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Przemówienie płk. Walerego Sławka (rola Gandhiego pod adresem || pryjąji 
Odroczenie konferencji Okrągłego Stołu na Kongresie Młodzieży Akademickiej 

Dziękuję bardzo organizatorom dzisiejsze 
go Zjazdu, że dali mi możność zetknięcia się 
z Wami, z tem młodszem pokoleniem przy- 
szłych pracowników życia polskiego, którzy 
po skończeniu studjów swoich, na niwie 
polskiej pracować będą. Niech mnie, jako 
jednemu z tych starszych, t, zw. ludzi w si- 
le wieku, wolno będzie podzielić się z Wami 
kilkoma zasadniczemi uwagami. 

Jeżeli spojrzymy na dzieje O e 
spostrzeżermy odrazu jedno niesłychanie cha- 
ACE zjawisko. 

Są w różnych epokach historji wielkie 
nazwiska, wstawione w różnych dziedzinach 
twórczej myśli, twórczego wysiłku. Nazwi- 
ska ludzi, którzy swoją twórczością w. więk- 
szym, lub mniejszym stopniu zapłodnili treść 
życia ludzkiego, jeżeli później warstwy po- 
piołu i kurzu, warstwy zdarzeń i czasów, 
przykryły to, co z tych dusz, jako promień 
zapładniający ludzkość szło, to jednak te 
promienie i sły w nich zawarte, na bieg ży- 
cia, na układ rzeczy późniejszych wpływ 
swój miały. Odbijały się na ogólnem podsu- 
mowaniu tego wszystkiego, co stało się do- 
robkiem ludzkości. 

Można życie ludzkości porównać z po- 
kładem warstw geołogicznych. Będziemy 
mieli tam, — w tem życiu i w tych pokła- 
dach, — dużo piasku, dużo masy bezwład- 
nej, dużo rzeczy, które stały się tylko mierz- 
wą, Lecz mamy tam również tak wielkie 
czyny, mary materjały tak wielkiej warto- 
ści, że na charakter tego, co się później na- 

ło, wywierają one swój wpływ decy- kie 
dujący. Życie nasze dzisiejsze możemy wi- 
dzieć tylko na tej powierzchni warstw geo- 
logicznych, nie będziemy więc nieraz mogli 
wielu zjawisk zrozumieć, Dla zrozumienia 
istoty zjawisk będziemy musieli sięgnąć w 
przeszłość, poszukać tych materjałów szła- 

A: tych a w konsekwen- 
cji na u powierzc! ecydujacy wplyw 
swój miały, 

Tęsknotą i marzeniem człowieka, który 
dorósł do swej roli, musi być to, aby w 
dziejach ludzkości, czy w rozwoju własnego 
narodu pozostawić po sobie tę treść twór- 
czą, zapładniającą, która i w późniejszych 
wiekach na życie będzie oddziaływała. Nie 
jest więc rzeczą przypadku, że dzieje ludz- 
kości mierzono temi nazwiskami, które sta- 
nowiły punkty zwrotne, słupy drogowe prze- 
bytej historji, i 

Te nazwiska bowiem fudzie pozostawili po 
sobie w spuściźnie i tą spuścizną żyły dal- 
sze pokolenia, 

Popatrzmy na historję. Mieliśmy piękne 
nazwiska i wielkich ludzi — mieliśmy anar- 
chję, prywatę, swarliwość w każdem na- 
szem największem poczynaniu, Jeżeli chce- 
my przyszłość naszą budować, to musimy © 
tych cechach Narodu pamiętać, — opierać 
się na historji, — co nie znaczy jednak na- 
śladować historję. 

Musimy pamiętać, że mieliśmy zawsze 
nieliczne zdolne do wielkich wysiłków boha- 
terskie grupy i liczną masę najczęściej tępą 
i egoistyczną, której nie umieliśmy zmusić 
do tego, by razem z innymi ciężar za Pań- 
stwo niosła. Wprawdzie ten ochotniczy wy- 
siłek jednostek dochodził nieraz — do szczy 
tu bohaterstwa, rezultat jednak tych prac i 
ofiar był zawsze mniejszy niż mógł być gdy 
byśmy umieli masę leniwych egoistów, tchó- 
rzów do wysiłku pociągnąć i zmusić. Przy bu 
dowaniu przyszłości o tych cechach narodo- 
wych pamrętać musimy — i wytworzyć ta- 

ie warunki organizacji państwowej oraz ta 
kie sposoby presji moralnej autorytetu Na- 
rodu, by nikt od służby na rzecz Państwa 
uchylić się nie mógł. 

Otrzymujecie po nas Państwo bez testa- 
mentu, — bo tak s'ę zawsze dzieje siłą rze- 
czy, otrzymujecie Państwo własne, Państwo 
wielkie, I jeżek my, ludzie starsi przed sie- 
bie w przyszłość spojrzeć chcemy, spojrzeć 
poza kres naszego życia, to staje przed na- 
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Minister Zaleski wyjeżdża do Londynu 
" WARSZAWA, (tel. wł. 1.XII—31). 

„Jak donosiliśmy minister Zaleski wy- 
jeżdża na zaproszenie Rządu Wielkiej 
Brytanji na dwudniowy pobyt do 
Londynu w dniu 8 b. m. Dowiaduje- 

CITTA del VATICANO. (Pat). Pod- 
czas audjencji dla alumnów kolegjum 
polskiego, przyjętych przez Ojca 
Świętego wraz z 1ektorem kolegjum 
ojcem Olejniczakiem, Papież wygłosił 

my się, że ministrowi Zaleskiemu w 
podróży towarzyszyć będą: Dyrektor 
Gabinetu Min. Spraw Zagr. p. Szum- 
lakowski oraz Naczelnik Wydz. Za- 
chodniego, p. Lipski. 

Błogosławieństwo Ojca Świętego dla Polski 
dłuższe przemówienie, udziełając apo- 
stolskiego błogosławieństwa kolegjum 
polskiemu, alumnom, ich rodzinom” i 
całej Polsce. 

KARA ŚMIERCI NA ŻOŁNIERZA - SZPIEGA 
WYROK WOJSKOWEGO SĄDU DORAŹNEGO w POZNANIU 
POZNAŃ, (Pat). Przed wojsko- 

wym Sądem Okręgowym w Po- 

znaniu toczyła się wczoraj w try- 
ble doraźnym rszprawa przeciw 

strzelcowi 68 p. p. Franciszkowi 

Klamkemu, pochodzącemu z Lesz- 

na, narodowości niemieckiej, o- 
skarżonemu o zbrodnię szplego- 

stwa. Dziś w południe zapadł 

wyrok, skazujący Klamkego na 

karę śmierci. 

Katastrofa kolejewa pod Ząbkowicami 
SOSNOWIE', (Pat). W dniu 1 b. m. 

o godz. 2 w nocy pociąg, Idący z Łazów 

do Sosnowca, przejechał pod Ząbkowi- 
сат! sygnał i wpadł na pociąg towa- 
rowy znejdujący się na stacji w Ząbk?- 

Dwóch funkcjonarjuszów, należących do 
pociągu, idącego z Łazów odniosło 
ciężkie rany. Przerwa w ruchu trwała 

około 2 godz, wskutek czego poclągi, 
idące z Warszawy do Katowic I z War- 

wicach. Wshutek zderzenia 4 wagony Szawy do Krakowa, uległy znacznemu 

pociągu towarowego uległy rozbiciu. opóźnieniu. 

WABSDZRZEI 

Sąd doraźny na Węgrzech 
ROZPATRZY SPRAWĘ 35 ZAMACHOWCÓW 

BUDAPESZT. PAT. — Z 46 uwiezio- 
mych osobników znajduje się obecnie tylko 

będzie rewolucji, albo też sprzysiężenia ce- 
lem dokonywania mordów. Oba . wypadki 

35 w areszcie. Resztę zwolniono. Najbardziej podpadają pod kompetencję sądów doraź- 
obciążeni są: Vannay, Molnar i Raad, przy- nych.. 

wódcy całego puczu. Oskarżenie dotyczyć 

Sytuacja funta szterlinga 
LONDYN. PAT. — Sytuacja funta szter- nosi tylko 2/3, to wartość nabywcza funta 

limga zaczyna wywoływać w całym kraju po w stosunku do funta złotego wynosi wciąż 
ważne obawy. Wśród szerokiej publiczności jeszcze 90 proc. Jednak wśród miarodajnych 
spadek funta nie wywołał co prawda dotąd sfer gospodarczych rosną obawy, że dalszy 
paniki, bowiem dotychczas ceny bardzo ma spadek funta może pociągnąć za sobą wzrost 
ło się podniosły. Aczkolwiek wartość funta cen i wówczas wywołać może panikę wśród 
w stosunku do kursu złotego parytetu rwy- ludności. 

Afera nacjonalistyczna w Niemczech 
MONACHJUM. PAT. — Afera nacjonałi- cia pewnych faktów z jego przeszłości nie 

stycznego dokumentu, skonfiskowanego w został wybrany na posła w Hesji i chcąc się 
Damstadcie, jest nadal przedmiotem zainte- zemścić doniósł dyrektorowi policji we Frank cia; 
resowania prasy wszystkich odcieni. Prasa furcie o dokumencie. Według prasy prawico 
hitlerowska, a za nią pisma opozycji prawi wej, autor dokumentu dr. Best, sporządzając 
cowej: wdbec beznadziejności przedstawienia $0, wychodził z założenia, że w Hesji nastą- 
skoniiskowanego dokumentu, jako falsyfika- pił: przewrót -komunistyczny, który należy 
tu, przedstawiają obecnie dr. Schaefera jako zwalczać. 
głównego winowajcę, który wskutek odkry 

  

mi wielka troska, czy ci młodzi, którzy po 
nas przyjść mają, ciężar dzwigania tego Pań 
stwa uniosą. Czy oni nie dadzą swo:ch wy- 
siłków zagmatwać tym tradycyjnym przywa- 
rom, czy te przywary Narodu nie staną się 
przeszkodą wyrastającą ponad ich siły. 

W rozwoju j ludzkości i narodu to samo 
zawsze dziać się musi. Każde nowe pokole- 
nie, każda nowa serja pracowników życia— 
winna do rzeczy już osiągniętych dobudo- 
wać swoją treść i wartości, Musi ją dobudo 
wać — a nie przez niszczenie tego, co jest 
swoim fantazjom czy Swoint mrzonkom da- 
wać ujście. 

Na Was spadnie obowiązek dobudowy- 
«wania. Musicie mieć swoja treść — i swoją 
siłę wydobyć, aby podejmując się dzieła 
dobudowania, ciężar tej pracy udźwignąc. 

Na Wasze barki spadną kiedyś losy Pań 
stwa. Za te losy państwa przeszłych poko- 

sir honorem własnym będziecie odpowie- 

  

LONDYN. PAT. — Wczorajsze po Posiedzenie zakończyło się groźbą 

siedzenie plename konierencji Okrągłe Gandhiego, iż podejmie nanowo akcję 

go Stołu trwało do 2-ej w nocy, chcia- 

rio bowiem wyczerpać listę mówców; 

ażeby na dzisiaj pozostawić słowo je- 

dynie Mac Donaldowi. 

cywilnego nieposłuszeństwa w razie, 

gdyby postanowienia rządu brytyjskie- 

go wywołały nowe rozczarowania. 

EKSPOSE MAC DONALDA I ROZCZAROWANIE GANDHIEGO 
LONDYN. PAT. — Na wtorkowem posie 

dzeniu konferencji Okrągłego Stołu Mac Do- 
nald wygłosił expose. Premjer oświadczył, iż 

polityka rządu pozostaje niezmieniona, za- 
znaczając, że zdaniem rządu sprawy woj- 

skowe i zagraniczne muszą narazie pozostać 
zarezerwowane dla wicekróla i podlegać de 
cyzji Londynu. Również w dziedzinie finan- 
sów pewne ograniczenia są konieczne. Pre- 
mjer podkreślił Konieczność uregulowania 

sprawy mniejszościowej, zanim  konierencja 
będzie mogła technicznie być wprowadzoną 

w życie. 

Federacja Indyj, zbudowana na demokra 

tycznej konstytucji, nie może dokonać się w 
ciągu miesiąca. 

Z kolei premjer zapowiedział powołanie 
do życia, jako wyniku konierencji, kilku ko- 
misyj, które pod przewodnictwem polityków 

brytyjskich mają na terenie Indyj zająć się 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
WARSZAWA, 1.12 (tel własny). — nież redaktora Haeckera dla ewent. koniron- padek: pewien generał przez dwa miesiące 

Dzisiejsza ranna rozprawa przedstawia się 
zupełnie blado. Nie wniesiono do sprawy nic 

tacji, gdyż p. Dziadosz w wywiadzie praso- 
wym rzucił na p. Haeckera oszczerstwo (pro 

z połecenia Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 
nych nie otrzymywał swej pensji, gdy spy- 

nowego. O godzinie 10 min. 10 rozpoczyna kurator prosi o zaprotokułowanie tego wyra tałem dlaczego tak się dzieje, otrzymałem 
zeznania prof. Kulczycki, członek Rady Na- 
czelnej NPR, który daje syntezę kongresu 
Centrolewu Prof. Kulczycki dowodzi, że rząd 
powinien był się zorjentować w nastrojach, 
bo sądzono ogółnie, iż albo ustąpi, albo też 
dokona zamachu na konstytucję. 

Prok. Krauze: — Zdaniem Pana Profe 
sora Kongres krakowski miał na celu stwo- 
rzenie nastrojów do wyborów? 

Świadek. — Tak. Stworzenie nastro- 
ju oraz nawiązanie kontaktu z wyborcami. 

Z kolei składa zeznania dr. Michałowicz, 
młody lekarz, sekretarz generalny Związku 
robotniczych towarzystw sportowych. Ubro 
na powołała go w celu podważenia tezy ak- 
tu oskarżenia, iż kurs w Zawodziu pod Czę 
stochową w r. 1929 był przygotowywaniem 
instruktorów dla kadr milicji, Dr. Michało- 
wicz zeznaje, iż kurs był zupełnie oficjalny. 

Następnie zeznania sklada p. Jan Dębski 
z „Piasta“, b. wice-marszałek drugiego Sej- 
mu. Świadek w odpowiedzi na pytania adw. 
Urbanowicza opowiada o  ustosunkowaniu 
się stronnictwa do przewrotu majowego, kie 
dy to „P.ast* stanął na gruncie faktów doko 
nanych. Stałem zawsze na stanowisku 
mówi świadek, że my, chwaląc pewne po- 
sunięcia rządu, mieliśmy również prawo wy- 
tykać mu zło, które popełnia i wielokrotnie 
w swoich mowach zaznaczyłem, że za naj- 
większe zło uważaliśmy rozbieżność między 
prawem pisanem a rzeczywistością. Przecho- 
dząc do sprawy Centrolewu poseł Dębski 
stwierdza, że jego przyjaciele polityczni nie 
entuzjazmowali się współpracą z  Centrole- 
wem. Adw. Urbanowicz wypytuje następnie 
świadka specjalnie o posła Kiernika.' Poseł 
Dębski chwali bardzo oskarżonego Kiernika, 
podkreślając jego pracę nad projektem zmia 
ny konstytucji. 

Aów. Urbanowicz: — Czy Kiernik 
był w prezydjum kongresu krakowskiego? 

Świadek: — Nie i nie przemawiał. 
Mówiąc następnie o kongresie „Piasta* w 
Krakowie świadek omawia przemówienie Wi 
tosa. 

Następnie zeznaje świadek Kwieciński. 
Na pytanie adw. Ujazdowskiego świadek 
Kwieciński stwierdza, że przedłożył w swoim 
czasie marszałkowi Sejmu,  Daszyūskiemu, 
do sądu marszałkowskiego szczegóły WwY- 

datków wyborczych dokonanych przez Wo- 
jewodę Białostockiego. Świadek powtarza 
rzeczy już wiadome w sprawie sposobów wy 
dawania pieniędzy publicznych na cele Kiu- 
bu BB. 

Obrońca Landau: — Tu mówiono © 
artykule w. „Placówce* pod tytułem „Marsz 
Alba-Tulia*, 

Świadek: — Owszem był taki artykuł, 
gdyż widzieliśmy analogję pomiędzy kongre- 
sem krakowskim a akcją Narodowego Ru- 

* muńskiego Stronnictwa Chłopskiego, zdążają- 
cego do obałenia rządu Bratianu. 

Prok. Rauze: — Czy świadek wie, 
gdzie się znajduje Alba-Juljga i ilu chłopów 
ściągnęło na zjazd? 

Świadek: Alba-]ulja jest niedaleko 
Siedmiogrodu i ściągnęła jakieś 100 tys. chło 
pów. 

Prokurator: — A jaki był cel tego 
zjazdu? ; 

Świadek: — Usunięcie rządu wyłonio 
nego przez grupę rabusiów. Kongres zresztą 
dał realne skutki: rząd Bratianu ustąpił. 

„Oskarżony Mastek do świadka: — Po 
nieważ Świadek wie, gdzie ta słynna Alba- 
Julja leży, jak te 100.000 chłopów szło na 
nią, czy policja robiła również przeszkody, 
jak chłopom maszerującym do Krakowa? 
R śmiech. Przewodniczący uchyla py- 

Po południowej przerwie prokurator Gra 
bowski składa wniosek o wezwanie, jako 
świadków dla ustalenia niektórych okołicz- 
ności specjalnie obchodzących  oskarżycieli, 
a mianowicie: 

1) majora Dziadosza, dyrektora Biura 
Sejmowego dła ustalenia rofi redaktora Hae- 
ckera, w szczególności jego kontaktu z poli- 

2) nadkom/sarza Fuchsa dla ustalenia 
przebiegu zajść na stokach cytadeli; 

3) b. kommendanta straży marszałkowskiej, 
Pawła Sawickiego, dla złożenia zeznań 0 t- 
stosunkowanie się władz sejmowych do spra 
wy najścia oficerów na Sejm. 

Adw. Benkiel w związku z powołaniem 
majora Dziadosza wnosi o wezwanie rów- 

żenia), a także posła Żuławskiego, z kió- 
rym p. Dziadosz rozmawiał o red. Haeckerze. 
$ąd zgadza się na powołanie pp.: Dziadosza, 
Haeckera, Żuławskiego i Fuchsa. 

Agiw. Berenson ze względu na zapropo 
nowane przez BE eska b. 
komendanta straży marszałkowskiej wnosi 
o wezwanie również na świadka posła Czet- 
wertyńskiego, który był przewodniczącym, 
badającej zajście z oficerami, komisji sejmo 
wej, posłów Stefana Dąbrowskiego i Regie- 
ra, którzy brali w niej udział oraz ówczes- 
nego szefa kancelarji sejmowej p. Pomorskie 
go. Wywiązuje się dyskusja, w której pro- 
kurator zarzuca komisji sejmowej, że zupeł- 
nie przeinaczyła zeznania złożone przed nią 
przez Sawickiego. 

Adw. Berenson. — Tem mocniej po 
pieram wniosek o powołanie członków Ko- 
misji dla wyjaśnienia postawionego im za- 
rzutu sfałszowania zeznań. 

Atiw. Rudziński proponuje również po- 
nowne wezwanie p. Kwapińskiego, wobec 
tego prokurator Grabowski zrzeka się powo 
łania świadka Sawickiego. Adwokat Ujaz- 
dowski prosi o ponowne zbadanie posła 
Wrony. Adwokat Rudziński o powołanie po- 
nowne w związku z zeznaniem nadkom. 

odpowiedź: tyle lat brał pieniądze za nic nie 
robienie, niech teraz popracuje za darmo. W 
dalszym ciągu b. Prezes, Mogilnicki omawia 
szereg spraw przenoszenia i usuwalności sę 
dziów, co zdaniem świadka, w niektórych 
zwłaszcza punktach, wyraznie sprzeciwia 
się przepisom konstytucyjnym. 

Jako ostatni świadek w dniu dzisiejszym 
zeznawał b. minister i b. wice-premjer, czło 
nek Trybunału Stanu, p. Stanisław Thugutt. 

Adw. Graliński: — Czy Centrolew 
przez kongres krakowski dążył do zamachu 
stanu? 

Świadek: — Nie, z całą pewnością 
nie. Jednym z dowodów na to jest fakt, że 
organizacja Centrolewu była tego rodzaju, 
iż było rzeczą niemożliwą coś ukryć. Gdyby 
przypuścić, że kongres krakowski miał być 
początkiem rewolucji zrobionej przy pomo- 
cy kilkudziesięciu rewołwerów, to trzeba 
było dojść do przekonania, że ludzie, którzy 
tego chcą, są głupcami. Zamach dokonać 
dziś można jedynie tylko przez spisek woj- 
skowy. 

Adw. Berenson: — Czy Pan zna se- 
natora Motza z Paryża? 

RES — Znam go od kikunastu 

Adw. Berenson: — Czy p. Motz w 

Sprawą rozważenia praktycznej możliwości 
wprowadzenia w życie rozmaitych postano- 
wień i zaleceń. Konferencja, która ma się ze 
brać znowu w przyszłości, rozpatrzy wnio- 

ski tych komisyj. › 

Gandhi, dziękując Mac Donaldowi jako 

przewodniczącemu  konferencjj w imieniu 
wszystkich delegatów, podkreśli, że pierw- 

szem jego wrażeniem po wysłuchaniu mowy 
premjera jest przypuszczenie, 

to aluzja do rozczarowania, jakie odczuł 

Gandhi, 

LONDYN. PAT. — Konferencja 

Okrągłego Stołu została odroczona 

czas nieokreślony. . 

KOMISIA WYKONAWCZA 
KONFERENCJI 

LONDYN. PAT. — Jak się dowia- 
duje korespondent PAT, cała akcja 
przygotowawcza, dotycząca wprowa- 
„dzenia w życie konstytucji Indyj, co ma 
zapewne trwać od 2—3 lat, będzie 
skoncentrowana w komisji wykonaw- 
czej konferencji Okrągłego Stołu, ra 
czele któcej to komisji stanie lord San-. 
key. Komisja ta czynna będzie na te- 
renie Indyj. 

SILVA RERUM 
O naszej młodzieży wciąż się mówi 

i pisze. Rozpoczyna się walka 0 mło- 
dzież. W tej walce często zaznacza się 
egiostyczny, nieszlachetny stosunek do 
młodzieży, którą się pragnie wyzyskać 
jako narzędzie przedewszystkiem w 
walce politycznej. 

Ale się rozłegają i głosy, pelnė t tro- 
ski o przyszłość narodu, pełne szczerej, 
głębokiej miłości dla młodzieży. Raz 
po raz zwraca się uwagę na nienormal- 
ne warunki współczesnego życia, 

Świat (Nr. 48) pisze na marginesie 
naszych stosunków szkolnych: 

  

Zaczynamy zbierać owoce z supremacji 
kina i sportu nad życiem duchowem i kultu- | 
ralnym dorobkiem przeszłości. Trzeba bić w 

Fuchsa świadków: Arciszewskiego i Kwapiń- cząsie swego pobytu w Warszawie, mówiąc wielki dzwon na alarm i krzyczeć na całą 
skiego. 

Prokurator, śmiejąc się: Wobec tego zrze 
kam się także świadka Fuchsa. 

Sąd jednak wia zawezwać zarów 
no nadkom. Fuchsa, jak i pp. Arciszewskie- 
go i Kwapińskiego. 

Przed Sądem staje b. Prezes Sądu Naj- 
wyższego, Mogilnicki. Obrona zadaje pyta- 
nie, dotyczące powołania p. ministra Cara 
na generalnego komisarza wyborczego w 
1927 r. Świadek opowiada rzeczy znane o 
nominacji p. Cara. 

Obrona: — Czy mógłby Pan Prezes 
wspomnieć jeszcze o innych faktach łama- 
nią prawa? 

Świadek: — Wspomnę tu o sprawie 
dekretu prasowego, dekret ten został uchylo- 
ny przez Sąd, a uchwały tej jednak rząd nie 
ogłosił. Mogę przytoczyć jeszcze jeden wy- 

Kandydatura 

Panu o przebiegu rozmowy z jednym z wy 
sokich dygnitarzy obecnych, nie udzielił Pa 
nu informacji na temat zapatrywań tych lu- 
dzi na obecną sytuację w kraju? 

Świadek: — Jeśli rózumiem, to cho- 
dzi Panu o rozmowę p. Motza z p. Slaw- 
kiem. W rozmowie tej p. Sławek zreasumo- 
wał koncepcję wprowadzenia w Polsce mo- 
narchji, jako środka  zgniecenia opozycji. 
Szczegółów dziś nie pamiętam. 

Poseł Pragier: — Czy p. Sławek w 
rozmowie z p. Motzem mówił, że wprowa- 
dzenie monarchji ma nastąpić przez bez- 
względne zgniecenie opozycji? 

Świadek. — O ile pamiętam, to mo- 
narchja miała się przyczynić do zgniecenia 

opozycji. : 
Na tem kończą się zeznania p. Thugutta, 

poczem rozprawę odroczono do jutra. 

  

Voldemarasa 
na prezydenta państwa 

RYGA, (Pat). Jak donoszą „Ju- 

anakas Zinas" z Kowna, zwolen- 
nicy Voldemarasa mają wysunąć 

Jego kandydaturę na stanowisko 

prezydenta państwa. 

  

NIEPODLEGŁOŚĆ P 
Genewska „Revue des nacionali- 

tes* publikuje w listopadowym nume- 

rze charakterystyczny głos niejakiego 

barona von Gyl-Cailiusa, który podaje 

się za rodowitego Prusaka, pochodzą- 

cego ze staro-pruskiej rodziny, arysto- 

kratycznej. W artykule swym p. Gai- 
lius, omawiając problem Prus Wschod- 

nich, protestuje jako staroprusak prze- 

ciw koncepcjom pewnego publicysty 

francuskiego (pseud. „Homme de Ver- 
sailles*), który proponował podzielić 

Prusy Wschodnie pomiędzy Polską i 
Litwę. 

„Ponieważ duża część tubylczej, lud 

ności Prus Wschodnich — pisze p. Gai- 

lius — wywodzi się z tego samego 

pnia, co Litwini i Łotysze, przeto po- 

ciągają ją raczej te dwa narody po- 
krewne. Nie oznacza to jednak, że Pru- 

sy Wschodnie chciałyby się rzucić w 

ramiona Litwy lub Łotwy. Ideałem Prus 

RUS WSCHODNICH 
byłoby natomiast zostanie państwem 

niepodległem*... „Sądzę — pisze dalej 

p. Gailius — że koloniści niemieccy nie 
mają nic do powiedzienia: dziś są tu, 

jutro będą w Salzburgu lub gdziein- 
dziej. 3 

Jeśli Prusy Wschodnie wyludniają 

się, zjawisko to zawdzięczać należy 

właśnie kolonistom niemieckim, którzy 

nie będąc związani z naszym krajem 

więzami odwiecznemi, nie kochają go 

tak, jak my, i łatwo powracają do Nie- 

miec. 

Jeśli kraj nasz oswobodzi 'się 

wreszcie z pod opieki Berlina, wów- 

czas sprzytmierzy się raczej z krajami 
tej samej rasy jak Litwa i Łotwa, aby 

stworzyć Konfederację Bałtycką. 

"Pamiętaj, że 9 grudnia, udzielając danych 
Komisji Spisowej, zdasz egzamin z wyrobie- 

nia obywatelskiego. 

Polskę: Ojcyzna w niebezpieczeństwie! 
Naród bez inteligencji, rążony w. cie 

mnocie z wyfabrykowan: półintel:; 
na czele nie ma szans nietylko rozwoju, ale 
istnienia! Nie ilość, lecz jakość ludzi w na- 
rodzie tworzy jego wielkość, 

Życie nie jest turniejem atletów, lecz ry- 
walizacją genjuszów, nie wyścigami auto- 
mobiłów, lecz nieustającym i wiecznym wy- 
ścigiem inteligencji,... 

Kurjer Poranny (Nr. 333) zwrąca 
się do młodzieży akademickiej z takie- 
mi słowami: 

Macie do wyboru: życie płazów bezwoł- 
nych i życie wolnych fudzi; czy chcecie być 
rozumem, czy machiną, puszczaną, lub za- 
trzymywaną przez innych ! A przecież siłą 
faktu, siłą ustrojowych praw macie być przy 
gotowanymi do pobierania błyskawicznej de 
cyzji przywódcami Narodu — Państwa! 

Do tego zawodu jest w  niepodległem 
A e Polski jedna droga: maximum wie 

y 
Miodziež polska ma takie dary intelektu- 

alne, jak rzadko spotkać wśród młodzieży 
europejskiej. Miałem sposobność studjować © 
te zjawiska i ku przerażeniu — stwierdziłem, 
że młodzież inna mniej zdolna, mniej obda- 
rzona darerm boskiej intuicji, mniej mająca 
zmysłu ujmowania syntetycznego zjawisk, 
mniej zasobna w pamięć i ilość przyswaja- 
nych sobie wiadomości, że ta młodzież po- 
bijała młodzież połską! Czem? wytrwałością; 
braniem na serjo nauki; bawieniem się wte- 
dy, kiedy był czas na zabawę; poważną pra 
cą, kiedy trzeba było pracować, systematycz 
nością w pilności i w słuchaniu kierowni- 
ctwa! Tu mamy skarby do zdobycia! 

Kurjer Połski (Nr. 327) porusza za- 
gadnienie wychowania młodzieży aka- 
demickieji: 

Jeśli na temat wychowawczej działalno- 
ści szkoły średniej i instytucji tzw. wycho- 
wawstwa, istnieć mogą dość dałeko idące 
wątpliwości, to sprawa wychowawczej fun- | 
kcji szkół akademickich, przedstawia się do- | 
piero jako problem niezmiernie zawiły, Dzia- 

За wychowawczą profesora wyrazić się 
może głównie w kontakcie osobistym przez 
to, że ucząc wyrabia poszczególne jednost- 
ki i przyczynia się do wyrzeźbienia ich cha- 
rakteru, świecąc im sam przykładem pracy 
i sumiennością. я 

Wychowawcza praca szkoły  akademic- 
kiej — zwłaszcza liczącej 10,000 słuchaczy 
— może być. niestety tylko, jeśli chodzi o 
działalność profesora, z konieczności dość 
ograniczona. Chodzi więc głównie, gdy się 
mówi i pisze o wychowawczej działalności 
szkół akademickich o oddziaływanie środo- 
wiska samej młodzieży w formie jej stowa- 
rzyszeń i ugrupowań, chodzi przedewszyst- 
kiem o uprawnienia autonomiczne w tym — 

trzecim. 
wig „Lector,



* Tem „hurra'* witany jest 

_ swych sił, zmobilizowania 

Ą 

_siłków w porównaniu 

- ciel we własnym 

CELEM PRZETRWANIA 
(NA MARGINESIE KOM ERENCJI GOSPODARCZEJ 

Z DNIA 27 LISTOPADA). 

Od czasu do czasu występują ozna 
ki pewnej poprawy sytuacji gospodar- 
czej. Zainteresowane sfery notują je 
skrzętnie, przeważnie przesadzając w 
horoskopach in płus. Gdzieś urodzaj 
nie dopisał i ceny. na zboże zaczęły nie- 
co zwyżkować — a więc hurra! Wzra- 
sta popyt na jakieś wyroby — hurra! 

najdrobniej- 
szy szczegół wyróżniający się światlej- 
szą barwą na czarnem tle beznadziej- 
nego od dłuższego. czasu życia. Lud- 
ność jest tak biedą odurzona, tak na- 
siąknięta tęsknotą do lepszych warun- 
ków, że skłonna jest każdą najmniej- 
szą zmianę w konjunkturze poczyty- 
wać za zapowiedź załamania się kry- 
zysu. 

Tymezasem oznaki poprawy, dziś 
ukazują się, jutro znikają, starte z po- 
wierzchni życia gospodarczego  pod- 
muchem pogłębiającego się kryzysu, 
jak znikają pod naciskiem gumy znaki, 
nakreślone ołówkiem. 

Słusznie przestrzegał generał L. Że- 
ligowski uczestników konferencji go- 
spodarczej, zwołanej w dniu 27 listo- 
pada przez p. wojewodę wileńskiego 
Z. Beczkowicza, przed zbytnią i nieu- 
zasadnioną wiarą w bliski koniec prze- 
silenia gospodarczego. 

Nie tą wiarą żyć musimy, nie w niej 
czerpać siły do przetrwania, lecz w 
pewności posiadania środków  obron- 
nych przez kryzysem, którego najwięk- 
sze napięcie jest jeszcze przed nami, a 
którego okres trwania jest poza nawia- 
sem naszej świadomości. Racjonaliza- 
cja wytwórczości tak wielkie poczyni- 
ła postepy, tak znacznie zaawansowała 
na swoich usługach naukę i materjał 
ludzki, ;że nadprodukcja, jako czynnik 
zachwiania równowagi ekonomicznej, 
nie prędko jeszcze przestanie być mo- 
mentem decydującym. Przerzucanie się 
z jednej dziedziny wytwórczości do in- 
nej, prowadzi li tylko. do przerzucania 
nadprodukcji na inny odcinek. Harmo- 
nja produkcji, w najbliższej przyszło- 
ści, jest pod wielkim znakiem zapyta- 
nia. Pod tymże znakiem powstaje przy 
wrócenie równowagi ekonomicznej. 

Nie operujemy straszakiem i nie w 

naszym fest zańiłarze pogłębiać nastro- 
je pesymistyczne. Sądzimy tylko, że 
świadomość grozy położenia jest lep- 
sza, niż wmawianie sobie, że bliscy 
jesteśmy wyjścia z błędnego koła. Ta 
świadomość daje możność zajrzenia 
niebezpieczeństwu w oczy, obliczenia 

ich, — to 

zaš wmawianie oznacza nieprzygoto- 
wanie do podjęcia wałki i musi osta- 
tecznie zakończyć się rozczarowaniem 
poniewczasie, rozczarowaniem, które 
osłabi odporność ludności i popchnie 
ją w objęcia defetyzmu. 

Jeżeli chodzi o nasz teren  północ- 
no-wschodni, — zawsze  twierdziłem, 
że skutkiem niskiego poziomu kultury, 
małej skali wymogów, wyrobionej wie- 
kami zdolności do zaciskania pasa w 
razie, gdy czego braknie, posiada on 
o wiele więcej możliwości przetrwania 
kryzysu, niż inne dzielnice państwa,— 
tak jak cała Polska znajduje się, za- 
wdzięczając mniejszemu  zracjonalizo- 
waniu jei wytwórczości, w lepszych 
warunkach pod rozważonym  wzglę- 
dem, niż inne państwa. Skutki šwiato- 
wego kryzysu odczuwać zaczęliśmy 
później, niż naprzykład Anglja, lub 
Niemcy. 

Jednak przy dłuższem działaniu kry 
zysu te korzystniejsze narazie warunki 
powoli zaczynają tracić na znaczeniu. 
„Zracjonalizowany warsztat pracy, po- 
mimo kołosalnej różnicy kosztów i wy- 

z warsztatem 
prymitywnym, wykazuje ostatecznie 
większą umiejętność _ przystosowania 
się do nowych stosunków, większą ela 
styczność. A co najważniejsze wierzy- 

interesie zmuszony 
jest nadal angażować swój kapitał, po- 
nieważ upadek przedsiębiorstwa ozna- 
cza dla niego utratę poprzednio włożo- 

‚ nych sum, sum olbrzymich. 
U nas, pod tym względem jćst nie- 

-- ŚWIĘTO TRYUMFU 

__ wszelkiej postaci z. jednej 
drugiej zaś wytężona propaganda pod w St. Cyr. 
hasłem: „Sauvons nos solonies!“, wy- 
wołana wzmożoną agitacją komuni- to publiczna część uroczystości, 
styczną wśród kolorowych poddanych program, poza .kilku tradycyjnie 

+ 

” 

W ST. CYR. 

co inaczej. Uwaga kapitału międzyna- 
rodowego, siłą rzeczy zwrócona jest 
obecnie na inne państwa — i nie może 
być mowy o jakiejkolwiek pożyczce 
zagranicznej teraz. Raczej obawiać się 
należy restrykcyj ze strony tego kapi- 
tału w stosunku do Polski. A wewnątrz? 
Dziś świadkami jesteśmy masowych, 
tak w dosłownem znaczeniu, maso- 
wych egzekucyj. Dziś najczęstszym go 
ściem w każdem niemal mieszkaniu 
jest sekwestrator. Ostatnią nasilone 
zostały egzekucje z tytułu opłat za ko- 
masacje. Tam na wsi, gdzie razem od 
wszystkich nie można zebrać pięciu 
złotych, jeden wielki krzyk: namawiali 
siać len — nikt go nie kupuje, nama- 
wiali prawadzić gospodarkę hodowla- 
ną, a krowa kosztuje tyle, co buty, na- 
mawiali komasować się a teraz niszczą. 

Zło polega na tem, że ze strony 
wierzyciela, kimby on ine był — samo- 
rząd, urząd, bank, czy inna instytucja, 
— niema zrozumienia wspólnych inte- 
resów z dłużnikiem, że obrano drogę 
niszezenia dłużnika, celem ściągnięcia 
choć części należności, ale natychmiast 
miast ułożenia się z tym dłużnikiem, 
czy płatnikiem w ten sposób, by mógł 
on uiścić się z zobowiązań w dłuższym 
okresie czasu, alść w całości, zachowu- 
jąc swój warsztat pracy. Zapytuję, cui 
bono, naprzykład zabiera się rolnikowi 
jak ostatnio podawała prasa, ostatnią 
krowę, za którą uzyskuje się z licytacji 
sumę, nie pokrywającą kosztów żywie- 
nia od czasu zajęcia a przeprowadze- 
nia licytacji. Cui bono sztucznie wy- 
twarza się zwiększoną podaż, która 
przyczynia się do dalszej zniżki cen i 
tak zdeprecjonowanego inwentarza, 

* 

Masowy charakter egzykucyj na na- 
szym terenie, wyraźnie stwierdza, jak 
słabą jest zdolność płatnicza ludności 
wogóle i zwłaszcza ludności rolniczej. 
Z drugiej strony ten masowy charakter 
wskazuje na źle obraną drogę. W do- 
bie nadwyraz ciężkiego kryzysu iść 
trzeba innemi drogami. 
To też z wielkiem uznaniem powitać 
należy inicjatywę p. wojewody wileń- 
skiego Z. Beczkowicza -zwołania rolni- 
czej konferencji gospodarczej (sprawo- 
zdanie z tej konferencji podane zostało 
w niedzielnym numerze naszego pis- 
ma), przy udziale tak zainteresowa- 
nych rolników, względnie przedstawi- 
cieli ich organizacyj, jak kierowników 
tych instytucyj, w stosunku do których 
z tego lub innego tytułu rolnicy wystę- 
pują w charakterze dłużników. Bezpo- 
średnie zetknięcie się obu stron zainte- 
resowanych było ze wszechmiar požą- 
danem i aktualnem z uwagi na obecny 
moment, przyczyniło się bowiem nie- 
wątpliwie do wzajemnego zrozumienia. 
Zadania konferencji coprawda były 
szersze — dotyczyły również zakresu 
tej pomocy, która w tych, lub innych 
dziedzinach powinna być udzielona rol 
nictwu w dzisiejszej chwili krytycznej, 
dotyczyły pozatem zgadnienia organi- 
zacji zbytu produktów rolnych. Jeżeli 
zaś specjalnie akcentujemy moment 
wspólnych narad, czynimy to w prze- 
świadczeniu jego wielkiego znaczenia. 

Bodaj że po raz pierwszy, w na- 
szej praktyce wileńskiej, zobrazowana 
została na omawianej konferencji zdol- 
ność płatnicza ludności nie za pomocą 
słów, lecz za pomocą cyfr. A cyfry te 
były rzeczywiście przygniatające. Gdy- 
by rolnicy chcieli całkowicie wywiązać 
się ze swoich bieżących tylko zobowią 
zań, musieliby wyzbyć się inwentarza 
do ostatniej sztuki — i jeszcze nie wy- 
wiazaliby się. 

Przedstawiciele rolnictwa zajęli sta- 
nowisko nacechowane zupełnem zro- 
zumieniem 'sytuacji. skarbu państwa. 
Wychodzili mianowicie z założenia, że 
na pierwszym planie .powinno stać za- 
chowanie równowagi budżetu pań- 
stwowego. Stąd wniosek i jakby nakaz 
dla wszystkich rolników: bieżące po- 
datki państwowe muszą być przez rol- 
nictwo zapłacone bezwarunkowo, cho- 
ciażby mogło to pociągnąć za sobą po- 

ŁOW O 

Znowu wojna domowa w Chinach 
Marsz czerwonej armji chińskiej 

MOSKWA. PAT. — Korespondenci 

sowieccy donoszą z Szanghaju. że od- 

działy chińskiej armji czerwonej pod 
wodództwem Czu-De podchodzą do 
granicy prowincji Huan-Dun. Następo 

wanie wojsk czerwonych wywołać mia 

ło panikę wśród zamożniejszych warstw 

ludności chińskiej. Przeciwko oddzia- 

łom tym wysłano z Kantonu 4 bataljo 

ny wojsk rządowych. 

Przed zakończeniem obrad Rady Ligi 
PARYŻ. PAT. — W dniu 1 grudnia 

posiedzenie Rady Ligi nie odbyło się. 
Obradował jedynie komitet redakcyj- 
ny, który opracowuje ostateczny: tekst 
rezolucji, uwzględniającej rokowania, 
jakie miały miejsce w ciągu ubiegłych 
dni z zaintersowanemi stronami, Wo- 
bec osiągnięcia porozumienia co do 
głównych punktów, które stanowiły 
przedmiot rokowań, liczą się obecnie 

z mającem niebawem nastąpić zakoń- 
czeniem obrad Rady. O ile komitet re- 
dakcyjny zakończy w dniu 1 b. m. wie- 
czorem swe prace, projekt rezolucji zo 
stanie przedstawiony komitetowi dwu- 
nastu w dn. 2 bm., poczem będzie wrę- 
czony delegacjom chińskiej i japoń- 
skiej. Posiedzenia Rady Ligi nie należy 
oczekiwać wcześniej, niż za 2 lub 3 
dni. 

Optymistyczne nastroje w Paryżu 
PARYŻ. PAT. — Komitet redakcyjny 

kończy obecnie projekt, dotyczący uregulo- 
wania konfliktu chińsko-japońskiego. W Pa- 

Krach sowieckiego 
MOSKWA. PAT. Nadchodzące z róż- 

nych stron wiadomości o niewypełnie- 
niu nietylko przez gospodarstwa indy- 
widualne, ale i przez kołchozy i sow- 

chozu planu zbożowego (t. zw. chlebo- 
zagotowok) wywołały w sowieckich 

kołach rządowych duży niepokój Uka- 
zał się szereg nowych rozporządzeń, 
zalerających forsowną zbiorkę zbół i 
grożących represjami w stosunku do 
osób, które w jakikolwiek sposób przy- 

ryżu uważają, iż dokonano znacznych postę 
pów, skoro Nankin godzi się na przedsta- 
wiony projekt bez sprecyzowania terminu 

planu zbożowego 
czyniają się do sabotowania rządowych 

planów zbożowych. W tych dniach ad' 
była się w komisarjacie aprowizacji 
specjalna konferencia, poświęcona tej 
kwestji. Wyjaśniono, że do wypełnie- 
nia rocznego planu brak jeszcze 27 
proc. Najlepiej stosunkowo odbywa się 

zbiórka zbóż w kołch zach, najgorzej 
w sowchozach. Ostatnio szereg sowcho- 
zów tałkowicie prawie wstrzymał dosta- 
wę zboza do magazynów państwowych. 

Amerykańskie pismo żydowskie 
O ROZRUCHACH ANTYSEMICKICH W POLSCE 

CHICAGO. PAT. Wychodzące w Chica 
go czasopismo żydowskie „Sebt.nel* ogła- 

sza artykuł wstępny, w którym z jednej stro 

ny wyraża uznanie dla stanowiska rządu pol 
skiego i większości narodu polskiego w cza 

Druskieniki 
SEZON ZIMOWY 15. 

KĄPIELE, solankowe, kwasowęgiowe, tlenowe. | 

ŁAZIENKI i odpoczywalnie przystosowane do użytku zimowego. 

DOSTARCZANIE okładów borowinowych do pensjonatów 
LAMPA KWARCOWA 

do wypoczynku i sportów zimowych. 

ŚLIZGAWKA. Tor saneczkowy. Tereny narciarskie. 

Doskonałe warunki 

ROZRYWKI 

MIESZKANIE ę 
Kasyno Zdrojowe czynne cały rok. 

całkowitem utrzymaniem, 
zł. od osoby dziennie. 

PENSJONATY od 5 — 6 zł. dziennie. 

Dojazd do stacji autobusami. 

Wszelkich informacji udziela Komisja Zdrojowa „w Druskienikach. 

sie zaburzeń antyżydowskich, z drugiej zaś 

potępia wystąpienie prezesa Stowarzyszenia 
„Dobrej Woli* Tennenbauma, podnosząc je 

dnocześnie zasługi Po!aków dla sprawy po 

rozumienia polsko-żydowskiego. 
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opałem i Światłem 

ważniejsze ofiary ze strony rolnictwa. 
To samo w odniesieniu do bieżących 
podatków samorządowych. Lecz rolni- 
ctwoa musi „nabrać tchu'. Nie może 
zapłacić zaległości — te muszą być 
odterminowane. 

Na konferencji zgłoszono szereg 
wniosków, zmierzających do odpręże- 
nia sytuacji w rolnictwie i stworzenia 
warunków umożliwiających jej prze- 
trwanie. Stawiano je ostrożnie, w gra- 
nicach faktycznych możliwości ich rea- 
lizacji. Stawiano rzeczowo. I stąd czer- 
piemy przeświadczenie, że nie pozosta 

szkołę starszy rocznik. Proporczyk jest motion Suez*, „Promotion Algerie",— 
noszony przy uroczystych wystą 
niach, na nasadzonym  bagnecie, 

nu Francji", datujące jeszcze od cza- 
wątpliwie Wystawa Kolonjalna i zwią- sów Ludwika XV i nadane ówczesnej 
zana z nią moda egzotyczności we Szkole Oficerskiej, 

strony, Z przywilejem starsze! 

Francji. 
To też i tegoroczna uroczystość za- od pomysłowości i hi 

kończenia kursu w najstarszej uczelni konawców-kadetów. Święto Triumfu 
wojskowej francuskiej „Ecole Speciale jest rodzajem 
Militaire" w St. Cyr, zwana „Świętem młodszego rocznika, który dotychczas 
Triumfu“, na którą zaproszone było zbiorowo zwany przez starszych kole 
grono oficerów polskich, przebywają- 

Właściwe „Święto Triumfu* — jest 

, nieod 
zownemi efektami, 

gów „stadem*, (troupeau), odtąd, ja 
cych we Francji, poświęcona była glo- ko pełnoprawny starszy rocznik mieć 
ryfikacji potęgi kolonjalnej Francji. 

Uroczystość ta sięga swemi trady- nazwy. Starym 
,cjami w okres 

tują początki Szkoły Wojskowej. 

szemu  rocznikowi, .przez 

będzie przywilej swej indywidualnej 
zwyczajem bowiem 

przedrewolucyjnej każda promocja (rocznik) w St. Cyr 
„Francji 3-ch Ludwików*, odkąd da- obiera sobie za hasło lub patrona pe- 

c wien ważny wypadek w dziejach 
Przed południem odbywa się w Francji, związany z okresem jej prze 

wewnętrznych ramach Szkoły oficjalna bywania w szkole, lub nazwisko jedne 
część uroczystości, polegająca na prze go z głównych wodzów, którego zgon 
glądzie szkoły, defiladzie oraz uroczy- lub rocznica przypadają w tym czasie. 
stem przekazaniu tradycyjnego propor To też na marmurowej tablicy w sali 
czyka „I-er Bataillon de France" młod honorowej Szkoły, podającej kolejny 

kończący spis promocyj, widnieją obok: „Pro- 

chrztu nowicjuszy — 

W tym roku promocja „Mangin'a“, 
cząc szkołę nadawała . młodszemu 

rocznikowi miano promocji „Joffre'a". 
Na otwartej ujeżdżalni szkolnej u- 

ža oczywiście bliższa i dalsza „Rodzi- 
na Wojskowa”. Uderza wielka ilość 

i w stanie spoczynku. Widać marszał- 

ła - inwalidy Gouraud. Powszechną 
zwraca uwagę bezręki staruszek po 
cywilnerzu, to generał Pau, weteran je 
szcze z 70 roku. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
zaledwie 1 czy 2 z tych generałów bie 
rze oficjalnie udział w uroczystości, 
pozostali są gośćmi i z nieukrywanem 
wzruszeniem oglądaja tradycyjne świe 
toi stare mury uczelni, z której 
przed wielu laty wyszli, jako młodzi 
podrorucznicy. 

Uroczysta ść otwiera o godz. 14-ej 
„Karuzel I Cesarstwa", wykonany 
sprawnie przez kadetów szwadronu 
szkolnego, przybranych w barwne 
mundury kirasjerów, dragonów, huza- 
rów i szaserów napoleońskich, dosiada 

ną te wnioski na papierze, że z proto- 
kułu posiedzenia wprowadzone zosta- 
ną w życie, że znajdą zrozumienie ze 
strony czynników kierowniczych | tych 
instytucyj, w stosunku do których pro- 

- ducent rólny występuje w charakterze 
dłużnika, lub płatnika. Zaznaczyć na- 
leży, że p. wojewoda wileński w cza- 
sie konferencji wyraźnie podkreślił swo 
je zdecydowane stanowisko przyjścia 
z pomocą rolnictwu i poparcia jego, 
powiedzmy szczerze, skromnych żą- 
dań, ale żądań stanowiących O prze- 
trwaniu kryzysu. —ski. 

jących šwietnie dobranych mašcią ko- 
pie- również „Promotion Faidherbe“, „Pro ni. 

0- motion Foch“ i t d. | 
prócz oficjalnej chorągwi Szkoły. To 

Cała Francja żyje dotychczas pod zaszczytne miano „Pierwszego Bataljo koń 
znakiem kolonij. Powodem jest tu nie- 

Promocja „Mangin* dla uczczenia 
pamięci generała - kolonizatora, któ- 
rego imię nosi — poświęca swój „Tri- 
umf'* przeglądowi zamorskich teryto- 
rjów Francji: Jako też po krótkiej , a 

jest do dziś dnia dekorowane trybuny, zapełnione wi- hałaśliwej „fantazji*, wykonanej przez 
go rocznika Szkoły dzami.do ostatniego miejsca. Przewa- galopujący tłum, przybranych w arab- 

skie burnusy, i strzelających w góre 
kadetów, następuje groteskowa defi- 

której wyższych wojskowych służby czynnej lada kolonij 
Pochód rozpoczyna grupa Afryki 

zależy wyłącznie ków Petain i Lyautey, oraz popularną Północnej. Małowniczy orszak Maro- 
umoru samych wy postać gubernatora Paryża — genera- kańczyków, Beduinów i Tuaregów, 0- 

raz tancerek arabskich o zasłoniętych 
obliczach, otacza poważną postać Be- 
ja, któremu z pod straszliwie kruczej 
brody, co chwila niedyskret' nie wy- 
łania się młodzieńczy podbródek. 

Następnie kroczy grupa Madaga- 
skaru. Na czele egzotyczna gwardja 
murzyńska, maszerująca baletowym 
krokiem, przy dźwiękach dziwacznych 
instrumentów. Poprzedza ona rezyden- 
ta europejskiego, w białym kostjumie 
i hełmie kolonialnym, prowadzonego 
pod wielkim parasolem i wachlowane- 
go przez dwie niewolnice. (Za nimi 
nieodzowna „Królowa Madagaskaru", 
oczywiście ta kże jeden z kadetów, ro 
biący afrykańskie oko na prawo i le- 
wo, z pod bajecznie kolorowej zasło- 

całkowitej ewakuacji Mandżurji przez Ja- 
pończyków, delegacja zaś japońska przesta- 
ła domagać się zgody Chin na zasadnicze 
punkty  Japonji jako warunku przyjęcia 

wzmiankowanego  projektu.. Jedynym pozo- 

stałym punktem spornym jest sprawa środ- 
ków, mających zapewnić działalność policji 
w Mandżurji. Oczekują jednak, .iż mające 
nadejść z Tokjo instrukcje będą zawierały 

pewne propozycje w tym kierunku dla przed 

stawienia ich Radzie. Sesja Rady zakończy 

się prawdopodobnie w ciągu 2—3 dni. 

Włodzimierz Korsak 
Dzisiejsza środa literacka zostanie poświę 

cona działalności znanego pisarza Włodzimie 
rza Korsaka. Nazwisko to nie wymaga bliż- 
szych komentarzy dla ludzi ze Świata my 
śliwskiego, a i dla szerszego ogółu nie jest 
obce; jednak z okazji zapowiedzianego w'e- 
czoru, na którym obecny będzie sam autor, 
kilka śŚciślejszych danych będzie na czasie. 

Wł. Korsak, z wykształcenia rolnik, ukoń 
czył Akademję w Taborze, w Czechach. Po- 
tem gospodarzył u siebie na wsi, na Białej 
Rusi. Zawsze pociągała go przyroda i chęć 
podpatrzenia wszystkich jej tajnków. Zwie- 
dził zachodnią Europę, a w drugim roku woj 
ny wyruszył do północnej Persji i Zakaspij- 
skiego kraju. Jak zawsze kieruje nim n- 
stynkt łowiecki i ogromne umiłowanie przy 
rody. W trzecim roku wojny odbywa podróż 
naukową do środkowej Azji: Buchara, Afga- 
nistan, H ndukusz. 

W 1918 r. wraca na wieś, do siebie; na- 
stępuje przyjazd do Warszawy, zapoczątko- 
wanie karjery urzędniczej, a z tem — koń- 
czy się okres możliwości realizowania aktyw 
nie swych pragnień i upodobań. jednakże 
podróże, intensywność obserwacyj myśliwe- 
go, artysty i malarza, w jednej osobie, da- 
ją tak bogaty dorobek, że „Rok Mvśliwego”, 
wydany w 1922 r., dyktuje Józefowi Weys- 
senhoffowi następu'ące siowa  przedmowy: 
„Nikt mi przyjemniejszego nie mógł uczynić 
podarunku, jak młody, a tak bardzo doświad 
czony autor „Roku Myśliwego”*, który mi 
swą doskonałą pracę dał do przeczytania w 
rękopisie. ..Ten duży tom, pełen ścisłej nau- 
ki i młodzieńczego zapału, przeniósł mię w 
krainę dobrych wspomnień. ...Czytałem książ 
kę powoli, marząc o młodości..." 

Dalej Weyssenhoff podkreśla te cechy, 

które zawsze będą zdobły wszelkie utwory 
Korsaka: 'wielką sumienność, ukrytą siłę po- 
etycką i brak najmniejszego choćby konwen 
cjonalizmu. W tym samym roku zostaje wy 
dana powieść dla młodzieży „Na tropie przy 
rody" z przedmową Jana Sztolemana. „Nie 

mogę pominąć milczeniem właściwości talen 

tu tego wybitnego pisarza, tego z krwi i ko 

ści myśliwego, który przy głębokiem  umi- 
łowaniu przyrody równie dobrze włada pió- 
rem jak i srtze'bą. 3 Е 

„„Korsak pisze maiąc za cel główny łowiec 

two, a dopiero na tej kanwie tak prześl'cz- 

ne opisy przyrody. lub rozwija zwykłą fabu- 

łę. Stąd pochodzi, że. go uważać winn'śmy 
jako autora dzieł łowieckich par excellence. 

Następnie w roku 1923 ukazuje się „Ku in- 

dyjskiej rubieży” — powieść oparta ną oso- 
bistych przyżyciach ze Wschodu. W roku 
1921 wydaje „Venabora* — krótki zbiór wia 

domości z zakresu 'myśliwstwa — rzecz fa- 
chowa dla zawołanych myśliwych. W tymże 
saniym roku ukaznje się „Pieśń puszczy”, o 

której z takim entuzjazmem pisze „rown'e 
mwielki miłośnik przyrody  Juljan Ejsmond: 
„Trudno o trafniejszy tytuł dla ostatniej 
książki, którą nam dał Wł. Korsak, znany 
autor myśliwski. Wszystko w jego opowie- 
ści jest jedną wielką pieśnią, począwszy od 

wiosennych akordów głuszczowej gry, po- 

przez symfonię lata skwarnego, aż po gon 

ogarówi bijący w niebo, porywający i wszech 
potężny. ...I nietyiko  myšliwym  przyn'esie 
rozkosz przeczytanie tej pieknej książki, ale 
i wszystkim tym, którzy miłują boską przy- 
rode i których sercu bliską jest puszcza dzie 
wicza, tak kusząca i tak nęcąca smutnych 
mieszkańców złych miast". й 

W tym roku jeszcze wydaje pierwszą my 
śliwską monografię w Saias o cietrzewiu. 

Rok 1926 przynosi nam „Z polskiej kn'ei". 
Cała twórczość Korsaka obraca S'ę do- 

okoła dwóch zagadnień: łowiectwa samego i 
przyrody. W świecie myśliwych imię tego 
misarza nie potrzebuje komentarzy; znają go 
wszyscy, każdv przeżywa razem odświeżo- 
ne własne doświadczen'a łowcy i estety. 

Głębokie zaś umiłowanie przyrodv pozwa 
la nawiązać kontakt z szerszym ogółem czy 
telników. 

Autor kocha przyrodę z taką siłą, z takim 
uporem, zarazem nigdy nie uciekając się do 
banalności 'w opisach. |uż Wevssenhoff na- 
zywa go poeta, ale leży ta poezja głęboko 
w utworze, skąpo przybrana w słowa, ale 
jakże przejmująca w swej surowej  prosto- 
cie? Mv. Wilnianie, jesteśmy w tych o wie- 
le szczęśliwszych warunkach, niż mieszkań- 
cy innvch miast. Każdemu z nas iest dosten 
na ta pieśń puszczy, to obcowanie wśród cud 
nych, jeszcze na szczęście mało kulturalnych 
zakatków leśnvch. Po preczytanu utworów 
Karsaka niejeden zrozumiał, że zbrodnią jest 

    

ny. „Królowa niesiona jest pod balda 
chimem, przez czterech rosłych murzy 
nów. 

Po chwili zbliża się inny różnobar- 
wny tłum: to .,Żółta Francja" — or- 
szak Indochin, Annamu i Tonkmu. 
Przesuwają się: kulisi w płaskich ka- 
peluszach, przekupnie malajscy, tan- 
cerki kambodżyjskie, wykonywujące 
niesamcwite pląsy. Dalej idzie tubyl- 
cza straż bezpieczeństwa w sandałach 
na bose nogi, rozpędzająca wielkiemi 
bambusami krzykliwy tłum i torująca 
droge dla orszaku jednego z licznych 
wschodnich cesarzy, który przybrany 
we wspaniałe kimono, ćmi olbrzymią 
faję, siedząc rozparty w palankinie. Za 
myka pochód kilkunastu kapłanów i 
czarowników, przybranych w piekiel- 
nie wykrzywione maski demonów 
wschodnich. 

Otaczaia oni smoka imponującej 
długości. Potwór ten, kłapiąc przeraża 
jacą paszczęką i wysuwając krwisty 0- 
zór, sumie w podskokach, w takt mu- 
zyki, przytupując wystającemi z, pod 
powłoki kadłuba, tuzinami nóg, przy- 
branvch.... w kadeckie spodnie. 

Następnie ukazuje się w historycz 
nym porządku kawa!kada kadetów, 
przebranych za wielkich wodzów kolo 
nialnych, Rozpoczynaią Dupleix i Suf 
fren, trochę, jak na admirałów, zbyt 

SKRZYPCE WIELKICH 
MISiRZÓW 

, Na czem polega tajemnica czarującego 
nieporównanego w pięknie dźwięku, jaki wy 
dają stare skrzypce mistrzów włoskich — 
Amat:ego, Guarneriusa, Stradivariusa? 

‚ Czem się tłumaczy wyższość tych skrzy 
piec nad innemi? Wymierzono dokładnie -w 
milimetrach ksztaity dawnych skrzypiec, 
zbadano drzewo, struny, wszystkie szczegó- 
y. Skonstruowano skrzypce podobne, jak 
dwie krople wody wymiarem i materjałem 
do tamtych — a jednak dźwięk ich nie był 
ten sam. 

Otóż tajemnicą właściwą starych skrzy- 
piec wiosk.ch mistrzów jest lakier, pokry- 
wający je. Ów' lakier, który po setkach iat 
nie stracł do dzisiaj swej miękkości, przej- 
rzystości, szkl wa, koloru. Tajemnicę sporzą 
dzania tego lakieru zabierali ze sobą mistrzo 
wie do grobu. Sporządzali go sami z soku 
roślin wiadomych 'sobie. 

W połowie ubiegłego stulecia fabryko- 
wał skrzypce znakomity lutnista francuski, 
Jean Baptiste Vu.llaume, człowiek bogaty, 
Czas i majątek poświęcił na odkrycie tajem 
nicy starych skrzypiec włoskich. Owocem 
łego pracy były skrzypce, które Vuillaume 
posłał na wystawę międzynarodową w Lon- 
dynie w roku 1857. W witrynie leżały obok 
sieb e skrzypce Stradivariusa że zbiorów 
Vuillaume,a i skrzypce jego własnej roboty. 
Z pozoru zupełnie podobne do siebie, wyda 
wały inne, zupełnie odmienne dźwięki, gdy 
dotknął ich smyczek. 

, Tajemnicy bowiem lakieru dawnego nikt 
dzisiaj nie zna, a lakier, którym pokrywa 
się obecnie skrzypce, jest preparatem che- 
micznym raczej, niż roślinnym, 

Skrzypce Stradivariusa, kup'one u tegoż 
Vuillaume“a w roku 1862 za 15.000 franków 
czyli 3000 dolarów kosztują dzisiaj 30,000 
dolarów. 

Ze słynnemi skrzypcami różne trafiają 
Się hist orje, czasem wprost fantastyczne. 
Podobna histerja wydarzyła sę w Moskwie 
w roku 1918. Bolszewicy organizowali dla 
ludu koncerty, mobilizowali artystów, i cóż 
się okazało? Połowa z nich nie miała instru 
mentów, które brzmiałyby dobrze w salach. 

Okazało Się, że wielka liczba s tradivariu 
sów znajduje się w rękach amatorów, pra- 
wie zawsze grających słabo. Rada na to zna 
lazła się natychmiast. Wszystkich amatorów 
objeżdżał komisarz Muzeum Narodowego 
Instrumentów, wiołonczelista orkiest ry tea- 
tru Wielkiego, Wiktor Kubicki, z polece- 
niem odwiezienia skrzypiec do Muzeum, lub 
— właściciela do „Czerezwyczajki”. 

Rozmowa była następująca: instrumentu 
panu nie zabieramy, staje się on od dzisiaj 
własnością narodową. Za miesiąc odbędzie 
siz konkurs w teatrze Wielkim. Jeśli pan są 
dzi, że gra pańska jest godna tego instru- 
mentu, proszę stawić się do konkursu, a w 
razie pochlebnej oceny otrzyma pan skrzyp 
ce z powrotem, jako dożywocie, z obowiąz 
kiem koncertowania dwa razy na tydzień. 
jeśll pan gra tak, jak pan wygląda — o- 
trzyma pan. od Muzeum 20 — 30 rubli i 
siedź pan w domu. 

Rezultat był przewidywany zgóry: ami 
jeden z amatorów do konkursu nie stawił 
sie, bra'i w nim udział tylko artyści i jakby 
czarodziejską różdżką do życia powołane, 
zjawiły się w Rosj. całe kwartety, Stradiva 
riusa, Amati, Guarneriusa i td. 

NOWY TYP POLSKIEGO 
PAROWOZU POŚPIESZNEGO 
Na zamówienie Ministerstwa Ko.mmika- 

cji zakłady H. Cegielskiego w Poznaniu wy- 
konały trzy parowozy «pośpieszne nowego ty 
pu, przeznaczone specjalnie do pociągów po 
śpiesznych o charakterze międzynarodowym 
i tranzytowym. Parowozy te obsługiwać bę- 
dą pociągi pośpieszne do 750-u tonn. 

Próbne jazdy, które dokonane zostały na 
trasie Poznań — Zbąszyń i Poznań — To- 
ruń, wykazały, iż szybkość parowozu obcią- 
żonego pociągiem, złożonym z 21 wagonów 
pu!manowsk.ch, sięgać može do 115 klm. na 
godzinę. 

Nowy typ parowozu przyczyni się ogrom. 
nie do zwiększenia sprawności i szybkości 
ruchu pociągów międzynarodowych,  prze- 
chodzących przez Polskę. Między innemi pa 
rowozy tego typu znajdą zastosowanie na 
odcinku tranzytowym między Chojnicami a 
Malborkiem. 

RP PST SANTANA" INN T" 

spędzanie wakacyj w tych cudnych miejsco 
wościach z pledem pod bokiem i „romansem 
salonowym* w ręku. Jeszcze jedno. Już „Rok 
Myśliwego* zwracał uwagę swemi niezwy- 
kle artystycznemi ilustracjami,  wykonanemi 
piórkiem, maczanem w tuszu. Weyssenhoff 
długo się nad niemi rozwodzi, gdyż istotnie 
są one wyjątkowo subtelne ; prawdziwe. 
Wszystkie książki Korsaka noszą no sobie 
piętno starannego wydania, pomimo ciężkich 
czasów. Ale oto na PWK ukazały się obra- 
zy Włodzimierza Korsaka, robione tą prze- 
dziwną technką tuszu i piórka, ale jakże 
barwne i świeże! Uprzedn'o małował artysta 
akwarela, później się oddał calkowicie tej 
niesłychanie mozo!nej, ale cudownej. popro- 
stu sztuce. ]akiś łoś na błotnistym terenie, 
w porannych mgłach; fragment złotego od 
słońca pnia sosnowego, ok'ście śnieżne — 
słowem najbliższe, najlepiej podpatrzone te- 
maty. Całość dorobku Włodzimierza Korsa- 
ka przedstawia nam sylwetkę wartościową 
i szlachetnie „odrębną". 

  

pewnie dosiadając swych  rumaków. 
Potem bohater Kanady Montcalm, na- 
stępnie generałowie: Faidherbe, Bu- 
geaud, De Brazza, Courbet, Gallieni i 
wreszcie patron uroczystości, Mangin, 
zamyka pochód. 

Po krótkiej przerwie wjeżdża na 
murawę boiska oryginalna postać: na 
przesadnie rosłym, kościstym dereszu | 
długonogi jegomość w popielatym cy- 
lindrze i kremowych długich rajtuzach, 
we fraku , z monoklem na czarnej 
wstążce.. Ogłasza on przez olbrzymi 
megafon kwiecist ym stylem rozgryw- 
kę championatu „Polo“ o puhar szko 
ły. Zaraz też wjeżdżają z dwóch prze 
ciwnych krańców obie ekipy. Chłopa- 
ki na schwał, w doskonale skrojonych 
bryczesach, eleganckich butach i na 
wspaniałych siodłąch, tylko... tyłko, że 
ekipa „Žėltych““ dosiada samych os 
łów i mułów, a ekipa „Zielonych* wy 
łącznie olbrzymich perszeronów piwo 
warskich. Można sobie wyobrazić, ja 
kie perypetje przechodzi wielki guma 
wy balon, zastępujący piłkę do polo w 
ciągu tego meczu. Rozgrywka, obfitu- 
jąca w komiczne upadki, włażenia po 
ogonie, hałaśliwe nieporozumienia obu 
ekip, pomimo biernega oporu osłów, 
które nierzadko musiały być za ogony 
ciągnione przez swych jeźdźców, skoń- 
czyła się zwycięstwem „oślej ekipy”.



SYLWETKI 

  
znakomitej interpretacji 
bieżącego sezonu. i 

Zjazd samtrządowy 
W dniach 26 i 27 listopada r.b., pod prze 

wodnictwem wojewody i przy udziale człon- 
«ów Samorządu Wydziału Wojewódzkiego, 
oraz naczelników wszystkich Wydziałów Wo 
jewództwa, odbyła się konferencja przewod- 
niczących wydziałów powiatowych z terenu 
województwa wileńskiego, poświęcona omó- 
wieniu zasad, jakiemi kierować 's'ę należy 
przy układaniu przyszłych budżetów samo- 
rządu wiejskiego, miejskiego i powiatowego. 

 Wygłoszone zostały przez p.p. naczelników 
_ referaty, nad któremi, szczególnie nad*b. do- 
brze opracowanym referatem naczelnika Wy 
działu Samorządowego p. Rakowskiego, roz- 
winęła się obszerna i rzeczowa dyskusja. 
Analizowano ciężki stan gospodarczy woje- 
wództwa : omawiano drogi, któremi kroczyć 
należy, by najmniejszym nakładem środków 
materjalnych, wyniszczonych przez kryzys 

_ obywateli osiągnąć najlepsze rezultaty į nie 
zmarnować owocu  dziesięcioletnich | wys3- 
ków samorządu, wspomaganego wybitnie 
przez Państwo. Na zakończenie dyskusji p. 
wojewoda, który kilkakrotnie zabierał głos 
w toczącej się dyskusji, sprowadził wytycz- 
ne, które winny być przestrzegane, do na- 
stępujących ogółnych zasad: 

i 1) do wszelkich zamierzeń gospodarczych 
podchodzić nader ostrożnie, powstrzymując 
Się od nowych inwestycyj, licząc raczej na 
przerwanie; 

2) bazować budżet na wpływach bieżą- 
cych, uwzględniając zadanie odterminowa- 
nia należności zaległych; 

3) stosować szeroko powinność szarwar- 
kową i jej naturalnej postaci ; w ten sposób 

wypełniać luki w budżecie, spowodowane 
brakiem wpływów gotówkowych; 

4) preliminarze budżetowe na przyszły 
1932 — 33 okres gospodarczy układać pod 
hastem jaknajwiększego ich  urealnien'a; 

f 5) poczynić wysiłki w kierunku jaknaj- 
_ wydatniejszego zmniejszen'a nieprodukcy-j 
nych wydattków na administrację ogólną i 
sprowadzenia do niezbędnego minimum wy 

_ datktów rzeczowych; 

6) ме wszystkch działach i agendach 
_ gospodarki samorządowej, kierować się za- 
— Заа oszczędzania i osiągania największych 
_ możliwie rezułtatów najmniejszym  wysił- 

kiem; kw 
7) zastanowić się nad opracowaniem pla 

nu zespołenia poszczególnych zakładów ko- 
munalnych, by w ten sposób zagwarantować 
ich prowadzenie przy najmniejszym  nakła- 
dzie środków pieniężnych; 

8) poddać rewizji stosowane dotychczas 
zasady eksploatacji obiektów i przedsię- 

- biorstw komunalnych w: kierunku usprawnie 
nia ich funkcjonowania i zwiększenia efek 
tów gospodarczych, 

| ża 
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 Zajechało lando, zaprzężone dla deko 
racji prócz kucy w białe kozy i pełne 

 wytwornego towarzystwa w strojach 
z czasów królowej Wiktorji. Kadet, 
przebrany za strojną elegantkę lon- 

 dyńską z końca XIX wieku, uroczyście 
wręczył zwycięskiej ekipie wspania- 
łych rozmiarów puhar... z blachy cyn- 

kowej., 
Nie na tem koniec... Ot oza chwilę 

rozlegają się głębokie tony trąbek my- 
šliwskich i na zielone boisko wypada 
chmara dojeżdżaczy, przybranych w 
czerwone fraki. Okrążają boiska i ru- 
szają galopem za jeleniem. „Jeleń* — 
to zręczny kasztan, z przymocowane- 

mi na łbie pięknemi rogami, które 
najwidoczniej sprawiają mu nieco kło- 
potu, bo potrząsa niemi niecierpliwie.. 
„Jelen“ rwie szalonym galopem, klu- 
cząc i zmieniając kierunek, dopóki któ 
remuś z czerwonych jeźdźców nie u- 
da się złapać go za rozłożyste rogi. 
Polowanie kończy uroczyste „Hallali' 
trąbek myśliwskich. 

Teraz ma nastąpić „clou* całej u- 
roczystości — właściwy chrzest -,sta- 
Ча“, poprzedzony tradycyjnem przemó 
wieniem „Póre Systeme". 

Godność „Ojca Systemu“ nie jest“ 
Ani obieralna, ani wyznaczalna. Naby- 
Wa się ją automatycznie, dzięki wyni- 

kowi egzaminów wstępnych do Szko- 
+ V. Prymus nie może” o niej marzyć, 

  

   

  
Cecylji w „Pannie 

TEATRALNE 

IRENA BRENOCZY 
Utalentowana artystka Teatrów Miejskich. Znana Wilnu z szeregu 

świetnych kreacyj. Wystąpiła po raz pierwszy na scenie tutejszej w 
Mežatce“, na otwarcie 

Na czwartkowej premjerze w Lutni ukaże się w głównej roli — 
Julji w nowej sztuce K. Leczyckiegoi J. Mackiewicza „Pan Poseł i Julja". 
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Likwidacja sądów 
grodzkich 
NA PROWINCJI 

Władze sądowe, kierując się wzgłędami 
oszczędnościowemi, noszą się z zamiarem 
likwidacji niektórych sądów grodzkich na 
prowincji, położonych bliżej Wilna ; miast 
powiatowych. 

Na pierwszem miejscu znajduje się Sąd 
Grodzki wi Jaszunach, następnie w Landwa 
rowie i td, 

Sprawa ta jest żywo komentowana za- 
równo przez ludność miejscową, oraz urzę 
dy zainteresowane: urzędy  gminne,gleśne, 
starostwa, komendy policyjne, izby adwoka 
ckie 1 td. 

„Fachowcy“ twierdzą, že sądy te często 
kroč nie stoją na wysokości zadania. 

Nie należe do fachowców sądowych, 
lecz w myśl zasady — non doctrina, sed 
vita discit — wyrazić chcę swój i całej 
rzeszy ludności pogląd. 

Ludności tutejszej dzieje się w porówna 
niu z ludnością innych dzielnic krzywda. 
Ludność qp. Małopolski ; Poznańskiego mą 
prawie na miejscu szkołę i kościół, gminę i 
posterunek, pocztę i telegraf, kolej i td, na 
tomiast u nas — pożal się Boże!—, Całe 
dziesiątki kilometrów dzielą ludność od po- 
dobnych instytucyj. ё 

A jak się która z nich pojawi, to się 
ją zaraz dla tych czy innych względów Ii- 
kwiduje. Często, jak wiemy — dzieje się to 
na skutek pewnej grupy osób, mających na 
1е sprawy duże wpływy, nie bacząc na inte 
res ogólny. Nie mówię tu oczywiście o są- 
dach, gdyż mam na myśli instytucje inne — 
co nie naieży do dzisiejszego tematu. 

. Sprawę likwidacji sądów na gluchej pro 
wincjj — jako bardzo ważnej — należy do 
brze i wszechstronnie rozważyć. 

Podwyższenie komornego, czy coś w 
tym rodzaju (o to właśnie rozchodzi się po 
dobno w Jaszunach) nie może być powo- 
dem do likwidacji sądu, 

J. Hopko. 

  
-, PAGBAZYRWASWY SADOWA | 

Da UT 
udoskonalonego šystemu, bardzo osz- 
czędne i praktyczne w użyciu, tudzież 

gniotowniki, płuczki I sor- 
towniki do kartofli poleca 
Zygmunt Nagrodzki 

Wilno, ul. Zawalna 11-a. 
Dogodne warunki kupna. 

Żądajcie prospektów. 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGICZNEGO U. S. B. W WILNIE 

Z dnia i grudnia 1931 r. 

Ciśnienie średnie 776. 

Temperatura średnia —6. 

Temperatura najwyższa —6. 

Temperatura najniższa —9. 

Opad w mm. 0,1. 3 , 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: Śnieg. 

  

ŽALOBNA 

— Ś. pe Aniela Szyrynówna, uro- 
dzona w Krasławiu w roku 1852, zga- 
sła w Wilnie dnia 30 listopada r. b. 
Ś. p. Szyrynówna pąchodziła z rodzi- 
ny, która jest gałęzią Węgierskich Hra 
biów Zryni. Była ona córką Napoleo- 
na Szyryna, dziedzica Jundziłowa i 
Karoliny z Hr. Broel-Platerów. Siostra 
Alfreda Szyryna, ożenionego z Ludwi= 
ką Szyrynówną, która z jedyną córką 
zginęła w Bolszewji, księdza Pawła 
Szyryna, Adeli z Szyrynów Hr. Micha- 
łowej Broel-Platerowej i Marji Szyry- 
nówny — przeżyła całe swoje rodzeń- 
stwo. Za życia była świadkiem, jak 
topniały powoli rozległe dobra jej krew 
nych po mieczu i kądzieli. Opatrzona 
św. Sakramentami zgasła w niedostat- 
ku i osamotnieniu, ale z głęboką wiarą i 
ze świetlaną nadzieją, że po tamtetį 
stronie rubieży odnajdzie tych co ode- 
szli. 

MIEJSKA 

— Likwidacja pożyczki angielskiej. 
W tych dniach wyjeżdża ponownie do 
Londynu mec. fundziłł w celu ostatecz 
nego omówienia sprawy likwidacji po- 
życzki. 

— Pożyczki Komitetu Rozbudowy. Ma- 
gistrat uzyskał specjalne kredyty na cele 
pożyczkowe dla właścicieli domów poszko- 
dowanych podczas powodzi. 

Dziś odbędzie się posiedzenie Komitetu 
Rozbudowy w celu rozdziału posiadanych 
kredytów. 

— O park iudowy na Belmoncie. — 
Komisja ogrodowa (miejska) po zapo- 
znaniu się z projektem urządzenia na 
Belmoncie parku ludowego, zasadniczo 
zaakceptowała go, pozostawiając ma- 
gistratowi opracowanie ściślejszych pla 
nów i wynalezienie potrzebnych na 
ten cel funduszów. 

— Nasilenie tyfusu w mieście, — 
Ostatnio zanotowano w mieście liczne 
wypadki zasłabnięć na tyfus plamisty. 

Mimo natychmiastowych środków 
zaradczych tyfus w zastraszający spo- 
sób rozszerza się i grozi poważnie epi- 
demją. 

Walka jest bardzo utrudniona, bo- 
wiem zasłabnięcia są notowane w róż 
nych punktach miasta. Codziennie za- 
pada na tyfus 2—3 osoby. 

UNTWERSYTECKA 
— Egzaminy mag'sterskie na Wydziale 

Humanistycznym USB. w terminie z'mowym 
1931—32 roku akademickiego odbywać się 
będą od 8 stycznia 1932 r. Do egzaminów 
zgłaszać sę należy pisemnie w czasie od 10 
do 15 grudnia 1931 r. + 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wiłeńskie Towarzystwo Lekarskie.— 

29-te posiedzenie naukowe odbedzie się we 
środę dnia 2 grudnia 1931 roku o godz. 20 
w sali wiasnej przy uhcy Zamkowej nr. 24. 

Porządek dzienny: 1) odczytane proto- 
kułu ostatniego posiedzenia; 2) demonstra- 
cja chorych i preparatów z kliniki ch'rurgi- 
cznej; 3) Dr C. Zarcyn: źródła omyłek roz 
poznawczych przy zapaleniu wyrostka ro- 
baczkowego. 

. — Dzisiejsza Środa Literacka będzie 
wieczorem autorskim Władzimierza Korsaka, 
który wkrótce obchodzić będzie 25_lecie pra 
cycy pisarskiej. W pierwszej części wieczo- 
ru autor odczyta fragmenty z niedrukowanej 
jeszcze monografji swojej o puszczy Rudnic- 

WST TTT NIN PT TT OKT TOOK: 
przeciwnie — tradycja 
został nim kadet, który wszedł do 
Szkoły z ostatnią lokatą. (Nie prze- 
szkadza to, że w momencie uroczysto 
ści przy końcu roku szkolnego, może 
on już być w gronie elity naukowej 
swej klasy). 

Najpierw więc przemaszerowuje 
we wzorowym porządku „stado', czyli 
młodszy rocznik w pełnej gali, z czer- 
wonemi epoletami i w czakach z cha- 
rakterystycznemi czerwono-białemi pió 
ropuszami i udaje się na miejsce, 
gdzie w pokorze oczekiwać będzie 
chrztu. Po drodze mija grupę starsze- 
go rocznika, który w codziennych 
mundurach stoi niesforną bandą, ro- 
biąc umyślnie głośne uwagi na temat 
rzekomo  dziadowskiego — wyglądu 
swych, młodszych kolegów. Używają 
sobie, co się zmieści, ostatni to bo- 
wiem dzień, gdy moga jeszcze nowi- 
cjuszom dawać „szkołę”. 

„Ojciec Systemu* starszego rocz- 
nika, ucharakteryzowany na Napcleo- 
na l-go wjeżdża konno w otoczeniu 
świty marszałków i ma' napuszoną 
przemowę do „stada”, w której obra- 
zuje ich mizerny i dotychczasowy stan 
i wychwala czekający ich za chwilę 
zaszczyt. Poczem wzywa „Ojca Syste 
mu“ młodszego rocznika i podczas 
gdy „stado* słucha na kolanach, upo- 
ważnia go do przyjęcia nazwy promo 

wymaga, aby cji, obranej sobie przez jego rocznik. 
Poczem z trybun powstaje generał 
Herscher, komendant szkoły w Śt. Cyr 
i oficjalnie zatwierdza rocznikowi mia 
no „Promocji Joffre'a*. s 

Odśpiewanie  mełodyjnego hymnu 
szkoły „La galette* kończy uroczy- 
stość chrztu. : ; 

Następnie delegacja Szkoły Oficer- 
skiej Marynarki Wojennej z Brest'u 
wręcza uroczyście najstarszemu kade- 
towi St. Cyr oficerską szablę morską, 
rewanżując się tem za oficerską szab- 
lę piechoty, dar Szkoły St. Cyr dla 
Szkoły Morskiej z roku ubiegłego. 
_ _ Wreszcie oficjalne osobistości roz- 
jeżdżają się. Pozostają kadeci w gro- 
nie swych krewnych i przyjaciół Za 
chwilę wszyscy śpieszą do zaimprowi- 
zowanych w sałach rekreacyjnych ba- 
'ów i dancingów, gdzie rozpoczynają 
się tańce, urozmaicene pomysłowemi 
atrakcjami, oraz. występami kabaretu 
kadeckiego. 

- Po chwili tańczą” wszędzie: i na 
dziedzińcach szkolnych, i na trawni- 
kach, jakby chcąc wykorzystać krótki 
okres zabawy, bo nieubłagany rozkaz 
ustalił nieodwołalnie koniec tańców 
na godzinę 23-cią, z uwagi na mające 
nastąpić nazajutrz intensywne przygo 
towania do paryskiej defilady w dniu 
święta narodowego. A. M. 

ŁOW O 

NIKA 
kiej, ilustrując odczyt przezroczami. Następ- 
n:e usłyszymy kilka nowel, osnutych na te- 
matach myśliwskich : osobistych przeżyciach 
łowieckich pisarza, Początek o godz. 20 m. 
30. Wstęp dla czonków zwyczajnych i człon 
ków — sympatyków bezpłatny, dia wprowa 
dzonych gości — 1 zł. 

RÓŻNE 
Apel do dzieci. Najmilsze dzieci, te- 

raz, gdy zbliżają się święta Bożego Naro- 
dzenia, a z niemi radosna dta was gwiazd- 
ka, zaczynacie przeglądać i uporządkowy- 
wiać swoje zabawki. Macie ich dużo. jedno 
więcej — drugie mniej, lecz pamiętajcie, że 
w Wilnie jest dužo dzieci tak biednych i 
chorych, które nietylko że zabawek nie ma 
ja, ale głodne kładą się. spać. : 

Do was wszvstkich zwracamy się Z proš 
bą. abyście niepotrzebne zabawki i książecz 
ki ofarowałi tym wiaśnie biednym dzieciom 
ra gwiazdkę. Ofiary składajcie bądź sami, 
bądź przez kogo ze starszych, do Poradni 
Wileńskiego Towarzystwa Przeciwgruźlicze- 
go — Żel gowskiegogo 1 — 16 do godz. 
12-ej w południe codziennie oprócz świąt. 

Za każdą zabawkę składamy wam po- 
dziękowanie w imieniu setek  najbiedniej- 
szych dzieci. į 

Koło Opieki nad Dzieckiem 
Gružliczem- 

— Choinka dla dziatwy rzemieślniczej. Z 
inicjatywy Zarządu Centralnego Zrzeszenia 
Miodzieży Rzemieślniczej woj. Wileńskiego 
w Wilnie w dniu 29 b.m, odbyło się posie- 
dzenie Komitetu Organizacyjnego. urządzenia 
choinki dla biednej dziatwy rzemieślniczej. 

Do Komitetu postanowiono zaprosić 
szereg wybitnych osobistości "ze sfer 
rzemieślniczych i społecznych, oraz celem 
ułatwienia działalności w Komitecie — zor- 
ganizowano sekcje: finansowo-gospodarczą, 
administracyjno-organizacyjną i dekoracyj- 
no-artystyczną. 

Komitet pokłada nadzieję, że 
urządzana zwyczajem tradycyjnym przez Z. 
M.R, dla najbiedniejszej dziatwy, której ro- 
dzice nie są w stanie urządzać z braku środ 
ków materjalnych — starsze społeczeństwo 
nie odmówi swej pomocy, lecz w miarę moż 
ności poprze materjalnie i moralnie poczyna” 
n.e komitetu ZMR. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Ostatnie prz 

stawienie „Pana Geldhaba". Dziś, we środę, 
dnia 2 bm. o godzinie 8 w., ujrzymy po raz 
ostatni po cenach propagandowych świetną 
komedię Fredry „Pan Geldhab* w  reżyserji 
dyr. M. Szpakiewicza, w świetnem wykona- 
niu Mareckiej, Bieleckiego, Loedla, Lubia- 
kowskiego, Wołłeiki, oraz Zastrzeżyńsk ego. 
Publicznoćś oklasku'e żywo kulturalną reży 
serję i wykonanie aktorskie, stojące na bar- 
dzo wysokim poziomie. 

— Teatr Miejski na Pohulance, Ostatnie 
Przedstawienie „Lalki, Dziś. we środę, dnia 
2 bm. o godzinie 8 w. „Lalka“ Audrana, 

Jutro z powodu próby generalnej następ- 
nej premjery Teatr nieczynny. 

— Naibfiższa premiera w Lutni. — Jutro 
we czwartek, dna 3 bm., odbędzie się w 
Teatrze Lutnia premjera nowej, oryginalnej 
sztuki autora Sztuby K. Leczyckiego oraz J.- 
Mack'ewicza, pt. „Pan poset i Julia“. Zarow 
no treść, oparta na orygina'nym - motywie 
zemsty kobiety, jak i p'erwszorzędna obsada 
sztuki z pp. Brenoczy, Marecką, |asińską, Cie 
ciersk'm, Detkowskim, Gilińskim, Wołłejką, 
Wasilewskim itd. na czele, obudziła w na- 
szem mieście zrozumiałe zainteresowanie. 
Reżyserja spoczywa w rękach dyr. Szpakie 
wicza. 

— Najbliższa premjera na Pohulance. W 
najbliższy piątek, dnia 4 bm., ukaże się w 
Teatrze na Pohulance premiera gośnej sztu- 
ki Jewreinowa „Teatr wiecznej wojny”, któ- 
ra niezawodn'e stanie się sensacją dnia. wi 
Wilnie. Autor rozpatruje z właściwą sobie 
przenikhwością niepokojące zagadnienia kłam 
stwa i prawdv oraz ich wartości w życiu 
społecznem, jak też i prywatnem. Sztukę te 
wprowadza na scenę wileńska p. Stanisława 
Wysocka, którą jednocześnie będziemy mo- 
gli podziwiać w jednej z głównych ról. W 
pozostałych wystąpią. Kamińska, Ładosiów- 
na, Pawłowska, Szurszewska, Stan'sławska, 

  

e 
z ORDÓW 

Maria Mikulska 
Opatrzona ŚŚ. Sakramentami zmarła 29 listopada r. b. w wieku 78 lat, 

Pochowana w grobach rodzinnych w maj. Stare Żyrowice pow. Słonimskiego. 

O czem zawiadamiają stroskani 

Córki, zięci 

   Nabożeństwo żałobne odbędzie 

Rossa. 

Konferencja 
WILNO, — W rejonie Olkienik na- 

stąpiło onegdaj spotkanie przedstawi- 
choinka cieli władz polskich i litewskich w ce- za działalność polityczną, 

lu omówienia sprawy wymiany dezer- 
terów. 

Mimo, że do konferencji dążyli Li- 
twini, bowiem ostatnio zbiegło do Pol 
ski cały szereg funkcjonarjuszów litew 
skiej służby granicznej, delegaci ko- 

konalnych żądań. 

T. * 

go urodzona w Kraslawiu r. 1852, zasnęla w Bcgu w dniu 30 listopada 1931 r. 
w Wilnie, opatrzona ŚŚ, Sakrame: tami. 

51. Subocz, 3-go grudniao godz. 9 rano, poczem nastąpi p.grzeb na cmentarzu 

swie, wnuczki i wnukowie 

   się w Kościele Księży Misjonarzy przy 

  

     

z litwinami 
"W SPRAWIE WYMIANY ZBIEGÓW 

Żądając mianowicie wydania osób | 
zbiegłych z Litwy przed aresztowaniem 

tłomacząc, 
że są zbiegowie uchylający się od służ 
by wojskowej. 

Gdy. delegatom zwrócono: uwagę, 
że większość uciekinierów przekroczy- 
ła już dawno wiek poborowy, Litwini 
zasłaniając się brakiem ścisłych instruk 

ed Wwieńscy postawili cały szereg niewy- cyj, zerwali pertraktacje. 

Porwańy przez emisarjuszy z za kordonu 
WILNO. Przed kilku tygodniami 

przeszedł do Polski mieszkaniec Miń- 
ska Jan Marciniuk, były mąż zaufania 
zw. robotników miejskich obwodu miń 
skiego. 

Marciniuk po otrzymaniu karty po- 
bytu zamieszkał u swych krewnych 
pod Tamoszewiczami na odcinku gra- 

nicznym Dzisna i zajął się gorliwie go- 
spodarką. 

Onegdaj udał się on do pobliskie- 
go lasu po drzewo, gdzie niespodzie- 
wanie został napadnięty przez kilku 
uzbrojonych osobników. Mimo oporu 
Marciniuka uprowadzono na terytorjum 

sowieckie. : ' Ё 

Burza śnieżna na pograniczu 
WILNO. — Wczoraj nad powiatem wilej 

skim i dziśnieńskim przeszła silna burza śnie 
żna, która szczególnie dała się we znaki w. 
pasie nadgranicznym. r 

Wichura zerwała kilka Enij telefonicznych, 
-w pobliżu Dołhinowa uszkodziła budynki 

  

dział lubiana w Warszawie i przez wszyst- 
kich radjosłuchaczy p. Helena Dal (mezzo- 
sopran) oraz znana p. Janina Sumorokowa, 
piękne deklamacje której zawsze sę cieszą 
wielkiem powodzeniem; w koncercie przyj- 
mie udział prócz wymienionych, uczenica p. 
W. Jodko, p. Ludmiła Nal, która odegra ze 
swoim mistrzem duety na cytrach, i prof. K. 
Gałkowski, który wykona vartje fortepiano- 

Prócz duetów na cytrach, po raz: pierwi 
szy w Wilnie będzie wykonany szereg: melo- 
deklamacyj z cytrą; program zawiera rów- 

KOP. W czasie zamieci trzech strażników so 
wieckich zbłądziło na nasz teren. 

Zostaną oni wydani w ręce władz bolsze 
key po załatwieniu niezbędnych formal 
no 

  

Z SĄDÓW 
ULOTKI KOMUNISTYCZNE JAKO 

NARZĘDZIE WĄLKI Z KONKURENTEM 
Na wokandzie Sądu Okręgowego znałazła 

Się arcyciekawa ze względu na swoją gene- 
zę sprawa komunistyczna. 

Oskarżeni o przynależność do spisku ko- 
munistycznego są dwaj młodzieńcy L. Puzy- 
ryski lat 19 i B. Chodos lat 21. 

Obaj do winy przynależenia po partji ko 
munistycznej nie przyznali się i wyjaśniłi 

Czapliński, Bielecki, Budzyński, . Domański, nież piękie romanse i pieśni nastrojowe z Pochodzenie bibuły znalezionej u nich pod- 
Dobrowolski, Jaśkiewicz, Skolimowski Mile“ akompanjamentem tak cytry, jak fortepianu. Czas_ rewizji. 
cki, Wyrzkowski, Wyrwicz-Wichrowski, 0- 
raz Zastrzeżyński. Akcja tej niezwykle fra- 
pującej nowości toczy se w New Yorku. Za 
interesowanie sztuką duże. 

— Rewja Warszawska w Lutni. — Zizi 
Halama i Feliks Parnel! w otoczen'u najlep- 
szych sł warszawskich: pp. Toli Mank'ewi- 
czówny, primadonny opery stołecznej, Ada- 
ma Rapackiego, lózefa Winiaszkiew'cza, Ka 
zimierza Słupczyńskiego i innych ukażą się 
w dn'u 4-go bm. w piątek, w Teatrze Lutnia. 
Program obfituie w najnowsze przeboje war 
szawskie, których poziom gwarantują nazwi- 
ska wykonawców. Zizi Halama i Feliks Par- 
nell to fenomenalna para nowoczesnych arty 
stów-tancerzy, których wszechstronna inwen 
cia budzi podziw i gorace uznanie publicz- 
ności polskiej i cudzoziemskiej. Artyści ci 
przed wyjazdem z kraju odtworzą szereg naj 
lepszych swoich kreacji, które pozostaną na 
długo w pamięci publiczności. Ceny specjal 
ne. 

— Św. Mikołaj w Lutni. W związku z wi 
zytą Św. Mkołaia podczas przedstawienia 
„Kopciuszka“ w niedzielę, dnia 6 grudnia. o 
godzinie 12 w poł., w Teatrze Lutnia — Dy 
rekcja Teatrów Miejskich zawiadamia ro- 
dziców, którzy chcielby poprzez ręce dobre 
go świętego ofiarować dzieciom iakiś poda- 
rek, aby przy kupnie biletów składali w kasie 
dobrze opakowany * podarek, z wypisanem 
imien'em i nazwiskiem dziecka. Paczki zosta 

ną dzieciom doręczone ze sceny przez Św. 
Mikołaja i jego Świtę. Radość naszych milu- 
sńskich będzie napewno tem wieksza, 
złudzenie pełniejsze. 

— Koncert Witolda Jodko. — W sobote, 
dnia 5 bm., w Małej Sali Miejskiej (Końska 
nr. 3) o godzinie 8,30 wiecz. odbędzie się 
koncert powszechnie znanego solisty na cy- 
trze Witolda Jodko, w którym weżmie 1- 

  

angielski nożyk 

© długiem wycięciu 

Go twardego zarostu 

Części zysku będą oddane T-wu opieki 
nad ociemniałymi j komitetowi pomocy bez 
robotnym. 

Bilety od 1 do 5 zł. są do nabycia w księ 
garni J. Zawadzkiego (Zamkowa 24) oraz 
przy wejściu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Hai Tang 

Kino Miejskie — Złota dziewuszka 

— Casino — On, albo ja 

Pan: Siedem dni szczęścia. 

Hollywood — Powrót do życia 
* światowid — Messalina 
Stylowy — Noc szału. 

W czwartek 3 grudaia 

w Teatrze „LUTNIA” 
Premjera 

„Pan Poseł i Julja“ 
Sztuka w 3 aktach 

BE K. Leczyckiego i J. Mackiewicza, B 

WYPADKI I KRADZIEŽE 
— Drobne kradzieże. Z niezamkniętej ku- 

chni Asa Michela (Wiłkomierska 9) w dniu 
30 listopada skradziono naczynie kuchenne 
wartości 60 zł. Sprawców kradzieży Francko 
wiaka Franciszka i Ławińską Helenę (Sło- 

mana, 8 
— W dniu 30 listopada ze sklepu Gurwi- 

cza Mejera (Zawalna 57) nieznani sprawcy 
po wybiciu szyby w oknie wystawowem 
skradli 3 klg. czekolady wartości 35. Usta- 
lono, że kradzieży tej dokonał Podolski Anto 
ni (Ponarska 30) wraz z innym osobnikiem 
o nazwisku nieustałonem. Podolskiego za- 
trzymano, 

— Nagły zgon. Rusakiewicz Andrzej, lat 
45, z zawodu szewc (Chocimska 51) „nagle 
zmarł. Przyczyny Śmierci narazie nie ustało- 
no, 

— Międzynarodowy włam y- 
waczw potrzasku. — Wczoraj w no-- 
(cy policja przeprowadziła na mieście obławę 
na męty społeczne, lustrując wszystkie zna- 
ne sobie spelunki i meliny złodziejskie. Pod- 
czas obławy zatrzymano pewnego osobnika, 
w którym następnie rozpoznano niebezpiecz- 
nego przestępcę kryminalnego,  poszukiwa- 
nego przez policję niemiecką i rumuńską 
Szmula Szendorowicza. Przybył on ostatnio 
z Galacu, chcąc rzekomo dostać się do Kow 
na, 3 

— Uderzonaprzez samochėd. 
Na ulicy Sapieżyńskiej auto wojskowe wsku 
tek defektu kierownicy wpadło na chodnik, 
uderzając przechodzącą  Zofję Limanowską 
WE 37). Potrącona doznała lekkich 
obraż! 

OSZMIAINA 
— Požar. We wsi Wiaroguszki, gm. krew 

skiejj sponęły dwie stodoły ze zbiorami. 
Straty znaczne. 

Do drugiego z oskarżonych zjawił się je 
go kolega Puzyryski i poprosił o dostarcze- 
nie mu bibuły komunistycznej za opłatą 20 
złotych. 

Z początku Chodos odmówił, wyjaśniając 
że żadnego kontaktu z partją nie ma i nie 
wie, w jaki sposób tę bibułę można otrzy- 
mać. 

Pokusa w postaci 20-złotowego bankno- 
tu nie dawała mu jednakże spokoju. 

Wkrótce też nadarzyła sę. sposobność 
otrzymania tak drogich pieniędzy. Pewnego 
wieczoru Chodes udał się do kina miejskie- 
go. Siedzące obok niego niewiasta zagaiła - 
z nim rozmowę na tematy socja'ne ; wów- 
czas przy okazji Chodos poprosił ją o do- 
starczenie jakiejkolwiek bibuły komunistycz- 
nej, na co tamta skwapliwie się zgodziła. 

Po otrzymaniu cennego bagażu Chodos za 
wiadomił swego kolegę, że upragniona przez 
niego literatura nadeszła i na żądanie odesłał. 
ją Puzyryskiemu. 

Nieszczęście chciało, że u Puzyryskiego 
przeprowadzono tegoż wieczora rewizję i 
znaleziono nieukrytę odezwy jako corpus de- 

lieti. f 
Puzyryski nie robił tajemnicy z posiada- 

nia bibuły i u sędziego śledczego jak i zarów 
no na przewodzie sądowym oznajmił, że bi- 
bułę tą zobowiązał się dostarczyć swemu ro 
dakowi, rzeźnikowi Szpejerowi w miastecz- 
ku Dołhinów za opłatą 110 zł. potrzebnych 
mu dla ukończenia szkoły i otrzymania ma- 
tury. ` 

Jak się wyjaśniło na przewodzie sądo- 
im mianka 20 ze skradzionemi rzeczami zatrzy wym, bibuła ta miała służyć nie dla celów 

propagandowych, a dla usuniecia konkuren- 
ta. Konkurentem tym był J. Ginzburg, który 
także posiadał w Dołhinowie sklep drobiu. 
Ginzburgowi w przeciwieństwie do Szpejera 
powodziło się zawsze niedobrze. Jednakże 
był on zawsze sołą w oku: Szpejera. 

Dla pozbycia się konkurenta Szpejer u- 
knuł tak ohydny plan, który na szczęście 
nie udało się jemu przeprowadzić 'w życie. 

Sąd po zbadaniu świadków į przėslucha 
niu stron, przekonał sę, że ma tu do czynie- 
nia nie z komunistami, ale głupotą ludzką i 
postanowił obu oskarżonych zwolnić od wi- 
ny i kary. 

ка 
POSTAWY 

— Strzały do narzeczonej. — We 
wsi Łaplino, gm. porpliskiej, Aleksy 
Przygawko strzelił kilkakrotnie z kara 
binu do swej narzeczonej, Nadziei Zu- 
bowiczówny. - 

Strzały jednak chybily. 
Sprawcę aresztowano i zeznał on, 

że powodem usiłowania zabójstwa by 
ła zemsta za odtrącenie go. 

Bezimiennie: 
Na Dom Dzieciątka jezus zł. 5. 
Na Żłobek Im. Marji zł. 5. 
Na Komitet Chleb Dziecrom zł. 5.
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M-KO HODUCISZKI, POW. ŚWIĘCIAŃSKI 
M-ko Hoduciszki, położone na wzgórzu 

prawego brzegu rzeki Komajki, łączy cztery 
główne trakty dróg kołowych. Targi odby- 
wają się wi dni czwartkowe, w którym to 
aniu skupia się dużo przybyłych  furmanek, 
nawet z odlegych miejscowości i targow sko 
w centrum miasteczka nie może zmieścić 
— przeto bywają załadowane furami ulice, 
uniemożliwiając przejazd przez miasteczko. 

Należy zaznączyć, iż m-ko  Hoduciszkł 
słynne jest z eksportu włókna nianego za- 
granicę i wobec tego z powyższym produk- 
tem przybywają podwody z oddalonych miej 
SCOWOŚCI. 

Po każdym odbytym targu m-ko tonęło 
w brudach, nieposadając samych niezbęd- 
nych. prysnitywnych urządzeń. 

Każdemu bywalcowi na owych targach 
nasuwała się błoga myśl o usun'ęciu targo- 

*wiska z centrum miasteczka, gdyż subtelność 
targowiska i brak urządzeń, surowo dawało 
się odczuć ludności, 

W roku 1924 na skutek prośby ludności, 
Rada Gminna w Hoduciszkach, mając włas- 
ny płac obszerny, równy, suchy, położony. 
przy ul. Postawskiej — uchwaliła przenieść 
targowisko z centrum na obrany plac, usu- 
wając tem z centrum m-ka brud i wszelkie 
braki. 

Jednak nieznana ludności dotychczas przy 
czyna, temu postępowi stanęła tamą i tar- 
gowisko pozostało w centrum m-ka. 

10 października 1931 roku na żądanie 
ludności, Rada Gminna w  Hoduc'szkach 
powtórnie uchwatła przenieść targowisko na 
obrany plac, a ludność tę uchwałę przyjęła 
z zadowoleniem, 

Należy spodziewać się, iż p. starosta w 
"Święcianach zrozumie niezbędność utrzyma- 
nia miasteczka wi należytej czystości i u- 
chwałę Rady Gminnej w Hoduciszkach za- 
twierdzi. 

Ludność czeka, aby to się jaknairychlej 
spełniło. Widz, 

wilcze zeby 
OŚWIADCZENIE 

W związku z odezwą, rozplakatowaną 
dnia 29 listopada 1931 roku, podpisaną 

prez Koło Medyków. Towarzystwo Akadem 
armaceut., „Lechja*, Koło Filologów, Koło 

Międzykorporacyjne, Konwent Batoria, Kor- 
poracja Polesia, Korporacja Leon'dania, Kor 
poracja Concordia, Korporacia Filomat'a ż 
Koło Połonistów, oraz memorjałem, wręczo 
nym władzom USB w Wilnie dn'a 28 Iisto- 
pada 1931 roku przez wyżej wymienione 
organizacje, jak również w związku z notat- 
ka p.t. „Przed otwarciem uniwersytetu, u- 
mieszczoną w jednodniówce „Głos na nie- 
dziełę** z dnia 29 fstopada 31 roku zarąd 
Kota Połonistów sł. USB. kierując się dobrem 
ogółu członków, oświadcza, iż podpisując 
powyższy memorjał w imien'u Kota Poloni- 
stów, działał bez uchwały walnego zebrania, 
lecz występował tylko jako zgromadzenie 
członków zarządu, zgadzających się perso- 
nalnie z dezyderatami, zawartemi w memo- 
rjale. częściowo przedrukowanym w ode- 
zwach. 

W .zwłązku z powyższem zarząd pro- 
stuje podpis, umieszczony w memorjale, ode 

_ zwach, oraz w jednodniówce. 
Za zarząd: 

-_ Sekretarz Prezes 
B. Bartoszewska. Stan. Stupkiewicz 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademi 
ków: podaje do wiadomości kolegów, któ- 
rzy w bieżącym roku wstąpli do SMA, że 
w dniach 2.12 br, o godzinie 7 wiecz,, a 3 
i 4,12, o godzinie 8 wieczorem, w lokalu 
SMA, ut'ca Wielka 64, odbędą się zebrania z 
następującemi referatami: 

1) Rożnica między SM Akad. a SM gim- 
nazjalną. 
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Mecz bokserski Wilno — Łotwa 
JAKI WYNIK: 

Wczorajszy mecz bokserski Łotwa — 
Wilno budzący od dłuższego czasu ogromne 
zainteresowanie odbył się przy  zapelnionej 
po brzegi małej salce Ośrodka W. F. 

Zanim przejdziemy do omówienia poszcze 
gólnych wałk poświęcimy kiłka słów organi 
zatorom i sędziom. Przedewszystkiem, nale 
żało postarać się o większy lokal, tak, aby 
wszyscy, kto tylko chciał, mógł zobaczyć 
mecz, a pozatem, należy raz na zawsze Za- 
przestać z dotychczasowym systemem ułat- 

wiania zawodnikom uzyskiwać zwycięstwa 
dla „naszych* barw. 

Przyznanie remisów w walkach: Anders- 
son — Łukmin i Lilenrum Wz 
mogło podpowiedzieć tylko zaślepienie klut 
we, czy źle zrozumiały patrjotyzm. Lepiej 

przegrać z honorem, niż tak wygrać. O „roz 

bieżności zdań sędziów puriktowych*, dzięki 
czemu walka została uznana za nierozstrzyg 
niętą też dałoby się dużo powiedzieć. 

No ale mniejsza z tem. Tak było zawsze 
'w Wilnie. Ci, co byli i obserwowali walki, 
mają swój © nich sąd. З 

Zaczęło się z pewnym opóźnieniem od 
prezetnacji zespołów, przyczem Komendant 

Ośrodka por. Herholdt przemówił do gości, 

wręczając im upominek w. postaci puharu. 
Za chwilę gong oznajmia rozpoczęcie 

stę pierwszej walki. 
SAY zza ża Miszkin i nasz fawo- 

ryt — maleńki Bagiński, znany nokauciarz. 
Kilka sekund ajęacgo  pozzamonka zee, 

si cios Bagińskiego i ysz łeży. Zry- 

ma aby 2 kilku sekundach Iežeč znow 

po drugim ciosie. Tuž następuje trzeci i no- 

kaut. Sala klaszcze, tupie, ryczy. Tryumia- 

tor pomaga wynosić swego przeciwnika. 

Doskonały kobser ten malec. Inteligent- 

ny, szybki, obdarzony ciosem jak piorun. 

Szkoda tylko, że małego wzrostu i... w Wil- 

nie. Zmanieruje się, boć przecie od starszych 

kolegów mało może się nauczyć. 

Waga kogucia: Bertin — Hrynce- 

'wicz. Brzydka, niepotrzebnie aż dwie run- 

dy trwająca masakra. Pokrwawiony Hrynce- 

wicz usżował wytrzymać przez trzy rundy 

szereg ciosów” przeciwnika, które „oszofomi- 

ły go zupełnie. Obowiązkiem sędziego bylo 

przerwać tę walkę wcześniej. Ostatecznie te 

chniczny K. O. w drugiej rundzie przerwał 

ja. 

ATASKAITA TD DIT TTYEENEKEOCA 

Radio wileńskie 

ŚRODA, DNIA 2 GRUDNIA 

11,58 Sygnał czasu z Warszawy. 

14,10 Program dzienny. 
14,15 Muzyka z płyt. 
15,15 Komunikaty z Warszawy. “o 

15,25 „Mała skrzyneczka" — listy dzieci 

omówi Ciocia Hala. : 
15,45 Koncert dla młodzieży (plyty). | 

_16,20 „Nielegalna prasa w b. Królestwie 
Pėlskem“ — odczyt z Warszawy wygłosi 
W. Malinowski. 

16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 
16,55 Lekcja angielskieko z Warszawy. 
17,10 Odczyt z Warszawy. s 
17,35 Koncert w wykonaniu  orkiest ry 

salonowej pod dyr. Wiktora Banaszewskie 

80, 

  

18,05 Recytacje w wykonaniu Michaliny 
Szpakiewiczowej, artystki dramatycznej — 
„Plon žycia““ Stanistawa Wyrzykowskiego. 

18,20 Recital špiewaczy Benjamino Gigli 

2) Rys historyczny SMA na USB. 
3) Tvp Sodalisa-akademika. 
Obecność wszystkich obowiązkowa! 
Goście mile widziani, ; 

NA FILMOWFJ TAŚMIE 
„ON ALBO JA“ 

„Casino“ 
Harry Peeż lubi sensacyjne przygody.— 

Tym razem „rozdwoił sę'* i wystąpił w roli 
księcia oraz 'międzynarodowego oszusta — 
włamywacza jednocześnie. Znany jest ten ki 
nowy trick sobowtórów, polegający na u- 
miejętnem sklejaniu dwu taśm i na ekra- 
nie wyglądający efektownie. w flmie Harry 
Peeła udał się doskonale. Pozornie bowiem 
łatwe do wykonania zdjęcia sobowtóra, wy- 
magają wieżkiej dokładności i wystudiowa—— 
nia najmniejszych ruchów, w przeciwnym 
bowiem razie widz odnosi wrażenie raczej 
komiczne, 

Film „On albo ja“ jest awanturniczą 
przygodą młodego księcia, który ma sobo- 
wtóra w osob'e sprytnego oszusta, i włamy 
wacza.: Przypadek styka ich ciągle ze sobą, 
z czego dla księcia wynikają rozmaite przy- 
krości z policja krym'nalną, a dla niebieskie 
go ptaszka świetne 'możliwości łatwej zdo 
byczy. — Zawła sytuacja wyjaśnia się dzię 
ki nowoczesnemu des ex machina — t zn. 
radjowemu głośnikowi. 

Po karkolomnym wyścigu po asfaltowej 
serpentynie szosy nadmorskiej na Riwierze, 
następuje niezbyt szczęśliwe i udane zakoń 
czenie. — Całość jednakże może wzbudzić 
zainteresowanie, zwłaszcza, że osoba głów= 
nego bohatera ma swoisty urok gentlema- 

  

„Kto był mordercą? 
— Ma tam czekać na niego spe- 

ojalny pociąg, do którego zaprosił 
nas wszystkich na balu maskowym, jak 
pewnie pamiętasz... Złapię go za sło- 
wa i wszyscy skorzysta my z jego lu 
ksusowego pociągu. 

— Dobrze, — zgodziłam się chęt- 
nie, — ty będziesz obserwować 
Eustachego, a ja Chichestera. Co zaš“ 
do pułkownika Rice'a.... 

Klara spojrzała na mnie ciekawie: 
— Czyż naprawdę  podejrzewasz 

go, Anno? 

— Podejrzewam wszystkich, wszy 
stkich bez wyjątku! 

— Pułkownik Rice jedzie również 
do Rodezji, — powiedziała w zamy - 
śleniu Klara. — dobrzeby było, gdy- 
by sir Eustachy zaprosił i jego rów- 
nież! 

— Możesz postarać się o to. Prze 
cież wszyscy robią to, co ty chcesz.! 

— Dziękuję za miłe słowa uzna- 
nia! 

Byłam zańadto podniecona, abym 

TEKSTAI S TNT NTT D r I оо 

sir 

(plyty). 
18,50 Chwitka strzelecka. 
19.00 „Powstanie 1931 roku na Żmujdzi” 

— odczyt wygłosi Witold Kiszkis. 
19,15 Dar gomyżskij arja z 

*„Rusałka” . 
19,40 Program na poniedziałek. 
19,45 Prasowy dziennik radjowy z War 

szawy. 
20,00 Feljeton muzyczny ze Lwowa. 
20,45 Kwadrans literacki z Warszawy. 
21,00 Koncert kameralny ze Lwowa, 
22,10 Muzyka (płyty) Utwory Straussa, 

Suppe i Abrahama. я 
22,30 Komunikaty z Warszawy. 
22,45 Muzyka lekka z płyt. 
23,00 Muzyka taneczna z płyt. 
23,00 Muzyka taneczna z Warszawy. 

opery 

WNWEBZEZWOROE TTW FRRRODZZTEW ATA 

na - sportowca o zacięciu nieco awantur- 
niczem. 

Film jest dźwiękowy, łecz synchronizacja 
nie zawsze wypadła zbyt świetnie. 

Natomiast melodje, jako takie, są dobra- 
ne doskonale i brzmią mile dla ucha. 

Największą niewątpliwie wartością filmu 
omawianego są doskonałe zdjęcia autenty- 
czne z Genui (dła ścisłości nałeży zazna 
czyć, iż błędnie w napisach nazwano śród 
ziemnomorski port wolski Genewą, która — 
jak dotychczas — nad morzem nie bywała!) 
— a także z wybrzeża morskiego. Montaż 
tych zdięć podróżniczych jakby je nazwać 
należało jest bez zarzutu, a i strona dźwię- 
kowa tu jedynie z całego obrazu wypełnia 
swoje zadanie. Tad. C. 

mogła zasńąć. Była to ostatnia noc na 
okręcie. Wyszłam na ciemny, pusty po 
kład. Zbliżała się północ. Oparłam się 
o balustradę. Okręt płynął szybko na 
południe, prując czarne fale morskie, 
Stałam nieruchomo, pogrążona w roz- 
myślaniach. 

Nagle instynktowny strach wskazał 
mi na zbliżające 
stwo. Nie nie słysząc, poczułam instyn 
ktownie zbliżanie się wroga, Za memi 
plecami prześlizgnął się cień. Nagle 
cień ten runął na mnie, dusząc mię sil 
nemi palcami za gardło. 

Nawpółprzytomna, broniłam się, 
kopiąc i drapiąc na chybił - trafił. Ru- 
chy napastnika krępowane były ko- 
niecznością zaciskania mi ust jedną rę 
ką. Gdyby udało mu się pochwycić 
mnie znienacka, zapewne udałoby się 
mu wyrzucić mnie do wody. 

Czułam. że słabnę. Mój wróg zau- 
ważył to również. Wysiłki jego po- 
dwoiły się. Wtem drugi cień podsko- 
czył do nas. Strasznem uderzeniem pie 
ści obalił mego wroga. Czując się wol 
na, cała drżąca oparłam się o balu- 
stradę. 

Wydawca Sfanieław Mackiewicz. 

się  niebezpieczeń- 

8:6, CZY 7:7? 

Hryncewicza nie wolno było narażać na 
szwank wystwiając do walki. Niech powa- 
li jeszcze w poduszkę trenirigową, niech się 

uczy. 
Jest to dobry materjał, ale surowy jesz- 

CZE, 
Waga piórkowa: Andersson — 

Łukmin. Łotysz jest cięższy, więc Wilno u- 
zyskuje dwa punkty walkowerem. Walka u- 
ważana jest jako spotkanie towarzyskie. 
Łukmin jak zawsze. Początkowo dzielna po- 
stawa, a potem chowanie głowy pod ramię 
przeciwnika, unikanie wałki. Wynik remiso- 
wy krzywdzi Anderssona. 

Waga lekka: Matison — Kompowski. 
Wbrew oczekiwaniu walka b. ciekawa, Kom 
powski nie uląki się ani sawy Matisona, ani 
jgo techniki i ciosów i przez pierwszą run- 
dę był zupełne równym przeciwnikiem. W 
polowie drugiej rundy zmuszony był skapi- 
tulowač po silnem uderzeniu w szczękę. Ła- 
dia walka i honorowa przegrana. Kompow- 
ski pozostawiź jaknajlepsze wrażenie choć 
przegrał. 

wagapółśred nia: Pozniakow — 
Pilnik, Wygrywa ulubieniec wileńskiej pubii- 
czności interesującej się boksem — Pilnik, 
zawodnik z temperamentem, ale bez techni- 

ki. Silne ale bezładne uderzenia zawsze po 
zwarciu i wytrzymała głowa, oto atuty Pil- 
nika. Pozniakow dużo lepszy technicznie. 

Waga średnia. Lilenrum — Wojtkie 
wicz. Wynik remisowy. Dlaczego? Wojtkie 
wicz w pierwszej rundzie szedł śmiało i ro- 
bił wrażenie, że wyzbył się swego systemu 

i będzie walczyć. Ucieszyła się galerja i ryk- 
nęla: „Wojtek gazu, Wojtek wykończ* — 
ale Wojtek nie wykończył i przez dwie run 
dy obejmował przeciwnika, chowając  gło- 
wę. * 
!Ву!, nieznacznie wprawdzie, ale gorszy i 

powinien byt przegrać. Tego zdania była i 
większość widzów, nawet zagorzali zwolen- 
nicy „Wojtka”. 
Waga półciężka: Zarzecki — Lu- 

bard. Wynik remisowy i znów krzywdzący 
gości. Lubard, zrezygnował w pierwszej run 
dzie, coś ttomaczył sędziemu, miał minę zde- 
sperowaną, zbolałą, miało się wrażenie, że 
da za wygranę. Kibice klubowi nie dopuścili 
do tego. Powstała wrzawa: Żorż (piszę tak 
jak się wymawia) trzy proste.,. Żorż zazłuj 
się na niego, Żorż w lewe oko. 

Obudził się lew w bokserze i wytrwał. 
Walił iapami, jak cepem, po gospodarski, zza 
ucha, odpoczywał w zwarciach i znów wa- 
1. „Zarobd““ jeden punkt i syt sławy po- 
szedł do szatni. 

Słaby to tryumf zdobyty takimi punkta- 
mż i słaba nauka dla adeptów. 

W rezultacie mecz wygrano (6:8), jak 
twierdzili jedni, a zremisowano (7:7), jak 
przekonywali drudzy — i ci, i tamci bez 
zbytniej pewności. 

Po skończonych walkach Lilenrum i Wojt 
kiewicz otrzymali upominki za „najcięższą i 
najładniejszą walkę'. I tu orzeczenie sędziów, 
naszem zdaniem, mylne, Najładniejszą walkę 
pokazał nam Matison, no i nasz benjaminek 
Bagiński. Szczytem marzeń boksera, to K.0. 
w pierwszej rundzie, a tego on dokonał. 

Najcięższy mecz miał Hryncewicz, wy- 
starczyło na niego spojrzeć, aby się o tem 
przekonać. Szkoda chłopca. 

Sędziował na ringu p. Kłoczkowski. 
Fragmenty meczu transmitowane były 

przez radio: nadawali pp. ]. Nieciecki i Le- 
won, (t) 

OSTATNIE NOWINY SPORTOWE 

Należy zacząć od zwycięstwa polskich 
hokeistów w Berlinie: 

„Wzmocniona* drużyna stołecznej Legji 
w spotkaniu z silnym zespołem niemieckim 
„Brandenburski Klub Lyžwiarski“ zwycięży 
la w stosunku 6 : 0. 

W drugim dniu s'Iniejszy niemiecki ze- 
spół przegrał 1 : 0. Sukces duży, jeśli się 
weźmie pod uwagę, że zawodnicy nasi tre- 
nowali bardzo mało. 

Drugie w pierwszym dniu spotkanie dru- 
żyn: Angielskiego T-wa Hokeia j Berlińskie 
go Klubu Łyżwiarskiego zakończyło się zwy 
cęstwem Niemców w stosunku 3 : 2. 

Śląsk polski zremisował w spotkaniu ho- 
kejowem ze Śląskiem niemieckim 1 : 1. 

W piłce nożnej odbyły siz ostatne snot- 
kania ligowe. Ostatecznie Garbarnia zdoby- 
ła tytuł mistrza, a Wisła — wicemstrza. 
Pogoń lwowska spadła na czwarte miejsce, 
za Legją warszawską. Wyniki ostatnich 
spotkań bvty następujące: Wisła — Garbar 
nia — 3:2, (ten wyn'k wysunął Wisłę na 
drugie miejsce), Czarni (Lwów) — Craco- 
via — 2:0; Legia — Pogoń — 2:1; Ruch 
(Śląsk) — Warszawianka — 2:1. Pozatem 
ze spotkań towarzyskich należy zanotować 
klęskę Warty poznańskiej z b-klasowa dru 
żyną „Liga”. Wynk -- 6:1., mimo że War 
ta/ grała z pełną Fnią ataku, 

Z nowin bokserskich ' należy podać, — 
(prócz wwniku Łotwa — Makabi' warszaw- 
ska — 6:8), wynik walki dwóch olbrzymów: 
Wocha Carnery (waga 273 funty) i argen 
tuńczyka Camvolo (231 f.). Carnera w dru 
giej rundzie znokautował zbyt lekkiego orze 
ciwnika. (t). 

Mój zbawca zwrócił się do mnie: 
— Czy pani jest ranna? ‘ 
W głosie jego, zachrypniętym ze 

wściekłości, dźwięczała nuta groźby, 
zwróconej ku temu, kto mnie skrzyw- 
dził. Ale zanim się odezwał, już-go po 
znałam. Był to mój nieznajomy 
człowiek z dużą blizną na twarzy. 

Po. krótkiej chwili mój wróg ze- 
rwał się na nogi. Błyskawicznym ruc- 
chem rzucił się ku ucieczce. Riborne, 
klnąc głośno, puścił się w pogoń. Ma- 
chinalnie śledziłam tę pogoń, wciąż je 
Szcze nie zdając sobie sprawy z tego, 
co zaszło . Bezwiednie pobiegłam za 
nimi i zatrzymałam się przy wejściu 
do salonu. Na progu leżał jakiś czło- 
wiek. Riborne pochylił się nad nim. 

— Czy pan jego znowu uderzył? 
-—zapytałam szeptem. 

— Nie, nie potrzebowałem tego ro 
bić. Znalazłem go tutaj, na progu. 
Pewnie uderzył się w biegu o odrzwia 
Chce zobaczyć, kto ta jest? 

Riborne. zapalił zapałkę. Oboje wy 
daliśmy okrzyk zdumienia: przed na- 
mi leżał Pedgett. 

Odkrycie to zmieszało najwyraź- 

ŁO Ww G 

  

KINO 

MIEJSKIE 
ЗАБА MIEJSKA 

Dstrabrazsko 3 

Od poniedzi.łku 30 b. m. godz. 4, 6, 8i 10. 

PŁŁOTA DZIEWUSZKAĆ 
Nad program: „Nasza Praca na morzu* cz. l i II oraz tygodnik PAT. 

Koncert. orkiestra pod batutą p. M. Sainicklego, Ceny Miejsc balkon 30 parter 60. Kzsa <zyuna odg. 3.30do 10 w 
Dla młodzieży dozwolone, 

  

Dźwiękowy 
KINO-TEATE 

„A ELIO $“ 
*| WILEŃSKA 34, 

Tel. 926. 

Dziś! Genjelna 
gwiazda egzotyczna Anna May Wong ; 
Tragiczna pieśń mił Ści egzotycznej kochanki rosyjskiego cficera. Realizacja słynnego reżysera Ryszarda Heichberga 
Przecudne picsevki. Egzotyczna muzyka. Teńce rosyiskie. Pocz. o godz 4,6 611015. Na l-szy seans ceny zniżone. 

Wkrótce przebój s'zonu: Tajemnica Cytadeli Warszaws+iej w g powieś.i Gabrieli Zapolskiej 

słynnym rekordowym 
cyfilmie dźwiękowym HMAl TANG 

  

Dźwięzowe kino 

„KOŁLYWOODD: 
Mickiewicza 72. 

tel, 15-28   grą i wystawą. 
W rol. gł. Królewska para kochanków 

* POWRÓT DO ŻYCIA 
Janet Gaynor i Charles Farrel 

Nad program: Kro ika M rza Polskiego oraz 

oszałami:, zachwyca i 
olśniewa widza tematem, 

atrskcje dźwiękowe, 
Na 1-szy seans ceny od60 gr. Pocz o g 4, 6. 8 1 10.30 w dnie świąt, og. 2-ej 

  

pŹźwiĘKOWA KIRO 

Ca/INS 
WIELKA 47. tai. 15-41 

Dz.5 Wieiki rewelacyjuy dźwiękowie I 

„OCR ALBO 
e rol. gł: Harry Plei I e duonai Film ten 

ilm, któ y niemiał w erzes «i równego sobie. Pocz.o g. 4,6,8 i 1030, w d i 
Nad prcgram: Dodatek dźwiękowy. - 4 ь ь Ele A SE 

jest to arcyprzebojowa 
A awantura sensac,-erotyczna 

jest nsjwspanialszą kreacją Harry / Piela 

Na pierwszy Seans ceny zniżone 

  

  

  

  

Dźwiękowy Dziś! Rekordowa operetka komiczna 

Kino-Teatr e DNI ZCZĘ € Ą** 
£6 Arcypikantny film, rozgrywający się na tle życia Paryża i przepięknej Wenecji. W rolach gl Rogen Treville 

danina Guise oraz wspaniały tenor op”ry „Metropolitsin House* w New-Jorku Joseph Smith. Nad program: 
33 1. Wielka 42. Dodatek dźwiękowy F xa i dodatek Pathe. Uwaga: Prosimy zwrócić uwsgę na nasze aparaty 0% iekowe „Klang- ul. Wielka 42. fifn" (A. E. G), «tóre przewyższają wszelką inną aparaturę swym natu alrymi Łg duym dźwiękiem. 

Pocsatek o g dz. 4-ej, w dnie Śsiąte zn” o godz 2 ei, Ceny od du gr, 

Dźwiękowy ° Dziś! Najnowsze i największe 100 proc. dźwiękowe arcy dzieło po raz pierwszy w Wilnie p. t. 

Kino-Teatr NOC $ZA ŁU zo: PCI mił „ F'xa) przepiękna operetka filmowa w 10 akt. 
a я rol. gł. słodka i urocza Janet Gzynor, 100 proc. mężczyz: 

„STYLOWY Farell, Mc. Donald i Edmund Love. Nad program Najnowsza sensacja p.t kaj g idos 
Wielka 36 dramat w 8 ast. W relach głównych Tim Mc Coy i Ailene Koy.     

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Z dnia 1 grudnia 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: ы 

Dolary 8,88 i pół — 8,90 i pół — 8,86 i 

6. 
P Belgja 123,95 — 124,26 — 123,64. 
Gdańsk 173,65 — 174,08 — 173,22. 

Holandja 359,00 — 359,90 — 358,10. 
Londyn 29,20 — 29,00 — 29,08 — 28,92. 
Nowy York 8,921 — 8,941 — 8,901. 
Nowy York kabel 8.928 — 8 948 — 8,908. 
Paryż 34,91 — 35,00 — 34,82. 
Praga 26,42 — 26,48 — 26,36. 
Szwajcarja 173,34 — 173,77 — 172,91. 
Berlin w obrotach pryw. 211,25. 

PAPIERY PROCENTOWE 
3 proc. pożyczka budowlana 31,50; 4 

proc. inwestycyjna 79,75; 4 proc. dolarowa 
42,25; 7 proc. stabilizacyjna 57,50 — 56,25— 

56.50; 8 proc. L. Z. BGK i BR, obligacje 
BGK 94; te same 7 proc. 83,25; 8 proc. obli 
gacje bud. BGK 93; 4 i pół proc. L. Z, ziem 
skie 41,25; 8 proc. warszawsk'e 64 — 65; 8 

proc. Łodzi 62; 8 proc. Kielc 54,25. 
AKCJE: 

B. Polski 107,50; B. Handloyw w War- 
szawie 85,00; Sole Potasowe 92; Lilpop 
12,50; Haberbusch 50. 
o w obrotach prywi. 8,88. Rubel złoży 

491. 
Požyczki polskie w Nowym Yorku: Do- 

larowa 58,50, Dillonowska 59, Stabilizacyj- 
na 55 i pięć ósmych — 55 ; siedem ósmych. 
Warszawska 41. Śląska 41. 

ODWOŁANIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 6 

rewiru, niniejszem odwcłuje ogłoszenie o li- 
cytacji mienia ruchomego, składającegc się 

z 15 szt koszu! męskich jedwabnych, osza 

  

09 19 złotych 
kostjumy narciarskie treningowe są już do 
nabycia w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9, tel. 

  

  

AA 

Do sprzedania 
umeblowanie pok: ju ja- 
dalaego, biurko, łóżka, 
szała, rowery damski i 
męski, radjo 5 lampko- 
we, aparat anodowy, 
głosnik  Filipsa. Ko- 
stjumy i palta męskie, 
kwiaty duże i różne 
rzeczy gospodarstwa 

   

6-46. 

  

do :o „  Zwierzy- 

ли niec Dzielna 30 muj, 
od 12 — 6. 

SROSISELDREE NoE 
I LEKAPZE| Fortepian 

dr. Kenigsberg 
horoby skórne, wene- 

cyc: ne I moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 
tel, 10-90, 

Od 9—12 1 4—8 

DOKTOR 

A. Cymbler 
Choroby weneryczne. 

AKUSZERKA skórne i narządu mo. 
ŚMIAŁOWSKA czowego. Mickiewicza 

przeprowadziła się ml. 12, róg Tatarskiej przyj- 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- muje 9—2 i 5—8. 
binet kosmetyczny, u* Tel 15-64. 
suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw- 
ki, kurzajki, wypadanie 

włosów 

abinet 

i AKUSZERKI 

  

> „wa JMasaże:: 
ręczne, wibracyjne i pla- 

styczne. Epllacje. 

LINOTYP 
chcemy nabyć, 

Chętnie używany, lecz w dobrym 

stanie Wiadomość w Administracji 

„SLOWA“ 

12, 3 

mały, krzyżowany, zna- 
nej zag. firmy w naj- 
epszym stanie okazyj- 
nie b, tanio do sprze- 
dania, Zawalna 30, m. 5 

  

  

Doskonały 
znawca angielskiego u- 
dziela lekcji przystęp- 

LOKALE 

nie. Rucfński.. Sniadec- | 
2 mieszkania 

i 4 pokoi ze 
wszelkiemi wygodami 

ikich 87, 18—17. 

Dwór wiejski. 

  

nowoczesnemi, wanna Przyjmie kilka osób z 
па miejscu do wyna-całodziennem dobrem 
jęcia. Wilno, ul. Sło- utrzymaniem 100 zł. 
wackiego 17. miesięcznie. Poczta, 
—. —- koŚcIÓł o 3 kl. Adres 

Duży ładny w Redakcji. 
  

    4 

cowanych na sumę zł. 450, należącego do p. 

Józeła Kłodeckieg , kióra tó licytacja rzeko= 
mo ma s'ę odbyć w dniu 4 grudnia 1931 r. 

pokój do wynajęcia z > 
używ. ku hni i wygo- Zdolna 
dami. w itoldowa 7 m 1. bjeliźniarka przyjmuje 

Kosmetyki 

Ar 

[ KOSMETYKA d. meu Cedi6 
Ogłoszenie o licytacji mylnie zostało wydru- 

kowane. 
Komornik Sądowy (—) Wł (Cichoń. 

nowoczesne 

pierwszorzęd 

nej jakości 

Ceny zniżone 
poleca firma 

  

BROKISŁAW. ŁOGUCIERŚKI 
Wilno ul. Wileńska 23 

  

J. Hryniewiczowej. 

al. WIELKA Mk 18 m.9. GABINET zamówienia,  Wykony- 
Pokój 1 lub 2 wa hafty, modne siatki 

  

Racjonalne] J ; ‚ Przyj.wg. 10-11 4-7 ewentualnie trzy z bal-i wsze kie ręczne robo= 
kosmetyki w. z. p. m 96, konem, jasne, ciepłe zty. Ceny nizkie, Wy- 

teczniczej wygudami konaaie stsranne. Kal- 
WILNO, Of arna 4 m. 3 waryjska 12 m. 34 w 

Mieklewicza 31—4 Bo 0 .oapy Pokój | podwórzu. 
kobi 

Urodęg=:;;. Kuma +: ой, e, dosko- zience, dla pań, parter, 
nali, odbił USUWA = - Zygmuntowska 20 m. 1 ZGUBY 

jej skazy i braki, Masaż Do samotnego 
kosmetyczny twar y. poszukiwana jest słu- 

Masaż ciała, elektrycz- 2408 Z dob ą znajo- 
ny, wyszczuplający (pa- 

nie). ank: SC 
na* według proł. Spuh- No 
la. Wypadanie włosów, Wdowa 
łupież. Indywidualne inteligentna, d ielra i 
dobieranie kosmetyków solidna poszukuje ‚ га- 
do każdej cery. Ost.t- jęcia jako dama do to- b, Jckale PKU. nadają 

w ce się także na miesz- 
Oterty w Administracji kania przy ul. Jxóba U. S. B. w Wilnie wy- 

Jasińskiego 18 (nieda: dany na imię Stefana 

nie zdobycie kosmety» warzystwa, 
ki racjonalnej. 

Codziennie od g. 10—8 
W. Z. P. 43. 

* pod „Wdowa*. 

  

Akumuletory, baterje anadowe 
i radjosprzęt za gotówkę 
najtaniej w firmie 

MICHAŁ GIRDA 
Zamkowa 20, el. 16 28 

Ładowanie, zmiana na aowe, wypożycza- 
nie i naprawa akum'latorów — reperacja 

słuch wek, 

niej Riborne'a. 
— Pedgett? — mruknął do siebie, 

— Mój Boże, Pedgett?! 
— Pana to dziwi? 
— A panią nie Czy pani poznała 

go, gdy napadł na panią? 
— Nie, było zbyt ciemno. -Cho- 

ciaż nie poznałam go, nie jestem wca 
le zdziwiona. 

Zmierzył mnie podejrzliwem spoj- 
rzeniem: 

— Proszę powiedzieć, poco się pa 
ni miesza w tę sprawę? Co wreszcie, 
udało się pani dowiedzieć?, 

— O, ja wiele rzeczy wiem. pa- 
nie... hm... Łukaszu! 

Schwycit moją rękę i šcisnąt tak 
silnie, že krzyknęlam przestraszona. 

— Skąd pani dowiedziała się O 
tym człowieku? — zapytał ze wściek- 
łością. 

— Nie podoba się panu to nazwi- 

sko? — odpowiedziałam złośliwie .— 
Czy wolałby pan być nazywanym 
„Człowiekiem w  bronzowem  ubra- 
niu“? 

Zdumiony, puścił moją dłoń i cóf- 
nał się. 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo. 

  

FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

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

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

Jadalnie, sypialnie, salon, gabinety, 
tóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo- 
we it. p. Dogodne warunki 1 na raty. 

— Czy pani jest kobietą, czy cza- 
rownicą? 

— Tylko przyjaciółką pana. Propo 
nowałam już raz panu swoją pomoc. 
Teraz powt arzam ponownie. Chce pan 

przyjąć ją? ` 
— Nie! Nie chcę mieć do czynie- 

nia z kobietami! 
Znów wstą pił we mnie duch du- 

my i samochwalstwa. 
— Czy pan nie zdaje sobie spra- 

wy z tego, że los pana jest w moich 
rękach? — powiedziałam — jedno 
słowo szepnięte kapitanowi i pan... 

— Proszę, może pani rozmawiać o 
czem się jej podoba z kapitanem! — 
przerwał mi i zmieniając głos, pochy- 
lił ku mnie swą zmienioną gniewem 
twarz. — A pani nie wie, że jest w 
moich rękach? Wystarczy, żebym pa- 
nią wziął za gardło, ot tak... Co bę- 
dzie, jeśli zaduszę panią i rzucę wielo- 
rybom? ! 

Nie odpowiedzialam nic, tylko ro- 
zešmialam się. 

Czułam jednak, że zawisło nade 
mną poważne niebezpieczeństwo. On 
nienawidził mnie w tej chwili -czysto 

mością kuchni. Słucka 1ока! 3 pokojowy na 
17 m. l, od 3—5p.poł, Zwierzyńcu, z wsgo- 

= = dami i elektrycznością. H+ 

ее leko Sądu Okręgowe. Pilchowskiego, 
go), dow, się: Trocka 

4, m. 1. 

Od 3 do 5 p.p. 

Do wynajęcia ‚ 
mas Unieważnia się 

EA legitymację 
S. B. z r. 1930—31 

Moniuszki 19m.3, *ydauą na imię Anto- 
mn MIEZG Rudzińskiego za 

Do wynajęcia Nr. 3898. 
  

Zgublony indeks 

unie- 
ważnia się, 

    

Zgubiono 
28.X! rano między ul: 
xielką a Kcńską pod- 

   
    

        

KUPNO 
różny skórzany 26 

ISPRZEDAŽ sakwojarz z pan I 
EET mi Ucyciwego znalaz- 

cę p'os/ę ty ko o zwrot 
Fortepjan sakwojarza za wyna 

do sprzedania, ul Sie-grodzeniem. Zarzecze 
rakowskiego 21—3. 14, wł.ścicielce domu. 

  

zwierzęcą, nieposkromioną 
ścią. Tej chwili nie oddałabym za żad 
ne skarby świata. 

Z wybuchem śmiechu puścił moje 
gardło i zapytał twardo: s 

— A jak się pani nazywa? 
— Anna Beddingfeld. 
— Pani nie boi się niczego, Anno 

nogą nieru- | Beddingfeld (odepchnął 
chome ciało Pedgetta) — Co z nim 
zrobimy? Wyrzucić go do wody? — 
zapytał niedbale. 

— jak się panu podoba, — odpo- 
wiedziałam tym samym tonem. 

— Zachwyca mnie pani okrucień- 
stwo, miss Beddingfeld. Ale zostawi- 
my go tutaj, dopóki nie odzyska przy 
tomności. Rana jego nie jest poważna. 

— Nie ma pan odwagi popełnić 
drugi raz morderstwa? 

— Drugie morderstwo? 
— Pan zabił kobietę w Marlow, 

odpowiedziałam _ spokojnie, śledząc 
wrażenie, jakie wywrą moje słowa. 

Twarz Riborne'a pociemniała. Na 
chwilę, zdawało się, zapomniał a mnie. 

— Mogłem ją zabić. O, dałbym 
dużo za to.... 

T T TL L ET ONZ ii ii ii iii iii 0 
> Reaktor w. z Witold Тайлетуй ki. 

« 

nienawi- 

  

| 

 


