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lajścia w prosekiorjum przeniośly się na ОО 
WILNO. — Sprawa trupów była gorącz różne okrzyki antypaństwowe. 

kowo dyskutowana w kołach studenckich U. Policja pod kierownictwem komisarza Cho 
S. B. przez całą niedzielę i wieczorem ro- rążaka natarła na zgrupowanych na jezdni 
zeszły się w mieście pogłoskiże na ponie- koło cukierni Sztralla komunistów i rozpędzi 

działek organizowane są wystąpienia prze- ła ich gumowemi laskami. 

ciwko studentom — Żydom. Idąca chodnikami. publiczność owładnięta 

Już od rana na poszczególnych wydzia- paniką również rzuciła się do ucieczki, kry- 
łach dało się wyczuć duże podniecenie, szcze jąc się w sklepach i bramach. 

gólnie widoczne naturalnie na wydziale me- Przy tej okazji kilku uciekających zgubi- 
dycznym. ło kapelusze i laski. Z pośród demonstran- 

W ZAKŁADZIE ANATOMICZNYM NOZ Mk ib ody 

Cały zatarg jak wiadomo, w zasadzie do legitymowaniu zwolniono. 
tyczy zakładu anatomicznego, ściślej sprawy й 

dostarczania do prosektorjum trupów żydow acid ag, 

skich. Z tego też powodu początek wczoraj 

szych zajść tam właśnie miał miejsce. Zebrani na dziedzińcu akademicy po wy- 
O godzinie 2 m. 30 w Zakładzie miały słuchaniu kilku przemówień na temat dostar- 

DO OGÓŁU MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ  Pretesty wyborcze przed Sądem Najwyższym 
UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO 

się rozpocząć ćwiczenia praktyczne w pro- 

sektorjum. 
Grupy medyków - Żydów wchodząc do 

gmachu spotkała się ze sprzeciwem kiiku- 

dziesięciu studentów, którzy  zatarasowali 

wejście niedopuszczając nikogo do SG Wobec zaszłych w dniu  dzisiej- 
A NY 2 ch ay w Szym niedopuszczalnych wystąpień 

przed godziną 3 znacznie się zwiększył. i łodżi kadelnickiej 

pewnym momencie część ulicy Słowackiego, pewnej grupy młodżieży akademic iej, 

koło gmachu Śniadeckich została całkowicie Z jednej strony w formie usiłowanej 
zapeźniora. interencjj w wewnętrzne sprawy Za- 

Jednak widok wybiegającej z bram kłądu Anatomji Opisowje z drugiej 
policji może ochłodził zapały c strony w formie zbiorowych manife- 
nych tak dalece, że dla uniknięcia nieporo- (1a vi na ulicach i na dziedzińcu Uni- 
zumień rozdzielono na dwie, stojące prze- % tecki ай śnie 

ciwko siebie grupy. W tym czasie delegacja WETSyteckim O Chara erze wyraźni 

medyków starała się wytłumaczyć obecnemu podburzającym jedną część młodzieży 
w prosektorjum prof. Rejcherowi stanowisko przeciwko drugiej, ostrzegam, że 
studentów w sprawie dostarczania trupów nie dopuszczę do wtrącania się mło- 
do prosektorjum. || Ё sj dzieży w sprawy, należące wyłącznie 

Prof. Rejcher |. ała. „a. do kompetencji Władz Uniwersytec- 
ne ingerowanie w wewnętrzne > > z : 

dził sie wykładów 1 ćwi kich i Kierowników zakładów, a 

czeń w zakładzie do dalszej decyzji władz 

POCHÓD PRZEZ ULICE MIASTA Koleżanki i koledzy. Działacze po- 
dy sesija e Ad ši wvišadoų 70 lityczni „Miodziežy Wszechpolskiej“ 

stała ogłoszona zebranym ma ulicy akademi- kier inku wywołania niebywałych ek- 
kom, padło hasło ruszenia pochodem na dzie- <ces6y saabojowikich, Akcją tą prze- 
dziniec im. Piotra Skargi, .. |... prowadzaną według ułożonego od- 

Uformowały się dwie grupy, które w dawna planu w celach taktycznych 
niemillknących okrzyków udały się w kierun kierują Specjalni wysłannicy sztabu 
ku ulicy Zawalnej i Mickiewicz. _ centralnego, t. zw. „Obozu Wielkiej 

W celu uniknięcia ewentualnych zajść po Pojski*, Nie dajcie, się oszukać, że 
licja utworzyła między obu pochodami iZ0- jest to spontaniczny ruch polskiej 
lujący je kordon nie dopuszczając do wZa- młodzieży akademickiej. Nie pójdzcie 
jemnego zatknięcia. na lep agitacji prowadzonej przez gru- 

Narazie wszystko odbywało się we wzglę pę polityczną w celach rozpętania roz- 
dnym spokoju i dopiero koło posesji Zboru ruchów antypaństwowych. 
Ewangelickiego przy ulicy Zawalnej omal Nie zajmujemy w tej chwili mery- 
nie doszło do starcia. torycznego stanowiska w stosunku do 

Z jakiegoś okna tego domu rzucono bu kwestji żydowskiej. Stwierdzamy tyl 
telkę, która upadła tuż przed pochodem de- ko brudną robotę demagogów. 
monstrantów - chrześcijan. Zdajcie sobie sprawę,” że rozpęta- 

Wywołało to oburzenie wśród akademi- nie krwawej walki leży tak samo w 
ków, którzy zatrzymali pochód i wśród groź interesie: niepoczytalnych prowodyrów 
nych okrzyków ruszyli ku domowi, skąd bu- nacjonalistycznych polskich, jak i zde- 
telkę wyrzucono. cydowanych na wszystko  szowini- 

Dzięki taktowi policji działającej według stycznie usposobionych „sjonistów, Po- 

wskazówek zast. starosty grodzkiego p. Gi- tępiamy jednych i drugich. || 
życkiego zajście zlikwidowano. Kto usiłował+ _ Dlatego pierwsze hasło, jakie rzu- 
sprowokować pochód nie udało się ustalić. Camy w walce z chuligańskiemi meto- 

Przy zbiegu ul. M. Pohulanki i Zawalnej dami walki brzmi 
pochód żydowski został skierowany przez Precz z sojuszem nacjonalistycz- 

Poznańską w ulicę Wileńską co znakomicie nym żydowsko-endeckim 
ieni W celu sforsowania swoich postu- wpłynęło na uspokojenie uczęstników pocho у С p 

aj Ё JE, latów rozmaite ugrupowania zamiast 

NA DZIEDZIŃCU IM. PIOTRA SKARGI 

Koledzy i Koleżanki! Pierwsi wkroczyli na dziedziniec akademi | ! 
Wczorajsze wypadki są smutne. cy - chrześcijanie, ustawiając się grupami PZ 5 3 

dla wysłuchania zapowiedzianych przemó- Sprawy akademickie załatwiane kija- 
wień. mi. Odniżono poziom Uniwersytetu 

Tymczasem Żydzi poprzedzani przez od. do poziomu karczmy, idąc owczym 
dział policyjny również posuwali się w kie. PĘdem za najdzikszemi objawami ży- 
runku miejsca zbiórki na_ dziedzińcu. cia mętów innych środowisk. Jest to 

Fankcjonarjusze policji nie _ wkraczając tem smutniejsze, że na naszym tere- 
na teren uniwersytecki, jak eksterytorjalny, lie micnie tłumaczy tego nagłego wy- И 2% lola chic przepuścić tea po buchu namiętności. W rezultacie zmu- 
zd: k szono J. M. Pana Rektora do grožby 

: > knięcia Uniwersytetu W tym jednak momencie kilki З Mi Ё Т ›:гп run Žas sd > z. = |" oaz ri 
> AS EV tego rodzaju wilcze metody walki. 
Napo walmięce de a Honor i dobrze zrozumiany inte- 

> starciu, do którego bardziej a. 793 państwowy dotkliwie na tem 
Sa oku pochodów. Jeż GR cierpią. 

gresywni y obu Uniwersytet nasz nie tylko traci 
szykowali. > a ' ‚ з,. drogi czas, przemęczony па dźwiga- 

Przy bramie zorganizowano straż złoż0- nie myśli ku Piowdcić, si tylko dze. 
ną z akademików, którzy zapowiedzieli, ŻE sferą czystej nauki, która w nim pa- 
pod żadnym pozorem ją nie otworzą dopóki nuje zostaje zamącona, ale jeszcze w 
na ulicy steją studenci - Żydzi. oczach świata naukowego odziera się 

W tym czasie policja wezwała zebra- go z promieni tradycyjnie zasłużonej 
nych na ulicy do rozejścia. chwały. 

Studenci - Żydzi poczęli rozchodzić się, 
zapowiadając interwencję u rektora. 

KOMUNISTYCZNE TRZY GROSZE Potępiamy Organizowanie eksce- 
3 SA sów antyżydowskich na terenie wileń- 

Tymczasem od strony ulicy Wielkiej na- Skiego życia akademickiego, uważając 
płynęła dość znaczna grupa komunistów, któ tego rodzaju wyczyny za Sprzeczne: 
rzy w odpowiedzi na korzyki akademików- а) z zasadami obywatelskiego współ- 
Żydów „niech żyje policja" poczęli wznosić życią w Polsce, ugruntowanemi posta- 

organizują zgóry uplanowaną akcję w j 

czania trupów żydowskich do prosektorjum i 
o ogólnem zażydzeniu uczelni wyższych, 

powzieli rezolucję co do odżydzenia U.S.B. 

W tym celu zarządzono zbiórkę na dziś na 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kołejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*, 

— A. Łaszuk. BARANOWICZE — ul. 
DĄBROWICA (Połesie) 
DUKSZTY — Bufet 

A 2 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Wiłodzimierow. 
„Ruch“, 

— K. Smarzyūski, 
GRODNO — Księj T-wa 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — 5. 
KLECK — Skdep „Jedność. 
LIDA — uł. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgamia T-wa „Ruch**, 

nadesłane miimetr 50 gr. 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 

z a = Yo tabelary: 50 drożej Administracj, agraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i czne 0 proc drożej Iministracja 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Ba dostarczenie 

NIEŚWIEŻ — ul 

K. Malinowskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St, 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz, 

A ZEG Poranna 

uch“. 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski.. 

Zwierzyński. 

WARSZAWA — 

   

  

Odroczenie Sesji Sejmu i Senatu 
do 9-go grudnia 1931 r. 

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
_ WARSZAWA, PAT. Dzisiaj o 
godzinie 12-ej w południe Szef 

Raczkiewiczowi, wraz z Odnoś- 

nemi pismami p. Prezesa Rady 

godzinę 9 rano, by następnie z dziedzińca Błura Prawnego Prezesa Rady Ministrów, zarządzenia Pana Pre- 

Piotra Skargi udać się na poszczególne wy- Ministrów dr. Piętak doręczył p. zydenta Rzeczypospolitej z dnia 
działy i zablokować je podobnie jak to marszałkowi Sejmu Świtalskie- 9 listopada 1931 r. w sprzwie od- 
miało miejsce wczoraj w Zakładzie Anato- 
НП 

ZEBRANIE STUDENTÓW - ŻYDÓW 

Wieczorem, już po demonstracjach w zwią 

zku studentów - Żydów odbyło sią thunine 

zebranie,na którem omówiono wytworzoną 

sytuację. 
W dniu dzisiejszym Żydzi będą interwenjo 

wali u władz uniwersyteckich. 

wszelkie wystąpienia, zakłócające na- 

dal spokojny bieg pracy i życia w 

Uniwersytecie poddam pod sąd Se- 

natu z wnioskiem o najsurowszy wy- 

miar kary, nie wyłączając nawet zam- 

knięcia Uniwersytetu i zarządzenia 

nowych wpisów, na czem ucierpi ca- 

ła młodzież akademicka z winy nie- 

poczytalnych sprawców zajść, nie- 

zgodnych ani z etyką chrześcijańską, 

ani z chwalebnemi tradycjami Uni- 

wersytetu Wileńskiego i Narodu Pol- 

skiego. 

Rektor 
  

OSTRZEGAMY PRZED PROWOKACJĄ! 
iść drogami legalnemi, posługują się 

3 demagogją i šrodkami takiemi, 
a 
kastety, broń palna, kamienie 
Zajścia przez nie wywołane godzą 

w dobro i honor państwa polskiego 
a z silnego narodu polskiego robią 
bandę rozhisteryzowanych uliczników. 
W Warszawie dzieci w ogrodzie Sa- 
skim wyrzucane są z wóżków na zie- 
mię. W Wilnie wewnętrzną sprawę 
Wydziału Medycznego traktują jako 
pretekst do chamskich burd na całym 
Uniwersytecie. 

Metody te nie prowadzą do nicze- 
go. Zaogniają sytuację, nie przyczy- 
niając się do żadnego rozwiązania 
„sprawy. Jedyny skutek burd poza kon- 
sekwencjami kryminalnemi to przer- 
wanie biegu normalnych prac a па- 
wet zamknięcie Uniwersytelu, poder- 
wanie godności akademika wileńskiego. 

Wierzymy, że nie będziecie narzę- 
dziem w ręku ludzi złej woli. 

Chcemy się uczyć a nie stać z 
pałkami pod bramą Uniwersytetu. 

Związek Polskiej Młodzieży Demo- 
kratycznej Szkół Wyższych. 3 

Legjon Młodych, Akademicki zwią- 
zek Pracy dla Państwa. 

Myśl Mocarstwowa, Związek Akade- 
micki. 

Odezwa Katolickiej MŁ Ak. „Odrodzenie” 
Młodzież akademicka w oczach 

społeczeństwa staje w fałszywem i 
poniżającem ją świetle. 

. .W imię zasad chrześcijańskich, w 
imię dobra i honoru państwa i naro- 
du, czci należnej Uczelni, w imię in- 
teresu Rzeczypospolitej Akademickiej 
wzywamy wszystkich akademików do 
zachowania spokoju i rozwagi oraz 
do całkowitego poddania się nakazom 
J. M. Rektora. 

Zarząd „Odrodzenia* zgłosił u 
J. M. Rektora swoją gotowość do 
najściślejszego wykonywania wszyst- 
kich Jego zarządzeń. 

Wzywamy wszystkich członków i 
sympatyków do bezwzględnego sta- 
wienia się na nadzwyczajne zebranie 
ogólne dziś we wtorek 10-go o godz. 
ll-ej. Obecność wszystkich koleża- 
nek i kolegów bezwzględnie obo- 
wiązkowa. 

Stow. Katolickiej Mł. Ak. 
„Odrodzenie“. 

Komunikat Akademickiej Drużyny Harcerskiej 
nowieniami Naszej Konstytucji, b) z 
duchem ideologji, którą Polska repre- 
zentuje w Europie. 

Akcja tego rodzaju powinna się 
spotkać ze stanowczym bojkotem ca- 
łej społeczności akademickiej, która 

(7) A! Januszkiewicz ' ©pierwszy świadek zeznaje agentka policji. 

mu i marszałkowi Senatu roczenia 2 dniem 9 listopada 

1931 r. Sejmu I Senatu na dni 30. 

Posiedzenie Sejmu 10-go grudnia 
W związku z zarządzeniem p. 

Prezydenta Rzeczypospolitej od- 
raczającem z dniem dzisiejszym 
Sesję zwyczajną Sejmu na dni 

30, pan marszałek Świtalski zwo- 
łał najbliższe posiedzenie Sejmu 
na dzień 10 grudnia b. r. 

  

WARSZAWA, (tel. wł. 9.XI-31). 
Sąd Najwyższy rozpatrywał w dniu 9 
b. m. cztery protesty przeciwko wy- 
borom do senatu w województwie 
lwowskim. Trzy z tych protestów Sąd 

  

Najwyższy postanowił oddalić, na” 
stępnie w stosunku do czwartego pro 
testu Franciszki, Michaliny Michonó- 
wień postanowiono przeprowadzić po- 
stępowanie dowodowe i zarządzono 
badanie Świadków. 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty vraż 
60 gr. W numerach świątecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej. 

  

    

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołne „. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
SŁONIM — Księgarnia ©, Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, uł, 3 Maja 5. 

WiLEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. juczewska. 
Tow. Księgarni Kol. „Ruch 

     
     nie przyjmuje zastrzeżeń co 

numeru dowodowego 20 = 
    

    

    

NOWA LISTA ODZNACZEŃ OR- 
DEREM POLONIA RESTITUTA 
WARSZAWA, 9.11 (tel. własny). 

Dnia 10 bm. przyniesie Monitor Polski 4 fi- 
sty oznaczonych orderem Polski Orodzdnej, 
złotemi, srebrnemi i bronzowemi Krzyżami 
Zasługi, krzyżami i medalami ni ości 
oraz krzyżami zasługi za dzielność (dla funk 
cjonarjuszów policji, którzy odznaczyli się 
w walce z przestępczością). Wielką wstęgę 
Polski Odrodzonej otrzymaja, jak się dowia- 
dujemy 3 osoby: Prezes Polskiej Akademji 
Umiejętności, prof. Uniwersytetu  Jagielloń- 
skiego dr. Kazimierz Kostanecki, b. Minister 
Przemysłu i Handlu, obecnie Naczelny Dyrek 
tor Fabryki Przetworów Azotowych w Mo- 
ścicach inż. Eugenjusz Kwiatkowski i Pierw- 
szy prezes Najwyższego Trybunału Admini- 
stracyjnego dr. Rudolf Różycki, 

Krzyż Komandorski z gwiazdą otrzyma- 
ja: ś. p. Tadeusz Hołówko, ksiądz biskup 
lubelski Marjan Fulman, ksiądz biskup prze- 
mysłi Anatol Nowak i rektor Uniwersytetu 
Warszawskiego prof. dr. Mieczysław Micha- 
łowicz, wiceprezes Najwyższej Izby Kontro- 
li Państwa Zenobjusz Rugiewicz, wice mini- 
ster Spraw Wewnętrznych Kazimierz Stami- 
rowski, b. marszałek Senatu prof. dr. Juljusz 
Szymański, Dyrektor Departamentu Minister- 
stwaKomunikacji Zdzisław  Skunijewski i b. 
senator jan Zagleniczny. Krzyż komąndorski 
Polski Odrodzonej rniędzy innemi otrzymu- 
je: proi. Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie Wacław Jasiński. Lista odznaczeń Krzy 
żami Zasługi zawiera 1000 osób, między in- 
nemi Prezes Sądu Aipelacyjnego w Wilnie 
Wacław Wyszyński. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
13-ty DZIEŃ PROCESU.—STARCIE PROKURATORA Z OBRONĄ.— 

JAK ĆWICZONO MILICJĘ? 
WARSZAWA. 9.11 (tel. własny). Jako 

jest wdową po zabitym funkcjonarjuszu po- 
licji Objęła posadę po zabitym mężu. Mówi 
© zebraniach PPS, dobrze zapamiętała jedno 
orzemówienie posła. Barlickiego, „przywódcy 
socjalistów. Mówił wg. zeznań świadka, że 
należy usunąć jednego człowieka, Józefa Pił 
sudskiego. Był to punkt ciężkości pierwszej 
kobiety świadka. Obrona zadaje szereg py- 
tań, stawia w wątpliwość zdolności pamięcio 
'we świadka. Agentka upiera się i twierdzi 
kategorycznie, że właśnie oskarżony Barlicki 
to mówił, 

Następnie zeznaje świadek Marcin Dele- 
stowicz, wywiadowca Urzędu Śledczego. Mó 

zdaje sobie sprawę, że przynieść ona 
może szkodę tak w życiu wewnętrz- 
nem jak i zagranicznem Polski, a 
zwłaszcza w chwili, gdy spoleczen- 
stwo i sejm domagają się od Rządu 
interwencji w sprawie prześladowania 
Polaków na Łotwie. 

Apelujemy do Chrześcijańskiej 
Akademickiej Młodzieży Wilna, ażeby 
stanęła na straży przykazania miłości 
bliźniego. 

Napady na chrześcijan 
w dzielnicy żydowskiej 

Wczoraj wieczorem miały miejsce liczne 
napady na pojedyńczych przechodniów stu- 
dentów chrześcijan i wogóle chrześcijan. 

Już o zmroku zauważono bandy Żydów 
uzbrojone w laski. Bandy te robiły wrażenie 
zorganizowanych bojówek, które napadały 
przez cały wieczór. 

©О godz. 20.00 został koło pałacu woje- 
wódzkiego podstępnie napadnięty przez bo- 
jówkę akademicką żydów członek miejscowe 
go Koła Myśli Mocarstwowej Jan  Słonicz- 
Słoński,któremu zmasakrowano twarz, prze- 
cięto wargę i dziąsło. 

Nieco potem zostałi napadnięci i również 
pobici studenci Heljodor Houwald (Lwow- 
ska 13b) i Eugenjusz Grodzieński (W. Po- 
hulanka 14). 

Na ulicy Niemieckiej bojówka dokonała 
krwawej rozprawy nad bezbrdanymi chłop- 
cami, którzy byli . w czapkach młodzieży 
polskiej upodobnionych do akademickich. Na 
padnięci Wacław Rogow (Nowoświecka 21) 
i Michał Riszetko (Nowoświecka 4) otrzyma 
li dotkliwe rany głowy i szyi. Szczególnie 
zacekły atak bojówki zauważono na ulicy 

  

Przechodzący tamtędy słuchacz Instytutu 
Handlowego Zenon Rozanowicz (Trocka 9) 
był dwukrotnie napadnięty. 

Pierwszy raz przy zbiegu ul. Wileńskiej 
wyratowali Rozanowicza z opresji przejeż- 
dżający powozem oficerowie. Wracając po 
uj iu kilku ulic z powrotem Rozanowicz 
powtórnie zetknął się z bojówką i został do- 
tkliwie zbity. 

WEZWANIE LEGJONU MŁODYCH 
Komenda „Legjonu Młodych* Aka- 

demickiego Związku Pracy dla Pań- 
stwa wzywa wszystkich członków i 
kandydatów pod rygorem organizacyj- 
nym do stawienia się na dziedzińcu 
im. Piotra Skargi dziś we wtorek dnia 
10 listopada o godz. 8.30 rano pun- 
ktualnie 'celem przeciwstawienia się 
rozruchom na terenie Uniwersyte- 
tu Stefana Batorego. 

Komendant „Legjonu Młodych* 
Kazimierz Bieliński 

wi o wiecach i zebraniach, na które był 
delegowany, chodził na nie zakonspirowany 
i nikt z członków nie wiedział, że jest wywia 
dowcą. Był na zebraniu podczas otwarcia 
loklau partyjnego w Warszawie, słyszał po- 
sła Barlickiego, który mówił, że po przewro- 
cie majowym Marszałek Piłsudski zdradził 
klasę robotniczą i podał rękę Radziwiłłom i 
innym obszarnikom. Barlicki nazwał Marszał 
ka Piłsudskiego warjatem, idjotą i umysłowo 
chorym. Rząd nazwał zgniłym parkanem, któ 
ry się przewróci, gdy go tylko mocno po- 
pchnąć, ministrów nazwał manekinami, ludź- 
mi niefachowymi, kapralami zrobionymi przez 
Marszałka Piłsudskiego. Następnie wzywał 
do organizacji, bo rząd musi upaść j musi 
już raz być koniec z tą | dyktatura. ||| | 
""Adw. Nowodworski: czy te zebrania, na 

które Pan chodził, były za  zaproszeniami, 
czy też publiczne? 

Świadek: Nie, to były zebranie dla człon- 
ków partji. 

Adwokat: Jak to i Pana tak wpuszczono, 
czy Pan miał może legitymację? 

Odpowiedź: Nie. 
„Adwokat: I nie żądano od Pana legityma 

cji? 
Świadek: Nie, 
W czasie zeznań tego świadka dochodzi 

do ostrego starcia pomiędzy prokuratorem a 
oskarżonymi i obroną. Wypytując o przemó- 
wienia mówców na wiecach prokurator Gra 
bowski, mówiąc o oskarżonych, nazywa ich 
tylko, nazwiskami, mówi więc zamiast oskar 
żony Barlicki, czy też p. Barlicki, poprostu 
Barlicki, Wywołuje to sprzeciw ze strony 0- 
skarżonego Barlickiego, który zwraca się do 
przewodniczącego: Panie Przewodniczący, 
protestuję przeciwko używaniu mego nazwi 
ska przez pana prokuratora Grabowskiego 
bez użycia wymaganego przez procedurę 0- 
kreślenia „oskarżony”, albo jak to w stosun- 
=” kulturalnych się praktykuje: p. Barli- 
ci 

Przewodkiczący: To rzecz prokuratora, 
ja nie mogę wpłynąć na to. 

Mimo to prokurator Grabowski demonstra 
cyjnie nazywa oskarżonych tylko nazwiska- 
mi. Mówi więc Barlicki, Dubois i t. d. Wy- 
wołuje to ostry protest obrony, która żąda, 
aby prokurator Grabowski zmienił sposób 
odzywania się o oskarżonych. 

Przewodniczący: Proszę Panów, ja nie 
mogę na to wpłynąć, ja nie mogę uczyć pa- 
na prokuratora zachowywania form. Na sali 
powstaje hałas. Adwokat Honigwili prosi © 
zaprotokułowanie oświadzenia Barlickiego i 
odpowiedzi przewodniczącego. 

Przewodniczący: Dobrze, ale przecież ja 
nie mogę wpływać na p. prokuratora. 

Z ławy oskarżonych odzywa się głos po 
sła Liebermana: Jak pan prokurator będzie 
starszy, to się sam będzie wstydził tego kro- 
ku. 

Po przerwie południowej rozpoczęto prze 
słuchiwanie dalszych świadków. Więc wywia 
dowca policji Liszewski, który był na jed- 
nym z wieców posła Barlickiego, słyszał, jak 
Barlicki powiedział między innemi, że rząd 
obecny ośmiesza Polskę. 

Świadek Józef Niewiadomski, z zawodu 
ślusarz, był członkiem PPS i komendantem 
milicji dzielnicowej. Opowiada, że był na 
dwuch wykładach dła komendantów dziełni- 
cowych, na których omawiano sprawę wy- 
stąpień milicjantów w czasie wystąpień na 
ulicy. Pozatem w pogadankach mówiono © 
organizacji wojskowej. 

Świadek Czesław Rozum, z zawodu sto- 
larz, był członkiem PPS i komendantem dziel 
nicowym o posiadaniu broni przez milicję 
świadkowi nie wiadomo. W swoim czasie po 
siadał broń własną. Na odprawie, komendan 
tów: mówiono, jak milicjanci powinni zacho- 
wywać się na ulicy i udzielono w tym kie- 
runku odpowiednich wskazówek, 

Następny świadek Ryszard Żróbik, urzęd- 
nik Kasy Chorych od r. 1925—30 mależał do 
miiicji i był instruktorem. Świadek opowiada 
9 wykładach dla komendantów milicji, przy- 
czem stwierdza, że pewnego razu poseł Pu- 
rzak mówił o walkach ulicznych, wzgl. o hi 
storji walk ulicznych, a jakiś jegomość, któ 
rego mazwiska nie znał, miał wykładać o 
materjałach wybuchowych. Wykład ten był 
przeznaczony dla kilku osób. Na pytanie, 
dlaczego wystąpił z partji odpowiada, że 
przestały mu się podobać hasła PPS, następ 
nie wskutek zaostrzenia opozycji oraz na go 

rącą prośbę matki. Na pytanie w sprawie bro 
ni posiadanej przez PPS, świadek podaje, 
że raz jeden widział u posła Chodynskiego 
spis 16 rewolwerów i przytoczył jeden fakt 
wydania w lokalu PPS dwóch rewolwerów. 

Dalszy ciąg we wtorek. 

L a i УОУа 

Echa antyżydowskich demostracyj 
fiw Warszawie 

WARSZAWA, (tel. wł. 9.X1 31). 
W dniu 9 b. m. warszawskie władze 
bezpieczeństwa przekazały władzom 
akademickim sto kilkudziesięciu za= 
trzymanych studentów, którzy brali 
udział w ekscesach anty-żydowskich. 

O godz. 13 min. 30 przybyli do 
Komisarjatu Rządu przedstawiciele 
senatu Uniwersytetu Warszawskiego 
prof. dr. Michałowicz i dr. Czubalski, 
B= Paszkowski, jako przedstawiciel 
olitechniki, prof. Wierzbicki, jako 

przedstawiciel Szkoły Głównej Go- 
spodarstwa Wiejskiego oraz przedsta- 
wiciel senatu Wyższej Szkoły Han- 
dlowej. Reprezenianci władz akade- 
mickich udali się wraz z Naczelni- 
kiem Wydziału Bezpieczeństwa Ko- 
misarjatu Rządu p. Lisowskim do 
Urzędu Śledczego, gdzie zebrani byli 6 
zatrzymani studenci. 

Z chwilą wejścia na salę profeso. 
rów pełniący służbę poricjanci zostali 
oddaleni. Do studentów wygłosił krót- 

kie przemówienie prorektor Uniwer- 
sytetu prof. dr. Michałowicz, a na- 
stępnie zabrał głos przedstawiciel se- 
natu politechniki prof. Paszkowski, po 
przemówieniu przedstawicieli władz 
akademickich studenci zostali zwol- 
nieni. Sprawy ich rozpatrywane będą 
przez komisje dyscyplinarne poszcze- 
gólnych wyżsżych uczelni. 

* * & 
„WARSZAWA, tel. wł.: 9. XI. 31. W 

dniu 9 b. m. o godzinie 13 ej z osił się 
do Wyższej Szkoły Wanda a 
Komisarjatu Rządu 14-letni Lewandow- 
skl, celem doręczenia pisma Komisarza 
Rządu panu Rektorowi. Wobec zam- 
kniętych bram uczelni, goniec wołał, 
aby wpuszczono go. Stojąc przed bra- 
mą Wyższej Szkoły Handlowej bojów; 
ka Obwiepolska chciała odebrać Lewan- 
dowskiemu pismo Komisarza Rządu, 
dy goniec odmówił wydania listu 

obito go dotkliwie kijami. Pomimo to 
chłopiec list doręczył adresatowi. Po- 
stępowanie bojówki Obwiepolskiej wo- 
bec 14-letniego chłopca nie wymaga 
komentarzy.



  

     

   

  

'człowiekiem tutejszym. 

_kim błędem mniemać, 

2 

0 własny zorganizowany styl 
Nie czytałem wywiadu w „Kurjerze 

Wiłeńskim'', zmuszającego p. posła Sta 
nisława Poźniaka do umieszczenia li- 
stu na łamach „Słowa'*. Niemniej jed- 
nak zabieram głos w tej sprawie, uwa- 
żając, iż istota poruszonego w „Sło- 
wie* przez posła Poźniaka, sporu mię- 
dzi ziemiaństwem i osadnikami nie na 
tem polega, jak się kto zapatruje, lub za 
patrywać winie na rolę ziemiaństwa i ro 
lę osadnika, lub jakie są jednych i dru- 
gich walory i możliwości pracy. Gła- 
dząc jednych i drugich po główce, mó 
wiąc — „i ty lala i ty caca* — spo- 
u się nie zażegna. Sprawę należy trak- 
tować po męsku i wyraźnie, wskazując 
gdzie się choroba gnieździ i kta jest 
winien. Winny musi się znaleźć, tego 
wymaga dobro państwa. 

Nie. należy zwężać roli państwa do 
roli podwórka, a tak się sprawa przed- 
stawia, gdy spór ludzi, przybyłych z 
ludźmi wyrosłymi w kraju, traktuje się 
jako spór osadnika z ziemianinem. Tra- 
ktowanie sprawy w ten sposób jest 
anachronizmem, noszącym tak silne ce- 
chym koteryjności, iż w ramach jego 
nikt sporu nie załatwił i nie załatwi. 
Pan poseł Poźniak, nazywając ziemiań- 
stwa „jedyną, najwyższą ostoją kultury 
z czasów zaborczych”, a dziś „niemo- 
gącą zejść ze swych dawnych „wyżyn* 
dła podania ręki biednemu osadnikowi, 
by stać się jego sprzymierzeńcem, za- 
pomina, że taki sam w większym, lub 
mniejszym stopniu nieprzyjazny stosu- 
nek trwa i na innych odcinkach pracy, 
gdy się styka człowiek przyjezdny z 

Dawne więc 
„wyżyny niekoniecznie musiały mie- 
ścić się w dworach, i tak samo trudno 
idzie sprawa z „tutejszymi*, zamieszka 

* łymi w kamienicach Wilna, lub mia- 
steczek. 

Gdy chodzi o coś więcej, niż fili- 
sterską zgodę, fakt, iż” „przy jednym 
stole obrad zasiądzie ziemianin, osad- 
nik i reprezentant ludności tubylczej, 
nie załatwi sprawy. Jest bowiem cięż- 

że wszelkie 
sprzeczności muszą być kiedyś rozwią- 
zane. Naodwrót, są sprzeczności, któ- 

re są podstawą bytu, a zniesienie ich 
jest śmiercią. Taką sprzecznością w 
Wielkiej Polsce jest styl, jako zjawisko 
społeczne, dający w swych łukach mo 
carstwow. skupienia, harmonijny splot 
kolorów: tęczy, które z jednej strony 
równają i ujednostojniają, z drugiej jed 
nak strony są źródłem wyodrębnienia, 
nadającego okolicom i plemionom, cha- 
rakterystyczne cechy gatunku. Im zaś 
gatunek jest wyodrębniony, im więcej 
ma w sobie własnego stylu, tem lep- 
sze stanowi podłoże dła wydania z sie- 
bie wybitnych jednostek. 

Ludzie, którym przez szereg poko- 
leń hetmanili, wielcy i polni hetmani — 
nie koronni, lecz litewscy, mają obowią 
zek utrzymania swojskiego rysu twa- 
rzy, broniąc kraju przed kosmopolitycz 
nem, bezplanowem krzyżowaniu form, 
które zawsze w rezultacie spłodzą po- 
kurcza, To, co Ruszczyc w obronie sty- 
lu Wilna robi z bezdusznemi głazami 
gmachów, zastosowane być winne do 
gorejących dusz ludzi tutejszych. 

Nie bagatelizujemy więc walki lu- 

dzi tutejszych z osadnikami, nauczycie- 

lami, przybyłymi z Małopolski koteryj- 

nem ujęciem, lecz spójrzmy na objaw 

ten, jako na walkę stylów, która zorga- 

nizowana da państwu wielkie zdobycze 
i korzyści, niezorganizowana zaś stanie 
się pognojem spekulantów  połlitycz- 
nych. 
* W zaraniu odradzania się Polski, 

mieliśmy objaw zorganizowanego sty- 

lu. Był nim czyn stworzenia przez spo- 

łeczeństwo dawnych ziem W. Księstwa 

Litewskiego dywizji litewsko-biatoru- 

skiej. Połączenie w Komitecie Obrony 

Kresów, tym głównym motorze wszy 

stkch warstw społeczeństwa bez różni- 

cy stanów i klas, świadczy o wysokim 
_ poziomie styłu, który twórczy czyn ten, 

znamionował. 
Skończyła się wojna. Dywizja, idą- 

  

"NA MARGINESIE. 
„RODZINY“ 

Niedawno, w biežącym roku uka- 

zał się w Warszawie XV-ty tom po- 

ważnego wydawnictwa heraldycznego 

.: — Rodzina. Herbarz szlachty о tyt 
- polskiej. Ze zbiorów Seweryna ha. Uru- 

skiego i materjałów archiwalnych, opra 

_cowany przez Aleksandra Włodarskie- 

Tom ten stanowi kontynuację dzie- 
ła, rozpoczętego jeszcze w r. 1904; za- 

_ wiera on resztę nazwisk na literę P. 
(Przanowski — Pyżurski, nazwiska na 

lit. R (v. Raaben, vel Raab — Rzyszko, 
__v. Rzysko), oraz na końcu (na str. 379 

— 384) sprostowania i uzupełnienia do 

tomów poprzednich, ostatni z których 

| został wydany przed 14-tu laty, w cza- 

  

    

  

__ sie wielkiej wojny, w r. 1917. Przerwa 
- tak długa zupełnie zrozumiała i całkiem 
- wytłumaczona okresem wojennym i tru 

dnościami finansowemi. Jest to przer- 
wa w dotychczasowym biegu publiko- 

wania, ale nie w kontynuowaniu pracy 

nad herbarzem. Działalność w tej dzie- 

dzinie zawdzięczać należy niestrudzo- 

nemu tutaj pracownikowi, jakim był i 

jest p. Aleksander Włodarski. 

ca „o głodzie i chłodzie do krwawego 
boju”, wyciskająca łzy Naczelnego Wo 
dza widokiem „bosych nóg, które prze- 
mierzały niezmierne przestrzenie”, prze 
stała istnieć, a wraz z nią przestał ist- 
nieć zorganizowany styl wspaniałej 
tradycji Jagiellonowej. 

Rozpoczęły się walki polityczne, 

era kosmopolitycznego liberalizmu, ni- 

welowania pod jeden strychulec Polski. 

Na ziemi dawnego W. Księstwa poja- 

wiły się liczne zastępy świeżych sił za- 

chodnich połaci, ludzi o wyrobionym 

typie i charakterze, którzy z energją 

przystąpili do pracy. Wychowani w kul 

turze Zachodu, wybornie doceniają ko- 

rzyści organizacyjne — stworzyli wła- 

sne związki. 
Dziś stoimy przed faktem zorgani- 

zowania się ludzi przybyłych i rozprosz 

kowania się tutejszych. „Nie trzeba 

stwarzać separatyzmu; nie trzeba 

wstrzymywać naturalnego zrostu dziel- 

nic“, rozumowali autochtoni ziem na- 

szych. 
Dopóki tarcia trwały pomiędzy przy 

byłymi a tutejszymi, sprawa szła jako 

tako. Ale, gdy, jak powiada p. poseł 

Poźniak, „osadnictwo pozbawione zro- 

zumienia istoty duszy tej ziemi, prze- 

jęte zbytnią wmawianą w nią rolą, zbyt 

bojowo ustosunkowała się do tubylczej 

ludności i stwarza wokół siebie dość 

wrogą atmosferę" — sprawa przedsta- 

wia się poważniej. : 

Skąd bowiem ma przybysz czerpać 

prądy, któreby go ożywić mogły stylem 

ziemi naszej? 
Gdzie jest to centrum, pod którego 

wpływem gromadą ze zbiorowiska, 

stać by się mogła organizmem raso- 

wym 0 skonsolidowanym charakterze? 

" Wieża Babel, którą po Ściągnięciu 

do odrodzonej Polski w Wilnie, stwo- 

rzyli ludzie, zamieszkujący w zarządach 

zaborczych, obszar od Bugu po brzegi 

Oceanu Spokojnego, nie może być źró- 

dłem stylu, nie może pretendować do 

krytyki i nadawania tonu przyjezdnym, 

nie może być również bodźcem afekto- 

wym w dziedzinie ducha. 
To też od pierwszej chwili odradza- 

nia się Polski, państwowym nakazem 

było i jest utworzenie w Wilnie zorga- 

zowanej, świadomej, rodzimego stylu 

elity, która, bez względu na przekona- 

nia polityczne stanowe i zawodowe, 

potrafi sięgnąć do spodów historycz- 

nej cywilizacji ziemi naszej. УВ 

A gdy, otaczające życie stanie się 

czytelną księgą, łączącą pokolenia ży- 

jących z tradycją tych, który odeszli, 

poczynania przyjezdnych, jak również 

inteligencji, wyrastającej z ludu nie bę- 

dą się krzyżowały. 
BÓR Michał Obiezierski. 

  

JUBILEUSZ TEATRU POLSKIEGO 
W WILNIE: 

W roku bieżącym upływa 25 lat od 

chwili uruchomienia w Wilnie stałego 

Teatru Polskiego, stworzonego przez p. 

Nunę Mtodzieiowską. Jak się dowiadu- 

iemy, powstaje w Wilnie pod przewod 

nictwem prezydenta miasta Józefa Fo 

lejewskiego specjalny komitet, do któ- 

rego wejdą przedstawiciele roznfaitych 

organizacyj i instytucyj społecznych. 

Komitet obchodu jubileuszowego 

przystąpi niebawem do opracowania 
szczegółowego programu. Jedną z waż- 
niejszych części programu, ma być za- 
proszenie na tę uroczystość p. Nuny 
Młodziejowskiei, która położyła olbrzy- 
mie zasługi, wskrzeszając świetne tra- 
dycje teatru polskiego w Wilnie (Z.S.) 
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"GROŹNA SYTUACJA w MANDZURJI 
Krwawe walki w Tien-Tsinie 

nych koncesyj. Ofiarą dotychczasowychstwierdzają, że strzelanina między CHINY KONCENTRUJĄ WOJSKA 
TOKJO. PAT. — Wedle wiadomo- 

ści, pochodzących z ministerstwa woj- 
ny, sytuacja w północnej Mandżurji 
staje się bardziej groźną, gdyż Cbińczy 
cy koncentrują na południe od An-Gan- 
Chi oddziały, złożone podobno z 5600 
piechoty, 2300 kawalerji i 300 żołnie- 
rzy artylerji, podczas gdy siły japoń- 
skie na tym odcinku wynoszą zaledwie chińskiej o incydentach w Tjen-Tsinie 
1000 ludzi. Większość posiłków japoń 
skich odesłana została z Tao-Nan do 
Czang-Czim. 

ZAJŚCIA W TIEN-TSINIE 

PEKIN. PAT. — Wiadomości o za 
mieszkach w dzielnicy chińskiej w 
Tien-Tsinie, która sąsiaduje z koncesją 
japońską, wywołały w Pekinie zaniepo 
kojenie. jak donoszą z kwatery głów- 
nej w Czang-Sue-Lianga, tłumy złożo 
ne z około 2 tys. osób zaatakowały 
niespodzianie wczoraj wieczorem po- 
sterunek policji w dzielnicy chińskiej. 

Dziś wczesnym rankiem trwał jesz 
cze ogień karabinowy i karabinów ma- 
szynowych. Wojska cudzoziemskie sto- 
ją w pogotowiu na granicy poszczegól 

zamieszek padł jeden żołnierz japoń- 
ski, zabity odłamkiem bomby. 

spiawcami rozruchów a policją ustała 
dopiero dziś rano, oraz że oddziały 

Ze źródeł chińskich podają, że lud chińskie objęty kontrolę nad miastem. 
ność była uzbrojona i kierowana przez Oficjalne koła chińskie twierdzą, że 
Japończyków, którzy rozdawali w dniu przy trupach Chińczyków, którzy wy- 
wczorajszym broń w całym  Tien-Tsi- 

PEKIN. PAT, — Według wersji 

w czasie rozruchów komendant garni- 
zonu japońskiego wezwał oddział chiń 
skie i żandarmerję do wycofania się na 
odiegłość 300 metrów od koncesji ja- 
pońskiej, a wobec niewykonania tego 
rozkazu przez Chińczyków, Japończycy 
zaczęli bombardować miasto, wyrzą- 
dzając poważne szkody materjalne. 

POŁĄCZENIA Z TIEN-TSINEM 
PRZEWANE 

PEKIN. PAT. — Wczoraj wieczo- 
rem w Tjen-Tsinie miały miejsce po- 
ważne zaburzenia. Wszelkie połączenie 
telefoniczne z Tjen-Tsinem jest przer- 
wane. Żaden pociąg nie odjeżdża z Pe 
kinu w kierunku Tjen-Tsinu. Pocho- 
dzące ze źródeł chińskich informacje 

  

Wybory w 
BIAŁOGAÓD, PAT. Wedle danych z 

godz. 21 udział głosujących w całym 
kraju wynosi przeciętnie 70 proc, w 
niektórych zaś okręgach sięga 100 proc. 
Lista rządowa uzyskała wszędzie ol- 
brzymią większość głosów. Wybrani 
zostali — minister hanclu  Kumanudi, 
minister oświaty publicznej taksymo* 
wicz, min. Srkicz, min. Użunowicz, były 
min, Demetrowicz, poseł Jugosłowiań- 
ski Andrelinowicz, były leader partji 
demokratycznej niezależnych, obecny 
minister robót publicznych Kramar. 

(redo programowe 
LONDYN. PAT. W poniedziałek wie 

czorem na bankiecie, wydanym dla 
rządu brytyjskiego przez iorda-majora 
w City londyńskiem, premjer Mac Do- 
nald wygłosił enuncjację, którą można 
uważać za credo programowe nowego 
rządu. Mac Donald przyjęty został kil- 
kuminutową owacją. Zabierając głos, 
premier oświadczył mniej więcej co na 
stępuje: 

Rząd,który mam zaszczyt obecnie 
reprezentować, jest jedynym w swoim 
rodzaju i zrodzonym w wyjątkowych 
okolicznościach. jest to rząd narodo- 
wy, złożony ze wszystkich partyj, któ- 
rego głównym celem jest opanowanie 
trudności gospodarczych. Nie posiadam 
żadnych instrukcyj. jestem niczem nie 
związany, mam całkowitą swobodę 
działania. 

Dwa główne problenty, do których 
będę dążył, to są: 1) by naród miał 
zrównoważony budżet i 2) by sytuacja 
gospodarcza Wielkiej Brytanji była 
zabezpieczona. Mac Donald podkreślił 
w tem miejscu znaczenie zasiadania w 
rządzie takich dwóch osobistości, jak 
Neville Chamberlaina i Runeimana, za 
znaczając ich równorzędność w gabine 
cie. Mac Donald stwierdza, že pierw- 
szem, najważniejszem zadaniem obec- 
nego rządu jest problem walutowy, któ 
ry jest problemem nietylko brytyjskim, 
ale problemem ogólno - europejskim. 
Premjer podkreśla całkoite załamanie 
się teorji samowystarczalności gospo- 
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Zupełnie nowy program. 
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(Szczegóły w kronice teatralnej) 

' 

Jugosławii 
Wszyscy ministrowie wybrani 
znaczną większością głosów. 

BIAŁOGRUD. Ostatnie doniesienia o 
wynikach wczorajszych wyborów po 
twierdzają, że minister spraw zagrani- 
cznych Marinkowicz, kandydujący z li- 
sty rządowej, wybrany został olbrzymią 
większością głosów w asręgu Kicewo. 
Wybrany został również z tej listy pre- 
zes rady ministrów Karol Kawacewicz, 
wiceprezes byłego stronnictwa ludawe- 

jo chorwackiego ikicz, były minister 1 
leader prawicy chorwackiej, Nigajłowicz 
były wiceprezes izby Deputowanych. 

rządu Mac-Donalda 
darczej poszczególnych krajów. Konie 
czne jest współdziałanie wszystkich 
krajów. 

Mac Donald wysuriął konieczność 
zwołania jak najprędzej konierencji 
międzynasodowej, któraby rozpatrzyła 
kwestję długów, reparacyj, taryf, roz- 
brojenia, bezpieczeństwa i status quo 
Europy, zaznaczając, że w tym celu, 
aby dojść do perozumienia, wszystkie 
państwa muszą poczynić pewne kon- 
cesje. Rząd brytyjski gotów jest współ 
działać w takiej konferencji. 

Premjer podkreśla dalej zadowołe- 
nie rządu brytyjskiego z powodu wizy 
ty premjera Lavała w Waszyngtonie, 
zaznaczając równocześnie, że porozu- 
mienie niemiecko - francuskie jest naj 
ważniejszą podstawą obecnego pokoju. 
Następnie premier zwrócił uwagę, że 
sytuacja gospodarcza Wielkiej Bryta- 
nji polepsza się. 

W ciągu ostatnich 5 tygodni liczba 
bezrobotnych zmniejszyła się o 114 ty- 
sięcy. Mac Donald podkreśla znacze- 
nie, jakie dla Wielkiej Brytanji posiada 
kenierencja dominjów, zwołana w iip- 
cu przyszłego roku w Ottawie. 

Co do Indyį premjer zaznaczył, że 
rząd brytyjski stoi na stanowisku udzie 

zostali 

ienia Indjom samodzielnej konstytucji, ° 
ale że konstytucja ta musi się okazać 
twórczą i musi być podstawą dla pracy 
państwwcej. O ile tej pewności niema, 
to konstytucja nie będzie odpowiada- 
ła swym celom. Mac Donald zakończył 
podkreśleniem, że Wielka Brytanja pra 
gnie dać przykład całemu Światu, co 
znaczy jedność narodowa. Zadania 
rządu brytyjskiego są trudne i wielkie. 
Nie trzeba ich mierzyć ani na tygodnie, 
ani na miesiące, ani nie są to zadania, 

którym może podołać tylko rząd. Ko- 
nieczna jest tu współpraca całego na- 
rodu. 

  

szawskiem Archiwum Głównem Akt Rychwalscy, zapomniany ród wielko- posiadały tej władzy, znaczenia i mająt 
Dawnych, zawierającem nieprzebrane 
skarby źródłowe i posiadającem świet- 
ne tradycje takich uczonych na stano- 
wisku kierowników, jak Pawińskiego i 
T. Wierzbowskiego, z którymi p. Wło- 
darski współpracowałprzez szereg lat, 
pozostając w latach ostatnich jako ku- 
stosz, będąc jednocześnie dyrektorem 
bibljoteki i muzeum hr. Przeździeckich 
w Warszawie. Obok powyższych zajęć 
p. Włodarski z imieniem swem związał 
tytuły nader cennych i poważnych wy- 
dawnictw źródeł dziejowych z Archi- 
wum Głównego wydobytych: są niemi 
tomy V i VI „Pomników Praw”, zawie- 
rające księgi metryki Księstwa Mazo- 
wieckiego z lat 1417 — 1433, które 
wydawca zaopatrzył naukowemi przed- 
mowami. 

Poza temi wydawnictwami p. A. 
Włodarski jest autorem szeregu mono- 
grafij o rodach polskich, które rozpo- 
czął w r. 1902 pracą o Rawitach — O- 

strowskich. Po niej przyszły: „Zarys 
monografji rodu Lipiūskich“ (r. 1912), 
„Krótkie wiadomości o rodzie Waliń- 
skich h. Łuk* (r. 1922), „Materjały do 
monografji rodu Falk — Regulskich h. 
Ciołek* (r. 1922), „Rod ĮJeruzelskich 
h. Ślepowron (r. 1926), „Ród Krasno 

polski* (r. 1927), „Zbiór dokumentów 
do imonografji rodu hr. Pierzchałów— 
Przeździeckich h. Roch III“ (r. 1928, 
„Materjały do monografji rodu Chole- 
witów — Pawlikowskich* (r. 1930), 
„Monografja rodu Roliczów — Piekar- 
skich (r. 1931) i in. z zakresu opraco- 
wań genealogicznych. Opracowania 
genealogiczne, oparte na materjale źró- 
dłowym, zbadanym krytycznie, posiada 
ją dla nauki historycznej ogromne zna- 
czenie, Dość ogólne, a niesłuszne wyo- 
brażenie sprzęgające zainteresowania 
w tej dziedzinie z pobudkami snobiz- 
mu, datuje się od właściwego ocenienia 
wartości herbarzy i monografij rodów. 
Tymczasem badacz, zwłaszcza w za- 
kresie studjów biograficznych, nie mo- 
że się obejść bez tego rodzaju wydaw- 
nictw, jak nie jest w stanie pozostawić 
na uboczu edycyj samych źródeł. - Вех 
nich studja nad dziejami możnawładz- 
twa naszego, niejednokrotnie wypełnia- 
jącego całe rozdziały w dziejach _pol- 
skich, zagarniającego olbrzymie zakre- 
syy życia państwa i narodu, są niemo- 
żliwe bez analogicznych prac. 

Prace te „wyjaśniając stosunki ma 
pozór prywatne, familijne, wykrywając 
intrygi i zatargi familiine, wyjaśniają 

P. Włodarski: zdobył  zaszczytnie debskich h. „Krzywda“ (r. 1927) „Ród zarazem przeszłość naszą dziejową i 
_ znane ogólnie imię w kilku  dziedzi- Poraitów — Pstrokońskich comesów z stanowią cząstkę ogólnej historji kra- 
nach: jako długoletni urzędnik w war- Bużenina”, (r. 1928), „Zarembowie — ju. Rzecz inna z rodzinami, które nie 

ku, co pierwsze. Członkowie jej za mło- 
du zabawiali się żołnierką, a wróciw- 
szy w progi domowe pędzili życie spo- 
kojne, urozmaicone jedynie sejmikiem 
pasem granicznym, lub najazdem. Hi- 
storja takiej rodziny nie przedstawia 
interesu dla ogółu, ale dla członków, 
którzy ją składają, miłą stanowi pa- 
miątkę* — zaznaczył w swoim czasie 
inny wybitny heraldyk A. Boniecki z 
czem się zgadzał najzupełniej znakomi- 

ty nasz historyk A. Rembowski. Dodaj- 

my, że w ostatnim wypadku. nietylko 
można mieć miłą pamiątkę, ale i trady- 
cję nieraz za wzór służącą i skarbiec 

danych do dziejów lokalnych, których 
badanie w obecnej dobie uległo znacz- 

nemu ożywieniu i cenne wiadomości 

do wizerunków obyczajowości, potocz- 

nego życia i t.p. Im więcej będzie za- 

interesowania, badań i publikacyj he- 

raldycznych, tem lepiej będziemy po- 

znawać przeszłość naszą. Im więcej ich 

się ukaże w druku, tem jaśniej będzie- 

my widzieć i znać różne kazamarki i 

zaułki życia dawnego tej zwłaszcza czę 

ści dawnej Rzplitej, która nosiła miano 
W. Księstwa Litewskiego. Im więcej 

ich zdobędziemy, tem poważniejszą po- 

siądziemy podstawę do opracowania 

zamierzonego przez Polską Akademię 

Umiejętności w Krakowie na ogromną 
skalę „Słownika Biograficznego”, któ- 

wołali zajścia, znaleziono rewolwery 
pochodzenia japońskiego. W wyniku 
zaburzeń było 4 zabitych i 10 rannych. 

WOJNA TRWA 

TOKJO. PAT. Według informacyj 
japońskich, zaburzenia w Tjen--Tsinie 
były dziełem elementów chińskich, wro 
gich Czang-Sue-Liangowi. Według 
ostatnich wiadomości, bitwa trwa w 
chińskiej dzielnicy miasta, jednak Chiń 
czycy nie usiłują przedostać się na te- 
ren koncesji japońskiej. Kilku żołnierzy 
japońskich mimo to poniosło śmierć od 
zabłąkanych kul. 

CYGAŃSK 
  

PROGRAM 
KURSU INSTRUKTORSKIEGO DLA STAR- 

SZYCH KOMISARZY SPISOWYCH 

Wszystkie wykłady odbywają się w Gma- 
chu Głównym USB Sala HI. 

Dnia 10 listopada godz. 18 — of. M. 
Gutkowski — „Ogólne zasady statystyczne 
odnoszące się do spisów powszechnych". 
godz. 19 — prof. M. Gutkowski — dalszy 
ciąg poprzedniego tematu; godz. 20 — wi- 
ceprez. W. Czyż -- „Statystyka nierucho— 
mości, budynków mieszkalnych i mieszkan“. 

Dnia 12 listopada — godz. 18 — wizyta- 
tor A, Narwoysz — „Personałja, wyznanie i 
iezyk w Il powszechnym  spisię ludności”. 
Godz. 19 — prof. Wł, Studnicki — „Staty— 
styka zawodowa”. Godz, 20—zast. nacz. kom. 
mgr. J. Święcicki -—- „,Zupełność i dokład 
ność Spisu, A. niebezpieczeństwo podwójnych 
zapisów”. 

Dnia 13 listopada — godz. 18 — 21 — 
dr. A. Hirszberg — Kurs praktyczny. 

Dnia 16 listopada godz. 9-ta — Zbiórza 
wi sali posiedzeń Rady Miejskiej przed doko- 
nartem spisu próbnego. 

Dinia 17 listopada o godz. 10 — zwrot 
zapełnionych forn'ularzy w sali posiedzeń Ra 

i i zakończenie kursu. 

W Czechach wnet po urodzeniu otrzy- 
muje dziecko książeczkę  oszczędnościową. 
Ten, kto nie oszczędza jest uważany za oby 
watela nie wypełniającego swych obowiąz- 
ków względem ojczyzny. 

A SZKNŁA 
  

JAK POWSTAŁA SZKOŁA CYGAŃSKA W UŻHORODZIE-—OSOBLIWOŚĆ 

NA RUSI PODKARPACKIEJ. — ŚCIATĄ SKRZYPIEC W SZKOLE. — MA 

ŁA CARMEN W ŁAWCE SZKOLNEJ. — EKSPERYMENT SIĘ UDAŁ. — 

Szkoła cygańska w Użiw-odzie stała się 

osobliwością. Kiedy w roku 1928 zakładano 

tę szkołę dla 20 dzieci cygańskich, nikt nie 

przypuszczał, że szkoła ta stadie Się głośną 

nietylko poza granicami samego miasta. Uż- 

horodu, lecz również poza granicami Cze- 

chostowacji. J 

Zainteresowanie się tą Sz«u:ą jėSi zrozu- 

miałe. Szkoła cygańska na Rus Podkarpa- 

ckiej jest pierwszym eksperyn cntem tego ro 

dzaju w Europie. Przeznaczona została dła 

wychowywania Cyganów, co jest bardzo ak 

tualnem zadaniem dla państw, zwłaszcza 

środkowo-europejskich, gdzie Cyganie spra 

wiają niemało kłopotu. : į 8 

Czy można podnieść poziom inteiektual 

ny Cyganów, czy 'można nakłenić 'ch Go te 

go aby nosili czyste ubrau'e, aby myli się 

regularnie, aby usadzili się ra jednem miej 

scu i nie žeb'ati, kradii, a cnwycil, się ucz 

ciwej pracy? Na te pytamia „dpowiedz «© 

miał eksperyment z cygańską szkołą Założy 

życiele szkoły nie chcieli dokonać Czegoś 

nadzwyczajnego. Chcieli tylko poczynić рго- 

by. ah 

у Założenie szkoły cygańsnicj było również 

koniecznością, Słowacy nic chcieli posyłać 

swych dzieci do szkół, w ktorych uczyli się 

rówińież dzieci cygańskie, a to dlatego, 2е 

w szkole zdarzały się wypadki kradzieży. 

Dzieciom w  u'e,ednym wypadku skradzio- 

no ubrania, przybory szkolne i tp. Wspó'na 

nauka z dziećmi cygańs'iem 1 wywierała 

szkodliwy wp.yw na dzieci niecygańskie. 

Ciekawem jest, jak tę szkołę zakładano. 

Inicjator tego eksperymentu radca minister- 

stwa Szimek, strannie badał, czy wśród Cy 

ganów jest odpowiedni grunt dla założenia 

takiej szkoły. Wielu Cyganów zgadzało się 

z tą myślą i chciało współpracować” przy 

zakładaniu tej szkoły. Cyganie nawet zobo- 

wiązali się wykonać cegły na budowę tej 

szkoły. Naczelnik Cyganów potwierdził to po 

stanowienie specjalnym istem  odręcznym, 

podpisanym przez niepiśmiennych Cyganów 

'w oryginalny sposób: odbiciem własnych 

palców. Dokument ten zachowany został do 

tąd. I rzeczywiście Cyganie spełnili przyrze- 

czenie i nawet wykonali więcej cegieł, niż 

było potrzeba. 
Dary na założenie szkoły napływały z 

różnych miejsc, Odpowiednią kwotę na bu- 

dowę szkoły cygańskiej wyznaczył prezy- 

dent Massaryk, dalej ministerstwo szkolni- 

ctwa, samorząd gminny 'miasta Użhorodu i 

Tak powstała szkoła. Eksperyment ten 

był tak oryginalny, że szkoła w Użhorodzie 

stała się osobliwością, którą zobaczyć prag- 

nie każdy, kto zwiedza Ruś Podkarpacką. 

Przypuszczam, że miody nauczyciel, wy- 

chowujący blisko 30 młodych cyganiąt, Z 

westchnieniem pomyśli sobie: Ach, znów 

zwiedzający, znów ciekawi. Rozumie jedna- 

kowoż to zainteresowanie się szkołą cygań- 

ską i chętnie objaśnia, jak w szkole się nau- 

cza, jak dzieci cygańskie pojmują wykłada- 

ne przedmioty, jakie wyniki przynosi dwu- 

iub trzyletni pobyt w szkołe. 

Cygańska szkoła w Użhorodzie położona 

jest na skraju miasta, na końcu ulicy Ber- 
czenyiego, tam, gdzie rozpoczyna się t. zw. 
dzielnica cygańska. Takie dzie!nice znajdują 
się w wielu miastach podkarpacko-ruskich i 
słowackich. W kamiennych lub drewnianych 
chatach, przypominających jakby baraki, ży- 

je „cygańska arystokracja". Są to przeważ- 
nie rzemieślnicy i muzykanci, którzy w od- 

ry z wydawnictw heraldycznych zaczer 
pnie wszak bardzo dużo! Podobnież i 
nowy „Słownik Geograficzny”, którym 
się zajęło Polskie Towarzystwo Kra- 
joznawcze. 

Otóż, o ile chodzi o szlachtę litew- 
ską, t.j. z terytorjum dawnego W. Księ- 
stwa Litewskiego — ta w porównaniu 
z koronną we wszystkich  herbarzach 
naszych drukowanych zajmuje  miej- 
sce podrzędne, zgoła nie odpowiadają 
ce ani jest starożytności, ani jej zna- 
czeniu, ani jej liczebności. Winy tego 
nie ponoszą autorzy i wydawcy, wina 
spada na pewne warunki polityczne i 
samo społeczeństwo z tego terytorjum. 
Takie dzieła, jak całkowite herbarze, 
przerastają skalę możności pojedyńcze- 
go autora, który np.mógłby sprostać : 
zadaniu, mając do czynienia z ogółem 
rodów szlacheckich w takiej Finlandji, 
zamkniętym w paru setkach, ale rie 
w Polsce, liczącej je na tysiące. Ko- 
nieczność badania długiego szeregu 
archiwów publicznych i prywatnych, 

złożona z nieodzownością podróży do 

nich i pochłaniająca taką ilość czasu, 

jaką jednostka z natury rzeczy, rozpo- 

rządzać nie jest w stanie, wskazuje na 

niezbędną w tej dziedzinie współpracę 

społeczeństwa, które winno uprzytom- 
nić sobie całe znaczenie heraldycznych 
badań i dostarczać specjalistom, opra- 
cowującym tę dziedzinę, odpowiednie 

różnieniu od swych koczujących współpłe- 
mieńcówi rozporządzają | „nieruchomošcią“. 
Którykolwiek z tych domów łatwo możnaby 
naładować na wóz i przewieźć na inne miej- 
sce, ale przecież jest to jakaś stała strzecha 
nad głową, coś realniejszego niż namiot ko 
czującego Cygana, zeszyty z brudnych szmat 

Uczniowie szkoły cygańskiej w Użhoro- 
dzie rekrutują się z dzieci tej dzielnicy cy- 
gańskiej. Wśród nich jednakowoż można 
jednakowoż spotkać również dzieci Cyga- 
nów koczowniczych. Czystość w tej szkołe 
przedstawia również swego rodzaju „po- 
moc  naukowłą*. Już samo  urządze- 

nie wewnętrzne , szkoły ma przekonać 
dzieci cygańskie, że przyjemniej żyć w czy- 
stości w pięknym przybytku, niż w „bu- 
dzie” cygańskiej. Dzieci w. szkole przyzwy- 
czajają się do czystości.. 

Nauczyciej przedewszystkiem stara się o 
to, aby dzieci naukę uważały za przyjem 
ność, aby nauka ich zaciekawiała. Rzeczywi 
ście też dzieci chętnie uczęszczają de szkoły 
i z radością spędzają długi czas na nauce. 

językiem wykładowym jest język sło-- 
wacki, Wprost dziwić się trzeba, jak dzieci 
te po jednym roku nauki świetnie czytają po 
słowacku i jak chętnie śpiewają pieśni sło- 
wackie, któremi są zachwycone. 

Nauczyciel nie musi się przed gośćmi 
wstydzić za swe dzieci. Uczniowie nie są 
nigdy zakłopotani i kiedy nauczycie! wywo- 
ła jednego, by popisał się swemi wiadomo- 
Ściami, podnosi się zaraz pięć, sześć Śnia- 
dych rąk dzieci, chcących również odpowia- 
dać. ; 

Cyganie są urodzonym: artystami. Ar- 
tyzm przejawia się u nich i w szkołe. Oprócz 
tego każdy cygan jest urodzonym muzykiem. 
Okoliczność ta jest w szkoie cygańskiej u- 
względniana i dlatego też obok szaf z książ- 
kami, obok map geograficznych znajduje się 
w szkole specjalna „Ściana skrzypiec". Na 
długiem wieszadle wisi kilkadziesiąt małych, 
dziecięcych skrzypiec. Każdy uczeń zna swe 
skrzypce, a lekcja muzyki jest najprzyjem- 
niejszą dla nich godziną. 5 

Nauczyciel naprawdę musi mieć wielką 
dawkę taktu i poczucia artystycznego, aby 
opanował niespokojny, temperamentny 

„obóz” rozbity w ławkach szkolnych. Zoba- 
czycie tu małą Carnem z płonącemi wielkie- 
mi oczyma, ruchliwego Aleka i niespokojne- 
go ośmioletniego cyganka, który dopiero 
przed pięcioma dniami ocknął się w tem tak 
dziwnem dla niego otoczeniu, z którem nie 
może się zaprzyjaźnić i sta'e prowadzi do 
konfliktów: z regulaminem szkolnym. Nato- 
miast starsze dzieci nauczyły się już wiele." 

„Byłoby lepiej, gdybyśmy mieli internat 
— powiada nauczyciel — aby dzieci w okre- 
sie szkolnym nie znajdowały się w szkodli- 
wem dla nich otoczeniu współczesnej rodzi- 
ny cygańskiej... Mimo f0 jednak, kiedy dzie- 
ci spędzają dłuższy czas pod naszym dozo- 
em, wyniki są nadzwyczaj korzystne”. 

„Cyganie uczą się żyć, przyzwyczajają się 
być pożytecznymi obywatełami. Trzeba przy 
znać, że eksperyment ze szkołą cygańską w 
Użhorodzie powiódł się w zupełności. Nie jest 
to jedynie curosium, egzotyczna osobliwość 
Użhorodu, ale wielce ciekawe i dobre dzieło. 
Próby pedagogiczne wśród cyganów powin- 
ne być rozwijane i prowadzone wszędzie 
tam, gdzie dotychczas cyganów zwalcza się 
metodami policyjnemi i gdzie dotychczas nie 
próbowano drogą oświaty wypienić zbrodni- 
cze nałogi wśród tego plemienia. 

materjały i wiadomości. 
Q warunkach politycznych, w do- 

bie rządów rosyjskich, nie mamy racji 
dużo mówić, każdy wie, że szereg źró- 
deł jest niedostępny. Skutki tych rzą- 
dów jeszcze i dziś dają się odczuwać, 
jak wywiezienie, lub zniszczenie wielu 
materjałów. Tem większą przeto war- 
tość posiada współdziałanie samego 
inteligentnego społeczeństwa, liczne 
jednostki w którem uchroniły dotąd w 
całości, czy choćby w części familijne 
archiwa. Jak dużo dać może nauce nie- 
raz takie archiwum, świadczyć może 
np. kapitalne dzieło prof. Smolki „Poli- 
tyka Lubeckiego*, członka starożytne- 
go rodu, wywodzącego się od X w., 
pod względem starożytności mogącego 
rywalizować z Habsburgami. (M. G. 
Blonde), a przewyższającego nie jedną 
rodzinę panującą w Europie. 

Są to względy natury naukowej, 
ważne dla historji i jej nauk pomocni- 
czych. 

Ale... nie wszyscy żywią  zainte- 
resowania historyczne, są łudzie i tych 
jest ogromna zapewne większość, co 
patrzą na rzeczy z praktycznego pun- 
ktu widzenia. Otóż nawet dla utylita- 
rystów genealogiczne badania i wyjaś- 
nienia posiadają duże, znacznie więk- 
sze, niż się zdawać może, znaczenie. 

Spotykamy się często w naszem społe- 
czeństwie z osobliwszem curiosum: ze 
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Dzieci porwane 
WILNO. Na odcinku Marcinkańce usi- ną naszem terytorjum dwoje dzieci му ПУСН. Roszkowska. 

| 

į łowała dostać się do Polski grupa cy- 
| ganów. 

Uciekając przed patrolem K O.P. cy- 
V ganie cofnęli się do Litwy porzucając 

Na stacji Orany z nieustalonej przyczy- 
ny zapalił się wagon kolejowy, należący do 

"K 

    

NIEDZIELA 

Dziś 8 

Gotfryda i 
Jutro c? 

"Teodora 

  

W. s. gi 6 m. 3i 

s. g. 3 m. 35 

     

    

   
   
   

    

            

     

  

    

    

   

            

    

    

  

    
    

   
    

   

                  

    
   
       
   

    

     
   

   

  

Z dnia 9 listopada 1931 r. 
Ciśnienie średnie 765. 

Temperatura średnia --5. 
Temperatura najwyższa -+-5. 

Temperatura najniższa. --3. 

Opad w mm. — 
"Wiatr: południowo - wschodni. 

Tendencja: spadek. 

* Uwagi: pochmurno, 

KOŚCIELNA 

— Prace restauracyjne w 0 
strej Bramie. Roboty przy grun- 
townem odnawianiu kaplicy Matki Bo- 
skiej Ostrobramskiej szybko posuwa- 
ją się naprzód. Od paru tygodni zo 
stały przerwane nabożeństwa, gdyż 
obecnie przekładają posadzkę, jak rów- 
nież budują ołtarz. Roboty są prowa- 
dzone pod stałem kierownictwem  ar- 
tystów i fachowców. Jak remont ko- 
ścioła Ostrobramskiego św. Teresy, 
tak również odnowienie Kaplicy Mat- 
ki Boskiej Ostrobramskiej prowadzi 

/ zatwierdzony przez J. E. Ks. Arcybi 
|  skupa Metropolitę „Wileńskiego Ko- 

mitet, którego prezesem jest ks. kan. 
St. Zawadzki, obecny proboszcz ostro- 
bramski. 

ke Z ramienia Arcypasterza Wileń- 
„ skiego stan robót i kasy od czasu do 

_ Czasu kontrolują wydelegowani do te- 
go specjalnie członkowie Kapituły 
Metropolitalnej. Komitet dokłada wszel- 
kich starań, żeby wszystkie roboty 
doprowadzić do końca na uroczystość 
Opieki Matki Boskiej która w roku 
bieżącym rozpocznie się od nieszpo- 
rów dn, 14 listopada. 

MIEJSKA 
3 — Likwidowanie pożyczki angiel- 
_ skiej. Odbyło się posiedzenie miejskiej 

_ komisji do likwidacji pożyczki angiel- 
_ skiej. Sporządzono akt umowy z ban- 

szczególną predylekcją do wywodzenia 
się z zagranicy, ludzie gwałtem chcą 

_ Się uważać za potomków jakiegoś Fran 
|. cuza, Szkota, Węgra, Niemca, a w osta 
| teczności choćby Tatara, lub Wołocha! 

Pochodzenie od jakiegoś cudzoziem- 
_ skiego rabusia, lub zagranicznego awan 

- turnika posiada większy urok, niż... au- 
| tentyczny wywów ze starego miejsco- 
2 wego, macierzystego pnia polskiego, 

ruskiego, litewskiego. 
Źródłowe wyjaśnienie genealogicz- 

ne rozjaśni tej kategorji ludzi prawdę, 
ukaże ją we właściwem świetle i po- 

_ Staci, wypleni blagę i brzydki chwast 
tak dziwacznej próżności. 

To jedno, a drugim objawem, tem 
osobliwszym, że w pełni istniejącym 

, w czasach bardzo daleko  posuniętej 
demokratyzacji, to masowe podszywa- 
nie się pod pochodzenie od osób i ro- 
dów, z którymi pretensjonalni preten- 

 denci nie mają nic wspólnego, w ży- 
łach, których nie płynie ani jedna kro- 

| pla krwi wspólnej, z którymi więzami 
rzekomej wspólnoty rodowej, łączy je- 

“| dynie tylko bajka niezgiabna, preten- 
 Sjonalność śmieszna i bezdennie nudna 

_ Bróżność. 
__ Ujawnienie w krytycznych bada- 
Riach genealogicznych faktycznego sta- 

rzeczy, ze źródeł wysnutego, może 
owadzić faktyczne wyobrażenie na 
malne drogi, usunąć nieporozumie- 

przez cyganów 
wieku 3—4 lat. 

Są to chłopcy których cyganie por- 
wali w jakimś miasteczku litewskiem. 

Pożar na stacji Orany 
spółdzielni kolejowej. Pożar ugaszono. Towar, 
znajdujący się w wagonie, częściowo uległ 
zniszczeniu. 

  

ONIK 
kiem angielskim. 

We czwartek odbędzie się specjal- 
ne posiedzenie Rady Miejskiej w celu 
zatwierdzenia umowy w tej sprawie. 

. — Piekarze niezadowoleni z cennika. Na 
niedziełnem zebraniu piekarzy omawiano 
podwyżkę cennika chleba i mąki przez Sta- 
rostwo Grodzkie. 

Zebrani uznali podwyżkę za niewystar- 
czającą i czynili liczne wyrzuty swym dele- 
gatom Niedekowi i Wołożyńskiemu. 

Wymienieni jakoby niezbyt energicznie 
bronili interesów piekarzy. 

W związku z temi zarzutami Niedek i 
Wołożyński jako starsi cechów podali się ' SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO ЕЕ 

ROLOGICZNEGO USB, WWE 00 dymisji, 
WOJSKOWA 

— Baczność Podoficerowie Rezerwy! W 
związku z obchodem 13-to letniej rocznicy 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej we 
śrdoę dnia 11 listopada r. b. wzywa się wszy 
stkich Kolegów do stawienia się w mundu- 
rach, ewentualnie w czapkach organizacyj- 
nych, łub po cywilnemu w lokalu Związku 
(Żeligowskiego 4) o godz. 8 m, 30 rano, ce- 
lem wzięcia udziału w uroczystościach z tym 
obchodem związanych. 

— Zarząd Stowarzyszenie Rezerwistów i 
b. Wojskowych w. Wilnie, ul. Želigowskie- 
go 4, prosi członków o jak najliczniejsze przy 
bycie do lokału Federacji PZOÓO. w dniu 11 
listopada 1931 r. o godz.8,30 rano, celem 
wzięcia udziału w Trzynastej Rocznicy Nie- 
podległości Rzeczypospolitej Polskiej. 

Żywimy nadzieję, że takiej uroczystej 
chwili nikogo z nas nie zabraknie. Czekamy! 

— Baczność Peowiacy! Wzywa się wszy 
stkich członków POW do wzięcia udziału w 
pochodzie w dniu 11 listopada Stawiennictwo 
konieczne. Zbiórka w lokalu Federacji o go- 
dzinie 9. 

AKADEMICKA 
Odczyt Studenta Medycyny USB Franci- 

szka Pietkiewicza pt. „Wspomnienie moje z 
pobytu na Wyspach Sołowieckich*. 

Dnia 11 listopada rb. w lokalu Ogniska 
Akademickiego (ul. Wielka 24), o godzinie 
8 wiecz. zostanie wygłoszony dalszy ciąg 
odczytu przez kol. Franciszka  Pietkiewicza 
b. więźnia na Wyspach Sołowieckich. Wstęp 
50 gr., dla akademików. 30 gr. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
„Śląska środa literacka", Najblisza 141 

„Środa literacka" poświęcona będzie Śląsko- 
wi. Wieczór wypełnią wesołe utwory zna- 
nego regjonalisty i popułarnego literata prof. 
Ligonia („Karlika z Kocyndra*) w niezrów 
nanem wykonaniu autora, Środę zagai prze- 
mówieniem na temat „Wilno — śląsk”, 
prof. M. Limanowski, Początek jutro 11 bm. 
© godz. 20 m. 30. 

— Z T-wa Eugqnicznego (Walki ze zwy 
rodnieniem rasy) 12 listopada w lokalu Po- 

i a (uż, Żeligowskiego 4) dr 
„ Kosii wygłosi odczyt na temat ,, 

SPOD e miodzież”. > е 
oczątek o 5 i pół w. Wstęp wolny. 
W niedzielę 8-go listopada odbyło się 

nia uleczyć ludzi z osobliwej pretensjo- 
nalności, przerzedzić skutecznie liczne 
szeregi snobów. 

Jest to sui generis oczyszczanie spo 
łeczeństwa z przesądów, blagi i z nie- 
świadomości, z prostaczego strojenia 
się w cudze pióra, oczyszczanie, idące 
poprzez umiejętne, krytyczne i sumien- 
ne źródłowe badanie przeszłości, wol- 
ne od naiwności i panegiryzmu, naka- 
zujących Paprockim i Niecieckim mie- 
szać prawdę z bajką, legendę z rzeczy- 
wistością, świat realny ze światem fan- 
tazji. Natomiast nie ulega wątpliwości, 
że badania te, pomagając w odrzuce- 
niu „cudzych piór”, faktycznie przyczy- 
nią się ku wykazaniu genezy mnóstwa 
rodów szlacheckich, zwłaszcza na zie- 
miach b. W. Księstwa Litewskiego, ich 

starożytności i znaczenia, odsłaniając 
mnóstwo danych zupełnie dotąd nie- 
znanych, a nawet ważnych dla historji 
ustroju dawnej Litwy, zbudują w miej- 
sce wiszących w próżni genealogji sze- 
reg rodowodów realnych, jakich po- 
ważnym, pomnikowym zbiorem jest 
„Herbarz“ Bonieckiego, lub opracowa- 
na przez p. Włodarskiego  „Rodzina“, 

Ryszard  Mienicki. 

  

szenia byłych wychowanek i wychowanków KONSEKRACJA NOWEGO KO 
gim. św. Katarzyny w Petersburgu, na któ- SCIOŁA 
rem po głęboko odczutem i  wzruszającem JE. Ks. Arcybiskup Metropolita 
przemówieniu nowoobranej prezeski, uchwa Jałbrzykowski dokonał konsekracji 
loną została jednogłośnie proponowana przez 
nią akcja przyjścia z pomocą najbiedniej- 
szym dzieciom miasta Wilna. Postanowienie 
to napełnia nas radością i nadzieją, że no- 
wy Zarząd (w dzisiejszych czasach) skieru- 
je nasze Stowarzyszenie ku tak potrzebnej 
i koniecznej w dzisiejszych czasach -pracy 
społecznej, Jedna z obecnych. 

RÓŻNE 
— Ostrzeżenie. Jakiś osobnik pódający 

się za studenta U.S.B, chodzi po domach i 
wyłudza pieniądze na budowę Kaplicy Sodali 
cyjnej w Legaciszkach, przedstawiając listy 
składek zaopatrzone w pieczęć Sodalicji Ma- 
rjaūskiej Akademiczek i podpis „J. Roszkow- 
$Ка — Prezeska“. Stwierdzam ninie 
że: 1. Sodalicja Marjańska Akademicz 
S.B. takich list nie sporządzała i nikogo nie 
upowažniaia do zbierania składek na kapii- 
cę Sodalicyjną. 

2. Nie jestem od 1927 roku prezeską So- 
dalicji Marjańskiej Akademiczek i żadnych 
list składkowych nie podpisywałam. 

Osobnika tego należy uważać za zwykie- 
go oszusta i oddać go w ręce władz policyj- 

nowego kościoła w Tryczówce (pow. 
Białostocki), pod wezwaniem №еро- 
kalanego Poczęcia N. M. P. Kościoł 
zbudowany został z pustaków cemen- 
towych i cegieł ze składek paraijan 
Staraniem obecnego proboszcza ks. 
Alfonsa Borowskiego. Budowa koszto- 
wała przeszło 80.000 złotych. Podzi- 
wiać należy, jak z jednej strony ener- 
gię proboszcza, tak z drugiej wielką 
ofiarność w tak ciężkich czasach pa- 
rafjan, których Tryczówka liczy mało 
co więcej nad 2 tysiące. 

IDALJA hr. 
Złożenie zwłok do grobu przy 

się dnia 5 listopada 1931 r., 

  

    

Na froncie walki 
z bezrobociem 

WYNIKI ZBIÓRKI ODZIEŻOWEJ 

Odbywaiąca się od kilku dni w Wil 
nie staraniem Wojewódzkiego Kosiii: 
tu do Spraw Bezrobocia zbiórka 
dzieży i innych przedmiotów wydała 
tak obfite wyniki, iż Komitet nie zdą- 
żył przeprowadzić dotąd zbiórki na 
terenie całego miasta. Wobec tego 
zbiórka przedłużona została jeszcze na 
przeciąg dni kilku. Dokładne zestaw ie- 
nie wyników zbiórki będzie podane 
do wiadomości publicznej. 

PRACOWNICY POCZT, TELEGRA- 
FÓW I TELEFONÓW NA RZECZ 

BEZROBOTNYCH 

Z inicjafywy Pocztowego Komitetu Po- 

mocy Bezrobotnym, w sobotę dnia 14 ksto- 

pada b. r., o godzinie 20-ej ' sali 

Miejskiej (ul. Końska 1) odbedzi: 

cert muzykalno - wokalny z udziałem: į 

Marji Szmurłowej (mezzo-sopran), Ja 

Sumorokowej (deklamacja), Eugeniusza Ol- 

szęwskiego. (tenor), pocztowej orkiestry sa- 

lonowiej pod »atutą Romana Hermana, chó- 

ru pocztowego pod dyrekcją proi. Jana Le- 

śniewskiego oraz: dętej orkiestry pocztewej 

pod batutą Feliksa Stachacza, 

Cały dochód z tego koncertu pocztowcy 

przeznaczają na rzecz bezrobotnych. 

Bilety w cenie od 50 gr. do 2 zł, 50 gr. 
nabywać można w sekretarjacie psczydjal- 
nym Dyrekcji Poczt i elegrafów, vl. Sadowa 

nr. 25 — tel. .nr 90, u p. naczelnika trzędu głosi ks. biskup Wł. Bandurski. 

pocztowego Wilno 1, ponadto w dniu kon- W nabożeństwie weźmą udział 
certu od godz. 10-ej w kasie małej sali Miej przedstawiciele władz z p. wojewodą 

skiej. 2 z : 
Ze względu na wykonawców kcncert Na czele, wojskowość, reprezentanci 

wzbudza zrozumiałe zainteresowanie. 

GDZIE MOŻNA WPŁACAĆ DATKI 

NA BEZROBOTNYCH 

a w szczególności: 

  

wiedliwości Lorentowiczo 
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— Fundusz zapomogowy dla inauczycieli. Tą drogą składa serdeczne Bóg 
Zarząd Okręgu Wileńskiego Związku Nau- ° 

czycielstwa Polskiego w Wiłnie podaje tą 
drogą do wiadomości zainteresowanych, że 
w związku z utworzeniem się funduszu za- 
pomogowego dla zredukowanych nauczym 
cieli, członków Związku Naucz. Poisk. Okrę 
gu Wileńskiego, Ogniska wiinny jaknajprę- 
dzej dokonać rejestracji zredukowanych Kol. 

i Ojcu naszemu 

inż. JANOWI Karty rejestracyjne, sporządzone w myśl 
okólnika Zarządu Głównego Z.N.P. w War- 
szawie z dn. 22.11 b.r. Nr 7/10, Zarządy Od 
działów Powiatowych i Ogniskniezwłocznie 
nadeśłą do Zarządu Okręgu «w Wilnie, 

Zredukowani  koledzy-ziwiązkowcy  po- 
winni w swoim własnym interesie dopilno- 
wać, aby poszczególne Ogniska i Oddziały 
Powiatowe jak najprędzej ich zarajestrowali 
i nadesłali do Okręgu karty rejestracyjne. 

— Komunikat Związku Pań Domu. Dzie- 
limy się z osobami zainteresowanymi naszym 

Związkiem: miłą wiadomością. W ubiegłym 
miesiącu statut Związku został przez Komi- 
sarjt Rządu w Warszawie zatwierdzony, | 

Ponieważ nie wszyscy «wiedzą dokładnie 
o celach naszego Związku, przypominamy, 
że twórczynią jest p. Iza Mandukowa i že 
macierz nasza. mieści się w Warszawie. 

Celem naszym jest uświadomienie gospo 
darcze kobiet i podniesienie poziomu życia 
rodziny. 

Członkiem może być każda pełnoletnia 
Polka, chrześcijanka bez względu na to, czy 
jest właścicielką pięknej willi, która jest jej 
domem, czy też ma tylko ten mały kącik, w 
którym stoi łóżko, jak i druga Pani Do- 
obrazek. Tak jedna, jak i druga Pani Do- 
mu musi spełniać tylko jeden warunek: inte- 
resować się czynnie ceżami Zwiazku. 

Oprócz członkiń zwykłych, są przyjmowa 

chanicznego Wilno z p. Dyrektorem inż. 
Adamowi Stankiewiczowi, p. Ludwikowi 

Śpiew podczas żałobnego nabożeństwa, 
     

  

W dniu święta niepodległości we 
środę 11 b.m. uroczyste nabożeństwo 
w kościele św. Jakóba rozpocznie się 
o godzinie 10.30, 

Nabożeństwo celebrować będzie 
ks. biskup Michalkiewicz, kazanie wy- 

  

zasnęła w Bogu opatrzona św. Sakramentami 

o czem zawiadamia krewnych i 
Zmarłej w głębokim smutku pogrążona. 

Wzystkim, którzy oddali ostatnią posługę w pogrzebie 

Naczelnika Więzienia na Łukiszkach w Wilnie, 
Przewielebnym ks. P. Žarnowskiemu, P. Rymkiewiczowi, 

F. Bobnisowi, P.P. Dyrektorowi Departamentu Karnego Ministerstwa Spra- 
, Prezesowi Sądu Apel. Wyszyńskiemu, ,Prokura- 

torowi Sądu Apel. J. Przyłuskiemu, Radcy Ministerstwa Sprawiedliw ości Rud- 
nickiemu, wszystkim P. P. Sędziom, Prokuratorom i Urzędnikom Sądowym w 
Wilnie, Nacz. więzienia Stefańskiego w Wilnie B. Urbanowiczowi, Pomocni- 
kom Nacz, Więzienia na Łukiszkach W. Szumskiemu, A. Wojtalikowi, Oddzia- 
łowi Zw. Pracowników Więziennych w Katowicach i Oddziałom Zw. Pracow- 
ników Więziennych Więzienia na Łukiszkach i Stefańskiego w Wilnie. 

ъ ‚ 

| Kazimierza Bartoszewicza 

  

į Wszystkim znajomyin i przyjaciotom, kt6orzy oddeli ostatnią poslugę Męžowi 

1. 

a w szczególności p.p. Urzędnikom i Pracownikom Dyr. Wil. K P. i Oddziału Me- 

Inżynierów Kolejowych, oraz p. mecenasowi Mieczysławowi Worotyńskiemn za 

skžedamy tą drogą serdeczne „Bóg zapłać" 

  

|
 

SEP. 
z PEREŚWIT SOŁTANÓW 

LASOCKA 
w maj. Słupy (Wielkopolska) 

kościele paratjalnym w Słupach odbyło 
przyjaciół 

RODZINA 

P 

zapłać. Rodzina 

GRĄDZKIEMU 
Kazimierzem Faikowskim na czele, p. iaż, 
Bujdensowi, kolegom z Polssiego Związku 

Żona i dzieci. 

  

W dniu Święta Niepodległości 
samorządu z prezydentem m. Wilna, 
organizacje społeczne, cechy, związki 
stowarzyszenia, młodzież szkolna. Po 
nabożeństwie odbędzie się defilada 
wojskowa. Poczty sztandarowe winny 
przybyć do kościoła przed godziną - 
10 m. 15. 

Prezydent m. Wilna wzywa _ lud- 
ność do udekorowania domów. 

  

ni do Związku członkowie popierający: panie 
panowie popierający cele i zadania Ziwiąz- 

ku. 
Wobec tego, że Komisja Organizacyjna 

ukończyła swoje prace, zwołujemy na dzień 

1-go listopada o godzinie 16 w sali Gim- być mogą na rachunek Wojewódzkiego Ko- 
nazjum Lelewela „przy płacu Łukiskim ogól. 
ne zebranie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie: Złote piekło. 
Heljos — 10-ciu z Pawiaka. 

Hoilywood — Pieśń Trubadura. 
Casino: Neapol, śpiewające miasto. 
Światowid: 2-ga serja Indyjski  grobo- 

wiec, 
Stylowy: Złodziej miłości. 
Lux: 2-ga serja Nibelungów — „Krew 

za krew*. ® 

* Komitetu do spraw bezrobocia, 

ny 2, parter pok. 23, w godz. od 10—15. 

'DANCING U SZTRALLA 

TEATR 1 MUZYKĄ  rządza wileńskie Koło Przyjaciół Zw. Strzel 

— Teatr Miejski w Lutni. Dziś, o godzi- 70 m. 
nie 8-ej ukaże się arcydowcipna komedja T. ŚCI ra cele kulturalno - oświat. Koła. 

Łopalewskiego „Aurelciu nie rób tego”, któ- 8 I SR e =) [L] L 5 CE) B e w 

Wobec licznych zapytań, w jaki sposób 
wpłacać można ofiary pieniężne na rzecz bez tąksówka) do królestwa chryzantem. I da- 
robotnych, Wojewódzki Komitet — do Spraw nem nam było uirzeć 

bezrobocia zawiadamia, że datki wpłacane doprawdy nie śniło się filozofom. 

WŚRÓD CHRYZANTEM Św, Hubert 
W tych dniach zaprowadził nas los (i W NOWEJ. WILEJCE 

3 listopada t. j. w sam dzień św, Huberta, 
staraniem 13 p. uł. vil. odbył się w Nawo- 

ie, lepiej nię Wilejce tradycyjny bieg myśliwski. 

odmiany, o których 

  

„ nie, 
mitetu do spraw bezrobocia w PKO, numer wyobrażać sobie, tylko pó. : a 3 

konta 180.610, albo też do Komunalnej Kasy bišcie — dokąd? Zaraz powiem. Žanim jed- Przez siedem pań (p. Aleksandrowiczową, p. 
Oszczędności m. Wilna na rachunck tegoż nak uczynicie to, postuchajcie, Bo; P 
Komitetu. Wreszcie ofiary przyjmuje binro mieszcza się w. tych zaczarowanych szklar. Łubieńska, p, M. Maciejowską, p. |. Rzewu= 

mieszczące niach: 
się w Urzędzie Wojewódzkim, ul.. Magdale- 

We wtorek, dnia 10 bm. o godz. 23, od- Soreię t 
będzię się „Towarzyski Dancing", w lokalu Przeciw 

kawiarni B. Sztralla (Czerwonego) przy ul. ( 
Mickiewicza 12. Wstęp 2 złote. Wieczór u- narkowego, zdaj 

Dochód na bezrobotnych m. Wilna i w czę- 

Wyobraźcie sobie... — 
   

obejrzeć je oso 

co za. cuda 

Łas, istny las, puszystych, lub fryzowa- 
nych kul chryzantemowych o niesłychanej 
skali barw i odcieni. Tu wznoszą się dumnie 

one St: aste parasole, obok 
uste głowy rudo-złote, lub O 

ym specjalnym odcieniu brunatno- 
zielonkawym, R rzone kule koloru ka- 

wiezič w sobie słońce, 
„by je potem rozpyłać w ciemnym salonie w 
ziniowe dni. Białe ciężkie olbrzymy, wielko- 
ści główki kapusty (porównanie prozaiczne, 
ale prawdziwe), dzielą się na mnóstwo od- 
miar, jedne z nich mienią się w środku sele- 

    

  

       

  

ciemnoczer 
pło    
   

  ra zyskała sobie w Wilnie duże powodzenie 
dzięki komizmowi sytuacji, dowcipnemu dja- Trieu ry AMR OTT'a 
logowi i świetnej grze całego zespołu z Pp. Wialnie WICHTERLEGO 
Ładosiówną, Dunin - Rychłowską, Sławiń- | * DREVERA i „UNIA“ 

Žmijki krajowe i zagraniczne. e jeż Detkowską i Zielińską, oraz z 
Glinskim, ubiakowskim i Karpińskim na i 
czele. Ceny miejsc propagandowe. sa p A ai Р 

poleca 
— Teatr Miejski na Pohulance. Występy 

Zygmunt Nagrodzki 

dynowym odblaskiem, inee mają odcień mo- 
relowy, żółtawy, lub różowy. 

Tu złocista kwietna głowa ma płatki wa- 
ziutkie i rozpalone w jakimś pokrętnym miyń 
cu, tu znów pan, Chryzantema pyszni się swą 
„dwulicowością”*, ma bowiem listki czerwo, 
ne po wierzchu, podbite jaśniejszą podszew- 
ką. Tamta znów, niby to więdnie, opuściła 
piatki: ku ziemi; tymczasem, nieprawda! ona 
tak tylko udaje. to poprostu taka rasa. Oka-   

Śląskiego Teatru Ludowego. W dniu dzisiej 

Wiino, Zawalna 11-a.   zuje się, że jest jeszcze nawet niezupełnie 
rozwinięta.   ną pt. „Wesele na G. Śląsku* w opracowa- 

niu prof. S. Ligonia i St. Kubiczka, Sztuka 
ta stanowi przegląd oryginalnych obrzędów 
i zwyczajów weselnych na G. Śląsku. Opra- 
wę muzyczną, opartą na tte miejscowych pie 
śm ludowych, skomponowali: B. Wallek- 
Walewski, wraz K.  Bończa-Tomaszewski. 

We środę 11 b. m. odbędą się również 
dwa przedstawienia na „Wesela na G. Ślą- 
sku* o godzinie 4 pp. i 8 wiecz. i 

— Jutrzejsze szkolne przedstawienie w 
Lutni. Jutro, o godzinie 4 ppp. odbędzie się 
przedstawienie popołudniowe dla szkół. Wy- 
pełni je czarująca baśń Grimma „Kopciu- 
szek* w przepięknej oprawie dekoracyjnej 
pomysłu W. Makojnika oraz z ilustracją mu- 
zyczną M. Popławskiego. 

— Występy Rewji Wileńskiej w Lutni— 
Jutro o godzinie 8 w. odbędzie się premjera 

wielkiej jesiennej rewji pt. „Słońce i Sateli- 
ci“ pióra T. Bujnickiego i j. Świętochowskie 
go, w wykonaniu W. Biszewskiej, ]. Szy- 
mańskiej, L. Winogradzkiej, H. Tchorzanki, 
O. Aleksandrowicza, A. Winiarskiego, Z. Rew 
kowskiego, K. Pietruszki, $, Stefańskiego 0- 
raz ] Świętochowskiego. Barwny program 
składa się z szeregu nowych piosenek, ske- 
czów oraz monologów. Stronę taneczną re- 
prezentuje Lidja Winogradzka z zespołem. 

— Najbliższa premiera w Lutni, W pią- 
tek dnia 13 gm. odbędzie się w Teatrze Lu- 
tnia o godzinie 8 w. premjera oczekiwanej 
z wie!kiem zainteresowaniem sztuki ]. Kaise- 
ra „Dzień październikowy”. Sztukę tę wpra- 
wadza na scenę wileńską Stanisława Wysoc- 
ka. Obsadę stanowią: H. Dunin-Rychłowska, 
T. Marecka, E. Gliński, S. Jaśkiewicz oraz 
B. Loedl. „Dzień październikowy* jest jed 
ną z najlepszych sztuk Kaisera, najciekaw- 
szego bodaj dramaturga niemieckiego doby 
obecnej, a zarazem jednego z pionierów kie- 
runku artystycznego, zwanego ekspresjo- 
nizmem 

-— Najbliższa premjera na Pohulance. — 
W sobotę dn. 4 bm. odbędzie się w Teatrze 
na Pohulance premjera melodyjnej  komedįi 
muzycznej Audran'a pt.,Lalka“. Arcywesola 
sztuka ta ukaże się w całkowicie nowej in- 
scenizacji i opracowaniu scennicznem pomy- 
słu reżysera W. Radulskiego. W „Lalce* bio- 
r „udział najwybitniejsze siły zespołu oraz 
chóry. 

Całkowicie nowa oprawa sceni SE 
mysłu u Makoinika. ARIA 

— (Claudio Arrau dziś daje zupełnie no- 
Wy program w koncercie Rao, w sali Konserwatorjum Muzycznego, o godzinie 
20,15. W. programie Beethoven, Debussy, Chopin į in. Bilety w cenie od 50 gr. — 5 zł. 

szym wystąpi po raz drugi w Wilnie Ś!ąski 

овОВО 

Teatr Ludowy. Sympatyczny zespół ten za, 
prezentuje nam arcyciekawą sztukę regjonal- 

nabywać można w biurze „Orbis”, Mickie- 
wicza 11-a. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

nr. 8) dostali się złodzieje w jej nieo- 
becności i skradli bieliznę, biżuterję i 
pieniądze na sumę 2.800 zł. 

— Faiszywy bilon. Knel Henoch (W. Po 
hulanka 14), kupując papierosy w kiosku na 
rogu, uł. W. Pohułanki i Słowackiego usiłował 
puścić w obieg fałszywą monetę. 

WILNO-TROKI 
— Miły synowiec. Z niezamkniętego spi- 

chrza Józefa Bogdanowicza we wsi Gwyjisz 
ki, gm. podbrzeskiej, skradziono 3 tys. zł. 
Zachodzi przypuszczenie, że kradzieży do- 
kónał synowiec poszkodowanego Stanisław 
Žejįmo. | 2 

` ‚ МОБОРЕС2№О 

Spioneto 700 kig Inu. W dniu 21 bm. we 
wsi: Markowo, gminy lebiedziewskiej, wsku- 
tek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 
spaliła się łaźnia Jabłońskiego Bazylego z 
suszącym się fnem 700 klg. Pożar spowodo- 
wał Michał Mićko. 

— Zabity na zabawie. We wsi Łobaczów 
ka, gm. lebiedziewskiej, podczas odbywają- 
cej się zabawy wynikła sprzeczka między kil 
ku młodzieńcami, w trakcie której Jan Mićko 
uderzył pałką w głowę Michała Glebca. Mić- 
kę aresztowano, Olebiec zmarł w sźpitału w 
Mołodecznie. 

POSTAWY 
—: Śmiierć w rzece. W dniu 4 b. m. 

przejeżdżając przez rzekę Uźlankę wpław u- 
tonai z koniem i wozem Bazyli Rałakowicz, 
mieszkaniec wsi Brusy, gm.  miadziolskiej. 
Trupa wyłowiono z wody. 

Z POGRANICZA 
— Po chleb do Polski. W rejonie 

Wilejki zatrzymano w-pasie  granicz- 
nym grupę chłopów przybyłych z Bol- 
szewji, 

Opowiadają oni, że przybyli do 
Polski w celu zakupienia chleba, któ- 
rego brak już obecnie daje się odczu- 
wać w: Bolszewiji, 
  

— Znaczna kradzież. Do mieszka- 
nia Leonji Stefanowiczowej (Portowa 

'Tu usiadł sobie na wysokiej iodydze istny 
okaz: pieska japońskiego o długiej, ziwisają- 
cej sierści i przypomina niedwuznacznie, skąd 
są rodem chryzantemy. Bo podobno tak już 
jest w  Japonji, że kwiaty przypominają 
zwierzęta, zwierzęta są jak figurki z porcela- 
ny, a kobiety — jak kwiaty. 

Nie sposób wyliczyć wszystkich odmian 
rwących oczy. Jest ich koło 70 w szklarniach 
Zakładu Ogrodniczego Welera przy ul, Sło- 
wackiego 18. Niektóre z nich, całkiem nćwe 
gatunki, zostały „odkryte przez zaklad, t.j. 
wyprodukowane drogą umiejętnej * hodowli. 
Podobno zdarzają się takie «niłe niespodzian- 
ki, że ni stąd, m zowąd „rodzi się" nowy 
okaz i daie początek całei nowej rasie. Szto- 
bry z jego doniczki wyrastają jtż'na potom- 
stwo całkiem doń podobne. Sztebry plantu- 
je się w skrzynkach, ze żwirem, a. potem 
przesadza po kilkakroć zanim zasiądą w do- 
niczce, gdzie wydadzą kwiat. 

Pani Chryzantema, jakkolwiek Japonka z 
pochodzenia, do nas zawedrowała z Francji 
i Anglji. Tamtejsze zakłady ogrodnicze wy- 
produkowały różne nowe gatunki, które się 
u nas przyjęty i rozwijają w dalszym ciągu 
swe możliwości rasowe. 

Wilno nie „wehtania“ dostatecznej ilości 
kwiatów. Smutny: to objaw i miejmy na- 
dzieję, że przejściowy. Oby jaknajrychiej za- 

    

witały czasy, by jak w Anglji, na każdym, dom 
najuboższym nawet stole, kilka kwiatów 
uprzyjemniało codzienny posiłek. 

Zakład wysyłał tedy kwiaty przed wojną 
Petersburga, teraz zaś do Warszawy. 
W szklarniach przy Słowackiego 18, ga ie 

zdzi się" do 15 tysięcy sztuk tych przepysz 
nych dekoracyjnych kwiatów. Ale nietylko 
one. : 

do 

Do startu stanęło 42 konie, dosiadane 

K. Bohdanowiczównę, p. M. Łęską, 

ską i p. E. de Virion) kilkunastu oficerów z 
rezerwy, oraz z pułków gamiizonu wiieńskie- 
go.z szefem sztabu rtm, Monwid_Olechnowi- 
czem na czele, oraz przez liczne grono miłych 
gospodarzy. 

Mastrował dowódca 13 pułku pułk. Chmie + 
lewski, kontrmastrami byli: mjr. Steckiewicz 
rtm. Łappa. Trasa biegu — 14 klm. wiodła 

przez śliczny, urozmajcony teren naszej „wi- 
leńskiej Szwajcarji*, tempo bardzo ostre mi- 
mo ciężkiego, rozmokłego gruntu. Lekka 
mgła przysłania nieco połe widzenia,  dziel- 
nie jednak zostały pokonane wszelkie „nie- 
spodzianki“ 'w postaci dużej ikośc: rowów, * 
12 solidnych przeszkód, oraz kilka wjazdów 
zjazdów, z których ostatni bardzo. ostry 

„efektowny”* dła widzów) schodził wprost 
A Wilenki «tórą jeźdźcy wbród przem 

yli. 
. Tu, na drugim brzegu zaczęło się poszu- 

kiwanie „lisa”, śladem rozrzuconych koloro— 
wych papierków; po wielu krętych „werte- 
pach“ zawiodły one wreszcie do miejsca, 
gdzie z chytrą — jak przystało — miną prze 
chadzał się lis (por. Zubick:) wysunąwszy Z 
zza poły swęgo rudego. kożuszka również ru- 
dy koniuszek lisiej ozdoby. 

Oczekujący tu na finisch, liczny zastęp 
przybyłych gości, entuzjastycznie powitał nad 
jeżdżających jeżdźców, a puik. Chmielewskż 
wręczył im śliczne pamiątki w postaci mister 
nie ukutych z żelaza małych wędzidełek.... za 
prosił do spożycia tradycyjnego bigosu, któ 
ry w kociołkach, zawieszonych nad rozpa- 
lonemi ogniskami zdaleka już zachwycał oczy 
kusząco nęciś podniebienie, Orkiestra grała 

melodyjne tanga, mgła unosząca się nad 1а- 
sem wi tajemnicze cienie spowijała ludzi, ko- 
nie i żarzące się głownie, w dole huczała po 
kamieniach Wilenka, pięknie było i roman- 
tycznie, temat jak stworzony dla pendz!a Fa- V 
łata. Potem jeżdźcy znów wsiedli: na konie, 
goście na bryczki i przy dźwiękach muzyki 
w zapadającym zmroku ruszona z powrotem | 

  do domu, t.j. do koszar pułkowych. Po ogól 
nem odświeżeniu się i przebraniu, nastąpił 
obiad w gościnnych salach kasyna a potem 
tańce, które trwaiy do późna. Rozprawiano 
w ożywieniu o przebytych „emocjach*, ogól. 
ne zdanie: bieg był wspaniały, doskonałe 
zorganizowany j bajecznie się udał. 

„ To tež humory były świetne, nastrój prze- 
miły, ale czyż inny kiedy bywa w gościnnych 
progach 13 Pułku Ułanów Wileńskich, gdzie 
od dowódcy do podporucznika, wszyscy zgod 
nie, całem sercem i energją popierają nasze 
aa ZI „gość w dom, Bóg w 

Umilanie życia bliźniemu (w czasie po- 
koju!) jest zasadą głęboko tu zakorzenioną, 
to też każdy, kto się kiedykolwiek zetknął z 
„trzynastką” nigdy tego nie pożałował, prze- 
ciwnie, niezatarte wrażenie odnosi z najdzwy 
czajnej gościnności, pogodnego humoru i 
ducha sportowego, który tu panuje. 

Dzielnemu dowódcy pułk. Cłunielewskie- 

  

p. M: 

Oto całe rzędy uroczych cyklamenów, Czy- zu, ni + 
li fjołków azpejskich. Skrzydlate kwiaty, WE alko (OAI PORZ Pli- 
glądzją, jakby za chwilę miały pofrunąć. Spe- towych i towarzyskich) | wsz skit i 
cjalnością zakładu jest nowo wyprodukowany kim P.p. oficerom, należy si = н к 
kolor cyklamenėw, kravisty, lub czysty, sIny › y się najgorętsze, naj 
różowy o białej obwódce, w przeciwieństwie 
do najcześciej spotykanego buraczkowego. 
Cykiameny hoduje się z nasion, nie ze szto- 
brów i też kilkakrotnie przesadza się anim 
zakwitną w doniczce. 

Cynerarje oczekuja na swój czas kwit- 
nienta, który przypada około Wielkanocy. 

ny, przemiły dzień św. Huberta. Uczestniczka 
AKA STAR, 

(na Kominach) — rośliny ciete į b 3 > c zy, przy ul. Sadowej 8 — doniczkowe i nasiona. — 
wreszcie na Bosaczkach za Lipówką — szkółki. Bas 

  R kolorowe ichi zwiazdv przybiorą wtedy Nie możemy sobie odmówić przyjennego 
Swą stoły ze święconem. Gwożdziki też projektu zwiedzenia w przyszłości _ wszyst 
chwiłowo wypoczywają. Prymule, skromne zich oddziałów o0 kolei, zwłaszcza iż nader 
a wytrzymałe kwiatuszki, zawsze mają popyt 
— produkuje się je do 45 tysięcy rocznie. 

Zakłady Welera mają cztery oddziały. 
Przy Słowackiego 18, znajdują się wyłącznie 
rośliny doniczkowe, przy uł. Horodelskiej 

vprzejmi właściciele chętnie oprowadzają każ 
dego, kto się tem interesuje i udzielają wska- 
zówek amatorom cedziennie przy ul. Słowac 
kiego 18 od 12 do 15.30, to jest do zmroku. 

E.M. 

    

szczersze podziękowanie za ten niezapomnia- - 

4



  

BOKSERSKIE ZAWODY ELIMINACYJNE 
W WILNIE 

Niedzielne, eliminacyjne zawody bokser- 
skie nie wypadły ciekawie. Junjorzy nie mo- 
gą dać widzowi emocyj, a senjorzy, za wyjąt 
kiem Pilnika nie pokazali się w dobrem świe- 
tle, nie mówiąc już o takiej walce, jak Lu- 
bard — Wojtkiewicz, która była -parodją wał 
ki i zaszczytu, ani zawodnikom, ani organi- 
zatorom nie przyniosła. E 3 

Pozatem zawody rozpoczęly się po godzin 
nem niemal oczekiwaniu. 4 

Zaczynają iwalczyč junjorzy. Pawtowicz 2 
Pogoni zwycięża pewnie napunkty Kacowicza 
z ZAKS-u. W drugiej parze Pol WKB zwycię 
ża przez techniczny K.O. Bermana ŻAKS. Wa 
ga lekka: Paszkowski—Runkiewicz (obaj W. 
K. B.). Zwycięża Paszkowski. Jest to zawod 
nik dobrze zapowiadający się, musi tylko du- 
żo popracować nad ełastycznością nóg. Bok- 
ser na sztywnych nogach, to nie bokser. 

W drugiej parze Tytiun (ŻAKS) nie roz- 
strzygnął walki z Kaszewskim Il (SMP), w 
2: 3 rundzie wypompowany Tytiun broni 
się ucieczkami do... zwarcia. 

Pierwsza runda przeszła w  niezwykłem 
wprost tempie 

Senjorzy — waga mysia: Bagiński (WKB) 
— Lewkowicz (ŻAKS), Lewkowicz naciera 
i zdaje się, że będzie miał przewagę, lecz 
już w pierwszej rundzie silny cios w brodę 
kładzie go na deski, — K. O. 

Waga kogucia: Hryncewicz (Pogoń) — 
Łukmin II (WKB). Łukmin unika spotkania 
z przeciwnikiem i w zerultacie tego systemu 
wałki przegrywa na punkty. 

Druga para w tej wadze. Krzeczkowski 
(WKB) — Kaszewski (SMP). Walka równa, 
zwycięża jednak nieznacznie Krzeczkowski. 

Waga piórkowa: Łukmin I i Dawidowicz 
(obaj 6 p.p. Leg.) iwalki nie rozstrzy gnęli. 
Może to i niesłuszna decyzja, Zdaniem na- 
szem należało przyznać zwycięstwo Łukmi- 
nowi. 

Zawodnik teń zaprezentował się ze złej 

Z SĄDÓW 
ORGANIZATORZY MASÓWER — 

KOMUNISTYCZNYCH PRZED SĄDEM 
Przechodząc w dniu 19-go maja r, b. ul. 

Zawalną st. ogniomistrz 1 p.a.p, w WaAlnie, 
Jan Czyżecki, zauważył przy zbicgu ul. No- 
wogródzkiej zbiegowisko. 

W pewnei chwili Czyżecki usłyszał wzno 
szone okrzyki „Precz z rządem”, poczem ja- 

kaś kobieta po wywieszeniu transparentu z 
hasłem antypaństwowym rzuciła się do u- 
cieczki. 

Czyżecki rzucił się za nią. W chwili, kie 
dy Czyżecki dogonił uciekinierkę, nieznany 
osobnik uderzył go po ręku, usiłując uwcinić 
zatrzymaną. To się jemu nię udało i Czyże- 
cki zaprowadził oboje do komisarjatu P. P. 
gdzie się okazało, że zatrzymaną jest M. 
Goldberżanka, a jei obrońcą F, Preiss. 

Podczas odprowiadzania zatrzymanych do 
komisarjatu nie obeszło się bez incydentu. 
Do aresztowanych podbiegł kolega Preissa, 
P. Szulkin i usiłował obu zatrzymanych u- 
wołnić, ° 

Przeprowadzone u zatrzymanych rewizje 
dały obfity materjał obciążający. 

W dniu wczorajszym sprawa zna!azła się 
na wokandzie Sądu Okręgowego. Rozpozna 
nie jej musiano jednakże odroczyć na inny 
termin wobec niestawiennictwa osk. Szulki- 
na, odpowiadającego z wolnej stopy i jedz 
nego z głównych świadkcw oskarżenia. 

ZATWIERDZENIE WYROKU WZGLĘDEM 
NIESUMIENNEGO ZASTĘPCY 

Do prokuratury Sądu Okręgowego w Wil 
nie na początku r. b, wpłynęła skarga, fabry- 
kanta S$. Durczewskiego z Chełmży, na przed 
stawicieła tejże firmy S. Pochkrańca. 

Jak wynikało ze skargi p. Durczewskiego, 
Pochkraniec zainkasował w całym szeregu 
firm wileńskich sumę 1748 zł, Pieniądze te 
zatrzymał sobie, 

Pochkraniec _ został pociągnięty do 
odpowiedzialności W dniu 11 maja r. bież. 
sprawa ta została rozpoznaną przez Sąd O- 
kręgowy w Wilnie wi trybie uproszc. nym. 

Wówczas Pochkrańca uznano za winne- 
i skazano na osadzenie w więzieniu ra 

przeciąg trzech miesięcy, zawieszając mu tę 
karę na przeciąg 3 lat, 

Wyrok ten został zaskarżony «lo 
Apelacyjnego. 

Na skutek tej skargi Sąd Apelacyjny roz 
poznał tę sprawę w dniu wczorejszym. 

Jednakże nadzieje skazanego nie 

  

    

Sądu 

й i ! ziściły 
się, gdyż Sad Apelacyjny wyrok pierwszej 
imstancji zatwierdził, 

ZN NOOO 

CZYŚ SPEŁNIŁ Swój OBOWIĄZEK 

WUBEC WSPOÓŁOBYWATELI BO. 
IBNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto PKO. vr, 82100 

"RDA ZBIERANO NASTAWY POWROTY SZR YETRAA AOR SPT FOTE AEO SOO PYTANO ETA WACC OROCTATZZSOZTOEZAY "POZDRO OOO TY ORA E O IIS 

„Kto był mordercą? 
Sprawy moje przedstawiały się na- 

der smutnie. Z otrzymanych ze sprze- 
daży domu i mebli pieniędzy spłaciłam 
długi i nic mi prawie nie pozostało. 
Nie udało mi się również znaleźć po- 
sadę. Była to zresztą moja wina, gdyż 
szukałam niezbyt starannie. Marzyłam 
o przygodach i nie wątpiłam, że wcześ 
niej lub później postawię na swojem. 
Moją ulubioną teorją było: jeśli się 
wierzy niezłomnie w urzeczywistnienie 
marzeń, staną się one rzeczywiste. 

I oto teorja ta $prawdziła się! 
Było to 1 stycznia. Wracając do 

domu, po bezskutecznej próbie porozu 
mienia się z damą, poszukuiącą, jak 
mówiła, sekretarki, a w rzeczywisto- 
ści służącej do wszystkiego za dwa- 
dzieścia pięć funtów pensji rocznej, 
przeszłam przez Slyde - Park i zbieg 
łam na stację kolejki podziemnej, 

Wkońcu pustego o tej porze dnia 
peronu stał samotny, mężczyzna. Spa- 
cerujac po peronie i mijając go, poczu 
łam charakterystyczny, a denerwujący Z drugiego końca peronu poskoczyli 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

strony, Kabotynizm u początkującego zawod 
nika to ..gwożdź do trumny, a trudno ina- 
czej nazwać bokserzyny, grającego więcej 
mimiką (mającą oznaczać  niezadowolenie,) 
niż pięścią. 

Pozatem bezustanne zgłaszanie wątpłi- 
wych fauli, to zły system 'wywalczania zwy- 
cięstwa. 

Waga półśrednia: Maziuta (WKB) Bujko 
(Pogoń) zwycięża niespodziewanie Bujko 
przez techniczny K.O. W pierwszej rundzie 
Maziuta wali serję, lecz potem traci ducha i 
przegrywa. 

Pilnik (ŻAKS) — Mirinowski (6 p. p.) 
Już w pierwszej rundzie Mirinowski, pięć 
razy jest na deskach. Widać, že nie spro- 
sta Pilnikowi. 

Ostategznie Mirinowski poddaje się. Miri- 
nowski spadł z formy od czasu rozpoczęcia 
służby wojskowej i jakoś nie może podrepe- 
rować się, Jest to obecnie cień dawnego Mi- 
rinowskiego. 

Ostatnia walka Wojtkiewicz (waga šred- 
nia) contra Lubard (waga ciężka), to paro- 
dja wałki, nieudany dowcip zawodników pod 
adresem publiczności, płacącej za wejście. 

Dwie rundy zabawy polegającej na uni- 
kaniu możności uderzenia przeciwnika, po- 
czem jeden z sędziów ogłasza, że „wałka” 
skończona, 

Szkoda, że publiczność tak mało gwizda- 
ła. Należał się za to koncert, 

W dniu 17 b.m.mecz Łotwa — Wilno. (t) 

OSTATNIE NOWINKI SPORTOWE 

Wygraliśmy mecz bokserski z Niemcami. 
Wygraliśmy zdecydowanie, 10:6, jednak zwy 
cięstwo to nie jest pełne, gdyż w reprezen- 
tacji niemieckiej brakło kilku b. poważnych 
zawodników. Bawarczycy: Zyglarsky, Aus- 
bóck, Kugier i Schiller odmówili się w ostat 
niej chwili. у 

Pozatem pięściarze Warty poznańskiej 
wygrali mecz (9:7) z reprezentacją miasta ! 
Zittau. Warta wystąpiła bez 4 najlepszych 
zawodników, mimo to dała sobie rady z Niem 
cami. 

Walki piłkarskie drużyn, ubiegających się 
o wejście do Ligi, zakończyły się zwycię- 
stwem 22 p.p. (Siedlce) dzięki wygraniu 
przez nich meczu z Naprzodem 2:0. 

Nikt nie przypuszczał początkowo, że 22 
pułk 'wejdzie do Ligi. 

Walki ligowe przyniosły następujące wy- 
niki. 

Pogoń pokonała Wartę 2:0, Ruch — Cra- 
covię 4:2 Garbarnia — Lechję 4:0, natomiast 
Polonja zremisowała z ŁKS-em, a Warsza- 
wianka z Wisłą, uzyskując identyczne wyni- 
ki 1:1. 

Przez wiyniki te Warszawianka uratowa- 
ła się od grożącej jej katastrofy, a Garbar- 
nia wzmocniła swoje szanse zdobycia mi- 
strzostwa Ligi, a więc i Polski. (t) 
  

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 10 LISTOPADA 
11,40 Komunikaty i sygnał czasu z Wan 

szawy. 
12,10 Komunikat meteorologiczny z War 

szawy. 
14,05 Muzyka z płyt. 
15,05 Komunikaty z Warszawy. 
15,25 „Kobieta, która czyta" — odczyt z 

Warszawy wygłosi A. Zarychta. 
15,50 Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16,20 „Tayloryzacja w wojsku* — о4- 

czyt z Warsząwy wygłosi A. Zarychta. 
16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 
16,50 Muzyka z płyt. Muzyka lekka. 
17,10 „Triumfalny pochód zwyciężonych* 

— odczyt ze Lwowa wygłosi dr. Ż. Krze- 
micka, 

17,35 Koncert symfoniczny z Warsza- 
wy. 

18,50 Komunikat Wileńskiego Aerokiubu. 
19,00 Przegląd litewski. S 
19,20 „Perspektywy handlu i przemysłu 

polskiego" — odczyt wygłosi Stefan Rucki. 
19,40 Program dzienny. 
19,45 Prasowy dziennik radjowy z War 

szawy. 
20,00 „11 listopad“ — feljeton z War- 

szawy wygłosi dr, B, Wieniawa - Długo- 
szowski. z 

20,15 Koncert wieczorny z Warszawy. 
21,15 Skrzynka techniczna z Warszawy. 
22.10 Koncert ze Lwowa. 
22,40 Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warszawy, 

    

Walerjan Charktewicz 
Zmierzch Unii Kościelnej na Litwie 

I Bisłorusi—szkice historyczue zł, 6. -- 
Piacyd Jankowski (Jobu o! Dycalp)— 

życie i twórczość zł. 138.— 
Bez steru I busoli (Sylwetka 

t prof. Michała Bobrowskiego) 
Ostatnie lata Ałumnatu Pa 
pieskiego w Wiinie | 

„Żyrawice—task krynice 
Pierwsze trudy ! walki wt- 

leńskich koiejarzy 0.88 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 
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zapach naftaliny. Widocznie palto jego 
było niedawno wyjęte z kufra. A prze 
cież pałta zimowe zaczyna się nosić 
przed styczniem!, Zapach naftaliny po 
winienby sie już dawno ulotnić. 

Nieznajomy był pogrążony w roz- 
myślaniach, na nic nie zwracał uwagi, 
mogłam więc obserwować go dowol- 
nie, Był to szczupły, niepokaźny jego- 
mość o twarzy opalonei, niebieskiemi 
oczyma i ciemną bródką. 

— Ten człowiek przyjechał z za- 
granicy, może z Indyj, — zdecydowa- 
łam. — Tem się tłumaczy zapach naf- 
taliny. Gdyby był oficer, byłby ogolo 
ny... Zapewne jakiś plantator.... 

W tei chwili nieznajomy odwrócił 
się, chcąc przejść się po peronie, spoj- 
rzał na mnie i oczy jego spoczęły na 
chwilę na kimś, poza mojemi plecami. 
W tejże chwili skurcz strachu wykrzy 
wił jego twarz. W przerażeniu cofnął 
się „zapominając, że stoi na skraju pe 
ronu. Noga jego napotkała próżnię i 
runął na szyny. 

Błysneła iskra na elektrycznych szy 
nach, rozległ się ostry, syczący dźwięk 

Giełda Warszawska 
z dnia 9 listopada 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,87 — 8,89 — 8,85 
Gdańsk 174,30 — 174,73 — 173,08 
Londyn 33,93 — 38,90 — 33,98 — 33.82 
Nowy-York 8,914 — 8,934 — 8,894 
N.York kabel 8,92 — 8,94 — 8,90 
Paryż 35,06 — 35,15 — 34,97 
Praga 26,39 — 26,45 — 26.33 
Szwajcarja 174,55 174 98 — 173,12i pół 
Włochy 46,10 — 46,22 — 45,98 
Berlin w obrotach pryw. 211,— 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 proc, pożyczka inwestycyjna 77,— 
5 proc. konwersyjna 41.— 
6 proc. dolarowa 59,50 
7 proc. stabilizacyjna 58,— 58,50 — 57,25 
8 proc. L. Z. B, G. K. i B. R., obligacje B. 

G. K. 94, 
Te same 7 proc. 83,25. 
4 i pół proc. L. Z. ziemskie 43,25 
8 proc. warszawskie 65,25 

ASKOCHICE 
B. Polski 110. Ostrowiec s. B. 30. 

Ofiary 
Dla H. S. na wykupienie maszyny I. L. 

żł 2, F, Bi2l 5, M.Brzzł, 1, 
Pottorak Adam składa 1 krzyżyk złoty 

i l krzyżyk srebrny, 1 ko!czyk, 1 pierścionek, 
1 łyżeczkę, 1 łańcuszek na kościół Trynitar- 
ski. 

WINA KRAJOWE 
Stare — leżałe — mocne 

poleca Wytwórnia 

Vl. Aamolovski 
Wilno, Kazlmierzowski 9. 

Žądač wszędzie. 

  

„OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

VI rewiru Władysław Cichoń, mający siedsi- 
bę w Wilnie przy ul. Góra B uftałowa Nr. 19 
m. 1, na zasadzie art. 1030 UPC. ogłasza że 
w dniu 10 listopada 1931 roku od godziny 
10 rano w Wilnie przy ul. Nowogródzkiej 16 
odbędzie się powtórna licytacja m.jątku ru- 
chomego, należącego do dłużnika Berka So- 
łowiejczyka, składającego się z pianina osza- 
cowanego na sumę 600 złotych na zaspoko- 
jenie pretensyj Mich ła Jurszana i innych. 

Komornik Sądowy Wł. Cichoń. 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie VI 

rew. Władysław Cichoń, zamieszk, w Wilnie wl. 
Góra Bouffałowa 19m 1, na zasadzie art. 1030 
UPC. ogłasza, że w dniu 13 listopada 1931 r. 
od godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Starej 30 
odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej 
majątku ruchomego należącego do Antoniego 
Mikołajuna składającego się z umebłowania 
mieszkania oszacowanego na sumę 470 zło- 
tych na zaspokojenie pretensji Kasy Stefczy- 
ka w Wilnie. 

Komornik Sądowy (—) W. Cichoń. PRZEZE R zzz A 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie VI rew. 
Władysław Cichoń, zamieszk, w Wilnie al. Góra 
Bouffałowa 19 m. 1 na zasadzie art, 1030 U.P.C. 
ogłasza, że w dnin 16 listopada 1931 r. od 
godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Wileńskiej 
Nr. 22 odbędzie się sprzedaż z przetargu pu- 
blicznego majątku ruchomego należącego do 
dłużnika Daw da Jedwabnika składającego się 
% umeblowania mieszkania oszacowanego na 
sumę 525 złotych na zaspokojenie pretensji 
Lifszyc Racheli i innych 

Komornik Sądowy (—) Wł. Cichoń 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

IX-go rewiru Konstanty Ksrmelitow, zam. w 
Wilnie przy ul. Gimnazjalnej Nr. 6-14, na 
zasadzie art. 1030 UPC  podzje do wiado- 
mości publicznej, ze w dniu 16-go listopada 
1931 r. od godz. 10-tej rano w Wilnie przy 
ul. Kalwaryjskiej Nr. 3 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji należącego do Zelmana Szapi- 
ro majątku ruchomego, składającego się z 
4000 (cztery tysiące) butelek monopolowych 
litrowych, oszacowanego na sumę 600 zł. 
(sześćset złotych) na zaspokojenie pretensji 
Aliera Bielkinda w sumie zł. 600 z proc, i 
kosztami. Opis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacji zgodnie 
z art, 1046 UPC. 

Komornik Sądowy (—) K. Karmelitow EE ERZE O ZE ZA 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

IX rewiru Konstanty Karmelitow, zam. w Wil- 
nie przy ul Gimnazjalaej Nr. 6-14, na zasa- 

    

dzie art. 1030 UPC. podaje do wiadomości se: 
publicznej, że w dniu 16-go listopada 193! r. 
od godziny -10-ej rano w Wlnie przy ulicy * 
Wileńskiej Nr. 15 odbędzie się sprzedzź z li- 
cytacji należącego do firmy „Elegant“ mająi- 
ku ruchomego, składającego się z 30 koszul 
męskich kolorowych, 10 par jedwsbnych poń- 
czoch, 5 swetrów wełnianych i 20 par Skar- 
poetek, oszacowanego na sumę 430 zł. na 
zaspokojenie pretensji D.NH. I. Cwejko Sp. 
akc. w sumie zł, 40 z proc. i kosztami, Opis 
rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 
NOSA dniu licytacji zgodnie z art. 1046 

Komornik Sądowy (--) K. Karmelitow. DAAD DZU MA 

ku niemu jacyś ludzie. Nie wiadomo 
skąd wynurzyli się dwaj posłygacze i 
zaczęli szybko odciągać trupa na stro- 
nę. 

Stałam, przykuta przerażeniem, na 
miejscu, nie mogąc się ruszyć. Ale gdy 
część mej duszy była wstrząśnięta i 
przerażona, druga spokojnie i z zacie- 
kawieniem śledziła ruchy ludzi, kręcą- 
cych się dookoła trupa, 

— Puśćcie mnie, jestem doktorem. 
Przesunął się koło mnie wysoki męż 

czyzna z bródką, i pochylił się nad 
trupem. 

Podczas gdy on oglądał martwe 
ciało, doznawałam dziwnego uczucia, 
jakbym śniła na jawie. Wreszcie dok- 
tór wstał z kolan i ponuro pokiwał gło 
wą: 

— Wszystko skończone. Niema ra- 
tunku. 

Tłoczyliśmy się dookoła ciała, gdy 
jeden z urzędników kolejki zawołał roz 
kazująco: 

— Rozchodźcie się państwo, roz- 
chodźcie się! Niema na co patrzeć! 

Nagły. strach ogarnął mnie, odwró- 
ciłam się i wbiegłam szybko na scho- 

Drui 

ŁO W O 

SKLEP FUTER | pracownia kuśniera OTUdOMIŃSKiCch 
przy ul. Niemieckiej 28, Pisac c 13-72 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu 

  

KINO Od poniedziałku 9 b. m. 1931 r. godz. 4, 6, 8 i 10. 

MIETĘMIE ż ė ; к @ 552 Dolores del Rio MIEJSKIE ŁTE Pi E L w roli głównej ALA MIEJSKA 
Intos hrama ks A Koncert, orkiestra pod batutą p. M. Sałnicklego. Ceny Miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czynna od g. 3.30 

  

  

  

  
  

Dźeldkowe Kino Dziś korona polskich dźwiękowców © ciu z p A 47 Ę A SĘ A 
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„HELIOS W rol. gł. ZOFJA BATYCKA, KAROLINA LUBIEŃSKA, Adam BRODZISZ, Bogusław SAMBORSKI, Józef 
ul. Wileńska 23. WĘGRZYN, Kaz. JUSTIAN. 2 dodatki.  Pocz. o godz 4,6 811030. Na 1-szy seans ceny znižone 

Tel. 926. Dla młodzieży dozwolone. 

Dziś! Wielki dźwiękowo špiewny przebój sezonu 
KINO © w rol. gł. płomiennv Hiszpan Don Jose Mojika 

HOLLYWOOD PIE e TRUBĄDURA iżywiołowo piękna Mona Maris. 
Mickiewicza 22 Rytm! Potężna akcja! Cudowne melodje! Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek 6 godz. 4,6, 8 i 10.30 w dnie 

tel. 15-28 świąt. o godz. 2-ej. Na 1-szy seans ceny Zniżone. 

DŹ Iz WE KINO Dziś! Wszechświatowej sławy król tenorów JAN KIEPURA i najw. gwiazda enranu 
BRYGIDA HEILM w arcyfilmie śpiewno-dźwiękowym 

NEAPOL, ŚPIEWAJĄCE MIASTO. Pie Rsraj, zaa w 
Pompei iw Wiedniu. Jan Kieptra odśpiewa po polsku piosenki „Zejdź do gondoli" i „Signora, 
ja cię dziś ujrzałem pierwszy raz*. Nad drógram: Dodatek dźwiękowy. Początek seansów o 

godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2. Ма 1-52у seans ceny :nižone. 

Ne 
tai. 18-41 Cali 
  

  

ZERO OOO ERZE PO Z 
B ACO WAKANNNKORENENNEARKE 5 

NO Dziš 2-ga i ostatnia serja 
so rewelacyinego filmu BEDY EEE O©BOWIEC 

& Mickiewicza '9. W rol. gł. Mia May, Conrad Veidt, Lya de Putti, B. Goetzke, P. Richter, Erna Morena I Olaf Fiord. 
Wielka epopea miłości i poświęcenia. 

Podaje do wiadomości Sz. Kljenteli, iż znany $ K Ł A o F U T E R 

pod fimę Porudomiński i M. Gelfeld "sze sat Wielka 39 2% ||| samym lokalu 

pod firmą 3 M G E L F E L p” Polecamy na sezon największy wybór wszelkich futer, 
g в 

A SI ITALIANA DIMA INS ZOTAC | 

po cenach konkurencyjnych. 
  

  PRZY SKŁADZIE WŁASNA PRACOWNIA 
TREO PAE EKT TEST 

Stacja Miejska PKP w Wilnie 
(ul. Wiwulskiego 2) 

р 

" PIANINA,FORTEPIANY 
: i FISHARMONJE 

KRAJOWE ! ZAGRANICZNE 
TYLKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ  WVNAJĘCIE 

K DĄBROWSKA 
Wilno, ui. Niemiecka 3, m. 6. 

   Podaje do wiadomości Sz. Klijenteli, że z dniem 
1 listopada 1931 roku obowiązuje nowa taksa 
opłat za wszelkie świadczenia Stacji, jakto: 

komisowe, odwózka, roboty fizyczne, składowe i inne 

ze zniżką sięgającą do 307), 
      

  

LARA ASA SR AE AA 

Fabryka I skład mebt Pianina firm „ERARD 

W. Wilenkin I 5-42 Taotingi. + LFbrger" 
Spółk. gi. odp. uznane za najlepsze w 
półka z ogi. p. 

; 

Wilno, ui Tatarska?0, dom włerny, kraju. Sprzedaje na raty. 

2 mieszkania 4 RÓŻNE 
z 3 pokoi i 4 pokoi ze 
wszełkiemi wygodami 
nowoczesnemi, wanna 
na miejscu do wyna- 
jęcia. Wilno, ul. Šio: Odkurzacze, 

terki, żelazka, pie- 

       

    

  

   

Isinieje cd 1842, 

Jadalnie, sypialnie, salony, gablaety, 
I6žka niklowzue i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty, binrka, krzesła dębo- 
we 1 t. p. Dogodne warunki | na raty.     

    

    

‹ A. 7%, w fe 
A ŻĄDA JCIE Н 
B .. wszyrtałlch apiekach I 1 

Wa składach spiecznych reż 8 
PA średwa uć cdyriskó 

K Prow. A, PAKA 
2900606000 *w 
  

Radjoamatorzy MI 
KORZYSTAJCIE z OKAZJI* 8 8 

rm Michał Girda 
Zamkowa 20, tel. 16-28. 

Zamienia zużyte akumulatory i baterje 
anodowe na nowe za dopłatą. 

——— Masaž ciala, elektrycz- 

  

   

    
   

  

Kijoxska 4. H. Abelow. 

AKUSZE 

  

Zamkowa 3 m, 3. Ga- placaniu maszyny do 
binet kosmetyczny, u- szycia, Niecpłacona ra- 
suwa zmarszczki, piegi,tówka grozi zabraniem 
wągry, łupież, brodaw- maszyny — jedynego 
ki, kurzajki, wypadanie sposobu zarobku. Ofia- 

  

  

włosów ry składać proszę w 
Redakcji „Słowa* pod 

KOSMZY z literami H. S. 

Racjonalnej 
kosmetyki , Kucharka 

leczniczej z dobremi šwiadectwa- 
WILNO. mi PSOE posady w 

A Wilnie lub na wyjazd. 
c? Dąbrowskiego 7-22. 

0 mad 

konserwu- majątków 
Urodę je, dosko- Plany ac, 
nali, odświeża usuwa parcelację oraz wszelkie 
jej skazy i braki, Masaż prące miernicze wyko- 
kosmetyczny twarzy. nuje mierniczy przy» 

sięgły 
le 

  

wackiego 17. 

RKA Bied d duży, słoneczny 3 wy- 
edna wdowa godami do wynajęcia. 

ŚMIAŁOWSKA x dwoma córeczkami Wejście z. Montwilł, 
6060680 © przeprowadziła się nl. woła o pomoc w wy- Pańska 23 m. la. 

FIRE TT TTT NERA E NERA Natychmiast z powodu 
wyjazdu do odstąpienia 

spożywczo - tytoniowy 
w śródmieściu, w do 
brym punkcie, świet- 
nie prospertjący. Do- 
wiedzieć się w  Biu-ładuje fachowc, Bez- 
rze Reklamowym Gra: płatne zabieranie i od- 
bowskiego, Garbarska 1 noszenie do domów. 

    

cyki i inne elektryczne + 
aparaty dla gospodar- 
stwa domowego wyro- 
bu Siemensa. Ceny ia- 
bryczne. Firma Jan Sa- 
łasiński, Wino, Wileń- 

ska 25, tel. 19—01. 

  

Pokój 

Odbiorniki radjowe, 
głosniki, słnchawki i 
lampy katodowe marki 
Telefunken w  lirmie - 
Jan Sałasiński, Wilno, 
Wilenska 25, tel. 19—01 

Akumulatory 

Firma Jan Salasiūski, | 

„Mieszkania "!*e, „Wileisa 25 
do wynajęcia z 5, 6i — 
7 pokojowe z wszel- 
kiemi 
stem korytarzowy wz budynkami i 
do 
ck'ewicza 41 i ul. Por- wažne sprzedaje I Wi- 
towej 28, nadają sięleńska Spółka Parcela- 
na instytucje. 

  

Parcele 
bez, 

mach przy ul. Mie ośrodki oraz 2 młyny 

wygodsmi, sy- 

  
cyjna. Ul. Mickiewicza 

4 od 9—3. 

  

POKUJ- 

  

  

      

| REKUTWZETREKZG de e ny, wyszczuplający (pa- Włodzimierz ZEJTC umeblowany do wyna- Pianino 
B В H-- E M e. NaCyBkY ROTO BaiOwiCzE) S4dOWA jecja, Z  wygodami,krzyżowe w doyrym 
a. KARZĖG Ča ais UE Sodai telefon 222. Nadhje się na biuro.stanie zł. 1300 sprze- 
APANPRRZERRAZATSKE| > DOKTOR a Mypačamie Buon > "ix" Wejście frontowe. Ja-dam. Wilno, Kijowska 

DOKTOR łupież. „Indywidulne FRANCUZKA  giellońska 7 m.6, 4 — 10. ' Zeldowicz d.bieranie kosmetykėw I ka? dos 
Aiumawiez do każdej cery. Ostat-rodowita (dyplomowa- > SR * chor. skórne, wene- mi, zdobycie kosmety» 14) nauczycielka szkół == ——— Potrzebne do sto- 

faby weneryczne, ryczne, narządów mo- +. ki racjonalnej, średn. udziela lekcyj Słoneczne larni Tartaki 10, 
wh toczopiciowe czowych, od 9—do 1, -t gziennie od g. 10—8 francuzkiego. Zawal- mieszkanie, odremon- tel. 1831. 

MA M 5—8 wiecz. i па 8 m. 204 4—5 g. у dębowe I 6, ed9—1 13-45 2 W. Z. P. 43. towane, 3 pokoje z es h 
sn ZA m V irija рна ер kuchnią. Zwierzyniec, 3 W Z. P. 26 DOKTC R : Brwi 87  DYPLOMOWANA Stara 31. grubość 2 cm. 

IELDOWICZÓWA ślagorwa NAUCZYCIELKA 6 . 
DOKTOR MED. m weng. przyciemnia kennQ (University College Baterje anodowe si 

  

(ECE, 1 
у ** r m Ara, BAURYŁAIEWICZONA czne) saszapów 

przyjmuje od 11—12 > OWYCH 
iod 5—6. od зЕ о4 4 -5 

Choroby skórne, lecze- wi, Mirkiawicze 24, 
nie włosów, kosmetyka ) И 
lekarska i operacje ko- *—————— - 

smetyczne. Wilno, 
Wileńska 33, m. 1. 

    

     

  

dy. Był to zbyt przerażający widok! 
Czułam potrzebę odetchnięcia świeżem 
powietrzem. Przede mną szedł doktór, 
który oglądał ciało. Winda miała już 
odejść i doktór podbiegł ku niej, aby 
zdążyć. Poszłam za jego przykładem. 
Z kieszeni biegnącego przede mną dok 
tor a wypadła jakaś kartka. ' 

Zatrzymałam się, by ją podnieść i 
pobiegłam za nim. Za późno: drzwicz- 
ki windy zatrzasnęły się przed moim 
nosem i doktór pojechał w górę. Zosta 
łam na dole z kartką w ręku. 

Kiedy następnie wyjechałam windą 
na powierzchnię ziemi, doktór zniknął 
bez śladu. Przypuszczałam, że papie- 
rek nie zawierał nic ważnego spojrza- 
łam na słowa wypisane ołówkiem na 
białym zwyczajnym papierze. Oto, co 
wyczytałam: 

17. 1. 22. Kilmorden Costle. 
Nie było napozór nic ciekaw=go w 

tej notatce. Ale nie mogłam zdecydo- 
wać się wyrzucić tę kartkę. Miętosiłam 
ją w ręku, gdy nagle uderzył mnie 
przykry zapach: znów naitalina! Po- 
wąchałam papierek. Tak, nie ulegało 

  

ireguluje. Magaštiags. London). Po dłuższem (radjowe) zawsze Świe- emdeńskie rasa opaso- 
Gabinet — > śe pobycie Komety Oe db 

Leczniczej 
I. Hryniewiesewej. pac 

w Londynie że, Ceny fabryczne. Na wa białe, duże tegoro- 
wróciła i udziela lekcji prowincję wysyła bez czne na chów — trój- 
angielskiego w gru-dcliczania kosztów o-ki po 40 zł. i pojedyń- 

i oddzielnie, Sło- pakowania i przesyłki. czo od 12 — 15 zł. za 

ul. WIELKA J 78 m.9. Wackiego 1-10, tel. 8-38Firma Jan Sałasiński. sztukę sprzedaje Ja- 
Przyj.w g. 9-11 4- 

w. Z. P. JA 26. Sp 
7 Zwr. się osobiście od Wilno, Noa 25, tel. 

-01 
dwiga Dąbrowska. 

Roś koło Wołkowyska. 
  

nią. A więc?.. 
Starannie złożyłam dokument, scho 

wałam go do torebki i poszłam do do 
mu, pogrążona w głębokiej zadumie. 

Powiedziałam pani Flemming, że 
jestem bardzo rozstrojona i zdenerwo- 
wana tem, że byłam świadkiem nie- 
szczęśliwego wypadku i muszę odpo- 
cząć w samotności. Poczciwa kobieta 
była tak uprzejma ,że przyniosła mi fi 
liżankę gorącej herbaty. Wreszcie Z0- 
stawiła mnie samą i mogłam rozpocząć 
swą „pracę“. 

Przedewszystkiem usiłowałam zro- 
zumieć, ca mnie tak uderzyło w za- 
chowaniu doktora, oglądającego ciało 
zmarłego. Położyłam się więc sama na 
podłogę, tak, jak położono trupa, a 
potem położyłam na to miejsce podusz 
kę i próbowałam powtórzyć gesty dok 
tora. Gdy skończyłam — wiedziałam 
już to, co chciałam. 

W wieczorowych gazetach poświę- 
cono kilka wierszy nieszczęśliwemu wy 

"-ewvi, przypuszczano ogólnie, że 
było to samobójstwo. Dla mnie abo- 
wiązek mój był zupełnis jasny. Flem- 
ming wysłuchał mego opowiadania i 

najzupełniej pochwalił mój zamiar. 
— Oczywiście, zeznanie twoje bę- 

dzie dla nich bardzo ważne. Czy pew | 
na jesteś, że na peronie w tem miejscu. 
nie było nikogo, prócz ciebie? Czy 
nikt inny nie mógł tego wszystkiego 
widzieć ? 

— Zdawało mi się, że ktoś stał za 
mną, ale nie jestem pewna... w każ- 
dym razie ja byłam najbliżej!... / 

Rozpoczęła się śledztwo. Flemming 
towarzyszył mi do sędziey> śledczego. 
Obawiał się, że będzie to zbyt ciężkie 
przejście dla mnie i moich nerwów, 
musiałam więc ukrywać przed nim 
mój. chłód i spokoj. 

Ustalono tożsaniość umarłego. Był 
te L. B. Carton. W kieszeniach jego 
nie znaleziono ztesztą żadnych papie- 
rów, prócz pozwolenia ma vbeirzenie 
domu w Marlow, wydanego na nazwi- 
sko L. .B. Cartona w Rosssel - hotel. 
Gospodarz hotelu poznał go i i opo- 
wiedział, że Carton przybył do hotelu 
poprzedniego dnia, najął pokój i w 
księdze meldunkowej napisat, ze przy* 
bywa z Afryki Południowej. Do hotelu 
przyjechał prosto z okrętu. 

  

    

| 

     
  

i apier pachniał naftali 

  

Stowo““. Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.


