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_ "skich, musimy uwłiżać, wdłuż jakiej na- temu Cin-Czao rozwijać 
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_' stopada pisaliśmy: „Jeśli chcemy do- Stacji Szanhajkuan, która jest granicą 
Mandżurji. W tym Cin-Czao Chińczycy 
zaczynali koncentrować swe wojska 
obronne i Japończycy zaczęli przeciw 

operacje. 
rodowości drogi żelaznej te wojska się Jednocześnie wybuchły wałki w Tien- 

ją” żej zami Tsinie, to jest w mieście położonem je- posuwają*. Powyżej zamieszczamy „ 10 Jest у Į 

mapę, która różnemi kreskami oznacza SZCZE bardziej na południowy-zachód. 
- a; „./.. Na naszej mapce znajdziemy  Tien- 

koleje przebiegające RAY Mandżurję, Tsin, za Szanhajkuanem i niedaleko Pe 
a więc koleje japońskie, sowieckie, kinu. Istotnie Tien-Tsin nie jest bardziej 
chińskie, chińsko-japońskie i chińsko- odległy od Pekinu, niż Lida od Wilna. 

angielskie. Czytelnik nie powinien od- Czytelnikowi znajdującemu się w wie- 

rywać oczu od tej mapki jeśli chce KU e służymy  informacja- 
alias . : _ mi, że Szunhajkuan to nie to samo, a 

sledzić WO ы Ра'е“”" Wscho raczej zupełnie co innego niż Szanchaj, 
dzie. Od piątku 27 listopada główne żę od Szanhajkuan biegnie wgłąb Chin 
zainteresowanie przenosi się z Man- „wielki mur chiński”, czyli największa 
dżurji północnej do Cin-czao i Tien- budowla na globie, jedyne dzieło rąk 
Tsinu. Dotychczas akcja Japończyków ludzkich, które można widzieć nawet 
ozwiiaia si dł aleje schikeko->” księżyca. Po tei praktycznej wska- 
POZIE EA UCRĄSKO- zówce: dla tych, którzy będąc na księ- 
japońskiej Sypingaj-Anganci (na na- życy chcieliby sie trochę na ziemi zor- 
szej mapie krzyżyki mające oznaczać jentować_przypomnimy jeszcze, że Pe 
japońskość tej kolei tak są niewyraź- kin, który za naszych czasów był sto- 
ne, że czytelnik może łatwo pomylić licą Chin, dziś już tą stolicą nie jest, 
się i myśleć, że chodzi tu a kolej chiń- = LEE Lis kra] 4 = 

ngielską, otóż zwracamy uwagę, Są, 7 E ais TS sko-angielską, LA 8© rządu, po-drugie to co się rządem chiń- 
że jest to kolej chińsko-japońska). An- skim nazywa, przebywa w Nankinie. 
ganci jest ta stacja kolejowa niedale- Tien-Tsin jest więc położony za mu- 

ko Cicikaru, które miasto przecina ko- rem chińskim, styłu za Cin-Czao. Jest 
lej sowiecka, Od Anganci rozpoczyna tam koncesja japońska, na którą we- 

się kolej chińska do Koszanu, wzdłuż dług wersji japońskiej napadli Chińczy- 
której Japończycy także operowali. Tu- cy. Chińczycy oczywiście twierdzą, że 

« taj w j Mandżurji walczą Ja- to Japończycy sami rozpoczęli kroki 
ńczycy z armi czytaj tłumem Zaczepne, aby pod tym pretekstem 

Sai Hadżi) a Ma, tutaj nasłać wojska z Japonji i brać wojska 
w północnej Mandżurji rodziły się chińskie we dwa fronty. SR 

wszystkie plotki o przygotowywaniu Tyle o strategicznem położeniu na 
przez Japańczyków wojsk „białej gwar- Dalekim Wschodzie. Jeśli chodzi o po- 
dji* rosyjskiej, o możliwościach kon- łożenie polityczne, to przez te kilka dni 
fliktu z Sowietami. Tutaj rozwijała się nic się nie zmieniło, Sowiety nadal ży- 
akcja zawładnięcia przez Japończyków czą sobie neutralności, a nawet z 
Mandżurją północną. tryumtem ogłaszają, że właśnie teraz 

Jak powiedzieliśy od piątku uwa- podpisali traktat z Japonją a wzajem- 

brze zorjentować się w wypadkach, to 

śledząc ruchy wojsk japońskich i chiń- 

gę naszą przykuwa raczej Cin-Czao. nem dostarczaniu sobie posyłek pocz- 
Czytelnika musimy w tem miejscu raz towych. Nawet propozycje: „weźcie 
jeszcze przeprosić i wskazać mu, że sobie Mandżurję południową, a nam 
na naszej mapce te Cin-Czao napisane zostawcie północną* — znikły. na ra- 

jest bardzo niewyrażnie na linji kolei zie ze szpalt gazet sowieckich, .a po- 
_ <chińsko - angielskiej, która biegnie od wtarzają się tylko zaklęcia: „nie @а- 
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rzyć w tem miejscu dziennik z 1903 r. 
starego  Kuropatkina, późniejszego 
głównodowodzącego — па Dalekim 
Wschodzie i przeczytać, jak chciał on 
gdy był ministrem wojny ofiarować Ja- 
ponji Koreję, aby dla Rosji zachować 
południową Mandżurję. W ciągu tych 
lat 27 jakież cofnięcie się Rosji, jakież 

postępy Japonji! 
Liga Narodów jest dła nas zawsze 

tylko projekcją trzech mocarstw, pseu- 
donimem współpracy politycznej Fran- 
cji, Angiji i Niemiec. Ale są ludzie, któ- 
rzy wierzą i chcą wierzyć, że Liga Na- 
rodów to samodzielne państwo, a przy- 
najmniej samodzielna siła polityczna. 
Ci ludzie są bardza zmartwieni, że Li- 
ga Narodów kompromituje się i goto- 
wi są nawet oburzać się na nią. — My 
się nie oburzamy, draźni nas hipokry- 
zja Ligi Narodów, lecz nie fakt zrozu- 
miały dla wszystkich, że anarchicznych 
Chin przed energiczną Japonją nie ma- 
ja zamiaru bronić ani Anglja, ani Fran- 
cja, ani Niemcy. 

Oczywiście humorysta polityczny 
będzie się napawał ciągłem sprawdza- 
niem przez Ligę Narodów, czy 
na Dalekim Wschodzie jest woj- 
na, czy nie ma wojny. Armje ma- 
szerują, samoloty rzucają bomby, dzia- 
ła huczą, setki zabitych i rannych, mia- 
sta przechodzą z rąk do rąk, a Liga 
Narodów męczy się niepewnością, czy 
aby tam niema wojny. Przypomina to 
znaną anegdotę o małżonku, który mó- 
wił: „najgorsza ta niepewność...* Ale 

to są już rzeczy, jak powiedzieliśmy 
należące do humorystyki, nie do poli- 
tyki. Politycznie nie zapominajmy, że 
Liga Narodów to pseudonim współpra- 
cy Francji, Anglji i Niemiec, Cat. 

WOJ. KIRTIKLISu PREZYDENTA 
PAŃSTWA 

WARSZAWA. PAT. Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął. w dniu 2 
grudnia przed południem nowomiano- 

  

wanego wojewodę pomorskiego .p. 
Kirtiklisa. 

— 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 

  

      
   

NIB — Bufet Kolejowy. 

CZE — ul Szeptyciiego 

IWIENIEC — Sklep 
KLECK — Sklep „jedność”, 
LiDA — ul. Suwalska 13 — $, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgamia T.wa „Rtuch'”. 

INY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na + 
m Kronika reklamowa miłimetr zu ane az 50 gr. 

jezne proc. 
4d miejsca. Terminy druku mogą być 

Utworzenie neutralnej 
strefy 

Wojska chińskie wycofują się 
poza Wielki Mur 

TOKJO. PAT. — Oiicjalnie donoszą 

w sprawie utworzenia neutralnej strefy, 

że nietylko wojska chińskie powinny 

wycofać się poza Wielki Mur Chiński, 

lecz ponadto rząd Czang-Sue-Lianga 

winien również wycofać się z Czin- 

Czou. Japonia proponuje, ażeby kon- 

trolę nad neutralną strefą objął nieza- 

ležny rząd w Mukdenie. 

Projekt rezolucji Rady Ligi 

PARYŻ. PAT. — Rada Ligi Narodów za 
aprobowała projekt rezolucji, opracowany i 
przyjęty przez komitet redakcyjny. Po każ- 
dym paragrafie rezolucji następuje komen- 
tarz, napisany przez przewodniczącego Rady, 
a zaaprobowany uprzednio przez Radę Ligi. 

Tekst rezolucji potwierdza moc obowią- 
zującą rezolucji Rady Ligi z dnia 30' wrze- 
šnia r. b. i żąda, aby Chiny i Japonja przed 
sięwzięły odpowiednie kroki,  umożliwiają- 
ce wycofanie w krótkim czasie wojsk japoń- 
skich z terenu okupacji. 

Rezolucja postanawia, że komitet  stu- 
djów Dalekiego Wschodu będzie składać się 
z 5 członków. Chiny i Japonja będą w nim 
reprezentowane przez jednego asesora ze 
stron obu. Komisja ta będzie miała о 
w każdej chwili przedstawić Radzie Ligi 
swój raport, o ile będzie uważała, że która- 
kolwiek ze stron naruszyła przyjęte zobowią- 
zania. Przewodniczący Rady Ligi ma pra- 

„wo zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady 
Ligi w każdej chwili. 

W komentarzach do rezolucji Briand pod- 
kreśla, że Liga przywiązuje jak największe 
znaczenie do wycofania wojsk japońskich, 
z drugiej zaś strony czyni aluzję do koniecz- 
ności zapewnienia ładu i spokoju i zwalcza- 
nia bandytyzmu, Nie wymienia jednakże, 
kto winien dbać o to. Całość rezolucji będzie 
przyjęta przez Radę Ligi jednomyślnie. 

  

Przywódcy Centro! 
WARSZAWA, 2.12 (tel, własny). — Od 

rana Sąd przesłuchuje posła Czapińskiego z 
PPS. Czapiński posłuje od 18 lat, 

Adw. Berenson: — Czy Pan 
tzw, „czarną broszurę”? 

Świadek: — Znam. jest to bruszura, 
zawierająca  intehpelację wniesioną przeze- 
mnie w Sejmie 'w związku z Brześciem, pi- 
sana jest w trzech językach i zaopatrzona w 
krótki wstęp pióra Venderwełde, znanego 
socjalisty. 

Adw. Berenson: — Czy ten wstęp 
pisany przez Vanderwelde, jest wymierzony 
przeciwko Państwu Polskiemu, czy też prze- 
ciwko rządowi polskiemu. 

Świadek: Nie znam żadnych wystą- 
pień Vanderwelde przeciwko Państwu pol- 
skiemu. Vanderwelde protestował tylko prze 
ciwko stosunkom panującym w Polsce. Te- 

zna 

‚ ЯЕ Księgarnia Twa tony ; 

į DAĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K Mialinowsiic70, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy й 

ч GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRUDNO -—- Księgarnia T-wa „Ruch“, | 
WBORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

tytoniowy — 5. Z 
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NIEŚWIEŻ — si 

— A. Łaszik. 

wieczyśskć ST. SWIECIANY 

WARSZAWA — 

ronie i 
50 gr. W pozer 

tabelaryaane o BO proa 

NOWOGRÓDEER . 
N. ŚWIĘCIANY — 
USZMIANA -— Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIRSK — Księgaruia Polską — St Bednarski. 
POSTAWY — Mnięgarnia Polskiej Macierzy Szk0l14 ла 
STOŁFCE -—- Księgammia Towa_ „Ruch. 
SŁONIM — Księgarnia D, Lubowskiego. wl. Mi 

WILEJKA POWIATOWĄ -— ui, Mickiewicz: 

Ratnazowa —- Nsięgarnia Jaźwiózkiego. ' 
— Kiosk St Mičhaiskiego. 

Ksiegarnia T-wa „Ruek“. 
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3-ej gr. 40. Ba tekstem 15 gr. Komunikaty viać 
pó, ir e braz z PA o haj proc. za 
dreżej Administracja przyjmuje zastrzeżeń в0 

Na testargzzale kumeru dewodowego 20 gr 

ZBLIŻENIE POLSKO - JUGOSŁOWIAŃSKIE 
MINISTER MARINKOVIC W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — Dzisiaj rano przy 
był do Warszawy minister spraw zagranicz- 
nych Marinkowic w towarzystwie małżonki, 
dyrektora departamentu politycznego jugo- 
słowiańskiego ministerstwa spraw zagranicz 
nych p. Corovica, wraz z p. min. Marinkovi- 
cem przybył również do Warszawy poseł 
polski w Białogrodzie p. Gunther. Od grani- 
cy polskiej towarzyszyli p. ministrowi poseł 
nadzwyczajny i minister pełnomocny  Jugo- 
sławji w Warszawie p. Lazarevic oraz rad- 

UMOWY PÓLSKO - 
WARSZAWA. PAT. W dniu 2.XII 

o godzinie 12 min. 30 w  Minister- 
stwie Spraw Zagranicznych odbyło 
się podpisanie porozumienia między 
Polską a Jugosławią so stosunkach 
naukowych, szkolnych i artystycznych. 
Powyższe porozumienie podpisali ze 
strony Polski p. minister spraw za- 
granicznych August Zaleski i p. mini- 

ca ministerstwa spraw zagranicznych p. So- 
śnicki. 

Na dworcu głównym, udekorowanym 
chorągwiami o barwach jugosłowiańskiech i 
polskich, zgromadzili się na powitanie go- 
ścia m. im. p min. Zaleski z malżonką, wyż- 
si urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicz- 
nych, z p. min. Schaetziem, min. Szumła- 
kowskim i dyrektorem protokółu dyploma- 
tycznego p Romerem na czele. в 

JUGOSEOWIANSKIE 
ster wyznań religijnych i ošwiecenia 
publicznego Janusz Jędrzejewicz, ze 
strony zaś Jugosławji—Wojsław Ma- 
rinkovic, minister spraw zagranicz- 
nych królestwa Jugosławji. Następnie 
dokonano wymiany dokumentów 1a- 
tyfikacyjnych konwencji konsularnej 
między Polską a Jugosławją podpisanej 
w Białogrodzie w dniu 6 marca 1931 r. 

UROCTYSTOŚĆ NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA 
WARSZAWA. PAT. — Pan minister 

spraw zagranicznych Jugostawji Marinkovic 
złożył w dniu 2 grudnia o godzinie 12 min 
30 wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza. 
W czasie tej uroczystości obecni byli między 
innemi: gen. Zamorski, płk.  Strzemieński, 
członkowie poselstwa jugosłowiańskiego z mi 

nistrem Lazarevicem na czele, poseł polski 
w Białogrodzie Gunther. P. minister prze- 
szedi przy dźwiękach hymnu narodowego 
jugostowiańskiego przed frontem  kompanji 
honorowej, poczem odjechał na Zamek na 

litej ję do Pana Prezydenta Rzeczypospo- 

PRZYJĘCIE-U PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
WARSZAWA, (Pat). O godzinie 

13 min. 30 w sali Rycerskiej Zamku 
odbyło się śniadanie, na którem wziął 
udział p. Prezydent Rzeczypospolitej, 
prezes Rady Ministrów z małżonką, 
minister Marinkovic z małżonką, mi- 
nister Zaleski z małżonką, poseł Ju- 
gosławji w Warszawie Lazarevic, mi- 

WARSZAWA, PAT. — W południe w 
gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
nastąpiło wzajemne dekorowanie orderami 
połskiemi i jugosłowiańskiemi. Między 
minister Marinkovic otrzymał order Orła Bia 
łego, poseł jugosłowiański w Warszawie mi 

in. 

go rodzaju wystąpienia zdarzają się nietylko 
ze strony socjalistów, ale nawet prawicy 
francuskiej i są dużo ostrzejsze, niż u Van- 
derwelde. 

Adw, Berenson: — Czy treść broszu 
ry uważa Pan za szkodzącą interesom Pań- 
e: DA 

wiadek: Treścią broszury jest inter- 
pelacja poselska, stanowiąca pod względem 
dziennikarskim materjał sensacyjny, więc też 
zainteresował się nią cały świat. Mojem zda 
niem, to nietylko nie szkodzi Państwu, lecz 
przeciwnie, gdyż zagranica przekonywuje 
się, iż demokracja walczy © prawo. 

Adw. Jarosz zapytuje świadka o cel kon 
gresu w Krakowie, na co otrzymuje znaną 
odpowiedź przygotowywania wyborów i na- 
wiązania kontaktu z wyborcami. 

Po krótkiej przerwie Sąd z powrotem 

Wycofanie z obiegu fałszywych znaczków 
WARSZAWA. PAT. — Z powodu ujaw- 

nienia wyrobu na szerszą "skalę fałszywych 

znaczków opłaty wartości 25 gr. z godłem 

Państwa Ministerstwo Poczt i Telegrafów 

zmuszone było znaczki te wycofać z obie 

gu, co zarządzone zostało rozporządzeniem 

p. ministra z dnia 28 listopada bież. r., 

ogłoszonem w „Dzienniku Ustaw R. P.“ 

Nr 103 z dnia 1 grudnia br., poz, 797. 

W myśl tego rozporządzenia znaczki te, po 

cząwszy od 3 grudnia tracą ważność i nie 
mogą być używane do opłaty przesyłek po- 

cztowych, będą jednak przyjmowane od pu- 
bliczności przez wszystkie urzędy i agencje 
pocztowe do dnia 20 grudnia br. włącznie do 
wymiany na inne, ważne znaczki pocztowe 
równej wartości. Wymiana tych znaczków. 
dokonana będzie po zbadaniu ich przewdziwo 
ści najpóźniej w terminie jednego miesiąca 

po przedstawieniu ich do wymniany. 

Prezydent Smetona 0 przyszłym Sejmie 
KOWNO. PAT. —— Prezydent Smetona zagadnienie mniejszości nie będzie istniało. 

przyjął przedstawiciela dziennika  „Idische Dalej prezydent podkreślił lojalność wszyst- 
Stimme*, któremu udzielił wywiadu. Na za- kich obywateli narodowości nielitewskiej. 
pytanie, dlaczego w orędziu prezydenta po- W. końcu prezydent oświadczył, że wy- 
minięto mniejszości, prezydent odpowiedział, bory do Sejmu zostaną przeprowadzone po 
że orędzie było wystosowane do całego па- opracowaniu nowej ordynacji wyborczej, zz0 
rodu litewskiego, a do narodu tego zalicza dnie z obecną konstytucją i gwarantującej, 
wszystkich obywateli tewskich, bez różni- iż nowi ludzie, którzy wejdą do Sejmu, bę- 
cy narodowości i wiary. Póki na Litwie bę- dą pracowali dla dobra ojczyzny. 
dzie panowało prawo — ciągnął prezydent, 

Wybory elektorów na Litwie 
KOWNO. PAT. — Na całem terytorjum którego kandydatura została wysunięta przez 

Litwy odbyły się wybory elektorów. W Kow blok polsko-rosyjski. Na prowincji, jak by- 
nie zostali wybrani: prezes Rady Państwo- to do przewidzenia, zostali w przeważającej 
iwej Szylingas, prof. Kołupajło + adwokat Ży- ilości wybrani narodowcy. Przebieg wtybo- 
linskas, z kandydatów mniejszości narodo- rów był wszędzie spokojny. 
wych — żyd Ożynskas i Rosjanin Sokołow, 

Ekscesy antyżydowskie w Litwie 
KOWNO. Onegdaj wieczorem usuwały żydów z lokali publicz. 

w Żoślach wybuchły zajścia an- nych. Kilkanaście osób zostało 
tysemickie. poturbowanych. 

Grupy osób napadały na prze- W całym szeregu przedsię- 
chodzących żydów, jak również biorstw I domów żydowskich 

wybito szyby. 

„NUMEZUS CLAUSUS“ 
NA UNIWERSYTECIE KOWIENSKIM 

KOWNO. PAT. Sfery nacjona- nie numerus ciausus. Podobne 
listyczne na uniwersytecie w zarządzenie godziłoby w dużej 
Kownie propagują zaprowadze- mierze w słuchaczy—Polaków. 

  

nister wyznań religijnych i oświece- 
nia publ. Jędrzejewicz z małżonką, 
wicemirister Fabrycy z małżonką, po- 
seł polski w Białogrodzie Schwarzburg- 
Giinther z małżonką, otoczenie p. mi- 
nistra Marmkowica, członkowie kan- 
celarji cywilnej i gabinetu wojskowe- 
go p. Prezydenta Rzeczypospolitej. 

WZAJEMNE DEKOROWANIE 
nister Lazarevic — wielką wstęgę orderu 
Polonia Restituta, minister Zaleski wielką 
wstęgę orderu Korony Jugosłowiańskiej, pod 
sekretarz stanu Beck — wielką wstęgę Koro 
ny Jugosłowiańskiej, 

  

ewu przed Sądem 
zajmuje miejsca stole. Proszę wprowa- 

dzić żwidka Ubaw - — mówi Przewodniczą- 
cy — Tadeusza Gałeckiego — poprawia się. 

Adw. Benkiel: — Co Rana skłoniło 
kde” z dziedziny literatury i sztuki do po- 

— Nigdy spraw społecznych nie unika- | 
łem, odpowiada An į Stru; w 
latach młodzień: Awe: kiedy ew wo 
tem, pracowałem w tajnych organizacjach 
patrjotycznych, , potem pracowałem w PPS, 
łe w POW, a jeszcze przedtem w Legjo- 
nach. 

aj ABA kis — Co Pan Senator 
może powiedzieć o uchwale kongresu - 
kowskiego? ыы 
Świadek: Kongres krakowski ma pod- 

stawę w tem, iż trzeba wreszcie powiedzieć 
prawdę, a o wielu rzeczach nie mówiono po 
prostu z przyzwyczajenia. Mógłbym wpro- 
wadzić na salę niejedną sensację, bo wiele 
osób będących teraz u władzy, pracowało ze 
mną, a w pierwszym rzędzie Marszałek Pił- 

sudski, „Byłem jego człowiekiem, a raczej 
człowiekiem Polski, przez Niego się przeja- 
wiającej, Świadek uchyla się w ten sposób 
od konretnej odpowiedzi, r zucając jeszcze 
kilka ogólników i kończąc: Bedę miłczał o 
rzeczach, które obrona przyjęłaby z pewno- 

ścią z chęcią, nie podejmuje się dać nowej 
definicji tego, co jest dyktatura. O dyktatu- 
rze mówi się, 
ky sę z A ass to co się 

zieje u nas jesi w: 
Mussolini, gdy rozgrabiono dia R 
nego profesora, oświadczył poprostu: my 

się staramy, by naszym przyjaciołom było 
dobrze, a nieprzyjaciołom źle. Mogę powie- 
dzieć, że na szczęście tego u nas niema. An- 
drzej Strug mówi jeszcze o pułkowniku Ko- 
OE rz iadając 0 tem, jak 
ustosunkowano się iego w czasach Le- 
gjonowych. z 

że istnieje we Włoszech, by- 

Następny świadek Antoni Rubinsztejn, 
stwierdza między innemi, że w r. 1926 ro- 
botnicy otrzymywali broń dla przyjęcia czyn 
nego udziału w przewrocie majowym, że 
dostarczane nawet karabiny maszynowe; 

broń ta została zwrócona do arsenału 36 p.p. 
Następny świadek, dyrektor drukarni „Ro 

botnika”, p. Zajączkowski, na py 
tanie obrony, że w drukarni tej nie druko- 
wały się żadne druki niełegalne. 

Z kolei staje przed Sądem jeden z czo- 
łowych działaczy NPR, b. minister, poseł Jan 
kowski. Zapytany przez obronę o genezę i 

poseł organizację  Centrolewu, Jankowski 
odpowiada, że celem kongresu krakowskie- 
go było zaapelowanie do opinji publicznej; 
jest to najbardziej nowoczesny i 
sposób odwoływania się do opinji kraju. Da- 
lej poseł Jankowski obszernie opisuje łańcuch 
zapowiedżeń najwyższych czynników rządo- 
wych, dowodzących, że nowy zamach sta- 
nu nie leżał w zakresie niemożności. Wów- 
czas Centrolew stanał na stanowisku, że Pre 
zydent Rzeczypospolitej albo powinien ustą- 
pić, albo też rozwiązać Sejm i rozpisać no- 

kv wybory, aby zadecydowało  społeczeń- 
(J 

Jako ostatni świadek zeznawał dziś Prezes 
Klubu parlamentarnego NPR, b. minister ko 
munikacji w obalonym przez zamach majo- 
wy gabinecie Witosa, poseł . Chądzyński. 
Świadek na pytanie obrony mówi również o 
genezie powstania Centrolewu. - 

Na tem rozprawę odroczono do jutra.
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0 DZIAŁALNOŚCI 00. JEZUITÓW Przewlekły kryzys rządowy na Łotwie 
Z ALBERTYNA 

B. wojewoda p. Wł. Ješman 
zamieścił w „Gazecie Warszaw- 
skiej” (Nr. 367) obszerny arty- 
kuł p.t. „Rusyiikacja polskiej bia- 
torusi“. 
W artykule tym znajdujemy 

ustęp, omawiający działainość U. 
O. jezutów obrządku wschodnie 
go. Ten ustęp obecnie przedruko- 
iwujemy, zwiększając w ten spo 
sób znane naszym  czyteinikom 
liczne głosy w sprawie współczes 
nej akcji unijnej. 

Najniebezpieczniejszym na Słonim- 
szczyźnie czynnikiem rusyiikacyjnym 
jest duchowieństwo, jak prawosiawne, 
tak i, o zgrozo, katolickie, tak zwane- 
go obrządku. wschodniego. 

Jakkolwiek dla przeciętnego Pola- 
ka nie jest zrozumiałem, dlaczego kler 

. autokeialnego kościoła prawosławnego 
w: Polsce, posługuje się w nabożeń- 
stwach i przy obcowaniu z wiernymi 
językiem rosyjskim, a nie polskim, lub 
białoruskim, może to być jednak cho- 
ciaż do pewnego stopnia wytłumaczo- 
ne względami politycznemi, przede- 
wszystkiem zaś tem, że obecni duchaw 
ni prawosławni są Rosjanami. kończyli 
seminarja i akademje rosyjskie i języka 
polskiego nie znają. 

Inaczej się sprawa przedstawia z 
działalnością O.O. Jezuitów, dążących 
do rozpowszechnienia na kresach ob- 
rządku wschodniego metodami przypo 
minającemi metody dobrze wyposażo- 
nych i specjalnie instruowanych po- 
pów carskich. 

Geneza tego kierunku da się streścić 
krótko: 

Po rewolucji rosyjskiej rozpoczął 
się tam okres propagandy ateizmu i 
prześladowania wszystkich wyznań. 
Oczywiście, że wszyscy wierzący, po- 
zbawieni możności zaspakajania swych 
potrzeb duchowych, znaleźli się w po- 
łożeniu wprost strasznem. Najgorszem 
jednak było położenie prawosławnych, 
wobec uległości ich władz kościelnych 
względem władz bolszewickich, jak 
dawniej względem carskich. To też wie 
lu z nich zwracało się po pociechę du- 
chową do polskich księży katolickich 
jako najbardziej niezależnych i ofiar- 
nych. To dało asumpt niektórym dostoj 
nikom Kościoła katolickiego, przebywa 
jacym czasowo w Rosji, jak arcybiskup 
Ropp i inni, do uwierzenia w to, że 
Rosjanie szczerze pragną powrócić na 
łono Kościoła katolickiego i w dobrej 
wierze przekonali o tem Stolicę Apo- 
stolską. 

Dla tych Polaków laików i części 
polskiego duchowieństwa, którzy szu- 
kając w Rosji chleba, lub obsługując 
rozległe parafje polskie, przejechali 
Rosję wzdłuż i wszerz i mieli możność 
zapoznać się z psychiką narodu rosyj- 
skiego, nadzieje te wydają się mrzon- 
ką, która, gdyby się jakimś cudem urze 
czywistniła, przyniosłaby Kościołowi 
katolickiemu szkodę, gdyż Rosjanie nie 
wątpliwie sformowaliby tyle sekt, ile 
ich było wRosji, pomimo surowych 
środków, stosowanych względem sek- 
tantów. 

Tem niemniej Stolica Apostolska, 
opierając się na relacjach wspomnia- 
nych dostojników Kościoła, włożyła na 
O.O. Jezuitów obowiązek niesienia po- 
ciechy udręczonym Rosjanom i powró- 
cenia ich na łono Kościoła katolickiego. 

My, prawowierni katolicy i Polacy, 
cieszyliśmy się na myśl, że francuscy, 
włoscy i inni misjonarze przygotowani 
do tej misji przez naukę języka rosyj- 
skiego, pod kierownictwem polskich 
0.0. Jezuitów, udadzą się do Rosji, że- 
by tam nieść pociechę udręczonemu 
narodowi rosyjskiemu i chociaż część 
jego odwrócić od błędów, w których 
trwał tak długo. Niestety, nadzieje na- 
sze zawiodły. 

Zamiast iść śladem, jeśli nie pier- 
wszych chrześcijan, to przynajmniej 
misjonarzy, udających się do dzikich 
szczepów, żeby ofiarnie nieść im świa- 
tło prawdziwej wiary, O.O. Jezuici wy 
brali drogę łatwiejszą i uznali za lepsze 
nawrócić na wschodni obrządek pra- 

wosławnych Białorusinów, zamieszka- 
łych na polskich kresach, którzy swo- 
bodnie mogą odbywać praktyki reli- 
gijne, mają swoich pasterzy i świąty- 
nie. 

Żeby łatwiej postawiony sobie cel 
osiągnąć O.O, jezuici postanowili w 
nabożeństwach i w obcowaniu z na- 
wracanymi, używać języka rosyjskie- 
go i przybrać zewnętrzny wygląd po- 
pów rosyjskich, wykorzystując w ten 
sposób niepomyślną dla państwa pol- 
skiego okoliczność, że bądź co bądź, 
rusytikacyjna robota zaborców dała 
pewne rezultaty, które w związku z kil-- 
koletnim przymusowym pobytem ich w 
Rosji, wytworzyły u Białorusinów pew 
ne ciążenie do wszystkiego, co rosyj- 
skie. W myśl tego, cała propaganda 
jest prowadzona w języku rosyjskim i 
nam, starym, żywo stają w pamięci 
czasy samozwańczego biskupa Żyliń- 
skiego, kiedyśmy zmuszeni byli, jako 
uczniowie szkół, wysłuchiwać w ko- 
ściołach katolickich rosyjskie kazania i 
śpiewy, i zjawia się obawa, czy. nie 
wniesie ta inowacja do Kościoła kato- 
lickiego takiego zamętu i rozłamu, ja- 
kie miały miejsce wówczas, i czy nie 
będziemy świadkami gorszących i przy 
krych scen, jak znieważenie katolickie- 
go kapłana przez oburzone pierwszem 
rosyjskiem kazaniem i śpiewami kobie- 

ty, w obecności tłumu wiernych, któ- 
ty, jak wyczuwałem w swej dziecinnej 
duszy, pozostającej w głębokiej roz- 
terce, nie był po stronie znieważonego. 

Taki zamęt i rozłam jest tem możliw - 
szy, że O.O. Jezuici, wzorem świetnie 
uposażonych popów „Siewiero-zapad- 
naho kraja“, posiadając duże środki, 
przelicytowują oszczędnych i praktycz 
nych Białorusinów, taniością swoich 
ofert. Bó jeżeli marnie wynagradzani 
księża łacińscy, lub prawosławni du- 
chowni, żądają za ślub 15 złotych, O. 
O. Jezuici dają ten ślub za zł. 5, albo 
darmo. 
To też na porządku dzien. są wypadki 

że należący do parafji katolickiej chło- 
pak, żeniąc się z prawosławną dziew- 
czyną, ustępując uporowi narzeczonej 
1 przez oszczędność, wypisuje się ze 
swoje parafji i przechodzi do parafji 
O. Jezuity, a jego narzeczona jest prze- 
konana, że spowiadając się po rosyj- 
sku i otrzymując ślub od duchownego, 
który zewnętrznie i z mowy jest iden- 
tyczny z „batiuszkoj*, nie przestaje 
być prawosławną, a jej mąż także pra- 
wosławnym się staje. 

Wprawdzie  sprytniejsi i bardziej 
skrupulatni Białorusini, orjentują się i 
nazywają OO. Jezuitów „chwalszywy- 
mi popami“, ale i ci nie zawsze umie- 
ją oprzeć się taniości ofert. 

Powie mi ktoś, że pomiędzy inten- 
cją Żylińskiego i Sęczykowskiego, a 
intencją kierującą OO. Jezuitami, nie- 
ma nic wspólnego. Doskonale zdaję 
sobie z tego sprawę i wysoko. cenię 
ofiarność OO. Jezuitów, nie mogę jed- 
nak nie widzieč tego, že jakkolwiek in- 
tencje są inne, rezultat będzie ten sam: 
na znacznej części państwa będziemy: 
mieli zamiast prawosławnych Białoru- 
sinów, katolików, ale rosjan, Jak na 
tem wyjdzie w przyszłości państwo pol 
skie, o tem nie może być dwóch zdań. 

Charakterystycznem jest, że w „Al- 
bertinskoj obitieli otcow Jezuitow gre- 
ko-sławianskaho obriada”, jak nazy- 
wają ojcowie swoją placówkę, w na- 
szym powiecie, w propagandowej bro 
szurze, drukowanej grażdanką, więk- 
szość alumnów, stanowią Ukraińcy z 
Galicji. Czem oni będą, propagując 
wschodni obrządek wśród  Białorusi- 
nów, łatwo zrozumieć tem więcej, że 
element ten nie jest widocznie dobrze 
znany i kontrolowany przez OO. Jezui- 
tów, bo niedawno był wypadek, że 
wśród tych alumnów, znalazł się moc- 
no skompromitowany kryminalista, któ 
ry się schronił do „obitieli* i tam zo- 
stał aresztowany. 

Że możliwość wspomnianych wyżej 

WILEŃSKA KSIĄŻKA—TO AUTOR BEZ GROSZA, 
PAPIER 

Przed wejściem do pewnej księ- 

garni wileńskiej wytworzył się ścisk. 

Trzech robotników, sapiąc i hałasując, 

przepychało przez drzwi jakiś duży 

obraz w ramach... Grupa gapiów Życz- 

liwie dopomagała nieproszonemi ra- 
dami i uwagami. ' 

Przeciskając się przez tłum, rzuci- 
łem spojrzenie na obraz i zobaczyłem 

duży krzyż na wstążce, zdobiący nie- 
wieścią pierś... Zaciekawiony wszed- 
łem do księgarni i zwróciłem się do ja 
kiegoś bardzo uprzejmego młodzieńca 
z prośbą io informacje. 

— Jest to portret znakomitej wileń 
skiej autorki — rzekł ów młodzieniec: 
— Z okazji tygodnia książki wysta- 
wiamy książki i podobizny wileńskich 
autorów . pan sam rozumie, im więk- 
szy jest pisarz, tem większy musi być 

j portret. 
o Mój Boże, — jęknąłem: — a 
gdyby tak żył i nadal mieszkał w Wil 
nie š. p. J. J. Kraszewski, czyżby pa- 

nowie umieścili w księgarni portret, 
jak dzwonnica świętojańska? [uż nie 
wspominam Mickiewicza i Słowac- 
kiego! 

— O, nie! Kraszewski wcale nie 
miałby portretu, bo za dużo pisał!... 

NA KREDYT, A DRUK, JAK SĘ DAL. 
(FELJETON PROPAGANDOWY I WIELCE AKTUALNY) 

Widzi pan: okno jest podzielone na 
równe części podług ilości autorów. 
Każdy ma do dyspozycji jednakową 
przestrzeń, więc może zapełnić ją al- 
bo książkami, alba swym portretem. 
Im więcej ma książek, tem mniej ma 
miejsca na timieszczenie swej podobiz- 
ny... 

— Więc chce pan powiedzieć... 
— Chcę powiedzieć — rzekł pra- 

wie surowo, iż to, co mówię, w żaden 

sposób nie może dotyczyć niewiast, o 
których zgodnie z zasadami dobrego 
wychowania, w ich. nieobecności nie 
wolno mówić powažnie!.. 

— Przepraszam... Ale pan po- 
zwoli, że zadam mu kilka pytań na te 

mat powieści wileńskiej? 
— Służę... 
— (Co pan powie wogóle o powie- 

ści wileńskiej — o prądach, kierun- 
kach?.. 

— Przedewszystkiem, zaznaczyć 
należy,, iż w Wilnie tak, jak wszędzie, 
powieść dzieli się na męską i żeńską. 
czyli pisaną przez mężczyzn i kobiety. 
Powieść niewieścia jest, rzecz zrozu- 
miała, najlepsza. 

— Niby dlaczego? į 
— No, bo niewiasty pod wielu a 

Flaga w pół masztu w Libawie. 
RYGA. PAT. — Rada miejska 'w Liba- wyższa decyzja Rady została wykonana. 

wie na znak protestu przeciwko przewleka- RYGA. PAT. Prezydent powierzył 

jącemu się kryzysowi rządowemu postano- w dniu dzisiejszym misję utworzenia 
wiła opuścić chorągiew państwową na gma rządu Skujenieksowi. Prawdopodobnie 
chu magistratu do połowy masztu. Dziś po- pojutrze rząd będzie utworzony. 

700 tysięcy hitlerowców 
BERLIN. PAT. Według oficjalnego strowanych członków partji narodowo - 

spisu centrali hitlerowskiej, Ilość zareje- socjalistycznej wynosi obecnie 700 tys. 

DALSZY SPADEK FUNTA 
BERLIN. PAT. — W dzisiejszych obro- ry wynosił przeciętnie 13,72 mk., to zn. © 

tach walutowych w Berlinie zaznaczył się 20 fenigów niżej kursu wczorajszego. 
dalszy spadek kursu fanta angielskiego, któ- — m   

Katastrofa automobilowa z dr. Schachtem 
BERLIN. PAT. — Ciężkiemu wypadkowi ren. O godzinie 6 wiecz, lekarze zbadali dr 

automobilowemu uległ były prezydent Ban- Schachta i stwierdzili złamanie dwóch że- 
ku Rzeszy dr Schacht. W drodze do Rosto- ber. Pozatem nie doznał on żadnych obra- 
cku samochód, z powodu ślizgawicy, nagle żeń wewnętrznych. Dr Schacht będzie jed- 
zarzucił, wpadając całym pędem na drzewo. nak musiał odbyć dłuższą kurację w Szpi- 
Automobil uległ poważnym uszkodzeniom. talu, Jadący w samochodzie syn dr Schach- 
Z pośród pasażerów najcięższych obrażeń do ta ; szofer doznali tylko lekkich obrażeń. 
znał Schacht, który po wypadku stracił przy Władze wszczęty dochodzenie celem ustale 
tomność. Po nałożeniu opatrunku prowizory 
cznego przewieziono go do szpitala w Wa- 

nia przyczyn wypadku. 
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Lorda D' 

Anglo « Franc. podczas 

z 5-ma mapami 
     bezpośrednio powołując się na nas 

Wyszła z druku w języku polskim sensacyjna książka 

który wraz z Gen. Weygandem stał na czele Misji 

» + „OSIEMNASTA DECYDUJĄCA BITWA 
W DZIEJACH ŠWIATA“ 

z przedmową p. Ministra Spraw Zagranicznych Augusta Zaleskiego 

EH 
Prenumeratorzy i czytelnicy naszego pisma książkętę mogą otrzymać wraz z 
przesyłką pocztową po cenie ulgowej Zł. 10. Zgłoszenia do Redakcji lub też 

do Drukarni 
Szpitalna 1. 

ABERNONA 

najazdu _ bolszewickiego 

i 2-ma portretami. 
  

Mazowieckiej, Warszawa, 
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Ostre mrozy na Bałkanach 
ATENY. PAT. — W całej Grecji panują 

niezwykle ostre mrozy. Morze jest niezwy- 
kle wzburzone, co spowodowało liczne opóź 
nienia w żegludze. Transportowiec grecki 
osiadł na mieližnie w  poblżu Lepante, lecz 
z powodu złego stanu morza okręty ratowni 
cze nie mogą się do niego zbliżyć. 

BUKARESZT. PAT. — W całym kraju 
panują niezwykle silne mrozy. W Chissineu 
zanotowano 28 st. poniżej zera. Nad mbrzem 
Czarnem szaleje gwałtowna burza, która spo 
wodowała już poważne straty w żegludze. 
Okręty szukają schronienia w nadmorskich 
portach, co jednakże jest bardzo utrudnione 
ze względu na wzburzone morze. 

Zatoka kurońska zamarzła 
KRÓLEWIEC. PAT. — Zatoka Kuroūskdzamarzta. Zegiuga śródlądowa w Prusach 
Wschodnich została przerwana. 

st oj 

Mickiewicza 11 

tel. 593. 

rozterek wśród katolików nie jest wy- 
kluczona, najlepszym tego dowodem 
dla chcących widzieć, był nastrój ima- 
sy podczas niedawno odbytego w Sło- 

alka-CZYATIKOWA 
WYSTĘPY ARTYSTYCZNE. 

Wstęp na , 

Dziś od 6 do 8.30 
popołudniowa-atrakcyjna 

rągwiom z rosyjskiemi napisami, oraz 
przysłuchiwali się ich rosyjskiej mowie. 

Nie chcę przedłużać niniejszego ar- 
tykułu i myśląc, że przytoczonego ma 

LOTERYJKA DLA PAŃ 
dancing* łącznie z herbatą i ciastk.em 

2 zł. od osoby. я 

    

     

NIEZWYKŁE SAMOBÓJSTWO 
DW'UNASTOLETNI UCZEŃ TARGNĄŁ SIĘ 

NA ŻYCIE 
Onegdaj w Warszawie przy ul. Leszno 

146 wczoraj wieczoiem rozegrał się straszny 
dramat rodzinny, nienotowany bodaj dotych- 
czas w stolicy. We wspomnianym domu Za- 
mieszkuje Jan Jezierski. blacharz Państwo 
wy.h Zakładów Lotniczy.h z żoną, 2 cór* 
kamii syuem, 12-letnim Mieczysławem, ucz- 
niem miejskiej szkoły powszechnej nr. 8 (Ka- 
rolkowo 64). Wczoraj około g dz. 17 córki 
J powróciły z miasta i zaczęły pukać do 
drzwi. Gdy nikt nie otwierał, zaczekały na 
powrót matki. Ostatnia oświadczyła, że wy- 
chodząc, pozostawiła w domu Mieczysława, 
kt ry odrabiał lekcje. Wobec tego wyważono 
drzwi. Wchodzący ujrzeli we framudze drzwi 
wisząceg> na pasku od ostrzenia brzytwy, 
przymocowanym do łóżka — wspomnianego 
Mieczysława. Niezwłocznie wsz.zęto alarm. 
Nadbiegli sąsiedzi zdjęli wiszącego. Przybyły 
lekarz Pogotowia stwierdził już smie ć, Oka- 
zuje się, że przyczyna samobójstwa były złe 
stopnie otrzymane za pierwszy okres (4 
dwójki). Chłopiec obawiając się prawdopo- 
dobnie kary, skorzystał z nie becności 

postęp:ch w nauce jeszcze przed kilku dnia* 
mi i natychmiast pokazał w domu, lecz— 
jak twierdzą rodzice, nie mieli wcale zamia- 
ru z tego powodu go ukarać, 

Podobno miał on być wydalony ze szko- 
ły za złe sprawowanie. 

Uczciwi bandyci. 
Obywatele New-Yorku, Charlie Rozeen 

wracał późnym wieczorem do domu, gdy do 
niego zbliżyła się młodziutka dziewczyna o 
słodkiej buzi i niewinnych oczach, prosząc 
go, by zechciał jej towarzyszyć w jej au- 
cie, które sama prowadziła.. 

Jako powód podała, że odwiedziła ona 
chorą przyjaciółkę i pozostawała przy niej 
aż do tej pory, gdyż przyjaciólka czuła się 
bardzo źle. Gdy wyszła — jakiś pan zacze 
pił ją i koniecznie chciał jej towarzyszyć w 
aucie, czyniąc niedwuznaczne propozycje. 
Ponieważ nigdzie niema policjanta, jest w 
kłopocie : prosi go, żeby ją odwiózł do do- 
mu jej rodziców, 

Charlie Rozeen z dumą zgodził się z 
stać rycerzem nieznajomej.. 

W chwili wsiadania do auta jakiś cień 
skrył się za rogiem kamienicy. Jakież jed- 
nak było zdziwienie Charliego, gdy auto po 
-mknęto drogą zamiejską, następnie skręciło 
do samotnie stojącego domu, otoczonego 
parkiem i stanęło przed gankiem zamknięte 
go i jakby niezamieszkalego domu. 

Urocza szoferka nie wysiadała z auta, 
dała tylko przeciągły sygnał klaksonem, na 
który wyszło z bocznych, zupełnie niewido- 
cznych drzwi kdka postaci, robiących wra- 
żenie duchów i otworzyło drzwiczki auta, 
każąc zdumionemu i przerażonemu rycerzo- 
wi wysiąść, Nie zdołał zaprotestować, gdy 
siłą został wciągnięty do mieszkania,” chciał 
coś rzec do pieknej towarzyszki, lecz auto 
skręciło w ciemności, 

Rycerz XX wieku znalazł się w rękach 
bandytów. 

Umieszczono go zresztą w bardzo przy- 
zwoitym pokoju po dokonaniu osobistej re- 
wizji i zmuszono do napisania listu do ro- 
dziny z żądaniem 50000 dolarów, jako wy 
kup, w razie przeciwnym miał być zamor- 
dowanym. 

Rodzina po otrzymaniu listu, wysłała za 
pytanie, czy nie wystarczy 25000 dołarów, 
iecz bandyci byli neubłagani. Po dwutygod 
niowych targach stanęło na sumie 45000 
dolarów. Przez cały ten czas Char:e był bar 
dzo przyzwoicie traktowany i karmiony, nie 
zbywało mu nawet na niektórych zbytkach. 
Wieczorami słuchał radja, tyłko niestety — 
ani razu nie pokazała się piękna nieznajoma 
z auta, o której w skrytości ducha marzył. 

W kilka dni jego przymusowego poby- 
tu zaproponowano mu pokera. Szczęście ja 
koś mu sprzyjało i w ciągu kiłku seansów 
wygrał przeszło 9000 dolarów. й 

Gdy wreszcie nadszedł okup w sumie 
45000 dolarów, szef szajki skrupulatnie odł* 
czył i wręczył mu sumę przez niego wy- 
graną, a nawet zmusił do przyjęcia, zgrzyta 
jac wprawdzie i klnąc pod adresem rodzi- 
ny Charliego — za ich skąpstwo, 

Następnie zawiązano mu oczy i wywie 
ziono, pozostawiając na peryferjach miasta.. 

PROBLEM METYSÓW 

    

To- | 
dziny i popełnił samobójstwo, Zaznaczyć na- |; 
leży, że Jezierski otrzymał zaśwadczenie o 4 

W _WIRZE STOLICY 
KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Nie jestem szowinistą, ale nie lubię na- 

macalnych dowodów, iż Polacy są tępsi od 

innych i wogó!e nic nie rozumieją. To też 

otworzywszy poczciwy Kurjer Warszawski © 

mato szlag mnie nie trafił ze złości, 

Konkurs międzynarodowy fotograficzny 

na najlepsze zdjęcie mające za motyw: zwie 

  

Nagroda międzynarodowa w klasie 
„Zwierzęta* 108 dol. i złoty medal 
(p. Max Seidel, Gross-Mendori, Niem- 

cy). 

rzęta. Kto zaprzeczy, że te oto bociany są 

małem arcydziełem — co za życie, jaka 

szczerość, prawdziwość. Jakby się widziało 

autentyczną stodołę z gniazdem na dachu. 

Nie łatwo przyszło autorowi zrobić to zdję- 

cie — musiał dobrze się napocić i nawycze- 

kiwać, 

A za co dano p. Robowskiemu 3000 zł.? 
Gdyby były widoczne twarze tych jegomo- 

ściów i były to twiarze znane — no, w prze- 
  

  

Główna nagroda w Polsce 3,000 zł. i 
pierwsza nagroda 'w klasie „Zwierzę- 
ta“ zł. 500 (p. L. Robowski, Warsza- 

wa) 

nośni moglibyśmy się zgodzić, że te motyw 
istotnie zwierzęcy. Ale męskie nogasy — co 

to ciekawego? Stanęło sobie paru starych 

tabety ków przed witryną Morskiego Oka, 
ojglądają rozebrane girlsy, czy może opowia- 

dają sobie kawały, czy czekają na swoją ko- 

lejkę przed ubikacją — głupie psisko na 
smyczy... gdzie tu życie? ruch? jaka sztu- 

ka w robieniu takiego zdjęcia? 
Za taką nędzotę dawać l-szą nagrodę i 

to tak znaczną, jest .nonsensem. Trudno uwie 
rzyć, by nikt nie nadesłał pasącej się krowy 

czy wierzgającego konia — byle czego, bo 

byle, co, byłoby lepsze od tego kundła 
na smyczy. A jeśli nic nie przysłano, to ju- 

ry nie powinno było wogóle przyznawać na- 

nimie kongresu Eucharystycznego, kie terjału wystarczy, żeby się przekonać, 
dy przybyli ź czysto katolickich, odda- że metody tej propagandy, przynosząc 
lonych parafij włościanie, którzy prze- ujmę Kościołowi katolickiemu, są dla 

tm grody — bo naprawdę niema za co. 

I pan Robowskj i szanowne jury zasługu- 
Karol 

Ministerstwo kolonij ma jeszcze jedną 
dność: chodzi o dobór filmów — @а ludności | Е A 
mieszanej, żyjącej w cieniu sztandarów U. je tylko na nieprzychylne epitetyt. 

trwali cały nacisk rosyjski, ze zgorsze- 
niem i pomrukiem przypatrywali się 
elegancko w porównaniu z ich probo- 
szczami ubranym O.O. Jezuitom, i cho- 

  

Pamiętaj, obywatelu, że w wieku od 15 
do 60 lat, co trzeci człowiek umiera z gruž 
licy! Wyobraź sobie ogrom tej klęski ipo- 
pieraį walkę z nią! Kupujcie nalepki prze- 
ciwgruźlicze Popierajcie „Dni Przeciwgruź- 
licze"! Popierajcie budowę sanatorjum pod 
Wilnem! 

wielu względami, górują nad mężczyz- 
nami. Nawet taki surowy krytyk, wca- 
le niezdolny do prawienia komplemen- 
tów, — jak Aleksander Świętochow 
ski 
stwierdził wyższość kobiet. Wyraźnie 
powiedział, iż kobieta ogromnie prze- 
wyższa mężczyznę urodą, głupotą i 
i złością. 

Każdy szlachetny mężczyzna musi 
przyznać kobiecie pierwszeństwo przy- 
najmniej w tych dziedzinach.... 

— Ma pan rację!.. Co do mnie, je 
stem prawdziwym entuzjastą kobiet... 
Ale wracając do powieści... Widząc 
ten okazały portret, nie pytam się, 
która autorka jest najsławniejsza, 
chciałbym się tylko dowiedzieć — pan 
wybaczy moją ignorancję — jaka jest 
jej najlepsza powieść... 

— Wszystkie są najlepsze!.. Ale 
podstawową, najgłówniejszaą, bo za- 
wierającą pierwiastki autobiograficzne, 
jest powieść pod tytułem: „Swoi lu- 
dzie u państwa Mickiewiczów. Wra- 
żenia bezpośrednie i osobiste z roku 
1830“. 

— Co-0? Z r. 1830? 
— Tak! Trudno uwierzyč, ale au- 

torka własnoręcznie dodała tę uwagę 
— tak i zostało wydrukowane. 

— Jak przyjęła krytyka tę po- 
jeść? 
— Entuzjastycznie... Wogóle au- 

torka ma szczęście do krytyków — 

Wi 

w  drukującym się pamiętniku . 

państwa polskiego w wyższym stopniu 
niebezpieczne, ośmielam się postawić 
wniosek, żeby cały naród polski bta- 
gał swych biskupów, żeby  zechcieli 
przedstawić sprawę Jego Świętobliwo- 
ści, Ojcu*Świętemu, który poznawszy 
Polskę z czasów nuncjatury, otacza ją 
swoją ojcowską miłością i opieką i 
błagali Go o polecenie OO. Jezuitom 
zaprzestania tej niebezpiecznej dla pań 
stwa propagandy. : 

Władysław Ješman 

wszyscy pełni są dla niej uznania i po 
dziwu. Znalazł się coprawda jeden ta- 
ki, który trochę jej nie dogodził, ale... 

— Ale?.. 
— Nic właściwie... teraz już zdrów 

jest zupełnie. Największą jednak sym- 
patją obdarza autorkę znakomity wi- 
leński krytyk — „Hel.* — widocznie 
Heljodor Romer. W każdym swoim ar 
tykule — a pisze prawie codziennie— 
rzuca choć parę pochlebnych słów pod 
adresem autorki lub jej znakomitych 
przodków. Ostatnio jednak potknął 
się. Zaznaczył coprawda, na pierwszej 
stronicy i czarnym drukiem, że w Wil- 
nie godni są uwielbienia tylka dwaj pi 
sarze: prof. Zdziechowski i właśnie 
nasza sławna literatka, ale jej nazwi- 
sko — wyobraź pan! — wymienił do- 
piero na drugiem miejscu! 

— Okropny nietakt!... Ale, proszę 
pana, czyj to jest portret? Widzę u- 
rocze dziewczę polskie, rzucające słod 
kie, pełne wiośnianego uśmiechu. ra- 
dosne spojrzenie, które wylatując z 
bezdni błękitnych oczu, uderza o 
brzeg dużego kapelusza, otulającego 
wdzięczną główkę, jak skrzydła ranio- 
mej mewy lub co innego zgoła?... 

— jest to autorka „Błękitnych pi- 
łek, utopionych w Druskienikach ... 
Jest to kobieta—fenomen, bo niema na 
świecie człowieka, któryby posiadał 
taką niesłychaną,, imponującą, zadzi- 
wiającą, genjalną zdolność.... 

nion Jack'a. Co mogą, a czego żadną 'miarą 
nie powinni widzieć metysi? Czy wolno im 
pokazywać słabości i usterki domowe rasy 
władców, rasy b.alej 

Z metysami jest jednak dużo trudniej, niż 
z murzynami Konga; chcą widzieć nie tylko 
to co im się pokazuje, ale i to co świat bia- 
łych chowa dła siebie. Zresztą są zacofani. 
Dziś jeszcze ideałem kinomanów Hondurasu 
czy Gwatemali jest niedościgniony, najpięk- 
niejszy Rudolf Valentino, 

Pamiętaj, że 9 grudnia, udzielając danych 
Komisji Spisowej, zdasz egzamin z wyrobie- 
nia obywatelskiego. 

— Do czego? 
— Do fotografowania się w naj- 

przeróżniejszych pozach i okoliczno- 
ściach!.. 

— To jest jeszcze jednym dowo- 

ZAWO OTTO 

W. JUREWICZ - 
były majster firmy 

4 Paweł Bure 

: A poleca wielki wybór zegarów 

i biżuterji oraz precyzyjna naprawa 

po cenach zniż onych 

Wiino, A. Mickiewicza 4. 
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rac chmurami““... 
— Przybłędy? Jakiego właściwie? 
— Czy ja wiem! Chyba galileusza 

jakiegoś! 
— Tego jeszcze brakowało, żeby 

dem wszechstronności prawdziwych *galileusze u nas lamentowali! Oni ma 
talentów: Słowacki, Norwid, Wyspiań- 
ski również mieli zdolności w zakre- 
sie sztuk plastycznych. Przypuszczam, 
że i ta oto piękna pani jest wszech- 
stronnie utalentowana. 

— Nie myli się pan. Sama czę- 
ściowo ilustrowała swą powieść p. t. 
„Jak mistrz Andrzej sumptem typogra 
fa zegary łacno majstrował*. Nasz Be- 
rent wileński!.. 

— Zadziwiające!.. Ze wstydem się 
przyznam, iż nia zdawałem sobie spra 
wy. że Wilno posiada takie niewieście 
talenty literackie! A kim jest ten bar- 
dzo przystojny mężczyzna, którego 
również niemały portret wznosi się 
dumnie nad szeregiem książek? į 

— Słusznie pan zwrócił uwagę na 
czołowego przedstawiciela męskiej po 
wieści w Wilnie. Jest to niezawodnie 
najsłaWniejszy literat w Wilnie. Jego 
imieniem nazwano ulicę, na której ma 
swój urzędowy lokal; imię jego jest 

tak rozgłośne, że musiano zbudować 
drugą rozełośnie, bo w starej już się 
nie mieściło! 

— Cóż on napisał? 
— Niewiele. Jedną, ale znakomitą 

powieść: „Lament  przybłędy pod 

ją narzekać na swój los! 
— Niech pan będzie sprawiedliwy: 

gdyby tak pana pod chmurami zawie- 
sili, i panby lamentować zaczął!.. 

— To racja... A co pan powie o 
tym smutnym pisarzu? 

— On nie jest smutny, tyłko za- 
żenowany.... Wstydzi się. 

— Czego się wstydzi? 
— Pan nie zna tej hecy?.. Prze- 

cież to jest 
Aurelci!.. 

— Co pan mówi!.. 

— Panie! To cała historjat.. Czło- 
wiek niby poważny.... żonę ma, dzieci, 
ale ot — przytrafiło mu się — zadu- 
rzył się w Aurelci!.. Z początku niby 
to głupstwo: to, owo, „gwiazdy tań- 
сгасе“ — słowem, poezja nieszkodli- 
wa... Później. to już nie żarty: „piękna 
podróż”... A pan wie. że w obecnych 
ciężkich czasach przeważnie tylko woj 
skowi podróżują... Więc... „Żołnierze 
i kobieta'... „Rozmowa w drodze"... 
A on, zamiast się postawić energicz- 
nie, prosi: „Aurelciu, nie rób tego!“ 
Ale czyż kobieta posłucha?. No i do- 
czekał się..... 

— Czego właściwie? 

„Nierozsądny kochanek"



ECHA ODCZYTU POSŁA PODOSKIEGO 
Umieszczone przeze mnie sprawozdanie 

z przebiegu dyskusji na temat projektu pra- 

wa małżeńskiego, która się odbyła po refe- 

racie posła B, Podoskiego, nie podobało się 

redakcji „Kurjera Wileńskiego". 

Niestety, cała nieprzyjemność jest po mo- 
jej stronie: przykro mi było wypowiadać 

ostry sąd, ale, zapewniam, jeszcze bardziej 

przykro było wysłuchiwać niektórych prze- 

mówień, stojących, co tu ukrywać, — na 

dość dziwnym poziomie. : 
Dajmy lepiej temu spokój i stwierdžmy, 

że na dyskusji po rzeczowym i treściwym 
referacie, rozlegty się głosy: rzeczowe, lecz 

niekatolickie,  nierzeczowe—katolickie, nie- 

rzeczowe — niekatolickie i tylko jeden rze- 

czowy it katoł:cki. 

Czy stwierdzenie tego jest uprzejme, czy 

nieuprzejme, nie wiem, aże, nam wrażenie, 
jest objektywne, W. Ch, 

Qd redakcji. Powyższa notatka p. 
W. Ch. ustala przedewszystkiem  au- 
torstwo artykułu a odczycie posła Po- 
doskiego. Redaktor naszego pisma, 
który w tym artykule pochlebnie był 
wspomniany wobec notatki w „Kurje- 
rze Wileńskim* pragnie zaznaczyć, iż 
w poniedziałek: nie był obecny w Wil- 
nie i artykułu p. W. Ch. nie widział 
przed oddaniem go do druku. 

W artykule o odczycie posła Podo- 
skiego zamieszczona była również 
wzmianka, iż jeden z dyskutujących 
(adwokat B.) wspomniał, iż słyszał, że 
w Watykanie toczyła się dyskusja 
o rozwodach i że obecny Papież głoso- 
wał, że informację tą, która wydała 
wał, że interwencję tą, która wydała 
się nam śmiesznie nieprawdopodobna 
— otrzymał od „starego polskiego 
prawnika”, który jest jednocześnie „dy- 
gnitarzem kościoła katolickiego". 

Otóż ten „stary polski prawnik”, 
który istotnie zaszczycony jest. wyso- 
ką godnością dworu papieskiego офн 
wiedził dziś naszą redakcję i prosił o 
wydrukowanie poniżej zamieszczonego 
artykułu, który panu adwokatowi B. 
wyjaśni nieporozumienie, którego padł 
ofiarą: 

W numerze 277 „Slowa“ z dnia 1 gru- 

dnia 1931 r., został wydrukowany artykuł 

bez podpisu autora pod zagłówkiem: „Od- 

czyt Posła Bohdana Podoskiego 0 projek- 
cie prawa małżeńskiego". W wymienionym 

artykule autor mówi między innemi, co na- 
stępuje: „Szczytem wszystkiego było  jed- 

nak 'wiystąpienie pewnego Adwokata, który 

powołując się na siowa swego  przyjacie- 
ła, doskonale obeznanego ze sprawami Ko- 

ścioła Katolickiego (nazwiska tego rzeczo- 
znawcy p. Mecenas słusznie nie wymienia), 
— poinformował o znamiennych obradach 

w Watykanie. Niedawno w: pewnym nieokre 
ślonym gronie debatowano nad sprawą roz- 

wodów. Zarządzono głosowanie, Głosy się 

podzieliły na równe części — miał zadecy- 
dowač Papież, który jednak oddał swój głos 
za... wprowadzeniem rozwodów!... 

Tak podług szczerege przekonania sta- 

rego polskiego prawnika (prawnika!) są 

rozstrzygane w Kościele Katolickim sprawy 
Sakramentów |..." 

W tej imputowanej 'nnie rewelacji o rze- 

komych obradach w Watykanie, co do roz- 

wodów, cała rzecz co do czasu i co do Oso- 

by samego Papieża i co do istoty sprawy, 

jest najzupełniej przekręconą. Co zaś do te- 

go zdania, że Papież dał swój głos za wpro 
wadzeniem rozwdów, jest to taka herezja, 

iż podobna myśl nietylko mnie, ale nawet 

nikomu, szczerze wyznającemu zasady Wia 

ry Katolickiej, nigdyby do głowy nie przy- 

szła. 

Papież Pius X Bullą „Arduum sane mu- 

nus“ z dnia 19 marca 1904 r. ustanowił Ko 

misję składającą się z Kardynałów i Bisku- 
pówi w cełu przejrzenia prawodawstwa ka- 

nonicznego i wydania nowego kodeksu, Do 

tej Komisji był zawezwany Arcybiskup 
Piotr Gasparri, późniejszy Kardynał Sekre- 
tarz Stanu. Komisja ta pracowała 12 lat i 

nowy kodeks kanoniczny został wydany w 
1917 roku za Pontyfikatu Papieża Benedyk- 
ta XV. Przed trzema czy czterema laty, mój 
kolega p. Mecenas, wspomniany w wymie- 
nionym artykule, zapytał mnie w prywatnej 

rozmowie, czy w Kościele Katolickim mo- 
gą być wprowadzone jakić lżejsze warun- 

ZERU NECZAOZKEGŚI CYT PEWNIE AE AOZKEZICĄ 

— E..e... lepiej nie mówić... Nie 
dzisiejszy to człowiek! Ot — „rycerz 
z Lamanczy“! 

— Nie wiem już, jak mam dzięko- 
wać panu za tyle cennych informacyj i 
jak przepraszać za swoją nieświado- 
mość, co do powieści wileńskiej. O jed 
nym pisarzu, właśnie tym w koszuli, 
pytać się pana wszak nie będę: znam 
go, choć z wiczenia i ze słyszenia tylko. 
Jest to wróg kobiecych nóżek! 

— O tem nawet ja nic nie wiem! 
— Mój panie, jak on zobaczy, że 

kobieta, siedząc, nogę na nogę zakła- 
da, tygrys się robi. nie człowiek!:. 

— Czy się pan nie myli? 
— Jabym. -s'ę mylił!:: Przecież 

wiem, o kim mówię. Jest to — łobuz 
— sobieradek z masztem na dachu! 

— Nie Łobuz, ale „Kobuz* i nie 
maszt na dachu, lecz dach pod masz- 
tem, nie.... dach nad masztem... nie 
jeszcze jakoś inaczej..... 

— Mniejsza z tem. Ale — „Sobie- 
radek“? 

— Co do tego, to owszem! 
— Dziękuję panu serdecznie za 

informacje!.. 
— Proszę bardzo, zawsze chętnie 

służę!.. 
— Postaram się skorzystać z pań- 

skiej uprzejmości i przy sposobności 
porozmawiać 0 innych wileńskich pi- 
 Sarzach. Dowidzenia. 

— Dowidzenia! | Jan Wachicz. 

ki do unieważnienia małżeństw wobec bar- 

dzo częstych zmian wyznania rzymsko-ka- 

tolickiego na inne przez osoby, chcące roz- 

wiązać swój związek małżeński, a nie mo- 

gące otrzymać tego rozwiązania w Koście- 

le Katolickim. Ja na to pytanie odpowie- 

działem, że ta sprawa trudna i wątpliwa co 

do przeprowadzenia i jako przykład zacyto- 

wałem, że w Komisji Kodyfikacyjnej, ukła- 
dającej nowy kodeks kanoniczny — kwe- 

stja o możebności lub niemożebności rozsze- 

rzenia warunków do unieważnienia małżeń- 
stwa, była przedmiotem debatów w: latach 

1906—7 i że Papież Pius X jak prawdziwa 

„Opoka Piotrowa" staną: niewzruszenie na 

tem, że w nowym kodeksie nic nie powin- 

no ulegnąć zmianie w warunkach, jakie u- 

przednio były, co do unieważnienia mał- 
żeństwa, Tylko co do małżeństw  mięsza- 

nych wyznań katolików z obcowiercami, 

biorących ślub w świątyniach niekatolickich, 
dekretem z r. 1907 „Ne temere...“ Pius X po 
stanowił, że małżeństwa mięszarne, zawarte 

pe wydaniu tego Dekretu mogą być unie- 

ważnione przez Sądy Biskupie na prośbę 

strony katolickiej, 

Taka była moja rozmowa przed kilkoma 

laty z kolegą. Znam mego ko!egę jako czło- 

wieka szlachetnego, jako mającego wielki 

szacunek w sądowych przemowach i w pry- 

iwatnych rozmowach dla Kościoła Katolickie- 

go. Mógł on zapomnieć daty w prywatnej 
rozmowie ze mną przed kilkoma laty, mógł 

omylić się do co osoby Papieża, lecz po- 
wiedzieć, że Papież oddał swój głos za 
wprowadzenie rozwodów, nie, takiej herezji 
z ust mego kolegi ani na jedną chwiłę nie 

przypuszczam. 
W Kościele Katolickim nie było rozwo- 

dów, niema ich, i być ich nie może, Są u- 

nieważnienia małżeństw i to tylko w bardzo 

rzadkich, wyjątkowych wypadkach. Rozwo- 

dy są u niechrześcijan, zresztą w wyzna- 

niach niekatolickich, które powstały drogą 
odszczepieństwa od naszego świętego Ko- 

ścioła Katolickiego. Żaden Papież nie może 
wprowadzić rozwodów, bo przez to onby 

obalił Sakrament Małżeństwa, — który nie 
przez ludzi, lecz przez Boga samego, przez 

Chrystusa Pana został ustanowiony. Sam 

Chrystus orzek: „Quod enim Deus junx't, 

homo non separet“. — „Co tedy Bóg złą- 

czył, człowiek niech nie rozłącza” Mat, 19,4. 

Sakramenty wszystkie ustanowił Jezus 

Chrystus i oznaczył ich istotne cechy. One 

są glownemi środkami uświęcenia i zbawie- 

nia ludzi, Sakramenty : Dogmaty Kościoła 

Katolickiego są to wieczne i niewzruszone 
fundamenty świętej Wiary Katolickiej i ich 

nikt, nawet sam Papież, ani zmienić, ani a- 
nulować nie może. 

Ja należę do ludz głębokiej wiary, szczy 
cę się z tego i z tego j 'm szczęśliwy, 

znam nauki kościelne i z całą stanowczością 
raz jeszcze stwierdzam, że nic podobnego, 

co w artykule mnie imputują, nie mówiłem. 

„Stary polski prawnik”. 

DZIš 
w Teatrze „LUTNIA“ 

Premjera 

„Pan Poseł i Julja” 
Sztoka w 3 aktach 

= K. Leczyckiego i J. Mackiewicza Ei 

  

< 

KRONIKA; 

  

W. s. g. 7 m. 22 3 
Franciszka 

Jutro 
Barbary 

SZPIC JIĘKOGOJE 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGICZNEGO U. 5. В. \ WILNIE 

Z dnia 2 grudnia 1931 r, 

Ciśnienie średnie 776, 

Temperatura średnia —8. 

Temperatura najwyższa —%6. 

Temperatura najniższa —9. 

Opad w mm. 0,5, 

Wiatr: Południowo - wschodni, 

Tendencja: słaby wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 
— — 

NABOŻEŃSTWA 
— Adoracja. Zarząd Katolickiego Ziwiąz 

ku Polek przypomina, że 4 b.m, jako w pier- 

wszy piątek miesiąca odbędzie się w kapl'cy 

Serca Eucharystycznego (Mickiewicza 19—2) 

adoracja Przenajświętszego Sakramentu od 

godz. 4,30 do 7,30 — zakończona błogosła- 
wieństwem Przen. Sakramentu, 

MIEJSKA 

— Roboty miejskie w Zimie, — Mimo na- 

stania chłodów, magistrat nie przerwie pro- 

wadzonych robót ziemnych, nie chcąc przez 

to pozbawiać zarobku 350 bezrobotnych, za 

trudnionych przy tych robotach. 

— Lustracja rynków. Komisje porządko- 

we przystąpiły do lustracji sanitarnej ryn- 

ków w celu stwierdzenia, czy przekupnie sto 

sują się do obowiązujących przepisów. 

— W enią administracyjne, W ubie 

głym miesiącu policja sporządziia 1896 pro 

tokułów za różne 'wykroczenia administra- 

ine. 
ais protokułów sporządzono za za- 

kłócenie spokoju i tamowanie ruchu. Wy- 

kroczenia te miały miejsce podczas ostatnich 

zajść ulicznych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Walne zebranie członków Wileńskiego 

Oddziału Polskiego T-wa Psychjatrycznego 

odbędzie się dnia 4 grudnia r.b. 0 godz. 12 

w południe w КЕтсе Neurologicznej USB 

przy szpitalu św, jakóba. Na porządku dzien 
nym sprawa wyborów nowego Zarządu, 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, na którem p. poseł dr. 

Stefan Brokowski wygłosi odczyt „O sytua 

cji gospodarczej”, odbędzie sę w czwartek 

dnia 3 grudnia r.b. o godz, 7 wieczorem w 

Dziś 

iai ainiai 

CZWARTEK 

Z. s. g. 2 m. 55 

lokalu Związku przy uż. Jagiellońskiej Nr. 

3/5 m, 3. с 1 

Wstęp dla członkiń bezpłatny, dla gości 
30 groszy. JAA 

Imienne zaproszenia nie będą rozsyłane. 

POCZTOWA 
— Wycofanie znaczków pocztowych, 

Z dniem 3 grudnia br. zostają wycofane z 
obiegu pocztowe znaczki opłaty wartości 25 
groszy z godłem Państwa (orłem), wzamian 
zaś tych znaczków przywrócona zostaje na- 
tychmiastowa sprzedaż pocztowych znacz- 
ków opłaty 25 groszowych jubileuszowych— 

listopadowych. : 
Urzędy i agencje pocztowe będą przyj- 

mowały znaczki 25 gr. z godłem Państwa 
do dnia 20 b, m. do wymiany za imiennem 
pokwitowaniem. 

Znaczki pocztowe 25 groszowe z godłem 
Państwa naklejone na przesyłkach listowych 

  

TYDZIEŃ POWIEŚCI POLSKIEJ 
Obecny tydzień jest poświęcony 

propagandzie powieści polskiej. Zosta- 
ło rzucone hasło: „Polska książka — 
to polski autor, polski papier, polski 
druk* i zjednoczeni wspólnym wysił- 
kiem  księgarze i literaci dokładają 
wszelkich starań, aby zwrócić uwagę 
społeczeństwa na wprost okropny los 
książki polskiej. 

Książka ta już nie przeżywa kryzy- 
su, — wprost umiera. Autor polski gi- 
nie kompletnie w tłumie sprytnych tłu- 
maczy, dających czytelnikom tani (w 
dwojakiem znaczeniu) towar. 

Wydawca polski, nie mając zapew 
nionego większego rynku zbytu, zmu- 
szony jest robić+małe nakłady, co pod- 
nosi cenę książki, a więc utrudnia jej 
rywalizację z książkami obcojęzyczne- 
mi, lub tłumaczonemi. 

Księgarz polski ma zawalone książ 
kami półki, lecz sprzedaje tylko pod- 
ręczniki szkolne i kalendarze. 

"Niezrealizowanie projektu Dibljotek 
gminnych, zamknięcie szeregu bibljo- 
tek już istniejących, pogorszenie się 
warunków  materjalnych wogóle 
wszystko to spada olbrzymim ciężarem 
na biedną polską książkę i kompletnie 
ja zabija!.. 

Książka ta jednak me zeszła jeszcze 
na dziady nie uprawia żebraniny. Nie 
o jałmużnę jej chodzi w tygodniu, jej 
poświęconym, — nie o litość, lecz tyl- 

* ko — o poznanie jej. 
Przecież współczesna literatura pol 

ska może się wykazać dziełami, któ- 
rych się wstydzić nie potrzebujemy! 
Przecież powieść polską, o którą obec 
nie chodzi organizatorom „tygodnia*, 
jest barwna, zajmująca, a przedewszy 
stkiem — z krwi i ducha — .swojska!.. 
  

Młocarnie motorowe 
Wichterlego i Wolskiego 

Młocarnie maneżowe 
Wichterlego i Sp. Akc. „Kraj* 

Tarki i bukowaiki dokoniczyny 
Motory 

Munktelisa i Massey - Harrisa 
Maneże 

Wolskiego i Sp. Atc. „Kraj* 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a 

Tydzień powieści polskiej jest pier- 
wszą próbą szerokiej propagandy twór 
czości literackiej polskich autorów, jest 
dobrą okazją poznania polskich powie- 
ści, no i — polskich pisarzy. 

Aby nawiązać bliższą łączność czy- 
telników z pisarzami, wprowadzono, 
wzorem zagranicy, udzielanie autogra- 
fów pisarzy każdemu, kto w ciągu ty- 
godnia nabędzie ich książki. 

Księgarze wileńscy, popierając po- 
wieść polską wogóle, szczególnie zaak 
centowali istnienie powieściopisarstwa 
wileńskiego. Zrobiono piękne wystawy, 
ozdobione portretami naszych pisarzy, 
zapowiedziano udzielanie przez nich 
autografów. Księgarnia św.  Wojcie- 
cha wystawiła na sprzedaż małą bibljo 
teczkę powieści wileńskiej — 20 to- 
mów — w estetycznej i efektownej 
oprawie. Oto dobry prezent dla każde- 
gi miłośnika Wilna!... 

Nie bedzieny wymieniać nazwisk 
naszych wileńskich pisarzy, wśród któ 
rych są pierwszorzędne imiona, — nie 
będziemy wyliczać ich dzieł. 

Ale każdego inteligentnego wilnia- 
nina zachęcamy do zatrzymania się na 
chwilkę przed wystawami naszych księ 
garni, do chwili namysłu i... 

Czy książka naprawdę jest tylko 
karygodnym zbytkiem?.. 

Aresztowania w zw 
Š. P. S. WACEAWSKIEGO - 

WILNO. Władze śledcze pro- 
wadząc dochodzenie w Sprawie 
znanych zajść w dn. 10 listopada 
na ul. Newogródzkiej i koło ryn- 
ku drzewnego, gdzie jak wiado- 
mo, został zabity $.р. $. \Мас?ам- 
ski zdołały wpaść na ślad spraw- k 
ców tych ekscesów: 

Wczoraj w nocy przeprowa- 
dzono w mieście rewizje I are- 
Sztowania. W wyniku tych posu- 
nięć do dyspozycji sędziego śled- 
czego do spraw szczególnej wagi 
zostali skierowani: Lejba Załkind 
i Szmuł Wu'fin. 

Załkind jest członkiem żyd. 
tow. sportowego „Makabi”, Wul- 

„nach propagandowych. 

LD WCC 

i ostemplowanych datownikiem pocztowym 
poczynając od 4 grudnia 1931 r. będą uwa- 
żane zą nieważne a przesyłki traktowane ja- 
ko nieopłacone. 

KOLEJOWA 
— Sprzedaż alkoholu na dworcach kole- 

jowych. W związku z zezwoleniem sprzeda- 
wania alkoholu na dworcach  ko!ejowych 
unormowane zostało, że wyszynk alkoholu 
jest zabroniony po upływie pół godziny po 
odejściu ostatniego osobowego pociągu noc- 
nego, zaś wznowienie sprzedaży może nastą 
pić nie wcześniej, niż na godzinę przed na- 
dejściem najbliższego pociągu rannego. Obec 
ne władze kolejowe wyjaśnły, że przez pocią 
gi „wieczorne” należy rozumieć pociągi kur- 
sujące między godz. 18 i 6 rano, zaś „ranne* 
-— kursujące w czasie od 6 do 12 w poł. 

TEATR I MUZYKA 
— Dzieci dla dzieci. Śliczne przedstawie 

nie dła dzieci, o którem już poprzednio pi- 
safkśmy, odbędzie się niezawodnie we wto- 
rek, dnia 8 grudnia r.b., o godzinie 12 w 
południe, w małej sali miejskiej, przy ulicy 
Końskiej Nr 3. Przedstawienie urządzają dzie 
ci wileńskie pod reżyserją p. Reny Dziewul- 
skiej, byłej artystki Reduty, oraz znanego 
kompozytora p. prof, E. Dziewulskiego, dla 
dzieci rodaków naszych przebywających na 
obczyźnie. 

Każde polskie dziecko będąc na tem 
przedstawieniu, po za własną przyjemnością, 
już tem samem złoży ofiarę dła dziatwy po» 
skiej na obczyźnie. Za pieniądze uzyskane 
ze sprzedaży biletów, Towarzystwo „Opieka 
Polska nad Rodakami na Obczyźnie" wyśle 
książki polskie do Francji naszym małym ro 

dakom. WY 
Bilety od 30 gr. do 2 zł. wcześniej do na- 

bycia w księgarni Gebethnera i Wolffa, ul. 
Mickiewicza 7, w dniu przedstawienia przy 
wejściu, 

— Koncert w Gimnazjum im. Lelewela. 

Centrala — Wa 
Oddziały: Poznań, Katowice, 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
zwyczajne od 1 zł. począwszy, płatne 

na każde żądanie bez ograniczenia 
wysokuści sumy. 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
PREMJOWE 

po 8 zł. miesięcznie z możliwością wy- 

grania kwoty zł, 1000 w losowaniach, 
odbywających się co kwartał. 

Wkłady oszczędnościowe w zło- 
tych w złocie. 

ZAPEWNIA 

1. pełne bezpieczeństwo wkładów 

2. możność natychmiastowego wy- 
cofania złożonych pieniędzy. 

3. solidne oprocentowanie 

4. tajemnice wkładów oszczędno- 
W niedzielę, 6 e wi sali gimnazjum im. šciowych. 
J. Lelewela odbędzie się koncert, urządzo- 
ny staraniem Tow. Pań Miłosierdzia św. GWARANTUJE 
Wincentego a Paulo, na rzecz  najbiedniej- ь 7 
szych przy łaskawym udziale art. PP, hr. kwotą zł. około 500 miljonów w go 

tówce i w lokatach opartych na złocie P. Dunin-Borkowskiego, I. Niezabytowskiej, 
29-ma olbrzymiemi J, Sumorokowej, M. Wyrzykowskiego, |. 

Wokulskiej_Piotrowiczowej. Bilety przy wej- 
ściu. Początek punktualnie o g. 7 w. 

— „Pan Poseł i Julja* w Lutni, Dziś, w 
czwartek, dnia 3-go grudnia o godzinie 20 
w. po raz pierwszy wspaniała komedja 
współczesna pt. „Pan posel i Julia“, znane- 
go nam już chlubnie ze sceny w.lenskieį — 
K. Leczyckiego, który wspólnie z p. J. Ma- 
ckiew'czem jest autorem tej nowości. 

Reżyserja spoczywa w rękach dyr. M. 
Szpakiewicza. Premjera jest „ewenementem 
dnia! ° 

— Mikołaj Jewreinow — na scenie Teatru 
na Pohułance. Jutro, w piątek 4 grudnia, 
o godzinie 20 w.,, odbędzie się premiera fa- 
scynującej sztuki pt. „Teatr wiecznej woj- 
ny* — Mikołaja Jewreinowa, wszechšwiato- 

wej sławy autora niezrównanych sztuk „To WILNO. Wczoraj nad ranem na 
co najważniejsze”, ,„Okręt sprawiedliwych" czwartym kilometrze od Brastawia, 
1 wielu innych, podziwianych w Paryżu i przejeżdżający chłopi, znalezii w po- 
Ameryce. „Teatr wiecznej wojny” jest sztu bllzkich krzekach trupa mężczyzny u- 
ką nawskroś nowoczesną, niesłychanie barw branego w zniszczone palio i tahiż gar- 
ną i poruszajacą najbardziej interesujące za- nitur, z obciętą głową. 
gadnienia umiejętność: życia i powodzenia. Przerażeni wieśniacy zaalarmowali 
Sztukę reżyseruje p. Stanisława Wysocka, 
kreując równocześnie jedną z głównych ról. 

Dziś w czwartek 3 grudnia teatr nieczyn 

nieruchomościami. 

nościowych P.K.O. to 

społeczeństwa do najwię| 

šciowej 

  

  

  

a 

qtztowa Kaga Oszczędności 
P.K.0. 

rszawa, Jasna 9. 
Kraków, Wilno, Łódź, Lwów. 

PRZYJŃUJE: 

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

wypłatą ubezpieczonego kapitału w 

razie dożycia lub po śmierci 

a także UBEZPIECZENIA 

POSAGOWE 
w razie śmierci ubezpieczonego 
spowodowanej wypadkiem PKO 

wypłaca podwójną sumę ubezpie- 

czenia. 

KAPITAŁY ZŁOŻONE w PKO 
1. zasilają wszystkie dziedziny 

życia gospodarczego. 
2. przyczyniają się do zmniejszenia 

bezrobocia. 
3. prowadzą do wzrostu ogólnego 

dobrzbytu 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
są wolne od wszelkich danin i po- 

datków można je składać i podejmo- 

wać w każdym urzędzie poczto- 
wym na terenie Rzeczypospolitej bez 
względu na miejsce wydania ksią- 
żeczki oszczędnościowej. 

  

Wszelka korespondencja z P. K.0. 
dotycząca obrotu oszczędnościowego |Jest bez- 

płatna, 750 tysięcy czynnych książeczek oszczęd- 

najlepszy dowód zaufania 

kszej instytucji oszczędno- 

w Polsce, 

Trup bez głowy w zaroślach przydrożnych 
natychmiast policję w Brasławiu, która 
po przybyciu na miejsce wszcięła do- 
chodzania Totsamości okrótnie zamor- 
dowańego (giyż tylxo taka ewentual- 
ność brana jest pod uwagę) nie jest 
ustalona, 

Z 

  

ać Halama — Parnell, — Rewja warszaw R A $ T A N 0 w i S$ K U 
ska. Jutro w piątek, 4 grudnia pierwszy wy 
stęp niezrównanej pary tanecznej — Zizi Ha Zapadał zmrok, Po krzywym chodniku 

lama — Felkis Parnell, w otoczeniu zespołu wcy. Radość szedł Ildefons Szybik, obarczo 
rewji warszawskiej. : + = 

Ceny specjalne, Znižki niewažne. ny wielką teką i godnością okręgowego ko- 
— „Pan Gelhab* w Lutni. w sobotę, dn. AA Sspisowego. Wśród parkanów zama- 

5 grudnia i w niedzielę 6 grudnia, o godz jaczyła brama, Szybik wszedł, otworzył ja 

nie 4 pp. — dwa ostatnie przedstawienia w kieś drzwi, wionął aromat starych onuc, ka- 
sezonie sztuki pt. „Pan Geldhab*, po ce- pusty, i machorki. Przy świetle małej lamp 

— św. Mikołaj obdarza dzieci podarun- ki naftowej gentelman w średnim wieku sy 

kami, Dzieci żyją w świecie fantazji i lep. Stematycznie pdował niewielkim scyzory- 
szej poetycznej rzeczywistości, Dziecko, któ kiem gardło drugiego, leżącego na. ziemi 

re krzyczy bez powodu, wykrzykuje radość gentlemana, na widok gościa przerwał pra- 
swego istniena, instynktownie wyraża za- cę: — Czego? 
chwyt dla cudu świadomego życia. To też * Nakas 4. ! 
największą sympatją dziecj cieszy się sędzi- | — Jestem komisarzem PRAWNI, 
wy Świ. Mikołaj, rozdający prezenty. dniu dzisiejszym ma terenie całej Polski 

Wiemy, że : do Wilna zawita, aby sowi- przeprowadza się III Powszechny Spis Lud- 
cie obdarować dzieci, zebrane na pięknej ności, mieszkanie szanownego pana należy 
bajce „Kopciuszek* w Teatrze w Lutni, w go mojego okręgu т 
niedzielę 6 bm,, o godzinie 12 w poł. Aby Ah h z ŚW к 3 
pomóc Świętemu Mkołajowi, który jak każ- | — "Ma, chce pan spisać tu mieszkań- 
dy Święty jest biedny, i rozdaje tylko to, co ców — proszę bardzo, udzielę wsze'kich 
otrzyma — wiele kochających Mateczek zło- wyjaśnień, brat tymczasem poczeka. Na tem 
żyło już prezenty, a inne obiecały uczynić krześle, proszę nie siadać, bo krew. 
to samo. ” N. isk: ? 

! CO GRAJA W KINACH? a Roi 
Heljos — Hai Tang — Ryszard Pęcherz. 
Kino Miejskie — Z nędzy do pieniędzy. — Czy głowa rodziny? 

— Casino — On, albo ja, — Dotychczas byłem na utrzymaniu 

Pan: Siedem dni szezęścia. brata, a jak tylko pan komisarz wyjdzie, to 
KO SA UE AAA MA OP SĄ go dorżnę i będę sam się utrzymywał. 

JU hadzj z nieregularnem działaniem ser- į 
ca, szklanka naturalnej wody gorzkiej Fran- 
ciszka-Tózefa stosowana codziennie zrana na 
czczo powoduje lekkie wypróżnienie. Żądać 
w aptekach i drogerjach. 

Hollywood — Powrót do życia 

Światowid — Bicz Boży. 

Stylowy — Legjon walecznych, 
—————————————— drzewa spaliła się. 

WYPADKI I KRADZIEŻE ,— Z wycieńczenia, — Na ulicy Szkapler 
„— Potokarz. Borsolińskiemu Antoniemu nej upadła Lucja Lawrynowa  (Szkaplerna 

(R.-Śmigtewo 43) na stacji kontroli mięsa 22). Wezwany lekarz stwierdził, že zaslab- 
przy ulicy Ponarskiej Nr. 1 skradziono z wo męcie spowodowane zostało silnem wycień- 
zu płaszcz wyrobu wiejskiego wartości 50 czeniem fizycznem. 
zł, Ustalono, że kradzieży tej dokonał Lipnie- _  _ MOŁODECZNO 
wicz Wincenty (Stefańska 38), którego za- , Wilki. — W okolicy Rakowa zauważono 
trzymano, płaszcza jednak nie odnaleziono. liczne stada wilków. 

BORARIZAEPITEONT ARENA POINT 
wona (Kalwaryjska 118) zatrzymano, Część 
gotówki przy nim znaleziono. 

. — Pożar na Antokolu. Z przyczyn nara- 
zie nieustalonych w  składzikach drzewa i 
węgla w posesji; domu Nr, 18-19, przy ulicy 
Antokolskiej powstał pożar.  Zawezwana 
straż pożarna ogień ugasiła. Część węgla i 

— Ukradł skarbonkę, Koltun Chanie (Wił _, Podczas urządzonej obławy 6 wilków 
komierska 65) z niezamkniętego mieszkan'a Zabito. 
skradziono skarbonkę glinianą z gotówką od POSTAWY 

Strzał do eks narze- 
czonego. We wsi Czeremoszniki 
gr. postawskiej w czasie weseła w 
mieszkaniu Nikodema Dzikowicza, od- 
dane z podwórka strzał. Kula rozbiła 
okno i utkwiła w ścianie nie czyniąc mi 
komu szwanku. Podczas pościgu za 
sprawcą stwierdzono, że strzał oddała 
20-letnia Anna  Dzikewiczówna, tnie- 
szkanka tej samej wsi, kierując się 
zemstą. : 

Usiłowała ona zabić Edwarda Za- 
błeckiego, obecnego na weselu, który 
porzucił ją, by ożenić się z inną. 
— Utonał w jeziorze, Mieszkaniec 

Dum'łewicz, 17-. Bolesław  Koleszonek, 
przechodząc przez zamarznięte jezioro Świ- 
dno, wpadł pod lód i utonął. 

i WILNO-TROKI 
— Spalił się młyn. W majątku 

Gościewicze, gm. solecznickiej spalił 
się młyn wodny Bronisława Brzozow- 
skiego, powodując 15 tys. zł. strat. Po- 
żar powstał z powodu  nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem. - 

20 do 30 zł. Sprawcę kradzeży Rejmana Ru- 

  

jązku z zabójstwem 

fin zaś—studentem prawa, sy- 
nem handlarza leśnego, 

Pierwszy z nich [est oskarżo- 
ny o udział w zabólstwie Wac- 
ławskiego, drug! zaś o udział w 

a przy rynku nowogrėdz- 

Załkinda I Wulfina osadzono 
w więzieniu na Łukiszkach. 

Sledztwo w tej sprawie toczy 
się nieprzerwanie | obecnie sę- 
dzia śledczy grupuje dalsze kon- 

a dowody winy podejrza- 
nych. 

Szczegóły dochodzeń nie mo- 
gą być narazie ujawnione. 

  

Poderżnięty ciężko chrapał. Szyb'k spraw“ 

Przewodnik — Karol Wyrwicz - 
ski, 

nie wypełniał rubryki w arkuszu spisowym. 
— Kim pan jest z zawodu? 

— Włamywacz, 

— Zawód poboczny? 

Robię kwiaty z piór. 
Kto tu jeszcze mieszka? 

— Nie wiem, jak powiedzieć, dotych- 
czas mieszkał brat, ale ja go zaraz dorżnę, 

to go już chyba nie warto rachować. 
— Szanowny pan zarżnie braciszka na- 

pewno? 

— Napewno, bo proszę sobie wyobra- 
zić, już od trzech tygodni gra na mando- 
linie to samo tango. Zupełnie mi zszarpał 
nerwy. 

— Oczywiście, rozumiem, "ale zawsze, 
skoro tej nocy żył — to go trzeba zapisać. 

— jak pan nie żałuje fatygi, proszę bar 
dzo, ale może tak dla kompanji zarżnąć i 
szanownego pana, jak w życzeniu, mnie to 
wiszystko równo? 

Gospodarz mieszkania wyciągnął żyłaste, 
okrwawione ramiona... 

lidefons Szybik obudził się, zlany potem. 
Jak to dobrze, że tylko we Śnie spisuje się 
takich lokatorów! 

Po trzech tygodniach na piersi lidefonsa 
Szyb'ka wisiała piękna odznaka ża ofiarną 
pracę i, wskazując na nią, lubił on opowia- 
dać znajomym, jak podczas spisu wpadł do 
mieszkania, gdzie brat zarzynał brata, 

WĘGIEL ! KOKS górnośląski poleca 
firma DEULL, Wilno, Jagiellońska 3, 

й tel. 8-11, 

  

  

Radjo _wileńskie 

CZWARTEK, DNIA 3 GRUDNIA 
11,58 Sygnał czasu z Warszawy. 
12,10 Komunikat meteorologiczny. * 
12,15 Pogadanka z Warszawy. 

12,35 Poranek szkolny z  Filharmonji 
Warszawskiej. 
15,05 Komunikaty z Warszawy. 

15,25 „Wśród ksążek* — z Warszawy. 
15,50 Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16,20 Lekcja francuskiego z Warszawy. 
16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 

16,50 Muzyka z plyt. 
17,10 „Lisowczycy“ — odczyt ze Lwo- 

wa wyklosi dr. K. Tyszkowski. 
17,35 Koncert z Warszawy. 
18,50 Pogadanka gospodarcza. 

. 19,00 „Skrzynka pocztowa nr. 178% — 
listy radiosłuchaczów omówi Witold Hułe- 

skiej dyrektor programowy Rozgiośni Wileń 
skiej. 

19,20 Muzyka (płyty). 
19,30 „Rubryki osób przypadkowo obec 

nych i nieobecnych" — według Powszechne 
go Spisu Ludności — odczyt wygłosi J. 
Święcicki, zastępca naczelnego komisarza 
spisowego. 

20,00 „Tajemnica uśmiechu'* — feżjeton 
z Warszawy wygłosi W. Grabińska, 

20,15 Muzyka iekka z Warszawy. 
21,25 Słuchowisko z Warszawy. 
22,10 Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warszawy. 
23,00 Spacer detektorowy po Europie— 

Wichrow.



WILEJKA 
— Jak w Wilejce wybierano burmistrza. 

Potępiamy w czambuł endencję za ostatnie 
wybryki antyżydowskie, a tymczasem zasa- 
da „niema reguły bez wyjątku” i tu'ma swo 
zastosowanie. 
Ten szlachetny wyjątek stanowi endecja 

wiłejska, która nietylko że nie napada na 
Żydów, ale owszem tak się z nimi zbratała, 

że nawet szabas zamiast swojej niedzieli 

świętuje. Niedowiary... a jednak? — szczera 

prawda? 
Poniższy prżykład zaraz nas o tem prze 

kona. Burmistrz m. Wilejki p. Hołownia zło- 

żył rezygnację ze swego urzędu, gdyż posta 

wił swą kandydaturę i został wybrany wój- 

tem gni. kurzenick:ej. Pan starosta rezygna- 

cję przyjął i wyznaczył niezwłocznie pogie- 

dzenie Rady miejskiej zarządając  "wy BBY 

burmistra. Okołiczności tak się złożyły, że 

wypadło to w piątek wieczorem. Dlaczego 

nie mogą się raz odbyć wybory w piątek, 

zamiast np. w niedzielę? A jednak nie odby- 

ly się, bo w Radzie zasiada 4-ch przedsta- 

mwiciel: społeczeństwa żydowskiego. Przyszli 

oni wprawdzie razem z innymi na posiedze- 

nie, ale zgłosili waiosek przesunęc:a wybo- 

rów na dzień inny. Wniosek uzyskał 6 gło- 

sów za i tyleż przeciw. Przewodniczący się 

waha z przechyleniem szali. Korzysta z tego 

momentu 4 radnych żydowskich i opuszcza 

zebranie, a z niemi, o dziwo!... wysuwa Się 

również dwóch radnych endeków. I oni w 

piątek (w szabas) burmistrza wybierać nie 

mogli. Czyżby się śpieszyłi do synagogi? 
. Dzięki nim zebranie zostało zdekompietowa- 

ne : wybory się nie odbyły. Odetchnęliśmy z 

ulgą, bo jesteśmy teraz święcie przekonani, 

že gdzie jak gdzie, ale w Wilejce pogromów 
żydowskich nigdy nie będzie. BA 

Naznaczono ponowne wybory na dzień 

następny. Również fiasko, bo druga połowa 
radnych uważała za stosowne nie przybyć, 

czując się słusznie dotkniętą dniem  pierw- 

szym. Pan starosta widząc, że szanowna 

Rada, zamiast wybierać burmistrza, bawi 

się w ciuciubabkę — wyznaczył burmistrza 

z nominacji. Nowy burmistrz p. Zubłewicz 

należy do łudzi energicznych i daleki jest od 

jakiejkolwiek chwiejności. A takich w Wilej- 

ce potrzeba, bo 'niasto jest w długach po 

uszy. Prawie cały budżet idzie na spłatę 
rat długów i to jeszcze nie wystarcza. Trud 

no być gospodarzem w takich warunkach. b. 

Zastuguje na podkreślenie ta dodatnia o- 

koliczność, że państwowy element połski z 

uświadomioną państwowo !udnością białoru- 

ską wzajemnie współdziałają, co w czasie 

ostanich wyborów burmistrza wyraźnie po- 

twierdzonem zostało. Fakt ten pozwała nam 

mieć niepłonne nadzieje, że ta współpraca 

wyjdzie tylko na dobre tak dla tutejszych 

ternów, jak i dla całego państwa. 
Obywatel. 

ŚWIĘCIANY 
— „W odpowiedzi Obywatelowi". W Nr, 

267 „Słowa”* z dnia 19-XI b.r. autor kore 
spondencji, p.t. „Słów k'Ika o uroczystościach 

11 śistopada* podał szereg obrazków niezgod 

nych z rzeczywistością, które w obowiązku 

czuję się sprostować, jako miejscowy obser- 

wator 22-letniego życia społeczeństwa pow. 

Święciańskiego. 
Sz. Obywatel zarzuca święciańskim wła 

dzom powiatowym wadliwe zorganizowanie 

święta 11 listopada, twierdząc, że zorgani- 
ne ono było w Święcianach : tylko dla Świę 
cian, Że było zorganizowane nadzwyczaj 

pomystowo w Święcianach, to potwierdzam, 

lecz že dla Šwiecian, to Sz. Obywatel moc- 
no się pomylił, a to dłatego, że: 

1) Dzień 11 listopada w b.r. wypadł we 
środę, w dzień rynkowy w Święcianach, kie 
dy to gromady wieśniaków z najdalszych 
zakątków powiatu dążą z produktami na ry 

nek zbytu, | 
2) Udział 150 konnych Federatów pod- 

niósł w wielkich stopniu uroczystość w Świę 
cianach nie robiąc żadnej szkody dla wiosek 
i miasteczek prowincjona!nych. Właśnie Fe- 
deracj w r,b. byłi pierwszym zwiastunem 
święta 11 listopada, który dotarł do najdal- 
szych osiędl: pow. Święciańskiego. Oni to je 

szcze w cztery tygodnie przed świętem, na- 
dim ruchu przez przygotowywanie się do Giełda Warszawska KINO 

5 klm. marszu. A sam tak długi marsz ze 
śpiewem uprzez okoliczne sk do Świę- z dnia 2 grudnia 1931 r. MIEJSKIE | „Dwa lądy, 
can, był najlepszym propagatorem święta. WALUTY I DEWIZY: SALA MIEJSKA 
Starzy wieśniacy, widząc przygotowania się Dolary 8,89 — 891 — 8,87 Ostrebramsk» 5 
młodzieży, a następnie regiilarne szeregi od- Belgja 124,00 — 124,31 — 123,69 
działów nadciągających ze wszystkich stron, Gdańsk ;173,60 — 174,08 — 173,22 
mocno byl: zainteresowani j przekonani, że Holandja 3:9,15 — 360,45 — 356.65 Dźwiękowy Dziś! Genjalaa 
rzecz dzieje się wielkiej wagi. Zaciekawieniu Londyn 28,90— © ,29,05— 29,18 KINO-TEATR gwiazda egzotyczna 
swemu znaleźli zaspokojenie w niedzielę 15 Nowy-York 8,92 — 8,94 — 8,90 KELIO SS 
listopada b, r. w miasteczkach parafja'nych, N.York kabel 8,927 — 8,947 — 8,907 w л 
gdzie to organizatorzy obchodów święta, w Paryż 34,90 — 3499 — 3481 «l WILEŃSKA 38. 
przemówieniach swych j referatach wygłoszo Fr38a | 2642 — 26,48 — 2636 Tel. 926. 
nych w czasie uroczystych akademij obja- SEA aj e dieta — 178,07 
OR 1 święta odzyskania niepodle- PROCENTOWE: Dźwiękowe kizo 

Władze powiatowe dały wzór obchodu „4 proc. pożyczka inwestycyjna 88,50, 5 proc. „HOLLYWOOD: : 
w Święcianach, który uczestnicy przenieśli konwersyjna 41,75, sk: proc. koiejowa 35,50. Mickiewicza 22, grąi wystawą. 

na prowincję i tam u siebie zaszczepił. _ 6 proc. dolarowa 8>-0- 59,50, 4 proc. dola- tel. 15-28 
St, W. Owczynnik. rowa 42—42,50—42,25, 8 proc. L. Z. B. G. K. 

у i B. R., obligacie B. G. K. 94. Te same 7 proc. 
83,25, 8 proc. obligacje Pol. B. Kom III em. 93, 
4 i pół proc. ziemskie 40,50, 5 proc. war- SŹWIĘRÓOWE KIRO 

  

Tygodnik liustrowany — nr 48. — W Dźwiękowy 

artykule „Francja zdobywa Korsykę“ — T. wzzamą Kino-Teatr 

Grabowski, autor oświetla ostatnie wyda- 66 
rzenia na Korsyce. Duży snop światła na PAN 
konilikt mandżurski rzuca szkic kpt. Nemo 33 
pt, „Pierwsza wojna  chifsko-japoūska““. ul. Wielka 42. 
Stanisław Szpotański ujmuje sprawę obec- 
nych konfiiktów społecznych. Znany podróż 
nik M. B, Lepecki daje opis swoich przeżyć 
na wyspie Chiloe. Pozatem wymienić je- 
szcze należy: kronikę literacką, rewjową, po 
wieść Kossowskiego i nowele Rusinka, R. 
Ciechanowa, S. Kawyna, M. Henzla, K. 
Stromengera oraz korespondencję z Gene- 
wy. 

. Tęcza — nr. 48. Ciekawe uwagi 6 isto- 
cie wspóczesnego dramatu wypowiada dr. 
Stanisław Kołbuszewski. O Staszicu pisze 
prof. T. Grabowski, Rozprawkę o dziecku 
we współczesnej literaturze polskiej zamie- 
szcza K. Czachowski. Pozatem — stałe dzia 

Ofiarv 
Zamiast wieńca na trumnę š. p. Anieli 

Szyrynówny na Czytełnię im, Tomasza Za- 

ЭОЕ МО 

  

Cd czwartsu 3 grudrua r. b. Tyg. P.A.T. 
Dla młod.ieży od g. 4 — 6. „Z nędzy do pieniędzy" 

dwa kraje, jedno Serce, jedna dusza”. „Nasza praca na morzu”. 
й 56 

Godz. 6, 8 i 10 w. „Pleśń wiosenna dramat w 10 aktach. Nad program wesoła komedja, 

  

  

Koncert. orkiestra pod batutą p. M Salnickiego. Ceny mejsc bsikon 30 parter 60 Kass czynna odg. 3.31 do 10 w 

w słvnnym rekordowym 
Anna May Wong arcyfilmie dźwiękowym He i TARG 

Tragiczna pieśń miłości egzotycznej kochanki rosyjskiego oficera. Realizacja słynnego reżysera Ryszarda Heichberga 
Przecudne picseuki. Egzotyczna muzyka, Tańce rosyjskie, Pocz. o godz 4,6 811015. Na l-szy seans ceny zniżone. 

zawskie 50, 8 proc. warszawskie 64—64,75— 
64,25, 8 proc. Częstochowy 56, 8 proc. Piotr- 
kowa 56,50, 10 proc. Siedlec 65. 

A K JE 
B. Polski—106, Lilpop—12,25, Ostrowiec 

s. B_30,50. 
Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Dil- 

lonowska 53,50—59, Stabilizacyjna—53,75—54 
  

  

  

nowoczesne 
pierwszorzęd Dźwiękowy 
nej jakości Kino-Teatr 

Ceny zniżone „STYLOWY” 

"Likas poleca firma Wielka 36 Barki* p. t. 
> 

BRONISŁAK ŁORUCIEWSKI KINO 
Wilno ul. Wileńska 23 „SWIATOWID“ 
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ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
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Wkrótce przebój sezonu: Tajemnica Cytadeli Warszawskiej w-g powieści Gabrieli Zapolskiej. 
  

  

  W rol. gł. Królewska para kochanków 

* POWRÓT DO ŻYCIA 
Janet Gaynor i Charles Farrel 

Nad program: Kro ika Mcrza Polskiego oraz 

oszałamia, zachwyca i 
olśniewa widza teimatem 

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

  

с@алм 
WIELKA 47. tal. 13-47 

Dziś! Wielki rewelacyjny dźwiękowie. ! 

„ON ALBO 
W rol. gł: Harry Piei I Hans Junkerman. Film ten jest nsjwspanialszą kreacją Harry 
Film, który niemiał w przeszł Ści równego sobie. Pocz,o g. 4,6,8 i 10.30, w dnie świąt o g. 
Nad program: Dodatek dźwiękowy. 

jest to arcyprzebojowa 
awantura sensac.- erotyczna 

Pie, 

Ą** 

Na pierwszy Seans ceny zniżone 

  

  

Dziś! Rekordowa operetka ak. DRE $ZCZĘŚCIAĆ 

s 
Arcypikantny tilm, rozgrywający się na tle życia Paryża i przepięknej Wenecji, W rolach gł. Rogen Treville, 
Janina Guise oraz wspaniały tenor opery „Metropolitain House“ w New-Jorku Joseph Smith. Nad program: 

Dodatek dźwiękowy Foxa i dodatek Pathe. Uwaga: Prosimy zwrócić uwagę na nąsze aparaty džaiekowe 
filn* (A. E. G.), które przewyższają wszelką inną aparaturę swym natu'alnym i łęgodnym dźwiękiem. 

Początek o godz. 4-ej, w dnie Świąteczne o godz. 2:ej. Ceny od 40 gr. 

„Klang- 

  

  

Lane. Nad program: Najnowsze dzieło po raz pierwszy w Wilnie w-g powi-ści Ruperta Huges'a 

Dziś! Najnowsza bezkonkurencyjna 100 proc. dżwiękowa supersensacja po raz pierwszy w Wilnie 

LEGJOK WALECZNYCH najpi kniejszy dźwiękowy sensacyjny dramat 
w 10 akt. W rol. gł. Ken Maynard i Nora 

„Dziewczę z 
„„Anioł miłości'' salonowo erotyczny dramat w 10 akt. W rol. gł. Saliy O'Neil i Me. Gregor. 
  

  

w swej jubileuszowej 

Mickiewicza 9.   wielkiej kreacji i urocza Anita Page 

Dziś! Potężny dramat wrażeń i emocji p. t. BiCZ BOŻY Genjalny Lon Cha ney 

Niesłychane napięcie! Korowód tajemnic! 
łości! „Bicz Boży," to film który wszystkich zachwyca! 

Historja wielkiej mi- 

  

  

RYBY 
SANDACZE jeziorowe | Wędzen*: Węgorze, 
KARPIE żywe fiondry, łosoś iin. 

Ceny ściśle rynkowe. 

m » Wilnie od Margrabiny  U'miastowskiej P Ankas aki w $ E R + i 8 WOCE 

Zi. jewski pełnotłusty | winogrona, 

Zamiast pożegnania z powodu przejścia row. A. P A KA. = 240 kg. mandarynki, 
na emeryturę wielce zasłużonego į szanowa ROTOR Rana 5 Szwajcarski, jabłka różne, 
nego p. dra Juljusza Sumoroka, lekarza Tylzycki, cytryny 

grodzkiego w Wilnie, koleżanki i koledzy wielki wybór ceny niskie 

Starostwa Grodzkiego w Wilnie składają na 
jego ręce i do uznania kwotę 125 zł, 

* 
Uprzejmie proszę zebrane złotych sto 

dwadzieścia pięć, które przeznaczam na cel 
dożywiania głodnych dzieci szkolnych, wpła 
cić p. Zofji Kassowskiej, prezesce Stowarzy- 
szenia (vide dziennik „Słowo” Nr 264 z dnia 
15.11 931), zamieszkałej przy ulicy Objazdo- 
wej 6 m. 7, Z wyrazami głębokiej wdzięcz- 
noścj i serdecznym pozdrowieniem 

sługa Juljusz Sumorok, 

# 
Hurtowy Skład papieru i 

Spółka Akcylna „PAPIER“ 
WILNO, UL. ZAWALNA 13, Tel. 501. 

POLECA W DUŻYM WYBORZE 
| pocztówki świąteczne i noworoczne 

Księgi rachunkowe 
oraz wszelkie artykuły kancelaryjne i szkolne. 

Kalendarze na rok 1932, 

ozdoby choinkowe 

Wwa 
  

NAJLEPSZE PODARKI NA ŚWIĘTA! 
   

  

Wobec zbiiżających się Świą 

T-wa Handlowego p. 

udziela 

na wszystkie oryginalne 

wyroby chińskie 

Wyłączna sprzedaż w lokalu fi 
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Tel. 400   

przedstawiciel Polsko-Chińskiego 

Chen-Chik-Fen 
50', ZNIŽKI 

Polska Sktadnica Sportowa 

„START“ 
Wilno, Mickiewicza 9. 
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Wilno, 
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    PORCELANA CHIŃSKA — HERBATA CHIŃSKA   Mickiewicza 

  

  

„Kto był mordercą? 
W sercu mojem zbudziła się nie- 

nawiść do zabitej. Poczułam, że mog 

łabym ją zabić w tej chwili, bez żalu i 

bez wahania.... Bo... tak. nienawidzieć 

mógł tylko człowiek, który kochał! Ale 
nie okazałam mu swych uczuć. 

— Sądzę, że powiedzieliśmy już 
sobie wszystko, z wyjątkiem: „Dobrej 
nocy”. 

— Dobranoc, 
Żegnam panią. 

— Dowidzenia, panie Łukaszu! 
Drgnął i przysunął się bliżej do 

mnie: 
— Dlaczego pani mówi: „dowidze 

nia”? 
— Bo pewnie 

- szcze. 
— Mam nadzieję, że nie!. 
Jego grubjański ton nie obrażał 

mnie. Przeciwnie, czułam jakąś ukrytą 
głęboko radość. Nie jestem tak głupia, 

miss  Beddingfeld. 

zobaczymy się je- 

jak wyglądam. 
— A jednak, — powtórzyłam z u- 

porem, — zdaje mi się, że jeszcze się 
spotkamy. 

—. Dlaczego? 

Milczałam, nie wiedząc, jak mu to 
wytłumaczyć, 

_ — Nigdy, — zapewniał gwałtow- 
nie. — nigdy więcej nie chcę pani wi- 
dzieć. # 

Było to bardzo niegrzeczne i ordy- 
narne, ale ja roześmiałam się tylko ci 
cho w odpowiedzi i zniknęłam w ciem 
ności. 

Posłyszałam za sobą szybkie kro- 
ki, które zatrzymały się po chwili i do 
uszu moich doleciało jedno tylko sło- 
wo: 

— Wiedžma! 

ROZDZIAŁ XVII. 
KARTKI Z PAMIĘTNIKA SIR 

EUSTACHEGO 

Hotel Nelson. — Kapsztadt. 
Co za szczęście, że już nie jestem 

na pokładzie tego przeklętego okrętu. 
Czułem cały czas wstrętną i skompli- 
kowania sieć intryg, snnjących się do- 
koła mnie. Nadomiar złego, wigilją 
przyjazdu do Kapsztadtu, Pedgetta po 
bita w jakiejś pijackiej bójce. Bo nie 
mogę, mimo jego zapewnień uwie- 
rzyć, że coś innego, jak pijacka burda 
mogło być tego powodem. Cóż innego 
można pomyśleć o człowieku, który 

  

  

ĄBROWSKA 
ul. Niemiecka 

PREZENT 
Poleca po cenach znacznie zniżonych 

J. Pruža 
  

“ # 

LINOTYP 
chcemy nabyć. 

Chętnie używany, lecz w dobrym 

stanie Wiadomość w Administracji 

„SŁOWA * 

# 

materjałów piśmiennych 1 

# 

PIANINA,FORTEPIANY 
I FISHARMONJE 

KRAJOWE ! ZAGRANICZNE 
TYLKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ WVNAJĘCIE 

  

        
     

    3 ъ m. 6. 
          

  

% * GRZEBIENIE ELEKTRYCZNE 
e LAMPECZKI LANCELA 

GARNITURY KRYSZTAŁOWE 
« PERFUMERJA, KOSMETYKA «tc. 

NA WSZELKIE CENY 
i GUSTY 

SKŁĄD 
APTECZNY 
Egz. od 1890 r. 

15; vis-z-vis Hot. „Georges“ tel. 482. 

UN ABILEICC CRAZY 

  

zjawia się rano z ogromnym guzem na 
czole? 

Oczywiście, że gdybym mu uwie- 
rzył, musiałbym być wzruszonym tem, 
że ten człowiek cierpi w obronie mych 
interesów. Naplótł mi przecież niesa- 
mowite historje, zupełnie pozbawione 
związku, początku i końca. Twierdzi 
on, że wychodząc w nocy z kajuty, w 
której pracował, zobaczył przy, moich 
drzwiach jakiś cień ludzki. Zaczął się 
za nim skradać.... 

— Dziwny to pomysł, drogi Ped- 
gecie, śledzić kogoś, dręczonego przez 
bezsenność. Rozumiem go doskonale, 
że rozzłoszczony, postawił panu taką 
latarnię na czole.. 

— Pan nie chce mnie wysłuchać 
do końca, sir Eustachy. — tłumaczył 
się Pedgett i, wielce zaaferowany, 
przytknął prawie usta do mego ucha. 
To był... to był Riborne! 

— Riborne? Czego mógł chcieć 
ode mnie ten człowiek po nocy? 

— W tem jest jakaś tajemnica, sir 
Eustachy. Dlaczęgo on potem napadł 
na mnie? 

— Czy pan jest pewien, że to on 
napadł? 

ceny konkurencyjne 

POLECA 

D.-H. ST. BANEL 
Wilno, Mickiewicza 23, tel. 8-49     

      Ach! żeby to pozbyć się 

otyłości!!! 

elektryczna SOWY masaż 

wyszczuplający 
stosuje 

NOWOCZESNA KOSMETYKA 

„LADY“ 
Mickiewicza 9 m. T. 
wejšcie: Šniadeckich 1. 

w godz. 19 — 14 i 16 — 19. 

  

Akumulatory, baterje anodowe 
i radjosprzęt za gotówkę 
najtaniej w firmie 

MICHAŁ GIRDA 
Zamkowa 20, ei. 16 28 

Ładowanie, zmiana na nowe, wypożycza- 
nie i naprawa akumulatorów — reperacja 

słuchawek. 

  

  

  
  

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX 

rewiru, Konstanty Karmelitow, zamieszkały w 

Wilnie przy ul, Gimnazjalnej 6—14 na zasa- 

dzie art. 1030 U. P. C. podaje do wiadomoś- 

ci publicznej, że w dniu 7 grudnia 1931 ro- 
ku od godziny 10 rano w Wilnie przy ul. 
Ludwisarskiej 14 odbędzie się sprzedaż z li- 

cytacji należącego do Stowarzyszenia Przyja- 

ciół Izraela w Bazylei o-Wilno majątku ru= 

chomego, składającego się ze stołów, 12 krze- 

seł, 5 ławek i 200 książek w różnych języ- 

kach biblijnych, oszacowanego na sumę 2.580 
złotych na zaspokojenie pretensji Zakładu 

Ubezpieczeń Piacowników Umysłowych w 

Warszawie w sumie złotych 2.596 gr. 20 z 
proc. i kosztami. 

Opis rzeczy i szacunek takowych przej- 
rzane być mogą w dniu licytacji zgodnie z 

art. 1046 U. P. C. 
Komornik Sądowy K. Karmelitow. 

|| i J M M 

— Najzupełniej, sir Eustachy. 

— Pedgett, proszę nie sapać tak 

głośno i niech pan postara się nie 

pluć, mówiąc. Niech pan się uspokoi i 

przedewszystkiem powie, gdzie się po 

dział ten Riborne? 
Rzeczywiście, mój drugi sekretarz 

zniknął. Ód chwili, kiedy  wysiedliśmy 

na brzeg, Riborne przepadł, bez śladu. 

Cała ta historja zaczyna działać mi na 

nerwy. Jeden sekretarz ginie, bez wie- 

ści, drugi zjawia się do pracy z podbi- 

tem okiem. Jakże mam go wziąć ze so- 

bą w tym stanie? W Rodezji będą 

mnie wytykać palcami! Nawet w Kap- 

sztadcie stanę się pośmiewiskiem ca- 

łego miasta. i 
Niema co mówić, ładnego przywio- 

złem sobie sekretarza! Dziś wieczorem 

mam oddać list Milereya, ale Pedget- 

ta zostawię w hotelu. Ten człowiek do- 

kuczył mi już ze swemi tajemnicami, 

sekretami i szeptem spiskowca. 

PO KILKU GODZINACH 

Stało się coś bardzo poważnego. Z 

listem Mileraya udałem się do ministra. 

Kiedy otworzył kopertę, znalazł w niej 

kartę czystego papieru! 
W ładną wpadłem 

i 
UWAGAI!! 

Najtańsze „ródło i jedynie POLSKIE. 
Hurtowa i detaliczna sprzedaż materjałów 
opałowych i budowlanych, WĘGIEL Gór- 
nośląski dostawa w wozach piom- 
bowanych. DRZEWO OPAŁOWE 
w szczaąpach i rąbane w każdej ilości. 
Wapno—cement—gips—katle—kreda — pa- 
ра — blachaęi wszeikie okucia po cenach 
wyjątkowo-k'nkurencyjnych poleca tirma 

„GORNOŠLĄSK“ T. Frechowiczowej, ul. 
Ad. Mickiewicza Nr. 34 — telefon Nr. 370. 

Či i J Mi 
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* ŚMIAŁOWSKA 
Zeldowicz przeprowadziła się = 

chor. skórne, wene- Zamkowa 3 m. 3. 
ryczne, narządów mo- binet kosmetyczny, u 
czowych, od 9—do 1, 5Uuwa zmarszczki, piegi. 

wiecz. wągry, łupież, brodaw 
R m ki, kurzajki, wypadanie 

DOKTÓR włosów 

ZELDOWICZOWA 

KOBIECE, WENE- |] KOSMETYKA 
RYCZNE NARZĄDOW NES 

DOKTOR 

  

MOCZOWYCH 
od 12—2 1 ой 4—5 GABINET 
ul Mickiewicza 24. Racjonalne] 

tel 27.7 kosmetyki 
DOKTOR ieczniczej 

A. Cymbler Mieklewicza 31—4 
Choroby weneryczne. kobiecą 
skórne i dad mo Urodęzcze- 
czowego. Mickiewicza ** * je, dosko- 
12, róg Tatarskiej przyj- tali, odświeża usuwa 

muje 9—2 i 5—8. jej skazy i braki, Masaż 

Tel 15-64. kosmetyczny (warzy. 
——mm Masaž ciala, elektrycz- 

ny, wyszczuplający (pa- 
nie). Natryski „Hormo- 
na* według prot. Spuh- 

Szyrwindt la, Wypadanie włosów, 
choroby weneryczne, łupież. Indywidualne 
tkórne I moczopłciowe dobieranie kosmetyków 
Wielka 19, od 9 do ! do każdej cery. Ostat- 
3—7 nie zdobycie kosmety= 

. ki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8 

W. Z. P. 43. 

  

DOKTOR 

  

DOKTOR 

Blumewicz —_ 
najbardziej chereby weneryczne, © 

ke erę zaniedbane skórne i moczopiciewe 
WIELKA 21 is 

tel, 921, ой 9—1 1 3—8 роргашиа, pielęgnuja 

W Z.P. 26.oraz usuwa wady skóry. 
Gabinet YJ 

Kosmetyki (€ diÓ 
Dr. Wolfson Leczniczej di 

PZ Hryniewiczowej. 

i skórne, nl. Wileńsk: zj, WIELKA 48 18 m. 
T, tel. 10-67 3—1 4-8 p yj.wg. 10-11 6-7 

w. Z. P, 8 2%. 

    

    

było słuchać tego osła Millereya i 

przyjmować idjotyczne polecenie? 

Podgett łazi po pokoju z wyrazem 
ponurego zadowolenia, jakby chciał po 
wiedzieć: „A co, nie mówiłem!*, a 
mnie ta jego mina działa na nerwy! 

— Przypuśćmy, sir Eustachy, 
mówi ten człowiek, — że Riborne przy 
padkiem podsłuchał rozmowę pana z 
Mileryem? Przecież zjawił się do pa- 
na bez żadnego biletu polecającego, 
nibyto z polecenia p. Milery. 

— Czy pan podejrzewa. Riborne'a 
o to, że nadużył mego zaufania? 

Tak, takie jest zdanie Pedgetta. A 
ja zaczynam myśleć, że on ma rację. 
Ale ja wolę nie robić hałasu dokoła tej 
delikatnej i przykrej sprawy. Kiedy się 
czławiek da wystrychnąć na dudka, mu 
si przynajmniej starać się, aby inni te- 
go nie zauważyli. 

Pedgett nie zgadza się w tem ze 

mną. Nalega, żebym natychmiast przed 

sięwziął stanowcze kroki. Musiałem w 

końcu ustąpić mu. Pobiegł do naczel- 

nika policji, rozesłał parę dziesiątków 

depesz i w przeciągu kilku godzin poił 

whisky, na mój rachunek, angielskich 

historję! I poco i holenderskich agentów śledczych. 

  

   
      

   
KUPNO 

ISPRZEDAŽ 
POSADY | 

1.000 złotych — mm 
miesięcznie zarobią pa- Do sprzedania 

nowie (nie) ustosunko- umeblowanie pok: ju ja- 
wani w urzędach „Ka galnego, biurko, łóżka, 

  

se: SO Tło- szała, rowery damski i 
< męski, radjo 5 lampko- 

wi Polecam e, aparat anodowy, 
głosnik  Filipsa. Ko- 

bardzo dobrą bonę sijumy i AA męskie, 
przychodzącą na półkwiaty duże i różne 
dnia. Zygmuntowska rzeczy gospodarstwa 
12—4 od 2—3 popoł. domowego. Zwierzy- 

niec Dzielna 30 m.1 
Ogrodnik > od 12 — 6. 

poszukuje posady od 
1 lutego 1932 r. Ref“ OKAZYJNIE. 
rencje u administracji I ombard: Bi kupia 4 tel. 
m. Chitów, poczta De-14—10 sprzedaje (od 

    

je 9 WNO> powiat stołpec. 9.ej do 2 p.p., od 5-ej 

GREE 
LOKALE 

do 7 w.) palta zimowe 
damskie. i męskie, fut- 
ra, skórki, ubrania, je= 
dwabie, bielizna, swet- 
ry, pianina, tortepjany, 
motory elektryczne, bry 

  

— lanty i wiele innych 
2 mieszkania pozostałych z licytacji 

z 2, 8 i4 pokoi ze fantów. 
wszelkiemi wygodami 

  nowoczesnemi, wanna ZES? 
na miejscu do wyna- OKAZYJNIE 
jęcia, Wilno, ul. Sło- do sprzedania natych- 
wackiego 17. miast z powodu wy- 
— jazdu rentowna, ładna, 
SKLEP niedekretowa kamieni- 

do wynajęcia. ca w Wilnie. 11 proc. 
Kalwaryjska 2, infor. rocznie, czystego do- 

właściciel. chodu. Żeby kupić, wy- 
„ее Starczy posiadać 8000— 

Do wynajęcia 7000 dolarów. Szcze- 
dwa pokoje góły: ul. Zawalna 10, 

2 m. 12 od 5i pół do 
* Mk Mo" 7.ej wiecz. Pośredni- 

JAR Žau ctwo wykluczone 

Pokój 
bardzo ładnie umeblo 
wany, telełon, łazienka. 
parter, do wynajęcia. 
Ofiarna 4 m. 1,£:1. 14-78 
aa Żn "R A K —— ARON A 

Tanto Wszystkich, którzy 
2 pok. salon. Solidne- posiadają jakiebądź in- 
mu, śliczny widok, formacje o miejscu za- 
godz. 3—5, Zarzecze mieszkania Czesława 

16—1 Borówko syna Szcze- 
pana i Michaliny z Ozu- 
bów, urodzonego w r. 

  

  

    

RÓŻNE 

————— ZN —- 
  

GOTÓWKA |i89% w parałji Kromo- 
na procenty łów, ostatnio w r. 1930 

Domy, majątki zamieszkałego w Za- 
wierciu przy ul. Staro- 
szkolnej Nr. 10, upra- 
sza się o nadesłanie 
takowych do Konsy- 
storza Ewangelicko-Re- 
formowanego, Wilno, 
Zawalna 11. 

ziemskie, działki, 
place, mieszkania 

wolne. 
Dom H.-K „Zachę- 
ta“ Micklewlcza 1, 

tel. 9 05 
  

  

PAR IMIT S EETT ASTA TE ROZPO 3 ARORDZNKO 

PÓŹNYM WIECZOREM 

Pedgeit znalazł się w swym żywio- 
le. Głowę ma pełną wspaniałych idei. 

sf 

Twierdzi teraz, że Riborne jest „czło-, 
wiekiem w bronzowem ubraniu*, Dja- 
bli go tam wiedzą: może ma. rację. A- 
le to wszystko zaczyna mnie nudzić. 
On zawsze ma rację. Chciałbym już 
jiaknajprędzej wyjechać do Rodezji. Po 
wiedziałem Pedgettowi, że postanowi- 
łem nie brać go ze sobą. 

— Zostaniesz pan tutaj, przyjacie- 
lu, oznajmiłem mu. — Świadectwo pa- 
na będzie niezbędne dla ustalenia toż- 
samości Riborne'a. Pozatem jestem о- 
bowiązany dbać o zachowanie powa- 
gi członka parlamentu brytyjskiego i 
nie mogę wieźć ze sobą sekretarza, 

który wygląda tak, jakby stoczył po 
pijanemu bitwę z kompanami. 

Biedny Pedgett; dla tak solidnego 
człowieka, jak on, mieć guz na czole, 
to istne nieszczęście! 

—- Cóż będzie z pocztą pana, sir 
Eustachy? — zaniepokoił się biedaczy- 
sko. — Kto bedzie robił notatki do 
przemówień pana w parlamencie! 

— Jakoś się to zrobi! 
(D. C. N.) | 

Wydawca Stanisław Mackiewicz, Drukarnia Wydawnictwa „Slowo““. 

      

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński,


