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(Telefonem z 

Na dzisiejszej komisji spraw zagra- 

nicznych zabrał głos profesor Stanisław 

Stroński. Wszyscy go podziwiali. Naj- 

lepszy polski dziennikarz raz jeszcze 

zaimponował wszystkich swoją  feno- 

menalną pamięcią, gdy, nie sięgaiąc do 

żadnych notatek, sypał datami bez koń- 

ca, nazwiskami jak z rękawa. To mi 

się nazywa mowa. Trwała półtorej go- 

dziny, nie znużyła nikogo. Tak często u 

ras uważa się, że jeśli co ma być po- 

ważne, to musi być nudne. Znam lu- 

dzi, którzy nawet artykułom  dzienni- 

karskim napisanym lekko, dowcipnie, 

odważnie — odmawiają znaczenia, ja- 

kie przypisują elukubracjom napisanym 

z profesorskim stękaniem i wysiłkiem 

urzędniczego elaboratu. Prof. Stroński, 

czy to w artykule, czy w mowie będzie 

zawsze przykładem, że ścisłość, do- 

kładność może chodzić w parze z pięk- 

ną architekturą. Proi. Stroński nie jest 

Austryjakiem, mimo swego pochodze- 

nia, jest Francuzem. 
„Skąd tyle komplementów dla Stroń- 

skiego w zachowawczem, sanacyjnem 

pišmie?“ — zapyta ktoś, — „Świeżo 

przez Strońskiego zbesztanym  okrop- 
nie za proces brzeski“ — odpowiada- 

my temu oburzeniu. Otóż te nasze za- 

chwyty tym razem moga nietylko za- 
Sądą suum cuique się tłomaczyć, mogą 

'także być wytłomaczone inną maksy- 
mą, tym razem staropolską nie rzym- 

Ską, mianowicie: jak kto komu, tak on 

tobie. Prof. Stroński główny mówca 
* głównej opozycji tak serdecznie ob- 
Szedł się z naszem  sanacyjnem Mini- 

sterstwem Spraw Zagranicznych, że i 

guie. I 

Prof. Stroński jest najwybitniej- 

Szym, co do inligencji i talentów, en- 

dekiem. Twierdziliśmy to wtedy jesz- 
cze, kiedy on się sam do tego nie przy- 

znawał, mianowicie wtedy, gdy utrzy- 

mywał, że jest tylko leaderem Chrześci 

' Jańskiego Rolniczego Stronnictwa, nic 

wspólnego, prócz przekonań i taktyki 

Politycznej, z endecją nie mającego. 

Jest on za inteligentny, aby twierdzić, 

ŻE polityka naszego Ministerstwa dla- 

tego jest zła, że jest ona mało anty-nie- 

miecka. Jest zbyt inteligentny, a może 

nawet zbyt kulturalny, aby takie bzdu- 

ry wygadywać. Bierze go zapewne 

Obrzydzenie na myśl, że na tak kretyń- 

'Skiem założeniu można budować arty- 
kuły i przemówienia. 

Zrobiliśmy tę obserwację już daw- 

niej, lecz dziś ona już wszystkim w o- 

Czy się rzuciła. Prof. Stroński nie ata- 
kował naszego Ministerstwa. Jeśli wsa- 

dził jakąś złośliwość, to tylko wtedy, 

“Edy chodziło o Marszałka Piłsudskie- 

ga Dziwiłem się kiedyś w roku 1926, 

jak mógł prof. Stroński kokietować p. 

Bartla, atakując jednocześnie Marszał- 

ka — ale trudno, prof. Stroński jest 

wybitnym publicystą obozu Narodowe- 

90, choćby nie wiem jak polityka Mi- 

nisterstwa Spraw Zagranicznych odpo- 

wiadała jego życzeniom, teorjom, prze 

konaniom, to przecież nie może zrezy- 

gnować z atakowania Wodza Narodu 

—óżby robiła endecja, gdyby nie mia- 

ła zwałczać Marszałka Piłsudskiego? 

Więc małe, rzadkie złośliwości pod 

adresem Marszałka przypominały nam, 

że mówi człowiek stronnictwa Narodo- 
wego. Pozatem, gdy nawet coś chciał 

prof, Stroński w Ministerstwie zganić, 

to zaraz spieszył z przez siebie samego 

obmyšlaną dla tego Ministerstwa eks- 

kuzą. Tak ukraińskie sprawy potrakto- 

wał niesłychanie miękko, o sprawie ło- 

tewskiej powiedział, że „nie -powinniś- 

my miarą Łotwy mierzyć naszej  poli- 

tyki zagranicznej”, co znaczyło, że о- 

<zywiście mamy większe kłopoty 

t0, że naszych rodaków w. Dyneburgu 
trochę Łotysze podręczą, a kiedy wy- 
łykał „Iskrze” i „Gazecie Polskiej" ja- 

  

            

Warszawy), 

kieś posunięcie, to nie zapomniał do- 

dać, iż wtedy Ministra Zaleskiego nie 

było w Warszawie. jednym słowem w 

stosunku do Ministerstwa prof. Stroń- 

ski przypominał nie mówcę opozycyj- 

nego, lecz raczej cierpliwego korepe- 

tytora, który to i owo zgani, lecz na- 

ogół z ucznia jest zadowolony. Nie 

trzeba więc być bardzo przemyślnym, 

sanacyjnym dziennikarzem, aby po wy- 
słuchaniu przemówienia prof. Stroń- 

skiego zapytać się endecji, co znaczy, 

że w tym dniu, w którym prof. Stroń- 

ski wygłaszał swe przemówienie, w 

jednym z naczelnych organów  praso- 
wych endecji w Warszawie świeciły w 

artykule wstępnym grożne słowa, 

polityka nasza zagraniczna ponosi klę- 

skę po klęsce. Co znaczą inne artykuły 

w innych pismach endeckich? — Cóż 
innego, jak tylko to, że co innego mó- 

wi się dla ulicy, co innego wtedy, gdy 

nie można zbyć sprawy ogólnikami i 

wykrzyknikami. 

Ta blizkość poglądów prof. Stroń- 

skiego z poglądami Ministerstwa na- 

brała nawet dla mnie pewnych odcieni 

niepokojących, a to w chwili, kiedy 

prof. Stroński mówił o konflikcie man- 

džurskim i o Japonji. Sympatja do Ja- 

ponji u nas dotąd nie wygasła. Z hu- 

kiem dział rozlegającym się nad żółte- 

mi, błotnistemi gościńcami Mandżwrji, 

nad polami gaolanu łączą się pierwsze 

brzaski, pierwsze małe, dziecinne na- 

dzieje niepodległości, ale nie o to tu 
chodzi. Nie należę do tych, którzy, jak _ 
Roman Dmowski, twierdzą, że niebez- 

pieczeństwo ze strony Rosji Sowieckiej 

dla nas nie istnieje. Ale nie jestem 
także jednym z tych, którzy utrzymu- 

ją, że niebezpieczeństwo to zagraża 

nam zaraz i bezpośrednio. Moja teza 

jest inna. Ogromne, olbrzymie, najwięk 

sze ze wszystkich niebezpieczeństwo 

sowieckie idzie przez Azję, drogą przez 

Azję, a zagraża całemu światu cywili- 

zowanemu, a więc i nam. Na polach 

Mandżucji Japonja jeszcze się z Sowie- 

tami nie spotkała, ale utwierdzenie się 

Japończyków w Mandżurji, to dla po- 

chodu sowietyzmu  najrealniejsza ze 

wszystkich w Azji zapora. Naszej przy- 

szłości i naszego spokoju broni;) tam 

żołnierze tej militarno-szlacheckiej po- 

tęgi, tego państwa bohaterów i dlate- 

go tak błędne, tak niesłuszne wydały 

mi się słowa prof. Strońskiego, gdy wo 

bec tego splotu wypadków znajdował 

wyrazy krytyki dla Japonji,  komple- 

menty dla Ligi Narodów. Cat. 
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КОМЕ -- Huiet Kolejowy. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
LUKSZTY — Bufet Kolejowy 
ULĘBOKIE — ul Zamkowa — W. Wiłodzimierow. 
URODNO — Ksiegamia T-wa „Ruch“. 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. HORODZIEJ 
(WIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „łedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — $. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch**, 

osiedzenie komisji spraw zagranicznych KRONIKI SEJMOWE "osiedzenie komisji 
posiedzeniu komisji spraw zagranicznych Sej 
mu, w Obecności p. ministra Zaleskiego, Od- 
była się dyskusja nad expose p. ministra. 
Pierwszy zabrał głos pos, Szawlewski (BB), 
omawiając szeroko przyczyny kryzysu Świa- 
towego. Co do zagadnień polskich, stwier- 
dził mówca, że nasze położenie dzisiejsze 
musi nas napawać optymizmem, zwłaszcza 
dzięki pomyślnemu utrzymaniu się waluty. 
To pozwala ustosunkować się spokojnie do 
zagadnień, jakie nasuwają Niemcy i Rosja. 
Konkludując, mówca podniósł, że świat idzie 
po linji autarchji, że tylko silna władza mo- 
że przezwyciężyć obecne trudności. 

Z kolei poseł Czapiński (PPS) zastana- 
wia się, jaka powinna być nasza polityka wo 
bec Rosji. Mówca uważa, że należy odebrać 
Rosji argumentowanie rzekomemi naszemi 
zamiarami interwenjowania, Pos. Czapiński 
stwierdza, że dotychczasowa polityka Polski 
wobec Niemiec nie budzi zastrzeżeń ze stro- 
ny PPS. Ogólna linja utrzymania stosunków 
pokojowych z Niemcami jest zupełnie słusz- 
na i utrzymana być powinna. 

Następnie zabrał głos pos, Stroński z Klu 
bu Narodowego, podnosząc w dłuższem prze 

obrządku wschodniego na wschodnich gra- 
nicach Polski, którego działalność — zda- 

niem mówcy — nie mieści się w ramach 
konkordatu. Mówca zaaprobował  posunię- 
cia rządu w sprawie Śląska, stwierdzając, że 
tak jak na Śląsku, tak i w Małopolsce Wscho 
dniej rząd powinien wykazać, że istnieje ży- 
wiot terorystyczny, który zasadniczo  ргле- 
szkadza uspokojeniu. Po omówieniu szeregu 
dziedzin polskiej polityki _ międzynarodowej 
pos, Stroński stwierdza, że rząd w sprawie 
rozbrojenia złożył dwa memorjały, Mówca 
uważa za wiaściwy - See przedstawiania 
tych spraw ze strony Polski. Polska pragnie 
ograniczenia zbrojeń, łecz musi się ono opie 
rać na rzeczywisteni bezpieczeństwie. Pos. 
Stroński wypowiada się za dalszem dąże- 
niem do rokowań z Rosja, poczem konklu- 
duje, że dla polskiej polityki panują obecnie 
raczej warunki pomyślne, gdyż sąsiedzi za- 
jęci są własnemi kłopotami, a znaczenie na- 
szej sojuszniczki Francji wzrosło w wysokim 

stopniu, : 
Po przemówieniu pos, Strońskiego prze- 

wodniczący komisji ks, Radziwiłł odroczył 
dalszą dyskusję do czwartku 5 listopada, 
godz. 16, zaznaczając, że referat wniosku w 
sprawie prześladowania Polaków na Łotwie 
powierzony zostaje pos. Bieleckiemu z Klu- 

Że mówieniu przedewszystkiem sprawę t. zw. bu Narodowego i wejdzie na porządek dzien 
ny następnego posiedzenia komisji, 

Awantury w Uniwersytecie Warszawskim 
WARSZAWA, (tel. wł. 3.X1 31). Dziś 

w godzinach południowych na Wydzla- 
le prawnym Uniwersytetu Warszawskie- 

go odbywały sią wybory na syndyka 
pierwszego roku prawa. W czasie wy- 
borów grupka młodzieży komunistycz- 
nej, która usiłowała przeszkadzać w 

zebraniu, została wyparta poza obręb 

gmachu, gdzie wybory się odbywały. 

W czasie bójki, która w związku z tem 
się wywiązałe, rozbito parę szyb i po- 
łamano kilka krzeseł. Bezpośrednio po 
wyborach młodzież prawicowa udała 
się na uniwersytet, gdzie z okrzykami 
„bić Żydów*, „precz z Žydami“ przy- 

stąpiono do usuwania studentów Ży- 
dów z obrębu Uniwersytetu. W czasie 
tej akcji kilkadziesiąt studentek Żydó- 
węk i kilkunastu studentów żydów 
zostało pobitych laskami. Po inter- 
wencji rektora, który prosił mło- 

dzież prawicową © nieobniżanie powa- 
gi uczelni, sformowano pochód, który 
wśród okrzyków „bić Żydów* poma- 
szerował w stronę prosektorjum, gdžie 

urządzono wiec. Na wiecu tym stwier- 

dzono między innemi, że praca studen- 

tów-Żydów na trupach chrześcijańskich 
jest pogwałceniem najświętszych uczuć 

narodowych. 

PISMO REKTORA ŁUKASIEWICZA 
WARSZAWA, (tel. wł. 3.XI-31). 
uniwersytecie warszawskim ogło- 

szone zostało następujące pismo Re- 

ktora prof. dr. Jana Łukasiewicza: 
Doszło do mojej wiadomości,, że w 

uniwersytecie warszawskim przygoto- 

wują się niepokoje na tle anty-semic- 

W. 
kiem. W interesie powagi uczelni wzy- 

wam niniejszem młodzież akademicką 

do zachowania spokoju, ostrzegając, 

że w razie jakichkolwiek ekscesów 

zastosowane będą najostrzejsze Środ- 

ki przeciwko winnym, aż do zamknię- 

cia Uniwersytetu włącznie. 

Węgiel dla bezrobotnych 
WARSZAWA. 3.11 (tel. własny). W о- 

statnich dniach ukończone peri 
cje Naczelnego Komitetu do spraw bezrobo- 
cia z przedstawicielami polskiego przemysłu 
węglowego, którzy zgodzili się na udziele- 
nie znaczych ulg w cenie węgla zakupione- 
go przez Komitet dla spraw Bezrobocia na 
rzecz pomocy dła bezrobocia. Niezależnie od 
maksymalnego rabatu, przewidzianego przez 
konwencję węglowa. kopałnie udzielać będą 
przy sprzedaży węgła Naczelnemu Komiteto 
wi 20 proc. zniżki, tak, że łączna ulga wy- 
nosić będzie 31 proc. Jak wiadomo również 
Polskie Koleje Państwowe udzieliły Naczel- 
nemu Komiteto 50 proc. ulgi urzy przewozie. 
Naczelny Komitet dla spraw Bezrobocia prze 

  

widujeź że już w drugiej połowie listopada 
r. b. Komitet do spraw Beztobocia będzie 
mógł rozpocząć zaopatrywanie bezrobotnych 
w węgiel. Przedewszystkiem z akcji opało- 
wej Komitetu korzystać będą bezrobotni ©- 
barczeni rodziną, którzy otrzymywać będą 
produkty w naturze. Węgiel w wypadkach 
wyjątkowych przyznawany będzie również i 

tnym samotnym. Pozatem węgiel za- 
kupywany po ulgowych cenach przez Ko- 
mitet do spraw Bezrobocia, używany będzie 
w kuchniach Komitetu, przyrządzających cie 
płą stradę dla bezrobotnych. Kwestję zappa- 
trywania bezrobotnych w węgiel reguluje 
specjalna intsrukcja, wydana przez Komi 
do spraw Bezrobocia. 

SEAS 

TAJEMNICZY INŻYNIER?WIE 
CZERNIOWCE. PAT, — Jak donosi pra- 

sa besarabska, w Tyginie aresztowano 2 
młodych mężczyzn, którzy usiłowali przejść 
przez Dniestr do Ukrainy sowieckiej. W cza 

'gie dochodzenia jeden z nich podał się za 

Francuza inż. Vivian, a drugi za Włocha inż. 
Leopolo. Władze policyjne przypuszczają, że 
chodzi tu o szpiegów sowieckich, 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
POGŁOSKI O ZMIANIE KWALIFIKACJI CZYNU.—JAK ZOHYDZANO RZĄD 

w PRASIE OPOZYCYJNEJ 
WARSZAWA. 3.11 (tel, wł,) — Ósmy to ten, kto przy tym oporze użył broni lub je następnie cały szereg artykułów i odezw; 

dzień procesu przeciwko przywódcom Centro zarządził uszkodzenie ciała, będzie karany sprawozdań z giera kualanrd 2 w do- 
lewu poświęcony został zeznaniom dalszych zamknięciem w więzieniu od 1 roku do 6 datkach nadzwyczajnych, w których mowa 
świadków, Punkt ciężkości 
skoncentrował się na kwestji, czy poseł Ba- 
giński nawoływał chłopów do wzięcia na 
kongres krakowski pałek. 

Św. Obierek, poster, z Koszyc, opo- 
wiadał o wiecu odbytym tam przez Bagiń- 
skiego bez zezwolenia władz. Do zebranych 

ński zwrcaał się z wezwaniem, by uzbra 
jali się w pałki, jadąc na kongres krakowski. 

Św. Domanski, st, przod. w Słomni- 
kach, opowiada o wiecu w dniu 26.6 1930 r., 
urządzonym przez Bagińskiego na jarmarku. 
Bagiński wołat, więc jeśli chcesz chłopie, 
byś nie płacił podatków, by nie było urzędni 
ków-darmozjadów — staw się do Krakowa. 

odczas przerwy rozeszła się pogłoska o 
zmianie klasyfikacji czynu oskarżonych, mia- 
nowicie zamiast art. 100 i 101 na art, 142. 
Art, 142 kodeksu karnego brzmi: winni sta- 
wienia urzędnikowi lub pomagającemu te- 
muż osobie prywatnej oporu za pomocą 
gwałtu na osobie lub groźby karalnej w cełu 

zaintersowań lat. Możliwe, że kwalifikacja czynu oskarżo- że kraj obj emoc nie jest, jęła prz 
nych ulegnie zmianie. 

Po przerwie przed Sądem staje świadek 
p. Edmund Krygier, urzędnik referatu 
prasowego Komisarjatu Rządu m. Warsza- 
wy. Świadek prosi o pozwolenie posługiwa- 
nia się notatkami, z których czerpać będzie 
cytaty prasy opozycyjnej, mające służyć do 
ziłustrowania akcji agitatorskiej prowadzo- 
nej przez oskarżonych, Sąd zezwala na ko- 
rzystanie z tych notatek. 

Nastrój prasy opozycyjnej — zaczyna p. 
Krygier — mniejwięcej od połowy roku 1929 
stawał się coraz bardziej bojowy. Artykuły 
miały charakte” wybitnie demagogiczny. Zo- 
hydzały rząd i podawały go w pogardę, wzy 
wały do boju i do usuńłęcia sanacji i dykta- 
tury oraz nawoływały do utworzenia rządu 
robotnicza - włościanskiego. Cała prasa о- 
pozycyjna, począwszy ой dzienników skrajno 
socjalistycznych, a zakończywszy na umiar- 
kowanych chłopskich, była pod tym wzglę- 

obca, ale 

wi Krygier w dalszym ciągu cy- 
= ustępy z wydawnictw Wyzwolenia, 
PPS i Piasta, które ujęte są w akcie oskar- 
żenia, jako systematyczna akcja, zmierzająca 
do poderwania prestiżu rządu i prowadząca 
do narastania w ń fermentów 
oraz nastrojów, na których miała wykwitnąć 
i rozrodzić się w burzę — w kongres Cen- 
trojewu w Krakowie. A więc świadek cytu- 
je ustępy z artykułów, w których się mówi: 
„brać samemu władzę”, „nie czekać", „na- 
dejdzie dzień zapłaty”, „przez wsie i. miasta 
roznieci się pożar buntu”, „do czynu”, Radca 
Krygier odczytuje ustępy częstochowskich 
wierszy, w których znajdują się  pogróżki 
przeciwko rządowi oraz powołuje się na wy 
woływanie podniecających nastrojów przez 
karykatury i rysunki, zamieszczane w „Po- 
budce“, jak np. rysunek przedstawiający tru- 
py robotników, a pod spodem napis: 
rozwiązał problem bezrobocia. Z całokształ- 
tu zeznań p. Krygiera wyziera obraz płano- 

przeciwdziałania ogłoszenia lub wykonania dem jednomyśtna. Sekundowaty temu ode- wej, Zorganizowanej akcji przeciwko rządo- 

iwnionego zarządzenia władzy, albo peł- 
a uprawnionej czyneści służbowej, bę- 

żeli taki opór stawiło kilka osób, nie two- 
rzących jednak zbiegowiska przestępczego, 

karany zamknięciem w więzieniu, Je- tow: 

niż ustawy rozporządzenia obowiązującego lub zwy, które rzucano między robotników i wi, zmierzającej do odarcia 
chłopów, a w iednej takiej rozrzucanej wśród 
chłopów, była mowa, że konstytucja projek- 

I Bia a AE 
te wzamian nie będą у P.Krygier cytu- 

go całkowicie z, 
powagi. Nie darowano ani jednego zarządze 
nia, ani jednego faktu — wszystko opluto, 
obrzucono « błotem, zohydzono. 
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Niemiecko - francuskie 
zbliżenie gospodarcze 

Kwestja niemiecko-francuskiego zbli 
żenia gospodarczego po  niedawnem 
zwycięstwie kanclerza Brueninga w 
parlamencie wysuwa się znów na czo- 
ło zagadnień. Ale na drodze do tego 
zbliżenia, do którego ma doprowadzić 
francusko-niemiecka komisja gospodar 
cza, napotyka się na liczne przeszkody. 
Samo utworzenie podobnego organu, w 
którym zasiada wielu przedstawicieli 
rządowych, przedstawicieli przemysłu, 
rolnictwa i organizacyj robotniczych, 
nie daje właściwej rękojmi, że do zbli- 
żenia wzajemnego rzeczywiście doj- 
dzie. Powołana do życia komisja przy 
ewentualnych trudnościach, może z łat- 
wością zamienić się na martwe ciało 
biurokratyczne, które na faktyczne sto- 
sunki w obu państwach nie będzie wy- 
wierało żadnego wpływu. Trzeba ied- 
nakowoż zaznaczyć, że nadzwyczaj 
korzystnym symptomem dla przyszłej 
pracy jest ta okoliczność, że do ko- 
misji gospodarczej powołane zostały z 
obu stron wybitne osobistości rządowe, 
wysocy urzędnicy i wybitni przedsta- 
wiciele kół gospodarczych. 

Jedną z pierwszych przeszkód, któ- 
re stoją komisji w drodze, jest różniący 
się stosunek, w jakim odnoszą się do 
komisji koła francuskie i niemieckie. 
Francuska opinja publiczna, oraz rząd 
francuski mniemają, że komisja ma na- 
razie przed sobą zadania tylko natury 
gospodarczej. Francuzi bowiem są prze 
konani, że do zbliżenia może najłatwiej 
dojść na platformie czysto gospodar- 
czej, na której interesy Niemiec i Fran- 
cji mogą być uzgodnione. Od ułożenia 
współpracy gospodarczej Niemiec i 
Francji zależeć będzie dalszy rozwój 
prac. niemiecko-francuskiej kom. gosp. 

Inaczej na kwestję tę zapatrują się 
Niemcy. Po stronie niemieckiej zaobser 
wować można dwa wzajemnie sprzecz- 
-ne poglądy, a to dlatego, że jeden jest 
wyrazem przekonań kół rządowo-repu- 
blikańskich, a drugi iest wyrazem kół 
niemiecko-nacjonalistycznych. Koła rzą 
dowo-republikańskie w mianowaniu 
francusko-niemieckiej komisji gospodar 
czej dopatrują się pojęcia o wiele szer- 
szego, niż we Francji. Mniemają one, 
że czysto gospodarcza platforma jest 
jedynie pierwszym krokiem i że wkrót- 
ce rozszerzyć będzie ją można na pole 
polityczne. Niemcy są zdania, że nie- 
miecko-francuskie zbliżenie nie może 
być uskutecznione, dokąd nie będą roz- 
patrzone niektóre kwestje polityczne. 
Trzeba również zaznaczyć, że w Niem- 
czech odzywają się odosobnione wpra- 
wdzie głosy, że kwestia reparacyj, jest 
tak kwestią polityczną, jak i gospodar- 
czą. Jeśli objektywnie zapatrywać się 

będziemy na sytuację, to przyznać mu- 

tet simy, że powołanie do życia niemiecko- 

francuskiej komisji gospodarczej, jest 

zdarzeniem nadzwyczaj doniosłem, zwa 
żywszy, że po tylu latach ostatecznie 
zdołano utworzyć mieszany organ fran- 
cusko-niemiecki, który nie mając in- 
nych wytycznych linij, nie może przy- 
jąc innego programu, jak tylko taki, ja- 
ki nada mu w dziesiejszym kryzysie 
Francja. Położenie Francji jest obecnie 
tego rodzaju, że w jej rękach spoczy- 

wają środki pokonania kryzysu euro- 

pejskiego. Podróż Lavala do Ameryki 

umożliwiła Francii wytyczyć w poro 

zumieniu ze Stanami Zjednoczonemi 

linię swej polityki na polu międzynaro- 

dowem na najbliższą przyszłość. W tej 

nowej sytuacji irancusko-niemiecka ko- 

misja može stač się odpowiedniem fo- 

rum, na którem rozpatrywane będą 

wszelkie kwestje, dolegające jak Fran- 
cji, tak i Niemcom. 

Ale Niemcy muszą spełnić jeden 
warunek. Stosunek niemieckich kół na- 
cjonalistycznych do niemiecko-francu- 

skiej komisji gospodarczej jest do tego 

stopnia negatywny, że ewentualne zwy 

cięstwo niemieckich nacjonalistów i ich 

wstąpienie do rządu, oznaczałoby ko- 

niec francusko-niemieckiego zbliżenia 

drogą pokojowej, wzajemnej współpra- 

cy. Wewnętrzna sytuacja polityczna w 

Niemczech, może ułatwiać pracę komi- 

sji, lub jej w pracy szkodzić; może na- 

stąpić również czas, gdy czynność ko- 

misji byłaby wogóle uniemożliwiona. 

Tak skomplikowana jest sytuacja 

i tak liczne są warunki, których speł- 

konieczne dla poczynienia 

pierwszych kroków w kierunku zbliże- 

nia francusko-niemieckiego. Ale Laval 

i Bruening prawdopodobnie zdecydo- 
wani są napiąć wszystkie siły, aby wy- 
korzystać wszelkie możliwości korzyst- 

nego rozwoju prac niemiecko-francu- 

skiej komisji. ©... ` 
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W PERSPEKTYWIE 
TYGODNIA 

Konilikt mandżurski rozszerza się. 
Zatarg zbrojny chińsko-japoński o 
Mandżurję przechodzi rozmaite fazy. 
Początkowo był to zatarg lokałny po- 
między Japonją i Chinami, drugą fazę 
zatargu cechuje wystąpienie Ligi i Sta- 
nów Zjednoczonych na ostatniej nad- 
zwyczajnej sesji w Genewie i teraz zda 
ie się konflikt wchodzi ww trzecią fazę 
wobec zjawienia się na froncie man- 
dżurskim Sowietów. ' 

Już od pewnego czasu telegrat do- 
nosi o grupowaniu wojsk sowieckich 
w pobliżu st. Pogranicznej. Według do 
niesienia korespondenta „New York 
Times', skoncentrowano tam około 60 
tysięcy czerwonoarmistów. Niezależnie . 
od tego bolszewicy wydatnie popiera- 
ją oddziaty chińskie, aperujące w rejo- 
nie Cicikar. Demarche ambasadora ja- 
pońskiego w Moskwie zwróciło szcze- | 
gólną uwagę opinii politycznej na ten 
nowy czynnik w zatargu mandżurskim.. 
Aczkolwiek zastępca p. Litwinowa, do- 
brze znany w Polsce Karachan, twier- 
dził, iż pogłoski, które dały asumpt do 
wystąpienia dyplomatycznego Japonii, 
są pozbawione podstaw, temniemniej 
nigdy nie ma dymu bez ognia: Właś- 
nie zjawienie się na widowni mandżur 
skiej wojsk sowieckich sprawia, że kon 
flikt ten z lokalnego zatargu rozszerza 
się coraz bardziej i w tem właśnie kry- 
je się największe niebezpieczeństwo. 

Narady von Hoescha z _premjerera 
Lavalem. — Przed powrotem premjera 
Lavala do Paryża z podróży waszyn- 
gtońskiej rozpoczęły się w Niemczech 
narady komisji gospodarczej rządu 
Rzeszy. W debatach tych brał udział 
specjalnie wezwany do Berlina amba- 
sador niemiecki von Hoesch oraz jego 
koledzy z Londynu i Ameryki. Udział 
w tych pracach przedstawicieli dyplo- 
matycznych Niemiec wskazuje, iż cho- 
dziło o przygotowanie materiałów dla 
rozmów, które ma prowadzić von 
Hoesch w Paryżu z premjerem Lava- 
lem w sprawie uregułowania spłat mię- 
dzynarodowych. W lutym 1932 roku 
wygasa termin układu w sprawie nie- 
wycofywania zagranicznych kredytów 
krótkoterminowych i Niemcy dążą, aby 
uzyskać zamianę tych długów, sięgają- 
cych sumy 12 miljardów mk. na kredy 
ty długoterminowe. Również nie mniej 
aktualną kwestją, która zostanie poru- 
szona w rozmowach von Hoescha, bę- 
dzie kwestja uregulowania spłat  nie- 
mieckich po wygaśnięciu moratorium 
Hoovera i wejściu ponownie w siłę pla 
nu Younga. 

Po wyborach w Anglji. Otwarcie 
parlamentu wyznaczone zostało na 8-0 
listopada, przedtem jednak nastąpi re- 
konstrukcja gabinetu w kierunku roz- 
szerzenia rządu. Prawdopodobnie wo- - 

bec olbrzymiego zwycięstwa konserwa 

tystów otrzymają oni około 12 portie- 

li, reszta zostanie proporcjonalnie po- 

dzielona pomiędzy grupy popierające 

rząd Mac Donalda, a więc liberałów 

Simona i narodowych socjalistów, t. į 

tą część Partji Pracy, która została . 
wierna Mac-Donaldowi. 

W rezultacie ostatecznych obliczeń 
skład nowej Izby Gmin będzie się przed 
stawiał następująco: 

Koalicja rządowa: konserwatyści 
472 mandaty, nacjonaliści liberalni sir 
John Simona 35, liberałowie narodowi 
sir Herberta Samuela 33, narodowa 
partja robotnicza Mac Donalda 13 i na- 
rodowcy niezależni 3 mandaty. 

Opozycia: partja robotnicza 49 man 
datów, niezależna partja robotnicza 3, 

i liberałowie Lloyd Georgea 4 manda- 

ty. 
Pozatem w Tzbie zasiada 3 posłów 

dzikich, z których 2-ch nacjonalistów 
irlandzkich uchodzi, za nastrojonych 
przychylnie do rządu, a 3-ci jest zali- 
czany do opozycji. Koalicja rządowa 
liczy ogółem 558 mandatów, a opozy- 
cja 57 mandatów. 

Nowa oferta Hitlera. Wódz brunat- 
nych koszul Adolf Hitler, nie zrażony 
krytycznymi stosunkiem do jego grupy › 
politycznej kanclerza Brueninga, stale 
ponawia swe oferty. Tym. razem uczy- 
nił to za pośrednictwem jednego z wy- 
bitnych działaczy ruchu narodowo-so- 
cjalistycznego pos. Sther. Wygłosił on 
w Monachjum mowę, w której oświad 
czył, że hitlerowcy w każdej -chwili 

wejdą do rządu pod warunkiem, że kan 

clerz zerwie z socjalistami. Czy ta no- 
na oferta zostanie przyjęta, najbliższe 
dni wyjaśią. Ir.
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SUMMUS LUS— SUMMA LNIURIA 
Projekt prawa małżeńskiego, opra- 

cowany przez Komisię Kodyfikacyjną, 

został dzięki referatowi jego głównego 

autora, prof. Lutostańskiego, wygłoszo- 

nemu w Warszawie w dniu 25 ub. m. 

jak gdyby zdekonspirowany. Wyszedł z 

półcieniu, w którym był dotąd trzyma- 
ny, na pełne światło dzienne. 

Trzeba mu się przyjrzeć, zanalizo- 

wać podstawy, na których się opiera, 

gdyż zagadnienie, które zamierza roz- 

wiązać projekt prawa małżeńskiego, 

dotyka bezpośrednio najgłębszych pro- 

blemów religijnych, moralnych i spo- 

łecznych. Nie mogą być rzeczą obojęt- 

ną te założenia filozofi wne, z których 

wychodząc, projektodawcy chcą kształ 

tować życie całego poddanego ich nor- 

mom prawnym społeczeństwa. Główny 

referent profesor Lutostański sam je 

sformułował w dziewięciu tezach, ma- 

my więc pod tym wzgięjdemr zadanie 

uproszczone: — nie pot-zebujemy dro- 

gą analizy wyławiać ich z poszczegól- 

nych artykułów projektu, są one bo- 

wiem również skodytikowane z niepo- 

zostawiającą żadnych wątpliwości pro- 

stolinijnością doktrynalną, czy doktry- 

nerską. 8 

Otóż w myśl tezy I. „Rzeczpospoli- 

ta nie może bez uchybienia idei zwierz 

chnictwa narodu, wyrzekać się na rzecz 

innego prawodawstwa, niezawisłego 

kezpośrednio od zwierzchniej woli pol- 

skiego narodu, własnego, swobodnego 

normowania stosunków małżeńskich. 

Normowanie to ma ra celu stwoszcnie 

takiej organizacji małzeństwa, któraby 

była wykładnikiem wewnętrznej treści 

społecznej w ten ustrój ujętej. Organi- 

zacja ta musi być zarazem zharmoni- 

zowana z temi naczelnemi zasadami, 

na których wspiera się prawna struktu- 

ra społeczeństwa, związanego Orzanl- 

zacją państwową, struktura, nie zapo- 

znająca tendencyj rozwojowych współ- 

czesnej nauki prawa, an! kierunków 

rozwojowych współczesnej cywilizacji“. 

Wymiar sprawiedliwości w Rzeczy- 

pospolitej (teza II), należy zgodnie z 

art. 2 Konstytucji da niezawisłych są- 

dów, zatem sprawy wynikłe na tle pań- 

stwowego prawa małżeńskiego, jako 

sprawy cywilne, podlegaią sądom pań- 

stwowym (powszechnym), a mie mo- 

ga podlegać innym sądom w szczegól- 

ności wyznaniowym, jako że sądy te 

nie czynią zadość postanowieniom Kon 

stytucji o wymiarze sprawiedliwości w 

imieniu Rzeczypospolitej przez sę- 

dziów, mianowanych przez jej prezy- 

denta, niezawisłych, oraz podległych 

ustawom państwa (art. 74—77 Konst.) 

„Państwowe prawo małżeńskie (te- 

za III) jest unormowaniem wspólnego 

dla całego narodu ładu społecznego w 

dziedzinie małżeństwa i, jako takie, sta 

nowi czynnik umacniaiący jedność pań- 

stwową. Umniejszeniem praw suweren- 

nych państwa i zniekształceniem jego 

stosunku do obywatela, byłoby dopu- 

szczenie istnienia jakiejkolwiek organi- 

zacji pośredniej między państwem i oby 

watelem“. 
„Państwowe prawo małżeńskie (te- 

za IV), iest prawem wspólnem dla 

wszystkich obywateli, rownem bez 

względu na ich różnice wyznaniowe, 
narodowościowe, społeczne, lub gospo- 

darcze“. A : 

„Rozwinieciem zasady konstytucyj- 

neį wolnošci sumienia i wyznania, jest 

(teza VI.), že projekt prawa malžen- 

skiego nie ogranicza obywateli co do 

wstępowania w związki małżeńskie z 

osobami innego wyznania, nie zna przy 

musu zawarcia małżeństwa, czy to w 

formie cywilnej koniecznie, czy to w 

formie kościelnej: uznaje obie za rów- 
nouprawnione'. 

* „Prawne zerwanie wspólnoty (teza 

IX.) czy to w formie separacji, czy roz- 

wodu — winno być uważane za nad- 

zwyczajny środek zaradczy, będący od- 

stępstwem od naczelnej zasady trwało- 

ści małżeństwa i winno mieć charakter 

wyjątku dopuszczanego pod powagą 

sądu, po stwierdzeniu, że wspólnota 

małżeńska uległa już trwałemu rozkła- 

dowi, oraz, że dobro dziecka nie dozna 

_przez to dalszego pogorszenia”. 

ŚMIECH TO ZDROWIE 
Mamy w Europie opinję nandų 

lekkomyślnego, ale mima  lekkomyśl- 

ności nie jesteśmy narodem wesołym, 

jak naprzykład Francuzi.. W ciągu 150 

lat niewoli oduczyliśmy się od śmie- 

chu, zamarła w polskiej naturze owa 

żyłka humoru, którą obdarzeni byli 

nasi przodkowie w czasach Reja, Ko- 

chanowskiego i Krasickiego. Stwier- 

dzamy ze smutkiem, że dowcip na- 
szych współczesnych humorystów wy- 

czerpuje się już po wydaniu pierwsze- 
go tomu humoresek. Różne poszlaki 
wskazują na to, że nie lubimy  śmie- 
chu. 

O człowieku wesołym, który, roz- 

śmieszając bliźnich, umila im życie, 

mówi się u nas z pogardą: błazen, co 

mie należy do epitetów zaszczytnych. 

Człowiekowi śmiejącemu się beztrosko 

zwracamy uwagę na niestosownošč 

jego humoru w sposób wysoce ubliża- 

jący: „Po czem poznać głupiego? Po 

śmiechu iego*. Mówimy ponadto: 

śmieje się, jak głupi do sera, albo: 

jak szalony... jak warjat. A więc od- 

mawia się komuś zdrowego rozumu Z 

tej racji tylko, że ów ktoś chętnie i du 

żo się śmieje. 

Będzie może dla zorjentowania w 
tej sprawie naszej opinii publicznej naj 
lepiej, jeśli tezom prof. Lutostańskiego, 
które są wytworem poglądów czysta 
materjalistycznych i świeckich, hołdują 
z jednej strony zasadzie nieograniczo- 
nej wszechwładzy państwa, z drugiej, 
teorjom skrajnego indywidualizmu — 
przeciwstawimy tezy, na których, jak 
sądzimy, opiera się światopogląd ka- 
tolicki. Według naszego rozumienia, 
dadzą się one w najogólniejszym zary- 
sie ująć w sposób następujący: 

1) Obecny chaos prawny, wynika- 

jący z faktu, że na obszarze Rzeczy- 

pospolitej obowiązuje dotąd pięć róż- 

nych systemów prawa małżeńskiego, 
powinien być w drodze wprowadzenia 

jednolitego prawa małżeńskiego dla 

całego terytorjum państwowega usunię 

ty. jest to rzecz nie cierpiąca zwłoki, 

gdyż stan taki musi wywoływać i wy- 

wołuje cały szereg nadużyć w tej dzie- 

dzinie, sprzyja obchodzeniu norm praw 

nych, a tą drogą obniża poziom imoral- 

ny społeczeństwa. 
2) Zasada jednolitości prawa mał- 

żeńskiego dla całego obszaru Rzeczy- 

pospolitej jest bezsporna, gdyż tego 

wymaga nietylko porządek prawny, ale 

i moralne zdrowie narodu. Z tego jed- 

nak bynajmniej nie wypływa, by pań- 

stwowe prawo małżeńskie, będąc ied- 

nolitem dla całega terytorium, miało 

być jednakowe dla wszystkich jego oby 

wateli. Małżeństwo bowiem nie jest tyl 

ko stosunkiem prawno-prywatnym, re- 

gulującym interesy materjalne stron, 

ale przeważa w niem element publicz- 

no-prawny ze względu na doniosłe zna- 

czenie społeczne aktu małżeńskiego. 

Posiada 'on charakter stosunku wysoce 

etycznego, opartego na interesach ideal 

nych*). : 

Stąd definicja jurysty rzymskiego, 

określająca małżeństwo, jako „zespole- 

nie prawa ludzkiego z prawem bożem”, 

pozostaje po dziś dzień niewzruszona. 

Dla ogromnej większości społeczeństwa 

polskiego pogląd na małżeństwo, jako 

na sakrament, a więc jako na akt reli- 

giiny, będący źródłem łaski nadprzy- 

rodzonej, jest nietylko przedmiotem 

wiary, ale i głęboko wkorzenionego 

obyczaju społecznego. Państwo nie jest 

w żadnej mierze zainteresowane, by ten 

stosunek do aktu małżeńskiego jego 

obywateli uległ zasadniczej zmianie, w 

interesie bowiem państwa leży i spoi- 

stość rodziny i jej poziom etyczny, a 

sankcja religijna, może w tym kierunku 

wydać tylko pożądane owoce. Jeśli 

summum jus nie ma być summa iniu- 

ria, nie można pod pozorem równego 
prawa dla wszystkich, gwałcić sumień 
jednych dla dogodzenia doktrynie dru- 
gich. Wszyscy ci w Polsce, którzy na- 
leżą do uznanych przez państwo wy- 
znań i z ich wspólnoty nie wystąpili, 
mają prawo, właśnie w imię wolności 
sumienia, żądać, by państwowe prawo 
maiżeńskie, tak co do formy zawarcia 
małżeństwa, jak i co do jurysdykcji w 
prawach małżeńskich — opierało się 
na zasadach wyznaniowych. Tylko 
przy uwzględnieniu tej zasady równość 
obywateli wobec prawa, będzie istot- 
nie, a nie pozornie uszanowana, Tylko 
nie gwałcąc sumień poszczególnych je- 
dnostek i całych społeczności wyzna- 
niowych, — można zachować w pań- 
stwie pokój religijny i narodowościo- 

3) Nie jest w żadnym stopniu umniej 
szeniem praw suwerennych państwa, 
ani zniekształceniem jego stosunku do 
obywateli, przekazanie jurysdykcji w 
sprawach małżeńskich sądom wyznanio 
wym. Natomiast, pozbawienie ich tej ju 
rysdykcji — pozatem, że nie mogłoby 
być przez społeczeństwo katolickie 
przyjęte, gdyż jest dogmatem wiary — 
pozatem, że postawiłoby sędziów cy- 
wilnych o przekonaniach katolickich w 
sytuację bez wyjścia, byłoby bez- 
względnie sprzeczne z artykułem 114 
Konstytucji, który w ust. 2. mówi, że 

3) Prof, dr, Władysław Abraham: Zagad- 
nienia kodyfikacji prawa małżeńskiego. Lu- 

0 Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej. 
929. 

Niektórzy jednak tłumaczą, iż te 
porzekadła przeciwko śmiechowi do- 
tyczą tylko śmiechu niestosownego, 
śmiechu nie na miejscu. Gdy naprzy- 
kład na widok poważnego skądinąd 
jegomościa, uganiającego bezskuiecz- 
nie po ulicy za własnym kapeluszem, 
przez wiatr zerwanym, lekkomyślny 
przechodzień wybuchnie śmiechem, za 
raz jakaś inna osoba zmierzy go wzro 
kiem bazyliszka i wyrecytuje grobową 
przestrogę: nie śmiej się dziadku z 
cudzego przypadku, ca mnie dziś, to- 
bie jutro... a 

Brzmi to zupełnie, iak memento 
mori. I wtedy nie pozostaje człowieko 
wi nic innego, jak wstąpić do najbliż- 
szego po drodze zakładu pogrzebowe- 
go i rzucić się do wnętrza pierwszej z 
brzegu trumny. Bo z czego się śmiać, 
jak nie z cudzego przypadku? Właśnie 
powinno się spopularyzować tę mało 
znaną zasadę, która głosi: śmiej się z 
bliźniego twego, jak z siebie samego. 
"Zamiast kogoś ganić — śmiej się z 
niego, zamiast sobie robić wyrzuty — 
śmiej sie ze swojej nieopatrzności. 
Śmiej się z redukcji, kryzysu, prote- 
stów wekslowych,, zbrojeń międzyna- 
rodowych, z bezrobocia — w najlep- 
szym razie zamiast z głodu, umrzesz 
ze śmiechu. Będzie to śmierć piękniej- 

ono zlecać prowadzenie 

„Kościół Rzymsko-Katolicki rządzi się 
własnemi prawami*. Art 1. Konkordatu 
ze Stolicą Apostolską stwierdza, zgod- 
nie z Konstytucją, że „Państwo zapew 
nia Kościołowi swobodne wykonywa- 
nie jego władzy duchownej i jurysdyk- 
cji. 

4) Broniąc religiinego charakteru 
małżeństwa i chcąc mu ten charakter 
zachować, społeczeństwo katolickie mu 
si się oświadczyć zarówno przeciwko 
wprowadzeniu ślubów cywilnych obo- 
wiązkowych, jak i przeciwko propono- 
wanym w projekcie Komisji, ślubom 
cywilnym  fakultatywnym. Natomiast 
jest rzeczą bezsporną, że państwo, bę- 
dąc zainteresowane w skutkach cywil- 
nych małżeństwa i w wewnętrznym 
porządku prawnym, ma wszelką swo- 
bodę w stanowieniu praw, dotyczących 
urzędowej, rejestracji małżeństw chrze- 
ścijańskich prawnie zawartych. Może 

aktów stanu 
cywilnego duchownym wyznań uzna- 
nych, może żądać każdorazowo zawia- 
domienia władz cywilnych o zawartem 
małżeństwie, może wymagać, by przy 
ślubie religijnym był obecny urzędnik 
stana cywilnego, a nawet zobowiązy- 
wać małżonków do stawienia się przed 
urzędnikiem cywilnym dła dopełnienia 
formalności cywilnych. Od zadośćuczy- 
nienia jednak temu przepisowi praw- 
nemu, nie może być uzależniona waż- 
ność zawartego związku, a jedynie do- 
pełnienie tego obowiązku może być 
przez państwo, drogą sankcyj, karnych, 
wymuszane**). 

5) Nierozerwalność węzła małżeń- 
skiego jest dogmatem wiary i społe- 
czeństwo katolickie od tej zasady w 
prawie małżeńskiem odstąpić nie może. 
Doświadczenie narodów, które w swem 
prawodawstwie od tej zasady odstąpi- 
ły, świadczy wymownie o konieczności 
jej utrzymania dla moralnego zdrowia 
narodu i jego podstawowej komórki — 
rodziny. 

Te kilka postawionych przez nas 
tez nie wyczerpuje oczywiście skompli 
kowanego, społecznego i moralnego 
problemu, jakim jest jednolite państwo 
we prawo małżeńskie. I nie to było ich 
celem. Wydawało sie nam koniecznem 
w chwili, kiedy projekt Komisji stał 
się już przedmiotem dyskusji publicz- 
nej na zgromadzeniach i w prasie, dać 
wyraz przekonaniu, że jest on „wyra- 
zem brutalnego zignorowania  postu- 
latów katolickich w tej dziedzinie". 

I to jest może cechą najcharaktery- 
styczniejszą. 

W naszem rozumieniu członkowie 
Komisji, mającej opracować ZK 
prawne w dziedzinie, najściślej zwią- 
zanej z psychiką moralną i religijną 
społeczeństwa, iakiem jest prawo mał- 
żeńskie, nie stali przed jakąś niewiado- 
mą obyczajowa tabula rasa. Mieli przed 
sobą chaos kilku systemów cywilnych, 
który należało usunąć, ale mieli także 
przed sobą żywe oblicze społeczeń- 
stwa, w ten, czy inny sposób zróżnicz- 
kowanego, powiązanego wiekowemi 
węzłami, nawykłęgo do pewnych form 
i w masie swojej nie indyferentnego re- 
ligijnie. Uzbrojeni w doktrynę własną, 
nie zadali sobie najmniejszego trudu, Тар 
by w te historycznie wyrosłą rzeczywi- 
stość wejrzeć, poddać ją analizie i do-, 
piero w skutku tej analizy związać ją 
w jednolity, ale nie jednakowy, ba do- 
stosowany do pojęć moralnych i religi: 
nych, porządek prawny. Woleli opero- 
wać abstrakcją, niż rzeczywistością, 
gdyż doktryna, którą reprezentują, nie 
wytrzymałaby naporu rzeczywistości. 

Operowali nie w Polsce, a w próżni, 
nie ludźmi, a manekinami i dlatego ich 

projekt państwowego prawa małżeń- 

skiego — nie stanie się nigdy prawem 

w państwie. Musiałby bowiem przy- 
nieść walkę religijną zamiast pokoju, 
chaos zamiast ładu, a do tego żaden 

czynnik, odpowiedzialny za Państwo i 

za jego normalny rozwój, nie dopuści. 
Wojciech Rostworowski 

**)Małżeństwo w swietle nauki katolic- 
kiej. Praca zbiorowa profesorów Uniwersyte- 
tu Lubelskiego. O, Gommar Michiels, str. 97. 
Lublin 1928 r. 

sza, śmierć z przyjemnym wyrazem 
twarzy. Zrobisz dobre wrażenie na pa 
zostałych przy życiu nieszczęśnikach, 
którzy twierdzą, iż życie należy brać 
poważnie. Bodajby za taki aforyzm 
pękli ze śmiechu. 

„Dobry żart — tynfa wart“, powia 
dali ludzie w dawnej Polsce, stwierdza 
jąc przez to swój szacunek dla dow- 
cipu. Dzisiaj dowcipy są tanie, zapew- 
ne wskutek dużej podaży ze strony 
specjalnych pism humorystycznych. 
Ktoś powiedział bardzo słusznie: 
chcesz być wesołym? nie czytuj pol- 
skich pism humorystycznych. Chociaż 
wydawane w języku polskim — nie 
zawierają wcale roxzimego humoru. 
Przeżuwają żydowskie i rosyjskie a- 
negdoty, lub adaptują dowcipy  fran- 
cuskie. To wszystko dowodzi. że brak 
nam, Polakom, poczucia humoru. 

Cóż to jest humor?  Postuchajmy, 
co mówi o tem kompetentny, jedyny w 
naszej literaturze, humorysta w wiel- 
kim stylu, Bolesław Prus: „Humor — 
powiada on — wynika z obserwacji... 
i polega na sumiennem oglądaniu rze- 
czy conajmniej z dwóch stron: dobrej 
i złej, małej i wielkiej, ciemnej i jas- 
nei*. Prus odróżnia przytem dowcip 
od humoru: „dowcip jest utworem fan 
tazji... jest taką kombinacja pojęć, w 

о 

Sprawa pomocy finansowej Niemcom 
JEST PODDAWANĄ 

PARYŻ. PAT. — Sprawa pomocy 
finansowej Niemcom, która oczywiście 
była ogłównym tematem rozmów wa- 
szyngtońskich, wchodzi obecnie w o- 
kres realizacji. Francji będzie musiała 
w jakikolwiek sposób wypowiedzieć 
się jasno co do udzielenia pomocy Niem 
com, czy to przez przyznanie im nowej 
pożyczki, czy też edroczenia terminu 
płatności krótkoterminowych zobowią- 
zań niemieckich. 

Zdania w tej sprawie opinji pubłicz 
nej są jednak podzielone. W artykule, 
zamieszczonym w „L'Ordre* Emil Bu- 
re wykazuje, jak wygórowane są żąda- 
nia niemieckie. Zbliżenie francusko- 
niemieckie — pisze Bure — było bez- 
warunkowo rzeczą pożądaną. Niemcy 
jednak uczyniły zbliżenie to niemożli- 
wem, stawiając warunki, na które nie 

OSTREJ KRYTYCE 

możemy się zgodzić. 
„Ere Nouvelle“ pisze m. in.: Obec- 

nie nie może być mowy o udzieleniu po 
mocy finansowej Niemcom w tych wa- 
runkach, jakie stwarzają zapatrywania 
Niemiec na sytuację międzynarodową. 
Pozatem warunki i żądania Niemiec, do 
tyczącą ilości i wysokości tej pomocy 
są tak wygórowane, że zadośćuczynie- 
nie im wywołałoby niezawodnie całko- 
witą ruinę Francji, doprowadzając ją 
do stanu, do którego nieostrożność fi- 
nansistów angielskich doprowadziła W. 
Brytanję. Niezależnie od tego nie mo- 
że być mowy o współpracy z Niemca- 
mi, dopóki nie dadzą oni zapewnienia, 
że pracują dla pokoju, a nie dla rewizji 
traktatów, która przygotowywana jest 
w cienia Rzymu i Moskwy. 

PORAŻKA LABOUR-PARTY 
W WYBORACH MUNICYPALNYCH 

LONDYN. (Pat). Według obliczeń 
z około 80 miast i gmin Angljii Wa- 
lji, w czasie wyborów municypalnych 
labourzyści stracili 206 mandatów, 
zyskali 5, konserwatyści zyskali 149, 
stracili 5, liberali zyskali 26, stracili 
5, niezależni zyskali 46, stracii 10. 

Labour Party poniosła porażkę prze- 
dewszystkiem w tych okręgach, gdzie 
konserwatyści, liberali i niezależni 
zgodnie przeciwstawili się labourzy- 
stom. W Birminghamie żaden z 24 
kandydatów labourzystów nie otrzy- 
mał mandatu. 

Henderson zostanie przywódcą Partji Pracy 
LONDYN. PAT. — Na zebraniu no 

wowybranych deputowanych Labour 
Party przyjęto jednomyślnie rezolucię, 
wyrażająca całkowite zaufanie dla Hen 
dersona jako przywódcy stronnictwa i 

wzywającą go do pozostania na tem 
stanowisku. Następnie dokonano wybo 
ru przewodniczącego grupy parlamen- 
tarnej Labour Party, obierając na to 
stanowisko Landsbury'ego. 

Gandhi u Mac Donalda 
KONFERENCJA W SPRAWIE PRAC OKRĄGŁEGO STOŁU 

LONDYN. PAT. — Mac Donald 
przyjął Gandhiego, z którym omawiał 
prace konferencji Okrągłego Stołu, 

przedewszystkiem zaś trudności, któ- 
re się wyłaniają w związku z projektem 
nowej konstytucji dla Indyj. ; 

Nowy speaker angielskiej Izby Gmin 
LONDYN. PAT. — Izba Gmin ze- 

brała się we wtorek 3 b. m. celem do- 
konania wyboru speakera. Sala obrad 
była przepełniona. Pojawienie się Mac 

Donalda i Baldwina witane było gorą 
cemi oklaskami. Speakerem Izby obra- 
ny został Fitzroy. 

  

JAPONJA UPOMINA GENERAŁÓW CHIŃSKICH 
TOKJO. (Pat). Japońskie wła- 

dze wojskowe w Mandżurji zwró- 
ciły się z surowem napomnie- 
niem do generałów chińskich 
Ma-Chan-Czena I Czang-Kal-Pen- 
ga, którzy prowadzą wojnę cy- 
wilną w prowincji  Hel-Lung- 

lan 
Przedmiotem nieporozumienia 

jest most kolejowy, znajdujący 
się na linji Taonan Gan Hi, który 
Chińczycy mieli odbudować. Po- 
nieważ dotychczas nie zrobili te- 
go, władze japońskie mają po- 
wierzyć tę pracę swym saperom 
I domagają się usunięcia wojsk 
chińskich w promieniu 10 km od 
mostu, na okres naprawy mostu. 

0 EWwAKUACJ! JAPOŃCZYKÓW NIE SŁYCHAĆ 
MOSKWA. (Pat). Według doniesień 

prasy-sowieckie|, Japonja nietylko nie 
czyni żadnych przygotowań do ewakila- 
cji swych wojsk w Mandżurii, lecz prze- 
ciwnie wzmacnia stale tam swe siły. W 
najbliższym czasie mają być przerzuco- 
ne na teren Mandźurji pułki wojsk ko- 
lejowych, stacjonowane dotychczas w 

\ * 

MOSKWA. (Pzt). Według doniesień 
korespondentów sowieckich, władze 
apońskie w Mandżurii przejęły w swe 
ręce kontrolę nad kopalniami węgla i 

Trzę 
TOKJO, (Pat) W miejscowości Ku- 

mamotu nastąpiło wczoraj trzęsienie 
ziemi. Zginęło kilkanaście osób. Szko- 

pobliżu "okjo. Po zakończeniu mane- 
wrów jesiennych wojska okupacyjne 
otrzymają nowe uzupełnienia. W myśl 
ogłoszonego podobne przed paru dnia- 
mi rozkazu japońskiego ministra soraw 
wojskowych, żołnierzom, wchodzącym 
w skład oddziałów okupacy|nych, prze- 
dłużona zostaje służba wojskowa do 
marca 1932 roxu. 
«e 

rudy, znajdującemi się na północnym 
wschodzie Murdenu. Z administracji 
tych kopalń usunięto około 300 urzęd- 
ników chińskich. 

sienie ziemi w Japonji 
dy są bardzo znaczne. Komunikacja z 
terenem dotkniętym katastrofą trzę- 
sienia ziemi została zupełnie przerwana. 

Sprzeczne wiadomości o trzęsieniu ziem! 
TOKIO. PAT. — Ostatnie doniesie- 

nia w sprawie trzęsienia ziemi na wy- 
spach Kyushu-Shikoku są sprzeczne. 
według jednych dzienników około 1000 
osób podobno zginęło i odniosło rany, 

a 200 domów uległo zniszczeniu, Nato- 
miasta inne dzienniki podają, iż kata- 
strofa pociągnęła za sobą tyłko 12 ofiar 
w ludziach i uległo zniszczeniu kiika- 
naście domów. 

Redukcja i oszczędności w Hiszpanii 
MADRYT. PAT. — Rząd ogłosił dekret 

o reorganizacji państwowej służby cywilnej, 
redukujący o 50 proc. liczbę funkcjonarju- 
szów państwowych z wyjątkiem sędziów, 
prokuratorów, urzędników ministerstwa 
spraw zagranicznych, urzędników  poczto- 
wych i nauczycieli, Urzędnicy, przechodzący 
w stan spoczynku, pobierać mają 80 proc. 

której poza pozorną niedorzecznością 
kryje się trafne spostrzeżenie*. 

Stąd wniosek, że dowcip jest pro- 
duktem humoru, czyli stanu wzmożo- 
nej obserwacji. Nie każdy dowcip mu- 
si koniecznie wywołać śmiech lub 
choćby uśmiech słuchacza, ale z pew- 
nością każdy udany dowcip budzi w 
nim bezinteresowne zadowolenie, bar- 
dzo zbliżone do tego, jakie wywołują 
dzieła sztuki. Czasami komuś uda się 
dobry dowcip, ale ludzi dowcipnych 

z natury istnieje niewielu. Potrzeba na 
to bowiem dwóch warunków, o któ- 
rych wspomina Prus: fantazji i bystrej 
obserwacji. Ze swej strony wymienił- 
bym jeszcze cechę człowieka dowcip- 
nego ,którą można nazwać prostolinij- 
nością. Brać rzeczy prosiolinijnie — 
to znaczy brać je takiemi, jakie w da- 
nej chwili się ukażą, bez namysłu od- 
rzucając wszelkie towarzyszące im 
zwykle załączniki, brać je niejako u- 
mysłem człowieka pierwotnego. Tak 
reagują na zjawiska dzieci i dlatego 
tyle im zawdzięczamy radości. Proste, 
lapidarne pytania lub odpowiedzi na- 
szych milusińskich są dowcipniejsze 
często, niż najbardziej wyrafinowane 
anegdoty dorosłych. Nie zmienia posta 
ci rzeczy fakt, że jest to humor r.imo- 
wolny, że nieletni twórcy tych świst- 

poborów obecnych, pozostającym zaś w służ 
bie pobory zwiększone zostaną o 20 proc. 
Dekret ogranicza do 5-ciu liczbę dni świą- 
tecznych w roku i zwiększa iiość godzin pra 
cy w urzędach państwowych. Dekret ma być 
przedmictem obrad Kortezów, których wy- 
bitniejsi przedstawiciele wypowiedzieli się 
przeciwko niemu. 

nych kawałów nie zdają sobie sprawy, 

z ich wartości i dziwią się śmiechowi 

dorosłych. Jest to skłonność, godna 
prawdziwie wielkich twórców, jakimi 
są bez wątpienia dzieci. х 

Najprostszą formą dowcipu jest 
kalambur. Jest to gra słów, oparta na 
podobieństwie dźwiękowem wyrazów. 
Np. gdy o fabryce kremów — kalam- 
burzysta powie: krematorjum. Mi- 
strzem kalamburu był w swoim, czasie 
Adoli Nowaczyński, póki nie zaczął 
kalamburzyć bez żadnego wyboru, a 
głównie na temat popularnego nazwi- 
ską Konów. 

Trudniejszą i rzadziej przez to spoty- 
kaną formą jest trawestacia, dowcipne 

przekształcenia znanych powszechnie i 

utartych zwrotów względnie przysłów, 

jak np. słynna trawestacja Nowaczyń- 

skiego: „Ż małpy powstałeś, w małpę 

się obrócisz”, tem  dowcipniejsza, iż 

osnuta na podłożu naukowem, wyzy- 

skująca w sposób najmniej oczekiwa- 
ny darwinistyczną teorję pochodzenia 
człowieka. . 

Jako trzeci rodzaj podobnych :le- 
formacyj i przekształceń, gdzie „za 
pozorną niedorzecznością kryje się 

trafne spostrzeżenie, wymienić rależy, 

t. zw. parodję. Przykładem doskonałej 

parodji jest znany powszechnie utwór 

   

     

    

OTWARCIE SEJMU 
ŁOTEWSKIEGO 

SOCJALIŚCI PRZECIWKO 
MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ 

RYGA. PAT. — Punktualnie o godzinie 
17-ej marszałek Ill Sejmu p. Kalninsz ogłosił 
IV z kolei Sejm łotewski za otwarty, Pam 
Kalninsz zaznaczył, że Sejm ten zmuszony 
jest obradować w chwili dla Łotwy nad wy 
raz poważnej, wobec przeżywanego kryzysu 
ekonomicznego. 14-ty rok istnienia niepodle 
głej Łotwy — oświadczył w zakończeniu 
mówca — jest najcięższym z  detychczas- 
przeżytych przez nią łat, 

Następnie przystąpiono do wyborów pre— 
zydjum Sejmu. Marszałkiem został . obrany 
p. Kalninsz z partji socjał - demokratycznej, 
uzyskując 87 głosów. Kandydatura komuni- 
sty Jerszowa nie znalazła zwołenników poza 
komunistami, Pierwszym wicemarszałkiem 
zostet obrany Pauluk ze 4wiązku Chtopskie- 
go. Na stanowisko drugiego wicemarszałka. 
wysunięto dwie kandydatury: biskupa Ran- 
cana i obecnego ministra sprawiedliwości Pa 
berza, W pierwszem głosowaniu ani jeden z 
kandydatów nie otrzymał wymaganej usta- 
wowo bezwzględnej większości głosów, wo- 
bec czego zarządzono powtórne głosowanie, 
w którego wyniku drugim wiceimarszałkiem 
został Paberz. Pierwszym sekretarzem został 
wybrany Blodneek z partji kołonistów. 

Na stanowisko drugiego sekretarza blok 
mniejszości narodowych wysunął kandyda- 
turę posła Wierzbickiego z frakcji połskiej. 
W sprawie tej kandydatury zabrał głos p. Ce 
lens (socjal-demokrata), który w _ imieniu 
swej partji oświadczył, że nie nioże ona gło- 
sować za kandydaturą posła Wierzbickiego: 
wobec tego, że jak utrzymuje mówca — 
kierownik biura wyborczego listy połskiej p. 
Liberys dopuszczać sie miał przekupywania | 
wyborców itd, W odpowiedzi p. Wierzbicki 
oświadczył że zarzuty stawiane frakcji pol 
skiej sa całkowicie nieuzasadnione + na hi- 
czem nie oparte. Po trzykrotnem giosowariw 
kandydatura p. Wierzbickiego upadła wobec | 
nieotrzymania ustawowej większości głosów. 
Następna kandydatura Szpolańskiego z frak- 
cji rosyjskiej większością głosów została od 
rzucona. Po pieciominutowej przerwie odby- 
ło się dalsze głosowanie nad kandydaturą Wi 
tenberga z Agudy, jednak i ta kandydatura 
nie otrzymała większości. Wobec tego dałsze 
głosowanie nad obsadzeniem stanowiska dru 
giego sekretarza odłożono do następnego 
posiedzenia, 

„VOSSISCHE ZEITUNG" 
e plebiscycie na Wileń- 

szczyznie 
BERLIN. PAT, — „Vossische Ztg:* w de 

peszy swego korespondenta z Warszawy do 
nosi, że na projekt litewskich socjalistów 
rozwiązania kwestji włieńskiej przy pomocy 
plebiscytu zwrócono w Polsce szczególną u- 

wagę oraz że projekt ten spotkał się z czę- 

ściową aprobatą. Socjaliści polscy już w L 

+ 

| 

swoim czasie wypowiedzieli się za rozwiąza- | 
niem kwestji granicy polsko-litewskiej w ten 

sposób. Według darrych statystyki , polskiej, 
jedyne mały powiat okręgu wileńskiego — 
Święciany, leżący ma granicy polsko-litew- 
skiej, posiada bezwzgłedna większość litew- 

ską, która wprawdzie bardzo szybka maleje. 

W komentarzu do tej korespondencji. redak- 

cja dzienika tłumaczy stanowisko pewnych 
kół poiskich tem, iż plebiscyf, urządzony о- 
becnie na Wileńszczyźnie, ujawnitby niechy- 
bnie większość elementu polskiego. 

KONFERENCJA DEWIZOWA 
PRAGA. PAT. — W dniu 3 b. m. 

zagajona tu została nieoficjalna konfe- 
rencja dewizowa, w której, obok przed 
stawicieli Banku Wypłat Międzynaro- 
dowych, biorą udział przedstawiciele 
Austrji, Bułgarji, Jugosławji, Niemiec 
Rumunji i Węgier oraz z ramienia Ban- 
ku Polskiego w charakterze obserwato! 
ra Tadeusz Mierzyński. Obrady konfe 
rencji będą poufne i dopiero po jej u 
kończeniu wydany będzie specjalny ko 
munikat. 

sa a ® 5 

ь Н Książka pani Kellrg 
NOWY YORK, PAT. — Mac Millan 

pany w Nowym Yorku wydała książkę pan 
Vernon Kellog p. t. ..Jadwiga—Wielka Kró- 
lowa Polski" z przedmową Paderewskieg 
i wstępem Franka Simmondsa, Simmondš 
zaznacza, iż świat zbyt łatwo zapomniał nie” 
tytko o tem, że Polska była wielkiem moca 
stwem, lecz również j to, że nawet w niew 
Polacy pozostali wielkiem narodem z trady: 
cją, liczbą i duchem Mówiąc o obecnychi 
granicach Polski Simmonds zaznaczył, @ & 
one symbolem terytorjalnej jedności, .starszejj 
aniżeli jedność jakiegokolwiek innego na 
du europejskiego. Książka pani Kellog jesh 
historycznym komentarzem wiekowej obro 
ny Polski przeciwko zakusom pozbawienia 
jej morskich prowincyj, 

  

  

    

    

  

    
   

    
   

   
   

   

     

   

    
    

    
   

    

  

   

    

    

  

Magdaleny Samozwaniec „Na ustach 
grzechu”, gdzie znajduje się wiele do” 
skonałych kalamburów i trawestacj 
związanych w całość kompożycyjną 
Wszystkie wymienione tutaj trzy 
dzaje dowcipu opierają się na, goto” 
wym już, posiadającym własną i w 
powszechnioną formę  materjale, po- 
siadają modela, wobec którego odgry1 
wają rolę krzywego źwierciadła. 

Trudniejszą, a może najtrudniejszą 
formą są riposty, czyli cięte odpowi 
dzi, wymagające od dowcipnisia bły: 
skawicznej orientacji,  pierunujący 
skojarzeń umysłu. Omawia je w swej 
książce p. t. „Walka o treść'', zawiera” 
jacej m. in. doskonały rozdział o me” 
chanice komizmu, Karol Irzykowski, 
przytaczając znaną riposte Greków nį 
groźbę Persów: 

Persowie: Nasze strzały zakryją 
słoń.:e. Odpowiedź: tem lepiej, będzie: 
my walczyć w cieniu. 

Tak potrafią odpowiadać ludzie, 0 
których mówimy, że posiadają ostry 
język. Ci umieją zwycięsko odparo 
wać każdą słowną zaczepkę, przeci 
sobie skierowaną. 

W pierwszym naszym ustawodaw 
czym Sejmie nierzadkie były tege r 
dzaju wymiany zdań pomiędzy 
szczególnymi mówcami, co znakomi: 

 



   
W.s. g. 6 m. 26 Dziš 4 

Karola 
Jutro 

Zacharjusza 

SPOSTRZEŻENIA ZAKLADU METEO 
ROLOGiCZNEGO U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 3 iistopada 1931 r. 
Cišnienie šrednie 766 
Temperatura šrednia 4-3 

Temperatura najwyższa — --5 

Temperatura najniższa —-1 

Opad w m.m. — 

Wiatr: południowo-zachodni 

Tendencja: spadek, potem wzrost 

Uwagi: pochmurno, mgła. 

    

   
Z. s. g. 3 m. 40 

ciśn. 

  

MIEJSKA 
— Kwesta ina bezrobotnych. W dniach 

od 4 do 7 listopada r.b. w godzinach od 10 

do 6 wiecz. na terenie miasta Wilna, prze- 

prowadzona zostanie wielka zbiórka odzie- 

żowia. 
OW celu ułatwienia pracy  kwestarzom, 

Wileński Wojewódzki Komitet do Spraw Bez 

"*obocia zwraca się z uprzejmą prośbą do 

wszystkich ofiarodawców, aby zechcieli ofia- 

rowane przez nich przedmioty zapakować w 

paczki i w razie nieobecności gospodarzy do- 

mu, pozostawić paczki domownikom dla wrę 

ia kwestarzom. i 
= Sala Miejska nie będzie wydzierżawio- 

na. Magistrat rozpatrywał sprawę zwiększe- 

nia zysków z tytułu posiadania Sali Miejskiej. 
Narazie postanowiono sali nie wydzier- 

żawiać, a jedynie wydawać R ze- 
enia na urządzanie różnych imprez, 

NE Park indówy na Belmoncie, Magistrat 

rozpatrywał projekt komitetu opieki nad z. 

wileńską urządzenia na peryferjach miasta 

dużego parku ludowego. : ь 
Na tego rodzaju park nadawalby się naj- 

lepiej Belmont. i z 

Magistrat przesłał projekt do komisji go- 
darczej dła zaopinjowania. 

Pa BR akos Okres tegorocz- 

nych ćwiczeń wojskowych zbliża „się ku koń 
cówi. Za czas przebywania na ćwiczeniach 
udzielane są zasiłki ze skarbu państwa, „gdy 
byt rodziny był zagrożony przez odejście 
głównego żywiciela na ćwiczenia. A 

„Podania składać należy w wydziałe woj- 
skowym magistratu w ciągu miesiąca od dnia 
powrotu z ćwiczeń, 

WOJSKOWA 
— Baczność Oficerowie i Podchorążowie 

Rezerwy! Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. 
wzywa swych członków oficerów i podcho- 
rążych rezerwy do przybycia na zebranie 
informacyjne, mające się odbyć w dniu 15 
listopada 1931 r. (niedzie'a) o godz. 1l w 
łokalu Koła Z,O.R. Wilno — ul. Wileńska 33, 
Klub Techników. 

Obecność bezwzgłędnie wymagana, 
— Baczność Oficerowie i Podchorążowie 

Rezerwy! Zarząd Koła Wileńskiego Z.O.R. 
komunikuje, iż począwszy od dnia 6-XI 31 
roku, w każdy piątek w godzinach od 18 do 
20 będą się odbywać wykłady z dziedziny 
wiedzy wojskowej i zajęcia na stole plastycz 
nym — w lokalu Koła, ul. Wileńska 33 — 
Kłub Techników. 

— Zarząd Koła Wileńskiego Z,O.R. poda- 
je do wiadomości członków, iż są do objęcia 
dwie posady instruktorów P. W. z płacą mie- 
sięczną około 250 zł, 

Reflektanci muszą złożyć podania z ży 
ciorysem i zaświadczeniami z poprzedniej 
pracy w P. W. do Sekretarjatu Koła w ter- 
minie do dnia 7-XI 31 r. — Pierwszeństwo 
mają abso'wenci kursu  instruktorskiego 
д0 

AKADEMICKA 
— Odezyt — p-t. „Wspomnienie studenta 

medycyny USB. Franciszka Pietkiewicza 7 
wysp Sołowieckich, Dnia 4 listopada r. b. o 
godz. 20 w lokalu Ogniska Akademickiego 
(ul. Wielka 24) zostanie wygłoszony odczyt 
p. p. „Wspomnienia z wysp  Sołowieckich* 
przez studenta medycyny USB. Franciszka 
Pietkiewicza, Wstęp dla akademików 30 gr., 
dla nieakademików 50 gr. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wieczór autorski Ewy  Szelburg-Za-. 

rembiny. Sto czterdziestą Środę Literacką, 

  

D 0 polsko - francuskiego 
kompletu 

przyjmę dzieci od lat 6do 8 

Pierwszy rok nauczania. 
Ciasna 22 m. 1, (obok Mickiewicza) 

Zapisy przyjmuje się 

od 9-ej rano do 2-ej pp. 

  

NIKA 
która przeniesiona została na czwartek dnia 
5 listopada wypełnią recytacje utworów nie- 
pospolicie utalentowanej autorki Ewy Szel- 
burg-Zarembiny. Artyści teatrów wileńskich 
odczytają kilka niedrukowanych nowel uta- 
lentowanej pisarki, oraz szereg poezyj. Za- 
powiedź przyjazdu autorki „Dziewczyny z 
zimorodkiem*, „Chusty św. Weroniki* wzbu- 
dziła w sferach literacko"artystycznych W:l- 
na duże zainteresowanie. 

Wileńskie Towarzystwo Lekarskie, 
XXVI Posiedzenie Naukowe odbędzie się 
we środę dnia 4 listopada 1931 r. © godz. 
20 w sali własnej przy ulicy Zamkowej 24. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 
kuiu ostatniego posiedzenia; 2) Demonstra- 
cja, dr, A, Malinowski: Pokaz chorego z gu 
zem mózgu; 3)prof. dr. K. Pelczar: Nowsze 
poglądy na sprawę dusznicy bolesnej; 4) dr. 
M, Mienicki: Badania nad krzepliwością krwi 
u chorych kitowych z uwzględnieniem pozio- 
mu wapna w surowicy, oraz grup krwi, 

— Wilenskie Kolo Związku Bibljotekarzy 
Polskich w Wilnie, We czwartek 5 listopada 
b.r. o godz. 8 wiecz. odbędzie się w Uniwer 
syteckiej Bibljotece Publicznej zebranie Wi- 
ieńskiego Koła Związku  Bibljotekarzy Ро!- 
skich z referatem p. Stanisława Lisowskiego 
p. t. „Bibljotekt rosyjskie". 

Wprowadzeni goście - mile widziani. 
— Odczyt prof. Henryka Grćgoire. dzie- 

kana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu 
w Brukseli, na temat: „Od Eudoksji do Pul- 
cherji* z życia dworu bizantyńskiego w М 
stuleciu) odbędzie się w środę dnia 4 b.m. o 
godz, 19 w Auli Kolumnowej Uniwersytetu. 
Wstęp wolny, 

— Zebranie Związku Hodowców Drobiu 
ziemi Wileńskiej odbędzie się we wtorek, 
dnia 10 'istopada r. b. o godz. 5 po poi. w. 
lokalu Wileńskiego Towarzystwa Organiza- 
cyj i Kółek Rolniczych, Wilno, Sierakowskie- 
go 4. Na porządku dziennyin pilne sprawy 
zbytu drobiu żywego i bitego, oraz referat 
p. Wacława Budrewicza, inspektora hodowli 
drobiu „Jakie rasy gęsi należy hodować na 
Wileńszczyźni:"*. Obecność hodowców jest 
bardzo pożądaną. 

— Wileńskie Towarzystwo Ogrodnicze 
komunikuje, iż w dniu 8 listopada w niedzie- 
le o godz, 4 po poł. w lokalu T-wa — Wilno, 
Sierakowskiego 4, odbędzie się miesięczne 
zebranie Towarzystwa z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

Referat inspektora ogrodnictwa p. Jana 
Krywko: „Najbardziej rentowne kultury o- 
grodnicze w warunkach drobnych  gospo- 
darstw miejskich”; referat p. Т. Zajączkow- 
skiego: „Jak mamy planować  upiększenie 
naszych osiedli"; wyniki konkursu upiększa- 
na balkonów okien; wołne wnioski. 

Na zebranie to Towarzystwo zaprasza 
członków a także gości, miłośników ogrod- 
nictwa — wstęp bezpłatny, 

KOLEJOWA 
— Konierencje kolejowe. W dniach 3 i 4 

listopada r. b. odbędzie się w Wilnie konfe- 
rencja ko'ejowa, w której wezmą udział: 
przedstawiciel departamentu Ministerstwa 
Komunikacji, przedstawiciel Centralnego Biu- 
ra Rozrachunków w Bydgoszczy oraz przed 
stawłiciele wydziałów kontroli dochodów i 
wydziałów handlowo-przewozowych dyrek 
cyj kolejowych w Wilnie, Radomiu, Lwowie 
i Katowicach. „Przedmiotem obrad będzie roz 
rachunek P.K.P, z kolejami ZSRR. Ponadto 
w dniu 5 i 6 listopada rb. odbędzie się w 
Wilnie konferencja kierowników wydziałów. 
kontroli dochodów dyrekcyj kolejowych w 
Radomiu, Lwowie, Stanisławowie, Krakowie, 
Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie 
i Wilnie z przedstawicielem Ministerstwa Ko 
munikacji na czele, w sprawach rozpatrze- 
nia projektu przepisów kontrolno-rozrachun- 
kowyc oraz projektu zmian regulaminu d!a 
wydziałów kontroli dochodów i innych. 

POCZTOWA 
— Obrót listów wartośc. między Polską 

i Grecją. Grecki Zarząd Pocztowy zawiesił 
aż do odwołania wysyłanie listów warto- 
šeiowvch ze swego kraju. Obrót fistów war 
tościowych z Polski do Grecji utrzymuje się 
nadal, 

— Opłaty za telegramy nadawane przez 
wojewódzkie i iokalne Komitety do Spraw 
Bezrobocia, Za telegramy krajowe nadawane 
przez wojewódzkie i lokalne Komitety do 
Spraw Bezrobocia, urzędy pocztowe, pobie- 
rać będą tylko opłatę zasadniczą w wysoko 
ści 5 groszy od każdego telegramu, bez po- 
bierania opiaty za słowa. 

    

IA 

  

RÓŻNE 
— Udział nauczycielstwa w akcji spiso- 

wej. W związku z drugim powszechnym 
spisem ludności, jaki przeprowadzony będzie 
w dniach od 9 do 13 grudnia rb., kurator 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego zwrócił się 
z wezwaniem do nauczycielstwa o wzięcie 
czynnego udziału w akcji Sspisowej przez 
przyjmowanie obowiązków komisarzy spiso- 
wych. Powołani na komisarzy spisowych 
nauczyciele otrzymają od władz  przełożo- 
nych urlopy na czas spisu, a w razie potize- 
by korzystać będą mogli z krótkich paro- 
dniowych urlopów w okresie przygotowaw- 
czym, a to dla wzięcia udziału w organizo- 
wanych przez władze spisowe kursach instruk 
torskich. Instruktorzy szkolni zostali upoważ 
nieni do udzielania zezwoleń na zawieszenie 
zajęć od 9 do -3 grudnia r. b. w tych szko- 

  

PEACE i S a 
odświeżało nudę parlamentarnych ob- 
rad. Oto w czasie debaty nad konsty- 
о@ wchodzi na trybunę poseł Cz., 
dźwigając ze sobą wielki plik książek, 
z których zapewne miał zamiar cyto- 
wać w czasie przemówienia. Na widok 
tych grubych foljantów, któryś z po- 
słów woła z miejsca: „Ciężkie działa!* 
Na to poseł z trybuny: „Na ciężkie 

mózgi potrzebne są ciężkie działa..." i 
natychmiastowa riposta z miejsca: 
„Ciężki dowcip... AA 

To znaczy umieć znaleźć się w 
kropce. Bo dowcip prawie zawsze jest 
wynikiem prowokacji, którą stwarzają 
okoliczności. Wynika z tego, że trze- 
ba mieć okazję do stworzenia dowci- 
pu, albo też okazję taką samemu przy- 
gotować. Tak czynią pisarze humory- 
ści, osiągając znakomite efekty nie 
igraszką słów, ale igraszką sytuacyj. 

Celują w tem zwłaszcza niektórzy 
komedjopisarze francuscy, jak Verne- 
uil, Caillavet, i de Flers, posługujący 
się z niewyczerpaną pomysłowością 
komizmem sytuacyjnym. W ich kome- 
djach jest zabawne nietyle to, co się 
mówi, ale to, co się dzieje na scenie. 
Śmiejemy się nie z dowcipu osób dzia 
łających, ale z ich doświadczeń, śmie- 
jemy się właśnie z cudzych przypad- 
ków. 

Humor, wesołość, zabawa należą z 
całą pewnością do rzędu naszych co- 
dziennych potrzeb. Dowcip więc trze- 
ba uznać za artykuł pierwszej potrze- 
by, dowcip posiada znaczenie społecz 
ne,* które przyznali mu oddawna filo- 
zofowie i psycholodzy. W stosunkach 
między ludźmi jest on zabójczą bronią. 
Są dowcipy, które w jednej sekundzie 
mogą wpędzić w powietrze mozolnie 
w ciągu lat wznoszone wartości: opi- 
nje, szacunek, powagę, autorytet. Czło 
wiek, który został ośmieszony publicz 
nie, musi zniknąć z widowni, bo prze- 
ciwko dobremu dawcipowi, którym zo 
stał ugodzony, niema innej broni, jak 
— lepszy dowcip! — Śmieszność parzy 
ośmieszonego, druzgocze, obezwładnia, 
odbiera mu przytomność. Każdy czło- 
wiek bowiem im bardziej posiada roz- 
winiętą indywidualność, im bardziej 
rozgałęzioną prowadzi działalność, tem 
bardziej naraża się na śmieszność, 
gdyż stanowi obrany cel do strzałów 
dowcipu. Innemi słowy, każdy posiada 
swoją pięte Achilesową mniej, lub 
więcej starannie zamaskowaną. Trafić 
w nią ostrzem żartu — to znaczy 
zranić bohatera.. A przeto wszelkie 
dziury w skarpetkach, osłaniające pię- 
ty, powiny być starannie cerowane. 

TŁ: 

$ 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

SEKWESTRATOR 
Mały przyczynek do monografji o działal 

ności funkcjonarjuszów fiscusu miejskiego: 
Jest godzina 5 po poł. dnia 30 paździer- 

nika 1931 r. W skromneni mieszkaniu p. K, 
przy ul. Kwaszelnej 23, stot obsiedli goście. 
Toczy się rozmowa o tyle beztroska, o ile 
w dzisiejszych czasach kiłka zebranych osób 
beztrosko mówić może, Pa 

W pewnej chwili gwałtowne dobijanie się 
do drzwi. 

Stare przysłowie głosiło: „Gość w dom, 
Bóg w dom*. To samo przysłowie przetło- 

  

maczone na obecne stosunki mówi: „Stuka-. 
nie do drzwi — napewno sekwestrator". 

Jakoż w ubiegły piątek o godz. 5 po poł. 
ta, tylko co przytoczona przeróbka starego 
przysiowia, życiowe potwierdzenie znalazia. 

Weszło dwóch gentlemanów, jeden z nich 
przedstawił się, jako sekwestrator miejski, 

— Kto z państwa jest właścicielem mie- 
szkania? 

Gospodarz wstaje. — Czem mogę panu 
służyć? 

— Pan zalega z drugą ratą podatku lo- 
kalowego za rok bież. 

P. K. usiłuje przekonać pana sekwestra- 
tora, że wcale tak nie jest. Nadaremno. 
Urzędnik miejski obstaje przy swojem, twier 
dząc, że w aktach swych wyraźnie ma za- 
znaczoną drugą rate, jako nieopłaconą, 

Trzeba sięgnąć po kwity. Na szczęście 
są. P. K. pokazuje sekwestratorowi pokwito- 
iwianie na opłacenie drugiej raty. Ten jednak 
nie traci rezonu. 

— W takim razie zalega 
trzecią ratą, 

— Istotnie zalegam, ale ją w ciągu kilku 
dni ureguluję. W tej chwili zrobić tego nie 
mogę, bo, przed pierwszym nie 'mam pienię- 

y. 
— W takim razie opiszę zegar, 
— Cóż robić, opisuj pan zegar. 
Dokonawszy tej czynności, pan sekwe- 

strator wychodzi. już z siem wraca jednak z 
nowem oświadczeniem: — Pan ma subioka- 
tora, on także zalega. 

P. K. tiumaczy, że żadnego sublokatora 
nie ma, a mieszkame, z którem łączy go 
wsDóny przedpokój, należy do sąsiada, tak.. 
że lokatora, opłacającego komorne  bezpo-. 
średnio wtaściciełowi domu i już od 10-ciu 
lat. 

Wyjaśnienia te nie trafiają jednak do 
przekonania  funkcjonarjuszowi  miejskiemu. 
Wraca on do pokoju stołowego p. K. i tu 
opisuje bufet. 

Jak się to komu podoba? 
Nachodzi się Bogu ducha winnych ludzi 

po południu, a więc w porze, kiedy już go- 
dziay czynności urzędowych dawno 'ninęły, 
domaga się płacenia urojonych należności, 
gdy się to nie udaje, w zbyt daleko posu- 
niętej gorliwości urzędowej, żąda się, na 
chybił trafił, płacenia należności, co do kt6- 
rych płatnik jest mniej więcej w porządku, 
dooknuje się złośliwie zajęcia mebli, nie da- 
jąc kilkudniowego terminu na zapłacenie po 
datku i wreszcie, opisuje się rzeczy z tytu- 
łu należności, ciążących na kimś zgoła in_ 
nym. 

Wystarczy chyba tego, jak na jeden wy- 
padeczek, 

Dla uzupełnienia obrazka, niech mi wol- 
no będzie nadmienić, że „gorlimy“ sekwe- 
strator miejski nazywa się Górski, a znany 
jest Wilnu z tego, że, jak podawały niedaw- 
no gazety, w chwilach wolnych od zajęć 
służbowych, 'ubi on trudnić się zrzucaniem 
szyłdów ze sklepów,gdzie tego bohaterstwa 
przy ul. Subocz nie tak dawno, w wysko- 
kowym będąc humorze, ż brawurą dokony- 

wał, Mik. 

Dr. med. C. SZAEAD 
przeprowadził się 

na ul. Styczniową 8 Wilno, (róg ul. 
Micaiewicza 30) tel. 187. 

pan jeszcze z 

  

  

  

łach powszechnych na wsi, gdzie lekcje 
nie mogłyby się w tym czasie odbywać z po 
wodu spełniania przez nauczycieli czynności 
komisarzy spisowych. 

— Zakończenie kursu sióstt Pogotowia 
Sanitarnego. Zarząd Wileńskiego Okręgu 
Polskiego Czerwonego Krzyża niniejszym za- 
wiadamia, że w dniu dzisiejszym o godz, 18 
w sali wykładowej Kliniki Ocznej na Anto- 
kolu, odbędzie się akt zakończenia czwarte- 
go kursu dla sióstr pogotowia sanitarnego 
P. C.K. i rozdanie świadectw absolwentkom 
tego kursu, jak również otwarcie piątego kur 
su sanitarnego. 

Absolwentki 4-g0 kursu i kandydatki na 
5-ty kurs proszone są o punktualne przyby- 
cie. 

— Towarzystwo Filatelistów i Numizma- 
tyków w Wilnie, Na zasadzie postanowienia 
p. wojewody wileńskiego z dnia 25_][ 1931 
r. Nr. V 1837/30 wciągnięto do rejestru sto- 
warzyszeń pod Nr. 1368 Towarzystwo Fila- 
telistów i Numizmatyków w Wilnie. — Ze- 
brania odbywają się we środy w godz, 18— 21 w kancelarji Ośrodka W.F. i P, W. ul. 
Ludwisarska. szelkich informacyj udziela za- 
rząd tamże. 

— Zarząd Oddziała Wileńskiego Związku 
Zawodowego Leśników w Rzeczypospolitej 
Polskiej, liczący przeszło 900 członków, na 
posiedzeniu w dniu 20 października | r.b., 
uchwalił opodatkowanie się wszystkich czton 
ków w wysokości pół procentu poborów mie 
sięcznych brutto, poczynając od dnia 1 [isto- 
pada 1931 r. aż do odwołania, na rzecz bez- 
robotnych członków swiego oddziału. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Dziś, we środę ' 

dnia 4 b.m. o godz 6 powtórzenie premie- Ty „Kopciuszka” w oprawie dekoracyjnej W. Makojnika, Z B. Sławińską w roli Kopciusz- 
ka i_J. Wasilewskim — królewicza, Gorące 
Frzyjęcie jakiego doznała wczorajsza premje- 
ra u dziatwy wileńskiej, która bawiła się świetnie, rokuje długie, długie powodzenie „Kopciuszkowi”. Trzecie widowisko „Kop- 
ciuszka* w sobotę o godz. 3. 

We czwartek dnia 5 b.m, przeucieszna 
komedja Tadeusza Łopalewskiego w 3-ch 
aktach „Aurelciu nie rób tego", 

W sobotę dnia 7 b.m. „Dzień październi- 
kowy“ Jerzego Kaisera sztuka w 3-ch aktach, 
w której autor ciekawie porusza problemy 
miłości, która swą sugestywną mocą odnosi 
zwycięstwo nie unicestwione nawet brutalna Siłą przypadku. Sztukę tę reżyseruje p. St. Wysocka. Dekoracje W, Makojnika. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Ostatni występ opery warszawskiej, Dziś w środę 

ŁO W O 

GARŚĆ WRAŻEŃ 
z dwóch odczytów hr. Marji 

Zamoyskiej 
Dwa ciekawe odczyty zapełniły lokał So 

dalicji Marjańskiej po brzegi. | 
Zainteresowanie 'malowało się na twa- 

rzach, jak w krótkiej prelekcji ujmie hr. Za 
moyska ten trudny problem: „Metoda wy- 
mowy i Śpiewu, ochraniająca głos” — te- 
mat wielkiego znaczenia dla nauczycielstwa 
i pre'egentów. 

Ujęte i wypowiedziane było doskonale. 
Poważne i długie studja w: Paryżu u 

prof. Delle-Sedie i dalej u sławnej Viardo- 
Garcia specjalnie dla wymowy tylko, bo 
Viardo wrzeszczała, i wreszcie straciła głos 
z posvodu złej emisji, ale wymowę miała 
nadzwyczajną, dały hrabinie Zamoyskiej 
techniczną wiedzę, bardzo rzeczową i głę- 
boką i z tego wyprowadziła wnioski i zasto 
sowała do wymowy w czterech głównych 
warunkach: 

1) Postawa silna na dwóch nogach; 
2) Oddech głęboki, pełny, przez nos; 
3) Oszczędność w wypuszczaniu odde- 

chu; 
4) jędrność i przesada w wymawianiu 

spółgłosek przy lekkiem zamykaniu samo- 
głosek, oczywiście kierując rezonans na gór 
ne zęby. 

Mała praktyka codzienna tych czterech 
warunków oczywiście skutecznie może 
wpłynąć na dokładność wymowy oraz na 
wytrzymałość prelegenta, przy długich wy- 
kładach. 

Hr. Zamoyska zrobiła żywy pokaz na 
swej osobie, demonstrując zalety, wynikie z 
tej metody. В 

Podziwiač nam trzeba było timbre i siłę 
głosu, zwłaszcza wobec jej 71 lat, które 
nam zaraz podkreśliła. : 

Poglądy, tyczące się śpiewu, były rów= 
nież mocno ciekawe, ale to za szeroki te- 
mat, by go poruszać w sprawozdaniu, Ca- 
ty odczyt ujęty technicznie doskonale, wy- 
powiedziany ze swadą i humorem, był bar- 
dzo serdecznie przyjęty przez audytorjum. 

Cały następny dzień po odczycie hr, Za- 
moyska ofiarowała dta tych młodych pań i 
panien, które tyle godzin codziennie szafują 
swym głosem i wymową, dając im tak ży- 
czliwie te praktyczne rady, celem Za0SZCZę- 
dzenia ich materjału głosowego «wi ciężkiej : 
trudnej pracy pedagogicznej. 

Drugi odczyt odbyć się w lokalu sodalicji 
"natjańskich p. t. „O myśli i dziele hr. Za- 
'moyskiej, założycielki zakładów Kórnickich. 

Przebywaliśmy w krainie najszczytniej 
szych ideałów — dążąc najprostszemi droga 
mi tak, jak generałowa Zamoyska pisała: 
„powinniśmy czerpać natchnienie ze Źródeł 
majwiyższych, aby potem dążyć do doskona 
łości drogami najkrótszemi i najprostszemi”. 

Generałowa Zamoyska, jedna z uajbar 
dziej niepospolitych kobiet, jakie wydała na- 
sza współczesność, uważała , że dążąc do 
odrodzenia społeczeństwa polskiego należało 
kobietę - Polkę odpowiednio przygotować. 
Celowi temu służyć miała ta szkoła dla ko- 
biet, kształcenie mało pogłębić kulturę umy 
słową w dziedzinie prawdy religijnej, jak i 
w zbadaniu poważnem dziejów narodn, w 
dziedzinie praktycznej przygotowąć do jej 
ro'i i to szare, codzienne życie podnieść, 

Generalowa  Zamoyska chciała obudzić 
umysły, otworzyć serca zaprząc ręce do pra 
cy. 

Kiedy przed 50 laty gen. Zamoyska za- 
kładała swoją szkołę, nie było podobnej ani 
w Polsce, ani we Francji, dowiedziała się o 
takiej w Danji, wnet z córką hr. Maria tam 
Wyrusza, by przestudjować na. miejscu i 
co tam dobre, wprowadzić u siebie. 

Znajomość duszy polskiej i temperamen 
tu polskiego doprowadza do wniosku, że 
praca ręczna pomaga zwalczać rąglistość 
myśli, rozwija zmyst rzeczywistości i daje 
radość życia. b 

Praca duchowa, umysłowa į fizyczna do 
piero tworzą nermalnego człowieka 

„Na takich podstawach rozwija i prowa- 
dzi swój zakład w Kórniku, Lubowli, Kalwa 
fii, w Zakopanem, wreszcie w wolnej Pol- 
sce znowu w Kórniku. 

Córka generalowej, hr. Marja Zamovska 
Z pietyzmem i oddaniem kieruje i Gpiekuje 
się wielkiem dzieleni swej wielkiej matki. 

Janina Falewicz. 
PARROT CZE ZTZ TA PIEPRZ TORZE 
dnia 4 b.m. „Borys Godunow'* ze znakomi- 
tym A. Michałowskim w roli Borysa Godu- 
nowa i A. Doboszem w roli Dymitra Samo- 
zwańca, reszta ról w wykonaniu  pierwszo- 
rzędnych sił opery warszawskiej. 

„We czwartek dnia 5 b.m. „Róża” агсу- 
dzielo Żeromskiego, które ściąga codziennie 
tłumy pubiiczności, śledzącej ze wzrastającą 
uwagą, pełną napięcia akcję. Pole do popi- 
su znaleźli p. M. Wyrzykowski, L. Wołłejko, 
W. Zastrzeżyński, M, Szpakiewiczowa, — С. 
Szurszewska, A. Pawlowska i inni, 
SWE Juan Manen mistrz skrzypków wystą.- 

pi w sali konserwatorjum muzycznego na 
koncercie w sobotę 7 b.m, zorganizowanym 
przez wileńskie Tow. Filharmoniczne. Sukces 
jaki Manen osiągnął na ostatnim * koncercie 
był tak wielki, że organizatorzy zmuszeni są 
do powtórzenia lego koncertu — dając tem 
możność ponownego usłyszenia fenomenal- 
nego skrzypka, 

CG GRAJA W KINACH? 
Kino Miejskie: W sidłach zdrajców oraz 

W cieniu piramid. 
Helios: Królowa dancingów. 

Hollywood: Nasze niewinne narzeczone, 
Casino: Nieśmiertelna miłość, 
Światowid: Indviski grobowiec. 
Stylowy — Kapitan marynarki 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Robota „pajeczarza“.  Morgensztejn 

e (Mickiewicza 22), w dniu 2 b.m, nie 
sprawcy skradli ze strychu domu bie- 

poście'ową łącznej 

      

    
Szej 
znani 
liznę męską, damską i 
wart. 1200 zł, 

— Okradzenie składu budowlanego. 
Gulbinowicz Wincenty (Legjonowa 29) do- 
niósł policji, iż w nocy z dnia 1 na 2 bm. 
nieznani sprawcy zapomocą dobranego klu- 
cza dosta się do składu domów  urzędni- 
cżych, budujących się przy uł. Przejazd na 
Antokolu, i skradli 55 sztuk zamków  żelaz- 
nych i 130 klamek mosiężnych do drzwi # 
cznej wart. 425 zł. 

'Urniażowi Wincentemu (Artyleryjska 2) 
w dniu 2 b.m. skradziono ze strychu bieli- 

/ 

_—'ч 

RADJOAMATORZY!! 
KORZYSTAJCIE Z OKAZJI 

F-MA MICHAŁ GIRD ZAMKOWA 20, 
TEL. 16-28 

ZAMIENIA ZUŻYTE AKUMULATORY i BATERJE ANODOWE 

NA NOWE ZA DOPŁATĄ 

ZZ N EN | 

Za spokój duszy 

zt 

Walieara hr. Tyszkiewicza 
zmarłego 28 Października w Krakowie i pochowanego w 

Iwoniczu, odbędzie się nabożeństwo żałobne w Kościele Boni- 

fraterskim we Środę 4 Listopada o godz. 9-ej. 

  

[ Ś.p. Michał Niedek | 
Pracownicy Samorządu wileńsko-trockie- 

go odprowadzili onegdaj na 'miejsce wiecz- 
nego spoczynku długoletniego swego inspek 
tora ś.p, Michała Nied. ka. 

Wilnianin z krwi j kości, karjerę urzędni- 
czą rozpoczął w biurze sejmiku wileńskiego 
w r. 1922, poczem pełni funkcję sekretarza 
sejmiku, następnie zastępcy inspektora samo- 
rządowego, wreszcie awansuje na inspektora. 
Piastował cały, szereg godności spałecznych. 
Byt wwiceprezesem L.O.P,P., przewodniczą- 
cym pow. komitetu B. B, i tt d i 
centr. Zw. Prac. Samorządów Pow, i td. i 
t.d. Posiadał własny autorytet, co miało wiel 
kie znaczenie w ci pracy samorządo- 
wej. Był wzorem tej pracy, Słaby jednak or- 
ganizm nie wytrzymał. 

w pogrzebie wzięli udział liczni repre- 
zentanci wszystkich gmin powiatu, któremu 
Zmarty poświęcił swe życie i zdrowie, osie- 
rocając żonę i siedmioletnie dziecko. Poszedł 
wi zaświaty w 31 roku życia, 

Cześć Twej pamięci! 

  

   

  

J. Hopko. 

BUDŻET POWSZECHNEGO ZAKŁA- 
DU UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH 

na rok 1932. 
Po trzydniowych obradach zamknię 

ta została w 31 październiku Sesja Ra- 
dy Nadzorczej P.Z.U.W. Przedtožony 
przez dyrekcję Zakładu projekt budże- 
tu za rok 1932, uwzględniający ciężką 
sytuację właścicieli nieruchomości i o- 
graniczający wydatki administracyjne, 
został prawie bez zmian aprobowany. 
Rada przyjęła do wiadomości zarządze 
nia Dyrekcji o dalszych obniżkach od 
stycznia 1932 r., szacunków nierucho- 
mości, co w rezultacie obniży składkę 
z 67.5 miljonów złotych w roku 1931 
do 60 miljonów złotych w roku 1932. 

Wydatki na administrację, mimo po 
ważniejszego zmniejszenia sumy  skła- 
dek, określono na około 18,5 proc. Na 
zasiłki dla straży ogniowych, propagan 
dę budownictwa ogniotrwałego, nagro 
dy za wykrywanie podpalaczy, subwen 
cje dla samorządów i t. p. przewidzia- 
no kwotę 2.375.000 zł., wobec 3.850 
tysięcy w roku 1931. 

Upoważniono naczelnego dyrektora, 
z oszczędności. kosztów administracyj- 
nych, przeznaczyć z budżetu 1931 r. 
sume zł. 10,000 na rzecz bezrobotnych, 
i z budżetu 1932 r., na tenże cel 20,000 
zł. Nadto do zatrudnienia, przy nadzwy 
czajnych robotach czasowych i sezo- 
nowych, uchwalono używać w pierw- 
szym rzędzie bezrobotnych  żywicieli 
rodzin. 

L0666063863866 
TrieuryA MROTT'a 

Wiainie WICHTERLEGO 
DREVERA I „UNIA* 

Żmijki krajowe i zagraniczne. 
Grzecohtki (treszczotki) i trieury do 

siemienia Inianego 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

4nę damską, męską i 
wartości 350 zł. 

= Zatrzymanie złodziei, — w 
związku z kradzieżą w dniu 8 lipca rb. gra- 
mofonu z 40 płytami, torebki damskiej, port- 
iela skórzanego i innych rzeczy na ogólną 
sumę 900 zł. na szkodę Wojciechowskiego 
Stanisława (Piłsudskiego 29) ustalono, że 
kradzieży tej dokonali Krasiewicz Józef (Pił- 
sudskiego 18) i Astrarnowicz Kazimierz, bez 
stałego miejsca zamieszkania. Złodzieje do 
kradzieży przyznali się, oświadczając, że gra 
mofon sprzedali Bastomskiemu Izaakowi- 
Ickowi, zam, w Sorok-Tatarach, pow. wil.- 
trockiego, u którego gramofon znaleziono i 
zwrócono poszkodowanemu, й 

— Na Tatarskiej było samobójstwo. 
Jak się okazało Rozmyślewiczówna Ma 
tia, pracowniczka szpitala Św. Jakóba, 
zam. przy ul. Tatarskiej 12, pozbawiła 
się życia przez wypicie nieustalonej 
trucizny. Przyczyna samobójstwa za 
wód miłosny, o czem świadczy list. 

BUDSŁAW 
— śmierć 100-letniej starusz- 

ki, Podczas kąpieli w łaźni we wsi Habitace, 
gm, budsławskiej upadła i wskutek wstrzą- 
su mózgu natychmiast zniarła 100-letnia Eu- 
genja Nadelska. 

Lis Z POGRANICZA 
— Konierencja z bolszewikami. — Na 

odcinku Dziśna odbyła się konferencja gra- 
niczna w sprawie wydania dezerterów obu 
stron. Strony doszły do porozumienia, 

— Zbiegowie. W pobliżu Wi- 
lejki zbiegło na nasze terytorjum 9 ro 
dzin włościańskich z Bolszewji. 

— Likwidacja obozu kon- 
centracyjnego w. Worniach. 
Z pogranicza litewskiego donoszą, że 
stynny obóz koncentracyjny dla prze- 
stępców politycznych w Worniach zo- 
stat zlikwidowany. 

Litwini przenieśli wiežniow do in- 
nych więzień, zaś gmach oddano na 
koszary. ‚ 

  

  

pościelową, łącznej 

  

SPORT 
BIEG MYŚŁIWSKI NA ŚW. HUBERTA 

Wczoraj, jako w dzień św. Huber- 
ta, odbył się tradycyjny bieg. myśliw- 
ski zorganizowany przez 3 DAK i 7 
szwadron pionierów, w którym wzię- 
ły udział znane nasze sportsmenki pp. 
Benisławska, Chrzanowska, Kobyliń- 
ska, Kempistowa, Korsakówna Minkie- 
wiczówna, Paprocka, Staniszewska i 
Zawadzka, oficerowie 3 DAK z płk. 
Filipowiczem na czele, rtm. Twardow- 
ski, dowódca szwadronu pionierów »- 
raz szereg zaproszonych gości. 

Na starcie za rogatką w Pośpieszce 
stanęło ogółem 26 koni. Trasa biegu 
urozmaicona przeszkodami prowadziła 
przez tor wyścigowy na Pośpieszce w 
kierunku na Niemenczyn. Mastrował 
rtm. Twardowski, któremu należy się 
uznanie za wybór ciekawej i urozmaico 
nej trasy. Kontrmastrem był płk. Fili- 
powicz. 

Pogoda względnie dopisała, nie by 
ło bowiem ani deszczu ani śniegu, cze- 
go można było się spodziewać wobec 
gwałtownego pochodu zimy. Jak mó- 
wiono, aura Dyta angielska, mgła sil- 
na zmniejszała pole widzialności, do- 
dając specyficznego uroku tej sporto- 
wej imprezie, i 

Bieg został zakończony pogonią za 
lisem, którego złapała dzielna amazon- 
ka p. Marja Zawadzka na kl. „Obyta“. 
Lisem był por. Szabliński. 

Po ujęciu lisa zawodnicy spędzili 
kilka miłych chwil, dzieląc się wraże- 
niami i spożywając doskonały bigos, 
którym podejmowali gości 3 DAK i 7 
Szwadron Pionierów. Na pamiątkę bie- 
gu wszyscy uczęstnicy otrzymali pięk- 
ne podkówki. 

CO BĘDZIE Z HOKEJEM 

Zbliża się zima. Słychać coraz częściej o 
przygotowaniach, czynionych przez  narcia- 
rzy, natomiast o hokeistach ani słuchu, Ma- 
"my przecież kilka drużyn z przodującą AZS. 
O tą drużynę, a raczej jej fos, chodzi nam 
głównie, gdyż kilku jej zawodników (Go- 
dlewscy i Wiro-Kiro), należeli do zespołu 
reprezentującego Polskę w spotkniach mię- 
dzynarodowych, a pozatem jest przecież nasz 
mistrz, 

Sprawa przedstawia się nieświetnie. Dru 
żyna ma poważne kłopoty materjalne, a cho 
ciaż jest wyekwipowana należycie, nie mo- 
że sobie pozwolić na wyjazdy np. do Kato- 
wic, 

W celu zapewnienia drużynie możności 
wizięcia udziału. w rozgrywkach o mistrzo 
stwo Polski, czynione są pewne kroki, 0 
czem zresztą przedwcześnie pisać. 

Ogėinopolski program hokejcwy przed- 
stawia się dość bogato. 7i 8 grudnia turniej 
w Kotowicach z udziałem drużyn zagranicz- 
nych, 27 i 28 grudnia mecz Berliner Schlitt- 
schuh Club z repr. Polski i Warszawy. 

Od 1—6 stycznia turniej 6 narodów W 
Krynicy (Austrja, Czechy, Węgry, Francja, 
Rumunja i Polska). i 

20 stycznia wyjeżdża nasza reprezentacja 
przez Berlin, Paryż, Londyn, Nowy York do 
Lac Plaside na Olimpjadę zimową. 2 

Po drodze rozegra szereg spotkań, a 
więc w Berlinie, Paryżu, Londynie, a ponad 
to 3 miecze w Ameryce. Ч 

Na treningi do Katowic powołani zosta- 
ną, jak zapewnił kapitan związkowy: 

AZS. — Warszawa: Adamowski, Tupal- 
ski, Kowalski. 

Polonia — Warszawa: Krygier. 
WKS. Legia — Warszawa: Przeždziecki, 

Szenajch, Materski, Sachs. 
Pogoń — Lwów: Sokołowski. 
AZS. — Poznań: Ludwiczak. 
Toruński klub: Stogowski, 
Cracovia: Kowalski, Piątkiewicz. 
AZS: — Wilno: bracia Godiewscy. 
Udział Tupalskiego jest b. wytpiiwy. 
Mimo tych zapewnień dotychczas bra- 

cia Godlewscy nie zostali powiadomieni © 
wstawieniu ich do reprezentacji. (t) 

RADJO WILEŃSKIE 
ŚRODA, DNIA 4 LISTOPADĄ 1931 r. 

11,40 Koniunikat i sygnał czasu z War- 
szawy. 

12,10 Komunikat meteorologiczny 
14,05 Muzyka z płyt. 
15,20. „Mała skrzyneczka” -— listy dzie- 

ci omówi Ciocia: Hala. 
15,45 Koncert. dla. młodzieży (płyty). 
16,20 „Czy, wychowawcy mają karać, 

czy nie karać?" — Gdczyt ze Lwówa wy- 
głosi prof. Dąbrowski. ' 

16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 
16.55 Lekcja angielskiego z Warszawy. 
17,10 „Kulisy : tło aktu 5-go listopada" 
odczyt z Warszawy wygłosi W. Lipiński. 
17,35 Koncert z Warszawy. 
18,50 Chwilka strzelecka, 
19,00 „Z podań żmudzkich'* 
19,15 Muzyka z płyt. i 

„19,20 „O znaczeniu i technice spisu lud. 
nošci“ — odczyt wygłosi komisarz spiso- 
wy Wiktor Piotrowicz. 

19,45 Prasowy dziennik radjowy z War 
szawy. Е { 

20,00 Odczyt muzyczny ze l.wowa.. 
20,15 Piosenki w wykonaniu polskich re- 

wellersów (transmisja z Warszawy). 
21,00 Kwadrans literacki z Warszawy, 

(Artur Górski). 
21,15 Koncert kameralny w wykonaniu 

Kwartetu Drezdeńsk:ego (Transmisja z Wa 
szawy).. 

22,15 Muzyka z płyt. 
taneczna. 
22,45 Muzyka z płyt. 
23,30 Muzyka taneczna z Warszawy, 

-- odczyt 

Piosenki i muzy- 
ka 

  

 



NOWE-TROKI 
— Konki przysposobienia rolniczego. 

W dniu 28 M. rb. odbyia się tutaj wysta- 
wa kdnkursów przysposobienia rolniczego, 
zorganizowana staraniem powiataąwego ko- 
mitetu przysposobienia rolniczego na pow. 
wilensko-trocki. 

Na wystawę przybyła młodzież z SMP: 
Stare Troki z ks. proboszczem  Stefanowi- 
czem na czele, Rykonty z ks. proboszczem 
Samosionkiem, Landwarowa, Białej Waki i 
Nowych Trok, oraz jeden zespół gospoda- 
rzy samodzielnych. Wystawie patroncwa- 
li: ks, dziekan Malukiewicz i ks. Wieliczko 

"Piotr. 
Dzięki temu, że wystawa została urzą - 

dzona mw doroczny jarmark w Nowych Tro 
kach, ściągnęła tłumy zwiedzających. 

Powiatowy komitet P, R. byt reprezento- 
wany przez powiatowego agronoma Wasi- 
lewskiego Stefana i p. Żywieckiego Edwar- 
da, oraz przedstawicie'i Związku Młodzieży 
"Polskiej w Wilnie. 

" Honorowe dyplomy za pracę w P.R, о- 
trzymali: ks. Stefanowicz Ludwik, — pro- 
boszcz ze Starych Trok, ks. Samosionek Mi- 
chał — proboszcz z Rykont i ks. Wieliczko 
Piotr z Nowych Trok. 

Młodzież otrzymała nagrody gar 
„P-ń. 

LICZUNY 
Powiat Wieleńsko-Trocki. 

Gmina Podbrzeska 
— Koło Gospodyń Wiejskich i przedszko 

le w Liczunach. Liczuny — to biedna wieś, 
leżąca o kilkaset metrów od linji granicznej 
litewskiej, Wieś ta w gm. podbrzeskiej od- 
legła od wszelkich ośrodków życia kultura! - 
nego i zda”się zapomniana. Do miasteczka, 
gminy i kościoła 12 km, złej drogi — to też 
wieś pozbawiona jest wszelkiej opieki spo - 
łecznej i organizacyjnej. 

Żaden instruktor czy to przysposobienia 
- rolniczego, czy wojskowego nie dotarł tam 

nigdy, nikt nie rzucił myśli zorganizowania 
straży pożarnej czy też kółka rolniczego — 
a wieś tnwała życiem z przed lat kilkudzie- 
sięciu, w wielu wypadkach w kurnych cha 
tach, w  biernocie umysłowej, bez śladu 
zmian, jakie zaszły w duszy wsi w okre - 

- sie powojennym, jednoklasowa szkoła nie 
zdołała jeszcze wywrzeć wpływu na miesz 
kańców, a wieś aż się prosi o opiekę, gdyż 
w tym roku właśnie nastąpiła komasacja i 
w ciągu lat trzech przejdą gospodarstwa na 
kołonje. 

Na wieś tę zwróciła uwagę powiatowa 
sekcja Kół Gospodyń Wiejskich pow. wi- 
leńsko-trockiego, organizując tam Koło Go 
spodyń Wiejskich. Wkrótce potem stowarzy 
szenie zjednoczonych ziemianek przy współ 
udziale Wileńskiego Towarzystwa Organiza 
cyj i Kółek Rolniczych założyło tam przed 
szkołe z dożywianiem 'dzieci. Przedszkole to 
utrzymywane jest z własnych funduszów 
Stow. Zjednoczonych Ziemianek oraz do- 
rywczych ofiar, (Korpus Ochrony Pograni- 
cza, Wydział Opieki Społecznej woj. wileń- 

, skiego, gmina i in.). * 
Wiosną otrzymało przedszkole z sum To 

 warzystwa Wychowania Przedszkolnego na 
siona i flance warzyw. Urządzono więc przy 
przedszkolu pokazowy ogródek warzywny, 

-w którym dzieci miały swe działki. Plany 
bvły dobre, a co ważniejsze — zasmakowa- 
ły dzieci w nowych, nieznanych im dotych- 
czas pomidorach, fasoli strączkowej, a już 
największem powodzeniem cieszyły się 
rzodkiewki. 

= Obecnie marzą o rozpianowaniu nowych 
swych działek, na których znajdzie się miej 

„sce i na powiększony warzywnik i na owo 
ce jagodowe: porzeczki, truskawki i in. tak 

_ bardzo przez instruktorkę zachwalane, Zna- 
"_ fazły już nawet w pobliżu źródło nabycia 

‚ — sadzonek. 
; Gorzej jest z drzewkami  owocowemi, 
gdyż więcej nakładu na to trzeba, a pienię- 
dzy brak. Koło Gospodyń Wiejskich posta- 
nowiło w tej sprawie zwrócić się z prośbą 

„do Komitetu Opieki nad Wsią Wileńska pod 
kierownictwem p. premjerowej Prystorowej 
by uzyskać możność otrzymania drzewek. 

I wielu jest już chętnych  poczynienia 
zmian na lepsze, możnaby chęci te w czyn 
wprowadzić, ale często brak znajomości rze 
czy, a wobec zredukowania sił instruktor- 
skich WTO i KR częstszy przyjazd instruktor 
ki jest uniemożliwiony. I przykro tej ludno- 
ści którą się rozbudzito, której się zaufanie 
zjednało obecnie nie przyjść z pomocą. A 
gdy tej pomocy nie będzie — to wieś wróci 
do tego samego stanu, w jakim trwała. Cóż 

"na to odnośne władze? Obserwator, 

GŁĘBOKIE 
> — Stostnki gospodarcze powiatu dziś - 

nieńskiegc pod znakiem dodatnim. Pawiat 
' dziśnieński tem się wyróżnia, że nie posia 

da prawie bezrobotnych. Naprzyklad. mia- 
sto Głębokie nie posiada ani jednego zare- 
jestrowanego bezrobotnego. Pewien odsetek 
tych nieszczęśliwców znajduje się у 
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K. Gerzuchowskiego 

    

„Kto był mordercą? 
‚ — Wyjeżdżam na jedną tylko noc 

i jadę incognito, jak królowa. Nikt nie 
będzie wiedział, że wyjechałam z Fran 

cji. Ale, jak myślisz, poco ja tam iadę? 
— Nie przypuszczam, żeby dla roz- 

rywki. W Londynie styczeń jest najgor 
szym miesiącem! Masz jakąś sprawę? 

; — Naturalne. 
Tancerka wyprostowała się i rzu- 

ciła wyzywające spojrzenie: 
_ — Powiedziałeś, że nikt niema wła 

dzy nad „Pułkownikiem*, ale mylisz 
się mój drogi. Masz przed sobą kobie- 
tę, która ma dosyć odwagi i sprytu, aby 
móc powstać przeciw jego planom. Czy 

_ pamiętasz sprawę z bryłantami de-Bor- 
se'a? : 

— — Ja myšlę! To było przed wojną 
w Kimberley. Nie brałem w tem udzia- 
łu i nie znam wszystkich szczegółów. 
Nie wiem z jakiej racji przytłumiońo tę 
sprawę, władze nie dopuściły do :02- 
głosu. To był tłusty kąsek, jeśli mnie 

* pamięć nie zawodzi! 
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34 LOTERIA PAŃSTWOWA 
GŁÓWNA WYGRANA milj on zł. 

Ogólna Suma Wygranych 32.000.000 

Kup 105 w szczęśliwej koiekturze 

Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą 
Należność P. K. O. Nr. 80365 po otrzymaniu losów. 

nie, jednakże fakt ten wypływa nie z samej 
czystej natury bezrobocia, lecz z ogólnej 
biedy, panującej w Dziśnie, jako av mieście 
umarłem d'a życia handlowego. Dlatego to 
pomoc Starostwa tego powiatu dła bezrobot 
nych ogranicza się do udzielania zasiłków 
dla najbiedniejszej ludności tego miasta, do 
tkniętego straszną klęską powodzi, Przezna- 
czona na ten ceł suma nie została jeszcze 
całkowicie rozchodowana i w najbliższym 
czasie Starostwo w Głębokiem będzie wypła 
cało dałsze zapomogi. Powiat dziśnieński 
wyróżnia się również z pośród innych krcso 
wych powiatów pod względem komasacji, 
która tutaj 'ma stosunkowo znaczne powo- 
dzenie — ludność chętnie poddaje się tej re- 
formie rolnej, pod warunkiem odłożenia ter 
minu spłat pożyczkowych. 

Pocieszającym objawem jest polepszenie 
się konjunktury gospodarczej, a mianowicie 
fakt intensywniejszego wpływania podatków 
do kas skarbowych. Wpływa na to pod- 
wyższenie cen rynkowych na produkty rol 
ne: np. żyto z 2 zł. 50 gr. podniosło się na 
3,60 zł. Wielka pomoc okazuje tutejszej go- 
spodarce wojsko, które zakupuje aż do sty 
cznia z całego powiatu owies. 

Wšlad za polepszeniem doli gospodarza 
idzie wydatniejsza ofiarność na bezrobot- 
nych, Już w najbiższych dniach Głębokie 
będzie mogło wysłać na ten cel kilka wago- 
nów kartoili. Opóźnienie ssypki zawdzięcza 
się tylko wczesnemu mrozowi, który Ściął 
tutejsze młotniste i słabo zabrukowane «ro 
g. Ta właśnie sprawa okropnych dróg i za 
niedbane meljoracje są największą bołącz- 

ką powiatu. Peregrinus. 

OSZMIANA. 
— Z działalności straży pożarnych po - 

wiatu oszmiańskiego, Kilkomiesięczny okres 
bardzo intensywnej pracy straży pożarnych 
okręgu oszmiańskiego zakończony został w 
dniu 25 10. rb. zawodami okręgowemi i 6r- 
ganizacją Związku Okręgowego. 

Pomimo niebardzo dobrze zapowiadają- 
cej się pogody, na zjazd przybyło 8 drużyn 
ćwiczebnych oraz delegaci 11 straży. 

O godzinie 8,45 p. o. instruktora pożarni 
czego okręgu oszmiańskiego p. Beperszcz 
złożył raport zastępcy starosty p. Sylwestro 
wiczowi, poczem przybyłe na zjazd drużyny 
wraz z delegatami udały się do kościoia na 
nabożeństwo. 

Po nabożeństwie odbyło się pod przewod 
nictwem starosty p. W. Suszyńskiego orga- 
nizacyjne zebranie Związku Okręgowego, na 
którem po wysłuchaniu zagajającego prze- 
mówienia p. starosty i referacie wojewódz- 
kiego inspektora straży pożarnych, przyjęto 
statut Związku Okręgowego i dokonano 
wyborów! zarządu Związku oraz komisji re- 
wizyjnej. 

W skład zarządu wybrani zostali jedno- 
głośnie: p.p. nadleśniczy Kułesza, prezes stra 
ży oszmiańskiej inż, Strugacz, inspektor Sa- 
morządu gminnego j. Stankiewicz, komen- 
dant P.P. Nowochoński, inspektor szkolny 
Drews, burmistrz m. Oszmiany Zubie* j sek 
retarz gminy graużyskiej Goślinowski. 

Do komisji rewizyjnej weszli: p. p, ks. 
dziekan Holak, Dworakowski Mikołaj i Leś- 
niewski Kazimierz, na zastępców p .p. Be- 
ker i Kalisiewicz Czesław. 

W zawodach zespołowych, podczas któ- 
rych sędziowali p. p. kmdt, Nowochoński i 
instruktorzy Pawłowski i Strygor, zdobyły 
pierwsze trzy miejsca następujące straże: 
1 -sze miejsce — ochotnicza straż pożarna 
w Smorgoniach, 2-gie miejsce — ochotni 
cza straż pożarna w Sołach, 3-cie miejsce— 
ochotnicza straż pożarna w Graużyszkach, 
jednym punktem przed strażą bieniuńską i 
krewską. 

Po ogłoszeniu wyników zawodów i wrę 
czeniu nagród przez starostę p. Suszyńsiego 
wszyscy udali się na dobrze zasłużony, 
skromny posiłek, podczas którego w miłym 
i podniosiym nastroju wygłoszono szereg 
przemówień, ilustrujących uznanie dla doko 
nanej przez straże pożarne pracy, oraz opie 
kę, jaką straże pożarne pow. oszmiańskiego 
ze strony władz państwowych, samorządo- 
wych i związkowych w czasie pracy dozna- 
wały. 

  

Świat — jr .44 — Numer morski, zawie- 
ra sporo pięknych ilustracyj i artykuły dr. 
F. Hilchena, St. Malessy, T. Toeplitza, P. 
Salmonowicza, E. Czekalskiego, W. Grubiń- 
skiego i w, in. Na okładce fot, M. Fuksa 
„Na polskim okręcie” 

    
   

   
   

GRYWA 

Odbiera 

ZAMKOWA 9. 

— Sto tysięcy funtów! Załatwili się 
z tem dwaj nasi, pod / kierownictwem 
Pułkownika oczywiście! Był to mój 
pierwszy występ. Miałam polecenie pod 
sunięcia kilku brylantów de-Berse'a do 
walzki dwóch młodych panów, którzy 
właśnie wrócili z Kimberley,wioząc bry 
lanty, zdobyte gdzieś w podróży. W ten 
sposób wszelke podejrzenia zostały z 
nas zdjęte. 

— Sprytnie! -— pochwalił „hrabia”. 
O, „Pułkownik* jest bardzo chytry, 

ale i ja nie jestem tępa! Spełniłam swo 
ja rolę doskonale, ale zrobiłam coś je- 
szcze, czego Pułkownik nie  przewi- 
dział. Zachowałam kilka brylantów, 
przywiezionych przez _ młodzieńców. 
Dzięki nim mogłabym z łatwością do- 
wieść, że ci dwaj młodzieńcy nie mieli 
nic wspólnego z rabunkiem i De-Ber- 
se'a. A gdyby dawiedzionem zostało, 
że obaj młodzi podróżnicy byli niewin- 
ni, wówczas sytuacja Pułkownika bę- 
dzie zachwiana. Rozumiesz? Z łatwo- 
ścią można będzie wzbudzić podejrze- 
nia w jego kierunku. Milczałam przecz 
kilka lat, ale starannie przechowywa-go. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„NIEŚMIERTELNA MIŁOŚĆ" 

„Casino“, 
Filnėw wojennych mieliśmy sporo. Ostat 

nio powtórzono „Na zachodzie bez zmian”, 
teraz znow „Casino“ daje „Niešmiertelną т 
tość”, której osnową jest również wielka woj 
na. 

Eskadra angielska przyczaiła się w za- 
padtej francuskiej mieścinie, Mała, figlarna 
Francuzeczka jest radością i pociechą žyją- 
cych pod grozą Śniierci lotników. Przy od- 
głosie zbliżającej się wojny rośnie miłość, 
jak piękny polny kwiat w przydrożnym ku- 

rzu.. Para bohaterów — Colleen Moore i Ga- 
ry Cooper jest wyjątkowo dobrze dobrana. 
Ona — żywe srebro, pół-dziecko, naiwne i 
szczere, on — wysmukły, muskularny 
właśnie taki — ideał dziewczęcych snów! — 
Razem są jak piosenka o miłości — najpierw 
beztroska, wesoła, potem rzewna i tęsknią 
ca, wreszcie oma! nie tragiczna! 

Film jest ładny. Treść ujęta pomysłowo 
w interesujące wstawki. Lotnicze wyczyny i 
walki powietrzne są emocjonujące, Konstruk 
cja filmu jest tak wykonana, że zaintereso- 
wanie rośnie równocześnie z napięciem uczu 
ciowem aby zakończyć się współcześnie har- 
monijnym akordem. 

Poruszališmy niejednokrotnie kwestję cho 
dzenia do kina na pierwszy senas, Wiele jest 
osób, którym czas ten (godz. 4—6) dogadza 
Dlaczego więc siedzieć wieczorem w dusz- 
rej sali, gdy można mieć na pierwszym sean 
sie czyste powietrze i... tańszy bilet! 

Muzyka jest ta sama, bo dźwiękowce nie 
obdarzają nas chroniczną przyjemnością kin 
niemych t.zn. wystukiwaniem na fortepianie 
przez pierwszy seans. Choć mówiąc szcze- 
rze także i to ma swój urok, a często na- 
wiet bywa lepsze cd grzmiących „ilustracyj 
'"muzycznych"T Zależy od nastroju! Tad. C, 

Łe W O 

SKLEP FUTER 
i pracownia kuśnierska 

przy ul. N 
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66 Nad program 0 progi 
M IEJSKI Е 1931 r. od godz. 4—6 „W sidłach zdrajców „Wybuch maszyny piekielnej" 

ł £6 cudna epopeja miłosna na tle przepięknych kra- 
SALA MIEJSKA | godz. 6 — 8 — 10 w. „W CIENIU PIRA MID jobrazów Egiptu. Nad program: „Raj małżeński" 
Ostrobramsko 5 Koncert, orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. Ceny Miejsc balkon 30 parter 60 Kasa czynna odg, 330 do 10 w 

Dźwiękowe Kinó Potęzny współczesny Przebój Dźwiękowy 5 и ы 

ramat obyczajowy z życia ot „AELIOS“ | BROLOWA BANCINGOMW LSY Z weg 
ul. Wileńska 23. | | Mae Clarke. Melodyjne cudowne pieśni. Upojenie tango. Wytworny blues. Dodatki džwiekowe. Na 1-szy seans 

Tel. 926. ceny zniżone. P czątek o g. 4, 6, 8 i 10.15. Następny program: Polski superprzebój dźwiękowy „10-clu z Pawiaka* 

KINO PREMIERA! Przepiękne Dźwiękowe Arcydzieło Filmowe. 

HOLLYWOOD NASZE RIEWIKNE NARZECZONE 
Mickiewicza 22 w rolach głównych ulubienica wszystkich pikantna Joan Grawford, prześliczna Anita Page, Dorothy Seba- 

tel, 15-28 stjan I Robert Montgomery. Nad program: Adrakcje dźwiękowe.   Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20, w dnie świąt. o g. 2-ej. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

  

DŹENĘKO wi KAD 

CGIINE 
PREMIERA! Wielki przebój dźwiękowył 

bohaterstwo 
Najpotężni:jsze arcydzieło miłośne! 
lotników! 

Miłość i 

NIEŚŃIERTELKA ŃIŁO©ŚĆ 
Dramat potężnego uczucia na tle Wielkiej Wojny. W rolach gł. Colleen Moore oraz Cary 

  

  

WIZLKA 47. tel. 18-41 Cooper. Nad progrem: Dodatek dżwiękowy „Foxa*. Dla młodzieży dozwolone. 
Początek o godz. 4, 6,8 i 10.30, w dnie Świąt. o g. 2-ej. Na 1 szy Seaas ceny zniżone. 

Dziś rekordowy przebój > 4 

Se "największy film Świata IRE 3 BCE ROBOWIEC 

„SWIATOWID" 

Mickiewicza 9. 
Nowa edycja nieśmiertelnego arcydzieła! Wielka epopea miłości i poświęcenia. W rol. gł. 7 asów ekranu: 

Mia May, Conrad Veidt, Lia de Putti, Bernerd Goetzke, P. Richter, Erna Morena i Olaf Fiord. 
  

Fabryka | sktad mebii 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. odpa 

line, uł Tatarska 20, dom włazny, 
Istnieje od 1843, 

Jačalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
Sóżka niklowane i angielskie, kreden= 
my, stoły, szały, biurka, krzesła dęba- 
we i t p, Dogodne wernoki i na rety. 

Wiicze kły 
Z ODRODZENIA 

W piątek, dn. 30 października r. b., o go- 
dzenia. W piątek 30 października rb. o go- 
dzinie 7 wiecz. odbyło się organizacyjne ze- 
branie seniorów Odrodzenia. Tymczasowy 
zarząd tworzą: p. mecenas Zmitrowicz Jó- 
zet (prezes) oraz magister Józef Święcicki, 
jako sekretarz, Pozatem wyłoniono komisję 
złożoną z trzech osób: ks. Meysztowicza, dr. 
Swianiewicza : mgr. Rusieckiego Bernarda, 
mającą na celu opracowanie wytycznych dla 
dalszej pracy Stowarzyszenia Senjorów 
„Odrodzenia. 

GIEŁDA PRASOWA 
Poniedziałkowa Uielda Prasowa, na któ- 

rej przewodniczył Kol, Prezes H. Dembiński, 
miała bardzo ożywiony charakter, Załatwio- 
na została ostatecznie sprawa normalnie uka 
zujących się dodatków w miejscowej prasie. 
Liczny napływ artykułów i sprawozdań do< 
wodzą, że Giełda Prasowa była palącą po- 
trzebą w naszem życiu akademickiem. 

Giełda Warszawska 
z dnia 3 listopada 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

  

Dolary 8,86 i pół 8,88 i pół 8,84 pół 
Belgja 124,28 — 124,59 — 123,97 
Gdańsk 174,50 — 17493 — 174,07 
Holandja 359,40 —- 360,30 — 35850 
Londyn 33,05 — 32,70 — 32,78 
N.-York kabei 8,923 — 8,943 — 8,903 
Paryż 35,03 — 3512 — 34,94 
Praga 2640 — 2646 — 26.34 
Szwajcarja 174,05 — 17448 — 173,62 
Berlin w obrotach pryw. 211,50 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. pożyczka budowlana 31—32 
4 proc. inwestycyjna 76,50—76,75 
4 proc, inwestycyjna seryjna 82 
5 proc. konwersyjna 41 
5 proc. kolejowa 36 
6 proc. dolarowa 60—-61,25 
7 proc. stabilizacyjna 57—58—56,75 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje B 

G. K. 94, 
Te same 7 proc. 83,25. 
8'proc. obl bud. BGK 93 
8 proc. L. Z. warszawy 66,50—65—65,25 
8 proc. Łodzi 63 
8 proc. Piotrkowa 57--57,50 

10 proc. Radomia 67,50 
8 proc. Kielc 54,50. 

A СО. K 
B. Polski 110, Wegiel 18. Pocisk 1,06 

fold) sezonų HadljoWoga! 
Aparat radjowy zasilany wprost z sieci (typ ES Il) 

Nie potrzebuje akumulatora i baterji 
z trzema lampami i 
głośnikiem Philipsa tylko zł. 350.— 

zagraniczne stacje na głośnik! 

Wyłącza stację wileńską. Żądajcie demonstracji u siebie w domu 
Dogodne warunki spłaty. 

T-wo ELEKTRIT “° wiłeńska 24 
tel. 10-38. 

  

łam moją broń! Teraz godzina moja 
wybiła i będę žądala porachunku! 
Wierzaj mi, że Pułkownik zblednie, kie 
dy usłyszy cyfrę, którą ja nazwę. 

— Bardzo to sprytnie obmyślone! 
— mruknął „hrabia. — Czy masz te 
brylanty przy sobie? 

Oczy iego zaczęły biegać niespokoj 
nie po garderobie. 

Nadina roześmiała się: 
— O, czyż myślisz, że jestem taka 

głupia? Nie, brylanty znajdują się w 
miejscu zupełnie pewnem i nikomu nie 
przyjdzie do głowy szukać ich tam! 

— Wiedziałem, że jesteś rozumna i 
ostrożna, moja droga, ale obawiam się, 
że unosi cię wyobraźnia: Pułkownik nie 
należy do ludzi, którzy się przestrasza- 
ją i przyjmują ultimatum. * 

— Ja się jego nie boję. Jedyny czło 
wiek, którego się bałam, umarł dawno. 

— Miejmy nadzieję, że nie zmart- 
wychwstanie, uśmiechnął się „hrabia. 

— Co chcesz przez to powiedzieć? 
— drgnęła zaniepokojona. 

Przestrach pięknej tancerki zdziwił 

  

Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„STYŁÓWY"” 
Wielka 36   
  

LOSY 
do 1-ej KLASY 24 Polsk. 

Państw. Lot. Klasowej 

do nabycia w słynnej, najszczęśliwszej 
i najpopularniejszej kolekturze 

H. MINKOWSKI 
WILNO, NIEMIECKA 35. 

miłości i 

minut strachu. 

EEK RZEZ 

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

przeprowadziła się ul. 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
binet kosmetyczny, u- 
suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw- 

ki, kurzajki, wypadanie 

  

Tel. 13-17, Konto PKO 80.928. Centrala: Warszawa, Siono 

Nalewki 40. Oddziat w Lidzie, Suwalska 44, — “ ы 

SZANSE SĄ KOLOSALNE | Zlro dę ex 
1000 losów, obecnej loterji jes AC ; konaor- 

Šo na Wh 80 000 šios wygrywa, oraz mwnaje, doskonali, odszwie- 

JI rza usuwa braki i . 
25 РЕЕМ 

BŁ © di6 

Kosmetyki GŁÓWNA WYGRANA zł.1.000.000)| mz; Cedź 
CO DRUGI LOS WYGRYWA 4. Hryniewiczewej, 

| Cena: 1|4—10 zł. |—— 

  

  
| jr 40 zł. 

  

Ciągnienie już 19 i 20 listopada r. b. 
Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotna poczta 

UWAGA! Wypłacamy wszelkie wygrane zeszłej 5-ej klasy 

oraz zam'eniamy stawki na nowe losy. 

Ogólna urzędowa tabela wygranych do przejrzenia w naszej 
kolekturze, 

AAS ESI TK TN INKVA TOKS 

Pena: księgowo- 1 

LEKARZE gautystyka | kalkulacja 
—może przyjąć pracę 

CZYTELNIA OKRĘŻNA 
„POSTĘP" 

Dostarcza lektury wyborowej na naj- 
tańszych i najdogodniejszych warunkach. 

Czytelnie „POSIĘP* zaopatrują czy- 

telników w dzieła powieściowe, historycz= 

ne, literackie, pamiętniki, monograłje etc. 
tak iż każdy należący do tej Czytelni 

Okręžnej jest pewny, Że przeczyta wszyst- 

kie książki dobre, ciekawe, i literacko- 

wartościowe a zgodne z zasadami nauki 

katolickiej, które wyszły w ostatnim roku 
Z kół czytelnianych „POSTĘPU* ko- 

rzystać mogą nie tylko osoby mieszkające 
w miastach, ale i na prowincji. 

Czytelnie „POSTĘP* mają też poważ- 
ne awantaże finansowe gdyż każdy ich 

członek za skromną opłatą ma zapewnio-. 

ną obtitą lekturę na cały rok, a potem 

za pełną wartość swej wkładki dostaję od: 

powiednią ilość książek na własność. 

Na żądanie podajemy odwrotnie wa- 

runki i sposoby urządzenia kół czytelni 
okrężnej „POSTĘP* oraz wysyłamy kata- 
logi książek. 

Adres zarządu czytelni okrężnych 
„POSTĘP* 

Kraków, Karmelicka 45.   1—5 
A A O NYACZAOACA CE 

CZ, 157 LON 
r Solidnie 

K. Gorzuchowski zamkowa 9. 

i g O 

       
— Zażartowałem tylko, że nie iest 

to w twoich interesach, żeby ten czło- 

wek ożył! 
Nadina westchnęła z ulgą: 

— Nie, nie, on umarł najpewniej. 

Został zabity na wojnie. Kochałam kie 
dyś tego człowieka. 

— Czy w Południowej Afryce? — 

zapytał od niechcenia. 
Tak. 
— Jeśli się nie mylę, 

tam jest twoja ojczyzna”... 

Kiwnęła głową twierdząco i poda- 

ła mu rękę, dając do zrozumienia, że 

czas już przebierać się do następnego 

występu, Gość wstał i wziął kapelusz. 

— No cóż, ty się w tem lepiej orjen 

tujesz, — mruknął, — ale ja obawiał- 

bym się Pułkownika więcej, niż mšci- 

wego kochanka. Obawiam się, że nie- 

zupełnie zdajesz sobie sprawę z jakie- 

go rodzaju człowiekiem masz do czy- 

nienia. > 

Tancerka uśmiechnęła się pogardli- 

to właśnie 

wie: 

  

1|2—20 zł. 

  

mi. WIELKA AE 18 m3. 

| Przyj.wg, 10-11 4-7 
V. Z. P. M M, 

  

   
biegł 

Przysięgły śiówy: 
Buchalter z praktyką 
długoletnią w zakresie 
buchalterji przemysto- 
wej, handlowej i rolnej 

  

RACZ wieczorową. Zgłosze* 
nia do administracji 

Dr. G!nsberg „Słowa* pod Buchal- 
Cheroby skórne, we. ter—przysięgły. 
neryczne i moczopł io- 
we. Wileńska 3, od POSIAadam dobrze 
8 — 1 i 4 —8. Tel.język francuski i nle- 
567. miecki, poszukuję ko- 
p repetycyj i tłumaczeń, 

sy Dowiedzieć się admini- 
į KOSMETY LS j stracja „Słowa* u C. M 

  

  

   GABINET LOKALE) 
acjonalne 

> "ieczniczej *! Mieszkań 
s i lokali poszukujemy i 

Mickiewicza 31—4 polecamy. „Inform.tor* 
kobiecą Królewska 3. 

Urodęzozz:: — 
e, dosko- 

nali, odświeża A lub 2 pokoje 
jej skazy i braki, Masaż do wynajęcia ze wszel- 
kosmetyczny twarzy. kiemi wygodami i uży- 
Masaż ciała, elektrycz- walnością kuchni. Pie- 
ny, wyszczuplający (pa-kiełko 7, m. 4 (obok 
nie). Natryski „Hormo- Jakóba Jasińskiego) — 

ta; WIE PS ogl. od 3 — 6 pp. 
la. Wypadanie włosów, m zn ia 
łupież. Indywidualne 2 mieszkania 
dcbieranie kosmetyków z 3 pokoi i 4 pokoi ze 
do każdej cery. Ostat- wszelkiemi wygodami 
nie zdobycie kosmety= nowoczesnemi, wanna 

ki racjonalnej. na miejscu do wyna- 
Codziennie od g. 10—8ięcia. Wilno, ul. Slo- 

W. Z. P. 43. wackiego 17. 

  

fakuszerkij 

  

Dziś! Wybitnie artystyczne daa 100 proc. Dźwiękowe Arcydzieła w jednym programie! 

ZŁODZIEJ 4ILOŚC 
ści”. W rol. gł. Blanche Montal i Henry Gorrat. Ned program: Najnowsza bomba huraganowego Śmiechu. Naj- 
potężniejsi komicy amerykańscy Pat i Patachon w 100 proc. dźwiękowej 10 akt. komedji—tarsie p. t. 

przepiękna opereta dramat w 10 akt. To pean czaru, 
upojenia! To druga prawdziwa „Parada Miło» 

Dziesięć 

  

Pianino 
znanej firmy w b. do- 
brym stanie sprzedam 
z okazji b tanio. UL 
Wileńska 17, m. 2. 

łynów, majątków  qe>e>acmac=i 
folwarków, do kup- Oszczędności 

na i dzierżaw poszu-*woje złote i dolary 
kujemy- i połecamy,ulokuj ma wysokie 

      

„lnformator* Królew- oprocentowanie,  Go- 
ska 3. tówka twoja jest zsbe-- 
SEA zpieczona złotera, sre- 

„brem = kamie- 
niami.Wil. Fow. Hanół. 

ODDAJE się Zastawowe (LOM- 
w. dzierżawę maj. Nor- BARD) Pisc Katedralny 
widpol Węcławowiczów Biskupia 12 Wydaje 
starostwo Dziśnieńskie pożyczki pod zostaw: 

dn Dokszyce e Kol. złota, srebra, brylan= 
araljanowo, ODSZATU t$' łat й i .. 

ziemi ornej 1175 hekt., En Ja OSB 
łąk mirożnych 55 h., 
błotnych 300 h, Tenu- 
ty dzierżawnej 3200 p. 

żyta. 

  

Baterje anodowe 
(radjowe) zawsze świe- 
że. Ceny fabryczne. Na 
prowincję wysyła bez 
dcliczania kosztów o- 
pakowania i przesyłki, 
Firma Jan Salasiūski, 
Wilno, Wileńska 25, tel, 

  

  

4.000 dolarów 
zysku roczn'e daje 
kamienica w cen- 
trum Wilna, Sprze= 19.01 
Ча сса SBEZEBA Tra, 
przy 1.000 dol. go Odkurzacze, 

tówką. froterki, żelazka, pie- 
Dom H.K. „Za- 
cheta“ Mickiewi- 
rza 1, tel. 9 05. 

cyki i inne elektryczne 
aparaty dla gospodar- 
stwa domowego wyro- 
bu Siemensa. Ceny fa- 
bryczne. Firma Jan Sa- 
łasiński, Wiino, Wilefń- 

ska 25, tel, 19—01. 

Odbiorniki radjo' 
głosniki, led | 
lampy katodowe marki 
Telefunken w firmie 
Jan Sałasiński, Wilno, 

  

DOM HANDLOWY 

k. RYNKEWICZ 
Wiino, ul. Mickle- 

wicza 9. 

Poleca w wielkim 

    

  

wyborze kalosze: | Wileńska'25, tel, 19—01 
DAMSKIE Je 
MĘSKIE Akumulatory 
PANTOFLE gimna- ładuje fachowo. Bez- 
styczne płatne zabieranie i od- 
CERATY noszenie do domów. 

Firma Jan Sałasiński, 
LINOLEUM Wilno, Wileńska 25, 
CHODNIKI tel. 19 01. 
KOKOSOWE i inne 
WYC ERACZKI Gotówkę 
ROZMAITE O NYDCZNIA NE 

zabezpieczenie zu- 
CENY DOSTĘPNE pełne. MAJĄTKI,       folwarki, działki i 

place przy minimal- 
nej gotówce 

DOMYdochodowe 
osobniaczki z og- 
rodami od 6.000 
złotych. MŁYNY, 
dzierżawy  poleca 
Dom H K „Za- 

theta“ Mickiewi+ 
tza , tel. 9-05. 

Zgubioną 

  

Okazyjnie! taniol 
Sprzedam fortepjan — 
„Beckera"*, kredens, 
lampę kwarcową, meble 
miękkie,umywalkę mar- 
murową z lustrem, 
krzesła i inne "zeczy 
oraz bekieszę. Oglądać 
od 4 do 6 pp. Garbar- 
ska 5, m. 3. 

Do wynajęci niedrogo legitymację akademic- 

PIANINO. ką wycaną przez Wydz. 
Zwracać sje pod adre mat.-przyr. О. S. B. 
sem Boułałowa Góra Nr. 4294 na imię Lud- 
19, m. 6, tylko od go-miły Czełokajewówny 
dziny 15 i pół do 17. unieważnia się, 

      

  

  

— Jabym nie wiedziała! Po tylu la- 
tach... 

— Sądzisz, że go znasz? — odpo- 
wiedział powątpiewająco gość — był- 
bym szczerze zdziwiony, gdyby tak by- 
ło rzeczywiście. 

— Doprawdy, masz mnie chyba za 
dziecko! Czyżbym wypowiadała mu 
wojnę sama? Nie jestem w tem odo- 
sobniona. Jutro przychodzi okręt z Po- 
łudniowej Afryki, a na nim przyjeżdża 
człowiek, którego wysłałam tam ze spe- 
cjalnem, a ważnem poleceniem. Puł- 
kownik będzie miał do czynienia nie- 
tylko ze mną, ale i z nim. 

— Myślisz, że słusznie robisz? 

— Nie mam wyboru. 

— Czy to człowiek pewny? 
Dziwny uśmiech przemknął po twa 

rzy tancerki. E 
— Najzupełniej, Gwiazdy z nieba 

nie przyniesie, ale polegać na nim mo- 

z zamkniętemi oczyma. 
# A po pauzie dodała obojętnym to- 
nem: 
— To mój mąż. 

EH ka ii d 

ROZDZIAŁ II 

Pamiętnik Anny Beddingfeld. 

Oddawna już moi przyjaciele nałe- 
gają, abym ogłosiła moją  historję. 
Wszyscy znajomi, bez wyjątku, zaczy- 
nając od najznakomitszych, a kończąc 
na najskromniejszych,jak np. pokojów- 
ka Emilja. 

— Ach, panienko, — mówiła, — 
jaka cudna książka mogłaby być z tego, 
prawdziwy film sensacyjny!... 

Właściwie mówiąc szczegóły tej 
historji ja tylka jedna mogę opowie- 
dzieć. Przyjaciełe moi mają rację. Od 
początku zostałam wciągnięta w bieg 
wypadków, należałam do najgłówniej- 
szych osób w tei tragedji i byłam obec 
na przy jej finale. Te zaś ogniwa, któ- 
rych mi brak, dopełni doskonale pa- 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  
[ 
ЗА 

  

Drukarnia Wydawnictwa „Stowo“. 

  

miętnik Eustačhego Redlera, który 
mam w swem rozporządzeniu. 

(D.C.N.) 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński,


