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Opłata pocztowa uiszczona ryczzltem. 
Redakcja rękopisów 

cia nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń, 

niezamówionych nie zwraca. Administra- 

DWUGLOS W SPRAWIE BOJKOTU 
KONIECZNOŚĆ BOJKOTU 

w społeczeństwie polskiem oddawna nur 
'tują prądy antysemickie, które od czasu do 
czasu pod wpływem tych czy innych czynni- 

ków znajdują ujście w wystąpieniach mniej 
lub więcej ostrych przeciwko Żydom, Nie 
będę w tem miejscu omawiał przyczyn tego 

zjawiska. że Polacy mają poważne powody 

do antysemityzmu wykazał jasno p, prof. 
Szymański w artykule swym, drukowanym 

w „Stowie“ przed paru dniami. Mówi tam 
p. Profesor o stosunku Żydów do Polski i 
Polaków w czasie rczbiorów i obecnie, a 1- 
wagi te (zwłaszcza o prowokacyjnem  za- 

chowaniu się żydów na uniwersytecie i w 
parlamencie) są ten: bardziej wiarogodne i 
cenne, że wyszły z pod pióra proiesora uni- 

wersytetu i b. marszałka Senatu. Zajścia zaś 
niedawne i krew rozlana na ulicach Wilna 

„powiększyły rozłam i wrogie stosunki polsko- 

żydowskie, Nie może:ny po tem wszystkiem, 

co zaszło tak łatwo przejść do . porządku 

dziennego zwłaszcza, że żydzi pomimo zajść 

jeszcze bezczelniej się zachowują, czując za 

sobą poięgę pieniądza. To nas drażni, Nasze 

'spotęgowane uczucia antysemickie muszą 

znależć ujście. Społeczeństwu polskiemu na- 
fdeży się zadośćuczynienie. Nie w rozruchach 

jednak ulicznych i biciu szyb, ani też w 
usuwaniu przemocą Żydów z uniwersytetu 

teży rozwiązanie tej kwestji, Trzeba prowa- 

dzić walkę celową, zacząć ją od podstaw, 
Żydzi, jak powiedziałem, czują za sobą po- 

'tęgę pieniądza, w ich bowiem ręku skupia 
się handel i przemysł. Drogą więc zwalcza- 
nia żydowskiego handlu i przemysłu — dro- 
gą bojkotu ekonomicznego winien pójść nasz 
antysemityzm. Zrozumiały to już władze 

„Bratniej Pomocy* PMA, zapoczątkowując 
tę akcję, Nic jednak nie zrobią akademicy, 
jeżeli nie pomoże im w tem całe społeczeń- 
stwo polskie z należytem zrozumieniem zna- 
czenia takiej walki. A walka to ciężka i dłu- 

ga, wymagająca wiele pracy i wytrwałości. 

POD ZNAKIE 
„Nie czyń drugiemu, co Tobie nie 

miło* t „odpuść nam nasze winy, jako 
i my odpuszczamy naszym winowaj- 
com“ — to są hasła chrześcijańskiej 
miłości bliźniego, któremi społeczeń- 
stwo polskie winno się kierować. „Oko 
za oko — ząb za ząb'.to przykazanie, 
które nam, Polakom, winno być obce i 
jeżeli kto wedle niego postępuje, to na 
to są władze, by go poskromić. 

Jeżeli Chiny bojkotują towary  ja- 
pońskie — jest to akt presji wojennej 
względem nieprzyjaciela, z którym się 
jest na stopie wojennej. Jedno państwo 
broni się przeciwko drugiemu. 

Czy jednak jest do pomyślenia stan 
wojenny stały pomiędzy jedną częścią 
obywateli kraju a drugą? 

Czy kto. na tem zarobi? Sądzić na- 
leży, że obie strony tylko stracą, naru- 
szając wspólne interesy, moralna zaś 
szkoda ztąd wynikła jest zbyt wielka, 
by nad nią przejść da porządku dzien- 

nego. 
Senaty Uniwersytetów, władze pań 

stwowe, rady miejskie, i organizacje 
studenckie w swej większości potępiły 
wszelką akcję jednej części społeczeń- 
stwa przeciwko drugiej. Bojkot jest ta- 
ką akcją, a więc nie powinien mieć 
miejsca. 

Spójrzmy teraz na materjalne szko- 
dy, które bojkot handlu żydowskiego 
przynosi. 

Hasła bojkotowe mogą chwilowo 
mieć wpływ na kupujących, szczególnie 
gdy są poparte przez represje pew- 
nych osobników, wyrażającyc się w 

„ niedopuszczaniu do sklepów, wygania- 
nia z nich kupujących, inwektywami do 
wchodzących lub wychodzących sto- 
stosowanemi, 

Na tem zapewne część kupców nie- 
podlegających bojkotowi wyjątkowo 
dobrze zarabia i nawet może ten ruch 
popierać jako dla siebie korzystny. je- 
dnak na dłuższy okres byłby on nie- 
zmiernie szkodliwy jako zamieniający 

się na przywilej monopolowy, a wiemy, 
_ Że wszelki monopol przynosi pogorsze 

nie jakości i podniesienie ceny towa- 
ru. SĘ 

Natura ludzka jest taka, że może 
tylko na krótki okres czasu znosić zbyt 
podniesioną temperaturę — potem na- 
stępuje osłabienie; pa fali ostrego boj- 
kotu, każdy ma dosyć tego przymusu 
i wraca do stanu normalnego: kupuje 
tam, gdzie lepiej i taniej — bojkot mu- 
si słabnąć i zaniknąć. Nie po raz pierw 
szy z tem mamy do czynienia. Bojko- 
tów wiecznych nigdy nie było i zapew 
ne nie będzie. 

A szkody ztąd wynikłe? Te bez- 

wątpienia są i to b. wielkie. 

Żydzi bowient na wszelki sposób starają się 

przełamać solidarność polskiego społeczeń- 
stwa; czy to zniżaniem cen poniżej własnych 

kosztów, czy to interwencją u władz, czy 
też innemi mniej uczciwemi środkami. Po- 

dobno np, do niekiórych polskich skiepów, 

zwłaszcza mniejszych, przychodzi policja z 
żądaniem usunięcia plakatu wydanego przez 

„Bratnią Pomoc“, grożąc w przeciwnym ra- 

zie represjami. (A! przecież wiadomo, że pla- 
kat ten nawołuje jedynie do popierania han- 
dlu chrześcijańskiego i do pracy, a nie do 
bojkotu). Musimy jednak wszyscy zdobyć 
się na to, by wbrew nieraz własnej wygodzie 
czy przyjemności zerwać wszelkie stosunki 
handlowe z żydami. Tu nie wystarczy zmie- 
nić fryzjera, czy krawca lub po drobne spra 
wunki pójsć do polskiego sklepu, zamiast 
żydowskiego, trzeba się zdobyć na to, by 
obejść bez czegoś (np, nie kupić futra, gdy 

cały handel futrami jest w żydowskich rę- 

kach) byle konsekwentnie trzymać się boj- 
kotu. Ogromną relę w tej walce powinno 
odegrać również kupiectwo polskie, które 
we własnym chociażby interesie musi posta- 
rać się ułatwić ją całemu społeczeństwu przez 
możliwie największe obniżenie cen i rozsze- 
rzenie zakresu handlu w ten sposób, aby nikt 
nie :nógł powiedzieć, że musi kupować u ży 
dów, bo czegoś nie można dostać w sklepach 
polskich. 

Trzeba pójść dałej w tym kierunku, wejść 
za kulisy handlu i przemysłu, żądać od deta- 
listów, by towary były polskich fabryk i zor 
ganizować hurtownie chrześcijańskie, jeśk 
takich brakuje. Tu szerokie pole do działania 

ma Związek Kupców i Przemysłowców Chrze 

ścijan oraz polskie spółdzielnie, jak „Spo- 

łem* itp, A przy tych metodach wałki osiąg- 
niemy to, co jest w Poznaniu — tj, „Nume- 

rus Clausus* w życiu, u nie na papierze. 

Bohdan Kopeć. 

M BOJKOTU 
Nietylko kupcy żydowscy, nie po- 

noszący żadnej winy, cierpią materjal- 
nie, ale sprawa rozruchów i bojkotu 
jest wyzyskiwana przez elementy nam 
wrogie na forum  międzynarodowem. 
Prasa, w swej przeważnej części znaj- 
dująca się w rękach żydów, podnosi 
alarm, robiąc zazwyczaj z muchy sło- 
nia. Dosyć już mamy tych ciągłych 
spraw na forum Ligi Narodów: nie 
trzeba się łudzić, że będzie to materjał 
służący za ilustrację do skarg ukraiń- 
skich i niemieckich na rzekome ich 
krzywdzenie. 

Przypomnijmy sobie, że opieka roz 
toczona nad . żydami polskimi, pod- 
czas rozruchów arabskich w Tel Awivie 
przez naszego konsula _ wywołała 
odruch wdzięczności wśród całego 
świata żydowskiego. 

Ci, którzy rozruchy wywołują, źle 
się przysługują Polsce, rzucając ka- 
mień pod nogi naszego ministra spraw 
zagranicznych, a gdyby można było 
przypuścić, że to celowo się robi, moż- 
naby tą akcję jako antypaństwową kwa 
lifikować. 

Czy możemy się obejść bez handlu 
żydowskiego? Odpowiedź ' na to jest 
jedna: — stanowczo nie. 

Ani handlu, ani kupca stworzyć rap 
townie nie można. 

Są firmy, które setki niemal lat z 
dziada na wnuka prowadzą pewną 
branżę handlu. Dyletantyzm nie może 
tu mieć miejsca, 

Dziś kupiec musi być nietylko teo- 
retycznie w fachu wykształconym, ale 
winien odbyć pówważną praktykę, by 
móc interes prowadzić. 

Prócz wiedzy, trzeba mieć 
dze, by interes założyć. 

Polskie kupiectwo, szczególnie na 
Ziemiach Wschodnich, zaczeło powsta- 
wać stosunkowo niedawno i objęło nie 
dużą ilość branży. 

Branże spożywcze, galanteryjne i 
aptekarskie stanowią gros handlu pol- 
skiego i to przeważnie detalicznego. 
Grossistów tak dobrze jak nie ma, 
więc z natury rzeczy detaliści Polacy 
czerpią swe towary przeważnie u hur- 
towników żydowskich. 

Inne branże o większem daleko zna 
czeniu, jak hande! leśny, zbożowy i 
Iniarski, a także przemysł, jak młynar- 
stwo, browarnictwo,  alejarstwo, pa- 
piernictwo i t. p., są przeważnie w re 
ku żydów. zy : 

Ježeli bojko: na byč stosowany ja- 
ko represja, to winien by byč rozciąg- 

nięty i na te wszystkie handle i przed- 
siębiorstwa. A więc nie kupować mą- 
ki, oleju i kuchów, ani piwa, papieru 
itd. co przypuśćmy byłoby jeszcze 

pienią- 

możliwe do wykonania i zastąpienia 
przez towar z przedsiębiorstw polskich 
z innych dzielnic sprowadzanych. Go- 
rzej byłoby ze sprzedażą towarów i 
produktów ludności polskiej, gdyż bę- 
dąc konsekwentnemi należałoby nic 
żydom nie sprzedawać. 

Więc las, zboże, bydło, len, mleko, 
kartofle i t. d. musiałyby być kupowa- 
ne wyłącznie przez Polaków? A gdzież 
są ci kupcy? Dajcie ich panowie pro- 
pagujący bojkot a chętnie z nimi 'han- 
dlować będziemy. 

Nie chcieć nic u żydów kupować, 
a pragnąć, by oni u nas wszystko ku- 
powali, jest wymaganiem  nieziszczal- 
nem, choćby dlatego, że handel polega 
na wymianie, a przy takiem postawie- 
niu kwestji strona jedynie kupująca 
wkrótceby nie miała za ca kupować. 

Jeżeli w dużych miastach ludność 
może jeszcze bojkot przeprowadzić, 
mając część handlu w ręku  polskiem, 
to w miasteczkach cały niemal handel 
pozostaje w ręku żydów. Gdzież więc 
iudność wiejska i miasteczkowa ma się 
zaopatrywać w niezbędne towary? | 

A nawet w takiem mieście, jak Wil- 
no, czy są polskie magazyny z towa- 
rami wyłącznie przez włościan kupowa 
nemi, albo przez mniej zamożną ш@- 
ność kupującą tańsze t.zw. tandetę? 

W tych warunkach bojkot jest nie- 
wykonalny, a więc bezcelowy. Robienie 
rzeczy bezcelowych jest głupstwem 
zaś stosowanie bojkotu do drobnej gru- 
py Bogu ducha winnych kupców w ce- 
lu ich zrujnowania, jest czynem Кагу- 
godnym. 

Kto chce, by przemysł i handel był 
wyłącznie polski, niech go organizuje, 
a gdy tego dopnie, wówczas wszyscy 
chętnie pójdziemy „do ;swoich po 
swoje". Do tego czasu próżni być nie 
może, bo natura próżni nie znosi. 

Wszelki handel, wszelki przemysł, 
czy polski, czy nie polski, jest dla Pań 
stwa niezbędny i korzystny, bo z nich 
Państwo i społeczeństwo czerpie swe 
soki żywotne. 

Kto podrywa ekonomiczną równo- 
wagę, ten działa na szkodę Państwa i 
społeczeństwa i nie ma prawa do mia- 
na dobrego obywatela, choćby wciąż 
trzymał w ręku biało - amarantowy 
proporzec. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
SIENIAKONIE — Bufet Kolejowy: 
BRASLAW 
BARANOWICZE — ul 
DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Butet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNQ — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kołejowy - 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — . 
KLECK — jedność”. 
LIDA — ul. 

    

  

  

ага T-wa „Lot“, 
a — A. Laszuk, 

— K. Smarzyūski. 

Stwałska 18 — ® Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

LEMY ULULUSZEN: wiersz milimetrowy Jednoszpaltowy na strcnie Ż-ej i 
nadesłane miimetr 50 gr. O reklamowa sg 60 gr. W A 
йвухатстле 50 proc. drożej. łoszenis eyfrowe | tabelaryszie o pros : 

кин:,чг‚пр Terminy druku + być przez Administrację zmieniane dowołnie. Wa Uestarczkuie sumieru dowodowego 20 рт 

NIEŚWIEŻ — ‹ Ratuszowa —- Jaźwiśckiego. 
NOWOGRÓDEX — Kiosk St. Michalskiego. 

K. Malinowskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIRSK — Księgarnia Polską — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolne « 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

Zwierzyńnka, 
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Konflikt Mandżurski. 

rady Ligi Marctów W Parydi 
Trudności znalezi 

PARYŻ. PAT. — Dziś upływa 10 
dni od chwili otwarcia w Paryżu nad- 
zwyczajnej sesji Rady Ligi Narodów. 
Trudno przewidzieć, kiedy się sesja za- 
kończy. * 

Według  obiegających  pogtosek, 
wątpliwe jest, by Rada przed niedzie- 
łą doszła do jakichkolwiek pozytyw- 
nych rezultatów. Dziś rano i po połu- 
dniu komitet dwunastu obradował w 
dalszym ciągu nad opracowaniem tek- 
stu projektu rezolucji. 

Tekst ten, jak wiadomo, powinien 
stanowić komprotmis między ugodowem 
stanowiskiem  japonji i nieprzejedna- 
nem zachowaniem się Chin. Zadanie to 
nie jest łatwe, wobec stale komplikują- 
cej się sytuacji. O ile Japonja przyjmu- 
je zasadę wysłania na miejsce komisji 
ankietowej, a nawet godzi się na ew. 
ewakuowanie terytorjów okupowanych 
wcześniej czy później, o tyle Chiny żą- 
dają stanowczo w dalszym ciągu na- 
tychmiastowej ewakuacji. 

Przedstawiciel Chin otrzymał jako- 
by od nowego chińskiego ministra spr. 
zagranicznych Wellingtona Koo nowe 
instrukcje, zredagowane w tak katego- 
rycznym tonie, że nie żakomumikował 
ich nawet Briandowi, a jako powód po 
dał, że tekst niektórych ustępów otrzy- 
manej depeszy jest niewyraźny i że 
zwrócił się w tej sprawie telegraficz- 
nie do Nankinu o wyjaśnienia. Według 
ogólnego mniemania delegatowi chiń- 
skiemu chodzi jedynie o zyskanie na 
czasie. W rzeczywistości otrzymał on 

enia kompromisu 
re nie pozwalają mieć nadziei na moż- 
liwość jakiegokolwiek porozumienia. 

NIE JEDNA KOMISJA, Ą DWIE 
PARYŻ. PAT. — Według obiega- 

jących tu pogłosek, wśród członków 
Rady Ligi powstała myśl utworzenia 
nie jednej, lecz dwu komisyj ankieto- 
wych — jedna z nich działałaby na 
całem terytorjum Chin, druga zaś swą 
działalność ograniczyłaby wyłącznie do 
Mandżurji. 

JAPONJA ZGADZA SIĘ NĄ PROJEKT 
REZOLUCJI 

TOKJO. PAT. — Rząd japoński prze 
słał do Paryża ambasadorowi Yoshiza- 
wie instrukcję, stwierdzającą, że rząd 
japoński skłonny jest przyjąć nowy pro 
jekt rezolucji Rady Ligi Narodów, z 
wyjątkiem części drugiej klauzuli, w 
myśl której żadna ze stron nie podej- 
mie kroków, mogących doprowadzić 
do nowych walk i ofiar. 

CHINY DOMAGAJĄ SIĘ EWAKUACJI 
PARYŻ. PAT. — Sze, delegat chiń- 

ski, otrzymał kontrprojekt na rezolu- 
cję, przez Ligę Narodów. Kontrprojekt 
domaga się przedewszystkiem ewakua- 
cji. 

KTO WEJDZIE W SKŁAD KOMISJI 
ANKIETOWEJ 

PARYŻ. PAT, — Do dwóch komisyj, 
które według ostanich pogłosek utwo- 
rzone być mają w celu zbadania spra- 
wy koniliktu chińsko-japońskiego, wy- 
suwane są na stanowiska naczelne ze 

od swego rządu instrukcje wyraźne, któ strony Francji nazwiska marszałka Pe- 

  

$ŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biurv Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 
WIŁEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, >. Juczęweka 

WARSZAWA — Tew. Księgarni Kol. „Ruca* 

w. 40. ża tekstem 15 gr. Komunikaty oaz 
jfecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej. 

dreżej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 60 

  

Zebranie Organizacji 
Zachowawczej Pracy 

Państwowej 
W niedzielę dnia 22 listopada miało miej- 

sce Zebranie Organizacji Zachowawczej Pra- 

cy Państwowej. Zebraniu przewodniczył pre- 
zes organizacji p. Aleksander  Meysztowicz, 
powoławszy do stołu 

prezesa ks. E. Sapiehę i rektora Uniwersy- 
tetu prof. Januszkiewicza. W zebraniu wzięło 

udział kilkadziesiąt osób z pośród  ziemiań- 
stwa, inte'igencji miejscowej, profesorów Uni 

wersytetu, senatorów, i posłów. 

Po wysłuchaniu referatu p. Mackiewicza 
o projektowanej ustawie samorządowej, ze- 

branie uchwaliło 4 tezy w sprawie samo- 

rządów, oraz wybrało z pośród siebie ko- 

misję dla zobrazowania postulatów życia 
samorządowego na Kresach. 

Senator Wańkowicz referował wnioski w 
sprawie gruntów skonfiskowanych powstań- 
com, oraz w sprawie reformy podatkowej. 
Obszernie umotywowane wnioski senatora 
Wańkowicza, zostały przyjęte. 

tain'a lub gen. Weyganda, ze strony a 
Ameryki — nazwiska Dawesa i gen. 
Pershinga. 

KONFERENCJA DR. SZE ! 
Z GEN. DAWESEM 

PARYŻ. PAT. — „Le Matin* poda 
je, że delegat chiński Sze odbył wczo- 
raj z Dawesem dłuższą rozmowę. Sze 
zobzazował w gorzkich słowach atmo- 
sferę podniecenia i przygnębienia, ja- 
ka panuje w Chinach. Delegat Chin za 
znaczył, iż o ile uczucia godności na- 
rodowej członków  Koumintangu nie 
byłyby zaspokojone, wówczas doszli- 
by do władzy przyjaciele Sowietów. 
Niepowodzenie Chin przed Ligą Naro- 
dów wzmocni propagandę Sowietów. 

  

STRZAŁY W IWACEWICZACH 
Prezes Kresowego Zw. Ziemian Antoni hr. Jundziłł dwukrotnie ranny 

KOSSÓW (tel, wł. Słowa). — W 
poniedziałek na majątek 
powiat  kossowski, w-wo  poleskie, kuje nam p. Zygmunt Bortkiewicz, pre- 

Nie słowa, a czyny stanowią o pa- dokonano bandyckiego napadu. DO zes Kresowego Związku Ziemian Zie- 
trjotyzmie, a kto działa na szkodę о- 
bywateli kraju, ten tem samem jest 
działaczem antypaństwowym, zaś dzia- 
łać na szkodę Państwa nie wolno. 

Stanisław Wańkowicz. 

  

siedzącego w swej kancełarji hr. An- 
toniego Jundziłła oddano szereg strza- 
łów. Prezes Jundziłł został ranny w rę- 
kę i obojczyk i przewieziony został do 
Warszawy. 

mi Wileńskiej, że Zjazd ziemian, który 
miał odbyć się 30 listopada w Wilnie, 
nie odbędzie się ze względu na niemoż- 

ność udziału w nim Prezesa Jundziłła. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
WARSZAWA, (tel. własny 25.Х1-31). 

Na pierwszy cgień idzie dziś adw. Bittner Z 
Chadecji, powołany na Świadka obrony. Cha- 
decja brała udział w kongresie krakowskim, 
to też adw. Nowodworski zapytuje świadka 
o cele kongresu. Adw. Bittner wyjaśnia w 
jaki sposób Chadecja znalazła się w Centro* 
lewie. Potem mówi: Ja sam osobiście byłem 
przeciwnikiem kongresu, ale nie dlatego, że- 
bym uważał kongres za coś złego, za jakiś 
akt przeciwko prawu, tylko uważałem, że naj- 
pierw należy zrobić wiece w całym kraju, a 
dopiero zakończyć tę akcję wielką manifesta- 
cją, a więc kongresem. Gdy Pan Prezydent 
zamknął sesję nadzwyczajną na wiosnę chcieli 
posłowie wszystkich stronnictw Środka i le=- 
wicy, drogą poruszenia opinji publicznej wy- 
wrzeć nacisk aby nowa sesja zwołana zosta- 
ła w jesieni. Zaznaczam, że zarówno kongres, 
jak i manifestacja z 14 września miały na 
celu li tylko wywarcie nacisku na władze, 
aby rozwiązać sytuację n:prężoną. 

Następnie zeznaje redaktor „Naprzodu* 
Emil Haecker. Pytania zadsje adw. Jarosz. 

Czy zgromadzenie Centrolewu w Kra- 
kowie nie budziło żadnych obaw? 

— awiadek: Nikt nie zdawał sobie 
sprawy czy kongres będzie miał przebieg 
spokojny. Odbywały się bowiem pierwszy raz 
wspólne obrady stronnictw, które dość czę” 
sto miały rozbieżne stanowiska. Zdawslišmy 
sobie jednak sprawę, že kongres ma znacze” 
nie dodatnie, 

— Adwokat: Czy na kongresie b; а- 
kiekolwiek Abi soolącyjaić З 

— awiadek: Byłoby'to sprzeczne z tra- 
dycją. Dążymy tylko do ścierania poglądów, 
nie widziałem w kongresie krakowskim czy* 
nu rewolucyjnego. W r. 1905. przed Burgiem 
cesarskim w Wiedniu, odbyła się podobna 
wielka demonstracja o bardziej stanowczym 
charakterze i cesarz nieboszczyk Franciszek- 
Józet nie obraził się, 

— Adwokat: A obraza Prezydenta Rze- 
czypospolitej? 4 

— awladek, Nie było żadnej obrazy. 
Wyrazy użyte pod adresem Prezydenta Rze- 
czypospolitej były Ściśle konstytucyjne. Co 
innego jest monarcha a co innego Prezydent 
obrany przez posłów i senatorów. Niema 
przepisu, że nie wolno nam oświadczyć: Pa- 
nie Prezydencie zrobiłeś nam zawód. Była to 
akcja czysto konstytucyjna, Inna rzecz, że 
Prezydent mógł się zastosować dą tego lub 
nie. 

Po przerwie zeznawał b. marszałek Sej- 
mu, Rataj, za zgodą stron zwolniony od 

przysięgi. Na zapytanie adw. Urbanowicza o 
stosunki polityczne bezpośrednio po zamachu 
majowym Świadek odpowiada, że stronnictwa 
„Piasta* odczuły zamach, jako głęboką tra- 
gedję, która uderzyła nietylko w 2 jego 

członków zasiadających w obalcnym Rządzie, 
ale jeszcze silnie uderzyła w to, co było 
jednym z głównych walorów ideologji stron- 
nictwa, t. j. praworządność. „Piast* zrozus 
miał jednak że do zaszłego faktu trzeba się 
tak ustosunkować, by do jednej tragedji nie 
dołączyły się dalsze, aby wstrząs majowy 
zwrócił na tory normalnej pacyfikacji i przy- 
najmniej powolnego upraworządnienia. Po 
wyborze Prezydenta stosunek stronnictwa do 
Rządu ułożył się w sposób rzeczowy Wyra- 
ziło się to szczególnie przy zmianie konsty- 
tucji, przyczem Klub zajął to samo stanowi- 
sko, jakie zajmował już przed majem.  Bar- 
dzo żywy udział w pracy nad konstytucją 

brał' poseł Kiernik. 
Adw. Urbanowicz: Jak Pan zrozumiał 

głosowanie na Piłsudskiego i Mościckiego 
przy wyborze Prezydenta, jeśli chodzi o akt 

legalizacji zamachu majowego. 
Swiadek: Czyn nielegalny może być 

zalegalizowany prawnie tylko aktem ustawo- 
dawczym, a o takim nic nie wiem, W znacze- 
niu politycznem można rzecz scharakteryzo- 
wać tak, że było to uznanie faktu, którego 
nie można było negować, a z drugiej strony 
chęć znalezienia wyjścia ze strony pewnej 
anarchji, jaka się po przewrocie wytworzyła 
i chęć skierowania przewrotu na tory cho- 
ciażby walki, ale walki na terenie parlamen- 
taruym w ramach prawa. W tym kierunku 
postępowałem, jako ówczesny marszałek 
Sejmu. 

MAdw. Urbanowicz: Czy nie grała tu 
roli obawa dalszych walk bratobójczych? 

Swiadek: Stanowisko to było podykto- 
wane nie tchórzostwem, ale nadzieją, że na 
drodze praworzędnej potrafi się wyjść Zz sy- 
tuacji, Na dalsze pytania adwokata „Świadek 

stwierdza, że opozycja mając większość mo- 
gła obslić rząd na terenie Seimu i skorzy- 
stała z tego prawa w r. 1929 i 1930. Że 
zamknięcie sesji nadzwyczajnej w r. 1930 
przed jej zebraniem było naruszeniem kon= 
stytucji i że, jeśli się domagano vmożljwienia 
pracy Sejmowi lub nowych wyborów, to cho- 
dziło, o skończenie paradoksu, jakim było 
równoczesne współżycie ze sobą dwóch 
sprzecznych instytucyj: dyktatury i parlamen- 
tu. Ze strony obozu rządowego padały w Sej- 
mie i poza Sejmem denuncjacje, že Rząd, 
czując za sobą większość społeczeństwa nie 

potrzebuje się z prawem tormalizować, 
Adwokat: Czem Pan sobie tłomaczy, że 

właśnie pp Witos i Kiernik zostali pociągnię- 
ci przed Sąd? 1 

Swladek: Mógłbym przytoczyć tylko 
domysły. Obydwaj—najniesłuszniej zresztą— 
uchodzili za tych, którzy uniemeżliwili współ- 
pracę Rządu i „Piasta*. 

Prokurator Grabowski: Czy w r. 1922 
na miejsce premjera Śliwińskiego był wysu- 
niety Kortanty? Ž 

Rataj: tak. 
Prokurator Grabowski: Czy Pan wtedy 

nie scharakteryzował sylwetki Korfantego? 
awiadek: Nie mcgę zaprzeczyć, że na 

podstawie jakichś dokumentów mogłem zdy- 
skwalifikować Korłantego. Nie pamiętam co 
mówiłem. 

W tem miejscu Prokuratoriokazuje Świad- 
kowi numer „Robotnika* z 1922 r., w którym 
znajduje się sprawozdanie o przemówieniu 
marszałka Rataja na ten temat. 

Swladek: Po przeglądnięciu tego spra- 
wozdania oświadczam, że żadnych zarzutów 
moralnych mu nie czyniłem, jak wiem spra- 
wa p. Korfantego była rozpatrywana przez sąd 
marszałkowski, a ja byłem Świadkiem tylko. 

Zabiera głos z kolei oskarżony Pragier i 
oświadcza, że jako członek sądu marszałkow- 
skiego, stwierdza, że sąd marszałkowski w 
sprawie p. Korłantego wydał: wyrok, gdzie 
stwierdzono, że Korfanty ani z Rzeszy nie- 
mieckiej, ani z żadnych innych funduszów 
poza granicami Polski pieniędzy nie otrzy- 
mał, a jedynie otrzymywał pieniądze od prze» 
mysłu górnośląskiego na wydawanie pisma, 
Sąd uznał to dla Korfantego za niekorzystne, 
jednakowoż stwierdził, że z tego Samego 
źródła czerpały pieniądze i inne pisma, Mów- 
ca wyraża Żal, że obecnie pojawiły się w 
prasie rządowej ataki na Korfantego, a w 
szczególności w „Gazecie Polskiej*, redago- 
wanej przez Ignacego Matuszewskiego, z 
którym mówca na terenie Sejmu utrzymy- 
wał kontakt i którego uważał za porządnego 
człowieka. 

Prokurator Grabowski: Proszę o za- 
protokułowanie wyrażenia p. Pragiera, że u- d 
ważał dotąd p. Matuszewskiego za porządne- 
go człowieka, poczem mówi, że jeśli chodzi 
o wyrók Sądu marszałkowskiego w tej spra- 
wie, to wygląda on inaczej niż podał go tu- 
taj oskarżony Pragier. Prokurator przedkłada 
następnie Sądowi tekst wyroku. 

Zabiera głos adw. Jarosz, który robi 
zarzuty Prokuratorowi w związku z jego ata- 
kiem na Kortantego. 

WARSZAWA (tel, wł, Słowa). Na wła- 
Iwacewicze, W związku z powyższym, komuni- domość o napadzie bandyckim na Prezesa 

Kresowego Związku Ziemian Antoniego Jun 
dziłła, współpracownik nasz połączył się te- 
lefonicznie z matką Prezesa, hrabiną Jun- 
dziłłową i otrzymał od 
jących informacyj. 

Napad miał miejsce o godzinie 6 wieczóc 
we wtorek 24 listopada. Prezes Jundziłt byt 
\№ mieszkaniu administratora. W chwili strza- 
łów właśnie wstawał od biurka, co prawdo- 
podobnie uratowało mu życie, Strzały. były 
tak niegłośne, że hr. Jundził! zapytał się, „co 
to za trzask, czy to coś z elektrycznością”. 
Słychać było jednak detonację cztery razy. 
Potem przeszedł trzy pokoje i dopiero spo- 

strzegł, że biegnie mu krew, Kulki rewolwe- | 
rowe przebiły mu rękę i obojczyk, 

Wezwany z Kossowa lekarz i administra- 
tor odwieźli rannego do Warszawy i uloko- 
wali go we środę rano w lecznicy Ewange- 
lickiej. Chory czuje się dobrze i prawdopo- 
dobnie wkrótce wróci do zdrowia. 

Wydaje się być wykluczone, aby napadu 
dokonał ktoś ze służby folwarcznej majątku 
Iwacewicze, Właśnie w przeddzień dokona- 
no tam wypłat i panowało powszechne za- 
dowolenie, Wogóle stosunki hr, Jundziłła ze 
służbą folwarczną i okolicznemi włościana- 
mi były jaknajlepsze. 

W przeddzień napadu ukazały się w miej- 
scowych wsiach ulotki komunistyczne. Zda. 

je się, że tło zamachu jest polityczne, a 
sprawcami jego są, albo agenci komunisty- | 
czni, albo ktoś przez nich podburzony, aby 
aa zamachu na prezesa „polskich pa- 

w”, W tem kierunku zdążaj: ż poszuki- 
wania władz, Z z 

* 

„Wiadomości o zamachu na hr. Jun- dziła poruszy żywo naszą opinię, za- x zj względu na tło zamachu, jak 1 na osobę rannego. Prezes Kresowego Związku Ziemian jest jedną z najwy- bitniejszych postaci naszego społeczeń- stwa. Jego energji i ofiarności zawdzię- cza Związek swoje powstanie i swoje funkcjonowanie. We wszystkich spra- wach, z któremi hr. Jundziłł ma do 
czynienia, występuje on zawsze jako 
czynnik łagodzący zaognienia i skiero- 
wujący wszystko na tory realnej pra- ż 
cy. Jest niewątpliwie pięknym przykła- 
em ziemianina kresowego j działacza 

społecznej wielkiej skali. Redakcja na- 
Sza składa mu życzenia jaknajrychłej- | 
szego powrotu do zdrowia. 

« Praca Komisarzy Spisowych jest honoro. 
obowiązkii wym i ciężkim kiem, pamiętaj o tem 

i ułatwiaj tę pracę komisarzom Mao w 
dniu 9 grudnia. й 

prezydjalnego wice- - 
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WSPOMNIENIA Z CZASÓW WSPÓŁPRACY 
z Marszałkiem Piłsudskim 

W n-rze 265 gazety „Słowo za- 

mieszczony został artykuł o pošwigce- 

niu tablicy w Lipniszkach na pamiąt- 

kę działalności Marsz. Piłsudskiego w 

domu p. Zwierki, gdzie były drukowa 

ne pierwsze n-ry „Robotnika“. Jako 

uzupełnienie, chciałabym dodać kilka 

szczegółów i zaznaczyć, że praca ta 

odbywała się w mieszkaniu p.p. Par- 

niewskich. Znam osobiście oddawna 

rodzinę Parniewskich i z ich ust sły- 

szałam nieraz rozmaite szczegóły © 

tych czasach. P. Parniewski, pochodzą 

cy z ziemiańskiej rodziny z Grodzień- 

szczyzny, był gorącym patrjotą i po и- 

kończeniu uniwersytetu w Moskwie, 

poznał się z Marszałkiem w Wilnie, 

gdzie ten ostatni przebywał nielegal- 

nie. Wtedy to uradzono, že Parniewski 

$ako farmaceuta, nabędzie w jakimś 

kącie zapadłym aptekę i tam ulokują 

drukarnię. Po długich poszukiwaniach 

wybrano Lipniszki, jako miasteczko 

małe ciche, oddalone od st. Bastuny o 

jakieś 10 kilometrów. Na miejscu z 

władz był tylko „uriadnik”, bo  žan- 

darm znajdował się w Bastunach. 

Pani Parniewska często wspomina, 

gdy boje młodzi z malutkiem  dziec- 

kiem przeżyli rok cały w niepokoju i 

trwodze, żeby się nie wykryło nic. Ile 

czujności i sprytu trzeba było, żeby 

się niczem nie zdradzić i upozorować 

częste przyjazdy Marszałka i inych, na 

leżących do partji, obawiano się słu- 

żącej, właściciela domu, którzy nic nie 

powinni byli wiedzieć, bo o sympatię 

w owych czasach ze strony” społeczeń- 

stwa dla takiej pracy nie można było 

się spodziewać, przeciwnie, na 

* Parniewskiego patrzano krzywem 0- 

kiem i z pewną bojaźnią, bo „te jakiś 

podejrzany, może socjalista, broń Bo- 

że!*. Więc w ukryciu, nocami, żeby 

nie słychać było stuku maszyny, robo 

ta szła. Zecer uchodził za brata Par- 

niewskiego, wziętego do pomocy w 

"aptece. Za brata też uchodził redaktor 

i wydawca „Robotnika, Marszałek 

Piłsudski, wówczas poprostu dla partji 

„Ziuk*, który przyjeżdżał często i prze 

siadywał po kilka dni, redagując i za- 

bierając gotowy materjał. P. Jadwiga 

Parniewska z podziwem i ze czcią mó 

-wi o Marszałku, jak pomimo ciągle gro 

żącego niebezpieczeństwa, zawsze był 

pełen dobrych aadziei, przepowiada- 

jąc, że Polska musi być į będzie. Tyle 
było entuzjazmu i energji w jego sło- 

wach, że mimo woli nawet musiało się 
wierzyć w lepszą przyszłość. 

Nieraz też Marszałek z humorem 

opowiadał, jak wyprowadził szpiega w 

pole, kiedy już prawie był w jego ła- 

pach, i szczęśliwie udało mu się ujść 

pogoni, jednak nie odrzucał możliwo- 

ści, że jednego pięknego dnia oboje 

Parniewscy powędrują z dzieckiem na 

ręku na Sybir. Tak upłynął rok, trwało 

by to może dłużej, ale warunki zaczę- 

ły się zmieniać,, przypadkowo dowie- 

działa się służąca i zaczęła grozić, że 

"doniesie żandarmowi Partja niespokoj- 

na o dalsze łosy „Robotnika”, zmuszo 

na była przenieść drukarnię w inne 

miejsce. Aptekę sprzedano, a Parniew- 
scy wyjechali do Wilna. W Wilnie p. 

Jadwiga brała czynny udział w kolpor 
towanii z zagranicy bibuły, po którą 
jezdziła do Wierzbołowa, gdzie praco- 
wał wówczas na Komorze Celnej Sul- 
kiewiez (,„Mały*). Ciekawa to była i 
straszna praca —.opowiada . p. Par- 
niewska, — „Wyjeżdżając «z: domu, 
żegnałam męża i dziecko, będąc przy- 
gotowaną, że-nigdy może ich nie zo- 
baczę. Pamiętam pewien ciemny, zim- 
ny wieczór. Wysiadłam z wagonu, pil 
nie upatrując Sulkiewicza, ale nigdzie 
go nie było. Na peronie pełno żandar- 
mów, co robić? Zaczynam  spacero- 
wać, ci się zaczynają oglądać, nako- 
niec biegnie zdyszany Mały, przepra- 
szając, że się spóźnił, zaczyna na głos 
prawić czułości (miałam być przed wszy 
stkimi jego narzeczoną), prowadzi mię 
niby do matki swej, idziemy po ciem- 
nych uliczkach, wchodzimy do jakie- 
goś uśpionego domu. Tu  Sulkiewicz 

kichś zakamarkach, przechodzimy 
przez izbę, w której śpią na podłodze 
jacyś ludzie, cichutko przedzieramy się 
dalej, pokoik mały, oświetlony lamp- 
ką i przygotowana bibuła z Londynu. 
Obładowujemy się ze wszystkich stron 
i ruszamy z powrotem z temi samemi 
ostrożnościami na stację, Mały ze spo- 

rą walizką w ręku, napchaną pismami 

bezczelnie podchodzi do rewizji, u- 
przejmie się kłania. żandarmowi, zaga- 
duje urzędnika i szuka po kieszeniach 

kluczyka, jakoś nie może go znaleźć, 

zaczyna się irytować, coś tam mruczy, 

wymyśla sobie, wkońcu urzędnik, po- 

dejrzewając kolegę że coś tam prze- 

wozi z zagranicy dla kobiety „gałgan- 

ki“ z uśmiechem macha ręką i pozwa- 

la iść na peron. tu już lżej się oddy- 

cha — Mały odprowadza mię całą sta- 

cję, wyładowując, co ma na sobie i 
głośno dopytując się, jak się czuję, 

czy przeszło osłabienie?, zalecając spo 

kój i odpoczynek, i ja, obładowana,, žė 

już prawie ruszyć się trudno, dojeżdżam 
do Wilna, tu mnie spotykają, zabiera- 
jąc część rzeczy, a resztę dowożę do 

domu, gdzie nazajutrz zjawiają się Z 

partji i zabierają. Dalej warunki życio 

we zmuszają Parniewskich wyjechać z 

Wilna, osiadają w Postawach, gdzie 

też nabywają aptekę. — Po wyjściu z 

więzienia, Marszałek ukrywa się w 

Wilnie, skąd przyjeżdża do Postaw do 

Parniewskich na dłuższy czas. Tu go 

odwiedzają goście z Wilna, przyjeżda 

żona jego, radzą o wyjeździe zagrani- 

cę i tu Marszałek nie traci na humorze 

i wierzy święcie w odrodzenie Polski 

i gdy go szukają zawzięcie, spokojnie 

wyczekuje przebiegu wypadków. tu 

też nie pokazuje się nikomu i uchodzi 
za brata. W końcu udaje się szczęśli- 

wie wyjechać zagranicę. — Po wyjeź 
dzie Marszałka dom Parniewskich słu- 
żył nadal jako schronienie dla człon- 
ków partji i nielegalnej 
buchła wojna — Parniewscy zmuszeni 
byli opuścić Postawy i w Witebskiej 
Ziemi czasowo osiedli w. dużej wsi, 
gdzie Parniewski pracował nad uświa- 
domieniem włościan i przygotowywał 
przychylny teren na przyjęcie wojsk 
polskich. 

Bolszewicy za szkodliwą  dziatal- 
ność antypaństwowa zabrali go do 
czerezwyczajki w 1919 roku, gdzie ży- 
cie zakończył. 

Pozostał syn 17-tu lat, uczący się 

bibuły. Wy- - 

s Łow o 

nitlerowcy wobec rządu Brueninga 
ARTYKUŁ BYŁEGO 

BERLIN, PAT. Przewodniczący 
frakcji hitlerowskiej były mini- 
ster Turyngji dr. Frick ogłasza 
na łamach „Voelkischer Beoba: 
chter'" artykuł programowy, okre- 
ślający stanowisko partji naro- 
dowo-socjalistycznej wobec rzą- 
du kanclerza Brueninga oraz 
centrum: * 

Po ostatnich wyborach w kra- 
jach związkowych — oświadczył 
dr. Frick — my, narodewi socja- 
liści, oświadczamy, że nowe zo- 
bowiązania, przyjęte przez rząd 
Brueninga, nie posiadają dla nas 
wiążącej mocy prawnej. Wysu- 
"wane przez centrum żądanie, aby 
hitlerowcy dokonali zasadniczej 

NA DALEKIM 

  

MINISTRA FRICKA 
rewizji swoich poglądów, partja 
narodowo-socjalistyczna z miej- 
sca odrzuca. Nie h tlerowcy ma- 
Ją przeprowadzić rewizję swego 
programu, lecz centrum. | 

Autor artykułu z naciskiem 
podkreśla, że miarodajne koła 
powinny zastanowić się poważnie 
nad tym postu'atem, gdyż może 
być już za późno. Rozwój wy- 
padków w Niemczech negli. Osta- 
teczna decyzja zapadnie w cza- 
sie wyborów prezydenta Rzeszy, 
które odbędą się najpóźniej w 
kwietniu, oraz przy wyborach do 
Sejmu pruskiego w maju przy- 
szłego roku. 

  

  

WSCHODZIE 
Walki pod Sao-Tsi-Szan 

LONDYN. PAT. — Japoński komu- 
nikat oficjalny donosi, że wczoraj po 
zaciętej utarczce pod Sao-Tsi-Szan od- 
dział japońskiej straży kolejowej z Szu- 
Li-Ho odparł atak oddziału chińskiego. 

Chińczycy po bitwie cofnęli się, zosta- 
wiając na polu bitwy 60 zabitych. Po 
stronie japońskiej było zabitych czte- 
rech i 9 rannych. 

Ustawa o wyborach prezydenckich na Litwie 
DWUSTOPNIOWE WYBORY 

KOWNO, (Pat). Prezydent Smeto- 
nn podpisał projekt ustawy o wybo- 
rach prezydenta. Jutro zostanie po- 
wyższa ustawa ogłoszona w nadzwy- 
czajnym numerze Dziennika Ustaw. 
W myśl tej ustawy wybory będą dwu- 
stopniowe, t. j. samorządy wiejskie i 

Echa napa 

miejskie dokonają wyboru 118 elek- 
torów, którzy zkolei będą wybierać 
prezydenta. Wybory ogólne zostały 
wyznaczone na dzień 2 grudnia. 11 
grudnia elekt rzy zjadą się do Kow- 
na celem wyboru prezydenta. 

du pod Bóbrką 
TERORYŚCI UKRAIŃSCY PRZED SĄDEM 

LWÓW. PAT. — Tocząca się przed 
tutejszym sądem przysięgłych od 19 
października r. b. rozprawa przeciwko 
14 członko U. O. W., oskarżonym 0 
zbrodnię zdrady głównej, względnie o 
szpiegostwo oraz morderstwo rabunko 
we, bądź też o. współudział w mozder- 
stwie, popełnionem przez dokonanie 

skarżonych, sędziowie przysięgli udali 
się na naradę, która trwała od g. 14 do 
16-eį, poczem wydali werdykt, w któ 
rym potwierdzili winę 12 poszczegól 
nych oskarżonych w kierunku bądź to 
zbrodni zdrady głównej, bądź szpiego 
stwa, bądź też współudział w morder 
stwie i udzielenie pomocy zbrodnia- 

w Kijowie w gimnazjum, który wal- napadu rabunkowego na ambulans po- rzom. Co do winy dwóch oskarżonych 

cząc w szeregach POW., zginął w o- 
bronie Kijowa w 1919 roku w walce z 
bolszewikami. M. B. 

  

cztowy pod Bóbrką. 
' Po przemówieniach prokuratora i 

obrońców oraz po ostatniem słowie 0- 

sędziowie przysięgli wydali werdykt 
negatywny. Wyrok ogłoszony zostanie 
w dn. 26 bm., o godzinie 10 rano. 

  

la marginesie wypadków hiszpańskić 
Już po raz drugi wybitny angielski 

pisarz katolicki, Hilary Bollud uderza 
na alarm, wzywając na łamach znane- 
go tygodnika „The Universe“ do bliż- 
szego poznania tła wypadków hiszpań- 
skich. 

Rewolucja hiszpańska jest niczem 
innem, jak wyrazem walki międży an- 
tykatolickiemi potęgami, a Kościołem 
katolickim. Hasła walki o demokrację, 
autonomję oddzielnych prowincyj, wal 
ki możnych z nędzarzami, nacjonaliz- 
mu z kosmopolitycznemi ideałami, sta 
nowią tylko stronę zewnętrzną tej re- 
wolucji, jądrem jej natomiast jest wal- 
ka z katolicyzmem. Nie można co do 
tego łudzić się. Tam bowiem wszędzie, 
jak uczy historja, gdzie katolicyzm 
jest religją narodową, wrogowie jego 
nie uspokoją się, póki nauki Kościoła 
i jego ideałów całkowicie nie zgnębią, 
a uczuć religijnych z duszy ludu nie 
wyrwą. Pozornie sprawa ta może mieć 
znaczenie tylko dla katolicyzmu, w 
istocie jednak poważnie zagraża to 
całej dzisiejszej naszej kulturze. Nie 
raz już w historji podobne wypadki 
współczesni traktowali tak, jak my 
dziś patrzymy na wypadki hiszpańskie. 

żowie stanu, gdyby wiedzieli, że lekce 
ważony przez nich ruch, zapoczątko- 
wany gdzieś w pustyniach Arabji przez 
jakiegoś poganiacza wielbłądów — 
Mahometa — zatrzęsie niebawem po- 
sadami ówczesnego świata j większe 
będzie miał znaczenie dla historji kul- 
tury i świata, niż ich własne intrygi 
dwórskie. Czy inaczej, niż my, dzisiaj 
na wypadki hiszpańskie, patrzyli na 
występy Lutra i innych reformatorów 
ludzie XVI wieku? 

Dziś w Europie powojennej ściera- 
ją się dwie główne potęgi: kultura ka 
tolicka, oparta o przywiązany do tra- 
dycji lud z jednej, oraz pogańsko-prze 
mysłowy system wraz jęgo odroślami 
w formie socjalizmu i komunizmu —z 
drugiej strony. Wewnętrzna siła moral 
na kultury katolickiej sama przecie by 
łaby dostateczną, by z walki tych dwu 
potęg, jako zwycięzca wyszedł katoli- 
cyzm, niestety, jednak kulturze tej dziś 
brak jedności: coś w rodzaju wojny 
domowej osłabia jej siły. Wszędzie w 
katolickich krajach Europy istnieją 
dwa zasadnicze kierunki polityki kato- 
likowi: jedni są bez zastrzeżeń wierni 
Kościołowi i tradycji, drudzy — zgo- 

przy świetle zapałek prowadzi po ja- Niemało zdziwiliby się bizantyjscy mę- dzą się raczej na rozbicie i osłabienie 

  

Felieton grodzieński 
Grodno jest odległe od Wilna o 3 

godziny drogi fizycznie, ale o jakieś 

dobre 3,000 kilometrów duchowo. 

" Nasze kochane Kresy są krainą 

dziwnie nieruchliwą, i niesystematycz- 

ną. Zdawałoby się, że ów tak niezmier 

_* nie miły wieczór grodzieński, na jednej 

k 

- 

1 

  

ze Śród Literackich przed paru laty u- 
czyniony, do czegoś obowiązuje. Zda- 
wałoby się, że często - gęsto posypią 
się wizyty wilnian w Grodnie i grod- 
nian w Wilnie j że naprawdę ekspres 
duchowy zacznie krążyć pomiędzy obu 
miastami. 

Nic podobnego. Życie duchowe i ar 
tystyczne obu miast rozwija się najzu- 
pełniej izolacyjnie. Z tą tylko różnicą, 
że o ile Wilno z tej strony jest znane 
i komentowane — o tyle życie artysty- 
czno-literackie Grodna jest zupełnie 
niesłusznie lekceważone. 

Zacznijmy od teatru. W ślicznym, 
starym gmaszku, jednym z najstarszych 
i najpiękniejszych w Polsce, pracuje ze 
spół, złożony z 18 osób pod spręży- 

stem przewodnictwem p. J. Krokow- 

skiego i K. Opalińskiego. Zespół pro- 
" wadzi właściwie dwa teatry: teatr ob- 

jazdowy samorządów białostockich i 

mjery idą co tydzień. 
Codziennie próba, przedstawienie i 

wyjazd. 
Praca trwa od 12 do 16 godzin 

dziennie i ci, którzy mówią o lekkim 
chlebie aktorskim, niech przyjadą do 
Grodna zobaczyć, jak ten lekki chieb 
wygląda! : 

Gdybyż przynajmniej chociaż pen- 
sje były ludzkie! Ale kryzys, który na 
szczęście nie odbił się na frekwencji 
(przedstawienia w Grodnie są licznie 
uczęszczane, a na prowincji niemal, że 
komplety), odbił się jednak na wpły- 
wach kasowych, na skutek niskich cen 
biletów. W dodatku objazdy są doko- 

nywane w starym autobusie, dzięki 
któremu obecnie 5-ciu artystów z dy- 
rektorem Krokowskim (jak zawsze, na 
czele) leży w szpitalu (Magistracie 
grodzieński, zawstydź się i kup nowy 
autobus!). ' 

Gra się niekiedy w lokalach nieopa 
lanych, albo źle opalanych — stąd 
grypki, fluksje j inne przyjemności! 

Tak, tak trzeba zdjąć kapelusz przed 
taką pracą i takiem poświęceniem. 

Na przedstawieniach w 

wy. Istniej 
sąd , 
być gorszy, niż w większem. Tymcza - 

Kościoła, niż choć pyłek ustąpią ze swe 
go osobistego nacjonalizmu. 

W jednolitej napozór pod wzglę- 
dem religijnym Hiszpanji, gdzieś w 
podziemiach zdawna już gotował się 
ferment, który raz już, przed dwudzie 
stu laty, przejawił się w formie autono , 
micznęgo ruchu katalońskiego. W isto 
cie rzeczy ruch ten był tylko pokryw- 
ką akcji czynników  antyreligijnych, 
tych samych, co działali we Francji w 
ciagu XIX stulecia, we Włoszech w 
roku 1870 i w Wiedniu przedwojen- 
nym. 

Upadek Hiszpanii godzi w katoli- 
cyzm zachodniej i południowej Euro- 
py. Nie jest to bynajmniej cios śmier- 
telny, osłabia jednak siłę reakcji mo- 
ralnej. Zapobieżenie temu leży w inte- 
resie całego społeczeństwa europejskie 

go ь 
Kończy Belloc swój artykuł naste- 

pującemi słowami: „Przebieg: kwestji 
hiszpańskiej jest pierwszorzędnegn zna 
czenia dla przyszłych generacyj Euro- 
py. Przetrwa on wszelkie współczesne 
kryzysy i na dłuższy przeciąg czasu 
może szalę europejskiej kultury na tę 
lub „owa stronę przechylić”. 

— 

    
„Wesele“ Wyspianskiego na scenie teatru w Grodnie. 

LISTY PROSKRYPCYJNE HITLE- 
ROWCOW 

BERLIN. (Pat). So:j Ilstyczny „Muen- 
chener Post* występuje przeciwko par- 
tji narodo - о socjolistycznej z rewela- 
cyjnem oskarżeniem, iź w centralnej 
siedzibie hitlerow:ów, mieszcząc j w t 
zw. „Brunetrym domu“ w Monacnjum, 
przygotowywane są czarne listy z na- 
zwiskami osób, które, niezwłocznie po 
objęciu rządów przez narodosych so- 
cjalistów, mają być zgładz ne. Na do 
wód tego twierdzenia dziennik socjati 
styczny zamieszcza fotojrafję odbitki 
jednej z takich list. 

  

SEJM PRUSKI PRZECIWKO 
SPŁĄTOM REPARACYJNYM 
BERLIN (Pat). Sejm pruski uchwa" 

Kł w dn. 25 b m. wniosek nacjona!l- 
stycznej frakcji niemieckiej, wzywający 
rząd Rzeszy do wstrz. mania spłat re- 
paracylnych, uiszczanych do'y hczas na 
podstowie planu You ga. Z obecnych 
na sali 276 posłów za wnioskiem opo 
wiedziało się 184, zaś 92 wstrzymało 
się od głosowania. 

ZADŁUŻENIE NIEMIEC 
LIPSK. PAT. — Według wiadomości 

czasopisma niemieckiego „Wirtschaft und 
Statistik“, zadłużenie Niemiec w markach 
niemieckich przedstawia się następująco: Rze 
sza — 11,34 miljarda, kraje związkowe 2,220 
miljonów, gminy 11,24 miljarda, Dalej idą 
miastą hanzeatyckie, na które przypada 657,4 
miljona mk. i inne gminy miejskie, Z długów 
powojennych na pożyczki zagraniczne przy- 
pada na Rzeszę 50 proc., kraje związkowe 
23 proc. i gminy 8 proc, 

KATASTROFA LOTNICZA 
POD BUKARESZTEM 

BUKARESZT. PAT. — Na lotnisku woj- 
skowem Pipera pod Bukaresztem miała miej 
sce w dn, 25 bm. katastrofa lotnicza, której 
uległ podczas lotu ćwiczebnego jeden z naj- 
lepszych lotników rumuńskich porucznik-pi- 
lot Oculeano, 

Na wysokości 150 metrów nad ziemią Sa 
molot skapotował i spadłszy na ziemię uległ 
całkowitemu zdruzgotaniu. Lotnik poniósł 
śmierć na miejscu. Por. Oculeano we wrze- 
śniu rb, dokonał przełotu bez lądowania na 
trasie Bukareszt — Londyn, 

GROŹNY POŻARw WARSZAWIE 
WASSZAWA. (Pat). W dniu 25 b. m. 

po południu w fednym z domów przy 
ul, Wolski*| na 3-im piętrze, w miesz- 
kaniu szofera Osu hows»lego Ignace- 
go. wybuchł pożar z powodu eksplozji 
benzyny 

Wskutek detonacji ściany zalmowa- 
nego przez Osuchowskiego pokoju zwa- 
liły się do sąsiedniego mieszkania, 
wskutek po'aru ulegli zuprłnemu zwę- 
gleniu Osuchowski Ignacy, jego siostra 
I narzeczona. 

Pożar przentósł się do sąsiedniego 
mieszkania, w którem spaliło się mał 
żeństwo Kasikowle I ich dwuletnie 
dziece«o. Pró-z tego bardzo ciężkich po- 
parzeń doznało troje dzieci mieszkanki 
sąsiedniego lokalu. 

Wszyscy poparzeni zostali w st»nie 
ciężkim p'z*wiezieni do szpitala. Przy: 
czyną pożaru był wybucn benzyny, 
która zna dował» się w bańkach w 
mieszkaniu Osuchowskiego w znacznej 

ilości. Pożar po kilkugodzinnej akcli 
ugaszono. Dochodzenie prowadzi urząd 
śledczy. 

Czy ks. Woronierka 
ZOSTANIE ZWOLNIONA Z WIĘZIE- 

NIA ZA KAUCJĄ 
Sprawczyni głośnego zabójstwa 

przemysłowca ś.p. Brunona Boya, 

24-letnia księżniczka Zofja Zyta Kory- 

but<Woroniecka, po zakończeniu śledz- 

twa została w ubiegłą sobotę przewie- 
ziona o godzinie 2 m. 15 karetką wię- 
zienną z aresztu przy urzędzie śledczym 
do więzienia śledczego przy ul. Dziel- 
nej 24-26. : 

Jak już donosiliśmy, decyzja sędzie- 
go Śledczego zastosowała do zabójczy- 
ni bezwzględny areszt jako środek za- 

pobiegawczy. ‚ 
Sprawę ks. Woronieckiej objął wi- 

ceprokurator Sieroszewski. 
Do czasu procesu, który będzie nie 

małą sensacją, ks. Woroniecka przeby- 
wać będzie .w więzieniu przy ul. Dziel- 
nej, gdzie podlega ścisłemu regulami- 

  

Rymsza, 

zespołu komicznych, jak p. Opaliński i Mali- 
nowski, nie powstydziłby się żaden te- 
atr. Z pań wyróżnić trzeba pełną wer- 
wy i temperamentu (scenicznego) p. 
Z. Ustarbowską, Rymszynę, Winklero- 
wą, Kutnerównę, Opalińska (widzia- 
łem je w „Azaisie”, „Kimmiu*, „Pło- 
miennej Nocy”). Niestety, nie widzia- 
tem p. Julji Kosowskiej, żony doradcy 
literackiego teatru, p. Jerzego Kosow- 
skiego, znanego powieściopisarza. 

Trzeba mi wybaczyć, jeżeli kogoś 
opuściłem, lub coś przekręciłem. Je- 
stem jeszcze zbyt świeżo pasowany na 
dramaturga, ażeby się znać na teatrze. 

Zakończę wiec swoje wywody tea- 
tralne — i przejdę na inne pole, na któ 
rem się znam jeszcze mniej. 

* 

Istnieje w Grodnie Zamek Batore- 
go i jego kochanek p. Jodkowski. Wła 
Ściwie jest to nawet trójkąt: Jodkow- 

ski, Zamek, Muzeum!. Nie wchodząc 

w to, czy są i inne żywe rywalki, trze 
ba wyrazić podziękowanie dla tej go- 

samem sem właśnie może być naodwrót. O- grodzieńskiego składa się z młodzieży rącej miłości, jaką kochanek - kustosz 

Grodnie uderza jedna rzecz dość przy- czywiście, nie można wymagać, ażeby o dobrej szkole i wysokiej klasie zdol- otacza swoje martwe kochanki, W jaki 

jdów li kra. Oto przy pełnej zawsze galerji w ciągu tygodnia można było tak przy ności, zapału i temperamentu. Sekundu sposób w czasie kryzysu grzebie się, 

stały teatr grodzieński. Można sobie pierwsze rzędy widowni są dość pu- gotować sztukę, jak w  przęciągu ją im wytrawni i doświadczeni starsi. kopie, odnajduje monety rzymskie i nie 

” 

W WIRZE STOLICY 
MESSALKA W KINIE 

Jest takie kino  „Hollywood* ma Hożej 
ulicy, Bardzo przyzwoite kino, szerokie krze 
sełka, drogie bilety,- gburowata kasjerka, 
wygodna ubikacja, doskonałe loże, z któ- 
rych nic nie wydać, ale też w których nie 
widać, co się dzieje. Filmy zawsze okrop- 
ne, choč nigdy krajowe, „Hollywood“ ma 
obywatelską zastugę — przekonuje widzów, 
że i zagranicą są kluchy, że są reżyserzy i 
scenarjusze, którzy kwestjonują ostatnie miej 
sce naszych w produkcji światowej. Dość 
powiedzieć, że dodatek Pata nie nudzi du- 
żo więcej od filmu — o takim sukcesie czyż 
"mógł Pat marzyć! 

Po filmisku rewja; zawsze podziwiam te 
lafiryndki, co to głos, jak zardzew:ała piła, 
taniec hipopotama na łańcuchu, mimika sta- 
rej papugi w klatce. I brzydkie i niezgrab- 
ne, i nieciekawe. Odskrzeczy jakąś bzdurę 
przetupie parę razy, skrzywi się wdzięcznie 
— koniec, 

— Że to w menażerji nie siedzi. 
— Na cmentarzby jej , nie na scenę... 
— Do magla z taką twarzą, ... 
— Do akwarjum z takim głosem.... 
Takie uwagi wypowiadają półgiosem bez 

stronni widzowie, Gdzieś z galerji parę sta- 
bych, dla rozgrzewki, oklasków. Ona słyszy 
oklaski, udaje, że nie słyszy określeń — dy- 
ga, krzywi się, znika, by wkrótce znowu 
przeszkadzać. Co za niesłychany tupet,, ja 
każ ogromna porcja tej tak pożytecznej w 
życiu cechy. Nadzwyczajne! No i co za 
spryt! Jakim sposobem takie tłomoki bez 
krzty talentu władowały się na scenę? Mu- 
szą być nielada chytralami. 

Na tem tle tylko zapowiedzią conferencie- 
ra od nich oddzielona występuje w „Holly 
woodzie* Lucyna Messal. „Biedaczka, zeszła 
juž na kintopy“ — litują się co niektórzy. 
Współczucie nie na miejscu — w „Holly-- 
woodzie" ogląda Messalkę dziennie 3000 0- 
sób, a więc tyle, co bywa w operetce przez 
tydzień; dostaje 100 zł. za wieczór, czyli 
3000 zł. 'mies'ęcznie. 

Dyrekcja na niej nie trac, Messalka jest 
dziś jeszcze magnesem — dla starszych zwła 
szcza. Tłoczą się do kina siwi panowie, 
zwiędłe paniusie, pożerają oczyma wysoką 
primadonnę, chwytają każdy dzwięk. lleż to 
starych małżeństw na widok Messałki ulatu-- 
je myślami w przeszłość: 

— Pamiętasz, w tydzień po ślubie byłi- 
śmy na „Fijołku z Montparnassu*, jak ona 
wtedy Śpiewała... 

— A jako narzeczeni wybrafśmy się na 
„Manewry jesienne" -— pamiętasz, jakeś mię 
Ścisnął za kolano podczas jej arji „pójdź, 
kotku biały”... 

— Mój Boże, też to dobrych 25 lat te- 
mu! 

Rozczulają się starzy, Messalka przypomi 
na im ich miłość, przymykają oczy — widzą 
siebie, zgrabnych lowelasów w surdutach, z 
kwiatkiem w butonierce, z podkręconym wą- 
sem, z panienką w gorsecie i sukni po kost- 
ki, zawieszoną na ramieniu. Przymykają о- 
czy — płynie ze sceny tenże głos, miły, 
dźwięczny, cudowny, ta sama, ce wtedy 
burzą oklasków. Czyż naprawdę od wtedy 
minęło 25 lat? * 

Ale i na młodych robi Messalka wraże- 

nie. Więc tak wygląda ta, o której dziadek 
opowiada takie cuda. Więc to ona, ta nie- 

dościgła primadonna, co kwiaty przynoszo- 
ne po 10-ej zrana stawiała na schodach, bo 
w mieszkaniu już miejsca nie było, co dosta 
wała stosy bransoletek, kamuszków, za nią 
szalelj bogacze, dorożkarze, książęta krwi, 
każdy oficer i każdy student, Ona była bo- 
żyszczem Warszawy, jej każdy wyjazd do 

Rosji — ewenementem większym od wojny 
japońskiej. Ona mogła wybierać, czy przy- 
jąć miljonera dolarowego, czy kuzyna caro- 

wego. 
Wielka sława, choćby przebrzmiala, za-, 

wsze imponuje. Zwłaszcza artystki, która 

przecie nie miała za sobą nic — ani urodze- 

nia, ani 'majątku, an: protekcji —nic poza 

śliczną postacią i ogromnym talentem. Coś 
musiało w niej być. о 

Patrząc teraz na Messalkę, choć jest led 
wie cieniem (w przenośni! — raczej powięk 

szeniem i to wszerz) tej dawnej Messalk;, 
co a tłumy, łatwo zrozumieć, „do- 
myśleć się, czem była. 

Głos — jeśli dziś ma tak piękny, taką 
technikę -— to cóż dopiero dawniej; czar u- 

śmiechu, ładne rysy, czarne włosy, smukłe 

nogi — och, cóż to musiało być dawniej! 
Z jakąż gracją, wdziękiem rusza się dziś 

na scenie. To grande dama. Ten gest, ta 

poza, ten umiar i dobry ton — to przed- 
wojenny stył. Karol. 

м 

nowi więziennemu dla t. zw. prewen- 

cyjnych. W dalszym ciągu ks. Woro- 
niecka zachowuje się spokojnie, zdro- 
wie jej nie budzi obaw. 

Wczoraj w godzinach poranych, do 

Warszawy przyjechała matka zabójczy- 

ni — księżna Marja Korybut-Woroniec- 

ka ze starszą córką. / 
Rodzina czyni starania o zwolnienie 

ks. Zofji z więzienia za kaucją, do cza- 
su procesu. 
  

  

Zgłaszajcie się na komisarzy spisowych. 
Zapisy. przyjmuje Centralne Biuro Statystycz 
ne, Dominikańska 2. Jest to obowiązek każ- 
dego uświadomionego obywatela. 
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łatwo wyobrazić, jaka to katorżna pra- stawe. Wyżsi urzędnicy i wojskowi nie trzech, ale w tych katorżnych warun- Nie chciałbym nikogo pominąć, ani spe 

ca przy tak szczupłym składzie! Pre- łaskawi są podobno na teatr miejsco- kach przedstawienia grodzieńskie sto- cjalnie wyróżnić, ale takiego amanta, 
e bowiem  niesłuszny prze- ją na bardzo wysokim poziomie, no, a jak p. Łodziński, charakterystycznych, 

że teatr w małem mieście musi takiego Hauryłkiewicza ze świecą chy- jak p. Winkler, Smoczyński, 
ba trzeba szukać. Większość 

rzymskie, rozszerza i zwiększa Muze- 
um! I rozbudowuje, rozbudowuje, roz- 
budowuje pomimo , iż nawet niewdzię- 
czny bóbr gdzieś mu zwiał. Jest w tem 
stare potwierdzenie starej prawdy, iż 
aby stworzyć coś z niczego, trzeba się 
temu oddać całą duszą i sercem. 

* 

Žycie literackie w Grodnie posiada 
rowniež swoje „Šrody“. Niestety, nie 
byłem na żadnej, mogę jednak wymie- 
nić nazwiska p. N. O'Brien de Lassy, 
J. Nostitz-Jackowskiej, . ].  Korulskiej, 
Z. Janiszewskieį, A. Patlli i innych. 

Mógłbym również popełnić niedy- 
skrecję i przytoczyć nazwisko pewne- 
go młodzieńca, popełniającego w ciszy 
nocnej grzechy literackie, ale nie zro- 
bię tego. 

Mogę tylko wskazać adres p. Karo- 
Ja Gutmana, opiekuna teatru i p.p. ar- 

tystek (z ramienia Magistratu), a nie- 
zmiernie sympatycznego, opiekuńczego 
duszka wszystkich przyjezdnych i za- 
błąkanych. Jeżeli uzna za stosowne— 
powie wam! 

i Byłoby rzeczą nad wyraz wskaza- 
ną urządzić znowu wieczór grodzień- 
ski w Wilnie i wileńsk; w Grodnie. A- 
peluję do literackiego Grodna i da kol. 
Hulewicza: porozumcie się! 

K. Leczycki.



Pocztowa Ka mt Onrzędności 
P.K. O. 

Centrala — Warszawa, Jasna 9. 
Oddziały: Poznań, Katowice, Kraków, Wilno, Łódź, Lwów. 

PRZYJ 
WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
zwyczajne od 1 zł. począwszy, płatne 

na każde żądanie bez ograniczenia 
wysokości sumy. 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 

PREMJOWE 
po 8 zł. miesięcznie z możliwością wy- 

grania kwoty zł. 1000 w losowaniach, 

odbywających się co kwartał. 

Wkłady oszczędnościowe w zio- 
tych w złocie. 

ZAPEWNIA 

1. pełne bezpieczeństwo wkładów 

2. możność natychmlastowego wy- | 
cofania złożonych pieniędzy. 

3. solidne oprocentowanie 

4. tajemnice wkładów oszczędno- 
šciowych. 

GWARANTUJE 

kwotą zł. około 500 miljonów w go- 
tówce i w lokatach opartych na złocie 

29-ma olbrzymiemi nieruchomościami. 

MUJE: 

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
bez badania lekarskiego, przy skład- 
kach począwszy od 3 zł. miesięcznie z 

wypłatą ubezpieczocego kapitału w 

razie dożycia lub po śmierci 

a także UBEZPIECZENIA 
, POSAGOWE 

w razłe śmierci ubezpieczonego 
spowodowanej wypadkiem PKO 

wypłaca podwójną sumę ubezpie- 
czenia. 

a a 

KAPITAŁY ZŁOŻONE w PKO 
1. zasilają wszystule dziedziny 

życia gospodarczego. 
2. przyczyniają się do zmniejszenia 

bezrobocia. 
3. prowadzą do wzrostu ogólnego 

dobrobytu 

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

wać w każdym urzędzie poczto: 
wym na terenie Rzeczypospolitej bez 
względu na miejsce wydania ksią- 

żeczki oszczędnościowej. 

Wszelka korespondencja z P. K. 0. 
dotycząca obrotu oszczędn'ściowego jest bez- 

płatna, 750 tysięcy czynnych książeczek oszczęd- 

ncšciowych P. K. O. to najlepszy dow6d zautsn a 

społeczeństwa do największej instytucji oszczędno- 

Ściowej w Polsce. 

  

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WILEŃSKIEGO 
Z dnia 2 listopada 1931 r. za Nr. II 1224/31. 
o przeprowadzeniu drugiego powszechnego 

spisu ludności w dniu 9 grudnia 1931 r. Na 

podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 
„ dnia 2 września 1931 r. (Dz. U.R,P, Nr, 80 

poz, 629), przeprowadzony zostanie w dniu 

9 grudnia br. drugi powszechny spis ludno- 

ści Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu o 

północy z dnia 8 na © grudnia 1931 r. 

Spis dotyczyć będzie: 1) wszystkich osób 
zamieszkałych w miejscu zwykłego zamiesz- 

kania, także czasowo nieobecnych, 2) wszyst 
kich osób czasowo obecnych. 

W związku ze spisem ludności przepro- 
wadzony będzie spis zawodów, budynków 

mieszka'nych, (tak zamieszkanych jak i nie- 

zamieszkanych), innych budynków, o ile są 
zamieszkane, roza nieruchomości, na których 

się budynki te znajdują, wreszcie spis miesz 
kań i spis miejscowości. Spisy te będą prze- 
prowadzane według formularzy i instrukcyj, 
wydanych przez ministra spraw wewnętrz- 

nych. 
Osoby, podlegające spisowi, są obówiąza 

ne do złożenia przed organami spisowemi ze- 
znań w zakresie objętym urzędowemi formu- 

larzami, jak równie do okazania na żądanie 
tych organów dokumentów, niezbędnych do 
sprawdzenia ich zeznań. 

Nadto mają obowiązek złożenia zeznań: 

m właściciel, względnie zarządca domu — co 
do budynków i mieszkań, znajdujących się 
w tej nieruchomości, oraz co do osób w nich 

zamieszkałych, względnie obecnych; osoba 
zajmująca, lub wynajmująca na swoje imię 
mieszkanie, głowa gospodarstwa domowego, 
oraz domownicy — co do mieszkania zajmo- 
wanego przez siebie, oraz co do osób w niem 
zamieszkałych, względnie obecnych. 

Zeznania winny być ścisłe, zupelne į zgod 
ne z prawdą. Celem należytego wypełnienia 
arkuszów spisowych, osoby obowązane do 
złożenia zeznań winny zawczasu przygoto- 
wiać odpow'ednie dokumenty, jak. metryki 
urodzenia, ślubu j t.p. 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 paz- 

dziernika 1919 r. o organizacji statystyki ad- 
ministracyjnej (Dz. U RP Nr. 85 poz. 464), 
Zeznania poczynione w czasie spisu, stanowią 

tajemnicę statystyczną, będą one używane 

tylko do cełów statystycznych i nie mogą 
być udzielane władzom publicznym, ani też 
Osobom prywatnym w jakimś innym ce!u; w 
Szczególnośc nie mogą być podstawą do na- 
kladania podatków, przeprowadzania rekwi- 
zycyj i wytaczania dochodzeń sądowych, lub 
administracyjnych. 

| 

Kto umyślnie, lub z niedbalstwa złoży 

Gruntowne wyświetlenie za pomocą spisu 
różnych niedomagań życia gospodaiczego i 

społecznego naszego kraju, umożliwi da!szą 

skuteczną walkę o poprawę warunków nasze 

go bytu. 

Elementarnym zatem obowiązkiem każde 
go obywatela jest podanie w dniu spisu, 

Ścisłych i zgodnych z prawdą odpowiedzi 
na zapytania, zawarte w formularzach spi- 

sowych. 
Każda osoba winna w dniu 9 grudnia speł 

nić swój obowiązek chętnie i dokładnie, ;rdyż 

tego wymaga zarówno dobro Państwa, jak 

i jej własny interes. 

Wojewoda Z. Beczkowicz. 

WILEŃSKIE TOWARZYSTWO 
DOBROCZYNNOŚCI 

6 listopada roku bież. odbyło się 
walne zgromadzenie członków Wil. 
Tow. Dobroczynności. Ze sprawozda- 
nia, przedstawionego przez zarząd To- 
warzystwa, wynika, że liczba  człon- 
ków T-wa wynosi tylko 77, włączając 
czterech honorowych (wybranych za 
specjalne zasługi, położone dla kraju, 
lub Towarzystwa) i 9 dożywotnich (któ 
rzy zamiast opłacania składki rocznej, 
wnieśli jednorazowo odpowiednią su- 
mę). Niska ta cyfra nie świadczy na 
korzyść ofiarności Społeczeństwa na 
cele dobroczynne. 

Towarzystwo utrzymuje obecnie 
440 pensjonarjuszy. Ż pomiędzy nich 
300, to są właściwi pensjonarjusze 
T-wa, którzy trafili do przytułku z 
mniej więcej tysiąca kandydatów nie- 
zdolnych do pracy wskutek wieku, lub 
kalectwa. Przyjmowane „są na odpo- 
wiednie wakanse tylko osoby nienagan- 
nej przeszłości. Wśród nich znaczny 
procent pochodzi z zubożałej inteligen- 
cji, a niejeden położył w swoim czasie 
dla społeczeństwa zasługi. 140 zaś, są 
to biedni, przyjęci na wniosek Komite- 
tu Walki z Żebractwem i Włóczęgo- 
stwem, a więc byli żebracy. Zarząd 
Tawa z ciężkiem sercem zgodził się na 
przyjęcie tego niepożądanego elementu, 
powodując się z jednej strony wzglę- 
dami natury społecznej, z drugiej ta okolicznością, że Komitet walki z żebra 
ctwem i włóczęgostwem wzamian za 
przyjęcie swych kandydatów, zaawan- 
sował sumę na remont gmachu i rOz- 
począł w nim roboty kanalizacyjne. Ro- 

зОМ 

Wiadomošci z Uniwersytetu Stef. Batorego 
Według kursujących pogłosek na Uniwersytecie Wileńskim 

wykłady mają być podjęte w sobotę 28 listopada. Ostateczna de- 

cyzja zapadnie jednak na posiedzeniu Senatu we czwartek rano. 

W razie gdyby awantury studenckie miały się powtórzyć Unl- 
wersytet będzie znów zamknięty | wszyscy akademicy nieodwo- 
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      |< 
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zeznanie nieprawdziwe, uchyli: się od złoże. boty te mają być prowadzone nadal wy 
nią zeznania, wzbrania sę wpuścić organa łącznie staraniem i kosztem T-wa Do- 
Spisowe do mieszkania, czy budynków, lub broczynności. 
2 inny' sposób przeszkadza organom Spiso- Ogėlny kryzys ekonomiczny dał się. ae w wykonywaniu ich czynności; dalej — odczuć także ną dochodach T-wa. sni, „owada spis prywatny w czasie Wzrosła mianowicie znacznie suma za- osoby. „7 (OWE wywiera wpływ na inne ległości z tytułu nieopłaconego komor- ODY, w kierunku uchylenia się od złożenia Nego z domów, stanowiących własność zeznań, ałbo złożenią zeznań nieprawdziwych, T-Wa. Zaległości te wynoszące obecnie lub w sposób sprzeczny z przepisami — ule przeszło 45000 zł. ; jest prawdopodob- nie karze grzywny do pięciuset złotych z nem, że będą wzrastały, póki nie zosta- famianą w razie niemożności jej uiszczenia, nie zmodyfikowana na korzyść właści- na karę aresztu do miesiąca. cieli domów ustawa o ochronie lokato- Celem sp'su jest zebranie dokładnych i rów. 
szczegółowych wiadomości o zaludnieniu pań 

a polskiego, o: podziale jego pod wzgłę- 
€m płci, wieku, języka ojczystego, wyzna- 

Mia, wykształcenia i zawodu. 
„ Spis przyn'esie olbrzymią ilość wiadomo- 

2 „9 Eospodarczym i spolecznym stanie lud 
ości Rzeczypospolitej. 

R$, ES 
W twoim interesie leży jaknajsprawiedliw. 

A układ stosunków społecznych w Pań. 
ie. 

Uzależnione to jest przedewszystkiem od 
powszechnego spisu ludności.  Współdziałaj 
z władzami spisowemi. 

rr r rini ins anima 

talnie stracą trzymestr. 

Zemsta wyśmiewanego chłopa 
WILNO. — We wsi Kulszyno, gm. kurze- 

nieckiej pow. wilejskiego 24-letni Jan Alier 
rzucił w gromadę stojących na ulicy chłop- 
ców granat ręczny, który eksplodując zra- 
nił ciężko czterech z nich, ` 

Po chwilowej panice mieszkańcy wsi pod 
nieśli tarzające się w potokach krwi ofiary 
bezmyślnej zemsty i natychiniast odwieżli 
rannych do szpitała w Wilejce, 

Sprawcę rzucenia granatu oddano w rę- 
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Wirgiljusza 
SERIO Л 
5PUSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 25 listopada 1931 r. 
Ciśnienie średnie 774. 

Temperatura średnia —8 

Temperatura najwyższa —4. 

Temperatura najniższa —10. 
Opad w mm. — | 

Wiatr Północno — wschodni. 

Tendencja: bardzo słaby wzrost. 
Uwagi: rano pogodnie, potem pochmur- 

no. 

W. s. g. 7 m. 09 

Z. s. g. 3 m. 03 

URZĘDOWA 
— Konierencia przewodniczących Wydz, 

Powiatowych, W dniu dzisiejszym, 26 bm., 
wie czwartek, odbędzie się w Urzędzie Wo- 
jewódzkim w Wilnie konierencja przewodni- 
czących Wydziałów Powiatowych, głównie 
dla omówienia spraw budżetowych w nad- 
chodzącym okresie budżetowym. 

— Konferencja gospodarcza, — W piątek 
27 bm, odbędzie się w Wileńskim Urzędzie 
Wojewódzkim, zwołana przez p. wojewodę, 
konferencja gospodarcza dla omówienia sta- 
nu zadłużenia rolnictwa w obecnej chwili 0- 
raz możliwości sprowadzenia poprawy przez 
rozszerzenie rynków zbytu produkcji hodow= 
lanej itp. Konferencja odbędzie sę o godzi- 
nie 17, przy udziale reprezentantów sfer go- 
spodarczych i przewodniczących wydziałów 
powiatowych z całej Wileńszczyzny. 

— Przesunięcia w administracii, — Rad- 
ca w wydziale bezpieczeństwa wileńskiego 
„urzędu wojewódzkiego p. Dominik P.otrow- 
ski został mianowany wice - prokuratorem 
przy Sadzie Okręgowym w Wilnie, Następ- 
cą p. Piotrowskiego ma zostać dotychczaso 
wy kierownik służby śledczej w Wilnie p. 
Wasiłewski. 

Decyzja w tej mierze jeszcze jednak nie 
zapadła, 

MIEJSKA 
— Sprawa kina miejskiego. Akta' 

dochodzeń w sprawie gospodarki kina 
miejskiego przekazane już zostały przez 
wydział kontroli prezydjum miasta, Wy 
niki dochodzeń będą omawiane na naj- 
bliższem posiedzeniu Rady Miejskiej. 

— Remont starego Ratusza. Magistrat po 
stanowił przystąpić do przebudowy gmachu 
9o-Ratuszowego przy ulicy Wielkiej i opra- 
cował już kosztorys zamykający się sumą 
600 tysięcy złotych. Rozpoczęcie robót uza- 
leżnione jest naturalnie od przyznania kre- 
dytów na roboty inwestycyjne. ` 

"WOJSKOWA 
— Rejestracja rocz. 1911. — Powtórna re 

jestracja mężczyzn urodzonych w roku 1911 
będzie przeprowadzana przez wydział woj- 
skowy magistratu nieodwołalnie do 30 bm. 
Po tym terminie, ci, którzy nie zgłosili się 
do rejestracji będą karani administracyjnie. 

SĄDOWA 
— Wice-prokurator Łubkowski — sędzią. 
Dekretem P. Prezydenta Państwa wice- 

prokurator przy Sądzie Okręgowym w Wil- 
nie p. Łubkowski został mianowany sędzią 
S. O. w Toruniu. 

POCZTOWA 
— Wyjazd prezesa Poczt į Tel. Prezes 

Dyrekcji Poczt i Telegrafów inż. K. Žucho- 
wicz wyjechał w dniu 25 bm. do Warszawy 
na zjazd prezesów dyrekcyj P. i T., poświę- 
cony zagadnieniom oszczędnościowym w re- 
sorcie pocztowym. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie T-stwa Bibljofilów ; zwie- 

dzanie Muzeum Tatarskiego w Wilnie, W 
piątek, dnia 27 listopada, o godzinie 8 wiecz., 
odbędzie się w Sali Czytelnianej Centralnej 
Bibljoteki Pedagogicznej w gmachu  Kura- 
torjum Szkoinego (wejście od zaułka św. 
M'chalskiego 5) zebranie ogólne członków 
T-stwa z referatami p. Zbigniewa Kaliszcza 
ka gt. „Grafika współczesna (ze specjalnem 
uwzględnieniem ks'ążki)* wraz p. dra Jana 
Kruszyńskiego pt. „Estetyka i higiena książ 
ki". Obydwa referaty będą ilustrowane prze- 
zroczami. 

Zebranie poprzedzi.o godzinie . 7 wiecz. 
zwiedzanie zbiorów muzealnych Maftjatu 
(Muzeum  Tatarskiego), znajdujących sę 
również w gmachu Kuratorjum (wejście od 
zau'ka św. Michalskiego 5), gdzie objaśnień 
łaskawie udzielać będa p. Mufti dr Szymkie- 
wicz oraz p.. Tuhan-Baranowski“, 

3 RÓŻNE 
— Z LOPP. W związku ze zbliżającym 

się końcem mies'ąca Zarzad Komitetu Woje- 
wódzkiego Wileńskiego LOPP uprzejmie pro 
si wszystk'e te osoby, które otrzymnały listy 
ofiar na-LOPP .celem zebrania ofar od 'oka- 
torów i dotychczas takowych nie zwróciły, 
o jaknajprędsze zwrócenie list wraz z zebra 
nemi ofiarami do Biura Komitetu LOPP przy 
ulicy Magdaleny 4, m. 1. 

Prfzypominamy, że termin zwrotu tych 
list upłynął 20 bm, Biuro jest czynne  co- 

ennie zaw yjątkiem niedziel ; Świąt od 
godziny 9—15. | 

"Trakińscy przy ul. Niemieckiej 21 za 

JULJA DA 
ce przybyłej fia miejsce wypadku policji. Nabożeństwo żałobne odbędzie 

Jak się wyjaśniło, Alier miał urazę do 
chłopców wiejskich, którzy z niego stale na- 
trząsali sę za pociąg do kieliszka i paradjo- 
wali jego powrót z karczmy, nie omieszkając 
napomknąć o ojcu Alfera, który dość ener- 
gicznie tępił zgubny nałóg swego junaka. - 

Wyśmiewany chłop postanowił zemścić € HODZĘ PO MIEŚCIE. 
się i w odpowiednim momencie zaopatrzyw- Li 

szy się w granat rzucił go w prześladowców. © wŁĄŚCIWĄ OCENĘ NIEKTÓRYCH 
uzmaszaszwwyczzzwyi ZBIOROWYCH PRAKTYK RELIGIJNYCH 

W WILNIE 
Dziś, gdy oto, soboty ubiegłej, rozpoczął 

sie w Ostrej Bramie tradycyjny tydzień Opie- 

ki Matki Boskiej, zaś w niedzielę  mieliś.ny 

uroczystą akademię religijną w Sal. Miejskiej, 

zapoczątkowującą na naszym gruncie zboż- 

ną akcję Matki Boskiej Powołań, nie od rze- 

czy będzie zastanowić się nad praktykami 

o charakterze 

Piotra i Pawła, 

Q czem zawiadamia stroskauy 

— Otwarcie kursu O. P. Gaz. W dniu 23 
bm, w lokalu gimnazjum im. Lelewela odby- 
ło się otwarcie Kursu Instruktorskiego O.P. > ° я IG 
Gaz dla nauczyciełstwa wileńskiego. Celem religijnemi ludu wileńskiego 
tego Kursu jest dostarczenie wszystkim szko masowym, zbiorowym. 
łom fachowo. wyszkolonych w obronie prze- Chociaż dużo się mówi o gorącej poboż- 

ciwgazowej instruktorów, którzy w dalszym nogę judu wileńskiego, to jednak w ocenie 
ciągu rozszerzać będą zdobytą wiedzę wśród я Е 
najszerszych warstw naszeį miodziežy, przy- pogzczególnych prakty k, zwłaszcza R % 
czyniając się w ten sposób do realizacji do- wych, panuje wielka dowolność i powierz- 
njosłego zagadnienia organizacji obrony prze chowność sądów! 

ciwgazowej paAEO a Z. tej a kozy Weźmy naprzykład taki Dzień Zaduszny, 
powyższy spełniając jedno z w: 3 ` ь z zagadhieh Mariae I dzy śE lub nawiedzanie Grobów w okresie Wielka- 
wielkiem peparciem p. kuratora okręgu szkol nocnym. Tłumy, przewalające się przez. cmen 
nego, władz administracyjnych i wojskowych. tarze i kościoły w dniach wspomnianych uro- 

Kurs otworzył p. prezes Komitetu LOPP czystości, wywołują u większości naiwną ra- 
p. Stanisław Białas, poczem przemawiał w PE 
imieniu władz wojskowych p. płk. Kowalski AS > я 
podkreślając konieczność posiadania jaknajie _ „Dzięki dobrej pogodzie — czytamy w 
piej zorganizowanej obrony przeciwgazowej. notatkach sprawozdawczych -— na Rossie 

Wykład inauguracyjny wygłosił p, prof. USB olbrzymie tłumy". lub „Groby w oblężeniu! 
Jan Muszyński. ; : Wierne tradycji Wilno tłumnie pośpieszyło i 

— Z Komitetu bezrobocia, Sekcja pomo- tg a tymczasem nieraz cieszyćby się na- 
cy wileńskiego Wojewódzkiego Komitetu do leda iseGzk: Lumet uo P ilūino 
sprawi bezrobocia składa gorące podziękowa- ? na. wiadomość o tem, że tiumy 
nie frmie „Jakób Łacki*, Wielka Nr. 5, za te zmalały, oczywista, w tym wypadku, gdy- 
bezinteresowne wypożyczenie 7 maszyn do by ta redukcja. miała się dokonać kosztem 
szycia dla warsztatów komisji odzieżowej. niepożądanego elementu spacerowiczów przy 

TEATR 1 MUZYKA. Padkowychł ul tx (_ * AE 
— Teatr Miejski w Lutni, Dziś, we czwar | O tem, śe „Br spacerowicze (a jest ich 

tek dnia 26 b.m. po raz drugi „Pan Geldhab* niestety, pokaźna iłość), uniemożliwiają po- 
nieśmiertelna komedja Fredry, która zdobyła bożnym chwilę cichej zadumy nad grobami 
Kia A PS oe Gdbavć tych, co już odeszii, pisaliśmy obszernie z 
publiczności. Sprężysta reżyseria dyr, : i 2 k 
Szpakiewicza, oraz gra zespołu utrzymana OKAZIi tegorocznego Dnia Zadusznego, je 
na wysokim poziomie artyzmu, jako też sty- będziemy więc. wracali do tego tematu. Coś 
lowa oprawa dekoracyjna i kostjumowa skła podobnego dzieje się w Wielkim Tygodniu 
dają się na harmonijną całość. Ceny propa- przy Grobach, * 
oe Jutro i dni następnych „Pan Geld- EE: „Trzeba wszędzie pośpiać! ЕЕ 

— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś, dnia hasło licznej rzeszy gapiów, nie liczących 
26 b.m. o godzinie 8 wieczór ujrzymy Świet- się z powagą chwili. Rozpychając się łokcia- 
ną operetkę Audrana „Lalkę*, która stanowi mi, suną się oni naprzód — „żeby lepiej zo- 
jeden z większych sukcesów bieżącego SeZ0- baczyč!“, 
nu, Inscenizacja W. Radulskiego, oraz świet- Chwilę Abia ši ad ы 5 й 
na gra artystów z Szurszewską, Brygiewi- € gapią się... arzach tępa cie- 
czem i Ciecierskim na czele sprawia, że wi- kawość,, grymas rozczarowania:  „U' Bo- 
dowiska tego słucha się z rosnącem zainte- nifratelów ładniej! Idzim popatrzyć w Domi- 
regowaniem od początku do końca. Piękne nikanach!* 
melodje radują słuch ; a barwna szata zew- Na szczęście, obok tych niekulturalnych 
nętrzna — oko widza. Jutro i dni nasi RE ю 
ak „Lalka“. ! В wybryków „chrześcijan z metryki” możemy — Niedzielny poranek w Lutni, W nad- często. obserwować w naszem mieście roz- 
chodzącą niedzielę dnia 29 b.m. o godzinie 12 rzewniające wręcz wyrazy głębokiej poboż- w poł. ukaże się w doch Le ności. 
czek" Grimma, wielka atrakcja — @а dzieci, Spójrzmy tylko na ten rozmodbony, roz- o» niewątpliwie tłumnie zapełnią widow. śpiewany, zasłuchany tłum podczas odby- 

‚ — Akademja listopadowa na Pohulance. Wajacych się obecnie nabożeństw popołud- 
W niedzielę, dn'a 29 b.m. o godzinie 8 wiecz, n'owych w Ostrej bramie! Na te głowy ob- odbędzie się w Teatrze na Pohulance uroczy- nążone mimo przejmującego chłodu późmej sta akademja ku uczczeniu powstania listo= iesienit Na te Kl jezdni ! padowego. Wypełnią ją inscenizacje frag | i сВ DA ZO R mentów, dramatycznych, oraz recytacje w wszystko to trwa w głębokiem skupieniu, 
wykonaniu całego zespołu Teatrów Miej. zachowując powagę i ciszę, Mimowol: przy- a. a e. przemówienie. chodzą na myśl słowa Ewengelji: „.A bra- zefów władz i urzędów  rezerwują si iek i + КОа 
bilety według AEG rożdziólńika 0 RR ai I мс PAC R й . 
dnia 28 b.m. dogodz. 14, Bilety: nienabyte || nietylko w Ostrej Bramie można podzi- w tym czasie zóstaną sprzedane z wolnej Wiać tak budujące sceny, ręki. Pójdźmy pod wieczór na majowe, lub 

czerwcowe nabożeństwo c,zy też na Róża- 
niec, do kościoła Bonifratrów, lub do kaplicz 

„ ki Franciszkańskiej przy ul. Trockiej, a ujrzy 
my znów ten tłum rozmodłony, niemieszczą- 
cy się w szczupłych murach wspomnianych 
świątyń i klęczący w prochu ulicznym bez 
wzgędu na pogodę!... 

Zaiste, są to wszystko zjawiska, mimo 
których nie można przejść obojętnie! Świad- 
сга one o głębokiej religijności Wilna i o 
niespožytym, niezniszczalnym jej charakte- 

rze. ; „Przechodzeń* 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Z dnia 25 listopada 1931 r, 
WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,88 i trzy cwarte, 
Belgja 124,16. 
Gdańsk 173,60. 
Hołandja 358,85. 
Londyn 32,85, 
Nowy York 8,92. 

Nowy York kabel 8,927. 
Paryż 34,95. 
Praga 26,43, 
Szwajcarja 173,19, 
BerEn_wi obr. prywatnych 211,75. 

PAPIERY PROCENTOWE 
proc. pożyczka budowlana 31,75, 

proc, dolarowa 61,50 — 62,50. 10 proc. ko- 
lejowa 105; 5 proc. konw, 41,75 — 42; 7 

stabilizacyjna 58 — 60,59 — 58; 
proc. L, Z, BGK i BR, obl. BGK 94; Te sa- 

CO GRAJA W KINACH? 
Miejski:, Władca karnawału. : 
Heljós: Pociąg samobójców. 
Stylowy: Noc szału. 
Hollywood: Światła wielkiego miasta, 
Casino: Światła wielkiego miasta. 
Pan: Jej chłopczyk. 
Światowid: Messalina. 

  

Kobiety w ciąży muszą się starać o usu- 
nięcie każdego zaparcia stolca przez używa- 
nie naturalnej wody gorzkiej Franciszka-Jó- 
ze. Żądać w aptekach i drogerjach. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
Skradziono zaSsekwe- 

strowany towar. Sekwestrator 
III Urzędu Skarbowego m. Wilna za- 
sekwestrował wczoraj w firmie B-cia 

zaległe podatki 27 metrów sukna i 15 
metrów bostonu łącznej, wartości 450 
zł, Z materjałem tym po załadowaniu 
na platformę pojechał na ul. Szpitalną, 
gdzie zatrzymał się koło domu Nr. 11 
i wszedł do sklepu Gorbaj Chai dła za- 
sekwestrowania mąki. Skorzystali z .te- 
go złodzieje i skradli pozostawiońy na 
latformie materjał. 

P 1 me 7 proc. 83,25; 7 proc. L, Z, ziemskie do- Z niezamkn'etego mieszkania na szkodę KGZĄ aj Е Trukszynówny: Eudokii (Smoleńska 0) skra larowe 59,75; 4 i pół proc. ziemskie 43; 8 
z: torebkę i gotówkę łącznej wartości AE 2 da O a : : ; ; 

— Januszewskiej Zofji (Sierakowskiego FA nos 25) WaW z niezamkniętego mieszkania Вапк Polski 110 So!e potasowe 85—87 serwetę. Ostrowiec 31, 'rbusc ! ‹ — Podrzutek. Podrzutka znaleziono w PA 
dniu 24 b.m. w bramie domu Nr. 6 przy ul, 
Starej z kartką z nap'sem „Romuald”, umie- 
szczono w. przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Pobity na Ponarskiej, Wczo- 
raj w nocy przy zbiegu ulic Ponarskiej i R. 
Śmigłego został ciężko pobity jakimś tępem 
narzędzem Kaz. Szatrowski (Ponarska 51). 

Ulokowano go w szpitalu żydowskim. 
Sprawców poranienia (zachodzi obawa zgnie 
cenią klatki piersiowej) poszukuje połcia, 

Z POGRANICZA 
— Na odcinku Michniewicze zbiegło do 

Polski sześciu chłopców w wieku 15—16 lat, 
którzy przebywali dotychczas w zakładzie 
wychowawczym w Mińsku, 

proc. 

TRS TTT 

PARNIKlkarrorui 
udoskonalonego systemu, 'bardzo osz- 

czędne i praktyczne w użyciu, tudzież 

gniotowniki, płuczki I sor- ° 

townikl do kartofli poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a. - 

Dogodne warunki kupna. 

Żądajcie prospektów. 
EWTRZEREETKWEAESY OEZDZYYCE WWCZEWZET ZE 

  

SZEWSKA 
opatrzona Św. Sakramentami, po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarła / 

25 listop. 1931 roku przeż; wszy lat 27. 

się w dniu 28 listopada w kościele Św. 
Jakóba o godz. 9 m. 30, poczem na.tąpi eksportacja zwłok na cmentarz Św, 

MĄŻ 

Z SĄDÓW 
RESTAURATOR I PIJANY 

SEKWESTRATOR 
Było to 3-go grudnia ub, r. Pan Maury- 

cy Szechter, sekwestrator magistratu 
Głębokiem, po otrzymaniu pensji, postanowił 
zabawić się. W tym cełu udał się do jedne- 
go ze swych przyjaciół, gdzie w towarzy- 
stwię jeszcze dwóch panów rozpoczęto ocho 
czą zabawę, Czy grano tam w karty, czy 
też w coś imnego pozostałe dotychczas tajem 
nicą. Jedno pozostaje faktem, że p. Szechtes 
pozostał bez pieniędzy, co mu jednak nie 
odebrało chęci dalszej zabawy, 

W tym celu udano się do pierwszorzęd- 
nej restauracji p. ], Tomczonka, gdzie obsta 
łowano kolacyjkę suto zakrapianą winem, 

Libacja trwała od 5-ej wieczór do go- 
dziny ll-ej. Zarówno Szechterowi, jak i je- 
go przyjaciołom porządnie się we łbach krę 
ciło, 

Wobec spóźnionej pory p. Tomczonek 
oznajmił gościom, że najwyższy czas, ażeby 
się zabierali do domu. Wówczas  zażądano 
rachunek, który, jak się okazało, przewyż- 
szał możliwości płatnicze p. Szechtera i jego 
kompanów. Szechter, uważając, że sekwe- ° 
strator na wszystko nioże sobie pozwolić, 
rozkazał restauratorowi zapisać należność na 
jego conto, 

Tomczonek w odpowiedzj na to oznajmił, 
że rachunki należy opiacać w gotówce, 

Dotknięty tem sekwestrator postanowił 
się zemścić i postanówił wyegzekwować od 
Tomczonka zaległe podatki. Skierował też 
RE kroki do łady, gdzie stały wina i konja- 

  

Ponieważ restaurator odmówił wydania 
towaru w godzinach nieurzędowych, roz- 
wścieczony sekwestrator schwycił maryno- 
wanego śledzia, stojącego na stole i uderzył 
restauratora po twarzy. Wyprowadzony -z 
równowagi właściciel zdzieli natręta butel- 
ką po głowie, zadając mu tłuczoną ranę, 

Za ten czyn został pociągnięty do odpo- 
wiedzialności, Na rozprawie, która się toczy- 
ła wm dniu 17-go czerwca Tomczonka skaza 
no na zamknięcie w więzieniu, zamieniające- | 
go dom poprawy na przeciąg 1 roku. 

Na skutek skargi złożonej przez obroń 
cę, sprawa ta została rozpoznaną w dniu 
wczorajszym przez Sąd Apelacyjny w Wil. 
nie, 

Na rozprawie w drugiej instancji zbada- 
no cały szereg osób, będących  naocznymi 
świadkami zajścia. Pozatem został zbadany 
w charakterze biegłego dr Sumorok, który 
mał ustalić, czy poszkodowanemu zadano 
ciężkie, czy też lekkie uszkodzienie ciała, 
Materjał zgromadzony w: sprawie okazał się 
niedostatecznym dla ustałenia tak poważnej 
dla sprawy okoliczności, Z tego powodu 
sprawę odroczono. Sąd uznał 
sprowadzić dwóch lekarzy: z 
którzy leczyli Szechtera.. 

Głębokiego, 

  

     ANEM 

DE LUXE        

      DE LUXE . 
angielski nożyk 

o długiem 

wycięciu do. 

twardego zarostu. 

  

    
      

Do nabycia wszędzie. 

  

w. 

za właściwe | 

Wiicze zęby 
ZEBRANIE MYŚLI MOCARSTWOWEJ 

Dzš, tj, we czwartek, 26 bm., odbędzie 
się walne zebranie Myśli Mocarstwowej Z. 
A. Obecność członków obowiązkowa. Po- 
czątek zebrania o g. 18, Zarząd- 

CZESIEK GODLEWSKI JEDZIE 
DO BERLINA `° 

Dwaj czołowi hokeiści wiłeńscy, Józef i 
Czesław Godlewscy, zaliczeni zostali, o. czem: 
już pisalśmy, do grupy trenującej na torze. 
sztucznym w Katow cach. |, 

Obecnie dowiadujemy się, że Czesiek 
Godzewski wstawiony został do składu wy- 
jeżdżającego do Berlina. 

Drużyna nasza (jest. to raczej „wzmoc- 
niona" Legja wiarszawska, a nie drużyna re- 
prezentacyjna) rozegra w Berlinie, w dniach 
8 i 29 bm. dwa spotkania z Slną drużyną 
Brandenburger C, S. 

Jak widać, Godiewski wykazał się dobrą 

  

formą skoro kierownictwo uznało za wska- | 
zane wysłać go.na te 'necze. 

Józet Godlewski wrócił do Wilna, lecz na 
sobotę i niedzielę wyjeżdża znów do Kato- 
wic. 

Dowiadujemy się też, że wyjazd reprezen 
tacj: polskiej zarówno hokejowej, jak i nar- 
ciarskie:, na Olimpiadę zimową do Lake Pfa- 
cid stoi pod znakiem zapytania. е 

" Polski Komitet O!:mpijski postanowil nie 
przeznaczać funduszów na wyjazd tych dru- 
żym, oświadczając, że nie będzie miał nic 
przeciwko temu, jeśli narciarze i hokeiści sa 
mi zdecydują się wyjechać za własne fundu- 
sze. Rzecz jasna, o ile przed wyjazdem wy- 
każa dobrą formę. с 

Watpliwem jęst, aby zainteresowane zw'ąz 
ki mogiy same podołać ciężarom finanso- 
wym. (©



+ ktūrzy pod ogėlnem kierownictwem p. 

  

WOLOŽYNSKA 
— Dzień 11 w Baksztach — po 

wiatu Wołożyńskiego. Wraz z całą Polską 
Bakszty obchodzity uroczyście dzień 11 listo 
pada. Komitet uroczystości na czele z ks. 
Magres A, Sienkiewicze — jako prezesem— 
dotożył wszelkich starań, aby dzień ten wy- 
padł jaknajokazałej. W przeddzień, a więc w 
dmiu 10 listopada wieczorem, całe miasteczko 
było uilwminowane, orkiestra zaś na placu 
Wolności odegrała capstrzyk. W dniu 11 li- 
siopada uroczystość rozpoczęła się nabożeń- 
stwem w świątyniach wszystkich wyznań. 
Po nabożeństwie w kościele, zebrani utwo- 
rzyłi pochód, z udziałem Komitetu, przedsta- 
wicieli Samorządu, Policji, Leśnictwa, Nau- 
czycielstwa, szkoły, organizacyj społecznych, 

Ru- 
„ ska, kom. pow., ruszył na plac Wołnośc., 

gdzie zostały wygłoszone przemówienia p. 
Kwaśniaka, naucz. z Krupli i p. L. Berkmana. 

Po przemówieniach, przerywanych okrzy- 
kami na cześć Pana Prezydenta Rzectzypo- 
spolitej i Pana Marszałka Piłsudskiego, od- 
byla się deflada, którą odebrali: Komitet, 
przedstawiciele Samorządu, Szkoły, Policji i 
Leśnictwa. 

Dalszy ciąg uroczystości rozpoczął się o 
godz. 4 po pof. uroczystą akademją. Akade- 
mię, na którą dość licznie przybyła !udność, 
zagaił ks. Mgr. A. Sienkiewicz, przypomina 
jąc w krótkich słowach przyczyny upadku 
Polski, historję niewołi, dzień  Zmartwych- 
wstania i nasze wobec. odrodzonej Polski 
obowiązki. Po zagajeniu został wygłoszony 
przez p. A. Leszkowicza, kier. szkoły odczyt 
— na temat uroczystości, w którym zostały 
uwiypuklone bołączki niewoli i dzień Z'mart- 
wychwstania Polski. Na dalszy program zło- 
żyły się cudne deklamacje i śpiewy dziatwy 
szkołnej, prowadzone z wielką umiejętnością 
przez p. Sawicz-Zabłocką Zofję, nauczyciel- 
kę, Hymn Narodowy, odegrany przez Orkie- 
strę pod dyr. p. Wałendzika, zakończył pro- 
gram akademii. 

* Po chwilowej przerwie dziatwa szkolna 
pod kierunkiem į režyserją p. Zofji Zabloc- 
kiej odegrała sztukę p.t. „W rocznicę. Nie- 

podległości”, tak bardzo przez zgromadzoną 
pubłiczność oklaskiwaną 

— А teraz nieco ze strony. Zdawałoby się, 

że podobne imprezy, wśród ludności w wielu 
wypadkach wrogiej Polsce, nie odniosą za- 

mierzonego skutku, a co gorsza — mogą 

wzbudzić nieraz niechęć. Tyczasem, kiedy 

się przypatrzymy zbliska, zobaczymy, że je- 
dyną drogę do wzbudzenia uczuć patriotycz 

nych, przywiązania do Rządu, są właśnie uro 

czystości narodowe, ale: wykonane solidnie. 
Dlatego też w tem miejscu należy złożyć go- 

rące podziękowanie komitetowi, Paniom i Pa 

nom, którzy dopomogł. mu, aby tę uroczy- 

stość postawić na należytym poziomie. 
` Miejscowy 

Radio wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 26 LISTOPADA 

11,40 Komunikaty z Warszawy, 

12.10 Komunikat meteorologiczny 

15,05 „Wśród książek" — z Warszawy. 

15,50 Audycja dla dzieci z Warszawy. 

16,20 Lekcja francuskiego z Warszawy 

16,50 „Spis nieruchomości* — wygłosi 

wiceprezydent Witold Czyż. 

17,00 Płyty gramofonowe, : 

17,10 „Wileński żyd — wybitny pisarz 
i patrjota polski“ (Juljusz Klaczko) — od- 

WŁ. Arcimowicza, $ 
18,05 Urywek powieści Fr. Fefla „Ver- 

di* — odczyta Józef Łubiakowski, art. dram, 
R M, 

18,20 Muzyka symfoniczna (płyty) 
19,00 „Skrzynka pocztowa rr. 177“ — 

łisty radjostuchaczów omówi Witold Hule- 
wicz, dyr. programowy R. W, 

_ 19,20 „W świetle rampy" 

wygłosi Tadeusz Łopalewski. T 
20,30 Koncert europejski z Pragi Cze- 

skiej, 
20,30 Komunikaty i "muzyka taneczna 

Warszawy. 

— pogadankę 

z 

Sprawozdanie: kasowe 
Z LOTERJI KATOLICKIEGO ZWIĄZKU 
POŁEK Z DNIA 31,10 I 1.11 1931 ROKU 

Dochód: Ze sprzedaży biletów 800 zł. 
Rozchód: Podatek skarbowy 90 zł., znacz 

ki stemplowe 6.50 żrobienie b ietów i afiszy 
21 zł, ostępiowanie i rozklejanie atiszy 4 90, 
zakup fantów 81.20—203.60, Czysty zysk 
596 40. ` 

Zarząd Katolickiego Związku Polek ser 
decznie dziękuje księdzu Profesorowi Lecno= 
wi Puciacie i Panu Ludwikowi Ostrejce za 
łaskawe wyjednanie bezpłatnie lokalu na lo- 
terję dnia 31 paździer:ika i 1 listopada 1931 
r., Oraz wszystki n którzy łaskawie otiarow»li 
nam fanty i wszystuim Paniom, które chęt- 
nie i gorliwie dopomagały w ur zd”ania lo- 
terji, tą drogą składa staropolskie Bór zapłać. 

ZARZĄD. 

nnn nnn RE 
OGLOSZENIE 

Sąd Okręgowy w Wilnie, wydział VI 
obwies/cza, że w sprawie Zarządu „Nowo- 
Wilejskiej fabryki masy drzewnej i papieru— 
spółki akcyjnej* o odroczenie wypł.t decy» 
zją z dnia 5 września 1931 roku zarządził 
otwarcie postępowania układowego. Z-629—31, 

2 St, sekretarz (podpis). 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie VII 
rewiru, zamieszkały w Wiłnie, przy ulicy Po 
łockiej Nr. 14 m. 3, zgodnie z art, 1030 
UPC, obwieszcza, iż w dnu 1 grudnia 1931 
roku o godz. 10 rano w Wilnie przy ul. Wieł 
kiej Nr, 47 odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego, należącego 
do Eufemjusza i Abrama Załk'ndów, składa- 
jącego się z kałoszy, oszacowanego na su- 
mę zł. 510, na zaspokojenie pretensji firmy 
„Dywan“. 
1622—VI 

Komomik Sądowy A. Uszynski- 

OGŁOSZENIE 
Do Rejestru Spółd/ie'ni Sądu Okręgowe- 

go w Wilnie w dniu 17.X 1931 r. pod Nr. 854 
wciągnięto następujący wpis pierwotny: 

R. H. Sp 854. I. Firme: „CHITIM*—Spół- 
dzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Lidzie*. Siedziba w Lidzie, Rynek 6. Odpo- 
wiedzialność członków za zobowiązania spół- 
dzielni dwukrotna w stosunku do zadeklaro- 
wanych udziałów. Spółdz elnia ma na celu 
podnoszenie zarobków członków przez pro- 
wadzenie wspólnych przedsiębiorstw handlo= 
wo przemysłowych branży zbożowej i mącz- 
nej. Udział wynosi 300 złotych, płatnych w 
dwóch ratach mies ęcznych od dnia wstąpie= 

nia. Na członków zarządu powołano: Elę Be- 
rensztejna, zam. w Zelwianach, gm. Piaski, 
pow. wołkowyskiego, Mojsieja Cukiernika, 
zam. w Lidzie, ul. Suwalska 30, i Morducha 
Trockiego, zam. w Lidzie, ul. Suwal ka 140. 
Czas trwania spółdzielni — nieograniczony. 
Pismo przeznaczone do ogłoszeń—„Słowo*. 
Rok obrąchunkowy —kalendarzowy. Człon: 
ków zarządu 3, wszelkie umowy, pełnomoc- 
nictwa, zobowiązania pieniężne, czeki i we- 
ksle winny być podpisywane przez dwóch 
członków zarządu, zaś pokwitowania z od- 
bioru poleccnej pieniężnej i innej korespon- 

„dencji, przesyłek, dokumentów i korespon- 
dencji, nie zawierają ej zobowiązań, podpi- 
suje każdy z członków zarządu. W sprawach 
lokaty tunduszów spółdzielni oraz nabywania 
i obciążania nieruchomości decyduje Rada 
Nadzorcza, w sprawach zbywania nierucho- 
mości decyduje Walne Zgromadzenie. Prze» 
pisy o likwidacji są zgodne z odnośnemi 
przepisami ustawy o spółdzielniach z dnia 
29.X—1920 r. 

Protesty wekslowe na terenie Izby P.-H. w Wilnie w październiku 
1931 r. w porównaniu z październikiem ub. r. i wrześniem r. bieżącego 

T rr i i a ii 

  

  

              

| Październik 1930 r. | Wrzesień 1931 r. | Październik 1931 r. 

WOJEWÓDZTWA Suma w Suma w Suma w 
Ilość tys. zł. Ilość tys. zł, Loże tys. zł. 

Wileńskie. . . - 14.109 2,856 | 13.808 2.508 | 15,312 2.785 

Białostockie. Się 24.354 4.719 | 22.218 3.762 | 23.318 4.378 

Nowogródzkie . . . 8.252 1613 8.190 1.536 9.700 1.903 

Poleskie . - Ę S Vaka 15.073 2.775 9.551 1.505 | 10.223 1.766 

Okrąg Izby. . - 61.788 | 11.963 | 53.767 9.311 | 58553 | 10.832 

że jest to święty, który na ziemię 

- „Kto był mordercą? 

4 
+ 
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; 
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— Tam do djabła! Czemuż w ta- 

kim razie rząd powierzył mnie te taj- 

„ne dokumenty, a nie jemu? 

'— To: wszystko jest bardzo tajem- 

nicze, sir, Eustachy. Chociażby moja 

choroba przed samym wyjazdem jest 

bardzo podejrzana. Jestem pewny, że 

oni usiłowali mnie otruć! 
— 0! — wzruszyłem 

ima pan na myśli Riborne'a? 

się z nim dzieje?- | 
— Jest chory, sir Eustachy, leży w 

łóżku. Ale, — Pedgett znów  zniżył 

' głos, — jestem przekonany, że on tyl- 

ka udaje. Udaje, żeby łatwiej móc pa- 

- ma śledzić. 
— Mnie śledzić? 
—- Tak, na wypadek, gdyby życiu 

_ pana groziło niebezpieczeństwo. 

— Pedgett, pan jest dziś w ponu- 
rym: nastroju, — roześmiałem się. — 

Na pana miejscu wybrałbym na bal 
jutrzejszy kostjum kota, albo Śmierci z 
kosą. Tega rodzaju przebranie paso- 
wałoby idealnie do pana! 

‚ Na pokładzie Anna Beddingfeld 

rozmawiała z misjonarzem. 

zawsze mają pociąg do osób duchow- 
nych. Ludzie otyli, jak ja; nie lubią się 

nachylać, ale jestem z natury uprzej- 

my, podniosłem więc karteluszek, któ 
ry leżał u nóg misjonarza, Spojrzałem 
niechcący na napis i przeczytałem: 

„Niech pan nie próbuje prowadzić 

gry na własną rękę — będzie pan te- 

go żałował”! 

ramionami, 
Ale co 

ny wyglad jego zdaje się, świadczyć, 
a 

- Wydawca Stanistew Mackiewicz. 

zstąpił, by ratować bliźnich, ale nie na 
leży nigdy ufać pozorom. Muszę rozpy 
tać Pedgetta, on wie wszystko! 

Do czego wogóle dąży nasze du- 
chowieństwo? 

Zadałem to pytanie pani Bler, prze 
rywajac jej tefe-a-tete z  pułkowni 
kiem. Skutek tej rozmowy był ten, że 
musiałem zaprosić również przeklętego 
pułkownika na jutrzejszy obiad. 

Po śniadaniu mała 
piła z nami kawę. Nie myliłem się: ona 
ma rzeczywiście bardzo piękne nogi. 

Bardzobym chciał wiedzieć,, co też 
Pedgett nabroił we Włoszech. Niech 
tylka ktoś poruszy ten temat, mój sek- 
retarz rumieni się i blednie. Gdybym 
nie miał niewzruszonej pewności, że 
jest człowiekiem moralnym, gotówbym 
był podejrzewać, że zawiązał tam ja- 
kiś niedozwolony romansik. 

A zresztą... kto wie? Czasem naj- 
bardziej szanowni ludzie wpadają w 
taka sytuację..., Że... 

Wszystko to bawi mnie bardzo. 
'Czyżby Pedgett ukrywał jakieś ta- 

jemnicze przestępstwo? 
świetny żart! 

KOBA FON T a ae 
«_ Dziwny to był wieczór! 

Jedynym kostjumem, który nadawał 
się na moją okazałą postać, był ko- 

„Niedźwiedzia Teddi“. Anna 
Beddingfeld w przebraniu cyganki by- 

tłumaczył się bó- 

stjum 

ła śliczna. Pedgett 
lem głowy i nie chciał pokaząć się na 
pokładzie. 

Mimo upału, dużo tańczyłem. Dwa 
Dziwne słowa w zastosowaniu do razy popisywałem się swą gracją 

„misjonarza.: Kimże on jest? Zewnętrz- Anną Beddingfeld., raz z Klarą Bler, 
się na najmniejszy 

odc s ORK R KARA TOO LK "i I KI ISPA RAT 

z 

która nie zdobyła 

"k y NO AA S 

Wykaz 
8 proc. listów zastawnych dolarowych I se- 
rji Wileńskiego „Banku Ziemskiego, wylo- 

sowanych w dniu 24 Fstopada 1931 roku. 

Po 50 doł. Nr. Nr. 46 67 171 231 305. 
Po 250 doł. Nr. Nr. 71 119 205 282 286 

343 344 377 379 380 388 441. 
Wypłata za wylosowane listy zastawne 

iw pełnej wartości nominalnej uskuteczniać 
się będzie poczynając od 2 stycznia 1932 r. 

Listy przedstawione do opłaty, zwraca- 

ne być winny ze wszystkiemi kuponami, 

począwszy od kuponu, płatnego 1 lipca 

1932 roku. 
Wartość brakujących kuponów potrą- 

cana będzie z należności za listy. 
Zarząd Wiłeńskiego 
Banku Ziemskiego   

Beddingield 

Toby byt 

AP E ЕОр 

UWAGA!!! 
Najtańsze zródło i jedynie POLSKIE. 
Hurtowa i deraliczna sprzedaż materjałów 
opałowych i budowlanych. WĘGIEL Gór- 
nośląski dostawa w wozach plom- 
bowanych. DRZEWO OPAŁOWE 
w szczapach i rąbane w każd*| Ilości 
Wapno—ceme nt —gips—kafle—kreda — pa- 
pa — blacha i wsze kie okucia po cenach 
wyjątkowo k nkurencyjny h poleca tirma 

„GORNOŠLĄSK“ T. Frechowiczowej, ul. 

  

  Ad. Mickiewicza Nr. 34 — telefon Nr. 370. 

ZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

ik Środka od odcisków 

ф Ргом. А. PAKA. 
SAARE AL 

SKŁAD MEBLI 
Spółdzielni „Zjednoczonych 

Stolarzy Chrześcijan 
w Wilnie, ui. Trocka 6. 

Wielki wybór różny h mebli z własnych 
warsztatow. Komplety jadalne, sypialnė, 
gabinety i t. d. oraz gięte meble. Ceny 
znaczn e zniżone. Przyjmują się obstalunki. 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w  W:lnie 

6 rew, W. Cichoń, zam. w Wilnie, ul. Góra 
Bouffałowa 19, na zasadzie art 1030 UPC, 
ogłasza, że w dniu 4 grudnia 1931 roku Od 
godz. 10 rano w Wilnie , przy uticy Uniwer- 
syteckiej Nr. 1 — 11 odbędzie się sprzedaż 
z. przetargu publicznego ruchomości, należą- 
cych do Gerszona Noza i składających się z 
umeblowania mieszkania, oszacowanych na 
sumę zł. 811. 
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OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
6 rew. W. Cichoń, zam. w Wilnie, ul. Góra 
Bouffałowa 19, na zasadzie art 1030 UPC, 
ogłasza, że w dniu 28 listopada 1931 roku od 
godz. 10 rano w maj. Pawłowo, gm. Turgiel 
skiej, odbędzie się sprzedaż z przetargu pu- 
blicznego ruchomości, nałeżących do Witol- 
da Wagnera i składających się z umeblowa- 
nia mieszkania i żywego inwentarza, osza- 
cowanych na sumę zł. 6,000. - 

Komornik Wł. Cichoń 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

VII rewiru, zamieszkały w Wilnie przy uk 
Połockiej 14 m, 3, zgodnie z art . 1030 UPC. 
obwieszcza,, iż w dniu 2 grudnia 1931 r. © 
godzinie 10 rano w Wilnie przy ul. Trem- 
backiej Nr. 12 odbędzie się sprzedaż z licy 
tacji publicznej majątku ruchomego, należą- 
cego do Jułjana Orszewskiego, składającego 
się z konia i dorożki, oszacowanego na sumę 
złotych 1150, na zaspokojenie pretensji Spół- 
dzielczego Banku Kredytowego. 

Komornik Sądowy A. Uszyński. 
1621 — VI 

ennecncnacenna 

komplement.z tego powodu, wreszcie 
z .innemi jeszcze ofiarami płci słabej, 
które miały nieszczęście podobać mi 
się. 

Do kolacji kazałem podać szampa- 
na. Był to, zdaje się, jedyny sposób 
rozwiązania języka pułkownikowi Ri- 
ce. Ten „milczek* zamienił się w ga- 
datliwego. jegomościa. i zaczął żarto- 
wać sobie z mego zwyczaju pisania 
pamiętnika: 

— Przyjdzie czas, Pedlerze, że ten 
pamiętnik zdradzi pana. ° 

— Drogi panie, — odpowiedzia- 
łem, — nie jestem tak głupi, jak się 
panu wydaje! Jeśli i popełniam coś 
zdrożnego, nie zapisuję tego do pamięt 
nika, Po mojej śmierci dowiecie się, 
państwo, mego zdania 0 wielu oso- 
bach, ale nic prawie nie powiem wam 
o sobie. Pamiętnik jest na to, aby no- 
tować cudze głupstwa!... a nie włas- 
ne! 

— Tak, ale w takich notatkach za 
wsze prześlizgnie sie mimowoli jakaś 
szczera nuta, która stanie się kluczem 
do otwarcia tajemnicy człowieka, któ- 
ry pisze. 

— Nie obawiam się tych „zgady- 
waczy“! i 

— Pan widział pewnie wiele cie- 
kawych rzeczy w życiu, panie pułkow- 
niku? — zapytała Anna Beddingfeld, 
podnosząc błyszczące, jak gwiazdy, о- 
czy. : 

"Oto sposób zdobywania serc na- 
szych! Otello zwyciężył serce Desde- 
mony, opowiadając jej rozmaite histo- 
rje, ale Desdemona podbiła serce ©- 
tella tem, że umiała słuchać! 

W każdym bądź razie Rice nie mógł 
zachować obojętności, wobec oczu An 
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KINO Od poniedziałku 23 b. m. godz. 4, 6, 8 1 10. : 

MIEJSKIE |„„WŁADCA KARNAWAŁUC „Si 
SALA MIEJSKA 
Deteehrom he € 

HARRY LIEDTKE 
Nad program: Małpie awantury i Tygodn. P. T. A. 

Koncert, orkiestra pod batuta p. M Salnickiego Ceny Mieisc balkon 30 parter 60 Kasa czynna odg. 330do 10 w 

  

Dźwiękowy 

KINO-TEATE Czołowy przebój 
„AELIO S" prod. franc. 1932 r. 

xl WILEŃSKA 38. 
Tel. 526. 

orge Colin. Atrakcje dźwiękowe. 

Arcydzieło jakiego jeszcze nie było! Nowa era w kinemaicgratji! 

POCI 
Na i-szy seans; balkon 60 gr., 

Największa senSacja dnial 

АС S$SAAKOBÓJCÓW 
Najpotężn. o najuiększem napięciu film jski dotychczas pokazywano. Niebywały temat! Genjalny twór mistrza 

Edmunda Grevilie. W rol. gł. najwybitniejsi artyści seny paryskiej: Wanda Grevwille, Bianche Bernis i Ge- 
parter 1 zł. na pozost. segnse od 80 gr. 

Docz. o godz 4,6 8 110.15. 

  

Dźwiękowe kino 

„Hollywood“ | 

„Świa 
  CHARLIE CHAPLIN 

Dziśl 
Wielki triumł stolic całej kuli ziemskiej! 

stworzył dzieło, któremu Żadne dotych- 
czasowe efekty kinematograficzne dorównać nić mogą. 

tła wielkiego miasta" 

Dźwiękowe kino 

„CASINO   

W roli głównej: Scenarjusz: Muzyka: Realizacja: CHARLIE CHAPLIN. Tragedja, która wzbudza Śmiect! Dramat, na którym się nie 

płacze! Nad program atrskcje dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zniż: ne, Pocz. © godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

  

Dźw ękowy 
Kino-Testr 

„PAN“ 
ul. Wieika 42, 

Skład sukna, manufaktury i jedwabiu 

J. KOBRYŃSKI 
WILNS, NIEMIECKA 31. 

Sprzedaż 

arów WysOrłoWaNy! 
po niebywale - 

znižonych cenath į „IE 
  

  

SPRZEDAŽ 

PIANINA,FORTEPIANY| 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE | ZAGRANICZNE 
TYLKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

DOKTOR 

Szyrwindt 
choroby weneryczne 
skórne i moczopłciowe 
Wielka 19, od 9 do 1 
3—7 

[i AKUSZERKIJ 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
przeprowadziła się al. 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
binet kosmetyczny, 8 
suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw- 
ki, kurzajki, wypadanie 

neńw 

POSADY 

FEI 
Inkasentka 
— inkasent 

potrzebny na stałe 

    

   

ty proszę składać w 
Administracji pod „So* 
lidny*, 

WYNAJĘCIE Kucharka 

gw.rancia 300 zł, Ofer- + 

Dziśt Wielki sukces kinematogrzafji czechosłowackiej! 100 proc. dźwiękowe arcydzieło mówione po czesku 

+) E Į €HE оР CZY BK** (Pieśń życia) 
Potęga uczyć matki i piekło udręczeń, przez które brnie porzucona przez męża żona — matka. 

genialny 8-nio letni malec Jaś Feher, syn znanej art.stki Magdy Sonji i słynnego reżysera filmowego Fryde- 

ryka Fehe'a. Nad prcgran; Docatek Pathe. Początek o g 4,6, 8i 1030, w dnie swict o g. 2-ej. Ceny od 40 gr. 

W roli głównej 

   
  

     
   

  

ODBIORNIKI 
RAD.OWE 

głosniki, słnchawki 
+ lampy katodowe 
marki Telefunken w 
tirmie Jan Sałasiń* 
ski, Wilno, % fleńska 

25, tel, 19-01 

KUPNO 
iSPRZEDAŻ 

BECKA 

Okazyjnie 
Palta zimowe damskie 
i męskie, garnitury, su- 
kienki. różne futra, ko- 
żuchy, skórki futrzane, 
różne  materjały na 
damskie i męskie ubra- 
nia, różne jedwabie, 
bielizna, swetry i try- 
kotaże, obuwie, dywa- 

    
  

Fortepian 
mały, krzyżowy, zna- 
nej zagr, firmy w naj- 
lepszym stanie okazyj- 
nie b, tanio do sprze- 

dania, Zawalna 30—5. 

ny perskie, różne meb- | ра == 
le stołowe i salonowe, Odkurzacze, 
elektroluxy, kasy ognio | !roterki, żeia:ka, pie- 

cyki i inne elektry- 
czne aparsty dla go- 
spodarstwa  domo- 
we;e wyrobu  Sie- 
mensa. Ceny tabry= 
czne. Firma Jan Sa- 
łasiński, Wino, Wi- 
leńska 25, tel. 19-01 

trwałe, serwis angielski, 
maszyny do szycia i 
pisania, pianina i for- 
tepjany, 2 motory ele- 
ktryczne, samochody, 
mo ocykle,teodolit,bry 
lanty, zegarki i wiele 
różnych, pozostałych z 
licy'acii fantów sprze- 

  
  

  

K DĄBROWSKA 

    

Wilno, ul. Miemiecka 3, m. 6. 

    

    

wykwalifikowana, po- 
siadająca Świadectwa i 
rekomendacje  poszn- 

ce i brusy budul- 
cowe, deski. . Ceny 
niskie. Budowa do- 

daje DOM 
! LOMBARD dochodowy o 30 miesz- 
Biskupia 12.  kaniach w Śródmieściu 

й ;рпеааш W. Pohulan- 
a 27 mm 3 od godz. 

Dębowe | SO$TOWE |4 do s-ej. 
słupy dla ogrodze- 
nia, telefonów, klo- GOTÓWKĘ 

lokujemy be:płatnie 
zabezpieczenie zu- | 

Brukarnia 

# 

LINOTYP | 
chcemy nabyć. 

Chętnie używany, lecz w dobrym 
stanie Wiadomość w Administracji 

„SŁOWA* 
# 

Ą LEKARZEŃ     cyczne i moczopłciowe 

DOKTOR 

Zeldowicz 
chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 
ctowych, od 9—do 1, 

tel. 10-90. 
Od 9—13 I 4—8 

> „we JMasaże'5, 
ręczne, wibracyjne i pla- 5—8 wiecz. 

atyczne. Epilacje. 
DOKTÓR Gabinet ZELDOWICZOWA Kosmetyki 

KOBIECE, | WENE-Leczniczej 
iewiczowej. RYCZNE NARZĄDÓW” niew 

MOCZOWYCH uk WIELKA MI8 m2. 

od 12—2 1 od 4—65 Przyj.w g. 10-1i 4-7 

ul. Mickiewicza 24. Z tel 27:7 cie 

ny Beddingfeld i zaczął opowiadać © 
swych przygodach myśliwskich w Af- 
ryce, 

— Afryka! Rodezja! — wzdycha- 
ła Klara Bler, — Pan tak ciekawie i 
zachęcająco opowiada o nich. Muszę 
tam pojechać. Ale to okropna podróż: 
pięć dni i nocy w pociągu..,! 

— Może zechce pani przyjąć za- 
proszenie do mego specjalnego pocią- 
gu, — zaproponowałem uprzejmie. 

— Jaki pan miły, sir Eustachy! 
Czy nasze towarzystwa nie dokuczy 
panu?! 

— Miałoby mi dokuczyć! — zawo 
łałem z wymówką w głosie, podnosząc 

kielich. ; 
— Więc jeszcze minie cały tydzień, 

zanim się znajdziemy w Południowej 
Afryce... 

— Afryka Południowa! — powtó- 
rzyłem rozmarzony, — i wpadając na- 
gle w nastrój sentymentalny, zacyto- 
wałem swoją ostatnią mowę w Insty- 
tucie Kolonij Angielskich. Jej boga- 
ctwa; jej fermy, jej stada i kopalnie, 
jej złoto i brylanty... е 

— Jej brylanty! — podchwycita 
Klara Bler z entuzjazmem. 

Obie panie zwróciły się do pułkow 
nika Rice'a: 

— Czy pan był w Kimberley — 
stolicy diamentów? 

Rice opowiedział, jak strzeżone są 
kopalnie i z jaką nieufnością odnoszą 
się tam władze do nowych ludzi, przy 
bywających do Kimberley. | 

— Więc niemożliwą jest rzeczą u* 
kraść djamenty? — zapytała Klara 
Bler, tonem tak szczerego rozczarowa- 
nia, jakby jedynym celem jej wyprawy 
do Afryki była kradzież djamentów. 

  

De. Kenigsberg 
chornby skórne, wene- kosmetyczny twarzy. 

Mickiewicza 4, 

Cedi6 

   

KOSMETYKA 

Ine kuje pracy w Wilnie| mów ze swego ma- MAJ, TI lub na prowincji Ul.| terjału, Wacław Ja- || folwarki ak pla- 
Piotra i Pawła 13 m.3| nowicz. Zamkowa ce przy” minimalnej 
З = : 16 m. 3. tów. | 

. Studentka DOMY 
poszukuje kondycji na dochodowe, osob= 
wyjazd Wilno, Nowo- Sprzedam niaczki z ogrodami 
świecka 13—7. 

GABINET įm 
Racjonalnej LOKALE Į 

kosmetyki 
leczniczej 
WILNO, 2 mieszkania 

Mickiewicza 314 z 3 pokoi i 4 pokoi ze 
kobiecą wszelkiemi wygodami 

U rodeo nowoczesnemi, Wanna 
tje, dosko- na miejscu do wyna- 

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

Masaż ciała, elektrycz G|irzny ny, wyszczwpiający(pa- ŚLICLRJ 84100 
nie). Natryski „Hormo- umeblowany do wyna- 
na* według proł. Spuh- jęcia. Mickiewicza 49 2 
la. Wypadanie włosów, — 
łupież. Indywidualne Pokój 1 lub 2 
dobieranie kosmetyków ewentualnie trzy z bal- 
do każdej cery. Ostat- konem, jasue, ciepłe z 
nie zdobycie kosmety= dami. Oi. 

kiracjonalnej. © m iš Е агпа 4, 

Codziennie od g. 10—8 
W. Z. P. 43. 

ND OZA A 

POPIERAJCIE 

L.0.P.P. 

  

  

Akumulatory 
ładuje tachowo, Bez- 
płatne zabieranie i 
odnoszenie do do- 
mów. Firma Jan Sa- 
łasiński, Wilno, Wi- 
leńska 25.tel. 19-01. 

  

    

    
maszynę do pisania z 
dużym wałkiem za 350 od 6.000 złotych. 

* ŁYNY, 2ł. Garbarska 5 — 8. ; 
Oraz kupię kasę auto. L Aj 
matyczną „National“, asa chęta* Mickiewi. 

cza 1, tel. 9 05. 

Najtaniej! 
Węgiel, drzewo skład 

J. Kościałkowskiego 
Wiłeńska 8. 

Oferty do Adm. „Sło- 
wa“ pod „National“.       

  

Do sprzedania 
umeblowanie pok ju ja- 
dalnego, łóżko, szata, 
rowery damski i męski, 
radjo 5 lampkowe, apa- 
rat anodowy  glosnik 
Filipsa, unranie męskie, RÓŻNE 
kwiaty duże i różne 
an gospodarstwa 
omowego.  Zwierzy- 

niec Dzielna 30 m. |, Zdolna 
od 12 — 6. bieliźniarka przyjmuje 

zamówienia. Wykony- 
wa hafty, modne siatki 
i wszelkie ręczne robo= 
ty. Ceny nizkie. Wy= 
konanie staranne. Kal- 
waryjska 12 m. 34 w 

  

BATERJE 
ANODOWE 

(radjowe) —- zawsze 
świeże. Ceny tabry- 
czne. Na prowincję 

  

wysyła bez dolicza- podwórzu. 
nia kosztów opako- mo a 
wania i przesyłki, 

Firma Jan Salasin- Korepetycyj 
tanio udzielają studen= 

ski Wilno, Wileńska ci. Uniwersytecka 
25, tel. 19-01.     

  

4—20 

— Niema niemożliwości na świe- 
cie. Kradzieże są tam na porządku 
dziennym. Niedawno  opowiadano, že 
jakiś kafr ukrył djementy w ranie. 

— Ale ja mówię o wielkich kradzie- 
żach! 

— Przed wojną dokonano tam wiel- 
kiej kradzieży. Pan pewnie. pamięta, 
Pedlerze? Pan przecież był w tym cza 
sie w Afryce Południowej? 

Kiwnąłem głową twierdząco: 

—- Ach, niech pan opowie, to ta- 
kie ciekawe, —- krzyknęła Anna Bed- 
dingfeld, — Panie pułkowniku, proszę 
opowiedzieć! 

-— Dobrze, — 'išmiechnai się Ri- 
ce. — Państwo słyszeli o sir Lorensie 
Erdly, najbogatszym właścicielu ko- 
palń złota w Afryce Południowej? 
Krótko przed wojną syn jego John, u- 
dał się z przyjacielem na wycieczkę 
do dżungli. W okolicach, które po- 
dobno są bogatsze w djamenty, niż 
Kimberley. Wrócili obaj z poważnym 
dorobkiem: mieli prześliczne próbki 
brylantów kolorowych — różowych, 
niebieskich, żółtych, zielonych, czar- 
nych, białych i przezroczystych, jak 
woda. John z przyjacielem swym, Łu- 
kaszem, przybyli do Kimberley, aby 

ocenić zdobycz. Właśnie w tym są - 
mym czasie dokonano nieprawdopodob 
nego napadu rabunkowego na towarzy 
stwo eksploatacyjne De Berce'a. Dja- 
menty, przeznaczone do wysłania do 
Anglji, są układane w ogniotrwałych 
szkatułkach. Klucze od szkatułek po- 
wierzane są dwóm osobom, a trzeciej 
powierza się tajemnicę zamku. Szka- 
tułkę oddaje się bankowi, a bank wy- 
syła ją do Anglii. Jedna taka szkatułka 

  

ma wartość stu tysięcy funtów ster- 

lingów — minimum. 
Tym razem urzędnikom banku szka 

tułka wydała się podejrzana, otworzo 
no ią i znaleziono... kawałki cukru. 

Nie wiem, dlaczego ' podejrzenia 
padły na Johna Erdly. Przypomniano 

sobie, że na uniwersytecie w Kembri- 

dge wiódł on życie bardzo burzliwe, 
że ojciec musiał stale opłacać - jego 
długi. Mówiono, że podróż do dżungli 
i przywiezione próbki djamentów są 
tylko upozorowaniem nowych bogactw 
zdobytych drogą nieuczciwą. Areszto- 
wano więc Johna Erdly i... znaleziono 
w jego rzeczach kilka ukradzionych 
djamentów De Berce'a. Sprawa nie do 
szła jednak do sądu: sir Lovens Erdly 
oddał wartość zaginionych  djamen- 
tów, a De Berce zgodził się wycofać 
sprawę z sądu. Ale nikt nie wie, jak 
kradzież została popełniona. Stary Er- 

dly nie przeżył hańby: atak apoplek- 
tyczny uczynił go kaleką do końca ży- 
cia. Syn jego, John, wstąpił do wojska, 
odznaczał się wielką odwagą w czasie 

wojny i zmył hańbę ze swego nazwi- 
ska, ginąc bohaterską śmiercią. W 
"miesiąc później ojciec zmarł, po po- 

  

ч 

wtórnym ataku. jego olbrzymie dobra | 
i kapitały przeszły w ręce dalekiego 
krewnego, którego nie znał wcale za 
życia. 

Pułkownik zamilkł. Zasypywano go 
pytaniami. Nagle Anna Beddingfeld wy 
dała okrzyk przestrachu. Odwrėcitem 
się: 

Na progu stał mój nowy sekretarz, 
Riborne. ` 

(D. C. N.) 

    
     kojaktw w, z. Włrnia I pterzyw=wi, 

 


