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Czas już wielki złagodzić wstrząs, 
który przeszła nasza młodzież uniwer- 
sytecka, czas spokojnie zastanowić się 
nad przeszłą przez Polskę burzę stu- 
denckich rozruchów antysemickich. 

Zdaje się, że młodzież dostatecznie 
już wyłądowała się i wyszumiała, aby 
dać posłuch rozwadze, bo dotychczas 
wypadkami kierował  demagogiczny. 
frazes w rodzaju: „sprzedał Staroście 
ciało za 30 srebrnikow“. 

Rzeczywisty jeduak podkład aka- 
demickich rozruchów  przeciwżydow- 
skich tkwi bardzo głęboko w społe- 
czeństwie i były długotrwale działają- 

- ce przyczyny, które tę psychikę wytwo 
rzyły, 

Przejawy zewnętrzne tego ruchu 
akademickiego dla każdego człowieka 
kulturalnego są wstrętne — bo dzikie. 
W skutkach swoich najwięcej zaszko- 
dziły Polsce i Polakom, ponieważ trze- 
ba nie zapominać, że przed powstaniem 
Niepodległości my sami byliśmy w sy- 
tuacji mniejszości i to nie lubianej, a i 
obecne mamy osiem miljonów naszych 
wychodźców. którzy stanowią mniej- 
szości polskie zarówno w krajach eu- 
ropejskich, jak też i Ameryki Południo- 
wej i Północnej. Heca antysemicka — 
to właśnie woda na miyn kucia wszeł- 
kich spraw mniejszościowych między- 
narodowych i tama dla naszej dyplo- 
macji, broniącej mniejszości polskie za 
granicą. Oczywiście, że i propaganda 
antypolska szeroko żeruje na zaszłych 
wypadkach przedstawiając je jako po- 
gromy. 

W wewnętrznem życiu akademic- 
kiem nieuszanowanie własnej Alma Ma- 
ter przez studentów, zrywających wy- 
ktady i ciskających ponad głową pro- 
fesora stołkami w tych kolegów  ży- 
dów, którzy się schronili za niego, 
czywiście pozostawiło wiele goryczy. 

Rozgoryczenie panuje wśród mło- 
dzieży tak wielkie, że przejawia się 
wzajemnie sobie udzielanymi tytułami 
z jednej strony „mozderców*, z dru- 
giej — „chuliganów i pałkarzy*. 

Wykłady zawieszone, a takie na- 
stroje wykluczają możność niezwłocz- 
nego otwarcia Uniwersytetu, bo gdyby 
po otwarciu zaczęto ponownie wyrzu- 
cać Żydów — to Uniwersytet musiał- 
by być zamknięty, a co zatem idzie ca- 
ła młodzież byłaby niezmiernie poszko- 
dowana, bo nowe wpisy obciążyłyby 
ich skromne budżety, a niepewność 
przyjęcia do reszty targałaby nerwa- 
mi naszej młodzieży. Dużo zaś z nich 
musiałoby odbywać służbę wojskową 
niezwłocznie. › 

Stan obecny długo. przedłużać się 
nie może, bo młodzież nietylko napróż- 
no traci czas nie ucząc się, ale też jest 
wystawiona na rozmaite próby skiero- 
wania niezadowolenia już nie przeciw- 
ko Żydom, ale przeciwko rządowi. 

Wszystkim jest jasne, że stan obec- 
ny trzeba jaknajprędzej zlikwidować, a 
zlikwidować można jedynie na drodze 
wzajemnych ustępstw. 

Q ile ustępstwa te nie są wymiiszo- 
ne siłą — to koniecznem jest należyte 
zrozumienie przyczyn, które zajścia 
spowodowały. 

Odruch młodzieży naszej jest od- 
biciem psychiki ogromnej części spo- 
łeczeństwa, która wytworzyła się w 
Polsce w stosunku * do Żydów. Rzecz 
prosta, że młodzież zawsze żywiej od- 
czuwa i przejawia prądy, nurtujące w 

społeczeństwie, w tym zaś wypadku 
dołączyło się jeszcze wykorzystanie 
nastrojów młodzieży przez nasze $20- 
winistyczne stronnictwa, co szczegól- 
niej, uwydatniłó się w Wilnie. 

Wiatr przyszedł z zewnątrz przez 
szowinistyczną prasę i przez przyjez- 
dnych agitatorów z innych miast. 

Młodzież wileńska właściwie zosta- 
ła wciągnięta w wir antysemickiego 

prądu, płynącego z innych środowisk 
unwiersyteckich. 

Ale sedno sprawy leży daleko głę- 
biej, ponieważ znajduje się w łonie sa- 
mego społeczeństwa. 

Gdyby w społeczeństwie nie było 
nastawienia przeciwko Żydom — to 
ani prasa, ani emisarjusze nie mogłyby 
pchnąć młodzież naszą na drogę awan- 
tur. 

Stwierdziwszy, że te nastroje nie- 
przyjazne Żydom obejmują dużą część 
społeczeństwa, trzeba zaznaczyć, że 
stosunek ten silnie się wzmógł w ostat- 
nich latach, a kryzys ekonomiczny za- 
oszczając walkę o byt, tylko obostrzył 
go. 

Badając przyczyny tego stanu rze- 
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czy, należy się pod adresem żydow- 
skiego społeczeństwa skierować ostrze- 
żneie i żądać od niego, aby zrewido- 
wało swoje stanowisko względem hud- 
ności połskiej, co zresztą będzie leżeć 
w ich własnym interesie, o ile koniecz- 
ność życiowa zinusza ich do współży- 
cia z nami. 

Żeby przejść do spraw dnia dzisiej- 
szego rzućmy okiem na przebieg ukła- 
dania się stosunków pomiędzy Polaka- 
mi i Żydami oraz na genezę obecnej, 
niechęci do Żydów. 

Za dawnych czasów, poczyńając 
od Króla Kazimierza Wielkiego, który, 
z otwartemi rękami Żydów przyjął, sto- 
sunek ten był raczej życzliwy i najwy- 
żej pokpiwano sobie dobrodusznie ze 
śmiesznych cech żydowskich, a jakaż. 
narodowość ich nie ma? Podczas walk 
porozbiorowych w powstaniach na- 
szych część, jak pułk. Berko Josele- 
wicz lub typ mickiewiczowskiego jan- 
kiela, nam sprzyjała i wspólnie z nami 
walczyła, część zaś nas szpiegowała, 
jak ta ujętem zostało w „Wiernej rze- 
ce* Żeromskiego. 

Pod jarzmem moskiewskiem Żydzi 
coraz bardziej zaczęli przeciwstawić 
się nam po stronie silniejszego, a na- 
jazd t. zw. „litwaków*, pomagających 
w rusyfikacji, doprowadził do bojkotu 
Żydów w Warszawie. Arogancja Ży- 
dów doszła wtedy do tego, że p. Pry- 
łucki miał czelność rzucić pytanie w 
Warszawie: kto u kogo właściwie 
mieszka, mając na względzie wielką 
ilość kamieniczników Żydów. 

Polacy w obronie polskości zmusze- 
ni zostali walczyć na dwa fronty, nie- 
tylka przeciw rosyjskim zakusom ru- 
syfikatorskim, ale też i przeciwko ru- 
syfikującym kraj Żydom. 

Drogo nas kosztował ten 
Żydów w dobie tworzenia się 
przy pertraktacjach  migdzynarodo- 
wych, szkodzili nam Żydzi u Wilsona 
i Loyd George'a i w wielu, wielu in- 
nych miejscach. 

Lecz oto powstała nowa Polska i 
zdawało się, że były możliwości do u- 
żożenia się stosunków współżycia i rze- 
czywiście w Polsce Niepodległej Żydzi 
w każdym razie nie mogli się skarżyć 
na ucisk, a stosunki zaczęły się ukła- 
dać między obydwoma. rasami wcale 
nieźle, 

W pogorszeniu tych stosunków wie- 
ie zawinili politycy żydowscy w na- 
szym parlamencie. 

Działalność polityczna ma swoje 
nieubłagane konsekwencje, które Ży- 
dzi nie doceniali i nie doceniają, znaj- 
dując się w wiecznej opozycji przeciw- 
ko każdemu rządow polskiemu. 

Niechże oni pojmą, że siejąc wiatry 
obecnie zebrali burzę. 

Nieraz mówiłem w Senacie przy- 
wódcom Żydów, że oni są największy- 
mi antysemitami, gdyż nikt w Polsce 
nie umiał tak zwrócić przeciwko sobie 
nastroję społeczeństwa, jak stałe ich 
przeciwstawianie się rządowi, i tu jest 
właśnie jedna z przyczyn wzrastające- 
go niezadowolenia przeciwko Żydom, 
„gdyż to, co się mówi z trybuny posel- 
skiej lub senackiej, słyszy i odczuwa 
ogromna część społeczeństwa polskie- 
go. P. poseł Griinbaum zapewne nie 
przypuszczał, jakiem echem odbił się 
w Polsce jego protest, kiedy go zapy- 
tano, czy protestuje także w. imieniu 
tych tysięcy Żydów rosyjskich, których 
Polska wchłonęła i nadała im obywa- 
telstwo, gdyż protest w imieniu _Ży- 
dów, przyjętych jedynie przez uczucie 
ludzkości nawet wbrew interesom pol- 

bojkot 

skim — wywołał. w miljonach serc 
polskich gniew i poczucie niesłuszno- 

SCI — przecie takie wystąpienia nie 
pomagają do współżycia. 

Wracając do miejscowych stosun- 
ków w Wilnie, muszę zaznaczyć, że 
nietylko awantury! studentów Polaków 
były godne potępienia, ale że i ze stro- 
ny studentów Żydów nie wszystko by- 
ło w porządku: nie można bowiem a- 
rogancko narażać się kolegom bezkar- 
nie. Tak nap. wiadomem mi jest, że ko- 
ledzy Żydzi nieraz zajmowali na Wy- 
dziale Prawnym pierwsze miejsca, na- 
wet już uprzednio zajęte. Głośne a de-. 
monstracyjne rozmowy w żargonie na 
wykładach i przy chorych, jak to mia- 
ło miejsce nieraz w rozmaitych klini- 
kach i nawet w obecności nitktórych 
profesorów, oczywiście wzbudzało nie- 
chęć ze strony kolegów Polaków. 

Kiedy powiał wiatr z Krakowa i 
Warszawy młodzież nasza nie wytrzy- 
mała i dała upust JS Potępia= 
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. Dalsze prześladowania Polaków na Łotwie 
39 OSÓB SKAZANYCH PRZEZ SĄD W DYNEBURGU; 

RYGA. (Pat). Sąd okręgowy w 

Dyneburgu, jako sąd drugiej in- 

Stancji, rozpatrzył dalsze dwie 

sprawy Polaków, oskarżonych o 

przeszkadzanie w odprawianlu 

nabożeństwa łotewskiego przez 

śpiewy polskie. 

W obydwu tych sprawach о- 

skarżał prokurator Karczewski. 

Obronę wnosili mecenasi Szabłow 

skl, Kasperowicz i Butowski. Na 

ławie oskarżonych zasladty 23 
osoby. Po zamknięciu przewodu 

sądowego sąd wydał wyrok, mo- 

cą którego 3 osoby zostały unie- 

winnione, 4 osoby zostały ska- 

zane warunkowo, 5 osób zosta- 
& 

  

ło skazanych na 7 dni aresztu, 
pozostałych 11 osób zostało ska- 

zanych na areszt od 3 do 6 ty- 

godni. 
W drugiej Identycznej Spra- 

wie 4 osoby zostały uniewinnio- 

ne, 3 skazane warunkowo, 2—na 

2 dni aresztu, 4—na 7 dni aresz- 

tu, pozostałych zaś 10 osób zo- 

stało skazanych na karę aresztu 

od 3 tygodni do 2 miesięcy. 
Obrońcy wnoszą apelację do 

Senatu. ` 
Ogółem w dniu wczorajszym 

zostały rozpatrzone wszystkie 

trzy sprawy, dotyczące zajść w 

kościele iłłuksztańskim. 

NIEŚWIEŻ — ui Ratuszowa —- Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEX — Kosk St, Michalskiego. ” 
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PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarski. 
.ĘBOKIE — ul Zamkowa — W. Włodzimierow. 

GROÓDNQ — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. || 
BORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
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POSTAWY — 

Zwierzyński, ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

NOMINACJA WOJ. KIRTIKLISA 
„Gazeta Polska* w rubryce „Dzień 

Polityczny* pisze: Dowiadujemy się, 
że na miejsce p. Lamota, który wy- 
chodzi ze służby administracyjnej, na 
stanowisko wojewody pomorskiego 
będzie prawdopodobnie mianowany 
p. Kirtiklis, dotychczasowy wicewo- 
jewoda w Łodzi. 

SKAZANIE MORDERCY W GNIEŻNIE 
POZNAŃ. PAT. — Z Gniezna donoszą, 

że tamtejszy sąd okręgowy rozpatrywał wczo 

raj sprawę 30-letniego robotnika Ignacego 

Kranza i Pakości, oskarżonego o zabójstwo 

małżonków Kazjmierza i Zofji Lewandow- 

skich w czasie sprzeczki. Rodziny te żyły 
między sobą od dłuższego czasu w n.ezgo- 

dzie. Często dochodziło do starć i kłótni. W 

czasie jednej z takich sprzeczek Kranz za- 

strzelił Lewandowskiego, który zmart natych 
miast i zranił jego żonę, która zmaria następ 

nie w szpitalu. Sad okręgowy w Gnieźnie 

skazał Kranza na 1Q at ciężkiego więzienia. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
Zeznania profesora Bartla 

WARSZAWA, 18.11 
Na dzisiejsze posiedzenie wezwano w cha- 
rakterze Świadków między innymi: posła Po 
piela, prof. Bartla, prof. Kulczyckiego. Wszy- 
scy trzej przybyli do Sądu o godzinie 9 m. 30, 
tak, jak in wyznaczono, Prof. Bartel siada w 
kuluarach na stole i w tej pozycji rozmawia 
ze znajomymi. Proi. Bartel zamieszkał w 
Warszawie u swego przyjaciela profesora 
Politechniki, _ Broniewskiego, ministra w 

A po-majowym gabinecie dr. Bar- 
la. 

O godzinie 10 min. 15 zaczyna zeznania 
poseł Karol Popiel. Prokurator złożył 
wniosek 0 wyłączenie świadka od przysięgi. 
Obrona nie sprzeciwia się. Poseł Popiel opo- 
wiada o programie Centrolewu, zmierzające 

Polski go do wywołania szerokiego ruchu opinii: 
„Po kongresie Centrolewu wyłoniliśmy koimi- 
sję bloku wyborczego. Wreszcie dnia 9 wrze 
śnia akt wyborczy podpisało się. Nie wiem, 
czy to dobrze, żeśmy się pochwalili zaraz 
tym faktem, że poseł Niedziałkowski zadzwo 
nił do Klubu Sprawozdawców parlamentar- 
nych, od których wiadomość dostała się do 
prasy. W 6 godzin później pojechałem do 
Brześcia, Ja jestem ofiarą — opowiada po- 

że jestem stronni- 
kiem gen. Sikorskiego. Uważano mnie od 
maja za ekspozyturę gen. Sikorskiego na te- 
renie Sejmu, a to dlatego, że się za nim u- 
jąłem, kiedy po słynnym raporcie oficerów w 
Sulejówku Pan Prezydent Wojciechowski nie 
chciał z nim rozmawiać*, 

Adw. Landau: — Więc w osobie Pana 
porachowano się z Sikorskim? 

Świadek: — Tak, Panie obrońco, bo 
z Sikorskim to trochę trudniej niż ze mną. 

Adw. 'Berenzon: — Jak Pan sobie 
tłómaczy, że nie siedzi Pan na ławie oskar- 
żonych? 

Świadek: — Różnie. Ale w najgłęb- 
szem swojem przeświadczeniu tłómaczę S0- 
bie w ten sposób, że na mnie i p. Dąbskie- 
go padło w Brześciu najgorsze... może wy- 
soka sprawiedliwość sanacyjną uważa, że w 
ten sposób już odcierpiałem za swoje grze- 
chy, albo może, jak to mówił Marszałek Pił- 
sudski w swoich wywiadach, chodziło o prze 
stępstwo pospolite, może awansowano mnie 
w ky: sposób. 

rzewodniczący: — Proszę popro- 
sić świadka Bartla. Po chwili przed 
Sądem staje p. Bartel. 

Adw. Berenson: — Zwracam się do 
Pana, jako b. Premjera i profesora, zamie- 
szkałego stale na naszych kresach południo- 
akcja rewolucyjna Centrolewu miała wpły- 
wo - wschodnich. Czy wiadomo Panu, by 
nąć na ukształtowanie się stosunków Z 
AE ui, 
M artel: — Ja takiego związku nie wi- 

г Adw. Berenson: — Czy Pan teraz 
nie widzi, czy Pan go nie widział, będąc Pre 
mjerem? 

PERERZE TERZ WPRO CZECH 
jąc ekscesy, jestem daleki od potępie- 
nia całej młodzieży. Stała się wielka 
szkoda, stało się wielkie głupstwo, w 
którem zawiniły obydwie strony, a zro- 
'zumiawszy to, należy przejść nad wy- 
padkami do porządku dziennego i do 
pracy bez wysuwania wrogich  postu- 
latów, bez wyzwisk wzajemnych. 

Uważam, że dla psyche. zbiorowej 
naszej młodzieży wprost szczęśliwy 
traf, że nie został zabity kolega Żyd, 
a śmierć ś. p. Wacławskiego może się 
stać odkupieniem gwałtów popełnio- 
nych, które oby się nigdy nie powtó- 
rzyły. 
._ Polska potrzebuje spokoju, spoko- 
ju i jeszcze raz spokoju, co się tyczy 
do spraw zarówna zewnęfrznych, jak i 
wewnętrznych. Polska, mająca trzecią 
część ludności obconarodowej — Ży- 
dów, Białorusinów, Ukraińców — dą- 
ży do tego, aby wszyscy oni byli do- 
brymi obywatelami polskimi, a dla te- 
go zgodne pożycie jest życiową ko- , 
niecznością, Państwowy interes Polski 
tego wymaga. Prof. Jul. Szymański. 

(tel. własny). — | Bartel: — Ja wówczas go nie widzia- 
łem. Według mego zdania, do czasu mego 
ustąpienia akcji takiej nie było. |Ustąpiłem 
w kwietniu 1929 r., byłem następnie zagra- 
nicą, wróciłem na katedrę i postanowiłem 
wycofać się z życia politycznego. W okresie 
miej nieobecności w rządzie stosunki politycz- 
ne uległy ogromnemu zaostrzeniu. Z gazet 
wiedziałem, że napięcie opozycyjne rośnie. 
Zostałem wezwany fistem odręcznym 
Prezydenta. Niechętnie, niejako pod przymu 
sem moralnym, zgodziłem się przyjąć misję 
formowania rządu. Prasa przyjęła mnie roz- 
miaicie. PPS np. życzliwie. Mam wrażenie, że 
nrzyljęcie przezemnie rządu sprawiło pewne 
odprężenie, Tak mi się zdaje. Nie mogę po- 
wiedzieć, aby stronnictwa opozycyjne, włą- 
czając w to stronnictwo narodowe, dawały 
odczuć nastroje rewolucyjne. Ja rozumiem 
doskonale, że mogą być ataki i że opozycja 
zawsze atakuje rząd. ja sam długi czas by- 
łem posłem i sam atakowałem ministrów, 
nie obrażało mnie to zupełnie, że ktoś inny 
stawia inny wniosek niż rządowy. Tak samo 
zresztą przypuszczam, że i dziś nie może 
być nikt o to obrażony.  Proiesor Bartel 
przechodzi następnie do okresu swego ostat 
niego premjerostwa. 

Prokurator Grabowski: — To było 
do kwietnia 1931 r.? 

Świadek: — Nie do 1930 r. 
Adw. Berenson: — Do 1939 roku, 

panie Prokuratorze! Gdyby Pan . proiesor 
był do 1931, nie byłoby może Brześcia. 

Następnie zaczyna zadawać pytanie 0- 
skarżony Lieberman. Pyta obszernie o 
stosunek partyj opozycyjnych do rządu p. 
Bartla, a następnie wypytuje bardzo szcze- 
gółowo o przekroczenia budżetowe, porusza 
jąc sprawy Trybunału Stanu. 

Poseł Pragier: — Panie Profesorze, 
jeden ze świadków tu zeznał, że były rozsy 
łane paszkwile na ludzi stojących u steru rzą 
du, czy pan dostał taki list taksamo, jak ja, 
list dotyczący pańskich spraw czysto pry- 
watnych? 

Bartel: — Tak. . 
Poseł Pragier: — Niech mi Pan po- 

wie, czy ten list mógł wyjść ze sier Centro- 
lewu, jak to mówiono? 

Bartel: — Stwierdzam kategorycznie, 
że nie. 

Pragier: — A czy w związku z tym 
faktem nie dostał dymisji jeden z wysokich 
dygnitarzy wtedy, kiedy Pan przyszedł д0 
władzy. 

Bartel: — Tylu dygnitarzy dostało dy 
misję... Głos z ławy obrończej: z ratusza! 

Bartel po krótkim namyśle: — Tak, 
była i taka dymisja. 

Po przerwie prof. Bartla zaczyna pytać 
Grabowski: — Czy były ze 

strony czynników rządowych jakieś przygo 
towania do nowego zamachu stanu? | | 
L z — Takich PZYgo aa ay 
było, jeśli jakiś redaktor przygotowyw: 2 
mach = to ja się tem nie przejmowałem. 

Prokurator: — A Pan Profesor kil- 
kakrotnie brał udział w rządzie? 

Świadek: — Tak jest. 
Prokurator: — Może zatem Pan Pro- 

fesor będzie łaskaw scharakteryzować zasad 
nicze cechy prawno - polityczne systemu = 
dów po-majowych ze szczególnem uwzgl 
nieniem tego, czy czynniki rządowe przygo- 
towywały nowy zamach stanu i jak to się 
tu na tej sali mówiło, nawet z wprowadze- 
niem monarchji. 

Świadek: — Pan Prokurator zadaje 
mi pytanie, na które odpowiedź wymagała- 
by kilkugodzinnego wykładu. Zacznę zatem 
od końcowej części pytania. Mogę tylko mó- 
wić o swoich rządach: była zatem walka z 
sejmowładztwem, jeżeli mówiłem wówczas 0 
tych rzeczach, to nie mówiłem pod żadnym 

dyktatem, tylko wyrażałem swe , przekona- 
nia, jeżeli występowałem przeciwko mięsza- 
niu się posłów do spraw rządzenia, to mia- 
łem przykłady, aby dojść do przekonania, że 
tak rzeczy dalej pójść nie mogą. Parlament 
polski musiła się skrystalizować. Chodziło o 
ustalenie ścisłego rozdziału pomiędzy kompe 
tencją władzy ustawodawczej a władzy wy- 
konawczej. Rzeczy te omawiałem w szeregu 
swoich przemówień. 

Prokurator: — Czy wśród. czynni- 
ków rządowych istniał zamiar  oktrojowania 
konstytucji? - 

Świadek: — Ja osobiście nie pamię- 

Pana Stronnictwa rządowego należy 

tam, abym kiedykolwiek prowadził na ten 
temat rozmowy. 

Prokurator: — Czy Pan Piłsudski w 
a: sposób zapatrywał się na tę spra- 
wę? 

Świadek: — Jeśli chodzi o narzucenie 
konstytucji drogą jakiegoś zamachu, to mam 
przekonanie, że tak. 

Adw. Landau: — Czy poglądy szefa 
uważać 

blizkie stanowisku rządu? 
Świadek: — Mogę odpowiadać tylko 

za okres, Pea byłem TZW rządu, Nie u- 
zgadniałem y swej linji tępowania z 
żadną grupą sejmową. PR 
> AA Landau: — A inni szefowie rzą 

la 
Świadek: — Nie wiem. 
Oskarżony Lieberman: — Czy Pan 

Profesor czytał ten wywiad, w którym Pan 
Piłsudski powiedział: konstytuta-prostytuta? 

Świadek: — Czytałem. 
Poseł Pragier: — Czy zna Pan wy-. 

wiad, w którym Pan Piłsudski oświadczył, 
że stanie do dyspozycji Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej dla oktrojowania nowych praw w 
Polsce? 

Świadek: — Nie przypominam sobie. 
Pragier: — Czy Pan Profesor uważa 

za możliwe, że taki wywiad istnieje? 
Świadek: — Jeśli Pan doktor mówi, 

ea Keri 2.6 P О: ernik: — Czy pamięta Pan 
wystąpienie posła Sobolewskiego w Sejmie, 
w którem Sobołewski oświadczył, że przepro 
wadzimy nową konstytucję z Sejmem, czy 
wbrew Sejmowi? 

Świadek: — Proszę Pana, co ci posło 
wie często nie wygadują?! 

Poseł Kiernik: — Pan przecież powie 
dział, że zapatrywania Bloku Rządowego na- 
leży brać poważnie. 

Świadek: — Co innego jest opinja 
Bloku, a co innego opinja jednego posła. Po- 
seł Sobolewski nie miał żadnego mandatu 
od rządu. Mówię rzecz prosta tylko o swoich 
rządach. 

Kiernik: — Czy Pan Profesor pamięta 
powiedzenie p. Sławka w Łodzi o łamaniu 
kości? 

Świadek: —- Nie mogłem na to zarea- 
gować. 

Kiernik: — Wcale tego od Pana nie 
sk ale czy p. poseł Sławek o tem mó- 

wit? 
Świadek: — Ja nie mogę za p. Sław- 

* Ki e Ale p. Sławek, jako iernik: — Pp. 
zes Bloku jest w tych sprawach miarodajny? 

Świadek: — Niewątpliwie. 
Lieberman: — Czy były czynione 

Panu zarzuty, że Pan chce współpracowa 
z Sejmem? * 

Świadek: — To są rzeczy znane, By-. 
łem przedmiotem ataków niejedi na 
p OE i aan as 
„| olski* i konserwatywny organ wi- 
leński „Słowo”, Atakowano minie: że chcę 
wrócić do czasów przedmajowych i za to, że 
powiedziałem, iż Polski nie stać na luksus 
walk wewnętrznych. 

Prokurator Rauze: — Czy w Polsce 
istnieje od 1926 r. dyktatura? 

Świadek: — ja siebie nie uważałem 
za dyktatora, Parłament załatwiał mi rzeczy, 
których się domagałem, nie szło to bez trud- 
ności, nie dobrze jest jednak dla parlamen- 
tu, jeśli wszystko uchwala bez oporu. 

Dalszy ciąg rozprawy jutro. 

  

3-ej gr 40. &а tekster 
todaczańih praz z prowincji o 25 proc. dne 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń cu 

Polskiej Macierzy Szscine „. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

— M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 5 Maja 6 

WILEJKA POWIATOWĄ — ul. Mickiewicza 24, PF, juczewaka. 
Tow. Księgarni Kol. „Ruca* 

15 gr. Komusnik 
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Silva rerum 
Lekarz Wojskowy, organ oficerów 

korpusu sanitarnego, zamieścił w Nr. 7 
sprawozdanie z przebiegu egzaminu 
wstępnego do Szkoły Podchorążych Sa 
nitarnych w r. 1931 — 32. 

Kandydatami byli maturzyści szkół 
średnich z całej Polski. Na początku 
egzaminu kandydaci musieli dać odpo 
wiedzi na kwestonarjusz , zawierający 
25 pytań, pozwalających zorjentować 
się.w ogólnym poziomie kandydatów. 

Oto szereg pytań i autentycznych 
odpowiedzi: 

1) Wodzowie w wojnie '0-bolsze- 
wickiej: Świtalski, Prystor, węniee SR 
goszewski, Składkowski, Hub.cki, Beck. 

‚ 2)_ Wodzowie wielkiej wojny europej- 
R A mei SR Wilson, Clemenceau. 

onarchje w Europie: Ni х s, 
tr R. Chiny, zk r 

| Nazwiska żyjących pisarz ich: 
Bałucki, May, Chodžko, Żeromski, ae 

5) Doniosłe daty w dziejach ludzkości: 
rok urodzenia kandydata, ukończenie gimna- 
kę oo Žž kochanych Gsób. 

lajwiększe klęski tra) 
ludzkość: "lenistwo, obojętnośi mor gdn 

poda! tki, małą reprodukcja (!), łakomstwo, 
biurokracja, brak gotówki, brak rozumu, nad 
mierna wilgoć. 

7) Produkty destylacji węgla: . węgiel 
WY det ; * 

ynalazki Edisona: masz do 
sania, lokomotywa, lupa, latarnia, Т ° 

9) Postacie energji: Bóg Ojciec, Matka 
Pas A: deg) silna wola, moc, rozkazy- 
wanie, Hannibal, Kościuszko, Napoleon, bi 

krzyk, chód, śpiew. PWM 
) Specjalności lekarskie: homeopatja, 

patologja, weterynarja, psychologja. 
1) Obrazy Matejki: „Matka Boska Ostro 

bramska', „Kucie kos", „Branka i Sybir”, 
„Wojska', „Reduta Ordona*. 

12) Utwory Chopina: „Hatka, utwory w 
SZ po” „Rozbity fortepian", „Ower 

13) Miasta, leżące nad Wisłą. Puck, Gdy 
14) Miasta uniwersyteckie: В: cz. 
15) Metale: Virtuti Militari, Krzyż Wa- 

lecznych, р 
" 16) Bitwy Kościuszki: Raszyn. 

Dr. Hauslinger, autor sprawozdaw- 
czego artykułu, ze smutkiem i rozpaczą 
stwierdza wyjątkowo szczupły zasób 
wiedzy ogólnej kandydatów na lekarzy 
wojskowych, — podkreśla jednak, iż 
w jednej dziedzinie kandydaci czuli się 
całkiem pewni siebie: : 

Na pytanie, jakie rodzaje sportów zna 
kandydat: jakich rekordzistów, wszyst- 
kie odpowiedzi były wyczer- 
pujące i dokładne. Wskazuje to na 
zbytnie skierowanie zainteresowań 2 
w szkolnictwie średniem w kierunku wycho- 
wania fizycznego ze szkodą dla nauki. 

Oto są piękne skutki bardzo postę- 
powego, demokratycznego i zgodnego 
z najnowszemi, zagranicą teorjami pe- 
dagogicznemi — ogłupiania młodzieży 
w szkołach średnich! że podobny po- ° 
ziom maturzystów jest obecnie stanem 
normalnym, łatwo się przekona każdy, 
kto zechce zadać naszym maturzystom 
podobne pytania!.... 

nia. 

PROF. M. BIRŻYSZKA O EKSCESACH 
WILEŃSKICH 

Prezes Związku Wyzw. Wiżna profesor 
M. Birżyszka udzielił wywiadu w sprawie 
ekscesów wileńskich (Echo): 

„Żydzi wileńscy są dla mnie bliskimi zna 
jomymi, Wśród nich mam wietu przyjaciół. 

Ślę wyrazy serdecznego współczucia ży- 
dowstwu wileńskiemu. Wyobrażam sobie ca- 
łe to nieszczęście, 

Ludność wileńska, to ci sami mieszkańcy 
Litwy, niezależnie od tego, czy mówią po li- 
tewsku, po polsku czy białorusku. Ludność 

6 wileńska zawsze zgodnie współżyła z Żyda- 
mi. Agitacja pogromowa 'wyszia ze środowi- 
ska elementów obcych. Studenci wiłeńscy w. 

S wypadków są przyjezdnymi z 
olski, : 

KATASTROFA AUTOBUSOWA 
POZNAŃ. PAT. — Wczoraj : wieczorem 

rozbił się pod Kostryniem autobus, kursują- 

cy na linji Poznań — Witkowe. „Wskutek. 

tego wypadku kilka osób odniosło lżejsze - 
kontuzje, a rolnik z pod Gniezna Urbański | 
w stanie groźnym przewieziony został do 

szpitala. AA 3 

  

- Otwarcie Uniwersytetów w Warszawie | 
ODEZWA REKTORÓW UCZELNI AKĄDEMICKICH 

WARSZAWA, (Pat). Rektorzy u- 
czelni akademickich wystosowali do 
młodzieży akademickiej następującą 

odeżwę: Ona 
Do młodzieży akademickiej uczel- 

ni warszawskich. 
W/ trosce, by młodzież akademic- 

ka nie straciła roku studjów, konfe- 

rencja rektorów uczelni akademickich 
m. st. Warszawy w dniv 18 listopa- 
da 1931 r. uchwaliła wznowienie wy- 
kładów i zajęć w sobotę dnia 21 li- 

stopada r, b. Rektorzy uczelni aka- 
denickich ufają, że zachowanie się 
młodzieży będzie zgodne z prawami | 
i przepisami życia akademickiego. 

(©) Pszenicki, rektor Politechniki. 

(—)Biedrzycki, rektor Szkoły Głów- 
nej Gosp. Wiejskiego. 

(—) Jackowski, rektor 
Szkoły Handlowej. 

(Z) W zast. Michałowicz, rektor 
Uniwersytetu. : 

Wyższej
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GŁOS OSTRZEŻENIA 
List Pasterski 

‚ 3 E. TEODOZJUSZA, ARCYBISKUPA 
WILEŃSKIEGO 1 LIDZKIEGO, DO 
PRAWOSŁAWNYCH DJECEZJI WI- 

LEŃSKIEJ 
List pasterski J. E. arcybiskupa Te- 

odozjusza do prawosławnych, którego 

fragmenty drukujemy w przekładzie 

poniżej, wobec ostatnich dość licznych 

wydarzeń w naszych powiatach gra- 

nicznych, nabiera szczególnego zna- 

czenia. (red.) й 

Ukochani w Chrystusie Bracia! 

Z gazet, jak również z innych, bar- 

dziej pewnych źródeł, dowiadujemy się, 

iż za ostatni rok wzmogła się znacznie 

iala uciekinierów z Rosji sowieckiej do 

Polski. : 
Okrutna władza bolszewicka, zruj- 

nowawszy i ograbiwszy włościan, obró 

ciła ich w niewolników, których prze- 

mocą zapędza do „kołchozów* (kolek- 

tywnych gospodarstw komunistycz- 

nych), t.j. kolonij niewolniczych, gdzie 

oczekuje na nich ciężka praca przymu- 

sowa, pozbawienie wszelkiej własności, 

głód i całkowita niewola. Za tych nie- 

szczęśliwców, którzy sprzeciwiają się 

wcieleniu ich do „kołchozów*, lecz ży- 

_czą sobie, pozostając 1a wiasnej ziemi, 
prowadzić własną gospodarkę, bolsze- 

wicy wsadzają do wagonów  towaro- 

wych, odrywają ich nietylko od ich ro- 

dzimych gniazd i gospodarstw, lecz i 

od ich rodzin również; rozłączając mę- 

żów od żon i rodziców od dzieci, i wy- 

wożą ich, źle odzianych i źle obutych, 

żeby nie powiedzieć bez ubrania i obu 

wia, na dalekie krańce państwa, do 

Soiówek, lub na Sybir, gdzie czeka 
na nich więcej niż ciężka praca przy 
mizernem odżywianiu, w surowym kli- 
macje i pod bacznem okiem okrutnych 
i bezbożnych czekistów, 

, Pewny obcokrajowiec widział kilka 
takich pociągów, składających się z 
wielu dziesiątków wagonów, napako- 
wanych ludźmi. Ich wywozili na dale- 
ki Sybir, na roboty leśne za to, że nie 
przyłączyli się do „kołchozów*. Tem 
właśnie daje się tłumaczyć ta fala ucie- 
kinierów do Polski, która tak wzmogła 

się za ostatni rok, Ludzie uciekają stam 
tąd, gdyż życie tam stało się nieznoś- 
nie uciążliwe, otóż ludzie ratują swoje 
życie przez ucieczkę, nie zważając na 
to, że to same życie mogą łatwo stra- 
cić przy przejściu przez granicę. A to 
dlatego, że wolą oni umrzeć, niż żyć w 

__ okropnych, nieludzkich warunkach, któ 
| re są gorsze od samej Śmierci... 

Niestety, prawdziwym świadkom i 
świadectwom niezawsze i nie wszyscy 
dają wiarę, jak to często w życiu by- 
wa, — lecz ufają łgarzom i oszukań 
tom. 

Agitatorzy bolszewiccy wszelkiemi 
dostępnemi im środkami mnożą propa- 
gandę tak wśród ludności miejskiej, 
jak również wśród wiejskiej Polski, 
zwłaszcza zaś wśród młodzieży, przy- 

 rzekając rozmaite dobra doczesne w 
zniszczonym i doszczętnie przez nich 
ograbionym nieszczęśliwym kraju. 

I znajdują się łatwowierni, kiirzy 
dają posłuch tym oszukańczym obiet- 
nicom i idą tam, spodziewając się, że 
tam prędzej znajdą dla siebie pracę i 
wszystko inne, potrzebne dla życia. 

— , Lecz po przejściu granicy oni ry- 
__ ehło się przekonywują, że tralili do pu- 

łapki, z której odwrót jest prawie nie- 
możliwy. 

Bolszewicy, przyjmując tych cszu- 
kanych przez siebie '1ciekia'erów, se- 
gregują ich tak, jak to czynią handla- 

" rze, kupujący partję bydła. Jednych, w 
których dostrzegają niepewność, lub 
obojętność w sprawach wiary, tudzież 
bezwyznaniowców, przygotowują do 
szerzenia ateizmu, innych zaś, którzy 

| utracili zamiłowanie do prawdy, przy- 
gotowują do wychwalania życia w raju 
komunistycznym. 

Lecz większą część tych uieszczę- 
śliwców ładują do wagonów i jak ro- 
bocze bydło wywożą na daleką północ, 
lub na Sybir na ciężkie roboty przymu- 

| sowe w lasach. 
: Otóż uświadamiając sobie ciężki 

los tych oszukanych przez bolszewic- 
" kich agitatorów ludzi, którzy w po- 

_" szukiwaniu lepszych warunków życia, 
przez swoją łatwowierność trafili do 

‚° JAK ŻYD ORSZAŃSKI 
SZUKAŁ MIESZKANIA? 

'_ Wiosną roku bieżącego była u nas 
_ powódź. Co wtedy pisały gazety sowie 

ckie w Mińsku? — Niesłychane bzdu- 
ry! Podobno nikt u nas powodzianami 
się nie interesował!. Wyrzuconych 

" przez żywioł na bruk, lub pole, pozo- 
__ stawiono bez opieki, bez chleba, bez 

_ dachu nad głową! Wszystko to — о- 
._ czywista — nieprawda, jak zresztą nie 

' prawdą jest 99 procent sowieckich о- 
pisów Polski. Ałe powódź nawiedziła 

_ również Białoruś sowiecką i tam wy- 
lane rzeki zniosły, niejedno domostwo. 

Powódź jest zjawiskiem  sezono- 
"wem, nie należy więc dziś do tematów 

aktualnych. Może na wiosnę będziemy 
mieli nową powódź, tymczasem jednak 

'_ zahaczyliśmy nieco 0 nią dla opisu 
przygód pewnego żydka z Orszy, któ- 
re początek swój od powodzi biorą. 

Taki mały obrazek z życia sowieckie- 

  

     
    

   

  

    

   

isu. 
Dzień 22 kwietnia — pisze sowie- 

Restauracja monarchii w Mandzur 

5 o w © Ł 

Przybycie cesarza Pu- Ji do Mukdenu — Wojska ch ńskie rozb.te 
— Japończycy zajęli Cicikar 

Ussuryjskie państwo 
kozackie 

MOSKWA. PAT. — Według donie- 
sień korespondentów sowieckich, przed 

paru dniami przybył do Mukdenu były 

według krążących w Mandżurji wersyj 

restauracja monarchji ma nastąpić w 

ciągu dwóch tygodni. Na niektórych 

MOSKWA. PAT. — Korespondent pnałoletni cesarz chiński Pu-ji. Były domach powiewają już flagi z emble- 
cesarz chiński zamieszkał w domu księ matami dynastji mandżurskiej. sowiecki, powołując się na źródła chiń 

skie, donosi, że Japonja przystąpiła do 

formowania nowych oddziałów woj- 

skowych, złożonych z Chińczyków i ro 

syjskiej emigracji. Na czele tych od- 

działów postawiono generałów chiń- 

skich, przyjaźnie ustosunkowanych do 

Japonji. Inne doniesienia głoszą, że do- 

wództwo japońskie weszło w porozu- 
mienie z carskim generałem Siemiono- 

wym w sprawie utworzenia w kraju 

Ussuryjskim państwa kozackiego. 

Krwawa walka na 
drodze do Cicikar 

korespondent Reutera, ofensywa oddziałów 
japońskich przeciwko gen. Ma-Czang-Szeno- 
wi rozpoczęła się dziś o świcie, Komunikat 
oficjalny podaje, że wszystkie wojska japoń 
skie, znajdujące się w okolicach rzeki Nonni, 
biorą udział w walce. 

TOKJO. PAT. — Wedłe otrzymanych tu 
wiadomości, 'w czasie dzisiejszych wałk chiń- 
sko-japońskich obie strony poniosły poważ- 
ne straty. Donoszą, że do sztabu armji gen. 
Hai-Lung-Kianga przydzielonych zostało 5 
oficerów sowieckich. 

MSG. RATTĄ PRZYBYWA 
DO KOWNA 

KOWNO. PAT. — Rząd kowieński 
udzielił swego agróment msg. Ratta, 
przyszłemu charge d'affaires papieskie 
mm w Litwie. 

VOLDEMARAS PRACUJE W PARYŻU 

KOWNO. PAT. — Voldemaras przebywa 
obecnie w Paryżu i zajmuje się wydaniem 

swej pracy o stosunkach polsko - litewskich. 
W kołach dobrze poiniormowanych mówi 
się, że podróż Vołdemarasa jest finansowa- 
na przez rząd kowieński. 

ich pułapki i tam cierpią bez  uadziei 
wyrwania się stamtąd, pozbawieni 
zbożnej łaski Cerkwi, jej św. Sakramen 
tów, a po śmierci nawet chrześcijań- 
skiego pogrzebu, My, z obowiązku na- 
szego Arcypasterskięgo, musimy ©- 
strzec was, ukochani w Chrystusie 

cia japońskiego Kuna, gdzie mieści się 

również rządowy komitet, opracowują- 

Były cesarz Pu-Ji urodził się w 1906 

roku, na tron wstąpił w 1908 i pozosta 

Ogrody starożytnego 
wschodu 

Kolebką sztuki ogrodniczej byś wschód 
starożytny. Łagodny klimat, rozmaitość ga- 
tunkom roślin i wrodzone ludom antycznego 
wschodu zamiłowanie do przepychu, sprawi 
ły to, że potrafili oni wznieść ogrodnictwo 
ozdobne do poziomu sztuki, która w ciągu 
wieków rozwijała się narówni z innemi wy 
tworami !udzkiego intelektu, tworzyła swo- 
je odrębne style i była wykładnikiem poczu 
cia estetycznego u różnych narodów. Pier- 
wsze wzmianki,' jakie posiadamy 0 starožyt- 
nych ogrodach, zawdzięczamy Herodotowi, 
który w pismach swoich z podróży do Egip 
tu przedstawił dokładny opis ogrodu przy 
świątyni Ozyrisa i Ammona w jednej z oaz 
Sahary. 

Ogród egipski odznaczał się regularno- 
ścią kształtu oraz symetrycznem ustosunko- 
waniem poszczególnych płaszczyzn, tworzą- 

cy program niepodległej Mandżurji. Ko wał u władzy do 1911 roku. Regentem cych piękną do iwzorzystego kobierca podob 
respondenci sowieccy zaznaczają, że przy nim był ojciec książę Czuń. 

Kięska generała Maa-Czang-Szena 
Tokio. PAT. — Biuro Reutera do- skę wojskom gen. Maa-Czang-Szena i 

nosi, że Japończycy zadali wielką klę- ścigają je ku Cicikarowi. 

Wkroczenie Japończyków do Cicikaru 
MUKDEN. PAT. — Oddziały japoń do ludności, w której zapewnia całko- 

skie wkroczyły do Cicikar o godzinie witą obronę życia i mienia wszystkich 
20-ej. Policja chińska została rozbrojo obywateli chińskich posłusznych pra- 

na. Wojsko japońskie ogłosiło odezwę wom. 

MUKDEN. PAT. — Jak podaje specjalny  wpzyspywczwo zwy zz m ZYWO ROZRZAD 

Strajk tramwajów warszawskich trwa 
NIEPRZEJEDNANE STANOWISKO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

WARSZAWA. (Pat). Wbrew 
wczorajszemu zobowiązaniu sią 
delegatów związków  zawodo- 

wych tramwajarzy na konferen- 

cji w Ministerstwie Pracy I Opie- 
ki Społecznej do niezwłocznego 
zlikwidowania strajku w stolicy 
z jednoczesnem przekazaniem 

sprawy  zatargu Ministerstwu 
Pracy i Opieki Społecznej, strajk 

w dniu dzisiejszym nie został 

przerwany. Kontynuowanie straj- 

ku ma miejsce wskutek nieprze- 
jednanego stanowiska pewnych 
organizacyj zawodowych. 

Pozatem.pozostaje teź w związ 

ku z wczorajszem posiedzeniem 

Rady Miejskiej, na którem więk- 

szość radnych zajęła stanowisko, 
zmieniające poniekąd sytuację 

wytworzoną po podpisaniu po- 

rozumienia przez delegatów 

związków zawodowych w Mini 

sterstwie Pracy. W godzinach 

rannych w dniu dzisiejszym od- 

było się zebranie pracowników 

tramwajowych. Na zebraniu wy- 

łoniono delegatów, którzy Inter- 
wenjowali ponownie w magistra- 

cie oraz w Ministerstwie Pracy I 
Opieki Społecznej. : ; 

Ministerstwo Pracy I Opieki 
Społecznej oświadczyło delega- 
tom związków zawodowych, że 
Ministerstwo, zgodnie z zawar- 

tem wczoraj porozumieniem, po- 

dejmie się pośrednictwa w spra- 

wie zatargu jedynie w tym wy- 

padku, gdy wszyscy pracownicy 

tramwajowi niezwłocznie przy- 

stąpią do pracy. 

Podwyższenie kosztów sądowych 
WARSZAWA, (tel. wł. 18.X1—31), 

Jak się dowiadujemy, Ministerstwo 
Sprawiedliwości przygotowuje. projekt: 

wych ma z jednej strony zwiększyć 
dochody, z drugiej strony wpłynąć 
na zmniejszenie drobnych spraw, zgła- 

bracia od grożącego wam i dzieciom ustawy o podwyższeniu kosztów są- szanych do sądów i odciążyć z pra- 
waszym niebezpieczeństwa. 

Nie wierzcie kłamliwym i niesumien 
nym agitatorom bolszewickim, którzy 
opowiadają wam o dobrem życiu za 
kordonem, ponieważ nie może być do- 
brego życia w kraju, rządzonym przez 
okrutnych i ateistycznych ciemięzców, 
którzy wszczęli wojnę przeciwko sa- 
memu Panu Bogu i Jego Św. Cerkwi, 
którzy niszczą i bezczeszczą cerkwie i 
klasztory, deprawują dzieci, niewiasty 
i młodzieńców i czynią ciągle gwałty 
nad bezbronną ludnością, oraz mordu- 
ją niewinnych. 

Bolszewicy, którzy zniszczyli i obró 
cili w pustynię wielki i bogaty kraj ro- 
syjski, nie dadzą wam nic, prócz nie- 
woli, głodu i żebraniny. 

Więc, jak Pan nasz, odrzucił i zwy- 
ciężył niegdyś pokusę szatana, tak i- 
wy odrzucajcie i zwyciężajcie wabiące 
was pokusy synów jego, nie służcie im 
i dzieciom waszym wmawiajcie, by, nie 
przechodzili do bolszewików, tylko 
módlcie się gorąco o rychłe zbawienie 
nieszczęsnego narodu rosyjskiego od 
szatańskiej przemocy komunistycznej, 
która go opanowała. 

Teodozjusz, 
Arcybiskup wileński i lidzki. 

W twoim interesie leży 4 
mw. stosunków społecznych w Pań- 

je. 
fUzateżnione to jest przedewszystkiem od 

powszechnego spisu hxdności.  Współdziałaj 
zajwładzami spisowemi. 4 

Łundzin. Istotnie dnia tego rodzina ca- murach, śledzonych przez ajentów G. wodzianin w państwie robotniczem, sy, 

ła znalazła się bez dachu nad głową. 
Woda zalała dom, zniszczyła urządze- 
mie wewnętrzne, rozwaliła piec. Winę 
nie ponosi ani prokuratura, ani „gor- 
sowiet“. Wie o tem dobrze Ludzin, 
lecz co ma robić? jest robotnikiem w 
państwie robotniczem, pełen zatem ui- 
ności i przekonania, że winni mu po- 
móc w tak ciężkiej przygodzie, udaje 
się do przewodniczącęgo „gorsowie - 
tu“. Niema gdzie mieszkać, czyby nie 
dozwolono mu narazie ulokować się 
w klubie? : 

— Možacie usialicca 421е chocza- 
cie, u klub dazwolu nie dam — odpo- 

wiada przewodniczący. 
Łundzin jest komunistą, niewiado- 

mo, czy z przekonań, czy z musu, ale 
do synagogi nie chodzi w obawie utra 
ty kawałka chleba. Nocuje wiele dni 
pod gołem niebem, wraz z rodziną. 
A przecież jest pracownikiem, robot- 
nikiem fabryki. Chodził, chodził do 
różnych instytucyj, do kolegów - ro- 

go. Taki charakterystyczny, iż godzien botników wreszcie, domagał się, pro - 
sił, żądał — nic. Wtedy to uderzył się 
w piersi i... zastukał do drzwi synago- 

dowych. Podwyższenie kosztów sądo- cy sądownictwo. 

Skazaniekomunistów w Lublinie 
LUBLIN. PAT. — W wyniku 2-dniowej 

rozprawy sąd okręgowy w Lublinie skazał 
Azryla Hochbojna na 5 !at ciężkiego więzie- 
nia, Mikołaja Daczuka — na 3 lata więzienia, 

Kazimierza Łubińskiego — na 2 lata więzie- 
nia. Wszystkich z art. 102 KK. za należność 
do komunistycznej partji polskiej i upraw:a- 
nie działalności wywrotowej. 

  

Diamenty w tygielku uczonego 
Francja czcła zawsze pamięć swych wiel 

kich chemików. Najznakomitsi otrzymali 
wspaniałe pomn.ki od wdzięcznej „grande 
nation“. Mają 'więc swe popiersie i posągi: 
Lavoisier, odkrywca tlenu, który jak wiado- 
mo, zginął na szafocie podczas rewolucji, 
Berthełot, twórca chemji organicznej, . Bon, 
któremu przypisać należy odkrycie gazu 
świetlnego : wielu innych. 

Ostatnio właśnie przybył Francji jeszcze 
jeden przepiękny pomnik sławnego chemika. 
Jest to popiersie chemika Moissana, wznie- 

siony pośrodku rynku miasta Meaux. Pomnik 
ten będzie sławił nazwisko człowieka, który 
przez Śmiałe eksperymenty zwrócił na siebie 
szczególną uwagę i stał się zaszczytnie zna- 

ny nietylko w ciasnem kole fachowców, 
lecz i w najszerszych sferach społeczeństwa. 

Henri Moissan, który należał niewątpli- 

wie do największych chemików okresu przed 
wojennego, zyskał sławę wszechšwiatową, 

dzięki próbom tworzenia brylantów drogą 
syntetyczną, Po wielu doświadczeniach, uda- 
ło się rzeczywiście temu uczonemu otrzymać 
drogocenny kamień sposobem sztucznej kry 
stalizaoji węglika. Otrzymane tą drogą bry- 
lanty nie przekraczały nigdy rozmiarów mi- 
kroskopijnych. Mimo to jednak zwycięstwo 
nauki było niewątpliwe, Rozum ludzki wydarł 
przyrodzie — zazdrośnie strzeżoną tajemni- 

Р. U. znalazł przytułek wreszcie „Sa- 
wieckij raboczyj”. Tu mu nie czyniono 

cę. Jak wiadomo jest bryłant skrystalizowa- 
nym węglik'em. W grafitowym tygiełku zmie 
szał Moisson węglik z żelazem i wstawił ty- 
gielek do pieca elektrycznego. Następnie pod 
niósł temperaturę owego pieca do 3500 stop 
ni gorąca, 

Z tego piekiełka uczony przeniósł swój 
tygiel do wody lodowo z:mnej, przyczem 
naraził się na to, że wraz z całem laborato- 
rjum mógł wyleciec mw powietrze. Przy jed- 
nej z prób podobnych zdarzyła się eksplozja, 
lecz odważny: chemik. cudownem zrządzeniem 
losu wyszedł z niej cało. Nagroda za ponie- 
sione trudy, były mu mikroskopijne ziaren- 
ka diamentowe. 

Nie brakło oczywiście w świecie uczo- 
nych, głosów krytyki, która stwierdziła, że 
otrzymane przez Moissana odrobinki nie są 
wcale diamentami, lecz skrystalizowanemi 
związkami kiwasu węglowego. A'e Moissan 
sam wielokrotnie przeprowadzał analizy, któ 
re bezwzględnie wskazywały na to, że rzeczy 
wiście udawała 'mu się sfabrykować bry- 
lanty. 

Wszystkie eksperymenty Moissana mia- 
ły znaczenie czysto naukowe. Zastosowania 
praktycznego nie posiadały, ponieważ koszt 
mikroskopijnych jego diamentów, preparo- 
wanych w tygielku wielokrotnie przewyższał 
wartość diamentów naturalnych. / 

bez dachu nad głową od pięciu miesię 
cy, chodzi i chodzi po mieście, szuka, 

ną kompozycję, składającą się z kwadra- 
tów i równolegtoboków. Po środku wzno- 
siła się masywna świątynia, u wejścia do 
której stały dwa obeliski, a droga do niej 
rowadziła między szeregiem sfinksów. Ca- 

ły ogród zaopatrzony by! w gęstą sieć ka- 
nałów, które dostarczały potrzebną roślinom 
wodę i stanowiły jednóczęśnie motyw deko- 
racyjny. Na powierzchni wody pływało pta- 
ctwo ozdobne, święte ibisy, a w <głębi gnie- 

zdziły się krokodyle, będące u starożytnych 
egipcjan przedmiotem kultu. Brzegi basenów 
obsadzano lotosem i pap:rusami, oraz różno 
barwnem, o odurzającym zapachu, kwie- 
ciem. Cieniste aleje z wszelkiego gatunku 
palm, drzew laurowych, pomarańcz, syko- 
'mor (Ficus sycomorus) i akacji dawały 
schronienie przed palącemi promieniami słoń 
ca, Korony drzew nieraz sztucznie formowa 
ne w ksztacie wachlarzy, tworzyły uzupeł- 
nienie architektury ogrodu, który do dziś 
dnia pozostał w ogrodnictwie ozdobnem wzo 
rem t. zw. stylu regularnego, wdzięcznego 
w spokoju !inij i wytwornej prostocie. 

Siódmym cudem Świata starożytnego by 
ły ogrody wiszące Semiram:dy, legendarnej 
władczyni Babilonu. Wznosiły się one amfi- 
teatralnie nad brzegami Eufratu i obejmowa 
ły olbrzymią powierzchnię, Ogrody te po= 
łożone były na tarasach murowanych. wspar 
tym na potężnych kolumnach. Wodę dla roś 
lim dostarczały z Eufratu specjalne maszyny, 
obsługiwane przez kilka tysięcy niewolni- 
ków. Cały teren ogrodów otoczony był mu 
rem tak długim, że ażeby, go obejść pieszo 
— według słów starożytnych — trzeba by- 
ło 70-ciu dni czasu. W ogrodach tych od- 
znaczających się niezwykłem bogactwem 
roślinności, znajdowało się mnóstwo ołtarzy, 
na których składano ofiary całopałne, Wi- 
szące ogrody Semiramidy istniały od roku 
2000 do 759 przed Nar. Chryst. Ksenofon 
(500 r. przed Nar. Chryst,) podziwia pie- 
tyzm, z jakim Persowie pielęgnują swe o- 
grody, zwane rojam.. Przeważały w nich 
rośliny aromatyczne, a więc kwiaty, szcze- 
gólnie róże, oraz pałmy. W rajach hodowa 
no dzikie zwierzęta, na które urządzano po 
lowania, tak, jak się to czyni obecnie w“ par 
kach myśliwskich, Król Cyrus wydał zarzą- 
dzenie, aby naczelnicy prowincji, satrapi, za 
kładal. przy swych sadybach ogroły, a za 
niezastosowanie się do tego nakazu groziła 
surowa kara. 

Ogrody perskie nie były ogrodami ściśle 
ozdobnem.: hodowano w nich obok roślin 
dekoracyjnych, rośliny użytkowe, przeważ- 
nie wschodnie korzenie i warzywa. Fenicja- 
nie, najwięksi handlarze śwata starożytne- 
go, lubowałi się też w ogrodach: sprowa- 
dzali oni z różnych krajów rośliny : ogrod 
ników, którzy otaczali ich domy ogrodami. 
Poza roślinnością ważny czynnik dekoracyj- 
ny stanowiły w ogrodach Fenicjan  ałtany 
marmurowie i posągi, które nagromadzone w 
dużej iłości psuły wygląd estetyczny ogro- 
dów. O sztuce ogrodniczej żydów wiemy 
mało. Jedynie Biblja wspomina o raju, któ- 
ry nie miał specjainych cech charakterysty- 
cznych, a jak przypuszczać możemy — nie 
różnił się od „rajów** perskich. Ogród króla 
Salomona (1000 r. przed” Chryst.) miał 
kształt kwadratu, otoczony był wysokim 
murem i posiadał trzy baseny wodne. Z 
roślin przeważały w nim drzewa oliwne, fi- 
gowie oraz winorośl; hodowano też tam wa 
rzywa i korzenie aromatyczne, używane na- 
onczas przez żydów. 

Grecy pierwsi stworzył: ogrody publicz- 
ne. Słynnym był ateński gaj Akademosa, w 
którym nauczał: najwybitniejs. filozofowie 
Hellady. Istniała tam również aleja filozo- 
fów, która była miejscem przechadzek Plu- 
tarcha i Platona. U stóp Olimpu istniał o- 
gród w stylu regularnym, gdzie ustawiano 
posągi ku czo: zwycięzców igrzysk olimpij- 
skich. Z chwilą wkroczena wpływów rzym 
skch do Grecji ogrody jej utraciły swą imly 
widuałność. 

W późniejszych czasach spotykamy tam 
ogrody, wzorowane na stylu rzymskim, któ 
ry wywarł tak olbrzymi wpływ na rozwój 
styłu ogrodów wczesnego renesansu. 

A. Pawlin. 

  

W. JUREWICZ 
bytv majster firmy 

Paweł Bure 

я poleca wielki wybór zegarów 

i biżuterji oraz precyzyjna naprawa 

po cenach zniż onych 

Wiino, A. Mickiewicza 4. 

   

  

a więc pierwszy „Leninskij Pry- 

zyu* zamieścił w tej sprawie artykuł, 
pełen oburzenia na władze i pełen 

wyrzutów. — Bóg pokarał -— powie- błaga, prosi, Bez dachu, bo synagoga współczucia dla robotnika żydowskie- 

dział rabin — lud swój i oddał go w toć przecie nie lokal, to: „chram reli- go. Ale... mieszkania Łundzin nie. o- 

ręce obecnych władców, Bóg sprowa- gijnaha durmanu*.. Codziennie bywał trzymał. 

dził powódź, Bóg da, będzie lepiej!— 
Rodzina, składająca się z pięciu o- 

sób, członka partji komunistycznej, za 
wodowego robotnika —— nie znałazł- 
szy litości u władz sowieckich — mie- 
szka tedy w synagodze. Płyną miesią- 
ce. 
„ Powódź minęła, ale mieszkanie 
Łundzina okazało się niemożliwe do 
zamieszkania. Ściany zgniły, dach się 
zawalił. W synagodze nie można było 
mieszkać wiecznie. Biedne ruchomości, 
trochę mebli gniło z wilgoci, po ścia- 
nach kamiennych płynęła woda. Łun- 
dzin udaje się po raz drugi do „gor- 
sawietu“. Tam go czeka odpowiedź 
nieoczekiwana: 

— Kwatery u nas niama, znajdzie- 
cie sami, tady damo. 

Lundzin idzie na poszukiwanie mie 
szkania. Są takie u Glikina, 
Szabaszowa, ale zająć je niesposób. 

Ciejfeta, 

Łundzin w „gorsawiecie“, codziennie 
odpowiadano mu tam stereotypowem: 
„damo kwateru, abawiazkowa  damo, 
jak tolki wyzwalicca dzie“. 

Jak się w Sowietach załatwia za- 
potrzebowania obywateli, posiadają- 
cych wszelkie prawa wobec. państwa, 
t. zn. proletarjatu, świadczy, takt, że 
jeszcze w czerwcu zarówno prokura- 
tor, jak sąd wydali zlecenie oficjalne, 
ażeby mieszkanie dla Łundzina zosta- 
ło wydane w terminie jak najkrótszym. 
Przyszedł wrzesień, ale nie upragnio- 
ny termin. Wreszcie sprawa Łundzina, 
zawdzięczając jego wrodzonym talen- 
tom i umiejętności chodzenia wokół 
własnej osoby — stała się głośną w 
mieście. Miejscowe organizacje oburza 
ły się na „ciaganinu*, na biurokra- 
tyzm, ale... ale mieszkania jak nie by- 
ło, tak nie było. 

iPo sześciu miesiącach bezdomnej 

“ska „Zwiazda“ —pozostanie nazawsze gi. Komunistą był, ale w synagodze go Pewne biurokratyczne kombinacje sto- włóczęgi w rodzinnem mieście nazwi- 
ią w pamięci biednej rodziny robotniczej przyjęto. W cichych, opuszczonych ją temu na przeszkodzie. Sowiecki po- sko Łundzina dostało się na łamy pra- 

Wreszcie, zdawało się, władze miej 
scowe wzięły całą sprawę do serca... 
Wszczęto śledztwo dla zbadania, czy 
Łundzin nie jest przypadkiem liszeń- 
cem, kontrrewolucjonerem, byłym han- 
dlarzem. Jeżeli tak, to powódź zrobi- 
ła swoje — wyrzuciła go z mieszka- 
nia i władze sowieckie nie mają wzglę 
dem niego więcej obowiązków. Oczy- 
wiście, że tak, Któżby w dawnych cza 
sąch nie uczynił czegoś, co sprzeciwia 
się dziś etyce bolszewickiej? 

Sprawa dostaje się w ręce takiego 
dygnitarza, który nazywa się „towa- 
rzysz Braunin*. Towarzysz  Braunin 

wypowiada się niepochlębnie o swoim 

rodaku: Łundzin był handlarz, kupiec, 
który ongiś żył bogato. , wyzyskując 
pracowników najemnych. Opinja Brau- 
nina wstrzymuje na dobre dwa mie- 
Siące sprawę mieszkania, kierując ją 
na zupełnie inne tory. Teraz Łundzin 
nie jest oskarżającym, a oskarżonym. 
Teraz musi się tłumaczyć i drżeć i bać 

W_WIRZE STOLICY 
ZNAMIENNY ZJAZD 

Dzień niedzielny na długo zostanie w 
pamięci warszawiaków. Nie dłatego, że rano 

nie padał deszcz, w południe również nie 

padał, natomiast koło 3-ej, 4-ej po poł. mżył 
dość intensywnie — ale ze względu, że 
właśnie w niedzielę uroczyście obchodzono 

otwarcie dwudniowego zjazdu związku po- 

mocników dozorców cmentarnych, Po mszy 

św. która została odprawiona przez kapła- 

na w košciele, delegac: ruszyli tłumnie do 

grobu Nieznanego Żołnierza, na którym w 

skupieniu i podniosłym nastroju złożyń wie- 
niec z kwiatów i roślin. Cichy żał towarzy- 
szył tej uroczystej chwili — krótkiej, nieste- 

ty, iak większość chwil, 

Po dopełnieniu tej wzruszającej ceremo- 

nji, delegaci skierowali się na Karową ulicę, 

gdzie w gmachu Towarzystwa Higjenicznego 

rozpoczęli uroczyście obrady, 

Zagaił obrady wzniostem przemówieniem 

prezes, podkreślając znaczenie chwili dzi. 

siejszej i konieczność  zsołidaryzowania się 

wobec panujących nastrojów w społeczeń- 

stwie, które wobec szalejącego kryzysu, ab_ 

stynuje się od wszelkiej działalności na ko- 

rzyść zebranych t.j. gremjałnie powstrzymu- 

je się od umierania. 

IPo wyborze prezydjum i przewietrzeniu 

sali, zebrani uchwalili wysłanie depesz gra- 

tulacyjnych z wyrazami hołdu i czcj do Pana 

Prezydenta, Marszałka, premjera i prezesa 

związku dozorców cmentarnych. 

Po wysłuchaniu protokułu z ostatniego 
walnego zjazdu, co do którego - nastręczyło 

się moc wiyjaśnionych potem wątpliwości — 

zebrani odśpiewawszy Requiem in pace ro- 
zeszli się na różne strony, by nabrać sił 

przed jutrzejszemi, dalszemi,  definitywnemi 

obradami. x. 

Wielkie dzieło inży- 
nierów | 

BUDOWA GIGANTYCZNEGO KANAŁU 

W górnej Alzacji, między Bazyłeją, a 
wioską Kemba, znajduje się obecnie w bu- 
dowie pierwszy odcinek kanału, który kie- 
dyś, po wykończeniu należeć będzie do cu- 
dów techniki nowoczesnej. Idzie tu o tak zw. 
Grand Canal d'Alsace, który zastąpić ma mię 
dzy Bazyleją i Strassburgiem niebezpieczną 
poniekąd drogę 'wodną Renu, a poza tem 
dostarczać będzie w 8 centralach elektrycz 
nych 900 tys. sił końskich energji. P'any te- 
go dzieła rozpatrywano już przed wojną, 
lecz zainteresowane niemi państwa: Szwaj- 
carja, Badenja i Alzacja-Lotaryngja, nie mo- 
gły uzgodnić swego stanowiska w tej spra- 
wie. Dopiero w pokoju wersalskim przyzna- 
no Francji prawo wybudowania projektowa- 
nego kanału nadreńskiego, zasilanego wodą 
Renu i prawo wyłącznej jego eksploatacji. 
Niemcy musiały się zgodzić na wzniesienie 
wszystkich potrzebnych budowli na prawym 
brzegu Renu. Z drugiej strony na prawym 
brzegu Anshrdłuetaoinny zobowiązała się 
Francja nie przeszkadzać w żegludze: na Re- 
nie ani przez budowę kanału, ant przez jego 
eksploatację j zapłacić Niemcom odszkodowa 
nie za korzystanie z wody Renu. Używanie 
kanału będzie bezpłatne, a z punktu widze- 
nia prawa państwowego tworzyć on będzie 
część umiędzynarodowionego Renu. 

Kanał będzie zbudowany w 8 etapach i 
wykończony będzie około roku 1970. 

Część prac wodnych wykonana będzie 
na terytorjum szwajcarskiem, w _ kantonie 
Bazylei, co pociągnie za sobą komieczność 
przebudowy rozmaitych urządzeń, jak -wodo- 
ciągi, łazienki i t.d. Bazylea otrzyma osobne 
odszkodowanie i stałe subwencje tytułem ko- 
sztów utrzymania urządzeń kanałowych. Od- 
noga kanałowa biec będzie wzdłuż lewego 
brzegu Renu. W odległości. 4 ż pół klm. od- 
łączać się będzie odnoga dla pędzenia e'e- 
ktrowni. O gigantycznych rozmiarach tego 
e dają niejakie wyobrażenie następujące 
cyfry: » 

Obszar, przeznaczony na budowę kana- 
tu z przylegiošciami 1,900,000 m. kub., Aošė 
żwiru, jaki nałeży przenieść 7,900,000 m. kub. 
ilość skał do*usunięcia 175,000 m. kub. obję- 
tość prac betonowych 565.000 m. kub., sze- 
rokość dna 80 m. (Kanał Suezki 45 m., Ka- 
nał Panamski 61 m. przyp. Red.) głębokość 
najmniejsza 11 metrów, 

Przedsiębiorcą budowłanym jest Socie- 
te des forcet motrices du Haut Rhim, która 
budowę zleciła tow. Societe Energie Electri- 
que du Rhin, posiadającemu kapitału zakła- 
dowego 250 miłjonów franków francuskich. 
Budowie jaz zaporowych wykonane będą na 
rachunek państwa francuskiego, przez kon- 
cern Siemensa na poczet odszkodowań repe- 
racyjnych. 

Zatrudniać się będzie oprócz śnżynierów 
i techników około 2400 robotników. 
  

Powszechny spis ludności to egzamin 
Polski przed zagranicą, na ficzebności oby- 
wateli i na ich uspołecznieniu grumtuje się 

potęga Państwa. ° 
  

  

się o własną skórę i całej rodziny, 
składającej się z pięciu osób. W dodat 
ku to przeklęte locum w synagodze. 

Wyniósłby się z przyjemnością, wołał- 
by już mieszkać pod gołem niebem, 
ale cóż —. jesień, słota. Co rano trze- 
ba iść do pracy, pracy ciężkiej i źle 0- 
płacanej. Musi teraz zbierać materjał 
dowodowy, przedstawiać świadków, 
że pochodzi z rodziny prołetarjackiej, 
że córka jego od szesnastu lat pracu- 

je ciężko w fabrykach / miejscowych, 
że jest biednym, bezdomnym, skrz, 
dzonym robotnikiem. 

Znaleźli się ludzie, którzy go po- 
parli, znaleźli się jednak i tacy, którzy 
podali w wąpliwość zeznania Łundzina 
i jego świadków. Biurokratyzm sowie 
cki hula-w najlepsze! Mija listopad, a 
biedny Łundzin wciąż mieszka w wil- 
gotnej synagodze, gdzie go przytulili 
równie biedni rabini. 

Czyż to nie jest charakterystyczny 
obrazek, sowieckiego życia, najbardziej 
autentyczny, bo ze źródeł sowieckich 
pochodzący? Tak oto powodzianin so 
wiecki, szukający dachu nad głową, 
znależć go łacno może w... G.P.U.. 

: aż.



   

     

    
    

     

W związku z niejasnemi doniesienia 
mi prasy co do charakteru komisji, u- 
rzędującej pod przewodnictwem p. wi- 
cewojewody Jankowskiego w sprawie 
ostatnich zajść wileńskich, dowiaduje- 

y się ze źródła urzędowego, że komi- 

* 

4 W „Expressie W.leńskim" z dnia 18 bm. 
pojawiła się oparta na my:nych informacjach 
notatka, łącząca pobyt p. Ministra Sprawie- 

 dliwości w Wilnie ze sprawą ostatnich zajść 
ulicznych i donosząca o rzekomym przyjeż- 
dzie wraz z p. Ministrem komisj. śledczej z 
inspektorem Zielińskim na czele. Dowiaduje- 

y się ze źródła urzędowego, że podane w 
przytoczonej notatce okoliczności, towarzy- 
Szące przyjazdowi p. Ministra, są niepraw- 

| dzrwe, gdyż p. minister Michałowski zatrzy- 

Sprawa nadkom 
'_ Przybył do Wilna z Głównej Komendy 

PP. w Warszawie inspektor Zieliński, dele- 
gowany przez Gł. Komendę do komisji dy- 

  

     

   
    

ZWARTĘK 

Dziś 19 
Elżbiety K. 

Jutro 
Feliksa 

aPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.Ś.B. W WILNIE 

Z dnia 18 listopada 1931 r. 

Ciśnienie średnie 774 
Temperatura średnia --1 

Temperatura najwyższa +-2 
Temperatura najniższa --0 

Opad iw: mm. 1,5 

Wiatr: północno wschodn. 

Tendencja: wzrost ciśnienia. 
Wiwagi: pochmurno przełotny snieg. 

   

— Wyjazd prezesa Ratyńskiego. W dniu 
19 bm. prezes wileńskiej Izby Skarbowej p. 
Ratyński udaje się służbowo do Warszawy. 

 Kiłkudniowe zastępstwo obejmuje p. Adolf 
Żongoiłowicz, naczelnik wydziału IV Izby. 

: MIEJSKA 
— Konferencja w sekcji technicznej. Dziś 

 Qdbędzie się w: Magistrace narada kierowni 
ków poszczególnych działów sekcji techni- 
cznej w sprawie wznowienia niektórych ro- 
bót miejskich w mieście w celu zatrudnie- 
na bezrobotnych. 

— Regulacja ulicy Zygmuntowskiej. 
W przyszłym tygodniu Magistrat  przystę- 

puje do regulacji ulicy Zygmuntowskiej i 
brzegów Wilji na odcinku tej ulicy uszkodzo 
nych poważnie podczas wiosennej powodzi. 

— — Wzmacnianie mostu Zwierzynieckiego. 
Roboty nad umocnieniem przyczułków mo- 
stowych na Zwierzyńcu dobiegają już końca. 

Uszkodzone wiosną nasypy przy moście 

zostały znacznie wzmocnione i nie grożą już 
niebezpieczeństwem. 

— żydzi zaniepokojeni bojkotem. 

Dość szeroko prowadzona propaganda 
bojkotu sklepów żydowskich wywoła- 
ła wśród zainteresowanych kupców 
znaczne poruszenie. a: 

Kupujący - chrześcijanie unikają 
dość solidarnie sklepów żydowskich, 

_ przez co różnica w obrotach już obec- 
nie daje się dotkliwie we znaki. W 
związku z tem delegaci związku kup- 

a Ów żydowskich byli wczoraj u woje- 
Wody i prezydenta miasta. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet, na którem p. doc. dr, 
med, Janina Hurynowicz i p. adwokat Euge- 
та Szabelska wygłoszą odczyty pt. „W spra 
wie walki z alkoholem", odbędzie się we 
czwartek dnia 19 listopada r.b. o godz. 6-ej 
wieczorem w !okalu Związku przy ul. Ja- 
giellońskiej Nr. 3/5 m. 3. 

Wstęp dla członkiń bezpłatny, dla gości 
uk gr. Imienne zaproszenia nie będą rozsy- 

— Sekcja Kulturalno-Oświatowa Rodzi - 
ny Wojsk. zawiadamia niniejszem, :ż dnia 22 

listopada o godz. 11 przed poł. w sekreta- 
 riacie R. Wojsk, Mickiewicza 13 dr, W. Wy- 

ne wygłosi odczyt na temat Higjena ko- 
161 “ 

  
    

  

   
   

     

    

    
    

   

    

     
   

    

    

  

    
    
   

    

    

    

  

     

     

   

    

     

    

  

    
     

    

Šz. P. Cztonkinie z zaproszonemi Pania- 
m: zechcą łaskawie przybyć licznie i punktu- 
alnie. 

` RÓŻNE 
— Min. Michałowski w Wilnie. Bawił 

w Wilnie minister sprawiedliwości p. 
Michałowski. Wbrew różnym wersjom 
Pobyt p. ministra w naszem mieście 
nosił charakter prywatny. 

— Obchód ku czci patronki muzyki i 
| śpiewu św. Cecylji W niedzielę dnia 22 li- 

stopada r.b. przypada uroczystość patronki 
_ muzyki i śpiewu św. Cecylji. Zgodnie ze zwy 
czajem, miejscowa drużyna  špiewacza 

 „Echo" powzięła decyzję uczczenia tego dnia, 
jak to czyniła w latach ubiegłych. 

Obchód odbędzie się w niedzielę, w któ 
tym to dniu wi Bazylice wileńskiej O godzi- 

nie 9 min. 30 rano zostanie odprawiona przez 
ks. prałata A. Sawickiego uroczysta Msza 
Święta, na intencję chóru „Echo”, który pod 
czas nabożeństwa wykona pod batutą prof. 
Władysława Kalinowskiego szereg utworów 
religijnych. Jun. 

— Sprawa koniiskaty „Vilniaus Rytojus“. 
Jak podaje „Vil. Ryt.“ (Nr 91), ми tych dniach 
skierowana została do Trybunału Najwyższe 
go w Warszawie skarga apelacyjna redakto- 
ta „Vilniaus Rytojus“ w sprawie konfiskaty 
nakładu „Vil. Ryt.“ w r. ub. za opis zajść w 
Dmitrówce. 

b — Opodatkowanie na rzecz bezrobot- 
nych, Pracownicy wileńskiego Okręgowego i 

Miejscowego Urzędu Miar w Wilnie jedno- 
$łośnie postanowili 
Wać się na rzecz bezrobotnych w wysoko- 
Sci pół procent pobieranego uposażenia, na 

| 9%res grudzień — maj br. włącznie. 
: — Ognisko Związku Absoiw, gimn. OO. 
Jezuitów (Wielka 64) otwarte w dnie pow- 

Prace komisji w sprawie zajść ulicznych 

  

KRONIKA 

dobrowolnie O; itko- 
P kit. 

SWAOZYW 

Wywiad z JM Rektorem 
USB Januszkiewiczem 

Dzięki uprzejmości ]. M. Rektora 
Januszkiewicza uzyskaliśmy u niego 
wywiad, dotyczący aktualnej obecnie 

sja ta, o charakterze ściśle wewnętrz- 
nym, powołana została przez p. woje- 
wodę wileńskiego celem rozpatrzenia 
skarg, napływających z różnych stron sprawy zatargu w U. S. B. 
do p. wojewody na poszczególne orga Wywiad R Zaca 208: 

na podległej mu administracji i policji. -howaniem jaknajdalej posuniętej ści- 

* słości. г 
mał się w \Уйте jedynie w przeježdzie na — Czy, a jeżeli — to z jakiemi de- 
kilka godzin w sprawach ściśle prywatnych. zyderatami — zwróciła się do Magni- 
Również nie odpowiada rzeczywistości wersja ficencji młodzież w dniu 9 brm., w któ- 
o przybyciu komisji Śledczej, zaś .nspektor . + Ą A 
Zieliński, delegowany przez Główną Komen- Do się demonstracje stu 
dę PP., bawi w Wilnie wyłącznie w sprawie 
dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko nad — Ani w poniedziałek 9 bm., ani we wto 
komisarzowi połicji państwowej p. Dąbrow- rek 10 bm. żadna delegacja, ani wogóle nikt 
skiemu, wdrożonego na polecenie p. woje- ‚ młodzieży z niczem się do mnie nie zwra- 

waże cał i nie starał się o widzenie się ze mną, 
mimo, że delegację medyków, która d. 9 

й Dąbrowskiego bm., o godzinie 15 zwróciła się do Kierow- 
rtka Urosektorjum z zapytaniem w sprawie 

trupów żydowskich, proi. dr. Michał Reicher 
scyplinarnej, rozpatrującej sprawę zawieszo- У „> 

nego w czynnościach zastępcy komendanta 
skierował do mnie, że powiadomiony o tem 

> io gromadnem przybyciu wkrótce potem 

PP. ra m. Wilno nadkom. Dąbrowskiego. studentów na dziedziniec Skargi przybyłem 
natychmiast do Rektoratu, oraz mimo, że 

dnia 10 bm. osobiście interwenjowałem śród 

zgromadzonej na dziedzińcu Skargi, a potem 
w korytarzach przy Rektoracie, młodzieży i 
że tegoż dnia wreszcie przybyłą z dziedziń- 

ca tłumnie na wspomniane korytarze mło- 

dzież Sekretarz Uniwersytetu wezwał do wy- 
łonienia deiegacji do Rektora, o ile mają ja- 

kieś skargi, czy życzenia, Pierwsza delega- 
ё )а cja dęmonstrującej młodzieży zgłosiła się do — Dyrektor Kołei państwowych w Wii- 2 я “ 

nie p. inż. Kazimierz Falkowski wyjechał w "nie dopier ® М środę, 11 bm. i została 

dniu 18 bm. na inspekcję linji kolejowej Bia- przezemnie przyjęta, jak i wszystkie następ- 
Mój — Łapy, a następnie Woropajewo — ne delegacje. Cała więc akcja przez dwa 

ja. dni, 9 i 10 bm., ograniczała się wyłącznie 
aż 3 A, „ do nielegalnych wieców i ubolewania god- 

=” inięcie agencji. yrekcja Poczt : nych ekscesó Р Й М 
Telegraiow zawiadamia, že z dniem 15 grud 2 н E RA ah RA 5 Ba 
nia rb. zwija się agencję pocztową  lkażń TY młodzieży porozumienia się z Władzami 

szednie od godz. 17 do 20, zaś w święta od 
10,30 do 2 po poł. i od 17 do 20. 

KOLEJOWA 

pow. Brasław. Uniwersyteckiemi, 

TEATR I MUZYKA — A jakże przedstawia się sytua- 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś, we cja obecnie? 

czwartek dnia 19 b.m., oraz dni A 
ujrzymy fascynującą sztukę Kaisera „Dzień + 2 В 
рё\:'ё':іеугпіі‹ошу" w reżyserji Stanisławy Wy. "eSzcie tego rodzaju próby porozumienia, 
sockiej, w wykonaniu pp. Dunin-Rychłow- prowadzi się akcję, zmierzającą do uspoko- 
skiej, Mareckiej, Glińskiego, JE. > jenia burzliwych nastrojów młodzieży i jakie- 
edla, oraz w oprawie dekoracyjnej . Мако} legalnego rozwiązania s A 

nika. Arcyciekawa sztuka ta, owiana tajem- a dy dich RÓ 2 CA niczym nastrojem, cieszy się w Wilnie zasłu ** o I 4 RZ rg: = 

żonem powodzeniem artystycznem. nizacyj studenckich na terenie tych organi- 
Jutro „Dzień październikowy”. zacyj, oraz próbach porozumienia się orga- 
— Teatr Miejski na Pohułance, Dziś, we nizącyj studenckich . między sobą w celu 

czwartek dnia 19 b.m. raz dni następnych przygotowania takich w: OW ŁO NE 
ujrzymy przemiłą komedję muzyczną Audra- ze. я arunków, ь Or и 
na „Laika“ w nowej interpretacji scenicznej możliwiłyby urządzenie legalnego wiecu ogól 
pomysłu reżysera W. Radulskiego. Melodyj- noakademickiego, zorganizowanego przez 
na muzyka, Kai Uk BS prezydjum, reprezentujące istotnie ogół mło- 
społu z pp. Szurszewską, ską, Detkow asis ra 
sx Aa Cieci „ Dejunowi ZY DI PRZEZE gwarantować 
czem, Domańskim, Moranowiczem, Wyrwicż- spokojny „przebieg wiecu. Równocześnie de- 

Wichrowski, oraz Wolłejką na czele, sprawia legacje różnych grup i organizacyj porozu- 

w możn žala dC miewają ię w tej sprawie ze ma, a poza epszych w bieżąc zonie. E S : * й ; 
гаЁеу\У. Makojnika, ewolucje taneczne ukła tem odbywały WASH 2 dni. posie 
du Z. Karpińskiego, oraz kostjumy z pracow dzenią Senatu. Niezależnić od powyższych 
ni teatralnych, dodają uroku temu przemiłe- starań i narad powałana przezemnie Komisja 
mu ow: = prowadzi energicznie dochodzenie wstępne, 

= RC kodų ios misietini Dnia E, obiity materjał zeznań dla przy- 
6 grudnia rb. o godz. 4 po południu odbędzie SZ€go postępowania dyscyplinarnego. 
się w teatrze Lutnia przedstawienie „Kop- — A jak przedstawia się sprawa 

— Obecnie, od kiedy rozpoczęły się na- 

  

  

   

ciuszką”, urozmaicone przybyciem św. Miko- wznowienia wykładów i ćwiczeń w 

runki dla grzecznych dzieci, zebranych na wi 2 . 6 i 
downi. Nie watpimy, že sala bedzie szczelnie: | — w obecnym stanie nastrojów młodzie- 

2 me jest ono jeszcze možliwe bez obawy 
— Udogodnienia dla P. T. Pabiczności, nowych ekscesów, 

Dyrekcja Teatrów Miejskich ZASP w Wil- ka przyszłość przyniesie pożą sepia 

w kapeluszach, wschodząc na widownię. "ie i Opamietanie, które umożliwi wznowie- 
Udogodnienie to obejmuje również parter. 

— Rewja w Ognisku Kolejowem. W nie- winą 
dzielę, 22 listopada o godzinie 20 w Ognisku ; 2 

nie po raz ostatni w bieżącym miesiącu wy- 2 S$ Ą D 0 Ww 
stawiona barwna, pełna humoru, melodyjna 

Kolejowa", pióra Boba, Emiota, Lwicza i in. Przed Sądem Okręgowym toczył się wczo 
muzyka Jaszczyńskiego, Emjota, Lwicza, Gol raj proces przeciwko mieszkance m. Wilna 

bierze udział doskonała wykonawczyni piose Szubrówna oskarżona jest o to, że w dniu 
nek nastrojowych p. Hanka Skorokówna, 13-go sierpnia r.b. zadała ciężkie uszkodze- 

girls i boyl! Orkiestra Jazz!! pod kierown- solnym, swemu b. narzeczonemu Bolesławo- 
ctwem p. Michała Jóźwiaka, Ceny zniżone!!! wi Tuhanowskiemu. 

CO GRAJA W KINACH?  "astąpił wskutek jego własnej winy. 
Miejski: Samson i Dalila. W. marcu bież, roku Tuhańowsk; poznał 

stawały się coraz intymniejsze. Tuhanow- 
Styłowy: Gorąca krew. - - : 3 8 

al Wesoły. Porucznik. ski nawet pokochał Szubrównę i postanowił 

łaja, który ze sceny: rozdawać będzie poda- Uniwersytecie? 

wypełniona. 

uiam jednak, że niedale- 

nie, zawiadamia, że panie mogą pozostawać 

nie normalnych zajęć w Uniwersytecie. 

Ko!ejoówem w Wilnie, ul. Kolejowa 19, zosta 

rewja w 18 bbrazach p.t. „Wielka Parada ZEMSTA PORZUCONEJ NARZECZONEJ 

da, Petersburskiego, Gordona i inn. W rewji Jadwidze Szubrównie. 

niezrównany humorysta p. Szemberg, zespół nie ciała w postaci wypalenia oka kwasem 

a zatem w niedzielę na Rewję do Ogniska!!! Tragiczny ten dla Tuhanowskiego czyn 

Helios: Wesoły Porucznik. oskarżoną, zaprzyjaźnił się z nią. Stosunki 

Casino: Podniebny romans (Piekło). się z nią ożenić. Chociaż do forma!nych zarę 
czyn me doszło, jednakże w ocza znajo- 

Pan: Marokko. mych uchodzili oni za narzeczon: › E ‹ y L ych. 
Światowid: Władczyni miłości. Tuhanowski rozmyślił się i postanowił 

żenić się, ale nie z Szubrówną, gdyż była 
3 dla niego zbyt biedną. Znalazł na Swoje ser-. 
) ce godniejszą kandydatkę, która zaofiarowa- 

ła większą sumę pieniędzy. 
To też postanowił zerwać ze starą na- 

rzeczoną. W brutalny sposób zawiadomił ja 
a =) PIC WOJE Ye tem, że 

+ j Gicie (Portowa 5) w nocy Szubrówna niemoralnie się zachowuje. . ias pa RA a sprawcy skra Zrozpaczona dziewczyna postanowia się A; z mieszkania futro "męskie wartości 500 zemścić Zjawiła się do narzeczonego pod- 
: z 2 Ga pracy i poprosiła go o stanowczą odpo- 

z я * w.edz. 
— Strzały z zasadzki. — Koło Tuhanowski odmówi ślubieni rej at ca ski mówił poślubienia swe Białej = aska mieszkań exnarzeczonej i wówczas Szubrówina So. Wi zehodea dh drogą oddano do nie a z Z bak stykać kwas solny i 

: ata Tuhanowskiemu EZ: xd, kilka strzałów z fuzji, raniąc ciężko Śru- SE tego Tuhanowski stracił prawe 
2 oko, a Szubrówną zajął się urząd prokura- m W PP NK nak i с 

: О7а em oskarżenia sporządzonego Pepe była to zemsta oso- przez urząd prokuratorski do Sądu Sindo 

— W N-Wileįce bytosamo- se więzy ze ta ek o, 
+ a = @ się zwrotu pieni „ wyda- 

bójstwo. Obecnie wyjaśniło się, że nych wa kurację | ukaranie swej byłej wiać 
zmarły tragicznie uczeń  dokształcają- Z Ši ‚ 

Ап da po zapoznaniu się ze Sprawą , wysłu 
cych Lipie A о se zy chaniu stron, skazał Szubrównę na zda 
ai Połoci kiej w Nowej.Wilejce, +- w w.ęzieniu, zamieniające dom poprawy na 

nił samobójstwo. Powództwo cywilne 
Przyczyny tego kroku należy przy rozpoznania. 

pisać niepowodzeniom życiowym. ® 
POSTAWY n Z ciąn 

m UZI5 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Złodzieje mieszkaniowi, W dniu 1 

bm. Drodżźdżowi Franciszkowi (Grochowa 3 
w czasie jego nieobecności w mieszkaniu, nie 
znani sprawcy skradli futro na oposach, palto 

oraz maszynę do szycia firmy „Singer*, łącz 

nej wartości 1150 zł 

pozostawiono bez 

— Wypadek kolejowy. — 

о 

Obywatelski egzamin 
Powszechny spis ludności — to 

egzamin uświadomionego społeczeńst- 
wia. Statystyka ludności jest podstawą 
do organizacji życia państwowego. 
Zarówno ciało ustawodawcze, jak i 
władza wykonawcza tylko wówczas 
potrafią sprostać zadaniu swemu, je- 
żeli będą miały dokładne dane co do 
ludności zamieszkującej Państwo i co 
do stosunków wśród ludności tej panu- 
jących. Szkolnictwo, polityka skarbo- 
wa, polityka budowlana, celna,, samo- 

rządowa i wszelkie inne dziedziny ży- 
cia społecznego oparte są w pierw- 
szym rzędzie na tych stosunkach, u- 
stalić zaś je może tylko prawidłowo 
przeprowadzony spis ludności. W in- 
teresie każdego obywatela leży dostar 
czenie Państwu tych danych. Myliłby 
się jednak ten, ktoby przypuszczał, że 
dane, udzielone komisarzowi spisowe- 
mu, mogą być użyte bądź przez urzę- 
dy skarbowe, w celu wymiaru podat- 
ków, bądź przez inne urzędy państwo 
we, w celu wkroczenia w stosunki in 
dywidualne spisywanego. Wszystkie 
dane, otrzymane przez komisarza spi - 
sowego, będą skierowane do Główne- 
go Urzędu Statystycznego w Warsza- 
wie i tam użyte do sporządzenia suma 
rycznych tabel i wymiarów statystycz- 
nych, które będą podstawą do prac 
ciał ustawodawczych w pierwszym 
rzędzie, a następnie, jako materiał 
orjentacyjny użyte będą przez władze 
administracyjne w celu regulowania 
stosunków społecznych. We własnym 
interesie i w interesie Rzeczypospolitej 
Polskiej, co nikomu nie może być obo 
jętne, każdy obywatel powinien w mia 
rę możności współdziałać z władzami 
spisowemi bądź w charakterze komi- 
sarza spisowego i w tym celu kandy- 
daci winni się zwracać do Centralnego 
Biura Statystycznego w Wilnie, ul. Do 
minikańska 2, bądź w charakterze 
świadomych obywateli, ułatwiających 
komisarzom spisowym ich trudną, od- 
powiedzialną i honorową pracę. 

ENCYKLOPEDII 
i POWSZECHNEJ > 

ULTIMA THULE 
Wyszedi z druku zeszyt Nr. 105— 106 

Tomu V-go, zawierający artykuły: 
Kacerstwo. Kaczkowski Zygmunt. Ka- 

det. Kalendarz. Kal/dasa, Kalifornia. Kalisz, 
Kamieniec, Kamienna epoka i w. in. 

Cena tomów I, II, III iiIV po ał. 79, 
w oprawie w czarny półskórek ze złocenia 
mi. Tomy następne w prenumeracie po zł. 
59. — Prospekty przesyłamy na żądanie 
gratis. 

Administracja: 
Barbary 1. \ 

P.K.O. Nr, 9908, tel, 963 — 99 

  

  

Warszawą, ul. Św. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„WESOŁY PORUCZNIK" HELJOS 

1 HOLLYWOOD 

Są postacie aktorskie, które zmieniają się 
prawie w symbol, tak powszechnie są znane 
; tyle bezpośredniej styczności mają z widza 
mi... Maurice Chevalier należy do takich wła 
śnie aktorów, Humor, wdzięk i figlarność je- 
go piosenek otworzyły mu drogę do ekran i 
do sławy. 

„Paraumont“ stoi na mocnych podsta- 
wach dzięki Chevalierowi, szczególnie we 
Francji. Do fimów swoich wniósł Chevalier 
lekkość i zacięcie właściwe francuskiemu cha 
rakterowi. — Miałem możność słyszeć i ob- 
serwować zachowanie się” pubticzności fran- 
cuskiej na filmach Chevaliera! Sala poprostu 
szalała, Po każdej piosence wybuchały grzmo 
ty oklasków (w kinach francuskich, publ'cz- 
ność często oklaskuje aktorów)). „Le pitit 
caiė“ jest najbardziej typowym fiimem Che- 
valiera, to też wę Francji osiągnął on maksi- 
mum powodzenia. U nas więcej zdaje się 
przypadły do gustu opererki jego z „Paradą 
Miłości" na czele! "2 

„Wesoły porucznik” zbliża się typem do 
„Parady Miłości" — ale niedorównuje jej. 
„Paramount“ zapowiada nowe filmy z Che- 
valierem wraz z Jeanęttą Mac Donald, part- 
nerką jego „Parady Miłości*, gdyż ta para 
najlepiej dotychczas wyszła na taśmie. : 

Kręcony obecnie w obu większych ki- 
nach wileńskich „Wesoły porucznik* opiera 
się na znanej z !at poprzednich filmowej ope 
retce „Czar walca". -— Przeróbka uzupełn.o- 
na została muzyką Oskara Straussa, bardzo 
melodyjną i doskonale zastosowaną do tre- 
ść. — Reżyserja Lubicza odrazu rzuca się 
w oczy. — Układ scen, gdzie dominuje jed- 
na osoba na tle efektownych wnętrz (deko- 
racje są dóskonałe!) — Świetnie wypada w 
operetkowych filmach, Szczęśliwie, że cen- 
tralną osobą najwięcej jest tu Chevalier. Je- 
go charakterystyczny grymas, pełem nonsza- 
jancji i elegancji zarazem, pełen temperamen- 
tu i uczucia, podbija : rozbraja. — Wołę co- 
prawda Chevaliera mówiącego po francusku, 
ale można darować mu jego angielszczyznę 
za lekcję „mrugania”*! — Partnerki Cheva-, 
liera — Miriam Hopkins i Claudetto Cotbert, 

  

znalazły się na właściwem miejscu w swoich , 

rolach, choć... Ale mniejsza z tem! W film.e 

z Chevakerem każdy patrzy więcej na niego! 

Więc chociaż to nie „Parada Miłośc”, 
to jednak bawić się można dobrze. — Dodat 

ki, mówione po polsku, dobre i PE” 
ad. 

Ofiary 
K. L. dia Podoficera Rezerwy, wyeksmi- 

towanego z mieszkania z dziećmi zł. 5 

24 Loterji Państw. = 

  

   
Na szlaku Hoduciszki — Postawy, w GŁOWNA py 

ea A wycranaę MILJON ZŁ. ję 

  

sce wypadek z przejeżdżającym  po- 
ciągiem osobowym. Szczęśliwym zbie- 
giem okoliczności wypadła z szyn jedy 

nie a. 
Nikt z pasażerów nie odniósł szwan 

  

ira = > uświadomio- 
nego obywa! t współdziałanie 
II Powszechnym Spisie Lodności iż 

OGÓLNA SUMA WYGRANYCH 32.000.000 
Co drugi los wygrywa 

KUP LOS W SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

K. Gorzuchowskieg0 ZAMKOWA 9. 
Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą 

Należność P. K. O. Nr. 80365 po otrzymaniu losów. 

   „D. 

ami wypadkach zapob'ega zap. 

W piątek dnia 20 listopada o godz 7 rano odbędzie się w kaplicy 
Wileńskiego T-wa Dobroczynności nabożeństwo żałobne za spokój duszy 
zmarłego członka T-wa + 

zyżanowskiej 
ZARZĄD 

Michaliny Kr 
O czem powiadamia 

  

Sprawcy podpalenia szkoły polskiej 
ZDOŁALI ZBIEC ZAGRANICĘ 

WILNO. Przed paru dniami notowaliśmy Stwierdzonem zostało, że podpalenie by- 

wypadek podpalenia szkoły polskiej we wsi ło aktem zemsty za udzielenie lokała pod 
Majtuzy, pod Olkienikami. szkołę, * 

Dokonała tego bojówka, posługująca się Policja aresztowała jednego z winnych, 

nawet granatami ręcznemi, wrzucając je do dwóch zaś jego towarzyszy zdołało zbiec do 

wnętrza palącego się domu, w celu dokona- Litwy. х + 
nia większego zniszczenia. 

Piętnastoletni chłopiec—zabójcą 
WILNO. — W folwarku  Szylany, Od pewnego czasu Rutkowski roz- 

gminy Kobylnickiej, został zastrzelony puszczał w okolicy plotki uwłaczające 
rządca tego iolwatku Stanisław  Rut- czci Antoniewiczowej. Chłepiec stanął 
kowski. Sprawcą jest syn właścicielki, w obronie matki i w czasie sprzeczki 
15-letni M. Antoniewicz, zabił Rutkowskiego. 

Nowi zbiegowie z Rosji Sowieckiej 
WOŁOŻYN. Onegdaj na odcinku Sołówki. 

granicznym pow. Wołożyńskiego prze- Zbiegowie opowiadają, że w osiat- 
kroczyło granicę 4-ch uciekinierów z nim czasie, władze sowieckie obsadza- 
Rosji sowieckiej z różnych okolic rejo- ją kolektywy na Białejrusi, robotnikami 
nu. zasławskiego, okr. mińskiego. z Moskwy i Leningradu, oraz więk- 

Wszyscy uciekli w związku z kole- szych środowisk fabrycznych, w któ- 
ktywizacją, oraz przed zesłaniem na rych panuje niedostatek żywności. 

    

LIST DO REDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze. i 
Uprzejmie prosimy o umieszczenie w po 

czytnem piśmie W. Pana niniejszego oświad Na zasadzie uchwały obowiązujących u- 
czenia: przejmie proszę o łaskawe umieszczenie po- 

Zarząd Koła Wileńskiego Myśli Mocar- niższego oświadczenia, którego treść zosta- 
stwowej Związek Akademicki podaje niniej. ła jednogłośnie przyjęta na zebraniu słucha- 
szem do wiądomości publicznej, że 1) W czów trymestru XVI Wydziału Lekarskiego 
sprawie zarzutów postawionych członkowi w dniu 7 bm. 
tego Koła p. Zygmuntowi Branickiemu przez „W związku z artykułem pt. „Główki 

prof. Szymańskiego, Kuratora Korporacji Absolwenckie", jaki ukazał się w  „Kurjerze 
łsudja — nie zajmuje oficjalnego stanow.- Wileńskim" w dniu 5 Fstopada 1931 r. 

ska do czasu ich wyjaśnienia przez p. Z. Nr 256, podpisanym przez Rob (p. Jedry- 
Branickiego (który obecnie przebywa poza chowsk:), artykułem niezgodnym z prawdą i 
Wilnem), 2) p. Z. Branicki podczas wypad- wysoce obrażającym nas, przyszłych absoł- 
ków dni ostatnich nie występował w imie. wentów, komunikujemy, że w sprawie tej 
niu Koła. wyłoniliśmy Komisję z pośród KoLKol., któ- 

ra poczyni odpowiednie kroki, zdążające do 
ukarania winnych oszczerstwa. 

Słuchacze XVI trymestru 
Wydziału Lek. USB. 

_ Wilcze zęby 
OŚWIADCZENIE 

  

  

  

W, z. Prezes W. Małachowski. 
Sekretarz W. Krasowski., 
  

Przy zaparciu stolca i wzdzięciu Pźicha, 
nadkwasności soku żołądkowego, bólach gło- Za zgodność: 
wy, przeczuleniu, uczuciu strachu, ogółnem Starosta Kursu 6-go (XVI trym.) 
zB samopoczuciu i zmęczeniu łagodnie dzia Józef Gałka. 
ałjąca naturalna wod: zka i: -)- jąc. a gorzka Franciszka-Jó. SPRAWOZDANIE 
zefa, daje łatwe wypróżnienie, uwalnia orga- 
nizm od pozostałości w jelitach i w wielu z ogólnego zebrania członków! Akademickiej 

aleniu ślepej kiszki. Drużyny Harcerskiej w Wilnie, 
Żądać w* aptekach. WKS O BÓR W celu omówienia sytuacji, panującej na 

terenie akademickim w związku z ostatnimi 
wypadkami, zebrała sę Akademicka Druży- 
na Harcerska dnia ł6 listopada br. Oprócz Radjo wileńskie 

Ria członków drużyny na zebranie zostali zapro- 
CZWARTEK, DNIA 19 LISTOPADA SZęni instruktorzy i instruktorki harcerskie 

1140 K a ao Wilna. Zebranie odbywało się w . obecnośc: 
121 Oa aty z Warszawy. kuratora Drużyny, 4-га Dziewulskiego Wa- 
2,10 Komunikat meteorologiczny z War cława, prof. Uniwersytetu Stefana Batorego 

> Družynowy zagaił zebranie, apelując 
* do obecnych, ażeby w tem harcers 

armonji War środowisku postarali się osądzić ostatnie wy- 
go i Żeleń- pądki i znaleźć drogi wyjścia z groźnej sy- 

tuacji. 
Po zagajeniu rozpoczęły się przemówie- 

nfa, oświetlające ostatnie wypadki z różnych 
punktów 'widzenia, bo trzeba zauważyć, że 
członkami drużyny są akademicy różnych po 
glądów politycznych. Przemówienia były u- 
trzymywane na wysokim poziomie i atmosfe- 
ra im towarzysząca, naprawdę harcerska 
spowodowała, iż nie było żadnych starć ani 
ostrych ataków. Dehaty trwały bez przerwy 
od godziny 16 do godziny 21, czyli 5 godzin, 

1 / ale pomimo widocznego zmęczenia pod ko- 
) i Halina Hohendlingerów niec zebrania atmosfera harcerska trwała na- 

A dał. Po przemówieniach członków Drużyny 
Gimnastycznego Akademickiej zabrał głos kurator, prof. dr 

Dziewulski ; wskazał na konieczność wszczę 
— cia akcji uspokojenia społeczeństwa akade- 

Witold Hule- mickiego i szerszego ze względu na potrzeby 
państwowe. 

W wyniku powyższej dyskusji zebrani 
powzięł: jednomyślnie uchwałę, której tekst 

jowy z War- brzmi: 

1. Potępiamy jednomyślnie niekułturalne 
metody 'walk, które miały miejsce w  ostat- 
nich dniach na terenie wileńskiego życia. 

2. Zwracamy się do Koleżanek i Kolegów 
z gorącym apełem, ażeby przystąpili do ener 

„ gicznej akcji uspokajania szerokich mas, dro 
gą perswazji, przeciwstawiania się gwałtom 
itp. oraz wzywając całą młodzież akadermi- 
cką do powrotu do normalnej pracy w Uni- 

'Po uchwaleniu powyższej rezolucji wszy- | 
scy zebran) przyrzekłi przystąpić niezwłocz- 
nie do jej realizacj. Ma to znaczenie tem 

  

Szawy. 
12,15 Pogadanka z Warszawy. 

12,35 Poranek szkolny z Fith 
szawskiej. (utwory Noskowskie 
skiego). 

15,00 Program dzienny. 
15,05 Komunikaty z Warszawy. 
15,25 „Wśród książek" — z Warszawy. 
15,50 Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16,20 Lekcja francuskiego z Warszawy. 
16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 
16,50 Muzyka z..płyt, 
17,10 Odczyt ze Lwowa. 
17,35 Koncert życzeń (płyty). 

„ 18,05 Audycja, poświęcona muzyce i poe 
zji ludowej. Wykonawcy: Bolesław Roma- 
nowski (cymbały 
na (recytacje). 

18.50 Komunikat Tow. 
„Sokół, 

, 19,00 „Skrzynka pocztowa nr. 176“ 
listy, radjosłuchaczów omówi 
wicz, dyr. progr. R, W. 

19,20 Muzyka z płyt 
19,30 Program na piątek : rozmaitości. 
19,45 Prasowy dziennik radj 

szawy, 
20,00 Kwadrans literacki z Warszawy. 
20,15 Muzyka lekka 2 Warszawy. 
21,55 „Prawda o Wagnerze** — 

ton z Warszawy wygłosi P. Lamowa. 
22,10 Koncert z Krakowa. 
22,40 Komunikaty i muzyka taneczna 

Warszawy. 

Giełda Warszawska 
z dnia 17 listopada 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

  

fetje- 

Dolary 8,88 ipół—8,90 i pół — 8,86 i pół iwiększe, że rezolucja została przyjęta įedno- Belgja 124,20 — 12451 — 1 myślnie, pomimo tego, że na zebraniu były 
Gdańsk 173,95 — 17498 — -173,52 osoby różmiący się zasadniczo w swoich po- | AE 358,80 — 359,70 — 357,90 glądach politycznych, np. członkowie Mło- Pot yn : Pi — 38,73 — 33,72 dzieży Wszechpolskiej Legionu Młodych. 
NE RY AZ 894 — 8, Świadczy to, że ideologja harcerska ma tę 
Da s abe! 6 — 8,947 — 8,907 moc, której nie posiadają inne organizacje i 
nika 6 jai EE EE — 38487  tyiko dzięki harcerskiemu podejściu do oma- 

Si wa а 17875 — 1908 — 1991  Wiania zagadnienia, tak bardzo dziś drażliwe 
BSF. 18 — 17832 go, zebrani powzięli jednomyślne uchwały. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
43 proc. pożyczka budowlana 33.25—32 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 79,25 
Te sama seryjna 84—84,25 

6 proc. dolarowa 61 
4 proc. dolarowa 43—42,50—42,75 
7 proc, stabilizacyjna 59,50—62 
B proc. L. Z. B. G. K. i B. R 

G. K. 94, 
ame 7 proc. 83,25 

Po uchwaleniu rezolucj: į  uzgodnieniu | 
programu dzialan'a, obejmującego sposób 
realizacji uchwał drużynowy podziękował ser 
decznie zebranym za ułatwienie mu prowa- 
dzenia obrad przez utrzymywanie należyte- 
go poziomu przemówień i harcerskiej atmo- 
sfery. Zebranie zakończyło się po godzin'e 

.„, obligacje B. 21-ej odśpiewaniem hymnu „Wszystko co na 
sze Polsce oddamy”. 

  

Te si 
4 1 pół, proc. L. Z. ziemskie 44 
; i pół proc. nA gh — 
5 proc, warszawskie 51,75--. dziesiętuć 
8 proc. L. Z. warstawy 65—66,50—65,75 Wagi i oł cE 
$% proc. Lublina 58,25 

10 proc. Siedlec 67 
AKCJE: 

B. Polski 110. Sole Potasowe 81. Cukier 19,50 

i gniotowniki 
Parniki do kartolli 

Slekacze |sóownxi 
Sieczkarnie 

ręczne i 

poleca 

konne 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna 11-a 

"= IELELCL=LELELELELELELELELEU 
l |= 1111 TA IT. ж 

Prawidłowo przeprowadzony powszechny 
spis ludności — to podstawa rozwoju spra- 
wiedliwych stosunków w Państwie i pamię- 
taj o tem, udzielając danych Komisarzowi 
spisowemti, ; 
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Kącik dla Pań 
Z KRÓLESTWA MODY 

i Paryż, w. listopadzie. 
Moda tej zimy jest bardzo różnorodną. 

Wszystkie panie się ucieszą — gdyż każda 
będzie mogła wvbrać z pośród modeli — 

lansowanych przez wytworne firmy krawie- cie z 
ckie — coś, co najbardziej, stosuje sę do jej 

typu i sylwetki. Możliwem jest, że wobec 

takiej różnorodności fasonów — będzie pani ; Še 

w większym kłopocie, niż w sezonach po- 

przednich, gdzie wszechwiadna moda narzu 

cała nam suknie — prawie że jednakowe dla 

wszystkich, jak uniformy pensjonarek. Miej- 

my jednak nadzieję, że łatwo wybrniemy Z 

kłopotu, o ile przed wyborem nowej „ toale- 

ty zastanowimy się, żeby nie popełnić ża 

nego błędu : wybierzemy sobie takie okrycie, 

które podkreśli jej indywidualność j urodę 

Należy wystrzegać się  ekscentryczności 

finji i kolorów. IŻ : 
Na tego rodzaju krańcowości mogą sobie 

pozwolć tylko te panie, które mają po kil- 

ka palt ; sukien na jeden sezon. "Trzeba u- 

mieć „rozumieć modę“ i proszę nie zapomi- 

nać, że kobieta naprawdę eiegancka nigdy 

nie zwraca na siebie uwagę toaletą krzyczą- 

cą, przeciwnie, wy żnia się dystynkcją i u- 

miejętnością zastosowania palta i sukni. do 

każdej okoliczność: dnia. Elegancka pani 

wychodzi rano po sprawunki albo na spacer 

z dziećmi — w wytwornym płaszczu z wel- 

«ny koloru bronzowego, z szerokiem obramo 

waniem z lamparta (podobny płaszcz podzi- 

wiałam w formie Blanche Lebouvier), albo 

w sezonowym kostjumie od Maggy Rouit— 

w kolorze granatowym, ozdobionym wyło- 

gam: z popielatych astrachanów. Pod płasz- 

czyk będziemy nosiły skromną wełnianą su- 

kienkę, której elegancja polegać będzie na 

starannem opracowaniu. 

Po południu, na wizytę i na herbatkę, 

toaleta jest wykwintna i pełna kobiecości. 

Ulub'onem materjałem jest weina i aksamit 

w koółorach ciemnych: czarnym, bronzowym, 

czerwonym ałbo też ciemno-ziełonym. 
Naszycia z astrachanów mają i tutaj za- 

stosowanie; lutry i Ksy nadają się również. 

Między innymi, oglądałem w firmie Jo- 

seph Paquin płaszcz 0 wytwornej i skompli- 

kowanej linji z bronzowego aksamitu — 2 

lisem w tym samym kołorze . w firmie Jedn 

Paton — kostjum bardzo młodociany z ciem 

no - popiełatej wełny, ozdobiony jasno-po- 

pielatym astrachanem. : 

Co się tyczy sukien popotudniowych — 

są. one przeważnie w odcieniu ciemn.ejszym, 

niż plaszcz i suto przybrane kołn'erzykami, 

robotami. Cechą tych sukien jest skompli- 

kowany krój i szęroki rękaw. Niektóre panie 

pozostają wierne płaszczykom czarnym 1 

sukni czarnej i białej. Jeanne Lanvin lansuje 

istne cacka z aksamitu Baghera czarnego i 

białego i piękną kreację z marocain białe- 

go w kształcie tuniki spadającej 

czarny z tego samego materjału. Rękaw od 

łokcia do ręki czarny i szerokością swą przy 

pomina pelerynę. BC: 

Na toalety wieczorowe noszone są Żorże- 

ty i koronki komb:nacja koloru czarnego i 

różowego jest mile widzianą. Są też amator 

ki toalet od Jeanne Lanvin z czarnego ma- 

rocain, o krótkim rękawie, haftowanym 

srebrnemi paiilettami. Na bale wybierze Pani 

napewno toaletę z białego crėpe-satin, do 

której cudownie się stosuje płaszcz z aksa- 

mitu w koiorze szafirowo — 'nebieskim, z 

olbrzymm kołnierzem z. niebieskiego lisa. 

Dla figury szczupłej i wiotkiej nadaje się 

sukna z drobnych falbanek, widziałam po- 

dobne u Maggy Rouit, Lonise Boulanger i 

Worth. Suknie te są pełne czaru i uroku ko- 

biecego. у 

Małe kapelusiki, przypominające lata 

1830—1860.i 1900, nie mogą być noszone 

przez wszystkie panie, gdyż wymagają pięk- 

nej cery i nienagannej fryzury, lecz niektó- 

re, mniej ekscentryczne fasony, nadają się 

dla każdej z pań, ' 

Jeżel! do całości zastosujemy , wszystkie 

drobiazgi, jak rękawiczki, torebkę, pantofel- 

ki, elegancja i dystynkcja będzie zapewnio- 
Elise Avzonsart. na. 

SA J) M db" 

Walerjan Charklewicz 
Zmierzch Unį! Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł, 6.— 

Placyd Jankowski (John ot Dycalp)— 
życie i twórczość zł. 10— 

Bez steru | busoll (Sylwetka 

    

    

x prof. Michała Bobrowskiego) 2>— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa- 
piesklego w Wilnie .. 0.56 

„Żyrowice—łask krynica 0:50 
Pierwsze trudy I walki wl- 

leńskich kolejarzy . „ 0.80 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
Św. WOJCIECHA w WILNIE 

AAA i 

„Kto był mordercą? 
— To wszystko jest nader interesu- 

jące, — zauważyłem, — ale niestety, 
ja nie mam czasu... : 

— Minutkę, drogi Pedlerze, įedną 
minutkę. Wyjde z panem. Niech mi 
pan powie tylko, — oczywiście pozo- 
stanie to między nami = czy to praw 
da, że pan wybiera się do Afryki Po- 
łudniowej? Przecież pan. ma w Rode- 
zji ziemię; polityczne życie Airyki mu 
si więc pana żywo interesować? 

. „Owszem, wybieram się tam za 
miesiąc: : 
© —+ Czy nie mógłby pan przyśpie- 
szyć odjazdu? : 
“Э Naturalnie, že mėgibym, —od- 

powiedziałem, patrząc na niego z cie- 
kawością. —- Ale nie mam ochoty. 

` — Mógłby pan przysłużyć się tem 
naszemu rządowi. Nawet bardzo się 
przysłużyć. Niech pan nie myśli, że 
my pozostaniemy... niewdzięczni... 

— Krótko mówiąc, pan chce, że- 

bym oddał jakiś liścik miłosńy Shmi- 
thowi? 

— Tak. Pan nie zajmuje żadnego 
stanowiska w rządzie i o wyjeździe 
pana do Rodezji mówi się oddawna. 
Nikt ńie będzie podejrzewał, że pan 
jest kurjerem. 

; — Dobrze, mruknątėm, bez 
przekonania — możńa to zrobić... Naj- 
_ważniejszem dla mnie jest uciec jak 
najprędzej z tego wstrętnego klimatu. 

— Klimat Afryki Południowej jest 
cudowny — drogi panie, cudowny! 

    

Wydawca Stanisław Mackiewicz, 

„obchodów szkolnych, 

na spod | 

ŚwIĘCIAŃSKĄ 
— Słów kilka o uroczystościach 11 listo- 

pada w pow. Święciańskim. Dzień 11 listo- 
pada, to dzień triumfu Narodu Polskiego za 
męki l25-letniej niewoli, za krew przelaną 
najlepszych synów Ojczyzny w walce o 
wołność. 

W dniu tym jak Polska długa i szeroka, 
winna rozbrzmiewać pieśń zwycięstwa, po- 
budzając w sercu każdego obywatela poczu- 

i ęścia i spójnoty narodowej. Zdawa- 
że organizatorzy powiatowi wezmą 

e pod uwagę, dołożą starań, by dzień 
a Narodowego odpowiednio był uczczo 

ny w najodiegiejszych zakątkach powiatu. 
Tymczasem stało się inaczej.  Inicjatorzy 
obchodu postanowili zorganizować święto w 
Święcianach i dla Święcian. Ściągnięto z ca- 
łego powiatu Federację, która w znacznym 
stopniu rekrutuje się z ludzi mogących ог- 
ganizować obchód u siebie na miejscu, Zw. 

ten 

   
    

  

Strzełecki, kolejarzy i t.d. : ogołocono w 
sposób prowincjonalne miasteczka, które 

musiały się ograniczyć do wewnętrznych 
czy też w organiza 

cjach. Takie organizowanie Świąt Narodo- 

wych uważam za bezcelowe i nie przyczy- 

niające się zupełnie do popularyzacji ich 

wśród szerokich mas. Wieś nasza zwykła 
jest traktować Święta Narodowe, jako święta 

urzędowe, zupełnie jej niedotyczące. To też 

trzeba wiele wysiłku i pracy, by ludność na- 

szą przyzwyczaić do tego, że obchód nie 

podlegto: to nie jakaś urzędowa „galów- 
ka” z czasów rosyjskich, a dzień naprawdę 

uroczysty, w którym święcimy moment Zrzu- 

cenia jarzma niewoli, Szkoda wielka, że ini- 

cjatywa organizacji Święta Narodowego z0- 

stała wytrącona z rąk tych, którzyby po- 

starałi się oto, by na terenie całego powiatu 

dzień ten został zamieniony naprawdę w 

wiełką manifestację narodową. W 'atach 

ubiegłych wielką pomocą przy  organ.zacįt 

święta Niepodległości na pograniczu polsko- 

fitewskiem, były oddziały KOP., w roku zaś 

bieżącym miejscowośc: pograniczne zostały 

pozbawione tego widocznego symbołu wal- 

ki o wolność, gdyż wszystkich wolnych od 

służby żotnierzy, również ściągnięto do Świę 

cian. Wartoby zapytać: dla kogo winno się 

organizować Święta Narodowie, czy dla sze- 

rokich mas, czy też dla pewnych jednostek, 
które chcą się popisać swoją działalnością 

społeczną, Stało się źle, ale mamy nadzieję, 

że na przyszłość będzie- inaczej. Obywatel. 

przyjmę dzieci od lat 6 do 8 

Pierwszy rok nauczania. 

Ciasna 22 m. (obok Mickiewicza) 

    

  

    
  

polsko - francuskiego 
0 kompletu 

Zapisy przyjmuje się 

od 9'ej rano do 2-ej pp. 

  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

6 rew. W. Cichoń, zamieszkały w Wilnie, ul. 
Góra Bouffałowa 19 m. na zasadzie art. 1030 
UPC ogłasza, że w dniu 1 grudnia 1931 r. 
od godz. 10 rano wi Wilnie przy ul. Antokol 
skiej Nr. 44 odbędzie się sprzedaż z przetar 
gu publicznego ruchomości, należących do 
zmarł. Władysława Niewiardowskiego ji skła 
dających się z umeblowania mieszkania i róż 
nych rzeczy — oszacowanych na sumę Zi. 

3,500. 
Komornik W. Cichoń 

Dziś cią 
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Wilno, Niemiecka 35, 

„1 klasy 24-ej Loterji Państwowej 

SŁOWO 

 TOSRERARDRIESZETRZOC ZU TEROSOO WORKS CTANTY TA ТЕА 

Ach! żeby to pozbyć się 
otyłości!!! 

stektryczno-JASOWY masaż 

wyszczuplający 
stosuje 

NOWOCZESNA KOSMETYKA 

„LADY 
Mickiewicza 9 m. 7 

wejście: Śniadeckich 1. 

w godz. 10 — 14 i 16 — 19. 
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WEZWANIE 
do składania efert 
Kwartermistzostwo 3 go Dywizjonu Ar- 

tylerji Konnej w Wilnie, drogą nieograniczo- 
nego przetargu sprzeda nawóz koński na 
przeciąg 12 miesięcy t, j. od dnia 1.XI—31 

    

  

do 30.1X—32. 
Ofertę zalakowane należy nadać do 

Kwat. ( ficer płatnik) 3 D. A. K. uł. Wiłko- 
mierska Nr. 6, w terminie do dnia 24 b. m, 
do godz. 9 w którym to dniu o godz. 10-ej 
odbędzie się komisvjne otwarcie ofert i prze- 
prowadzenie przetargu. 

Wszelkich inłormacyj udziela oficer płat- 
nik 3 D. A. K. 

Kwatermistrz 3 D. A. K. 

A AA O 

Zaktad šlusarski 
i wytwórnia siekier, z kompletem maszyn, 

w centrum m. Wilna 

do sprzedania 
wiad. Antokolska 28, Bank, godz. 9—12 

1 w, 

  

  
  

оава 

ZĄDAJCIE Į 
we wszystkich -apiekach | 

składach aptecznych znaxege 

środza od odcisków 
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OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ul. Jakó- 
ba Jasińskiego 1 m. 3 zgodnie z art. 1030 
U. P, C. podaje do wiadomeś i publicznej, 
"že w dniu 27 listopada '93' roku o godzinie 
10 rsno w Wilnie przy ul, Trakt B. torego 13 
odbęd ie się sprzedaż z licytacji należącego 
do Adolta Miron: wskiego majątku ruchomego 
składającego się z domu drewnianego  prze- 
znaczonego na ro:biórkę oszacowanego na 
sumę złotych 1200. 

| Komornik F. Leglecki. 

Ak k LMA ras 
WI 

T    
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tel. 13-17. PKO. 80928 
Centrala: Warszawa; Nalewki 40. Oddział w Lidzie, Suwalska 22, 

Cena 1/4 losu 10 złotych. 

  

— Może mi pan tego nie mówić: 
byłem już tam przed wojną. 

— Ach, będę panu szczerze wdzię- 
czny. Dziś jesżcze . przyślę panu list. 
Odda go pan do rąk własnych gene- 
rała, dobrze? No, chwała Bogu, „Kil- 
morden Castle" odpływa w sobotę — 
to doskonały okręt. 

Wracając do domu, rozmyślałem 
nad tem, coby to było, gdyby w rzą- 
dzie angielskim nie było takich głup- 
ców, jak Milerey. 

Pedgett zachorował па wątrobę i 
leżał w łóżku. Tacy pracowici ludzie 
zawsze mają jakąś chorobę w tym ro- 
dzaju. 4 

Właśnie rozmyślałem nad tem, co 
zrobię, bez sekretarza, gdy lokaj za- 
meldował mi, że jakiś pan, który nie 
chce powiedzieć swego naźwiska, chce 
mnie widzieć. Oświadczył tylko, że 
przychodzi od Milerey'a. 

Gościem tym był młodzieniec wy- 
sokiego wzrostu, bardzo opalony na 
twarzy, która byłaby piękną, gdyby 
nie blizna, ciągnąca się od oka aż do 
ust. 

— 0 © chodzi? — zapytałem. 
Przyszedłem od pana Milerey'a, 

mam polecenie towarzyszyć panu do 
Afryki w charakterze sekretarza. 

— Przyjacielu, mam już sekreta- 
rza i drugiego nie potrzebuję. 

— Szkoda, sir Eustachy, a gdzież 
jest ten sekretarz? 

— Jest chory na wątrobę. 
— Czy pan jest pewien, że to cho 

roba, a nie coś innego? 
— Najzupełniej! 

-— Bardzo być może, że wątroba 
nie jest powodem choroby jego, sir 
Eustachy. Nie zdziwiłbym się wcale, 
gdyby się okazało, że dokonano za- 
machu na życie pańskiego sekretarza. 
O! Niech się pan nie przestrasza, pa- 
nu, osobiście nic nie grozi. Ale są lu- 
dzie, którym zależy na pozbyciu się 
pańskiego sekretarza. Słowem, p. Mi- 
Jerey rozkazał mi towarzyszyć panu. 
Pan sam ma się postarać o paszport 
dla mnie — aby udać, że rzeczywiście 
jestem drugim sekretarzem pana. 

Młodzieniec mówił tonem bardzo 
stanowczym i patrzał prosto w oczy. 
W końcu nie zniosłem jego wzroku i 
poddałem się: 

— Dobrze. 
*— Ale pan nie powie nikomu, że 

ja jadę z panem? 
— Dobrze, — powtórzyłem. 
Dla celów bezpieczeństwa  osobi- 

stego nie było to złym pomysłem mieć 
takiego człowieka, przy sobie. Ale ca- 
ia ta historja stawała się coraz bar- 
„dziej nierpzyjemną. Mój Boże, czyż 
už nigdy nie będę mógł odsunąć się 
od wszelkich kłopotów! 

-— Panie — zatrzymałem młodzień 
ca, który skierował się do drzwi, — 
czy pan nie uważa, że powinienem 
znać nazwisko mego nowego sekreta- 
rzą? 

Zamyślił. się na chwilę: 

-— Może pan mnie nazywać Hen- 
rykiem Rybornem. 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Tetrek an sko 5 

Od czwartku 19 listąpada 1931 r. „SAĄ$YONŃ i DALILA* 

Nad program „Panna do wszystkiego'' 
Koncert. orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. Ceny Miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czynna od g. 3.30do 10 w, 

w roli głównej MARJA CORDA 

  

Dziś ceny normalne: na 1-szy seans balkon 60 gr. parter 1 zł. na pozostałe od 80 gr. 

Film za którym szaleje cały świat! Dźwiękowy kino-teatr 

„HELIOS“   

Ulubieniec 
publicznošci Maurice Chevalie 

według opery „Czar Walca. Reż. 
Z udziałem prześlicznej CLAUDETTE COLBERT. Nad pr. gram; Dodatki dźwiękowe. 
Film demonstr. jednocześnie w dwuch największych kinach „Heltos* i „Hollyw 

Atrakcyjny przebój sezonu! 

w swem najnowszem 
arcydz. śpiewno-dźwięk. 

Lubicza. Muz, Oskara Straussa, 

ood* 

Docz o godz 4,6 8 i 1015. 

osły Porcznik 

- 

Džwiekowy kino-teatr 

| HOLLYWOOD” 

  

  

RŹWIĘGÓWE isa 

CGIIN 
WIELKA 47. tai. 15-47 

PODNIEBNY ROMANS 
Dziś! Wielki rewe 

(PIEK. 
amant 

bieta o zielonych ocz. 
Romans! Rewelacja! Emocja! Nad program: Atrakce dźwiękowe. Początek seansów o g. 4, 

i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. 

lacyjny przebój dźwiękowy 3 

ŁO). W rol. gł. ulubieniec publiczności słynny 
Charles Forrel i nowa wielka gwiazda, ko= 

ach Elissa Landi. 
6, 8 

Na 1-szy seans ceny zniżone, 
  

  

Dźwiękowy 

Kino-Teatr 

„PAN“ 
ul Wielka 42. 

Uroczyste otwarciel Dziś arcyfilm dźwięk. reż. J. W. STEJNBERGA 

na aparatach dźwiękowych „Klangfilm* (A. E. G.). 

W roli głównej słynna gwiazda ekranu Marlena Dietrich, Garry Cooper i Adolf Menjou. 

Początek o godz. 2-ej. Honorowe bilety bezwzględnie nieważne. 
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Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„STYLÓWY" 
Wielka 36 „   

„TYLKO 

DZIS; JU 
i] RAT 

CENA 1/4 LOSU 10 ZEOTYCH 

GORĄCA KRE 
z ulubieńcem Hoot Gibsonem p t. Karząca dłoń potężny sensacyjny dramat ,w 10 akt. 

Nad program dź 

Gibson i czarująca chińska gwiazda 

   TRO 
Wiina, 

     
       

     K. DĄ 

Dziś! Najnowsze porsz pierwszy w Wilnie 100 proc. dźwiękowe arcydzieło. p. t. 
przepiękny salonowo erotyczny dremat w 10 akt, 

więkowa sensacia po raz pierwszy w Wilnie 

w rol. gł. Hoot 
Ming Wong 

PIANINA,FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE ! ZAGRANICZNE 
TYLKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ / WYNAJĘCIE 

BROWSK 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

  

  

Wzywamy wszystkich nie posiadających jeszcze naszego losu 

póki czas zaopatrzyć się w nasze losy szczęścia. 

Kolektura Loterji Państwowej 

„LICHTLOS“ 
AS BVP 

WILNO, WIELKA 44. Tel. 4-25. 

ЕНЕБ НВ ЕВЕ Р РЕ Е LL EE 
  

Skiep papieru, szpagatu I 
materjałów pisarsko-kreślarskich 

M. RODZIEWICZ 
Wilno, Wiełka Ś 

poleca do wszystkich sklepów i biur: 

torebki, papier, szpagat i  materjały 

biurowe 

po cenach najniższych 

EEEE] 
DOKTOR 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne | moczopłciowe 

    

GABINET 
Racjonalnej 

  

  

Wielka 19, od 9dodkosmetyki 
3—7 ieczniczej 

s WILNO, 
DOKTOR 

B. Cymbier 
Mickiewicza 31—4 

Choroby weneryczne, 

U r 0 d kobiecą 

skórne i narządu mo- ę 

konserwu- 
т s je, dosko- 

czewego. Mickiewicza nali, odświeża usuwa 
12, róg Tatarskiej przyj- jej skazy i braki, Masaż 

muje 9—2 | 5—8, kosmetyczny twarzy. 
Tel. 15-54, Masaż ciała, elektrycz- 

ny, wyszczuplający (pa- 
nie). Natryski „Hormo- 

DOKTUR MED. na* według prof. Spuh- 
la. Wypada: ie włosów, HAURYŁKIEWICZOWA inoież:”” Taaywiówzine 

przyjmuje od 11—12 dobieranie kosmetyków 
iod 5—%6. - do każdej cery. Ostat- 

Choroby skórne, lecze- nie zdobycie kosmety= 
nie włosów, kosmetyka ki racjonalnej. 
lekarska i operacje ko- Codziennie od g, 10—8 

smetyczne. Wilno, W. Z. P. 48. 
Wileńska 33, m. 1. 

    

_ ROZDZIAŁ IX 
ANNA OPOWIADA DALEJ 

la bohaterki powieści choroba: mor- 
ska. jest czemś zupełnie nieznośnem. 
W romansach jest zwykle tak, że im 
silniejsza burza i im silniej kołysze się 
okręt, tem szczęśliwszą jest bohaterka. 
Wszyscy pasażerowie chorują i leżą 
nawpół żywi na pokładzie, lub w kaju 
tach, a ona spaceruje po okręcie, 
drwiąc sobie z wichrów. Wstyd mi się 
przyznać, że gdy „Kilmorden Castle'* 
zakołysał się, odrazu zbiegłam da ka- 
juty i spędziłam w niej trzy okropne 
doby. Zapomniałam 0 celu mej po- 
dróży. Nie interesowały mnie już za- 
gadki i tajemnice. Niktby nie poznał 
we mnie odważnej i przedsiębiorczej 
kobiety, która bez namysłu kupiła bi- 
let okrętowy za cały swój majątek. 

Z mimowolnym uśmiechem przypo 
mińam sobie teraz, jak wbiegłam do 
salonu pani Flemming. 

— Co pani jest, drogie dziecko?— 
zapytała mnie, podnosząc brwi ze zdzi 

- wieniem. — Czy coś zaszło nowego? 
— Wszystko w porządku, — oznaj 

miłam dysząc ciężka, — w sobotę wy 
jeżdżam do Afryki Południowej. 

— Do Afryki Południowej? Moja 
droga! Trzeba wpierw się zastanowić, 
dowiedzieć się, zasięgnąć  informa- 
cyj, zanim się zdecyduje pani na taką 
podróż! 
"Tego nie życzyłam sobie <bynaj- 
mniej, Oświadczyłam, że już kupiłam 
bilet, i że mam obiecaną posadę sio- 

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

"Nieugeta 
wiara w ry.hłą pomoc 
rodaków jest jedyną 

AKUSZERKA  nadzisją. Zajęcie może 
być w akresie: wycho- 

ŚMIAŁOWSKA wania d ieci, gospodar- 
przeprowadziła się ul. stwa lub pielęgnowania 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- chorych, lekcji języków 
binet kosmetyczny, u obcych, muzyki, rów- 
suwa zmarszczki, piegi, nież prz jmuje wszel- 
wagry, łupież, brodaw kie zamówienia w za: 
ki, kurzajki, wypadanie kresie 

ĮAkuszerkiį 

artystycznego 
włosów malarstwa jak to: port: 

rety na płótnie, drze- 
hedisag wie, metalu oraz robo- 

Uro dę komsgr--t) 1 pejrzaże na jedwa- 
saje, dóźkoneli, ść biu. UŁ Piwna 8 m. 6. 

rza usuwa braki i skazy. ERANCUSKIEGO 

  

Gabinet 3 
met «©. d 6 konwersacje, lekcje 1 

ania eat zł. godzinę.  Ofiarna 
4 m. 4. 

RÓŻNE 
PO ALAIN, 

” 
13 go listopada wyck- 
smitowano z mieszka- 
nia rodzinę biedaków. 

В AA RC 
robnych dzieci. Od 

Mieszkanie tej daty nocuje pod 
3-ch pokojowe z kuch- gołym niebem na dzie- 
nią, lub pokoje oddziel-d ińcu domu Nr, 13 

nie do wynajęcia. przy ul. Połockiej, Po» 
Ui Ofiarna 2 m. 16 moc natychmiastowa w 
mma -—-— pieniądzach lub choć- 
2 okoje by jakimkolwiek schro- 

p misku konieczna. Łas- 
izolowane z całodz. u= kawe ofiary dla „podo» 
trzyman. lub bez, solid ficera rezerwy* przyj- 
nym. Zarzecze 16—17.muje Adm. 

# Hryniewiczowej, 

mi. WIELKA JA Iš m.9, 
Przyj.wg. Ю - 11 4-7 

V. Z P. MA, 

  

    

sióstr miłosierdzia, a ja nadaję się do 
skonale do tej pracy. Pani Flemming 
ucieszyła się widocznie, że tak łatwo 
pozbywa się mnie, pochwaliła więc 
mój projekt, bez dalszych trudności. 
Żegnając mnie, wsunęła mi do ręki 
pięć funtowych papierków, mówiąc: 

— Mam nadzieję, że pani się nie 
obrazi i przyjmie ode mnie ten mały 
prezencik! 

Miła kobiecinka! Nie potrafiłabym 
dłużej z nią żyć pod jednym dachem, 
ale w zupełności oceniałam jej dobroć. 

I oto z pięciu funtami w kieszeni, 
płynę na spotkanie Niewiadomego Lo- 
su! > 

Na czwarty dzień podróży pielęg- 
niarka zmusiła mnie wyjść na pokład, 
Dotąd broniłam się od tego, woląc 
śmierć, niż nowy atak choroby mor- 
skiej. Ale udało się jej nakłosić mnie 
wkońcu, gdy zapewniła mnie,że zaraz 
zatrzymamy się przy wyspie Maderze. 

Nadzieja wlała we mnie nowe siły. 
Mogłam zejść na ląd i zostać sio- 

strą miłosierdzia, lub chociaż służącą! 
Wolałam to nawet, niż ten przeklęty 
okręt! 

Zawinięta w pledy i futra, słaba, 
jak nowonarodzony kociak, leżałam na 
chaise-longue'u, z zamkniętemi oczy- 
ma myśląc ze wstrętem o życiu. Komi- 
sarz minął mnie, pytając uprzejmie: 

—- Pani się źle czuje? 
— Tak, — mruknęłam, czując, że 

jestem gotowa go zabić. 
— jeszcze dzień, dwa i wszystko 

Dziwne manjery ma ten człowiek! stry miłosierdzia w -szpitalu. Tłumaczy przejdzie. Było źle, ale teraz będziemy 
— Dobrze,—powtórzyłem trzeci raz. łam, że w Afryce Południowej brak 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo*. 

mieli ładną pogodę. 

„Slowa“,! 

    

Do sprzedania 
z powodu wyjezdu 
umebl wanie pok ju ja- 
dalrego, wiedeński gar- 
nitur mebli sałonowych 
biurko, łóżka, szafa, 2 
rowery damski i inęski, 
kwiaty i różne rzeczy 
gospodarstwa domowe- 
go. Zwierzyniec, Dziel- 
„na 30 m. 1. 12—6 

BATERJE 
ANODOWE 

(radjowe) — zawsze 
świeże. Ceny fabry- 
czne. Na prowincję 
wysyła bez delicza- 
nia kosztów opako- 
wania i przesyłki. 

„Firma Jan  Sałasiń- 
ski Wilno, Wileńska 

25, teic 1901.   

  

  

Do sprzedania | 
tanio radjo 5 łampko= 
we, aparat anodowy i | 
głosnik Filipsa. Zwie- 
rzyniec, Dzielna 30m I 

"Okazyjnie 
Palta zimowe damskie 
i męskie, garnitury, su- 
kienki. różne futra, ko- 
żuchy, skórki futrzane, 
różne  materjały na 
damskie i męskie ubra- 
nia, różne jedwabie, 
bielizna, swetry i try- 
kotaże, obuwie, dywa- 
ny perskie, różne meb- 
le stołowe i salonowe, 
elektroluxy. kasy ognio 
trwałe, serwis angielski, 
maszyny do szycia i 
pisania, pianina i for- 
tepjany, 2 motory ele- 
ktryczne, samochody, 
mo ocykle,teodolit,bry- Prawdziwy oswojony 
lanty, zegarki i wiele w K 
różnych, pozostałych z 
licytacii fantów sprze- półroczny do nabycia, 
dje LOMBARD Stars 15 m. 2. 10—12 

Biskupia 12. EZ 

Odkurzacze, 
froterki, żelazka, pie- 
cyki i inne elektry- | 
czne aparaty dla go- 
spoda: stwa  domo- 
we,o wyrobu Sie- 
mensa. Ceny łabry- 
czn*. Firma Jan Sa- 
łosiński, Witno, Wi- 
leńska 25, tel. 19.01 

Ci 
  

  

* 

Gotėwke || 
w każdej sumie lo- 
kujemy przy pełnej 
gwarancji na naj- |- 
wyższe - oprocento- 
wanie, Fez kosztów. 
'om H.-K „7achę- 

ta* Mi kle wicza 1, 
tel. 9 05 

  

Akumulatory 
ładuje fachowo, Bez- 
płatne zabieranie i 
odnoszenie do do- 
mów Firma Jan Sa- 
łasiński, Wilno, Wi- 
Jeńska 25 tel. 9-01, 

  

  ODBIORNIKI 
ВАО ОМЕ 

głosniki, słnchawki 
i lampy katodowe 
marki Telefunken w 
tirmie Jan Sałasiń 
ski, Wilno, © ileńska 

25, tel. 19-01 

  

Ż powodu 
wyjazdu sprzedzje się 
dobrze presperująca ja- 
diodajnia-kawisrnia Do- 
wiedzieć sę Skopów= 

ka 7.     
+ 

Nie odpowiedziałam. 

— Pani myśli, że pani nigdy nie | 
wyzdrowieje? Widziałem ludzi, którzy 
chorowali jeszcze gorżej, a po dwóch 
dniach tańczyli na pokładzie, jak na 
lądzie. Proszę mi wierzyć, że pani bę- 
dzie robiła to samo!. 

Nie miałam siły odpowiedzieć, że | 
uważam go za podłego, niskiego kłam 
cę. Odpowiedź moją zamknęłam w nie 
mem milczeniu. Koło mnie chodzili lu- 
dzie, biegały dzieci, mijały mnie roze- 
śmiane pary. Liczba bladych, nierucho. 
mych pasażerów była niewielka. 

Powietrze było czyste, świeże, ale 
nie chłodne. Zwolna odzyskałam rów- | 
nowagę i zaczęłam przyglądać się pa- 
sażerom. Uwagę moją  przykuwata 
szczególnie piękna kobieta, lat trzy- 
dziestu, średniego wzrostu. 

Sądząc z jej sukien, musiała się u- 
bierać w Paryżu, a sądząc z tego, jak 

koło niej uwijali się pasażerowie, by- 
ła królową na okręcie. Służba okręto- 
wa zdawała się zajmować wyłącznie 
wykonywaniem jej kapryśnych rozka- 
ZoW. 

Wybierając sobie fotele, przenosiła 
się z miejsca na miejsce. Ale, mimo po 
zornego rozkapryszenia, robiła wraże- 
nie kobiety, która wie, częgo: chce i u- 
mie dojść do celu, nie drażniąc męż- | 
czyzn. Postanowiłam poznać się z nią 
koniecznie, jak tylko odzyskam siły. | 

     
(D. C. N.) 

Redaktor w. z. Witoła latarzynski, 

 


