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(Uniwersytety 5У 
Uniwersytet tworzy dwie. grupy: 

profesorowie i studenci: Pierwsi muszą 

dać uniwersytetowi mocny, twórczy 

intelekt i śmiałą, niezależną myśl; dru- 

dzy — zapał do nauki, zdolność do bez 
interesownej, ofiarnej pracy i młodość. 

Młodość — w jej najszlachetniej- 

szych przejawach — obowiązuje prze- 

dewszystkiem. Odwieczny hymn aka- 

demików całego świata zaczyna się 

przecie od słów: Gaudeamus  igitur, 

juvenes dum sumus!.. — Weselmy się, 

bo jesteśmy młodzi! 

Ta atmosfera, którą wytwarzają: 

twórcza myśl, niezłomna wola, czujne 

sumienie. odważny sąd, entuzjazm dla 

wiedzy, gorące serca i radosna mło- 

dość, — jest istotą prawdziwego uni- 

wersytetų. 

Uniwersytety muszą byč w szarem 

życiu temi niezaležnemi wysepkami, 
na których bez odwiecznych  animo- 

zyj spotykają się starzy i młodzi, opro- 

mienieni wspólną ideą, zjednoczeni 

wspólną pracą, wspólnem  umiłowa- 

niem. Jeżeli zaś pomima to, wybucha 

nieraz wojna dwu pokoleń, nosi ona w 

tych warunkach cechy twórcze i wzbo- 

gaca obie walczące strony. 

Taki jest ideał uniwersytetu; takie 

uniwersytety bywały niegdyś i będą 

kiedyś znów. ' 

O taki uniwersytet jest obecnie bar 

dzi trudno... 

Przedewszystkiem 

Każdy uważniejszy obserwator życia 

uniwersyteckiego musi odrazu spo- 

strzec, iż profesorowie, twórczo pracu- 

jący w nauce, stanowią obecnie zde- 

cydowaną mniejszość. 
Wiele złożyło się na to przeróżnych 

przyczyn. I to, że przy pośpiesznej roz- 

budowie naszego szkolnictwa wyższe- 

go katedry uniwersyteckie objęły nie- 

raz jednostki, które przedtem nie my- 
ślały o karjerze naukowej, i to, że pra- 

ca polityczna odrywa od nauki długi 

szereg profesorów; i to, że ciężkie wa- 

runki materjalne zmuszają często do 

zarobkowania poza uniwersytetem (to 

dotyczy wszystkich bez wyjątku do- 
centów), co odbija się ujemnie na wy- 

_ dajności pracy; j to wreszcie, że współ- 
czesny profesor uniwersytetu nie ma 

czasu na bracę twórczą!.. 

Profesor powoli staje się „belfrem' 

najgorszego gatunku: jakimś automa- 

tem do egzaminowania i stawiania 

dwój. Straszna powódź studencka, któ- 
ra zalała wszystkie uniwersytety, zato- 

piła przedewszystkiem najgłówniejszy, 

podstawowy wydział uniwersytecki, t.j. 
filozoficzny, podzielony prawie wszę- 

dzie na dwa: humanistyczny i przyrod- 

niczy. Profesorowie giną tam wśród se- 
tek i setek studenckich i magisterskich 

prac, tracą głowę po nieskończonych, 

ogłupiających przeróżnych egzaminach 
i kolokwiach. Pracować twórczo mogą 

właściwie tylko podczas wakacyj, lub 
_ korzystając z dłuższego urlopu. * 

Te nienormalne stosunki nadwerę- 
żają tok pracy naukowej, wprowadza- 
ją pierwiastki zdenerwowania, zniechę- 

cenia, pesymizmu, — czyli zabijają 
twórczość i bardzo ujemnie wpływają 

na młodzież. 
ы Młodzież, jak już zaznaczyłem, tra 

protėsorowie... 
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Jeszcze gorzej jest z grupą stu- 

dencką. 

Do uniwersytetu przychodzą  ucz- 

niowie klasy dziewiątej, których jedy- 

ną troską jest przejście do klasy następ 

nej i uniknięcie dwój na egzaminie. 

Ten „sztubacki* element na uniwersy- 

tecie wymaga odpowiedniej atmosfery, 

aby mógł należycie dojrzeć. Niestety 

o tę atmosferę jest bardzo trudno. Po- 

spolituje uniwersytet i ogromnie obniża 

jego poziom przedewszystkiem przewa- 

żająca ilość studentów, którzy nie ma-. 

ją łączności z tradycjami uniwersytec- 

kiemi i których interesuje nie nauka, 

lecz zawód, wynikający z tej nauki. 

Tu wymienić należy pewną grupę 

studentów, pływającą jak oliwa na wo- 

dzie na powierzchni życia akademickie- 

go i nie sięgając (z małemi wyjątka- 

mi) wgłąb. 

Tę grupę stanowią żydzi. Na ogól- 

ną ilość w Uniwersytecie wileńskim w 

r. 1930 — 31 3618 studentów, przy- 

pada 1075 Żydów. Na niektórych wy- 

działach stosunek Żydów do chrześci- 

jan jest rażący; tak np. na Prawie stu- 

djowało w roku zeszłym 1126 osób, 

w tem 375 Żydów, na Medycynie — 

677 osób, w tem — 225 Żydów!... 

Nie związani z przeszłością uniwer- 

sytetu, nie biorą Żydzi (wyjątki, rzecz 

jasna, są!) udziału w życiu bieżącem, 

— stoją na uboczu. 
Natomiast bardzo energicznie — ze 

względu na swój temperament i prze- 

ważnie brak wychowania — zaznacza- 

ją swoją obecność na wykładach, w se- 

minarjach, bibljotece i t.p. 

Ale i w dziedzinie nauki nie trzy- 
mają się na odpowiednim poziomie, 

zbyt gorliwie się „wkuwając” i zbyt 
lekceważąco nieraz traktując istotę 

nauki. 

Przeglądam statystykę studentów 

za rok zeszły. Uderza wielka ilość 
Żydów na studjum rolniczem: 24 Ży- 

dów na ogólną ilość 136 osób. Skąd ta 

zamiłowanie żydów do rolnictwa w 

okresie najgroźniejszego kryzysu?... 

Rzecz się tłumaczy prosto: Żydzi, nie 

przyjęci na wydział Lekarski, zapisują 

się na rolnictwo, aby móc łatwo się 

przenieść na Medycynę i mieć zaliczo- 

ne egzaminy. 

Nie znam tych Żydów — rolników, 

mogę przypuścić, iż są to najgorliwsi 
ze słuchaczy, ale pomimo to, niezawod- 

nie przyczyniają się oni do obniżania 

powagi Studjum Rolniczego, wyrządza- 

ją nauce dotkliwą, choć nieuchwytną 

krzywdę i drażnią swą obecnością stu- 

dentów, mających zamiłowanie do 

przedmiotu studjów. 
Nie będę przytaczał nieskończonej 

ilości przykładów bardzo nietaktowne- 

go zachowania się Żydów wobec 

swych kolegów — chrześcijan, — są 

to rzeczy powszechnie znane — i nie 

o sędziowanie mi chodzi obecnie. 

Uświadamiaiąc sobie ten stan rze- 
czy, spostrzegamy, iż obecnie trudno 
jest na uniwersytecie a normalną atmo- 
sferę; o powszechne braterstwo aka- 
demików, o zapał do nauki, o nieza- 

leżną myśl. Jeżeli zaś przypominamy 

sobie, że np. na Uniwersytecie War- 

Szawskim wskutek straszliwego prze- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: : 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW —. Księgarnia 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego 
BĄBROWICA (Polesie) — Księgarzła 
DUKSZTY —- Butet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — al, Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNQ — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
BORODZIEJ — Dworzec Koiejowy — K. Smarzyński. 
PTWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Skiep „Jedność”. 
LADA — uł. Suwalska 13 — $. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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— A. Laszuk, 
K Malinowskiego. 

N. SWIECIAMY 

Ratuszowa —- Księgarnia Jaźwłóskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego. 

— Księgarnia T-wa 
USZMIANA — Księzaruła Spółdz Naucz. 

„Ruch“, 

PIRSK — Księgaraia Polska — St, Bednarski.. 

Sms ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

cyfrowe I 

PARYŻ. PAT. — Członkowie Rady przedstawicieli Chin i Japonji, zbierał przyczem obie te kwestje traktowane 
Ligi Narodów poświęcili cały poniedzia 
łek opracowaniu rezolucji, która ma być 
przedstawiona do zatwierdzenia jutro 
na osatniem posiedzeniu Rady. 

T. zw. komitet 12, złożony ze wszy- 
stkich członków Rady z wyjątkiem 

się w poniedziałek dwukrotnie na posie 
dzenie poufne i wysunął nowy projekt 
rezolucji. której przyjęcie ma oznaczać 
zakończenie sesji, 

W rezolucji tej mowa jest o komisji 
ankietowej oraz o ewakuacji Mandżarji, 

  

SYTUACJA W MANDŻURJI NADAL GROŹNA 
MOŻLIWOŚĆ NOWYCH STARĆ 

MUKOEN. (Pat). Agencja Reute- 

ra podaje: Naprężona Sytuacja 

zdaje się panować w Czin Czou. 
Istnieje obawa, iż w tej okolicy 

dojdzie w najbliższym czasie do 

starcla chińsko-Japońskiego. 

Komunikacja kolejowa na ilnji 

Pekin—Mukden jest od wczoraj 
unieruchomiona. Siine oddziały 

wojsk gen. Czang-Sue-Lianga ma- 

szerują w kierunku Mukdeńu I 

zajmują obecnie Kupang. 
Według doniesień z oficjal- 

nych źródeł japońskich, w czasie 
walk w okolicy An Gan-Chi I Ci. 

cikaru zginęło 600 żołnierzy chiń- 

skich. Zdaje się jednak, iż licz- 

ba ta nie obejmuje wszystkich 

strat, jakie ponieśli Chińczycy w 

walkach, stoczonych w ciągu 
środy I czwartku ubiegłego ty- 

godnia. 

GEN. MAA UTWORZYŁ RZĄD 
MUKDEN, (Pat). Gen. Mea U- cikaru I przygotowuje się do od- 

tworzył nowy rząd w prowincji percia ewentualnych ataków ja- 
Hai-Lun. Zcrgęanizcwana armja pońskich I do marszu na połud- 
gen. Mea zejmuje obetnie okoli- nie jak tylko Japończycy roz 
ce rzeki Nonni na północ od CI- poczną ewakuację. 

  

Przywódcy Centrolewu prze 
konstytucji i ordynacji wyborczej wynika, iż, WARSZAWA. 23.11 (tel. własny), — 

Zeznawał dziś świadek senator Stanisław 
Głąbiński, (Klub Narodowy), profesor Uni- 
wersytetu. Pierwszy zadaje pytania adw, 
Szurlej: 

w: r. 1926 poseł Witos uważał, że nie wolno 
mu dopuścić do rozlewu krwi, mimo, że miał 
dostateczne siły do zgniecenia rewolucji, jest 
to dowód, że i dziś ną żadne awanturnicze 
imprezy nie pójdzie; uważam to za wykluczo 

— Czy sabotaż ukraiński miał związek ne. 
z akcją opozycyjną Centrolewu? 

Świadek: — Niema żadnego związku, 
kwestja ukraińska jest sprawą dawną. 

Adwokat: — Czy akcja Centrolewu 
ma jakiś związek z rokiem 1922, bo tu mó- 
wią, że ma ona związek z zamachem z r.1922? 

Świadek: — W r. 1922 nie było za- 
machu, był czyn indywidualny człowieka, któ 
ry zwrócił swe strzały właściwie przeciwko 
Piłsudskiemu, Z Prezydentem Narutowiczem 
byłem na najlepszej stopie i o zamachu nie 
było mowy. Zaprosił mnie do siebie, wyja- 
śniłem mu, dlaczego nie byliśmy podczas za 
przysiężenia, gdyż uważaliśmy, iż wybór Pre 
zydenta może nastąpić jedynie czysto polski 
mi głosami. Prezydent Narutowicz oświad- 
czył, że podziela moje stanowisko i oświad- 
czył, że jeżeli są jakieś przeszkody zwróco- 
ne przeciwko niemu, to, się usunie, To nam 
wystarczyło. Odtąd panowały stosunki 0s0- 
biste dobre. Zamach był, powtarzam, dziełem 
jednostki — nic więcej. Na pytanie adw. 
Szurleja, czy działaność posła ogranicza się 
jedynie do parlamentu, senator  Głąbiński 
stwierdza, że ma on nawet obowiązek dzia- 
łania w terenie, od tego się jest posłem i na 
to otrzymuje się bezpłatne bilety kolejowe, 
żeby można się było stykać z wyborcami, 
Senator Głąbiński stwierdza w dalszym cią- 
gu, że kongres Centrolewu miał za zadanie 
przygotowanie się do nowych wyborów. Jeśli 

Z kolei przed Sądem staje emerytowany 
pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Włady- 
sław Seyda. 

Adw. Nowodworski: — Czy Pan 
Prezes uczestniczył w specjalnem posiedzeniu 
Sądu Najwyższego przed wyborami w roku 
1928 dla wyznaczenia generalnego komisa- 
rza wyborczego? 

Świadek: — Było to zgromadzenie 
Prezesów Sądu Najwyższego, ustałono na 
nim nazwiska 3 sędziów, w tem 2 sędziów 
Sądu Najwyższego i wiceprezesa Sądu Ape- 
lacyjnego w Warszawie, z pośród których 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej miat doko- 
nać nominacji generalnego komisarza wybor 
czego, 

Adw. Nowodworski: — Aj czy tak 
się stało? 

Świadek: — Nie, stało się inaczej. Po 
rozpisania wyborów, gdy Prezesi Sądu Naj- 
wyższego mieli wyznaczyć kandydatów, przy 
stąpił do mnie ówczesny minister sprawiedli 
wości i oświadczył, że rząd, a w szczególno 
ści ówczesny premier p. Piłsudski, życzy so- 
bie, aby generalnym komisarzem wyborczym 
został mianowany wiceminister  sprawiedli-. 
wości p, Car. Odpowiedziałem wtedy, że z 
góry muszę wyrazić wątpliwość, czy gre- 
mium prezesów Sądu Najwyższego zgodzi 
się na tę kandydaturę. Zawsze bowiem Sąd 
Najwyższy wychodzi z założenia, że z ducha 

prawie wszędzie. Nauka, wymagająca 

pogody i spokoju, odbywa się w wa- 

runkach naniejnormalniejszych. Każdy 

ki o siedzące miejsce w sali wykłado- 

wej (luksus!), o przyjęcie do semina- 
rjum, czy laboratorjum, o książkę w 

bibljotece i t.p. i t.p. į 
Trwa walka troglodytėw, ktorym się | 

stało ciasna we wspólnej jaskini. Jak 
niegdyś staczano walki o łup, tak dziś 

student studentowi musi wydzierać ka- 

wałek nauki, często pseudo-nauki.. To- 

czy się stała walka, w której używana 

jest przeróżna broń: mocne łokcie, ostre 

“ fia do uniwersytetu absolutnie nie przy- pełnienia, wykłady dla studentów I ro- języki, podstępne kawały, intrygi... 
gotowana psychicznie do bezinteresow- 

tego przyjmowania nauki. Na uniwer- 

Sytecie zaś, obserwując warunki pracy 
profesorskiej i orjentując się w roz- 

pacznym losie docentów i asystentów, 

nabiera przekonania, iż pracy naukowej 

łoże poświęcić się chyba tylko czło- 

wiek o skłonnościach samobójcy. Nau- 
ka, oglądana zbliska na naszych uni- 

wersytetach, doprawdy niewiele posia- 
da powabur,, 

Grupa Więc profesorska, przytłoczo 
na nienormalnemi warunkami, nie mo- 
że stać na wysokości 
przez ideał uniwersytetu. 

ku prawa odbywają się poza uniwer- | 
sytetami, w gmachu Muzeum Przemy- 
słu i Rolnictwa, zrozumiemy, iż uczeń 
klasy dziewiątej, staje się na uniwersy- 
tecie zjawiskiem normalnem. 

A teraz — moment najważniejszy. 
Mamy niesamowicie rozbudowaną 

sieć szkół średnich. W takiem np. ci- 
chem, sennem, biednem Wilnie, 
przeszło 40(1) szkół średnich!... 

Musimy poważnie się zastanowić nad 

nienormalnym stanem rzeczy i zrewi- 

dować swój stosunek do sprawy, bo 
nikt inny, tylko my — starsze pokołe- 

nie — ponosimy odpowiedzialność za 

organizację życia społecznego. 

Jaki jest nasz stosunek do młodzie- 

ży? 

nie nadającym się do studjów), iż wkrót 
ce chyba w dosłownem znaczeniu za- 

czną studjować „na uniwersytecie" t.j. 

A jednocześnie z jakim spokojem 

mówimy, iż przecież nikt z obecnie 

kończących studja wyższe żadnej pracy 

nie znajdzie!... 

Więc albo — albo... 

Albo musimy zorganizować uniwer- 
sytety w każdem wojewódzkiem  mie- 

ście, żeby dać możność maturzystom 

jeżeli nie studjawania, to przynajmniej 

łatwego zdobywania dyplomów; albo 

też musimy zreformować szkolnictwo 
średnie i powstrzymać bezmyślny pęd 
do uniwersytetu naszych maturzystów. 

Sytuacja jest bardzo groźna, ba w 
grę wchodzi nauka, reprezentująca 

twórczą, niezależną myśl narodu. 

Nauka przeżywa kryzys, o którym 

nikt nie chce wiedzieć. Ale ten kryzys 

jest stokroć straszniejszy, od ekonomicz 

jest _ Dopingujemy ją wszelkiemi sposo- "€80- zo: 
: я bami, aby zdobywała matury i szła na Lekceważąc tę, nikomu dziś niepotrzeb Besas, 

Niewysychające potoki maturzystów uniwersytety. Używamy wszelkich środ ną naukę, chwytając tylko zewnętrzne chłopów myśleć 
wciąż płyną ku uniwersytetom, rozsa- ków, aby nawet najmniej zdolnych przejawy nierozsądnego buntu młodzie- 
dzając ich mury. Uniwersytet War- 

kształci przeszło 10.000... I tak jest 

zmusić do studjowania na uniwersyte- ży, którą samiśmy zaprowadzili na śle- stowski wyrażają się z uznaniem dla 
zakreślonej Szawski, obliczony na 2000 sł.uchaczy, cie. Tak przeładowaliśmy. wyższe uczel py tor, — postępujemy nierozważnie!... a Piasta za działalność na 

nie elementem studenckim (w połowie W. Charkiewicz. 

są oddzielnie. Co się tyczy komisji an- 
kietowej, stosunkowo łatwo będzie u- 
zyskać zgodę, wobec tego, że Chiny na 
nią zgodziły się, a delegat japański za- 
komunikował wczoraj ministrowi Brian 
dowi warunki rządu japońskiego, które 
nadają się do przyjęcia przez wszyst- 
kich. 

Trudniej będzie z kwestją ewakua- 
cji Mandżurji. Japonja nie może wyco- 
fać swych wojsk, przynajmniej w danej 
chwili, zaś Chiny żądają natychmiasto- 
wej ewakuacji. Zadanie komitetu 12 po 
lega więc na opracowaniu w sprawie 
ewakuacji tekstu tak ogólnikowego, by 
Japonja mogła się na ten projekt zgo- 
dzić i na tyle stanowczego, by Chiny 
tego projektu nie odrzuciły. 

Według ostatnich wiadomości, ko- 
mitet nie znałazł dotychczas odpowied 
niej formuły, któraby zadowoliła obie 
strony. | 

* 

PARYŻ. PAT. — Memorandum chiń 
skie wręczone w dniu wczorajszym Ra 
dzie Ligi Narodów aprobuje zasadę po- 
wołania komisji śledczej, zaznaczając 
jednak, że środek ten może być skute- 
czny jedynie w tym wypadku, jeżeli na 
stąpi ewakuacja wojsk japońskich. W 
przeciwnym razie Chiny  odmówiłyby 
przystąpienia do brania udziału w ko- 

r Sątiem 
  

  

generalnym komisarzem wyborczym powi- 
nien być sędzia. Tego stanowiska trzymamy 
się od 1920 r, Osobiście dodałem, że nie wi- 
dzę powodu, aby odstąpić od tej zasady, tem 
bardziej, że wyglądałoby to na presję, wyko 
nywaną przez rząd na prezesów Sądu Naj- 
wyższego. Na posiedzenie prezesów przedsta 
wiłem stanowisko rządu, jednakże uznaliśmy 
za niemożliwe odstąpić od ustalonej zasady, 
jedyną koncesję, jaką uczyniliśmy, to było 
wyznaczenie kandydatów nietylko z pośród 
sędziów Sądu Najwyższego, lecz dodaliśmy 
nazwisko wice-prezesa Sądu „Apelacyjnego p. 

is Nes potem o mi a 
‚ prem, Piłsi iego, w m do: 

L on, že Pan Prezydent Rzeczypospolitej u- 
znał za niemożliwe, by mianować generalne- 
go komisarza wyborczego z pośród kandyda 
tów wyznaczonych przez nas. Przedstawiłem 
jeszcze raz tę sprawę prezesom Sądu Naj- 
wyższego, uznaliśmy jednak, że stanowiska 
zmieniać nie możemy. P. Piłsudski tymcza- 
sem wyjechał, ja zaś otrzymałem drugi list, 
tym razem od p. wicepremjerą Bartla, który 
mi świadczył, że zgadza się w tej sprawie z 
premijerem i zwraca uwagę, że w razie utrzy- 
mania stanowiska prezesów Sądu Najwyższe 
go całe wybory mogą stanąć pod znakiem 
zapytania. Zebraliśmy się wtedy raz jeszcze 
i uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jest u- 
trzymać się na naszym pierwotnym stanowi- 
sku w interesie czystości wyborów i nieza- 
wisłości sędziowskiej. Mimo to nastąpiła no- 
minacja p. Cara, К 

Adw. Urbanowicz: — Czy mógłby 
Pan Prezes przytoczyć wypadki niestosowa- 
nia się rządu do prawa i konstytucji? 

Świadek: — Takich wypadków było 
więcej, Jednym z nich, to np. sprawa zwoły- 
wania i odraczania sesji sejmowych, sprzecz 
na z duchem i postanowieniami konstytucji. 

Przed Sądem staje następnie poseł na 
Sejm ze stronnictwa Narodowego Stanisław 
Stroński. 

Adw, Graliński: — Czem p. Profesor 
wytłomaczy, że rząd nie przystąpił do refor- 
my konstytucji? 

Świadek: — Najprostszem wytłoma- 
czeriiem jest to, że rządy pomajowe wogóle 
nie 'wiedzą, jak zmienić konstytucję, drugim 

powodem zaś jest fakt, że w obozie rządo- 
wym nie wierzą w to, aby konstytucję mioż- 
na było zmienić w drodze prawnej. 

Adw. Szurlej: — Jaki był stosunek 
stronnictwa narodowego do kongresu kra- 
kowskiego i jego rezolucji? 

Świadek: — Nasze stronnictwo nie u 
ważało, że kongres może mieć jakieś większe 
przełomowe znaczenie. 

Następnie przesłuchano świadków, 
powołanych przez obrońców Witosa i Kier- 
nika, Np. Stanisław Kosiński, sędzia grodzki, 
mówi o działalności posła Witosa, którego 
znał i twierdzi, że Witos działał zawsze tre- 
ścią swego słowa, a ton jego przemówień 
był bardzo spokojny. Następnie b. poseł Pie- 
niążek, stwierdza, że Witos mówił zawsze w 
duchu praworządności i wyklucza  jakiekol- 
wiek przemówienia o treści zamachowej. 

Świadek A, Łucki, adwokat, był na 
wszystkich wiecach Kiernika i stwierdza, że 
Kiernik awiał zawsze pouczająco i prze 
mówienia swe KE) Imi Kok oe 
'ospodarczym. Klewik,*z hodze 

ni wystawia  Witosowi pochlebne 
utrzymując, że Witos nauczył 

i ich praw i 
owie Pa- 

arnopolski Zawi- 
działal 

kresach wscho 

po polsku 
obowiązków, Ostatni dwaj 
weł Bobek i b. wojewoda 

POSTAWY -— Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolne « 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM —- Księgamia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 11 
— M, Lewin—Biurc Gazetowe, ul, 3 Rejs 9. 

WILEJKA POWIATGWA — ui. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
Tow, Księgarni Kol. „Ruck“ 

LENY OULUSZEŃ: wiersz mihmetrowy jednoszpałtuwy na »igcmie 2-0] i 3-ej gr, 40, Ba tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
aańesłane mitiimetr 50 gr. Kronika reklamowa miłimetr 60 gr. w uuwmerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

azpe o 50 pros drsżej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń so 
festaruztnie xumeru dewodowe) go 20 gr. 

  

NOWE NIEBEZPIECZNE ZATRUDNIE 
NIE —PRZEWODNICY UCHODŹCÓW 

Na granicach pomiędzy Chinami i 
Związkiem Sowieckim uprawia się w 
ostatnich latach bardzo niebezpieczne 
rzemiosło. Chodzi o przemycanie u- 
chodźców, uciekających z Rosji sowiec 
kiej. Tak uchodźcy jak i przewodnicy 
w każdej minucie ryzykują swe życie. 
Wystarczy tylko natknąć się na sowiec 
ką straż graniczną, lub agentów GPU, 
a życie ich jest w niebezpieczeństwie. 
Pomimo to jednakowoż dobry zarobek 
pociąga odważnych i zawsze znajdzie 
się dosyć ludzi, którzy trudnią się prze- 
mytnictwem osób. 

(Znaczna część tych ludzi to starzy 
przemytnicy, którzy doskonale znają 
cały teren, każdą Ścieżkę. Większa ich 
część znalazła już śmierć od kuli stra- 
ży granicznej, ale jednego zastąpiło kił 
ku, którzy za pieniądze narażają się na 
niebezpieczeństwo. Są to łudzie zamk- 
nięci w sobie; trudno od nich wyciąg- 
nąć słowo. Tylko przypadkiem można 
się od nich czegoś dowiedzieć, a 
wiadomości te przynajmniej trochę 
oświetlają ich niebezpieczne rzemiosło. 
Bardzo niechętnie, ze strachem i ostroż 
nie opowiadał jeden z takich przemyt- 
ników o trudnościach, na jakie napo- 
tyka przy swej pracy. 

— jest to straszna rzecz, — 
wiadał. — Kto chce trudnić się prze- 
mytnictwem, musi mieć naprawdę że- 
lazne nerwy. W lecie to jeszcze jako 
tako. We dnie zazwyczaj się śpi a w 
nocy wyruszamy. Gorzej jest w zimie, 
kiedy mróz nakłania do snu a sen taki 
oznacza Śmierć. Biada, jeśli komu za- 
chciało się rozniecić ogień, aby się 
ogrzać. W takim wypadku uchodźcy 
twardo zasypiają i już nigdy się nie 
przebudzą. Najlepiej o tem mówią 
ścieżki graniczne na wiosnę, . kiedy 
śnieg staja. Na ścieżkach pełno spoty- 
ka się trupów. Jedni we śnie zmarzli, 
drudzy zabici zostali kulami czerwono- 
armiejców. 

Uchodźców przeprowadzać trzeba 
przez zarośla i ścieżki, któremi prze- 
chodzi zwierz, ponieważ granice są 
pilnie strzeżone. Przewodnicy tylka w 
trzech czwartych mają widoki na po- 
wodzenie, ale przecież nie cofną się 
przed niebezpieczeństwem. ` 

We Władywostoku żyją w nadzwy 
czaj opłakanych warunkach t.zw, liszeń 
cy, t.j. obywatele pozbawieni wszyst- 
kich praw, skazani niemal na śmierć 
głodową. Chociaż władze nadzorcze 
rozstawily po całym. krzegu straże, to 
przecież niekiedy komuś z tych nie- 
szczęśliwców uda się zbiec. W roku 
bieżącym na wiosnę zdarzył się nastę- 
pujący wypadek. Z Władywostoku wy- 
szło z przewodnikiem siedm osób, w 
tem dwie kobiety i dziecko. Uchodźcy 
znaleźli się w sieci straży i przez trzy - 
dni zmuszeni byli ukrywać się w mo- 
czarach. Zapasy żywności wystarczały 
im tylka na jeden dzień. Dalszych 24 
godziny głodowali a w trzecim dniu 
kobiety już nie wytrzymały i postano- 
wiły wrócić. Przewodnik prosił, aby | 
nie wracaty, Z žonami wrėcili i ich mę- | 
żowie. Po dwóch tygodniach, przewod 
nik wracając z powrotem znalazł na 
drodze pięć trupów... j dziecka martwe. 
Wszyscy zabici zostali przez straż gra- 
niczną. Sąd nad uciekinierami jest krót 
ki, a wyrok zawsze ten sam — śmierć. 
A takie sądy odbywają się codziennie. 

KONFERENCJE MIN. ZALESKIE- 
GO W PARYŻU 

PARYŻ, (tel. własny 23.X1—31). 
Jak już donosiliśmy poprzednio mini- 
ster Zaleski, korzystając z pobytu w 
Paryżu, przeprowadza równocześnie 
szereg bardzo waznych rozmów z 
członkami rządu francuskiego. W dal- 
szym ciągu tych rozmów minister Za- 
leski rozmawiał dziś dłuższy czas z 
ministrem Skarbu p, Flandin'em. Dziś 
wieczór odbył dłuższą konferencję z 

  

p. ministrem Briandem, a jutro rano 
rozmawiać będzie z ministrem prze» 
mysłu i handlu p. Rolin'em. Na kon- 
ferencjach tych omawiane są, jak się 
dowiadujemy, dokładnie sprawy go- 
spodarcze i polityczne, interesu- 
jące zarówno Rząd polski, jak i fran-, 
cuski, 

ZGON Ś. p. JANA 
ZAGLENICZNEGO 

WARSZAWA. PAT, — Zmarł tu wybit- 
ch i ham | ny przedstawiciel sfer przemysło 

dłowych Jan Zagleniczny, prezes Banku Am- 
giełsko — Polskiego, długoletni prezes zarzą- 
du Związku Zawodowego Cukrowni. Jan Za- 
gleniczny był pierwszym ministren haadła« i 
przemysłu w Polsce odrodzonej. 

`
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Dwa budżety 
Niema gazety, któraby — roztrzą- 

sając obecny nasz stan finansowy — 
nie kładła specjalnego nacisku na zbi- 
lansowanie naszego budżetu, zarówno 
teoretycznem, jak w realnem jego wy- 
konaniu. 

Zasada. stara jak świat: „rozcho- 

dzie, bądź z przychodem w zgodzie!'* 
— została uroczyście zalecona w mo- 

wach b. prezydenta Wojciechowskie- 
go, na bankietach w Suwałkach i Wil- 

nie, to też obecnie, gdy dochody nie- 

dopisują, kurcząc się z miesiąca na 

miesiąc w stosunku do sum prelimino- 

wanych, wystąpiła potrzeba kompresji 

wydatków w wysokości możliwie zbli 
żonej do wpływów. 

Ostatnio komunikaty Min. Skarbu 
`° podawały w miesięcznych  zestawie- 

niach przewyżkę rozchodów nad do- 

chodem, pokrywając niedobór z zapa- 

sów kasowych. 
* Pomimo zredukowania budżetu, w 

porównaniu z przyjętym przez Izby U- 

stawodawcze, o 450 milj. zł., należy 

się liczyć z większym jeszcze niedobo 

rem, wobec pogłębiającego się kryzy- 

su. 
Dzienniki doniosły nam, že Rada 

Ministrów, w celu popełnienia niedo- 

boru, postanowiła przedstawić izbom 

projekt zwiększenia dochodów przez 

podniesienie niektórych podatków, 

szczególnie podatku od dochodu w 

wiyższych jego sumach, oraz wprowa- 

dzenie nowego podatku od żarówek. 

‚ Na innem posiedzeniu Rada Mini- 

strów, w myśł zajawienia p. premjera, 

przychyliła się do wywodów o potrze- 

bie przełożenia części ciężaru utrzyma- 

nia bezroboczych na społeczeństwo, 

gdyż Skarb nie jest w możności do- 

płacać olbrzymich sum do funduszu 

bezrobocia, sięgających za pierwsze 

półrocze b. r. 105 miljonów zł. przy 

średnio 300000 bezroboczych, szcze- 

gólnie, że na drugie półrocze cyfra 

ich ma wynieść 500000, wedle przypu 

szczeń. 
Zaznaczyć wypada, że zaległości po- 

datkowe wynoszą około miljarda trzy- 

stu miljonów. 
Wszystko to wskazuje na bezwzględ 

ne zubożenie ludności, na kompletne 

jej wyczerpanie finansowe, pogłębiają 

ce się w progresji geometrycznej. 

W tych warunkach, jakiekolwiek 

| zwiększenie obciążenia nowemi podat- 

kami, a szczególnie tak nierealnym, 

jak zwiększonym podatkiem dochodo- 

wym, jest fikcją, którą można na papie 

rze wykorzystać, ale inkasować nie 

sposób. 
Nie należy zapominać, że wedle 

obliczeń, na 2 i pół miljardy dochodów 

budżetowych, (było preliminowano 3 

miljardy) Skarbu, ludność płaci 3 mi- 

ljardy do samorządów i na świadcze- 
nia socjalne. й 

Państwo ma pewne potrzeby, któ- 

rych zaspokojenie jest niezbędne. 
Są jednak i w budżecie państwo- 

wym niektóre pozycje zbytnio rozbudo 

_' wane, na które nie stać krajowi dopie- 

ro co powstającemu z rozgromu i tu 

leży konieczność zmniejszenia wydat- 

ków, choćby kosztem takich bolesnych 
ofiar, jak zwężenie zakresu powszech- 
nego nauczania. 

Gdy Sejm postanowił udzielać nau 

kę darmo w zakresie wiedzy niższej, 

średniej i wyższej, był to gest, którym 

mogły się zachwycać histeryczne entu 
zjastki i nieobliczalni postępowcy. 

Ludzie rozważni, liczący się z moż 
Iiwościami, wiedzieli, że liczenie sił na 
zamiary, choć przez wieszcza Adama 
jako hasło polityczne głoszone, musi 
z konieczności doprowadzić do zała- 
mania się całego rusztowania wznoszą 
cego się, bez należytego obliczenia, 
budynku. 

Rozbudowa. t. zw. „reprezentacji'* 
pochłonęła wielkie sumy zarówno w 
gmachach monumentalnych z luksuso- 
wem urządzeniem  wewnętrznem, jak 
w kosztownych imprezach  obchodo- 
wych, wychowania fizycznego i t. p. 

Państwo winno naprzód się wzbo- 
„gacić, a potem wydatkować, a nie od 

wrotnie. licząc na rzekome bogactwo 
kraju, które to przyrodzone bogactwo 
jest niczem, o ile nie jest rozumnie u- 
ruchomione. 

Jednym z kardynalnych błędów na 
szej polityki socjaino-ekonomicznej by 
ło choć może i czułych serc, lecz nie tę- 
gich głów przodowania w. dziedzinie 
świadczeń socjalnych, ograniczeń cza- 
su pracy, umów zbiorowych, prawa 
strajków, związków zawodowych. 

Unieśli się prawodawcy chęcią re- 
glamentacji całego życia ekonomiczne 
go, stosując zasady socjalistyczne in- 
gerencji państwa we wszelkie stosunki 
pomiędzy pracodawcami, a robotnika- 
mi, przyczem robotnicy legalnie tworzą 
związki bojowe przeciw pracodawcom, 
— związki zbrojne w niesłychanie nie- 
bezpieczny oręż, jakim są strajki. 

To „postępowe”, z chęcią impono- 
wania całemu światu najdalszem post 
nięcięm socjalnych dobrodziejstw dla 
robotników, ustawodawstwo stała się 
powodem dezorganizacji i upadku pro 
dukcji, przy jej jednoczesnej drożyźnie, 
co w dalszych następstwąch wywołać 
musiało bezrobocie. 

Dawno już poruszaliśmy ten temat, 
przepowiadając skutki nieobmyślo- 
nych reform. jednak jad, wsączony w 
umysły, działa nadal. 

Widzimy wszyscy, że liczba bezro- 
boczych wzrasta i dojdzie niebawem 
do 500000, co stanowi około 2 i pół 
miljonów ludzi do utrzymania kosztem 
Skarbu, t.j. kosztem tych, którzy pra- 
cują i Skarbowi Państwa środków do- 

starczają. 
Na ich barki ma się przenieść cię- 

żar, którego Państwo utrzymać nie mo 
że, pomimo, iż zdaje sobie wyraźnie 
chyba sprawę z tego, że część płacą- 
ca społeczeństwa, nie mogąc opłacić 
świadczeń przymusowych, ściąganych 
przez sekwestratorów z 5 proc. naddat 
kami za każdy papier z przypomnie- 
niem lub wizytą do dłużnika po- 
łączone, jak również z 12-procento- 
wim oprocentowaniem za odtermino- 
wanie płatności i kar za opóźnienie, 
nie ma już żadnej możności ponosić t. 
zw. dobrowolnych świadczeń na rzecz 
tych, co pracować nie mogą lub nie 
chcą. 

« Komitety ad hoc powąłane mają się 
zająć pomocą dla bezrobotnych, zaś 
rząd ma nawet ułatwiać akcję żywie- 
nia tych rzesz przez pobieranie w na- 
turze podatków od rolników — nieste- 
ty, za zaległości z 1929 roku tylko, 
jak o tem pisma doniosły, t. į. od bez- 
nadziejnych płatników, zaś bieżące po 
datki muszą być płacone gotówką. 

Wydaje się jednak, że rolnik w o- 
gólności, a nasz kresowy bez żadnej 
wątpliwości przy ogromnym nieurodza 
ju ozimin, z tych zbiorach jarzyn, a w 
perspektywie zamarżnięcia okopowych 
— gdy zapłaci zaległości w naturze— 
nie będzie miał ani ziarna na siew ani 
czem spędzić ordynarję i obroki, a tem 
bardziej nie otrzyma żadnej gotówki 
dla zapłacenia podatków. 

Klęska naszego rolnictwa kresowe- 

go jest powszechna i definitywna i tyl 
ko optymiści z za zielonęgo sukna mo 

gą się łudzić, traktując wezwania o ra 

tunek rolników z lekkim uśmieszkiem: 
„znamy się na tych wiecznych įeremja 
dach rolników — oni płacić mogą wszy 
scy — tylko nie chcą". 

Tak było zawsze, dotąd i dzięki tym 
poglądom, rolnictwo nasze pomimo rze 
czywiście nadludzkich wysiłków, do- 
szło do kompletnej ruiny. 

Nikła pomoc kredytowa, krótkoter- 
minowe, wynoszące z kosztami do 14 
proc. oprocentowania, z ciągła zamia- 
ną weksli pożyczki, które natychmiast 
wracały do Skarbu w postaci ściąga- 
nych podatków, tylka powiększyły za- 
dłużenie rolnika, podczas gdy urzędy 
skarbowe obliczały fantastyczne docho 
dy i wymierzały z nich kolosalne po- 
datki, wiedząc, że przecie rolnik otrzy- 
muje kredyty na zasiew i zbiory, bo 
inaczej pozostawiłby pola odłogiem le- 
żące. 

Ta dwoistość polityki Ministerstwa 

* przyczyn wewnętrznych. 

Skarbu powoduje mniemanie ogółu, że 
gdy jeden departament śpieszy z po- 
mocą, drugi widziałby raczej chętnie 
upadek rolnictwa, co jest poglądem 
fałszywym, ale bezwarunkowo powo- 
duje dezorjentację opinji, i olbrzymią 
szkodę dla tej głównej gałęzi produk- 
cji krajowej. ' 

Socjalizm, który tak iatalny wpływ 
wywarł na kształtowanie się naszego 
ukiadu ekonomiczno-socjalnego spowo 
dował wejście w życie zasady, że in- 
teresy państwowe są przeciwstawione 
interesom poszczególnych obywateli. 

Jako wynik otrzymaliśmy etatyzm 
szeroko rozwinięty o presję podatko- 
wą, rozluźnienie dyscypliny społecznej, 
zastąpionej przez protekcję państwa 
dla rzekomo eksploatowanych warstw 
robotniczych, wyrażającą się w.narzu- 
ceniu takich warunków pracy i płacy, 
których produkcja wytrzymać nie mo- 
gła. 

Jako skutek mamy bezrobocie i nie 
dobory w zbyt rozbudowanym budże- 
cie. Rządy pomajowe wzięły, się do na- 
prawy deficytowych budżetów i nie 
tają, że i nadal będą się trzymały kom 
presji wydatków, oraz stosowania pew 
nych ulg w tych działach  podatko- 
wych, które wykazują anemję. 

Wedie naszego jednak mniemania, 
ta droga, aczkolwiek wskazana, jako 

„pomoc doraźna”, nie może na dłuż- 
szy termin dać dodatnich wyników, je 
żeli siły płatnicze ludności coraz bar- 

dziej będą słabły. 
Pocieszanie się, że bogate Niemcy, 

Anglja i St. Zjednoczone mają więcej 

bezrobotnych i większe zadłużenia od 

nas, nie jest słuszne: oni mieli dużo — 

mają mniej, -— my nie mieliśmy pra- 
wie nic i prawie nic nie mamy, więc 

też jest nam trudniej przetrwać kry- 

zys, gdyż — jak mówi przysłowie — 

nim tłusty schudnie, — chudego dja- 

bli wezmą. 
Ogromnym plusem naszym jest to, 

że dzięki naszemu ubóstwu przywykili- 

śmy do życia poniżej stanu, t. j. zado- 

woleniem się byle jaką egzystencją, 
podczas gdy standard życiowy Niem- 
ca, Anglika, czy Amerykanina wyma- 

ga dużych sum, z których zrezygno- 

wać nie chce. Ten rys naszego charak 

teru pozwolił przez czas jakiś na życie 

państwowo-publiczne ponad stan, aż 

przyszła chwila, gdy wszystkie sfery 

produkująco-płacące nie miały już wię 

cej luzu.do zaciskania pasa. Wówczas 
zaczął się u nas kryzys. 

Musimy ściśle rozróżniać przyczy- 
nę kryzysu ogólno-światowego od 

Pierwsze są 

od nas mało zależne, choć w dużej * 
mierze mają swe źródła w tych obja- 
wach zmian. socjalno-społecznych, co i 
u nas; co do drugich — to zmiana ich 
na bardziej pomyślne leży w naszej 
możności. : 

Dotąd jednak, czy to z braku zro- 
zumienia, czy też z braku zdecydowa- 
nia, literalnie nic nie zrobiono, by 
przyczyny zła usiimąć, przez stosowa- 
nie „zdobyczy socjalnych'', etatyzmu i 
przywrócenie dyscypliny społecznej. 

Należy pamiętać, że budżet pań- 
stwowy winien być wyrazicielem po- 
trzeb, nietylko bezpieczeństwa, ale i 
dobrobytu ludności, która na budżet 
łoży, również należy zrozumieć, że 
składki na budżet pańswowy pochodzą 
z budżetów poszczególnych "bywateli. 

Jeżeli budżety płatników są deficy- 
towe, to musowo budżet państwowy 
nim będzie. 

Tymczasem widzimy zjawisko, któ- 
re, — mówiąc językiem sportowym — 
jest walką catsch as catsch kann, w 
której budżet państwowy kładzie bud- 
żety prywatne na obie łopatki. 

Takie zwycięstwo jest żywo oklaski 
wane przez socjalistów wszelkich au- 
toramentów, ale... gdzie socjaliści trzy 
mają ster rządu — wszędzie budżety. 
się załamały i szukają pożyczek tam; 
gdzie socjalizm nie zrujnował jeszcze 
kapitalistę, czy to wielkiego, czy ma- 
iego rentjera. 

Jeżeli nam powiedzą, że Ameryka, 
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WYBORY DODATKOWE w PRZEMYŚLU W WIRZE STOLICY 
PRZE «YŚL, (tel. wł. 23. XI—31). 

Ostateczne wyniki głosowania w 
tej chwili jeszcze nie są znane. 
Stwierdzić należy, że w krośnień- 
skim wzrosły głosy na rzecz 
Centrolewu. Naogół lista Nr. 1 
Bezpartyjnego Bioku nietylko u- 
trzymała stan posiadania wyno- 
szący w poprzednich wyborach 
92000 głosów, ale do tej pory, 
gdyż brak jeszcze danych z całego 
szeregu gmin, przekroczyła już 
90.000 głosów. Wzrosła również 

ilość głosów listy Nr. 7 nato“ 
miast spadły znacznie głosy na 
listy żydowskie, co świadczy naj- 
lepiej o tem, że przeszły one na 
listę Nr. 7. 

Jeśli chodzi © podział manda- 
tów, to prawdopodobnie stan 
posiadania będzie utrzymany, cho- 
claż losy 6-go mandatu wobec 
braku wiadomości z blisko 100 
jeszcze obwodów są narazie nie- 
pewne. 

—a 

Echa krwawego dramatu w Warszawie 
Tematem rozmów i komentarzy, sta 

ło się sensacyjne morderstwo ks. Wo- 
roneckiej w Warszawie. 

Znane w szerokich sferach osoby, 
tak księżniczki Zofji Zyty Korybut-Wo- 
ronieckiej jak i ofiary — przemysłowca 
ś.p. Brunona Jana Boya, budzą ogrom- 
ne zainteresowanie. 

Oto garść szczegółów z życia boha 
terów tragicznego dramatu. 

Ś. p. Brunon Jan Boy urodził się w 
roku 1891 w Łodzi, kształcił się w kra- 
ju. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Han 
dlowej, Boy wstąpił w szeregi zawią- 
zujących się Legjonów. 

Jako porucznik jednego 
piechoty legjionowej, służył 
wojny. 

Po wystąpieniu z wojska, Boy oże- 
nił się z córką przemysłowca łódzkiego, 
p. Eugenją Bokslajterówną, z którą 
miał dwie córki, Eugenję i Barbarę, li- 
czące obecnie 11 i 6 lat. 

Przed niespełna rokiem małżonko- 
wie rozeszli się; p. Eugenja wyjechała 
do rodziców w Łodzi, zabierając młod- 
szą córeczkę. 

Ś. p. Boy cieszył się dużą sympatją 
wśród kolegów i znajomych — jako 
kupiec miał nieskazitelną opinię. 

Od kilku lat Brunon Boy był wła- 
ścicielem magazynu wyrobów  gumo- 
wych i przedstawicielem firmy szwedz- 
kiej — „Tretorn* przy ul. Senatorskiej 
Nr. 31. 

Sprawczyni zabójczych strzałów i 
śmięrci przemysłowca, ks. Zofja Zyta 
Korybut-Woroniecka, pochodzi ze sta- 

z pułków 
do końca 
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z druku w języku polskim sensacyjna książka Wyszła 

Lorda D' 

Anglo - Franc. podcza: 
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bezpośrednio powołując się na nas 
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t.j. St. Zjedn. Am. Półn. przechodzą 
kryzys, a tam rządy i społeczeństwo 
nie hołdują socjalistycznym zasadom, 
to w niczem nie może to: zmienić na- 
szych twierdzen, gdyż równowaga e- 
konomiczna została naruszona w wy- 
mianie międzynarodowej z państwami 
europejskiemi i Chinami, gdzie wpły- 
wy spocjalistyczne zrujnowały zamoż- 
ność ludności. 

Po wojnie był czas, gdy „szerokie 
masy“ żyły nad stan, czerpiąc środki 
nagromadzone w części społeczeństwa: 

‚ 2 biegiem lat środki te zostały wy- 
czerpane, — wówczas zaczął się kry-. 
zys, a ustawy z „dobrodziejstwami 
spolecznemi“ przestały zasilać war- 
stwy, chcące pracować mato, ale za 
drogie pieniądze. Zrujnowani kapitali- 
ści coraz mniej mogli spełniać rolę doj 
nych krów; gdy odjęto im karm, prze- 
stali i oni zasilać zarówno budżet pań- 
stwowy jak i te liczne rzesze pracow- 
ników, które nieopatrznie zrąbały ga- 
łąż, na której siedzieli. 

Oszczędność jest rzeczą doskonałą i 
prowadzi do gromadzenia tak potrzeb- 
nych w życiu gospodarczem kapitałów 
jednak niezbędnym jej warunkiem 
jest, by budżet wykazywał dochody, z 

który wraz z Gen. Weygandem stał na czele Misji 

,„ .„DSIEMNASTA DECYDUJĄCA BITWA 
W DZIEJACH ŚWIATA" 

z przedmową p. Ministra Spraw Zagranicznych Augusta Zaleskiego 

m 
Prenumeratorzy i czytelnicy naszego pisma książkę tę mogą otrzymać wraz ż 
przesyłką pocztową po cenie ulgowej Zł, 40. Zgłoszenia do Redakcji lub też 

do Drukarni Mazowieckiej, Warszawa, 
Szpitalna 1. 

rej, arystokratycznej rodziny. 
Urodziła się w 1906 roku w mająt- 

ku rodzinaym Młodzianowie w Łomżyń 
skiem z ojca ks. Władysława i matki 
Marji z Gostomskich. 

Po dojściu do pełnoletności ks. Zo- 
fja otrzymała majątek Wężowiec pod 
Mogielnicą. 

Przed półtora rokiem ks. Woroniec- 
ka — wbrew życzeniu rodziców i ro- 
dziny — poślubiła nadleśniczego w la- 
sach hr. Zamoyskiego — inżyniera 
Toepfera. 

Po miesiącu małżonkowie się roze- 
Szli. 

Po otrzymaniu rozwodu  księżnicz- 
ka Woroniecka powróciła do panień- 
skiego nazwiska, 

Po aresztowaniu ks. Woronieckiej, 
osadzono ją w areszcie przy: urzędzie 
śledczym. 

Tak w chwili aresztowania, jak i w 
czasie zeznań, ks. Woroniecka zacho- 
wała zupełny spokój. 

Decyzją sędziego śledczego zasto- 
sowano do niej bezwzględny areszt za- 
pobiegawczy. 

Wczoraj po zarejestrowaniu ks. Wo- 
roniecka została przewieziona do wię- 
zienia na ul. Dzielnej, gdzie przebywać 
będzie do czasu rozprawy sądowej. 

Przy oględzinach zwłok ś. p. Boya 
stwierdzono, iż wszystkie 

czych strzałów osiągnęły cel; pierwszy 
już strzał był śmiertelny, gdyż przebił 

serce. : 
Zwłoki tragicznie zmarłego oddano 

rodzinie. 
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najazdu bolszewickiego 

i 2-ma portretami. 
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ktorych odkladač možna. 
A kto może odkładać, gdy budżet 

jego jest stale deficytowy? 
Kierownicy naszej polityki finanso- 

wej powinni mieć decydujący głos w 
sprawach, które mają wpływ na kształ 
towanie się budżetów płatników. Jeżeli 
chcemy sanacji i uratowania Państwa 
od załamania się, to musimy zdobyć 
się na odwagę zajrzenia niebezpieczeń- 
stwu w oczy, jak i na radykalne usu- 
nięcie szkodliwych, a już popetnio- 
nych błędów. 

Jdziemy nawet tak daleko, że sta- 
wiamy nasze sprawy wyżej ponad fra- 
zeologję i z niej wynikłe wadliwe po- 
stanowienie w Genewie; gdy idzie o 
byt naszego Państwa. 

Na frontonie przyszłego pałacu Li- 
gi Narodów należałoby umieścić ma- 
ksymę: „Pamiętaj, budżecie państwo- 
wy, byś był z budżetami prywatnemi 
w le“. 

Tej maksymie się podporządkowując 
sądzę, że państwa stowarzyszone od- 
dałyby wzajemnie wiekszą usługę,, niż 
przez wygłaszanie uchwał, których nikt 
nie słucha, a w pierwszym rzędzie ci, 
co je uchwalali. 

St. Wańkowicz. 

7 morder-/ 

PODRÓŻ POŚLUBNA 

Franuś i Agatka Pystkowie stali po środ- 

ku izby w chałupie dziadka pod Garwolinem 
i opędzając się od tykających ich ryłkami w 

nogi prosiąt, słuchali nabożnie  roztropnych 

jego pouczeń: 

— Nigdy nie trza spuszczać z oka bonn 
tonu; w restauracji na ten przykład nie 

płuć w talerz sąsiadki, ani do kieszeni są- 

siadowi; nie maczać palca w sosie i oblizy- 

wać, by zobaczyć czy dobry — lepiej nadłać 

na dłoń i tak spróbować; nie tłuc kelnerowi 

półmisków na łysinie, nie wylewać mu ziej 
zupy za kołnierz; nie używać wulgarnych 

wyrazów — chyba dła subtelnego dowcipu. 

Ponieważ dziadek służył przed 60 łaty 
wi cesarsko-gwardyjskim pułku w Petersbur- 

gu i raz podczas festynu dworskiego zosta: 

wezwany do salonu, bo Aleksander III chciał 
zbliska pokazać chińskiemu  ambasadorow“, 

jak wygląda rosyjska stupajka, przeto dzia- 
dek słusznie cieszył się w Garwolinie opinią 

wielkiego światowca, człowieka, dla którego 

arkana towarzyskie nie są żadną tajemnicą. 
Za jego właśnie namową młodzi Pystkowie 

postanowili odbyć podróż poślubną (po wczo 

rajszem weselu) do Warszawy. 

Poleciwszy gospodarstwo, cielącą sie kro 
wę i dwuletniego synka opiece bezzębnej cio 

c. Pelasi, śmiało wsiedli do autobusu, którym 

w niespełna 6 godzin przebyli owe 60 kilo- 

metrów. 

Młoda para stanęła tedy po fraz pier- 

'wszy w życiu na bruku stoiecznym. Dotych- 

czas nie widzieli większego miasta, jak Ryki 

— miasta bezwątpienia okazałego, choć o 

trzech tylko ulicach. Agatka była wyrażnie 

oszolomiona, Franusia prędko zabołała ręka 

bo kłaniał się każdemu przechodniowi w dę- 

ciaku — takim kapelusiku, jaki nosił pan sta- 

rosta. 

— (o tu je dygnitary! wzdychał z podzi- 

wem. 

— Kajże pódziem 

żołądki : zdrowy rozsądek  nawoływały 

do jedzenia. Ujrzawszy nad skromnem wej- 

ściem napis: „Restauracja — Lij* Pystkowie 
wtłoczyłi się tam bez namysłu. 

Wyiraczeni kelnerzy I-rzędnego zakładu 

zdziwili się nieco na widok poczciwych 
kmioików, ale, że obecnie szykowni goście 
zamawiają jedynie pół porcji kaszy grycza- 

nej i wiązkę wykałaczek, więc — a nuż pod 
tymi prostakami kryją się złotojajne kaczki. 
Z honorami i atencją usadzono garwolinia- 

ków przy białym, jak koszula nieboszczyka 

obrusie. 

— Co 
karta! 

Buljon neapolitański, zrazy a la Nelson, 

makaron francuski, bęfsztyk, rumsztyk, kiap- 

sztok — ktoby tu co zrozumiał. Franek za- 
kreślił czarnym paznokciem: — odtąd — do 
tąd pan nam da i dwie butelki czytej. 

Zaroiło się na stolejkelnerz własnej ini- 

cjatywy dostawił jeszcze buteleczkę piper- 

mentu. „To pewnie taka/ zielona zaprawka“ 

—zdecydowali Pystkowie i dolewali sumien 

nie likieru do każdego kieliszka. 

— W twoje rączki Agatusiu. 

Żebyś był zdrów, jak nasza krowa Fra- 

nusiu, 
Jedząc, papijając nabierali humoru. Fra- 

nek dłubał w' nosie, a palce wycierał o obrus, 

Agatka zdjęła trzewiki, bo ją mocno cisnęły» 

oboje popuścili pasków. 
Goście nie byli zadowoleni. Niechętnie 

spoglądali na wsiowych ludzi. Nagle Pyst- 

kom zawirowało w głowie, coś jak potężna 
fała podeszło 'm pod krtań... 

Poczem nawet pan glina nie mógł ich 
'wyprosić za drzwi, ani wyegzekwować ra- 

chunku, 

Po nocy w komisarjacie, po protokule | 
przykrych urąganiach, puszczono ich do do- 
mu — na piechotę, bo wszystkie pieniądze 

zostały w Liju : jeszcze będą musieli przy- 

słać 30 zł. 
— Czyśmy w czem przekroczyk wskaza- 

nia dziadusia o bonn tonie? pytała Agatka. 

— Niii. 
— No to czemu nam od świń nawy:ny- 

šlali, 
— Czy ja wiem? Pewnie oni sami mie 

bardzo wiedzą co to prawdziwy bonn bton. 

в Karol. 

jaśnie państwo pozwolą, oto 

  

Kryzys częstokroć wynika z nieznajomo- 
ści sił gospodarczych Państwa. Pamiętaj, że 
zapobiegnie temu prawidłowo  przeprowa- 
dzony Powszechny Spis Ludności. 

  

NOTATKI MUZYCZNE 
KONCERTY 

Drugi koncert znakomitego muzyka 

hiszpańskiego Juana de Manen'a nie- 
tylko potwierdził opinję, wywołaną 
pierwszym występem, lecz jeszcze wy- 

mowniej dowiódł, że jest skrzypkiem 
najzupełniej zjawiskowym, zasługują- 
cym na miejsce zaszczytne w gronie 
najsłynniejszych mistrzów wszystkich 
czasów. 

Jeżeli można znaleźć różnicę w pro- 
- dukcjach artysty, to tym razem zdawał 

się jeszcze lepiej usposobiony i jeszcze 
rychlej zdołał nawiązać łączność du- 
chową ze słuchaczami i rozgrzać ich. 

: Można być w sposobie ujęcia nie- 
kfórych szczegółów „Sonaty Kreutze- 
'rowskiej* Beethovena zdania innego, 
lecz trzeba przyznać, bez zastrzeżeń, 
że arcydzieło to było wykonane w ca- 
łości z pietyzmem, godnym nieśmiertel- 

- nego twórcy i z wielkim artyzmem. 
Drugim większym utworem progra- 

mu był bardzo rzadko grywany koncert 

h-moll Paganini'ego, muzycznie więcej 
interesujący i technicznie trudniejszy 

cej skończonem mistrzostwem interpre- 
tacji, która wywołała nieopisany za- 
chwyt. 

Towarzyszący soliście, pianista dr. 
Edward Steinberger był równie wspa- 
niałym partnerem w sonacie Beetho- 
vena, jak czujnym i świetnym akompa- 
niatorem w sztukach solowych. 

Ciągu dalszego słyszeć nie mogłem, 
lecz powodzenie — jak mówiono — sta 
le się wzmagało i wieczór pozostawił 
niezapomniane wrażenie. 

* 

Znana u nas ze swych dawnych 
występów na różne cele społeczne, 
śpiewaczka Helena Zubowiczowa, po 
dwuletnich studjach, pod kierunkiem 
sławnej prymadonny Janiny Korole- 
wicz-Waydowej. w Warszawie, dała 
własny koncert, którego frekwencja du- 
żo ucierpiała przez jednocześnie odby- 
wający się koncert Manen'a. 

Okres czasu, spędzony na poważnej 
pracy, wpłynął niezmiernie dodatnio na 
rozwój talentu śpiewaczki. Piękny w 
brzmieniu kryształowo czysty sopran 
jej, nabrał pełności i wiele giętkości, 
pozwalającej na pokonywanie trudnych 
eksperumentów* koloratury śpiewaczej. 

od bardziej znanego koncertu tegoż Wyrazistość dykcji i uwydatnianie tre- 
kompozytora. Zbytecznem -chyba bę- ści, zawartej w kontylenie, umiejętnie 
dzie wchodzić w szczegóły zadziwiają- frazowanej, stawiają wykonanie na po- 

ziomie, zniewalającym do uznania ar- 
tystycznych kwalifikacyj. Obecnie He- 
lena Zubowiczowa nie jest już dawną 
uczenicą — dyletantką, lecz śpiewacz- 
ką — artystką, zasługującą na odpo- 
wiednią ocenę. 

Z prawdziwem uznaniem warto pod- 
kreślić, że oprócz aryj z oper Rossini'e- 
go, Meyerberra i Verdi'ego, należących 
do stałego i spowszedniałego repertua- 

ru wszystkich śpiewaczek - koloraturo- 
wych, koncertantka wykonała: arję z 
opery „Perła Brazylji* Felicjana Dawi- 
da, niegdyś wysoko cenionego i bar- 
dzo niesłusznie obecnie zapomnianego 
kompozytora francuskiego, oraz współ- 
czesnego mu, bardziej jeszcze dotąd 
znanego mistrza francuskiego Ambro- 
żego Thomas'a, arję Ofelji z opery „Ha 
mlet'. Było to bardzo pożądane od- 
świeżenie programu, którego wykona- 
mie artystyczne wzbudzało szczere za- 
dowolenie słuchaczów, domagających 
się coraz więcej dodatków. 

Bardzo chwalebna dążność do na- 
dania wyrazu uczuciowego utworom 
wyszła na korzyść Ofelji, gdzie artyst- 
ka wzięła biegnik, idący w górę w sil- 
nem „crescendo“ jakby z akcentem sil- 
nym, odrywając ostatnią jego nutę, by- 
ło to — jak mi się zdaje — bardzo 
zgodne z treścią tekstu i sprawiało od- 

powiednie wrażenie. 
Wszakże potem, w innych utworach, 

stosowanie podobnego efektu, nie- 
wywołanego treścią, niezupełnie było 
usprawiedliwione i może — częściej 
powtarzane — nadać wykonaniu ozna- 
ki manjery i afektacji, czego się nałeży 
wystrzegać. : 

Udział prof. Aleksandra Kantorowi- 
cza, którego gra, pełna temperamentu 
i blasku technicznego, doskonale się 
przedstawiła w „Arji* Bacha i „Prelu- 
djum et allegro“ Paganini'ego, oraz w 
całym szeregu utworów mniejszych, 
programowych i  nadprogramowych, 
był bardzo pięknem urozmaiceniem kon 
certu, który pozostał we wdzięcznej pa- 
mięci słuchaczów. 

Odpowiedzialną czynność akompa- 

njatora wypełnił prof. K. Gałkowski, 

wywiązując się z niej ze zwykłem só- 
bie powodzeniem, jako utalentowany i 
doświadczony muzyk. 

Z uprzejmego zaproszenia, na dru- 
gi koncert H, Zubowiczowej, nie mo- 

głem — niestety — skorzystać, skut- 
kiem niezdrowia. 

* 

Duże _ zainteresowanie wzbudzał 
koncert Laureatów Wyższej Szkoły Mu 
zycznej im. Fr. Chopina w Warszawie, 
skrzypaczki Niny Stokowskiej i forte- 

pianisty Jakóba Kqaleckiego, którzy już 
— jak wiadomo — występowali w cha 
rakterze przedstawicieli tej zasłużonej 
uczelni w Pradze, Rydze i t.p. 

Biorąc pod uwagę bardzo wysokie 
wymagania, stawiane obecnie kon- 
certantom, trzeba wyznać, że oczekiwa- 
nia niezupełnie zostały spełnionemi. 

Niezaprzeczenie talent nieprzecięt- 
ny Niny Stokowskiej, przejawia się wy- 
raźnie w silnym temperamencie, dość 
już wysoko rozwiniętej technice i ład- 
nem brzmieniu tonu, rokując nader po- 
nętną przyszłość estradową. Artyzm 
skrzypaczki jeszcze tylko chwilami oka 
zuje oblicze samodzielne z poza wpły- 
wów nauki; jak kwiat dopiero się wy- 
łaniający z pączka i mający pięknie się 
rozwinąć. 

Jeszcze się bardziej przypominał 
popis uczniowski, kiedy skrzypaczka 
grała utwór Pugnani'ego, z nut. Nie 
należy występować na koncercie ze 
sztuką solową, której się jeszcze pa- 
mięciowo nie opanowało całkowicie. 
Tylko muzykę kameralną przyjęto gry- 
wać publicznie — z nut. . 

Znakomity koncert (d-moll) Hen. 
Wieniawskiego, ładna „Improwizacja 
Żanety z op. „Król — kochanek“ Ad. 
Wieniawskiego, stynny „Mazurek“ Za- 
rzyckiego, dały sposobność młodej ar- 

tystce do osiągnięcia życzliwych okla- 
sków, a nawet podarków kwiatowych, 
za co podziękowała nadprogramowemi 
sztukami. 

Wspėtkoncertant Jakob Kalecki do- 
brze się przedstawił, lecz wyjątkowego 
talentu nie wykazał. Oprócz Sonaty 

(b-moll) Chopina, odegrał fortepiani- 
sta kilka utworów, których wybór był 
— conajmniej — nieostrożnym i zachę 
cającym słuchacza do niekorzystnych 
dla koncertanta porównań. Tak dobrze 
każdemu znane, z wykonania najwięk- . 
szych mistrzów fortepiana, utwory Lisz 
ta — „Campanella* i „Mefisto—walc“, 
stwierdziły słuszność uwag  powyż- 
szych; technika pianisty nie stała na 
wysokości, wymaganej od gry etiudy 
tercjowej Chopina, na koncercie, 

Gdyby młody artysta ułożył program 
bardziej odpowiedni jego teraźniejsze- 
mu rozwojowi, byłby się przedstawił 
publiczności znacznie lepiej, bez niedo- 

ciągnięć nieuniknionych, wobec zadań 
nad siły. Zachęcające oklaski zniewoli- 
ły artystę do gry nadprogramowej. i : 

Od kilku lat już znany, stały ulu- 
bieniec naszej publiczności  koncerto- 
wej, fenomenalny pianista Claudio 

Arrau, znowu: wystąpił przed dość licz- 
nem audytorjum, pomimo tego, że kon-
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P.K. O. 
Centrala — Warszawa, Jasna 9. 

Oddziały: Poznań, Katowice, Kraków, Wilno, Łódź, Lwów. 

PRZEJ 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
zwyczajne od 1 zł. począwszy, płatne 

na każde żądanie bez ograniczenia 

wysokości sumy. 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
PREMJOWE 

po 8 zł. miesięcznie z możliwością wy- 

grania kwoty zł. 1000 w losowaniach, 

odbywających się co kwartał. 

Wkłady oszczędnościowe w zło- 
tych w złocie. 

ZAPEWNIA 

1. pełne bezpieczeństwo wkładów 

2. możność natychmiastowego wy- 
cofania złożonych pieniędzy. 

3. solidne oprocentowanie 

4. tajemnice wkładów oeszczędno- 
ściowycn. 

GWARANTUJE 

kwotą zł. około 500 miljonów w go- 

tówce i w lokatach opartych na złocie 
29-ma olbrzymiemi nieruchomościami, 

MUJE: 

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
bez badania lekarskiego, przy skład- 

kach począwszy od 3 zł. miesięcznie z 

wypłatą ubezpieczonego kapitału w 

razie dożycia lub po śmierci 

a także UBEZPIECZENIA 

POSAGOWE 
w razle śmierci ubezpieczonego 
spowodowanej wypadkiem PKO 
wypłaca podwójną sumę ubezpie- 

czenia. 

KAPITAŁY ZŁOŻONE w PKO 
1. zasilają wszystkie dziedziny 

życia gospodarczego. 

2. przyczyniają się do zmniejszenia 
bezrobocia. 

3. prowadzą do wzrostu ogólnego 
dobrobytu 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
są wolne od wszelkich danin i po- 
datków można je składać i podejmo- 

wać w każdym urzędzie poczto- 
wym na terenie Rzeczypospolitej bez 

względu na miejsce wydania ksią- 
żeczki oszczędnościowej. 

Wszelka korespondencja z P. K. O. 
dotycząca obrotu oszczędnościowego jest bez- 
płatna, 750 tysięcy czynnych książeczek oszczęd- 

nościowych P. K. O. to najlepszy dowód zaufania 

społeczeństwa do największej instytucji oszczędno- 

Ściowej w Polsce. 

I DZIEŃ KAPŁAŃSKI W POLSCE 
Jeszcze jedno zbóżne poczynanie. 

Jeszcze jedna pożyteczna placówka. Je- 

szcze jeden piękny krok naprzód. 
Wilno zainicjowało: niezwykle ро- 

żyteczną, poważną i szlachetną akcję 
pomnażania, a przedewszystkiem rato- 
wania świętych powołań kapłańskich, 
ginących nieraz z powodu ciężkich wa- 
runków życiowych. Powołało więc 
Dzieło Matki Boskiej powołań w Wil- 
nie, jedyna w tym rodzaju organizacja 
w Polsce. 

Pierwszym zbiorowym czynem tej 
organizacji był I Dzień Kapłański, któ- 
ry się odbył 22 b.m. 

Zrana, o godz. 8 odbyło się uroczy- 
ste nabożeństwo w kaplicy Ostrobram- 
skiej, celebrowane przez J.E. ks. Arcy- 
biskupa Romualda  Jałbrzykowskiego. 
Po południu zaś, w sali Miejskiej przy 
ul. Końskiej urządzono pod protektora- 
tem Arcypasterza piękną akademię, któ 
rą obecnością swą zaszczycili J-E. Bi- 
skup K. Michalkiewicz, prałat A. Sa- 
wicki, oraz przedstawiciele licznych 
organizacyj katolickich. 

Na wstępie ks. prałat L. Żebrowski, 
dyrektor organizacji, poinformował ze- 
branych, szczelnie wypełniających sa- 
lę, o celach i zadaniach Dzieła powo- 
łań, poczem prof. dr. Marjan Massonius 
wygłosił treściwe przemówienie o roli 
kapłana we współczesnem życiu kultu- 
ralnem, oraz o jego zatlaniach na przy- 
szłość. 

Doskonale przemyślany dział kon- 
certowy urozmaicił akademię i pogłębił 

nastrój. : 
Doskonale zaprezentował się prowa 

dzony przez prof. Wł. Kalinowskiego 
chór „Echo*, który wykonał hymn do 
Matki Boskiej, hymn do św. Cecylji, 
oraz „Króluj nam, Chryste!*. 

Bardzo ładnie wypadło „Ave Ma- 
ria* Gounoda, wykonane przez p. K. 

  

Święcicką (śpiew), p. W. Halka-Ledo- 
chowskią (skrzypce), oraz p. J. Jasień- 
ską (fortepian). 

Sympatycznie zaprezentowała się 
młodziutka śpiewaczka p. Janina Ka- 
mińska. 

Nieco słabiej wypadły deklamację. 
P. Kazimierz Kamiński nierówna  zin- 
terpretował  „Modlitwę  Goljarda*, z 
„Żywych kamieni* Bercuta, choć wy- 
kazał odczucie duszy goljardowej, Zby- 
szek Hakiel przestraszył się mikrofonu, 
trochę „naknocił*, ale wyszedł z hono- 
rem: zuch! 

Całość wypadła bardzo ładnie, po- 
ważnie i sympatycznie. 

Nowej placówce katolickiej, która 
tak ładnie zapoczątkowała swą dzia- 
łalność, życzyć należy  jaknajpiękniej- 
szego rozwoju!... 

w. ch. 
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srudSTRZEZENIA ZAKŁADU METEO 
KULUGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 23 listopada 1931 r. 

Ciśnienie średnie 777, 

Temperatura średnia —4. 

Temperatura najwyższa —2, 

Temperatura najniższa ——6. 

Opad w mm. — 

Wiatr: południowo-wschodni, 

Tendencja: spadek. 
Uwagi: pół pochmurno, 

URZĘDOWA 
— Wyjazd wojewody. Pan wojewoda 

Beczkowicz wyjechał w niedzielę do War- 
szawy w sprawach służbowych. We wtorek 
24 b. m. p. wojewoda uczestniczyć będzie 
w zjeździe wojewodów w stolicy, 

MIEJSKA 
— ściąganie należności za leczenie. 

Województwo. otrzymało okólnik regu- 
lujący ostatecznie sprawę ściągania 
należności za leczenie w szpitalach i 
przyjmowania cliorych do szpitali. 

Przepisy te pozwolą uniknąć na 
przyszłość zatargów między poszcze- 
gólnymi związkami komunalnemi oraz 
instytucjami ubezpieczeniowemi, jak 
Kasa Chorych i t. p. 

Jeśli chodzi o Wilno, to z powodu 

braku tych przepisów miastu należy się 
za leczenie kilkaset tysięcy złotych, któ 
rych ściągnięcie natrafia na duże trud- 

ności. 
— Mec. Jundziłł wrócił z Londynu. Po- 

wrócił z podróży do Londynu «nec, Jundziłł, 
który prowadził z Bankiem Angielskim per- 
traktacje w sprawie likwidacji pożyczki an- 
gielskiej. Wczoraj odbyło się w Magistracie 
nadzwyczajne posiedzenie prezydjum w celu 
wysłuchania sprawozdania z podróży. 

— Plany robót inwestycyjnych. — 
Prace nad ułożeniem planu robót inwe- 
stycyjnych, które mogłyby być podjęte 
po otrzymaniu kredytów międzynarodo 
wych, prowadzone są w Magistracie w 
przyśpieszonem tempie. Chodzi o to, 
żeby plany te przesłać Ministerstwu Ro 
bót Publicznych jeszcze w bieżącym ty 
godniu, bowiem Ministerstwo jest zwią 
zane terminem z komitetem robót pu- 
blicznych przy Lidze Narodów i ma- 
terjały dotyczące prac inwestycyjnych 
w Polsce musi wysłać przed 1 grudnia. 

Pośpiech ten jest zrozumiały jeśli 
uwzględnić potrzebe otrzymania kredy 
tów na wznowienie prac budowlanych 
ieszcze w sezonie zimowym. 

— O formularze spisowe dła żydów. Wi- 
leński żydowski Instytut Naukowy zwrócił 
się do władz z prośbą o wprowadzenie pod- 
czas spisów formularzy w języku żydowskim, 
co zdaniem Instytutu byłoby dużem ułatwie- 
niem dla ludności żydowskiej podczas udzie- 
lania informacji komisarzom spisowym, 

  

Akcja pomocy bezrobotny 
Myśl dobrowolnego opodatkowania się 

funkcjonarjuszy państwowych na rzecz bez- 
róbotnych, podjęta samorzutnie przez cały 
stan urzędniczy, realizowana już jest na te- 
renie wszystkich instytucyj państwowych w 
Wilnie. 

W przedmiocie akcji na rzecz bezrobot- 
nych odbyła się w SUP. z inicjatywy tego 
zrzęszenia urżędniczego narada, zaś w sobo- 
tę odbyło się pod przewodnictwem p. woje- 
wody Beczkowicza zebranie szefów urzędów 
i banków państwowych, którzy przedstawili 
stan akcji zbiórkowej z podległych im insty- 
tucjach, 

Z relacji reprezentanta Wojewódzkiego 
Komitetu do Spraw Bezrobocia okazało się, 
że zanosi się na bezrobocie większe, niż 
przypuszczano. Dokładna reiestracia bezro- 
botnych jest na ukończeniu. 

Komitet wojewódzki jest już dziś w moż- 
ności wydawania 3 tysięcy obiadów  dzien- 
nie. Dużą pomoc niesie wojsko, iwydając 
darmo do 400 obiadów dziennie. Akcja ko- 
mitetu obejmie nadto rozdawnictwo produk- 
tów, odzieży, opału, pomoc lekarską itd, 

Koszt preliminowany jest na 1400 tysięcy 
ziotych, z czego połowę ma wyasygnować 
centralny komitet warszawski, drugą połowę 
musi zebrać Wileńszczyzna własnym wysił- 
kiem. Do akcji pomocy będą wciągnięte 
wszystkie sfery społeczeństwa, przemysł, 
handel ; rolnictwo, -instytucje finansowe, za- 
wody wolne, robotnicy, rzemieślnicy, pra- 
cownicy umysłowi itd. Z pomocą śŚpieszą 
wszyscy. Opodatkowali się urzędnicy, kluby, 
stowarzyszenia, opodatkowane. będą bilety 
widowiskowe, rachunki restauracyjne itd. Za- 
krzątneli się gorąco pracownicy kolejowi na 
terenie całej Wileńszczyzny i pomoc ich ob- 
liczana jest na sumę zgórą 10 tysięcy, Pocz- 
towcy podpisali deklaracje, w których zga- 
sdzają się na potrącanie składek na bezrobot- 
nych przy wypłacie poborów. W listopadzie 
zebrali pocztowcy 1400 zł. Lasy Państwowe 
ofiarowują 5800 metrów: drzewa opałowego 
na warunkach ulgowych. Dyrekcja Lasów 
Za pośrednictwem nadleśnictwa zajęła się 
zbiórką wśród przedsiębiorców leśnych, do- 
stawców materjałów itd. 

  

cert jego wypadł w najbardziej niespo- 
kojnym dniu rozruchów. 

O niepospolitym talencie i mistrzo- 
stwie koncertanta, niejednokrotnie ju- 
żeśmy pisali i trzeba tylko stwierdzić, 
że wielki artysta był — tym razem — 
szczególnie dobrze uspobiony. Monu- 
mentalnie były ujęte przedziwne ema- 
nacje niezelebionego genjusza J. S. Ba- 
cha. W sonacie d-dur Beethovena nie- 
zwykle plastycznie uwydatnione były 
wszelkie, tak tej muzyce żywiołowej 
właściwe nastroje i raptowne  przeci- 
wieństwa dynamiczne. 

Momentem najszczytniejszym nie- 
zrównanej sztuki odtwórczej, było wy- 
Konanie sonaty (h-moll) Liszta; nieraz 
SIĘ miało wrażenie pełnej polotu im- 
Prowizacji, a nie wykonania utworu 
obcego. * 

Słyszałem wielokrotnie dzieło to, 
w wykonaniu najsłynniejszych piani- 
stów (a tylko tacy mogą to grać kon- 
certowo), lecz nikt w tem Arrau'a nie 
Przewyższył. 
kn ostatniej części programu, sztu- 

I owoczesne wyszły w całym blasku 
weciwej im kołorystyki dźwiękowej. 
Spóźnioną pora zmusiła artystę do ogra 
niczenia ilośc; 2 | ё 

datków. ści gorąco pożądanych nad- 

Do najpopularniejszych kompozyto- 
rów, szczególnie w zakresie operetki, 
w drugiej połowie dziewiętnastego stu- 
lecia, niezaprzeczenie należał Edmund 
Audran, którego .,„Maskota" była przez 
długie lata, sztuką repertuarową wszyst 
kich teatrów operetkowych całego świa 
ta. Dużem też i zasłużonem powodze- 
niem cieszyła się, przed czterdziestu la 
ty wypuszczona w świat, operetka „Lal 
ka“, melodyjna i niepozbawiona swoi- 
stego muzyce irancuskiej wdzieku i ży- 
wości rytmicznej, oraz świetnej faktury 
muzycznej. 

Nie rozporządzając zespołem arty- 
stów operetkowych, teatr nasz, utrzy- 
mując najpotrzebniejsze części z kom- 
pozycji Audrana, wystawił „Lalkę”, ja- 
ko komedję muzyczną, modernizując 
tekst Maurycego Ordonneau, w ukła- 
dzie i realizacji scenicznej Wacława 
Radulskiego, ujmującego całą akcję w 
tak obecnie często stosowanej — nie- 
stety, nieraz zupełnie dowolnie i nie- 
właściwie — formie groteskowej. W 
tym utworze, którego treść jest najbar- 
dziej nieprawdopodobna, groteskowość 
mie szkodzi, a nawet udatnie podkreśla 
niefrasobliwą zabawność widowiska. 

Godząc się na takie stanowisko 
względem „Lalki*, trzeba uznać, że 

się wystawienie całkowicie powiodło. 
Nie była to operetka, jaką się znało 
dawniej, gdyż tylko C. Szurszewska 
(Alicja) i M. Brygiewicz (Lancelot) 
stanęli jako śpiewacy operetkowi, na 
wymagalnym poziomie, inni tylkó się 
mniej, lub więcej — dostrajali do nich, 
a nacisk główny na stronę aktor- 
ską. 

Poza parą, wyżej wymienioną, na 
czoło wykonawców — siłą rzeczy sa- 
mej — wysunął się: ]. Ciecierski, do- 
skonale przeprowadzając rolę Hilarju- 
sza, wynalazcy i szarlatana. 

wach służbowych z 
Korpusu Ochrony Pogranicza gen. Kruszew- 
ski. W dniu wczorajszym gen. 
odwideził p. wicewojewodę Jankowskiego, 

prof. Michejda. 

o 

са Мг О: Į KRONIKA WOJSKOWA 
Przybył do Wilna w spra- — Osobiste, 

Warszawy dowódca 

Kruszewski 

SZKOLNA 
— Zebrania rodzicielskie w gimna- 

zjach. W wileńskich średnich  zakla- 
dach naukowych odbyły się zebrania 
rodzicielskie, na których przedstawicie- 
le Kuratorjum wskazywali na potrzebę 
roztoczenia baczniejszej opieki nad mło 
dzieżą i wychowywania jej w duchu wy 
kluczającym nienawiść rasową. 

— Cukier dla dzieci w szkołach, Komitet 
do wałki z bezrobociem otrzyma w niedale- 
kiej przyszłości większą partję cukru, który 
będzie użyty na dokarmianie biednych dzie- 
ci w szkołach, ochronach, przedszkolach itd. 

Na jedno dziecko przypadnie 1 i ćwierć 
klg. cukru miesięcznie. 

AKADEMICKA 
— Członkowie Koła Rolników zebrani na 

ogólnem zebraniu Koła Rolników Stud. USB. 
uchwalają selidaryzować się z odezwą Rady 
Z.K,N. 

Zebranie wzywa Radę ZKN do opracowa 
nia rezolucji w duchu wzmiankowanej ode- 
zwy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XXVIII Posiedzenie Naukowe odbędzie się 
„wt środę dnia 25 listopada 1931 r. o godz. 
26 w sali własnej przy ulicy Zamkowej 24. 

Porządek dzienny: : 
1) odczytanie protokulu ostatniego po- 

siedzenia; 2) demonstracje chorych i prepa- 
ratów; 3) dr. T. Rostkowski: Postępy zwai- 
czania jaglicy w Wojewódzkie Wileńskiem. 
(Obserwacje kluiniczne); 4) dr. M. Mienicki: 
badania nad krzepliwością krwi u chorych 
kifowych z uwzględnieniem poziomu wapnia 
w surowicy, oraz grup krwi. 

— Odczyt totograficzny inż. M. Dederki. 
We środę dnia 25 bm. w łokalu Wil, T-wa 
Fotograficznego (ul. Ad. Mickiewicza 15 m. 
9) o godz. 7,30 wiecz odbędzie się nader 
interesujący odczyt z dziedziny  fotogratiki 
znanego artysty p. inż. Marjana Dederki z 
Warszawy. Wstęp bezpłatny: ; 

— Jutrzeįsza Šroda Litefacka bedzie уле 
czorem autorskim znanego powieściopisarza 
pedagoga Jerzego Ostrowskiego, autora 

książek o Brazylji, dzieł wychowawczych, 
oraz powieści: „Obok życia”, „Chorągiew 
na dachu', „Sztandar na. maszcie*, „Sobie- 
radek“,, „Cathangara“, „Kobuz“ i in. Autor 
odczyta szereg fragmentów drukowanych i 
rękopiśmiennych, obrazujących całość jego 
dotychczasowego dorobku literackiego. 

Wstęp dla członków zwyczajnych i człon 
ków — sympatyków bezpłatny, wprowadze 
ni goście płacą 1 zł. Początek o godz. 8.30 

wiecz, " 

*©800©0000000€6 
Trieury MAROTT'a 

Wialnie WICHTERLEGO 
DREVERA i „UNIA* 

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

siemienia Inianego 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

оо 
RÓŻNE 

— Poświęcenie Zakładu Badawczo- 
Leczniczego dla chorych. W niedzielę, 
dnia 22 b. m., otwarty został w spo- 
sób uroczysty i poświęcony w domu 
przy ulicy Połockiej 6, nowy Miejski 
Zakład Badawczo-Leczniczy dla Cho- 
rych na Raka. Poświęcenia dokonał ks. 
arcybiskup metropolita  Jałbrzykowski 
w asystencji ks. proboszcza Kretowi- 
cza, w obecności zastępującego p. wo- 
wojewodę p. wicewojewodę M. Jankow 
skiego, ks. biskupa dr. Bandurskiego, 
ks. biskupa Michalkiewicza, rektora 
U. S. B. prof. Januszkiewicza, przyby- 
łego z Warszawy wiceprezesa Polskie- 
go Komitetu Zwalczania Raka dr. Bro- 
nisława Wejnerta, prezesa Czerwonego 
Krzyża p. Ludwika Uniechowskiego, 
prof. Michejdy, naczelnika Rudzińskie- 
go, szefa sekcji zdrowia dr. Maleszew- 
skiego, kierownika Wydziału Opieki p. 
Majewskiego, licznego grona proieso- 
rów medycyny. 

Nowy zakład jest czwartą tego го- 
dzaju placówką w Polsce po Warsza- 
wie, Łodzi i Lwowie. Pozostaje pod kie 
rownictwem profesora U.S.B. dr. Kazi- 
mierza Pelczara. Instytucja, mogąca 
pomieścić narazie 40 chorych, posiada 
już swoje obserwatorjum  chemiczno- 
serologiczne i ma otrzymać również 
zakład rentgenowski. Powstanie swe 
zawdzięcza nowy zakład energicznej 
inicjatywie Wileńskiego Komitetu dla 

alki z Rakiem, pod prezesurą dyrek- 
tora Białasa, którego zastępcą jest 

Umożliwił powstanie 
zakładu rząd, przyczyniając się wydat- 
ną dotacją, dzięki zainteresowaniu się 
tą sprawią dyrektora departamentu służ 

    

  

by zdrowia Min. Spraw Wewn. dr. Pie- 
strzyńskiego, dalej wielkie ofiary po- 
niosło m. Wilno, 
i pokrywa koszta utrzymania chorych. 
Zasługą 

gdyż dało budynek 

jest to dr. Maleszewskiego, 
Niezwykle zabawni, jako podsta- szefa Sekcji Zdrowia Magistratu, któ- 

  

ь, eT. 

JÓZEF MARUSZKIN 
po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł 23 listopada 1931 r. w wieku lat 59. 

zwłok z domu żałoby przy ul. 
odbędzie się w środę 25 b. m. o godz. 9 m.30 rano do kościoła Serca Jezu- 
sowego, poczem odprawione zostanie nabożeństwo żałobne. 
Pogrzeb nastąpi tegoż dnia o godz. 4-tej popoł. na cmentarzu ŚŚ, Piotra i Pawła, 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół i zna- 

Eksportacja 

jomych pogrążeni w głębokim smutku 

L T 
ETe 

MAREK KOPEĆ 
jedyny synek Haliny i Józefa 

po ciężkich cierpieniach zmarł mając 
7 miesięcy w poniedziałek 23 listo- 
pada 1931 r. 

o czem zawiadamiają 

Rodzice i Rodzina 

— Komunikat Związku Pań Domu, Ża- 
wiadamiamy nasze członkinie, że członek za- 
rządu i przewodnicząca Poradni  Hygjenicz- 
nej pani dr, H. Murawska wygłosi w dn. 9 
bm. o godzinie 6, w Ośrodku Zdrowia, 
Wielka 46, pogadankę na temat: „Co każda 
kobięta i przyszła matka wiedzieć powinna”. 
Wstęp bezpłatny. 

— Akademickie Koło Łodzian w Wilnie, 
wespół z Polską Macierzą Szkolną Z, W., or- 
ganizuje bezpłatne kursy czytania i pisania 
dla analfabetów. 

Akademickie Koło Łodzian zwraca się z 
gorącym apelem do  światłego  społeczeń- 
stwa, aby zechciało poprzeć tą akcję, kieru- 
jąc znanych sobie analfabetów na uł. Turgiel 
ską 2 (łokal Polskiej Macierzy , Szkolnej), 
gdzie przyjmuje się zapisy codziennie od 6 
do 7 wieczorem, do końca listopada. 

— Zebranie Wojew. Komitetu Spi- 
soweg9. W dn. 23 bm., w gmachu Wo- 
jewództwa odbyło sie inauguracyjne 
zebranie Komitetu Spisowego na woj. 
Wileńskie. Po zagajeniu zebrania przez 
wicewojewodę Jankowskiego i po wy- 
słuchaniu referatu Komitetu Wojewódz 
kiego, radcy W. Piotrowicza, zebrani 
przedstawiciele różnych _ organizacyj 
społecznych oraz prasy szczegółowo 
omówili cele i zadania Komitetu. 

W wyniku dyskusji wyłoniono sze- 
reg projektów, zmierzających do spo- 
pularyzowania spisu ; usprawnienia ak 
cji spisowej. a 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Ostatnie przed- 

stawienie „Dnia październikowego". Dziś, dn. 
24 bm,, ukaże się nieodwołalnie pę raz ostat 
mi w sezonie wstrząsająca sztuka Kaisera 
„Dzień październikowy”, która ustępuje miej 
sca na afiszu jutrzejszej premjerze „Pana 
Geldhaba* Fredry. Chcąc umożliwić jaknaj- 
szerszym warstwom publiczności zapoznanie 
się z jednem z najwybitniejszych arcydzieł 
dramatrurgji współczesnej, dyrekcja wyzna- 
czyła na dzisiejsze przedstawienie „Dnia paź- 
dziernikowego” ceny o 50 proc. niższe od 
normalnych. 

Jutro premiera „Pana Geldhaba“ Fredry. 
— Jutrzejsza premjera w Lutni, — Jutro 

dnia 25 bm. Teatr Lutnia wystąpi z premierą 
„Pana Geldhaba“, jednej z najwspanialszych 
komedji Fredry, Świetną obsadę sztuki sta- 
nowią: pp. Bielecki, Budzyński; Czapliński, 
Loedl, Lubiakowski, Marecka, Milecki, Sko- 
limowski, Wasilewski, Wołłejko oraz Za- 
strzeżyński. Reżyserja spoczywa w rękach 
dyr. M. Szpakiewicza. юМа oprawa ze- 
NE stanowić- będzie harmonijne tło dla 
akcji. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś, dnia 
24 bm. i dni następnych „Lałka* Audrana, 
przepiękna komedja muzyczsa w insceniza- 
cji Wacława Radulskiego, 

СО RAJA W KINACH? 
Miejski: Władca karnawału. 
Heljos: Pociąg samobójców. 
Styłowy: Gorąca krew. 
Hollywood: Światła wielkiego miasta, 
Casino: Światła wielkiego miasta. 
Pan: Jej chłopczyk. 
Światowid: Messalina. 

  
  

PODZIĘKOWANIE 
„Rada Opieki Rodzicielskiej przy Gimn. 

Państw. im. Adama Mickiewicza w Wilnie 
w poczuciu miłego obowiązku, pozwala so- 
bie tą drogą złożyć najserdeczniejsze podzię- 
kowanie Pp. dyr, Szpakiewiczowi, prof. Bo- 
jakowskiemu, art.  Bandurskiej, Jasińskiej, 
Stanisławskiej, Mieleckiemu i Wyrwicz - Wi- 
chrowskiemu, za łaskawą pomoc i czynny 
współudział w urządzeniu Rewji-koncertu w 
dniu 7.11 rb., z której to dochód przeznaczo- 
no na opłaty szkolne niezamożnym uczniom. 

Żona, córki, synowie, zięć, wnuki i rodzina 

Wiwulskiego 2, m. 17 

  

DOOKOŁA WiECU 
AKADEMICKIEGO 

Zwołane przez Bratnią Pomoc konieren- 
cje porozumiewawcze przedstawicieli orga- 
nizacyj akademickich dotychczas nie dały wy 
ników dostatecznych do stworzenia  pia- 
szczyzn dyskusji na ewentualnym wiecu aka- 
demickim. Zarysowały się trzy kierunki głów 
ne. Dwa skrajne i jeden pośredni, który nie- 
ma wyraźnego oblicza, a raczej oscyluje po- 
między dwoma zasadniczemi, a wręcz sprze- 
cznemi. Legjon Młodych i Młodzież  Denio- 
kratyczna domagają się potępienia zajść, u- 
karania winnych, odrzucenia kryterjów asyt- 
metycznych przy przyjmowaniu na umiwer- 
sytet przedstawicieli narodowości, uważając 
za właściwszą 'drogą do wzmocnienia ele- 
mentu polskiego na wyższych -uczełniach dro 
ga rozbudowania funduszu  stypendjalnego. 
Młodzież Wszechpołska kategorycznie żąda 
umieszczenia w rezolucji dwit zasadniczych 
punktów: numerus  clausus i stwierdzenia 
przez rezolucję, że rozruchy zostały sprowo- 
kowane przez żydów, Ponieważ postawa de- 
legatów jwróży bezwzględną postawę ugru- 
powań na wiecu, więc nienia żadnych gwa- 
rancyj, że przebieg ew. wiecu będzie stał na 
poziomie spokoju i powagi. 

M. in. na ostatniej audjencji Rektor wy- 
surął zastrzeżenie co do celowości wiecu 
wrecz wyrażając przypuszczenie, że wiec Sy- 
tuację zaogni, niż przyczyni się do wyjaśnie- 
nia, 

Dziś, we wtorek w dalszym ciągu będą 
się odbywały konierencje. Ze swojej strony 
zwrócimy uwagę na to, że ew. wiec odbywał 
by się przy obecnym układzie faktów w ka- 
tegorjach wybitnie demagogicznych. Kilka 
kłamiiwych oszczerstw, „plotek* i osobistych 
wycieczek pod adresem groźniejszych w dy- 
skusji przeciwników, przy już znacznie co- 
prawda uspokojonem, ale jeszcze nie zrów- 
noważonem audytorjum uczyniłoby wręcz nie 
możliwą jakąkolwiek dyskusję. j. Zag. 
POETINIS DST OAZA 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Kradzież na kolei, Z niezamkniętego 

wagonu stacji towarowej Wilno, na szkodę 
Dyrekcji PKP, została dokonana kradzież 
farby wartości 100 zł. Farbę odnaleziono u 
Kolasińskiego Albina (Bracka 9), którego za- 

tr. zymano. 

— Awantura na Soljanikach, — 
W niedzielę wieczorem w jednym z domów 
schadzek przy ulicy Sofjamiki wynikło zaj- 
ście między przebywającymi tam „gośćmi”. 

1 W czasie bójki wkroczyła policja, która 
położyła kres zajścia, Aresztowano przytem . 
W. Wadziewicza (Nowooszmiańska 7) i N. 
Sieniewicza (Drucka 10). Zatrzymani twter- 
dzą, że zajście sprowokowali obecni ® Ю- 
kalu niejaki Owsiej Szapiro £ Lejba Sondo- 
wież. 

— Włamanie do sklepu, Do skłe- 
pu Pozyckiego Izydora (Jagiellońska 6) w 
nocy z dnia 21 na 22 bm. dostali się złodzieje 
i skradli gotówkę oraz artykuły spożywcze 
na ogólną sumę 350 zł. у 

— Skradl 60 golębi. Jablonskiemu Julja- 
nowi (Obozowa 12) w nocy z dnia 21 na 22 
bm. nieznani sprawcy skradli 60 sztuk go0- 
łębi wartości 300 zł. Ustalono, że kradzieży 
tej dokonali Saltyckj (Lwowska 33) i Cieśler 
Michał (Wiłkomierska 45), u których część 
gołębi podczas rewizji znaleziona. й 

— Zamach samobójczy, Giejbowa Zotja 
(Saraceński 6) w cełu pozbawienia się ży- 
cia wypiła esencji octowej. Pogotowie od-: 
wiozło desperatkę do szpitała Sawicz_w sta-; 
nie niezagrażającym Życiu, Przyczyna — 
nieporozumienia rodzinne, : 

‚ * — Fatalny upadek. Stankiewiczowa Ro- 
zalja (Tokarska 6), przechodząc uł. Poleską 
koło mostu Raduńskiego, poślizgnęła się i pa 
dając złamała prawą nogę. Lekarz Pogoto- 
wia odwi6zt Stankiewiczową do szpitala Sw, 
Jakóba. ; 

— Wybili szyby.  Miniker Izaak 
(Piwna 2) doniósł policji, że w dniu 21 bm. 
nieznani sprawcy wybili mu 4 szyby w oknie 
wartości 20 zł, W tymże dniu również przy 
ulicy Piwnej 2 wybito jedną szybę w miesz- 
kaniu Alperowicz Rozy, 

— Obława. Policja przeprowa- 
dziła wczoraj w nocy obławę na męty 
społeczne, W obławie wzięło udział 50 
policjantów. х ! 

Zatrzymano w różnych melinach 15 
osób ze świata przestępczego. 

  

REPREZE RZE OOZ ZZOZ CZA ZPR ZE TREO S 

Ucieczka kooperatysty - defraudanta 
WILNO. — Po zdeiraudowaniu większej 

Stuny pieniężnej zbiegł  najprawdopodobniej 
do Rosji Sow, kierownik kooperatywy „Zo- 

rza“ w Molodecznie J. Korabienik, 
Deiraudację „ujawniono  dopiero po #- 

cieczce Korabienika. 
  

wEŹ 

    

TYLKO WŁAŚCIWY NOŻYK: 

   

          
  

rzali lowelasi, byli K. Wyrwicz i J. Mo- ry wraz z kierownikiem Wydziału Opie 
ranowicz. ki p. Majewskim poświęcił nowej pla- 

cówce wiele starań i trudów. Nowy za- 
kład w ścisłych stosunkach z klinikami 
uniwersyteckiemi i szpitalami wileński- 
mi przyjmować będzie chorych z całej 
Wileńszczyzny. 
Na uroczystości inauguracyjnej 

syczno- pomysłowe dekoracje Makoj- aaa S 
pak oraz kierownictwo muzyczne Wł. kowski, ]. M. rektor Januszkiewicz, dr. 
mili do. par admi 2-4 Wejnert z Warszawy | prezes Komite- 
łego widowiska niejednokrotnie w cią- aš РУ JA UR R a” 
gu przedstawienia i po zakończeniu A o aoi arów, : у i 2 tak ogromne znaczenie dla nagrodzonego żywemi „Oklaskami- ‚ Ёзиеяо]%піг]ъэ’га i "Ga tea jak naj 

Michał Józefowicz. pomyślniejszego rozwoju. 

Słusznóść zmusza uznać, że WSZy- 
Scy: panowie, z L. Wołłejką, J. Lubia- 
kowskim, L. Detkowskim i W. Domań- 
skim na czele, oraz panie, w rolach epi 
zodycznych i postaciach lalek, jako też 
tańce układu Z. Karpińskiego i fanta- 

& 2 Užywanie nožykėw 
Gillette oszczędza 
czas i pieniądze.   Nożyk Gillette nowego typu nadaje się do wszystkich 

aparatów Gillette starego i nowego typu. - ‚ 
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Z SĄDÓW 
FINAL ZAMACHU NA P. EDMUNDA 

° KOWALSKIEGO 

Onegdaj przed IIl Wydziałem Karnym 
toczyła się sprawa o usiłowanie zabójstwa 

znanego w Wilnie właściciela restauracji ho- 

telu „Georges“ p. Edmunda Kowaiskiego. 
Stało się to w dniu 13-go listopada ub. r. 

Ф. Kowalski lustrując swoją kamienicę, mie- 
szczącą się przy ułicy Ad. Mickiewiczą 44, 
dowiedział się, że do jednego z  opuszczo- 

«ych mieszkań wprowadził się bez zgody 
- właściciela domu Józef Tabieński, znajomy 
poprzednich lokatorów, 

P. Kowalski w towarzystwie rządcy i dozor 
cy udał się na górę w celu wyświetlenia ca- 
łej sytuacji. 

Tabieński uznał za stosowne nie dawać 

żadnych wyjaśnień, có gorsza rzucił się na 

p. Kowalskiego, żądając natychmiastowego 

opuszczenia lokalu. Gdy właściciel domu od- 
mówił ; zażądał od p. Tabeńskiego wyjaśnień, 

osatni wyciągnął rewolwer i zaczął strzelać, 

Kowalski zaalarmował policję, która po 
przeprowadzeniu ogłędzin , miejsca zajścia 
znalazła na klatce schodowej corpus  delicti 
w postaci trzech łusek. 

Tabeński pociągnięty do odpowiedzialno- 
ści do winy się nie przyznał i wyjaśnił, że 
to nie on strzełał lecz Kowalski. 

Naoczni świadkowie zajścia zadali kłam 
tym twierdzeniom i w rezultacie Tabeński 

znalazł się na ławie oskarżonych. 
Na rozprawie zeznania świadków całkowi 

cie się pokryły z aktem oskarżenia. 

Po wysłuchaniu mów prokuratora Dow- 
bora i obrońcy K, Petrusewicza Sad udał się 

ma naradę. Po krótkiej przerwie został ogło- 

szony wyrok, na mocy którego Tabeński zo- 
stał skazany na zamknięcie w więzieniu, za- 

mieniający dom poprawy na_ przeciąg lat 

trzech. 

Tabeńskiego zaaresztowano do chwil: zło 
żenia kaucjj w wysokości 20,000 zł. 

SPORT 
OSTATNIE NOWINY SPORTOWE 

„‚ Jest zjawiskiem zupełnie zrozumiałem, że 
obecnie, na progu sezonu zimowego, ogólne 
zainteresowanie się sportowców koncentruje 
się na boksie i hokeju (o narciarstwie jeszcze 
zawcześnie mówić). Tak popułarne zawsze 
piłkarstwo zapada w: sen zimowy. 

W walkach ligowych mało nowego, Gar- 
barnia utrzymała się na czele. Pogoń zajmu- 
je drugie miejsce, a Lechja odchodzi na daw 
ne miejsce, do A-klasy. 

W niedzielę rozegrano szereg meczów: 
Legja warszawska ydkonała Warszaw.ankę 
1:2. Pogoń — Polonię 4:0, ŁKS zremisował 
z Cracovią 2:2. 

2 Ponadto gowa Garbarnia, będąc na go- 
ścinnych występach w Morawskiej Ostra- 
wie, pokonała Polonię (Karwina) 6:2 i kom- 
binowany zespół, Slovan — Słavia 3:2. 

Na Śląsku bawili płkarze niemieccy i zo- 
stali pokonani, Mistrz Śląska Opolskiego 09 
Bytom pokonany został przez Naprzód (wice 
mistrz A kl.) w stosunku 1:3, a Preussen, 

przez Ruch 

  

(Katowice) 2:4. 
Z nmowin bokserskich najważniejsza dła 

nas, bo najbliższa sercu — to zwycięstwo na 
szej reprezentacji w Białymstoku. * 

Wynik 12:2 świadczy wymownie o tem, 
że sport ten stoi' u nas znacznie wyżej. 

Pozatem z nowin bokserskich podać na- 
teży: definitywne odwołanie meczu Szwecja 
— Polska, walne zwycięstwo Polaka bokse- 
ra Rana nad b. mistrzem świata wagi piór- 
kowej L. Kaplanem. Ran zwyciężył przez 
nokaut o pierwszej rundzie i zwycięstwo 
repr. Warszawy nad repr. Łodzi 10:6. 

W hokeju: Kraków pokonał Katowice 2:0. 
Mecz ten.odbył się na sztucznym torze w 
Katowicach. Pozatem ustałony został pro- 
gram międzynarodowy zawodów naszych 
hokeistów. Do sprawy tej powrócimy  jesz- 
cze. (t) 

Wilcze zęby 
DO OGÓŁU POLSKIEJ MŁODZIEŻY 

ха AKADEMICKIEJ U.S.B. 
+ Główny Urząd. Statystyczny zwrócił się 

do Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży Aka 
_ demickiej USB, jako do organizacji, obejmu 

i 

iącej cała młodzież uczelni z gorącą prośbą 
jak najwyższego poparcia akcji spisowej na 
terenie województwa wileńskiego przez zor- 
_ganizowanię, wśród ogółu członków Bratniej 
Pomocy szerokiej propagandy w kierunku 

„Kto był mordercą? 
Skierował się ku drzwiom, ale za 

chwiał się i ledwie nie upadł. Ruchem 
instynktownym. podtrzymałam go i po- 

 sadziłam na kanapce. 
— Szalony! Czy chce pan zostawić 

. wszędzie za sobą ślady krwi? 
Tym razem nie sprzeciwiał się i 

pozwolił opatrzeć ranę. 
— No, gotowe. Teraz może zechce 

pan wytłumaczyć, co to wszystko zna- 

  

| czy? 

— Bardzo żałuję, ale nie mogę za 
dowolnić pani ciekawości. 

— Dlaczego? 
— Jeśli chcesz, żeby wiatry roznio- 

sły twoją tajemnicę, powierz ją kobie- 
cie. 

— Pan przypuszcza, że nie jestem 
zdolna utrzymać tajemnicę? 

— Nie przypuszczam, ale wiem! 
Wstał z kanapy: 
— A więc mogę opowiedzieć wszy 

stkim o tem, co zaszło dziś w nocy? 
„.  — Proszę! — rzucił zimno przez 
zęby. 

— Jak pan śmie mówić tak do 
mnie! — krzyknęłam, nie panując już 
nad gniewem. 

_ Staliśmy naprzeciw siebie z zacię- 
- tym wyrazem dwóch wrogów. Po raz 

pierwszy przyjrzałam się mu uważnie: 
miał ciemne, krótko ostrzyżone włosy, 
dużą bliznę na opalonej szyi i szare 0- 
czy, patrzące drwiąco i nienawistnie. 
To był niebezpieczny człowiek. 

— Pan nie podziękował mi nawet 
za to, że uratowałam mu życie! — 

    

wydawca Stanisiaw Mackiewicz, 

chętnego i rychłego zgłaszania się w charak 
terze komisarzy spisowych i czynnego współ 
udziału z władzami spisowemi. 

Ponieważ spis grudniowy organizowany 
w warunkach bardzo niesprzyjających, opar 
ty o honorową współpracę komisarzy, stano 
wi niejako sprawdzian poczucia obywatel 
skiego i sprężystości organizacyjnej nasze 
go społeczeństwa, zarząd Bratniej Pomocy 
Pol. Młodz. Akadem. USB w Wilnie postano 
wił ebrać wszystkich członków i dać dowód 
że młodzież wyższych ucze!ni gotowa jest 
nawet w tak ciężkich obecnie warunkach do 
bezinteresownej pracy dla dobra państwa 
Każdy z kol. kol. czołnków Bratniej Pomo- 
cy, chcący korzystać z jakichkolwiek świad 
czeń, musi dać dowód, że brał udział w 
akcji spisowej w dniach 8, 9, 10 : 11 grud 
nia 1931 roku. 

Koł. kol. którzy nie będą brali udziału w 
akcji spisowej bez* podania dostatecznych 
dowodów, nie mogą liczyć na żadne świad 
czenia Bratniej Pomocy, Wszystkim kol, kol. 
biorącym udział .w spisie ludności przyznana 
będzie państwowa odznaka honorowa „Za 
ofiarną pracę”. 

Zgłoszenia kol. kol. przyjmuje  sekreta- 
rjat generalny Bratniej Pomocy w godzinach 
13 — 14, i 19 — 21 (ulica Wiełka 24). 

Ze wzgiędu na to,żekurs dla młodszych 
komisarzy spisowych rozpocznie się 24 b.m. 
— należy zgłaszać się jak najwcześniej, aby 
wziąć udział w organizowanym kursie przed 
przystąpieniem do spisu ludności. 

Radjo wileńskie 
WTOREK, DNIA 24 LISTOPADA 
11,40 Komunikaty z Warszawy. 
13,35 Transmisja z Warszawy. — Radjo 

wy Uniwersytet Ludowo-Robotniczy (po- 
gadanka i muzyka). 

15,20 Giełda z Warszawy. 
16,20 „Psychologja szkoły” — odczyt z 

Krakowa wygłosi dr. Józef Reiss. 
16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 
16,50 Utwory Chopina (płyty). 
17,10 „James Clerc Maxwell, duchowy 

twórca radjotechniki* —- (w stulecie uro- 
dzin) — odczyt wygłosi ze Lwowa prof. dr. 
T. Malarski. 

17,35 Mikrofon w Bazarze Przemysłu Lu- 
dowego w Wilnie. Reportaż prowadz: Halina 
Hohendlingerówna. 

18,00 Koncert z Warszawy. 
19,20 „Wilhelm Feldman — znakomity 

polski krytyk* — odczyt wygłosi Wiktor Pio 
trowicz. 

20,00 Feljeton z Waszawy. — „Król - 
bohater" — wygłosi Maciej Gruszczyński, 

20,15 Operetka z Warszawy — „Księż- 
na Chicago“ — E. Kalmana (w przerwie 
skrzynka techniczna z Warszawy). 

Giełda Warszawska 
1 dnia 23 listopada 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

  

Dolary 889 — 891 — 8,87 
Gdańsk 173,60 — 174,03 — 17317 
Holandja 358,55 — 35945 — 357,65 
Londyn 32,08 — 32,76 — 32,68 
N.-York kabel 8,928 — 8,948 — 8,908 

Paryż 34,92 — 35,01 — 34/3 
Praga 2642 — 2648 — 26.36 
Szwajcarja 17814 — 17357 — 172,71 
Berlin w obrotach pryw. 2 1,05 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. pożyczka budowlana 31,75 
4 proc. pożyczka inwestycyjna 78,75 

T» sama seryjna 85,— 
5 proc, konwersyjna 41,75 
6 proc. dolarowa 61 
4 proc. pożyczka premjowa dol. 42,75 

Ofiary 
Zamiast kwiatów na grób śp. Jadwigi 

Turkułtowej na najbiedniejszych do dyspo-, 
zycji I oddziału Tow. Pań Miłosierdzia św. 
Wincentego a Pauło składają Wanda i Bru- 
non Bochwicowie 20 złotych. 

Zamiast kwiatów na grób śp. Jadwigi 
Turkułłowej, składają Marja i Edmund Stro- 
mengerowie, na Żłobe im. Marji zł, 20. 

J. S. i S. P, dla wyeksmitowanego podo- 
ficera rezerwy Zi. 10, 

Pozostalę po kupnie wianka na grób śp. 
inż, Jana Grądzniego, 40 zł. 70 gr., zebrane 
przez kolegów i współpracowników W-fu 
Mechanicznego Dyr. Wil. przekazują się do 
uznania Redakcji dla najbiedniejszych, 

OT 

— 32, 

Hurtowy Skład papieru i materjałów piśmiennych 

  

SŁOW O 

  
SAR EA 

LINOTYP 
chcemy nabyć. 

Chętnie używany, lecz w dobrym 
stanie Wiadomość w Administracji 

„SLOWA“ 

: „* 
L.-ygdakdajej o! Ja Eoleefiy Ы 

Pianina firm „ERARD 

„Lbettiegi,<.A Fibiger" 
uznane za najlepsze w 

kraju. Sprzedaje na raty 
i odnajmuję. 

Kijowska 4. H. Abelow. 

KLINIKA 
chorób skórnych I wenerycz- 

nych U. 5. B. na Antokolu 
udziela bezpłatnie porad be:robotnym od 
godz. 9—12 p. w zakresie swej specjalności. 

| WINA KRAJOWE 
STARE — LEŻAŁE — MOCNE 

POLECA WYTWÓRNIA 

M. Oomozowki 
Wilno, Kazimierzowski 9. 

Żądać wszędzie. 
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Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX 
rewiru Konstanty Karmelitow zamieszkały w 
Wilnie przy ul. Gimnazjalnej 6—14 na zasa- 
dzie art. 1030 U. P. C. podaje do wiadomoś- 
ci publicznej, że w dniu 1 grudnia 1931 ro- 
ku od godziny 10 rano w Wilnie przy ul. 
Kalwaryjskiej 1 odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji należącego do Stanisława Strazewski go 
majątku ruchomego składającego się z szał, 
bieliźniarki, kredensów, stołów, otomany, - 
ster-tremo, patełonu. maszyny do szycia, 
6-ciu krzeseł i t. p. oszacowanych na snmę 
3500 złotych, na zaspokojenie pretensyj Jó- 
zeta Kiefiszka, K. Berensztejna, Centralnego 
Banku Ludowego, D. Brojdy i f-my bracia 
Wajnberg w sumie zł 3.648 gr. 50 z proc. i 
kosztami. 

Opis rzeczy i szacunek takowych przej- 
rzany być może w dniu licytacji zgodnie z 
art. 1046 U* P. C. 

Komornik Sądowy K. Karmelitow. 

CERRO NEA 

l. EKARZE I 

DOKTOR | 
Blumowicz 
choroby weneryczne 
tkótne | mocropiciowe —- 

WIELKA M WOROWNEZZZ YA OONIREAONEKOI 

8 5782 ĮAkuszerkiį 
E LLA S A 

Dr. Kenigsberg 
choroby skėrne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 
tal. 10-90, 

Od 9—12 | 4—8 

  

  

AKUSZERKA DOKTOR MED. AL 

HAURYŁKIEWICZOWA SMIREO SKA przeprowadziła się nl, 
przyjmuje od 11—12 Zamkows 3 m. 3. Ge- 

iod 5—6. binet kosmetyczny, n* 
Choroby skórne, lecze- suwa zmarszczki, piegi, 
nie włosów, kosmetyka wąęry, łupież, brodaw- 
lekarska i operacje ko- ki, kurzajki, wypadanie 

smetyczne, Wilno, włosów 
Wileńska 33, m. 1. ———————   

ъ 

Spółka Akcyjna „PAPIER” 
* WILNO, UL. ZAWALNA 13, Tel. 501. 

"POLECA ARTYKUŁY OPAKUNKOWE: 

Papier pakowy w różnych gatunkach 

Szpagat 

® 
powiedziałam, z udanem oburzeniem. 

Cios był dobrze wymierzony. Nie- 
znajomy drgnął. Widocznie przykrą 
mu była świadomość, że zawdzięcza 
mi życie. 

Tem lepiej! Sprawiało mi to przy- 
jjemność, że mogłam go poniżyć į upo> 
korzyć. Nigdy nie miałam takiej ocho- 
ty dokuczyć komuś, jak właśnie jemu. 

— Szkoda, że pani to uczyniła! — 
mruknął. — Lepiejby mi było nie żyć! 
Wtedy przynajmniej skończyłoby się 
to wszystko. / 

‚ — W každym razie uwažam pana 
za swego dłużnika. Nie może mi pan 
zaprzeczyć. Zawdzięcza mi pan życie 
i czekąm podziękowania. 

Gdyby wzrok ludzki mógł zabijać, 
byłabym już martwa. Dziwny nieznajo 
my odwrócił się arogancko i na progu 
dopiero zatrzymał się, mówiąc „przez 
ramię: 

— Dziękować pani nie będę. Ani 
dziś, ani później. Ale uważam się za 
pani „dłużnika. Kiedyś odwdzięczę się 
pani. # т 

Odszedł, pozostawiając mnie stoją- 
cą na środku kajuty, z zaciśniętemi pię 
ściami, napróżno usiłującą opanować 
wściekle bijące serce. 

ROZDZIAŁ XI. 
PODEJRZENIA 

Reszta nocy minęła zupełnie spo- 
kojnie. Zjadłam śniadanie w łóżku i 
wstałam późno. Kiedy wyszłam na po- 
kład, Klara Bler zawołała mnie: 

› — Dzień dobry, cyganeczko, pro- 
szę usiąść koło mnie. Czy pani źle 
spała? | 

  

Torebki 

Bibułka, serwetki i inne 

ci iii 

— Dlaczego pani nazywa mnie cy- 
ganką? 

— Nie wiem, pani jest podobna do 
cyganki. Czy panią to obraża? Prze- 
zwałam tak panią od pierwszej chwili 
spotkania. Ma pani w sobie coś odręb 
nego, coś, co różni panią od innych lu- 
dzi. Słowem, na ostatku widzę tylko 
dwie osoby, które mnie nie nudzą: pa- 
nią i pułkownika Rice'a. 

— [I mnie pociągnęło do pani od- 
razu, kiedy panią zobaczyłam, — za- 
pewniłam szczerze, — Pani wybaczy 
mi, że to wygląda na pochlebstwo, ale 
wydała mi się pani wcieleniem najsub- 
telniejszej kultury, tego, co jest najlep- 
'sze w Anglii... 

— Bardzo to miło powiedziane!— 
zauważyła obojętnie Klara Bler. — 
Ale niech mi pani opowie o sobie, cy- 
ganeczko! Poco jedzie pani do Połu- 
dniowej Afryki? 

Opowiedziałam jej, kim był mój oj 
ciec. 

— Pani jest córką Karola Bedding 
felda? O, ja wiedziałam, że pani oka- 
że się czemś w tym rodzaju, a nie zwy 
kłą, szarą prowińcjonalną panieneczką, 
Więc jedzie pani szukać przedpotopo- 
we czaszki? 

— Być może, — odpowiedziałam 
wymijająco. — Mam rozmaite plany. 

— Boże, cóż za tajemniczość! Ale' 
pani ma bardzo zmęczone oczy! Pani 
musiała źle spać? A ja przespałam 
dwanaście godzin, jak zabita. Ale w 
nocy głupi służący obudził mnie, od- 
dając rolkę filmów, którą wczoraj zgu 
biłam. A zrobił to, na domiar złego, w 
zadziwiająco melodramatyczny sposób: 

    
сса 

ynie Rydawniony 

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
NMrtrahramok > 4 

Od poniedziałku 23 b. m. godz. 4, 6, 8 i 10. 

„WŁADCA KARNAWAŁU: g W roli głównej. 
HARRY LIEDTKE 

Nad program: Małpie awantury i Tygodn. P. T. A. 
Koncert. orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. Ceny Miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czynna od g. 3.30do 10 w 

  

Dźwiękowy 

KINO-TEATE 

„HELIO S“ 
al. WILENSKA 32. 

Tel. 926. 

Czołowy przebój 
prod. franc. 1932 r. 

orge Colin. 

ĄG SA 
Na 1-szy seans; balkon 60 gr., 

Premjera! Arcydzieło jakiego jeszcze nie było! Nowa era w kinematcgrałjil Największa sensacja dnia! 

POCGI 
Najpotężn. o największem napięciu tilm jaki dotychczas pokazywano. Niebywały temai! Genjalny twór mistrza 
Edmunda Grevilie. W rol. gł. najwybitniejsi artyś.i s.eny peryskiej: Wanda Greville, Bianche Bernis i Ge- 

Atrakcje dźwiękowe. 

KOBÓJCÓW 
parter 1 zł. па pozost. sesnse od 80 gr 

Docz. o godz 4,6 8 i 10.15. 

  

Dźwiękowe kino 

„Hollywood“ 

„Świa 
  CHARLIE CHAPLIN 

О х1 ! 
Wielki triumt stolic całej kuli ziemskiej! 

stworzył dzieło, któremu żadne dotych- 
czasowe efekty kinematograficzne dorównać nie mogą. 

tła wielkiego miasta” 

Dźwiękowe kino 

„CASINO   

W roli głównej: Scenarjusz: Muzyka: Realizacja: CHARLIE CHAPLIN. Tragedja, która wzbudza Śmiect! Dramat, na którym się nie 
płacze! Nad program atrakcje dźwiękowe. Na l-szy seans ceny zniż: ne. Pocz. o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

  

Dźwiękowy 

Kino-Teatr 

„P AN“ 
ul, Wielka 42. 

P-tęga uczuć matki i piekło udręczeń, przez które brnie porzucona przez męża žona — matka, 

Dziś! Wielki sukces kinematografji czechosłow ackiej! 100 proc. dźwiękowe ercydzieło mówione po czesku 

„JEJ CHŁOPCZYK” eieśń życia) 
W roli głównej 

genjalny 8-mio letni malec Jaś Feher, syn znanej artystki Megdy Sonji i słynnego reżysera filmowego Fryde- 
ryka Fehera. W filmie bierze ud'iał słynny czeski solista skrzypek JAROSŁAW KOCIAN, który w obrazie tym 
daje wspaniały koncert gry. Film w wersji czeskiej, dla wszystkich zrozumiały, Nad prcgram; Dodatek Pathe. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 1030, w dnie świąt o godz. 2-ej. Ceny od 40 gr. 
  

  

KINO 
„SWIATOWID“ 

Mickiewicza 9.   
„„BAESSALINAĄ““ 

Już wkrótce założenie świetuej aparatury dźwiękowej LU 
Na otwarcie rewelacyjny dramat dźwiękowy „Poganin Anons: 

Dziś! Dawno oczekiwany największy film świ.ta 

2 serje razem. 

„Hejnał*. 

Majestatyczna wizja krwawej epoki Panowania Rzymskiego. 

  

AFIETAME MOZ MEEAMANE TAMA El wo AS 

edwabiu g | Czapki wełniane wiązane 
berety wełniane, pończochy wełna z jedwabiem, 

najładniejsze sweterki poleca 

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 

Frenciszka Frliczki 

  

Skład sukna, manufaktury 
; ” 

A J BA i ВНО J 4 0 B R Y N 5 K | OBWIESZCZENIE a 

WILNO, NIEMIECKA 

Sprzedaż 

LoWATÓW WdOrt 
IR 

KOŚMEĆ | 

  

1 lub 2 pokoje 
umeblowane, z niekrę* 
pującem wejściem, za- 

GABI N ET raz do wynajęcia. Mi- 
ckiewicza 22 m. 58, 

Racjonalnej _ Na miejscu obiady. 
kosmetyki -— R 

łeczniczeł 2 mieszkania 
WILNO, 2 8 pokoi i 4 pokoi ze 

Mickiewicza 31—4 wszeikiemi wygodami 

    

kobiecą nowoczesnemi, wanna 

Urod konserwy- 1a miejscu do wyna- 
je, dosko- )ęcia. Wilno, ul. Sło- 

nali, odświeża usuwa Wackiego 17. 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy. 
Masaż ciałz, elektrycz- 
ny, wyszczuplający (pa- 
nie). Natryski „Hormo- 
na* według prot. Spuh- 
la. Wypadanie włosów, 
łupież. Indywidualne 
dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostat- 
nie zdobycie kosmety= 

ki racjonalnej, MORI 
Codziennie od g.10—8 в — 

w.z.p.«. lekarzowi 
„ lub inżynierowi pokoje 

Josa'*=. ‘ frontowe z utrzym. lub 
bez i z korzystaniem 

zmarszczki, wągry, bre- z salonu. 
dawkii kurzajki usewa _ Zarzecze 16—17. 
Gabinet 

Kosmetyki © 2 dIG Po k ó Leczniczej 
J. Hryniewiczewej. bardzo ładnie umeblo- 
al. WIELKA 26 18 ma9, WANY; telefon, lazienka, 

: 4-7 parter do wynajęcia, 
Przyj. w g. 10-11 4-7 Ofiarna 4 m. 1, tel 14-78 

W. Z. P. 88, —. 

Mieszkanie 
róg Witoldowej i Gro= 
dzkiej 2 (obok Polskie- 
go Radja), na parterze z 
5 pokoi, kuchni, pokój 
dla słnżącej i łazienki 
do odnajęcia od zaraz 
na dogodnych warun- 

kach. 
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wsunął rękę przez iluminator i rzucił 
rolkę na środek kajuty. Pani rozumie, 
jak się przestraszyłam!. Byłam pewna, 
że rzucono we mnie bombę! 

— Oto pani pułkownik, — powie- 
działam, widząc zbliżającego się, smuk 
łego „rodezjańczyka”. 

— Dlaczego „mój”*? Pani podoba 
mu się o wiele więcej, niż rozumie to 
pani, cyganeczko! 

— Ach, zapomniałam szalu, — ze 
rwałam się z miejsca, — przepraszam 
—ja zaraz wrócę. 

Wymyśliłam ten głupi pretekst, а- 
by móc się ulotnić. Nie wiem dlaczego. 
towarzystwo pułkownika odbierało mi 
pewność siebie. Należał do kategorii 
ludzi, którzy onieśmielali mnie. 

Wbiegłam do kajuty i otworzyłam 
walizkę, szukając szala, ale zauważy- 

łam odrazu, że ktoś rewidował moje 
rzeczy. Kto i w jakim celu? Komu po- 
trzebny był przegląd moich fatałasz- 
ków? Kim był mój nieznajomy, które- 
go ratowałam w nocy? 4 

Nie spotkałam go ani razu na po- 
kałdzie, ani w jadalni, ani też w salo- 
nie. Czy był to pasażer, czy ktoś z o- 
sady statku? Kto mógł go ranić i w 
jakim celu? Dlaczego wpadł, ucieka- 
jąc, właśnie do n-ru 17-go? 

Doprawdy na okręcie „Kilmorden 
Castle" zaczynały się dziać rzeczy nie 

zwykłe! ‚ 
Przeglądnęłam w myśli wszystkich 

panów, którzy mogliby wydać się po- 
dejrzanymi. Nieznajomego narazie nie 
liczyłam, bo miałam nadzieję, że jed- 
nak uda mi się dowiedzieć o nim cze- 
Sok ?szym czasie. 
ŻON) \ 

„Stowo“. `   

po niebywale 
zniżonych cenach 

KE PG E R IB Ba ši eisi 

    

i jedwabiu 

31. 

МО 

  

ВМН Wilno, 

RÓŻNE 

  

    
     

osobę, a także palto 
damskie jesienne. Kasz- 
tanowa 7 m. 1a, w godz. 
tylko 9—10 rano i 3—4 

Zdolna 
bieliźniarka przyjmuje 
zamówienia, Wykony- || Pa PE 
wa hafty, modne siatki "e a go 
i wszelkie ręczne robo= Fortepjan 
ty. Ceny nizkie. Wy» 
konanie staranne. Kal- 
waryjska 12 m. 34 w, 

do sprzedania. Siera- 
kowskiego 21 m. 3. 

  

podwórza  "|6DBIORNIKI 
ZŁA : мп.-‹}›\иьв 

głosniki, słuchawki 
t a. podyapkejna ! lampy katodowe 
roterki, żelazka,pie- || marki Telefunken w cyki i inne elektry- 
czne aparaiy dla go- 
spodarstwa  domo- 
weże wyrobu Sie- || 
mensa, Ceny tsbry- 
czne. Firma Jan Sa- 
łasiński, Wiino, Wi- 

leńska 25, tel. 19-01 | 

lirmie Jan Sałasiń 
ski, Wilno, Wileńska 

25, tel. 19-01 

Pianino 
do sprzedania. Jagiel- 

lońska 3 m. 27. 

  

  

  

й p Dębowe I so$z0Wz 
słupy “la ogrodze- 
nia, teletonėw, klo- 
ce i brusy budul- 
cowe, deski. Ceny; 
niskie. Budowa do- ||| nia kosztów opako- 
mów ze swego Mma-.|| wania i przesyłki, 
terjału. Wacław Ja- | Firma Jan Salasin- 
nowicz. Zamkowa || ski Wilno, Wileńska 

  

BATERJE 
ANODOWE 

(radjowe) — zawsze 
świeże. Ceny łabry- 
czne. Na prowincję 
wysyła beż dolicza-     

K. DĄ 
  

  

DO SPRZEDANIA Oszczędności 
| futro damskie na l sach, swoje złote 1 dolary | my bezpłatnie, z bez 

umowna @ * dobrym stan e, Od-ujoknj na wysokie | pieczenie zupełne. 
powiednie na LĘŻSZĄ pprocentowanie. Go | MAJĄTKI, folwarki, 

  16 m. 3. 25, tei 19-01. 
  

1. Sir Eustachy Pedler, był właści- 
cielem willi, w której zamordowano 
piekną nieznajomą. Obecność jego na 
okręcie wydawała mi się nader podej- 
rzaną. 

2. Pedgett, sekretarz, o twarzy za- 
wodowego mordercy, dobijający się 
tak gwałtownie o kajutę nr. 17. (Trze 
ba wyjaśnić, czy on rzeczywiście był 
z sir Eustachym w Cannes). 

3. Misjonarz „Chichester, — przeciw 
ko niemu przemawiał tylko upór, z ja 
kim domagał się kajuty nr. 17. Ale 
mogło to wypływać jedynie z wrodzo- 
nego uporu. 

W każdym razie postanowiłam za- 
wrzeć z nim bliższą znajomość. Po 

przeprowadzeniu powyższego bilansu, 
znajomości, zawiązałam szal na głowę 
i pośpiesznie udałam się na pokład. 
Pierwsze moje kroki były nader po- 
myślne: misjonarz siedział przy stoli- 
ku i pił herbatę, Zwróciłam się do nie- 
go z:najsłodszym uśmiechem, na jaki 
stać mię było. ‚ 

— Мат nadzieję, że ojciec nie 
gniewa się na mnie za mój upór wcza 
rajszy? 

— Dobry chrześcijanin powinien 
umieć przebaczać, — odpowiedział 
chłodno pastor. 

— Czy to jest pierwsza podróż oj- 
ca do Afryki? 

— Do Afryki Południowej, tak. Ale 
w Centralnej Afryce spędziłem dwa la 
ta wśród kannibalów. 

— Ach, to ciekawe! Dlaczego oni 
księdza nie zjedli? ' 
— Nie można mówić tak lekkomyśl 

    

    

  

    

Zamkowa 9, tel. 6 46. 

PIANINA,FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE i ZAGRANICZNE 
TYLKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ _ WYNAJĘCIE 

BROWSK 
ui. Niemiecka 3, m. 6. 

pz 

GOTÓWKĘ Iokvje- 

działki, place przy 
minimalnej gotówce 
DOMY dochodo- 
we, osobniaczki z 
ogrodami od 6.000 
złotych. 
PŁYNY, dzierżawy 

tówka twoja jest zahe. 
zpieczona złotem, tre 
brem i drogiemi Eamie- 
niami.Wil. Tow. Handl. 
Zastawowe (LOM 
BARD) Piac Katedralny 
Biskupia 12 Wydaje 
pożyczki pod zastaw 
złota, srebra, brylan- | Dom H. K. „Za- 
tów, inter, i i. p. —ż | chęta“ Mickiewl. 

— сга 1, tel. 9 05. 

Akumulatory 
ładuje tachowc, Be2- 
płaine zabieranie i 
odnoszenie do do- 
mow. Firma Jan Sa- 
łasiński, Wilno, Wi 
leńska 25.tel. 19-01. 

"Okazyjnie 
Palta zimowe damskie 
i męskie, garnitury, sn- 
kienki. różne futra, ko 
żuchy, skórki tutrzane, 
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 dowód tożsamości ko- 
trwałe, serwis angielski, nia wyd. przez Staro- 
maszyny do szycia i stwo Wil.-Trockie za 
pisania, pianina i for- N-rem 523020. unie- 
tepjany, 2 motory ele- ważnia się 
KIA PLO: FC аи 
mo'ocykle,teodolit,bry- 
lanty, zegarki i wiele Zgubiony 
różnych, pozostałych zindeks Nr. 4988 wyd. 
licytacji łantów sprze- przez Wydział Prawny 
daje |(OMBARD ©. S. B. ua imię Józe- 

fa Prokopczuka unie- 
Biskupia 12. ważnia się, 

  

  

      
  

nie o świętych rzeczach, miss Bedding 
feld! 

— Nie wiedziałam, że kannibalo- 
wie są dla księdza święci! 

Zdaje się, że w istocie Chichester 
był idealnym misjonarzem. Przypom- 
nieli mi się znajomi duchawni prowin- 
cjonalni. Żaden z nich, nie posiadał tej 
dozy dobrotliwości. Ale w jaki sposób 
mogł on spędzić dwa lata w Afryce 
Centralnej, zachowując białą cerę? 

To dziwne. A przytem robił wraże- 
nie solidnego, spokojnego człowieka... 
zbyt spokojnego!.. Jednak miał w so 
bie coś z operetkowego misjonarza... 

W tym czasie Eustachy Pedler, mi 
jając nas, nachylił się i podniósł jakąś 
kartkę z podłogi. 

— Pan to zgubił. 

Odszedł, nie zatrzymując się, nie 
zauważył nawet, jakie wrażenie zrobi- 
ło to na Chichesterze. 

Ale ja zauważyłam doskonale: mi- 
sjonarz pozieleniał i wsunął kartkę do 
kieszeni. | ; 

— To... kazanie... które przygoto- 
wałem, — tłumaczył się z nieszczerym 
uśmiechem. Ta lsd 

Kazanie! Nie, p. Chichester nie stai 
na wysokości zadania. Jaka szkoda, 
że papierek znalazł sir Eustachy Ped- 
ler, a nie ja! 

Po śniadaniu podeszłam do Klary 
Bler, która piła kawę w towarzystwie 

sir Eustachego Pedlera. Rozmawiali o 
Włoszech. 

0. ©. N.) 
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