
  

Po konfiskacie wydanie drugie. 
ROK A. No 260 (2768) Słowo 

*" WILNO, Środa 11 listopada 1931 r. 
Rodzńcja ! Administracja, Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od g. 9 do 4, Telefony: 

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do dotmu lub z 
yrzasyfką pocztową 4 zł. zagranicę 7zł. Konto czekowe P.K.O. 

Ne, 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 

  

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra 
cia nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 

` PRZEDSTAWICIELS 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Łot*, 
BARANOWICZE — ul, S; 
DABROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 

tyckiego 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. . 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyūski. 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — uł. Suwalska 13 — S$. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch**, 

sięgarnia K Malinowskiego, 

   

NIESWIEZ — ul 

— A. Łaszuk. 

PIŃSK 

       

  

   

CENY OGŁOSZEŃ: ZE AZ HI na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miłime' h i i 

i : . Ogłoszenia © e i tabelaryszne o 50 proc drożej Administracja 
oda. Teminy dać być pz mb traeję zmieniane dowolnie. Ba dostarczenie 

BEATS IST NOK MAS ATV ET IST TUTIS NT ESET ARITE DTS OWCY 

i 
Ratuszowa 

NOWOGRODEK — Kiosk St. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia 

—- Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY -- księgarnia Polskiej Macierzy Szkołne a. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
$ŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biwo Gazetowe, ul, 3 Maja %. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch” 

60 gr. W nirmerach świątecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej. 

WA: 
"Mi Te go. 

Spółdz Naucz. 

. Komunikaty oraz 

      

nie przyjmuje zastrzeżeń co 
numeru dowodowego 20 «r 

    

Ekscesy antysemickie w Wilnie 
PRZEBIEG ZAJŚĆ W DNIU WCZORAJSZYM FILOZOFJA NA TROTUARZE. 

Zaczęło się to „bicie żydów* w 
Berlinie na Kurfuerstendamm w ba- 
rach, kawiarniach za koktajlami i brzęk 
tłuczonego szkła mieszał się z nie- 
mieckim „prosit* i wrzaskami potur- 
bowanych—na tej ulicy tak umalowa- 
nej na czerwono i błękitno rurkami 
neonu, że cała robi wrażenie pro- 
stytutki Z asfaltu Kurfuerstendamm 
dreszcz ten zabiegł aż po białe pol- 
skie czapki studenckie. Bito żydów w 
Uniwersytecie Jagiellońskim, bito w 
Warszawie, a od wczoraj bije się ich 
w Wilme. Wpływ i autorytet ciała 
profesorskiego na ogarniętą tym dresz- 
czem młodzież okazał się równy zeru. 

Pisząc o tych wypadkach, w cza* 
sie tych wypadków trzeba powiedzieć: 
spokojnie, spokojnie, spokojnie. Pu- 
blicystyka powinna czasami chodzić 
na trotuar, lecz nigdy zachowywać 
się jak trotuar. A więc raz jeszcze: 
spokojnie i bez przesady. Ekscesy z 
biciem nie są „hańbą Polski*— jak wo- 
łają niektórzy, bo oto widzieliśmy, że 
w tym roku zaczęły się na Kuriuer- 
stendamm, a nie chcemy obciążać te- 
go artykułu długim szeregiem krajów 
gdzie podobne ekscesy miały miejsce, 
lub mają miejsce. Jeśli ktoś zawo- 
ła, że to „odruch šredniowiecza“ to 
niewątpliwie będzie miał rację, tyl- 
ko popełnijmy tu naukową dygresję 
i powiedzmy, że nie znaczy to, 
aby wyraz  „Średniowiecze* miał 
zawsze oznaczać kaiegorję ujemną. 
Jest to epoka uduchowienia, choć pa- 
lito się wtedy czarownice i heretyków 
na stosie z zapałem, z radością, — 
nieomał na wesoło. Są to te dziwne 
sprzeczności natury człowieczej, które 
są jednak realnością, jak ta że myśli- 
wi, a więc ludzie uprawiający z rozko- 
szą mord niewinnych stworzeń należą 
przeważnie do ludzi o gołębim uspo- 
sobieniu. A więc nie znaczy to jesz 
cze, aby z tej młodzieży, która wy- 
bija szyby najsolidniejszym, najlojał- 
niejszym i najbardziej obywatelsko 
nastrojonym firmom żydowskim — 
przynosząc tym niesłychaną krzywdę 
poziomowi i obyczajom naszego 2у- 
<ia — nie powyrostali ludzie przy- 
zwoici. Są sprzeczności w naturze 
ludzkiej, są instynkty które czasami 
szukają sobie ujścia w kierunku o 
obrzydiiwej formie a nie mniej 
bójka na pięści, na laski jest su- 
rogatem przeżyć wojennych, to zna- 
czy tęsknoty, które tak jak ięsknota 
do miłości, związana jest z naturą 
każdego zdrowego, każdego cokolwiek 
wartego człowieka. 

Wypaliwszy te filozoficzne „tout 
comprendre...* pod adresem awanturu- 
jącej się wczoraj czasami zupełnie 
miegodnie naszej młodzieży akade- 
mickiej (o żydowskiej powiemy póź- 
niej) przejdźmy teraz do aktu oskar- 
żenia. Otóż sama sprawa trupów, bu- 
dzi w nas, jako w ludziach szanują- 
cych każdą religję, pewien odruch nie- 
chęci, a te dyskusje o żydowskich nowo- 
rodkach i żydowskich niemowlętach 
w formalinie, czy zwłoki tego a tego 
trupka żydowskiego mają dostateczną 
ilość lat, aby go jako wkład żydów 
do prosektorjum przyjąć. Są to wszy- 
stko rzeczy, które powinny być przy- 
kre, które stanowią to co jest intym- 
ne, wstydliwe w nauce i jak każ- 
da rzecz intymna a przykra nieprzy- 
jemne robi wrażenie, gdy się o niej 
wrzeszczy, a zwłaszcza wtedy, gdy się 
w końcu końców dowiadujemy, że 
mimo swoich wierzeń religijnych, szpi- 
tale żydowskie dostateczną ilość zwłok 
na użytek prosektorjum dostarczyły. 
Wątpię czyby Gotfryd de Bouillon,— 
o ile wczorajsi pogromcy niewiernych 
wiedzą kto był ten pan — wypisał ha- 
sło trupów i trupków żydowskich na 
swoim sztandarze gdy jechał na wy- 
prawę krzyżową. Ponieważ jednak nie 
jestem ani kucharką zapisaną do Św. 
Zyty, ani redaktorem „Głosu Narodu* 
więc nie wiem czy jestem dostatecz- 
nie miarodajną osobą do zabierania 
głosu na temat co jest wzniosłe, a 
co nie wzniosłe. 

NARODOWA DEMOKRACJA 
Ą ŻŁOBY Z NIEMIERZA 

Narodowa Demokracja chce pod 

płaszcz swej ideologji wziąć te kawałki 
szkła, które lecą z okien. Wszystka 

wskazuje na to, że endecja rozumuje w 

sposób następujący: „Centrolewowi nie 

udało się w zeszłym roku w dniu 14 

września zrobić solidnych rozruchów 

antyrządowych. Kto wie, czy nam się 
to nie uda za pomocą antysemityzmu, 
uprzednia pochowawczy tych z nas, 
którzy do żydowskiego plemienia na- 
leżą”. To rozumowanie doprowadziło 
już do tego, że żłoby wileńskie z Po- 
pław, Lipówki okolic Markuć i aż z 
pod samego  Niemierza,  specjal- 
nie na tą uroczystość przybyłe 
dobierały się do szeregu sklepów 
na Wileńskiej i Wielkiej. Całe to rozu- 
mowanie endeków jest tępe od począt- 
ku do końca, Na awanturach antysemi- 
ckich straci endecja podwójnie, straci 
wśród akademików, straci wśród star- 
szego społeczeństwa. Straci wśród za- 
paleńców, straci wśród ludzi rozsąd- 
niejszych. Oczywiście przecież, że en- 
decy nie będą mogli dotrzymać kroku 
awanturnikom, że prof. Komarnicki na- 
przykład, poseł wileński na Sejm, nie 
tylko nie ukradnie kaloszy na Wileń- 
skiej, a szaliku na szyję na Wielkiej z 
obrabowywanego przez żłobów sklepu, 
lecz nawet nie będzie stawiał samych 
niedostatecznych kandydatom - żydom 
na egzaminach, idąc za hasłem „odży- 
dzania“ Uniwersytetu. Społeczeństwa 
akademickie Ogarnie do endecji właś- 
nie wskutek tych awantur, žali, nie- 
chęć i niesmak. To samo tylko jeszcze 
silniej wśród starszego społeczeństwa. 

ŻYDZI. 
Byliśmy, dziennikarze wileńscy, za 

proszeni wczoraj przez p. wojewodę 
Beczkowicza na konferencję w spra 
wie zajść. Zabrał głos prezes syndyka 
tu dziennikarzy żydowskich, muszę 
przyznać, ,że dosyć bezczelny, Powie- 
dział dosłownie: „wiadome jest, że 
rozruchy uliczne są tylko tam, gdzie 
ich rząd chce, chyba, że rząd jest sła 
by, czego o obecnym rządzie polskim 
powiedzieć nie można”, innemi słowy 
— p. prezes żydowskiego syndykatu 
zarzucił rządowi polskiemu obszydli- 
we przestępstwo. Szkoda, iż wojewo- 
da Beczkowicz odrazu aroganta za 
drzwi nie wyprosił. 

POLICJA A WOJEWODĄ 
Czy policja wileńska może napisać 

w komunikacie, iż stłumiła rozruch w 
zarodku — chyba nie. Nie znamy się 
na technice policyjnej w chwilach tłu- 
mienia rozruchów masowych i dlatego 
nie ośmielamy się sądzić, czy wczoraj- 
sza wileńska strategja policyjna stała 
na wysokości zadania. Czy nie należa- 
ło np. nakazać sklepom zamykanie 0- 
kiennic z chwilą, gdy tłum, który poli- 
cję roztrącał (widzieliśmy to na własne 
oczy, koło św. Jana) zbliżał się do da- 
nej ulicy. Sądzę, że te same wątpliwo- 
ści miał wojewoda, gdyż podczas krót- 
kiego swego przemówienia na konfe- 
rencji dwa razy powracał do oświad- 

czenia, że będzie „ostro reagował na 
niedołęstwo władzy”, albo też, że bę- 
dzie szukał „niedociągnięć  podwład- 
nych mu władz”. 

ENDECJA, KRYMINALIŚCI, 
KOMUNIŚCI 

Endecja na całej tej hecy polity- 
cznie, nie zarobi, lecz straci . Nato- 
miast kto wie, czy nie zechcą z niej 
skorzystać miejscowi komuniści i kry- 
minaliści. Dlatego jesteśmy za jaknaj- 
większą przed niczem nie cofającą się 
energją, przy tłumieniu rozruchów, gdy 
by miały być dzisiaj powtórzone. 
Wszystkim poszkodowanym należy się 
oczywiście pomoc ze strony społeczeń- 
stwa i państwa. Cat. 

NA DZIEDZIŃCU PIOTRA SKARGI 

Już od rana na dziedziniec Piotra Skargi 
przybyły grupy młodzieży akademickiej, któ 
ra w myśl powziętej w poniedziałek ende- 
ckiej rezolucji wiecowej, nie dopuszczała ży 
dów do U. S. B. 

Poza drobnemi starciami z żydami, któ 
rzy wyparci z podwórka zgromadzili się ko- 
ło kościoła św. Jana doszło do zajść z gru- 
pa młodzieży przeciwnej usuwaniu żydów. 

W tym czasie do zgromadzonych studen- 
tów wyszedł ]. M. Rektor Januszkiewicz wzy 
wając jeszcze raz do spokoju. 

Tymczasem studenci żydzi uiormowali 
pochód kierując się w stronę swego lokalu 
w domu Krengla przy ul. Ludwisarskiej. 

Zgromadzeni zaś  studenci-chrześcijanie 
udali się również pochodem do gmachu Śnia 
deckich przy ulicy Słowackiego by usunąć 
żydów z zakładu chemii. 

TRAGICZNE ZAJŚCIE 

Obecni w zakładzie żydzi widząc zbliża- 
jących się studentów poczęli uciekać okna- 
mi kierując się w stronę rynku drzewnego, 
alarmując woźniców i tragarzy żydowskich 
i wzywając ich na pomoc. 

Momentalnie koło gmachu Śniadeckich ze 
brała się cała dzielnica żydowska obrzucając 
studentów kamieniami, 

Policja czyniła wszelkie 
dzielić walczące na laski i pięście obie grupy 
со w rezultacie jej się udało. 

W czasie zajść przed gmachem otrzymał 
ciężki cios kamieniem student pierwszego 
roku prawa Zlletni Stanisław Wacławski, ro 
dem z Sanoka (Małopolska). 

Koledzy, widząc jego stan, wezwali do- 
rożkę, by odwieźć rannego do szpitala ^ - 

wysiłki, by roz. OP 

Podstepne poranienie Waclawskiego i u- 
dział postronnych w zatargu ściśle akade- 
mickim, wywołało wśród studentów niesły- 
chane wzburzenie, które wyraziło się w pobi 
ciu pięciu żydów, opatrzonych następnie w 
pobliskiej aptece. 

WYBICIE SZYB W STOW. 
STUDENTÓW - ŻYDÓW 

Po zajściach na Słowackiego zebrani stu- 
denci udali się przed gmach Krengla na ul. 
Ludwisarskiej. W ślad za pochodem posu- 
wała się policja pod kierownictwem kom. 
Matysewicza, Lokal studentów-żydów był w 
poniedziałek miejscem zbiórek bojówkarzy 
żydowskich. To było powodem demonstracji 
przed związkiem. 

W chwil, gdy pochód wychodził z ul. 
św. Ignacego na Ludwisarską, policja konna 
otoczyła gmach i przez to znalazła się pod 
gradem kamieni, które posypały się z okien 
w kierunku pochodu. Policjanci uzbrojeni w 

laski gumowe wbiegli do wnętrza lokalu stu- 
dentów-żydów i zastała tam cały sztab pał 

karzy żydowskich, zajętych rzucaniem kamie 
ni i noszeniem ich wiadrami z podwórka. 

Na widok policji zebrani usiłowali stawiać 
Of, 
Wypbie: z lokalu pojedyńczy pałkatze 

zostali pa przez stojących na chodnikach 
studentów, 

Trzem pobitym udzieliło pomocy Pogoto- 
wie Ratunkowe. Wszystkie szyby w gmachu 

zost: wybite. ” 

4 nariais 2 pp. pochėd przybyt na dzie 

dziniec uniwersytecki, gdzie się 1ozwiązał 

z zapowiedzią zebrania się o 5 godzinie | 4, 

Mieiscem zbiórki miał być Uniwersytet. 

ZAWIESZENIE WYKŁADÓW 

W związku z powyższemi zajściami rektor 
zwołał na godzinę 2 pp. nadzwyczajne zebra 

(mie senatu, na którem po omówieniu wytwo 

Wacławski po ulokowaniu go na oddziale 
chirurgicznym szpitala św. Jakoba, mimo za 
biegów lekarskich, w niespełaa godzinę po- 
tem, nie odzyskując przytomności — zmarł. 

rzonej sytuacji postanowiono zawiesić wy- 
kłady na wszystkich wydziałach. 

Jednocześnie w urzędzie wojewódzkim od 

była się konferencja władz administracyjnych 
w celu skoordynowania nostępowania na wy 

padek powtórzenia się ekscesów. Postanowio 
no niedopuścić do jakichkolwiek wystąpień. 

ZAWIESZENIE WYKŁADÓWI ĆWICZEŃ 
w Uniwersytecie 

Z powodu zakłócenia w po- 
niedziałek i wtorek normalnego 
toku wykładów I biegu prac w 
zakładach uniwersyteckich, Senat 
na nadzwyczajnem posiedzeniu 

Stefana Batorego 
dnia 10 b. m. uchwalił ZAWIESIĆ 

WYKŁĄDY I ĆWICZENIA POCZĄW- 

SZY OD WTORKU 10 b. m. OD 
GODZ. 15-ej DO ODWOŁANIA. 

Do ogółu Polskiej Młodzieży Akademickiej 
Prezydjum Stowarzyszenia Bratnia Po- 

moc Polskiej Młodzieży Akademickiej U. S. 

B. zaalarmowane zaszłemi wypadkami napa 
dów i morderstw dokonanych na studentach 
Polakach przez młodzież i szumowiny żydow 
skie, zgłosiło się do Pana Wojewody, przed 
stawiając wytworzoną sytuację. 

Prezydjum Bratniej Pomocy chciało się 
upewnić, czy fakty tak głęboko . oburzające 
polską młodzież akademicką są Panu Woje 
wodzie znane, czy sprawcy zostaną ukarani, 
a bezpieczeństwo młodzieży akademickiej 
zostanie zapewnione. 

Pan wojewoda w odpowiedzi zaznaczył, 
iż o wszystkich wypadkach wie. Dochodze- 
nia w sprawie ciężkich uszkodzeń. i mor- 
derstw prowadzi prokurator w ścisłej łącz- 
ności z panem wojewodą. 

Sprawcy zostaną oddani pod Sąd Do- 
ražny. 

Akcję zapewniającą bezpieczeństwo Mło- 
dzieży Akademickiej prowadzi bezpośrednio 
pan wojewoda i użyje wszelkich środków, 
by do dalszych ekscesówi nie dopuścić. 

Jakiekolwiek* akty odwetu ze strony mło- 
dzeży akademickiej pan wojewoda będzie 
musiał uważać za wyraz braku zaufania wo 
bec Państwa i władz bezpieczeństwa. 

W obliczu powagi śmierci, wszelka akcja 
będzie tylko źródłem dalszych krwawych wy 
padków i umożliwi szumowinom i wywro- 
towym żywiołom komunistycznym wykorzy- 
stywanie sytuacji na swoją korzyść. 

Wobec powyższego pan wojewoda ©- 
strzegł, iż wszelkie wystąpienia przeciwko 
porządkowi i bezpieczeństwu z jakiejkolwiek 
strony wyjdą, będą podlegały sądownictwu 
doražnemu. 

Zarząd Bratniej Pomocy Poł, Młodz. Aka 
demickiej U. S. B. potępia w sposób najbar- 
dziej kategoryczny morderstwa dokonane na 
osobach akademików polskich przez młodzież 
i szumowiny żydowskie i ostrzega młodzież 
i społeczeństwo żydowskie przed fatalnemi 
następstwami, jakie wyniknąć mogą w wy- 
padku, jeżeli podobne ekscesy się powtórzą. 

  

KOLEŻANKI I KOLEDZY! 
Nie dajmy się wciągnąć do aktów samo- 

sądu lub odwetu. Nie dajmy się sprowoko- 
wać żywiołom wywrotowym do brania u- 
działu 'w niepoczytalnych ekscesach 
nych. Powaga Śmierci zmusza nas, by w о- 
czekiwaniu wykrycia i doraźnego ukarania 
sprawców zachować spokój w dniach żało- 
by i ciężkiego smutku, tego wymaga od 
Was — Godność Człowieka j Polaka. 

Spokojną postawą musimy doprowadzić 
do przywrócenia normalnego toku studjów 
na Uniwersytecie. 

Rozstrzygać kwestię żydowską możemy 
jedynie w atmosferze całkowitego zrówno- 
ważenia. 

Jednocześnie Zarząd  Bratniej Pomocy 
czyni starania w Władz Uniwersyteckich o 
uzyskanie zezwolenia na urządzenie w sali 
Śniadeckich wiecu ogólnoakademickiego w 
sprawie ostatnich zajść. Po uzyskaniu zezwo 
lenia termin zostanie podany do wiadomości. 

Wzywamy całą młodzież i społeczeństwo 
do udzielania informacyj urzędowi śledczemu 
w sprawach napadów. 

Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
Polskiej Młodzieży Akad. Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie, i 

Prezes (—) Dembiński Henryk, wicepre- 
zes Chmielewski Edward, Radziwon Włady- 
sław, Popławski Ignacy, Ryūca Władysław, 
Grochowski Antoni, Wożski Tadeusz, Chyli- 
cki Stanisław, Obuchowicz Józef, Żyżniew- 
ski Mieczysław Piekarec Wincenty, Godzi- 
szewski Tadeusz, Dzieczkaniec Boleslaw, Su- 
roż Włodzimierz, Druto Jan, Wawrynówna 
Weronika, Bielecki Jerzy, Wawrzyńczyk Sta 
nisław, Święcicki Józef, Kompielska Anna, 
Jeśman Czesław, Piłsudska Wanda, Chmie_ 
lewska Józefa, Macińska Ludwika, Oświecim 
ski Stefan. 

Wobec zasłych _ wypadków 
nie akademickim, Zarząd Bratniej 

na tere- 
Pomocy 

Pol. Młodz. Akadem, U. S. B. na znak żało- © 
by odwołał wszelkie imprezy w Ognisku 
Akadem. na czas — aż do odwołania, 

Na gmachu Bratniej Pomocy została 
wywieszona chorągiew żałobna. 

W  mensie  akademickej 
granie podczas obiadów, 

zawieszono 

Do Studentów Uniwersytetu Stefana Batorego 
Jako starsi koledzy zwracamy się do Was 

z apelem. Hańbą okrywa naszą starą, tak 
drogą wszystkim uczelnię, ten, kto bierze u- 
dział w zsjściach z ostatnich dni. 

Ko!'edzy! Są wszystkie dane ku temu. że 
wśród Was działa komunistyczna prowo- 
kacla. Rozruchy wzniecali jacyś nieznani ni- 
komu bliżej przyjezdni z Warszawy osobnicy, 
noszący czapk! Uniwersytetu Warszawskiego. 
Są to prowokatorzy, 

Koledzy! nie dajcie się wziąść na lep 
hasłom głoszonym przez tych ludzi i przez 
nich rozagitowanych. 

Już padły pierwsze trupy. Wzywamy Was 
do spokoju! 

Elementem przestępnym tak z pośród 
występowiczów warszawskich, jak i z pośród 
miejscowych komunistów zajmią się władze. 

Spokoju, spokoju i jeszcze raz spokoju!, 
Klub Włóczęgów Senjorów w Wilnie. 

ulicz- ki 

Przedtem p. wojewoda przyjął dr. Wygodz 
kiego, który przedłożył żydowski punkt wi 
dzenia na zaszłe wypadki. 

W tej samej sprawie byli u p. wojewo- 
dy prez. Folejewski i radny Kruk, 

WIEC W MENSIE 

O godzinie 4, przybywający na wiec stu 
denci zastali bramę uniwersytecką zamkniętą, 
a to wobec zawieszenia przez rektora wykła- 
dów. Padło więc hasło udania się na podwór 
ko Mensy przy ulicy Bakszta,gdzie też zapo- 
'wiadany, a do pewnego stopnia decydujący 
wiec się odbył, Wśród zebranych panował 
mastrój niezwykle podniecony. 

Panadto napływający wciąż  akademicy 
przynoszą wieść o zastrzeleniu na ul. Zawal- 
nej studenta Sobolewskiego i o ukamienowa- 
niu jeszcze jakiegoś akademika, nazwiska 
którego nikt nie wie, (Wiadomości były zu- 
pełnie fałszywe). 

Nic więc dziwnego, że wysiłki kilku mów 
ców usiłujących przemówić do rozsądku ze- 
branych i powstrzymać ich od wyjścia na u- 
licę spełzły na niczem. Przemawiających za- 
krzyczano i wśród ogromnej wrzawy, mimo 
zapowiedzi jednego z mówców, że policja 
nie dopuści do demonstracji, uformowano 
pochód, który wraz z przybyłym tłumem nie- 
O można określić na 3 tysiące о- 

sób. 

SKUTKI WYJŚCIA NA ULICĘ 

a ao oi już na ul, Bak- 
owoyno z policjantami uzbrojo- 

"tymi w_ karabiny, Šš ; 
Studenci skręcili więc w ul. Sawicz i do- 

stawszy się na Wielką skierowali się ku 
centrum miasta, 

„ Koło poczty, u wylotu św. Jańskiej poli- 
cja po raz drugi usiłowała powstrzymać idą- 
cych. Podwójny kordon policjantów z kara- 
binami w rękach tylko przez chwilę zdołał 
oprzeć się tłumowi. Uzyskano jedynie tyle, 
że kierownicy pochodu zobowiązali się wo- 
bec interwenjującego komisarza Homoli nie 

czynienia ekscesów, Miano się jedynie udać 
pod szpital św. Jakóba, by uczcić zabitego 
Wacławskiego, 
w międzyczasie część demontsrantów prze 

darła się chodnikami na płac Katedralny, 
gdzie przyłączyła się do grupy osób idących od strony ul. Arsenalskiej w kierun- 
ku demonstracji, 

Znajdujący się przed pochodem tłum 
czął biec w kierunku ulicy Mickiewicza i 
dopadłszy pierwszych sklepów rzucił się do 
wybijania kijami i kamieniami szyb wysta- 
wowych. 

Zniszczone zostały szyby w sklepie piś- 
mienym tuż przy cukierni Raddickiego, a 
Wedla, Segala, Szera, Podzelwera, gablotki 
z fotograijami wiszące na ścianach posesji 
nr. 11 i przy zbiegu ul. Wileńskiej, fotosy 
koło kina „Lux”, szyby w zakładzie fotogra- 
ficznym Kołysza i w sklepie na rogu Tatar- 
skiej, gdzie do niedawna był Lipski, 

Tłum, do którego przyłączyły się różne 
mięty społeczne, skierował się następnie w 
ul. Wileńską, bijąc po drodze szyby we wszy 
stkich sklepach żydowskich, m. in. w firmie 
Telefunken i Kaca (rowery), Wśród brzęku 
rozbijanych szkieł raz po raz padają okrzy 

„to za wczorajsze napady", „za śmierć 
Wacławskiego”, które to okrzyki tłum pod 
chwytuje pędząc wciąż naprzód. 

„Przy ulicy Dobroczynnej dogonił awantu 
rujących się oddział policji zwracając bieg- 
nących w kierunku ul. Mickiewicza. 

Bocznemi uliczkami zdołali oni 
dostać się na Zawalną, 
sze bicie szyb. Rozbito szyby w drukarni ży 
dowskiej pod nr. 6, u Zingera, w zakładzie 
iryzjerskim na roku Trockiej w biurze gazet 
Bergera i kilkadziesiąt pomniejszych sklepach 

Przytem bandy rzezimieszków usiłowały 
rozkradać towary ułożone na wystawach. 
Kierowinictwo rozruchów przeszło już na ul. 
Wileńskiej w ręce jakichś podejrzanych in- 
siap korzystających z okazji zamie- 

sze! 
Handlarze żydzi owładnięci paniką, nie 

wiedząc co o tem sądzić, porzucali w więk- 
szości sklepy i uciekali w boczne wliczki, Hu 
łające bezkarnie bandy po rozbiciu krami- 
ków na rynku nowogrodzkim zawróciły na 
ulicę Trocką, gdzie dokonano podobnego 
spustoszenia. 
„Konna policja natarła na tłam u wyłotu Nie 

mieckiej, spychając rozbijaczy w bramy i 
sąsiednie ulice, 

Skutek tego był ten, że po chwili znowu 
zebrany tłum jeszcze z wiekszym impetem 
ruszył w ul, Św. Jańską, niszcząc dalej wy- 
stawy. M. in, rozbito szyby u optyka Ru- 
bina. 

Banda nawołując się wzajemnie skierowa- 
ła się następnie na ul. Wielką, gdzie na wstę 
pie zniszczono szybę w  „ioto-ekspesie“ ko 
ło cukierni Sztralla, a następnie cały szereg 
witryn w sklepach żydowskich przy tej uli 
У. 
Ofiarą tych wybryków padł Dinces, Gor- 

don (ozdoby wojskowe) „Uniwersal* (sprzęt 
radjowy i rowery), kilka sklepów z gotowemi 
ubraniami w sąsiedztwie Odyńca i Nowickie 
go, domy bankowe Szeskina i Bunimowicza, 
Bazar Wileński (Ałszwangy. Fajnsztejn (in 
strumenty muzyczne). Na placu ratuszowym 
w chwili, gdy tłum kierowali się w stronę 
ul. Niemieckiej nadbiegła konna policja i sa 
moch: z pieszą. 

e aa udało się opanować sytuację 
i rozproszyć gromicieli. 

Inie i jedyny strzał, podziałał jeden, 
który padł gdzieś z uliczki Sawicz. 

Wszyscy poczęli uciekać ; wsiąkać w są 
siednie uliczki. Patrołe policyjne energicznie 
natarły na uciekających fikwidując w ten spo 
sób ekscesy. , 

jednak 
gdzie się odbyło dal- 

Poszczególne grupki wprawdzie awantu- 
rowały się jeszcze krótko koło sklepików na 
ulicy Ostrobramskiej, lecz szybko je unie- 
szkodliwiono, 

O 7 wiecz. był względny spokój. 

POCHÓD NA ŁUKISZKI 

W czasie gdy odbywały się powyższe 
zajścia faktyczny pochód akademików prze- 
szedł na plac Łukiski, gdzie miały miejsce 
przemówienia. Po »czczeniu pamięci tragicz 
nie zmarłego jednominutowem milczeniem i 
odśpiewaniu hymnu narodowego pochód roz 
wiązał się. | 

Całe nieporozumienie wynikło z tego powo 
du, że główna uwaga władz była narazie 
skierowana na pochód, podczas gdy korzy- 
stające z zamieszania szumowiny zainicjowa 
ły rozbijanie sklepów. 

ARESZTOWANIE PODEJRZANYCH 

W czasie wczorajszych zajść i zaraz po 
tem aresztowano na mieście przeszło 50 0- 
sób, co do których są poszłaki, że byli orga 
oazę, napadów i usiłowanych — габоп- 

w. 

ZAKAZ SPRZEDAŻY ALKOHOLU 

Władze administracyjne, chcąc zapobiec 
dalszym burdom, wydały zakaz sprzedaży 
o przez 3 dni, tj. środę, czwartek i pią 

Zdecydowano wszelkie próby rozruchów 
tłumić jaknajenergiczniej w zarodku, : 

LICZBA OFIAR 

Podczas wczorajszych zajść zostało po- 
szwąnkowanych przeszło 60 osób, z tego 37 
osobom udzieliło pomocy pogotowie ratunko 
we. Z pośród zarejestrowanych 37 poszkodo 
wanych większość stanowią Polacy (20 о- 
sób). W szpitalu żydowskim leżą pobici Men 
del Fejsztejn (Wielka 56) i student Abel Szy 
manowski. Pobity przed cukiernią Rudnickie 
go na Trockiej Rudoli Frydberg z Kowna 
udał się do kliniki. 3 

Antoni Szymański, Stefan Koryłowicz, Wa 
cław Stoczko, Wacław Wirprzo — odmėwiki 
się od przewiezienia ich do szpitala, 

KONFISKATY PISM ŻYDOWSKICH 

Wczorajsze wydania pism żydowskich: 
„Wilner Tog“, „Cajt“ i „Owent Kurjer“ ule-. 
gły konfiskacie za podanie niezgodnych z 
me” sprawozdań z przebiegu ostatnich 
zaj 

OCHRONA MIASTA 

Wobec wypadków grabieży sklepów i 
prób wywołania nowych zajść, w policji za- 
rządzono ostre pogotowie. Patrole ochraniają 
poszczególne ulice przez całą noc. 

DZISIEJSZY WIEC AKADEMICKI 

Na dziś na godzinę 10 rano akademicy 
zwołują wiec do Mensy. 

Czy dojdzie on do skutku dzisiejszy dzień 
pokaże, 

FAKSINIS RSA 

ANGIELSKI PROJEKT RESTA- 
URACJI KALIFATU w JEROZO- 

LIMIE. 
Za kulisami konferencji Okrągłego 

Stołu w Londynie, przygotowują się 
ważne wypadki w Świecie muzułmań- 
skim. Anglja, wygrywająca antagoniz- 
my między muzułmanami i nacjona- 
listami hinduskimi dla swoich celów 
imperjalistycznych, przychyInem okiem 
patrzy na działalność przywódcy ma- 
hometan indyjskich, Mohameda Sho- 
kat Ali, który z Jerozolimy chce u- 
czynić ośrodek duchowy iślamu. Sho- 
kat w przeszłym roku był w Palesty- 
nie i prowadził rozmowy z tamiej- 
Szym wielkim muftim. W rozmowach 
tych była poruszana m. in. sprawa 
założenia w Jerozolimie uniwersytetu 
muzułmańskiego, który byłby prze- 
ciwwagą dla uniwersytetu El Azhar 
w Kairze, uchodzącego za zbyt libe- 
ralny. Rozumie się samo przez się, 
że wielki mufti liczy na pomoc ma- 
hometan indyjskich w walce arabów 
z sjonizmem. 

W tych dniach były kalif udał się 
do Jerozolimy, gdzie dla użytku jego 
ma być stworzone coś w rodzaju te- 
rytorjum eksterytorjalnego.  Kalifat 
wyrzekłby się wszelkiej władzy Świec- 
kiej, a zachowałby tylko rządy du- 
chowe nad światem islamu. 

  

TWOJE DZIECI UCZĄ SiĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ Q TRAGEDII MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

ZŁÓŻ grosz na„Fandusz Polskiegn 
Szkolnictwa zagranicą”, na konta 
P. K. O. 21895, Komitetu Obciu- 
du 25-1ecia Walki o Szkołę Pojskę 
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Polska natle sytuacji międzynarodowej Mow 
t s 

Z POSIEDZENIA KLUBU SPOŁECZNO-POLITYCZNEGO 
Ósmego b.m. odbyło się posiedze- 

nie referatowe Klubu Społeczno-Poli- 
tycznego, na porządku dziennym był 

' referat senatora Wojciecha hr. Rostwo 
rowskiego p. t. „Polska na tle sytua- 
cji międzynarodowej. 

Posiedzenie zagaił pos. Podoski na- 
stępującem przemówieniem: 

Panie Wojewodo. Panie Rektorze. Panie i 
Panowie. Pozwalam sobie poprzedzić odczyt 
dzisiejszy krótkie sprawozdaniem z prac 
Klubu Społecznego w roku ubiegtym, Klub 
Społeczny postawił sobie za cel rozważanie 
BPK najdonioślejszych zagad- 
mień Polski współczesnej w gronie elity na- 
rodowości zamieszkujących nasze ziemie. Ja- 
ko formę działania wybraliśmy „czarne ka- 
wy“, na których wygłaszane są odczyty i 
prowadzona jest dyskusja. 

W roku sprawozdawczym odbyło się 
osiem „czarnych kaw*, Poruszano na nich 
następujące zagadnienia: podstaw przyszłe- 
go ustroju Państwa, światowego kryzysu go0- 
spodarczego, programu obozu Marszałka Pił- 
sudskiego, potrzeb kulturalnych ludności bia- 
łoruskiej. Pozatem p. prof. Wielhorski był ła- 
skaw przedstawić nam, na podstawie włas- 
nych spostrzeżeń i studjów, stosunki poli- 
tyczne i gospodarcze Republiki litewskiej, 

' zaś p. poseł Mackiewicz podzielił się z nami 
swemi wrażeniami z podróży do Rosji sowiec 
kiej. Wreszcie p. dyr. Maculewicz zapoznał 
nas ze stanem sprawy lniarskiej, której wła- 
ściwe rozwiązanie ma doniosłe znaczenie go- 
spodarcze dla ziem  północno-wschodnich 
Rzpiitej. 

Nowy roł: nasze; działałności rozpocząw- 
szy od odczytu na temat „Sytuacja Polski na 
tie sytuacji międzynarodowej”. Za gotowość 
wygłoszenia tego odczytu, składama p. sena- 

' torowi Roztworowskiemu serdeczne podzię- 
kowanie w imieniu Zarządu Klubu i własnem. 

Frekwencja na „czarnych kawach'* w ro- 
ku sprawozdawczym wahała się od 120 — 
300 osób, 

Samo wyliczenie tematów odczytów i liczb 
obecności naszych Szanownych Gości star- 
czy, jak sądzę, za dowód, że Klub Społeczny 
w roku sprawozdawczym sprostał należycie 
swemu zadaniu, 

Jest to główna, jeśli nie wyłączna zasługa 
przewodniczącej Klubu w roku sprawozdaw- 
czym p. posłanki Janiny Kirtiklisowej, która 

się godności naszej przewodniczącej 
z powodu wyjazdu z Wilna. 

3 Klub Społeczny postanowił podziękować 
p. posłance Kirtiklisowej za tak owocny wy- 
nik jej pracy, 

ё Ambicją nowego Prezydjum będzie utrzy- 
mać nasze „czarne kawy* na dotychczaso- 
wym wysokim poziomie intelektualnym i to- 
warzyskim, 

Na zakończenie mego sprawozdania uwa- 
žam za swój obowiązek podziękować wszyst 
kim obecnym i nieobecnym p.p. prelegentom 

R masa me re 
brać udział w dyskusji w roku eee 4 

Następnie zabrał głos sen. Wojciech 
Rostworowski. 

Prelegent rozpatrywał współczesny 
kryzys gospodarczy, wykazując, że 
jest zjawiskiem bardze skomplikowa- 
nem: składa się nań kryzys rolniczy, 
kryzys przemysłowy, wywołujący 20 

__miljonów bezrobotnych i nie mniejszą 
ilość częściowo zatrudnionych, poza- 
tem do niego dołączył się kryzys finan 
sowy. Ten ostatni rozpoczął się w 
Austrji, doszedł do olbrzymiego naprę 

' żenia w Niemczech, oddziałał na Wiel- 
ką Brytanię, przyczyniając się do u- 
padku funta angielskiego. 

Kryzys obecny wykazuje ścisły 
. związek między „gospodarkami po- 

_ szczególnych krajów, wywołuje šwiado 
mość więzi międzynarodowej. Žž, 

W okresie powojennym mamy cha- 
„rakterystyczne, rozbieżne zjawiska: z 
jednej strony Liga Narodów nawołuje 
do zmniejszenia barjer celnych dla ul- 
żenia współpracy międzynarodowej, z 
drugiej strony wzrastają te barjery cel 
ne, nacjonalizm ekonoxniczny i nacjo- 
nalizm polityczny dochodzą do olbrzy- 
miej wybujałości. Wzmagające się an- 
tagonizmy wywołują kryzys zaufania 
i on jest jednym z głównych czynników 
współczesnego kryzysu gospodarczego, 
którym w mniejszym, lub większym 

" stopniu są dotknięte wszystkie pań- 

   

  

- 

  

    

  

— 5ко5ипКоМО niedawno, 

  

stwa. Francja, nasz sprzymierzeniec, 
jest dotknięta kryzysem w stopniu 

O OR-OCIE 
Dziś, gdy kirem żałoby okrył się 

' iParnas polski przez zgon znakomitego 
pieśniarza starej Warszawy, Ś. p. puł- 
kownika Artura Oppmana, niechże wol 
no będzie i wilnianinowi uczcić Jego 
pamięć niniejszą drobną kartką wspom 
nień, związanych zarówno z pobytem 

_'' Jego w naszym grodzie, tak jeszcze 
bo z przed 

, dwóch dziesiątków lat, jak i moim po 
_ bytem u Niego w Warszawie. 

Or-Ota znało się oczywiście a 
wiele dawniej z Jego wdzięcznych ob- 
razków i typów „Starej Warszawy*, 

_ przeplatanych początkowo za lat Jego 
wczesnej młodości erotykami i różnej 
wartości wierszami, które ma się rozu 
mieć nie mogły stawić w jednym rzę- 
dzie talentu Oppmana z twórczemi 
zdolnościami współczesnych Mu: As- 
nyka, Konopnickiej, Tetmajera, Gomu- 
lickiego... / 

Aczkolwiek wirtuozją stowa nie do 
równał autor „Warszawy w rymach“ i 
„Śpiewaka - Zwycięzcy”, również 
świetnemu , jak On, piewcy war- 
szawskiego „Starego Miasta*,, Wikto- 
rowi Gomulickiemu, to jednak w tej 
dziedzinie twórczości poetyckiej, zdo- 
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pularnošė, niž autor „Na Kanonji“. 
Zdaje się mi, że autor czarownych 

mniejszym, niż Niemcy i Wielka Bryta- 
nja. Francja nagromadziła i wciąż gro- 
madzi olbrzymie ilości złota, lecz to 
zaczyna ciążyć na życiu gospodarczem 
Francji. Banki nie płacą procentów, 
lub procenty minimalse na otrzymywa 
ne wkłady; akcje spadają w cenie. 
Francuski kapitalista, posiadający а- 
kcje różnych państw, ma dziś przepo- 
łowione dochody. Występuje z jednej 
strony chęć współpracy gospodarczej 
z Niemcami, z drugiej strony na każ- 
dym kroku słychać we Francji „pas un 
sou al'Allemagne“ do uzyskania poli- 
tycznych gwarancyj. Prelegent wspo- 
minał, że dużo Francuzów mówiło mu 
„do czego prowadzi wasz korytarz", 
prelegent jest jednak zdania, że spra- 
wie, tak zwanego „korytarza* czyli 
przynależności Pomorza do Polski nie 
zagraża niebezpieczeństwo. Świat bo- 
wiem współczesny pragnie uniknąć 
wszelkich konfliktów. 

Zmniejszony przyrost naturalny 
Niemiec, rozrost ich centrów gospodar 
czych na zachodzie, niweczy  „drang 
nach Osten“. Realnych przyczyn anta- 
gonizmu  polsko-niemieckiego niema, 
musi nastąpić fruktuacja naszego przy- 
mierza z Francją. Fruktuacja ta ma 
polegać na zasileniu przez. Francję 
Polski kapitałem. Polska zdaniem pre- 
legenta, w obecnym kryzysie wykaza- 
ła znaczną odporność gospodarczą. 
Dzięki odpowiedniej polityce ekono- 
micznej będziemy mogli oderwać się 
od kryzysu agrarnego. Zmniejszyły się 
wkłady naszych banków w ciągu ostat 
nich kilku miesięcy wskutek wycofa- 
nia kredytów zagranicznych o trzysta 
miljonów złotych. Zmniejszył się za- 
pas złota, zmniejszyła się emisja z mi- 
ljona sześciuset tysięcy złotych do 
miljona dwustu i jest ona niewystarcza 
jąca dla nas; musi bowiem złoty obró- 
cić się pięć razy dla zaspokojenia po- 
trzeb państwowych, samorządowych i 
świadczeń socjalnych. Lecz dalsze 
zmniejszenie wkładów jest wykluczo- 
ne; budżet nasz dzięki energji rządu, 
zostanie zrównoważony, nasza waluta 
została niezachwianą. Francuski rze- 
czoznawca, który badał interesy Ban- 
ku Polskiego, przyszedł do przekona- 
nia, że są one w zupełnie dobrym sta- 
nie. Nasz Bank korzysta z redyskon- 
ta Banku Francuskiego. 

Fruktuacja przymierza z Francją 
pod względem politycznym, musi do- 
prowadzić do zbliżenia francusko-nie- 
mieckiego, co jest ważnem dla zabez- 
pieczenia naszej nienaruszalności tery- 
torjalnej i naszego rozwoju. 

Wykład senatora Rostworowskiego 
został przyjęty entuzjastycznie i odby- 
wała się dyskusja, w której zabierali 
głos: poseł Pimonow i Władysław Stu- 
dnicki. Poseł Pimonow wyrażał wiątpli- 
wość co do zbliżenia francusko-niemiec 
kiego. Zdaniem jego Francja jest bó- 
gata, niczego nie potrzebuje, Niemcy 
są zrujnowane, utraciły kolonje i ryn- 
ki zbytu. Związek Niemiec z Sowieta- 
mi staje też na przeszkodzie zbliżenia 
się Niemiec z Francją. Co się tyczy 
fruktuacji przymierza polsko-francuskie 
go, to zdaniem p. Pimonowa jest ono 
wątpliwem, niedawno wracając z kon- 
gresu mniejszości narodowych jechał 
on z parlamentarzystami  trancuskimi, 
mieli oni niedokładne i mylne pojęcie 
o Polsce i uważali Polskę za swą po- 
lityczną domenę, gdyż są przekonani, 
że Polska musi opierać się o Francję i 
musi być przez to nzależnioną od niej. 

Pan Władysław Studnicki zazna- 
czył, na początku swego przemówie- 
nia, że zabiera głos nie dla polemiki, 
gdyż z większością tez prelegenta się 
zgadza, co da niektórych postawiłby 
tylko znak zapytania. Słusznem jest 
twierdzenie, że ważnym czynnikiem 
współczesnego kryzysu, jest kryzys 

ZE WSPOMNIEŃ MOICH pieśni o starej Warszawie, niemało za 
wdzięczał materjałom histrycznym, zdo 
bytym w archiwach syreniego grodu 
przez ś. p. Władysława Korotyńskie- 
go, znanego literata, a z urodzenia 
wilnianina, podobnie, jak zawdzięczał 
odnośną swą erudycję o tem mieście 
Gomulicki. 

Ś. p. A. Oppman zjawił się bodaj 
po raz pierwszy w Wilnie w dn. 15 
maja 1910 r., w celu zaznajomienia 
się z wzmagającym się wówczas w 
grodzie Śniadeckich i Mickiewicza, ru 
chem kulturalnym i po części narodo- 
wym, a również gwoli poznania sędzi 
wych murów Wilna, przepięknych je- 
go kościołów i malowniczych okolic. 

Nie zastawszy mnie w mieszkaniu, 
udał się Oppman do lokalu wileńskie- 
go Muzeum Nauki i Sztuki przy dzi- 
siejszej ulicy Arsenalskiej, ile że prze 
cież chciał on zapoznać się tutaj z naj 
pierwszą, pozostałą w Wilnie po roku 
1864-ym skarbnicą sztuki i pamiątek 
naszych. 

Najbardziej, pomnę, wzruszyły Go 
w onem muzeum (jak wiadomo, insty 
tuoja ta, juž w 3 lata potem, połączyła 
się z inna, mianowicie z instytucją 
T-wa Przyjaciół Nauk), zarówno wit- 
ryna z bezcennemi wprost drukami i 
rękopisami, jak i te przedmioty sta- 
rożytne, które przy onej gablocie się 

był sobie Or-Ot większą o wiele po- znajdowały. A przedmiotami temi były 
pancerze, naramienniki, hełmy i inne 
części polskiego rynsztunku wojskowe 

zaufaaia. Europa powojenna nie posia- 
dała zaufania głównych kapitalistów 
świata: Stanów Zjednoczonych i Wiel 
kiej Brytunji. Stany Zjednoczone inwe- 
stowały w Europie cztery tysięce osiem 
set miljonów dolarów, gdy w Kana- 
dzie posiadającej czterdzieści razy 
mniejszą lidność, cztery tysiące ste 
niiljonów. W Południowej Ameryce 
pięć tysięcy pięćset miljonów dolarów. 
Wielka Brytanja skierowała swe kapi- 
tały do krajów zaoceanowych, wszyst- 
ko to razem wywołało kryzys  rolni- 
ctwa, kryzys surowca, będących waż- 
nemi pierwiastkami kryzysu światowe- 
go. Folska otrzymała minimalne  po- 
žyczki. Na cztery miljardy funtów 
sterlingów, inwestowanych na całym 
świecie przez Wielką Brytanię, na Pol- 
skę wypada zaledwie 0,7 proc, tej su- 
my, chociaż ludność Polski stanowi 
„14 proc. ludności świata. Nasze po- 
życzki amerykańskie były emitowane 
na gorszych warunkach, niż pożyczki 
innych państw europejskich i pomimo 
akuratnie płaconych procentów mają 
kurs niższy niż innych, nasze stanowi- 
sko kredytowe wyjaśnić może następu- 
jący przykład: gdy do Rotszylda w 
1828 r. Królestwo Kongresowe zwraca 
się o pożyczkę, wykazując, że ma bi- 
lans handlowy i budżet zrównoważo- 
ny, Rotszyld odmówił twierdząc, że 
nie chce mieć interesów z nieszczęśli- 
wymi ludźmi i nieszczęśliwemi miejsca- 
mi. Polska jest dziś uważana jeszcze 
za nieszczęśliwe miejsce. P. Studnicki 
wykazuje słabość naszej strategicznej 
pozycji w stosunku do Niemiec; następ 
nie polemizuje z prelegentem nie po- 
dzielając jego optymistycznych zapatry 
wań na sprawę karytarza. Polskę mo- 
że zbawić tylko połączenie Austrii z 
Niemcami, wówczas kwestja Tryjestu 
stanie się bardziej aktualną dla Nie- 
miec od kwestji Gdańska. Wówczas 
sprawa północnych Czech, zaludnio- 
nych przez Niemców, stanie się aktual- 
ną. Wówczas możliwem będzie powrót 
Węgier do granicy historycznej z Pol- 
ską i powstanie blok środkowo-euro- 

pejski z Niemcami i Polską. P. Studnic 

ki zaznacza, że jest to matematyczne 

rozwiązanie sprawy, które napotyka 
dużo trudności w nastrojach i braku 

świadomości politycznej w Polsce i w 

Niemczech. 

  

Państwo z ludnością oszczędzającą zysku 

je niezależność ekonomiczną, szacunek i zna 

czenie w świecie, coraz pewniejsze stanowi- 
sko w polityce, bo teraz siła finansowa roz- 
strzygającą jest“. Bierzmy przykład z Franl 

cji! 

o w о 

LONDYN, (Pat). Przemawiając 
w czasie uroczystego otwarcia 
sesji pariamentu, król Jerzy pO- 
wiedział: 

Stosunki moje z obcemi mo- 
carstwami są w dalszym ciągu 
przyjazne. Rząd zamierza prowa- 
dzić nadal politykę pokojową i 
będzie się żywo interesował pra- 
сат! Ligi Narodów. Ze specjalną 
uwagą śledzi rząd przygotowa- 
nia do przyszłej Konferencji roz- 
brojeniowej. Jestem pewien, że 
pomyślne rezultaty tej konferen- 
cji przyniosą całemu światu wiel- 
kle korzyści. Poważne położenie 
finansowe i gospodarcze całego 
świata niepokoi głęboko rząd 
angleiski, który wraz z Innemi 
rządami, kierując się duchem 
współpracy, będzie się starał o 
wynalezienie środków  zarad- 
czych. 

Konferencja Okrągłego Stołu 
prowadzi w dalszym swe prace, 

zaś konferencja z przedstawicie- 
lami Germanji odbędzie się w 
najbliższej przyszłości. Jest mo- 
jem najgorętszem życzeniem, aby 
praca obu tych konferencyj była 
uwieńczona powodzeniem. 

Zgodnie z obietnicą, daną 
przedstawicielom dominjów w ro- 
ku 1930, parlament zostanie we- 
zwany do nadania charakteru u- 
staw niektórym deklaracjom I 
rezolucjom konferencji Imperjal- 
nej z roku 1926 I 1930. Krok ten 
ma na celu ściślejsze określenie 
uprawnień parlamentów doml- 
niów I popieranie ducha wolnej 
współpracy pomiędzy poszcze- 
gólnemi częściami składowemi 
imperjum. 

Rząd brytyjski otrzymał od 
rządu kanadyjskiego propozycję, 
aby konferencja gospodarcza z0- 
stała zwołana jak najprędzej w 
Ottawie. Zaproszenie to rząd przy- 
jał przychyinie i rozpatrzy je, po- 
  

NIECH WRACA ŻYWA, ZDRUWA KREW W ZYŁY Oj- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARODAWIAĆ NASZEJ 
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o Szkołę Polską. 

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
14-ty DZIEŃ PROCESU.— ZEZNANIA ŚW. PURZYCKIEGO 

  

WARSZAWA, 10.11 (tei. własny). Sen- 
sacją dzisiejszego 14-go dnia procesu jest ze 
znanie Purzyckiego, znanego świadka z pro 
cesu o przygotowanie zamachu na Marszał- 
ka Piłsudskiego. Purzycki mówi spokojnie i 
donośnym ‚ Należałem do PPS od 
1918. W r. 1928 byłem wcielony do milicji. 
Wojskowi uczyli nas obchodzenia się z bro 
nią, Na wiecach brał udział jako ochrona. 
Przewodniczący zaczyna zadawać pytania 
Purzyckiemu. Co Pan wie o przy gotowa- 
niach zamachu na Marszałka Piłsudskiego 
W tej chwili z ławy obrońców podnosi się 
adwokat Honigwill: 

Proszę Wysokiego Sądu, jak wysika z ak 
tu oskarżenie zaraz na pierwszej stronie u- 
widoczniona jest teza, że Rae do 

daj Iko za czyny spełniane r. do 
981650 r. Wiemy wszyscy, że w dniu 9.9 
1930 r. zostali oni zaaresztowani i 
w Brześciu, Zostali tam poddani ścisłej izo- 
lacji tak, że nie wiedzieli o tem, co się dzia 
ło w kraju i w żadnym -azie to nie może 
obciążać oskarżonych. Wentylowanie więc i 
oświetlanie sprawy zamachu na Marszałka 
Piłsudskiego nie może mieć miejsca w tej 
sprawie. Proszę zatem 0 uchylenie wszyst- 
kich pytań, dotyczących zamachu na Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

Prokurator Rauze: Zanim odpowiem na 
ten wniosek obrony, proszę © usunięcie 
  

  

  

czem w tych dniach otwarcie pierwszorzędnego  gzam 
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go z XVII w., które tak już bardzo 
dawno, w epoce bohaterskich czynów 
rycerstwa polskiego, ochraniały i zdo- 
biły jego piersi, głowy i ramiona, te- 
go wojska, którego hufce Iwie, tak po 
rywająco opiewane były przez Or - 
Ota. 

jeśli Artura Oppmana tak narazie 
zaabsorbowały: rozłożony w gablocie 
słynny, unikat Marhotta (z r. 1521) 
modlitewnik starofrancuski, pergami- 
nowy z minjaturami, ten manuskrypt 
z XV stulecia, z którego modlił się na 
dworze króla Jana Ill-go zbożny sługa 
jego de Courtie już w paręset lat póź 
niej po jego napisaniu, jeśli zaabsor- 
bowały Oppmana i statuty Lwa, Sa- 
piehy oraz Jana Łaskiego z r. 1506-g0 
w którym obok łacińskiego tekstu wy- 
tłoczona w nim po polsku pieśń o Bo- 
garodzicy, pieśń sławna w Polsce od 
czasów średniowiecza, to jednak ze zdu 
mieniem przyglądał _ się Oppman 
wspomnianym zabytkom po husarzach 
naszych, tym zbroicom, które znajdo- 
wały się jeszcze przed niedawnemi la 
ty w Jego zbiorach warszawskich w 
starej Jego kamieniczce na Kanonji. A 
co napewno wówczas (Oppmana przy 
gnębiło, to ta okoliczność, że nieduża 
ta grupa polskiego rynsztunku wojsko 
wego, złożona była w Muzeum nie w 
charakterze daru, jena tylko depozytu, 
który nawet wkrótce miał zostać ode- 

      zi$ od 5.30 pp. 

„Dancinų - žarna kama“ 
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Mickiewicza 11 Występy artystyczne, loteryjka dla Pań z wylosowaniem 16 premii. 

Wstęp łącznie z kawą i ciastkami 2 zł. od osoby. 

  

nych pamiątek i dzieł sztuki, jak np.: 
akwarelowego portretu pośmiertnego 
Chopina, malowanego z natury przez 
Teofila Kwiatkowskiego, zmarłego w 
Paryżu, przed czterdziestoma laty, da 
łej marmurowej rzeźby Antoniego Ma 
dejskiego, obrazującej ból, oraz in - 
nych rzeczy. A tym jednym z dobro- 
dziejów — współzałożycieli  T-wa 
Nauki i Sztuki był znany na kresach 
naszych ziemianin i kolekcjoner Emanu 
el Bułhak. 

Z pałacu wówczas  ordynackiego 

nad Wilją, gdzie była czasowa siedzi- 
ba wyżej wspomnianego muzeum, Ц- 
dałem się z Or-Otem na pobliską uli- 
cę, zwaną jeszcze wówczas Św.-Jer- 
ską, dziś Mickiewicza, gdzie trafem 
spotkaliśmy podczas śniadania w re- 
stauracįi „Bristol“, znanego artystę - 
malarza, dziś już nieżyjącego, Stani- 
sława Bohusz-Siestrzeńcewicza i jedne 
go z najbardziej znanych publicystów 
wileńskich, i z tymi oto miłymi współ 
biesiadnikami spędziliśmy jakieś parę 
kwadransów czasu. 

S. Siestrzeńcewicz, oczywiście do- 
brze znany ze swych rysunków brawu 
rowych Oppmanowi, tak ładnie mówił 
© estetyce Wilna, że pomnę, poeta 
nasz zakłopotanemu artyście powie- 
dział wbrew: „Ależ z pana bardzo cie 
kawy człowiek!'* 

Z „Bristołlu* pojechałem z Or-0- 

świadka Purzyckiego, Purzycki przechodzi 
do pokoju świadków. 

Prokurator Rauze: Na ławie oskarżonych 
znajduje się przewodniczący PPS Bariicki i 
to co się działo na terenie partji musiało go 
formalnie i moralnie obchodzić, a zeznań 
rzyckiego i z aktów sprawy wynika, że roz- 
mowy dotyczące zorganizowania piątki roz- 
poczęły się w początku września, więc nie 
można tamtej sprawy eliminować z toczące- 
go się obecnie procesu. Stwierdziliśmy, iż 
świadkowie mówili, iż w myśl zamachu na 
Marszałka Piłsudskiego powstała w począt- 
kach września. Tak samo z tą sprawą wią- 
żą się wypadki w dniu 14 września, sąd sam 
dopuścił ‚ świadków, dotyczących sprawy 
14 września, temsamem przesądził tę spra- 

wę. 
Adwokat Hanigwill: Sprawę o zamach 

na Marszałka Piłsudskiego rozpatrywano już 
w tym sądzie. Posądźcie całą PPS i napisz- 
cie im akt oskarżenia, to będziemy o tem 

mówić, 
Prokurator Grabowski: Wnoszę o odrzu 

cenie wniosku obrony. Po 10-minutowej na- 
radzie sąd wniosek oborny odrzucił, stwier- 
dzając, że sprawy te ściśle wiążą się ze so- 

bą iże akt oskarżenia również obejmuje po- 

za zarzutem przygotowywania obałenia rzą- 
du przemocą zarzut tworzenia piątek terory- 
stycznych. Purzycki opowiada o formowa- 
niu piątek. 

Prokurator Grabowski bada świadka co 

do okoliczności dokładnie już znanych z prze 
biegu procesu Jagodzińskiego. 

Po przerwie zapytuje Purzyckiego adwo- 

kat Rudziński: jakie względy kierowały Pa- 
na, by Pan donosił o wszystkiem policji, 

Świadek: Nie chcłałem się przyczynić do 
zabójstwa. 

Poset Dubois: Dlaczego świadek twierdzi, 

iż pod wpływem oburzenia po dniu 14 wrze 
śnia wystąpił z partji, a nie uczynił tego w 

r. 1928, skoro wówczas już otrzymał broń. 
Śwładek. Byłem więcej zacofany. 

Następny świadek funkcjonarjusz policji 
z Białegostoku, Nowakowski, był 6 paździer 
nika na wiecu posła Dubois. Poseł Dubois 

mówił wówczas, że rząd wydaje za dużo na 
wojsko i policję, twierdził, że policja polity- 
czna Oparta jest na prowokacji, przytacza- 
jąc wypadek zorganizowania przez policję 
polityczną grupy komunistycznej i areszto- 
wania następnie nieczłonków. Poseł Dubois 
miał mówić dalej, aby masa robotnicza by- 
ła gotowa na wypadek, gdyby rząd usiło- 
wał narzucić nową konstytucję drogą siły. 

Adwokat Benkiei: Czy świadek był ba- 
dany u sędziego śledczego? Świadek: Nie. 

„Adw. Benikiel: Przecież w aktach jest, 
że był Pan badany 'm Białymstoku. 

Świadek nie pamięta. 

Adwokat Rudziński: Czy jeśli kto chce 
narzucić gwałtem konstytucję, to jest kary- 
godne? Świadek: Tak jest. 

atronowakróla Jerzego V-go 
OTWARCIE SESJI PARLAMENTU ANGIELSKIEGO 

wodując się gorącem życzeniem 
dojścia z rządami do perozumie- 
nia korzystnego dia wszystkich 
stron zainteresowanych. 

W czasie wyborów naród po- 
parł dążenia, mające na celu rów- 
nowagę budżetu narodowego I 
zarządzenia oszczędnościowe, któ 
re mają ogromne znaczenie przy 
rozwiązaniu zagadnień gospodar 
czych i finansowych, stojących 
przed państwem. Naród został 
wezwany przez ministrów da u- 
dzielenia im pełnomocnictw na 
prowadzenie polityki, mającej na 
celu wzbudzenie całkowitego za- 
ufania do naszych finansów В о- 
pracowanie planów, któreby za- 
pewniły korzystny blians handlo- 
wy. Rząd pragnie od narodu zu- 
pełnej swobody studjowania pro- 
pozycyj, które mogą być korzyst- 
ne w tej dziedzinie. Członkowie 
rządu mają obecnie te uprawnie- 
nia. Omawiane zagadnienia są 
już badane przez rząd. Odpo- 
wiednie decyzje zostaną powzię- 
te i wprowadzone w życie moż- 
liwie jak najprędzej. 

W czasie właściwym całość: 
zagadnień zostanie przedstawio- 
na parlamentowi. 

  

nia w sprawie wypadków na terenie często- 
chowskim i kursów w Zawodziu, Dalsze ze- 
znania Purzyckiego naogół są powtórzeniem 
zeznań złożonych przy procesie © zamach 
bombowy na Marszałka Piłsudskiego. Świa- 

Pu dek twierdzi między innemi, że specjalaemi 
znakami uprzedzał agdntów policji ze- 
branie zostało przerzucone. = 

Na pytanie adwokata Honigwilia, diacze 
zwrócił broń z oświadczeniem, że strzelał, 
mimo, iż nie uczynił użytku z broni, świadek 
odpowiada: Bo nie jestem zbrodniarzem. 

Na pytanie adwokata Hosigwilla, dłacze- 
go świadek, który był jeszcze przed rozłamem 
w partji wstąpił do PPS, a nie do BBS, świa 

dek odpowiada: Bo uważałem PPS za lep 
szą. Dlaczego raczej nie wstąpił do BBS, 
świadek odpowiada przy ogólnym śmiechu 

sr nie zmienia się partji jak rekawi- 
zi 
Obrońca: Świadek rozczarował się de par 
Wiedział, że chodzi o i 

mawiał jeszcze Trochimowicza, Chróścińskie 
go i Białkowskiego, Odpowiedź, Nie nama- 
wiałem, bo byli dorośli. 

Aje czy pan był u Białkowskiego? — Ow 
szem, byłem. 

Świadek podaje teraz Purzaka, jako wła- 
dzę naczelną milicji, dlaczego świadek o tem 
nie podał w poprzednich zeznaniach. Świa- 
dek: Byłem zaskakiwany przez obronę. Czy 
zaskakiwany przez obronę może trzeźwo od 
powiadać? w głowie mi się kręciło. 

W dalszym ciągu zadaje pytania obrońca 
Benkiel, które nie wnoszą żadnych nowych 
szczegółów do sprawy, te same pytania po- 
wtarza adwokat Dąbrowski. W tym momen 
cie przewodniczący prosi adwokata Dąbrow 
skiego, by zechciał odroczyć pytania. Adwo 
kat Dąbrowski oświadcza jednak, że zada 
kilka krótkich pytań: Wobec tego, że krót- 
kie te pytania trwały dość długo, przewod- 
niczący przerywa w pewnym momencie dal- 
sze badanie świadka i zarządza przerwę. 

  

Dostaliśmy informacje, że w dniu 10 paź- 

dziernika b.r na zjeździe nauczycielstwa 
szkół powszechnych wystąpił nauczycieł p. 
Marjan Święcicki z referatem, w którym 

gromił system obracania podatków na woj- 

sko, a rzekomego zaniedbywania  szkołni- 
chwa. Antymilitarnie nastrojony p. Święcicki 
proponował także swój system podziału ma- 
jątków pomiędzy matorolnych i wygłaszał 

inne podobne hasła. Oburzone tem miejsco- 
we organizacje zwróciły się do kuratora p. 
Szełągowskiego z prošbą, aby zechciał zre- 
widowač, czy p. Święcicki istotnie nadaje 
się do kształcenia dzieci w powiecie pogra- 
nicznym. 

  

Następna grupa świadków składa zezna- й 

ny malowniczością tej części -lesistej 
przedmieścia, które nad samą Wilją 
położone, daje możność rozkoszowa- 
nia się widokiem pięknych wzgórz i 
urwisk przeciwległego Zakretu. Tutaj 
również uprzytomniliśmy sobie obaj 
tradycje tych miejscowości, tak nie- 
gdyś umiłowanych, jako miejsca prze 
chadzek przez młodych filareckich ro- 
mantyków. 

Oppman gościł w Wilnie przez czas 
dłuższy, a zamieszkiwał w hotelu Eu- 
ropejskim. 

Lubił nietylko w towarzystwie ni- 
żej podpisanego, lecz i w samotnych 
spacerach z paru książkowemi  prze- 
wodnikami w kieszeniach, zaznaja- 
miać się z osobliwościami starego Wil- 
na, gdzie np. na rogu zaułka Bernar- 
dyńskiego, bliżej go zainteresował 
dom biskupów, w którym niegdyś,hen 
jeszcze za pobytu Napoleona w Wil- 
nie, przemieszkiwał przybyły w r. 
1812 z cesarzem Francuzów, ks.  Jó- 
zef Poniatowski. W nocy raz zwiedzi- 
lišmy stare gettto wileńskie. Oczywi- 
ście Or-Ot obejrzał czasu swych wy- 
cieczek po Wilnie i stare kamieniczki, 
upamiętnione pobytem autora „Dzia- 

dėw“ i „Grażyny”, dalej Kraszewskie 

go i Słowackiego, i zresztą, te inne, 

które adresowo poecie wskazałem. 

Gdyśmy się już obaj udali do O- 
strej Bramy i niedaleka położonego 

brany przez właściciela, zamożnego tem wprost do pobliskiego Zwierzyń- domu T-wa Przyjaciół Nauk, który о- 
zresztą ofiarodawcy innych tak cen- ca, gdzie pieśniarz nasz był oczarowa fiarowany został temu T-wu niedawno Sztuki, wypadło mi odwiedzić i Artura 

przed tem przez Józefa hr. Przeździe- 
ckiego ( a byla to pierwsza siedziba 
tej tyle zasłużonej dziś kresom na- 
szym północnym instytucji kulturainej) 
—tam dopiero mógł Oppman zaznajo 
mić się z nader licznemi kolekcjami 
pamiątek narodowych, wśród których 
już wówczas dominowały piękne dary 
Elizy Orzeszkowej, oraz kolekcja sta- 
rożytności wojskowych z jaśniejącemi 
w niej karabelami, któremi to zabyt- 
kami nie mógł dość się napieścić 
wzrek zachwyconego poety. 

Ma się rozumieć, nie pominęliśmy 
sposobności bliższego. zainteresowania 
czcigodnego warszawianina szacowną 

książnicą T-wa P. N., kierowaną z tak 

znakomitym pożytkiem przez ś. p. dr. 

Ludwika Czarkowskiego. 
Z dubletów rzeczonej bibljoteki, 

miał sposobność Or-Ot nabycia drugie 
go wydania poezyj Adama Mickiewi- 
cza, onych 2-ch tomików, wydanych, 
jak wiadomo, w r. 1829 w Petersbur- 
gu nakładem autora. Tak się przytem 
autor „Starego Miasta* zapalił do 
tych bibljograficznych rzadkości, że 
dokupił jeszcze parę egzemplarzy tych 
że poezyj. Oczywiście, pierwszego wy 
dania wileńskiego T-wo P. N. nigdy 
wówczas, a i potem nie miało do od- 
stąpienia. 

W r. następnym mianowicie w r. 
1911-ym, bawiąc w Warszawie w 

sprawach wil. T-wa Muzeum Nauki i 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEQ 
ROŁOGICZNEGO U.5.B. W WILNIE 

Z dnia 10 listopada 1931 r. 
Ciśnienie średnie 757, 

Temperatura średnia —-6. 

Temperatura najwyższa +-7. 
Temperatura najniższa --6. 

Opad w mm. — 

Wiatr: południowo - wschodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: pochmurno, dżdżo. 

2:5; 2. 8 m 26 

KOŚCIELNA 
— Uroczystość Opieki N. M.P. z 

„powodu remontu Kaplicy Ostrobram- 
skiej rozpocznie się w dniu 21 bm, 

MIEJSKA 
— Sprzedaż znaczków na bezrobotnych. 

Naczelny Komitet do spraw bezrobocia na- 
desłał do Wilna znaczxi, nalepki i żetony, 
przeznaczone do akcji na rzecz bezrobotnych. 
W dniach najbliższych zorganizowana będzie 
przez Wojewódzki Komitet sprzedakż powyż 

leńskiem. 

— Bilety autobusowe. Jai. sie dowiadu- 
jemy, od dnia 15 'is'opuda 1931 r. zostały 
na 'międzymiastowych injach komunikacyj- 
nych wprowadzone 5ilety autobusowe we- 
dług wzoru i nakładu, przygotowanegc przez 
Ministerstwo Robót  Publizznych. Bltty te 
winni nabywać przedsiębi rcy przewozówi w 
Urzędzie Wojewódzcćm Wileńskim w oddzia 
le drogowym Dyr:kcji Robót Publicznych 
pok. 85, w godzin%ch od 11 do 14-ej. 

— Odezwa do panów właścicieli domów. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wgląd 
nięcie w czyste, schludnie i należycie oświe 
tlone utrzymywanie sieni i klatek schodo- 
wych. / 

„Czystość to zdrowie“ tego rodzaju na- 
pisy powinny widnieć w każdym domu, Wy 
konania napisów podejmie się na zamówie- 
nie — za minimalną opłatą nasz Związek, 
dając w ten sposób zarobek bezrobotnym. 

Pamiętajmy: Wileńszczyzna jest krajem 
pięknym, krajem Sportów Zimowych. W 
tym roku już od stycznia spodziewamy się 
napływu wiełu gości: Wielkich i Małych z 
Polski i z całego świata. 

Nie zwłekajmy, czas nagli. 
Z góry za uprzejme wysłuchanie naszej 

prośby, która jest życzeniem ogółu dzięku- 
jemy, Komisja Organizacyjna Z. P. D. 

kilka parterowych drewnianych domków wy 
suniętych do połowy jezdni ul. Lelewela za- 
słaniało jednocześnie okazały, po dorobieniu 
ko!wmnady od frontu, gmach Twa Przyja- 
ciół Nauk w Wilnie, Magistrat w zeszłym 
jeszcze roku przystąpił do rozbiórki tych dom 
ków. 

Obecnie rozebrano ostatni z tych dom- 
ków, pozostawiając tylko tą jego część, któ- 
ra nie przeszkadzała nowowytkniętej linji u- 
licy Lelewela. RC 

W związku z rozszerzeniem tej ulicy 
przystąpiono również do usuwania większych 

" ilości ziemi celem zniwelowania terenu oraz 
__ ułożenia na nim nowych chodników. 

— Zarząd Cechu Rzeźników i wędlinia- 
rzy w Wilnie przypomina, iż zatwierdzony 

"przez Wileńskie Starostwo Grodzkie nowy 

- cennik na mięso i przetwory mięsne, obowią 
zujący z dniem 5 listopada b.r. winien być 

przestrzegany pod karą aresztu do sześciu 

miesięcy lub grzywny do 3.000 zł. Druko- 
wany cennik winien być umieszczony na 

_ widocznem miejscu w. każdym zakładzie rze 

 źnicko - wędliniarskim. Cenniki są do naby- 

Wagi 
Parniki оо — 

' Siekacze szarpacze 

i śrótowniki 

Sieczkarnie 7: ' konne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna 11-a 

  

dziesiętn* 
i stołowe * 

  
    
Oppmana, który wtedy jeszcze zamie- 

szkiwał w swej kamieniczce na Sta- 

"rem Mieście, tuż obok Zamku, właśnie 

przy uliczce Kanonja Nr. 8, gdzie by- 
łem bardzo serdecznie podejmowany 
przez państwo Arturostwo Oppmanów 

' mając przytem sposobność zaznajo-- 
mienia się z licznemi dość pamiątka- 
mi, które tak skrzętnie Or-Ot u siebie 
gromadził, przeprowadzając  często- 

 kroć tak powszechnie praktykowane 

przez miłośników starożytności zamia- 
ny, pospolicie zwane facjendami anty- 

xwarskiemi.. į 

| Tu muszę wspomnieć o takim oto 

przyczynku biograficznym, jednym z 

tych , uzupełniających sylwetkę poety 
odznaczającego się niezwykłą dystrak- 

_ cją. 
| Owoż, gdy zostałem wprowadzony 
do gabinetu męża przez p. Arturową, 
nie mogłem odrazu dostrzec p. Oppma 
na, a tylko usłyszałem szamotanie się 
jakieś w kącie pokoju, gdzie wreszcie 

 wrychle ujrzałem sterczące z pod ka- 

"napy nogi. Był to właśnie nasz zna- 
komity poeta, tak rozpaczliwie szuka- 

jący swych zagubionych okularów. U- 
słyszałem wtedy głos jego: „Zaraz 

wylazę i powitam drogiego gościa, a 

proszę tam zwrócić uwagę na mój 

zbiór akwarel, rozłożony na stoliku. 

Gdy szanowny gospodarz znalązł 
Się już na nogach, mogliśmy się wów 
zas uścisnąć i wspólnie przejrzeć zna 

JĄ 

— Rozszerzenie ul. Lelewela, Ponieważ Pi 

NIKA 
cia w Sekretarjacie Cechu przy ui. Niemiec 

kiej 25. 

WOJSKOWA 
— Zarząd Koła Podchorążych Rezerwy 

podaje do wiadomości Sz. Kolegów, że dnia 
14 b. m., o godzinie 17 (w) pierwszym termi- 
nie i 17 min, 30 w drugim terminie odbędzie 
się nadzwyczajne walne zebranie Koła z po 
rządkiem następującym: 

1) Wybór przewodniczącego. 2) Sprawo 
zdanie zarządu. 3) Sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej. 4) Sprawa przyjęcia uchwały 
Z.O.R. z dnia. 5) Wolne wnioski, 

Uprasza się Sz. Kolegów o jaknajliczniej 
sze przybycie na zebranie do lokalu Z.O.R. 
(Sala Techników) przy ul. Wileńskiej 33. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— Dzisiejsza średa literacka poświęcona 

będzie Śląskowi. Zagai ją przemówienie 
prof. M, Limanowskiego, który mówić będzie 
na temat „Śląsk — Wilno”. Następnie autor 
„Wesela Śląskiego" prof. Stanisław Ligoń 
odczyta szereg własnych wesołych utworów, 
osnutych na tie życia i obyczajów śląskich. 
Wobec entuzjastycznego przyjęcia, jakiego 
doznali goście śląscy w teatrze na Pohulan- 
ce spodziewać się należy, iż wszyscy. bywal-- 
cy „śród literackich" stawią się w siedzibie 
Związku Literatów, aby zetknąć się bliżej z 
przedstawicielami drogiej nam dzielnicy Ślą- 

skiej, 
Wstęp dla członków, sympatyków i wpro 

wadzonych gości. 
— Akademja w Resursie Rzemieślniczej, 

W 13-ą rocznicę odzyskania Niepodległości 

w Resursie Rzemieślniczej (Niemiecka 25) 

dnia 11 listopada, o godzinie 8, odbędzie się 

akademja. Na program złożą się: odczyt, 

deklamacje, śpiewy chóralny i żywa gazetka. 

Zarząd Resursy na ostatniem swem posie- 

dzeniu uchwalił organizować co środy dla 

mistrzów i czeladników, wraz z ich rodzina- 
mi Dnie Rzemieślnicze. 

  

POCZTOWA 
— Poczta w dniu dzisiejszym. Urzędy po 

cztowe w dzisiejszym dniu święta państwo- 
wego czynne będą jak w niedziele, — na- 

stąpi jednak jednorazowo doręczenie przesy 

łek listowych, zorganizowane w takich go- 

dzinach, aby cały personel poczty mógł 
wziąć jak najliczniejszy udział wi obchodzie. 
Urzędy pocztowe będą udekorowane. Dzień 
ten jest wolny od składowego. 

‚ KOLEJOWA 
— Dyrektor Kołel Państwowych inż. 

Falkowski powrócił dzisiaj w dniu 11 b. m. 
do Wilna, po przeprowadzeniu inspekcji ro- 
bót budowlanych przy moście na Słuczy, Wie= 
czorem wyjeżdża dyrektor Falkowski do War- 
szawy na zjazd dyrektorów Kolei Państwo- 
wych, który odbędzie się w stclicy w dniu 12 
b. m. pod przewodnictwem p. ministra ko- 
munikacji. 

RÓŻNE 
— Kurs dia starszych komisarzy spiso- 

wych. — Z powodu zamknięcja Uniwersy- 
tetu, kurs dia starszych komisarzy spisowych 
został w dniu wczorajszysn rozpoczęty wy- 
kładem profesora M. Gutkowskiego w loka- 
lu Magistratu (Dominikańska 2) w sali ob- 
rad Rady Miejskiej, Wykłady czwartkowe i 
jątkowe odbędą się w tokału Instytutu Nauk 
15 - Gospodarczych (Mickiewicza 

Ir, 18). 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Dzisiejsze 

szkolne przedstawienie popołudniowe. Dziś 
o godz. 4 po poł. odbędzie się w Teatrze 
Lutnia przedstawienie, przeznaczone _dla 
szkół. Wypełni je czarodziejska baśń Grim- 
ma „Kopciuszek“ w režyserji H. Zelwerowi- 
czówny, z udziałem całego zespołu z p.p. 
Słowińską, Detkowską, Szpakiewiczową, Pa 
włowską i Ładosiówną, Oraz  Ciecierskim, 
Wasilewskim, Łubiakowskim, oraz Detkow- 
skim na czele. Ponadto w przedstawieniu 
biorą udział liczni statyści, oraz zespoły ta- 
neczne p. Lidji Winogradzkiej, występujące 
w oryginalnych tańcach układu Z. Karpiń- 
skiego. Melodyjna ilustracja muzyczna M. 
Popławskiego, oraz pomysłowe dekoracje W. 
Makojnika, stwarzają czarodziejską atmosfe- 
rę baśni, przyjmowaną entuzjastycznie przez 
młodziutkich słuchaczy. 

— Rewja wileńska w Lutni. Dziś o godz. 
8 wiecz, ukaże się po raz pierwszy wielka 
jesienna rewja p. t. „Słońce i Satelici* pióra 
T. Bujnickiego i ]. Świętochowskiego, w 
wykonaniu W. Biszewskiej, J. Szymańskiej, 
L. Winogradzkiej, A. Tchorzanki, O. Aleksan 
drowicza, A. Winiarskiego, Z. Rewkowskie 
go, K. Pietruszki, S. Stefańskiego, oraz ]. 
Świętochowskiego. Barwny program składa 
się z szeregu nowych piosenek, skeczów, 
oraz monologów. Stronę taneczną reprezen- 
tuje Lidja Winogradzka z zespołem, 

Jutro, o godz. 8 drugi i ostatni występ 

Rewji Wileńskiej. 
— Teatr Miejski na Pohulance. Ostatni 

występ Śląskiego Teatru Ludowego. Świet- 
ny zespół Śląskiego Teatru Ludowego wystą 
pi dziś dwukrotnie: o godz. 4 po poł. i 8 w. 

komity zbiór prac mistrzów polskiego 
malarstwa wodnego. 

Miło mi czas przeszedł w towa- 
rzystwie poety i jego rodziny w histo 
rycznej kamieniczce na Kanonji, przy 
której to ulicy, jak wiadomo, jeszcze 

przed wieloma laty, przemieszkiwał 
ks. Stanisław Staszyc. 

A teraz oto zanotujmy inny przy- 
czynek z czasów władania przez pań- 
stwo Oppmanów oną starożytną ka- 
mieniczką, bo trzeba wiedzieć, że w 
kilka lat potem przeszła ona w inne 
ręce, a później jeszcze poeta został 
właścicielem domu na Żoliborzu otóż 
co do owego przyczynku, dotyczące- 
go kamieniczki staromiejskiej państ - 
wa Oppmanów, to nie wiem już do- 
prawdy, komu należy przypisać winę 
pewnego zdefigurowania jej, oczywi- 
šcie nie od strony Starego Miasta, 
lecz od strony Pragi, gdzie stanow- 
czo razi rzeczona dobudowa zarówno 
nieodpowiednim styłem, jak i swą bar 

wą. 
Stąd nie dziw, że fotograf, jak to 

się np. zdarzało z profesorem Janem 
Bułhakiem, nie mógł odtworzyć pięk- 
nego kompleksu starożytnych tych mu 
rów pod Zamkiem królewskim położo 
nych, ponieważ harmonję ich psuła 
niefortunna przybudówka domu Opp- 
. manów. 

L. Uziębło. 

SZŁÓDÓWOG 

DEKORACJE ORDEREM 
„Polonia Restituta" 
W dniu dzisiejszym, jako w 13-tą 

rocznicę odzyskania niepodległości, p. 
wojewoda wileński w wielkiej sali kon 
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego o 
godzinie 13 dokona uroczystego aktu 
dekoracji w imieniu Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej i p. Prezesa Rady Mi 
nistrów orderami ,„Odrodzenia Polski** 
oraz złotemi krzyżami Zasługi szeregu 
wybitnych działaczy, odznaczonych za 
zasługi sa polu pracy narodowo - spo- 
łecznej. Udekorowane zostaną następu 
jące osoby: pp. Janina  Umiastowska, 
prezes Hipolit Giecewicz, Antoni Ko- 
kociński, inż. Józef Łastowski, Anna 
Mohlówna, Karol Wędziagolski, Witold 
Houwald, prezes Roman Ruciński i prof. 
Jan Weyssenhoff. Pozatem zostanie 
wręczona odznaka Krzyża Oficerskie- 
go orderu Odrodzenia Polski rodzinie 
odznaczonego Š. p. dr. Jana Michnie- 
wicza. 

Daną bedzie barwna sztuka regjonalna „Wese 
le na G. Šląsku“, która zdobyła sobie w Wil 
nie zasłużone powodzenie dzięki żywej akcji, 
oraz chaiakterystycznemu kolorytowį lokal- 
nemu, Sztuka ta jest przegiądem obrzędów 
i obyczajów weselnych na G. Śląsku i zosta- 
ła oparta na autentycznych motywach ludo- 
wych. Opracowanie prof, S. Ligonia i St. Ku- 
biczki, oprawa muzyczna B. Walek-Walew- 
skiego, oraz reżyserja prof. Ligonia i M, Mi- 
ro-Rowińskiego nadały imprezie tej piętno 
wysokiego artyzmu. 

Wielką atrakcję stanowią charakterystycz 
ne tańce !'udowe górnośląskie (Trojak, Obra 
cany, Drybek itp. w wykonaniu ca- 
łego zespołu. Dzisiejszym występem Teatr 
Śląski Ludowy pożegna Wilno, kierując się 
ku innym miastom Polski. 

— |utrzejsze przedstawienie „Róży* na 
Pohulance, jutro o godz. 8 w. odbędzie się 
przedstawienie nieśmiertelnego arcydzieła 
Żeromskiego p.t. „Róża”. Przedstawienie z0- 
stało zakupione przez kolejowców. 

— Najbliższe premiery. Próby nad naj- 
bliższemi premjerami, oczekiwanemi z nie- 
cierpliwością przez publiczność wileńską, do- 
biegają końca. W piątek dnia 13 b.m. Teatr 
Lutnia wystąpi з premjerą „Dnia paždzier- 
nikowego“; naįnowszeį, niegraneį dotąd w 
Wilnie, sztuki J. Kaisera, Zarėwno nazwisko 
autora, jednego z najwybitniejszych drama- 
turgów współczesnych, jak i niezwykle fra- 

pująca treść sztuki i poruszane w niej za- 

gadnienia, sprawią niewątpliwie, że „Dzień 

październikowy” stanie się sensacją dnia wi 

życiu teatralnem naszego miasta. Reżyserię 

nowości tej objęła . Stanisława Wysocka. 

Nie mniejsze zainteresowanie wzbudza 

zapowiedziana na sobotę dnia 14 b.m. w Te- 

atrze na Pohułance premiera meżodyjnej ko- 

medji muzycznej Audran'a p. t. „Lalka”. Po- 

godna W. Radulskiego. Pracownie teatralne 

pod kierunkiem W. Makojnika przygotowują 

całkowicie nową oprawę dekoracyjną. Orkie 

stra pod batutą p. W. Szczepańskiego. 

C0 GRAJA W KINALII! 

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

Hollywood — Pieśń Trubadura. 
Casino: Neapol, śpiewające miasto. 

Światowid: 2-ga serja Indyjski grobo- 
wiec. 

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

za krew". 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Przez okno, Lewinowi  Chodosowi 

(Kwaszelna 21) w nocy z dnia 9 na 10 bm. 
nieznani sprawcy zapomocą wyjęcia szyby w 
oknie skradli z mieszkania drobną biżuterję, 
gotówkę oraz ubranie męskie j damskie łącz 
nej wartości 495 zł. 

— Zatrzymani za awantury. — W dniu 
9 b. m. Nowicki Stanisław (Wiłkomierska 7), 
odprowadzany przez przod. Kalinkę i post. 
Postawę do komisarjatu za wywołanie awan 
tury, stawił czynny opór, uderzając post. 
Postawę w ramię sztachetą z płotu, a przod. 
sztachtą od płotu, a przod. Kalince drapiąc 
Kalince drapiąc ręce. 

W tym samym dniu Kawecki Wincenty 
(Połocka 4) również za wywołanie asvantu- 
ry odprowadzany do komisarjatu. przez przod. 
Madeńskiego i post. Kotyrło, usiłował ude- 

rzyć kamieniem post. Kotyrło, ten jednak wy 

trącił mu kamień z ręki uderzeniem pałki 

gumowej. 
Obu awanturników zatrzymano, 
— Skradzione rzeczy. — W związku z 

kradziżeą garderoby męskiej, damskiej, go- 
tówki i nakrycia stołowego łączne: wartośc: 
1350 zł. w dniu 5 ub. m. na szkodę Aksel- 

roda (Pohulanka 11) ustalono, iż kradzieży 

tej dokonał zawodowy  ziodziej  Solecznik 
Lipman (Zawalna 32), którego zatrzymano. 

Solecznik oświadczył, iż skriizione rzeczy 

sprzedał Siwemu Janow: (Wiwulskiego 29), 
u którego w czasie rewizji odnałezicno je i 

zwrócono poszkodowaneniu. Temu samemu 
Janowi Siwemu sprzedał rzeczy, - — garde- 

robę męską, bieliznę, dwa kornety i kama- 

sze łącznej wartości 2000 zł skradzione w 

dniu 7 b. m. Moczulskiemu  Wincentemu 
(Pańska 7) Adeiczyk Henryk, zam. tamże, 

którego zatrzymano, Jan Siwy został również 

zatrzymany. 
  

OSZMIANA 
— Polowanie na wilki. W dniu 1 

listopada b. r. przy udziale naczelników wy- 
działów Stefana Obuchowicza i Stanisława 
Polankiewicza inspektora Lasów  Państwo- 
wych W. Nowickiego, zastępcy starosty po- 
wiatu oszmiański: H. Sytwestrowicza 0- 
raz Administracji Lasów Państwowych Nad- 
leśnictwa Oszmiańskiego odbyło się polowa 
nie w leśnictwie Holszańskiem w uroczysku 
„Dynapol“. Ubito trzy wiłki (jeden pies, 
dwie suki), czwarty (pies) z raną śmiertel- 
ną przedarł się przez linię strzelców do tuż 
położonych „rojstów". 

ofiary 
Na wykupienie maszyny do szycia Н. $. 

bezimiennie zł. 5. 

RanaaRRORNRAE 
Trleury MAROTTa 

Wialnie  WICHTERLEGO 
DREVERA I „UNIA* 

Žmijki krajowe i zagraniczne, 
Grzecohtki (treszczotki) i trieury do 

siemienia Inianego 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-а. 

3008600006668 

  

Dnia 12 listopada r. b., jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci naszej drogiej Matki 

MICHALINY z 
Ś.ĄP 

ONOPACKICH 

Julianowej Krzyżanowskiej 
odbędzie się w kaplicy Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności o godz. 8 rano nabożeństwo żałobne, 
poczem nastąpi poświęcenie nagrobka na cmentarzu po Bernardyńskim. 

O tych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych 

   
CHODZĘ PG MIEŚCIE. 

  

SPONIEWIERANY CMENTARZ 

Smutnem jest 'miejscem każdy cmentarz! 
To prawda! Istnieje jednak rzecz powiele- 
kroć smutniejsza, to — cmentarz skasowa- 
ny! Miejsce wiecznego spoczynku ludzi nie- 
tylko .e zmarłych lecz i przez wszystkich 
zapomnianych, ludzi, grobu których nikt już 
nie odwiedzi, którym nikt świeczek w Dniu 
Zadusznym nie zapali... Przez nikogo nie zna- 
ni.. wszystkim obojętni... Całkowicie wy- 
mazani z Księgi Życia! 

    

  

Na da!ekiem przedmieściu t. zw. „Nowe 
Zabudowanie* po dojściu do skrzyżowania 
Cedrowej z ul. Pokój, jesteśmy na takim 
cmentarzu! 

Teren jego to porosłe młodym lasem so- 
snowym zbocze wzgórza, zamknięte w regu- 
larny czworokąt, utworzony przez ulice Po- 
kój, Cedrową, Klonową oraz dalszą część 
lasku... Cały teren jest gęsto falisty, pokry- 
ty masą podłużnych pagórków, znaczących 
miejsce dawnych mogł... 

Tam-sam płyty kamienne duże i małe; 
przewrócone postumenty kamienne od krzy 
żów; kamienie zwykłe wreszcie ze śladami 

wgłębień, w które był kiedyś krzyż wpusz- 

czony... Rabe 
Cały ten obszar poprzecinany jest liczne- 

mi nieregularnie biegnącemi ścieżkami; w 

nektórych miejscach widnieje rozkopana żół 

ta ziemia... 
Pośrodku, na połowie zbocza, wznoszą 

się jakieś dwa murowane grube słupki z do 

brze zachowanemi niszami... Jedni autochto- 

ni powiadają, że to resztki bramy cmentar- 

nej, drudzy, że to szczątki kapliczki... Istnie 
nie nisz oraz centralne położenie tych ruin 

przemawia za słusznością raczej drugiego 
twierdzenia. 3 

Niestety, tu właśnie natykamy się na 

rzecz oburzającą i wstrętną! Oto prymityw- 

ny ludek miejscowy zamienił wspomniane 

ruiny, zwłaszcza zaś nisze, w rodzaj ustę- 

pu publicznego na świeżem powietrzu! Jest 

to, krótko mówiąc, barbarja, profanacja by- 
łego cmentarza i wogóle skandal, który nie 
może być więcej ani chwiii tolerowany! 

Oto, zdaleka widoczny, wielki krzyż 
drewniany z Męką Pańską osłoniętą dasz- 
kiem. Wznosi się on na samym _ szczycie 

Co do płyt to jest ich coś około 20 razem. 
wzgórza cmentarnego tuż przy ul. Klono- 

wej. 
Większość zachowała nadpisy w całkiem do 
brym stanie, niektóre jednak są nie do od- 

czytania! a 
Jak wynika z treści nadpisów na płytach 

górna część cmentarza należała do miejsc 

jego najbardziej honorowych. Chowano tam 

co imienitszych obywateli! Plebs zaś grzeba 
no przewdażnie w dolnej części cmentarza. 

Pewien autochton zapytany przezemnie 
jak dawno przestano grzebać na tym cmen 

starzu, oświadczył mi uroczyście, że aczkol- 

wiek ma 67 lat za jego pamieci nie grzebano 

już tu ludzi. k Е 
Ponieważ z wymienionej ilości lat wyni- 

ka, że urodził się on w r. 1864, tedy wnio- 

skowaćby można, że zaprzestano tu grze- 

bania pod koniec ubiegiego stulecia. Daty 

na płytach to potwierdzają, ponieważ naj- 

późniejsza jaką udało się znaleźć to był rok 

1884-ty, czyli że zaprzestano tu grzebać już 
od bezmala lat 501... 

Powiedział mi także staruszek, że za cza 

sów okupacji Niemcy ogrodzili ten cmentarz 

drutem kolczastym i zamierzali wznowić 
grzebanie. Podobno kilka osób zdążyli nawet 
Nemcy pochować, ale w jakiem miejscu i 

czy były krzyże na tych mogiłach rozmówca 

mój nie potrafił określić! Natomiast resztki 

drutów widziałem w jednem miejscu... 
Sądzę, że najwłaściwszem wyjściem w 

sprawie tego cmentarza byłoby całkowite u- 

sunięcie wszelkich pozostałości — степ{аг- 

nych, lub też ponowne ogrodzenie cmenta- 
rza, tak jednak, jak jest dzisiaj, być dalej 
nie możel... Przechodzeń. 

       
  TS 

wi GIEL I KOKS górnośląski poleca 

firma DEULL, Wilno, Jagiellońska 3 

tel. 8-11. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„ZŁOTE PIEKŁO" 
„Kino miejskie", 

Po „Drodze Olbrzymów* mamy 
film, ilustrujący wa!kę człowieka z przyrodą, 
pogoń za dostatkiem, żmudną drogę do ma- 
jaczącego w oddali celu. Odwieczna przyczy 
na zła na świecie — złoto, wabi j przycią- 
ga tłumy ludzi. Przez nędzę i ból, przez nad 
ludzkie trudy pnie się człowiek, zgrzybiałe- 
mi rękoma chwyta żółty metal į 

  

  

i zyskuje 

krótką chwilę zadowolenia wzamian za lata 
całe udręki. Istotnie przez „złote piekło" 
przejść musiały ciągnące na północ rzesze, 
zanim ujrzały migotliwy blask złotego pia- 
sku. 

Powieści Londona lub Beacha są przera- 
żające w swej grozie, Opowiadają one o gię 
biach nędzy moralnej i materjalnej ludzi 0- 

ślepionych żądzą złota. Film Metro-Goldwyn 
jest nadzwyczaj udatnie odtworzony. Zdję- 

cia są tak realistyczne, że trudno oprzeć się 

wrażeniu bezpośredniości Opadająca lawina, 
która grzebie w śnieżnych zwałach dziesiąt- 
ki poszukiwaczów złota, lub rozszalałe fale 
wezbranej rzeki, miatające drobne łupiny 
łodzi — należą do najlepszych bodaj zdjeć 
w dotychczasowym dorobku kinematografji. 

Operator, który zdjęć takich dokonał, jest 
artystą wysokiej miary, Dla samych chociaż- 
by zdjęć warto pójść na „Złote piekło”. |е- 
żeli się doda, jeszcze urok bohaterki Dalo- 
res del Rio, to fin pozostawi bardzo dobre 
wrażenie. Reżyserja Clarence Browna dała 
wspaniałe wyniki w montażu filmu i w zesta 
wieniu postaci. Napięcie potęguje się dzięki 
umiejętnie zadzierzgniętej intrvdze erotycz- 
nej. Lecz, jak powiadam, naiwiększą warto- 
ścią są przepiękne zdięcia, które jak mister- 
na rama oprawiiaja treść obrazu, 

Dodatki ciekawe. N'ewiadomo tylko dla- 

czego kręci się je raz w końcu, raz na po- 
czątku seansu? | jeszcze jedno pytanie: dła- 
czego nie jest czynna witryna reklamowa 
nad drzwiami? Wisż i świeci ciemnem wnę- 
trzem. Albo zdjąć, ałho zapalić żarówkę i re 
klamować obrazy! Tad. C. 

znów 

  

Synow 

    

P. 

Z SIENKIEWICZOW 

Матуа DOWDATOWICZOWA 
Opat'zona Św. Sakramentami po długichi ciężkich cierpieniach zasnęła w 
Bogu dnia 21 października 1931 r. w wieku lat 69 w majątku Anielów 

Ziemi Kowieńskiej. 

Sprowadzenie zwłok nastąpi dnia 11 b. miesiąca do Kościoła parafjal- 
nego w Wielkiej Rzeszy — a nabożeństwo Źałobne 
grobów rodzinnych dnia 12 listopada 

i złożenie zwłok do 
o godz. 10 30 rano. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

Córki, syn, synowa, zięć i wnuki 

- (becny stan rybactwa na Z. Wschodnich 
a projekt ustawy rybackiej 

Już niejednokrotnie na łamach pra- 
sy miejscowej zwracałem uwagę, że 
województwa  północno-wschodnie, a 
w szczególności Wileńszczyzna, posia- 
dają tak olbrzymie tereny wodne w 
postaci jezior (70.000 hektarów), ryb- 
nych rzek, gospedarstw stawowych, że 
przy racjonalnem zorganizowaniu, ta 
gałęż naszej wytwórczości mogłoby 
odegrać poważną rołę w ekonomicz- 
nem zagospodarowaniu i zorganizowa- 
niu, mogliśmy nietylka całkowicie po- 
kryć zapotrzebowanie na rybę wew- 
nątrz kraju, uniknąć importu z państw 
ościennych, lecz nawet zorganizować 
eksport. zagranicę. Niestety, ogólny 
kryzys, jaki przeżywamy, nie ominął i 
rybactwa; wskutek ciężkiej sytuacji 
ekonomicznej, z jednej strony zmniej- 
Szyła się siła nabywcza konsumenta, z 
drugiej — ogromna taniość takich pro- 
duktów spożywczych, jak mięsa, pta- 
ctwo, postawiło rybę w tych warun- 
kach, że ryba co do cen, nie może ko1- 
kurować z temi produktami, a to wy- 
wołało załamanie się i ogromną zniżkę 
cen. na rybę. 

W ciężkiej sytuacji znalazły sie go- 
spodarstwa stawowe, które pozaciąga- 
ły w Bankach pożyczki na inwestycje, 
dokarmianie, rozliczając na mnie'wię- 
cej normalne ceny, a obecnie wskutek 
spadku cen o 40 — 50 proc. zostały 
zupełnie zdezorjentowane, i mając ter- 
minowe płatności, zmuszone są, by je 
pokryć, wyrzucać na rynek nadmierne 
ilości ryb, pogarszając tem sytuacje i 
wywołując dalszy spadek cen. 

W jeszcze gorszej, bo wprost w 
katastrofalnej sytuacji znalazły się 
wszystkie gospodarstwa  įeziorowe. 
Wysokie tenuty dzierżawne, podatki, 
świadczenia socjalne, koszt narzędzi 
rybackich — wszystko to łącznie, przy 
obecnych niskich cenach nie opłaca 
się; gospodarstwa te pracują deficyto- 
wo i dosłownie stoją na brzegu ruiny. 

Widzimy ze strony sfer miarodaj- 
nych i naszego społeczeństwa wyższe 
zainteresowanie się sprawami ry- 
bactwa (projekt ustawy rybackiej, 
konferencja w Ministerstwie Rolnictwa, 
poruszenie spraw rybactwa na zebra- 
niu Rady ekonomicznej T-wa Organi- 
zacyj i Kółek Rolniczych w Wilnie, lecz 
obawiam się, żeby nie była to łyżka po 
obiedzie, żeby nie powtórzyło się przy- 
słowie, że nim słonko wzęjdzie — rosa 
oczy wyje. 

Czuję się w obowiązku zaakcento- 
wać, że rybactwo nasze jest bardzo 
poważnie zagrożone, trzeba je nie- 

zwłocznie ratować i pod tym względem 

tylko sfery miarodajne mogą przyjść 2 

pomocną. Jeżeli rybactwo zreorganizu- 

je się i rozleci, stwarzać je na nowo, 

będzie to długa i żmudna robota. 

Zwiększy się import ryb z zagranicy, a 
w ten sposób stracimy daleko więcej, 
niż udzielając na rybactwo pewne kre- 
dyty i prołongując płatności. 

„ W dniu 12 ubiegłego miesiąca w 
Ministerstwie Rolnictwa odbyła się kon 
ferencja w sprawach rybactwa. Sądząc 
z programu tej konferencji, były tam 
poruszane sprawy gospodarstw stawo- 
wych. Widocznie całokształt rybactwa 
nie dał się ująć w programie jednej kon 
ferencji i mamy nadzieję, że w naj- 
bliższej przyszłości odbędzie się druga 
konferencja, któraby rozpatrzyła stan i 
potrzeby naszego jeziornictwa. 

W dniu 3 b.m. na posiedzeniu Rady 
Ekonomicznej T-wa Organ. i Kółek Rol 
niczych, był rozpatrywany projekt usta 

wy rybackiej, który zreferował prof. w. 

Staniewicz. Ponieważ projekt ten wy- 

wołał polemikę, pewną rozbieżność w 

zapatrywaniach, a jestem dobrze 

obznajmiony ze stanem i potrzebami 

naszego rybactwa, pozwalam sobie co 

do projektu ustawy rybackiej zrobić 
kilka uwag. : 

1) Zgadzam się zupełnie z zapa- 

trywaniem się, wypowiedzianem na ze 

braniu przez jednego z obecnych, że 
pojęcie wód otwartych w projekcie 
ustawy rybackiej jest za szerolso ujęte. 
Tylko te wody, które mają stałe połą- 
czenie, powinny być uważane za wó- 
dy otwarte. Czasowe zaś połączenie w 
czasie wiosennych roztopów, w posta- 
ci zalanej łąki, lub rowu, małego stru 
myka, nie może służyć powodem so 
zaliczania tych wód do otwartych; 

2) projekt ustawy rybackiej prze- 
widuje podział na rewiry: w każdym 
rewirze jeden rybak będzie upoważnio- 
ny do prowadzenia rybołówstwa, a 
reszta współwłaścieieli będzie miała 
prawo korzystać tylko z zysków, pro- 
porcjonalnie do posiadanej powizrzch- 
ni i jej rentowności. Wszystkie te czyn 
ności ma przeprowadzać Starostwo. 
Pomijając, że wywoła to masę spraw, 
masę sporów, będzie wymagała stwo- 
rzenia w Starostwach, gdzie skoncen- 
trowane są większe obszary jezior, spe 
cjalnego aparatu wykonawczego, lecz 
bez dokładnej znajomości rybactwa, 
bez wiedzy fachowej, to nie da się 
przeprowadzić. Ministerstwo Rolnictwa 
skasowało Inspektorat Rybactwa pizy 
Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie, in- 
struktorat przy T-wie Rybackiem, a 
tylko Inspektoraty, pracując łącznie z 
T-wem, mogłyby być temi czynnikąmi 
miarodajnemi przy podziałe na rewiry 
i przy rozpatrywaniu wszystkich , 
spraw, związanych z ich fachowem uję 
ciem. Jeżeli zaś o tych .wszystkich spra 
wach, będą decydowały tylko  Staro- 
stwa, pozbawione fachowej  znajomo- 
ści rybactwa i potrzebnej wiedzy, na- 
pewno będzie się robiło dużo dziwolą- 
gów, które potem wypadnie na nowo 
przerabiać. 

3) Podczas polemiki nad projektem 
ustawy rybackiej, słyszałem zdania, że 
projekt przewiduje duże kary za nie- 
przestrzeganie przepisów ustawy. Oba : 
wiam się, by w ostatecznej formie Ka- 
ry te nie zostały bardzo zmniejszone. 

! Dužą karalność za nieprzestrzega- 
nie ustawy, uważam za podstawową 
rzecz. Jeżeli tego nie będzie, ustawa 
straci wszelkie znaczenie. Znam na 
Wileńszczyźnie jeziora, na których 
dzierżawea, opłacając dzierżawę, po- 
datki, wszelkie świadczenia, robociznę, 
koszt narzędzi, odławia ryby mniej niż 
kłusownicy, którzy żadnych tych cięża- | 
rów nie ponoszą. O rzekach nie mówię, 
bo one u nas obecnie „bezpańskie”, i 
na nich łowi, kto chce. Napewno nie 
przesadzę, gdy powiem, że u nas na 
Wileńszczyźnie kłusownicy odławiają 
rocznie ryby najmniej na 50),320 zł., 
weszło to u nich w przyzwyczajenie, w 
krew — a jednak jest to zwykłe zło- 
dziejstwo i w Państwie praworządnem 
nie może być tolerowane. Ten wrzód 
musi być raz przecięty i lancetem tu 
mogą służyć tylko wysokie kary. Pod- 
czas tarła ryb na jeziorach, kłusownik 
może w parę godzin zarobiż paręset 
złotych. Podczas tarła łososi może cza- 
sami w godzinę złowić 2 3 sztuki, 
a na rynku za dobrego łososia, bierze 
koło 100 zł. (20 klg. 4 — 5 zł.). A ja- 
kie zyski daje głuszenie ryb granata- 
mi? jeżeli będą małe kary, kłusowni- 
ctwa się nie ukróci, a bez tego nie me- 
że być mowy o racjonalnem zorgani- 
zowaniu rybactwa. 

Chociaż pozwoliłem sobie zrobić 
parę uwag, co do projektu ustawy ry- 
backiej, jestem z najgłębszem uznaniem 
dla całokształtu tego projektu, uważam 
go za bardzo starannie i wszechstron- 
nie opracowany i mam to głębokie | * 
przekonanie, że gdy ustawa rybacka, 
według tego projektu wejdzie w życie, 
zmieni to odrazu zasadniczo i radykal- 
nie sytuację naszego rybactwa; to też 
w interesach naszego rybactwa, należy 
z całego serca życzyć, by ta ustawa 
jaknajprędzej ujrzała światło dzienne. 

Jan Zawadzki.
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Przed spisem ludności 
DLACZEGO DZIEWIĄTEGO GRUDNIA? 

Podczas wyboru terminu spisu organiza- 
torzy muszą piłnie dbać o to, żeby i wilk... 
przepraszam! — komisarz spisowy — mógł 
w tym dnin krytycznym „nasycić się” nie 
zbędnemi wiadomościami i spisywana ow... 
pardon! osoba — nie została narażona na 
odwiedziny w chwili nieodpowiedniej, 

Zatem wszelkie uroczyste święta dorocz- 
ne, „roztańczony* Sylwester i „rozwizytowa 
ny“ pierwszy dzień roku, a także okres żniw 
w krajach rolniczych — na terminy spisu się 
nie nadają. 

Rozpatrzmy kiika terminów, spisowych za 
granicą po wojnie. 

Stany Zjednoczone wybrały sobie, nie- 
zbyt zresztą trafnie, pierwszy dzień roku na 
przeprowadzenie spisu. 

Duńczycy „rachują się* pierwszego lute- 
go, a piątego marca spisują swe słabe „ilo 
ściowe sukcesy" Francuzi, 

Siedemnastego marca „obrachowują się“ 
chodzący stale (w stosunku do Europy) do 
góry nogami, a jednak nie na głowach — 
"mieszkańcy Nowej Zelandji. 

Dwudziestego kwietnia liczą się Anglicy, 
a szesnastego czerwca Niemcy. 

Trzydziestego pierwszego sierpnia wyru- 
szają na łowy spisowe uzbrojeni w topory 
(w celu pemwślnego przeforsowania dziewi 
czej puszczy) komisarze spisowi Brazylji, a 
siedemnastego września spisują się w zna- 
czeniu spisowem Litwini (w znaczeniu popi- 
sowem spisują się oni ciągle tak, jak nieza 
pomniany Waldemaras „w polityce"). 

W grudniu rachowali się po wojnie: Wło 
si, Szwajcarzy, Rosjanie, Czechosłowacy, Bel 
gowie, Holendrzy : Węgrzy. 

Cóż można powiedzieć o terminach 
spisów u nas? 

Pierwszego powszechnego spisu ludności 
na terenie Rzeczypospo!stej (jednak bez Zie- 
mi Wileńskiej i Górnego Śląska) — dokona 
no dnia 30 września 1921 roku. 

Termin wrześniowy spisu nie okazał się 
jednak zbyt trafnym, gdyż znaczna część lud 
ności wiejskiej była wówczas zajęta w polu 
(okres kopania kartofl:). 

Na skutek tych doświadczeń z przed lat 
dziesięciu w roku bieżącym spis odbędzie 
się znacznie później, tj. dziewiątego grudnia. 

Za wyborem tego terminu przemawiają 
plusy następujące: 

Jesienne prace polne będą w okresie te 
gorocznego spisu już dawno zakończone, a 
od wiosennych oddzieli rolnika długość całej 
zimy. 

Oprócz tego szczęśliwy zbieg dwu Świąt 
(niedzieła szóstego i święto Niepokalanego 
Poczęcia — ósmego) ułatwi bardzo znacz- 
nie bezpośrednie przygotowanie i techniczne 
przeprowadzenie samej akcji spisowej. 
zatem termin dziewiątego grud — Р etaoett 
zatem termin dziewiątego grudnia nie wcho- 
dzi jeszcze w orbitę okresu gorączkowych 
zakupów i „niespodziankowych tajemnic", 
poprzedzającego zwykle śwęta Bożego Naro 
dzenia, 

Lecz pomimo to spis tegoroczny obejmie 
znaczną liczbę reemigrantów sezonowych, 
którzy zwykle wracają do kraju na kilka ty- 
godni przed Wigisją. Zatem termin spisu, wy 
brano trafnie, nie wątpimy też, że sam spis 
się uda i odzwierciedli wiernie rozwój gospo 
darczy i społeczny naszego kraju w ciągu 
dziesięciu lat ostatnich. 

PARĄDOKSY GEOGRAFICZNO - ADMINI 
STRACYJNE W POLSCE 

Najmniejszem miastem w Polsce są Smor 
gonie, gdyż ludność tego historocznego gro- 
du wynosi załedwie 160 osób. Na drugiem 
miejscu od końca pod względem małego za- 
ludnienia znajduje się miasto Rynarzewo w 
poznańskiem, Liczy ono już około 600 mie- 
szkaficow. : A 
, Na tle tych miast, których ludność jest nie 
jednokrotnie mniejsza od liczby lokatorów 
większej kamienicy w Warszawie, a jednak 
rządzonych przez własnych burmistrzów i ma 
gistraty, tem paradoksalniej przedstawiają 
się niektóre wsie. W woj. kieleckiem wieś 
Strzemieszyce Wielkie liczy około 11 tysię- 
cy mieszkańców. Mniejsza od Strzemieszyc 
wieś Sułoszowa, położona wzdłuż malowni- 
czej doliny Prądnika, ma wprawdzie  ty:ko 
około 6 tysięcy ludności lecz zato rozciąga 
się na przestrzeni blisko 14 kilometrów. 

Dane powyższe oparte są na wynikach 
pierwszego spisu ludności w Polsce, który— 
jak wiadomo — objął również i spis miej- 
scowości. Najbliższy spis powszechny w gru 
dniu r, b. okaże, czy te paradoksy geografi- 
czno-administracyjne w Polsce utrzymają się 
nadal. 

Wilcze zęby 
CZWARTKI AJKADEMICKIE 

Redakcję  „Czwartków - Akademickich" 
objął kol, Stefan Jędrychowski, który posta- 
nowił wcieśić w życie wiosenną uchwałę Ra- 
Gy Czwartkowej, na mocy której organ:z0- 

(to był mordę 
Byłam jedynym świadkiem upadku 

na. elektrycznych relsach. 
— Pani przypuszcza, że to był nie 

szczęśliwy wypadek? zapytał sę- 
dzia. 

— Tak, jestem tego pewna. On 
się przestraszył czegoś i odskoczył w 
tył, mie orjentując się w tem, co robi. 

— «o mogło go tak przestraszyć? 
— Nie wiem. Ale czegoś się prze- 

straszyt. Twarz jego była zupełnie zmie 
niona przerażeniem. 

Jeden z przysięgłych wyraził przy- 
puszczenie, że p. Carton zobaczył ko- 
ta. Są ludzie, którzy obawiają się 
śmiertelnie kotów., Nie podzielałam te 
go zabawnego przypuszczenia, ale 
przysięgli śpieszyli się do domów i 
radzi byli przyjąć najprostsze wyj - 
ście, dzięki któremu można było wer- 
Ssję o samobójstwie zamienić wersją o 
nieszczęśliwym wypadku. 

— Dziwnem jest to, — rzekł sę- 
dzia, — że doktór, który oglądał cia- 
ło, dotąd się w sądzie nie pokazał. Na 
leżało zanotować jego nazwisko i ad- 
res, 

  

  

Uśmiechnęłam się do siebie. Mia- 
łam ja już swoje wyrobione zdanie, 
co do. owego lekarza. Dlatego posta- 
nowiłam pójść nazajutrz do Scotland 
Yardu. 

Ale dzień następny przyniósł wiele 
niespodzianek. Flemmingowie  prenu- 

Wydawca Stanistaw Mackiewicz. 

  

wane będą cztery rodzaje czwartkówi: 
1) dyskusyjne -— 7 zagajeniem i uporząd 

kowaną dyskusją na tematy kulturalne. 
2) Czwartki o charakterze feljetonowym, 

omawiające zagadnienia kulturalne i inne —- 
bez dyskusji z kiłkoma referatami, 

3) Czwartki poświęcone produkcjom ar- 
tystycznym Żywej Gazetki, Chóru, Koła Mu- 
zycznego i t.p. 

4) Czwartki oddane w pacht poszczegól- 
nym orgamzacjom. 

Jednocześnie zawiadamiamy koł kol., że 
dyżury kol. Stefana Jędrychowskiego odby- 
wać się będą w poniedziałki od godz. 19 — 
21 i piątki od godz. 14 — 15. 

SPORT 
Turniej siatkówki 

„Duże zainteresowanie, wywołał odbywa- 
jący się w sali Ośrodka W. F. turniej trójko 
wy panów w siatkówce, poprzedzony trzema 
spotkaniami szóstkowemi pań. 

W sobotę obserwowaliśmy turniej szóst- 
kowy pań AŻS—Makabi. 

Po uporczywej walce zwyciężyły akade- 
a uzyskując Mana Makabistki od - 
y Się na zespole P. W. K. bijąc je zi - 

dowanie 30:16, A 2 
Wynik zupełnie słuszny gdyż zespół ten 

przegrał też z AZS'iaczkami 15:30. 
Turniej trójkowy panów zaczyna się od 

sensacji. Strzelec bije AZS 20;11 mimo, że 
akademicy uchodzili za najsilniejszy zespół. 
Wygrywający zresztą następnie z Sokołem 
20:9. 

  

SMP w. walce z 1 pp. Leg przegrało nie- 
znacznie 1518, natomiast Ognisko pokonało 
wojskowych 20:5. Wynik sam mówi za siebie 

Wreszcie w pozost:łych spotkaniach uzy ska- 
no wyniki: AZS—TUR (debjut) 20:0 i Strze- 
lec—ŚSokół 20:4. 

W drugim dniu turniejów Strzelec pokoć 
nał AZS 20:13 oraz 1 p.p. Leg. 2058 i Ogni- 
sko 20:4. W następnem spotkaniu AZS—Strze- 
lec zwycięstwo jest udziałem akademików— 
18:16, poczem ten sam zespół akademików 
wygrywa z inną trójką Strzelca 20:8. 

W rezultacie zwycięzcą turnieju został 
AZS, a drugie i trzecie miejsca zajęły zespo- 
ły gtrzelca. 

Nadmienić tu należy, że AZS i Sokół 
wystawili po trzy zespoły, Ognisko, Strzelec 
il pp Leg. po dwa, pozostałe kluby po 
jednym. (t). 

DWA MECZE PIŁKARSKIE 

Przy nieznuacznym stosunkowo zaintere 
sowaniu się publiczności odbyły się dwa pił- 
karskie mecze Ognisko — Makabi. 

W pierwszym dniu uzyskano wynik remi 
Sy. za w drugim Makabi wygrała w sto 
sunku 3:1, 

Ognisko stabe w tym sezonie wzmocniło 
obecnie swój skład i było przeciwnikiem rów 
norzędnym, zwłaszcza w pierwszym dniu. 

Na ogół jednak gra niezbyt ciekawa (t) 

Z SĄDÓW 
SKAZANIE KIEROWNIKA URZĘDU POCZ- 

TOWEGO W LEONPOLU 

Przed Wydzialem Karnym Sądu Okręgo- 
wego, stanął wczoraj Jan Dulko, były kierow 
nik Urzędu Pocztowego w Leonpolu. 

Dulko oskarżony jest o to, że w dniu 19 
sierpnia 1928 r. przywłaszczył sobie, znajdu- 
jące się u niego z urzędu 500zł. nadesłanych 
dla B, Krupki. 

W celu przywłaszczenia tych pieniędzy, 
Dulko dopuścił się sfałszowania całego sze- 
regu dokumentów. 

Pozatem Dulko przywłaszczył sobie je- 
szcze inne sumy, podrabiając w tym celu od 
nośne papiery. Na skutek zameldowania 

przez osoby poszkodowane, Dyrekcja Poczt 

i Telegrafów w Wilnie wydelegowała swego 
urzędnika Jana Walocha w: celu przeprowa- 
dzenia dochodzenia administracyjnego, 

P. Waloch stwierdził, że istotnie do Urzę 

du Pocztowego w Leonpolu, były nadsyłane 

rozmaite kwoty pieniężne, które jednakże 

adresatom nie zostały doręczone. 

Jak zdołano pozatem ustalić, w celu ukry 

cia śladów swego przestępstwa, Dulko pod- 
robił cały szereg pozycyj w księgach pocz- 

towych. 
Wobec powyższego Dyrekcja Poczt i Te- 

legrafów, postanowiła sprawę tę przekazać 

władzom. Przesłuchany przez Urązd Proku- 
ratorski, Dulko, jako oskarżony wyjaśnił, że 
do czynu występnego zmusiły go ciężkie 

warunki materjalne, przyczem nadmienił, że 

pieniądze przywiaszczone przez niego miał 

zamias zwrócić. 
Wyjaśnienia te jednak 

dia uwolnienia oskarżonego 

dokładnem zapoznaniu się ze sprawą, 

  

nie wystarczyły 

i wczoraj po 

Sąd 

Na pierwszej 
stronie wydrukowany był sensacyjny 
tytuł: 

„Dalszy ciąg zagadkowego zdarze- 
na na podziemnej stacji. Trup niezna 
nej kobiety w niezamieszkałej willi". 

Rzuciłam się chciwie. na gazetę: 

merowali „Dziennik“. 

„Zagadkowy dramat rozegrał się 
w willi Młynarskiej w Marlow, należą 
cej do Eustachego Pedlera, członka 
Izby Gmin. Willa ta była do wynaję- 
cia, bez mebli; jak wiadomo w kiesze- 
niach człowieka, który zginął w tak 
tajemniczych okolicznościach, na elek- 
trycznych szynach przedwczoraj zna- 
leziono pozwolenie na obejrzenie o- 
wej willi. Początkowo przypuszczano, 
że człowiek ten popełnił samobójstwo, 
I oto wczoraj na drugiem piętrze willi, 
którą chciał obejrzeć ów człowiek, zna 
leziono martwe ciało młodej pięknej 
kobiety. 

Śmierć jej była spowodowana przez 
uduszenie. Przypuszczalnie była to cu 
dzoziemka, ale policji mie udało się 
dotąd ustalić, kim była uduszona ko- 
bieta, Policja energicznie tropi prze- 
stępcę, .czy też przestępców. Sir Eu- 
stachy Pedler, właściciel willi, znajdu- 
je się obecnie na Riwjerze, gdzie spę- 
dza wakacje parlamentarne. 

ROZDZIAŁ IV. 
W SCOTLAND YARDZIE 

Nikt nie zjawił się, by stwierdzić 
tożsamość młodej kobiety. Policji uda 
ło się jedynie wyjaśnić, co następuje. 

  

SŁOWO 

SKLEP FUTER 
pracownia kuśnierska 

Radjo wileńskie 
ŚRODA, DNIA 11 LISTOPĄDA 

11,40: Komun. i sygnał czasu z Warsz. 
12,10: Komunikat meteorologiczny z War 

szawy 
14,05: Muzyka z płyt. 

Porudomińskich 
przy ul. Niemieckiej 28, т 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu 

ieleton ten sam +. 13-72 
Od poniedziałku 9 b. m. 1931 r. godz. 4, 6, 8 i 10. 

ŻÓŁTE PIEKLO 
Koncert, orkiestra pod batutą p. M. Sainickiego. Ceny Miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czynna od g. 3.30 

genjalna Dolores del Rio 
w roli głównej 

  

15.05: Komunikaty i pogadanka z Warsz. KINO 
15,45: Koncert dla młodzieży (płyty) у 
16,20: „Szkoła radosna* — odczyt MIEJSKIE 
16,40: Codzienny odcinek powieściowy. ALA MIEJSKA 
16,55: Lekcja angielskiego z Warszawy.  Oetrebramsks 5 
17,10: „11 iistopada" — odczyt 
  17.35: Audycja poświęcona muzyce i po- 

ezji zapomnianej, Dźwiękowe Kino 

W rol. gł. ZOFIA BATYCKA, KAROLIN 
WĘGRZYN, Kaz. JUSTIAN. 2 doaa Docz. o godz 4,6 8 

Dla m.odzieży dozwolo! 

Dziś korona polskich dźwiękowców 10 ciu z e A w A K A 
- У 

: UBIEŃSKA, Adam BRODZISZ, Bogusław SAMBORSKI, Józef 
11030. 
ne. 

Na 1-szy seans ceny zniżone 

  

  

18,20: Koncert wiolonczelowy Haydna .. „HELIOS* 
(płyty). Słowo wstępne M. Józefowicza. 1. Wileńska 23 

18,50: Komunikaty Zw. M. Polskiej. L Moy 
19,00: „Nowiny litewskie“ Tel. 926. 
19,20: „Stosunki akademickie wśród mło- 

dzieży akademickiej we Lwowie" — feljeton 
19,45: Prasowy dziennik radjowy z War KINO Wielki przebój 

szawy. 
4 

20,00: Koncert z Warszawy, HOLLYWOOD CEniekons, 
20,45: Kwadrans literacki z Warszawy Mickiewicza 22 
21,00: Recital skrzypcowy Ireny Dubiskiej tel. 15-28   z Warszawy. 

MIŁOŚĆ ŻORZETY 
nych Daniel Porola i Pierre Bateheff. W filmie tym odżył po 50 letniej przerwie 

Tragedja dziewczyny będącej we władzy 
oszusta i handlarza miłością. W rolach głów- 

„Kankan* taniec podniety 
zmysłowej. Nad p ogram atrakcje dźwiękowe, 

  

21,45: Słuchowisko z Warszawy 
zwolenie“ — St. Wyspiaūsxi :go. 

22,30: Komunikaty 2 Warszawy. 
22,45: Krótki recital Pieś1i Schuberta. 

odśpiewa Karol Bartzpp.-r —Łk(yw 
23,00: Muzyka taneczna z Warszawy. 

„Wy- 

Di vi3KOGWE KINO 

C86/INS 
Dziś! Wszechświatowej sławy król tenorów JAN KIEPURA i najw.gwiazda enranu 

BRYGIDA HEILM w arcyfi 

NEAPOL, ŚPIEWAJĄCE MIASTO 
Pompei i w Wiedniu. Jan Kieptra odśpiewa po polsku piosenki „Zejdź do gondoli* i „Signora, 
ja cię dziś ujrzałem pierwszy raz*. Nad drogram: Dodatek dźwiękowy. 

Imie śpiewno-dźwiękowym 
Dramat miłosny. Zdjęć doko- 

a nano w Neapołu, na Carpi, w 

Początek seansów o 
godz. 4, 6, 8 i 1030, w dnie świąt. o g. 2. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

  

  

  

  

ADYJSKI GROBOWIEC 
W rol. gł. Mia May, Conrad Veidt, Lya de Putti, B. Goetzke, P. Richter, Erna Morena i Olaf Fiord. 

ięcenia, 
  

  

WIELKA 47. tel. 13-41 

Giełda Warszawska 
z dnia 10 listopada 1931 r. KINO Dziś 2ga i ostatnia serja 
WALUTY I DEWIZY: \ 3 rewelacyinego filmu 

Dolary 887 — 889 — 885 uSWIATOWID 
Holandja 360,10 — 361,00 — 35920 Mickiewicza 9. Londyn 38,75 — 33,79 — 33,87 
Nowy-York 8,912 — 8,932 — 8,892 
N.-York kabel 8,919 — 8,939 — 8,894 
Paryż 30 — 35,14 — 34,06 Wal С i raga 26,39 — 26,45 — 26.33 Szwajcarja _ 174,50 — 17490 — 174,07 ap pan narz Berlin w obrotach pryw. 211,40 Zmierzch Uni! Kościelnej na Litwie 

I Białorusl--szkice historyczne zł,6,-— 
Placyd Jankowski (John of Dycsip)-- 

życie i twórczość „ zł 10.— 
Bez steru i busoil (Sylwetka 

PAPIERY PROCENTOWE: 
5 proc. konwersyjna 41,75—41,50 
6 proc. dolarowa 60,50 
7 proc. stabilizacyjna 58,00—59,75 
8 proc. L, Z. B. G. K. i B. R., obligacje B. x prot, Michała Bobrowskiego) 2.— 

G. K. 94. Ostatnia lata Alumnatu Pa. ` 
Te same 7 proc. 83,25. plesklego w Wiinia 0.50 
4 [pó A: z ER h PIE „Žyrowlca—task krynice 6.56 proc. L. Z. ziemskie 43— в 8 proc. warszawskie 65,25—65—65,24 EEA sausas “r 0.86 
8 proc. Częstochowy 58 i pół 
8 proc. Kalisza 60 
8 proc. Łodzi 61,50 
8 proc. Piotrkowa 57,75 
4 proc. pożyczka premjowa dol, 42,50—42 

AK KB) 
B. Polski 110. Spiess 33. Cukrownia Niele- 
dew 7,25. Ostrowiec S. B. 30 

ii 

77262 TANIO 
w wielki wybór 

poleca 

skład mebli 

ciewski Wileńska 23 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

kj A ja ННЕ 

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

Paweł Bure 

. pol*ca wielki wybór zegarów 

i biżuterji oraz precyzyjna naprawa 

po cenach zniżonych 

Wiino, A. Mickiewicza 4. 

ši Ak 
USA RR MS TE 

zakłady 
grodnicze 

Błudniki woj. Stanisławawskie 

  

  

       
   
B. Łoku 
OOM | ‹ y, uznał winę Duikį za udowodnio- i i ną i skazał go na zamknięcie w więzienu, U NiC ie o zameniającem dom poprawy na przeciąg lat 
dwóch, ROZPOCZĘŁY WYSYŁKĘ 

Obronę oskarżonego wnosił adw. B. DALJI — KAKTUSÓW --BYLIN Szyszkowski, 
czas najwyższy przesyłać zamówienia 

UKARANIE BLUŹNIERCY cennik na żądanie gratis dostarczamy 

W piekną niedzielę majową, zjawi się u PEAR S 
p. Anny Potockiej stary przyjaciel ich do- 
mu, Antoni Borejko, Domownicy bardzo tej OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
wizycie sinę ucieszyli. Zaczęło się z poga 
wędki, następnie herbatka, owoce, nie obe- IX-go rewiru Konstanty Karmelitow, zamiesz- 
szło się też bez monopolu spirytusowego, kały w Wilnie przy ul. Gimnazjalnej Nr. 6-14, 

Skutek olkoholu był nadzwyczajny. Bo- na zasadzie art. 1030 UPC podaje do wiado- 
rejko, który został podczas inwazji bolsze- mości publicznej, ze w dniu 23 listopada 
iwickiej kontuzjowany w głowę, pod wpły- 1931 r. od godz. 10-tej rano w Wilnie przy 
wem alkoholu zaczął się unosić, ul. Wielkiej 66, w sali Wojewódzkiego odbę- 

Tematem sprzeczki były sprawy religij- dzie się sprzedaż z licytacji, należącego do 
ne. Niepoczytalny pod wpływem wódki Bo- Andrzeja Mikulskiego majątku ruchomego, 
rejko, zaczął bluźnić. Posypały się bluźnier- składającego się z urządzenia gabinetu den- 
stwa przeciwko Bogu i Matce Boskiej. tystycznego, szafki, komody, stołu, 2 łóżek, 

Obecni oburzeni zachowaniem się gościa szaty do ubrania, garnituru mebli miękkich, 
złożyli natychmiast meldunek polcji, Spra- lustra tremo i t. p., oszacowanego na sumę 
wę przekazano prokuraturze, 2.322 zł, na zaspokojenie pretensyj Wileń- 

Wczoraj Borejko stanął przed sądem. Na "kiego Prywatnego Binku Handl wego i in- 

skutek żądania obrońcy, adw. Wł, Wiszniew Tych wierzycieli w sumie złotych 706 i 50 gr. 
skiego, na rozprawę wezwano iw charakte- i 140 Saias ios omy EE Ao 

"hi л zp; R$ czy i szacune owyc я Ša > prof. Maksymiljana Rose i dr. zew gaju Mi stacji dka wi 10 i6 UP х 

Biegli po zbaadniu oskaržonego, orzekli, Aadiunms SAdoy CB ermalikaw: 
że Borejko na skutek kontuzji utracił częścio 
wo zdolności myślowe. W konzkluzji swych 
wywodów biegli oznajmili, że oskarżony nie niądze chowamy w domu, a nie składamy 
może odpowiadać za swoje czyny. B 

Wobec orzeczeń lekarzy, Sąd uznał za 6 W instytucjach oszczędnościowych, jak 

stosowne wymierzyć oskarżonemu stosunko „Banki Akcyjne i Spółdzielcze, Kasy Komu- 
wo niewysoką karę, bo tyłko 3 miesiące a- „nalne i t.p.“ 
resztu. 

    
  

   

„Oszczędność jest połowiczną, jeśli pie- 

  

   

8 stycznia, koło 1 godz. po połu- dej damie, ale zatrzymał się chwilę na 
dniu, elegancko ubrana kobieta, mó- poczcie, by wysłać list. Ogrodnikowa 
wiąca po angielsku z wyraźnym akcen wpuściła go bez trudności do willi, 
tem cudzoziemskim, przyszła do biura 
odnajmowania mieszkań w Nicebrid- klucze i oznajmił, że, niestety, willa 
ge. Pragnęła ona nająć lub kupić wil- im się nie podobała. Pięknej pani sta- 
lę gdzieś na przedmieściu, w pobliżu ruszka nie widziała, ale była pewna, 
Londynu. Podano jej kilka adresów, a że musiała wyjść pierwsza. Uderzyła 
mędzy innemi willę Młynarską w Mar- ją tylko dziwna zmiana w twarzy mło 
low. Dama owa, przedstawiła się, ja- dego mężczyzny: „Miał taki wyraz twa 
ko pani Castin i podała swój adres w rzy, jakby przed chwilą ujrzał ducha. 
hotelu Ritza. Nazwiska tego nie zna- Pomyślałam sobie, że pewnie jest cho. 
leziono później w spisach hotelowych, ry". 5 
a služba nie poznala w zamordowanej Następnego dnia przyszli inni pre- 
gościa hotelowego. tendenci do wynajęcia willi i oni to 

Żona ogrodnika Jamesa, która pil- znaleźli trupa młodej kobiety w jednej 
nowała willi sir. Eustachego Pedlera, z sypialni drugiego piętra. Staruszka 
mieszkając w niedużym domku przy poznała odrazu w zmarłej wczorajszą 
bramie, zdała szczegółową relację, ze panią, służba z biura wynajmu miesz- 
wszystkiego, co widziała. kań poznała ją również „panią Castin“. 

Koło godziny 3-ej po południu zja Lekarz sądowy stwierdził śmierć od 
wiła się jakaś dama, chcąca obejrzeć uduszenia, która nastąpiła przed dwu- 
willę. Przedstawiła zezwolenie biura dziestu czterema godzinami. : 
wynajmu, więc ogrodnikowa dała jej Byłam bardzo zajęta tą tajemniczą 
klucz od willi, jak zwykle robiła w ta sprawą. į 
kich wypadkach. . Willa znajdowała Wizyta moja w policji nie dała re- 
się w pewnej odległości od domku, zultatu. 
ogrodnika, więc pani James'owa nie Postanowiłam zacząć działać ener- 

     

Po pewnym czasie powrócił, oddał: 

fatygowała się za gośćmi, zwiedzający 
mi objekt wynajmu. Po kilku minutach 

gicznie. Wszakže „Dziennik“ potrzebo 
wał sensacyjnych wiadomości, zdecy- 

   

Wielka epopeż miłości i pośw. 

mzamiia 

STYLOWE 
M e b ie i nowoczesne 

pierwszorzędnej jakości 
w wielkim -Cia Alkin 

3 a 
wyborze 
poleca 

Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362. 

Nadeszło dużo nowościł 

Ceny zniżone. 

   

žabryka i skiai mebii 

W. Wilenkin i $-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 20, dom wiainy, 
Isinieje od 1843. 

Jodalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
zy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we i t, p. Dogodne warunki i na raty, 

    

  

MIÓD NATURALNY 
Ma tlo Zł. 2 gr. 40 za kilo 

w dowolnych ilościach sprzedaje 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

Wilno, Zawalna Nr. 9. 
Hurtown'k m ustępstwo,   

   LEKARZE; | KOSKET- š 
czone) omas 

Dr Ginsberg © 
Cheroby skórne, we- 
neryczne i moczopł io- 
we. Wileńska 3, od 
8 — 1 14 — 8. Те!. 

    

kesmetyki 
leczniczej 

67. Mickiewicza 31—4 
Ko w U d kobiecą 

įAkuszerkiį TODĘ is 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy. 

ŚMIAŁOWSKA ny, wyszczupiający (pa- 
przeprowadziła się ml. nie), Natryski „Hormo- 

binet kosmetyczny, u- la. Wypadanie włosów, 
suwa zmarszczki, piegi, łupież. Indywidualne 

ki, kurzajki, wypadanie do każdej cery. Ostat- 
włosów nie zdobycie kosmety» 

Codziennie od g. 10—8 
W. Z.'P. 43. 

zmarszczki, wągry, bro- 
dawki i kurzajki usnwa 

° 
Кптеіу&іееа'б umeblowany do wyna- 
Leczniczej jęcia.a. (Z  wygodami. 

> Wejście frontowe. Ja- ul, WIELKA JE 18 m.9. 3 2 
Brie dū ia 7 giellońska 7 m. 6, 

Racjonalne] 

WILNO, 

konserwu- 

nali, odświeża usuwa 

AKA Masaż ciała, elektrycz- 

Zamkowa 3 m. 3. Ga- na* według proł. Spuh- 

wągry, łupież, brodaw- d< biersnie kosmetyków 

Kosa i rąk czer- ki racjonalnej, 

waność, 

Gabinet POKUJ 

/, Hryniewiczowej, Nadhje się na biuro. 

W. Z. P. M 28, ŻA 

      

  

Ubrałam się w najelegantsze gał- 
ganki, jakie miałam, zmieniłam uczesa- 
nie na bardziej nowoczesne i przekona 
łam się przed lustrem, że wygląd mój 
nie przedstawia nic do życzenia. Wów 
czas udałam się do redakcji „Dzienni- 
Ка“. Służący zatrzymał mnie, pytając 
do kogo i w jakiej sprawie przycho- 
dę. Miałam już plan' przygotowany; 
Wiedziałam, że „szczęście tylko śmia- 
łym sprzyja”, postanowiłam więc po- 
czynać sobie jak najodważniej. 

— Przyszłam do pana redaktora, 
powiedziałam tonem, nie dopuszczają- 
cym żadnego sprzeciwu, — lord Nas- 
by czeka mnie. 

Woźny skłonił się i zanim zdążył 
się zorjentować, minęłam go i otworzy 
łam drzwi, na których wisiała kartka: 
„Redaktor Naczelny”. 

Redaktor wstał zdziwiony: 
— Pani... 
Nie dałam mu mówić: 
— jestem Anna Beddingfeld, cór- 

ka profesora Beddingfeld. Przyszłam 
do pana w ważnej sprawie... 

— Ojciec pani był specjalistą od 
małp? Czemże mogę pani służyć? , 

Opowiedziałam mu pokrótce zaj- 
ście w Metro, nie wdając się w szcze 

! POSADY | 

  

Gotówkę 
w ka dej sumie lo- 
kujmy przy pełnej 
gwarancji na naj- 
wyższe oprocento= 
wanie, bez kosztów. 
Dom H K „Za- 

theta“ Mick ewi- 
cza 1 tel. 9-05. 

2 mieszkania 
z 3 pokoi i 4 pokoi ze 
wszełkiemi wygodami 
nowoczesnemi, wanna 
na miejscu do wyna- 
jęcia. Wilno, ul. Sło- 
wackiego 17. 

Pokój 
umeblowany do wyna- 

  

  

    
  

jęcia, 
Ignacego 5 ш. 6. —— —— 
rez »* + Odkurzacze, 
DOM 

do sprzedania niedro- 
go, miejscowość pięk- 
na, przy ul. Konarskie- 
go 68—2. Jakubowski. 

froterki, żelazka, pie- 
cyki i inne elektryczne 
aparaty dla gospodar- 
stwa domowego wyro- 
bu Siemensa. Ceny ta- 
bryczne. Firma Jan Sa- 
tasiūski, Wiino, Wilef- 

ska 25, tel. 19—01. 

Biedna wdowa „, 
z: dwoma córeczkami 
woła o pomoc w wy- 
płacaniu maszyny do 
szycia. Niecpłacona ra- 
tówka grozi zabraniem maszyny — jedynego Wileńska 25, tel. 19—01 

sposcbu zarobku. Ofia- 
ry składać proszę w Akumulatory 
Redakcji „Słowa* pod ładuje fachowc. Bez- 
literami H. S. 

  

   niki radjowe, 
głosniki, słnchawki i 
lampy katodowe marki 
Telefunken w firmie 
Jan Sałasiński, Wilno, 

  

noszenie do domów. 
Firma Jan Sałasiński, 
Wilno, Wileńska 25, 

tel. 19—01. 

щ ° Baterje anodowe 
Kucharka (radjowe) zawsze świe- 

z dobremi šwiadectwa- že. Ceny fabryczne. Na 
mi poczukuje posady w prowincję wysyła bez 
Wilnie lub na wyjazd, doliczania kosztów o- 
Dąbrowskiego 7-22. pakowania i przesyłki. 

: Firma Jan  Sałasiński. 

Przysięgły biegły Wilno, Wileńska 25, tel. 

Buchalter z praktyką 
szdowy 19 01 

długoletnią w zakresie 
buchalterji przemysło- 5 s i 
wej, handlowej i rolnej „At 
obeznany Zz księgowo- €mdenskie rasa opaso- 
ścią państwową oraz wa białe, duże tegoro- 

statystyką i kalkulacją czne na chów — trój- 
—może przyjąć pracęki po 40 zł. i pojedyń- 
wieczorową. Zgłosze- czo od 12 — 15 zł. za 
nia do administracji sztukę sprzedaje Ja- 
„Słowa* pod Buchal- dw'ga Dąbrowska. 
ter— przysięgły. Roś koło Wołkowyska. 

Niemka Parceie 
inteligentna do kon-Z budynksmi i bez, 
wersacji poszukiwana, OŚrodki oraz 2 młyny 
Ołerty „godzina dzien- Wodne sprzedaje I Wi- 
nie“ do Administracji leńska Spółka Parcela- 

  

  

    

  

        

da o 20 + ADNEJ 

[ESZEF| zgubiony 
Ё weksel bezterminowy 

na zł. 200 wystawiony 

  

przez Wzsyla Ułasewi- 
cza, zam. we wsi Las= 
ki gm. Korelickiej pow. 
Nowogródzkiego, unie- 

ważnia się. 

  

Potrzebne do sto- 
larni Tartaki 10, 

tel, 1831. 
D ki dębowe 

es suche 
grubość 2 cm. 

  

— i       

iu. Niestety, to co pani mówi, to są 
przypuszczenia tylko. Żadnych dowo-- 
dów, a bez nich całe opowiadanie pa 
ni nie może mieć znaczenia! 

— Rozumiem to doskonale! 
— Więc czegóż pani chce ode 

mnie? я 
Mimo niezbyt uprzejmego tonu, po. 

stanowiłam nie ustępować: С 

— Chcę uzyskač od pana upowaž- 
nienie działania, jako prywatny detek- 
tyw, zbierania wiadomości i materja- 
łów do tej sprawy, dla pańskej gazety. 

— To jest niemożliwe. Mamy już : 
prywatnego detektywa, który się tą 
sprawą zajmuje, : 

— Tak, ale on nie wie tego, co ja 

wiem. 
— Czyli tego, co pani mnie opo- 

wiedziała? 
— O nie, panie redaktorze! to nie 

jest wszystko, co ja wiem! Mam je- 
szcze niezły zapasik. 

— Hm...! Zuch 
cóż to takiego? 

— Kiedy człowiek, który przedsta 
wił się jako doktór, biegł po schodach 
z kieszeni jego wypadła kartka. Pod- 
niosłam ją... Kartka pachła naftaliną... 

z pani. Słucham, 

płatne zabieranie i od- « 

| 
| | 

| 
} 

„mes'owej, szafirowe. 

zjawił się młody człowiek, wysoki, 
szeroki w ramionach, opalony, oczy 
miał —- według spostrzeżeń pani ]a- 

dowałam, że opierając się na tem, co 
wiedziałam о tajemniczej sprawie, 
związanej z „Willą Młynarską*, mog- 

Młodzieniec ten łam rozpocząć pisywanie artykułów 
miał na sobie bronzowe ubranie i był sensacyjnych, stając się jednocześnie 
starannie ogolony. swego rodzaju detektywem  prywat- 

Gość wyjaśnił, że towarzyszy mło nym. 

Druk; „Słowo”. 
  

góły, które pozostawiłam dla artyku- Zmarły również zwrócił na siebie 
łu. Napomknęłam tylko o tem, co są moją uwagę tym zapachem. A więc 

dzę o stosunku istniejącym pomiędzy kartka była wzięta z kieszeni palta 
zagadkową śmiercią jegomościa, pach zmarłego. Na kartce było kilka cyfr i 
nącego naftaliną, a morderstwem w dwa słowa... . 
„Willi Młynarskiej". 

(D.C.N.) — Widzę, że pani ma dużo spry- 

Redaktor w, z. Witold Tatarzyński.


