
ROK X. No 262 (2770) 

SŁOWO 
WILNO, Piątek 13 listopada 1931 r. 

Redakcja i Administracja, Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od g. 9 do 4, Telefony: Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 

grzesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7zł. Konto czekowe P.K.O. 

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

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów 
cia nia uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

niezamówionych nie zwraca. Administra- 

PRZEDSTAW 
BIENIAKONIE — Bufet Kołejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

tyckiezo — A. Laszuk. BARANOWICZE — ul. S 
DABROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Bufet 

ięgarnia 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W. Wiłodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

— K. Smarzyński. HORODZIEJ — Dworzec Koiejowy 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S$, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Rach'**, 
    

    

   
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpali 
nadesłane mžimetr 50 gr. Kronika reklamowa mił:metr 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe | tahelaryczne o 50 proc dro: 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez dowolnie. 

NIEŚWIEŻ — al 

K Malinowskiego, 

Ratuszowa 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz 
PIŃSK — Księgarni k 
POSTAWY — Ksicgarnia Polskieį Macierzy Szkolne 2 

ICIELST WE: 
= Jažwiūskiego. 
Michalsi 

ia Polska — St. Bednarski.. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

Zwierzyński. 

   

zmieniane 

  

SŁONIM — Księgarnia D, Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
" $T. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja & 
WIŁEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 21, F. juczewska 
WARSZAWA — Tow. Księgami Kol. „Ruch“ 

towy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
60 gr. w aka świątecznych praz z prowincji o 25 proc. drożej. 

żej Administracja та i nie przyjmuje zastrzeżeń ce 
numeru dowodowego 20 gr 

Dzień wczorajszy przeszedł spokojnie 
KOLOR ZIELONY, KOLOR GŁUPSTWA 

Dzień wczorajszy minął, po za zaj- 

ściami, spokojnie. Młodzież uniwersy- 

tecka nie-endecka okazała dużo taktu. 

Pogrzebanie ś. p, Wacławskiego kosz- 

tem Bratniej Pomocy, gremjalny udział 

w pogrzebie, powierzenie prowadzenia 

konduktu kapłanowi o tak wyjątko- 

wym autorytecie wśród duchowien- 

stwa, młodzieży i wiernych, jak X 
profesor Meysztowicz — wszystko to 
było taktowne. Należy pamiętać, że 
piętnując ekscesy — nie można tego 
czynić jednostronnie, utrzymywać, że 
wszystkiemu winna tylko młodzież pol 
ska, która zaczęła awantury, bo to nie 
uspakaja, lecz rozdrażnia. Naszemu 
artykułowi wstępnemu z onegdaj, bra- 
kło tej równowagi, lecz to nie nasza 
wina. Na miejscu, gdzie omawialiśmy 
okoliczności - towarzyszące mordowi 
$. pa Wacławskiego, zamiast naszego 
omówienia ukazała się biała plama. 
Byłem na konferencji prasowej u Wo- 
jewody, tam usłyszałem szczegóły, do- 
tyczące tej śmierci, szczegóły te po- 
wtórzyłem, dodając wyrazy potępienia 
pod adresem tych żydów, którzy tego 
aktu dokonali. Prokuratorja uznała moją 
relację za niezgodna z prawdą i gaze- 
ię skonfiskowała za to i jeszcze za je- 
dną wiadomość o trzeciorzędnem zna- 
czeniu. Przed sądem (oby jaknajprę- 
dzej, będę dowodził, że nie napisałem 
nic więcej ponad to, co słyszałem na 
konferencji w województwie. Ale o in- 
„cydencie tym wspominam teraz mimo- 
chodem, zaznaczając jak ważne jest, a- 
by potępienie nie wypadało jednostron 
ne. Jest to ważne także dla naszej pro- 
pagandy zagranicznej. Znamy przecież 
zwyczaje Społeczeństwa żydowskiego. 
Napewno o wypadkach wileńskich roz- 
trąbią w całej prasie niemieckiej i in- 
nych krajów. Wskazywanie na fakt, że 
jedyny zmarły w rozruchach był Pola- 
kiem, jest bądźcobądź . świadectwem, 
że nie było tu jednostronnego bicia. 
Ze względu na samoobronę w propa- 
gandzie zagranicznej nie możemy ani 
pomijać tego faktu, ani też pomijać mil- 
czeniem okoliczności, które mu towa- 
rzyszyły, 

Lud wileński! Jest to lud kochany, 
najzacniejszy na świecie. Walczyliśmy 
z nim razem i kto wie, czy jeszcze wal- 
czyć nie będziemy. Jest to lud bardzo 
patryjotyczny, a ta spora doza antyse- 
mityzmu, którą posiada, jest jakby ko- 
szulą chroniącą go przed propagandą 
socjalistyczną. Nie jestem antysemitą! 
przeciwnie; wierzę w to, że interesy 
żydowskie i polskie bynajmniej roz- 
bieżne nie są. Ale w chwili, kiedy ten 
lud zaczyna się burzyć, kiedy trzeba 

Odwołanie Starosty Grodzkiego : 

go uspokajać, to chcę go uspokoić, a nie 

rozdrażniać, a krzykliwy  filosemityzm, 

lub jednostronne oświetlanie zajść tyl- 

ko denerwuje, a nie uspakaja. Policja i 

prasa powinna stanowić jeden front. 

Niejeden z demokratów z „demo-libe- 

rałów* uśmiechnie się, lub skrzywi się 

na ten aforyzm, na dziennikarza, który 

się naprasza do towarzystwa policji. 

Różne matołki w prasie opozycyjne na- 

pewno to podchwycą w swoich prze- 

glądach prasy. Lecz ja raz jeszcze po- 

wtórzę: w czasie zaburzeń policja i 
prasa świadoma *swych obowiązków 

obywatelskich powinna stanowić je- 

den front. Ale metody są inne, policja 

powinna działać energicznie, spręży- 

ście i jak trzeba to bezwzględnie, pra- 
sa powinna działać perswazją i suge- 
stją. W Wilnie... Nie mówmy lepiej, jak 
to było w Wilnie, 

O ile dla ludu wileńskiego znaj- 
dziemy zawsze sąd objektywny, a w 
głębi serca i seńtyment i nawet chęć 
usprawiedliwienia, bo z nim jesteśmy 
zżyci, to na myśl o menerach tego lu- 
du bierze nas obrzydzenie. Dość prze- 
czytać gazetę, która ten lud w Wilnie 
zwodzi, zobaczyć, że się tam bicie 
okien i turbowanie żydowskich studen- 
tów utożsamia z walką o Polskę, z po- 
święceniem dla Polski. To menerzy en- 
deccy, wtykają: studentom i ludowi 
wstążki zielonego koloru, który był zaw 
sze symbolem głupoty. Należy nietylko 
pomiędzy ten lud a jego menerów 
wejść, lecz przedewszystkiem trzeba 
pierwszych od drugich ochronić. To co 
przynosi tak wielką krzywdę Polsce, 
jej interesom wewnętrznym i zewnętrz- 
nym nazywają oni „poświęceniem dla 
Polski“. Bezgraniczna jest tu podłość, 
nikczemność, brak patryjotyzmu, brak 
poczucia obywatelskiego. 

Pisaliśmy więcej o ludzie, niż o 
studenterją ponosi formalną winę za 
poczęści powodom, na które mieliśmy 
sposobność wskazać wczoraj, a do któ- 
rych powracać nie chcemy, lud był 
współaktorem wydarzeń i razem ze 
stsudenterją ponosi formalną winę za 
awantury, tak moralnie obrzydliwe, tak 
politycznie szkodliwe (formalną winę, 
bo materjalny winowajca jest tu jeden 
— stronnictwo marodowe, endecja!). 

Pisaliśmy tak duża o ludzie, bo lud, 
studenterja, dzieci są ta zespoły psy- 

chiczne podobne do siebie, kierujące 
się wrażliwością, a nie rozsądkiem. Ca- 
ia elita studenterji była przeciw rozru- 
chom, a przecież tak dużo studenterji 
poszło za temi kryminalistami w poli- 
tycznej skórze, za endekami. Cat. 

Zastępca komendanta policji m. Wilna 
zawieszony w czynnościach 

Zarządzeniem p. Ministra Spraw 
Wewnętrznych Starosta Grodzki 
p. Wacław Iszora odwołany zg. 
stał z dniem 13 b. m. ze swego 
stanowiska | przydzielony do 
służby w Urzędzie Wojewódzkim 
w Wilnie. Na jego miejsce peł- 
nienie obowiązków _ Starosty 
Grodzkiego zostało poruczone p. 
Stefanowi Modiińskiemu, radcy 
wojewódzkiemu, zastępcy Na- 
czelnika Wydziału Bezpieczeń- 

stwa Wileńskiego Urzędu Woje- 
wódzkiego. 

Zawieszony został w czynno- 
ściach zastępca komendanta po- 
licji na miasto Wilno nadkomi- 
sarz Wacław Dąbrowski i prze- 
clwko niemu wdrożone zostało 
postępowanie dyscyplinarne za 
zaniedbania w wykonaniu obo- 
wiązków służbowych w czasie 
ostatnich rozruchów. 

  

ANTYZYDOWSKIE EKSCESY WE LWOWIE 
WSKUTEK BÓJEK WYKŁADY 
LWÓW. (tel. wł. 12.X1-31). Dziś 

Od samego rana przy nowym 
gmachu Uniwersytetu zaczęły się 
zbierać grupki studentów pola- 
ków, którzy nie dopuszczali stu- 
dentów żydów na wykłady. Wsku- 
tek tego doszło do bójek, w cza- 

W POLITECHNICE ZAWIESZONO 
sle których po obu stronach kil. 
ka osób zostało poturbowanych. 
Wykłady na Politechnice we 
Lwowie zostały zawieszone. Na 
jutro został wyznaczony wiec 
ogóino akademicki na godz. 10 
rano. 

WILNO. — Dzień wczorajszy minął w niem. Odprawił je ks, Rymkiewicz, który na- 

mieście już zupełnie spokojnie, Do żadnych stępnie wygłosił kazanie. Pienia żałobne od- 

ekscesów nie doszło, Zniknęły również z ulic 

widziane przez dwa dni podejrzane typy pro 

wokujące zajścia. 
Szeregi policji wzmocnione zostały przez 

funkcjonarjuszów zciągniętych z poszczegól- 

nych powiatów województwa. 

PRZED KOŚCIOŁEM ŚW. JAKÓBA 

Już od samego rana tłumy publiczności 
poczęły przybywać pod kościół Św. Jakóba, 
chcąc wziąć udział w pogrzebie zamordowa- 

nego studenta. 

Przed godziną 9 kościół zapełnił się pocz 

tami sztandarowemi poszczególnych korpora 

cyj akademickich owiniętych kirem. Tuż 

przed katafalkiem widnieje sztandar Uniwer 
sytetu Stefana Batorego z wydostaniem któ- 

rego z Uniwersytetu było jakoby dużo trud- 

ności, 

Reszty miejsca w kościele zapełnili profe- 
sorowie i akademicy, lecz tylko w znikomej 

liczbie, bowiem większość akademików mu- 

siała wobec braku miejsca pozostać przed 

kościołem. 

ZMIANA MARSZRUTY 

Przed przeniesieniem zwłok ś. p. Wacław 

skiego z kaplicy szpitalnej do kościoła roze- 
szła się wieść, że władze administracyjne po 

stanowiły skierować kondukt pogrzebowy 

przez ul. Pierwszej baterji i Zygmuntowską 
w kierunku cmentarza św, Piotra i Pawła. 

Koledzy zmarłego stanowczo się temu prze 

ciwstawili i udali się do p. wojewody w ce- 

lu spowodowania zmiany marszruty, 

Wobec tego, że p. wojewoda delegacji 
nie przyjął, udał się do niego z interwencją 
dziekan wydziału prawnego, proi. Ehren- 

kreutz, i uzyskał zgodę na przejście konduktu 

przez ul. Mickiewicza. 

W związku z powyższem wabożeństwo ża 
łobne rozpoczęto się z godzinnem  opóźnie- 

  

śpiewał chór kościelny. 

Q godzinie 12 w południe trumnę ze 

zwłokami wynieśli koledzy tragicznie zmar- 
tego na ulicę i kondukt poprzedzany przez 
ks, prelekta Rymkiewicza, idącego w asyście 
licznego duchowieństwa, ruszył w stronę uli 

cy Mickiewicza. 
Przed trumną niesiono kilkanaście wień- 

ców i wiązanek kwiecia, dalej zaś postępo- 

wały : sztandary korporacyjne. 
Rodzina ś. p. Wacławskiego nie mogła 

przybyć na czas, więc za trumną postępowa 

li najbliżsi koledzy, a tuż za nimi profesoro- 

wie USB, i tysiączne rzeszy studentów i stu- 

dentek. Z pośród profesorów zauważyliśmy: 
prorektora ks. Falkowskiego, dziekana wy- 

działu prawa Ehrenkreutza, Kościałkowskie- 
go, Orłowskiego, Oka. 

Ks. prof. Meysztowicz postępował przed 

trumaą wśród duchowieństwa. 

W pogrzebie wziął również udziat J. E. 
ks, biskup Michałkiewicz. 

_W olbrzymiej tej manifestacji pogrzebo- 
wej nacechowanej głęboką powagą wzięło 
udział przeszło 10 tysięcy osób. 

NA CMENTARZU 
ŚW. PIOTRA I PAWŁA 

Gdy kondukt wszedł w bramy cmentarza 

św. Piotra i Pawła skierowano się do wyko 
panego w pobliżu kaplicy cmentarnej grobu. 

Nad trumną przemówił alumn seminarjum 

duchownego w serdecznych słowach żegna- 

jąc zmarłego. 

Ś. p. Wacławski był do niedawna alum- 
nem wileńskiego seminarjum i tragiczny los 
chciał, że zginął w parę tygodni po wystą- 
pieniu z*wydziału teologicznego. 

Gdy ks. Rymkiewicz odmówił ostatnią 
śnodlitwę za umarłych, trumnę chciano prze- 

nieść do kapiicy. : 

id 

Obecny na cmentarzu starosta grodzki p. 
Iszora zwrócił się w tym momencie do ota- 

czających trumnę studentów, wskazując na 

potrzebę natychmiastowego pogrzebania 

zwłok, 
Rodzina ś. p. Wacławskiego nie może 

przybyć do Wiina, więc p. starosta nie wi- 

dzi potrzeby przetrzymania zwłok w kapli- 

cy. W atmosferze ogólnego podniecenia i 

różnych okrzyków trumnę przeniesiono jed- 
nak do kaplicy, klucz od której wręczono 

następnie proboszczowi ks, Zawadzkiemu. 

Następnie wyjaśniło się, że jeden z kole- 

gów ś. p. Wacławskiego otrzymał, jak twier 
dził, na krótko przed pogrzebem 'wiadomość, 
że rodzina zmarłego postanowiła przybyć na 

pogrzeb. 
Ostatecznie, ze względu na rodzinę, po- 

grzeb przesunięto na. dzień dzisiejszy, na go- 

dzinę 10 rano. 
Z cmentarza poczęto się rozchodzić, o go 

dzinie 3 pp. w całkowitym spokoju. 

OBJAWY PODNIECENIA 

W GIMNAZJACH 

W związku z ostatnimi wypadkami wśród 
uczniów gimnazjów wileńskich i szkół za- 
wodowych dało się zaobserwować wyraźne 

podniecenie. 

niektórych wychowanków w pochodach u- 
licznych, względnie przez asystowanie po- 

chodom, co naturalnie należy uznać za wy- 

soce niepożądane. 

Ponadto zanotowano próby zakłócenia za 
jęć szkolnych i utrzymywania kontaktu z 

inicjatorami, względnie z uczęstnikami zajść 
na U.S.B. 

Dotyczy to gimnazjów nietylko męskich 

lecz i żeńskich, gdzie rozdawano charaktery- 

styczne zielone kokardki. 

W związku z tem uczniowie-żydzi w 

większości pozostali w. domu. 
Co zaś się tyczy szkolnictwa powszech- 

  

Zatarg chińsko - japoński wciąż trwa 
TRZYGODZINNA BITWĄ; POD 

KUNG-CZU-LING 

TOKJO. PAT. — Nadeszła tu informacja, 
że po ciężkiej trzygodzinnej bitwie pod Kung- 
Czu-Ling na północy od Mukdenu w ręce 
Japończyków dostało się 300 rannych bandy 
tów chińskich, wśród których znajdowała się 
jedna kobieta, ubrana w mundur chiński, rów! 
nież ranna. 50 bandytów poniosło śmierć. 

SOWIECKA POMOC WOJSKOWA 
DLA mMAN-CZANG-SŽENA 

TOKJO. PAT. — W dalszym ciągu na- 
pływają tu alarmujące informacje o rzeko- 
mej pomocy, udzielonej przez Sowiety woj- 
skom Man-Czang-Szena w północnej Man- 
dżurji, Między innemi nadeszła wiadomość, 
że oddział złożony z 3 tysięcy Chińczyków 
rosyjskich i Koreańczyków, należących do 
tzw. międzynarodowej armji komunistycz= 
nej i pochodzący z Błagowieszczeńska, kie- 
ruje się podobno do Cicikaru, Według ofi- 
cjałnych doniesień, wiadomości te zdają się 
być poniekąd uzasadnione, 

Z drugiej strony ministerstwo wojny daje 
do zrozumienia, że znajduje się w posiadaniu 
ewidencji godnej zaufania, pochodzącej z róż 
nych źródeł, że 15 samochodów ciężarowych, 
załadowanych bibułą i amunicją przybyło do 
Angan-Chi z Rosji między 6 a 12 listopada 
Transporty te odebrał Man-Czang-Szen. 

* ANTYJAPOŃSKIE DEMONSTRACJE 
STUDENTOW CHIŃCZYKÓW 

MOSKWA, PAT. — Do prasy sowieckiej 
idonoszą, że w różnych miastach chińskich 
odbywały się ostatnio demonstracje studen- 
tów, żądających ogłoszenia wojny z Japonią. 

Tien-Tsinie demonstrowało około 100 
tys. osób, przyczem znaczna część demon- 
strujących ubrana była po wojskowemu. 

W TIEN-TSINIE WRE 
MOSKWA. PAT. — Według doniesień z 

Szanghaju, sytuacja w Tien-Tsinie nie zo- 

stała dotychczas opanowana, Pomiędzy woj- 
skami Czang, Sue-Lianga i zbuntowanemi 

oddziałami trwa w dalszym ciągu walka. 

Wojska Czang-Sue-Lianga wystąpiły po- 
zatem przeciwko Japończykom, których posą 
dzają o bunt/oraz okazywanie pomocy po- 
wstańcom. Po dwugodzinnych walkach od- 
działy japońskie odrzuciły Chińczyków, zada- 
jąc im duże straty. 

ŻOŁNIERZE ATAKUJĄ UNIWERSYTET 
_TIENTSIN. — Chiński uniwersytet  Natt= 

kaj, znajdujący się w bezpośredniej blisko- 
ści japońskich koncesyj, był w rannych go- 
dzinach atakowany przez 200 plondrujących 
żołnierzy. 

Francuskim żołnierzom wydano rozkaz 
pogotowia wojennego, dla ewentualnej obro- 
ny francuskich koncesyj przed napadem. Bur 
mistrz wyraził zdanie, że sytuacja jest o wie- 
le poważniejsza, niż dotychczas, gdyż nie 
udało się dotąd policji całkowicie rozpędzić 
coraz to nowych, większych skupień plondru 
iacych band. : 

WERSJE O POROZUMIENIU 
„„ TIEN-TSIN. PAT. — Korespondent agen 

cji Reutera dowiaduje sią ze źródeł miarodaj- 

nych, że zostało zawarte porozumienie, któ 
re w ciągu 24 godzin ma spowodować od- 
prężenie sytuacji lokalnej. Bliższych szczegó- 
łów narazie brak. 

JAPONJA TRWA NA DOTYCHCZASO 
WEM STANOWISKU 

"TOKJO. PAT. — Deklaracja przedstawi- 
ciela rządu wskazuje, że Japonja pozostanie 
nieugiętą w sprawie przedstawionych przez 

siebie 5 zasadniczych punktów. 

TRZECH AMBASADORÓW JA- 
PONJI PRZY PRACY. 

TOKIO, (PAT). Ambasadorowie Japonji 
w Londynie i Rzymie otrzymali instrukcje, w 

AERO TA IE KNITAS TIE TELESIS 

myśl których mają się udać do Paryża, aby 
dopomóc Yoshizawie w opracowywaniu i 
przedstawieniu poglądu Japonji w sprawie 
Mandżurji. Ambasadorowie nie będą jednak 
obecni na sesji Rady Ligi Narodów, chyba 
wyjątkowo—jako zastępcy Yoshizawy. 

Ministrowi pełnomocnemu  Japonji w 
Chinach polecono zaprotestować wobec rzą- 
du nankińskiego przeciwko temu, że wojska 
chińskie w czasie ostatnich zajść w Tien-Tsi- 
nie znalazły się w odległości mniej niż 50 
metrów od koncesji japońskiej, co jest sprzecz- 
ne z układem chińsko-japońskim z roku 1902, 

Koła oticjalne wyrsźają obawę, że w 

Mandżurji północnej może dojść do poważ- 
nych zajść. Wojska chińskie są tam zgroma- 

dzone w znacznej liczbie, przewyższającej 
znacznie siły japońskie nad rzeką Nonni. 

* 

Wyraziło się to przez udział . 

nego, to nie zauważono tam żadnych miepo- 
kojących objawów. 

W gimnazjach i szkołach powszechnych 

świętujących sabat nie przybyło wczoraj na 

lekcje 25 procent uczniów z obawy przed 

wyjściem na ulicę i ewentualnymi wypad- 

kami. ; 

KONFERENCJA W KURATORJUM 
SZKOLNEM 

W związku z powyższem  Kuratorjum 
Szkolne zwołało na wczoraj konierencję dy- 

rektorów gimnazjów i szkół zawodowych z 

udziałem inspektorów szkolnych, 

Po omówieniu wytworzonej sytuacji kt- 

rator wezwał obecnych do roztoczenia uwa 

gi nad młodzieżą szkolną, by ustrzec ją od 
kontaktu z ulicą. 

W tym celu zakazano uczniom średnich 
zakładów naukowych i szk. powszechnych 

przebywania na mieście po godzinie 5 wiecz. 
zaś. uczniom szkół zawodowych, ze wzgię- 

du na rozkład zajęć — po godz. 6 wiecz. 

Zarządzenie to obowiązuje do dnia 21 

bm. włącznie, 
W razie stwierdzenia niestosowania się 

do tego zakazu, szkoły wyciągną w stosun 
ku do winnego jaknajdalej idące konsekwen 
cje do zwolnienia z zakładu włącznie. 

Wreszcie kurator polecił dyrektorom, by. 
ostatnie zajścia w mieście były natychmiast 
przedstawione młodzieży we właściwem świe 
tle. Niezależnie od tego inspektorzy szkołni 
zwiedzili wczoraj poszczególne zakłady nau- 
kowe. 

ILE WYBITO SZYB W MIEŚCIE 
Jak się okazuje liczba zniszczonych pod 

czas wtorkowych rozruchów szyb wystawo- 
wych wynosi 92, 

Do tego trzeba doliczyć jeszcze kilkadzie- 
siąt szyb wytłuczonych w drzwiach sklepo- 
wych i mieszkaniach prywatnych, 

Powyższe dane są oparte na obliczeniach 
policyjnych. 

Wczoraj w niektórych sklepach ustawio- 
no nowe szkła, pozostałe zaś poszkodowane 
sklepy są nadal zamknięte. 

KONFISKATA „EXPRESSU WIŁ.* 
Wczorajsze, ranne wydanie „Expressu Wi 

leńskiego uległo konfiskacie, Z nadesłanego 
temu wydawnictwu pisma Starostwa Gr. wy 
nika, że zajęcie nastąpiło za umieszczenie no 
tatek „Wy jesteście mordercami" i „Fruwa-. 
jący żydzi z Kurjera Wileńskiego" i „Panie 
Raiale Wulc, czy widział pan taką sztukę”. 

"Pan Wulc, jak wiadomo, jest referentem 
prasowym Starostwa. 

ŻYDZI REJESTRUJĄ STRATY 
W dniu wczorajszym w gminie żydow- 

skiej przystąpiono do rejestracji strat wtor- 
kowych. Dotychczas zarejestrowało się sie- 
demdziesięciu kilku poszkodowanych, 

Żeby otrzymać jak najwięcej danych roz 
puszczane są pogłoski, że straty będa zwra- 
cane. 

  

Brotes o zamkniocie Związki Polaków W Dyneburgn 
Rozprawa przy drzwiach zamkniętych. — Dziennikarzom nie wolno 
uotować arai šwiadkėw.— „Incydent“ na korytarzu. — Wyrok 

ogłoszony będzie 28 b. m. 
DYNEBURG, (tel. wł. 12.XI-31). Klaminsza, 

Na dzień dzisiejszy zostało wy- 
znaczone wznowienie procesu o 
zamknięcie Związku Polaków w 
Dyneburgu w Sądzie Administra- 
cyjnym. 3 

Wobec wielkiego napływu pu- 
bliczności, świadków i przedsta- 
wicieli prasy na posiedzenie wy- 
znaczona została większa Sala, 
niż uprzednio. Wbrew poprzed- 
nim optymistycznym wersjom, 
rzekomo pochodzącym z Rygl, 
zebrani zostali zaskoczeni nie- 
spodzianką, że proces odbywać 
się będzie przy drzwiach zam- 
kniętych. Powołano 34 świadków. 
Charakterystycznem jest, iż jesz- 
cze przed decyzją Sądu o drzwiach 
zamkniętych na ingerencję Na- 
czelnika powiatu iłłuksztańskie- 
go, nie pozwolono dziennikarzom 
notować nazwisk świadków. Jak 
widać decyzja była z góry prze- 
sądzona. 

Wśród świadków bohaterem 
"dnia jest już dziś słynna Anna 
Peteran, nie piśmienna, młoda 
kobieta, która pokłóciwszy się 
ze swoją siostrą-polką, jest głów 
nym świadkiem oskarżającym o 
rzekome przygotowywanie ple- p 
biscytu. ZY ją sobie poka- 
zują i o ają. 

R 0 9 as 30 wchodzl Sąd 
pod przewodnictwem sędziego 

który zarządza tal-t 

ność obrad na wniosek prokura- 

tora, nie podając motywów. Wy- 

wołuje to zrozumiałe poruszenie. 
Według otrzymanych Informacyj 
bezprzykładne to zarządzenie w 
procesie administracyjnym uzgod 
nione zostało poprzednio pomię- 
dzy trzema Ministerstwami: Spraw 
Zagranicznych, Wewnętrznych I 
Sprawiedliwości. Prasa | opinja 
polska nie mają przez to dostę- 
pu do Istoty i treści procesu I 
zawartego w nim oskarżenia. 

Przed tygodniem przyjeżdżał 
do Dyneburga jeneralny sekre- 
tarz Ministerstwa Spraw Zdgra- 
nicznych, znany germanofli, Albat, 
który zaznajomił się z materjałem 
śledztwa na miejscu; jemu to 
przypisują autorstwo wniosku o 

drzwiach zamkniętych. Na ten te- 

mat krążą sensacyjne pogłoski, 

Ze strony łotewskiej tłomaczone 
to jest w różny sposób: 1) że dzien- 

nikarze polscy nie umiejąc po ło- 
tewsku, mogą w sprawozdaniach 
podać wiadomoćci nieścisłe I 2) 
że świadkowie oskarżenia nara- 

żeni być mogą na represje ze 

strony ludności polskiej. Na po- 
arcie tej drugiej tezy wywołany 

jest podczas rozprawy incydent 
na korytarzu. Figurujący jako 
świadek, naczelnik powiatu Iłłuk- 
sztańskiego, Pohkuls, usiłuje za- 

rzymać kogoś z obecnych, który 
rzekomo wygraża šwladkom. In- 
cydent zostaje wszakże wyczer- 
pany, ponieważ rzekoma osoba, 
która wygłaszała pogróżki, gdzieś 
znika. Na sali zasiada trzech a- 
gentów pelicji politycznej, któ- 
rzy w procesie udziału nie biorą, 
a jedynie przyglądają się publicz- 
ności. Jest to fakt dość zna- 
mienny. 

Według wiadomości nadesła- 
nych z Rygi, wiadomość o de- 
cyzji Sądu o drzwiach zamknię- 
tych wywołała nawet w niektó- 
rych kołach łotewskich porusze- 
nie I traktowana jest jako nie- 
takt Ministerstwa Spraw Zagra ° 
nicznych i posunięcie błędne, 
które w razie wyroku skazujące- 
go, wywołać może jeszcze wię- 
kszą burzę I konflikt zaostrzyć. 

Rozprawa trwa do godziny 9 
wieczorem. Wszyscy świadkowie 
zostają przesłuchani. Sąd udaje 
się na naradę, która trwa 15 mi- 
nut. Po tej naradzie ogłasza de- 
cyzję, że wyrok ogłoszony zo- 
stanie dnia 28 b. m. 

Nie sposób jest zrozumieć 
taktyki przewiekania całej Spra- 
wy. W pewnych kołach tłomaczą 
to tem, że obecny rząd nie chce _ 
brać na siebie odpowiedzialności 
za wyrok i odkłada Sprawę do 
czasu utworzenia nowego rządu. 

`
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jiemagia decydująca biiwa W dziejach świata Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
16-ty DZIEŃ PROCESU. — ŚWIADKOWIE ŚLĄSCY. Pan Artur Dobiecki zasłużył się 

dobrze publiczności polskiej przez pol- 

skie wydanie pamiętników vicehrabie- 

so Abernona. Pisze ten Anglik, że zwy 

cięstwo nad bolszewikami pod Warsza 

wą w 1920 roku było 18-tą decydują- 

cą bitwą dla dziejów świata. Tak, jak 

Maraton i Salamis, jak bitwa pod 

Tours, jak obrona Wiednia przez Jana 

Sobieskiego. Rumieńce dumy wypły- 

wają nam na twarz, gdy pomyślimy, 

że w dziejach całego globu, dwa razy 

oręż polski zakręcił nurtem historji. 

Raz dzięki Janowi III, po raz drugi Jó- 

zefowi Piłsudskiemu. 

Zaczynają się pamiętniki szlachet- 

nego lorda od smutnych obrazków. 

Oto ma wyjeżdżać do Warszawy. Jest 

w Paryżu, rozmawia z Paderewskim. 

Paderewski doradzał Misji, aby pod 

żadnym pozorem nie ruszała w drogę 

bez konwoju aeroplanów. Zwykła 

przezorność wymaga, byśmy zaopa- 

trzyłi się w środki  jaknajłatwiejszej 

ucieczki, w wypadku zdobycia War- 

szawy przez bolszewików, co, jego 
zdaniem, nie ulegało żadnej wątpliwo- 

ści. 

Jedzie przez Czechy, rozmawia z 

innym demokratą, prezydentem Masa- 

rykiem: 

Jeśli Paderewski w ciemnych ko- 

lorach widział rzeczywistość polską, to 

Prezydent  czecho-słowacki jeszcze 

mroczniej na nią się zapatrywał. Nie- 

tylko zdobycie Warszawy przez armję 
bolszewicką, uważał za rzecz bez- 
względnie pewną, lecz nawet ostrzegał 

nas, byśmy nie organizowali żadnej 

pomocy militarnej na korzyść Pola- 

ków, a to z dwóch następujących po- 

wodów: z punktu widzenia wojennego 

pomoc taka będzie najzupełniej bez- 

skuteczna, a może ona łatwo podko- 

pać autorytet Mocarstw zachodnich 
przy późniejszych pertraktacjach po- 
kojowych. Połakom nic nie pomoże w 
ich beznadziejnem położeniu; nasze 

zaś ujmowanie się za nimi, może się 
dla nas wielkiem złem okazać. Pogląd 
ten, wypowiedziany przez tak wielki 
autorytet, musiał mimowoli sprawiać 

na nas głębokie wrażenie, jednakże nie 

pozostawało nam już nic innego, jak 
stosować się do otrzymanych poleceń. 

Przyjeżdża do Warszawy. Na smut- 
ne obrazki pada pierwszy, ładny pio- 

mień słońca: 

Pierwsze wrażenie, jakie odniósłem, 

przejeżdżając przez miasto w drodze z 
dworca do Poselstwa Angielskiego, 

było to zdziwienie, wywołane normal- 
nym, codziennym nastrojem ludności. 
Ra ulicach ani śladu alarmu, czy pa- 
niki, tak, że nie było widać, iž wznio- 
sły trud służby wojskowej powołał do 
szeregu męską część narodu. Na uli- 
cach proporcja między spotykanemi rys namówił polskie władze wojskowe jm wówczas według krążą 

stowały gwałtownie przeciw udziela- 

niu Polakom pomocy w obronie ich 

kraju, tak przez wysyłanie wojska, jak 
i przez innego rodzaju zasiłki. „Huma- 

nitć* z dnia 7 sierpnia oświadcza: 

„Ari jednego człowieka, ani pół centy- 

ma, nic dla kapitalistycznej Polski!“ 

W Anglji nawet umiarkowani pzzywód 

cy polityczni — co zresztą wymownie 

przejawiło się na posiedzeniu Izby 

Gmin z dnia 10 sierpnia — о to się 

tylko troszczyii, by zachować pozory 

spokoju, bez względu na to, czy War- 

szawa upadnie a bolszewizm zwycięży. 

" Jakie były siły zmagających się 

stron: 

Władze rosyjskie i polskie poda- 

wały rozmaite. cyfry, -przedstawiają- 

ce liczbę walczących na obu frontach 

w kampanji 1920 roku. jednakże cyfry 

te były tak niepewne, a przesada ich 

tak oczywista, iż dane te nie wzbudza- 

ją żadnego zaufania. Przejrzawszy wie 

le wartościcwych dokumentów, odnio- 

słem przekonanie, że liczba szabel i 

bagnetów obu wojsk była mniej więcej 

równa i wynosiła w przybliżeniu 

150.000 jednostek po każdej z obu 

stron walczących. Z chwilą rozpoczę- 

cia się kontrofenzywy, czyli z dniem 

1 lipca, siły sowieckie były prawdope- 

dobnie liczniejsze, jednakże w miarę 

posuwania się w głąb Polski, malały 

one widocznie, podczas, gdy nowe za- 

ciągi polskie wzrastały coraz bardziej, 
zwłaszcza po rozpoczęciu odwrctu. We 

dług wszelkiego prawdopodobieństwa, 

siły sowieckie z dnia 1 lipca przewyż- 

szały siły polskie o 30.000 ludzi, jed- 

nakże w okresie 13 — 20 sierpnia Po- 

lacy z kołei byli liczniejsi od Rosjan, 

prawdopodobnie również o 30.000 jed- 
nostek. 

Ogólna liczba żołnierzy rosyjskich, 

wziętych do niewoli przez Polaków, 

wynosi 66.000, podCzas, gdy tę część 
armji sowieckiej, która przekroczyła 

granicę pruską i tam została rozbrojo- 

na, obliczają na 40.000 ludzi. Trudno 

powiedzieć coś pewnego o liczbie za- 

bitych i rannych po stronie rosyjskiej, 

natomiast straty polskie wynosiły 

50.000 zabitych i rannych w ciągu ca- 
łego okresu wałk 1920 roku. 

Poczem następują notatki, pisane z 

przebiegu wojny. Ž 

Henrys przebywa w Warszawie od 

dłuższego czasu i najwidoczniej nie 
potrafił zaskarbić sobie powagi i pre- 

stiżu u Rządu Polskiego. jest on, jak 

mówią, pod zupełnym wpływem Pił- 

sudskiego, co zaś do Misji Francuskiej, 

to powiadają, że nie osiągnęła ona w 

Polsce pod żadńym względem tego po- 
wodzenia, jakie zdobyły sobie Misje 

Francuskie w innych krajach. :Opowia- 

dają również, że właśnie generał Hen- 

na Syberji i wiele miesięcy spędzonych 

z rozmaitych przyczyn w różnych wię- 

zieniach rosyjskich. Gozący patrjota, 

człowiek ogromnej odwagi i siły cha- 

rakteru. Do ortedoksyjnych metod w 
sprawach wojskowych i w polityce od- 
nosi się sceptycznie, — miłuje nie- 

bezpieczeństwo, puls jego bije normal- 

nie tylkó wtedy, gdy grozi mu osobi- 
ście klęska, — w innych wypadkach 

puls nie przekracza czterdziestu ude- 

rzeń na minutę. Powierzchowność tak 

uderzająca, że niemal teatralna. Nie 

kcpjuje wszystkich cywilizowanych 

zwyczajów obcowania, będąc za to 

wspaniałym typem nachmurzonego ge- 

njusza. Twierdzi on, iż w obecnej woj-. 
nie jego mietody strategiczne, nieuży- 

wane dotychczas i niezgodne z pod- 

ręcznikami sztuki wojennej, stosowa- 

ne były z niezmiennem powcdzeniem. 

lisynuują mu, iż prócz niebezpie- 
czeństw, kocha się on w podstępach, — 
jako rewolucjonista z usposobienia i 
dzięki życiowym okolicznościom prze- 
jawia wrodzoną skłonność do tajnych 
i okrężnych działań. W obecnych wa- 
runkach nie ułatwia to pracy naszej 
Misji. Uzgodnienie spokojnych, peł- 
nych ładu metod organizacyjnych, tak 
charakterystycznych dla Weyganda, z 
dziką taktyką konspiratora, byłego 
przywódcy nieregularnej masy po- 
wstańców, zdawało się prawie niemo- 
żliwe. 

Ministrowie polscy, powołani, teo- 
retycznie rzecz biorąc, do udzielania 
rąd Naczelnikowi Państwa, posiadają 
w rzeczywistości mały wpływ i nikły 
autorytet. W ostateczności Piłsudski 
działa wręcz przeciwnie z życzeniem 
swych doradców. 

Znamiennem jest, iż Marszałek Pit- 
sudski odnosi zawsze zupełną przewa- 
ge moralną nad zagranicznymi wojsko 
wymi, którzy się z nim stykają. Gene- 
rał Henrys uwielbia go, a szef Brytyj- 
skiej Misji Wojskowej, generał Carten 
de Wiart, człowiek odznaczający się 
niezależnością wygłaszanych poglą- 
dów, oczarowany był tym przedziw- 
nym: fenomenem polskim. 

Trudnoby odpowiedzieć do ja- 
kiej partji politycznej należy Piłsudski. 
W pierwszych latach karjery uważa- 
ny za socjalistę i bezwątpienia łączyły 
go ścisłe stosunki z przywódcami so- 
cjalistycznymi, nierzadko z najbardziej 
skrajnej lewicy. Siedem ' bowiem lat, 
spędzonych na Syberji każdego mogło- 
by przekonać o słuszności skrajnego 
socjalizmu. jednakże w _ listopadzie 
1918 roku, gdy był on już Głową Pań- 
stwa Polskiego i głównym jego objek- 

WARSZAWA, 12.11 (tel. własny). 
Dzisiejszy 16-ty dzień procesu zaczął się od 
gorącej dyskusji rniędzy prokuratorem a ©b- 
rońcą adw. Szurlejem. Mec, Szuriej prosi 
Sąd o niebadanie t.zw. świadków _ śląskich. 
P Korfanty nie jest na ławie oskarżonych, 
więc mie może się bronić, a poruszenie tych 
spraw przedłużyłoby tylko pracę. Sąd jednak 
postanawia, że badanie świadków t. zw. ślą- 
skich odbędzie się, ale w granicach spraw 
związanych z Centrolewem, az wyeliminowa 
niem -osoby Korfantego. 

Pierwszy zeznaje nadkom. Chomrań- 
ski, Na potok pytań ze strony obrony od- 
powiada krótko, często uznaje się za niekom 
petentnego. 

Drugi z kolei zeznaje świadek | an Kr u- 
pa z Drohobycza, Opowiada, że w połowie 
sierpnia dowiedział się, iż w Stryju odbędzie 
się konferencja z okazji wyborów do OKR. 
PPS. W konierencji miało wziąć udział 6 fu- 
dzi pod przewodnictwem -p. Barlickiego. 
Oskarżony Barlicki miał złożyć przed nimi 
relację z konierencji Centrolewu odbytej w 
Warszawie. Posei Barlicki miał powiedzieć, 
że niema obecnie zgody z rządem.i robotni- 
cy muszą być gotowi do objęcia rządów w 
swe ręce. Poseł Barlicki miał dałej oświad- 
czyć, że termgn ewent. wystąpienia zostanie 
wyznaczony w Warszawie. W następstwie 
tej akcji posła Barlickiego rozpoczął się ruch 
wśród członków PPS. W dosm robotniczym 
odbywały się zebrania milicjantów i star- 
szych członków TURa, 

Przewodniczący: A czy ćwiczenia 
się odbywały? — Owszem, ałe po rozwiąza- 
niu Sejmu wszystko ucichło. 

Przewodniczący: 
ływali do strajku? 

Świadek: Barlicki, miał powiedzieć, 
żeby wykorzystywać wszystkie strajki, dla- 
tego, że to robi utrudnienia rządowi. 

Prokurator Grabowski: Czy 
Pan może wskazać osobę, od której Pan się 
dowiedział o tej konferencji? — Świadek: 
Nie. 

— Czy ta osoba, która Pana informowała 

brała udział w konferencji? — R Miała in- 
formacje od jednego z uczestników. * 

Adis iau aas A czy ta trzecia 

osoba wymieniła Pana nazwisko tej osoby, 

ed której informacje pochodzą? Tak, ale 
pod tajemnicą służbową. To jest mój konii- 
dent, a ja go zdradzić nie mogę. Е 

Adw, Berenson: Može Pan powie w 
takim razie, kto brał udział w tej konieren- 

cji. 7 

Czy nie nawo- 

Świadek wymienia kilka nazwisk. 
Adw. Berenson: A skąd Panu w 

Drohobyczu przyszło zajmować się konie- 

rencją w Stryju? — U mnie mieszkają dwaj 

uczestnicy. 2 

Adw, Berenson: A kto taki? — Ha- 

łuch i Bocian. 8 

Adw. Berenson: Dziękuję Panu za 

te informacje. To tyłko chciałem wiedzieć. 

Świadek stoi zakłopotany, Na sali powszech 
ny śmiech. WA 

Następny świadek Stanisław Rycz- 
kowski, naczelnik Wydz. Bezpieczeństwa 
w Katowicach. 

Przewodniczący: Czy wie Pan 
coś o kongresie Centrolewu? — Wiadomości 
© kongresie Centrolewu ukazały się na tere- 
nie Górnego Śląska w czerwcu 1930 r. Teraz 
mówi Świadek o działalności PPS na Gór- 
nym Śląsku i o Chadecji Śląskiej, 

Przewodniczący: Jaki jest stosu- 
A „Chadecji Śląskiej do Chadecji Warszaw- 
skiej. 

— Chadecja na Śląsku była niezależna. 
— A czy uzgadniają linię swego postępo- 

wania? — Tego nie wiem. 
— A; czy świadek miał informacje, jakie 

przemówienia wygłaszano na wiecach? ° 
— Wiem, że przemawiał Stępka, Korfan- 

ty i z PPS zdaje się Burek. 
— Jaki charakter miały te przemówienia? 

— Bardzo ostry, Mówiono o akcji strajkowej 
i że nie należy cofać się przed niczem, byłe 
zmusić rząd do ustąpienia. 

Adwokat: Czy Pan miał okėlnik Cen- ki 
trolewu, który miał zorganizować marsz na 
Katowice? — Świadek nie może sobie przy- 
pomnieć, 

Następnie staje przed Sądem  swiadek 
Marcin Łachecki, sekretarz Związku 
Zawodowego Robotników Przenzysiu Drzew 
nego. 

— Czy świadek należy do PPS — zapy- 
tuje przewodniczący. — Tak, 

Co świadkow: wiadomo o otrzymaniu 
500 mk. niem. przez Związek Drzewny od 
Międzynarodówki? — W grudniu ub. r, о- 
trzymałem 500 mk. niemieckich od między. 
narodowego Związku Drzewnego. к 

Przewodniczący: Na skutek cze- 
go. Świadek: Na skutek wysłanego spra- 
mwozdania į na skutek prośby, żeby anulowa- 
li nam wkładki czionkowskie do Związku za 
rok 1927—28 i 1929. 

Przewodniczący: A dlaczego oni 
przesłali te pieniądze? Świadek: Bo zro- 
zumieli, że u nas jest ciężki kryzys i bezro- 
bocie. 

Przewodniczący: 
przysłali te pieniądze? 

Świadek. Tylko raz. Teraz spodziewa- 
my się.znów pieniędzy, bo kryzys pogłębił 
się. 

Prokurator Rauze: Czy Pan jest 
sekretarzem Związku tylko w Krakowie, czy 
w Centralnym Związku Drzewnym w całej 
Polsce? — W Centralnym, 

— A gdzie się mieści Centrala Międzyna- 
rodowa? — W Berlinie, przedtem była w 
Amsterdamie. Świadek ustala następnie, że w 
statucie międzynarodówki jest punkt, że mu- 
si przyjść z pomocą związkom, które do niej 
należą w razie ciężkiej sytuacji i bezrobocia. 

Następnie zeznaje świadek Marjam 
Grzesiak, komendant posterunku 

Czy raz tylko 

w 

(TAKTINIS TTINPAIO 

Jedną z końcowych uwag  vicehra- 

biego Abernona specjalnie, zdaniem 

naszem, zasługuje na podkreślenie, jak- 

„ kolwiek mało jest ludzi w Polsce, któ- 

rzy się zechcą nad tem zastanawiać: 

Na pierwszych stronicach tej książ- 

ki, wyłuszczyłem powody, dla których 

warto bezstronnie zbadać całą kamipa- 

nję nad Wisłą, szczególnie zaś decy- 

dującą w tej kampanji, Bitwę pod War 

szawą. Chociaż to, co powiem teraz, 

wydać się może idealizowaniem jako- 

wemś, albo utopją zpunktu widzenia 

tradycyjnych, zakorzenionych przesą- 

dów, niemniej jednak pragnę koniecz- 

nie dodać do poprzednich wywodów 

wpływowych przywódców  Partji Ko- 

munistycznej w Moskwie, podkreślają 

szczególnie fakt, że pokój obecny uwa- 

żany jest w Rosji za coś przejściowe- 

go. Bolszewiey traktują go, jako chwi 
lowa przerwę, jako  „„międzyczas* i 

wypoczynek przed nadchodzącą wojną. 

Pewnem jest także, że skoro wojna 

nadejdzie, będzie ona „integralną“. To 

ostatnie słowo bardzo jest teraz w mo- 

dzie w Sowietach i oznacza wszelkie- 

go rodzaju narzędzie zniszczenia, 

mniejsza z tem, czy słuszne, czy opar- 

te na bezprawiu. Użyje tedy Rosja 

wszelkich sposobów i wszystkich dróg, 

wiodących do podstępnego wywoła- 
tem, co było spełnieniem jednej z jego jeden jeszcze argument, a mianowicie, nia wojny. Bolszewizm jest w dalszym 

osobistych ambicyj, odwiedziła go de- 
legacja socjalistów, witając w nim to- 
warzysza Piłsudskiego. Odpowiedział 

kobietami i mężczyznami wydawała się do nierozważnej ofenzywy wiosennej stowach następujących: 
prawie normalną. Jedynem zjawiskiem 
niezwykłem były liczne pzocesje reli- Tozmaitsze niepoważne wymówki, prag waszym „towarzyszem*. jechaliśmy z leci oba narody. Najpilniejszem zada- tak będzie, to stanie się to nietyle dzię- 

katastrofalny początku w tym samym kierunku, w niem dyplomacji europejskiej, jest о- ki militarnej sile Sowietów i nie dzię- _ gijne. Z powodu nich, musieliśmy za- 
*trzymywać się przy każdym niemal 
zbiegu ulic. 

' Natomiast echa, dochodzące ż za- 
granicy nie są dla Polsk: pomyślne. 

jest antypolsko nastrojona. 

1920 roku, obecnie zaś wyszukuje naj- 

nąc wytłumaczyć niemi 

bieg rzeczy. 

skiego: M 

— Panowie, nie jestem już więcej 

że pożądaną, a nawet konieczną, dla 

uniknięcia najcięższych trudności w 

budowie pokoju światowego, jest po- 

i Polski, i usunięcie owej zapalczywo- 

ści i nienawiści, jatrzących od tylu stu- 

ciągu nieubłaganym wrogiem cywiliza- 

cji. 

Być może, iż doktryna komunistycz 

j wersji w prawa wzajemnych stosunków Niemiec na odparta zbrojną ręką w 1920 roku, 

rozerwie i zniszczy ostatecznie to, co 

tak pragnie zniweczyć. jeżeli jednak 

` tym samym tramwaju pomalowanym siągnięcie jakiegoś pojednania wzdłuż ki propagandzie , chociaż jest ona roz- 
Charakterystyka Marszałka Piłsud- ha czerwono, jednakże ja wysiadłem niemieckiej wschodniej granicy. Opinja rzutna i wytrwała, lecz tylko przez roz- 

zeń na stacji, która nazywała się „Nie- Niemiec uznać musi bezwzględnie i ko- dwcjenie wśród jej przeciwników, oraz 
Warszawa, 28 lipca 1920 reku. Do- podlegtošcią Pols! i', wy zaś dalej je- niecznie, że siła polska stanowi zaporę przez wielkie niedołęstwo, przejawia- 

Lewica społeczna wszystkich krajów minującą tu osóbistością jest bez- dziecie, aż do stacji, zwanej Socjaliz- przeciw komunizmowi i może być uwa jące się w zwalczaniu gospodarczego 
sprzecznie Marszałek Piłsudski, Gło- - mem. Towarzyszą wam moje najlepsze żana za podstawowy czynnik pokoju przesilenia, które dzisiaj tak hańbi in- 

Zarówno we Francji, jak i w Anglji, wa Państwa i Naczelny Wódz Armii. życzenia, lecz bądźcie tak grzeczni i w Europie. 
skrajnie socjalistyczne partje zaprote- Zdumiewająca karjera: — siedem lat nazywajcie mnie „panem“. 

wiem trzy utwory: „Pieśń przerwaną” stwa polskiego. Podniosły nastrój pa- Nunie Młodziejowskiej. Gdy w roku stjumy i rekwizyty, nie wyłączając ko- Towarzystwa popierania polskiej sztu- 

nował w ciągu całego widowiska. Okla 1910-tym władze administracyjne prze stjumów, będących w części własno- ki scenicznej. 
skom i powitaniom — nie było końca. znaczyły gmach po-ratuszowy — tea- ścią aktorów. 
Barwny korowód kwiecia, podawane- trowi rosyjskiemu, Tow. popierania pol 

25-lecie stałego teatru 
polskiego w Wilnie 

! W dniu 17 paždziernika 1906 r. 
otwarły się podwoje stałego Teatru 
Polskiego w Wilnie. ‹ 

Dwadzieścia pięć lat upłynęło od 
czasu, kiedy przybytek sztuki polskiej, 
opromieniony świetną tradycją, znowu 
jaśnieć począł na horyzoncie Wilna. 

Po latach ucisku i niewoli, przecho- 
_dząc rozmaite razy rozwoju, tea- 

tr polski przetrwał aż do dnia dzi- 
„ siejszego. 

1 chociaż oblicze dawnego, przed- 
wojennego Wilna zmieniło się do nie- * 
poznania, jednak każdy zdaje sobie 
sprawę, że niezmiernie ważnym ośrod 
kiem polskości Wilna, był ówczesny 
teatr polski. — 

Trwałe podwaliny teatrowi dała 
_ wskrzesicielka sceny polskiej p. Nuna 
- Młodziejowska. 

Przez cztery lata blisko, utrzymy- 
wała własnym sumptem teatr polski, 
stworzyła świetny zespół, podniosła 
poziom artystyczny widowiska i rozta- 
czała w Wilnie atmosferę prawdziwej 
Sztuki. 

Pierwsze inauguracyjne  przedsta- 
__ wienie odbyło się w teatrze miejskim 

w gmachu po-ratuszowym 4 (17) paź- 
dziernika 1906 r. Program tego wido- 

wiska był urozmaicony, zawierał bo- 

E. Orzeszkowej, „Pan Benet* A, Fre- 
dry i jeden akt z „Mazepy* J. Słowac- 
kiego. 

  Młodziejowska w roli Lili Wenedy. 

Publiczność doszczętnie zapełniła 
stosunkowo niewielką widzownię. By- 
ła tam zgromadzona elita społeczeń- 

go na scenę artystom, — ciągnął się skiej Sztuki scenicznej, w porozumieniu .jowskiej byli otaczani przez 
przez całą salę. 

Pierwsze przedstawienie 
wiło głębokie, niezatarte wrażenie. 

Po przedstawieniu odbył się w sa- 
lonach Klubu Szlacheckiego ratit. W 
nadwyraz przyjemnej atmosferze spę- 
dzono godzin kilka, nawiązując nici 
serdecznej przyjaźni z całym zespołem 
artystycznym. 

Wielkie znaczenie w rozwoju ży- 
cia teatralnego miało wówczas Towarzy 
stwo popierania polskiej sztuki scenicz 
nej. Założone w 1908 r. Towarzystwo 
to miało na celu współdziałanie roz- 
wojowi polskiej sztuki scenicznej i tea- 
tralnej w Wilnie, tudzież podniesienie 
poziomu kultury estetycznej wśród spo 
łeczeństwa miejscowego. 

Zasoby swe materjalne Towarzy- 
stwo czerpało wyłącznie ze składek 
członkowskich i ofiarności publicznej. 
Ponieważ wówczas Teatr polski nie: 
otrzymywał żadnej pomocy  finanso- 
wej, Tow. popierania polskiej sztuki 
scenicznej, zasilało w miarę potrzeby 
Dyrekcje teatralne. Członków rzeczy- 
wistych, w pierwszym roku swego 
istnienia, T-wo liczyło 223 osób. 
Tytuł członka honorowego 
nej wskrzesicielce 

Ostatnio wygłoszone przemówienia 

teligencję zachodniego świata. 

  

Artyści zespołu p. Nuny  Młodzie- 
społe- 

Przeworsku. Oświadcza, że w sali Sokoła we 
wrześniu ub. roku odbył się wiec za zapro- 
szeniami, o którym relację złożył niejaki 
Władysław Pytlak. Świadek -nic sobie nie 
przypomina, o czem Pytlak mu  mełdował, 
wobec czego świadek Grzesiak zostaje zwol- 
niony przez Sąd. 

Zaczyna zeznawać informator Grzesiaka, 
Władysław Pytlak, który siedział pod 
czas tego zebrania w Przeworsku, zą drew- 
nianemi drzwiami, 

Adw. Szurlej: Czy Pan cz raport, 
jaki składała PORCJA: я о 

Pytlak: Czytałem. 
Adw. Szurlej: Czy Pan badał każde 

słowo. 
‚ Świadek: Treść odpowiadała temu, co 

styszałem. 
Adw. Szurlej: Czy w tych warunkach 

w jakich Pan słuchał może Pan gwaranto- 
wać za ścisłość? 

Świadek: Za zupełną ścisłość nie. 
Adw. Rudziński: Czy Pan należy 

do jakiej partji? Świadek z początku się wa- 
ha, potem oświadcza do Bezpartyjnego Bio- 

tł, 
Następny świadek Aleksander Stan- 

kiewicz, aspirant policji do niedawna w 
Częstochowie, obecnie w Kielcach, Recytuje 
zeznania jednym tchem, jak lekcję. Prowa- 
dząc przez szereg lat wywiad ustalił, že od | 
konca 1926 r, PPS zaczęła sięustosunkowy- 
wać do rządu nieprzychylnie, Purzak mówił 
© łamaniu konstytucji i o tem, że cały bud- 
żet idzie na policję. Z kolei świadek opowia- 
da szeroko O sprawie Kostrzewskiego i u- 
trzymuje powołując się ciągle na swoich in- 
formatorów, że PPS była dokładnie o zamie- 
rzenem zabiciu komisarza Kasy Chorych po- 
wiadomiona i że morderstwa tego dokonała 
partja. W 1926 r. podczas zamachu majowe- 
go socjaliści mieli wysadzić most, aby nie 
przepuścić dywizji podhalańskiej, która szła 
na pomoc rządowi, 

Z kolei adw. Honigwili domaga się 
od świadka podania nazwisk tych informato- 
rów, na których ciągle się powoływał $wia- 
dek odmawia podania nazwisk. Również 
przewodniczący wniosek obrońcy pozostawia 
bez odpowiedzi, 
„Na | tem 9 godz. 2-ej zarządzono przerwę. 

Dalej zeznaje świadek Wł.adysław 
Skiba, komendant posterunku w Trzebini. 
Był na wiecu posła Kwapińskiego w Ciężko- 
wicach. Kwapiński obrażał Marszałka Piłsud- 
skiego 1 wezwał zebranych, by na dane На- 
sło rozbroili posterunki policyjne, opanowali 
dworce kolejowe i urzędy pocztowe, Świa- 
dek przemówienie to słyszał stojąc za drzwia 
mi, lokalu, 

Świadek Feliks Zygner, komisarz po 
liejj w Łowiczu, podaje, że dnia 31 sierpnia 
1930 r. odbył się w Łowiczu powiatowy zjazd 
Centrolewu. Najpierw odbył się na rynku 
wiec, na który organizatorzy nie mieli pozwo 
lenia starosty, wobec czego policja wiec ten 
rozproszyła, Zgromadzeni udali się do Domu 
Ludowego i usiłowali odbyć zebranie na 
podwórzu, ale w interesie bezpieczeństwa pu 
blicznego starosta zakazał j tego zebrania. 
Gdy policja oznajmiła decyzję starosty posło 
wi Śledzińskiemu, to ten oświadczył, że mi- 
mo to zgromadzenie odbędzie się. Przystąpio 
no do rozjraszania tłumu, a wówczas padło 
z Humu kilka strzałów, które zabiły kilku 
funkcjonarjuszów. 

Następni świadkowie również mówią o 
tem zebraniu w Łowiczu, Są to najczęściej 
funkcjonarjusze policji, 

Stanisław  Matewicz, urzędnik 
Starostwa w Łowiczu, był obecny na wiecu 
oskarżonego Ciołkosza w kwietniu ub. r. 
Oskarżony atakował rząd. Całe jego prze- 
mówienie było podburzające, Mimo to jednak 
wiec nie został rozwiązany, 

Świadek Franciszek Koprow- 
ski, wywiadowca policji w Białymstoku, był 
jesienią 1928 r. na wiecach posła Dubois. 
Dubois na jednym z wieców mówił o historji 
PPS, następnie mówca napiętnował naduży- 
cia wyborcze i przytoczył kilka drastycznych 
przykładów, między innemi Dubois powie- 
dział: Widziałem złodziei, którzy kradii dużo, 
ale żeby kradli głosy ludzkie, to dopiero te- 
raz przy tych wyborach widziałem. 

Świadek Tomasz Górak, wywiadow 
ca w Białymstoku, był w OC 1928 ro 
ku na wiecu posła Dubois, który oświadczył, 
że Piłsudski połączył się z burżuazją przeciw 
ko klasie robotniczej i oświadczył, że gdy 
PPS będzie obchodzić 20-lecie niepodległo- 
ści, to wtedy będzie w Polsce rząd robotni- 
*'czo-chłopski. 

Świadek Józef Malinowski w 
1929 r. był kierownikiem komisarjatu w Tar 
nowie, 0) da o akcji posła Witosa od 
r. 1926, kiedy to Witos rozpoczął agitację 
przeciw rządowi. Następnie świadek szczegó 
łowo opowiada o rozwiązaniu na  polecenie 
starosty zebrania, zwołanego przez Witosa 
w październiku 1927 r., jako nielegalnego. 

Następny świadek Piotr Zadrożny, 
przodownik policji w Białymstoku, mówił o 
pewnym wiecu posła Dubois, który mówił 
o nadużyciach wyborczych, 

Na tem rozprawę zakończono. 

Teatr Nuny Młodziejowskiej w cią- 
gu swej działalności grywał w trzech 
gmachach: po-ratuszowym, w sali 

z magistratem m. Wilna, przeniosła te- czeństwo wileńskie specjalnie troskli- miejskiej i w ogrodzie po-Bernardyń- 

nej i odpowiednio przerobionej sali 

  

pozosta- atr polski do specjalnie przystosowa- wą opieką. Modne wówczas benefisy skim. о 
ściągały do teatru tłumy publiczności. 

Lilla Weneda na scenie wileńskiej. 

mi eįskia) 
r. 1910-tym pożar doszczętnie 

Benefisanci zaś otrzymywali, w do- 
wód uznania dla talentu, cenne upo- 

Pozostały po wystawie pawilon 
główny, został kosztem N. Młodziejow 

„skiej przerobiony całkowicie na teatr, 
a następnie ofiarowany miastu. _ 

Repertuar teatru składał się z 

utworów scenicznych 0 różnorodnym 
charakterze. 

Obok sztuk poważnych, mających 

wartość literacką, widzimy lekką ko- 
medję, farsę, a nawet operetkę. Tak 
urozmaicony repertuar mógł dogodzić 
rozmaitym warstwom publiczności. 

Szerszą publiczność, przyzwyczajo- 

ną do Teatru Rosyjskiego — trzeba 
było stopniowo zdobywać. W tym ce- 
lu urządzane były specjalne widowiska 
popularne, zakupywane  TyCzaltowo 
przez Zarząd Towarzystwa popierania 

sceny. ; 
W okresie bytności teatru N. Mło- 

dziejowskiej ujrzeliśmy cały szereg ar- 
cydzieł literatury polskiej i zagranicz- 
nej w pięknej oprawie dekoracyjnej  . 

Przypomnę tu następujące utwo- 
ry, wystawione z wielkim nakładem 
kosztów i pracy!: 

„Dziady“, „Wesele“, „Eros i Psy- 
nadano ofiar zniszczył wnętrze tej sali. Pastwą pło- minki. Inicjatywa w tym względzie za- che*,  „Mazepa“, „Nowa Dejanira“, 

sceny polskiej p. mieni padły wszystkie dekoracje, ko- wsze spoczywała w rękach Zarządu „ Balladyna”, „Horsztyūski“,  „Žioi 
a 26.



Głosy Czytelników. 

LUDZIE ZAPOMNIANI 
Na pograniczu powiatów  Nieświeskiego 

i Stołpeckiego w gm. Horodziejskiej leży 
osiedle Rajowszczyzna, ongiś zaścianek szla- 

checki, należący do nielicznych bastjonów 
polskości i wiary katolickiej, rozsianych na 
rubieżach Rzeczypospolitej. 

Rajowszczyzna należy do liczby tych, co 
przez półtora wieku niewoli, dzięki zacho- 
waniu tradycji, przywiązani do wiary swych 
ojców i polskości przetrwały, ucisk, szyka- 
ny i prześladowania zaborców, z pokolenia 
na pokolenie przekazywar:o miłość ojczyzny 
i wiarę katolicką, która była tym cementem, 

spajającym ludność polską i czyniła ją od- 

porną na wszelkie zakusy zaborców. W cza- 

sach niewoli uczono się mowy polskiej w 

zakonspirowanych szkołach przez  nauczy- 

cieti z „Bożej łaski". 
Nauka polegała na rauczeniu się czyta- 

nia odrazu na książce do nabożeństwa, a w 

nielicznych wypadkach pisania i rachunków, 

co stanowiło całkowity zakres nauki starsze 

go, przedwojennego pokolenia. 

Po odzyskaniu niepodległości zdawałoby 

się, że Rajowszczyzna przyobleczona zosta- 

nie w inną szatę, a przez oświatę i postęp 

kultury, będzie stanowiło trwalszy bastjon 

polskości na kresach wschodnich. 

Lecz niestety, z przykrością należy skon 

statować, że Polska współczesna zapomniała 

o tych ludziach, którym coś nie coś powin- 

na zawdzięczać z czasów niewoli. 

W 13 latach istnienia państwowości pol- 

skiej na kresach, Rajowszczyzna zepchnięta 

została w strefę zaniedbania i zapomnienia, 

przedewszystkiem pod względem oświaty. 

Umiejących czytać i to jedynie na „książce 

do nabożeństwa, spotyka się :udzi star- 

szych, pokolenie młodsze stanowi całkowiity 

analfabetyzm, nietylko w wieku szkolnym, 

lecz ; starsze, w wieku poborowym, które 

idąc do wojska, przedstawia bardzo ciężki 

i niewdzięczny elemeńt w czasach _współ- 

czesnych, gdy technika wojenna przekroczyła 

nawet oczekiwania ludzkie. 

Element rdzennie polski na Kresach, zdo- 

ła spełnić swe zadanie i pokładane w nim 

nadzieje, tylko wówczas, gdy analfabetyzm, 

a z nim ciemnota i zacofanie przestanie ist- 

nięć, a miejsce to zajmie oświata ipostęp — 

signum temporis. 
grozy rzeczy jest spowodowa- 

ny brakiem szkoły i nauczyciela, któryby 

niósł kaganiec oświaty w ciemną i zapomn.a 

ną plaeówkę polską na Kresach. | i 

Brak szkoly sv Rajowszczyžniė jest nie- 

do darowania odnośnym czynnikom, pieczy 

których powierzona jest oświata — najpo- 

tężniejszy środek — kultury. M a 

W Rajowszczyźnie i najbiiższych osie- 

dlach zrajduje się koło 50 dzieci w wieku 

szkolnym. Miejscowa ludność wyraziła zgo- 

dę udzielenia bezpłatnego lokalu, a nawet 

mieszkania. i utrzymania dla nauczyciela, pro 

s. jedynie o nauczyciela „tylko dobrego, 

gdyż wiełe jest nauczycieli. takich, że dzie- 

ci po kilku latach nauki nie umieją abeca- 

@а 1 zliczyć do stu“. 

Uważam sprawę za ważną, palącą, nie- 

cierpiącą zwłoki, Wiemy, że odnośne CZyn- 

niki wezmą powyższe pod uwagę, wyciągną 

odpowednie wnioski i poczynią kroki w ce- 

lu utrwalenia polskości i państwowości pol- 

skiej na granitowych fundamentach. 

Z powodu braku szkoły a przez to ziek- 

ceważenie elementu polskiego, ludność Ra- 

jowszczyzny jest rozgoryczona i czuje żal ‹ 

Polski, wyśnionej w czasach mroków nie- 

woli, do Polski — Matki. , 8 

* Więc niech nie będzie ona dla swych 

wiernych, przywiązanych i wiytrwałych dzie 

| ci macochą. EN 

LIST DO REDAKCJI 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Proszę o umieszczenie w poczytnem Pań 

skiem piśmie oświadczenia następującej tre- 

SCI: 

W N-rze z dnia 12 listopada 1931 r. „Ga- 

zety Wileńskiej” pod tytułem „Uchwały zgro 

'madzenia poselsko - senatorskiego“ zostala 

podana wiadomošė, jakoby na zgromadzeniit 

poselsko-senatorskiem BBWR ;postanowio- 

no zwrócić się do władz centralnych z wnio- 

skiem o poczynienie radykalnych zmian per- 

sonalnych na kierowniczych stanowiskach 

administracji panstwowej w Wilnie". 

Niniejszym oświadczam, że o żadnych 

zmianach personalnych ani na kierowniczych, 

ani na jakichkolwiek innych stanowiskach 

administracji państwowej zgromadzenie po- 

słów i senatorów nie obradowało, ani też nie 

uchwalijo zwrócenie się do władz centralnych 

z żadnym tego rodzaju wnioskiem. 

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego powa- 
żania. 

  

  

Witold Abramowicz 
Prczes Koia Regjonainego Posłów i Se- 

natorów BBWR. 

      

   

    

    

PIĄTEK 

Dziś 13 

Stanisława K. * 
Jūtro 86; 

Józetata 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU ME TEO 

ROLOGICZNEGO -U$.8. W WILNIE 

Z dnia 12 listopada 1931 r. 
Ciśnienie średnie 756. 

Temperatura średnia --5. 

Temperatura najwyższa 8. 

Temperatura najniższa -+4. 

Opad w mm. 0,9. 

W iatr: Cisza. 

Tendencja barom.: wzrost, ciśn. 

Uwagi: mglisto. 

W.s.£ 6 m 40 

3 m. 26 

SZKOLNA 
— Konierencja dyrektorów szkół pań- 

stwowych, — W związku z wypadkami о- 
statnich dni odbyła się w dniu wczorajszym 
w Kuratorjum Wileńskiego Okręgu Szkolne- 
go konferencja dyrektorów państwowych 
gimnazjów i szkół zawodowych, z udziałem 
inspektora szkolnego m. Wilna. Dyrektoro- 
wwie otrzymali polecenie zwrócenia najbacz- 
niejszej uwagi w tym kierunku, ażeby mło- 
dzież szkolną ustrzec od kontaktu z ulicą. 
Między innemi wydano zarządzenie, wzbra- 
niające uczniom gimnazjów i szkół powszech 
nych_przebywania na ulicach po _ godzinie 
5-ej wieczorem, zaś uczniom szkół zawodo 
wych po gedzinie 6-ej wieczór. Zarządzenie 
to obowiązywać ma do 21 b. m. Wobec tych 
uczniów, których udział w ekscesach zostanie 
stwierdzony, będą wyciągnięte odpowiednie 
konsekwencje. 

WOJSKOWA 
— Pułk. Dobaczewski wyjechał, Na czas 

wyjazdu z Wilna p. płk. dr. E. Dobaczewskie 
go został mianowany do pełnienia obowiąz- 
ków urzędującego wiceprezesa Zarządu Wo- 
jewódzkiego Związku Peowiaków na okręg 
wileński p. Pokrzewiński. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 13 

bm. odbędzie się w lokalu przy ul. Przejazd 
nr. 12, l4-te zebranie K!ubu Włóczęgów 

Senjorów. Na porządku dzienym sprawy bie 
żące oraz referat p. K. Leczyckiego pt. „SY- 
tuacja na Łotwie”. Goście mile widziani. Po 
czątek o godzinie 19 m 30. 

— Odczyt dr. Janiny Klawe. W dniu 
14 Isitopada r.b. o godz. 18 w lokalu państw. 
Średniej szkoły przemysłowo-handłowej im. 
E. Dmochowskiej — przy ul. Wileńskiej 
Nr. 10 — III piętro. Dr. Janina Klawe wy- 
głos: odczyt na temat „Jak zastosować współ 
częsne kierunki sauczania do  poszczegól- 
nych przedmiotėwi“. 

Odczyt zorganizowany będzie staraniem 
Sekcji Metodycznej Przedmiotów  Handlo- 
wych Wileńskiego Koła 
Naucz. Szkół Zawodowych. 

Wstęp dła członków bezpłatny. 
miłe widziani, 

— Popularna akademja. — W niedzielę 

dnia 15 bm., o godzinie 13, odbędzie się w 
sali miejskiej akademja popularna ku uczcze- 
niu 13-ej rocznicy odzyskania neipodległości. 
Akademię urządzają Stowarzyszenie Rezer- 
wistów i Byłych Wojskowych, Związek Strze 
lecki, Przysposobienie Wojskowe  Pocztow- 
ców. į 

Akademję zagai prezes Federacji Woje- 

Stowarzyszenia 

Goście 

wódzkiej dr. Góra, poczem nastąpią przemó- | 

wienia okolicznościowe i część koncertowa, 
przy udziale chóru Echa, pocztowej  orkie- 
stry symfonicznej itd. Wstęp bezpłatny. 

RÓŻNE 

— Piętnasta rocznica śmierci Hen- 

ryka Sienkiewicza. W przyszłą niedzie 

lę, dnia 15 listopada, przypada 15-ta 

rocznica śmierci Henryka  Sienkiewi- 
cza, jednego z pierwszych założycieli 
Polskiej Macierzy Szkolnej. Ku uczcze 
niu zasług Wielkiego Obywatela i Pi- 
sarza, p. Minister Spraw  Wewnętrz- 
nych pozwolił na całym obszarze Rze- 
czypospolitej Polskim  Towarzystwom 
Oświatowym urządzać kwesty i inne 
imprezy dochodowe na cele oświaty 
pozaszkolnej. Zarząd Centralny Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej Z. W. prosi. 
wobec powyższego polskie społeczeń- 
stwo w Wilnie o łaskawe składanie o- 
fiar w niedzielę, dnia 15.11 na powyż- 
szy ceł do puszek, które ofiarne oby- 

KDOS TATSIA STT ISSN 

czaszka”, „Sen srebrny Salomei", „Kom ru i kierowali ukształtowaniem się 
rad Wallenrod", „Barbara Radziwił- 
łówna”, „Sen nocy letniej“, „Otello“, 

„Romeo i Julja*, „Król Lear" i wiele in. 
Ewenementem w życiu teatralnem 

Wilna, było wystawienie „Lili Wene- 
dy“ w przepięknej inscenizacji i deko- 
racjach prof. Ferdynanda  Ruszczyca. 
Premjera tego arcydzieła odbyła się w 
teatrze letnim w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim — 2 czerwca 1902 r. 

Naogół teatr N. Młodziejowskiej w 
czasie swej bytności w Wilnie dał 834 

' przedstawienia. Ostatnie pożegnalne 
_ przedstawienie odbyło się 28 lutego 

"1910 r. w sali miejskiej. 
W dniu tym wystawiono „Wesele* 

S. Wyspiańskiego. Specjalny komitet, 
Wyłoniony ze społeczeństwa wileńskie 
80, dla uczczenia zasług N. Młodzie- 
jowskiej, złożył w. darze, jako pamiąt- 

_ kę od Wilna, model teatru letniego, 
_ wykonany ze srebra, według projektu 

prof. Ferdynanda Ruszczyca. 
rawdziwie artystyczny ten mi- 

nek, był poniekąd symbolem, ia duda 
„nė Pracy, jaką osiągnęta na polu arty- 

stycznem niezmordowana, wielka pio- 
nerka i wskrzesicielka Sceny polskiej 

+ Nuna Młodziejowska. 

A Nie mała trudności miała do prze- 

  

zwyciężenia, czy to w postaci częstych, 
zatargów Z cenzurą rosyjską, Czy zwal 
czając obojętność do Teatru pewnych 

) czynników, którzy wówczas stali u ste 

spraw teatralnych. Dość powiedzieć, — 

że szukano„zmian. 
I aczkofwiek, pożegnanie N. Mło- 

jowskiej, było nadwyraz serdeczne, 
jednak pozostał w Niej szczery żal, że 
nikt ze społeczeństwa, nawet w formie 
najbardziej oględnej, nie rzucił jej słów 
ka z propozycją pozostania w Wilnie 
i kontynuowania tak świetnie rozpoczę 
tego dzieła. 

, Trzeba z bólem wielkim i wstydem 
przyznać, że dotychczasowi zasłużeni 
pionerzy Sceny polskiej w Wilnie, 
Młodziejowska, Popławski, Oranowski, 
Strycharski, Baranowski, 
Rychłowski, po wytężonej pracy w 
kierunku szerzenia słowa polskiego i 

mowy ojczystej, po wielkich zmaga- 
niach się finansowych,  doprowadza- 

jących ich częstokroć do ruiny ma- 
terjalnej, — przechodzą tak szybko 
w zapomnienie, bez słowa uznania za 
ich czyny, bez słowa podzięki. 

Teraz właśnie, gdy ubiegło 25 lat 
działalności teatru polskiego w Wil- 
nie i na kresach, teraz, gdy powstaje 
specjalny komitet ku uczczeniu jubileu 
szu, należy zaprosić na ten obchód u- 
roczysty wszystkich dotychczasowych 
dyrektorów Teatru Wileńskiego, aby 
krok ten był dowodem pamięci, że 
pragniemy uczcić ich czyny i zasługi 
dla polskiej sztuki ojczystej w Wil- 
nie. ‚ Z. S. 

Repnik i "eS 
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KRONIKA 
watelki Wilna rozebraty miedzy sobą, 
by w ten sposób dopomóc Kołom Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej Z. W., utrzy- 
mującym na przedmieściach Wilna 
Domy Ludowe, czytelnie i ochrony 
dzienne. 

-— Odezwa do panów właścicieli domów. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wgląd- 
nięcie w czyste, schludne i należycie oświe- 
tlone utrzymanie sieni i klatek schodowych. 

Czystość to zdrowie tego rodzaju napisy 
powinny widnieć na wstępie do każdego do 
mu. 

Pamiętajmy: Wileńszczyzna jest krajem 
pięknym, krajem sportów zimowych. Wybie, 
ra się do nas i na zimę i na lato iwiele go- 
ści. Z Polski i ze Świata. 

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

prośby, która z pewnością jest również i 
życzeniem Panów, dziękujemy. 

_ Komisja Organizacyjna Z. P. D. 

— Samoopodatkowanie się na bez- 
robocie. Komitet do spraw bezrobocia 
podaje jako godny uwagi i naśladow- 
nictwa fakt samoopodatkowania się na 
terenie całego województwa poleskie- 
go, na rzecz bezrobotnych wszystkich 
bez wyjątku urzędników państwowych, 
samorządowych, oficerów i podoficerów 
oraz pracowników instytucyj o charak- 
terze publiczno - prawnym. Samooopo- 
datkowanie wynosi od pół do 1 proc. 
pełnych poborów za okres od 1 listo- 
pada r. b. do 1-go maja 1932 r. 

POCZTOWA. 
— Wilno — Wenezuela. Z dniem 

9 bm, wprowadzono ruch telefoniczny mię- 
dzy Wilnem a Marocay (Wenezuela). Opłata 
za trzyminutową rozmowę zwykłą w powyż 
szych relacjach wynosi 160 iranków. Roz-. 
mowy mogą być prowadzone tylko w dni 
powszechne od godziny 20 do 22 według 
czasu środkowo - europejskiego. Dopuszczo 
ne są państwowe i prywatne rozmowy zwy- | 
kie. 
  

  

W roku ubiegłym 1930-ym jedno z naj- 

kulturalniejszych państw Europy Beigja po- 

wołała znów do życia Loterję Państwową, 

skasowaną iam przed wielu laty, mianowicie 

w 1851-ym roku. 
Oto świadectwo niezbite, argument nie- 

odparty na dowód, jak ze wszech miar požy- 

teczną i konieczną dla państwa i społeczeń- 

stwa jest Loterja Państwowa. 

  

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. — Dziś, o g0- 

dzinie 8-ej wiecz. ukaże się po raz pierwszy 
„Dzień październikowy” ]. Kaisera w reży- 
serji Stanisławy Wysockiej, w oprawie de- 

koracyjnej pomysłu W. Makojnika i w wy- 

konaniu pp. Dunin-Rychłowskiej, Mareckiej, 
Glińskiego, Jaśkiewicza i Loedla. Dzisiejsza 

premjera stanie się niewątpliwie sensacją 
dnia w Wilnie dzięki miezwykle frapującej 
treści i wybitnym wartościom literackim : 
scenicznym. Teatr dokłada wszelkich starań, 
aby ostatnia sztuka. najwybitniejszego dra- 

maturga niemieckiego doby obecnej ukazała 
się w należytej oprawie. 

jutro o godzinie 8-ej „Dzień październi- 
кому“, : 

— Teatr Miejski na Pohułance. — Dziś 

o godzinie 8-ej, ukaże się po raz 13-ty w 

sezonie „Róża' St. Żeromskiego. Potężne 

to arcydzieło, z całym należnym pietyzmem, 

obrazuje trudy bojowników © wolność Pol- 

ski i walki o jej niepodległość, Reżyserja 

dyr. Szpakiewicza, świetna gra całego ze- 

społu oraz pomysłowe dekoracje W. Makoj 

nika skiadają się na niezapomnianą całość, 

— Jutrzejsza premjera na Pohulance. — 

Jutro Teatr na Pohulance występuje z pre- 

mjerą przepięknej, arcywesoiej komedii mu 

zyczneį Audran'a pt. „Laika“, Udzial biorą: 

pp. „Jasińska-Detkowska, Kamińska, Lubow- 

ska, Stanisiawska, Szurszewska, Zielińska, 

Brygiewicz, Ciecierski, Dejunowicz, Detkow 

ski, Dobrowolski, Domański, Karpi Łu- 

biakowski, Moranowicz, Wołłejko, WĄrwicz- 

Wichrowski oraz liczni statyści. „Lajka” u- 

każe się w całkowicie nowej inscenizacji po 

mysłu reżysera W. Radulskiego i wi dekora- 

cjach W. Makojnika. Orkiestra pod batutą 

kapelmistrza W. Szczepańskiego. 
— |Jutrzejsze przedstawienie popołudnio- 

we w Lutni. Jutro o godzinie 3 popoł. uka- 

że się w Teatrze Lutnia baśń Grimma „Kop- 

ciuszek”, stanowiąca prawdziwą radość dla 

dzieci, które tłumnie zapełniają widownię na 

każdem przedstawieniu, gorąco  oklaskując 

wszystkich wykonawców z Sławińską (Kop- 

ciuszek), Detkowską (macocha), Pawłow- 

ską : Ładosiówną (złe siostry), Szpakiewi- 

czową (Wróżka-dziwo), Wasilewskim (Kró- 

tewicz), Skolimowskim (Gożdzik) oraz Cie- 

cierskim (Ćwieczek) na czele. Liczne tańce 

układu Z. Karpińskiego ożywiają to barw- 

ne widowisko. ы 
— Koncert na rzecz biednych. Staraniem 

Akcji Katolickiej przy parafji po-Bernardyń 

skiej w dniu 15 listopada o godz. 8 wiecz. 

w małej sa!i miejskiej (Końska 1) odbędzie 

się koncert z udziałem: 1) Chóru „Hasło 

pod dyrekcją p. Jana Żebrowskiego, 2) p. 
Ireny Ładosiówny art. scen miejskich (recy- 

tacje), 3) . Aldony  Potopowiczówny 
(śpiew), 4) p. Michała Łucko (skrzypce). 

Przy tortepianie p. Wanda Hendrychówna. 

Bilety od 50 gr. można nabywać zawczasu 

w księgarni ]. Zawadzkiego, Zamkowa 22, 

zaś w dniu koneertu w kasie od godz. 7 

wiecz. 

co GRAJĄ W KINACH? 

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

Hollywood — Miłość Żorżety. 
_ Casino: Neapol, śpiewające miasto. 
Światowid: 2-ga serja Indyjski grobo- 

  

    

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

za krew". 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Drobne kradzieże, W dniu 11 bm. Da- 

nielczukowi Ludwikowi (Sadowa 11) skra- 
dziono z niezamkniętego . mieszkania palto 
wartości 80 zł, Ustalono, że kradzieży tej 
dokenał Lisiecki Władysław (dom noclego- 
wy, Połocka 4), którego jednak narazie nie 
zatrzymano i palta nie odnaleziono. 

— Januszowi Ignacemu 
nr. 23), w dniu 10 bm., na rynku Łukiskim 
skradziono z kieszeni palta 50 zł. Sprawczy- 
nię kradzieży Frydman Merę (Kozia 16) za- 
trzymano, lecz skradzionych pieniędzy nie 

odnaleziono. 

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- 
cj EA jest“. Bierzmy przykład z Fran- 

  

'Próchnika, Michała  Sokolnickiego, 
Wasilewskiego, a 

(Nowošwiecka 

Odznaczenia w 13 rocz- 
nicę Niepodległości 

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI 

P.p.Ludwika Strusiewiczówna, biuralistka 
za, zasługi w Delegacji  Repatrjacyjneż na 
Syberji, siostrze Benedykcie Banderskiej, za 
konnicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia (SS. Magdalenek) wi Wilnie, 
Józef. Czarnecki, wójt gminy  worniańskiej, 
Izydor Jankowski, rolnik w Posolczach, po 
wiatu wil.-trockiego, Alions Jozanis, ro'nik 
w Wilnie, Bolesław Łapyr, rolnik w Głębo- 
kiem, Stanisław Osiecimski, rolnik w Wilnie 
jelim Truchanowicz, rolnik w Turach pow. 
stolińskiego, Józef Zadurski, sekretarz wy- 
działu powiatowego w Lidzie, Eljasz Jutkie 
wicz, starszy referent w Izbie Przemysłowo 
Handlowej w Wilnie, Stanisław Kleniewski, 
prezydent Izby Rzemieślniczej w Nowogród 
ku,Edmund Kowalski, restaurator w Wilnie 
za zasługi na połu pracy społecznej w orga- 
nizacjach przemysłowo=kupieckich, у 2 

BRONZOWY KRZYŻ ZASŁUGI 

P.p.Stanisław Gawroński, starszy usta- 
wiacz stacji Brześć — Centralny, Serafin Głą 
bik, urzędnik kontraktewy w Starostwie w 
Baranowiczach, Michał Kowalski , Bonduk- 
tor Wil, Dyrekcji Kolei, Aleksander Pilecki, 
instruktor Centr. Zw, Osadników w Wilnie, 
Antoni Winiarczyk, ustawiacz Wil. Dyrekcji 
Kolei, Irena Blana, adjunkt kancelarji Izby 
Skarbowej w Wilnie, Sylwester Mizgier, 

monter Wi:. Dyrekcji Kolei, Kazimierz Ko- 
chański, wożny Wil. Izby Skarbowej, Igna- 
cy Krywko, woźny w lzbie Skarbowej w 

Wilnie, Kazimierz Mackiewicz, pedel Uniwer 

sytetu Stefana Batorego, Wawrzyniec Ry- 
bak, woźny seminarjum teologicznego USB, 
Wacław Budrewicz, werkmistrz elektrowni 
w Wilnie, Stanisław Adamowicz, starszy to- 

"rowy - Wil. Dyrekcji Kolei, Aleksander Stan- 

kiewicz, robotnik Wil. Dyrekcji Kolei, Ste- 
fan Morawski, ekspedjent urzędu pocztowe- 

go w Wilnie, Jan Makowski, gajowy nadleśni 
ctwa w Wilnie, Karol Traskowski, gajowy 

nadleśnictwa w Ławaryszkach, Antoni Wir- 

ganowicz, starszy dozorca więzienny w. Wil 

nie. 

  
Tygodnik Ilustrowany nr. 45 — W nu- 

merze tym należy wymienič przedewszyst- 

kiem artykul W. Rzymowskiego: p. t „Pa- 

pier i kruszec w sławie literackiej", w któ- 

rym autor analizuje istotne znaczenie sławy 

iiterackiej. Interesujące szczegóły przynosi 

feljeton Janusza Stępowskiego „Zabobony i 

tradycie łomżyńskie". Artykuł wstępny Za- 

wiera refleksje na temat ostatnich wyborów 

w Anglj:. Ilustrowana impresja „Nad szczy- 

tami miast", piękne reprodukcje obrazów z 

najnowszych wystaw, galerja karykatur Ed- 

warda Głowackiego, działy: Idee + zdarze- 

nia oraz artykuły, a wreszcie odcinki bele- 

trystyczne składają się na urozmaiconą treść 
zeszytu, 

  

  

„NIEPODLEGŁOŚĆ* 

W trzecim roku swego istnienia, znako- 
micie redagowany przez b. ministra Leona 
Wasilewskiego kwartalnik  „Niepodlegiošė““ 
— z dnem li listopada br, zamieniony zo- 
stał na dwumiesięcznik. Miarą wysokiego 
poziomu prac, zamieszczonych w dotychcza 
sowych ośmiu zeszytach  „Niepodlegtošci“ 
jest. niezwykle gorące przyjęcie „Niepodleg 
łości” we wszystkich sierach  społeczeńst- 
wa polskiego, interesującego się ostatnim 0- 
kresem dziejów Polski. „Niepodległość * 
przeznaczona jest dla szerokiego ogółu in- 
teligencji, która szuka naukowego, bezstron 
nego przedstawienia popowstaniowego ru- 
chu niepodległościowego — poświęca uwa- 

gę okresowi naszych dziejów  porozbioro- 
wych od r. 1864 do odrodzenia się niepod 
ległej państwowości polskiej. Wśród auto- 
rów rozpraw ogólnych i syntetycznych znaj 
dujemy w pierwszych ośmiu zeszytach na- 
zwiska historyków i badaczy różnych obo- 
zów ideowych, jak: Michała Bobrzyńskiego, 
Stanisława Bukowieckiego, Bernarda Chrza- 
nowskiego, Kazimierza Dłuskiego, Władysia 
wa Grabskiego, Marcelego  Handelsmana, 
Ludwika Krzywickiego, Wacława Lipińskie- 

go, Władysława Malinowskiego, Adama 
Juljana 

Stachiewicza, Leona 
wśród drukowanych materjałów tak cenne 
i rewelacyjne, jak raport szefa wywiadu nie 

mieckiego o PÓW, sprawę Walerego Slaw- 
ka, dzieje me.norjału Imeretyńskiego i t.d. 

Zeszyt 0, który, jak wszystkie zeszyty 
„Niepodległości" punktualnie znałazł się na 

półkach księgarskich, zawiera treść niemniej 
interesującą. Na naczelne miejsce w dziale 
tarykułów wybija się Artura Śliwińskiego 
„Rozmowa z Beselerem", oraz'dr. Adama 

Próchnika „Rada robotniczo-żołnierska w 
Poznaniu w okresie przełomu 1918 — 1919`° 
W dziale dokumentów wydrukowane zosta- 

ły rewelacyjne materjaiy, pochodzące z ar- 
chiwum kancelarji rosyjskiej rady ministrów 
a odnoszące się do projektów! urządzenia 
„Polskiego kraju“ w latach wojny šwiato- 
wej. Znajdują się tam projekty Makłakowa,, 
Sazonowa, Szczegłowitowa, i innych wybit- 
nych polityków i ministrów rosyjskich. | 

Oświetlając okres ostatni dziejów, Polski, 
zbierając doń pierwszorzędne w „N:epodleg 
łości" materjały — Instytut Badania Naj- 

nowszej Historji Polski, jako wydawca tego 

czasopisma oddaje wybitne usługi nauce hi- 

storįi Polski, Zaznaczyč naležyž, że podob 

nie, jak wszystkie wydawnictwa Instytūtu 
Badania Najn. Hist. Polski — dwumiesięcz- 
nik „Nepodlegiość* drukowany jest na wy- 
borowym papierze, zaopatrzony starannemi 
i nieznanemi fotografjami, przyczem cena 

dziesięcioarkuszowego zeszytu wynosi w 

prenumeracie zaledwie 5 zł. 
Prenumeratę przyjmuje administracja 

„Niepodłegłości* w Warszawie, ul. Nowoli- 
pie 2. Telefon 540-45, 

  

Wichter'ego i Wolskiego 

Młocarnie maneżowe 
Wichterlego i Sp. Akc. „Kraj* 

Tarki Ii bukowniki dokoniczyny 
Motory —° 

Munktelisa i Massey - Harrisa 

Maneże 
Wolskiego i Sp. Atc. „Kraj* 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a     

Młocarnie motorowe | 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„MIŁOŚĆ ŽORŽETY“ W „HOLLYWOOD“ 

Znów film Irancuski. Po „Miljonie“ Renė 
Claire'a przyszta kolej na „Milošė Žoržety“ 
reżyseruje Augusta Genira. W. oryginale 
film nazywa się „Les amours de minuit“, 
Tytut polski dobrze oddaje treść, Nie da się 
tego powiedzieć o napisach, które miejsca- 
mi są poprostu niegramatyczne. Stała to wa- 
da naszych biur filmowych, tłumaczących 
obce djalogi, lib napisy. 

„Miłość Żorżety!* przynosi ciekawe mo- 
menty. Sama treść nie jest specjalnie orygi- 
nalna, choć nie pozbawiona interesujących 
partyj. Wartość filmu poiega na 'montażu i 
wyzyskaniu rozmaitych motywów reżyser 
skich, Coraz dobitniej przekonują nas filmy 
francuskie o swej wyższości nad angielskie- 
mii, lub amerykańskiemi. Gardłowy bełkot 
angielski jest zupełnie nie 
podczas gdy mowa francuska (jak zresztą 
wszystkie romańskie) odznacza się  giętką 
płynnością, miłą dła ucha i na ekranie świet 
nie wypadającą. — Filmy francuskie prócz 
tej przewagi, mają jeszcze inną, a mianowi 
cie umiejętne rczmieszczenie djałogów, któ- 
re nie wypełniają nudnych, teatralnie ułożo- 
nych scen „we dwoje" — jak to ma miejsce 
w filmach amerykańskich, lecz są jakby ilu- 
stracją muzyczną. Również j, muzyka sama 
występuje w filmie francuskim nie jako cią- 
gia melod'a, lecz jako dźwięk o pewnej tre- 
ści uczuciowej. Np. w „Miłości Żorżety” zna 
komicie jest wyzyskany dysonans, Žresztą 
strona dźwiękowa szuka obecnie drogi we 
wszystkich šepszych filmach. Francuzi z wła 
ściwą sobie inwencją szybciej trafiają w 
sedno, niż mniej muzykalni / Amerykanie. 
— Zostawiając jednakże na boku zasadniczą 
kwestję formy obrazów dźwiękowych, przyj 
rzyjmy się jeszcze „Miłości Żorżety”, — Bo- 
haterka — Daniela Parola, (samo nazwisko 
jest fonogeniczne!) Stylem przypomina cza- 
sami Marlenę Dietrich. Być może, 
iż tylko czarne pończochy i podwiązki są 
przyczyną asocjacji z „Niebieskim Motylem" 
Marleny. jako typ fizyczny i artystyczny nie 
mają oczywiście te dwie aktorkk nic wspól 
nego. Daniela Parola jest doskonałą tragicz- 
ką i dzięki jej grze napięcie dramatyczne fil- 
mu jest silne. Z drugiejstrony ma ona dobre 
warunki głosowie, co przecież jest kwestją 
pierwszorzędnej wagi w dźwiękowcu. 

Wśród rozmaitych efektów filmu jest rów 
nież i taniec. — Choreografja zajęła dziś 
stałe miejsce na ekranie. — W „Miłości Żor- 
žety“ pokazano przebojowy taniec zeszłego 
wieku — Kan-kan. Czy jest ładny? Kwestja 
gustu, Dla zestawienia jest rytmiczny taniec 
„girisowy” i akrobatyczny — oba w całości 
Ww półczesne, Można porównywać i wycią- 
gać wnioski. 

Jeszcze jeder rys nowy przyniósł film, 
o którym mowa. Kolej została tu ujęta bar- 
dzo oryginalnie, wzrokowo i słuchowo. Ra- 
cję trzeba przyznać twierdzeniu, że kolej oka 
zała się tematem bardzo wdzięcznym dla fil 
mu dźwiękowego. 

Całość „Miłość Żorżety” jest więc, jak 
widzimy interesująca, tembardziej, że tempo 
akcji jest żywe i nienużące. "Tad. С. 

  

  

  

  

    

z SĄDÓW 
REHABILITACJA B. KIEROWNIKA DZIAŁU 

PRACY WIĘZIENIA STEFAŃSKIEGO 

W. dniw wczorajszym Sąd Apelacyjny na 
skutek skarg prokuratorskiej i obroay, roz- 
poznał sprawę b. naczelnika Działu Pracy 
więzienia Stefańskiego, Antoniego Talarka. 

Talarka oskarżono w swoim czasie o to, 
że w okresie czasu od 14 stycznia do 3-go 
wrześmia 1930 r., będąc kierownikiem wyżej 

nanego oddziału, dopuścił się przy- 
zczenia większej kwoty pieniężńej, znaj- 

dującej się u niego z urzędu. 
Szczegóły tej głośnej w 

sprawy są następujące. 
W lutym ub. r. warsztat stolarski w wię 

zieniu Stefańskiem przez naczelnika więzie- 
nia, p. Urbanowicza, został powierzony maj- 
strowi Kaczyńskiemu, który podał projekt 
wyrabiania drewienek do szczotek,  Jedno- 
cześnie Kaczyński otrzymał połecenie sprze- 
dawania tych drewienek firmom wileńskim, 
przyczem pa określeniu ceny ka'kulacyjnej 
nadwyżka otrzymywana za towar należała 
według umowy do Kaczyńskiego, jako pro- 

cent. 

  

      

swoim czasie 

fonogeniczny, | 

Oświadczenie 
Wobec rozpuszczanych pogłosek jakoby 

członkowie korporacji „Piłsudja* brali udział 
w hecy antysemickiej oświadczam, że są oue 

niezgodne z prawdą. 

Oświadczam następnie, że student Zyg- 

munt Branicki, który miał czelność występo- 

wać przed p. Rektorem U. S$, B. fałszywie 
podszywa się pod korporację „Piłsudja* był 
bowiem z tej korporacji wydalony jeszcze 

w maju b. r. i tobez prawa powrotu, tie 

wyliczył się z pien ędzy, dekla rie oddał i 

używa odznaki korporacji niepraw nie, 

Prof. J. Szymański 
kurator korporacji Piłsudja. 

  

Radjo wileńskie 

Piątek, dnia 13 listopada 1931 r. 

i Kome z Warszawy. 
„IQ: Kom. meteor. z Wa ; 

14,00: Program dzienny. a. 
14.05: Muzyka z płyt. 
15,05: Kom, z Warszawy. 
15,25: „Szlaki postępu i rozwoju gospo- 

darczego“ — odczyt z Warszawy wygł. St. 
Gorzuchowski. ^ 

15,45: Koncert dla młodzież: ь 
16,20: „Nowe odkrycia w ogol kok 

lewskiej i w Bazylice Wileńskiej" — rozmo- 
wa dyr. Witolda Hulewicza z konserwato- 
rem dr Stanisławem Lorentzem. 

16,40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16,55: Łekcja angielskiego z Warszawy. 
17,10. „Artur Schitzier odczyt ze Lwo 

wwa, wygł. Idą Wieniewska. 
17,35: Koncert z Warszawy. 
18,50: Kom, LOPP-u. 
19,00: Feljeton humorystyczny w wyk. 

Leona Wołłejki, art. dram. 
„ 1915: „Przegląd zagranicznej prasy ro'- 

niczeį“ — prowadzi dr. Janusz Jagmin, Tr. 
na Warszawę. 

19,25: „Polakom na Kowieńszczyźnie!" 
19,40: Program na sobotę. 
19,45: Pras, dzien, radj. z Warszawy. 
20,00: Pogad. 'muzycz. z Warszawy. 
20,15: Koncert symfoniczny z Warszawy. 
22,40: Kom. z Warszawy. 
23,00: Kabaret (płyty). 

Giełda Warszawska 
z dnia 12 listopada 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 887 — 889 — 885 
Holandja 359,85 — 360,75 — 
Londyn 33,73 — 33,81 — 33,65 
N.-York kabel 8,92 — 894 — 8,0 
Pary2 35,05 — 35,14 — 34,96 
Praga 26,39 — 26,38 — 26.32 
Szwajcarja 174,44 — 17487 — 174,01 
Włochy 46,20 — 46,32 — 46,08 
Berlin w obrotach pryw. 211,40 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 proc, pożyczka inwestycyjna 77,— 77,—75 
5 proc, konwersyjna 41,50—41,75 
6 proc. dolarowa €0,50 — 61— 
7 proc. stabilizacyjna 58,50 —50,50 — 58,00. 

10 proc. kol jowa 103 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje B. 

6 K. 4, 
Te same 7 proc. 83,25. „ 
8 proc. obl bud. BGK 93 
7 proc. L. Z. ziemsk'e dolarowe 60 
4 i pół proc. L. Z ziemskie 43,12 — 43,50 . 
4 i pół proc. warszawskie 48,50—49 
8 proc. warszawskie €5,— 66,50 
8 proc. Łodzi 62,— 62,50 

10 proc. Siedlec 68,—. 
6 proc. obl. m. Warsz. 1926 r. VI em. 40.— 
8 proc. Kielc 56,—. 

AK G IT 
B. Polski 110. Częstocice 27,50, Cukier 19. 
Modrzejėw 4.— 

SPORT 
Bracla Godlewscy w grupie olim- 

pijskiej. 

  

Kwestja doskonałych wileńskich hokei- 
Ponieważ umowa z Kaczyńskim zostałastów, braci Godlewskich, została przez na- 

zawartą przez naczelniką p. 
tranzakcje 
przeprowadzane przez księgi 
Dzału Pracy. 

Kaczyńskiemu to było na rękę, to też go 

spodarzvi sobie w najlepsze. Gotówkę otrzy 

mywaną czasami tvlko oddawał Talarkowi. 

Naskutek rewizji ksiąg, zostały wykryte 

nadużycia i Talarek, jako kierownik został 
pociągnięty do odpowiedzialności. 

Na przewodzie w Sądzie Okręgowym, 

Talarek dał wyżej wspomniane wyjaśnienie 
i Sąd po rozpoznaniu sprawy skazał oskar- 

żonego na 3 'miesiące aresztu, zawieszając 
mu wykonanie tej kary na dwa lata. 

Od tego wyroku została założona apela- 

cja przez p. prokuratora Slejberta, jak rów- 

nież i przez obrońcę skazanego adw. M. 

Engla. ył 

"Wczoraj po dość długiem przewodzie Są- 

dowym i jeszcze dłuższych przemówżeniach 

przedstawiciela urzędu prokuratorskiego | 

obrony, Sad wyniósi wyrok, na mocy które- 

go Ta!arek został całkowicie zwolniony od 

" Otiarv. 
Wileńskie Koło Filistrów Korporacji Ar- 

konja zamiast wieńca na trumnę Š. p. St. Wa 

cławskiego złożyło złotych 25 do uznania 

Bratniej Pomocy U.S.B. dła najbiedniejszych 
studentów chrześcijan. 

Na schronienie Nauczycielek  Weteranek 
(Stow. Naucz, Pol.) od p. Stan. Starkowej 
zł. 20, jako; nieprzyjęty zwrot odszkodowa- 

nia ód P. U. 
Na wykupienie maszyny H. S. Begimien- 

nie zł, 1, J.R. Zl. 1. 

л „Urbanowicza,czelie władze Pol Zw. Hokejowego zdecy- 
zawierane przez niego nie byłydowana ostatecznie. Zostali oni powiadomie | 

buchalteryjneai o zaliczeniu ich do grupy treningowej i 
dziś opuszczają oni Wilno aby udać się do 
Katowic, gdzie, na sztucznym torze lodowym 
trenować będą *raz z innymi „asami* hoke- 
ja pod ogólnym kierownictwem 
kanady czyka* —Adamowskiego. я 

Z grupy tej wybrana zostanie dziesiątka, 
która wyj dzie następnie wraz z narciarzami, 
do Ameryki na olimpjadę. Н 

Jeżeli zawodnicy nasi wykażą się dobrą 
formą Wilno sportowe będzie mało zaszczyt 
reprezentować (przez braci Godlewskich) Pal- 
skę na Olimpjadzie, a następnie będzie mogło 
wykorzystać ich jako ewentualnych trenerów 
młodych drużyn, gdyż reprezentacja Polski 
rozegra jesz'ze przed Ollmpjadą s.ereg me- 
czów ż silnermni europejskiemi i smerykań- 
skiemi drużynami i niewątpliwie członkowie 
jej nauczą się niejednego. 

Drugą, nie mniej ciekawą, jakkolwiek już 
prawie wszystkim znaną wiadomością jest 
nastęrująca: W cniu 17 b. m. w sali Ośrod= 
ka W. F (Ludwisarska 4) odbędzie się mecz 
bokserski Łotwa—W 'lno, Łotewska drużyna 
„Biedryba Latw jas Boksa Klubs*, z Rygi, ta 
więc niezupełnie ścisłem jest twierdzenie: re- 
prezentacja Łotwy) bawić będzie 15 b. m. w 
Warszawie u Makabi, a w drodze powrotnej 
zatrzyma się w Wilnie. 

Reprezentacja wileńska, skład której nie 
został jeszcze definitywnie ustalony, będzie 
miała trudny orzech do zgryzienia gdyż ze- 
spół łotewski należy do jednych z najsilniej- 
szych w swem Państwie, 

Szkoda wie'ka, że ciekawe te zawody 
odbędą się w tak małej salce. Duszno w niej 
zawsze i okropnie ciasno, a przecież impreza 
ta Ściągnie zacewne tłumy. (1). 

  

WYSTAWA 
MALARSTWO, RYSUNEK, GRAFIKA 
Mickiewicza 13 (Kasyno Garnizonowe) 

WYSTAWIA JÓZEF HORYD | 
Wstęp 50 gr. — Ulgowy 30 gr. — Wycieczki 20 gr. 

Wystawa potrwa do dn. 30 listopada 
  

й 
|    
   

Skład Fortepianów został przeniesiony z ul. Wielkie na 
_ róg Wileńskiej I Gdańskiej Nr. 1 m. 5. 

Posiada wielki wybór instrumentów pierwszo- 
rzędnych fabryk, egzyst. od 1884 roku. 

Poleca się łaskawej pamięci. 

„poiskiego 
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„ la się nietylko szeroka publiczność, ale 
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Kreuger contra Ringer 
SENSĄCYJNA WALKA KRÓLA ZAPA 

ŁCZANEGO Z WYNALAZCĄ „WIECZ 

NEJ ZAPAŁKI* 

Przed paru mesiącami prasa całego świa 
ta doniosła, że chemik austrjacki Frantz Rin 
ger, wynalazł „wieczną”* zapałkę. Zapałki 
dr. Ringera nie wyrzuca się po użyciu, lecz 
można ją z powrotem schować do pudełka 
i przy najbliższej sposobności znowu ją u- 
żywać, przyczem czynność tę powtarzać 
można kilkaset razy, 

ZAPAŁKA „SZWEDZKA'* CZY 
„WIECZNA“? 

Wynalazkiem d-ra Ringera zainteresowa- 
w 

pierwszym rzędzie fabrykanci zapałek. Wy- 
nalazek ten bowiem stanowi dla nich poważ 
ne  niebezpieczeństwo. Ježeli „wieczne““ za 
pałki wejdą iw užycie, to zwykte „Lapszyny“ 
okażą się zupełnie wyparte z rynku. 

Dlatego też wynalazca, który w chwili 
obecnej zajęty jest opatentowywariem swe- 
go wynalazku, popadł w konilikt i mimowoli 
"musiał podjąć niebezpieczną walkę z kierow 
nikiem jednego z najpotężniejszych trustów 
świata, królem zapałek — Ivorem  Kreuge- 
rem, 

Ivor Kreuger jest, jak wiadomo, jednym 
z najbogatszych ludzi Świata, obok Forda, 
Rockfe:lera i Mellona. Jest on wierzycielem 
wszystkich niemal państw Europy (między 
innemi i Polski) i potrafił wykorzystać tę 
zależność finansową, by skupić w swoich rę 
kach produkcję i handel zapałek wi tych kra 
jach w drodze monopolu. Także i polski mo 
nopol zapałczany został _ wydzierżawiony 
Kreugerowi w wyniku udzielonej przezeń 
Skarbowi naszemu pożyczki (t zw. pożycz- 
ka zapałczana). 

CHEMICY W SMOKINGACH 

I oto przeciwko temu  wszechmocnemu 
potentatowi stanął do 'walki skromny wyna 
łazca wiedeński. Zrazu toczyły się pokojo- 
we rokowania, Kreuger zaproponował Rin- 
gerowi sprzedanie 'mu wynalazku. Gdy ro- 
kowania te nie doprowadziły do pomyślne- 
nego rezultatu, rozpoczęta się zacięta, ale ci 
cha walka. Eleganccy gentlemani, rzekomo 
bankierzy angielscy lub amerykańscy, za- 
częli się zgłaszać do wynalazcy uzbrojeni iwi 
najlepsze referencje, a gotowi finansować je 
go wynalazek, Rozpoczęły się mozolne roko 
wania. Obracano miljonami dolarów i przy- 
rzekano Ringerowi nietylko zawrotną sumę, 
ale także legendarne dywidendy, 

Wszyscy ci tajemniczy cudzoziemcy był: 
oczywiście ciekawi szczegółów wynalazku. 

Ringer chętnie pokazywał swą zapałkę, 
wykonaną z nieznanego dotąd materjału. 
Wyjaśnia: im szczegółowo 1 dokładnie 
wszystkie. jej  załety i przewagę zarówno 
nad zwykłemi zapałkami, jak i zapalniczka 
mi, Pudełko t. zw, „wiecznych* zapałek, 
którego cena sprzedażna nie przekraczałaby 
jednego ziotego, starczyłoby najbardziej za- 
wziętemu palaczowi na rok czasu. 

Pseudobankierzy angielscy j amerykań- 
scy wielokrotnie zapalali swe fajki i cygara 
tą samą zapaiką i stwierdzili, że wynalazek 
nie ma w Sobie nic nadprzyrodzonego, an: 
nie jest żadnem oszustwem. Kiedy jednak 
rokowania zaczęły się przewlekać, Ringer 
powiziął pewne podejrzenia i rzeczywiście 
dowiedzia! się wkrótce, że rzekomi bankie- 
rzy — byli w istocie wysłannikami Kreuge- 
ra Byti to pierwszorzędni chemicy, którym 
król zapałczany powierzył misję wykrycia 
za wszelką cenę sekretu wynalazku. 

10 MILJONÓW DOLARÓW ZA ZNI- 

SZCZENIE WYNALAZKU 

Począwszy od tej chwili, Ringer miał się 
na baczności. Zmusiło te przeciwnika do 
zmiany taktyki. Zaproponował więc otwar- 
cie chemikowi  wiedeńskiemu 10 miljonów 
dolarów, 'wzamian za co miał się zgodzić na 
zniszczenie swego wynalazku. Kreuger nie 
zamierza bowiem bynajmniej wyrzec się tłu 
stych zysków, jakie daje mu monopol zapał 
czany w całej niemal Europie. Ringer od- 
rzucił jednak z oburzeniem tę propozycję. 

WŁAMYWACZE W LABORATO- 
RJUM 

Po upiywie pewnego czasu laboratorjum 
chemika stało się wśród nocy terenem naj- 
ścia włamywaczy, Przyszli oni w celu za- 
władnięcia formuią tajemniczego wynalazku. 
Ale ostrożny wyna!azca przewidział snać 
podobny „chwyt** przeciwnika i nocna wi- 
zyta włamywaczy zakończyła się haniebnem 
fiaskiem. Zdemołowali całe urządzenie pta- 
cowni, poprzewracałi wszystkie retorty i a- 
paraty, ale — nie znaleźli nic. Kim byli zło 
czyńcy? Nikt tego nie wie, wszyscy się do 
myślają... : 

SENSACYJNY PODSTĘP 

Po paru dniach w dziennikach wiedeń- 
skich ukazała się sensacyjna wiadomość. Ja 

, kiś chemik niemiecki odkrył proces podob- 

® 

Guzik pochodzi od Adama 
JEDYNE SWEGO RODZAJU MUZEUM W PRADZE. — NAJWIĘKSZA NA 
ŚWIECIE KOLEKCJA GUZIKÓW, ZEBRANA PRZEZ J. WALDESA, — 
RZADKIE GUZIKI. — OD UBRANIA CZŁOWIEKĄ PRZEDHISTORYCZNE 

GO DO „ZATRZASKOW“ 
Guzikiem, jako częšcią garderoby, zain 

teresujeniy się tylko wtedy, kiedy nam od 
ubrania odpadnie. Wtenczas dopiero potra- 
fimy sobie uświadomić, że bez tej drobno 
stki nie można się obejść, że guzik jest jed 
ną z najniezbędniejszych części naszego u- 
brania. Ileż to złośliwych myśli kołuje nam 
w głowie, gdy gdzieś w podróży zauważa- 
my, że oderwiał nam się guzik? Jakie ktopo 
ty sprawia oderwany guzik np. żołnierzowi 
w czasie przeglądu? Zresztą szkoda wyli- 
czać tu wszystkie nieprzyjmności, jakie wy 
woluje guzik, kiedy oderwie się od naszego 
ubrania. Wszak wszyscy już z kłopotami te 
mi zapewine zapoznaliśmy się, Dlatego też 
powinniśmy odpowiednio ocenić znaczenie 
tego napozór tak znikomego przedmiotu, ja 
kim jest guzik lub zatrzask. 

Może nikomu na myśl nie przyszło, że. 
historja guzika sięga do początków ludzko- 
ści. Adam i Ewa musieli po swem przewi- 
nieniu czemś spinać swoje ubranie, aby za 
kryć swe grzeszne ciała, Taki był początek 
guzika, który z biegiem czasu przybierał 
najrozmaitsze formy, aż ostatecznie stał się 
takim, jakim go obecnie widzimy. 

Historja Starego Zakonu, niestety, nie za 
chowała opisu pierwszego guzika z czasów 
biblijnych. Gdyby mieliśmy opis tego, czem 
pierwsi ludzie zapinali swoje ubrania, to — 
zapewne — wzór tego znajdowałby się w 
jedynem swego rodzaju muzeum guzików i 
agrafek, jakie dopiero od trzynastu lat znaj 
duje się w Pradze. Muzeum to nosi imię 
swiego założyciela Henryka Waldesa, wybit 
nego przemysłowca czechosłowackiego. 

Pomiędzy przemysłowcami czechosłowa- 
ckimi jest zaledwie kilku takich, którzy zaj- 
mują się: nietylko produkcją, nietylko fabry- 
ką, wytworzoną dzięki ich woli i energji, ale 
którzy interesują się również sztuką, histo 
rią i życiem pubłicznem. 

Henryk  Waldes, właściciel  najwigk- 
szej w Europie fabryki guzików, agrafek i 
zatrzasków, bez których nie można przed- 
stawić sobie ubrania kobiety ani 'mężczyzny, 
jest człowiekiem, który swemi wyrobami 
podbił cały Świat. Kto nie zna reklamy Wal- 
desa, przedstawiającej  uśmiechającą się 
dziewczynkę z zatrzaskiem w lewem oku? 
Człowiek ten obmyślał i uskutecznił ciekawą 
rzecz: zebrał wszystkie guziki, sprzączki i 
klamry, zachowane z najstarszych czasów, 
uporządkowai je według okresów historycz- 
nych zgromadził bogatą literaturę o guzi- 
kach i w jes 1918 otworzył oryginalne 

   

   

muzeum, mieszczące się w całem piętrze w * 
dziesięciu lokalach wielkiego domu. W tym- 
że domu znajduje się na dalszym piętrze ca- 
ła bib:joteka, w której znajdują się książki 
traktujące o tych częściach garderoby... 

Muzeum to należy zaliczyć do muzeów 
historycznych na najszerszej platiormie, bo- 
wiem obejmuje pamiątki ze wszystkich cza- 
sów i ze wszystkich państw; obejmuje pa- 
miątki stare i wyroby nowoczesne, wyroby 
ludowe i prace egzotycznych narodów. Mu- 
zeum to ma wielkie znaczenie, chociaż przed 
miotem zainteresowania jest tylko guzik i 
sprzączka. 

  

Niechcąco zatrzymacie „się kilka minut 

przed prymitywną sprzączką z kawałka skó 
ry i kości, zastępującą guzik przy pryn 
tywnem ubraniu przez „historycznego czło- 
wieka”, dalej zobaczyć można w najwięk- 

szem porządku ułożone w licznych witry- 

nach i skrzynkach guziki z późniejszych cza 

sów. Od prymitywnych sprzączek i kawał- 
ków kamieni, owiniętych w skórę przecho- 

dzimy do guzików metalowych. Widzimy, 

jak człowiek starał się zamienić guzik na 
ozdobę ubrania. Na guzikach pojawiają się 

ornamenty. Szczególną wynalazczością pod 

tym względem odznaczał się wschód, gdzie 

guziki nietylko w średniowieczu, ale i w 

AEA OSNP OZ RKS 

ny do procesu Ringera, ale znacznie bardziej 

ekonomiczny, przewyższający nieporównanie 

wynalazek d-ra Ringera. ' 
Gdy sensacyjna ta wiadomość obiegła 

dzienniki całej Europy, odpaleni konkurenci 
wrócili do Ringera z ironicznym uśmiechem 
na ustach: 

— Widz: pan, drogi panie, nie trzeba być 
tak zarozumiałym. Spekulował pan tak dłu 
go na swoim wyna!azku, aż poprostu „pękt* 
Pozna pan los wyprzedzonych wynalazków. 
Chcemy panu jednak pomóc, zresztą najwyż 
szy czas, by zabrać się do pracy. Utwórzmy 
stowarzyszenie i przystąpmy natychmiast do 
fabrykacji pańskich zapałek. Za parę tygodni 
możemy puścić je w ruch.. 

Ale i na ten kawał Ringer nie dał się 
wziąć. Odpowiedział spokójnie, że sam rad- 
by poznać wynalazek swego konkurenta, 

Wysłannicy Kreugera znów zostali na ko 
Szu. 

  

    

   

NASZYCH CZASÓW. 

czasach nowszych przedstawiały rzeczywi- 
ście wyroby artystyczne. W krajach wschod 

odznaczają się guziki i sprzączki hinduskie i 
chińskie. Nadzwyczaj wspaniałemi, często 
artystycznie wykonanemi minjaturami są 
damskie sprzączki z końca XVIII i początku 
XIX wieku. 

. Guzik w swym rozwoju obrazuje rów- 
rież okresy artystycznego i technicznego roz 
woju iudzkości, wybitni artyści "malowali 
minjatury na guzikach francuskich w śred 
niowieczu, a znamienici mechanicy opraco- 
wyjwiali męskie sprzączki i guziki w XIX wie 
ku, W muzeum Waldesa znajduje się sprzącz 
ka, w której mieści się zegarek, kompas, 
termometr i t.p. Guziki ilustrują nietylko 
okresy gospodarcze i kulturalne w życiu ludz 
kości, ale i wypadki historyczne. Na guzi- 
kach zamieszczano portrety wybitnych czyn- 
ników, %którzy przeszli do historji, dalej ich 
odznaki, herby i t.p. 

Prawdziwą oryginalnością w muzeum 
guzików i sprzączek jest również  Średnio- 
wieczy „pas panieństwa”, jakiemi mężowie 
przed udaniem się na wyprawy krzyżowe, 
lub inne dalekie podróże, zabezpieczali sobie 
wierność swych małżonek. Jest to pas me- 
talowy, znacznych rozmiarów i znacznej 
wagi, tak, że noszenie go rie było żadną 
przyjemnością. 

Zależnie od tego, jak wszystko na świe- 
cie się racjonalizowalo, jak zmieniały się 
ubrania, mieszkanie i praca człowieka, zmie 
riała się też forma i rozmiary, jakoteż fi ze- 
wnętrzry wygląd guzików. 

Z biegiem czasu guzik stał się technicz 
nem uzupełnieniem naszej garderoby. Wiel- 
kie guziki, zdobione drogocennemi kamie- 
niami, lub szkłem kolorówem, ustąpiły miej 
sca guzikom metalowym, lub kościanym w 
kolorze ubraria. Często zastępuje się guzik 
praktyczną sprzączką, którą ukrywa się w 
iałdach ubrania a w ostatnich czasach po- 
jawiają się takie urządzenie, któremi przez 
zadzierżgnięcie spinamy ubranie łańcuchem, 
„sprzążek metalowych". Początkowo ‚ tego 
rodzaju sprzączki używano do zapinania 
butów, ale obecnie stosuje się je przy toreb 
kach damskich, ubrariach sportowych ii t.d. 

Przez te kilka godzin, spędzonych w mu- 
zeum Waldesa zapoznamy się z historją 
ludzkości a po krótkim przeglądzie kolekcyj 
nabieramy szacunku do naszego starego 
przyjaciela — guzika, którego nie  potrali- 
liśmy przed tem należycie cenić, Dziś je- 

e bardziej potrafimy sobie uzmysłowić 
go niezbędność przy naszem ubraniu. Dziś 

uprzytomniamy sobie, ile to razy brak gu- 
zika sprawił nam kłopoty a niejednokrotnie 
brak guzika nas poważnie ośmeszył przed 
najbliższymi... 

Teraz też pojmujemy ogrom wielkich 
budynków fabrycznych Waldesa, gdzie przy 
pomocy nowoczesnych maszyn dla tego ce- 
lu zbudowanych wyrabia się miljony guzi- 
ków i sprzączek, Dobrze rozumiemy — @а- 
czego technika współczesna poświęca tym 
znikomym przedmiotom tyle wagi a ludzie 
tyle energji i wynalazczości. - 

Przychodžimy do przekorania, že i mala 
rzecz ma wielkie znaczenie. Wiemy teraz, 
że guzik ma wielką przeszłość historyczną, 
że mały ten przedmiot artystyczny odegrał 
wielką ro!ę w dziejach ludzkości. K. B 
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Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17. 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40. 
Oddział w Lidzie,5Suwalska 22. 

Główna wygrana zł. 1.000.000 
Połowa losów wygrywa 
Cena: 1/4 losu 10 zł. 1 

ŁO w o 

SKLEP FUTER 
i pracownia kuśnierska Porudomińskich 

przy ul. Niemieckiej 28, i 

zostały przeniesiene 
do nowego lokalu 

ieteton fen sam 0. 13-72 
  

Dźwię 

NARESZCIE 304 JUTRO W SOBOTĘ UROCZYSTE OTWARCIE 

kowego kino-teatru „„P A N“ (ul. wielka 42) 
nich guziki dotychczas wyrabiane są z.dro- które ma zaszczyt zakomunikować, że o godz. 2 pp. odbędzie się uro- 
gich kamieni i metali. Wspaniałą tęczą barw czysty pokaz prasowy arcyfilmu dźwiękowego reż. J. W. Steinberga „AKAROKKO 

na aparatach dźwiękowych „Klangfilm* (A. E. G.). W roli głównej MARLENA DIETRICH 
Wstęp tylko za zaproszeniami. Inauguracyjna premjera filmu „MAROKKO* w Sobotę o godz. 4 ej, Przedsprzedaż biletów na premjerę: 

w sobotę o godz. 12-ej pp. Bilety honorowe i passe-partount< bezwzelędnie ni*ważne. 5 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrebramaks 5 

Od piątku 13 b. m. 1931 r. godz. 4, © 

ZŁOTE PIEKŁO" 
godz. 6, siiow PRAWO DO MIŁOŚCI 

Koncert. orkiestra pod batutą p. M. Salnickieqo. Ceny Miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czynna od g. 3.30 

Dolores del Rio 
w roli głównej 

nad program Ślub pod księżycem.. 

  

  

  

sę > Dziś korona polskich dźwiękowców 2 AR 10.cuz PAWIAKA 
S, W rol. gł. 20FJA BATYCKA, KAROLIN  'UBIEŃSKA, Adam BRODZISZ, Bogusław SAMBORSKI, Józef 

ul. Wileńska 25. WĘGRZYN, Kaz. JUSTIAN. 2 doaa Docz. o godz 4,6 811030. Na l-szy seans ceny zniżone 
Tel. 926. Dla m.sdzieży dozwolone. 

KINO Wielki pr: eb6j 5 Ž < Tragedja dziewczyny będącej we władzy 
HOLLYWOOD dźwiękowy ARCO € ORZETY oszusta i handlarza miłością. W rolach głów- 

Mickiewicza 22 nych Danlel Porola i Pierre Bateheff. W filmie tym odżył po 50 letniej przerwie „Kankan* taniec podniety 
tel. 15-28 zmysłowej. Nad program atrakcje dźwiękowe,   
  

BŹwiykow: «IWO 

CG/ING NEAPOL, Ś 

Dziś! Wszechświatowe! sławy król tenorów JAN KIEPURA i najw.gwiazda enranu 
BRYGIDA HEILM w arcyfilmie śpiewno-dźwiękowym 

PIEWAJĄCE MIASTO. 
Pompei i w Wiedniu. Jan Kiepura odśpiewa po polsku piosenki „Zejdź do gondoli* i „Signora, 

Dramat miłosny. Zdjęć doko- 
nano w Neapołu, na Carpi, w 

  

  

   

  

  

  

WIELKA 47. tał. 13-41 ja cię dziś ujrzałem pierwszy raz*. Nad drogram: Dodatek dźwiękowy. Początek seansów o 
godz. 4, 6, 8 i 10.50, w dnie świąt. o g. 2. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Dźwiękowy Dziś: Wielki podwójny pr«gram! Poraz pierwszy w Wnlnie! Najnowsze 100 proc. dźwiękowe arcydzieło p. f. 
Jas Tekis monumentalna operowa czarująca operetka Eryka 

Z vė ROGA Be RAJU Pommera w 10 akt. W rol. gł. OLGA CZECHOWA 
35: : r. KAMPER i czarująca LILJANA HARVEY. Nad program: Ulubiony bohater TIM MC COY w najnowszym filmie 

Wielka 36 p. t. „SYN WODZA” potężny sensacyjny dramat w 8 akt, 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 6 
rewiru W. Cichoń, zamieszkały w Wilnie przy 
ul. Góra Bouffałowa 19, na zasadzie art. 1030 
U. P. Ć. ogłasza, że w dniu 21 listopada 1931 
rcku od godziny 10 rano we wsi Dyrman- 
tach, gminy podbrzeskiej odbędzie się sprze» 
daż z przetargu publicznego ruchomości, na- 
leżących do Edwarda Minkowskiego i składa- 
jących się z konia, dwóch krów i kur, osza- 
cowanych na sumę złotych 689. 

Komornik W. Cichoń. 

PARNIKiarroru 
udoskonalorego systemu, bardzo 0sz- 

czędne i praktyczne w użyciu, tudzież 

gniotowniki, płuczki i sor- 

tewniki do kartofli poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a. 

Dogodne warunki kupna. 
Żądajcie prospektów. 
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| PKO. 80926 

(dlo 

/1 40 zł. 

  

Cięgnienie już 19 i 20 listopada r. b. 
Zamówienia pozamiejscowe 

  

załatwiamy odwrotną pocztą. 

OSTATNIE DNI! 
JUŻ we czwartek 19 b. m. 

CIĄGNIENIE 1 KLASY 24L0T. PAŃSTW. 
    

Polska Loterja Państwowa daje 

największe szanse wygrania bo 

POŁOWA LOSÓW WYG 

cena losów 
bardzo niska 

PKO. 81051 

  

Akumuiatory, baterje anodowe 
i radjosprzęt za gotówkę 
najtaniej w firmie 

MICHAŁ GIRDA 
Zamkowa 20, tel. 16-28. 

Ładowanie, zamiana na nowe, wypożycza- 
nie i naprawa akumulatorów — reperacja 

słuchawek. 

14 zł. 10 
Kolektura Loterji Państwowej 

„LICHTLOS“ 
K-RTTKINAR 
WILNO, WIELKA 44 

      LOKAL: 

2 mieszkania 
z 8 pokoi i 4 pokoi ze 
wszelkiemi wygodami 
nowoczesnemi, wanna 
na miejscu do wyna- 
jęcia. Wilno, ul. Sło- 
wackiego 17. 

Lokal 
sklepowy 

w dobrym punkcie, o 
2-ch dużych oknach, z 
całkowitem _ urządze- 
niem (półki, lady etc.) 
oraz instalacjami (gaz, 
elektry zność, telefon) 
do odstąpienia od zaraz 
za b niską cenę. Ad- 
res w Biurze St. Gra- 
bówskiego Garbarska 1. 

RYWA 

Do wynajęcia 
2 duże, ładne pokoje, 
ss ży walności na z używalno: 

ĮAkuszerki kuchni, Mięklewicża. 

tel. 4-25 

15 — 22. , 
  

AKUSZERKA 
ŠMIALOWSKA 

EWESZE "M r 

przeprowadziła się nl. R 0 Ž E 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
binet kosmetyczny, @* 
suwa asza Piegi, Biedna wdowa 
wagry, lupiež, brodaw- 

ki, kurzajki, wypadanie iwer 
  

jj UM iii 

= Solidnie 

K. Gorzuchowski zamkowa 9. 

MMM ННЕ 

MIÓD NATURALNY 
Ba iwo ZŁ 2 gr. 40 za kilo 

w dowolnych ilościach sprzedaje 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 
Wilno, Zawalna Ner. 9. 

   Reperuje 

    

  

włosów płacaniu maszyny do 
WATYWYWKCH EPO szycia. Nieopłacona ra- 

„. „jqtówka grozi zabraniem 

| Koskar a maszyny — jedynego 

GABINET 

  

sposobu zarobku. Ofia- 
ry składać proszę w 
Redakcji „Słowa* pod 
literami H. S. G 3 

  

'Racjonainej LS 
kosmetyk! Odkurzacze, 

leczniczej froterki, żelazka, pie- 
WILNO, cyki i inne elektryczne 

Mickiewicza 31—4 aparaty dla gospodar- 
Urod kobiecą stwa domowego wyrc= 

konserwu- bu Siemensa. Ceny fa- 
je, dosko- bryczne. Firma Jan Sa- 

nali, odświeża usuwa łasiński, Wiino, Wileń- 
jej skazy ibraki, Masaż Ska 25, tel. 19—01. 
kosmetyczny twarzy. K — оы иа 
Masaż ciała, elektrycz- Odbiorniki radjowe, 
ny, wyszczuplający (pa- głosniki, słnchawki i 
nie), Natryski „Hormo- lampy katodowe marki   Hurtownikom ustępstwo. 

„Kto był mordercą? 
— Niech pani pokaże! 
Lord Nasby; wyciągnął rękę, uśmie 

chając się obojętnie. 
— O, nie! — uśmiechnęłam się u- 

roczo. — To mój skarb, nie oddam 
go! 

— Pierwsze wrażenie, które pani 
na mnie wywarła, było słuszne: pani 
jest rozumną kobietą. Właśnie tak na 
leży postępować, Ale czy.pani nie u- 
waža, že należałoby o tem pomówić z 
policją? 

— Byłam tam. Zdaniem inspektora 
moje opowiadanie nie ma żadnego 

związku z morderstwem w Marlow. 
Wobec tego postanowiłam, że mam 
zupełne prawo pozostawić tę kartkę u 
siebie. Pozatem inspektor zaczął żar- 
tować ze mnie, a to mi się wcale nie 
podoba. | 

— Wszyscy urzędnicy policji są 
tępi, krótkowzroczni. A więc, droga pa 
ni, oto, co mogę zrobić dla pani: jeśli 
pani znajdzie coś, co można będzie 
wydrukować, niech pani przysyła — a 
my umieścimy w gazecie. Dla zdol- 
nych współpracowników znajdzie się 
zawsze miejsce na łamach  „Dzienni- 
ka*, Ale wpierw musi pani dowieść, 
że potrafi dać sobie rady z tem zada- 
niem. Dobrze? 

Podziękowałam mu i przeprosiłam 
że tak podstępnie wdarłam się do jego 
pokoju. ? 

° — Nie mówmy o tem, — odpowie 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

dział — lubię ludzi przedsiębiorczych, 
szczególnie, gdy chodzi o taką ładną 
kobietę. Przytem muszę zaznaczyć, że 
pani zajęła mi bardzo mała czasu. Tyl 
ko trzy minuty, jak nakobietę, sprawa 
została załatwiona z błyskawiczną 
szybkością. Widocznie ojciec nauczył 
panią traktować życie poważnie. Żeg 
nam panią, miło mi było poznać pa- 
nią... 

Po wyjściu na ulicę czułam, że w 
głowie mi się kręci, oddychałam z 

trudnością ze wzruszenia i podniece- 
mia. Nigdy dotąd nie rozmawiałam z 
człowiekiem, tak męczącym i arogan- 
ckim. 

ROZDZIAŁ VI. 
W WILLI MŁYNARSKIEJ 

Wróciłam do domu bardzo podnie 
coma. Bezowocne były usiłowania u- 
krycia wzburzenia. Plan mój udał mi 
się doskonale. Spełniły się. najśmiel- 
sze marzenia. Lord Nasby, był mimo 
wszystko przemiłym człowiekiem. Nie 
pozostawało mi obecnie nic innego, 
jak „okazać swe zdolności”, a wszyst 
ko pójdzie jak z płatka. 

* Zamknęłam się w pokoju, wyjęłam 
z pod podszewki w torebce drogocen- 
ną karteczkę. W niej tkwić musiał 
klucz od zagadki. 

Zaczniemy od cyfr. Co one mogły 
znaczyć? Pięć cytr z kropką po 
dwóch pierwszych. 

— Siedemnaście... sto dwadzieścia 
dwa... 

Co to może znaczyć? Niemożliwie 
byłoby się domyślić. 

Dodałam te cyfry. Tak robi się 
zwykle w powieściach policyjnych i 
zawsze doprowadza do genjalnych od 
kryć. 

Dodawałam, mnożyłam, odejmowa 
łam, ale nic z tego nie wychodziło. 
Rozwiązywać zagadki przy pomocy 
działań arytmetycznych można widocz 
nie tylko w powiešciach... Porzuciłam 
więc matemątykę i zajęłam się słowa- 
mi. 

„Kilmorden Castle“ — to džwię- 
czy bardzo uroczyście. Czymiałato być 
nazwa zamku historycznego? Kolebki 
znakomitego rodu? ' (Zamordowany 
spadkobierca? Walka 0 tytuł i dzie- 
dzictwo?) Historyczne ruiny? (Skarb, 
ukryty w podziemiach?) 

Przypuszczenie o skarbie wydawa 
ło mi się najprawdopodobniejsze. Cyf 
ry mogły określać miejsce, w którem 
skarb był zakopany. 

Jeden krok na lewo, siedem na pra 
wo, wykopać jamę głębokości 1 metra, 
przejść dwadzieścia .dwa stopnie... Coś 
w tym rodzaju. To wszystko można bę- 
dzie sprawdzić później. Ale przede- 
wszystkiem musiałam dostać się do 
Kilmorden Castle. 

Cicho zbiegłam na dół i wróciłam 
z ciężkim rocznikiem  „Adresowym“, 
„Historją zamków szkockich*, opisem 
wysp brytyjskich  i* „Przewodnikiem 
po prowincji”. 

W ciągu kilku godzin szukałam, alt 
napróżno. Odrzuciłam ostatnią książkę 
ze zniechęceniem: nie było nigdzie Kil 
morden Castle. 

Nie spodziewałam się tego niepo- 
wodzenia. Przecież zamek ten istniał, 
musiał istnieć. 

W jakim celu zapisywanoby tę na- 
zwę, gdyby zamek ten nie istniał wca- 
le? Muszę go odnaleźć! 

Nowa myśl uspokoiła mnie nieco: 
może to jest nazwa jakiejś willi w po 
bliżu Londynu, lub na przedmieściach? 

Pogrążona w rozmyślaniach, wyda 
łam nagle radosny okrzyk: mój Boże, 
o czem ja myślę, że dotąd tego nie 
zrobiłam! Trzeba było odrazu zwiedzić 
miejsce, na którem dokonano zbrodni. 
Wszyscy, lepsi detektywi od tego za- 
czynają. Tam napewno znajdę coś, co 
uszło uwagi policji, a co naprowadzi 
mnie na pewne ślady. Miałam plan go 
towy — muszę jechać do „Willi Mły- 
-narskiej“. 

Ale jak dostać się do domu? Roz- 
myślałam nad rozmaitemi sposobami, 
bardzo zawikłanemi i śmiałemi, aż wre 
szcie wpadłam na najprostszą drogę, 
i na niej oparłam swą decyzję. Willę 
odnajmowano, wątpliwem było, by 
już ktoś ją wynajął. Mogłam zjawić 
się, jako nowa lokatorka. 

W biurze nadzwyczaj grzeczny mło 
dzieniec wypowiedział cały referat o 
dziesiątku willi, które były do wyna- 
jęcia. Musiałam wytężyć cały swój 
spryt, aby znaleźć defekt w każdej z 
wymienionych willi. 

— Ach, czyż niema pan nic więcej 
do zaproponowania? — zapytałam go 
błagalnie. — Jakiejś willi na brzegu 
rzeki, z dużym ogrodem, małym dom- 

  

kiem dla stróża, — tłómaczyłam, przy- do każdej cery. Ostat- 
Młynar- pominając sobie spis „Willi 

skiej”. 
— Owszem, — bąknął niepewnie 

młodzieniec — mamy jeszcze willę sir 
„Willa Młynar- M. Eustachego Pedlera. 

ska“, ale... ! 

— Jakto? Ta willa, wSktórej... 

dy to drganie głosu staje się moją Spe- Kosmetyki 
Leczniczej cjalnością!). 

— Ta sama. Dokonano w niej mor-J. Hryniewiczowej. 

w 
której... — Głos mój drgnął (dopraw- a. 

na* według prof. Spuh- Telefunken w firmie 
l ja, Wypadanie włosów, Jan Sałasiński, Wilno, 
łupież. Indywidualne Wileńska 25, tel. 19—01 
dobieranie kosmetyków ————. 

Akumulatory 
= ы ładuje fachowc. Bez- 

Co Masta 84 płatne zabieranie i od- 
"p. 43. poszenie do domów. 

"Firma Jan Salasiūski, 
RE Wilno, Wileńska 25, 

tel. 19—01. 

  

nie zdobycie kosmety= 

asaże,.__'"" 
ręczne, wibracyjne i pla. Baterje anodowe 
styczne. Epllacje, (radjowe) zawsze świe- 

et » „Że. Ceny fabryczne. Na 
Ce di6 prowincję wysyła bez 

doliczania kosztów o- 
pakowania i przesyłki. 
Firma Jan  Sałasiński. 

  

abin 

ej 

derstwa. Obawiam się, że pani nie ze-ał. WIELKA X 18 m9. Wilno, Wileńska 25, tel. 
chce... 

— O, mnie to nie przeszkadza! — 
wzruszyłam ramionami, udając, że sta- 
ram się zapanować nad wzruszeniem. 
— Może dzięki temu właściciel zgodzi 
się obniżyć cenę wynajmu? 

Winszowałam sobie sprytu i szyb- 
kiej orjentacji. 

— Możliwe, — potwierdził szyb- 
ko usłużny młodzieniec. — Nie będę 
ukrywał, że obecnie bardzo trudno jest 
odnająć tę willę, ludzie są zbyt zabo= 
bonni... Gdyby willa podobała się pa-. 
ni, zgodzilibyśmy się co do ceny. Czy 
mam wydać pani pozwolenie na obej- 
rzenie willi? 

— Proszę. 
Kwadrans później pukałam do 

drzwi „Willi Młynarskiej. Otworzyła 
mi wysoka, tęga starucha. 

— Nie wolno nikogo wpuszczać, 
słyszy pani? Dosyć już tu było dzien- 
nikarzy i fotografów! Sir Eustach Ка- 
zak. 

(DOE. NA 

Przyj.wg. 10-11 4-7 

W. Z. P. M 26. 

| POSADY] 
Rządca rolny 

19 01 

Parcele 
z budynkami i 'bez, 
ośrodki oraz 2 młyny 
wodne sprzedaje'I Wi- 
leńska Spółka Parcela- 
cyjna. Ul, Mickiewicza 

  

  

doświadczcny samotny, 4 od 9—3. 
zakordonowiec, BEE 
nych wymagań, cstat- 

nio samodzielny w D 0 M Y 
Kongresówce. Zgłosze- dochodowe 
mia w Administracji 
„Słowa" 

majątków 
Plany ziemskich . 
parcelację oraz wszelkie 
prace miernicze wyko- 
nuje mierniczy przy- 

sięgły : 
Włodzimierz ZEJTC 
Baranowicze, Sadows, 
11 telefon 222. 

WĘGIEL i KOKS górnośląski poleca 

firma DEULL, Wilno, Jagiellońska 3. 
tel. 8-11. : 

pizy 10 proc, rocZ- 
nie. Male osobnia= 
czki. z ogrodami, 
majątki place najta= 
niej przy minimal- 
nej gotówce poleca 

do kupna, 
Dom H K „Za- 

chęta'* Mickiewi- 
tza 1 tel. 9-05. 

  

      

niew ng 

  

  

Redaktor w. z. Witeld Tatarzyńcki,


