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OSZYSCY nie zdali egzaminu 
Gdy myślę o współczesnych roz- 

ruchach antysemickich w Uniwersyte- 

tach naszych, zawsze przychodzę do 

przekonania, że są one niezdaniem eg- 

zaminu politycznego i moralnego na- 

szej młodzieży akademickiej; niezda- 

niem też egzaminu politycznego i о- 

bywatelskiego przez młodzież żydow- 

ską i żydów w Polsce wogóle. Niezda* 
niem egzaminu z wpływów  umysto- 

wych i moralnych profesorów naszych 

Uniwersytetów; wkońcu niezdaniem 

egzaminu naszej administracji i policji 

ze sprawności. 

W Wilnie odbyły się rozruchy an- 

tysemickie na Uniwersytecie dlatego, 

że się odbyły w Warszawie, w Warsza 

wie dlatego, że się odbyły w Krako- 

wie, w Krakowie dlatego, że o trupie 

kości pogryzła się młodzież aryjsko- 

semicka. Przypuśćmy, że w Krakowie 

brakowało trupów żydowskich w. pro- 

sektorjach; lecz z tej,. względnie dreb- 

nej okoliczności, czyż można zaogniać 

stosunki między obywatelami jednego 

Państwa? Pod skrzydłami Orła Polskie 
go muszą znaleźć opiekę wszyscy oby- 

watele polskiego Państwa, niewystępu 

jący przeciwko niemu, Wiemy, że przy 

wykuwaniu mieczem granic naszego 

Państwa mieliśmy przeciwko sobie i we 

ye» Lwowie i w Wilnie Żydów. Zrozuma- 

łym był odruch antysemityzmu w wy- 

zwolonem od Ukraińców Lwowie, któ- 
rym Żydzi sekundowali. Z uznaniem 

możemy wspomnieć, że w wyzwolo- 

nem z pod nawały bolszewickiej Wil- 
nie nie doszło do krwawej rozprawy z 

Żydami. Wiemy, że międzynarodowe 
żydostwo po wojnie światowej praco- 

wało nad pomniejszeniem Polski. Wpły 

wy jego były znaczne. W pewnej mie- 

rze nam zaszkodziły, jednak nie osiąg- 

nęły swych celów. Jesteśmy zwycięz- 

cami i jako tacy wyciągnęliśmy rękę 

do zwyciężonych. 

Nasza Konstytucja zapewnia rów- 

nouprawnienie wszystkim obywatelom 

bez względu na wyznanie i pochodze- 

nie. To jej postanowienie nie jest 

czemś przypadkowem, jest zgodnem z 

obyczajami politycznemi wieku. Może- 

my reformować Konstytucję, lecz ten 

jej postulat pozostanie nienaruszalny. 

Powzięliśmy też pewne zobowiązania 

wobec Ligi Narodów, mamy poważne 

| Hdopoty międzynarodowe: i mobilizowa- 

nie przeciwko Polsce prasy międzyna- 

rodowej, w której Żydzi odegrywają ro- 

| lę, jest dla nas tylko szkodliwem. Są 

| / ta wszystko elementarne rzeczy i. nie- 

, zdawanie sobie z nich sprawy przez 

naszą młodzież akademicką, występu- 

jącą z postulatem usunięcia Żydów z 

Uniwersytetów, świadczy tylko o tem, 

że poziom politycznej Świadomości 

wśród tej młodzieży jest nikły, brakuje 

jej rozumienia współczesnych stosun- 
ków politycznych. Dowodzi to złego 
stanu naszego szkołnictwa średniego i 

| poważne braki naszych fakultetów pra- 

| wa i humanistyki. 

_Rozruchy antysemickie na Uniwer- 

sytetach dowodzą, że w żadnym z na- 

szych Uniwersytetów nie mamy profe- 

sorów, którzy swemi: umysłem, wie- 

dzą i sercem owładnęli młodzieżą. Zro 
zumiałem to jest w tej wielkiej maszy- 

_ nie egzaminów i dyplomów, jakim jest 
Uniwersytet Warszawski, gdzie istnie- 
je anormalny stosunek liczebny między 

| ilością profesorów a słuchaczy. Na U- 

niwersytetach prowincjonalnych po- 
winno byłoby być lepiej, lecz i one 

wykazały brak wpływu grona profe- 

sorskiego na słuchaczy. 

Teraz co do słuchaczy żydów. Ma 
ją oni przesadne pojęcie o sile żydo- 
Stwa i słabości Polski, zapominają, że 
w ostatnich latach kilkunastu nagroma- 
dziło się wiele win Żydów wobec Pań- 
stwa Polskiego. Dziewięć dziesiątych 

komunistów w Polsce — to Żydzi, a 
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na społeczna lecz służenie sowieckiej 

Rosji przeciwko Polsce. 

Współczesny sjonizm, mając prze- 

sadne pojęcie o wszechpotędze żydo- 

stwa, wielokrotnie prowokuje. Znana 

jest groźba, rzucona z trybuny sejomo 

wej przez posła Grunbauma, gdy 

Sejm uchwałał święcenie niedzieli: 

„Straciliście przez to Lwów, Wilno i 

Minsk“. Wyzywające stanowisko sjo- 

nistów wywołuje nietylko w Polsce, 

ale i w innych krajach rozruchy anty- 

semickie. Berlin, Budapeszt, Ryga, 

Kowno, były ich areną. Przyszła kolej 

na Polskę. Młodzież akademicka ży- 

dowska, wzywając sobie na pomoc tłu 

my uliczne żydowskie, zmobilizowała 

tłum uliczny chrześcijański przeciwko 

Żydom. Wspominam o tem nie dla re- 
kryminacji, prągnę, jak najszybszego 

zakończenia waśni polsko-żydowskich 

w naszym kraju. Trzeba, żeby obie 

strony zrozumiały, że są nie bez winy. 

Powinniśmy dyferencjować Żydów. 

Są wśród nich, aczkolwiek nieliczni, 

którzy stoją na gruncie naszej racji 

stanu. Nie powinniśmy ich wpędzać do 
wrogich dla nas zespołów, niech i Wil- 

no przypomni, że wydało w śwoim cza 

sie Klaczkę, pierwszorzędnego pisarza 

politycznego, świetnego obrońcę racji 

stanu tak wśród swoich, jak i obcych. 
Niech młodzież, pragnąca zaznajomić 

się z dziejami naszemi, weźmie się do 

dzieł jednego z największych naszych 

historyków, Szymona Aszkenazego. Mó 

wią słusznie o pasożytniczym tłumie 

żydowskim, zajmującym się drobnym 
handlem i pośrednictwem. Lepsza or- 

ganizacja handlu zdziesiątkuje ów 
tłum ji zmusi znaczną jego część do 

emigracji. Organizacja Kółek Rolni 
czych, które wzięły w swe ręce wiejski 

handel w Galicji, wywołały w okresie 

od 1900 do 1910 roku przepołowienie 

faktycznego przyrostu żydów w Gali- 

cji. Ludność chrześcijańska wzrosła o 

10 proc.— żydowska o 5 proc. Każda 

grupa społeczna i etniczna ma prawo 

do organizowania się dla obrony 

swych interesów. Nie zaprzeczamy 

więc tego prawa ani żydowskiemu, ani 

chrześcijańskiemu handlowi. 

W życiu gospodarczem Polski nie- 
tylko ujemną, lecz i dodatnią rolę ode- 

grywają Żydzi. Byli oni i są u nas or- 

ganizatorami licznych  przedsiębiorst 

przemysłowych, naszego eksportu, do- 

mów bankowych i t. d. Nietylko u nas 

-— ale w Niemczech, Francji, Stanach 
Zjednoczonych i Anglji wśród wybit- 
nych przywódców gospodarczych, któ- 

rych talent organizacyjny podnosił si- 
ły gospodarcze kraju, spotykamy Ży- 

dów. Weźmy np. ojca i syna Ratenau 

w Niemczech. Ojciec był założycielem 

Towarzystwa Elektryfikacyjnego t. zw. 

„AEG“ (Allgemeine Elektrische Gesell 
schaft), który w elektryfikacji nietylko 

Niemiec, ale i Europy, odegrywał i ode- 
grywa wybitną rolę, Ratenau syn od- 
dał Niemcom olbrzymie usługi w okre 
sie wojny światowej przez inicjatywę 

organizowania gospodarki surowców, 

co umożliwiło Niemcom  kilkoletnie 

prowadzenie wojny. Nie będę wyliczai 

działaczy gospodarczych żydów. Przy- 
znaje się, że niejeden z nich, jak np. 
słynny właściciel Widzewskiej Manu- 
faktury Kohn, w Łodzi, cuchnie moral 
nie, lecz dzięki jego sprytowi i talen- 
towi organizacyjnemu — tysiące ro- 
botników polskich w Łodzi znajdowa- 

ło zatrudnienie, a jego manufaktura 
wpływała dodatnio na nasz bilans 
handlowy. 

Pragnąc zużytkowania wpływów i 
sił żydowskich dla kraju, bynajmniej 

nie chcę, by Polska szła pod psy 
chiczne panowanie żydowskie. Lecz te 

mu nie przeszkodzimy rozruchami anty 

semickiemi na Uniwersytetach, nume- 

rus clausus i t. р. Do tego idziemy 
komunizm w Polsce — to nie doktry- przez to, że wśród czytelników książek 

Opłata pocztowa uiszczoua ryczałtem. 

Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cia nia uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia Opiosze" 
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PARYŻ. PAT. — W kwestji man- 
dżurskiej rząd chiński obstaje przy 
swem stanowisku. Jest rzeczą prawdo 
podobną, że Briand i Drummond zwró 
cą się do'dr. Sze w celu skłonienia go 
do większej ustępliwości. Chińczycy 
podkreślają swą niechęć do formuł, któ 
rych mglistość przypominałaby zobo- 
wiązania z 30 września r. b., uważane 
przez Chińczyków za niewykonalne. 
Jajończycy odrzucają natomiast wszy- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
S!ENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia 

DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
BORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA -— ul. Stwalska 13 — $, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch**. 

LLNE UGŁUBŁEN: wiersz iniliinetrowy 
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KONFLIKT MANDŻURSKI. 

Praco Ligi Narodów na martwym punkcie 
stko, co w projekcie rezolucji mogłoby miot ożywionych pertraktacyj między literat (czy Związek Literatów wileń- 
oznaczać ustępstwo Rady Ligi na rzecz 
Chin. 

PARYŻ. PAT. — Prace Ligi Naro- 
dów stanęły znów na martwym punk 

cie, Komitet dwunastu odbył 24 bm. ra 

no krótkie poufne posiedzenie. Zaznajo 

mił się on z ostatecznie opracowanym 

przez sekretarjat tekstem projektu re- 

zolucji, która służyła od 2 dni za przed 

  

Operacje japońskie nad rzeką Liao 
MUKDEN. PAT. — Gen. Mor, do- 

wódca garnizonu japońskiego, strzegą- 
cego liuji kolejowej, rozpoczął opera- 
cje, mające na celu wyparcie oddzia- 
łów bandyckich poza rzekę Liao. Ope- 
racje, zmierzające do oczyszczenia o- 
kolicy dookoła Tang-Kan-Tsu Oraz na 
wschód od Niu-Czarg, gdzie grasują 
tysiące bandytów, dopuszczając się 
szeregu nadużyć i zagrażając kolei po- 
łudniowo - mandżurskiej. Sfery japoń- 
skie podkreślają, iż operacje te mają 
charakter czysto lokalny i nie zmierza 
ją bynajmniej do zajęcia Cziu-Czou. 

* 

MUKDEN. PAT. — Dzisiaj wczes- 
nym rankiem na przestrzeni pomiędzy 
Czu-Li-Ho a Hsin-Mi-Tun rozpoczęła 
się walka pomiędzy wojskami chińskie 
mi i japońskiemi. 

JAPONJA ROZSZERZY OKUPACJĘ 

MOSKWA. PAT. — Prasa sowiecka 
przewiduje, że Japonja wrkótce rozsze- 
rzy swe wpływy na Chazbin. Podobno 
sztab wojsk japońskich ogłosił już, że 
bierze na siebie troskę o utrzymanie w 
Charbinie porządku i spokoju. 

Zjazd wojewodów w Warszawie 
WARSZAWA, (tel. własny) 24.X1 31 

W diiu 23 b. m. cbiadował w War- 
szawie zjazd wojewodów z udziałem 
priezydjum naczelnego Komitetu do 
Spraw Bezrobocia. W dniu tym zjazd 
omawiał wyniki dotychczasowej akcji 
walki z bezrobociem i program prac 

na przyszłość. w dniu 24 b. m. zjazd 
wojcwodów obiadował w  Minister- 
stwie Spraw Wewnętrznych z udzia- 
łefa ministra Pierackiego, podsekre- 
tarzy Stanu i dyrektorów depaitamen- 
tów nad zagadnieniami dotyczącemi 
administracji. 

Ostateczne rezultaty wyborów w Przemyślu 
PRZEMYŚL. PAT. — Nieoficjalne  obli- 

czenia władz administracyjnych, dotyczące 
wyniku wyborów w okręgu Nr 48 (Prze- 
myśl) : ilość obwodów — 400, uprawnionych 
do głosowania według spisu — 269,717, licz 
ba złożonych głosów — 208,678, liczba gło- 
sów unieważnionych przez komisje obwodo- 
we 692, okólna liczba głosów ważnych — celem 
207,986. 

Poszczególne listy otrzymały: lista Nr 1 

KENWEKRA NIE (ORNE OE. 
  

— 95,170 głosów — 4 mandaty (w poprzed- 
nich wyborach 92,522), Nr 4 — 14,656, 
Nr 5 — 3 głosy, Nr 7 — 46,174 głosy — 1 
mandat, Nr 11— 39,088 — 1 mandat, Nr 14 
— 5,447, Nr 15 — 4,225, Nr 22 — 96 gło- 
sów, Nr 23 — 0 głosów, Nr 24 — 3,127, 

Radą Ligi Narodów a delegatami Chin 

i Japonji. Członkowie Rady stwierdzili, 

że pertraktacje te nie doprowadziły do- 

tychczas do pożądanego rezultatu. 

Przedstawiciele Chin i Japonji oczeku- 

ją na nadejście odpowiedzi z Nankinu 

i Tokjo. Z drugiej strony Rada otrzy- 

mała wiadomość, że nowy chiński mi- 

nister spraw zagranicznych Wellington 

Koo wyraził zamiar przesłania delegacji 

chińskiej w Paryżu nowych instrukcyj, 
zawierających pewne propozycje co 

do możliwości kompromisu. Wobec te- 

go Rada uważała za stosowne  odro- 

czyć obrady do 25 bm. Minister Briand 

podejmował we wtorek śniadaniem 

członków Rady i wyższy personel se- 

kretarjata Ligi Narodów. Na śniadaniu 

tem obecny był też i minister Zaleski. 

YECZOZW ZE CAACZÓZ CZE RRBAGAKOY AO 

UCZNIOWIE SZKOŁY ŚREDNIEJ 
WŁAMYWACZAMI 

BERLIN, (Pat). Policja kryminalna w 
Pile areszt wała 8 młodocianych wła- 
mywaczy w wieku cd 9 do 14 lat Na 
czele bandy sta. uczeń szkoły średniej. 
W ostatnim czasie młodociani włamy- 
wactze, zaopatrzeni w cały garnitur pre- 
cezyjnych narzędzi I kluczy, dokorall 
szeregu włamywań do mieszkań I skie- 
pów w mieście oraz w okolicy. Kryjów= 
kę swą mieli nieietni przestępcy pod 
przęsłami mostu kolejowego, gdzie 
przechowywali pieniądze i przedmioty 
wartościowe, pochodzące z rabunku. 

NOWA FABRYKACJA PĄPIERU 

LENINGRAD, (Pat). Jeden z in- 
żynierów przedstawił w biurze wyna- 
lazków wynaleziony przez siebie sy- 
stem fabrykacji papieru z włókna ło- 
zy i liści winnych. Szczególnie nada- 
ją się do tego celu liście i łoża win- 
na z Kaukazu. 

NA GIEŁDZIE LONDYŃSKIEJ 
LONDYN. PAT. — Dzisiejsza giełda ton 

swe czynności w nastro- 

Ratuszowa —- Księgarnia Jaźwiśskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 

Polska — St, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolna a 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13 

ST. ŚWIĘGIANY — M, Lewin—-Biun. Gazetowe, ul, 3 Maja 3. 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. jnczewsk» 

WARSZAWA — Tow, Księgarni Kol. „Raca* 

. Komunikaty oraz 

nie przyjmuje zastrzeżeń ee 
yumeru dowodowego 20 gr. 

SILVA RERUM 
Górą Wilno! Nasz znakomity wileń 

ski literat i esteta p. Slaw-Woj... ale, 
Czytelniku łaskawy, nie rób tak zdziwio 
nej miny!... Sław-Woj jest to... jest to 

skich zna go?), jest to esteta.... na sło- 
wem, wybitny talent i niezwykła indy- 
widualność... Ze wstydem i skruchą 
prawdziwą stwierdzić jednak należy, iż 
nikt z naszej redakcji nie słyszał o tym 
genjuszu, który grasuje po Polsce, re- 
prezentując Wilno. O tem dowiadujemy 
się z Gazety Lwowskiej — Nr. 271: 

Sztuka Wilna. Towarzystwo Opieki nad 
zabytkami sztuki ; kultury, — korzystając z 
pobytu we Lwowie p. Sław=Woja, literata i 
estety*z Wilna, — urządza dnia 23 į 24 b:m. 
t.j. w poniedziałek i wtorek wsali M. Muzeum 
Przemysłu Art. (Hetmańska 20) o godzinie 
Gtej wieczorem, dwa wieczory poświęcone 
sztuce wileńskiej. Tematem tych wieczorów; 
stanowiących jedną całość, będą zabytki ar- 
chitektury wileńskiej począwszy od gotyku 
poprzez renesans i barok aż do klasycyzmu 
i empiru, pozatem zaułki, dawne uliczki, ce- 
la Konrada : tp. — Całość ilustrują bardzo 
liczne i przepiękne przezrocza ze zdjęć prof. 
Jana Bułhaka, znanego w całej Polsce arty- 
sty-fotografa. Temat ujęty w lekką i wytwor . 
ną formę gawędy literackiej, jąk i niskie ce- 
ny wstępu, powinny zachęcić jaknajszerszą 
publiczność do licznego zebrania się. 

No i cóż można powiedzieć po prze 
czytaniu takiego komunikatu?.. Ca 
prawda, dałoby się powiedzieć dość 
wiele, ale toby się nie kwalifikowało do 
druku. Kim jest ten „literat i esteta“?.. 
Może p. prof. Jan Bułhak, z którego 
przezroczami jeździ po Polsce tajemni- 
czy historyk sztuki, będzie mógł poin- 
formować nas o tem? 

Wogóle u nas dzieje się coś nieznoś 
nego: literaci, mający wielką sławę i 
rzetelne zasługi w naszem  piśmienni-. 
ctwie, znajdują się nieraz w nędzy, 
„literaci i esteci* z pod ciemnej gwiaz- 
dy grasują i robią pieniądze, w Warsza 
wie zaś, jakgdyby na potępienie lite- 
ratów, piszących książki i w celu po- 
pa. „estetów*', likwidują się bibljo- 
teki. 

Dzień Połski — Nr. 319 pisząc © 
tem, podaje odezwę Zw. Literatów: 

Towarzystwo Bibljotek Publicznych w 
Warszawie, przetrzymawszy wszystkie szy- 
kany zaborców, rezygnuje ze swojej działał. 
ności i w czasie, gdy życie polskie, od łat 
jedenastu przetwarzające się w ramach odro 
dzonego państwa, wkraczaćby winno w 

Okręgowa komisja wyborcza zbierze się ju minorowym, W południe dołary notowano ?kres pomyślniejszy. 
ustalenia wyników w 

czwartek, 24 bm., tak, że wyniki oficjalne bę 
dą znane we środę rano. 

po 3,62 i trzy czwarte, franki 92 i trzy czwar 
te. Złoto podrożało o 1 szyl. 8 pensów, do- 
chodząc do 113 szyl. 5 pensów za uncję. 

  

przed rewolucją 
SENSACYJNE OŚWIADCZENIE KS. STAHREMBERGA 

WIEDEŃ Wczorej w Wiedniu odbył 
się apel przywódców Heimwehry. Ksią- 
żę Stahremberg oświadczył, że Heim" 
wehra pragnie zdobyć władzę w Austrji 
łnie cofnie się w rzezie potrzeby przed 
rewolucją. Był czas, że Heimwehra mo- 
gła ssma wyżnaczyć termin obję:la 
przez nią władzy. Dzisiaj wszakże mu* 
szą przywódcy Haimwehry uzbroić się w 
cierpliwość i zimną krew i czekać czas 
dłuższy. zanim nadejdzie odpowiednia 
chwila do działania. е 

Następnie książę Stahremberg pole- 
mizował z narodowymi socjalistami 
Heimwehra—mówił Stahremberg—stcl 
na stanowisku, że należy corychiej 
stworzyć na terytorjum Austrjl pań- 

| LARA ATS SNS S PER Da LEI 

w naszych bibljotekach uniwersytec- 

kich, czyta dziesięć razy tyle semitów, 

co aryjczyków. Do tego szliśmy przez 

reformę agrarną, niweczącą wielką 

własność, a więc i przynależność do 

polskich rąk przemysłu, związanego z 

rolnictwem i dziesiątkowaliśmy war- 
stwę, która przez odziedziczone w cią- 

gu pokoleń siły kulturalne, wydawała 

i wydaje wybitnych ludzi będących na 
turalną przeciwwągą dla wybitnych sił 

semickich. Naszą polityką finansową, 

która trzymała nas długo w okresie in- 

flacji, naszą wadliwą reformą monetar- 

ną Grabskiego, naszem prawem о 0- 

chronie lokatorów, naszą reformą agrar 

ną przesuwaliśmy stale stosunek, sił 

gospodarczych na korzyść żydostwa. 

Obecnie idziemy na bezmyślne odru- 

chy, które nas wzmocnić nie mogą. 

Odruchów tych nie umiała odpo- 

wiednio pohamować i odpowiednio z 

młodzieżą porozumieć się nasza wła- 

dza administracyjna. 

Władysław Studnicki. 

stwo, które byłoby ostoją niemieckości, 
Narodowi socjaliści sądzą natomiast, źe 
Austrja powinna czekeč, aż w Niem 
czech dojdzie do władzy ruch narodo- 
wy. To stanowisko nie jest naszem. © 
własnych siłach zaprowadzimy w Au- 
strjl porządex, 

ROZŁAM ZAŻEGNANY 
WIEDEŃ. (Pat). Biuro prasowe 

Heimwehry donosi, że rozłam, który 
dotychczas panował w łonie Heim- 
webry, został usunięty. Wczoraj od- 
była się w Wiedniu konferencja mię- 
dzy księciem Stahrembergiem, mjr. 
Feyem i dr. Steidlem, na której osiąg- 
nięto pełne porozumienie w sprawie 
programu Heimwehry. Ustalono także 
plan współpracy wszystkich związków 
Heimwehry. 

Do uchwały tej dodaje „Neue 
Wiener Tageblatt* następujący ko- 
mentarz: Programem wspólnym wszy- 
stkich grup Heimwebry jest państwo 
stanowe. Nie jest jednak przez to po- 
wiedzianem ażeby cel ten dał się 
osiągnąć z dziś na jutro. W każdym 
razie zostało osiągnięte 'porozumienie 

  

między przywódcami Heimwehry w 
sprawie metod postępowania, 

Jak to już przedstawił 
Stahremberg w swem  niedzielnem 
przemówieniu, Heimwehra odrzuca 
jednomyślnie dzisiejsze państwo par- 
tyjne. W czasie najbliższym  oczeki- 
wać należy wzmożenia akcji sim- 
wehry. 

PROCES KS. STAHREMBERGĄ 
WIEDEŃ. PAT. — Dziś roRóA pił 

Lincu proces o obrazę czci przeciwko księ- 
ciu Stahrembergowi. Oskarżycielem jest wi- 
cekanclerz dr. Schober. 

Sąd skazał oskarżonego na krzywdę w su- 
mie 200 szylingów z zamianą grzywny na 4 
dni aresztu. 

WIEDEŃ. PAT. — Z Linzu donoszą, że 
oprócz kanclerza Schobera zaskarżył księcia 
Stahremberga także i zarząd stronnictwa 
Związku Chłopskiego. Książę Stahremberg 
miał twierdzić na jednem ze zgromadzeń, że 
organ Związku Chłopskiego „Extrablatt* zo- 
stał przekupiony przez Rotschilda i z tego 
powodu zaniechał kampanji przeciwko Za- 
kładowi Kredytowemu. Rozprawa została od 
roczona celem wysłuchania zeznań nowych 
świadków. 

książę 

Skujenieks zrzekł się misji ” 
tworzen la rządu 

Rezygnacja riastępuje wskutek cofnięcia 
przez Zarząd Miasta zasiłku w kwocie 
100.000 zł. Sprawa jest nazbyt bolesna, by 
ją przetrawiać w milczeniu. 

Związek awodowy Literatów Polskich w 
Warszawie, którego członkowie rację $ 
bytu opierają na wierze w doniosłą rolę kuł- 
turainą książki, w' pierwszym rzędzie czuje 
się tą kięską dotknięty. 

Wiemy z jaką fatalną konjunkturą bory- 
ka się nasze państwo, z jakiemi trudnościa- 
mi walczą samorządy, wiemy jednak rów-- 
nież, żę złym doradcą obywatela jest nietył- 
ko głód fizyczny, ale i głód duchowy. 

B:bljoteki Publiczne — mimo trwającego 
już lat kilka kryzysu ekonomicznego, stale 
są przepełnione, czynią więc najwidoczniej 
zadość niemniej istotnej potrzebie, jak kuch- 
nie i herbaciarnie dla bezrobotnych. 

W imię tej oczywistej prawdy wzywam: 
wszystkich, którzy chcą sami żyć i dzi 
swoje chować w Polsce kulturalnej — aby 
ratowali Bib'joteki Publiczne m. st. War 
szawy. 

Czy kto posłyszy ten głos ludzi, 
obecnie nikomu już niepotrzebnych? 

Posiedzenie Sejmu 
Śląskiego 

KATOWICE. PAT. — Na wczorajszem 
posiedzeniu Sejmu Śląskiego klub N. Ch. 
ZP wniósł do laski marszałkowskiej wnioski 
w sprawie kantroli państwa nad gospodarką 
ciężkiego przemysłu, powołania do życia in- 
stytucji nadzwyczajnego komisarza do wal- 
ki z bezrobociem na Śląsku oraz w sprawie 
ustawowego rozwiązania wszystkich kontrak 
tów prywatno-prawnych, opiewających na 
nieproporcjonalnie wysokie pensje w przemy 
śle, wreszcie w sprawie usunięcia z przemy- 
słu na Śląsku obcokrajowców i zastąpienia 
ich przez obywateli polskich. W uzasadnieniu 
wniosków klub Narodowo - Chrześcijańskie- 
go Zjednoczenia Pracy podnosi, że gospodar 

ka ciężkiego przemysłu nie jest celowa, że 
wysokie pobory dyrektorów uniemożliwiają 
obniżenie kosztów produkcji, wreszcie że na 

  

RYGA. PAT. — Po _ pertraktacjach Wobec wytworzonej sytuacji nie należy Śląsku zatrudnianych jest stale około 2300 
przeszło tygodniowych z przedstawicie 
lami frakcji sejmowych i ustaleniu 
wspólnej platformy programowej, p. 
Skujenieks nie zdołał jednak utworzyć 
rządu. Główną przyczyną tego niepo- 
wodzenia były zbyt wygórowane wy- 
magania poszczególnych stronnictw 
przy obsadzie tek ministerjalnych. W 
godzinach popołudniowych Skujenieks 
był przyjęty na Zamku przez prezyden- 
ta i zrzekł się misji tworzenia rządu. 

w najbliższym czasie spodziewać się 

zażegnania kryzysu rządowego. 

  

„WILK* ZAWINĄŁ DO GDYNI 

GDYNIA. (Pat). Do portu wojen- 

nego zawinęła druga łódź podwodna 

„Wilk“. Lodzią dowodzi kom. Alek- 

sander Mohuczy. 
  

bcokrajowców mimo wzrastającego u nas 
bezrobocia. 

W dniu 24 bm. powyższe wnioski weszły. 
pod obrady Sejmu. Po uzasadnieniu 'wnio- 
sków przez posła Kapuścińskiego (N. Oh. 
Z.P.) zabierali głos w dyskusji przedstawi- 
ciele wszystkich klubów sejmowych, wypo- 
wiadając się zasadniczo za wnioskami. Wnio 
ski te odesłano do odpowiednich komisyj. 
  

Każdy uświadomiony obywatel EBF) 

działa z Miejską Komisją Spisową przy 

Il Powszechnym Spisie Ludności.
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Z WYSTAWY JOZEFA HORYDA 
Z większem skupieniem, z pewnym 

pietyzmem oglądamy wystawę prac, 
reprezentującą jakiegoś jednego, po- 
szczególnego malarza. Wystawa taka 
wzbudza w nas uczucie, jakiego nie 
daje zwykle oglądanie zbiorowej wy 
stawy prac kilku lub wielu artystów. 

RE 

  

rodzaju wycyzelowaniu powierzchni 

obrazu. Słowem, dla malarza współ- 

czesnego obce jest niedbałstwo i mo - 

notonne zamazywanie powierzchni ob- 

razu, a tembardziej brawura, frapują- 
ca tylko laików i dyletantów. 

W stosunku do realizmu — cechą złożył protest przeciwko opracowane- robotniczych z 

Portret M-me S. B. 

Odczuwamy tutaj głębiej odrębną, no- 
'wą indywidualność artysty, podpatru- 
jemy nieraz może najintymniejsze prze- 
życia jego, widzimy wyraźniej jeko 
zdobycze w sztuce, jak też również je- 
go uchybienia. Powinniśmy więc sko- 
rzystać z każdej takiej dobrej woli ar- 
tysty-malarza, który, urządzając włas- 
ną wystawę, robi krok do zbliżenia 
swego dorobku artystycznego z szer - 
szą publicznością. 

Artysta - malarz, Józef Horyd, po- 

kazuje nam na wystawie w Kasynie O- 
ficerskiem swe olejne rysunki i grafi- 
kę, wykonane w ciągu kilku lat ostat- 
nich. Jest to więc w pewnym stopniu 
wystawa retrospektywna. 

Wrażenie, jakie wywołuje na wi- 
dzu wystawa i które pochodzi od ogól- 
nego kolerytu obrazów, — jest pogod 
ne i jasne. Malarz w niemałym stopniu 
wykorzystuje zdobycze sztuki współ- 
czesnej, nowej i dla właściwego zrozu 
mienia i oceny twórczości i maniery 
jego, przypomnę. co wniosły da sztuki 
kierunki nowe (przedewszystkiem im- 
presjonizm į kubizm). 

„Dorobek zaś ten jest tak wielki i 
wszechstronny, iż tutaj można mówić 
tylko o tych wyraźnych wartościach, 
jakie spotykamy u malarza Horyda. 

A więc, przedewszystkiem, barwa 
otrzymuje w malarstwie współczesnem 
wartość samoistną, wartość czynnika, 

posiadającego przez swój układ i ilość 
- jej (barwy) w obrazie swój sens i lo- 

gikę, a więc znaczenie, jakiego nie do 
strzegališmy w obrazach z okresu rea- 
lizmu i pseudoklasyki. 

Stąd pochodzi owe akcentowanie 
barwy, dkreślanie intensywne po- 

szczególne plam barwnych w malar- 
stwie współczesnem (u Horyda rów- 

nież), które stanowią główny motyw 
obrazu lub w. równej mierze szkicu z 
natury. 

Jednocześnie z barwą udziela ma - 
larz współczesny wielką uwagę fak- 
turze — obrazów olejnych lub rysun- 
ków, to znaczy, sposobowi nakładania, 

wcierania farby lub kredki i ołówka 
na płótnie, papierze i t. d., czyli swego 

__ Setki uspołecznionych obywateli już się 
zgłosiło do bezpłatnej, a koniecznej dla Pań- 

stwa pracy przy II Powszechnym Spisie Lud- 
ności. Czyż będziegz gorszy od innych? Za- 
pisy przyjmuje Centralne Biuro Statystyczne, 
Dominikańska 2. 

JERZY OSTROWSKI 
NA MARGINESIE DZISIEJSZEJ ŚRODY 

„ Jerzy Ostrowski należy do tych pi- 
sarzy, którzy. posiadając talent litera- 
cki; piszą tylko wówczas, gdy mają 

_ coś do "powiedzenia, i którzy pracę 
'" swą pisarską traktują, jako służbę spo- 
łeczną. ' 

Nie jest poetą, dzieckiem muz, mie- 
szkańcem krain nadobłocznych, z któ- 
nych spogląda na świat, daleki mu i 0- 

bojętny. : 
Nie jest zamkniętym w sobie bada- 

‚ схет irracjonalnych -zjawisk, o tyie u- 
względniającym bieżące życie, v ile to 
'mu się może przydać w jego docieka- 
niach. ! 

Nie jest tem bardziej * handlarzem 
słowa, sługą i wesołkiem tłumów, szu 
kających płytkiej nauki, bardziej płyt- 
kiego sentymentu i najnłytszej  ucie- 

chy. ; 
Jerzy Ostrowski jest pisarzem spo- 

łecznikiem. 
"W:życiu tkwi głęboko, mocno; ży- 

cie kocha. 
Ale jednocześnie, właśnie dlatego, 

znamienną, a charakterystyczną ma- 
larstwa współczesnego — jest dowol- 
ne traktowanie rzeczywistości, natury 
czyli, określając krótko, deformacja 
natury, a więc — zmiana proporcji i 
barwy przedmiotu, przerywanie linji, 
formy i konturu (w portręcie, aktach, 
krajobrazie). Czyni to malarz w tym 
celu, aby tem silniej wyrazić i uwidocz 
nić widzowi działalność linij, barw i 
plam jasno-ciemnych, faktury i t.d., 
czyli — pokazać piękno, wdzięk, tych 
elementów malarstwa, które przy reali- 
stycznym i poprawnym (odpowiadają- 
cym całkowicie rzeczywistości) kon- 
turze, pozostałyby nieodczute, a nawet 
niezauważone przez widza. 

Do lepszych prac, zatrzymujących 
szczególną uwagę zwiedzających wy- 
stawę i posiadających walory malar- 
skie, o których mowa — należy .,Por- 
tret M-me S. B.“ (nr. 4, reprod.). 

Widzimy zdecydowaną ciemną pla 
mę włosów i oczu postaci o subtelnej, 
zlekka różowej barwie twarzy j rąk, 
wśród szarych tonów tła. Do ładniej- 
szych też kompozycyj należą krajobra- 
zy morskie i szkice z południa Francji, 
naprz. efektowny „Port rybacki“ (nr. 
12 reprod.), „Okolic Nicei* (nr. 17, 10 

i in.), „Mosty paryskie" (nr. nr. 36, 37 
i 9) i inne. Z rysunków zwracają uwa- 
gę kompozycje i szkice czarną kredką, 
podbarwione z wielką umiejętnością 
akwarelą , jak np. „Marsylja* (24 1 
19), „Z okolic Nicei* (nr. 44), „Mury” 
po - Bernardynskie“ (nr. 45). 

Subtelny i ładny jest rysunek „Tan- 
cerki*, przypominający manierę mala- 
rzy francuskich (Degas, Touluz - Lou- 
trec'aś. 

Przy tej rozmaitości tematów ma- 
larskich, jaką widzimy na wystawie 
p. Horyda (portret, krajobraz, akt, 
kwiaty, karykatura, ilustracja i zdobni 
ctwo), godną jest uwagi wielostron- 
ność malarza w pószukiwaniach i pró- 
bach różnych technik- wykonania, a 
więc są też na wystawie rysunki, wy- 
konane przez malarza na kamieniu li- 
tograficznym, na linoleum, widzimy 
nawet próby akwaforty. 

Pod względem  kompozycyjnym 
zresztą te rysunki ustępują w ogólno- 
ści pracom olejnym.. ‚ 

Zagadnienia barwy, faktury i defor- | 
macji — są to zasadnicze kwestje, któ 

że ma w sobie radość życia, nie może 
się pogodzić z niemrawością - współ- 
czesnego, bezideowego życia, chce mu 
zastrzyknąć energji. chce je przebudo- 
Wac. 

Pad tym względem Jerzy Ostrowski 
bardzo przypomina pisarzy okresu f:0- 
zytywizmu, pisarzy — wychowawców 
narodu.. 

Jerzy Ostrowski całą swą uwagę 
skierowuje na człowieka. Wszystkie je 
go książki są poświęcone szukaniu 
mocnego człowieka, dociekaniom przy- 
'czyn słabości ludzkiej, ustalaniu no- 
wych, doskonalszych form wychowy- 
wania mocnych ludzi... 

Czerwoną nicią przechodzą te trzy 
motywy przez wszystkie dotychczas 
wydane książki Ostrowskiego, 

Czasem któryś z tych motywów 
zabrzmi szczególnie wyraziście, jak 
np. zagadnienie wycowania młoJzieży 
w książce p. t. „Żywa szkoła”; czasem 
znajdujemy tylko błyski, zręczne dygre 
'sje, ożywiające temat tylko Juźno zwią 
zany ze współczesną Polską, jak np. w 
krajoznawczem dziele o Brazylji p. t. 
„Ziemia Świętego Krzyża”, —- ale za- 
wsze te pierwiastki „spolecznictwa“ 

s OWOCE 

(0LJAL-DLNOKRACI DSTRZEGNJĄ PRULNINCA 
BERLIN. PAT. — W poniedziałek gał rząd przed kontynuowaniem polity- [i przeciwko dalszej podwyżce ceny 

wieczorem kanclerz Bruening przyjął 
przedstawicieli trakcji socjaldemokra- 
tycznej z posłem Breitscheidem, który 

ki, opartej na redukcji płac robotni- 
czych i poborów i wskazał na głębokie 
niezadowolenie, 

chleba. 

W odpowiedzi swej kanclerz pod- 
nurtujące wśród maS kreśli, że redukcje płac robotniczych 

powodu ograniczenia U- są m. in, konieczaem narzędziem na 
mu przez komitet gospadrczy rządu Rze stawodawstwa o immowach taryfowych drodze do usunięcia trudności ekspor- 

szy „programowi zimowemu'. 
Pes. Breitscheid z naciskiem ostrze 

i sądownictwie rozjemczem. Inni przed 
stawicele socjaldemokracji protestowa- 

Unia celna pomiędzy Austrią, Węgrami 
i Czechosłowacją 

WIEDEŃ, (Pat). „Der Morgen“ 
donosi, że były węgierski „sekretarz 
stanu Hantos wypracował plan unji 
celnej między Austrją, Węgrami i Cze- 
chosłowacją. Plan ten jest przedmio- 
tem nieoficjalnych rokowań. W Wied- 
niu odbyło się w tej sprawie zebranie, 
w którem wzięli udział — ze strony 
austrjackiej szef sekcji Schiiller i mini- 
ster rolnictwa Dolfuss, ze strony wę» 
gierskiej — prof. Hantos i dr. Gratz. 
Prof. Hantos przedstawił obszerny re- 

ferat o korzyści zniesienia granic cel- 
nych między Austrją i Węgrami. 

„Der Morgen* zapewnia, że plan 
prof Hantosa obejmuje take Cze- 
chosłowację. Rząd austrjacki nie zajął 
jeszcze stanowiska wobec nowego 
planu. Dziennik wyraża zapatrywanie, 
że rozszerzenie sfery wpływów wyj- 
dzie na korzyść gospodarce austrjac- 
kiej, należy jednakże zastrzec się prze- 
ciwko łączeniu tej sprawy ze stano- 
wiskiem monarchistycznem. 

Nowy skandal finansowy w Berlinie 
BERLIN. PAT. — Prasa donosi dziś o no 

wym skandalu w niemieckich kołach finanso 
wych, który dotychczas trzymany był w ta- 
jemnicy. Mianowicie generalny dyrektor ha- 

  

nowerskiej fabryki wagonów Wilhelm Schoet 
tler, jeden z mężów zaufania nemieckiej par- 
tji państwowej, sprzeniewierzył 100 tysięcy 
marek, 

towych, wywołanych spadkiem funta 
angielskiego i podwyżką ceł ze strony 
innych państw. W porozumieniu z mi- 
nistrem wyżywienia Schiele Bruening 
zobowiązał się podjąć kroki celem 
przywrócenia dawnej ceny chleba. 

M. in. rząd Rzeszy obniża ceny па 
paszę, ażeby nie dopuścić do wyczer 
pania skąpych zapasów żyta dla celów 
pastewnych. 
CORE ROTOROWAKAREWGZIREY ZES. WAY "PRENTEK 

PROF. PICCĄRD DOKTOREM 
H2NORIS CAUSA 

STRASBURG. (Pat). Znany fizyk 
belgijski, profesor August Piccard, 
który wsławił się ostatnio lotem do 
stratosiery, otrzymał dyplom doktora 
honoris causa uniwersytetu strasbur- 
skiego. Z okazji swego lotu w strato- 
sierę prof. Piccard wygłosił w auli 
uniwersytetu odczyt pod tyt. „Pierw- 
szy dzień w stratosferze'. Jednocze- 
Śnie uzyskał tytuł doktora honoris 
causa uniwersytetu strasburskiego П- 
zjolog angielski prof. Henryk Heade. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
WARSZAWA, 24.11 (tel. własny). — 

Dzisiejszy korowód świadków rozpoczyna 
świadek Madejski z „Piasta”, z zawodu rol- 
nik. Po złożeniu przysięgi świadek zeznaje, 
że należał do „Piasta" od założenia partji, tj. 
od roku 1913, wchodzł w skład jego władz 
i w 1928 r. był prezesem zarządu głównego 
stronnictwa, Nie było tajemnic stronnictwa, 
o którychby nie wiedział — mówi. 

Adw. Urbanowicz: — Jak masy re- 
agowały na to, co się w kraju działo? 

Świadek: — Rozgoryczenie było więk 
sze niż chcieliśmy, musieliśmy masy, hamo- 
wać, wykazując, że nie stać Polski na żadne 
eksperymenty. Świadek dowodzi, že „Piast“ 
prowadził akcję wychowawczą pod znakiem 
legalności i prawa, że chłop jako posiadacz 
ziemi nie nadaje się do żadnych wystąpień 
rewolucyjnych, a we własnym jego intere- 
sie leży spokój i prawo, W tej akcji wycho- 
wawczej Witos i Kiernik należeli do ludzi 
najwięcej umiarkowanych. 

Następnie zeznaje świadek Lasocki, lat 66, 

emerytowany poseł nadzwyczajny i minister 
pełnomocny. k 

Adw. Szurlej: — Czy świadek zna 
działalność posła Witosa z przed wojny? 

Świadek opowiada obszernie o pośle Wi- 
tosie, potem wspomina, że od r, 1922 do 
1930 nie brał czynnego udziału w życiu pu- 
blicznem, ale później, gdy wrócił do Lwowa, 
pracował w organizacji „Piasta”, stykał się 
z Witosem i o żadnej anty-państwowej dzia 
łalności mowy niema. 

Następnie zeznaje poseł sędzia Brodacki, 
który na pytanie adw. Urbanowicza, oświad- 
cza, że do Piasta należy dawno jeszcze z cza 
sów uniwersyteckich. 

Następny świadek Krzciuk, członek stron 
nictwa narodowego, był na wielu wiecach 
posła Witosa, Świadek uważa za wykluczo 
ne, ażeby poseł Witos mógł kiedykolwiek 
wzywać w swoich przemówieniach do gwał- 
tow, użycia siły, oraz do obalenia siłą rzą- 
du. Przemówienia posła Witosa określa 
świadek, jako spokojne, zrównoważone i wy 

re wymagają studjów, długich lat i su- 
miennego. zgłębienia. 

A chociaż niezawsze są one uwzględ 
niane dostatecznie i z całą powagą 
przez p. Horyda, chociaż chwilami ja- 
kaś plama ciemna lub barwa w obra- 
zie lub rysunkn wydaje się niewyszuka 

autora dadzą się znaleźć. 
Jest to najbardziej charakterystycz- 

ną cechą Jerzego Ostrowskiego: pisa- 
rza, pedagoga, podróżnika, spo:towca 
— jest jego literacką zaletą i wadą. 

Zaletą — gdyż siła przekonań i e- 
nergja autora sprawiają, iż jego ks'ąż- 
ki tętnią prawdziwem, pełnem gorącej 
krwi życiem; wadą — gdyż. nieraz 
społecznik krzywdzi artystę, bo naj- 
szlachetniejsza tendencja, podana w 
sposób zbyt zdecydowany, nadweręża 
konstrukcję artystyczną utworów. 
„Jerzy Ostrowski należy do tej osob 

liwej kategorji pisarzy, którzy cdrazu 
stają się poważnymi  literatami, nie 
przechodząc okresu literackiego żąb- 
kowania. 

Jego pierwsza książka „Obok ży- 
cia", wydana w roku 1924, zwróciła 
powsezchną uwagę na młodego pisa- 
тга 1 zdobyła mu poważne imię wśród 
nowej generacji polskich powieściopi- 
sarzy. 

W r. 1925 wydał |. Ostrowski aż 
trzy książki: „Chorągiew na dachu”, 
„Sztandar na maszcie” j „Sobieradek*. 

W następnym 1926 r. wystąpił nie 
z powieścią, lecz z rozprawą pedago- 

  

ną, — to wierzymy jednak, iż idąc dro 
gą większego pogłębienia pracy i za- 
dań malarskich, przez siebie wytknię- 
tych, artysta będzie dawał rzeczy co- 
raz bardziej wartościowe i doskonal- 

W.-Kajruksztis. sze. 

giczną p. t. „Żywa szkoła”, wywoLu- 
jąc w sferach pedagogicznych ożywio 
ną dyskusję na temat nowej szkoły. 

(Później zamilkł. Zginął na parę lat. 
Wyjechał aż do Brazylji, gdzie w 

ciągu dwóch lat poznał kraj i ludzi, 
wzbogacił się głębokiemi i ciekawemi 
przeżyciami i po powrocie do kraju, 
dał znać o sobie „Ziemią Świętego 
Krzyża”. pięknie wydaną przez Gebet- 

hnera i Wolffa w r. 1929. 
Wreszcie w bieżącym 1931 r. księ 

garnia św. Wojciecha wydała jeszcze 

jedną książkę Ostrowskiego p. t. „Ca- 

thangara — król Botokudów'* — po- 
wieść na tle stosunków / brazylijskich. 
ksiegarnia zaś Gebethnera wydała 
„Kobuza”, również na tematy brazylij 
skie. 

Taki jest dotychczasowy dorohek 
literacki młodego, niezwykle pładnego 
pisarza. 

Jeżeli chodzi o wartość literacką je 
go dzieł, trzeba stwierdzić jeden bar- 
dzo charakterystyczny szczegół, mia- 
nowicie, że pierwsza książka Ostrow- 
skiego — „Obok życia” jest chyba naj 
lepszą ze wszystkich powieści autora. 

„Obok życia" — to dzieje niedo- 

chowawcze, a posła Witosa, jako lojalistę. 
Poseł Putek zapytuje świadka o wiec posła 
Witosa w Otwinowie, na którym poseł Witos 
według aktu oskarżenia, miał się wyrazić, 
że część pożyczki amerykańskiej została roz- 
kradziona. Świadek przeczy temu stanowczo. 
Poseł Witos mówił jedynie o zaciąganiu po- 
życzek, które są zbyt kosztowne, należy być 
bardzo ostrożnym i że nie wolno ich używać 
na cele nieprodukcyjne. Świadek stwierdza, 
że wbrew temu, co mówi akt oskarżenia, 
poseł Ciołkosz nigdy nie wzywał do usunię- 
cia rządu przemocą. Przemówienia jego były 
ostre, lecz nigdy nię podburzające do wystą- 
pień czynnych. Na pytanie adw. Nowodwor- 
skiego świadek przypomina, że przed kongre- 
sem krakowskim nadeszły do Grybowa dwie 
depesze: jedna z podpisem Witosa i Broda- 
ckiego, która donosiła, że ze względu na 
zdradę PPS kongres krakowski nie odbędzie 
się, druga z podpisem Żuławskiego twierdzi 
ła, że kongres został odwołany ze względu 
na zdradę „Piasta* Obydwie te depesze by- 
ły sfałszowane. 

Staje dalej przed Sądem Świadek Kazi- 
mierz Mamrot. 

Adw. Dąbrowski: — Czy świadek 
był w Berlinie na odczycie Ciołkosza? 

Świadek zeznaje, iż w dniu 13 grudnia 
1929 r. był w Berlinie na tym odczycie, ja- 
ko delegat egzekutywy młodzieży studen- 
ckiej. Odczyt był zorganizowany dła studen 
tów oraz dla wybitnych przedstawicieli ru- 
chu pacyfistycznego, jak Helmut von Ger- 
lach, dr. Maas, docent Akademji Handlow: 
w Berlinie itd. Z posłem Ciołkoszem zetkn: 
się w przededniu odczytu i był zdziwiony, 
że nie miał przygotowanego reieratu. Na od- 
czycie był obecny od początku do końca. 
"Tytuł odczytu brzmiał: „Stosunki poisko- 
niemieckie". Pozatem miał on wstęp history- 
czny. We wstępie historycznym prelegent 
zobrazował niemiecki Drang nach Osten i 
polską misję obrony kultury przed zalewem 
ze wschodu. Następnie omówił kwestję trud 
ności pokojowego uregulowania stosunków 
polsko - niemieckich oraz kwestję granic, 
twierdził, że trudności są głównie natury 
psychołogicznej, gdyż samo spojrzenie Niem 
ca na kartę geograficzną, na której widzi 
swój kraj przecięty korytarzami, działa na 
niego psychologicznie. Dla prelegenta decy- 
dującym momentem o przynależności ziemi 
jest samostanowienie narodów. Ludność w 
polskim korytarzu jest. polska i to decyduje. 
Idealnych granic przy obecnych stosunkach 
współżycia narodów nie może być i wszędzie 
muszą być pewne mnieiszości. Z tej racii u- 
waża obecne granice jako jedynie możliwe 
do utrzymania. Świadek następnie rozmawiał 
z niemieckimi przedstawicielami młodzieży 
pomiędzy innymi z przewodniczącym niemie- 
ckiej młodzieży akademickiej dr. Ottonem 
Friedienbergiem, który sam wraz z 10 inny- 
mi świadkami gotów jest zeznać pod przy- 
sięgą, iż sprawozdanie prasowe nie odpowia 

dało treści odczytu. 
Następny świadek Lucjan Kohn, adwo- 

kat, członek Biura Międzynarodówki młodzie 
ży, zeznaje również o odczycie oskarżonego 
Cioikosza. Gdy w prasie ukazały się wzmian 
ki, przedstawiające w  fałszywem świetle 
treść odczytu generalny sekretarz międzyna- 
rodówki młodzieży dr. Friedlenberg napisał 
memorjał od poselstwa polskiego w Berlinie, 
stwierdzając, że głosy prasy są nieprawdzi- 
we i że on, jak również wielu innych świad- 
ków jest gotowych w sądzie pod przysięgą 
zeznać, iż głosy te są nieprawdziwe. 

szłego odrodzenia Franciszka Maciąż- 
ka, złodzieja — recydywisty. 

Maciążek, stary bywalec więzienny, 
znające więzienne stosunki przedwo- 
jenne, rosyjskie, w nowych  warun-- 
kach 'powoli zaczyna przeobrażać się 
wewnętrznie. Opanowuje w więzieniu 
fach introligatorski, marzy o uczciwej 
pracy, o własnym warsztacie j o włas 
nej rodzinie. 

Chce podźwignąć się sam i dźwig- 
nąć Zośkę, ulicznicę, jedyną bliską i 
życzliwą mu osobę. 

Potworna rzeczywistość łaime jed- 
nak wszystkie jego projekty: odpycha 
ny przez „porządnych'* ludzi, gardzą- 
cych byłym więźniem, podstępnie 0- 
kradziony przez „uczciwego* - właści- 
ciela zakładu  introligatorskiego, daje 
się Maciążek wciągnąć w burdę pija- 

cką, której wynikiem jest ponowne 
więzienie. 

Tragiczne dzieje Maciążka i podob 
nych mu parjasów, idących, bo zmu- 
szonych iść — obok życia, straszli vy 
rozdźwięk, który powstaje pomiędzy 
naiwnym idealizmem złodzieja - recy- 
dywisty a moralnością  „uczciwych*, 
bo nie siedzących w więzieniu, szub- 

W WIRZE STOLICY 
— — — — — — — — 

W 15-stą ROCZNICĘ 

Kiedy druga z rzędu żona Sienkiewicza 

rozwiodła się z nim i wyszła za Tada Da- 

chowskiego — znakomitego wówczas jeź- 
dzca - gelteimena, zwycięzcę niezliczonych 

konkursów w Wiedniu, gazety rosyjskie pi- 
saly złośliwie, iż zamiłowanie do sportu jest 
w Polsce tak wielkie, że ta oto dama po- 
rzuciła największego polskiego pisarza dla 
najlepszego polskiego sportsmena, 

Swoją drogą nikt się z owega rozwodu 
tak nie cieszył, jak sam Sienkiewicz, które- 
mu obmierzłe babsko zatruwało życie. Tad 
Dachowski też nię długo z nią wytrzy:nał. 

Teraz w dzień 15-ej rócznicy zgonu Sien 
kiewicza mówiono o nim dużo, o tej żonie, a 

choć żyje do dziś w Szwajcarji, zapomnia- 

no zupełnie. Nie posłano jej telegramu, ani 
nawet listu wałowego. į 

Macierz Szkolna skrzystała z okazji, by 
urządzić kwestę w: kinach i kawiarniach, 
Italia —jak zwykle— w niedzielę wieczorem 
pełna. Ponieważ dwuznacznych panienek się 
nie wpuszcza, przeto rezultat jest ten, iż sie 
dzą sami panowie w złych humorach i sta 
re panie, co mimo najszczerszych chęci nie 
są podejrzane. Aż tu włażą dwie zgrabne, 
smukłonogie studentki. Zazgrzytało od obra 
canych krzeseł, drzwi się zarumieniły od ob 
leśnych spojrzeń. Jedna studentka skoczyła 
na estradę i zapiszczała: 

„Odbędziemy zbiórkę ma Polską 
Macierz Szkolną, w imieniu Sien- 
kiewicza proszę przygotować for- 

Powszechne zgorszenie. Spojrzenia złe, 
zabójcze. Druzgotanie krzeseł w przeciwną 
stronę, Kwestarki napróżno tykały wielką 
puszkę — nawet łyżeczki od kawy nikt im 
nie wrzucił. Wreszcie gruby żyd poprosił keł 
nera o rozmienienie mu 10 groszy na 2 
piątki i ostentacyjnie skinął na studentki. 
Podbiegły. 

— Jak po pieniądze, to żyd caca, to O 
numer clozet niema 'mowy, co? Na, niech 
was, kochana młodzieży — macieł 

I wrzucił monetę, która zadźwięczała głit 
cho w pustej puszce, „Dziekujemy“ — szep 
nęły dziewczyny. 

Magistrat przyłączył się też na swój spo 
sób do uczczenia pamięci genjalnego pisa- 
Tzar Z funduszu przeznaczonego na bezpłat- 
ne bibljoteki publiczne obciął dalsze 50 pro- 
cent, co przy poprzedniej kastracjj kwoty 
100 tysięcy złotych sprawia, że na bibljote- 
ki niema wcale pieniędzy, 

Niechętni dopatrują się w tem ciosu dla 
oświaty stołecznej, ciosu, wymierzonego w 
ubogie, nieintel'gentne warstwy. Oczywiście, 
są to sofizmaty. Trzeba spojrzeć na sprawę 
z wyższego punktu, Magistrat — zamykając 
czytelnie, uniemożliwiając dostęp do książek 
— wypłasza ludzi na ulicę — recte do szyn- 
ku, Książka jest wrogiem a!koholu, ludzie 
nieczytający będą więcej konsumować wód- 
ki, czyli będą przynosić większe zyski mo- 
nopołowi, czyli państwu. A zasobny skarb 
czem prędzej przyczyni się do podniesienia 

oświaty w państwie, czyli poprostu Magi. 
strat przelewa pewne fundusze ; swoje obo- 
wiązki na rzecz rządu.. Czy można tenu 
coś zarzucić? Ka. 

  

ODCZYT PROF.L!IMANOWSKIE- 
EW" G0 W GDYNI 

GDYNIĄ. (Pat). Wczoraj w Szkole 
Morskiej, przy wypełnionej po brzegi 
sali, odbył się odczyt profesora Uni- 
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie 
dr. Limanowskiego, zorganizowany 
przez Instytut Bałtycki, : pod tyt.: „Mu- 
simy stworzyć Światopogląd morski*. 

Na odczyt przybył szereg wybit- 
nych osobistości, m. in. komisarz ge- 
neralny Rzeczypospolitej w Gdańsku 
min. Strassburger, gen. Górecki, kom. 
Unrug, dyrektor Urzędu Morskiego 
kom. Poznański, dyrektor Żeglugi 
Polskiej Rómmel oraz szereg wybit-- 
nych przedstawicieli sfer gospodar- 
czych. 

UNIERUCHOMIENIE KOPALNI 
SOSNOWIEC, (Pat). Nawiedzona 

katastrofalnym pożarem kopalnia wę- 
gla „Maksymiljan* w Dąbrowie Gór- 
niczej została ze względów  bezpie- 
czeństwa unieruchomiona w całości. 
Zarząd kopalni przystąpił już do od- 
budowy. Prace potrwają około mie- 
siąca. W tym czasie cała załoga, t. j. 
206 robotników, pozbawiona będzie 
pracy. Straty inaterjalne kopalni wy- 
noszą 100 tys. zł. 

Współpraca z Komisją II Powszechnego 
Spisu Ludności jest obowiązkiem każdego 
obywatela. 

rawców, — zarysował autor z wielką 
siłą plastyczną i subtelnem cieniowa- 
niem przejawów psychiki ludzkiej. 

„Obok žycia“ — jest to wielkiej 
wartości dzieła literackie, jest to cen- 
ny dokument duszy ludzkiej, zdepta- 
nej brudnemi nogami małych ludzi.. 

Jest to książka — szczera, serdecz- 

na, prosta, a mocna, którą warto po- 

„znać!.. 
Obok tej powieści trzeba postawić 

„Sobieradka*, również psychologiczną 
powieść, dotyczącą tym razem duszy 
dziecka. 

„Sobieradek* — Zbyszek, później- 
szy wódz Komanczów, Wielki Jastrząb 
—chłopak, wychowywany przez mat- 
kę, jak w cieplarni,, w oderwaniu od 
świata, później — opuszczony przez 
tę matkę, która powtórnie wyszła za- 
mąż; wychowywany wiec w domu wu 
ja pod kierunkiem bardzo tępego nau- 
czyciela, — chłopak ten nabrał takie- 
go wstrętu do nauki, że uciekł z do- 
mu razem z kilku kolegami z „plemie- 
nia Komanczów*... 

W lesie odnalazł ich młody wuj 
Zbyszka, znający duszę chłopców; za= | 
mieszkał wiec z nimi razem, jako Sta--



STOSUJCIE RACJONALNE OŚWIETLENIE 
DBAJCIE .© ZDROWIE 

Współpracownik naszego pisma zwrócił 
<ię do przybywającego w naszem mieście 

dyrektora Stowarzyszenia „Organizacji Go- 

spodarki Świetlnej” w Warszawie, p. Mar- 

celego Kyci z prośbą o poinformowanie 

czytelników naszego wydawnictwa o nowo- 

czesnych postępach i zasadach racjonalnego 

oświetlenia, jak również o użyteczności apa- 
ratów elektrycznych, 

Zadaniem Organizacji Gospodarki Świetl 
nej jest uświadomienie społeczeństwa o na- 

leżytem stosowaniu i wykorzystaniu oświe- 

tlenia elektrycznego we wszystkich dziedzi- 
nach życia codziennego. 

Mała ludzi wie o tem, że blisko od ėwierč- 

wiecza podlegają naukowym badaniom 

"wszystkie zjawiska zachodzące od chwili wy 

słania promienia świetlnego na źródła świa- 

tła, do chwili, kiedy tea promień trafia do 

oka ludzkiego. 

Trudno byłoby 'w ramach niniejszego ar- 

tykułu podać dokładnie całókształt wszyst- 

kich problemów oświetlenia: elektrycznego, 

jak oświetlenie szkół, kościołów, szpitali itp. 

każdy z tych zagadnień ze względu na.swój 

odrębny charakter, wymaga specjalnego .szer 

szego omówienia, 

Obecnie podamy tylko pokrótce zasady, 
jak powinno być oświetlone okno wystawo- 

we, mieszkanie, biuro, warsztat pracy, ulica 

i t p. 

W oknie wystawowem nie powinno się 
pokazywać źródeł Światła, lecz tewary na 

wystawie. Należy unikać zawieszenia lamp 

widocznych dla oczu z tego powodu, że wów 

czas żarówki raziiyby wzrok przechodniów, 

uniemożliwiając im widzenie towarów i świe 

ciłyby niepotrzebnie «na ulicę. 

Do oświetlania ulic jest Magistrat, Kupiec 
powinien oświetlać okna wystawowe od szy- 

by wgłąb okna. 

Okna wystawowe, wyodrębnione od skle 

pu, powiny być oświetlone podobnie, jak sce 

na w teatrze. Źródła światła należy umieścić 
w odpowiednich, niesymetrycznych reilekto- 

rach (u góry, blisko szyby wystawowe, w 

odległości od 8—10 cm. za zasłoną), skiero- 

wujących strumień Świetlny wyłącznie od 

szyby wystawowej w głąb okna, To jest 0- 

świetlenie główne. O ile na wystawie jest 

potrzebne dodatkowe oświetlenie, boczne, 

wówczas źródła światła muszą być umiesz- 

czone za listwą, tak — by przechodzień nie 

widział żarówek. 

Pozatem jedne przedmioty na wystawie 
wymagają oświetlenia żarówkami o bańkach 

przezroczystych, inne żarówkami matowemi 

lub mlecznemi, 
Kupiec powinien ošwietlač okna wystawo 

wie, nietylko do godziny 7-ej czy 8-ej wie- 
czorem, lecz również po zamknięciu sklepu, 

ponieważ ludzie po skończeniu pracy prze- 

chadzają się ulicami i oglądają przedmioty 

wyłożone na wystawie i gdyby w tym cza- 

sie okna wystawowe nie były oświetlone, ku 
piec popełniałby błąd, ałbowiem okno wysta 

wowe „nie pracowatcby“ dla jego przedsię- 

tiorstwa. 

W oświetleniu wnętrz, a więc mieszkań, 

biur, szkół, warsztatów pracy itp. należy 
trzymać się następujących prawideł: * 

Wnętrze musi być oświetlone równomier 

nie (tak, by nie było powierzchni oświetlo- 
nych j nie oświetlonych), oraz dostatecznie 
jasno, (jasność jest uzależniona od rodza- 

ju wykonywanej pracy). O ile nie stosuje 
się kloszy, nie wolno używać żarówek w 

‚ bańkach przezroczystych, albowiem rażą o- 
ne Oczy i rzucają ostre cienie, lecz jedynie 
żarówki mleczne lub matowane. Do oświe- 
tlania wnętrz najlepiej używać kloszy 
szkłach rozpraszających. Typy takich lamp 
czy Opraw są albo nowoczesne, albo też do- 
stosowane do rodzaju i stylu umeblowania. 

Wnętrza mogą być oświetlane sposobem 
bezpośrednim, półpośrednim lub pośrednim. 
Bezpośrednim, gdzie strumień świetlny świe- 
ci bezpośrednio w dół; pośredni, gdzie sku- 

tek światła otrzymujemy drogą pośrednią, np. 

przez oświetlenie sufitu, który odbija stru- 
mień świetlny o ściany i świeci w dół. O- 
świetlenie półpośrednie jest kombinacją obu 
wyżej wymienionych sposobów. Oświetlenie 
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pośrednie jest najlepszem, nie rzuca bowiem 

żadnych cieni, powinno więc być stosowane 

np. w kreślarniach, w czytelniach, w ban- 

kach, w burach itp. 

Korzystający z oświetlenia powinien pa- 
miętać, że oszczędzając na świetle pracują 

na szkodę własnych oczu. Po wielu latach 
stają się krótkowidzami i opłacają lekarzy. 

Tylko racjonalne, rozproszone i dostateczne 

jasne oświetlenie wnętrza, jest dla oczu na- 

szych najkorzystniejsze. 

Warsztat pracy nie powinien być oświe- 
tlony „nagimi* żarówkami, światło bowiem 

drucika świetlnego raziłoby oczy pracowni- 

ka, nużyloby go i rzucałoby ostre cienie i 

wówczas łatwo 0 'wypadek. 

Źródła światła muszą być umieszczone w 
odpowiednich oprawach lub kloszach  (któ- 

rych zadaniem jest skierowanie strumienia 

świetlnego na warsztat pracy), jak również 
muszą być dostateczne jasne, zależnie od 
wykonywanej pracy. 

Należy pamiętać, by stoły w biurach, 

czy też warsztaty były tak rozmieszczane, by 
światło naturalne, słoneczne padało przez 

okno zawsze z lawiej strony pracownika. 

Ulice powinny być również oświetlane 

równomiernie, by prowadzący pojazdy nie 

przejeżdżali raz przez miejsca ciemne, drugi 

raz przez miejsca jasne. Wskutek takiego o- 
świetlenia, źrenice ich oczu raz by się zwę- 

żały, drugi rozszerzały, W tych warunkach 

szofer może najeżdżać, a nawet zabijać lu- 

dzi. Obowiązkiem dlatego Magistratów jest 

racjonalnie oświetlać ulice. Ze względu na 

niebezpieczeństwo życia i mienia mieszkań- 
ców i ze względu na rozwiązanie ruchu uli- 

cznego, jak również ze względów. estetycz- 

nych. 
Mówiąc o oświetleniu, mie można nie 

wspomnieć o używaniu różnych aparatów 

elektrycznych, których stosowanie zarówno 

w biurze, jąk j w mieszkaniu, lub w sklepie, 

jest dla konsumenta energji elektrycznej bar- 

dzo korzystne, Proszę pomyśleć, jaką wygo- 

dą jest żelazko elektryczne w domu, które 

bez swądu, bez czadii, bez zapachów i bez 

popiołu, bez dymu, bez specjalnego przygo- 

towania, bez bólu głowy jest tak bardzo po- 

słuszne pani domu, że w każdej chwili może 

je wyłączyć i w każdej chwili użyć. Grzejni 

ki na herbatę lub do kawy są również dla 
nas dobroczynne. 

Konsument prądu mając do swojej dyspo 

zycji taką potęge, jak energja elektryczna, 

nie może nie iść z postępem, byłby bowiem 

nierozumny, nie wykorzystając jej do włas- 

nego użytku i pożytku. Stosujcie racjonalne 

oświetlenie! Dbajcie o zdrowie swoich oczu! 
Korzystajcie z aparatów elektrycznych! 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„ŚWIATŁA WIELKIEGO MIASTA* 
„HOLLYWOOD* — „CASINO* 

Malutki człowiek w meloniku ma wielkie 
serce... Sam żyje z dnia na dzień, biedny 
jest jak mysz kościelna, — !ecz potrafi 
uszczęśl'wiać innych, potrafi udawać miłjo- 
mera. Charlie Chaplin umie kochać, umie wał 
czyć o swoje szczęście, Dla ukochanej zosta 
je zamiataczem ulic, nawet.,, bokserem! Chu- 
cherko z czarnemi wąsikamj i w meloniku 
występuje na ringu bokserskim! — Sam wi- 
dok wystarczy, aby pęknąć ze śmiechu! — 
Ale śmiech umilknie, gdy duże, dziecięce oczy 
włóczęgi zapatrzą się w umiowaną twarz 
ślepej kwiaciark., której dał złudzenie szczę- 
ścia a potem możność wyleczenia oczu. „Ona 
widzi” — to jest szczęście dla obdartusa, 
chociaż ginie cały jego urok, gdy wszak po- 

  

O wraca, zostaje przy niej — lecz może zatrzy 
many tyiko z litości?.. 

Nie można filmu tego opowiedzieć, jest on 
pieśnią serca, tęsknotą do szczęścia i.. fatal-- 
nym pechem! — Ten pech Chaplina! — Prze 
śladuje wszędzie malutkiego włóczęgę, któ- 
ry stara się jaknajmniej zajmować miejsca! 
— Cóż kiedy los płata mu ciągle figle, tak, 
że najlepsze chęci obracają się w.. gwizdek 
połknięty, lub makaron z serpentyny. 

Film Chaplina (on bowiem jest wykonaw 
cą, autorem i reżyserem w: jednej osobie), 
jest najwyższym wyrazem artyzmu. Z po- 
śród setek filmowych przebojów najnowszych 
tylko ten film staje na najwyższem miejscu. 
Nie istnieje (dla mnie przynajmniej) aktot 
filmowy o takiej głębi szczęścia, o takiej sub 
tełności artystycznej, jak Charlie Chaplin. 
Jeżeli się zestawi świetną groteskę jego filmu 
z przedzwną prawdą psychologiczną uczucia 
ludzkiego — to prawem kontraktu zrozumie 
się potęgę drgnień serca... 

Na filmie Chaplina można uśmiać się do 
łez, można też łzę rozrzewnienia uronić, ale 
przedewszystkiem trzebą podziwiać wspania- 
łą grę wielkiego artysty... 

Miałem możność w roku bieżącym widzieć 
Chaplina — „żywego” na premierze tego sa- 
mego filmu w Monte-Carlo. — Trzeba bo- 
wiem wiedzieć, że z filmem tym przyjechał 
Chaplin do Europy na tournee artystyczne. 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEG 
ROLOGICZNEGO U.Ś.B. W WILNIE 

Z dnia 24 listopada 1931 r. 

Ciśnienie średnie 773, 

Temperatura średnia —5. 

Temperatura najwyższa —3. 

Temperatura najniższa —%6. 

Opad w mm. 

Wiatr: poług,-wschodni. 
Tendencja: spadek. 
Uwagi: opady 

  

    
    

URZĘDOWA 
— Powrót woj. Beczkowicza, Dzisiaj, w 

dniu 25 bm, powrócił z Warszawy p. woje- 
woda Z. Beczkowicz i objął urzędowanie. 

MIEJSKA 
— Komisja do likwidacji po- 

życzki angielskiej. W najbliższych 
dniach zbierze się miejska komisja do likwi 
dacji pożyczki angielkiej w celu wysłuchania 
sprawozdania delegatów miejskich o końco- 
wych rokowaniach z Bankiem Angielskim. 

— Posiedzenie budżetowe. Wczoraj od- 
było się w Magistracie pierwsze posiedzenie 
budżetowe, poświęcone preliminarzom  po- 
szczególnych wydziałów. Ё 

— Należności miejskie, Na skutek inter- 
wencji u władz centralnych, magistrat otrzy 
mał około 200 tys. zł. od instytucyj państwo 
wych i wojskowych jako nałeżność za róż- 
ne świadczenia. 

Pozostała jednak suma około miłjona zło 
tych jest nadal w zawieszeniu, E 

— Czy będą stosowane ulgi podat 
kowe. Wbrew pogłoskom, władze 5Каг 
bowe nie będą mogły uwzględnić licz-' 
nych prośb handlarzy żydowskich 0 
ulgi podatkowe. Petenci powołują się 
na ostatnie zajścia i związane z tem 
rzekomo straty. 

Ulgi takie stosowane będą indywi- 
dualnie jedynie w wypadkach  przed- 
stawienia niezbitych dowodów  ponie 
sionych strat. 

— Rejestracja pojazdów mechanicznych. 
Właścicielom pojazdów mechanicznych, uży- 
wanych w celach zarobkowych, przypomina 
się, że termin ważności dowodów  rejestra- 
cyjnych pojazdów mechanicznych upływa z 
dniem 31 grudnia 1931 r, i że już w ciągu 
listopada i w. początkach grudnia zaintereso- 
wani powinni przedstawić właściwe pojazdy 
do badania zawczasu, składając o to podania 
do Reieratu Samochodowego Urzędu Woje- 
wódzkiego. x - 

Zwłoka w przedłużeniu: w swoim czasie 
ważności dowodów rejestracyjnych 'może- 
spowodować wycofanie cdnośnego pojazdu 
z ruchu i wywołać przerwę w wykonywaniu 
przedsiębiorstwa. 

WOJSKOWA 
— cja pogranicza. Bawiący w Wil 

nie dowódca KOP generał .Kruszewski, udał 
się na lustrację pogranicza z Litwą, Łotwą i 
Sowietami. й 

Gen. Kruszewskiemu towarzyszy dowódca 
wil. brygady KOP pułkownik Kruk-Schuster. 

— P, K. U. w nowym lokalu. Z dn. 
30 listopada 1931 r. powiatowa komen 
da uzupełnień Wilno — Miasto, mieścić 
się będzie w Wilnie przy ul. Wielkiej 
47, II pietro obok kina „Casino“ dokąd 
zostanie przeniesiona na skutek zmiany 
lokalu służbowego. 

W dniach 27 i 28 listopada 1931 r. 
wskutek przeniesienia kancęlarje ka 
mendy nie będą czynne. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie Rady Grodzkiej BBWR. 

We czwartek, dnia 26 bm., o godzinie 18, 
odbędzie się w lokalu przy ulicy Zawalnej 
Nr 1-4, zgromadzenie członków Rady Grodz 

We Francji bodaj najłepiej zrozumiano sen- 
tymentalnego włóczęgę. — Tłumy płynęty do 
sal kinowych, a Chaplin przyjmowany był 
jak panujący. Legja honorowa zawisła na 
piers. małego siwawego jegomościa o miłym 
uśmiechu i dużych czarnych oczach. — Głę- 
biej pomyślawszy należy przyznać tym 
wszystkim kawałom i kapitalnym dowcipom, 
ujętym w: ramy — wąsików, laseczki, melo- 
nika i butów dziurawych — mądrą, etyczną 
ideę romantyczną : wiecznie żywą — "niej 
serce i patrzaj w serce! Ujęcie łatwe i dostęp 
ne tej myśli — to tajemnica powodzenia 
Chaplina 1 jego ogromnej popularności u sta- 
rych i młodych całego świata! Tad. C. 

7-2 IN T III IIS 
ry Orzeł, i zaczął kształcić dzieci — 
kształcić, bawiąc je. 

Rozdźwiękiem pomiędzy  prawdzi- 
wą wiedzą, nabytą przez chłopców pod 
kierunkiem „Starego Orła”, a wymaga 
niami zrutynizowanej szkoły kończy 
się ta powieść. 

Zakończenie powieści, w którem 
„autor rozwija swój program wycho- 
-wawczy, nieco zniekształca powieść, 
ale pomimo to całość jest bardzo ład- 
na, niektóre zaś rozdziały wprost ka- 

" pitalne. : 
„Chorągiew na dachu" i „Sztandar 

na maszcie”, dwie powieści, łączące 
się wspólnym epizodem spotkania się 
głównych bohaterów, zarysowują dwa 
typy Polaków, przeżywających w spo- 
sób zgoła odmenny okres odradzania 
się Polski. 

Karczewski i Krzesz... [Już etymo- 
„gja nazwisk wskazuje. komu autor 
Jaką przeznaczył rolę. 

rzesz —. legun, później emisarjusz 
w pasie frontu wschodniego takie ma 
wrażenie po _ przygodnem poznaniu 
arczewskiego, oficera armji rosyj- 

skiej, który po ataku rosyjskim znalazł 
się w niewoli niemieckiej, z której zo- 

stał uratowany przez Krzesza: 
„'«»A przecież z kawałem duszy pol 

skiej się zetknął, a dusza ta była bla- 
da, i miękka, i lepka. I duszata pełzła 
leniwie, drobną falą liszki po wielkiej 
drodze. kędy dudniły żelazne armaty, 
kędy stąpały wielkie podkute kopyta 
obcej mocy'... Poe 

Krzesz i Karczewski nie mogą być 
uważani za reprezentujące typy współ- 
czesnych Polaków, nie stanowią rów- 
nież antytezy, do czego, zdaje się, dą- 
ży autor. - 

Karczewski nie jest ostatecznie tak 
zły, jak to uważa Krzesz, — wzięty w 
karby dobrze zorganizowanego życia 
może być nawet pożyteczny, więć czy nie Krzeszowie ponoszą pawna odpo- 
wiedzialność za późniejsze  wykoleja- 
nie się Karczewskich?... 

Te dwie powieści są zbudowane nie 
co nierówno, ale bardzo żywy i barw- 
ny język marracji i wiele trafnie uje- 
tych i głęboko przemyślanych scen 
sprawiają, iż powieścis azajmujące. 

_. Zakończenie „Sztandaru na masz- 
cie“ — zuchwałe zdobywanie Brazylji 
dla Polaków — jest mocne i już dla 
tego piękne. 

Z wrażeń brazylijskich zrodziły się 
trzy książki Ostrowskiego, z których 
jedna zawiera barwny opis kraju i lu- 
dzi, z uwzględnieniem / życia kolonii 
polskiej w Brazylji, dwie zaś opowia- 
dają o niezwykłych przygodach egzo- 
tycznych bohaterów ciekawego kraju. 

„Cathangara“ i „Kobuz“ — są to 
powieści, które z najwyższem zacieka- 
wieniem przeczyta każdy, — tak doro 
Śli, jak i młodzież. 

Zarysowując pobieżnie sylwetkę li- 
teracką młodego powieściopisarza, nie 
mogę obecnie pozwolić sobie na do- 
kładną analizę jego dorobku, nie mo- 
gę również zastanowić się nad języ- 
kiem pisarza. Język ten jest tak żywy, 
barwny i jędrny, że zasługuje na spe- 
cjalną uwagę. у 

W jednym ze swych utworów Jerzy 
Ostrowski wypowiedział takie zdanie: 

.. „człowiek tyle jest wart, ile prze 
strzeni dokoła niego jest nim nasyco- 
TER: 

Myśl trafna. Ponieważ zaś autor za- 
pomocą swych dzieł już nasycił sobą 
znaczną przestrzeń, można mu pogra- 
tulować i życzyć dalszej równie inten- 
sywnej pracy. W. Ch. 

kiej BBWR z porządkiem dziennym: 
1. Referat o sytuacji politycznej — poseł 

dr. S, Brokowski. 
2. Referat organizacyjny — dr A. Hirsch- 

berg, 
3.- Wolne wnioski. 
Tegoż dnia, o godzinie 17, odbędzie się 

posiedzenie zarządu Rady Grodzkiej BBWR. 
Obecność wszystkich człónków konieczna, 

— Dzisiejsza Środa Literacka będzie wie 
czorem autorskim utalentowanego pisarza Je 
rzego Ostrowskiego, który odczyta szereg 
własnych, niedrukowanych jeszcze utworów 
prozą i wierszem. 

Początek o godz. 20 m. 30. Wstęp dla 
członków rzeczywistych . członków sympa- 
tyków bezpłatny, wprowadzeni goście płacą 
1 złoty. 

Wileńskie Towarzystwo Lekarskie 
28-me Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 25 listopada 1931 roku o godzi- 
nie 20-ej jw sali własnej przy ulicy Zamko- 
wej nr. 24. 

Porządek dzienny: i) odczytanie proto- 
kułu ostatniego posiedzenia; 2) Demonstra- 
cje chorych i preparatów; 3) Dr. T. Rost- 
kowski: — Postępy zwalczania jaglicy w 
województwie wileńskiem (obserwacje kli- 
niczne; 4) Dr. M. Mienicki: — Badania 
nad krzepliwościa krwi u chorych kiłowych 
z uwzględnieniem poziomu wapnia w suro- 
wicy oraz grup krwi 

— Zarząd Stowarzyszenia „Rodziny Woj- 
skowej* zawiadamia wszystkie swoje człon- 
kinie, że dnia 26 bm., o godzinie 17, odbę- 
dzie sią w lokalu Rodziny Wojskowej, przy 
wicy Mickiewicza 13, Nadzwyczajne, Walne 
Zebranie, W wypadku braku quorum począ- 
tek zebrania o godzinie 17,30 bez względu na 
jlość obecnych. 

— Pogadanka dla kobiet. We środę dnia 
25 listopada o godz. 6 wieczz w Ośrodku 
Zdrowia przy ul. Wielkiej 46, odbędzie się 
pogadanka dła kobiet dr. H. Murawskiej p.t. 
Co każda kobieta i przyszła matka wiedzieć 
powinna. Wstęp bezpłatny. 

— Tymczasowy Komitet. Przed kilku 
dniami odbyło się zebranie delegatów 5 zwią 
zków zawodowych pracowników  umysto- 
wych w. cełu utworzenia Rady Okręgowej 
Związków, wchodzących w skład centralnej 
organizacji Zw, Zaw. Prac. Umys, Reprezen 
towane były następujące związki zawodowe: 

Pracowników Ubezpieczeń Spotecznych, 
Pracowników Powszechnego Zakładu Ubez- 
pieczeń Wzajemnych, Farmaceutów Pracują 
cych, oddział w Wilnie, Pracowników Han- 
dlowych, Biurowych i Przemysłowych, Pra- 
cowników Ubezpieczeniowych Rzeczypospo- 
litej Polskiej. 

Delegaci powyższych związków (oprócz 
farmaceutów) powołali do życia Tymczaso- 
wy Komitet Organizacyjny 'w! składzie na- 
stępującym: przewodniczący — p. W. Pi- 
lecki, sekretarz -—— p, Sediukiewicz, członko- 
wie — p. L. Grabowski, p. St, Jurecki p, Wł, 
Cybowicz, 

— „Środa Rzemieślnicza". Dnia 25 bm., 
we środę, jak i co tydzień, odbędzie się: od- 
czyt (p. Czarnous), pozatem dział koncerto- 
wo-wokalny, Początek o Bej. 

Zarząd jednocześnie komunikuje, że przy 
stąpił do budowy małej sceny w swej sali, 
na której w najbliższym czasie będą grywa- 
ne przez zespół. amatorski lżejsze sztuki ze 
śpiewami, oraz komedyjki itp. Próby już w 
toku. 

TOWARZYSKA 
-— Zaślubiny. Wczoraj, dnia 24 b.m. w 

kościele świętego Jakóba ks. prof. Stan. Mar- 
cinkowski pobłogosławił związek małżeński 

między panną Heleną Moczulakówną a pa- 

nem Tadeuszem Cieszewskim, współpracow- 
nikiem naszego pisma. 

Młodej parze szczęść Boże! 

RÓŻNE 
— Prezes Okręgowego Urzędu Ziemskie- 

go p. Łączyński wyjechał służbowo do War- 
szawy. Zastępuje go naczelnik Żemoytel. 

— Odznaczenie. . Nowoobrana  prezeska 
Stowarzyszenia b, wychow, gimnazjów przy 
kościele Ś-tej Katarzyny w Petersburgu, p. 
Zofja Kossowska zostala odznaczona złotym 
Krzyżem (Zasługi) przez Arcyb'skupa Me- 
tropolitę Mohylewsk:ego za jej działalność w 
gimnazjum żeńskiem przy kościele Ś-tej Ka- 
tarzyny w Petersburgu i za wydajną” (pełną 
poświęcenia) pracę nad organizowaniem, 
kierownictwem i prowadzeniem tajnych szkół 
polskich na Białorusi w gub. Mohylewskiej. 

— Z Rodziny Wojskowej, Dnia 2 gru- 
dnia (środa), o godzinie 19,30, odbędzie się 
herbatka dla członk'ń Rodziny  Wojskowej., 
Wieczór bedzie urozmaicony popisem chóru 
Rodziny Wojskowej pod kierownictwem p. 
Reisowej. $ 

W poniedziałki i czwartki od godziny 17 
do 19 w kancelarji Rodziny Wojskowej (Mi- 
ąkiewicza 13) przyjmuje się zapisy na lek- 
cie gimnastyki plastycznej. Opłata dla człon- 
kiń zł. 5 miesięcznie, dła pań cywilnych zł. 7 
miesięcznie, 

W dniu 1 grudnia br. uruchamia się w 
Rodzinie Wojskowej kurs robót ręcznych. 
Zapisy w. kancelarji Rodziny Wojskowej (Mi- 
ckiewicza 13) w poniedziałki i czwartki od 
godziny 17 do 19. Opłata dla członkiń zł. 2 
miesięcznie, dla pań cywiłnych zł. 5 miesięcz 
nie, 

— Szkolenie komisarzy spisowych. Tv- 
dzień bieżący został poświęcony szkoleniu 
komisarzy okręgowych, których ogółem Wil 
no potrzebuie około 1200. Ze względu na 
to, że nie moga być rozesłane do wszystkich 
imienne zawiadomienia osoby zainteresowa- 
fie winne przybyć na kursa zależnie od przy 
należności do poszczególnych grup. 

Dnia 25 bm., o godzinie 18—20 odbywa- 
ja se następujące kursy: 

+Grupa I. Akademicy — Szkoła powszech 
na przy ulicy Ostrobramskiej 5. | 

Grupa IV, Urzędnicy państwowi — Sala 
Miejska (mała) przy ulicy Końskiej 1. 

Grupa V. Urzędnicy samorządowi i 0s0- 
by nie przydzielone do innych grup — Szko 
ła pow. przy uFcy Wileńskiej 10, 

Kursa Grupy Il — Szklonej i III — instyt. 
N. Handl,-Gosp. odbvwaią się zgodnie z za. 
rządzeniam;  szczegółowemi kierowników 
tych grun. я 

— Poświęcenie I skleou powszechnej spół 
dzielni spożywców w Wilnie. Staraniem dzia- 
łaczy społecznych w W Inte, została w swo'm 
czasie zorganizowana Powszechna Spółdziel- 
nia Spożywców, która dotychczasową dzia- 
łalność ograniczvła do bezpośredniego zao- 
patrywania członków. R 

Obecnie po zebraniu odpowiednich fun- 
duszów, władze Snółdzielni przvstąpiłv do 
uruchomienia sklepów, z których pierwszy 
został otwarty przy ul. Kalwarvjskiej Nr. 2. 

Spółdzielnia skupia w swoich szeregach 
sfery pracowników: umysłowych i fizycznych, 
Na czele władz Spółdzielni stoją znani dzia- 
łacze na niwie snółdzielczej p.p. Turski i 

dyr. Seminarjum Naucz, Godecki. 
„ W wytycznych pracach nowej placówki 

gospodarcze na terenie Wilna, której brak 
dawał się mocno odczuwać, władze Spółdziel 
ni wprowadz'ty bardzo zdrową zasadę sprze- 
daży towarów wyłącznie za gotówkę, co nie- 
wątpliwie dodatnio wpłynie na zrównoważe- 

  

  

„Tr ° 
JŪZEF BONIFACY MARUSZKIN 

Naczelnik Wydziału Kontroli Dochodów Dyrekcji Kolei Państwowych 
w Wilnie., 

po krótkich cierpieniach zmarł 23 listopada 1931r. . 
Eksportacja zwłok nastąpi dnia 25 0. m. o godz. 9 m.30 z mieszkania 

przy ul. Wiwulskiego 2, do kościoła Serca Jezusowego. Nabożeństwo żałobne 
w tym kosciele o godz. 10 rano. Pcg zeb odbędzie się dria 25 listopoda 
o godz. 4-iej popoł. z kościoła Serca Jezusowego na cmentarz ŚŚ. Piotra i Pawła 
na Antokolu. 

O czem powiadamiają 

Pracownicy Wydziału Kontrcli Dochodów DKP w Wilnie 

SP 
z GEDYMINÓW 

TERESA STEJGWIŁŁOWA 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona ŚŚ Sskramentami zmarła dnia 

23 listopada 1931 roku w wieku lat 61. 

Ekspoitacja zwłok z domu żałoby przy ul. Dobroczynnej 2-a odbędzie 
się dn. 25 listopada o godz. 9 rano, do Kościoła św. Ducha, gdzie zostanie 
odprawione nabożeństwo żałobne, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa. 

O czem zawiadamia stroskana 
RODZINA   

OGÓLNE ZEBRANIE ZWIĄZKU  „ABSOL- 
WENTÓW GIMNAZJUM JEZUITÓW w. 

WILNIE 
Pierwszym punktem porządku dziennegą, 

powyższego zebrania, które odbyło się dnia 
22-XI było sprawozdanie Zarządu. 

Z tego sprawozdania dow.edz.eliśmy się, 
że Związek zakresem swojej ee 3 
objął szerokie i bardzo różnorodne pole. Od 

Е KOLEJOWA Sekcji Teatralnej, która swemi imprezami 
— Wyjazd dyr, Falkowskiego. Dyrektor poważnie zasiliła kasę związku, po przez bar | 

PKP w Wilnie p. inżynier Kazimierz Falkow- dzo aktualną w dobie obecnych trudności 
ski w dniu 24 bm. wyjechał do Warszawy Sekcję Pośrednictwa Pracy, dalej, po przez 
na zjazd dyrektorów kolen.i naczelników Wy- organizującą się Sekcję Sportową aż do do- 
dzialów osobowych, który odbędzie się 26 brze umebłowanego i zaopatrzonego w cza- 
bm. pod przewodnictwem p. ministra komu- sopisma i gry ping-pong, szachy, Ogniska. 

nikacji : р „„ Dzialalnošė b. wszechstronna, doskonale do- 
— Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. basowana do skali i różnorodności zaintere- 

Dyrekcja Okręgowa KP. w Wilnie, podaje, sowań członków Związku. 
że od dnia 1 grudnia rb. zmienia się rozkład | Z pośród licznych zamierzeń na przysz- 
jazdy pociągów mieszanych Nr. 1073 — 1074 łość: podamy klka: zebranie Sekcji Dysku- - 
na odcinku Łuniniec — Mikaszewicze jak na- syjnej z referatem i dyskusją o kwestji ży- 

stępuje: ża: Е dowskiej i sposobach jej rozwiązania, I-szy 
Pociąg Nr. 1073 Łuniniec — odjazd godz, turniej warcabowy z poważnemi nagrodami, 

22, Łachwa — przyjazd 22,28 — odjazd ankieta w sprawie Ogniska į in. p 
22,48. Sienkiewicze — przyjazd 23,14, odjazd - Po tej częšci oficjalnej, kol. Jeśman wy- 
23,28., Mikaszewicze — przyjazd 23,50, Po- głosił referat na temat trapiący dziś najtęż- 
ciąg Nr. 1074 — Mikaszewicze — odjazd 0,10 sze głowy. Prelegent poruszył w nim parę 
Sienkiewicze — przyjazd 0,32, odjazd 0,42— momentów, dotyczących obecnego kryzysu. 
Łachwa — przyjazd 1,07, odjazd 1,42. Łuni- Feferat wywołał krótką dyskusię. Ša 
niec — przyjazd 2,10. id A: Następnie zebranie przeszło do wyborn 

Przez dokonanie powyższej zmiany UŻY- członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Kole- 
skuje się dogodne połączenie Warszawa żeńskiego, wobec rozwiązania się powyższych 
Wschodnia — Mikaszewicze z odjazdem Z jnstytucyj na skutek ustąpienia większości 
Warszawy Wschodniej o godz 10,20 i przy- jep członków. Wybrani zostali: na przewod- 
jazdem do Mkaszewicz o godz. 23,50. PO- nieczącego kol. Pawłoski Piotr, na członków: 
ciągi Nr, Nr, 823 — 817 — 1015 — 1073,— kol, kol. Jelalicz de Lawal Paweł i Białas 
oraz Mikaszewicze — Warszawa Wschodnia Tadeusz. $ 
z odjazdem z M'kaszewi o godz. 0,10 } ргу — \ wolnych wnioskach  Įednomyšliie- 
jazdem do „Warszawy Wschodniej o godz. uchwalono bojkot gospodarczy żydów. 

12,35 (Pociągi Nr. Nr. 1074, 1016, 816), Po zamknięciu zebrania sdbyła się herbat 
— Usprawnienie pracy na kolejach. Dy- ką towarzyska. 

rekcja kolejowa wydała już cały szereg Z0- NNNNWYZZZWNZYNNA CORE 
ah ZE WZ. WYPADKI I KRADZIEŻE 

przedsiębiorstw kolejowych, rozsze- — Zatrzymanie złodziei. Bisikirskiej Вго- 

rzenie pracy na stosunkowo większą liczbę nistaw'e (Konduktorska 16) siużąca je Dons 
pracowników, mając na względzie przede- narowiczówna Jadwiga (Stefańska 33/52)- 
wszystkiem zatrudnienie żywicieli rodzin. skradła 450 zł. Downarowiczówna została 

Ponadto, w celu umożliwienia przeprowa- ZO o RY nie odnalezionD- 
dzenia powyžszych zadań m. in. koleje zwol- nisdki ad) Czapeki Stanie aa a 
nią z posad pracowników, dla których zaję- 20) skradł dwie siekiery, kożuch i inne, drob 
cie służbowe nie jest jedynem źródłem utrzy- ne rzeczy ogólnej wartości 30 zł. Czapskiego. 
mania i będą utrzymywały stały kontakt z 7€ i Wypadek as A © = 
odc Ч $ : — o alam wem sai bezrobocia. ARS dniu 23 Ad pod Halą Miejską przez niezna-- 

rzy zwalnianiu sezonowych, żywiciele nych sprawców został uderzony nożem W 
rodzin będą mieli przywilej przed prącowni- szyję Kirjanow Terencjusz (Szkaplerna 47). 
kami diużej pozostającymi na służbie, lecz Pogotowie odwiozło rannego do szpitala ży- 
nie obarczonymi rodziną. dowskiego w. stanie b. ciężkim. › — Wybicie szyb. W dniu 23 bm. Dajne- 

TEATR I MUZYKA sowi Szłomie (Cerk'ewna 8) nieznani spraw. 

— Teatr Miejski w Lutni, Dzisiejsza pre- V WD W oknie dwie szyby wartości 10 zł.. 
mjera „Pana G aba*. Dziś we środę, dnia 
25 b. m. premfóra klasycznej komedji Fre- 
dry „Pan Geldhab“ w opracowaniu reżyser 

— Zamach samobójczy. Z nieznanych. 
powodów targnął się na życie Michał Spiry- 

skiem dyr, M. Szpakiewicza, w dekoracjach 
W. Makojn'ka. Obsadę stanow'ą: pp. Biele- 

do (Rudnicka 8). 
Zatrutego amonjakiem samobójcę uloko- 

cki, Budzyński, Czapliński, Loedl, Łub'akow- 
ski, Marecka, Milecki, Skolimowski, Wasi- 

wano w szpitalu żydowskim. 

lewski, Wołłejko, Zastrzeżyński i inni, Dy- 

— Służąca — złodziejką. W 
trakcie spieniężenia pierścionka, zatrzymano 

rekcja dokłada wszelkich usiłowań, aby pre 
'mjera jednej z najlepszych komedji w na- 

na ulicy Wileńskiej Helenę Rynkiewiczów 
która będąc w Trokach służącą u Stef. Her. 

szym dorobku literackim wypadła jaknajle- 
piej. Ceny propagandowe. : 

manówny, okradia ją z garderoby i biżuterji 

+ jutro i dni następnych „Pan Geldhab". 

a następnie zbiegła. 

— Bigamista. Zatrzymano Wincen- 

— Teatr Mielski na Pohulance, Dziś, dn'a 
25 b, m., o godzinie 8 w,, ukaże się „Lalka”, 

tego Szturo; mieszkańca Żukojń, gm.: 
'Łyntupskiej pod: zarzatem bigamji. W 

аак Bata Audi © poród roku 23 Szturo, wkrótce po ożenieniu 

rężyserji W. Radulskiego, Publiczność okla- 22 4 Marjanną „Nowicką trafił do wę. 
Skuje gorąco wykonawców z  Szurszewską, zienia za kradzież. Po adcierpieniu 3 
Brygiewiczem oraz Ciecierskim na czele, słu- Mies. kary -Szturo nie wrócił do domu 
= jednością peak melodji ć w. lecz udał się pod Postawy, gdzie po 

ucha beztroskim śmiechem w scenach ko- i ё 2 szoł 
micznych, pełnych nieoczekiwanych  sytua- z Argi a 4 +3 małżeński 
cji Oprawa sceniczna . W. Makojnika, ko- 7 niejaką Bronisławą Groczko. 
stjumy z własnych pracowni oraz oryginalne — Strzały do złodziei. No- 
efekty świetlne tworzą z widowiska tego wy cy ubiegłej jacyś złodzieje usiłowali do 
soce artystyczną całość, Dyryguje  Каре!- 
mistrz W, Szczepański. ` ° 2 

e Akademia Hetopadowa: та Połudahce. gorza Wojtowicza (w. „Pohulanka).. 

W niedzielę, nia 29 bm. o godzinie 8-ej Majstrujących przy zamkniętym  ckaie 
wiecz,, odbędzie się w Teatrze na Pohulan- rabusiów zauważył zbudzony ze snu 
ce uroczysta akademia ku uczczeniu powsta właścici i ia i i iepro- 
nai listopadowego. Wynełn'a ją inscenizacje szon i RCA > 
fragmentów dramatycznych oraz recytacje PZ ам ВЕ г 4 
w wykonaniu całego zespołu Teatrow Miej- w pościgu kap. Wojtowicz oddał 
skich. Akademię poprzedzi przemówienie. do uciekających kilka strzałów iecz nie 
Dla szefów władz i urzędów rezerwuje się odniosło to skutku, bowiem * złodzieje 
bilety według specjalnego  rozdzielnika do 7 i skryč sie wšr“ iedni. - dnia 28 bm. do godz, 14-ej. B'lety nie naby A R Pw ZM 
te w tym czasie, zostaną sprzedane z wolnej łęk. o ' ŚWIĘCIANY 

— Poranek niedzielny w Lutni, W nie- Kac Wiłki, Na terenie gm, kołtyniańskiej i 
dzielę, dnia 29 bm., o godzinie 128] w poł, sąsiednich .zauważono stada wilków. 

ukaże się „Kopciuszek* Grimma. : , Z POGRANICZA 

C© GRAJA W KINACH? — Koło Radoszkowicz przeszedł na 
Miejski: Wtadca karnawału. nasze terytorjum oficer sowieckich 
Heijos: Pociąg samobójców. wojsk technicznych, stacjoenowanych w Stylowy: Noc szału. „Słucku, Michał Bożenko. Zbieg twier- 
Hofływood: Światła wielkiego miasta, dzi, że jest b. e carskim i prze- 
Casino: Światła wielkiego miasta. szedł granicę, korzystając z udzielone- 
Pan: jej chłopczyk. go mu urlopu i możności oddalenia się: 
Światowid: Messalina. z miejsca postoju, 

Od Administracji 
Sz. Sz. Naszych Prenumeratorów uprzedzamy, że z dniem 

1 „grudnia Г. b. wstrzymamy bezwarunkowo 

będą opłacone. 8 

nie domowych budżetów ' członków  spół- 
dzielni, 

Uroczystość poświęcenia i otwarcia pier- 
wszego sklepu Powszechnej Spółdzielni od- 
była się w dniu wczorajszym t.j. 24 b.m, w 
obecności członków Rady i Zarządu, 

Aktu poświięcenia dokonał W. ksiądz wi- 
karjusz parafji św. Rafała.   

  

\ 

- wszystkie egzemplarze, które do tej daty nie 

  

stać się do mieszkania kapitana Grze- | 

A



4 

"WIELKA PARADA KOLEJOWA 
„Rewja w 19 obrazach”... Hm... Rewja w 

Ognisku kolejowem... Odrazu rodzi się pyta- 
nie: czy to jest cełowe, czy to jest stosow- 
ne. Rewja wymaga od artystów uniwersalno- 
ści: prawdziwy artysta rewjowy musi u- 
mieč śpiewać, tańczyć, dobrze dekiamować, 
być trochę poetą, w wielkim stopniu „kawa- 

wilcze zęby 
Szanowny Panie Redaktorze! 
Uprzejmie proszę » umieszczenie w Pań- 

 skiem poczytnem piśmie poniższego oświad- 
czenia: 

W związku z oświadczeniem słuchaczy 
XVI trymestru Wydziału Lek. USB, podpisa- 
nem za zgodność przez p. Józefa Gałkę, któ- 
re ukazało się w prasie wileńskiej 19 bm., 
stwierdzam, iż fakty przytoczone w. notatce 
pt „Główki absolwenckie* w Nr. 256 „Kur- 
gera Wileńskiego” z dnia 5 listopada br., a od 
noszące się do kilku osób z pośród słucha- 

'czy XVI trymestru Wydziału Lekarskiego, 
są absolutnie zgodne z prawdą, na co gotów 
jestem przeprowadzić dowód przed Sądem 
Rektorskin USB. 

Jednocześnie oświadczam, że wyciągnę 
wszelkie konsekwencje prawne z użycia we 
wspomnianem oświadczeniu określenia 
„Oszczerstwo“. 

Łączę wyrazy głębokiego poważania 
Stefan Jędrychowski, 

student IV kursu Wydziału Prawa 
i Nauk Społecznych. 

  

— Zrzeszenie Kół Naukowych Stud. USB, 
Zarząd Z.K.N. zawiadamia, iż zwyczajne ze- 
branie Rady ZKN odbędzie się w środę, tj. 
25 listopada br., o godzinie 16, w lokalu Ko- 
ta Prawników (Zamkowa 11). 

— Z sekcji pośrednictwa pracy, Sekcja 
pośrednictwa pracy przy Bratniej Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej USB. w 
Wilnie (ulica Wielka 24) zawiadamia PT. 
publiczność, że na życzenie 'może polecić wy 
kwalifikowane siły korepetytorskie we wszel 
kim _ zakresie. 

Ponieważ sprawne funkcjonowanie takie- 
"go organu, jakim jest sekcja pośrednictwa 
pracy ułatwia w wysokim stopniu studja 
dziesiątkom mtodziežy uniwersyteckiej — ak 
cja jej, jak i innych organizacyj samopomo- 
cowych, jest w obecnym czasie najbardziej 
"skuteczna w wałce o pełny przypływ zdro- 
wej polskiej intetigencji do zbiorowej pracy 
narodu, ! 

„| Wszyscy poszukujący korepetytorów i 
annych pracowników zechcą zgłaszać się w 
odzinach od 13 — 15 i 19 — 22 (lub tele- 
onicznie) do sekcji pośrednictwa pracy w 
Bratniej Pomocy (tel. 7-70). 

— Wolne posady. Sekcja pośrednictwa 
fpracy Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży 
Akademickiej USB „(ulica Wielka 24) za- 
wiadamia kolegów, że na sobotę dnia 28 b, 
am. poszukiwani są: jeden pianista i dwóch 

"skrzypków na zabawę taneczną. Czas trwa 
mia zabawy godz, 17 — 23. Warunki do 0- 
mówienia. Zgłoszenia w sekcji pośrednictwa 
pracy od godziny 13 — 15 p p. najpóźniej 

"24 bm, 

"AKADEMICY POD ZNAKIEM CZERWO- 
‚ NEGO KRZYŻA 

Wśród studentów: pojawiły się i są urze- 
+€zywistniane hasła miłości błiźniego. 

Dążenia ałtruistyczne ludzkości widzimy 
w zakonach średniowiecza w stowarzysze- 
niach filantropijnych, począwszy od założo- 
nej przez studentów paryskich konferencji 
św. Wincentego a Paulo do fundacji Rocke- 

"žellera i t.d. w szeregu organizacyj, rozwi- 
fjających skuteczną działalność z przestęp- 
<zošcią, nędzą, ałkohol;zmem... 

Pewna. grupa studentów stolicy, za hasło 
awzięła wyjść na peryferja, inna pragnie 
"oświecić więźniów, kaleki, ułomnych, a na- 
sza, o której wypadnie nam parę słów powie- 
qdzieć, schodzi po kamiennych schodkach 
«wśród biedaków Starego Miasta Warszaw- 
skiego, lub na górną Wolę. 

"To jest jeden odcinek, drugi, to niesłycha- 
nie wdzięczna robota z entuzjazmem prowa- 
dzona przez akademiczki — lektoraty dla 
ociemniatych « dzieci. Czemś obliczonem na 
szeroką skałę, to Kurs Akademicki, obejmu- 
Alący wykłady z dziedziny ratownictwa, gazo- 
znawstwa i pomocy w nagłych wypadkach. 

_ Słowem uświadomienie rzesz studenckich na 
wypadek wojny. Wszak i student w chwik 
wybuchu pożaru wojennego, nie może być 
osaczony, .nie powinien bezradnie trwać na 
swym posterunku naukowym, lecz przeciw- 

mie, już jako wyszkolony instruktor, stanie 
na czele mas, by je praktycznie przysposo- 
bić,i ratować. 

Widzimy więc, że nietylko wielkoduszne 
<mitosierdzie wypisane jest na sztandarze or- 
ganizacji, lecz i realny czyn: obrona kraju. Tą 

"organizacją jedyną w Połsce jest Akademic- 
"kie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża w 
„Warszawie. й 

,.` "Dla biednej wdowy na wykupienie ma- 
szyny zł. 10 — od N.N. 

| „Kto był mordercą? 
; — Uwielbiam Włochów, — mówi- 

ła Klara, — kiedy ktoś na ulicy zapy- 
ta Włocha o kierunek drogi, ón nigdy 
nie odpowie „na prawo* lub „na le- 
wo”, tylko weźmie pod rękę i odprowa 
dzi chociażby na drugi koniec miasta... 

| — Czy Włosi byli równie uprzej- 
mi dla pana podczas pańskiej podróży 
do Florencji? — zapytał z uśmiechem 
swego sekretarza sir Eustachy. 

Pytanie to zmieszało Pedgetta. Po 
czerwieniał i wybełkotał niewyraźnie: 

— O! Tak, naturalnie... tak, tak! 
Zaraz też wstał i odszedł. 

‚°  — Obawiam się, że Pedgett popeł 
° mił jakąś zbrodnię we Florencji, —— za 

uważył sir Eustachy, oadprowadzając 
go oczyma do drzwi. — Niech tylko 

_ kto wspomni o Włoszech, albo o Flo- 
rencji, zaraz zmienia temat rozmowy 
lub ucieka! 

  

  

mordował, — zapewniała Klara, — 
_ Mam nadzieję, że pana to nie obrazi, 
"sir Eustachy, ale pański sekretarz ma 
_ twarz typowego zbrodniarza. 

: — Tak, typ: średniowiecznego ban 
- dyty. Biedaczysko cierpi nad tem bar 
* dzo, a mnie to bawi, bo państwo nie 
_ wyobrażają sobie nawet. jaki to uczci- 
_ wy i porządny człowiek! 

  

wydawca Stanisław Mackiewicz, 
+ . 

— Jestem pewna, że on kogoś za-. 

— Czy on już dawno pracuje u pa 

larzem*, improwizatorem, bo ja wiem, czem 
jeszcze, 

Rewja wy.naga nadzwyczajnego otrzaska 
nia się ze sceną i surowej, bezwzględnej 
dyscypliny. Sceny zbiorowe graz popisy ze- 
społu g.rls muszą być niemal zmechanizowa- 
ne: każdy ruch, każdy gest, wypracowane 
przez reżysera, muszą się trzymać mocno, 
zmieniać się konsekwentnie i sprawnie, jak 
ruch kółek w zegarku!... 

Rewja od amatorów wymaga ołbrzymie- 
go wysiłku, który opłaca się pod względem 
powodzenia u publiczności, lecz nie jest ko- 
rzystny w znaczeniu wzbogacania się we- 
wnętrznego, które daje udział w poważnych - 
sztukach. 

Czy więc nie szkoda pracy organizatorów 
i uczestników rewji kolejowej? — z takiem 
pytaniem przychodził do Ogniska chyba nie-, 
jeden widz. 

Z takiem pytaniem jednak sali nie opu- 
szcza. 

Rewja kołejowa jest niezmiernie ciekawa 
już chociażby jako wiełka mobilizacja róż- 
nych taientow artystycznych pracowników 
kolejowych. 

Własna orkiestra, własny kompozytor, 
właśni poeci, właśn: śpiewacy i artyści, a— 
przedewszystkiem i nadewszystko — własne, 
bardzo urocze artystki, śpiewaczki, tancerki... 

/Tylko rewja daje możność jednoczesnego 
wciągnięcia do pracy takiej ilości różnych sił. 

Jeżełi chodzi © samą rewję, składa się о- 
na z dwu grup obrazów: ze znanych, nieraz 
już oklepanych numerów kabaretów warszaw 
skich oraz z rzeczy całkiem oryginalnych lub 
zmodyfikowanych. 

Pierwsze jest mniej ciekawe, gdyż kopje 
Sempolińskiego czy Zuli Pogorzelskiej nie za- 
stąpią oryginału, natomiast rzeczy oryginal 
ne podwójnie są godnę uwagi: jako krzywe 
zwierciadło życia kołejowców oraz jako prób 
ki twórcześci artystycznej. 

I tu kierownikom i artystom, szczegół- 
nie zaś głównemu inicjatorowi rewji, p. Li- 
siewiczowi, należy złożyć gratulacje. 

Takie obrazy, jak „Dyżurny reguluje 
ruch“ oraz „Gdy awjonetka czeka nas“ 
godne są szczerego pok'asku! 

Doskonały jako typ i świetny w pomyśle 
i wykonaniu (niech mu bogowie darują 
„pszczoły* i „ostrogi”'!) był stary kołejarz- 
wožny, prowadzący konferensjerkę (p. W. 
Szemberg). я 

O poszczególnych wykonawcach — cóż 
mówić? Bawąc się w surowego krytyka ła- 
twoby było wytknąć komuś to i owo, kieru- 
jąc sę zaś tylko ogólnem wrażeniem jesz- 
cze łatwiej jest każdego z ©0sobna (ach! 
bądźmy szczerzy: chcałoby się powiedzieć— 
każdą z osobna!) — zasypać komplementa- 
mil... 

Nie wymienię więc nazwisk i preudoni- 
mów, więcej nawet: wskażę tylko na anoni- 
mowy... zespół giris!... Trudno o bardziej u- 
rocze, wdzięczne i miłe, choć nieraz trochę 
niesforne tancerki i śpiewaczki!., 

Całość rewji jest wyjątkowo sympatycz- 
na; nie dziwimy się więc wcale, iż dyr. Szpa 
kiewicz zakwalifikował tę rewję do wystawie 
nia w „Lutni*, gdzie wkrótce się ukaże pod 
reżyserją p. K. Wyrwicz-Wichrowskiego, 

Naprawdę warto ją tam  zobaczyć!.., 
wch. 

EMISARIUSZE ĄDON PARTJI 
PRZED SĄDEM 

W końcu 1928 r. dało się zauważyć silne 
dążenie Kompartji w kierunku uzyskania 
wpływów wśród ludności litewskiej, zamie- 
szkałej w północnych powiatach Wojewódz- 
twa Wileńskiego. W tym cełu Kompartja sta 
rała się pozyskać dla kilku członków Тера!- 
nie istniejących Towarzystw w  Święcia- 

nach litewskich, by pod przykrywką móc 

swobodniej rozwijać akcję wywrotową. 
Przez długi czas, bo do września 1930 r. 

nie udawało się wywrotowców wykryć. Do- 
piero siedeninastego września. ub. r. dzięki 
informacjom ze źródeł  konfidencjonalnych 
udało się spisek zlikwidować, a prowody- 

rów jej L. Tajca, A. .Lipatowa, A. Szaudzi- 
nisa, J. Apiwaię i W. Szaudzinisa aresztować. 

Podczas rewizji u podejrzanych znalezio- 
no bibułę komumstyczną 'wóbardzo wiełkiej 

ilości, zwłaszcza u Lipatowa — spełniające- 
go funkcje technika RKKPZB. 

Świadkowie, rekrutujący się z pośród 
miejscowej ludności, a zbadani przez sędzie- 

go śledczego, zeznali, że wszyscy zatrzyma- 

ni agitowali na rzecz Kompartji, pozatem mię 
dzy mieszkańcami rozpowszechniano litera- 
turę antypoństwową, Zbadany w charakte- 
rze biegłego kierownik Wydziału Bezpieczeń 
stwa Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie, p. 
Dominik Piotrowski, zakwalifikował działal- 

ność oskarżonego Tajca, jako działalność se 

kretarza rejonowego KPZB, pozostałych zaś 
jako działalność członków tejże partji. 

Na podstawie wyżej przytocznych danych 

  

na? — zapytał pułkownik Rice. 
— Sześć lat, — odrzekł ż westchnie 

niem, — Twarz jego powinna wzbu- 
dzać u państwa zaufanie. Szanujący 
się bandyta nie pozwoliłby sobie na ta 
ką fizjognomię. Kto pamięta mordercę 
Crippena? Ten człowiek miał czarują- 
cą powierzchowność. 

— Aresztowano go na pokładzie 
okrętu, — mruknęła Klara. 

Dźwięk rozbitego szkła zmusił 
mnie do objerzenia się: to ojciec Chi- 
chester upuścił filiżankę. 

Kiedy Klara Bler odeszła, by od- 
począć, pułkownik Rice podszedł do 
mnie: > 

— Czy pani pozwoli zaprosić sie- 
bie do tańca wieczorem, miss Beddinug 
feld? 

— Z przyjemnością, — odpowie- 
działam, — ale pani Bler... 

»  — Pani Bler nie lubi tańców.. 
— A pan?- 
'— А 1а chcę tańczyć z panią. 
— O! — nie zdotalam powstrzy- 

mać tego okrzyku į odwróciłam się. 
Pułkownik Rice wzbudzał we mnie 

niepokój. Mimo to wieczór był cudow 
ny! Czułam się szcześliwa, że nako- 
niec weszłam do towarzystwa, w któ- 
rem nie mówią i nie myślą o czaszkach 
i nawpół zetlałych kościach! Pułkow- 
nik Rice był w moich oczach typem 
idealnego mężczyzny. Może on będzie 
moim mężem? Coprawda, narazie nie 

Sąd Okręgowy rozpoznając tą sprawę w 
dniu 17-go września rb. skazał L, Tajca na 

osadzenie w ciężkien: więzieniu przez lat 6, 
A. Lipatowa przez lat 5, Apiwałę i Szaudzi- 

nisa przez lat 4. 

A, Szaudzinisa wobec braku dowodów 

winy z oskarżenia go z art. 102, cz. I KK. u- 

niewinniono i 

W dniu wczorajszym sprawa ta znalazła 

się na wokandzie Sądu Apelacyjnego, Prze- 
wód sądowy nic nowego do sprawy nie 

wniósł t Sąd Opierając się na uzyskanych po 
przednio danych, postanowił wyrok pierwszej 

instancji zatwierdzić. 

Obronę wnosił adw. K. Petrusewicz i H. 

Zasztowtt-Sukiennicka. 

SPORT 
PROGRAM ZAWODÓW HOKEJO- 

WYCH 
Bracia Godlewscy zaliczeni zostali do gru 

py hokeistów polskich, którzy odbędą kurs 
treningowy w Katowicach, a następnie repre 
zentować będą Polskę w spotkaniach mię 
dzynarodowych i na Olimpjadzie w Lake — 
Ptacid i to zapewne sprawiło, że wilnianie 
żywo interesują się. wszystkiem, co dotyczy 
tych imprez. ) 

Tegoroczny międzynarodowy 
hokejowy ostał już ustalony 

Zaczynamy w Berlinie 28 i 29 bm, Legja 
stołecna (drużyna trenuje obecnie w Kato- 
wiecach) gra z Brandenburger S. С. 

Dnia 5 i 16 grudnia berliński BSC. gra 
w Katowicach, Pierwszego dnia z AZS-em 
warszawskim, drugiego —— oficjalny mecz 
Berlin — Warszawa. 

14 i 15 grudnia akademicy jadą do Wie- 
dnia, a 27 i 29 odbędą się w Katowicach 
dwa niezwykle ciekawe spotkania: „Otta- 
wa”, mistrz. Kanady cońtra kombinowany 
zespėt Polski i Polska — Kanada. 

W okresie od 1 — 6 stycznia tamże od- 
będzie się międzynarodowy turniej z udzia 
łem zespołów państw obcych: Rumunji, Wę 
gier, Austrji, Szwecji, Kanady i Czechosłowa 
cji 

program 

Połski Związek Hokeja na Lodzie posta- 
nowił, że wyjazd polskiej reprezentacji hoke 
jowej na igrzyksa olimpijskie zimowe do 
Lake Placid nastąpi w dniach 15 —- 22 sty 
cznia br. ` (t). 

. Radio _wileńskie 
ŚRODA, DNIA 25 LISTOPADA 
11,40 Komunikaty z Warszawy, 
13,35 Transmisja z Warszawy — Radjo 

wy Uniwersytet Ludowo-Rolniczy (pogadan 
ki i muzyka.), 

14,40 Muzyka z. płyt. 
15,25 „Drugi powszechny spis ludności* 

w Rzplitej" — (wykład wstępny) — wygło 
si prof. Mieczysław Gutkowski. 

15,45 Utwory Chopina (płyty — Koncert 
dla młodzieży. 

  

16,20 „Droga mleczna" — odczyt dr. 
Stanisława Szeligowskiego. Transmisja na 
wszystkie stacje polskie, 

16,55 Lekcja angielskiego z Warszawy. 
17,35 Koncert z Warszawy. 
19,00 „Zagadnienia aktuałne na Litwie w 

listopadzie" — wygłosi Marjan Beuermann. 
19,15 Ptyta gramofonowa. 
19,20 „Cztery panny w skorupce od о- 

rzecha“ — feljeton wygłosi Elżbieta Minkie 
wiiczówna, 

20,00 Feljeton muzyczny z Warszawy, 
21,15 Koncert z Warszawy. 
22,25 Muzyka z płyt, 
22,45 „Sahara i człowiek" — feljeton wy 

głosi prof. Bronisław Rydzewski. 
23,00 Muzyka taneczna z Warszawy, 

Giełda Warszawska 
z dnia 24 listopada 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 889 — 89 — 8,87 
Belgja 123,90 — 123,21 — 123,59 
Gdańsk 173,60 — 174,03 — 173,17 
Holandja | 35840 — 359,30 — 357,50 
Londyn 32,20 — 32,24 — 3216 
Nowy-York 8,921 — 8941 — 8,90! 
N.-York kabel 8,928 — 8,948 — 8,908 
Paryż , 34,90 — 3499 — 34,81 
Praga 26,43 — 2649 — 2636 
Szwajcarja 172,75 — 17318 — 172,36 
Berlin w obrotach pryw. 2 ;,80 

"P w Hurtowy Skład papieru i 

Spółka Akcyj 
WILNO, UL. ZAWALNA 13, 

POLECA W 

Kalendarze na rok 1932, | 
ezdoby choinkowe 

oraz wszelkie artykuły 

  

wspomniał nawet o zamierzeniach te- 
go rodzaju, ale trzeba się na wszystko 
przygotować. Każda młoda dziewczy- 
na nie zdając sobie zresztą z tego spra 
wy, patrzy na każdego mężczyznę, jak 
na możliwego epuzera dla siebie lub 
dla swej najlepszej przyjaciółki. 

Tańczyliśmy dużo. Pułkownik mó- 
wił o moim ojcu i jego pracy. Wiado- 
mości jego z tej dziedziny były nadar 
rozległe, ale złapałam go na kilku bię 
dach. Dostrzegł to widocznie j zmienił 
temat rozmowy. Czyżby on nie miał 
pojęcia o antropclogji, ale przeczytał 
świeżo parę książek, aby móc rozma- 
wiać o tem ze mną? A może myli się 
umyślnie, aby sprawdzić moje wiado- 
mości? Może rozpina siatkę dockoła 
mnie, aby mnie schwytać, gdy się o- 
każe, że nie jestem tą, za kogo sie wy- 
daję? 

Słowem: być może, że podeirzewa 
mnie o to, że ni» jestem Anną Bedding- 
feld? А 

ROZDZIAŁ XII. 

ZNÓW URYWKI Z PAMIĘTNIKA SIR 
EUSTACHEGO PEDLERA 

Życie na okręcie jest dosyć przy- 
jemne . Dzięki Bogu, nie cierpię już na 
chorobe morską. Pedgett pozieleniał 
przy pierwszych ruchach okrętu. Mój 
drugi niby-sekretarz też chory. W każ 
dym razie dotąd nie wyszedł z kaju- 
ty. Może to tylko chytrość dyplama- 

SŁOWO 

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

  

  

KINO Ь в 
ge W moli głównej. MIEJSKIE | „„WRADCA KARNAWAŁU „sny Użorke 

SALA MIEJSKA Nad program: Małpie awantury i Tygodn. P. T. A. 
Oatrabrameks 5 Koncert. orkiestra pod batutą p. M Salnicklego. Ceny Mieisc hslkon 30 parter 60 Kasa czynna odg. 330do 10 w 

Dźwiękowy Arcydzieło jakiego jeszcze nie było! Nowa era w kinematcgrafji! Największa sensacja dnial 

KINO-TEATR Czołowy przebój 
prod. franc. 1932 r. „HELIO S* 

ul. WILEŃSKA 38. 
Tel. 826. 

orge Colin. 

POCI 
Najpotężn. o najviększem napięciu film jaki dotychczas pokazywano. Niebywały temat! Genjalny twór mistrza 
Edmunda Grevilie. W rol. gł, najwybitniejsi artyś i sceny paryskiej: Wanda Grevilis, Biznche Bernis i Ge- 

Atrakcje dźwiękowe. 

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

4KOBÓJCÓW 
paiter 1 zł. na pozost. segnse od 80 gr. 

Docz. o godz 4,6 8 i 1015. 

  

Dźwiękowe kino 

„Hollywood“ 

„Šwia 
  CHARLIE CHAPLIN 

Dzišl ч 
Wielki triumf stclic całej koli ziemskiej! 

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

tła wielkiego miasta 

Dźwięnowe kino 

L „CASINO“   

W roli głównej: Scenarjusz: Muzyka: Realizacja: CHARLIE CHAPLIN. Tragedja, która w?budza Śmiecł! Dramat, na którym się nie 
płacze! Nad program atrskcje dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zniż: ne. Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

  

Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„PAN“ 
ul. Wielka 42. 

  

Dziś! Wielki sukces kinematografji czechosiowackiej! JOU proc. dźwiękowe arcydzieło mówione po czesku 

„JEJ CHŁOPCZYK Cień życia) 
Potęga uczuć matki i piekło udręczeń, przez które brnie porzucona przez męża żona — matka. 
genjalny 8-mio letni malec Jaś Feher, syn znanej artystki Megdy Sonji i słynn'go reżysera filmowego Fryde- 
ryka Fehera. Nad pregrar; Do atek Path-. Początek o g 4,6, 8i 103, w dnie świat o g 2-ei, Ceny od 40 gr. 

W roli głównej 

  

Dźwiękowy 

Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 

LINOTYP 
chcemy nabyć. 

Chętnie używany, lecz w dobrym 

stanie Wiadomość w Administracji 

„SLOWA“ 

  
  

# 

% # 

Ach! żeby to pozbyć się I 
otyłości!!! 

slektryczno-D2SQ WY masaż 

wyszczuplający 
stosuje 

NOWOCZESNA KOSMETYKA 

„LADY“ 
Mickiewicza 9 m. 7. 
wejście: Śniadeckich 1. 

w godz. 10 — 14 i 16 — 19. 

kj o AO i) 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
IX rewiru Konstanty Karmelitow zamieszka» 
ły w Wilnie przy ul. Gimnazjalnej 6-—14 na 
zasadzie art. 1030 U. P. C. podaje do wiado- 
mości publicznej, że w dniu 2 grudnia 1931 
roku od godziny 10 rano w Trokienikach, 
gminy worniańskiej odbędzie się sprzedaż z 
licytacji należącego do Emilji Szel ga-Szal- 
rańskiej majątku ruchomego składającego się 
ze sprzętów domowych i maszyn rolniczych 
oszacowanych na sumę 7.117 zł. na zaspoko- 
jenie pretensji Zygmunta Cierpickiego w su- 
mie 18000 złotych z proc, i kosztami. 

Opis rzeczy i szacunek takowych przej- 
rzany być może w dniu licytacji zgodnie z 
art. 1046 U. Р. С. 

Komornik Sądowy K. Karmelitow. 

  

   
  

  

  

MASZYN ROLNICZYCH 
siewników, tryerów, młocarń, kieratów, 
sieczkarń oraz motorów wszelkiego 
rodzaju i traktorów dokonywa Zakład 
Reparacyjny przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
«Wilno, Zawalna 11-a       

  

materjałów piśmiennych 

na „PAPIER“ 
Tel. 501. 

DUŻYM WYBORZE 

pocztówki świąteczne i noworoczne 

Księgi rachunkowe 
kancelaryjne i szkolne. 

DAS | 

  

NOC $ZAŁU 

A 

Dziś! Najnowsze i największe 100 proc. dźwiękowe arc; dzieło po raz pierwszy w Wilnie p. t. 

(Nowa więlka parada miłości Foxa) przepiękna opereika filmowa w 10 skt. 
й W rol. gł. słodka i urocza Janet Gzynor, 

Farell, Mc. Donald i Edmund Love. Nad program Najnowsza sensacja p.t Zamaskowane twarze Sensacyjny 
100 proc. mężczyzna Charles 

dramat w 8 akt. W rolach głównych Tim Mc Coy i Ailene Koy. 

BEMAR. 
LEKARZE 

АУч 

—| 
' | 

Dr. Ginsberg OS0ba Gi, > iutelig, 

Cheroby skórne, eż węg y a 
neryczne i moczopł io- 

  

wa, mająca ukończony 
kurs pielęgniarki przyj- 

  

we. Wileńska 3, Od mie posadę wychowaw- 
8 2 1 i4—8. Tel. czyni dzieci, może pro= 
567. wadzić gospodarstwo. 
“ > Wilno, ОРагпа 4 m, 2 

Dr. Lewin Чна в 
choroby dzieci Maszynistka 

Zawalna 28-30, tel. 585 poszusuje posady, jak 
powrócił. również może być an- 

— ©: gażowana do biora na 
terminową pracę, bez 
zobowiązania wszelkich 
praw Również wyko- 
nywuję różne prace w 
domu po b. nizkich 
cenach, Łaskawe oferty 
proszę kierować do Ad- 

ministracii „Slowa“, 

Korepetycyj 
tanio udzielają studen= 

ci. Uniwersytecka 

AKUSZERKI 

"AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

przeprowadziła się ml. 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
binet kosmetyczny, в* 
suwa zmarszczki, piegi, AAAA Ay; 
wągry, łupież, brodaw- Zdolna 

ki, kurzajki, wypadanie pie zniarka przyjmuje 
włosów "zamówienia. Wykony- 

TI Pn wa hafty, modne siatki 
po i wszelkie ręczne robo= 

ty Ceny nizkie, Wys 
KOSM:T KPE konanie staranne. Kal- 

waryjska 12 m. 34 w 
8 podwórzu. 

Racjonalnej LOKALE 

| ieczniczej 
WILNO, 2 mieszkania 

Mickiewicza 31—4 z 3 pokoi i 4 pokoi ze 
kobiecą wszelkiemi wygodami 

Urod konserwu- nowoczesnemi, Wanna 
je, dosko- na miejscu do wyna- 

nali, odświeża usuwa jęcia. Wilno, ul. Sło- 
jej skazy i braki, Masaż wackiego 17. 
Ez Aria a mm 

а522 ciała, elektrycz- z dużym 
ny, wyszczuplający (pa- Sklep Akniet i 
nie). Natryski „Hormo- 2-ma pokojami do wy- 
na* według prof. Spuh- najęcia. Wileńska 25, 
la. Wypadanie włosów, dowiedzieć się m. 9. 
łupież. Indywidualne Maciejewska. 
dobieranie kosmetykėw ————-——- 
do każdej cery. Ostat- 
nie zdobycie kosmety= 

ki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—-8 

W. Z.P. 43 

Zlro dę a 
we, dóśkor:ali, odzwóde- 

rza usirwo braki i skazy. 
Gabinet | * 
osmetyki pzez Cedi6 

J. Hryniewiczowej, 

mł. WIELKA Ak 18 m3. 
Przyj.wg. Ю - 11 4-7 

w. Z. P, 43%, 

Mieszkanie 
z 8 pok. 1 piętro ze 
wszystkiemi wyg dami 
nadające się na biuro. 

"do wynajęcia, . Wileń- 
ska 25, m. 9. Macie- 
jewska, 

FABRYKA 

woda c   

Jadalnie, sypialnie, 
tóżka niklowane i 

  

SKŁAD MEBLI 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki 1 na raty. 

  

  

Pianino 
zagraniczne pancerne, 
śp esznie do sprzedania 

Z powodu wyjazdu 

MIESZKANIE 
IAA ii duże. gł. Dominikańska 13—8. 
neczne, suche, ciepłe 

do wymawia 7 DO SPRZEDANIA 
Sosnowa 11. Zwie- futro damskie na l sach, 

  

rzyniec, w dobrym stan e, od- 
Kask sad „— powiednie na tęžszą 

oscbę, a także palio 
DO WYNAJĘCIA Gžnskie jesienne. Kasz- 
suche i ciepłe miesz- 
kanie, 4 pokoje wanna 
i pokój dla służby, w 

tanowa 7 m. la, w godz. 
tylko 9—10 rano i 3—4 

  

ładnym domku w prze- R BS 3 
pięknym og ódku, vis- 
a-vis og odu Be! nar- Odkurzacze, 

Aroterki, żela:ka, pie- 
cyki i inne elektry- 
czne aparaty dla go- 
spodarstwa. domo- 
weje wyrobu Sie- 
mensa. Ceny tabry- 
czne. Firma Jan Sa- 
łasiński, Witno, Wi- 
leńska 25, tel. 19-01 

dyńskiego. Zarzecze ul. 
Popowska Nr. 2. 

śliczny salon" 
umeblowany do wyna- 
jęcia, Mickiewicza 44-2 

  

  

Solidne 
przedsiębiorstwo  po- 
szukuje lokaln odpo- 
wiedniego ua biuro, 
składającego się nie 
mniej niż z 15 pokoi, 
systemu korytsrzowe- 

0 z piwnicami i ga- 
rażem. Oferty kierować 

  

BATERJE 
ANODOWE 

(radjowe) — zawsze 
świeże. Ceny tabry- 
czne. Na prowincję 
wysyła bez dolicza- 
nia kosztów opako- 
wania i przesyłki,' 
Firma Jan Sałasiń- 
ski Wilno, Wileńska 

  

  

do redakcji „Słowo* 
pod „lokal 15*. 25, tel 19-01. 

NIEDROGO GOTÓWKĘ 
lokujemy bezpłatnie 

2 pokoje z: u'tzym. lub zabezpieczenie Zzu- hez z praw, korz. Z Sa: 

  

Ine, lonu. Solidnym. Zarze pr 
MAJĄTKI. 

Bi folwarki, Aalsl.pla- 
ce przy minimalnej 

otówce KUPNO BOMY 
i SPRZEDAŻ dochodowe, osob- 

niaczki z ogrodami 

ERP od 6.000 złotych, 
PŁYNY, 

ODBIORNIKI dzierżawy poleca 
RAD:OWE Dom MH. K. „Za- 

głosniki, słnchawki 
i lampy katodowe 
marki Telefunken w 
firmie Jan Sałasiń: 
ski, Wilno, Wileńska 

chęta* Mickiewi. 
cza 1, tel. 9 05.     
  

  

  

25, tel. 19-01 ZGUBY 

Akumulator BEL, 
ładuje esaap Zgubioną 
płatne zabieranie i 
odnoszenie do do- 
mów. Firma Jan Sa- 
łasiński, Wilno, Wi- 
leńska 25.tel. 19-01. 

książkę wojskową i kar- 
tę mob. wyd. przez P. 
K. U. Wilno pow. na 
imię Marjana Kisiela, 
zam. we ws: Tarakańce 
gm. solecznickiej oraz 
dowód tożsamości ko- 
nia Nr. 514879 wyd. 
przez Rej. Insp. Koni 
w Wilnie unieważnia 
się. 

Zgubiony 
indeks Nr. 4988 wyd 
przez Wydział Prawny 
U. S. B, na imię Józe- 
ta Prokopczuka unie- 

ważnia Się. 

      
salony, gabinety, 
angielskie, kreden- 

tyczna? Najważniejszem jest to, że ia mi wymyślać anegdot o ludziach, któ- wiłem przecież , żeby pan z tego po- 
jestem wolny od ich opieki. 

Interesujących pasażerów, właści- 
wie mówiąc, niema; dwóch dobrych 
graczy w bridge'a i jedna piękna ko- 
bieta: Klara Bler. Spotykałem już ją w 
Londynie. Należy ona da tych rzadkich 
kobiet, które mają poczucie humoru. 
Rozmowa z nią jest prawdziwą przy- 
jemnością i częstobym korzystał ze 
sposobności, gdyby nie towarzyszył jej 
stale ponury, piękny, smukły i opalo- 
ny mężczyzna, z typu tych, którzy pod 
bijają serca młodych dziewcząt i wy- 
obraźnię starych panien romantycz- 
nych. Ale czem mógł oczarować puł- 
kownik Rice tę mądrą kobietę? 

Pedgett jest nieco zdrowszy i oczy- 
wiście świdruje mi uszy „pracą”. To 
nieznośne stworzenie! Pracować w po 
dróży! Prawda, że obiecałem wydaw- 
cy przygotować do lata maje „Wspom 
nienia”, ale, do djabła, któż teraz czy 

ta Wspomnienia? 
Chciałbym poznać takiego amato- 

ra! Może stare panny na przedmie- 
ściach Londynu? A zreszżtą, co ja mam 
pisać? Kto interesuje się memi wspom 
nieniami? Zdarzyło mi się spotkać kil- 
ku wybitnych ludzi. Przy pomocy Ped- 
getta ułożyłem na ten temat kilka głu- 
pich  kalamburów i anegdot. Gdyby 
Pedgett nie był takim uczciwym i pra- 
cowitym człowiekiem, byłoby znacz- 
nie przyjemniej. Ale on nie pozwala 

  

Drukarnią.Wydawnictwa „Słowo””. 
JE gl TĘ 

ж AN 
  

rych nie znam, lecz mógłbym znać. 
Ach, ten Pedgett! 
„Potrzebujemy oddzielnej kajuty do 

pracy, sir Eustachy, pańska kajuta jest 
zastawiona walizami i kuframi, a moja 
za mała". 4 

— Dobrze, wež pan jeszcze jedną 
kajutę. 

Następnego ranka Pedgett zjawił 
się z wyrazem twarzy spiskowca z e- 
poki odrodzenia: 

— Pan kazał mi wziąć kajutę nr. 
17 na gabinet do pracy? 

— No? 
— Chodzi o to, że z kajutą nr. 17 

stało się coś tajemniczego... 

* — Duchy zajęły ją? 
Pedgett opowiedział mi całą histo- 

rję o sobie samym, misjonarzu Chiche 
sterze i młodej panience, nazwiskiem 
Beddingfeld: wszyscy troje pokłócili 
się o tę kajutę. 

Oczywiście panienka postawiła na 
swojem, a Pedgett nie może jej tego 
przebaczyć. $ 

— Mój drogi, nie rozumiem, co w 
tem jest tak emocjonującego? — zdzi- 
wiłem się. — Weź pan nr. 13, albo 28. 

Pedgett odpowiedział spojrzeniem, 
pełnem bólu: 

— Ależ pan sam kazał wciąć nr. 
17! į 

— Mój panie, powiedziałem nr. 17, 
bo widziałem, że jest wolna, ale nie mó 

wodu wdawał się w caią wojnę! 
Pedgett obraził się: 
— Nie na tem koniec... Kajutę za- 

trzymała miss Beddingfeld, a dziś ra- 
no widziałem, jak stamtąd wychodził, 
skradając się, Chichester. 

— Pedgett, — powiedziałem suro- 
wo, — proszę bez plotek! Chichester 
może być głupcem, ale jest misjona- 
rzem! A Anna Beddingfeld jest bardzo 
milutka i ma najpiękniejsze nóżki na 
naszym okręcie. Proszę więc nic złego 
o niej nie mówić. 

Pedgett nie zrozumiał głębi mojej 
myśli. On nigdy nie zwraca uwagi na 
piękne nóżki kobiet. A jeśli zauważa 
je, to nic nie mówi. Aby go rozzłościć, 
dodałem jeszcze: 

— Korzystając ze znajomości z nią 
zaprosi pan ją jutro w mojem imieniu 
do naszego stołu. Czy pan wie, że ma 
my jutro bal maskaradowy? Będzie z 
nami kapitan, pani Bler... 

— Jeżeli pan zaprasza panią Bler, 
to trzeba pomyśleć i o pułkowniku Ri- 
ce, — wtrącił Pedgett. | 

-— Kto to jest ten Rice? — jęjną- 
łem z rozpaczą. 

Pedgett wie wszystko, albo udaje. 
że niema przed nim tajemnic. Z tajem 
niczą miną nachylił się i szepnął: 

— Mówią, że on zajmuje wysokie 
stanowisko w brytyjskim wywiadzie. 

(D. C. N.) 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyśski.


