk miasto z 
dniem 29, 12. rb. zaprowadzono służbe te- 
legraficzna : teiefoniczną. 

"TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś te- 

atr ra Pohulance czynny dwukrotnie: o go- 
dzinie 3.3 pp. po cenach zniżonych ukaże 
się jedna z najciekawszych sztuk reper- 
tuaru rosyjskiego „Skrzypce jesienne" Surgu 
czewa, w reżyserii R. Wasilewskiego, któ- 
ry jednocześnie odtwarza jedna z ról głów- 

nych. Wieczorem o godz. 8 „Noc listopado- 
wa“ S. Wyspiańskiego. Monumentalne to 
dzieło otrzymało wspaniałą oprawę dekora- 
cyjną, kostjimową i muzyczną dzięki współ 
pracy prof. Ruszczyca, E. Dziewulskiego i 
J. Hawryłkiewicza. 

Reżyserja R. Wasilewskiego. 
Jutro teatr czynny również dwukrotnie: 

G godz. 3.20 po cenach zniżonych „Młody 
las“ [.A. Hertza, wystawiony z racji roczni- 
cy strejku szkolnego. Reżyserja Wyrwicza- 
Wichrowskiego. © godz. 8 „Noc listopado- 
wa” w obsadzie premierowej. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś dwa 
przedstawienia. O) godz. 3.30 po cenach zni 
żonych pełna werwy komedja S. Kiedrzyń- 
skiego „Nie rzucaj mnie Madame", w kon- 
certowem wykonaniu całego zespału z dry. 
Želwerowiczem na czele. Piosenki oraz е- 
wolucje taneczne zespołu girls urozmaicają 
widowisko. 

O godz. 8 w. „Cierpki owoc”, lekka, 
dowcipna komedja Roberta Bracco, która 
zyskała sobie w Wilnie rekordowe powo- 
dzenie dzięki zabawnej treści kapitalnej 
grze Kamińskiej, Lewickiej, Balcerzaka, Kar 
pińskiegc i Zelwerowicza. 

poniedziałek teatr również czynny 
dwukrotnie o godz. 3.30 pp. po ceniach zni- 
żonych ukaże się po raz ostatni „Mała grze- 
sznica" Pirabeau, której pełen finezji djalog 
znalazł znakomitych odtwórców w osobach 
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Zwizytąu Smosarskiej 
Mała informacja u portjera hotelu Geor- 

gea, parę słów napisanych naprędce na 

wizytówce —- podróż przez korytarze — 

top — Nr. 5 pokoju. 

Pani Jadwiga Smosarska wita nas go- 

towa do pójścia do Heljosu; i właśnie przed 

chwilą opuścił jej apartament fryzjer. 

Nie dużo mamy czasu na rozmowę — 

właściciel kina oczekuje w foyer — a tu nie 

kompletna jeszcze tualeta (p. Jadwiga przyj 
o NN 

  

muje nas w ślicznym różowym peniuarze, 
w którym jej notabene bardzo do twarzy)... 

Parę słów poświęconych wspomnieniom 
1at najwcześniejszej młodości razem prze- 
żytych i rozmowa schodzi na tematy wileń- 
skie. 

— Podróż do Wilna odbyłam w warun- 
kach bardzo przykrych — zakupiony  slee- 
ping nie dał mi schronu przed ohydną in- 

fluenzą, która mnie od paru dni męczy. 
— Proszek antipiryny i byłoby po in- 

fluenzie... 
— Ależ, — cóż znowu — najadłam się 

tych chemikalij już do syta i nic nie poma- 
ga, przyszło mi na myśl, by paskudnego 
bakcyla — zatopić w winie.. 

— Zupełnie siusznie, in wino veritas i 
cóż dalej, 

— Napiłam się dwie lampki „Cinzano” 

RADJO WILEŃSKIE 
NIEDZIELA, 7 GRUDNIA 

10.15: Tr. uroczystego nabożeństwa z 
bazyliki wileńskiej z okazji IX Ogólnopoi- 
skiego Zjazdu Asityalkoholowego. Nabożeń- 
stwo celebruje ]. E. ks. arcybiskup metropo 
lita wil. R. jałbrzykowski. Kazanie wygłosi 
J. E. ks. biskup dr. W. Bandurski. Chór ka 
tedralny pod dyr. prof. WŁ. Kalinowskie- 
go. Tr. na całą Folskę. 

12.15: „Tr. poranku z Filharmonji Warsz. 
(mużyka rosyjska). 

14.00 — 14.2U: „Racjonalne żywienie 
bydła w zimie” -— odcz. wvył. Wł. Opacki. 

14.20 — 15.40 Odczyty rolnicze z War 
szawy i muzyka z Krakowa. 

15.40 -- 16.10: Audycja dla dzieci 
Warsz. 

16.40 -- 16.55: „O Klemensie Junoszy- 
Szaniawskim* — odczyt ze Lwowa. wygł. 
dr. WŁ. Jampolski. 

17.15 —— 17.30: Wiadomości przyjemne i 
pożyteczne -— z Warsz. 

17,50: Koncert z Krakowa. 
19.05 — 19.25: „Co się dzieje w Wil- 

nie?" —  pogad. wygł. Mieczysław Lima- 
nowski, proi. USB w Wilnie. 

19.25 — 10.40: „Odczucie i przeczucie lu 
dzkie“ — feljet z Warsz. wygł. J. Szpa- 
kowski. Й 

19.40 — 19.55: „Świat zwierzęcy a czio 

z 

'Niek'* — odczyt wygł. p. lanina Maszewska 
Knappe. 

20.00 — 7 Audycja z Krakowa (Tet 
21.10 — Kwadrans literacki (Kos- 

  

sak - Szczucka). 
21.25: D. c. koncer tu z Warsz. 
22.00: „Literatura w powietrzu Paryża" 

— feljeton z Warszawy — wygł. J. Witt- 
lin. 

22,15: Recital śpiewaczy 
Warsz. 

22.50 — 24.00: Kom. i muz taneczna z 
"Warsz. 

PONIEDZIAŁEK 8 GRUDNIA 
10.15: Nabożenstwo z Katedry poznań- 

skiej. 
12.10: Tr. z Krakowa. 
3,10: Tr. II części poranku z Filharmo 

nji warsz. (Utwory Griega). 
14:00: „Jak zorganizować gospodarstwo 

domowe na wsi* — odczyt wygł. Janina 
Hajnoszówna. 

14.20 — 15.40: Audycja rolnicza z War- 
szawy. ' 

15.40 — 1610: „Piękno w postaci zwie- 
rząt" — odczyt z Katowie, wygł. prof. dr. 
K. Simm. - 

17.15 — 17.30: Wiadomości przyjemne i 
pożyteczne z Warsz. 

17.36 — 17.40: Muzyka z płyt. 
17.40 — 19.00: Koncert popularny z 

Warsz. ‘ 
19.05 — 10.25: „Udziat Wilna w powsta 

niu listopadowem* —*+ odczyt wygł. H. Ro- 

Gutowskiej z 

   
   

  

.40: „Kłamcy” —. felieton z 
Buczyńska. 
Kom. sport. 
Program na wtorek. 

20.00 -— 20.15: Kwadrans literacki 
Warsz. 

  

z 
   

  

20.15 — 70.50: Pogadanka muzyczna z 
Warsz. 

20.30: Operetka z Warsz. „(Paganini* 
i.ehaia). 

22.00: „Poezia powstania listopadowe- 
go” — felj. z Warszawy wygł. M. Smo- 
larski. 

22.15: Dzieła F. Chopina (płyty) +) Bat. 
  

  

dostałam strasznej migreny — dopiero 
przy pomocy masażu, pozbyłam sę jej. 

— Jak pani zamierza spędzić parę dni 
swej bytności w Wilnie. 

— Przez dziś i jutro, jako gość Heljosu 
— będę w czasie każdego seansu „udzie- 

lała się* publiczności, dając autografy — 
następnie zaś — jestem gościem Państwa 
Zelwerowiczów. 

— Czy nie przeraża Panią — masowe 
udzielanie autozrafów — zauważyłem, że 
w hallu hotelowym już na Panią czycha 
grono wielbicielek jej talentu. 

— Gdyby nie migrena i zmęczenie po 
podróży, nie obawiałabym się tego — ju- 
tro natomiast będę już zupełnie wypoczę- 
ta i co za tem idzie chętniejsza do pracy. 

— Przypuszczam, że dyr. Zelwerowicz 
zechce wykorzystać bytność Pani w Wilnie 
— by móc dać tak miłą widzowi naszemu, 
postać Pani — na scenie. : 

— Tak — umówione to już i postano- 
wione — w środę i czwartek wystąpię w 
sztuce Verney"a „Orzeł, i Reszka”. 

— Cudownie — a pani zdanie i uwagi 
o ostatnim dźwiękowcu „Na Sybir”. 

— Oto one —- „Na Sybir" jest jednym 
z najulubieńszych filmów dla mnie. Czułam 
się dobrze w swej roli. Brodzisz jest 
świetnym, subtelnym i odczuwającym part- 
nerem, a słów pochwały mi braknie dla 
reżysera p. Szaro, pod reżysurą którego 
świetnie i miło się pracuje, 

O filmie i scenarjuszu samym, powiem 
Panu tylko, że gdy film był już gotowy, wy 
slany został do Berlina dla synchronizacji 
— Niemcy — bardzo skąpi w wyrażaniu 
zachwytu, dla tego wszystkie co polskie, 
— wyrażali się » entuzjazmem o filmie, 
oraz zakupili kopię — po raz pierwszy 
filmu polskiego. 

Scenarjusz opracował sam  Sieroszewski 
i niejednokrotnie sam przyjeżdżał do ate- 
her — by fantazja i werwa reżysera — 
nie odbiegała nadto od treści. 

Kopja „Na Sybir“ zakupiona zostala do 
Ameryki dla licznej kołonji naszej i już dziś 
spotkaia się z nader entuzjastycznem przy- 
ięciem. 

— Co Pani powie nam teraz o Wilnie, 
które powitało Panią taką piękną, księży- 
cową noca. 

— Dla Wilna mam duży sentyment i z 
prawdziwą radością przyjęłam zaproszenie 
— byłabym bardzo rada — gdyby nie ta 
iniluenza. 

W sąsiednim buduarze brzmi dzwonek 
— Hallo! 

Kino Heljos niecierpliwi się — żegnamy 
przeto miłą naszą rozmówczynię — życząc 
prędkiego wyzdrowienia i nowych triumfów 
va srebrnym ekranie. . В, 

МИЕВЕКЛЕЕ TT SE DEM ПМ СС ЦОКЛЧЕЛЯЕЧени TETRA inwe 
Lewickiej, ]asińskiej,  Balcerzaka i Wasi- 
iewskiego. O) godz. 8 w. „Cierpki owoc” w 
reżyserji dyr. Zelwerowicza, która zarazem 
kreuje jedna z głównych ról. 

— Dzisiejszy poranek - koncert Z. Pro- 
tasewicza. Dziś ©: godz. 12 min. 30 odbędzie 
sie w sali teatru Lutnia koncert utalentowa- 
  

  

U ludzi cierpiących na żołądek, kiszki i 
przemianę materji, stosowanie naturalnej 
wody gorzkiej „Franciszka - Józefa* pobu- 
dza prawidłowość funkcji narządów trawie- 
nia i kieruje odżywcze dla organizmu soki 
do krwiobiegu. Żądać w apt. i drogerjach. 

  

  

1 Katar, 
Й niemiły gość, 

jest słusznie przedmiotem 
() obaw, gdyż prowadzi 
( często do poważnych 

gi chorób. Z i.go powodu 
(4 wskazanem jest, aby już 

przy najmniejszych — о- 
p a kałaru, a również 
g, każdego innego zazię- 
@ Ыета, н:уша% natych= 
pe miast Sr Snains tableiki 

> piriny. 

J Istnieje tylko jedna 

ULLA 
Każde opakowanie i każda tabletka ory 
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Las 
„PROVENLEIM       

‚ Bardze szybko tuczy Świnie! 
jedynym preparatem, zawierają- 

„PROVENDEINĘ“ ‹ witaminy, pobudzające i przy- 
špieszające tuczenie się świń. 

„PROVENDEINE“ zawiera fermenty, ułatwiające i regu- 
lujące trawienie. 

„PROVENDEINE“ A sole mineralne, wzmacniające 
\ ościec świń. Wszystkie te składniki 

są našwietlane promieniami uitrafioletowemi, przez co ich dzia- 
łanie zostaje niezwykle wzmocnione. 

   

skurkvje bardzo szybko i nie wymaga 
zmiany paszy. Wystarczy drobna do- 
domieszka do paszy zwykłej. 

„PROVENDEINE“ 

2 daje hodowcy 2 miesiące oszczędno- LJ 

„PROVENDEINE ści na hodowli, przez co hodo sca 
otrzymuje pieniądze za niercgaciznę o 2 miesiące wcześniej. 

ss jest sprzedawane w pudełkach po 
„PROVENDE!NE ZŁ 4.75 i ZŁ 9.50 w Spółdzielniach 
Rolniczych, aptekach, drogerjach i t. p. 

Wyłączna sprzedaż na Województwa 

Wileńskie, Nowogródzkie i Białostockie: 

„WETERYNARJA“ sp.z o. o. 
Г 

   

      
        
    

   
Wczorajszy dzień przyniósł nam 

niezwykle miłą, a podniosłą uroczy- 
stość poświęcenia i otwarcia pierw- 
szego w Wilnie przedszkola, zorgani- 
zowanego przez energiczny Zarząd 
Okr. Stow. „Rodzina Policyjna", dla 
sierot po poległych na służbie i zmar- 
łych policjantach oraz dziatwy — шК- 
cjonarjuszy policyjnych. 

Uroczystość tę, odbywającą się w 
nowym, czyściutkim lokalu przedszko- 
la (Mostowa 9) zaszczycili swą obec- 
nością: j. E. ks. biskup Bandurski, p. 
wojewoda Kirtiklis z małżonką, nacz. 
Jocz, starosta Iszora, 'płk. ]ażdzyński, 
prezeg Uniechowski, przybyłe specjal- 
nie delegatki z Warszawy Naczelnego 
Zarządu „Rodziny Policyjnej" panie 
Dąbrowska i Jamiołkowska, inspekto- 
rzy, Ludwikowski, Konopko i Izydor- 
czyk, oraz liczni gošcie. 

Pierwszy zabrał głos, po dokona- 
niu aktu poświęcenia ]. Е. ks. biskup, 
składając paniom organizatorkom ży- 
czenia i udzielając błogosławieństwa. 

Przemówienie to znalazło swoje 
streszczenie w zdaniu  wpisanem na- 
stępnie przez j. E. w książce pamiąt- 
kowej: „Placówce nader požytecznej 
i pracy nad dzieckiem Żołnierza Poli-- 

, cyjnego, niech Bóg błogosławi". 
Następnie przemawiali p. wojewo- 

da Kirtiklis, p. komendantowa Ludwi- 
kowska, jako przewodnicząca Zarządu 
okr. wileńskiego., p. inspektotr Lud- 
wikowski, p. Dąbrowska i płk. Jaž- 
dzyński. 

7 przemówienia p. inspektorowej 
Ludwikowskiej dowiedzieliśmy  się, 
że „Rodzina Policyjna" przedewszyst- 
kiem otacza opieką wdowy i sieroty 
po poległych na służbie i zmarłych 
policjantach z terenu województwa 

nalnej Aspiriny opatrzone są znakiem BAYER. CRATE 5 ACZ PKR Z DSS Na ASS NES SE NSTARSSS 
  

nego. młodego śpiewaka Zygmunta Protase 
wicza, ktory wystąpi z bogatym programem, 
obejmującym utwory najcelniejszych kompo 
zytorów polskich i obcych. 

„Udział w koncercie zapowiedzieli _ ró- 
wnież artyści teatrów Miejskich Zofja Ma- 
łyniczówna i Aleksander Zelwerowicz. 

— Recital fortepianowy Mikołaja Orio- 
wa. Zapowiedziany na wtorek dnia  9-go 
bm. recital fortepianowy wszechświatowej 
sławy pianisty Mikołaja Orłowa wzbudził w 
Wilnie olbrzymie zainteresowanie. Wielki 
artysta wykona szereg utworów Chopina, 
Liszta, Schumanna, Debussy"ego, Prokotje- 
wa 1 Szymanowskiego. 

Organizuje koncert Wileńskie Towarzy- 
stwo Filharmoniczne. 

Poozstałe bilety do nabycia w kasie za- 
mawiań w teatrze Lutnia codziennie od 11 

— Przedstawienie operowe na Polski 
Biały Krzyż. W piatek dnia 12 bm. odbę- 
dzie się w teatrze na Pohulance przedstawie 
nie operowe na Polski Biały Krzyż. Wyko- 
nane zostaną w ujęciu scenicznem, w opra- 

wie dekaracyjnej i kostjumowej, fragmenty 
z następujących oper: „Aida“ Verdiego 
(akt Il), „Straszny dwór* Moniuszki (akt il) 
„Halka* Moniuszki (II akt. Wykonawcami 
będą: zespół uczenie p. Jadwigi Krużanki, 
oraz balet p. Lidji Winogradzkiej. Akam- 
paniament objął orof. Rafał Rubinsztejn. 

Ceny zwykłe, teatralne. 
— Najbliższe premiery. Zespół  teat- 

rów miejskich przystąpił do pracy nad 
dwiema sztukami, które ukażą się w_ naj- 
blizszym czasie na naszych scenach. Dyrek- 
tor Zelwerowicz przygotowuje  „Dzielnego 
wojaka Szwejka” Jarosława Hasek'a. R. 
Wasilewski objął reżyserję „Egzotycznej ku- 
zynki“ Ludwika VerneviV'*a. 

— Jubileusz „Lutni* Wileńskiej. Jutro t. 
j. 8 grudnia r. b. pod protektoratem pana 
wojewody Władysława Raczkiewicza odbę- 
dzie się uroczystość jubileuszowa  25-cio- 
letniej działalności Wileńskiego Towarzy- 
stwa Muzycznego „Lutnia“ na polu arty- 
stycznem i spolecznem. Uroczystość  roz- 
pocznie się o godz. 10 rano nabożeństwem 
w kościele św. Franciszka (po-Bernardyń- 
skim). Msze šw. odprawi J. E. ks. biskup 
Kazimierz Michalkiewiez, chór, „Lutni* wy- 
kona pieśni religijne. O godz. 8 wiecz. 
w sali teatralnej Lutnia" odbędzie się uro- 
czysty wieczór jubileuszowy, poprzedzony 
słowem wstępnem prezesa Towarzystwa ks. 
kan. Kretowicza. Referat o działalności „Lut- 
ni" wileńskiej wygłosi prof. W. Wierzyń- 
Sri. Po przemówieniach przedstawicieli in- 
stytucyj komunalnych i społecznych oraz 
towerzystw pokrewnych nastąpi dział kon- 
certowy, który obejmie produkcje chóru 
meszanego „Łutnia”, Z. Bortkiewicz-Wyle- 
żyńskiej (śpiew) 1 wileńskiego zespołu ka- 
meralnego imienia St. Moniuszki. czór 
zakończą „Sonety krymskie" (St. Moniu 
К:) z udziałera chóru, orkiestry i Eugenju- 
sza Olszewskiego (tenor) pod dyrekcją |. 
Leśniewskiego. Przy fortepianie Zygmunt 
Dołęga. Bilety od 50 gr. są jeszcze do na- 
bycia w kasie Teatru „Lutnia* (Mickiewi- 
cza 8) od godz. 11 rano do 9 wiecz. me4 

  

     

OFIARY 
J. B. dla ucznia szkoły Technicznej gr. 50 
KES SIES 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Tancerka Cilly 
Heljos — Na Sybir. 
Stylowy — Żelazna maska  .-. 
Kino Miejskie — Na pokładzie łodzi 

wodnej. 
światowid — Erotikon. 
Lux — Mascote. 
Wanda — Dzika miłość. 
Pan — Człowiek o błękitnej duszy. 
Mimoza — Według litery prawa 
— Ognisko Kolejowe — Niewolnica księ 

cia Borysa. 

  

  

pod- 

  

PUDER 

* WSZĘDZIE vo NABYCIA 
WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 5 do 6 
9. m. zanotowano wypadków 44, w tem 
kradzieży 5, opilstwa 10, przekroczeń ad- 

kj yy, 15. 
— Złodzieje w 1 p. A P. 

Na szkodę dowództwa 1 p. a. p. Św. 
Anny 4 nieznani sprawcy skradli ma- 
szynę do pisania wartości 1440 zł. z 
kancelarji tego dowództwa. W toku 
dochodzenia ustalono, iż kradzieży tej 
dokonał Busek Władysław, Chełmska 
76, którego z maszyną zatrzymano. 

— Kradzież z garażu. Na szko- 
dę Doga! Rudolfa Kalwaryjska 148 niezna- 
ni sprawcy: przedostali się do garażu, znaj- 
dującego się w podwórzu domu Nr. 148 
przy ul Kałwaryjskiej i skradli OpOcy i in- 
ме części samochodowe na ogólną — зите 
839 zł. х 

— Usilowanie samobójstwa Andruniów- 
na Anna lat 14, Nowooszmiańska 12 wy- 
piła esencji octowej. Pogotowie Ratunko- 
we przewiozło ja do szpitala Sawicz. Po- 
wód — nieporozumienia rodzinne. 

— Pożar na ul. Straszuna. W dniu 5 b. 
m. przy ul. Straszuna Nr. 9, w mieszkaniu 
Łei Genet od wiszącej lampy zapalił się 
sufit. Straż pożarna ogień ugasiła. Straty 
nieznaczne. 

— Nielegalne papierosy. W dniu 5 b. 
m. została zatrzymana przez policję Pauz- 
ner Choda, Szańcowa 5, przy której znale- 
ziono kiika tysięcy sztuk papierosów wyro- 
bionych z przemycanego tytoniu. Papiero- 
sy przesłano do trzędu celnego. 

— Zatrzymanie poszukiwanego. W dniu 
5 b. m. zatrzymano Gerszen Samuela po- 
szukiwanego przez Sąd Okręgowy w Wil- 
nie, oskarżonego z art. 51 i 468 K.K. 
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4 į Wilno, ul. Bazyljańska 2 (ró: Ostrobramskiej) 

i akanai akos 

Poświęcenie przedszkola „Rodziny Polic." 

   

  

    pa? 

wileńskiego. W ten sposób Zarząd 
Okręgowy otacza opieką 37 rodzin, 
liczących 56 dzieci. 

' Pomaga "rodzinom funkcjonarju- 
szów, obarczonych  kilkorgiem dzieci, 
zakupując podręczniki szkolne. po- 
trzebne ubranie, lekarstwa j t. p. Pa- 
nie z „Rodziny* odwiedzają chorych, 
zaopatrując ich w pisma, dostarczając 
im owoce, papierosy. 

Nadewszystko jednak akcja ma na 
celu otoczenie opieką dzieci. Mówią 
© tem corocznie urządzane kolonie 
letnie dla dzieci szeregowych, przed- 
Szkola, gwiazdki, doraźne imprezy, 
iak wieczory bajek lub t. p. 

Teren działalności obejmuje całe 
województwo wileńskie, a poza Wil- 
nem działają koła na terenie każdego 
powiatu i prowadzą swoją działalność 
w ramach wyżej zakreślonych. : 

P. inspekttor Ludwikowski nato- 
miast zobrazował całokształt prac 
samorządu policyjnego jak: „Rodzina 
Policyjna”, Kasy Samopomocy, Kluby 
Sportowe, Pol. Dom Zdrowia i t. p. 

Po części oiicjalnej obecni podej- 
mowani byli przez uprzejme gospody- 
nie herbatką. 

Nowopowstałe przedszkole obliczo 
ne jest na sześćdziesiąt dzieci. Jasny, 
obszerny, nadaiący się na ten cel ło- 
kal, oraz zapał, z jakim zajęły się 
przedszkolem panie organizatorki, da- 
je pewność, że spełni ono swoje trud- 
"e zadanie przygotowując do dalsze- 
go życia dziatwę — przyszłych oby- 
wateli Najjaśniejszej Rzeczypospo- 

litej. W. T 
  

  

z umeblowaniem lub bez, z używal- 

® 
® 
8 nošcią lazienki 

® DO WYNAJĘCIA 2 
e ul. Wiwulskiego 6-c, m. 15. 
@ Dosodz. 11-tej rano i 5—8 wiecz. @ 

Używalność fortepjanu. 

Ę== ZAPOBIEGA GRYPIE 

Pokój uh dwaž 
e 

  

Wystrze- Używaj 

55 39 2 M falsyfika- 
tów. prawdziwy 

KOTWICZNY 
PAIN-EXPELLER 

RICHTERA 
Niezbędny w każdym domu w po- 

rze zimowej jako skuteczny środek przeciw GRYPIE, przeziębieniom, influ- enzji oraz reumatyzmowi artretyzmo- wi, newralgji, darciom 'i innym do- legliwościom. 
Do nabycia we wszystkich 
aptekach i hurtowych składach 
apiecznych. 

  

  
    

        

    

  

PAŃSTWOWA SZKOŁA 
TECHNICZNA W WILNIE 

Dnia 7 b. m., w niedzielę, o godz. 
12 i pół, w gmachu przy ulicy Holen- 
dernia Nr. 12, odbędzie się Zebranie 
Wywiadowcze Rodziców i Opiekunów 
uczniów Państwowej Szkoły Technicz- 
nej w Wilnie. Przybycie wszystkich 
zainteresowanych jest ko 

   



  

  

Od dnia 2 grudnia do 7 grudnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 
KIKG 

miejskie |„NA POKŁADZIE ŁODZI PODWODREJ" 
SALA. MIEJSKA Wzruszająca, owiana niezwykłem bohaterstwem opowieść film?wa z czasów wojny. Aktów 8! 

W rolach głównych: Carl de Vogt, Angelo Ferraci I Fritz Kampers. 

  

  

  

   

+ Oisr ob mms 
o я Nad program: „„Małpłe Awantury'* komedja w 2 aktach. Kasa czynna od g. » m. 30. ' oczątek seansów od g. 4-ej. 

Następny program: „Błały Orzeł'' 

DZIŚ! MONUMENTALNY D WIĘ+OWIEC POLSKI! — POLSKA MOWA! — POLSKI ŚPIEW! 

A (PŁOMIENNE SERCA) 
KINO-TEATR Wielki dramat miłości i poświęcenia. Według scenar, 
„HELIOS“ ы b W. Sieroszewskiego. Reż. Henryka Szaro. 

W rol. główn. Jadwiga SMOSARSKA, Adam BRODISZ, Bug. SAMBORSKI, Frenkiel, Bodo i inni. 1. Smo- E 

sarska Śpiewa pieśń „Płomienne Serca* Dziś początek seansów o dodz. 12-ej, 2, 4, 6, 8 i 10.15 Ё 
Ul. Wileńska 33 

Tel. 926. 
  

Ceny znižone tylko na seansy 0 godz. 12-ej i 2 ej pp. Dla młodzieży dozwołone. 

  

Dziś! Promienny, pełen uroków wiosny i miłości dramat śpiewno-dźwiękowy w naturalnych kolorach 
TANCERKA € й RR? W rol. gł. Marilyn Miller, Aleksander Gray. Joe E. 

< ! & * Brown. Udział bierze wszechświatowej sławy balet 
„Florenz Ziegield Revue“. Nad program: Dodatek dźwiękowo-śpiewny. 

Na pierwszy seans ceny zniżone Balkon 80 gr. Parter 1 zł, Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30 

Dźwiękowe kino 

„KOLLYWOGD' 
Mickiewicza 22. 

  

  

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Najnowszy film połski o* wyjątkowo atrakcyjnem podłożu 

  

KINO z 2 

„Р А Н" CZLOWIEK O BŁĘKITNE! DUBZY 
: Dramat współczesny w 12 akt. W roli tytułowej ZBYSZKO SAWAN. W rolach gt. Alina Konopka, Dolores 

Wielka 42. Orsini, Eugenjusz Bodoi inni. Nie patrząc na wielkie koszty — ceny nie podwyżsone. Ilustracja muzyczna pod   batutą prof. M. Zamsztejgmana z udziałem znanego skrzypsa prof. Jadłowkera. Nad progr: Jak to w Ameryce ładnie 

ZNSTI 

  

Dziś! Rewelacyjne arcydzieło o wszechświatowym rozgłosie, Niekoronowana Królowa ekranu, wielka tragiczka i 
Polskie Kino 

  

  

  

2 
„WANDA* | plomeeu DOLORES DEL RIO > D ZA М1Э ŚĆ 

Wietka 30. Tel. 1681 Potężny dramat rozpętanych namiętności w 10 akt. Nad prograim: Najpopularniejszy komik konkurent BUSTER 
KEATON p. t. W spadku po dziadku komedja w 4 aktach. 

Kino Kol. Dziś i dni następnych. Arcydzieło techniki i reżyserji! 
o Ko 

„OGNISKO* NIEWOLNICA KSIĘCIA BORYSA 
Wielki 10-cio aktowy dramat erotyczno salonowy. W rolach głównych: Billle Dove i ulubieniec kobiet Ben Lyon 

Bogata wystawa! Pałace, uczty, knajpy. ; 
Uwaga: podczas seansów w dn. 6, 7 i 8 b. m. od g. 6 będzie przygrywała orkiestra symfoniczna. 

Początek seansów o godz 5 — w niedzielę i święta o godz. 4-ej. 

Ut. Kolejowa 19. 
(obek dworca kol.)   

   

  

  

Poraz pierwszy w Wilnie! 

R Najnowszy im con WEDŁUG LITERY PRAWA 
„MIMOZA“ Wzruszający do głębi duszy dramat. Nad program: Rewja warszawskiego Teatru „Morskie Oko* p. t. | 

"Uśmiech Warszawy. Sceny: Słowik i róża, Brooklyn, Balet mechaniczny, Fontanny Wersalu, Na dnie morza, 
ul. Wielka 25 Kawa ze śmietanką i inne.   
  

WSTĄP, A PRZEKONASZ SIĘ 
ajtańsze i najlepsze towar 66 

iintetyjde Bad skl 5 „JANUSZEK 

ul. Św. Jańska 6 (były lokal Frliczki). 
Wielki wybór ciepłej bielizny oraz pończoch, skarpetek, 

rękawiczek, nici i t. p. 

— Własna wytwórnia bielizny damskiej i męskiej. —  NOFZONYCH 
„wEUROPIE 
IKOS 
ICH DOBROCI 

  

    

  

   

    
        

      

UNO OK A KITA ATIKA VV IDC 

Redaktor Szyller-Szkolnik określi charakter, 4 
zdolność i przeznaczenie bezinteresownie. * 
Napisz imię, nazwisko, miesiąc urodzenia, 
otrzymasz analizę darmo. Poznasz kim 
jesteś, kim być możesz. Warszawa, Psycho- 
Grafolog Szyller-Szkolnik, Nowowiejska 32, 
m. 6. Znaczkami  pocztowemi 75 gr. na 
przesyłkę załączyć. Przyjęcia osobiste cały 
dzień. — Analiza szczegółowa, _ horoskop,    

  
Prosimy o odwiedzenie 

naszego składu 

„UNIWERSAL“ 
Wilno, Wielka 21, 

Uni AKA 

tel. 12-83 

B2060660066606606640666066666668 
Nali Targach Pėinocnych 

nagrodzone zostały najwyższą nagrodą 

GRAND PRIX 

$niegowce i kalosze 
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JAKOŚĆ ZAGRANICZNA CENY NISKIE 

Wielki wybór gatunków luksusowych. 
Całkowita gwarancja co do jakości i zamknięcia. 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE! 

iš Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

di Dom a Pa B“ TROCCY, EMA Alemiacia ZB 

40080908050000060000859806089 0009990000 | CZA A 

suche przewożone ko- 

ADA W 

nuaik LARE 
Drzewo leją i Węgłei górno- 
śląski po cenach konkurencyjnych po- 

c
e
0
0
0
0
0
0
0
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0
9
0
0
0
0
0
9
9
0
8
0
0
 

  

  

Poważna     
  

odpowiedzi słynnego fnedjum *Evigny-Rara Zł=3— 

patefon lub 
Nim KUPISZ gramofon 

Wilnie oddział i poszukuje 
nych Panów i Pań, celem oddania po- 
płatnego zastępstwa. 
muje kierownik, w lokalu 
szeń S. Jutana. ul. Niemiecka 4. 

Instytucja organizuje w 
energicz- 

Zgłoszenia przyj- 
biura ogło- 

  

a MAŁY 

leca skład „Płomień” EL ; 
drzewa 

Sprzedaż również na RATY. 

(ii 
    

  
  

odwiedź największy skład instrumentów 
muzycznych, gramofonów i płyt 

(h. Dinces 
WILNO, ui. Wielka 15. 

Egzyst. od r. 1885. Telef. 10-46. 

Duży wybór płyt ost. nowości. —Dogodne warunki spłaty 

   
g Towarzystwo Kursów Technicznych w,Wilnie 

otwiera uzupełniające wieczorowe 

  

ER
A!
 

sprzedaje 
  

ih 
Ъ 
m    

  

  

uznane za najlepsze w kraju 
(na Targach Północnych nagrodzone 

Wielkim Złotym Medalem) 

Kijowska 4 Abeiow. 

Pianina 
najsłynniejszej 

| wszechświatowej tir 
| my „ERARD” oraz 
„BETTINGVi 
„K.iA. FIBIGER“ 

na dogodnych warunkach 

  

  

  

Pianina i Fortepiany 
o światowej stawie Pieyel, Bechstein etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopt i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez najwybitniejszych tacnow= 
ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 
niu w 19291. i w Wilnie w r. 1930 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

K. DĄBROWSKA .. мее ©° mi. Niemiecka 3, m. 6. 
SPRZEDAŻ | WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. 

   
   

  

      

   
       

    

Diśtego, że 
udoskonalone 

śniegowce | Kalosze 
marki „Pepege”, mimo niskiej ceny, 
wyróżniają się bardzo gugtawnem wy- 
konaniem zewnętrznem i długo zacho- 
wują początkową wspaniałość tore 
my i barw. Są pozatem bardze 
iekkie | zawsze łatwe do włożenię 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE 
TYLKO Z PODKOWĄ 

<PEPEGE> 

scp Zokdofechniczne: 
(poziom mistrzowski) dla inonterów mających odpowiednią   Meble Nadeszło dużo nowości!! 

STYLOWE 
i nowoczesne 

B“ Oikin. 
ul. Niemiecka 3, tel. 362. 

Przyjmuje się zapisy na 8 mie- 
sięczne Kursy Elektromonterskie 
Stowarzyszenia Techników Pol- 

skich w Wilnie 
koncesjonowane przez  Kuratorjum Okręgu 

Szkolnego Wileńskiego 
Przyjmowani są kandydaci posiadający 

conajmniej 3-letnią praktykę przy obsłudze 
maszyn elektrycznych, w elektrowniach, MIECZYSŁAW ŻEJMO į 
lub zakładach przemysłowych, z wykształ- jį Wilno, ul. Micklewitza 24. Tel. 161. 

i 6li niż d szkoły pow- zed en OSY Pow Šaliai i UE 
Informacje i zapisy w kancelarji kursów, i 

Kopanica Nr. 5, codziennie oprócz sobót i e. 
świąt od godz. 18-ej do 20-ej kuchniami. w śród- 

Kierownik | mieściu ze wszyst- 3.000 zł. w zakresie 

ЖАПМННИННМНЮНИМННОНННННННИНННИМНИИНИНИИНИ 1 YS wygOdami do | budowlanym poszaku- 

  

kosztuje połowę normalnego Gest 
lekki mocny, daje odpisy, Doskonale 

służy tak w biurze jak w domu. 
Przedstawiciel: 

    

SPULNIKA _ 
z kapitałem 2.000 — 

Wiad z m. 
MATKI! UWAGA: may й оя 

      

L praktykę i pragnących otrzymać w skróconym terminie L w wielkim 
L uprawnienia, ewentualnie dla osób pracujących w dziedzinie wyborze 
ip przemysłu elektrycznego chcących uzupełnić swą wiedzę. LĘ polec 

iR Informacji udziela i zapisy przyjmuje kancelarja Kursów LT Wilno, 
w gmachu Państwowej Szkoły Technicznej w Wilnie ky 

B przy ul. Holenderni 12 w godzinach 17—19. ka 
Tru 

ч ih 

  

   

-21, @ ip 

  

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

we 

    

   

LU НЫ 

ŻĄDAJC 
składach aptecznych znanego 

   

  

wszystkich aptekach i 

  

  

Mickiewicza 37,m. 

Dawajcie DZIECIOM | Liusi лана | Poszukuję 
Czekoladę Zdrowia 

FABRYKI 

1 —2 pokoje si AREAS 

A. PIASECKI 

ч% wynajęcia od zaraz. ję. Konarskiego 50, 

umeblow. Wygody. Wi- uruchomienia wytwór- 
leńska 47, m. 3 (iront.)ui rozpowszechnione= ' : ы go artykułu elektrycz- 

nego. Pożądana współ- 

w KRAKOWIE. 
praca. Zgłoszenia pro- 

      

      

TATENA w szę składać w redakcji 
Paweł - Bure POSGOR środka 0d odcisków. jest bardzo pożywna I niedroga. „Słowa* pod F. B. 2 

poleca wielki wybór zegarów i bi- H Zeldowicz Prow. A. PAKA Żądajcie wszędzie! Oszczędności 
ое ОН pi SARS KODWZAAROWIROCZWOZKOWNA ZODKARUWNA swoje złote -i DOMEK | 

po cenach przystępnych chor. skórie,  wene- BF! swoje złote «i. dolary 

  

  ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1 

  

Wiitno, A. Mickiewicza 4.     

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA Wileńska 7, 
KOBIECE, МЕМЕ. 78 V 

kupu,e się towary gwarantowanej dob- 
roci u GŁOWIŃSKIEG ). Polecamy na 
sezon zimowy materjały mundurkowe, | 

NAJKORZYSTNIEJ. | 

tweedy na kostjumy i suknie, flanelety 
w pięknych deseniach 

      
  
  

  

5-8 wice | Dr, Wolfsonį 
choroby skórne, wene- | 
ryczne i moczopłciowe 

tel. 

  

A L i S 
      

   

[rze 

      KUSMETYKAJ 

GABINET 
10-67. ftacjonalnej Kosme- 

od 9—1 

  

M wykształcony,      
  ulokuj na wysokie niewiełki ma  przed- 

Polak, młody, SNA REstówaniEj Go-mieściu kupię za go- | 
ucieki- 

przy: 
były niedawno z Ro 

! 

| 

tówka twoja jest zabe- tÓwkę, Piaski 17, m. 2 
zpieczona złotem, sres 7 

PIANINO M 

    

   

  

ś brem i drogiemi kamie- 

nier polityczny, 

M sji Sowieckiej,  poszu- i niami, LOMBARD PI lub fortepian 
kuje pracy. 'Przyjmie Mieszkania Katedralny, Biskupia 12 chcę kupić z okazji. 
pracę na najskrorgniej- 4 — 5-cio pokojowe z Wydaje pożyczki pod Oferty w biurze ogł. 
szych warunkach, po- Vygodami do wyna- 

Kalwaryjska 31, Zastaw: złota, srebra, J: Karlina, Niemiecka 

    

  

  

    

    

  

  

    

  

@ G ||| RYCZNE NARZĄDÓW tyki Leczniczej. nieważ jest w bardzo jĘCia bryl : "NE * a ‚ antów, f 2 Nr. Pea 
HL UWAGA — WILENSKA 27. MOCZOWYCH Dr Ginsberg Wilno, Mickiewicza 31 trudnej sytuacji mater- ы ИН, pakei ZA 

ZWKEOWWRAOWEAGKA od 12—2i od 4.6 Choroby skórne, we- m A S Lini a aj e 1 lub 2, 3, 4 dów i wszelkich towa- -— 
” neryczne i moczoplcio- kobie: Я cji pod pokoje z kuchnią lub rów. —e rawno- 

NOWA M ETODAŃ - ze 24. ze. Wileńska 3, od Urodę po R „Uchodźca”, Po bez odnajmię. — — - Biur 0 mija 
szybkiego przyswojenia języka francu- M — —- 8 — 114 — 8. Tel JS, Goskonal, г Zamkowa 18! m. 19. ch ryjne „Pomoc, po 
skiego. Listownie dla osób pragnących A Dr, Edward" ża uiawa jej, skazy Buchaiterka : 3—4000 Ol. vierownictwem dypl. 

posiąść biegle francuski. e r ao ZA e i wała ańje) z siedmioletnią prakty- 2 pokoje ulokuje pod hipoiekę PORA i przys. bu- 

192 Chaussće d'Ixelles & Bruxelles M-me Suszyński DOKTOR szy, Szcwić BEES CE sa z wygodami i elektrycz- par dia Akis a 
rowej. О: » е oś а, 5 2 Rohner. Spec. Niemoc płcłowa Szyrwindt ry. Wypadanie WZOSÓW nią do Administracji zc “0 saaa Oferty składać do Re-tłomaczenia,  przepro- 

ZA choroby weneryczne. i łapież. Najnowsze Siowa” pod buchal- z pi L Sa adeieinia dakcji pod literami B. Z. wadzenie spraw w 
Tylko z oryginalną etykietą I skórne, Przyjmuje od CRoroby weneryczne, +dobycze kosmetyki ra- terka. kuchnią. sd zielnii ——————— LT rzędach, prace bu- 

ą 9—12 i 36 skórne i moczopiciowe cjonalnej, RSA mieszkaniowa, przed Dom drewnia- | chalteryjne, analizy bi- 
korkiem jest PRAWDZIWE UL Mickiewicza 30. Wielka 19, od 9—1 i Codziennie odg, 10—8. kościołem Św. Piotra i | ny w pobliżu cen- | lansów. sprawy podat- 
WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY D is | W. 2 P. SRządca - roi mikpy" w. Przejazd | rum o 3 mieszka. |kowe. Załatwiamy. po- 

a r. 8 niac z grodem |lecenia również pis: 

02YWI Hanusowiez Masažai Ties Ska | trem e | Wea PET i, nych wy- amy z długi ki i ieści 
ma AnUsSOWIGZ а Заяепу_'тазай‚ bezdzietny, — Pokój Przy gotówce 1300 10 8 2 "el 409-481 

„ ъ ` Zamkowa 1—1 | Akuszerki ręczne, wibracyjne i plą- iczciwy, / pracowity, umebl. do wynajęcia z dolarów. AAA ie —3 
/ Choroby skórne styczne. Eptlacje. Snergiczny, poszukiwa- przedpokojem — wygo- | Dom H.-K. „Za- 

ZDRÓJ PAY | PORTER rzyjmuje od 8-1. „ AKUSZERKA | pycbitet © di65. Od Zara do majai: dy. Kasztanowa 7, | chętaw Miekiewi- | Najtatwiejsza | › przyjmuje od 6— Kosmetyki uwpow. Wilensko- —Ё | cza 1, tel. 9-05 Raso) 
ŻYWIECKI, | + AA AS RA € 2 Trocki — 2 i najprędsza metoda | or. madjcjny  ŚMIAŁOWSKA Zaczniczj rockim obszaru prze. — jpre 
MAR! \ / С o: szło 100 ha ziemi wy- RĄG z т nauczania się języ- 

COW AN ZZE / „ALE A Cymbler ye SE OE: Hryniewiczowej, robnej. Wien w” Mieszkanie Fortepian ków obcych pew. 
; Сп;гоЬу den Enio gas Talos ul. WIELKA Aż 18 т.9. bra znajomošė mleczar- dwu pokojowe z kuch- »Sthrūder“ w dobrym phone". Wilno, ul. Nie- į 
E8RCYRSIAŽECEGO BROWBRI] skórne i narządu mo- brodawki, kurzajki, wy. 72/.wg. 10-!i 4-7 stwa, sadownictwa, nią i elektrycanością ae sprzedam. „Lt miecka 3, m. 6. 

i i wynajęcia. Ww. i a wZYWCU czowego. Mickiewicza padanie włosów. Mic- Ww. Z. Р. № %, MA Podłe | tzu 00 STS 22 iki B LAC 

soNABYCIA WSZĘDZIE ® 12, róg Tatarskiej przyj- kiewicza 46. 

REDREZĘNIACJA: WILNO,» ZARZECZNA 19.то #6 $ muje 9—2 i 5—7 i pół 
wiecz. Tel. 15-64. 

  

    

  

WÓDKI, L 

$— GEN 
  

    

ZNAMOMITE uzNANE ZA NAJLEPSZE ŻĄADBĄJCIE 

ИНЕ У EE WINA 

a. k & Ъ-кд SP. AKC. w WARSZAWIE 

    

[POSADY] 
Ogrodnika 

$ pszczelarza poszukuje 
się do majątku.  Do- 

M kładna fachowość oraz 
dobre referencje ko- 

© nieczne. Zgłaszać się 
do 9 grudnia włącznie 
godzina 9—11. Wilno, 

084 Uniwersytecka 2, Za- 
« horska-Orda. — 

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 
  

  

  żądana znajomość jed- 
«abnictwa i eksploata- 
cji lasu. Poręczenie, re- 3 pokoje: : NAJLEPSZY 

ferencje i šwiadectya UMEeblowanė Z kuchnią | / G 8 E k 

niezbędne. Szczegóło- A a NR ) 

YE ję ua 2 M górnośląski koncernu „Progress* oraz 
KOKS wagonowo i od jednej tonny 
w szczelinie zamkniętych i zaplombowa- 

we oferty z odpisami SRA A 
świadectw, wskazaniem RAA 5-8 SR 
DU R z: Ro mna : 
polecającyc oraz po- a 

daniem wytiapariego Pokój 
wynagrodzenia i šwia- 
dectw tylko listownie: do wynajęcia 
Wilno, _ Dominikańska duży, (jasny, umeblo- 
17, Bank Kredytowy, wany, ul. Wileńska 
Włodzimierz Szmidt. 12—10 

  nych wozach dostarcza 
Przedsiębiorstwo Handłowo- 

Przemysłowe 
egzystuje od roku 

M. DEULL 1800. Mika Wilno, 
Jagiellońska 3, tel. 811. Składy: Sło- 

wackiego 27, tel. 14-46. —0 
      

Drukarnia wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2. 

 


