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NAUKA I NAUKOWCY Wczota 
Chciałem  zatytułować: „Kryzys 

nauki polskiej”, ale się w porę po- 

wstrzymałem. Tytuł nieodpowiedni: z 

jednej strony akcentowanie kryzysu w 

okresie, gdy kryzys jest stanem  po- 

wszechnym i normalnym, jest niepo- 

trzebne, z drugiej zaś podkreślenie aż 

w tytule, że właśnie nauka przeżywa 

ciężkie chwile, jest bezcelowe: kogo 

dziś obchodzi — nauka? 

Retoryczne to pytanie nie wymaga 

odpowiedzi, gdyż życie jest aż nazbyt 

wymowne: nauka straciła wszelki urok 

i powagę, natomiast powodzeniem 

wprost niesamowitem cieszą się zjawi- 

ska podrzędne, związane z nauką: dy- 

plomy i tytuły! 

W bezmyślnej pogoni za dyplomem 

uviwersyteckini (nowoczesnym klejno- 

tom szlacheckim łyków) marnują się i 

wykolejają dziesiątki tysięcy młodzieży 

z warstw ludowych i robotniczych, ze 

sfer, które potrafią rozdmuchać w mło 

dem pokołeniu jałowe ambicje, lecz nie 

mogą im dać żadnych moralnych i ma- 

terjalnych warunków do osiągnięcia 

celu. 

Co zaś do tytułów, porządek z nie- 

mi zrobiły już pierwsze sejmy, które 
zlikwidowały tytuły rodowe, a jedno- 
cześnie nadały tytuł profesora naj- 

pierw wszystkim nauczycielom gimna- 

zjalnym, posiadającym stopnie nauko- 

we, później zaś — nauczycielom ludo- 

wym, którzy skończyli uniwersytet. 

To genjalne postanowienie miało 
«iwa zbawienne skutki: „zdemokraty- 

zowało* (czytaj: spospolitowało), je- 

żeli nie samą naukę, to przynajmniej 

zaszczytny i wielki przedtem tytuł pro 

fesora; z drugiej zaś strony podniosło 

Połskę — kraj analfabetów — na nie- 

bywałą wysokość. gdyż niema w Eu- 

ropie kraju, któryby, jak my, posiadał 

kilkadziesiąt tysięcy samych proieso- 

rów!.. 

Możemy zaimponować najbardziej 

oświeconym narodom, bo chyba nie 
spotkamy się nigdzie na świecie z ta- 
kiem np. zjawiskiem, jak tytuły: „prof. 

dr." przy nazwiskach (przeważnie nie- 
polskich) autorów... „bryków''*..... 

Nauka straciła swój powab. Zobo- 

jętniały do niej nietylko szersze masy 
„zjadaczy chleba”, ale i sami „kapłani 

nauki”, z których już dawno zrobiono 

urzędników takiej a takiej kategorji, 
różniących się od swych kolegów ze 

starostwa, izby skarbowej czy innych 

urzędów tylko tem, że w dni galowe 

nie są obowiązani do wkładania na 

swe głowy demokratycznych  cylind- 

TÓW. 

Wskutek tego, nie da się zauważyć 

na uniwersytetach (minęły podobne 

czasy!) jakiegoś ruchu, entuzjazmu, 

zapału z powodu nowego naukowego 

odkrycia lub śmiałej, twórczej myśli 
filozoficznej, — natomiast niezwykłe 

podniecenie, gorączkowy ruch. atmo- 

sfera wałki — zawsze panują na uni- 
wersytetach w okresie... wyborów do 
Sejmu czy chociażby do rady  miej- 

skiej... › 

Ale to są dygresje — „tiebezpiecz- 

e : 

Dlatego też lepiej będzie przejść 

do zasadniczych rozważań, wywoła- 
nych niezwykle ciekawym artykułem 

p. Cz. Łapińskiego p. t, „Katedry i siły 
naukowe profesorskie',  drukowanym 

м & XIV. „Nauki Polskiej”. 
Autor, rozporzłądzający ścisłym ma- 

terjałem statystycznym, ujętym przez 

niego w 30 tablicach, zastanawia się 
nad składem profesorów (tych — 

prawdziwych), zajmujących katedry w 
12 wyższych polskich uczelniach pań- 

stwowych. 

__ Temi uczelniami są: uniwersytety—- 
Jagielloński, Stefana Batorego, Jana 

Kazimierza, Warszawski i Poznański, 

Politechniki — warszawska i lwowska, 
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terynaryjnej, sztuk pięknych, główna 

szkoła gspodarstwa wiejskiego oraz 

Państwowy Instytut Dentystyczny. 

Celem artykułu p. Łapińskiego bylo 

ustalenie liczby osób, p 

nauce połskiej, jako stały roczny do- 

pływ dla zasilenia i doprowadzenia do 

normalnego stanu kadr profesorskich. 

Dłatego też autor całą uwagę skie- 

rował na wiek obecnie pracujących 

proiesorow i Zarysowai niezwykle cie- 

kawy i zastanawiający obraz. 

Okazało się przedewszystkiem, że 

we wszystkich wyższych państwowych 

uczelniach katedr, zajętych w dn. 1 li- 

stopada 193U r., było 772, niezajętyci 

— 50. 

Największą ilością katedr niezaję- 

tych (dziesięć na ogólną ilość — 48) 

odznacza się rolnictwo i ogrodnictwo! 

— w Polsce — w kraju rolników!.. 

Na drugiem miejscu stoją nauki praw- 

nicze, mające 7 niezajętych katedr na 

ogólną ilość 74. 

Bardzo źle jest z filozotją, psycho- 

logją i pedagogiką, które mają 4 nie- 

zajęte katedry, ale na ogólną ilość 28!. 

Coprawda, wszystkie dziedziny na- 

uk poza profesorami posiadają docen- 

tów, tak np. rolnictwa i ogrodnicrwo 

ma 8 docentów, nauki prawnicze — 

14, iilozofja, psychologja i pedagogi- 

ka — 10. 

Z docentami dzieje się nieraz coś 

dziwnego: bywa ich czasami wielka 

ilość przy małej ilości katedr niezaję- 

tych, — trudno wówczas zrozumieć, 

dlaczego nikt z nich nie dostaje kate- 

dry. 

Oto kilka przykładów: 

Nauki lekarskie praktyczne mają 2 

wolne katedry, docentów — 65, nauki 

lekarskie teoretyczne — woln. kat. — 

4, doc. 25. historja — wolnych katedr 

— 2, docentów 25, filologia i histo- 

rja literatury — woln. kat.— 2 , doc. 

— 23, nauki biologiczne — woln. kat. 

— 4, doc. 25, nauki matem. - fizycz- 

ne — woln. kat. — 2, doc. — 16. 

Ogółem docentów jest 268 na 50 

katedr niezajętych. 

Ten stosunek kandydatów na sta- 

nowiska profesorskie do wolnych ka- 

tedr mógłby nasunąć przypuszczenie, 

iż mamy nietylko dobrze zorganizowa- 

ny aparat szkolenia sił naukowych, 

lecz i stoimy wobec nadmiaru młodych 

sił. 

Tak jednak nie jest. 

Trzeba pamiętać, iż pensja docen- 

ta równa się pensji bardzo przecięt- 

nego szofera (jeżeli docent wogóle 

coś otrzymuje!), mowy więc być nie 

może, aby jakiś docent mógł z pensji 

wyżyć, kupować niezbędne książki, 

odbywać naukowe podróże i t. p. 

Wskutek tego docenci urządzają 

się, jak mogą, i nieraz mają tak po- 

ważne dochody z innych źródeł, iż zdo 
bycie katedry łączy się dla nich ze 

zmianą stosunków  materjalnych na 
gorsze. Odnosi się to przedewszy- 
stkiem do docentów - lekarzy, mają- 
cych wielkie wzięcie. 

Taki docent — lekarz praktykują- 

cy np. w Poznaniu czy Lwowie wcale 
mie poleci na katedrę w Wilnie lub w 
Krakowie. Stąd ta wielka ilość — 97 
— docentów - lekarzy, z których prze- 
ważająca ilość będzie długo się namy- 

ślać przy sposobności objęcia katedry. 

Druga rzecz, którą należy uwzględ- 

nić, — to niedostateczność katedr, o- 

becnie posiadanych: sam uniwersytet 

Stefana Batorego wymaga kilkunastu 

katedr. 
P. Łapiński rachuje ilość brakują- 

cych, lecz nieodzownie potrzebnych 

katedr na okrągłe 100. 

Na tem jednak nie koniec. Zasta- 
nawiając się nad składem profesorów 

pod względem wieku, stwierdzić wy- 
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akademje — górnicza, medycyny we- pada, iż 46 profesorów już przekroczy- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów 

cia mia uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 
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POSIEDZENIE SEJMOWEJ KOMISJI 
SKARBOWEJ 

Na środowem posiedzeniu sejmowej 
komisji skarbowej przyjęto w trzeciem 
czytaniu projekt ustawy a opodatkowa 
niu piwa, w brzmieniu uchwalonem w 
drugiem czytaniu. Następnie, pa refe- 
racie posła Glińskiego, przyjęto w dru 

giem i trzeciem czytaniu z pewnemi po 
prawkami projekt ustawy, upoważnia- 
jący przedsiębiorstwo państwowe Pol- 
ska Poczta, Telegraf i Telefon do zaciąg 
nięcia długoterminowych pożyczek in- 
westycyjnych. Poprawki szły m. in. w 
tym kierunku, by pożyczka, która ma 
być zaciagnięta w funtach angielskich, 
mogła być zaciągnięta w równowarto- 
ści dolarów, franków francuskich, wzglę 
dnie złotych pol. w złocie. 

PRZEMÓWIENIE MIN. BOERNERA 
W SPRAWIE POŻYCZKI 

INWESTYCYJNEJ 

WARSZAWA, PAT. — Na _ posiedzeniu 
komisji skarbowej Sejmu w dniu 14 bm. mi 
nister poczt i telegrafów Boerner wygłosił 
przemówenie, uzasadniając projekt ustawy o 
upoważnieniu przedsiębiorstwa państwowego 
Polska Poczta, Telegraf i Telefon do zaciąg 
nięcia pożyczki inwestycyjnej. 

Główne wytyczne umowy są następują- 
ce: 1) Trust udziela poczcie pożyczki w kwo 
cie 550 tysięcy f. st. (około 24 miljonów zło 
tych) na 8 i ćwierć proc. na lat 12. 2) Trust 
przyznaje Państwowej Wytwórni Aparatów 
Telegraficznych i Telefonicznych wszystkie 
swe patenty i licencje na lat 12. 3) Po la 
tach 12 Państwowa Wytwórnia płaci za te 
patenty 2 proc. od ceny sprzedażnej. 4) Pocz 
ta w Ciągu pierwszych 6 latumowy zamawia 
w truście centrale automatyczne na sumę 300 
tysięcy f. st. (13 miljąnów złotych), po 9- 
becnych cenach poczty brytyjskiej. 5) Spłata 
rat i procentów zabezpieczona jest na 1/3 
wpływów brutto z eksploatacji telefonów, 6) 

    

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch 

IWIENIEC -— Sklep tytoniowy —- 
KLECK — Sklep „Jedność”. 

S. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch““. 
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te będą zastawiane w truście. 7) Za zgoda 
Mnisterstwa Poczt i Telegratów i trustu mo 
że być dokonana publiczna emisja obligacyj, 
skore tylko konjunktura na rynku będzie od 
powiednia, Środki pieniężne uzyskane z emi 
sji obligacyj będą użyte przedewszystkiem na 
spłatę w całości wszystkich, należnych tru- 
stowi sum. 

Zawarta w taki sposób pożyczka daje 
możność uzyskania: 1) urządzeń automa- 
tycznych na 39 tysięcy telefonów, 2) uła 
twienia dla Państwowej Wytwórni, umożli- 
wiając produkcję 'central automatycznych w 
kraju, 3) Środki pieniężne w wysokości 250 
tysięcy f. (11 miljonów złotych) na zakup 
maszyn, akumulatorów, aparatów telefonicz- 
nych, kabli, na budynki, 

Plan rozbudowy sieci, do której zmierza 
pożyczka, oparty jest na najnowszych zdoby 
czach techniki, Nowoczesne urządzenia auto 
matyczne zwiększają szybkość połączeń tak, 
że czas jednego połączenia wynosi od 3 i 
pół do 5 i pół sek., podczas gdy w centra 
łach ręcznych czas ten-wynosi 22—49 sek. 
Automaty zapewniają większą ciągłość ru- 
chu, dobroć rozmów zostaje podwyższona, 
podsłuchiwanie roznów staje się niemożliwe, 
rentowność wzrasta, dając około 26 proc. 
rocznie, podczas gdy centrała ręcznych wa- 
ha się około 13 proc, Automatyzację stosu 
ja wszystkie większe państwa: Anglja, Fran 
cja, Niemcy, Włochy. 

Argument przeciwko automatyzacji, pole- 
gający na tem, że pozbawia ona pracy tele- 
fonistki, minister odpiera, wskazując, że pew 
na ilość telefonistek pezostanie przy automa 
tach, a część otrzyma przydział do central 
ręcznych. Nieznączna część przejdzie do pra 
cy kancelaryjnej. 

iUzasadniając w dalszym ciągu koniecz- 
ność automatyzacji, minister wskazuje, że 
w sieci PAST-y Łódź jest zautomatyzowana. 
Warszawa znajduje się w trakcie automaty 
zacji, która będzie za trzy łata skończona, a 
w Sieci Ministerstwa 7 miast już posiada , u- 
rządzenia automatyczne. Wskazuje dalej, że 
potrzebę tego systemu odczuwa szczególnie 
polski Górny Śląsk, gdyż po stronie nie- 
mieckiej już od 5 lat istnieje automatyczna 
centrala okręgowa w Gliwicach, Z innych 
miast większych poza Katowicami automa- 

Pocztą polska wypuszcza 6 i pół proc. obli- tyżzację otrzymują: Bydgoszcz, Wilno, Gru- 
gacje na miljon funtów na lat 12. Obligacjejdziądz, Częstochowa, Toruń, Sta- 

  

Strajk marynarzy niemieckich 
W ODPOWIEDZI NĄ REDUKCJĘ PŁAC 

BERLIN, (PAT). 

czenia ministra pracy Rzeszy, 
żającego płace zarobkowe załogi 0- 
krętowej o 10 proc. 

Rząd Rzeszy zwrócił się do rządu 
sowieckiego z prośbą o interwencję, 

Ilość okrętów 
niemieckich, objętych strajkiem w por- 
cie leningradzkim wynosi 32. Strajku- 
jący marynarze nie chcą uznać 2 

obni- 

powolując się na niemiecko-sowiecką 
umowę konsularną z 1925 r. Dotych- 
czasowe starania w tym kierunku, 
podjęte przez ambasadę niemiecką w 
Moskwie oraz przez konsulaty w Le- 
ningradzie i Odesie, nie doprowadziły 
do celu, ponieważ rząd sowiecki stoi 
na stanowisku, że chodzi tu o legal- 
ny strajk, nie zaś o bunt. 

— — — „ „ „ 

Komisja gospodarcza francusko-niemiecka 
MA SIĘ UKONSTYTUOWAĆ PRZED WYJAZDEM LAVALA 
PARYŻ. (Pat). Premjer Laval prag- 

nie koniecznie, ażeby przed jego wy- 
Jazdem do Waszyngtonu doszło do u- 

konstytuowania się komisji gospodar- 

FF Fppppvppyrrp r 7 pro Pr pPppppp a" 
ło wiek przepisawy (65 1.), a 169 zbli- 

ża się do tego wieku!.. 

Wiek nie może świadczyć o zdol- 

nościach do pracy i jeżeli chodzi o 

współczesną naukę polską, najtęższe 

siły, prawdziwie europejskie imiona są 

reprezentowane tylko przez starszą ge- 

nerację profesorów, częściowo już się 

znajdujących poza uniwersytetami. 

Ale sami starzy nie mogą dźwigać 

całęgo ciężaru pracy, nie będą praco- 

wać zbyt długo, potrzebują pewnego 

uzupełnienia w postaci świeżych sił, 

pełnych młodej energji. 

Zbyt poważny wiek wszystkich 
profesorów jakiejś uczelni mimowoli 

nasuwa krytyczne myśli: Przykład: A- 

kademja Sztuk Pięknych w Krakowie, 

posiadająca 8 prof. zwyczajnych i 5 

nadzwyczajnych, z których najmłodszy 

liczy tylko lat 5%... Jest, natural- 

nie, ze względu na swój młody wiek | 

profesorem nadzwyczajnym; najmłod- 

szy ze zwyczajnych ma 1. 53. 

Uwzględnienie wielkiej ilości katedr 
nieobsadzonych i brakujących oraz po- 

kaźnej lości profesorów, którzy już 

przekroczyli przepisowy wiek lub do 
tego wieku się zbliżają —— pozwoli 

stwierdzić, iż stan wyższych uczelni w 

Polsce jest poważnie zagrożony. | 
Ale na tem nie koniec. Należy rów- 

nież uwzględnić jeszcze dwa bardzo 

cze] francusko-niemieckiej. Ma to na- 
stąpić w dniu dzisiejszym. Ambasador 
francuski w Berlinie Francois Poncet, 
bawlący w Paryżu, będzie obecny na 
plerwszem posiedzeniu tej komisji. 

niepokojące zjawiska. 

Pierwsze — niedostateczny dopływ 

nowych sił naukowych. Pan Łapiński 
ustalił ilość 130 osób rocznie, potrzeb- 

nych do zasilenia katedr naukowych; 

nasze uczelnie takiej ilości, nawet po- 

łowy jej, nie produkują. 

Poświęcić się nauce w obecnych 
czasach może tylko albo człowiek za- 

możny (nie wielu znajdzie się takich!) 

albo trochę warjat, który zresztą DO 
pewnem borykaniu się załamie się 

przedewszystkiem fizycznie. 

Drugiem zjawiskiem, które należy 
określić mianem tragicznego, — jest 

prawie kompletna niemożliwość pracy 

naukowej nawet dla ludzi nauki! 
Myślę przedewszystkiem o naukach 

humanistycznych i przyrodniczych. 

Asystenci, docenci, profesorowie 

nie mają czasu na pracę naukową!... 

Asystenci muszą zarobkować, aby 

jakoś wyżyć, a ponieważ przeważnie 
to są studenci, myślą 0 egzaminach; 
docenci, również zarobkujący poza u- 
niwersytetem, robią olbrzymi wysiłek, 

żeby tlko przygotować poważne wy- 
kłady; a szerszej pracy niema mowy. 

Profesorowie? O, oni niezawodnie 

znajdują się w doskonałych  warun- 

kach! Mają przecież tylko siedem .go- 

dzin wykładów  tygodniowo!... Poza- 
tem — parę godzin seminarjum.... 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smar 

do miejsca, Terminy druku mogą być przez A: 

jsze posiedzenia $ejmui Senatu 

NIEŚWIEŻ — ul 

| N. ŚWIĘCIANY 
K Malinowskiego. 

Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK -- Kiosk St, KTS 

— Ksiegarmia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia 
PINSK — Księgarnia Połsya -- St. Bedn. R 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkatne .. 

idz Naucz.     
  

STOŁPCE — Ksiegamia T-wa „Ruch“. 

  

  

Zwierzyūski. 

ację zmieniane dowolnie. Za 

SŁONIM — Księg: 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gaz 

WiLEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewie 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 

tl, hickiewicza 13. 

owe, ul 5 Мар & 

24, F. juczewska. 

      

   

  

aria D. Lubowskiego, 
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CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy įednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
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nisiawow, Warszawa podmiejska, Kraków 
podmiejski, 

Po fachowem przedstawieniu motywów 
na rzecz systemu automatów Strowgera, któ 
re będą w danym razie użyte minister rea- 
sumuje swoje wywody, oświadczając, że fir 
ma Automatic Manutacturing Company, któ- 
ra wchodzi do koncernu światowego Gene- 
ral Telephon and Electric Co, dysponuje ka 
pitałem 2 i pół miljarda zł., co pozwala o- 
czekiwać, że zawarte z nią tranzakcje opar 
te będą na trwałych finansowych podsta 
wach. 

19 posiedzenie Senatu 
WARSZAWA, (PAT). W dn. 14 

b. m. o godzinie 16-ej min. 15 таг- 
szałek Senatu Raczkiewicz otworzył 
19te posiedzenie Senatu, odczytując 
dekret Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej o zwołaniu sesji zwyczajnej. Izba 
wysłuchała tego dekretu stojąc. Na 
ławach rządowych zasiadło kilku mi- 
nistrów. Po złożeniu ślubowania przez 
sen. Wiszniewskiego przystąpiono do 
1-go punktu porządku dziennego, to 
jest do budowy kolei Kraków — Mie- 
chów. 

Referent sen. Sobolewski (BB) 
w przemówieniu podniósł dodatnie 
strony budowy tej kolei. Po przemó- 
wieniu referenta Senat przyjął ustawę 
w brzmieniu sejmowem. 

Z kolei nowelę, dotyczącą spisu 
ludności i statystyki administracyjnej 
zreferował sen. Dąmbski (BB). W 
dyskusji sen. Seyda z Klubu Narodo- 
wego zapytuje w sprawie dwujęzycz- 
nych formularzy spisowych dla Po- 
znania. Dyrektor Głównego Urzędu 
Statystycznego Szturm de Sztrem wy- 
jaśnia, że zarządzenie to opiera się 
na ustawie językowej. Nowelę przy- 
jęto w brzmieniu sejmowem. 

Następnie sen. Bogucki (BB) 
zreferował ustawę, znoszącą sądy о- 
kręgowe w Mławie i Białej Podlaskiej. 
Sen. Wasiutyński z Kl. Nar. imieniem 
kłubu opowiedział się przeciwko tej 
ustawie. 

Po replice sen. Boguckiego, który 
podkreślił, że słuszne jest znoszenie 
zbyt małych sądów okręgowych, Se- 
nat przyjął ustawę w brzmieniu sej- 
mowem. 

Nowelę do ustawy o uposażeniu 
funkcjonarjuszów państwowych, woj- 
ska, sędziów i prokuratorów zrefero- 
wał sen. zaczek (BB) stwierdzając, 
że ustawa ta stanowi dalszy etap u- 
realnienia budżetu. Dalej omówił 
prawną stronę noweli, zaznaczając, 
że komisja senacka nie poczyniła w 
ustawie żadnych zmian, Sen Wasiu- 
tyński wypowiedział się przeciwko u- 
stawie. W głosowaniu ustawę przy- 
jęto większością głosów w brzmieniu 
zaproponowanem przez komisję. 

Po wyczerpaniu porządku dzien- 
nego marszałek zamknął posiedzenie 
o godzinie 17 min. 15, wyznaczając 
następne plenarne posiedzenie Senatu 
R c. października r. b. o godzinie 

-ej. 

Coprawda, w tem seminarjum ma- 
ja nieraz da dwieście osób i więcej, — 
a więc muszą rocznie przeczytać parę- 

set prac seminaryjnych, kilkadziesiąt 

rozpraw magisterskich, kilka dyserta- 

cyj doktorskich, muszą przefiltrować 
przez egzamina akademickie, nauczy- 

cielskie, magisterskie, doktorskie — z 

dobry tysiąc osób, muszą... ach, czego 

jeszcze nie muszą! — а1е nad tem 
rządko kto i kiedy zastanawiasię. 

Stwierdźmy bez komentarzy kilka 
faktów: 

1. Nasze wyższe uczelnie nie po- 
siadają należytej ilości kated'. 

2. Gdybyśmy już dziś stworzyli te 

katedry, zabrakłoby kandydatów do 

ich obsadzenia; 

3. Jeżeli nietylko na dziś, ale i na 

zawsze zrezygnujemy z tworzenia no- 

wych katedr, nie unikniemy jednak 
kryzysu personalnego, gdy odejdą 
starsi profesorowie, nie mający odpo- 

wiedniej ilości następców. 

4. Nauka polska posuwa się na- 
przód żółwim krokiem, żeby nie po- 

wiedzieć, iż w wielu dziedzinach stoi 

na miejscu. 

5. Przy stworzeniu choć trochę nor- 
malniejszych warunków, ludzie do pra 
cy — i to jednostki wybitne — łatwo 
się znajdą. W. Ch. 

PRASA POLSKA 
O POMYŚLE WYWŁASZCZENIA BEZ 
ODSZKODOWANIA POTOMKÓW 

POWSTAŃCÓW 
Poruszana kilkakrotnie na naszych 

szpaltach sprawa horendalnego projek _ 
tu rzekomego naprawienia krzywd, wy 
rządzonych przez b. rządy zaborcze u- 
czestnikom powstań 1831 i 1863 r. zna 
lazła liczne echa w prasie. 

W „kKurjerze Porannym" prof. 
dolf Suligowski pisze: 

Projekt pomienionej ustawy pod pozorem 
naprawiania krzywd nietylko krzywd nie na 
prawia, lecz przeciwnie w swej istocie odsu- 
wa sukcesorów powstańców od tych mająt- 
ków, które według prawa im się należą. 

W samej rzeczy projekt ten Iegalizuje 
dzieło Murawjewa Wieszatiela, uznane za 
bezprawie przez władze sądćwe Rzplitej Pol 
skiej. 

Wywłaszczenie w zasadzie dopuszczałne 
jest dla celów użyteczności publicznej za spra 
wiedliwem odszkodowaniem. 

Odpowiednia ustawa w tym przedmiocie 
istnieje i može mieč zastosowanie dc mienia 
každego obywatela, 

Tymczasem według projektu nowej u- 
stawy przewidziane w niej odszkodowanie 
ma dotyczyć jedynie samych powstańców, 
ich wdów i ich dzieci, pozbawiając nadto 
dzieci tych powstańców w części, a wnuków 
powstańców w całości ich praw do spadku. 

Następnie projekt, przyznając powstańcom 
tytułem odszkodowania pewną część skonii- 
skowanych im majątków, a w razie ich śmier 
ci małżonkowi, oraz dzieciom, nie bierze pod 
uwagę, że wśród ludzi żyjących niema ani 
jednego uczestnika powstania, któremu ma 
jatek skonfiskowańo, i ani jednej wdowy. 

Takie upozorowanie rzeczywistego lega- 
lizowania krzywdy rzekomem naprawieniem 
jej należy uznać za sztuczną fikcję, niedopu 
szczalną w ustawodawstwie, które nie powin 
no mówić o osobach nieistniejących, jako 0 

istniejących. ь 

O listku figowym wycofanego pro- 
jektu pisze dosadnie „Dzień Polski'*: 

„Omawiany projekt ustawy posiada swój 
listek figowy, ale doprawdy jest to listek z 
bardzo małej figi. Oto „naprawia się krzyw- 
dy* w ten sposób, że żonie, względnie dzie 
ciom b. powstańców wydziela się 180 wzgłę 
dnie 300 ha z ich własnej ojcowizny i oddaje 
na własność. Z przykrością musimy zazna- 
czyć, iż projektodawcy tej ustawy wiedzieli, 
że żyje tylko jedna żona powstańca i trzech 
synów, którzy mają być w ten sposób obda 
rowani, W ten sposób z dobrodziejstw tej 
ustawy korzystaliby przeważnie tylko niebo- 

szczycy, 
Najważniejszym jednak argumentem prze 

ciwko tej ustawie jest ten, że jest ona wy- 
właszczeniem pewnej kategorji osób, które 
niczem wobec państwa nie zawiniły, których 
RZE wina na tem polega, że ich ojcowie, 

powstaniu. Jest wywłaszczeniem niezgodnem 
z brzmieniem ustawy o wykonaniu reformy 

rolnej, stwarza nową zupełnie i dotychczas 
naszemu prawu nieznaną kategorję osób wy 
właszczonych bez żadnego odszkodowania ъ 

Kategorja osób, której w tak po- 
myślny sposób projekt ustawy zamie- 
rzał ' „wynadgrodzić* kirzywdy, 
przedtem była wspomniana w inwoka- 
cji da konstytucji, rozpoczynającej się 
od słów: W imię Boga Wszechmogące- 

Aš 

go My, narėd Polski, dzigkując Opatrz- | 
ności za wyzwolenie nas z półtorawie- 
kowej niewoli, wspominając z wdzięcz- 
nością męstwo i wytrwałość  ofiarnej | 
walki pokoleń, które najlepsze swe wy 
siłki sprawie Niepodległości poświęca-- 

2 Domyślamy się — dodaje „Dz. 
Polski“ — 

"že inwokacja, mówiąca o wdzięczności za 
męstwo i 
bu 2 tej wdzięczności w praktyce 
specjalnie wywłaszczenia bez  odszkodowa ` 
nia ną myśli, ы 

„Rzeczpospolita“ (i Polska) pisze: 
„Dobrze się stało, iż projekt zdjęto z po- 

rządku dizennego Sejmu, gdyż w ten spo- 
sób nie jest angażowany ni rząd 
polski, ale niedobrze, że projekt dotąd nie 
jest z Sejmu całkowicie wycofany, że w 
obronie jego toczą się jakieś zakulisowe roz — 
mowy. 

Dziś, możemy tylko powiedzieć, że nikt | 
z katolickich (ów, bez względu do jakiej 
grupy zz mógłby głosować za jego 

и dyž jest sprzeczny z etyką ka- : 
г:ыщу]есмп‚і:ро“шу rzamy, z sumieniem па- | 
szego narodu', : 

Po dłuższem milczeniu w sprawie 
projektu ustawy krzywdzącej dzieci po 
wstańców odezwała się również ,„„Ga- 
zeta Warszawska. Endecy zorjentowa 2 
li sie, že przy tej okazji mogą įjeszcze | 
upiec swoją demagogiczną pieczeń a- | 
taków na rząd. jeżeli jednak chodzi o 
meritum, pozostają argumenty prasy 
konserwatywnej: 

% 

ау а66 jeżeli powstańcy odzyskają swe ma 
jątki, To zrujnuje skarb państwa, wołają. w 

które będzie zwrócone prawowitym - 
cielom, w rękach prywatnych pod | 
postacią różnych podatków da naszemu skar 
bowi znacznie więcej niż przy etatycznej go 
spodarce p. Loreta", 

Sprostować tylko trzeba cyfrę, pod- R 
legającą zwrotowi, która jest naprawdę | 
mniejsza o 20 tys. ha i która w żad- 
nym wypadku nie może być zwiększo- | 
na wobec upływu terminu zaa 

już | 

ałość, nie miała jako sposo- | 

A 
„Mylą się ci, ktorzy utrzymują, že Polska | 

  i 

į jest inaczej, bo te 100,000 ha, | jest inaczej ; 

* 

względnie krewni brali udział w | 
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Przesilenie gabinetowe w Hiszpanji " 
S 

NA TLE AKCJI ANTYRELIGIJNEJ 
UCHWAŁA KORTEZÓW w SPRA 
WIE RELIGJI PANSTWOWEJ 
MADRYT. (Pat). Kortezy uchwa- 

liły 276 głosami przeciwko 41 

artykuł konstytucji, stanowiący, 

iż nie istnieje żadne ogólno-pań- 
stwowe wyznanie religijne. 

ZAKONY DUCHOWNE OGRANI- 
CZONE W PRAWACH 

MADRYT. (Pat). Izba przyjęła 158 
głosami przeciwko 58 artykuł konsty- 
tucji, dotyczący zakonów, po wpro- 
wadzeniu pewnych zmian, których do- 
magali się, socjaliści. Zamorra i Maura 

, głosowali przeciwko ustawie. 
W chwili głosowania doszło do 

zaburzenia. Jeden z deputowanych, 
występujący przeciwko projektowi, zo- 
stał pobity. 

Nowa ustawa podporządkowuje 
wszystkie wyznania specjalnym prze- 
pisom państwowym. Władze prowin- 
cjonalne ani miejskie nie mogą sub- 
wencjonować klasztorów. Zakony, w 
których oprócz trzech slubów kano- 

Konkurs na projekt 
pomnika 

NAJŚW. SERCA CHRYSTUSA-KRÓLA 
W WARSZAWIE 

Komitet budowy pomnika Najśw. Serca 
Chrystusa-króla w Warszawie ogłasza nie 
ograniczony bezpłatny konkurs na projekt 
pomnika, mającego stanąć na placu Zbawi- 
ciela w Warszawie. Program szczegółowy i 
warunki konkursu wraz z planem sytuacyj- 
nym terenu otrzymać można Senatorska 18 
m, 3, codziennie od 3—5 popoł. Termin zgło 
szenia prac do dnia 1 lutego 1932 r. Sąd kon 
kursowy stanowią przedstawiciele: 1) Kurji 
arcybiskupiej, 2) komitetu budowy pomnika, 
3) zarządu m. st. Warszawy, 4) rady arty- 
stycznej przy magistracie m. st, Warszawy, 
5) koła architektów, 6) stowarzyszenia „Rzeź 
ba", 7) wydziału architektury politechniki 
warszawskiej, oraz jeden z pp. rzeźbiarzy, 
zaproszonych przez komitet budowy pomni- 
ka. Autorom dwuch prac wyróżnionych przez 
jury będą zwrócone koszty wykonania mo- 
delu w wysokości po 1000 złotych. 

PROGRAM KONKURSU 

Ogólna charakterystyka, 

Komtet budowy pomnika Najśw. Serca 
Chrystusa-Króla (Warszawa, Moniuszki 3a) 
pragnie wznieść w stolicy na placu Zbawi 
ciela posąg Chrystusowi-Królowi, Jego Prze- 
najśw. Sercu. Ma to być wyrażeniem samo 
rzutnej idei, która odniedawna powstała w 
narodach katolickich, aby wyprowadzić Chry 
stusa ze świątyń na place t ulice miast, jako 
swego Władcę, a zarazem przypomnieć tym 
stroskanym codzienną pracą tłumom, snują 
cym się po ulicach miasta, iż serce Jezusowe 
jest tem nieprzebranem źródłem łask, do któ 
rego każdy zbliżyć się 'może i zaczerpnąć о- 
chłody, 

Pomrik Najśw. Serca  Chrystusa-Kró!a 
ma koncentrować uwagę na postać Chrystu- 
sa jako „króla miłości i zgody” z uwidocznie 
niem jego Przenajśw. Serca. Aliegorje były- 
by potrzebne tylko dla zaznaczenia, że cały 
naród wraz z emigrantami, rozproszonymi 
po całym Świecie, łączy się w hołdzie i od 
daje się bez zastrzeżeń rządom Boskiego 
Serca Chrystusa-Króla, lecz, aby nie odciąg 
nąć zbyt uwagi od postaci głównej i ażeby 
nie obciążać pomnika, stojącego na tle ko- 
ścioła, byłoby wskazanem, aby wprowadzić 
jaknajmniej figur alegorycznych, 

W ruchu i wyrazie będzie leżeć cała war 
tość dzieła, co może być zasługą jedynie ar- 
tysty. Oczywiście, że co do kompozycji, to 
komitet pozostawia twórczości artystów zu 
pełnie wolną rękę. Pomnik ma być z bron- 
zu (postać) fi granitu (podstawa) w głów- 
nych zarysach — pozatem w odpowiedniej 
proporcji do całego otoczenia. Komitet życzy 
sobie, aby w myśl postulatów naszego epi 
skopatu: „we wszystkich szczegółach pom- 
nika były obmyślane, odczuwane i uwzględ- 
niane potrzeby kultu katolickiego, myśli ka- 
tolickiej, ducha katolickiego" (referat J. Em. 
Ks. Kardynała Kakowskiego w sprawie pro 
jektowanej budowy Świątyni Opatrzności Bo 
żej — „Wiad. Archid, Warszawskiej", Nr 
4, 1931), 

Komitet pragnie, aby ten pomnik był 
możliwie jaknajpiękniejszy i stanowił klasycz 
ne dzieło dla przyszłych pokoleń. 

OD KLAWICYMBAŁU 
"DO STEIKWAY'A 

(Z OKAZJI DWUSTULECIĄ ŚMIERCI 
BARTŁOMIEJA CRISTOFORI, WY- 

NALAZCY FORTEPIANU) 

Z pokolenia w pokolenie tak wrósł 
w nasz dzień codzienny, że traktujemy 
go jak mebel, jak sprzęt powszechnego 
użytku. Albo jest odziedziczony po 
dziadkach i wtedy pachnie miłą starzy- 
zną, choć już instrumentem prawie być 

przestał. Albo też należy do wyprawy 
panny młodej — i wówczas ma nowy 
kształt i nową politurę, jest niewielki 
— a zwykle jest zupełnie skromnem, 
niewiele miejsca w nowoczesnem miesz 
kaniu zajmującem pianinem. Jest czar- 
ny, ałbo bronzowo orzechowy, ma we- 
dług stylu swej epoki rzeźbki i różne 
upiększenia i służy za podstawę do 
wielkiego wazonu z kwiatami i dużych 
rodzinnych fotografij. Wtedy nazywa 
się fortepian. Jeżeli jest pianinem (ca 
mu się częściej zdarza), wtedy ma gór 
ne wieko przykryte białą kołderką kloc- 
kowej roboty, a na niej gęsto stoją ra- 
„meczki, gipsowe figurki, wazoniki ze 
sztucznemi bukietami. Niżej dwa lich- 

farze z mosiężnych fidrygałek, w któ- 

rych nigdy niema świec, a które zawsze 
brzęczą. Klawjatura przykryta sukien- 
nym pokrowczykiem z wyszytą firmą. 

° А wogóle pianino musi być zawsze sro- 
dze rozstrojone, to należy, do atmosfery 

  

nicznych składa się jeszcze przysięgę 
na posłuszeństwo władzy innej, niż 
władza państwowa, zostaną rozwiąza- 
ne, podobnież jak zakony, których 
działalność będzie uznana za szkodli- 
wą dla państwa. Pozostałe zakony 
uzależnione będą od ministerstwa 
sprawiedliwości. 3 

Stan posiadania zakonów będzie 
ograniczony do środków koniecznych 
dla egzystencji i wykonywania zadań, 
do jakich dany zakon jest powołany. 
Z posiadanych dóbr zakony będą mu- 
siały przedstawiać władzom państwo- 
wym doroczne sprawozdania. Człon- 
kowie zakonów nie będą mieli prawa 
zajmować się handlem i przemysłem, 
ani też nauczaniem młodzieży. Dobra 
klasztorne mogą być znacjonalizowa- 
ne, zaś dobra zakonów rozwiązanych 
użyte będą na cele nauczania i opie- 
ki społecznej. 

MIN. ZAMORRA i MAURA P0- 
DALI SIĘ DO DYMISJI 

MADRYT. (Pat) Skutkiem gło- 
sowania, które miało miejsce u- 
biegłej nocy w pariamencie, któ- 
ry uchwalił usunięcie z granic 
Hiszpanii niektórych kongregacyj 
oraz rozwiązanie innych, Zamor- 
ra, szef rządu ftymczasowego, 
podał się do dymisji, zarówno 

O SSRI KE STREET 

PROJEKT JEDNOLITEGO SYSTE 
MU MONETARNEGO W PAŃ- 

STWACH BAŁKAŃSKICH 
MOSKWA. PAT. — Prasa tutejsza poda 

je, że na konferencji państw bałkańskich, któ 
ra ma się odbyć w Stambule, delegacja Tur 
cji zaproponuje utworzenie w państwach bał 
kańskich jednolitego systemu  monetarnego 
oraz ustalenie w granicach tych państw ta- 
ryiy pocztowej. i 

KRACH DZIESIĘCIU BANKOW 
AMERYKANSKICH 

NOWY YORK. PAT. — Wczoraj w Sta 
nach Zjednoczonych zawiesiło wypłaty 10 
mniejszych banków, w których wkłady wy- 
noszą około 9 miljonów dol. 

jak i minister spraw zagranicz- go Komitetu Społecznego Pomocy Ofiarom nie w związku z zakończeniem akcji 
nych Maura. 

MIN. AZANA TWORZY NOWY 
RZĄD 

Wobec otwarcia kryzysu ga- 
binetowego prezydent Kortezów 
Besteiro polecił ministrowi woj- 
ny z poprzedniego gabinetu ufor- 
mowanie nowego rządu. Minister 
Azana przyjął misję, licząc na 
poparcie grupy radykaino-socjal- 
nej i socjalistów. 

  

ŁO w oO 

WARSZĄWA. PAT. W dniu 14 bm. w go 
dzinach popołudniowych p. marszałek Senatu 

Raczkiewicz, jako przewodniczący Główne- 

Powodzi w woj. wiieńsxiem, białostockiem i 

nowogródzkiem, przyjęty był przez  protek- 
torkę Komitetu Pomocy Panią Prezydentową 
Michalinę Mościcką, której złożył sprawozda 

biórki 

na terenie całego państwa. ' 
  

Delegacje Warszawy i Poznania w Paryżu 
ZWIEDZĄ WYSTAWĘ KOLONJALNA 

PARYŻ. — Na zaproszenie zarządu miej 
skiego m. Paryża przybyły tu w dniu 14 bm. 

delegacje rad miejskich m. Warszawy i Po- 
znania celem zwiedzenia wystawy kolonjal 

nej. Delegację polską witał na dworcu pre- 

zes paryskiej rady miejskiej w otoczeniu 

członków: rady, Delegacja polska jest gościem 

rady miejskiej m. Paryża, która przygoto- 

wuje na cześć delegacji szereg publicznych 

przyjęć. 

  

ECHA KONGRESU W HARZBURGU 
NA WCZORAJSZEM POSIEDZENIU REICHSTAGU 

CIĘŻKI STAN GOSPODARCZY 
NIEMIEC 

BERLIN. PAT. — W czasie środo- 
wego posiedzenia Reichstagu przema- 
wiał m. in. minister finansów Dietrich, 
zazriaczając między innemi, że wpływy 
z podatku dochodowego  ztnniejszyły 
się o 1 miljard złotych. 

Polemizując ze zaanemi wywodami 
dr. Schachta w sprawie polityki kredy 
towej Banku Rzeszy, mówca podkreślił, 
że nie da się wprost opisać, jak wiel- 
kie straty gospodarce niemieckiej przy 
niosło wystąpienie byłego prezydenta 
Banku Rzeszy. Sanacja Danatbanku, 
Banku Drezdeńskiego i kas oszczędno- 
'šciowych pochłonęła 50 miljonów dola 
rów. 

POSEŁ OBERFOHREN ŻĄDA WYCO- 
FANIA DEKRETÓW PREZYDENTA 

1... BRONI DR. SCHACHTA 

BERLIN. PAT. — W dalszym ciągu 
dyskusji nad expose kanclerza Bruenin 
ga zabrał głos poseł niemiecko-narodo 
wy Oberfohren, który oświadczył, że 
niemiecko-narodowi nie mogą zgodzić 

się na pewne kroki prezydenta Hinden- 
burga, jak np. na przyjęcie «ministrów 
francuskich. Mówca kategorycznie za- 
przeczył, jakoby Bruening proponował 
ostatnio niemiecko-narodowym udział 
w rządzie.- Na propozycję taką stron- 
nictwo niemiecko-narodowe odpowie- 
działoby żądaniem, ażeby kanclerz 
Bruening zdecydował się przedtem zer 
wać zupełnie z socjal-demokracją. 

Poseł Oberfohren bronił wystąpie- 
nia byłego prezydenta Banku Rzeszy 
dr. Schachta na kongresie w Harzbur- 
gu. W zakończeniu poseł żądał wycofa 
nia ostatnich dekretów prezydenta jako 
sprzecznych z konstytucją. 

KOMENTARZ DO WYNURZEŃ 
dr. SCHĄCHTA 

PARYŻ. (Pat). Wynurzenia dr" Scha- 
chta na temat prawdziwego położenia 
finansowego Niemiec są przedmiotem 
ożywionych komentarzy zarówno w ko- 
łach politycznych, |Jak i w prasie. Wy- 
stąpienie dr. Schachta, według pow- 
szechnej opinii, jest groźniejsze dla о- 
becnego gabinetu, niż napaści opozy- 
cji. Skutki tego wystąpienia skompliko- 
wało wyjaśnienie ministra finansów 
Rzeszy, przyznające częściowo stusz- 
ność dr. Schachtowi. 
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Narady W sprawie zatargn chińska - jap 
7 
1 
8 iikiep 

w apartamentach min. Brianda 
GENEWA, PAT. — W dniu 14 bn. rano 

w salonach francuskiego ministra spraw za- 
granicznych Brianda, w hotelu des Bergues, 
zebrali się na naradę członkowie Rady Ligi 
Narodów, z wyłączeniem przedstawicieli Chin 
i Japonji. W naradzie brał również udział se 
kretarz generalny Ligi Narodów sir Drum- 
mond. 

Po dłuższej wymianie zdań zebrani zdecy 
dowali zaprosić przedstawiciela Stanów Zjed 
noczonych do wzięcia udziału w rozprawie 
nad koniliktem chińsko - japońskim. Przed 
stawicielem Stanów Zjednoczonych w Gene 
wie jest konsul generalny Gilbert, Z różnych 
stron — jak słychać — wysuwane były po- 
ważne objekcje przeciwko udziałowi w 0b- 
radach Rady przedstawiciela Stanów Zjedno 
czonych. 

Punkt wyjścia do decyzji zaproszenia Gil 

berta stanowi art. 4 paktu, którego ustęp 
5 przewiduje zaproszenie do stołu narad 
przedstawiciela członka Ligi, nie będącego 
członkiem Rady Ligi Narodów, a szczegól- 
nie zainteresowanego sprawą, jaka jest przed 
miotem debaty. Wprawdzie w danym wy- 
padku zaproszony został przedstawicieł pań 
stwa, nienależącego do Ligi Narodów, jed- 
nak podkreślano, że państwo to szczególnie 
zainteresowane jest koniliktem mandżurskim 
z tytułu podpisania paktu paryskiego i współ 
działania w dotychczasowych poczynaniach 
Rady Ligi Narodów w kierunku rozwiązania 
konfliktu, 

Po skończonem posiedzeniu jeden z wyż 
szych urzędników francuskiego min. spraw za 
granicznych udał się do przedstawicieli Chin 
i Japonii celem zakomunikowania im powzię 
tej decyzji. Ze strony Chin żadne sprzeciwy 

  

Tragiczna śmierć Kochanków 
SPLECENI ŚMIERTELNYM UŚCISKIEM RZUCILI SIĘ DO STUDNI 

WILNO. — We wsi Rudzie, gminy i po- 
wiatu postawskiego, zamieszkiwali w sąa- 
siedztwie Jadwiga Drobyszówna i Józef Ma 
ckiewicz. 

Młodzi oddawna się kochałi, lecz rodzi- 
ce dziewczyny za nic nie chcieli się zgodzić 
na ślub ich jedynaczki z biednym stosun- 

2 
pomogty prošby, ani grožby, Droby 

szówna potajemnie spotykała się z ukocha- 
nym, a gdy się dowiedzieli, że stary Dro- 

przeciętnego mieszkania, w  którem 
gnieżdżą się dzisiejsi łudzie, niemniej 
rozstrojeni... 

Czy przyszło nam kiedy do głowy 
zapytać, skąd się w rogu naszego domu 
wziął ten dziwny przybysz? Jaka jego 
kolebka, jakie dzieciństwo, jakie dzie- 
jje? Czem był przez wieki, zanim stał 
się tym moim sławnym  Schroederem, 
Kerntopfem czy Drygasem? Lubimy w 
życiu „okazje”. Okazja jest. Dwieście 
lat temu zmarł wynalazca fortepianu. 
Sńorzystajmy z tej daty i pogawędźmy 
o historji fortepianu. 

Ma i on swoją „prehistorję“. Bo je-. 
śli zechcemy opisać curriculum tego 
instrumentu w jego obecnej postaci, 
okaże się, iż nie jest to wcale stary 
instrument. Dwieście lat i tyle. Ale z 
powietrza go przecież nie wzięto. Pro- 
totypy fortepianu sięgają zamierzchłych 
czasów. W galerji jego przodków pro- 
toplastą byłby starogrecki monokord 
(przyrząd o jednej strunie). Monokord 
nie miał wprawdzie ani drewnianego 
pudła, ani pedału, ani klawjatury, ani 
mechanizmu młotkowego, więc do forte 
pianu mniej był podobny, niż każdy z 
nas do prapradziadka siedzącego na 
drzewie w puszczy przedhistorycznej. 
Ale miał monokord strunę, którą się 
trącało. Nie służył nawet do produkcji 
muzycznej, lecz do teoretycznego okre- 
ślania wysokości tonów dla innych in- 
strumentów. W drugim wieku po Chry- 
stusie, według opisu Arystydesa Kwin- 

bysz chce wywieźć córkę do rodziny w dru 
gim powiecie, kochankowie postanowili po- 
pełnić wspólne samobójstwo. 

W nocy z poniedziałku na wtorek oboje 
wyślizgnęli się z domu i udali się na koniec 
wsi, gdzie stała głęboka studnia. Objąwszy 
się rękami Drobyszówna i Mackiewicz sko- 
czyli do wnętrza studni i nim wypadek zau 
ważono utonęli. Gdy samobójców wydobyto 
już nie żyli. ю 

tyljana, istnieje już helikon, podobny 
instrument o czterech strunach. 

Potem, znacznie później, gdzieś tam 
w mgławicach średniowiecza, zjawia 
się druga część składowa fortepianu: 
klawisz (łacińskie: clavis, stąd nazwa 
„Clavier''). Pwstaje z tego organistrum, 
lira. korbowa, pierwsze organki średnio 
wiecza. Dziwo to składa się Z pudła re- 
zonansowego, na którem rozpięta kilka 
strun. Jedną z nich można było dowol- 
nie skracać zapomocą klawiszów, dzię- 
ki czemu wydawał różne tony; reszta 
strun pozostawała niezmienna, dźwię- 
cząc zawsze równo. Koło kręcone korb 
ką wprawiało w ruch wszystkie struny 
równocześnie. Zapomocą klawjatury 
zmieniało się brzmienie jednej struny, 
która wygrywała melodję.lnne brzęcząc 
bez zmiany, tworzyły  akompanja- 
ment. Nie mamy dość wyobraźni, by 
sobie dzisiaj odtworzyć brzmienie 
owych przedziwnych harmonij... 

Można ród instrumentów klawiszo- 
'wo-strunnych wywieść z jeszcze daw- 
niejszych czasów, z zupełnie już mgła- 
wicowych epok na wschodzie. 

Związek między psałterzem a forte- 
pianem jest jednak niezwykle daleki. 

W wieku XIV albo i nieco wcześ- 
niej pojawia się klawikord, który sta- 
nowi wielki krok w rozwoju tego ga- 
tunku instrumentów. Nazwa jego skła- 
da.się z dwóch słów, określających je- 
go istotę: cłavis — klawisz i chorda— 
struna. Pierwotne drewniane mostki, 

nie są przewidziane, jednak — jak słychać— 
przedstawiciel Japonii nie zgadza się na obra 
ny sposób postępowania. Po południu obra- 
dy toczą się dalej, 

* * * 

GENEWA. PAT. — Potwerdza się wia- 
domość, że delegat japoński zawiadomił swój 
rząd © zaproszeniu Stanów Zjednoczonych 
do wzięcia udziału wi bieżących obradach 
Rady. Koła japońskie ustosunkowują się do 
tego zaproszenia z pewnym krytycyzmem, 
wykazując wielką rezerwę, 

KONFERENCJĄ LITWINOWA Z 
AMBASADOREM JAPONII 
MOSKWA. (Pat). Ludowy komi- 

Sarz spraw zagranicznych Litwinow 
odbył znowu dwukrotną konferencję 
z ambasadorem japońskim w Moskwie 
Hirotą. 

Podczas pierwszego spotkania Lit. 
winow miał informować się o treści 
noty japońskiej, wysłanej do rządu 
nankińskiego. W czasie wczorajszej 
rozmowy omawiano sprawy zatargu 
mandżurskiego i położenia międzyna- 
rodowego, wytworzonego przez ten 
konflikt. 

Prasa podkreśla, że rozmowa ko- 
misarza Litwinowa z ambasadorem 
Hirotą trwała czas dłuższy. 

używane do zmieniania długości strun 
w monokordzie i w organistrum, tu za- 
stąpione zostały metolawemi języczka- 
mi, podnoszonemi przez klawisze. Te 

języczki nietylko skracały struny, ale i 
o nie trącały, co dawniej czyniono ręką 
lub pałeczką, zwaną plektron. Instru- 
ment ten już wkroczył zdobywczo do 
prywatnych domów. Ton miał cienki, 
prmitywnie delikatny, naiwny, mile 
brzęczący. Stawiało się to pudło popro- 
stu na stole, poprzecznie, otwierając 
wieko i grając na klawiszach prawą rę 
ką; lewa tłumiła dźwięk strun. 

Nieco później rozwinął się kławi- 
cymbał. Tu najpierw muszę wyrazić 
swoje oburzenie na ludzkość, która tak 
szlachetne sprzęty, jakiemi są instru- 
menty muzyczne, wypaczyła w określe- 
nia wyzwiskowe. Jak można, chcąc ko- 
goś nazwać głupcem, lub  bałwanem, 
wmówić o nim „trąba”, „fujara”, lub 
„cymbał*. jest to conajmniej równie 
karygodne pomieszanie pojęć, jak przy 
jęte w całym świecie określanie wszyst 
kiiego, co jest najpodlejsze, mianem 
„psa“, zwierzęcia, o rzadko u ludzi 
spotykanej tkliwości i wierności uczuć.. 

Po tej dygresji zajmijmy się klawi- 
cymbałem, praszczurem naszego forte- 
pianu. „Clavicembalo* — był to instru 
ment trójkątny, u którego po raz pierw- 
szy każdy klawisz odpowiadał odręb- 
nej, inaczej nastrojonej strunie. Nie po- 
trzeba więc już było mostków, zmienia- 
jących długość strun. O struny, trącały 

NARODOWI - SOCJALIŚCI CHCĄ 
TWORZYC RZĄD 

BERLIR. (Pat). Ма zgromadzeniu na- 

rodowych socjalistów w Berlinie Hitiep 
polecił odczytać deklarację programo- 
wą, w której między Innemi oświadcza, 
że partja narodowo-socjalistyczna w 
każdej chwili gotowa Jest przyjąć od“ 
powledzialnošė za utworzenie rządu. 
Narodowi socjaliści oczekują w tej spra 
wie wezwania prezydenta Rzeszy i u- 
słuchają go natychmiast. 
  

KANCLERZRZESZYDLASPRAW 
„POMOCY WSCHODNIEJ". 

BERLIN. (Pat). W-g informacyj Z 
kół miarodajnych, kanclerzem Rzeszy 
dla spraw „pomocy wschodniej mia- 
nowany będzie poseł Schlange-Schoe- 
ninger, będący członkiem grupy Land- 
volku w Reichstagu. Kierownictwo 
spraw osiedleńczych pożostaje w ręku 
ministra Treviranusa. 

KONFERENCJA DYREKTORÓW 
BANKÓW 

NOWY YORK, (PAT). Wiceguber- 
nator Banku Francuskiego Farnier i 
jeden z dyrektorów tegoż banku  La- 
cou-Gayet przybyli do Nowego Yor- 
ku celem odbycia ze swymi kolegami 
z Federal Reserve Banku konferencji 
w sprawie międzynarodowej sytuacji 
finansowej. 

KONGRES W SPRAWIE WALKI ZE 

SZCZURAMI I DŻUMĄ 

PARYŻ. PAT. — W Paryżu przy udziale 
przedstawicieli 40 państw obradowały mię 
dzynarodowa konierencja oraz kongres ko- 
lonjalny w sprawie zwalczania szczurów i 
dżumy. Polskę reprezentowali dr. Chodżko 
Oraz prof. dr Trawiński ze Lwowa. Wygło- 
szono szereg referatów oraz uchwalono utwo 
rzenie specjałnego biura w Paryżu w celu 
kontynuowania dalszych prac nad racjonal- 
nem zwalczaniem tak niebezpiecznych szkod 
ników, jakiemi są szczury. | 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, PAT. — W 29-ym dniu 

ciągnienia 5 klasy 23 Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej główniejsze wygrane padły 
na następujące numery: Wygrana 250 zł. 

plus premja w stuunie 5 tysięcy padła na nu- 

mery 64,755, 88,025, 116,959, 136,188 i 
172,256. 15 tysięcy złotych wygrały numery: 

19,272 i 53,757. 10 tysięcy złotych — 4,770. 

5 tysięcy — 49,269. 

  

Reparacje 

MASZYN ROLNICZYCH 
siewników, tryerów, młocarń, kieratów, 
sieczkarń oraz motorów wszelkiego 
rodzaju i traktorów dokonywa Zakład 
Reparacyjny przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
Wilno, Zawalna 11-a       

już nie języczki metalowe, lecz zao- 
strzone, twarde pióra ze skrzydeł kru- 
ków. Stąd nazwa „stromenti da penna* 
— instrumenty piórowe. Istniały już na 
początku XV wieku. Stopniowo klawi- 
cymbał (po francusku „clavecin“, po 
włosku „cembalo*, po angielsku „harp- 
sichord*, po niemiecku „Klavizimbel'') 
otrzymał dwie klawiatury, oraz kilka 

rejestrów, czyli sposobów zmiany bar- 
wy tonu zapomocą pedałów, podobnie 
jak to się dzieje przy organach. 

Klawicymbał czyli klawesyn docze- 
kał się w ostatnich dziesiątkach lat swe 
go odrodzenia, głównie dzięki stylowe- 
mu artyzmowi rodaczki naszej, Wandy 

Landowskiej. Firma Pleyela buduje 
wspaniałe instrumenty tego rodzaju, z 
zachowaniem dawnych zasad, nie wy- 
łączając kruczych piór. Niedawno na- 
było taki cenny instrument Pleyela war 
szawskie Stowarzyszenie Miłośników 
Dawnej Muzyki. Słuchacze radjowi ma 
ją nieraz sposobność słuchania  stylo- 
wych utworów wykonanych na tym po 
wabnym, romantycznie zamglonym, sen 
nie subtelnym instrumencie, którego 
dźwięk podobny jest do brzęku koloro- 

wych muszek. - 
Zmniejszoną edycją klawesynu jest 

szpinet (po francusku „ёртейе“) dziś 
jeszcze zachowany w niejednym  pol- 
skim dworze, gdyż przetrwał tam całą 
pierwszą połowę XIX wieku. Dla nas 
wiąże się on dziwnie z psychiką epoki 
porozbiorowej; niedarmo szpinet gra w 

załek Raczkiewicz na audjencji u 4 WIRZE STOLICY 
Pani Prezydentowej Mościckiej 

URSYNÓW 

W taki cudny, jesienny dzień dobrze jest 
wyrwać się z Warszawy. Asfałtową szosą w 

stronę Wilanowa aż do zakrętu śmierci (je- 

dyny zakręt — i to bardzołagodny — ale pi- 

jani kierowcy zawsze siętuwywalają), z utar 

tego szlaku skręt na prawo, na kocie iby i 

wyboje, jeszcze jeden skręt—tędy prosta do. 

Służewa. 

Dziesięć kilometrów od Warszawy, a już 

wieś prawdziwia. Spuszczają staw — w mu- 

le brodzą rybacy w ogromnych buciskach, na 

brzegu stoi gruby żyd i wrzeszczy rozkazy, 

wokoło ze sto kmiotków przygląda się ope 

racji. 

— Ręcamy 

pchasz, 

— Kiedy wyślizguje się panie Jangiel. 

— To mocno trzymaj. 

— Czemuj sam grubachny Zydzie nie pój 
dziesz kajś taki mądry, odzywa się ktoś z 

tłumu. 

— Wasz zatracony jenteres, 

Wielkie karpie wypełniają kosze. Rzucają 
się biedne, czasem rozpaczliwym susem któ- 
ryś wyskoczy — „a kajże ty 'moczymordo! 
Jankiel prędko chwyta uciekiniera, 

Skromna brama i na końcu długiej alei 

piękny pałac. Ursynów. Ordynat Krasiński 
założył tu w r. 1907 r. seminarjum nauczy- 
cielskie, które istnieje do dziś. Pętają się 

niezgrabne chłopczyska, jest ich tu 140, wy— 

bałuszają oczy, ledwo rozumieją, co się do 

nich mówi: 

Ursynów! 

Tu przecie mieszkał Niemcewicz, tu właś— 

nie była jego zagroda, jego folwarczek ku- 

piony za ostatnie grosze, tu zamyślał dokoń 
czyć pracowitego żywota. 

Blisko Warszawy, na wyniosłym pagórku 
skąd widać Wilanów jak na dłoni i hen Bel- 

weder, ukryty w gęstwinie spędził Niemce 
wicz kilkanaście lat przedpowstaniowych. 

Siedział wi swym małym domku, łaził po wia 

snoręcznie zasadzonym sadzie, a jak sklecił 

udany wierszyk, o Kostusiu, jak mu przy- 

szedł nowy, cięty koncept o satrapie na 

myśl — kazał zakiadać i pędem leciał przez 

Wierulno do Warszawy. Tam witano go ra- 

dośnie, tam ożywiał salony — po godzinie je 

go dowcip kursował po całej stolicy. 
Książę Konstanty się wściekał. Uprzejmi 

djworacy wnet donosili mu każdą nową płot- 

kę, każdy epigramat. Rudy warjat nie znosił 

dowcipów, co do swej osoby — a po każdej 

bytności Niemcewicza iw! Warszawie przyby- 

wała ich cała wiązanka. Książę bał się „sta- 

rego rewolucjonisty" o białych włosach, wie 

dział, że to on tam z ukrycia kieruje całą 

opinją, knuje coraz nowe żarty, złośliwości. 

Nie śmiano podnieść ręki na Niemcewicza, 

świętość narodową, nienawidził go tylko ser 

decznie. 

Nie więcej zapewne niż Niemcewicz jego. 

„Głupi Kostuś, monstrum, furjat, batwan ksią 

żęcy”... inaczej Niemcewficz nie określał księ- 
cia, wysilai się na coraz dosadniejsze epite- 
ty. Zżymał się stary poeta patrząc z wynio 

stego Ursynowa na bielejący dałeko na dru- 
gim wzniesieniu Belweder, uspakajał się do- 

piero, gdy rozmiłowanem okiem obeimował 

Wilanów. 
Sto lat i dwa miesiącetemuostatni raz był 

Niemcewicz w swym lubym Ursynowie, Zo- 

stał mianowany przez Rząd Narodowy po- 
słem do Anglji, ks. Czartoryski namówił go 
do podróży — dla dobra Ojczyzny, nie wahał 

się Niemcewicz. 

Moskale nie darowali znienawidzonemu 
Niemcewiczowi. Nie mieli go w ręku — to 
przynajmniej zniszczyli jego Ursynów. Dziś 
po stu latach nie zostało nic, literalnie nic, 

po wielkim Polaku. Ani jednego kamienia, 
drzewa, kołka. W gęstwinie pokazują jakieś 

ruiny, spróchniałe brewna: „tu była altanka 
Niemcewicza” mówią — to wszystko. 

Sto lat! to nie jest tak dużo, zapewne, ale 

sto lat panoszenia siędzikich Moskali... Karol. 

bierz, ręcamy, co siatkę 

  

TWOJE DZIECI UCZĄ 5Ы 
W OJCZYSTYM JĘZYKE, CZY$ 
POMYŚLAŁ © TRAGEDJI MA- 
TEK, KTORYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

„Warszawiance* Wyspiańskiego tak 
ważką, symboliczną rolę. 

Innym typem tego rodzaju, prekur- 
sorem naszego pianina, jest klawicyte- 
rjum, o pudle strunnem i rezonanso- 
wem, stojącem pionowo. Ten instru- 
ment utrzymał się aż do XVII wieku. 
Później, w wieku XIX, pojawia się jego 
potomek o nowoczesnym mechanizmie 
młotkowym, z powodu wydłużonego 
pionowego kształtu nazwany „fortepia- 
nem żyrafowym*. 

Wszystkie pierwotne instrumenty 
klawiszowo-strunne o systemie doby- 

wania tonu zapomocą szczypania strun 
czy to ręką, czy plektronem, czy języcz 

kiem metalowym, czy też piórkiem) 
miały jeden ogromny niedostatek: ton 
był zawisze jednakowy, o tej samej si- 
le, nie było mowy o dynamicznem cie- 
niowaniu, o tem, co dziś nazywamy 
crescendo i decrescendo, o akcentowa- 
niu. Rejestry klawesynu usuwały brak 
ten tylko częściowo i to drogą pośred- 
nią. Przewrotem było dopiero wynale- 
zienie, w początku XVIII wieku  forte- 
pianu młotkowego (Hammerklavier). 
W nazwie wyrażona jest jego istota. 
Struny po raz pierwszy nie szczypane, 
lecz uderzane młoteczkami, których me 

chanizm, stale doskonalony, umożliwił 
znaną nam dziś, ogromnie bogatą skalę 
cieniowania tonu. 

Wynalazcą fortepianiu młotkowego 
był Bartolommeo Cristofori, urodzony 
w Padwie 4 maja 1666 r. Wiemy tylko, 
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WILNO. — Przed paru miesiącami, okra 
dziono mieszkanie bawiącego na letnisku w 
kolonji magistrackiej właściciela lombardu 
„Kresowia* Górdona. Złodzieje gospodaru- 

_ jac w jego mieszkaniu zabrali nawet skrom 
ny budzik, nie przypuszczając, że w jego 
wnętrzu ukryte są skarby. k 

Oszołomiony kradzieżą budzika Gordon 
podzielił się tajemnicą z policją, prosząc na 
wszystko © odnalezienie tego przedmiotu, 
który dzięki swej zawartości Okazał się bar- 
dzo cennym. 

Znajomi i domownicy wprost zachodzili 
w głowę, dłaczego okradzionemu tak szcze 
gólnie zależy na mało wartościowym zega- 
rze, podczas gdy z mieszkania zabrano jedno 
cześnie bezporownania wartošciowsze przed 
mioty, 

Wypytywania i domysły do niczego nie 
doprowadziły, ponieważ Gordon milczał jak 
grób i ani słówkiem nie wyjawił tajemnicy. 

Tymczasem policja czyniła wysiłki, by 
odnaleźć skradziony budzik, lecz narazie 
wszelkie poszukiwania spełzły na niczem. 

Zegar wpadi w jakiś schowek złodziejski 
jak kamien w wodę i był nie doodnalezienia. 

Już zrezygnowano z nadziei odszukania 
go, gdy nagle przypadek wykrył wszystko. 

Wczoraj w nocy podczas rewizji w mie 
szkaniu zawodowej paserki Katarzyny Stan 
kiewiczowej, przy ulicy Stefańskiej 25, je- 
den z ajentów zauważył stojący na oknie 
niepozorny budzik, Wywiadowcy przyponmia 
ła się w tym momencie historja z poszuki- 
wanym nadaremnie budzikiem Gordona i 

  

Na jakie pytania odpo- 
wiemy podczas Spisu 

ludności 
Już został definitywnie ustalony zakres in- 

formacyj, jakie każdy obywatel będzie musiał 
podać komisarzowi spisowemu iw dniu 9 grud 
ma. 

Odpowiednie zapytania są zawarte w pod 
stawowym. arkuszu spisowym — w „formula 
rza A". Z pośród cech demograficznych 
dotyczą one płci, daty urodzenia, miejsca uro 
dzenia, stanu cywilnego, wyznania religijne- 
go i języka ojczystego. Wymagane są rów- 
nież szczegółowe informacje, dotyczące wy 
kształcenia, 

Skrupulatniej będzie zbadana kwestja za- 
wodu. Notowaniu podlega niety!ko dokładna 
nazwa zawodu wykonywanego, lecz również 
rodzaj przedsiębiorstwa, w którem dana oso- 
ba iest zatrudniona. Obok zawodu głównego, 
rejestrowany będzie również zawód pobocz- 
ny i stanowisko społeczne. Nadto dla każdej 
osoby spisywanej podawane będzie pokre- 
wieństwo, względnie inny stosunek, łączący 
ją z głową gospodarstwa domowego (rodzi- 
ny). W specjalnych rubrykach formularza 
czynione będą adnotacje dla osób czasowo 
obecnych w danem mieszkaniu, względnie 
czasowo nieobecnych. W ten sposób możli- 
wem będzie wyodrębnienie ludności miejsco 
wej od napływowej, co ma szczególne zna- 
czenie w miastach. 

Z pośród innych formularzy spisowych, 
arkusze dła nieruchomości i budynkowe bę- 
dą wypełniane na podstawie informacyj uzy- 
skanych od właścicieli względnie zarządców 
domów, pozostałe zaś mają przeważnie cha- 
rakter zestawień ogólnych. 

  
Wiadomości literackie — Nr. 41. Boy-Że- 

leński w „Kompleksie Hioba" porusza zagad 
nienie ewolucji stosunków towarzyskich. „Ko 
lumna angielska" przynosi ciekawy artykuł 
„Czyściec lorda Alfreda Douglasa", słynnego 
przyjacielaOskara Wiłde'a. Obszerna notat- 
ka p. t. „Pastorałka" zapowiada bliskie uka- 
zanie się wydania misterjum ludowego w na- 
kładzie Leona Schillera, 

Dzwony — nr. 6 — Dobrze redagowany, 
inteligentny i ciekawty ukraiński miesięcznik 
literacko-naukowy zawiera różnorodny ma- 
terjał, przeważnie ściśle literacki. Młodej 
twórczości ukraińskiej postaramy się poświę 
cić więcej uwagi. 

Centralnaja Jewropa — nr. 10. W zeszy 
-cię tym znajdujemy artykuły, poświęcone 
twórczości artystycznej Czechów. A. Matej 
czyk pisze o św, Wacławie w plastyce cze- 
skiej A, Żachowski — o czeskim dźwiękow 
cu. J, Heidenreich omawia niedawno wyda 
ny sbornik Handbuch der  Literaturwissen- 
schaft, w którym został umieszczony šwiet 
ny zarys dziejów fiteratury polskiej, pióra 
prof. J. Kleinera, 

że był budowniczym instrumentów i że 
na tej pracy nie dorobił się ani majątku 
ani sławy. Konstruował klawicymbały 
w rodzinnem mieście, a potem we Flo- 
rencji, gdzie był konserwatorem zbio- 
rów instrumentalnych rodziny Medy- 

„ceuszów. Umarł we Florencji 17 (albo 
27) stycznia r. 1731, czyli dwieście 
lat temu. Żył, jak się zdaje, skromnie i 
nie uchodził za osobistość wybitną. Ale 
tak bywa często. Wynalazek jego pod- 
chwycili i rozbudowali inni. Ale histo- 
rja — ta zwykle niezawodna pociecha 
dla wszystkich zapoznanych — oddaje 
mu dziś cześć. Stwierdza, że Bartłomiej 
Cristofori był pierwszym, który dosta- 
tecznie zrozumiał niedoskonałość kla- 

wicymbału, polegającą na monotonii 
jego dźwięku i na kruchości jego piór, 
często łamiących się w czasie gry. 
Wpadł pierwszy na pomysł genjalny w 
swej prostocie, jak każda wielka idea: 
uderzania strun młotkami, poruszanemi 

przez klawisze. Między klawiszem a 

młotkiem zbudował system dźwigni, 
umożliwiających silniejsze, lub słabsze 
uderzenia. Każdy klawisz odpowiadał 
jednej strunie i każda struna miała swój 

młotek z dźwigniami. Dla uniknięcia 
twardości uderzenia Cristotori młotecz- 
ki obciągnął skórą. Każda też struna v- 
trzymała swój własny tłumik. Sprężyn- 
ka ciała młotek po uderzeniu. | 
._ Oto zasady wielkiego wynalazku, 
jaki zaprodukował Cristofori na pier- 
wsSzym swoim modelu w roku 1711. Te     

. Niezwykła historja z budzikie 
W KTÓRYM BYŁY UKRYTE BRYLANTY I PERŁY 

stałe interesowanie się władz policyjnych tą 
sprawą, w szczegóły której nie był wtajem- 
niczony, 

Paserka ani palcem nie kiwnęła, gdy bu- 
dzik zabrano, będąc zajętą wmawianiem po 
licji, że znalezione u niej inne przedmioty, 
są jej „rodzoną* własnością. 

Można sobie wyobrazić wściekłość Stan 
kiewiczowej, gdy w jej obecności otwarto 
wieczko budzika i wydobyto z wewnątrz u- 
kryte brylanty i perły najczystszej wody. 

Zawartość zegarka wyjaśniła zagadkę 
całkowicie, 

S Ha OWO 

Nie chcąc rozgłaszać o skarbie ukrytym 
w tak oryginalnym schowku, by nie napro- 
wadzać złodziei na ślad, starano się budzik 
odnaleźć, ticząc, że nikomu nie przyjdzie na 
myśl badać go od środka, Tak też się i sta- 
ło, co należy zawdzięczać jedynie utrzyma- 
nej tak ściśle tajemnicy. 

Zegar, nim trafił do  Stankiewiczowej, 
wędrował przez kilka rąk nie wzbudzając na 
turalnie większego zainteresowania, aż wresz 
cie został sprzedany wymienionej paserce 
za... 2 złote. 

  

Zdemaskował się bo pijanemu 
W MIESZKANIU URZĘDNIKA SEJMIKOWEGO ZNALEZIONO 

PIECZĄTKI I 

WILNO. — Onegdaj zatrzymano w 
Postawach za nadużycie alkoholu urzęd 
nika tamtejszego sejmiku powiatowe- 
go, Stanisława Rosakiewicza. 

Po sprowadzeniu na posterunek po 
licji Rosakiewicz został poddany rewi- 
zji osobistej, podczas której ujawniono 
kilka blankietów urzędowych in blan- 
co. 

To spowodowało bliższe zaintere- 
sowanie się osobą pijanego urzędnika. 

Podczas gruntownej lustracji mie- 

RÓŻNE 

BLANKIETY 

szkania Rosakiewicza natrafiono na u- 
kryte w różnych schowkach liczne 
blankiety i pieczątki urzędów poczto- 
wych (w tem urzedu poczt. Wilno 2), 
różne legitymacje gimnazjalne i osobi- 
ste oraz ostemplowane blankiety insty 
tucji, w której pracował, 

Wyniki rewizji spowodowały aresz 
towanie Rosakiewicza i Śledztwo, któ- 
re ustala, dla jakich celów dokumenty 
te i pieczątki zatrzymany posiadał. 

Anonimowy oszust 
WILNO. — Wczoraj ujęto Wacława Re- 

nigera (Obozowa 3), który ostatnio rozsyłał 
do różnych firm listy anonimowe z żądaniem 
okupu, 

  

Renigera aresztowano w chwili, gdy zgło 
sił się do właściciela sklepu jubilerskiego Zał 
kinda, przy ulicy Wielkiej 47, po odbiór wy 
muszonych anonimowemi grożbami pienię- 
dzy. 
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(CZWARTEK 

Dziś 15 

Teresy 
Jutro 
Gawła 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 14 pażdziernika 1931 r. 
Ciśnienie średnie 755. 
Temperatura średnia --9, 

Temperatura najwyższa Ą-15. 
Temperatura najniższa -|-7. 

Opad w mm. 6,9 
Wiatr: południowy. 

Tendencja: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: pochmurno, po południu burza z 

gradem. 

    

WA 
— Konferencja min. Jędrzejewicza z woj. 

Beczkowiczem. Podczas pobytu swego w 
Wilnie p. minister W. R. i O P Jędrzejewicz 
odbyi w Urzędzie Wojewódzkim z p. woje- 
wodą Beczkowiczem dłuższą konferencję w 

sprawach oświatowych, 

MIEJSKA 
— Posiedzenie w sprawie pożyczki 

angielskiej. Wczoraj odbyło się zam- 
knięte posiedzenie prezydjum Magistra 
tu, na którem przybyli z Lóndynu pp. 
Jundziłł i Bagiński złożyli sprawozda- 
nie z przeprowadzonych  pertraktacyj 
w sprawie likwidacji pożyczki iangie|- 
skiej. 

— Badanie gospodarki kina miej- 
skiego. Komisja radziecka powołana 
do zbadania gospodarki kina miejskie- 
go, po zapoznaniu się ze zgrupowane- 
mi materjałami, odbyła kilka  posie- 
dzeń komisyjnych. 

Ze względu na obfitość materjałów 
prace komisji potrwają jeszcze około 

zasady przetrwały do dziś dnia i poza 
licznemi poprawkami i drobnemi udo- 
skonaleniami, przez dwieście lat nikt 
nic zasadniczo nowego do nich nie 
wniósł. Na tem polega znaczenie Bar- 
tłomieja Cristofori. 

Naturalnie wynalazek oglądano, 
'wykpiwano, czasem go ktoś opisał, ale 
przez prawie sto lat mowy niema o sze 
rokiem wprowadzeniu go w życie. I jest 
to pono zasługą niemieckiego organmi- 
strza Gotfryda Silbermanna, że tego ty- 
pu fortepiany zaczął fabrykować na 
szerszą skalę i wprowadził je w handel. 

| O właściwym wynalazcy przypomniano 
sobie dopiero w połowie XIX wieku, 
kiedy instrumentologja wkroczyła ra- 
zem z innemi naukami na szerokie ba- 
dawcze tory. Późno los oddał Cristofo- 
riemu sławę, która należała się mu za 
życia. 

Śledźmy dalej ciekawą historię for- 
tepianu. Gotfryd Silbermann z Frybu:- 
ga przedstawił swój model, zbudowany 
według zasad Cristoforiego, do oceny 
ni mniej, ni więcej, tylko Janowi Seba- 
stjanowi Bachowi. Instrument miał na- 
zwę „Piano e forte", co dokładnie okre- 
ślało jego nowy przymiot: możność gra 
nia „słabo i mocno”. Stąd wyszła póź- 
niej nazwa „pianoforte* (w skróceniu: 
„piano“), albo, jak w polskim języku: 
„fortepiano”. Bachowi podobała sie 
barwa tonu, ale uznał, że wysokie tony 
są zbyt słabe, a technika grania na ta- 
kim instrumencie zbyt jest skompliko- 

Konwent Polskiej 

3 tygodni. Niezależnie od tego docho 
dzenie w tej sprawie prowadzi policja 
śledcza. 

— Nowe bilety dla autobusów zamiejsco 
wych. Z dniem 15 listopada wprowadzone 
będą w 'międzymiastowej komunikacji auto 
busowej bilety, w cenie których będzie się 
również mieściła opłata na rzecz funduszu 
drogowego. 

Ponieważ każdy bilet będzie opiewał na 
określoną stację, na każdej linji będzie wpro 
wadzonych kilkanaście lub kilkadziesiąt ro- 
dzajów biletów. 

Bilety tego rodzaju będą drukowane pod 
nadzorem władz wojewódzkich i sprzedawać 
się je będzie za opłatą ryczałtową z dołu ui- 
szczaną co miesiąc. 

— Wzmacnianie mostu zwierzynie 
ckieg0. Oddziały saperskie łącznie z 
nadzorem technicznym Magistratu przy 
stąpiły do naprawy przyczółków mostu 
zwierzynieckiego, poważnie uszkodzo- 
nych podczas wiosennej powodzi. 

— Nowe chodniki i bruki. Na ulicy To- 
masza Zana, robotnicy miejscy przystąpili 
do układania nowych, szerszych chodników. 
Ponadto będa przebrukowane jezdnie na ul. 
Zawalneį od Rudnickiej do Hal oraz zakoń- 
czone zostanie brukowanie ulicy W. Pohu- 
lanka. 

AKADEMICKA 
— Z Koła Prawników St. USB. Sekreta 

rjat podaje do wiadomości, iż w poniedzia- 
žek dn. 19 b. m. o godz. 19 w sali Śniadec- 
kich odbędzie się inauguracja na Wydziale 
Prawa i Nauk Scołecznych USB. urządzana 
staraniem Koła Prawników st. USB, Wstęp 
wo!ny. 

— Wybory w Korporacji „Cresovia“, — 
Akademickiej Korporacji 

„Cresovia* dokonał wiyboru Prezydjum na 
X semestr. Skład Prezydjum jest następują- 
cy: Prezes com. E Chmielewski (ponownie), 
wiceprezes com. Komorowski, sekretarz com. 
J. Obuchowicz, Oldermanem został ponownie 
obrany com. Czesiaw Kozłowski 

SZKOLNA 
— Sheliey's Institute. — Kandydaci zapi 

sani na kurs języka francuskiego proszeni są 
o łaskawe zgłoszenie się po informacje do 
kancelarji instytutu dnia 3 listopada, między 
godziną 5 a 6-a, 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— W Domu Sodalicyj Marjańskich (ul. 

Królewska 9) odbędzie się w piątek, dnia 16 
października, o godzinie 7 wiecz., mający spe 
cja'ne znaczenie dla nauczycielstwa i prele- 
gentów odczyt hr, Marji Zamoyskiej, kie- 

wana. Silbermann zaczął pracować nad 
udoskonaleniem, póki nie zyskał zupeł- 
nego uznania twórcy „Mszy h-moll". 

Był to początek triumfalnego pocho 
du fortepianu na cały szeroki świat. Me 
chanizm, skonstruowany, przez Cristo- 
foriego, a doskonalony przez Silber- 
manna i jego następców — znany jest 
dziś pod nazwą „angielskiego“. Wyna- 
lazcą pewnej odmiany, t. zw. mechani- 
zmu „wiedeńskiego, jest Jan Andrzej 
Stein w Augsburgu. Pierwszy typ dła- 
tego nazwano „angielskim*, ponieważ 
udoskonalił go w szczegółach i rozsła- 
wił angielski fabrykant Jan Broadwood. 
Instrumenty Broadwooda cenił ponad 
wszystkie Beethoven. Doniosły wynala 
zek wprowadził do budowy fortepianów 
w r. 1823 paryski budowniczy Seba- 
stjan Erard: wynalazek „podwójnego 
wyślizgu* (double ćchappement), któ- 
ry umożliwia t. zw. repetycję, czyli wie 
lokrotne lekkie uderzanie raz naciśnię- 
tego klawisza bez powracania młotka 
w stan spoczynku. Rozszerzyła to zna- 
cznie skalę technicznych możliwości 

pianisty i przyczyniło się w znacznym 
stopniu do rozkwitu i przekwitu wirtuo 
zerji fortepianowej w -XIX wieku. 

Znane są na szerokim świecie wiel- 
kie firmy fortepianowe, które w dal- 
szym ciągu prowadziły pracę nad wy- 
twarzaniem coraz to piękniejszych in- 
strumentów: we Francji Erard, Pleyel, 
Gaveau — w Niemczech i Austrji Bó- 
sendorfer, Blūthner, Bechstein, Ibach, 

Uszanujmy świętość 
Od jednego z naszych czytelników о- 

trzymujemy następujące uwagi na temat 
zachowania się publiczności wobec kapli 
cy Ostrobramskiej: 

Zwyczaj palenia tytoniu, dość często na- 
wet wbrew wywieszonym zakazom, jak np. 
w urzędach, teatrach, pociągach i t. p., prze 
kracza granicę możliwości, gdy wchodzi do 
świątyń. 

Ostra Brama — to miejsce święte, per 
ta katolickiego Wilna i przedmiot najwyż- 
szej.czci i uwielbienia ludu polskiego; miej 
sce, gdzie od najskromniejszego prostaczka 
do najwyższego dostojnika państwa, bez róż 
nicy wyznania i narodowości, o każdej po- 
rze dnia i nocy — wszyscy zdejmują czapki 
i idą od Bramy a ž do kaplicy Pociejowskiej 
przy kościełe św. Teresy z odkrytą głową, 
a pobożni podróżni, jadący pociągiem z 
Wilna i do Wilna, gdy ten się zrówna z 
Ostrą Bramą, mimo znacznej odległości — 
robią znak krzyża świętego, — miejsce to 
niestety, jest profanowane codzień przez wie 
lu palaczy tam przechodzących. Bardzo czę 
sto można widzieć stojącą grupkę palaczy, 
wesoło rozmawiających i buńczucznie ćmią 
cych papierosy, obok kłęczących wiernych. 
Co więcej, nierzadko możemy być świadka 
mi, jak w czasie nabożeństwa w kaplicy, 
przez zwarty tłum modlących się przedziera 
z papierosem w zębach jakiś osobnik, który 
napewno rzuciłby papierosa do kąta przed 
wejściem do gabinetu swego przełożonego... 

Tego jest za wiele! Świątynia, czy to 
będzie wspaniały kościół Piotra i Pawła ze 
sklepieniem zdobionem rzeźbami o wartości 
najwyższej sztuki, czy Ostra Brama, gdzie 
za sklepienie służy szafirowy lub gwiazdami 
usiany firmament nieba — jest zawsze świą 
tynią, której bezcześcić nie wolno! Powszech 
nie ceniona świętość musi być uszanowana, 
jeśli nie dobrowolnie, to nawet drogą zarzą 
dzenia odnośnych władz. K. S. 

Przy bółach lub zawrotach głowy, SZu- 
imie w uszach, bezsenności, złem samopoczu- 
ciu, pobudzeniu, należy natychmiast zastoso 
iwać wypróbowany przy tych dolegliwo- 
ściach środek — wodę gorzką „Franciszka- 
Józefa”, żądać w aptekach i drog. 

rowniczki zakładów wychowawczych w Za 
kopanem i Kórniku, pt.: „Metoda wymowy 
i śpiewu ochraniająca głos”. Wstęp bezpłat- 
ny. Zaproszenie można dostać u członków 
Sodalycyj Marjańskich. 

— Ze Stowarzyszenia Techników. — W 
czerwicu rb. Rada Naukowo - Techniczna 
przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w 
Wilnie urządziła wieczór dyskusyjny w spra 
wie rozbudowy istniejącej elektrowni miej- 
skiejj na którym wyczerpujący referat wy 
giosił dyrektor elektrowni miejskiej inż. Glatt- 
man. 

Obecnie po wakacyjnej przerwie Rada 
Naukowo - Techniczna wznawia dyskusje 
na temat elektryfikacji i w najbliższych 
dniach nż. Jensz ma wygłosić referat o bu 
dowie hydroełektrowni, zamiast dalszej roz- 
budowy obecnej elektrowni miejskiej z po- 
równawczą kalkulacją kosztów wytwarzania 
prądu. 

Ze wzgłędu na doniosłe znaczenie, jakie 
ma dła m Wilna racjonalne rozwiązanie spra 
wy elektryfikacji, należy się spodziewać, że 
i ten wieczór wywoła niemniejsze zaintere 
sowanie, niż pierwszy z cyklu dyskusyjnych 
wieczorów o: elektryfikacji m, Wilna 

RÓŻNE 
— Zając na ul. Mickiewicza. Wczo 

raj około godziny 3 pp. liczni przechod 
nie byli świadkami niezwykłego  po- 
šcigu za zającem, który co sił w no- 
gach pędził od strony mostu zwierzy- 
nieckiego w kierunku centrum miasta. 

Oszołomiony gwizdaniem i krzyka- 
mi szarak wpadł koło ulicy Sierakow- 
skiego pod auto, lecz wydostawszy się 
cało z opresji pędził dalej. 

Koło Sądów zając skręcił na ul. 
1 Stycznia i po chwili skrył się z oczu 
goniących go dwu cyklistom. 

Przy zbiegu ul. Mickiewicza i: 3-go 
Maja usiłował zatrzymać „zbiega'* po- 
licjant, ale zwinny szarak ominął przed 

  

PRZYLECIEL 

$ 

I WILNIANIE 
(KORESPONDENCJA WŁASNA Z BARANOWICZ). 

Czekaliśmy na nich z niepokojem w nie 
dzielę do godz. 2 po poł. Mieli wszak być 
już koło 11 zrana, Ale z temi naszemi wa- 
runkami atmosferycznemi niechby już raz 
był jakiś porządek. Zgoda na deszcz i na 
'mgię, byleby były uregulowane w jakichś 
określonych godzinach. Wiadomo wówczas, 
czego się trzymać. jest Ordnung ałbo nie. 
W tym wypadku naprzykład porucznik Za 
krzewski i jego obserwator (obserwatorka— 
to coś innego) p. Downar Zapolska lecieli 
z Porubanka do Baranawicz na skrzydłach, 
rozumie się, radości. Pogoda śliczna, Myś- 
leli sobie: przylecimy zrana, powozimy bara 
nowiczan kilka godzin, a przed zmrokiem z 
powrotem. Trzeba wszakże odpocząć, bo 
w poniedziałek o ósmej do pracy. Lecie'i 
spokojnie, przewidująco, na średnim gazie, 
jak systematyczni ludzie, którzy wszystko 
dok'adnie obliczyli. Trasą na Mołodeczno, 
stąd do Baranowicz. Ale naturałnie, w Mo 
todecznie pogoda musiała ceg sknocić: niech 
Baranowicze podenerwują się „co to szkodzi. 
Całe szczęście, że my wogóle przywykszy. 
Nawet — tak mimojazdem mówiąc — by- 
wamy nieco zaskoczeni, gdy się coś absolut 
nie punktualnie odbywa, Więc i tym razem. 
Nie chodzi zresztą o opóźnienie. Grunt, że 
przylecieli. Na różne mgiełki — trudno, ra 
dy niema. Taka już aura tutejsza, Porucz- 
nik Zakrzewski zresztą z powietrzem jest aż 
nadto oswojony: to pilot first class. Aero 
kulb wileński więdział, kogo wybrać na pre 
zesa. A p. Zapolska jest pierwszorzędną to 
warzyszką: jak się skończy szkołę lotniczą i 
warsztaty mechaniczne, jak się uprawia róż- 
ne sporty ,a przedewszystkiem  szoferstwo, 
jak się jest do tego entuzjastką aeronautyki, 
i, jak widać, dzielną niewiastą wogóle, —, 
czego więcej potrzeba? Tylko latać, Pozatem 
on ze Lwowa, ona z Mińska, wmieszkani od 
dawna wi Wilnie — toteżcośznaczy. Dlatego 
też wszyscy troje — on, ona i awionetka 
MN5 o 85 HP — stanowią ślicznie zestrojo 
ną combinaison, która w matematycznie 

znych spiralach wylądowała o godz. 14 
a lotnisku baranowickiem. 

Z tą awionetką miała przylecieć jeszcze 
druga — RWDZ2, ale gdzieś po drodze, 20 
km. od Mołodeczna spotkało ją to, co po 
lotniczemu nazywa się kraks. Co to znaczy,, 
nie wiem. Niech to będzie jakiś eufemizm. 
Jakże bowiem powiedzieć inaczej młodym 
baranowiczankom, które chciałyby puścić się 
z por. Zakrzewskim w locie propagando- 
wym? 

— A gdzież druga? Gdzie druga? Mieli- 
ście panowie przylecieć we dwóch? 
A „—-Maleūki kraksik po drodze. Zaraz bę 
zie. 

Więc porucznik Zakrzewski musiał latać 
z pasażerami za dwóch. Byli to jednak 
jak się okazało — sami mężczyźni. Z panien 
znalazła się tylko jedna odważna. Inne miały 
wprawdzie dosyć chęci, ale w ostatniej 
chwiłi musiały ulec wołi matek. Nic nie po 
mógł przykład p. Zapolskiej, ani powoiywa 
nie się na śląskie pilotki. 

— Ża żadne skarby, Irenko, póki ja żyję 
— nie polecisz, 

Por. Zakrzewski, nie wiem czemu, zbyt 
nio nie nalegał. Zresztą 'miał całą: kolejkę 
żądnych emocji panów. 

W rezultacie nalatał się aż do zmierzchu, 

    

  

stawiciela władzy i popędził ulicą 
Styczniową. | TESTERA 

Zając był chowany przez jednego 
z mieszkańców Zwierzyńca lecz zdołał 
wydostać się z niewoli. Miast jednak 
uciec w okoliczne lasy, skierował się 
ku miastu, wywołując swem ukazaniem 
się prawdziwą sensację. 

— Przed likwidacją strajku _ nauczycieli 
żyd. Na skutek interwencji rodziców i zw. 
zawodowych gmina nawiązała pertraktacje z 
komitetem strajkowym nauczycieli żydow- 
skich. Spodziewać się należy szybkiego zli- 
kwidowania zatargu, jeśli naturalnie nauczy 
ciele nie wysuną nowych żądań. 

KOLEJOWA 
— Opłaty od bagażu ręcznego. Na dwor 

cach koliejowych będa pobierane opłaty do- 
datkowe od bagaży ręcznych, jak walizki, 
kosze itd. 

Bagaż w pierwszej klasie będzie opłaca 

  

Krwawe najście na piwiarnię 
WILNO. —.Wczoraj około godziny 10 

wiecz. do piwiarni Szachmundesa (Literacka 
nr 4) weszło czterech pijanych osobników, 

żądając piwa i zakąsek, Właściciel piwiarni 

poprosił o zapłacenie należności z góry, co 

dało pretekst nieznajomym do wszczęcia a- 
wantury, 

Jeden z napastników z butelką w ręku 

rzucił się na Szachiundesa, uderzając go kil 
kakrotnie w głowę, a gdy w obronie napad- 

niętego stanęła jego żona, została powalona 

Kaps, — w Ameryce Knabe, Chicken- 
ring i Synowie, oraz przed wszystkie- 
mi innemi: Steinway i Synowie. Marki 
Steinwaya przez wielu wybitnych pia- 
nistów są do dziś uważane za najlep- 
sze w świecie; m. in. Paderewski gra 
tylko na Steinwayach. A historja ich 
jest taka. W roku 1848 z przyczyn poli- 
tycznych Wilhelm Henryk Steinweg 
przeniósł się z czterema synami do No- 
wego Yorku, Piąty syn prowadził nadal 
w Niemczech fabrykę ojcowskią, produ- 
kujacą do dnia dzisiejszego znane for- 
tepiany Steinwega. Ojciec natomiast 
założył w Nowym Jorku tabrykę pod 
zamerykanizowanem nazwiskiem Stein- 
way i już w 1855 r. otrzymał pierwszą 
nagrodę na wystawie w Stolicy Ame- 
ryki Północnej. Dziś firma ta posiada 
filie w Europie i wspaniałe sale koncer 
towe w Ameryce, bogatsze jeszcze niż 
paryskie sale Pleyela, Erarda i Gaveau. 
„Polski przemysł fortepianowy ist- 

niał już przed wojną, reprezentowany 
przez fabryki Kerntopfa, Fibigera, Som 
merfelda i Drygasa. Firmy te pięknie 
rozwinęły się w niepodległej Polsce i 
dziś instrumentami swemi skutecznie 
rywalizują z dobremi markami zagra- 
nicznemi. 

Ewolucja fortepianu zdaje się osiąg- 
nęła swój punkt szczytowy. Trudno wy 
obrazić sobie, aby można było w przy- 
szłości prześcignać dzisiejszy fortepian 
koncertowy pod względem siły brzmie- 
nia, głębi tonu i finezji środków tech- 

silnym ciosem w skroń. 
W międzyczasie inni napastnicy otworzy- 

li szufladę w kontuarze i zabrawszy znajdu 

jące się tam 200 złotych, ulotnili się. Wślad 

za nimi począł wycotywać się na ulicę czwar 
ty rabuś, 

Koło piwiarni kilku przechodniów zatrzy 

mato uciekającego, lecz zdołał on wyrwać 
'się z ich rąk i ukryć się. 

Szachmundesowie nie są zbyt mocno ran- 

ni. 
Г 

nicznych. Mimo to wynalazcy głowią 
się nad dalszemi ulepszeniami. Próbo- 
wano zastosować półkoliste klawjatury 
w formie wachlarza, co znacznie zmniej 
szało wzajemną odległość klawiszów 
i ułatwiało trudności techniczne. Budo- 
wano dła tych samych cełów klawjatu- 
ry, ułożone w sześciu terasach. Pleyel 
w Paryżu skonstruował dwuklawjaturo- 
wy fortepian systemu Amerykanina 
Moore'a z rejestrami pedałowemi, umo 

żłiwiający zmienność barwy tonu. Sły- 
szałem grę na tym instrumencie. Istot- 
nie liczne problemy techniczne są na 
mim znacznie ułatwione; doskonale wy- 
chodzą na tym dwuklawjaturowym for- 
tepianie utwory kilkugłosowe, np. fugi, 
przy których można znakomicie wyod- 
rębniać poszczególne głosy; daje to 
efekty bardzo podobne do organowych. 

Dotychczas żaden z tych nowoczes 
nych wynalazków nie znalazł szerszego 
zastosowania, a tem mniej zdołał za- 
chwiać wszechwładztwem fortepianu. 

Popularyzację utrudnia, a nawet chyba 

uniemożliwia konieczność zupełnej 

zmiany techniki gry, a u fortepianu 
Moore'a także odrębnego pisania nut. 
Słowem — fortepian zbudowany na za- 
sadach Bartłomieja Cristofori, jaki ma- 
my dziś w każdym niemal domu — kró 
luje niepodzielnie i rozpanoszył się ze 
szkodą innych instrumentów, na któ- 
rych grano powszechnie w kulturalnych 
domach prywatnych w minionych wie- 
kach: fletu, klarnetu, harfy, wioloncze- 

a LOPP zarobiła kilkadziesiąt złotych. ku 
wielkiemu zadowoleniu p. Głąbika, sekreta- 
rza tej instytucji. 

Znużeni wilnianie nie mogli jużmyśleć te 
go dnia o odlocie, Trzeba nareszcie coś 
zjeść. Nie samem powietrzem lotnik żyje, ale 
czasami i kieliszkiem luksusowej. Choć pod 
tym wzgłędem wilnianie, jak widać, stano 

  

P. Anna Downar-Zapolska, 

wiią chwalebny wyjątek. jeden kieliszek za 
pomyślność LOPP, lotniska, Baranowicz, 
wszystkiego odrazu — i koniec. Było to bar 
dzo mało, ale wstrzemiežliwošči wilnian nie 
przemogły nawet patrjotyczne sentencje w 
tym sensie, że cukier krzepi, papieros odpę 
dza troski, a wódka nasza jest ukochanym 
aperitifem naszej francuskiej siostrzycy. Nie 
ulegli, Posiedzieli z przyjemnością w gabine 
cie u Jankowskiego. Na sali, niestety, nie 
można było. Tam przypadkowo — kutili 
przy akompanjamencie mnogoetażnych słów. 
My tu do tego przyzwyczajeni — ale wilnia- 
MIE... 

Więc w zacisznym (tak się mówi) gabi 
necie por. Zakrzewski mówił o planach Ae- 
roklubu wileńskiego. Nawiązać kontakt z 
prowincją, zakładając  filje, przedewszyst- 
kiem z Nowogródkiem, gdzie mieszka pe- 
wien dzielny człowiek, kierownik biura LOPP 
— p. Ludwik Humpoła, Potem z innemi mia: 
sta'ni, nawet z wsią. Rozwijać sport lotni 
czy. sport cywilny, organizując Koła sympa 
tyków lotnictwa. Aeroklub wileński gotów: 
wysłać w objazd po całem województwie , 
specjalny samolot w tym celu, Tutejsze 
społeczeństwo jest jednak senne. Zaintereso- 
wanie się lotnictwem cywilnem u nas jest 
dużo sStabsze, niż w innych dzielnicach Pol 
ski, niż na Śląsku, lub w Poznańskiem, 
gdzie aerokluby dzięki poparciu społeczeńst- 
wa sa bogate, mogą działąć i rozwijać się.. 

Por. Zakrzewski mówił przekonywująco 
iz tym opanowanym entuzjazmem, jaki ce 
chuje człowieka, który cog ukochał napraw 
dę. Drugi raz wszakże przyleciał do Barano- 
wicz, a za 2 tygodnie będzie tu znowu, W Ba 
ranowiczach znalazł człowieka, który go rozu 
mie i przystąpi do tworzenia kół przyjaciół 
lotnictwa, to zy tych. którzy nietyłko 

pie: i agać będą Aeroklub wileń 
ski i jego ewentualne oddziały, а1е i sami 
zechcą uczyć się latania. Tym człowiekiem 
jest p. Głabik. 

Pogawędka tedy u Jankowskiego zakoń 
czyła się czemś zupełnie konkretnem i istot 
nem. 

Ą co nastąpiło po niej? Ciepła kąpiel, 
wygodne łóżko i odlot o szóstej rano, R. 
REZERWY TCC 
ny w wysokości 50 groszy, w drugiej klasie 
20 gr. i 10 gr. w trzeciej klasie 

Poza wpływami, które zużyte będą na 
pomoc bezrobotnym, pobieranie opłat przy 
czyni się do zmniejszenia itości bagażu prze 
wożonego w wagonach pasażerskich, 

Nie ulega wątpliwości, że wagony są 
przeładowane różnemi wałizkami, które za- 
sadniczo winne być oddane na bagaż. Od- 
nośne przepisy unormują naturalnie wymia- 
ry opodatkowanych walizek. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, — W czwartek 

dnia 15, i w piątek dn. 16 bm. ostatnie dwa 
razy powtórzenie głośnej, świetnie granej 
przez cały zespół z niezrównaną St. Wyso 
cką na czele sztuki „Święty płomień" Maug- 
hama. Reżyserja St. Wysockiej, Wnętrze po- 
mysłu W. Makojnika. 

— Teatr Miejski na Pohulance. We czwar 
tek dnia 15 oraz w piątek dnia 16 bm. do- 
skonale bawić będzie arcykomiczną, współ 
czesną komędją w 3-ch aktach „Złoty wiek 
rycerstwa' "Marlowe'a, w której berło komi- 
zmu dzierży p. Ciecierski. Oprawa sceniczna 
i dekoracyjna H. Zelwerowiczówny, 

W próbach pod kierunkiem reżyserskim 
dyr. M, Szpakiewicza arcydzieło Żeromskie 
zo „Róża” 

(Dokończenie kroniki na str. 4-ej). 

    

li, a nawet skrzypiec, które jedynie je- 
szcze dziś konkurują z fortepianem. 

Fortepian stał się wszędobylskim 
meblem, jakże często traktowanym tyl 
ko jako mebel, nie cieszący, się dosta- 
tecznem poszanowaniem, Bębni na nim 
od dziecka niemal każda osoba, chcąca 

uchodzić za dobrze wychowaną. Czę- 
sto instrument ten jest narzędziem tor- 
tur dla młodzieży, jeśli się ją przykuwa 
do klawjatury bez ogłądania się na 
istotną muzykalność i wrodzone zami- 
łowanie. A z tego wyradza się nazbyt 
często haniebne narzędzie tortur dła 
dzieł wielkich kompozytorów — bo do 
salaonowej edukacji « należy. „oczywi- 
ście* wygrywanie (choćby straszliwe) 
nokturnu es-dur Chopina, sonaty pate- 
tycznej i o ile możności księżycowej 
Beethovena— oraz szczytu marzeń nie- 
dowarzonego dyletanta: drugiej rapso- 
dji Liszta. Ile pod tym względem na 
wielu naszych domowych fortepianach 
dokonywa się zbrodni pospolitych, te- 
go nie spisać na wołowej skórze. | 

Ale pozatem — pomijając skrzywie 
nia — fortepian stał się ogromnie do- 
niosłym środkiem propagandy kultury 
muzycznej w najszerszem tego słowa 
znaczeniu. Stał się ludziom prawdziwie 
muzykalnym stałym, wiernym, niezastą 
pionym przyjacielem ich samotnych go- 
dzin, słońcem smutnych mieszkań, po- 
cieszycielem bolesnych godzin. 

Witold Hulewicz. | 
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— Popołudniówka. W sobotę dnia 17 bm 
dta młodzieży szkolnej „Szelmostwa Skape- 
na”, arcyucieszna komedja w 3 aktach Molie 
ra, po cenach o 50 proc. niższych. 

W próbach pod kierunkiem reżyserskim 
H. Zelwerowiczówny pełna komicznych, do- 
brze pomyślanych sytuacji komedja w 3-ch 
aktach znanego wileńskiego autora „Aurel- 
ciu nie rób tego". — 

„Połonja* Mickiewicza Nr. 11 codzien- 
nie od 10 wiecz do 4 rano rewja tańca, śpie- 
wu i humoru, „Dancing“. 

CO GRAJA W KINACH? 
Kino Miejskie: Prokurator oskarża, 
Heljos — X 27 Szpieg 

Hollywood — X 27 Szpieg. 

Casino — Łódź podwodna 5 24 

Styłowy: Parada miłości. 

Światowid — Skrzydlata flota 

WYPADKI i KRADZIEŻE 
— Zgubione perły. W ub. wtorek 

przy zbiegu ulic Zygmuntowskiej i Bo 
gusławskiego p. Józefa Chomińska, za 
mieszkała przy ulicy Zygmuntowskiej 
nr. 4, zgubiła sznur pereł spięty złotą 

_ klamerką. 
Wartość zgubionych pereł 

przeszło 800 złotych. 
— Ziodzieje między sobą. Na tle 

znanego antagonizmu dwu band zto- 

dziejskich: b. „Bruderfereinu'* i „Złote 

go Sztandaru* wynikały, jak wiadomo, 

liczne krwawe zajścia, częściowo tyl- 

ko znajdujące swój epilog w sądzie. 

Przestępcy bowiem, załatwiają między 

" sobą porachunki w inny sposób, na 

„podstawie własnych wyroków i we 

własnym zakresie. 
Zmaną jest sprawa zamachu rewol 

"werowego ma przywódcę „Złotego 

Sztandaru ' Wojciuka, znanego w świe 

cie przestępczym pod pseudonimem 

„Orka Setka* i niedawno ujawniona 

afera z bombami, podrzuconemi temuż 

Woiciukowi dia wplątania go do spra- 

wy zamachów terrorystycznych na ko- 

lejach. : 

Mimo ujawnienia tych  podstępów 

„Bruderferein“ nie zrezygnował z „Za- 

kopania* Wojciuka i jego kompanów I 

wykorzystuje każdą okazję, by swego 

dopiąć. : 

Onegdaj wieczorem członkowie obu 

konkurencyjnych band spotkali się nie 

spodziewanie koło młynu kaukaskiego 

i bez wstępów rozpoczęli między sobą 

batalję. 
Tym razem zwyciężył „Złoty Sztan 

dar“, zmuszając swych przeciwników 

do ucieczki. ; 

W czasie starcia został ranny m. in. 

„przywódca b. „Bruderfereinu“  Zelik 

Lewinson. : i 

— W todzinie, Ochmanowi Piotrowi (u. 

Warszawska 13) podczas jego chwilowej 

aiecbecności w mieszkaniu skradziono go- 

tówkę oraz biżuterję, ogólnej wartości 300 

'zotych, O kradzież podejrzewany jest pa- 

sierb Ochmana Józef ok: KZ. 

— $ Нарал: kradzionemi Ba 

R oral S wartości 30 zk; 

skradzioną Stefanowicz Konstancji, zam. we 

wymosi 

  

T. Fonierko, Jak budować kajaki jedno - 
i dwuosobowe? Warszawa, 1931 — Główna 
Księgarnia Wojskowa. Wyd. II. — Cena zł 
2,203; 

Duży rozwój sportu kajakowego u nas 
w ostatnich latach wywołuje potrzebe odpo- 
wiedniej literatury o nim. Wśród kilku prac 
z tego zakresu zasługuje na uwagę, że wzglę 
du na praktyczne zastosowanie, książka Т. 
Fonferki „Jak budować kajaki jedno-i dwu- 
osobowe? Wyd. Il. jest to praca o dużej 
wartości. 

Jako dowód tej iwiartości przemawia takt 
całkowitego wyczerpania pierwszego jej na 
kładu w ciągu 6 miesięcy. 

Obecne drugie wydanie zostało rozsze- 
rzone przez dodanie rozdziału, omawiające 
go budowę kajaka dwuosobowego w © 
nieniu od pierwszego wydania, gdzie była 
mowa tylko o jednoosobowych 

Praca ma na celu udostępnieni 
mu ogółowi kajakowiców zdo 
jaka, przez szczegółowe om 38 
bów taniego jego wyrobu we własnym za 
kresie. 

Autor, doświadczony konstruktor, podaje 
wzór warsztatu prowizorycznego do budowy 
kajaka, omawia szkielet, pokry: 'malowa- 
nie, przybory pomocnicze, wr 
stawienie materjału do bidoww 
Rysunki dokiadne i przej tabl 
stawiają naturalne wymią 
części kajaka. Zbudowane w ten spo 
jaki.w praktyce okazały się wytrzymałe, 
zwrotne, i szybkie i doskonale spełniają swe 
zadanie zarówno na rzekach górskich, nizin 
nych oraz na morzu. 

RADJO WILEŃSKI: 

CZWARTEK, DNłA 15 PAŹDZIERNIKA 
11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteorologiczny. 
12.15: „Co słychać, o czem wiedzieć trze 

ba” — pogad. z Warszawy, 
12.35: Pogad. i koncert szkolny z Fithar 

monji Warsz. (Utwory Moniuszki i Chopina) 
15.25: „Wśród książek* z Warszawy. 
15.45: Program dzienny. 
15,50: Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16.20: Lekcja francuskiego z Warszawy. 
16.40: Utwory Ryszarda Straussa i Wag- 

nera (płyty). 
17.10: „„Smoleńskie boje Radziwiłła: przed 

trzysta laty” — odczyt z Warszawy, 
17.35: Koncert poświęcony muzyce Jitew 

skiej. , 
18.50: Kom. Akad, Kola Misyjnego 
19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 171“ Li- 

styj radjostuchaczów omówi Witold Hulewicz 
19.20: Program na piątek 
19.25: „O Afryce środkowej słów parę” 

— feljeton. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy z War 

Szawy. 
20.00: „Tempo dnia dzisiejszego" — fe- 

ljeton z Warszawy. 
20.15: „„Muzyka podhalańska* — feljeton 

z Warszawy. 
20.30: Koncert europejski z Budapesztu 
22,30: Rendez-vous u Lehara (płyty. 
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Giełda Warszawska 
z duia 14 października 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
wsi Mejszki, gm. rudomińskiej, w miesiącu ch 2 

żenia, odnaleziono dnia 13.5. m. w stra- Belgjo ao ze E ži eo 
| ganie starych ubran przy ul. Kalczki 10. Holandja — 36250 — 36340 — 36160. 

— Przy ul. Nowogródzkiej, w straganie | njyn 3475 — 3465 — 34,74. 
Macji Winensz odnaleziono łóżko dziecinne, Nowy-York 8,919 -— 8939 — 8,899. 
wartości 30 zł, skradzione w dniu 12 bm. u N.ygrk kabel 8,924 — 8944 — 8,904. 
Szymona Grandena (Tatarska 2). ś Paryż 35,15 — 35,24 — 35,06. 

— U zawodowych paserek Katarzyny Praga 26,41 — 26,47 — 26.35. 
Stankiewiczowej (Stefańska 25) i Józefy Stan Szwajcarja 175,15 — 17558 — 174,72. 
fiewiczowej (Dyneburska 20) znaleziono pa 

pierosy i różne artykuły spożywcze, pocho- 

dzące z kradzieży, dokonanej w sklepie An- 

- toniego Łojbo-Montygiera z dn. 10 na 11 

° " Służąca — złodziejką. P. Odyń- 
cowi Pawłowi (Montwiłłowska nr. 3) 

skradziono 2 pierścionki wart. 1.500 

zł. Ustalono, że kradzieży tej dopuści- 

ła się służąca poszkodowanego Bielma 

czówna Helena, która po dokonaniu 

kradzieży zbiegła. 
— Zabity na weselu. Na weselu 

we wsi Formy, gni. trockiej, podczas bójki 

Suchodolski Wincenty tak ciężkich 

obrażeń ciała, że po upływie kilku godzin 

/ zmarł, Jako podejrzanego zatrzymano Kucko 

Izydora, zam. we wsi Formy. 

ŚWIĘCIANY 

— Uszkodzenie linji te- 
"lefonicznej. Na trakcie Batorego 

na 8 klm. od Michaliszek przecięto 
drut telefoniczny. Ustalono, że prze- 

ciął drut pastuch Szymko Zygmunt, 

łat 13, zam. w zaśc. Zahołodno, tejże 
gminy. Dochodzenie w toku. 
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SYDNEY REILLY, | 

Berlin w obrotach pryw. 20650. 
PAPIERY PROCENTOWE: 

3 pożyczka budowlana 31—-, 
4 proc, inwestycyjna 74. 
4 proc. inwestycyjna seryjna 80, — 80,50 
5 proc, konwersyjna 41,25. 
5 proc, kolejowa 33, 32,50 
6 proc. dolarowa 59, 58, 
7 proc. stabilizacyjna 55,25—54,25 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje B. 

G. K. 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 
8 proc. Łodzi 59,50. 
8 proc. Piotrkowa 54,25. 
6 proc. obligacje m. Warszawy 1926 r. 

Vi em. 35, 
Akcje: B. Polski 110 

Węgiel 17 

Ofiary 
Dła uczczenia 5-letniego jubileuszu Orga- 

na Towarzystwa Łowieckiego Ziem Wschod 
nich „Trąbki”, którego Prezesem jest mój 
Szanowny Stryjeczno rodzony Brat, Bole- 
sław swiętorzecki, składa 50 złotych z ży- 
czeniem rozwoju i powodzenia temu trady- 
cyjnemu polskiemu sportowi. 

Ze świętorzeckich Józefowa Ordzina. 

„W kraju tajemnic i zbrodni 
Sydney nie lekceważył moich prze 

czuć i'wysłał do Paryża depeszę do 

Sawinkowa z zapytaniem 0 Drebko- 
_ wie. Odpówiedź brzmiała niemal en- 
„łuzjastycznie. Ostatnie więc wątpliwo- 
ści co do szczerości p. Wornera, mu- 

„ Siały się rozwiać. Sydney jednak о- 
_biecał na me gorące prośby, że nie u- 
legnie żadnym namowom i nie pojedzie 
do Moskwy, zanim nie odpocznie na 
Riwierze. 

Tydzień dobiegał końca. Drebkow 
miał wracać do Rosji przez Finlandję. 
Tegoż samego dnia . wyjeżdżaliśny z 

: Łondynu do Paryża. Westchnęłam z ul 
gą, gdy ostatnie przygotowania zosta- 
ły zakończone, a miejsca: w pociągu 

- zaniówione. Drebkow przyszedł pożeg 
nać się z nami, a Sydney odprowadził | 
go ma dworzec. | 5 

ROZDZIAŁ 2. 

ZDRADA SAWINKOWA 

| Jestem głęboko przekonana, że 

przez całą drogę z Londynu do Paryża 

byliśmy śledzeni. Sydney miał widocz- 

nie to samo w:aženie, bo zauważyłam, 

że wpijał się wzrokiem w każdego cie ruszyliśmy ku wyjściu i mogłam czucie, że ktoś nas szpieguje, stawało z Sawinkowym, a jego kontr-rewolu- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

'strzegłszy na sobie moje 

pasażera, mijającego nas, lub) zatrzy- 
mującego się przy nas. 

Na dworcu w Paryżu jakiś znajomy 
zatrzymał Sydneya, Mały, brodaty czło 
wiek, oczywiście Rosjanin, rozmawiał 
na peronie z kilku panami, a ujrzaw- 
szy Sydneya, podbiegł do nas i rzucił 
mu się na szyję. Zaczęli zaraz szybką 
rozmowę po rosyjsku, a ja przygląda- 
łam się uważnie grupie mężczyzn, sto 
jących na peronie. Było ich trzech i 
wszyscy patrzyli uważnie na Sydneya. 

Nagle ktrew zastygła w mych żyłach: 
poznałam wśród nich Drebkowa. 

Nie myliłam się. Był coprawda 
zmieniony nie do poznania: brodę о- 
golił, nacisnął kapelusz na oczy i pod- 
niósł wysoko kołnierz. Ale nad tym 
kołnierzem zobaczyłam zniekształcone 
ucha „p. Wornera.*  Drebkow!.. Po- 

spojrzenie, 
odwrócił się i odszedł szybko. 

Nogi uginały się pode mną ze stra- 
chu, z gorączkową niecierpliwością 
czekałam, kiedy nareszcie Sydney skoń 
czy mówić z tym niskim i włochatym 
Rosjaninem. Zdawało się, że rozmowa 
ich wieki całe trwać będzie!. Wresz- 

DZIWNY PRZYPADEK PRZECZUCIA 
ŚMIERCI ARCYKSIĘCIA FRANCISZ- 

KA FERDYNANDA 
W dniu 28 ub. m. zmarł w Budapeszcie 

biskup tytularny dr. Józef Lanyi, z którego 
nazwiskiem związany jest zastanawiający 
fakt przeczucia Śmierci zamordowanego w 
Serajewie następcy tronu austrjackiego, ar- 
cyksięcia Franciszka Ferdynanda, wraz z 0- 
kolicznościami śmierci tej towarzyszącemi. 

Zmarły biskup Lanyi był przez kiłka lat 
węgierskim nauczyciem za:nordowanego ar 

cyksięcia, a następnie jednym z najbliższych 
jego przyjaciół W histo ny dzień 28 Ур 
ca 1914 doku, jak oso e opowiadał bi- 
skup Lanyi, budapeszteńskiemu koresponden 
towi „Reichpost*, miał on nad ranem sen 
tak plastyczny, że zdziwiony i przejęty jego 
wyrazistością, natychmiast wszelkie szczegó 
ły zanotował, a następnie, zanim jeszcze 
wiadomość o zamachu serajewskim nadesz 
ła, c śnie opowiedział najb emu swemu 
otoczeniu. Śniło mu się, że przeglądając co 

    

      

ż dzienną pocztę, znalazł kopertę z czarnemi 
obwódkami, opatrzoną herbani arcyksięcia. 
Wewnątrz był list na arkuszu z widoczkiem, 
przedstawiającym Darę arcyksiążęcą w Ssa- 
'mochodzie na jakiejś 'wiaskiej, zapeł 1 
tiumem ulicy. Z tłumu wybiegło 3 
dwóch osobników, którzy p. li strzelać do 
arcyksięcia, Treść listu zawierała wiadomość 

o zamachu i prośbę o modły i opiekę nad 
dziećmi. Po przebudzeniu się, a było dopie 
ro o wpół do czwartej rano, biskup spisał 
widziany sen, naszkicował widziany we śnie 
obrazek i dał to zaraz do poświadczenia dwu 
wiarygodnym osobom. Tegoż dnia po połu 
dniu nadeszła wiadomość o dokonanym za- 
machu, a opublikowane w parę dni później 
fotogratje stwierdziły całkowitą  słus 
Snu. 

Oszczędności rodziny Hohen- 
zolłernów i innych panujących 

w Prusach 
Śruba oszczędnościowa, która daje 

się we znaki wszystkim warstwom spo 
łeczeństwa niemieckiego, wywołała w 
prasie niemieckiej dyskusję ' na temat 
płac byłych panujących. Przy tej spo- 
sobności część prasy niemieckiej na 
podstawie konkretnych danych objaś- 
mia społeczeństwo niemieckie o zobo- 
wiązaniach Rzeszy wobec był, rodzin 
panujących. Okazało się, że Prusy, jako 
główna część Rzeszy, nie musi wypła- 
cać żadnych kwot ani Hohenzollernom 
ani innym rodzinom panujących. Pań- 
stwo pruskie wypłaca tylko emeryturę 
byłym dygnitarzom dworskim, ale i te 
pobory skracane są na równi z pobora 
mi innych. 

Długoletni spór pomiędzy pań- 
stwem pruskiem, a byłemi rodzinami 
panującemi zakończony został uchwa- 
leniem ustawy rentowej, na podstawie 
której Prusy wypłaciły do roku 1930 
(listopad) 11 miijonów marek dla b. ro 
dzin panujących. Główna część przypa- 

dła rodzinie z prostej linji landgrabiego 

hesskiego, która otrzymała 6 i pół miljo 

na marek. Reszta podzielona została 

     

    

   

   

pomiędzy inne b, rodziny panujące. Do-* 

tychczas nie została rozstrzygnięta kwe 

stja t. zw. funduszu Weltów. Arcyksią- 

że brunszwicki skarży państwo pruskie 

o przyznanie mu równowartości odszko 

dowania Welfów z roku 1967 i domaga 

się dodatkowego wypłacenia mu 40 mi- 

ljonów marek. Sporem tym, mającym 

olbrzymie znaczenie ze względu na dzi 

siejszy stan finansowy Niemiec rozpa- 

trywany będzie przez sąd jeszcze w 

październiku b. r. 

Kursy przygotowawcze 
dla prywatystów, eksternistów i 

do korpusu Kadetów 
otwierają się z dniem 1 listopada r. b. 

Równocześnie kilka uczni szkół 
powszechnych lub średnich znajdzie 

odpowiednie pomieszczenie, opiekę i 
pomoc w naukach w Pensjonacie, 

do Dyrekcji vl. 
Pawła Nr. 13. 

Zgłoszenia Piotra i 
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KINO : 
MIEJSKIE POPE tt 
SALA MIEJSKA | Seans wieczorowy 
Ostrebramsks 5 godz. 6 —8 — 10 95 

Od wtorku dnia 13 

cyjny „Bicz prawa" 
PROKURATOR OSKARŽA“ potężna kreacja Bernarda Gótzke. 

Nad program „Miljonowy Spadek'' wesoła komedja w 6 akt, Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego 
Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godz. 3.30 do 10 w. 

b. m. 1931 r. od godz. 4—6 dla młodzieży 

rrogam „CUd nad Wisłą" 

  

Dźwiękowe Kino umś! Tylko w kinie „Fielios* wszechświatowy przebcj dźwiękowy! Reżys, Józefa von Sternberga 

  

  

w roli gł. uajsłynniejsza gwiazda doby obecnej MARLENA DIETRILH 
„HELIOS“ 14-22 (Szpieg) ijej partuer VIC/0R MAC LAGLEN. Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

ul. Wileńska 23. Na 1-szy seans ceny zniżove. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1045. 
Tel. 926. Wkrótce największe przeboje sezonu: „Hadži Murat“ z Iwanem Mozżuchinem. Sensacja! „Postrach Sałonów* 

„10-clu Zz Pawiakz“. 

Dziś! Wersja dźwiękowa! w 

Pie BWA) AALEW Wzruszający do łez dramat (Les Deux Gosses) 
HOLLYWOOD Je : Ъ 
Mickiewicza 22 W rol. gł. 9-letni Lesłle Shaw. 12-letni Jean Forest Signoret. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Dla młodzieży 

tel. 15-28 dozwolone, Początek o godz. 4, 6, 8i 10.20 w dnie świąt. o g. 2-ej. Na 1-szy seans ceny zniżone.   
  

  

RŹWIĘKOWE KIMO 

INS 
tai. 12-41 

#^ 
No 

WIELKA 87. 

  

Premjera! Wielka sensacja! Przebojowy dźwiękowiec! 

CZŁOWIEK © DWUCH OBLICZACH cscotiand are) 
Potężny dźwiękowy dramat miłości i namiętności. W rol. gł. Zdmurd Love I Joan Bennete. 
Przebój odsłaniający metody majdoskonals:ej na Święcie organizacji detektywnej. Nad program: 
Po raz pierwszy w Wilnie dźwiękowy dodatek „PATHE“ w języku polskim. Na i-szy seats ceny 

znižone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8i 10.30 w dnie świąt. o g. 2-ej. 
Następny program: Na zachodzie bez zmian. 

  

Dźwiękowy Dziś! Najpiękniejszy 100 proc. 

Kino-Teair dźwiękowy film świata 

STYLOWY" 
н Następny program: Wielka 26 Anons! <pny progi Nowa 

PARADA 4ILOŚCE 
Monumentalny epokowy dramat w 12 a W rol. gł. Maurice Chevalier I Jeanette Mac Donald. 

realizacja i 
„Hrabina Paryža“ Emil Jannings, W. Gajdarow, Lya de Putti, Mia May w rolach głównych. 

opracowanie jako niepodzielna udźwiękowiona całość 

  

  

SPRZEDAŻ 

PIANINA, FORTEPIANY 
į FISKARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYŁKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

WYNAJĘCIE 

K DĄBROWSKA 
wiino, ut. Niemiecka 3, m. 6. 

  

  

  

z 

   ŻĄBAJCIE 
«e wszystkich aptekach | 
układach aptecznych 15anego 

środza od odcisków 

Prow. A. PAKA 

  

  

  

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

J Paweł Bure 

: poleca wielki wybór zegarów 

i biżuterji oraz precyzyjna naprawa 

po cenach zniżonych 

Wiino, A. Mickiewicza 4. 

  

  

Ogłoszenie 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

w Wilnie ogłasza nieograniczony przetarg 
ctertowy na dostawę następujących materja- 
łów drzewnych: 

Tarcicy miękkiej sosnowej w ilości 5.000 
metrów sześciennych, kloców sosrtowych. 2.400 
metrów sześciennych, siupów telegraf. so- 
snowych 6.800 sztuk. 

Oferty w zapieczętowanych i zalakowa- 
mych kopertach riależy składać w Prezydjum 
Dyrekcji Okręgowej K. P. w Wilnie do godz. 
12 dnia 16 listopada 1931 roku. 

Szczegółowe przepisy co do składania 
ofert, jak rówńież warunki, na których ma 
być zawarta umowa i warunki techniczne na 

- dostawę wyszczególnionych wyżej materja- 
łów są do przejrzenia w wydziale zasobów 
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w 
Wilnie (III piętro, pokój 38). 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 listopada 
1931 roku o godzinie 12-ej w Dyrekcji Okrę- 
gowej K P. w Wilnie, 

  

  

GABINET 97osa"*=; 
Racjonalnej „marszczki , wągry, bre- 

kosm e ty Kl gowkii kurzajki uswwa 
leczniczej Gabinet ° 

WILNO, Kosmetyki © e di6 
Mickiewicza 31—4 Leczniczej 

kobiecą J, Hryniewiczowej. 

Urodęgc:;- ul. WIELKA 36 18 m9. : > 
nali, odświeża usuwa P77%/-w£. 10-11 4-7 

jej Skazy i braki, Masaż W. Z. P. A 26, 
twarzy i ciała (panie), "ow rwamiwwiamwcnna 

Kierownicy Amatorskich 
Sztuczne opalanie cery. 
Wypadanie włosów i 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

nalnej 
Codziennie od g. 10—8 

W. Z. P. 48. 

Zespołów 

  

szepnąć kilka słów ostrzegawczych na 
ucho memu mężowi. 

_ — Nie wiem, -- odrzekł Sydney— 
we mnie Drebkow nie wzbudził nieuf- 
ności. Jeżeli on jest prowokatorem, to 
znaczy, že cała nasza organizacja prze 
padnie, bo on wie rzeczy, które wie- 
dzieliśmy tylko my trzej: Pawłowski, 
Sawinkow i ja, Sawinkow ufa mu naj- 
zupełnie, a to stanowi poważną rękoj- 
mię. Sawinkow nie powierzyłby voważ 
nej misji człowiekowi niepewnemu. 

— Ale ja jestem pewna, że to był 
Drebkow. — utrzymywałam uparcie. 

— Dobrze, powiemy o tem Sawin- 
kowowi. 

Sawinkowa nie było wówczas w 
Paryżu, został wezwany da Włoch na 
konierencję z Mussolinim. 

Aby uspokoić mnie, Sydney zapy- 
tał panią Derental o jej zdanie o Dreb- 
kowie, P, Derental wyraziła najżywsze 
uznanie pod adresem Drebkowa. Zda- 
niem jej, Sawinkow znał go doskonale 
i pracował z nim od wielu lat. Frar.cu- 
skie ministerstwo spraw zagranicznych 
również było najlepszego zdania © 
tym człowieku. : 

Jednak uczucie niepokoju nie opu- 
szczało mnie w Paryżu. Byłam przeko- 
nana, że jesteśmy stale śledzeni. Wszy 
scy odwiedzający mieszkanie Sawinko- 
wa, byli śledzeni. Z każdym” dniem u- 

Drukarnia Wydawni. 
   
    

  

zechcą odwiedzić 

Dyrekcję Żywych Filmów 
godz. (5—6) Hotel Versal, Zamkowa 26. 

[LSK 7h i 
DOKTOR 

Zeldowicz 
chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów о- 
czowych, od 9—do 1, 

5—8 wiecz. 

DOKTOR 

IELDOWICZOWA 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 
od 12—2i od 4—8 
uł. Mickiewicza 24. 

tel 27.7 

Un RAA AS 
ogłoszenie 

Do rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wilnie 
* aps 19.VI--1531 r. pod Nr. 839 wciągnigto następujący 

pis: 
R. H. Sp. 839 I. Firma: „Karn — spółdzielnia z ograniczo- 

uą odpowiedzialnością w Lidzie*. Siedziba w Lidzie, ul. Mac- 
kiewicza 24. Odpowiedzialność członków za zobowiązania spół- 
dzielni dwukrotna w stosunku do zadeklarowanego udziału. Ce 
lem spółdzielni jest podniesienie zarobków członków przez pro- 
wadzenie wspólnych przedsiębiorstw handlowo-przemysłowych 
branży zbożowej i mącznej. Udział wynosi 100 złotych,  płat- 
nych w dwóch równych ratach miesięcznych od dnia przystą- 
pienia. Na kierownika spółdzielni powołano Borucha Wileńskie- 
go zam. w Lidzie, ul, Mackiewicza 24. Czas trwania spółdzielni 
nieograniczony. Pismo przeznaczone do ogłoszeń—„Słowo*, Rok 
obrachunkowy — kalendarzowy. Zarząd jednoosobowy, zastęp- 
ców 1, oświadczenie woli w imieniu spółdzielni podpisuje kie- 
rownik spółdzielni. W sprawach lokaty funduszów spółdzielni 
oraz nabywania i obciążania nieruchomości decyduje Rada Nad- 
zercza. Zbywanie nieruchomości uchwala Walne Zgromadzenie. 
Przepisy o likwidacji są zgodne z odnośnemi przepisami ustawy 
o spółdzielniach z dnia 29.X—1920 r. 

Ogłoszenie 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w 

Wilnie w dniu 25.VI 1931 r. pod Nr. 308 weiągnlęto Rastę- 
pujący wpis dodatkowy: 

R. H. Sp. 308 III. Firma: „Ludowy Gminny Spółdziel- 
czy Bank z odpowiedzialnością nieograniczoną w Małych So- 
lecznikach*, Zarząd obecnie stanowią: Bronisław Wędziagolski, 
Aleksander Borkowski, Andrzej Rogoża, Andrzej Dowda i Sta- 
nisław Pilecki. : 

  

  

DOKTOR 

Szyrwindi 
choroby  weneryczue, 
zkórne I moczopłciowe 
Wielka 19, cd 9 do 1 
8-7 

  

DOKTOR 

Blumowicz 
choraby weneryczne, 
skórne i moczopiciowe 

WIELKA 1 
zel 921, od 9—113-—6 

W Z.P. 26 

DOKTOR 

A. Cymbier 
Choroby Wensryczue, 
śkórae 1 marząda ma 
czawego. Mickiowirza 
1a. róg Tatarskiej przyj 

male 9—2 1 3—3. 
Tel. 15-64. 

  

  

ĮAkuszerkiį LINE ROA 
AKUSZERKA 
ŠMIALOWSKA 

przeprowadziła się ul. 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- 

. diugoletnią binet kosmetyczny, u 
suwa zmarszczki, piegi 
wągry, łupież, brodaw- 
ki, kurzajki, wypadanie 

włosów 
  

Teatralnych 

  

wynajęcia, Wilno, ul. 
Słowackiego 17. 

2 mieszkania 
z 3.pokoi i 4 pokoi 

Poszukuję NAUCZYCIELKA 
poszukuje posady na 

ze wszelkiemi WYgo= Bo chorej o ADO wyjazd, przysposabia 
dami  nowoczesnemi, do młodszych klas gim- siad, dob: świa- y E 
wanną na miejscu do wade. Żeligowskiego EA od! 

mod Snatcka eoret. Orzeszkowa 3-1. 
    
  

  

  

    

  

  

Do wy- Kai a 
najęcia SKLEP Poszukujemy "RO Ž NE 
przy ulic Wileń- otworzymy natych- i al 

skiej Nr. 20. miast w tej okolicy 
ее skladnicę wysylkową i О Žž 

kazyjnie poszukujemy zaulanego 
WALUTY pana, obojętnie jakiego FORTEPJAN 
SPADAJĄ  |zswodu oraz miejscaw dobrym stanie Edo 

Najlepsza gwarancja | zamieszkania. Dochód sprzedania. Sierakow= 
A Ana = miesiącem 800 do 1500 skiego 21 — 3, Od 15 

zł. Czynność nie wy- — 17. 
RY LE maga żadnego składu, 

ia, - 
na 10 proc., place, |piłalu. zakładowego | , OSZCzędności 
młyny, lasy i inne |uprawiać ją  można*ydje złote i dolary 
okazyjne  interesa |jako zatrudnienie po- ulokuj ma wysokie 

poleca boczne. Zgłoczenia pi. oprocentowanie.  (o- 
Dom H.-K., Za- |śmienne pod nr. „Br. towka twoja jest zabe- 

RKA Wilno, Mic- |600* do Biura Ožio: EE degias SAS 
iew:cza 1, tel. 9-05, а * g 9rem emi kamie- 

a „ar Poznań, niami.WiL Tow. Handl.   

  

sią coraz ostrzejsze i dokuczliwsze. 
Sawinkow wyjechał do Włoch 

przed tygodniem i nietylko my oczeki- 
waliśmy jego powrotu. 

Pani Derental przedstawiła nam 
dwóch Rosjan, którzy przyjechali właś 
nie z Rosji i przywieźli ważne wiado- 
mości od Pawłowskiego. Obaj konspi- 
rowali swój pobyt w Paryżu, nikt nie 
wiedział, gdzie oni mieszkają, ale p. 
Derental widywała się z nimi codzien- 
nie. Sydney wypytywał o szczegóły ich 
misji, ale nie mógł niczego się dowie- 
dzieć. Próbował wypytywać każdego 
oddzielnie, ale napróżno  usiłowałam 

Sydney rozmawiał z jednym z nich. 
Goście moskiewscy byli nierozłą- 

czeni. Widocznie obaj podejrzewali się 
wzajemnie i nie bez powodu. 

— Naitrudniejszem w tej sprawie, 
— mówił Sydney, — jest to, że nie - 
wiadomo, komu można wierzyć, a ko- 
mu nie należy. Wielu z nich pracuje 
na dwa fronty. + 

Mały Rosjanin, który spotkał Syd- 
neya na dworcu, odwiedził nas w ho- 
telu. Sydney nie mówił mu, gdzie ma- 
my się zatrzymać, ale on odnalazł nas 
bez trudu. Gdy już raz odnalazł nas, 
nie można było pozbyć się go. Wypy- 
tywał mnie wciąż o Sydneya, o jego 

zamiary, o zwyczaje, o stosunku jego 

  

    Aleje  Marcinkowskie- go 11. Zastawowe _ (LOM- 
asa BARD) Piac Katedralny 

p OSADY „m "Biskupia 12 Wydaje 

i Wykwalitiko- Bid srebra, began. złota, srebra, brylan- 
wana Krawcowa tów, tnter, i t. p. —8 
posiadająca dyplomy 
paryski i krajowy, z 

praktyką 
w Paryżu, przyjmuje 
wszelkie obstalunki w 
zakresie krawieczyzny Т 

3 шспп‹іцс;: a KO- mo ara 
r stjumy, płaszcze, futra 

Agenci — i przeróbkę takowych. Zgubioną 
przedstawiciele Uczę nowoczesnego legitymację kolejową, 

w poszczególnych mia-krojui szycia w prze- wydaną przez PKP w 
stach na artykuły ma- ciągu trzech miesięcy. Wilnie na imię Heleny 
sowe poszukiwani. Zarzecze 16 m, 6. Przyj- Wisniewskiej, zamiesz- 

Oterty: „Frise“ — War- muje od g. 10—1 i odkałej w Landwarowie 

szawa, Długa 9. 3—7. unieważnia się. 

  

      

cyjne plany i td. Miał on wielką ocho- kow wzywał mego męża. Z tego same 
tę dostać masze fotografje i był wyraź- go powodu pojechał do Mussoliniego 

nie niezadowolony, 

łam. 

kiedy mu odmówi- a Pawłowski przysłał do niego owych 
dwóch emisarjuszy. Nie było wątpli- 

Był on agentem Sydneya w Mo- wości, że chłopi podtrzymają wszelkie 
skwie w 1918 roku i zajmował wyso- antybolszewickie poczynania. Decydu- | 
kie stanowisko w bolszewickiej insty- jącą była obecnie sprawa utworzenia, 
tucji, Po załamaniu się organizacji, Syd wzgłędnie wprowadzenia w Rosji pew 
ney pomógł mu uciec z Moskwy w nej zorganizowanej jednostki bojowej. 
przebraniu chłopa i wydostać się z Ro- I tutaj właśnie zaczynała się rola X... 
sji przez Archangielsk. W Paryżu zna 
lazł się bez grosza. Sydney pomagał 
mu materjalnie i miał wszelkie dane, 
by spodziewać się 

Niestety, nie było wątpliwości, co 
odwrócić uwagę drugiego, podczas gdy do jego zdrady. Dla mnie faktem decy 

Latem 1924 roku dowiedziano się, 
że pewien uczony niemiecki wynalazł 
gaz, którego siła śmiercionośna  prze- 

wyższa wszystkie gazy trujące, jakie 
używano w czasie ostatniej wojny. X. 
proponował, że porozumie się ż uczo- 

jego wdzęczności. 

  

dującym o tem było to, że widziałam 
go z Drebkowym. Ale były też i inne 
dowody. Komunikowano nam, że om 
ma stałe stosunki z poselstwem sowie 
ckiem w Pafryżu, a jednocześnie usi - 
łował wejść w bliższy kontakt z X., 
(który mieszka w Paryżu i jest jed- 
nym z wodzów antybolszewickiej Or- 
ganizacji). : у 

Nie widziałani X. podczas. bytności 
w Paryżu tym razem i zobaczyłam Się 
z nim dopiero po roku, kiedy mój mąż 

został zdradzony. я : 
Ale Sydney widywał się z nim czę- 

sto i zaraz wyjaśnię powód tych czę- 

stych konterencyj. 
W Rosji istniał poważny spisek 

kontr-rewolucyjny. Dlatego to Sawin- 

nym i kupi od niego formułkę chemicz 
/ ną gazu. — ; * 

Niewieiki oddziat ludzi, uzbrojony 
bombami, napełnionemi tym gazem, 
mógł zastąpić całą armię. Sydney miał 
pojechać do Niemiec rozmówić się z 
uczonym, dowiedzieć się od niego 
szczegółów, dotyczących wytwarzania 
tego gazu, przygotować bomby i do- 
starczyć je na granicę rosyjską. 

Jestem teraz najzupełnie przekona- 
na, że cała historja X. była bajka, ale 
wszyscy uważali go za szczerego 
kontr-rewolucjonistę i Sawinkow  do- 
wierzał mu najzupełniej. 

(D.C.N.) 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 

*   
 


