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Górą złoty! 
  

warszawski 

wczoraj 

Nasz korespondent 

doniósł nam telefonicznie 

wieczorem co następuje: 

„Wiadomości, jakie przedwczo- 

raj i wczoraj rano nadeszły do 

Warszawy © zamierzonem jakoby 

zawieszeniu w Ameryce standartu 

złota na wzór Anglji, wywołały na 
giełdzie warszawskiej wielką pani- 

kę. Bank Polski został oblężony 

przez posiadaczy dolarów, którzy 

gwałtownie poczęli zmieniać dolary 

na złote. W Banku Polskim otwo- 

rzono nawet specjalne nowe trzy 

okienka, by podołać zadaniu. Wsku- 

tek tego dolar na giełdzie warszaw- 

skiej załamał się i spadł ze zł. 8,95 

do zł. 8,84. Charakterystyczne jest, 

że poza Warszawą nigdzie w całej 

Europie nie zanotowano spadku 

dolara“. 

Wypadek powyžszy jest tak cha- 

rakterystyczny dla dzisiejszego stanu 

psych ego drobnego kapitalisty, ż 

warto się nad nim cokolwiek zasta- 

    

nowić. 

Na podstawie doświadczeń wojen- 

nych i późniejszego okresu inflacji, 

która w większym lub mniejszym sto- 

pniu dotknęła większość z państw bio 

rących udział w wojnie, ustaliły się 

u szerokiego ogółu pojęcia pieniężne- 

go fetysza — dolara amerykańskiego 

W Polsce zwła- 

szeza dolar zdobył sobie ogromną po- 

pularność. Jeżeli wogóle w dziedzinie 

i funta angielskiego. Е 8 

wartošci pieniądza papierowego mog- 

ła być jakaś absolutna stałość i pew- 

ność — to przypisywano ją dolarowi. 

Podczas inflacji obywatel kupował do 

lara ukradkiem, przepłacając znacznie 

ale skoro już go miał w kieszeni, na- 

bierał pewności absolutnej, że ten pa- 

pierek zachowa mu swoją wartość, 

choćby wszystko na świecie zaczęło 

stawać na głowie. 

Nie dziwmy się temu przeciętne- 

mu obywatelowi. Inflacja polska by- 

ła szczególnie 

Podrywała zaufanie obywateli do od- 

rodzonego państwa zjadała cienką war 

stwę oszczędności, poczynionych z wy 

siłkiem przez społeczeństwo zbiedniałe 

i gospodarczo osłabione wskutek wy- 

szkodliwa i bolesna. 

padków wojennych. Najgorszem było 

że pożarła to, co państwu pośpieszyli 

dać w postaci pożyczek z roku 1919— 

1923 ludzie najofiarniejsi, najufniej- 

si. 

Rządy polskie w latach 1921—1923 

inflacji nie wykorzystały na' sposób 

niemiecki w dziedzinie inwestycyj. O- 

bywatelom nie wolno było kupować 

walut zagranicznych bez widomej po- 

trzeby, szerzyła się więc spekulacja. 

Profesor „Adam Krzyżanowski ostro 

osądzał później tę politykę twierdząc, 

że gdyby w Polsce wówczas nie ist- 

niał ten zakaz, społeczeństwo zdoła- 

łoby uratować znaczną część swoich 

płynnych kapiałów, pożartych następ- 

nie przez inflację. Mniejsza o to, czy 

to jest pogląd słuszny, czy nie. Fak- 

tem jest, że już nawet po stabilizacji 

złotego, znaczna część kapitału w Pol- 

sce pozostała bezczynnie w. bankno- 

tach dolarowych i funtowych w kufer 

kach i rozmaitych skrytkach, powię- 

kszając przez to brak środków obie- 

gowych. 

Powoli i opornie wracało zaufanie 

  

do pieniądza polskiego i do instytucyj 

oszczędnościowych. Wieś w ogromnej 

większości pozostaje dotąd głucha na 

zaehętę do lokowania swoich  drob- 

nych oszczędności w bankach. Jedy- 
nie P. K.. ©. 

większe zaufanie. 

Nagle pojawia się pogłoska, że za 

przykładem funta dolar odrywa się od 

swej wartości w złocie, że wymiana je 

potrafiła zdobyć sobie 

go na zloto ma być zawieszona. Dla 

ogółu jest to prawdziwą rewolucją. I 

oto najbliższi kasom Banku Polskiego 

pędzą do nich by wymienić owego do- 

tychczasowego fetysza na skromny zło 

ty polski, któremu nic nie grozi! 

Stabilizacja złotego w roku 1927 

jest wielką zasługą byłego premjera 

profesora Bartla. Dzień wczorajszy w 

którym Bank Polski musiał uruchomić 

kilka okienek, aby sprostać natłokowi 

życzących wymienić dolary na złote, 

jest dniem, którym poszczycić się mo- 

że premjer Prysłor wespół z ministrem 

Piłsudskim. Dzięki ich prze- 

widującej, 

przezornej polityce finansowej, mimo 

Janem 

niezmiernie rozważnej i 

ogólnej i głębokiej depresji ekonomicz 

nej, walucie polskiej nie grozi najm- 

niejsze załamanie. Energiczne, częs- 

to bolesne zarządzenia oszczędnościo- 

we, przedsięwzięte w czas, sprowadzi 

ły do minimum deficyt budżetowy, 

którego wysokość za miesiąc wrzesień 

spadła do 8.500 tys. zł. 

Należy wątpić, czy którekolwiek z 

Europie ma 

mniejszy deficyt. Bardzo ciekawe cy- 

większych państw w 

fry porównawcze, dotyczące ubiegłe- 

go roku budżetowego podał premjer 

Prystor, w swem exposć sejmowem 

w dniu 1 b. m. Okazuje się, że deficyt 

budżetowy Polski wyniósł w tym okre 

sie 61 milj. zł. podczas kiedy w An- 

glji 1.010 milj. zł, w Austrji 335 milj. 

w-Belgji — 292 nilj. 

cji 770 milj. zł, w Rumu: 

zł., pomij z zawrotną 

cyfrą 2.635 milj. zł. deficytu. 

   
zł. 

  

  

ając już Niemc 

Stałość waluty jest mimo wszyst- 

kie kłopoty i wstrząśnienia z zewnątrz 

do Polski idące podstawą normalnego 

życia gospodarczego. Wczorajsza pa- 

nika giełdowa jest wprawdzie ogól- 

nym objawem niepewności w tej dzie- 

dzinie, ale ze stanowiska wewnętrzno- 

polskiego zjawiskiem p ocieszającem, 

świadczącem o wzroście zaufania do 

pieniądza polskiego i do naszej sytua- 

cji finansowej. 

Trudno dziś ocenić, czy pogłoski 

o zawieszeniu wymiany dolara na zło- 

to okażą się prawdziwe. Ale już to je 

dno jest niezmiernie charakterystycz- 

ne i bardzo możliwe: że prędzej zach- 

wieje się dolar amerykański, niż zło- 

ty polski. A więc górą złoty! 

Testis. 

Przedstawiciele kupiectwa 
u wice-min. Zawadzkiego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wice-min. Skarbu p. Zawadzki 
przyjął przedstawicieli naczelnej ra- 

y zrzeszeń kupiectwa polskiego, 
którzy wyrazili swe podziękowanie 
p. min. za opracowanie nowelizacji 
podatku przemysłowego. 

National Credit Corporation. 

NOWY YORK, 9-X. (Pat). Orga- 
nizacja instytucji kredytowej z fun- 
duszem 500 milj. dol. została ukoń- 
czona i będzie zarejestrowana w dniu 
jutrzejszym w stanie Delaworo pod 
nazwą: „National Credit Corporation" 

Bank francuski podniósł 
stopę dyskonta. 

PARYŻ. 9.X. (Pat) Agencja 
Reutera donosi, iż Bank Francuski 
podniósł w dniu dzisiejszym stopę 
dyskontową z 2 proc. na 2i pół proc, 

1 A O na 

„Bibljoteka Nowošei“ 
Plac Orzeszkowej 3. 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w'języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 
     

   

Czynna od godz. Il-ej do I8-ej. 

Kaucja 5 zł. Abonament 2 zł 
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Poplerajeie przemysi krajowy   

  

Zakład Przyrodoleczniczy i Wypoczynkowy 
Oskara Wojnowskiego i Dr. Med. Z. Koelinera 

w ZAKOPANEM — OTWARTY CAŁY ROK 
Ziołolecznictwo, Elektroterapja, Hydrote:apja, Termoterapja, Helioterapja. 

Prospekty wysyła się na żądanie. — 
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F Koedukacyjna Dokształe. Szkoła Handlowa i 
Ė Stowarzyszenia Kupców i Przem. Chrześc. w Wilnie — Biskupia 4 3 

z prawami publiczności. i 

Zajęcia wieczorem od godz. 18-ej do 21-ej. į 
Ukończenie Szkoły daje prawa pracownika umysłowego. į 

> Zapisy przyjmują się w Sekretarjacie Szkoły (Biskupia 4) w ponie- 4 
E działki, Środy i piątki w godz. od IB-ej do 20-е}. ; 3 
Ё hauka w szkole jest bezpłatna. 6935—5 į 
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Przyjęcia tylko za uprzedniem zgłoszeniem. 

  

  

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

+020302009000000400000000060440600000P000000 

Žeby mieć czyste | zdrowe Owoce 
należy z jesieni jeszcze zaopatrzyć 
drzewa owocowe w tak zwane OPASKI 
LEPOWE. Najlepszy LEP SADOW- 
NICZY, papier na opaski oraz przy- 
rządy do smarowania opasek są do 
nabycia w składzie maszyn rolniczych 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
ul. Zawalna Nr. 11-a. 

Żądajcie prospektów ze sposobem 
użycia i cenami. 
I 

Pepierajeie przamysi krajową 

    

Nowy gabinet Bruninga zmontowany. 
Skład nowego gabinetu Brueninga. 

BERLIN. 9.X. (Pat). © godz. 9 min. 15 wieczorem, po zakończe- 

niu rokowań w sprawie utworzenia rządu, kanclerz Bruening udał 

się do prezydenta Hindenburga, przedkładając mu listę nowego ga- 
binetu w następującym składzie: kancierz i minister spraw zagran. 

dr. Bruening, zastępca Kkancierza i minister finansów Dietrich, minis- 
ter gospodarki prof. Warmhald, mi nister pracy dr. $tegerwaid, mini- 

ster Reichswehry i spraw wewnętrznych Groener, minister sprawie- 
diiwości dr. Joel, minister wyżywi enia i rolnictwa Schiele, minister 

komunikacji Trevirants, minister poczty dr. Schaetzet. 

Lista rządu zatwierdzona. 

BERLIN. 9.X. (Pat). W piątek o godz. 10 min. 30 wieczorem ogło- 
szona została oficjalna lista członków nowego gabinetu Rzeszy. 

W-g komunikatu biura Wolfia, 
inu przez kanclerza Rzeszy listę za 
kierownictwo ministerstwa spraw zagranicznych kancierzot 

prezydent Hindenburg przedłożoną 
twierdził, poruczając jednocześnie 

i Brueningo-    

wi, zaś kierownictwo ministerstwa spraw wewnetrznych—dr. Groenerowi. 
Minister poczty dr. Schaetzel zastrzegł sobie do jutra decyzję w 

sprawie przyjęcia ofiarowanej mu te ki w nowym gabinecie. 
Urząd komisarza Rzeszy dla spraw wschodnich, którego kierowni- 

kiem był dotychczas minister bez teki Treviranus, zostanie obsadzony 
w terminie późniejszym. 

  

Zamach bombowy na nad- 
burmistrza w Essen, kandyda- 
ta na ministra spraw we- 

wnętrznych. 
BERLIN, 9. 10. (Paij. — Niewykryci do- 

tychezas sprawcy do wczoraj wieczo- / 

rem zamachu bombowego na mieszkanie 

nadburmistrza w 1 dr. Brauchta, który 

w ostataich dniach wymieniony był jako je- 

den z kandydatów do icki min. spraw we- 

wnętrznych w nowym gabinecie. Zamachow- 

cy rzucili butelkę nietałowa, napełnioną ma- 

terjałem wybuchowym do egrodu, okalające- 

go dem nadburmistrza, Wybuch uszkodził 

tylko część domu. Sprawey zamiachu zbiegli. 

FERRE UTE 

Kto wygrał ? 
WARSZAWA, 9 X. (Pat). W 25 

dniu ciągnienia 5 klasy 23 Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej głów- 
niejsze wygrane padły na numery 
następujące: po 5 tysięcy zł. 4.351, 
157.237, 180.494; po 3 tys. — 8.353, 
182.655. 

    

   

  

   

  

Na gruzach zburzonego domu w Gdyni. 
Wydobywanie zabitych i rannych. 

GDYNIA, 9-X. (Pat). Podczas ka- 
tastrofy bloku mieszkaniowego u- 
legło zniszczeniu 14 mieszkań. Ofia- 
rą katastrofy padło 2 osoby ciężko 
rannych Oraz 6 osób Iżej rannych, 
zabitych 3 osoby. 

Zasypanych gruzem jest jeszcze 
prawdopodobnie około 12 osób. 
M. in. zginęła cała rodzina inż. Be- 
rezowskiego—żona, matka i córka. 
W akcji ratunkowej biorą udział 

władze wojskowe, cywilne, policja 
oraz przybyłe z Wejherowa i oko 
licy oddziały wojska, pozatem straż 
graniczna i prawie cały garnizon 
marynarki wojskowej z komandorem 
Solskim na czele. Straż pożarna pod 
kierownictwem miejscowych archi- 
tektów ustawia stemple przy Ścia- 
nach bloku celemzabezpieczenia go 
od dalszego zawalenia się. 

Śledztwo. 
GDYNIA, 9-X. (Pat). W ciągu ca- 

tej nocy trwały prace przy Odko- 
pywaniu pogrzebanych pod gruzami 
4-piętrowego domu mieszkańców. 
Z drugiej strony podpierano stemp- 
lami pozostałą część gmachu, która 
grozi zawaleniem. Miejsce katastro- 
fy przedstawia rumowisko murów, 
mebli i pościeli. 

W dalszym ciągu potwierdza się 
przekonanie, że katastrofa spowo- 
dowana była wybuchem gazu, z któ- 
rym w fatalnym dniu dokonywano 
prób. Okazuje się, jak twierdzą nie- 
liczni świadkowie, że gaz sycząc u: 
latniał się już na kilka godzin przed 
katastrofą. Ponieważ do oświetlenia 

miał być użyty gaz ziemny, który 
jest prawie pozbawiony zapachu, 
przechodnie oraz mieszkańcy domu, 
mimo dochodzącego z piwnicy syku, 
nie podejrzewali grożącego niebez- 
pieczeństwa. A 

Sędzia śledczy do spraw szcze- 
gólnej wagip. Karasiewicz bez przer- 
wy zajęty jest badaniem sprawy i 
ustalaniem przyczyn wybuchu. Do- 
tychczas z pod gruzów wydobyto 
10 trupów i 7 rannych, w tem jed- 
nego ciężko. Wszyscy ranni umiesz- 
czeni zostali w miejskim szpitalu. 
Z Gdańska przybyli tu korespon- 
denci wszystkich tamtejszych dzien- 
ników. 

Na Dalekim 
Zadziwiająca cierpli 

SZANGHAJ, 9-X. (Pat. Japoński 
minister pełnomocny odjechał dziś 
do Nankinu w celu złożenia noty 
japońskiej. 

Nota ostrzegać ma Chiny, iż bę- 
dą ponosić odpowiedzialność za na- 
stępstwa, które wywołać może nie- 
stłumienie ruchu antyjapońskiego. 

Niektórzy tutejsi urzędnicy za- 
graniczni wyrażają opinję, że Chiń- 
czycy dają dowody zadziwiającej 

Wschodzie. 
wość Chińczyków. 
cierp iwości, Liczą oni w dużym 
stopniu na pomoc Ligi Narodów, od 
czego uzależniona jest trwałość 0- 
becnego rządu. Niemniej jednak w 
kołach żywiących sympatję dla Chin 
wyrażają przekonanie, że japońskie 
władze wojskowe są zdecydowane 
położyć temu kres, zrzucając po- 
tem na Chiny odpowiedzialność za 
ewentualnie wypowiedzenie wojny. 

Celem ochrony obywateli japońskich. 
SZANGHAJ, 9. 10. (Pat). — Agencja Ha- 

vasa dowiaduje się, iż Japończycy wysłali 
na teren koncesji międzynarodowej oddzia- 
ły wojskowe dła echrony obywateli japoń- 

skich w Hanoa. Kolonja japońska z Yunnan- 
Fu ewakuowana została specjalnym  pocią- 
giem do Tonkinu. 

  

Policja przeszkodziła. 
KOWNO, 9. 10. (Pat). — Na kongresie 

centrum Akcji Katolickiej mieli przemawiać 
w dniu 9 b. m. proł. Dowidajtis i Turaus- 

  

kas. Wkroczene polieji na sałę obrad unie- 
możliwiło móweom wygłoszenie odczytów. 

, 

Spejaina komisja misterjalna 
WARSZAWA, 9. 10. (Pat). W związku 

z katastrofą wybuchu gazu świetlnego w 
Gdyni, w bloku domów m kalnych, nałeżą 
cych do Zakładu Ubezpie 4 Pracowników 
Umysłowych, p. minister pracy i opieki spo- 

a a alnej komisji 
ministerjalnej w osobach dyrektora ubezp. 
społ. Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej 
inż. Dreckiego, dele; M-stwa Rob. Publ. 
dyrektora Stowarz ia Budowlanego Za- 
kładu Ubezp. Społ Ponikiewskiego oraz 
rzeczoznawcy. Komisja udała się na miejsce 
katastrofy w piątek rano samolotem. 

Dalsze szczegóły. 
GDYNIA, 9. 10. (Pat). — W dalszym cią- 

gu rozkopywane są gruzy zawałonego domu. 
Traktory przy pomocy zaczepionych lin roz- 
walają części domu, aby umożliwić odgrze- 
bywanie pozostałych pod gruzami. 

Dyrektor firmy „Gazolina*  Wyleżyński 
oraz jego zastępey Mogilnicki i Baranowski 
zgłosili się do dyspozycji władz śledczych 
i zostali zatrzymani. 

Firma „Gazolina* otrzymała koncesję od 

władz miejskich i wybudowała gazownię na 
przedmieściu Gdyni. Z tej właśnie gazowni 
w krytycznym dniu doprowadzony był gaz 
dla dokonania próbs Pogrzeb ofiar katastro- 
fy obędzie się na koszt miasta. 

GDYNIA, 9. 10. Pat). — W dniu 9 b. m. 
przybyła samolotem z Warszawy do Gdyni 
komisja, delegowana przez p. ministra pracy 
i opieki społecznej, z p. dyrektorem depar- 
tamentu Dreckim na czele, celem zbadania 
sprawy katastrofy, wywołanej wybuchem w 
domu Zakładu Ubezp. Pracowników Umys- 
łowych. 

Po dokonaniu oględzin miejsca katastro- 
fy i ustaleniu jej rozmiarów o: wstępnem 
badaniu jej ewentualnych przyczyn komisja, 
w porozumieniu z komisarzem rządu oraz 
komisarzem i dyrektorem Z. U. P, U., przed 
sięwzięła szereg środków dla zlikwidowania 
skutków katastrofy. W tym celu ZUPU w 
sygnował 15 tysięcy złotych do dyspoz 
komis. rządu na pomoc dla ofiar katastrofų 
i inne wydatki, związane z akcją ratowniczą 

13 trupów wydobyto z pod 
gruzów. 

GDYNIA, 9. 10. (Pat). — Roboty nad usu- 

waniem gruzów odbywają się bez przerwy 

i trwać będą do czasu wydobycia ostatniej 

osoby. Kierownictwo akcji w dalszym ciągu 

prowadzi komisarjat rządu i straż pożarna. 

D o ostatniej chwili, to jest do godziny” 

21, wydobyto 13 trupów. Prócz tego w szpi- 

tału pozostaje 7 rannych. ;zezalnie 

pod gruzami znajduje się 5 osób. 

Sprawę powodów kat badają w 

dałszym ciągu władze sądowe z sędzią śled- 

czym do spraw szezególnej wagi Karasiewi- 
czem na czele. 

Trzy osoby kierownictwa gazowni zosta- 
ły aresztowane. Mieszkańcy zdemolowanych 

ubikacyj umieszczeni zostali w wolnych po- 
mieszczeniach innego bloku zabudowań, a 

  

    

    

  

    

  

  

   
   

    

  

    

       
     

    

    

  

      

   

Z za kulis akcji antypolskiej 
na Łotwie. 

Sprawa sądowa wydawcy 
„Pedeja Bridi“. 

„Jaunakas Zinas*, jedna z najwię- 
kszych gazet łotewskich, przedrukowa- 
ła niedawno artyku! z pisma „Latvis“ 
(styczeń r. b.), który omawiał osobę 

i rolę niejakiego Piotra Brunera wv- 
dawcy gazety łotewskiej „Pedeja Bri- 
di“, prowadzącej stale ostry kurs an- 
typolski. Artykuł zawierał rewelacje 
tego rodzaju, że Bruner założył spół- 
kę handlową .„„Baltimex* w celach han 
dlu z Sowietami. Handel ten stawiał 
Bruner wyżej niż interesy państwa. 
Bruner przesiadywał w przedstawiciel 
stwie sowieckiem i zawierał umowe 
handlowe , dotyczące cukru i t. p. a 
jednocześnie zamieszczał w prowadzo- 
nem przez siebie pismie ,„Pedeja Bri- 
di* wycinki z prasysowieckiej , czy- 
niąc z nich nietylko wiadomości infor- 
macyjne, lecz również artykuły wstę- 
pne w kwestjach polityki zs 
nej, Bruner publicznie miał sę wyta- 
zić, że „tym panom* (bolszewikom) 
odpowiada napadanie na Polskę, to 
też „Pedeja Bridi* stale to praktyku 
stwarzając niepożądane komplika 
w stosunkach państw nadbałtyckich. 
Jedynem zadaniem pisma „Pedaja 
Bridi* jest popieranie interesów Bru- 
nera w jego stosunkach z Sowietami. 

W związku z powyższym artyku- 
łem wyłoczył Bruner redaktorowi 
„Jaunakas Zinas* sprawę sądową. 
Podczas rozprawy, która się niedawna 
odbyła, ujawniło się z zeznań świad- 
ków, że „Pedaja Bridi* wydawana jest 
przez spółkę .„Bridis*, której niemał 
wszystkie akcje należą do Brunera. 
Żruner też decyduje o kierunku i p 

lityce „„Pedaja Bridi*. O 
iej, że spółka „Baltim pr 

handel z Rosją sowiecką i importuje 
cukier do Łotwy na warunkach mo- 
nopolowych. Spółka „Baltimex* eks- 
portowała również do Rosji nieroga- 
ciznę. Sam Bruner utrzymuje bardzo 
ścisłe stosunki z przedstawicielstwem 
sowieckiem w Rydze, zamieszcza w 
„Pedaja Bridi* przychylne dla Rosji 
sowieckiej artykuły i t. d. Między in- 
nemi redaktor Awots zeznał, że pew- 
nej nicy Bruner nakazał mu  telefo- 
nicznie wycofać z drukarni komuni- 
kat w sprawie szpiegów sowieckich: 
na pograniczu, a umieścić zamiast te-- 
go jakieś błahe informacje. Pozatem 
Bruner niejednokrotnie _ osobiście: 
„Sprostowywał* informacje o Sowie- 
tach, tłumaczył komunikaty z „Izwie- 
tij" i umieszczał je w „Pedaja Bridi** 
bądź od pseudonimem, bądź też po- 
dając je za komunikaty agencji pol- 
skiej. Z zeznań świadków wyjaśniła 
się dalej, że wpływ Brunera w poli- 
tyce zagranicznej wyrażał się napaś- 
ciami na Polskę. Bruner nakazywał 
publikować w .Pedaja Bridi* zmyś- 
lone informacje sowieckie w sprawie 
rzekomych kroków Polski nad Bałty- 
kiem w kierunku interwencji przeciw- 
ko Rosji sowieckiej. W tej też płasz- 
czyźnie systematycznie atakował Bru- 
ner Polskę. Świadek Blaus zeznał, iż 
Bruner nakazywał nie pisać nie.coby 
mogło nie podobać się Sowietom. „„ 
Rosjanami musimy żyć w przyjaźni, 
gdyż od nich zależymy* — mawiał 
Bruner. Pewnego razu Bruner zwołał 
wszystkich redaktorów .Pedaja Bri- 
di* i oświadczył im, że należy zwró- 
cić ostrze przeciwko Polsce, gdyż te- 
go chce Rosja sowiecka. Odtąd też za- 
częły się napaści na Polskę. Świadek 
Babkul opowiedział o swej rozmowie 
z pewnym urzędnikiem sowieckiego 
przedstawicielstwa handlowego. Roz- 
mawiano początkowo w sprawach wy- 
łącznie handlowych. Gdy jednak 
wspomniano w rozmowie o Brunerze 
i „Baltimexie*, urzędnik sowiecki o- 
świadczył, że chodzi im netylko o 
operacje handlowe. „Sami rozumiecie 
— oświadczył urzędnik —że potrzeba 
nam na Łotwie nietylko dobrych za- 
mówień lecz i dobrej prasy*. 

W związku z tem wszystkiem re- 
daktor „Jaunakas Zinas* został unie- 

    

  

   

   

  

   
  

   

        

  

winniony a sprawa umorzona. Z. 
ALPS 

częściowo w barakach Polskiego Czerwonega 
Krzyża. 

  

   

   

     
    

    
) kojących wiadomości co do : 

liwości dalszych wybuchów gazu w mic 

isarz rządu powiadomił, że na jego ro 
zenie główne przewody gazowe zc 

ly natychmi: rofie zamkn 
Wobec tego ża pieczeństwo now 
wybuchów nie grozi, przyczem komisa 
du stwierd wszystkie dotychczas 
żące wersj ą nieaktualne do chwili zabad 
nia przez sąd i fachowych rzeczoznawców 

    

  

   

      

    



        

Na pienum Sejmu. 
Pierwsze czytanie projektów rządowych zostało odroczone 

wskutek formalnego sprzeciwu Klubu Narodowego. 
- Tel. od wl. kor. 

W planie obrad wczorajszego posie 
dzenia Sejmu znajdowały się m. in. 
pierwsze czytania szeregu rządowych 
projektów ustaw. Przed  przystąpie- 
niem do porządku Klub Narodowy 
zwrócił się do marszałka Świtalskiego 
z prośbą aby wycofał z pod wczoraj- 
szych obrad te projekty, gdyż art. 15 
regulaminu sejmowego . powiada, że 
dopiero na trzy dni od chwili wręcze- 
nia posłom druków AE 
jekty rządowe mo 
rządku obrad. gd pneczkcki jeśli chodzi 
o projekty wczorajsze, to druki były 
rozdane posłom dopiero przedwczo- 
raj wieczorem. 

Marszałek Sejmu nie. przyjął pro- 
testu Klubu Nar. do wiadomości opie- 
rając się na innym art. regulaminu, 
mianowicie art. 18, który pozwala w 

     

Projekt nowelizacji pracy w 
Sprawy bezroboci 

WARSZAWA 9 X (Pat) — Marszałek Sej- 
mu dr. Świłalki otworzył o godzinie 3 m. 
15 380-ie posiedzenie plenarne Sejmu, za 
<damiając, iż Sąd Najwyżzy unieważnił w. 
bory do Sejmu w okręgu wyborczym Nr. 
wskutek częgo z dniem 5 października u 
cili mandaty posłowie Stanisław Augustyńs- 
ki, Andrzej Galica, Staniław Grodzicki, Jó- 
zej Jurczyk Jakób Pawłowski o Włodzimie. 
Zahajkiewicz. т 

Marszałek zkołei infomuje, że minister 
skarbu przedłożył Sejmowi do zatwierdze- 
nia 15 roporządzeń min. skarbu, przemy- 
słu i hadlu o rolnictwa w spraawch cel- 
nych. Rozporządzenia te odesłano do komisji 

skarbowej. Pozatem marszałek zawiadomił, 
że pos. Wacław Makowski przyjmuje wybór 
na urząd wicemarszałka. 

Sprawozdawca komisji ochrony parcy pos. 
TFomaszkiewicz (BB) zwraca uwagę że walkę 
z bezrobociem trzeba zacząć realizować prze- 

dewszystkiem od zmniejszenia godzin pracy. 
Chodzi tu o godziny nadliczbowe, w naszyra 
przemyśle i rzemiośle stosowane bardzo czę 
sto. (Gdyby powrócić do ustawowego czasu 
pracy i skrócić go o godzinę, to znalazłoby 
Się zatrudnienie dla 235 tys ludzi co pozwoli 
łoby pokonać 86 proc. bezrobocia. Pos. To- 
maszkiewicz omawiając nowelę, dotyczącą 
pracy młodocianych i kobiet, stwierdza, że w 
tej dziedzinie panują u nas najdzikszę sto- 
sunki. W zakładach mniejszych a nawet sre- 
dnich powszechnie jest stosowana zasada bez 
płatnej pracy młodocianych. Mówca prosi o 
przyjęcie przedłożeń rządowych bez zmian 
oraz o uchwalenie rezolucji komisyjnej która 
wzywa rząd aby przy stosowaniu noweli w 

sprawie pracy młodocianych i kobiet w żad- 
nym razie nie podlegali redukcji młodociani, 
nie posiadający rodziców, jako też ci, których 
zarobki stanowią główne źródło utrzymania 
rodziny, 

Pos. Jan Jankowski (NPR) stwierdza, że 
w razie konieczności gospodarczych może się 
zgodzić na upoważńięnie rządu do skrócenia 
czasu pracy w każdym dniu tygodnia, ale bez 
obniżek zarobków. W tym też kierunku klub 
mówcy postawił odpowiedni wniosek. 

WARSZAWA 9 X. (Pat). — Poseł Rybar- 
ski (kl. Nar.) krytykuje przedłożenia 
rządowe, twierdząc, że za ich pomocą nie po- 
kona się bezrobocia, Ustawa ma, zdaniem 
mówcy charakter negatywny. — Może ogra- 
niczyć czas pracy, lecz nie daję gwarancji 

zatrudnienia większej ilości robotników. U- 
stawa tego rodzaju może mieć skutek tylko 
wówczas, gdy równocześnie z nią postępuje 
poprawa samego życia gospodarczego i gdy 
istnieją środki przezwyciężenia kryzysu. Po- 
dobnie przeciw przedłożeniom rządowym wy 
powiada się pos. Reger (P. P. S.). Poseł Po- 
bożny (Ch. D.) wątpi, czy realizacja tej u- 
sławy zmniejszy bezrobocie. Na wniosek 
posła Gosieckiego (B.B.) dyskusję przerwano, 
poczem w głosowaniu wszystkie poprawki od 
rzucono i wszystkie cztery -- o czasie pracy w 
przemyśle i handlu, w przedmiocie pracy mło 
docianych i kobiet oraz rozciągnięcia tych u- 
staw na Górny Śląsk uchwalono w drugiem i 
trzeciem czytaniu. 

Następnie przystąpiono do sprawozdania 
komisji budżetowej o projekcie ustawy w spra 
wie zmiany niektórych postanowień ustawy 0 
uposażeniach funkcjonarjuszy państwowych 
i wojska oraz o uposażeniach sędziów i pro- 
kuratorów. 

Sprawozdawca pos. Wagner (B. B.) oświa- 
Чсха, że wniósł do ustawy poprawkę, że dla 

    

     

      

  

   

    

      

    

    
  

z Warszawy. 

wypadkach nagłych na przyśpiesze- 
nie postępowania z projektami ustaw. 
Wobec tego Klub Nar. demonstracyj- 
nie wycofał swych przedstawicieli z 
Prezydjum Sejmu, a więc zrezygnował 
ze stanowiska wieemarsz. pos. Czet- 
wertyński, oraz posłowie sekretarzu- 
jący Prezydjum Sejmu, a należący do 
Kl. Nar. zrzekli się tej funkcji. 

Marsz. Świtalski po jakimś czasie 
przychylił się do prośby kl. Nar., oš- 
wiadczając, że po bliższem zbadaniu 
sprawy, nie chcąc stwarzać preceden- 
su na przyszłość zdejmuje z porządku 
obrad pierwsze czytanie wszystkich 
przedłożeń rządowych, wobec tego 
wicemarsz. Czetwertyński i koledzy 
jego klubowi zasiadający w Prezyd- 
jum Sejmu cofnęli swą rezygnację. 

zakładach przemysłowych. 
a i budżetowe. 
funkcjonarjuszów:P. K. P., Poczty, Telegrafów 
i Telefinów moc obowiązująca ustawy rozpo- 
czyna się z dniem jej ogłoszenia. 

Minister Skarbu Jan Piłsudski, oświadczył 

co następuje: у 
Jeżeli chodzi o program jak rząd ma ra- 

dzić sobię z kryzysem, to przedewszystkiem 

bezwzględną troską rządu jest i bedzie utrzy 
manie równowagi budżetowej. Wszystkie mie 
siące ubiegłego półrocza były deficytowe i 
przyniosły 124 milj. deficytu. Kiedy jednak 
rozchody państwa w kwietniu wynosiły 259 
milj. — w sierpniu i wrześniu zmniejszyły się 
do 182 milj. 

Dochody w. kwietniu wynosiły 229 milj., 
w sierpniu zaś 169 milj., a we wr niu 173 
milj. deficyt 124 milj. daje się wytłomaczyć 
tem, że dochody w okresie letniin są mniejsze, 
termin płatności szeregu podatków przypada 
bowiem na miesiące zimowe. W czasie letnim 
odraczane są podatki rolników, natomiast roz- 
chody, wynikające z inwestycyj, związane są 
z sezonem letnim. 

Trzecia rzecz -to sprawa długów. W pier- 
wszem półroczu spłaciliśmy mniej-więcej 60 

proc. tego co na cały rok przypada, a jeżeli 
weźmiemy pod uwagę akcję Hoovera — ulgi 
z niej wynikające nie są ściśle ustalone, gdyż 
przeprowadzamy pertraktacje jeszcze z niek- 

tóremi państwami — wypada jędnak, że w 
pierwszem półroczu zapłaciliśmy około 60 
proc. tego, co będze przypadało na cały rok. 

Kalkulacja wykazuje, że cofnięcie 15 proc. 
dodatku z dn. I maja daje na 11 miesięcy 
roku budżetowego 110 milj. oszczędności. 

Później zarządzono cofnięcie dodatku stołe- 
cznego i t. d. od 1 lipca, co dało 27 milj. Re- 
dukcja etatów w ciągu całego roku budżeto- 
wego dała około 67 milj. Redukcja na kole- 
jach państwowych i na poczcie dała 38,15 miij 
To są oszczędności najłatwiejsze, choć boles- 
ne dła świata urzędniczego. Cofnięto jeszcze 
dodatek, wypłacany inwalidom. Wszystko ra 
zem wynosi więc 215 milj. ałe to daleko jesz- 
cze do zrównoważenia W celu dalsz. oszczę- 
dności przerobiono jeszcze t. zw. budżet in- 
westycyjny, Budżet ministerstwa Robót Pub- 
licznych został zmniejszony o 60 proc. Rrząd 
po: lał również o wstrzymaniu awansó 
gdyż awanse dają obciążenie skarbu państwa. 

Dla zrównoważenia budżetu podniesioń> 
pozatem opłaty administracyjne, jak opłaty 
paszportowe i opłaty komunalne. Zamierzone 
jel podniesienie opłat sądowych i wkrótce mi. 
nister sprawiedliwości wniesie do Sejmu odpo- 
wiedni projekt. O ile to wszystko nie przy- 
niosło równowagi budżetowej, gdyż możliwa 
byłaby jeszcze jakaś luka, jak to zaznaczyłem 
na komisji, rząd będzie musiał sięgnąć po no- 
we sposoby, a mianowicie wstrzymanie wy- 
płat szczeblowania. Sądzimy, że dla uprzędni- 

ków jest to forma ofiary o wiele łatwiejsza, 
niż n. p. wstrzymanię dodatku 15 proc. albo 
stołecznego. Rząd nie z lekkiem sercem żąda 

ofiar od urzędników. 
Od listopada 1926 roku rząd w miarę moż. 

liwości szedł na spotkanie potrzeb urzędni- 
czych. Rządowi znany jest ciężki stan urzę- 
dników, to też należy ocenić zrozumienie po 
wagi chwili przez świat urzędniczy, należy 
ocnia hart, z jakim znosi konieczne ofiary i 
należy mu za to wyrazić cześć. 

Po przemówieniach kilku posłów przy ję- 
to poprawkę posła .Polakiewicza, razciąga- 
jącą działalność utawy na związki komunal- 
ne. Ustawę przyjęto w drugiem czytaniu, od 
kładając trzecie czytanie do następnego po- 
siedzenia. 

      

   

  

    

  

    
     

   

K. UR JE R W I L E NS K I 

Zebranie Rady Ligi Narodów 
na prośbę Chin odbędzie się 13 b. m. 

GENEWA, 9-X. (Pat). Na prośbę Chin Rada Ligi Narodów posta- 
nowiła zebrać się dnia i3 b. m. 

Miklas ponownie prezydentem Austrii. 
WIEDEŃ, 9-X. (Pat). Zgromadze- 

nie Narodowe wybrało ponownie 
prezydentem republiki Miklasa, 109 
głosami na ogólną ilość 203 głosu- 
jących, Na kandydata socjal - demo- 

dniu 9 października o godzinie 7 ra- 
no rozpoczął się masowy sąd Pelaków. 
za Śpiewy w kościele po polsku. 

W sądzie pokoju w Grzywie za- 
siadło na ławie oskarżonych 15 osób 
Polaków. Powodem wytoczenia spra 
wy było, że oskarżeni w dniu 31 ma- 
ja Śpiewali po polsku podezas nabo- 
żeństwa w kościele w Elerni, gdzie 
jest zwyczaj, że ostatnia niedzieła ka- 
żdego miesiąca przeznaczona była na 
nabożeństwo w języku łotewskim. 
Jednakże w owym dniu 31 maja ja- 
ko w dniu ostatniego nabożeństwa 
majowego, zjechali się licznie okoli- 
ezni Polacy, stwarzając przeważają- 
cą większość w kościele w stosunku 

  

kratycznego Rennera padły 93 gło- 
sy. Heimatblok nie brał udziału w 
posiedzeniu Zgromadzenia Narodo- 
wego. 

Za Śpiewy polskie w kościele 
15 Polaków w Dyneburgu na ławie oskarżonych. 

DYNEBURG, 9. 10. (Pat). do paratjan Łotyszy. 
Świadkowie ze strony oskarżają- 

cej sami stwierdzają na rozprawie, 
że było ich zaledwie ponad 20, a Po- 
laków był pełen kościół. Nie zważając 
jednak na ten stosunek, oskarżyli Po- 
łaków o przeszkadzanie i sprawa z0- 
stała skierowana do sądu. Ks. Sko- 
kowski proboszcz parafji elernian- 
skiej, starał się doprowadzić do zg0- 
dy i ułagodzić oskarżycieli, lecz ci, 
podżegani przez szowinistów iłłuksz- 
tańskieh i ich przewódeę ks. Welkme- 
go, uparli się przy swojem  postano- 
wieniu. Do godz. 11 w nocy rozprawa 
nie dobiegła jeszcze końca. Wyrok 
spodziewany jest około 2 w nocy. 

Ordonce niebezpieczeństwo nie grozi. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Zdrowie Hanki Ordonówny, która przed- 
wczoraj uległa poważnym obrażeniom w ka- 
tastrofie samochodowej pod Warszawą po- 
prawia się. Jeśli w ciągu najbliższych dwóch 

dni nie nastąpią jakieś nieprzewidziane kom 
plikacje, to Ordonówna w szybkim czasie doj 
dzie do zdrowia. 

9 Października. 
W Wilnie. 

W dniu wczorajszym Wilno uro- 

czyście obchodziło -jedenastą roczni- 
czę wkroczenia do Wilna wojsk gene- 
rała Żeligowskiego. 

Miasto przybrało charakter odś- 
więtny. Na wszystkich instytucjach 
państwowych, samorządowych 1 woj- 
skowych, jak również na posesjach i 
domach prywatnych przez cały dzień 
powiewały flagi o barwach państwo- 
wych. 

Na uroczystości przybył główny bo 
hater wyzwolenia Wilna generał Żeli- 

  

  

gowski, który wraz z przedstawiciela- 
mi władz miejscowych i licznie zebra 
ną ludnością był obecny na nabożeńs- 
twie dziękczynnem odprawionem w 

kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. 
Na nabożeństwo przybyły również de- 
legacje obrońców Wilna. 

Po nabożeństwie na cmentarzu Ro- 
ssa złożono szereg wieńców na gro- 
bach żołnierzy poległych w walkach o 
Wilno. Pierwszy wieniec złożył gene- 
rał Żeligowski. 

Dzień żałoby w Litwie i na pograniczu. 
Jak donoszą z pogranicza, dzień 9 paź- 

dziernika obchodzony był w całej Litwie, ja- 

ko dzień żałoby narodowej. Na wszystkich 

istylucjach (i gmachach państwowych po- 

wiewały żałobne flagi. 

cjach wojskowych odbyły się pogadanki i 

odczyty n. t. straty jaką poniosła Litwa przez 

„okupację* Wilna. 

W szkołach i forma- * 

Na pograniczu zaś straż litewska w dniu 

tym wystąpiła w żałobnych przepaskach z 

*krepy na ramieniu i czapkach. 

X W rejonie Oran i Trok zauważono dwa 

demonstracyjne pochody młodzieży 

kiej, która z okrzykami antypolskiemi prze- 

ciągnęła wzdłuż granicy. 

   litews- 

Nabożeństwo w kościele św. Mikołaja. 
W związku z 1i-tą rocznicą wkroczenia 

do Wilna wojsk gen. Żeligowskiego, wczoraj 
w kościele litewskim św. Mikołaja odpra- 

wione zostało nabożeństwo za spokój duszy 
poległych żołnierzy litewskich. 

te sa e ES Ss 4 

< Zebranie Zarządu Z. M. R. 
Przygotowania do zjazdu. 

W dniu 7-go bm, o godz. 19-ej w 
lokalu, przy ulicy Mickiewicza Nr. 
23—5, odbyło się zebranie Zarządu 
Cenralnego Zrzeszenia Młodzieży Rze- 
mieślniczej woj. wileńskiego w Wil- 
nie. 

Na porządku dziennym między in- 

nemi rozparywano następujące spra- 
wy, a mianowicie: 

1) przyjęcie projektu statutu Z.M. 
R., 2) zatwierdzenie statutu klubu 
Sportowego Z. M. R., 3) ustalenie pro- 
gramu II Zjazdu Delegatów Odziałów 
Z. M. R., woj. wileńskiego w Wilnie 
Et=p: 

  

Obrady otworzył i słowo wstępne 
wygłosił p. Jan Lazarewicz prezes 
Zarządu Centralnego ZMR. — witła- 
jąc przybyłego W. Szumańskiego, 
prezydenta Izby Rzemieślniczej — in- 
formując go o działalności Zrzeszenia 
w pracy kulturalno-oświatowej i spo- 
łecznej — stwierdzając, iż pomimo о- 
gromnych trudności z braku środków 
materjalnych, praca rozwija się pomy- 
Śślnie, czego dowodem jest stałe zwię- 
kszanie się liczby członków, powsta- 
nia nowych oddziałów, oraz zorgani- 
zowanie Klubu Sportowego ZMR, Huf- 

ca P. W. i WF., oraz pracy społecznej 
Zrzeszenie specjalny kładzie nacisk na 
wychowanie swych członków na do- 
brych i świadomych obywateli Pań- 
stwa, jak również w poszczególnych 
Oddziałach praca kulturalno-ošwia- 
towa coraz to wzmaga się i wydaje re- 
zultaty pozytywne. 

Po przemówieniu p. Prezesa Łaza- 
rewicza wywiązała się żywa dyskusja 
na temat spraw organizacyjnych, w 
której zabierali głos: pp. Onichimow- 
ski, Anforowicz, Sokołowski, Jewsiew- 
ski wyjaśniając i uzgadniająe niektó- 
re sprawy organizacyjne. 

Następnie p. Antoni Sokołowski w 
mieniu Kimisj statutowej zreferował 
projekt statutu ZMR woj. wileńskiego 
który został przez Zarząd Centralny 
po przedyskutowaniu — przyjęty. Ró- 
wnież p. Antoni Anforowicz zrefero- 
wał projekt statutu Klubu Sportowego 
ZMR, który został zaakceptowany. 

Jednocześnie p. Łazarewicz prezes 
Zrzeszenia zreferował sprawę zwołania 
II zjazdu Delegatów ZMR, oraz zapro- 
ponował następujący program Zjazdu 
który został przyjęty według następu- 
jącego porządku: 

PROGRAM ZJAZDU 

Dnia 18.X. 31 r. 

1. God —10. Nabożeństwo w kościele 
„Bonifratró celebrowane przez J. E. ks. 
biskupa Bandurskiego. 

2. Godz. 10 m. 15: Uroczyste otwarcie i- 
nauguracy jnego posiedzenia zjazdu, a) wybór 
przewodniczącego, b) powołanie prezydjum. 

38. Godz. 10.40: Przemówienie powitalne. 
4. Godz. 11.25: Wygłoszenie referatów: 

Lp „Dlaczego stworzyliśmy własną o0r- 
ganizację“, 2 p. t. „Co zdołaliśmy dokonać 
za czas swego istnienia”, 

0: Godźi 11.45: Wbicie gwoździa pamiąt- 
kowego II Zjazdu do sztandaru. 

6. Godz. 11.55: Rozdanie nagród zwy- 
ciezcom w zawodach sportowych. * 

    

7. Godz. 12.05: Powołanie komisji wnio- 
skodawczej. 

8. Godz. 12.15: Wysłanie depesz. 

Godz. 12.25 — 15 przerwa obiadowa. 

Jl CZĘŚĆ ZJAZDU. 

1. Godz. 15: Wybór przewodniczącego i 
prezydjum. 

2. Odczytanie protokółu z I Zjazdu. 
3. Sprawozdanie z prac Odziałów ZMR. 

4. Sprawozdanie z prac. Zarządu  Cen- 
tralnego ZMR. 

5. Sprawozdanie Komisji 
ałalności. 

Uchwalenie planu pracy na rok przy- 

Rewizyjnej z 

Zatwierdzenie budżetu Zrzeszenia. 
8. Przyjęcie poprawek do statutu i re- 

gulaminów Z. M. R. 
9. Udzielenie absulutorjum Zarządowi 

Centralnemu Z. M. R. 
10. Wybór władz zarządu Centralnego 

ZMR: 
11. Zamknięcie Zjazdu. 

II Zjazd Delegatów odbędzie się w 
lokalu Resursy Rzemieślniczej, przy 
ul. Niemieckiej Nr. 25. 

Również tradycyjnym zwyczajem 
odbędą się w dniu 17-go bm. zawo- 
dy sportowe pomiędzy oddziałami Z. 
M. R. zorganizowane przez Klub Spor- 
towy Z. M. R. o nagrodę przechodnią 
Prezesa Centralnego Z.M, R. i p. pre- 
zydenta Izby Rzemieślniczej W. Szu- 

mańskiego i nagrody indywidualne 
Zarządu klubu. 

Nr. 234 (2176) 

Z ruchu spóździelczego. 
St. Wojciechowski wraca 

do spółdzielczości. 
Ogólne zainteresowanie budzi wiadomość 

o powrocie p. prof. Stanisława Wojciechow- 

skiego do aktywnej pracy kooperatystycznej 
w Związku Sp. Spoż. „Społem* w Warsza- 
wie. 

Konferencja sp. spożywców. 
W dniu 25 października r. b. w lokału 

i ku Spółdz. „Społem, o godz.    

  

Spożywców Okręgu Wileńskiego, 
jącym porządkiem obra 

Odczytanie uchwał, powziętych w spra 
jnych na wiosennej konfe- 

rencji okręgowej. 

2. Walka spółdzielni ze skutkami kryzy- 
su gospodarczego. 

8.. Praca organizacy jno-propagandowa. 
4. Sprawy bieżące. 
W, dniu następnym, tamże, odbędzie się 

jednodniowy Kurs dla członków rad nad- 
zorczych i zarządów spółdzielni. 

Z ramienia Centrali Związku w Konfe- 
rencji ma wziąć udział prof. Wojciechow- 
ski. 

z następu- 
  

      

  

Jesienne konferencje spółdz. 
spożywców. 

Najbliższe jesienne okręgowe konferencje 
organizacyj spółdzielczych spożywców 10z- 
poczną się na terenie całej Polski w niedzie- 
lę, dnia 11 października r. b. i trwać będą 
przez cały październik i połowę listopada, 
w każdą niedzielę.. Konferencje poświęcone 
będą zagadnieniom walki spółdzielni ze skut 
kami kryzysu. 

Spadek spożycia, spowodowany długo- 
trwałym bezrobociem, wytwarza zmniejszenie 
obrotów w spółdzielniach a to znów w skut- 
kach swych pociąga za sobą zachwianie rów 
nowagi budżetowej w wielu spółdzielniach. 
Spółdzielnie muszą więc przedsięwziąć od- 
powiednią akcję, któraby z jednej strony 
dopasowała koszty admnistracji do poziomu 
obrotów, a z drugiej strony rozciągnęła sze- 
roką propagandę w celu przyciągnięcia do 
spółd ielni tych, którzy jeszcze nie są człon 
kami i w sklepach spółdzielczych nie kupu- 

        

Zagadnie ie wałki z kryzysem nie może 
się ograniczyć tylko do mechanicznych re- 
dukcyj kosztów przedsiębiorstw spółdziel- 
czych. Zagadnienie to powinno sięgnąć wgłąb 
niedomagań naszego ruchu spółdzielczego. 

Spółdzielnie muszą rozwinąć wszystkie moż- 
liwości organizacyjne, by udoskonalić swój 

aparat do zdolności przyciągania zbiedzo- 
nych, wyczerpanych spożywców. ez. 

  

0 kim napisano najwięcej 
książek ? 

Żadna postać historyczna nie pobudziła 
twórczości ludzkiej w tym stopniu co Napo- 
leon I, zarejestrowano dotąd 40 tysięcy dzieł 
traktującym i tym genjalnym człowieku. E 
wciąż pojawiają się nowe. Wciąż ktoś chce 
o tej niezwykłej postaci coś powiedzieć. 
Ostatnio zwróciły uwagę obszerne życiory- 
Sy: pisarza berlińskiego Emila Ludwiga, 
Dymitra Mereżkowskiego, Rosny romanso- 
pisarza francuskiego, a niebawem inny zna- 
ny literat franc. Abel Bounard powie swoje 
o nim słowo. Książki Ludwiga i Mereżkow- 
skiego zostały przetłumaczone na język pol- 
ski. 

RATARESTZEOE EC KC TRCETOOWAETRTR TZ OOO RAEC, 

Giełda warszawska z dnia 9.X. b. r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary . . . . . . .8,88—8,87—8 89—8,85 
Gdańsk . . .. . . .173,85—174,28—173,42 
Holandja . .. .. .. + 360.90—359,10 
Londyn . .. . . 84,45— 34 51—34,36 
Nowy: York kabel 8,929—8,028— 8,948 — 8,908 
Paryż . . . « , . .« . . 35,18—35,27—35,09 
Prada CO SO PR е 28,49 —26,18—26,36 
Szwajcacja . . . . . 175,15—175,58 —174,72 
Włochy . 46,15 - 46,27—46,03 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% pożyczka inwestyc. 
Ta sama seryjna 

+ 17,00 
. 80,50—81,00 

5% Konwersyjna . . ,. . . . . . . 41,25 
D“, Kolėjowa «0, 0000055 o 29D.00B 
6% dolarowa . :.. 2 » . 15,50 — 57,00 
7% Btabilizacyjna . . . 35.00 —56,:0 - 55,75 
8% L. Z. B. G. K. 1 B. 0 RE K. . 9400 

   

Te same 7% - . AE — 
8% obl. budowlane. B. G. k ь ‚ 93,00 
4'/,% L. Z. ziemskie .. . . . « „ . 34,50 
4'/,% warszawskie . . . .  . 48,50—50.00 
5% warszawskie . —. . 51,50—52,75—52,50 
8% warszawskie . „ . . 64,00—€6, 0—64,50 
8% Częstochowy . . . . . . . 56,00—57,5@ 
8% Kalisza . . . . .* 6 + B0EQ 
5% Łodzi . . . . . . «. . . 62,00—62,50 

  

Na marginesie wystawy „Niezależnych ”. 
III. 

(Dokończenie). 

Poprzednie uwagi krytyczne o bez- 
krytycznym naturaliźmie, o bezpro- 
-gramowości,—o istocie sztuki i związ- 
ku twórczości przyrody z twórczością 
artysty, o architechtonice prawdzi- 
wych dzieł sztuki choćby nie były do- 
słowną architekturą, wypowiedzia- 
łem tutaj, — oczywiście, — nietylko 
dla względów zasadniczych. Nasunę- 
ły mi je w niemałej liczbie wypadków 
eksponaty «wystawy „Niezależnych. 
Niestety w trochę zbyt wiełkiej, jeśli 
chodzi o braki czy niedociągnęca, 
trochę za mało częstej, gdy chodzi o 
momenty dodatnie. Może jednak lepiej 
będzie pozostawić minusy przeważnie 
— przy plusach tylko bezimiennie 
nieco dłużej się zatrzymać. 

Ale zanim do tego przejdę, niechże 
wyjaśnię jeszcze dlaczego nie można 
powstrzymać się od tej dozy krytv- 
cyzmu. Kult sztuki wielkiej musi sta- 
nąć ponad wszystkiemi względami. 
Zawsze i wszędzie, a w Wilnie w szcze- 
gólności. Dlatego, że wraca ono co 
raz więcej na słuszną drogę ambicyj 
i tendencyj stołecznych a to... zobo- 
wiązuje. W tych warunkach sprawa 
stałego wysiłku o coraz wyższy po- 
ziom artystyczny wszystkich wystaw 
sławać się będzie dla publiczności wi- 
deńskiej postulatem coraz szerzej i co- 
raz mocniej odczuwanym jako bez- 
warunkowy. Tak zaś musi być i dla- 
tego także, iż Wilno posiada wiele 
danych, aby zajmować miejsce wyjąt- 
kowe wśród siedzib sztuki w Polsce. 

_ W wileński m Związku Artystów Pla: 
styków figurują nazwiska Ruszczyca i 
Ślendzińskiego czołowe dla dwu róż- 

   

  

   

nych a wielkich szkół i programów, 

głośne nie od dziś po całej Rzeczypos- 
politej, — spotykające się z wysokiem 
uznaniem za granicą. Przy udziale sze- 
regu zupełnie wybitnych twórców Zwią 
zek ten daje stale wyraz troski o wy- 
soki poziom swoich wystaw i wymaga- 
nie bezwzględne od swoich członków 
jak największego wysiłku. twórczego. 
Pozatem, — iWlno posiada pomniki 
i tradycje wielkiej europejskiej sztu- 
choć oni mają dosyć wielkich zabyt- 
ków u siebie. Mało tego. Wilnianie 
zdawna tu osiadli pielęgnują w nie- 
jednem mieszkaniu, niemało jeszcze 
pamiątek malarstwa i meblarstwa wi- 
leńskiego z przed stu lat, które cza- 
ją się tam z ostrzeżeniem nie bardzo 
wygodnem dla tych, co kontentują się 
dziełem lub obrazkiem dzisiejszym. 
zdradzającym za mało ściśle artysty- 
cznych dążeń programowych, wiel- 
kich idei naczelnych. Jakże często zaś 
w tamtych niestarych zabytkach ude- 
rza nas poszukiwanie stylu i wszelka 
inna artystyczna wyższość. 

Oto n. p. wizerunki wilnian z do- 
by Smgulewiczów. Rzecz dziwna. 
Wszak portret to ten dział sztuki, w 
którym przecież naturalizm, w wier- 
nem oddaniu postaci modela, miałby 
raczej wyjątkową rację bytu. A jednak. 
Jakże wysoko ponad ową tendencję 
sięgali malarze, co na tej glebie, wiek 
temu, szerzyli wielkie prawdy o ar- 
tyźmie. Płynie ku nam z ich płócien 
cały korowód najbardziej zasadni- 
czych myśli o sztuce. Tych, co po- 
zosaną na zawsze płodnemi,  choć- 
byśmy do całkiem innej należeli szko- 

ły czy generacji. Tych właśnie, które 
niedość przypominać, bo dziś zamało 
troszczy się o nie część artystów i pu- 
bliczności. 

A więc nasamprzód podstawowa 
władza twórcy, — umiejętność wybo- 
ru zawsze a tutaj wyboru chwili, ge- 
stu, spojrzenia. Wybór: a więc zdol- 
ność, w warunkach trudnych, wśród 
mnogości pokrewnych przejawów wy- 
różnienia tego, co najbardziej zna- 
mienne. A więc władza, przez którą 
sztuka łączy się z wiedzą, z nauką. 
I oto rezultat, W miejsce tylu dzisiej- 
szych portretów, w których oglądamy 
człowieka w danej chwili, niezawsze 
dużo mówiącej, — uchwycenie chwili 
w człowieku, ale wielkiej, tej, w któ- 
rej przez gest i oczy przemówiło jego 
najwięcej wieczne „ja“. Moment naj- 
pelniejszego skrystalizowania się jego 
sił, A przecież i na tem artysta dawny 
nie kończy. Rozumie on, że jeśli god- 
ną jest rzeczą utrwalić drogie rysy, 
a wyższą uwiecznić to, c0 w nich 
wieczyste, — to jeszcze większą, — na 
tejże linji, — unieśmiertelnić go sztu- 
ką czystą: nietylko dokładną prawdą 
rysów, ale samym artyzmem formy, 
ponad osobistem pięknem. Nie upięk- 
szaniem rysów, bynajmniej. Ale prze- 
cieleśnieniem wszystkiego w nim i 
wokół niego i ową grą świateł i cieni 
lub mas i płaszczyzn, wykrojów szaty 
i tła, linearnych układów, które razem 
stwarzają nie z niego tylko, ale z nim 
przedewszystkiem, — całą wielką bu- 
dowę. Oparta o przemyślane między 
częściami proporcje, bije w nas ona 

  

mocnym akordem barw albo pieści: 
oko miękką ich subtelnością i ogólną 
tonacją. A w tak konstruowanej cało- 
šci, portretowany staje się pięknym. 
Choćby mu zachowano wiernie jego 
ziemskie, może niepiękne rysy. Pięk- 
nym, — bo stanowi ośrodek artystycz- 

nego dzieła i działania, pociągający 
jeszcze prawnuków nietyłko tem, że 

„taki na obrazie żywy”, ale że obraz 
jego walorami artyzmu  niezależnemi 
od niego, nęci i przykuwa. Czy będą 
tak bogato działać liczne dzisiejsze por- 
trety, gdy wymrzemy wszyscy my, któ 
rzyśmy portretowanego znali osobiście, 
gdy odpadnie zainteresowanie z tego 
względu, z tej okoliczności. Portret taki 
przez brak czysto artystycznych warto. 
ści, wznoszących się ponad naturalis- 
tyczne podobieństwo twarzy i szaty, fo- 
tełu, pokoju i wielu niepotrzebnych w 
portrecie przedmiotów, stanie się dla 
następnych pokoleń obojętnym, zim- 
nym, zgoła nudnym. Przy całej praw - 
dziwości i podobieństwie czy spełni on 
zadanie portretu? Zadanie uwiecznie- 
nia, a więc utrzymywania tej wieczysto 
ści działania, którego bez czaru arty- 
stycznej gry, bez artystycznej wizji, — 
nie będzie. 

Tu powie może który czytelnik, — 
choćby i godząc się z tem lub owem, 
że wszystkie powyższe myśli zdradza- 
ją wprawdzie uzasadnione umiłowa- 
nie jednej szkoły, ale tylko jednej, 
neoklasycznej, z renesansu i antyku 
się wywodzącej. ,„Tylko*? I to by wy- 
starczyło; ale tak nie jest. Te zasadni- 
cze tendencje, jako współistotne dla 
wszelkiej wielkiej sztuki, spotykamy 
niemniej w programach odmiennych, 
u najdalej idących realistów, między 
największemi, oczywiście. Tylko błędy 
dawniejszej historji sztuki, krytyki i 
przyziemnego gustu, mogły zamykać 
takiego np. Jana van Dycka w szuf- 
ladce naturalizmu. Proszę wziąć jego 
portret żony, — choćby w doskona- 
łych reprodukcjach barwnych doby 
obecnej a najlepiej w oryginale na wy- 
stawie w Bruges. Jaka budowa i line- 
arna j barwna! A więc znów przetwo- 
rzenie rzeczywistości a nie powtarza- 

nie jej. Płynie z tego portretu pieśń 
przedziwna, kilku ale jakże wybranych 
i rzadkich odcieni. 

Podobnie będzie z  pejzażystami 
halenderskimi grupy pozornie nai- 
bardziej naturalistycznej siedemnaste- 
go wieku. Oto morze z okrętami Wil- 
helma van de Velde. Taka wierna pra- 
wda morza północnego, ale nie z byle 
jakiej chwili i nie byle skąd ujęta i 
byle jak objęta. Najdoskonalsza kom- 
pozycja i gra proporcyj między wy- 
krojem nieba i toni, — przemyślany 
a nie przypadkowy kunsztowny sposób 
wmieszczenia okrętu, a nadewszystko 
wtopienia całości obrazu w jednorodne 
bure i szare tony, cały tych tonów i 
półtonów kontrapunkt. ,, Symphonie 
en gris majeur* powiedziałby Thćo- 
phile Gautier, mistrz wielkiej krytyki 
artystycznej we Francji XIX w. Prze- 
tworzenie przez proporcje, akordy, ry* 
tmy, symfonje a więc wszystko rzeczy 
ponadnaturalistyczne. 

I dlatego przechodząc z miejsca do 
przykładów u „Niezależnych* najlep- 
sze pejzaże morskie p. T. Schwane- 
bacha oglądamy w Nr. Nr. 100 (.,To- 

nier“) i 108 (Atlantyk). Bo tu umiał 
artysta szukać i dać coś więcej niż 
własne dobre majsterstwo w opano- 
waniu zmiennej rysunkowej  ruchli- 
wości fal, mocniej oparł się pokusie 
kolorkowych efektowności i przenosze- 
nia żywcem na płótno kawałka morza 
czy brzegu bez kompozycyjnego wmie- 
szczenia go w ramy. Bo w jednym z 
tych obrazów więcej od czego innego 
cieszy nas szukanie czy odczucie kom- 

pozycyjnych wartości w układzie i grze 
proporeji między okrętem i morzem a 
w drugim dążenie do uchwycenia 
chwili nie tej lub owej ale szczegól- 
nie wymownej jednolitością kolorytu 

i złączonego z nim nastroju, który 
daje ten przynajmniej rodzaj poszu- 

kiwania całości, czegoś związanego w 
sobie. 

Wadą, której nie umieją w Polsce 
dostatecznie zwalczać, liczni organi- 
zatorowie wystaw jest bark dostatecz- 
nie mocnej ręki, niedopuszczającej 
dzieł zbyt wielu i zbyt mało przesia- 
nych. Zagranicą przy braku słowiań- 
skiej miękkości, nie czyni się tyle ce- 
remonji, ustępstw i grzeczności a dzię- 
ki temu uderza nas tam z miejsca, bez 
porównania większa ambicja kierow- 
ników o poziom ogólny. Wystawy na- 
sze muszą być tak organizowane, aby 
sfer obytych naszych i przyjeżdżające- 
go cudzoziemca,a jawią się oni coraz 
częściej), nie uderzała tak silnie owa 
różnica, którą bez dyskusji skwituje 
on słowem „prowineja*, choćby to 
było i w stolicy. Że przy takim stanie 
rzeczy pojawiają się na wystawie pra- 
cowite studja nąd kawałkami przy- 
rody, bardzo pożyteczne dla artysty, 
jako materjał i nauka, ale zbyt suro- 
we aby z nich czynić eksponaty, — 
nie dziwota. Ale nie dobrze jest. że 
oprócz tego, cały szereg artystów lep- 

szych i najlepszych pośród „Niezależ 
nych* zdradza jakby dezorjentację 
własną lub wywołuje ją u widza 
przez to, że wiesza obok siebie włas- 
ne utwory nadmiernie różne kierun- 
kiem. Trzeba przecież w coś jednoli- 
tego wierzyć i coś wyraźnie reprezen- 
tować. 

Sumienne ale nieraz i trochę w na- 
turalizmie swym bezduszne prace, są 
zgoła niepotrzebne obok obrazów 
świadczących, że ten sam artysta u- 

mie odróżniać się od innych zdolno- 
ścią do wybrania wyższego i określone- 
go kierunku w sztuce. 

Dlatego także pominę tu przewa- 
żnie prace tego samego w danych wy- 
padkach artysty, które tych ambicyj 
i tendencyj wyższych nie zdradzają a 
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Nr. 234 (2176) 

Przeszłość i przyszłość Ziemi Oszmiańskie 

Zdając sobie dokładnie sprawę 
iż w tak ważnym dla przyszłości po- 
wiatu oszmiańskiego momencie, ja- 

kim jest zwołany na dzień 11 paź- 
dziernika r. b. na szeroką skalę za- 
krojony zjazd gospodarczy, koniecz- 

  

Józef Suszyński, 

starosta i przewodniczący Wydziału Powia- 
towego w Oszmianie. 

nością jest możliwie treściwe zobrazo- 
wanie teraźniejszości powiatu, zwró- 
ciliśmy się do obecnego jego admini- 
stratora p. starosty Suszyńskiego z 
prośbą o zadośćuczynienie naszym 
zamiarom. 

P. starosta Suszyński, mińszczania 
z pochodzenia, mimo iż tym powia- 
tem stosunkowo niedawno zarządza, 
dał się poznać jako administrator o 
nieprzeciętnych zdolnościach i w je- 
dnej osobie działacz społeczny, ma 
jący trzeźwy pogląd na najdrobniej- 
sze przejawy życia swego terenu na 

wszystkich odcinkach pracy. 

Pierwszorzędną jego zaletą jest to, 
iż docenia należycie, jak niestety b. 
tylko nieliczni z naszych administra- 
torów inicjatywę obywatelską — su- 
kcesem, że w Jego powiecie inicjaty- 
wa obywatelska cieszy się pełnem za- 
stosowaniem w życiu. 

Rozmowa z nim naprawdę daje 
w swoim rodzaju satysfakcję dzien- 
nikarzowi, tak. iż powyższe słowa u- 
znania nie są jakąś zdawkową grze- 
cznością, lecz cisną się same za biegiem 
wrażenia i myśli pod pióro. 

Wyłożywszy drobiazgowo swoje 
życzenia, ograniczamy się następnie 
niemalże do stereotypowych pytań 
niezbędnych dła tego rodzaju zadania 
dziennikarza. 

— Panie starosto — brzmi tedy 
pierwsze pytanie — chodzi nam o 
zobrazowanie pracy sejmiku i wy- 
działa powiatowego? 

— W wydziale powiatowym mam 
4 przedstawicieli ziemiaństwa i 2 — 
drobnego rolnictwa. Stwierdzić mu- 
szę ku swemu zadowoleniu, że wy- 

dział pracuje rzeczowo, w ścisłym ze 
mną kontakcie. 

— Ten układ sił w wydziale nie 
całkowicie przecież odpowiada ukła- 
dowi reprezentacji ludności w sejmi- 
ku, zauważamy bez jakiegoś specjal- 
nego zdziwienia. 

ВЫ ВВ WZI ОВ М КО 

Z racji powiatowego zjazdu gospodarczego w dniu 11-X-1931 r. 

Powiat oszmiański w dzisiejszej dobie. 
Specjalny wywiad „Kurjera Wileńskiego" u p. starosty powiatowego Józefa Suszyńskiego. 

— Tak, ale w wybranych człon- 
kach wydziału, sejmik wyłonił ludzi 
najwięcej kompetentnych i chętnych 
do pracy, co tylko na jego plus za- 
pisać należy. Ciesząc się zaufaniem 
sejmiku wydział przeprowadza po- 
stulaty polityki oszczędnościowej, w 
miarę zaś możności stara się zaspo- 
koić wszelkie potrzeby wynikające 
z funkcyj samorządu. 

— W czem się ta polityka oszczę- 
dnościowa samorządu powiatowego 
wyraża? 

— Jeszcze w czerwcu 1930 r. prze 
widując niemożność osiągnięcia preli- 
minowanych wpływów, wydział po- 
wiatowy dokonał kompresji budżetu 
o 25 proc., przy układaniu zaś bud- 
żetu na r. b. naczelną jego zasadą by- 
ła możliwa oszczędność we wszyst- 
kich dziedzinach. 

— Jak się przedstawia budżet? 

— Ogólna suma bieżącego budże- 
tu administracyjnego wynosi około 
150 tysięcy złotych, drogowego 106 
tysięcy — i specjalnych 130 tysięcy. 

Na tę ostatnią pozycję składają 
się preliminowane kwoty na rzecz, 

schroniska  sejmikowego, szpitala, 
szkoły rolniczej w Antonowie, ośrod- 
ka zdrowia i apteki sejmikowej. 

— Sprawa zobowiązań? 

— Z uwagi na zaciągnięte zobo- 
wiązania w poprzednich latach, któ- 
rych terminy płatności przypadały 
na ten rok budżetowy, sejmik nie 
mógł tego wykonać bez pomocy skar- 
bu: państwa. 

— Pomoce w tej mierze rządu? 
— Podkreślić tu muszę, że rząd 

przyszedł z dużą pomocą sejmikowi, 
tak np., Ministerstwo Rolnictwa u- 
dzieliło bezzwrotnej dotacji na szko- 
łę rolniczą w Antonowie w wysokoś- 
ci 25 tys. złotych. 

Polityka oszczędnościowa wydz. 
powiatowego — dodaje na wstępie 
p. starosta — dała możność sejmiko- 
wi utrzymania równowagi budżeto- 
wej w chwili tak ciężkiego przeżywa- 
nego kryzysu, co w dużej mierze za- 
wdzięczać należy uzyskanym dotac- 
jom rządowym i zdobyciu możności 
skonwertowania uciążliwych zobowią 
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Ogėlny „widok Oszmiany, 

zań krótkoterminowych na długoter- 
minowe. 

— А K się przedstawia gospodar 
ka gmin? 

— W dziedzinie gospodarki samo- 
rządu gminnego wydział stale zaleca 
zasadę oszczędności, tudzież licząc 
się z trudnością finansową płatników, 
spowodował, iż gospodarka drogowa 
gminna została oparta przeważnie na 
świadczeniach ludności w naturze. 

Gospodarka gminna, co - muszę 
objektywnie stwierdzić, uległa zała- 
maniu wobec konieczności ponosze- 
nia przez gminy ciężarów w związku 
z wypłatą dodatku mieszkaniowego 
dla nauczycieli, a niemożnością pod- 
niesienia źródeł dochodowych. 

— Jakie widzi pan starosta per- 
spektywy rozwoju gospodarki samo- 
rządowej w swoim powiecie? 

— O ile chodzi o gospodarkę po- 
wiatowego związku komunalnego, roz 
szerzenia normalnych swych funkcyj 

samorząd nie może uskutecznić z po- 
wodu obcięcia granie powiatu, na 
rzecz innych powiatów, zwłaszcza 

jeśli zważymy, że powiat oszmiański 
od roku 1920 miast swych dawnych 
23 gmin, organicznie z centrum swe- 
go ośrodka związanych pozostał za- 
ledwie przy dziesięciu, w tem 8 wiej- 
skich i 2 miejskich. 

Podkreślić tu muszę wyjątkowo 
ciężką sytuację niektórych gmin, a to 
w związku z dokonanem w nich dzie 
łem zniszczenia w czasie wojny świa 

Seminarjum Nas zkalskie w Borunach w gmachu b. klasztoru, w którym mieściła się 
szkoła polska za czasów Chodźki. tw 

W OSZMIAŃSKIEM. 
Feljeton ten piszę pod świeżem 

wrażeniem odbytej samochodowej 
wycieczki, z okazji odwiedzin nasze- 
go kraju przez grono posłów Ziemi 
Lubelskiej *. 

Poznali oni Wilno i wypadało im 
poprostu sprezentować — te ośrodki, 
które były kolebką wielkolitewskich 
tradycyj, żywej wieki całe idei jagiel- 
lońskiej, uwieńczonej wspaniałym ak- 
tem Unji Lubelskiej. 

Reprezentanci Lublina w Wilnie 
i w Oszmiańskiem, to coś nieco wię- 
cej niż przeciętna krajoznawcza eks- 
kursja, gdyż mimowolnie w pamięci 
odtwarza echa zamierzchłych czasów 
w których dokonało się na tych zie- 
miach braterstwo ludów. 

Skromne napozór przedsięwzięcie 
nicią przedziwnych wspomnień łączy 
ono zamierzchłe czasy ..z dniem 
dzisiejszym. 

Na Napoleońskim Trakcie. 
A owóż w trzy okazałe samochody 

znajdujemy się już poza Wilnem na 
starym Napoleońskim Trakcie. 

„Tędy — pisał swojego czasu zna- 
komity Oszmiańczuk Czesław Janko- 
wski — przeleciały kiedyś orły Napo- 
leoūskie“. 

„Na trakcie tym położył Napoleon 
cyfrę swoją na wieczną rzeczy pa- 
miątkę. Tędy, po tym trakcie, prze- 
ciągnęła Napoleońska Epopea i, jak 
rosa murawę, tak przepoiła go na za 

*) Wycieczka ta odbyła się w dniu 29 
września 1931 r. W skład jej wchodzili pre- 
zes regjonalnej grupy wileńskiej posłów i se- 
natorów sen. prof. Ehrenkreutz, oraz 8 pos- 
łów tej grupy z Wilna oraz p. prof. A. Ehren- 
krę ох а g elie 

wsze napoleońskiemi wspomnienia- 
mi“. 

Te cytaty z Jankowskiego otwie- 
rają nam przedostatni rozdział wspa- 
niałej historji odwiecznej drogi na 
Moskwę. Auta mkną z szybkością 70 
klm. na godzinę. Szybkość maleje na 
odcinku Miednik Królewskich, owego 
zakątka, gdzie wychowali się pod 
kierunkiem Długosza, synowie Kazi- 
mierza Jagiellończyka. 

Krótka przerwa. Stajemy przed 
gmachem starostwa w  Oszmianie, 
skąd marszruta prowadzi poprzez 
Holszany, Boruny, Krewo. 

Rolę przewodnika z natury rze- 
czy obejmuje osobiście gospodarz po 
wiatu p. starosta Suszyński. Przyłą- 
cza się również do wycieczki wybitny 
autochton tego kraju, b. z przed lat 
dziesięciu Marszałek Sejmu Wileń- 
skiego p. Antoni Łokuciewski, wresz- 
cie burmistrz Oszmiany p. Józef Zu- 
biel. 

Przed nasze Buicci wysuwa się na 
czoło starościński Ford w kierunku 
na Holszany, w których stajemy po 
półgodzinnej niespełna jeździe. 

Wokoło holszańskiego 
horodyszcza. 

Ze strony naszych przewodników 
sypią się wspomnienia historyczne. 

Niestrudzony dyr. Łokuciewski 
obdarza . wycieczkowiczów „materja- 
lami historycznemi“, odbitemi dru- 
kiem maszynowym, w czem sekun- 
duje mu p. burmistrz Zubiel, wiozący 
z sobą grubą wypchaną tekę temi od- 
bitkami z historji. P. starosta Suszyń 
ski informuje, o tem, co dziś się 
dzieje wokół ruin starego horodysz- 

ła ostatnia żona Władysł. Jagiełły 
Sońka, czyli Zofja Holszańska, matką 
późniejszych królów polskich bę- 
dąca. 

Niesposób nie sięgnąć przy tej 0- 
kazji do zapisek historycznych. 

Pierwszym dziedzicem  Holszan 
był samodzielny książe litewski Ro- 
munt (około 1270 r.), ściślej syn je- 
go Holsza, od którego imienia naz 
wę swą wywodzą. Od imienia syna 
znów tegoż Algimunta przez dwa z 
okładem wieki  Algimuntowiczami 
późniejsi dziedzice Holszan się mieni- 
li. Ostatni z Algimuntowiczów Hol- 
szańskich, kolejno biskup łucki i wi- 
leński Paweł zapisał swe dobra rodo- 
we królowi Zygmuntowi -Augustowi. 
Król zapisu nie przyjął, poczem Hol- 
szany tytułem wiana wniosła w dom 
Sapiehów, siostrzenica biskupa Pa- 
wła Olena. Syn jej i: Pawła Sapiehy 
Bohdan włada Holszanami do 1593 r, 
wnuk zaś Paweł wznosi tam nową 
rezydencję, w dole nieco od dawnego 
haradyszcza, którego to zamku rui- 
ny niebawem oglądamy. Tenże Paweł 
Sapieha, wrmuk Oleny Holszańskiej 
wzniósł w r. 1618 — trwający po 
dnie dzisiejsze kościół przy którym 
w pobudowanym jednocześnie klasz- 
torze osadził OO. Franciszkanów. 
We wnętrzu kościoła kilka respekt 
budzących dla minionych czasów i 
ludzi pamiątek. Przedewszystkiem 
skromna, suto rzeźbiona o wielkiej 
artystycznej wartości kazalnica dre- 
wniana, freski stanowiące tło wielkie 
go ołtarza, wreszcie sarkofag Pawła 
Sapiehy i jego trzech żon. 

Spoczywa sobie z ręką opartą pod 
głowę dumny pan średniowieczny od 
stóp do głów uzbrojony, obok zaś po- 
kotem trzy jego niewiasty. Dwie ma 
ją w ręku książki do nabożeństwa, 

towej. Jako ilustrację powyższego 
wskazać mogę, iż niektóre wioski po- 
budowały się w innem miejscu, gdyż 
ludność nie mogła znaleźć śladu po 
przedniego swego zamieszkania, do 
chwili zaś obecnej jeszcze kilkadzie- 
siąt rodzin mieszka w ziemiankach. 
Powyższe fakty same za siebie mówią 
o zdołnościach płatniczych ludności. 

— Prosimy o sprecyzowanie pos- 
tulatów w tej mierze? 

— Wydział powiatowy niejedno- 
krotnie rozważał sprawę rozszerzenia 
obecnych granic powiatu i powziął 
w tej mierze szereg uchwał, prosząc 
miarodajne władze o przyłączenie 
choćby kilku gmin — mówi z stanow- 
czością p. starosta. 

Ażeby odsunąć nieco ciężkość rozm. 
wywołaną konieczn. gruntown. okreś- 
lenia ustami naszego rozmówcy sy- 
tuacji gospodarczej powiatu, podcho 
dzimy do tego drogą poboczną. 

— (Co pan starosta może nam po- 
wiedzieć o warunkach komunikacyj- 
nych w powiecie? 

— Powiat odczuwa wielki brak 
kolei, budowa której na odcinku Dru- 
ja — Oszmiana — Lida już dawno 
jest zdecydowaną. Budowa tej kolei 
nabiera specyficznego charakteru 
jeszcze z tego względu, iż stworzyła- 
by ona dla zubożałej ludności rolni- 
czej źródło zarobkowania, a tem sa- 
mem dałaby możność usunięcia znisz 
czeń wojennych. 

— Stan dróg? 
— Naogół obecnie przedstawia 

się zadawalająco, a to dzięki b. dużym 
wysiłkom w tym kierunku. Sprawa 
uporządkowania dróg u nas była b. 
trudną z powodu kompletnego ich 
zniszczenia i całkowitego zniesienia 
mostów w czasie wojny. Jako wysiłek 
w kierunku doprowadzenia do.stanu 
obecnego dróg w powiecie przytaczam 
że w jednym tylko r. 1929 wykonano 
w powiecie 66 klm. dróg o twardej 
nawierzchni. 

— A akeja brukowania wsi? 
— Proszę uważać ją jako drugi 

przykład wysiłków powiatu w tej 
dziedzinie. Otóż ma być ona zakoń- 
czona w 1932 r.; do zabrukowania 
pozostało zaledwie 15 proc. wsi. 

— W powiecie oszmiańskim rzu- 
ca się w oczy znaczna ilość kursują 
cych samochodów, jak się zatem ta 
sprawa przedstawia? 

— Spostrzeżenie pana redaktora 
jest trafne. Otóż obecnie posiadamy 
sieć autobusową, łączącą ze sobą 
wszystkie ośrodki gmin — i centrum 
powiatu Oszmianę. Jeśli do tego do- 
damy ożywiony ruch autobusowy z 
Wilnem, to pozostaje stwierdzić, iż 
iten rodzaj komunikacji oddaje du- 
ży pożytek i jest ogromnem ułatwie- 
niem w dziedzinie administracji po- 
wiatem no i tem samem dla ludności. 

— Przechodzimy do wspomnia- 
nego punktu ciężkości rozmowy — 
charakterystyki sytuacji gospodar- 
czej powiatu... 

— Pan starosta Suszyński, mówi 
wolno, gdyż wie, że nie chcę z tego 
rozdziału wywiadu uronić ani jednego 
słowa. 

Proszę pana, do tego, co już powie- 
działem z okazji poprzednich pań- 
skich pytań potrzeba nieco cyfr. 

Po wojnie światowej i nawale bol- 
szewiekiej ponad 40,000 ha gruntów 
uprawnych w powiecie pozostało za- 
jęte schronami i okopami, o koło 
25 proc. wszystkich osiedli leżało w 
gruzach. W szczególności ucierpiały 
miasteczka Smorganie i Krewo. Wska 
źnikiem zniszczenia Smorgoń niech 
służy fakt, iż z 30 tysięcy ludności 
spadły do kilku. Jeśli chodzi o budyn- 

  

Ruiny zamku w Krewie. 

sarkofagiem ludziska i dziwują się: 
„musić ta trzecia wcale czytać nie 
umiala“ utarło się mniemanie. 

Przy okazji oglądania sarkofagu 
dyr. Łokuciewski opowiada wyciecz 
kowiczom  historję o legendarnym 
„homo Lithuanus*, co do której odna- 
lazł kiedyś wiarogodny opis w sta. 
rych szpargałach pofranciszkańskich. 

Od Pawła Sapiehy, zmarłego w r. 
16385 — Holszany zaczęły należeć i 
przechodzić, jak się to mówi z rąk 
do rąk, od Sapiehów po przez Woł- 
łowiczów,  Kuncewiczów,  Mosiewi- 
czów-Żab, wreszcie Korsaków, a od 
nich w ręce Rosjan Garbaniewiczów 
i Jagminów, którzy już bodaj w trze- 
ciem pokoleniu tem skurczonem dzie- 
dzietwem władają. 

Jak głosi historja zamku: „był on 
wzniesiony z grubych murów, miał 
w sobie kwadratowy dziedziniec do któ 
rego wielka sklepiona brama prowadzi 
ła. W znacznej części zamek zrujno- 
wali Szwedzi. Dziś niemalże niema 
sposobu na odtworzenie jego daw- 
nego wyglądu, ledwo że ślady po 
wspaniałych czterech wieżach naroż- 
nych określić można i gdzieś pod 
sklepami podziemnemi, które nieźle 
się zakonserwowały snuć wspomnie- 
nia o jego minionej dawno šwietno- 

ści. ы ' 
W przerobionej jednej części zam 

ku, obecny jego właściciel p. Alek- 
sander Jagmin, wraz z matką i sios- 
trą prawie że przemocą zasadzają nas 
do śniadania. 

W jednym z pokoi, oglądamy 
wklęsłe drzwiczki, za któremi, jak gło- 
si legenda, jeden z Sapiehów żywcem 
zamurować rozkazał rycerza. Rzut 0- 
ka jeszcze na dawną kaplicę, na 
spichrz zamienioną i jedziemy ogłą- 
dać ...nowe Holszany. j 

czyzn w czapkach Federacji ZOO. 
W takąże czapkę przybrany wójt 

gminy prezentuje nam swój nowy 
urząd, który istotnie wygląda jak ca 
cko w porównaniu do innych zabu- 
dowań. 

Posłowie lubelscy, szczególnie 
wójt Wojtaszko i burmistrz Łaguna 
w detalach rozpytują się o gospodar- 
kę gminną. : 

Poseł dr. Świeżawski, robi zdję- 
cie fotograficzne wycieczki na tle bu- 
dynku gminnego, otoczonego licznym 
tłumem ciekawych holszańczuków. 

* 

Jedziemy koło góry na której 
wznosiło się horodyszcze, „kolebka 
matki królów*. Legenda dopatruje się 
tam oczywiście skarbów, przekopów 
do pózniejszego zamku Sapiehów, 
niestrudzony zaś badacz swego po- 
wiatu p. dyr. Łokuciewski widzi tam 
słusznie pole dla dociekań nauko- 
wych. 

Na zboczach góry rysują się po- 
kryte runią zieloną, pod grubą pow- 
łoką ziemi — dawne wały obronne. 

W Antonowie i Borunach. 
Po piętnastu minutach wjeżdża- 

my do Antonowa. Tu już mamy do 
oglądania rzeczy nawskroś nowoczes- 
ne, chlubny dorobek w ostatnich 2-ch 
latach sejmiku oszmiańskiego: Szko- 

Pachnie tu świeżą, odżywczą kul- 
turą. Nowe nikiej z ziemi wystmięte 
budynki, specjalnie dla użytku pla- 
cówki oświaty rolniczej wzniesione. 
Wokoło pola. choć na nich też już z 
racji pory jesiennej pustka przeziera, 
jakoś inaczej od wioskowych rozpla- 
nowane i obrobione. ,„ 

Ze szczerą radością witam się z 
znanym mi dobrze obecnym dyrekto- 
rem i zasłużonym organizatorem 

3 

l. 

ki, to zniszczenie dosięgło 100 proc. 
Sam przemysł garbarski w Smorgo- 
niach liczył kilkadziesiąt placówek i 
zatrudniał przeciętnie 3.000. robotni- 
ków, wywożąc na rynki krajowe i 
wgłąb Rosji, aż na Syberje do 100 wa 

  

Fragment Zamku w Holszanach. 

gonów skór tygodniowo. Przemysł 
ten znikł całkowicie i nie ma narazie 
mowy o jego odbudowie. 

Rolnik — mieszkaniec ziemianki 
przystąpił do pracy prymitywnemi 
narzędziami, rydlem lub sochą — i 

dziś jeszcze z rozrzewnieniem wspo- 
mina z nich wielu pomoc naszej bo- 
haterskiej armji, która wypożyczała 
im konie do uprawy roli. 

Powołane do życia po odparciu 
inwazyj bolszewickich samorządy — 
musiały w pierwszym rzędzie zaopie- 
kować się rzeszami bezdomnych mas 
uciekających przez powiat od ucisku 
bolszewickiego, tudzież rzeszami re- 
patrjantów, powracających do swej 
zniszczonej ojcowizny. 

Przytułki, sierocińce, schroniska, 
punkty etapowe, szpitale, bezpłatne 
kuchnie, wreszcie punkty wypożycza- 
nia najniezbędniejszych narzędzi rol- 
niczych i dostarczania nasion były 
naczelną troską samorządu powiatowe- 
go i gmin. . 

Trzeba przyznać, że zadanie to 
samorządy spełniły z całkowitem zro 
zumieniem i odczuciem potrzeby, 0- 
raz niedoli mieszkańców, jedynie za- 
wdzięczając to własnym wysiłkom 
przy wybitnej pomocy materjalnej ze 
strony rządu, ofiarności społeczeń- 
stwa mniej dotkniętego klęską, a na- 
wet pomocy Ameryki. 

— To było wczoraj, a dziś? 
— Dziś mimo nieustannych, a na- 

wet wzmożonych wysiłków rządu 
stan gospodarczy powiatu pozostawia 
w położeniu do stanu przedwojennego 
jeszcze dużo do życzenia. Dość, jak 
powiem, że jeszcze na odbudowę dro- 
bnych rolników potrzebna jest pomoc | 
w wysokości 3 miljonów złotych. 

Ta zmora zniszczeń wojennych 
poprzedza i zwiększa u mas rozmiary 
kryzysu. ; 

Szczególnie odczuwają to drobni 
rolnicy, posiadający do 5 ha gruntu, 
którzy stanowią 45 proc ogółu miesz- | 
kańców powiatu, a to skutkiem tego- 

m TD 

Wprowadza on całą wycieczkę z 5 i 
na <>] senatorem prof. Ehrenkreutzema 

czele do niewielkiej klasy, gdzie w 
obecności dwudziestu paru chłopców 
schludnie w mundurki przysposobie- 
nia wojskowego odzianych zdaje re- 
lację, co do zakreślonych i wypełnio- 
nych już zadań placówki. — 

Ta szkėlka rolnicza, skupiająca 
uczniów z pośród synów drobnych 
rolników w powiecie, zwalczyć już 
zdołała przesądy i niechęć do niej o- 
kolicznej ludności. : 

W promieniach jej zaczyna kwit- 
nąč kultura rolna, bez jej drogowska | 
zów ludność już dziś nie mogłaby się 
obejść. 

Zapoznaniu się ze szkołą, jej do- 

pić 

  

robkiem i „obejściem — poświęcamy — | 
przeszło godzinę. W sypialkach chło 
pców na ławkach krajowe pościółki. 
Pani prof. Ehrenkreutzowa niemalże | 
obdarza nas całym wykładem z zakre 
su miejscowej twórczości ludowej. | 

W oborach dominują głosy kilku | 
agronomów, wyjaśniających tajniki 
hodowli. Jednem słowem opis szkoły 
godzien ram wielkiego specjalnego 
artykułu. 

A oto znów nas i tu gospodarze 
zasadzają do posiłku. (Nie wymawia- 
my się, gdyż to było przewidziane w 
programie). Lubelszczanie nie. szczę- 
dzą pochwał pod adresem kuchni li- 
tewskiej, z którą niejeden z nich 
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miał po raz pierwszy okazję bližej || 
się zapoznać, 

* 
й 

A teraz innego rodzaju placówka. a 
oświaty, na szerszą jeszcze skalę za- | 

  

  
   

   

  

krojona i też o fachowym zakresie. 
Jesteśmy w Borunach,-—-_ | 
Rzut oka na biały gmach Semi+- 

narjum Nauczycielskiego, t:wołą sę 
miątkę po rządach b. Litwy_Ś. 

wy |



                  

   

        

      

Kościół w Smorgoniach odbudowany 
po wojnie. 

rocznego w dodatku nieurodzaju ozi- 
min. 

Również — dodaje p. starosta — 
trudną sytuację przeżywa i większa 
własność, której jest około 20 proc 
w powiecie. Wielu ziemian nie może 
nawet opłacić procentów od ciążących 
na nich zadłużeń. 

Podniesienie stanu gospodarczego 
powiatu uzależnione jest od specjal- 
nego traktowania go w dziedzinach: 
podatkowej i kredytowej. Wskazuje 
na to całokształt warunków geografi- 
czno-przyrodniczych, a również wyni- 
ki prac w okresie niepodległościowym 
nad odbudową warsztatów pracy. Już 
obecnie bowiem np. len oszmiański 
dorównuje najlepszym gatunkom Inu 
w Polsce, a hodowla koni rozwija się 
tak pomyślnie, że w 1929 j 1930 r. 
sprzedano poza granice powiatu koni 
oszmiańskich około 3500 sztuk, z cze- 
go około 80 proc. wywieziono koleją. 
Obok hodowli koni rozwija się hodo- 
wla trzody, której parę wagonów co tv- 
dzień wywozi się do rzeźni w Wołko- 
wysku j samochodami  ciężarowemi 
do Wilna. 

Również notuje się rozwój wyro- 
bów chałupniczych, jak tkanin z weł- 
ny, Inu i bawełny, wyrobów kołodziej- 
skich, garncarskich, koszykarskich i 
garbarskich. 

Zaznaczyć muszę, iż rynek osz- 
miański, co do handlu końmi oraz 
produktami rolnemi obejmuje nietył- 
ko nasz powiat, lecz i tereny sąsied- 
nich, które ciążą gospodarczo do Osz- 
miany. 

— Mimo rozległości poruszonych 
spraw i problemów wywiad ten był- 
by nie kompletny, gdybyśmy zrezy- 
gnowali z informacyj z dziedziny 
spraw społecznych. 

— P. starosta Suszyński kończy 

przeto swe niezmiernie ciekawe wy- 
wody temi słowy: 

Praca społeczna koncentruje się we 
wszystkich większych ośrodkach po- 
wiatu, zawdzięczając swój rozwój ru- 
chliwości, poszczególnych jednostek 
nią kierujących. 

Z czynniejszych organizacyj wy- 
mienić muszę Federację Pol. Związ- 
ków Obrońców Ojczyzny, w skład 
której na terenie wchodzą Stowarzy- 
szenie Rezerwistów i b. Wojskowych, 
Związek Oficerów Rezerwy, Zw.Inwa- 
lidów, Zw. Osadników, Zw. b. Uczest- 
ników b. I Korpusu na Wschodzie. 
Federacja prowadzi wśród członków 
pracę kulturalno-oświatową pomocy 
koleżeńskiej, ubezpieczenia, p. w. i w. 
f. Zdobyła się już nawet na sztandar 
powiatowy. Federacja urządziła na ten 
cel konkursy hippiczne w Oszmianie 
przy wydatnej pomocy i nader życz- 
liwem ustosunkowaniu się władz woj- 
skowych. 

Związek Pracy Obywatelsknej Ko- 
biet, poza Zarządem powiatowym w 
Oszmianie posiada 5 kół. Oprócz ak- 
cji kulturalno-oświatowej prowadzi w 

Oszmianie i Smorgoniach stacje opie- 
ki nad matką i dzieckiem oraz ochro- 
ny dzienne. Pracę w dziedzinie wy- 
chowania obywatelskiego oraz p. w. 

  

Dzwonnica boczna w Borunach. 

i w. f. wśród młodzieży powiatów wy- 
łącznie. Związek Strzelecki, liczy 
31 oddziałów i 743 członków. 

W dziedzinie pracy społeczno-rol- 
niczej cała działalność ześrodkowuje 
się w Tow. Org. i Kółek Rolniczych, 
które w komórkach swych t. j. Kół- 
kach rolniczych prowadzi akcję oświa- 
towo-rolniczą, gospodarstwa przykła- 
dowe, konkursy rolnicze. Rezultaty 
tej akcji są b. dobre, przyczyniając się 
wybitnie do podniesienia kultury rol- 
niczej i poziomu gospodarstw rolnych. 

Ś. 

  

Krzyż przydrożny w gminie dziewieniskiej. 

1921 założoną. Seminarjum Boruń- 
skie przejęło w r. 1923 państwo. Ist- 
nieją tem trzy kursy, po ukończeniu   

których uczniowie przekazywani są 
o uzyskania dyplomu w Seminarjum 

Wilnie. 
Po powitaniach z żespołem nau- 

czyc clskim i młodzieżą wchodzimy 
e mury tamtejszego kościo- 

i "ego z cudownego obrazu Ma- 
tiki boskiej i rozległego pod sklepie- 
niami zródła. 
3 "Tu znów niesposób obejść się bez 
„zapisek historycznych. W tej mie- 
rze główną skarbnicą jest b. wycho- 
wanek szkoły w Borunach Ignacy 
Chodźko i żarliwy unita Ignacy Ste- 
belski. 

Z „zapisek* tych dowiadujemy się 
iż pobożny mnich bazyljanin Brażyc, 
przeor klasztoru św: Ducha w Miń- 

  

_ sku żarliwemi modłami do obrazu M. 
_ Boskiej uchronił się od niechybnej 

   
    

  

    

  

   

    

ы rei, zapadłszy na dżumę. 
© waz ten po swej śmierci testa- 
tem przekazał swemu krewnemu 

Pieślakowi w Koziakowszczyźnie ko- 
a Borun, który naskutek wskazówek 

ielonych mu przez (objawienie 

men 

  

   

się) Anioła w r. 1691 postanowił wy- 
pudować kościół, co też w parę lat 
później uskutecznił. 

W kościołku tym w Borunach, jak 
Jko zawieszony został obraz Matki 

iej, przekazany przez Brażyca 
ęły dziać się cuda, co stwierdził 
rnym do wiadomości podał bi- 
unicki Żochowski. 

łat później ks. Ludwika 
a zapisała na rzecz koś- 

31 mórg ziemi. Poniev 

  

   
ybunał prze 

z eałem miasiecz- 
tama zakonawi. 

Cudowny obraz Matki Boskiej 
Boruńskiej służy tarczą wojskom he- 
tmana lit. Michała Wiśniowieckiego 
w walce ze Szwedami. 

W r. 1710 nowy przeor kościoła 
Jan Olszewski zbudował klasztor, po 
czem naskutek uchwał sejmu war- 
szawskiego zbudowano tam murowa- 
ny kościół, którego poświęcenia do- 
konał 26 maja 1715 r. metropolita u- 
nicki Leon Kiszka. 

Dalej wspomnieć trzeba, iż w cza- 
sie powstania Kościuszkowskiego, u- 
nici Boruńscy posługiwali się tym о- 
brazem uczestnicząc w walkach. W 
tych czasach istniał już nowy muro- 
wany klasztor na miejsce drewnia- 
nego który zbudował przeor Olszew- 
ski. 

W połowie XVIII stulecia przy kla 
sztorze powstała szkbła powiatowa 
prowadzona przez Bazyljanów, która 
z czasem przekształciła się na 6 kl. 
gimnazjum, a jeszcze później odpo- 
wiadała zakresowi duchownego semi- 
narjum, podporządkowanego  Uni- 
wersytetowi Wileńskiemu. Ze szkoły 
tej wyszli Ignacy Chodźko, Edward 
Odyniec i kilku jeszcze głośnych lu- 
dzi. Nauczyciel jej Wyrwicz powoła- 
ny został na katedrę prof. w Uniwer- 
sytecie Wileńskim. 

Przez kilkanaście lat w ub. stule 
ciu istniała tam prawosławna szkoła 
duchowna, później filja klasztoru św. 
Ducha wreszcie szkoła dla nauczycieli 
szkół cerkiewnych, która po pew- 
nych przekształceniach dotrwała aż 
do wojny światowej, w czasie której 
Niemcy urządzili w kościele i w kla- 
sztorze swe szpitale. Po Niemcach 

„bardzo zniszczyli kościół i klasztor 
nie gorsi od nich pod tym względem 
bolszewicy. 

Oba te zabytki budownictwa pod- 
legają dziż opiece konserwatorskiej i 
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Kilka informacyj o Oszmianie. 
Po rozbiorze kraju rząd rosyjski oddał 

starostwo oszmiańskie w dzierżawę na lat 
25 generałowi -Koncziałowowi. W r. 1843 
Ilustrator Kierbiedź dokonał rozdziału staro- 
stwa; wsie i miasteczka przeszły na włas- 
ność rządu rosyjskiego, miasto oddano pod 

wojny światowej w r. 1915 Rosjanie wywieźli 
wgłąb Rosji. 

Dzisiejsza cerkiew prawosławna pobudo- 
wana jest na fundamentach byłego kościoła 
Dominikańskiego. 

Rok 1831 w powiecie oszmiańskim, ро- 

  

Antoni Łokuciewski 

w r. 1921 był marszałkiem Sejmu Wileń- 
skiego, który przeprowadził historyczną 
uchwałę przyłączenia Wileńszczyzny do 

Polski. 

zarząd Magistratu. Byłe starostwo oszmiań- 
skie podług pomiaru dokonanego w roku 
1847 stanowiło obszar 197 włók 28 morgów 
104 pręty miary litewskiej. W roku 1854 wy- 
kreślono ścisłe granice oszmiańskiej ziemi 
miejskiej. 

Kościół parafjalny, założony przez Jagieł- 
łę lub Witolda, odbudowany został w roku 
1901—1910. 

Kościół OO. Franciszkanów w Starej Osz- 
mianie zbudował w r. 1505 Aleksander Jagiel 
lończyk; kościół ten następnie odbudowany 
był przez samych zakonników w r. 1822. 

Wszystkie dokumenty archiwalne, nagro- 
madzone już po rozbiorze kraju, w czasie 

Józef Zubiel, 

burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej 
m. Oszmiany. 

czątki powstania, powiat oszmiański przed 
wybuchem powstania, przebieg powstania w 
Oszmianie, akt posopolitego ruszenia, rozwój 
i przełom powstania, koniec powstania opi- 
sal p. Edward Władysław Szczerbicki w 
„Roczniku Państwowego Gimnazjum Im. J. 
Śniadeckiego w Oszmianie* (w roku szkol- 
nym 1926/27),którego dyrektorem jet b. mar- 

załek Sejmu Wileńskiego p. Antoni Łoku- 
ciewski. 

Obszar gminy miejskiej Oszmiana wynosi 
3.234 ha. Zaludnienie około 7.000 mieszkań- 
ców, w tem 60 proc. chrześcijan, 38 proc. 
izraelitów i 2 proc, innej narodowości. Parafij 
wyznaniowych 3: rzymsko-katolicka, prawo- 
sławna (filja) i rabinat. Jedno gimnazjum 
państwowe, jedna publiczna szkoła powszch- 
na 7-klasowa, 3 szkoły powszechne prywatne 

Program zjazdu gospodarczego 
w Oszmianie. 

Wileńska Rada Wojewódzka Bez- 
partyjnego Bloku Współpracy z Rzą 
dem w Wilnie, z inicjatywy Rady 
Miejskiej miasta Oszmiany urządza 
Powiatowy Zjazd Gospodarczy w 
mieście Oszmianie, który się odbędzie 
w dniu 11 października r. b. o godz. 
13-tej w lokalu Teatru Miejskiego, 

przy ul. Piłsudskiego Nr. 36, z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajanie i wybór prezydjum; 

2) Powitania; 

3) Sprawozdanie o sytuacji gospo- 
darczej pow. oszmiańskiego — p. An- 

toni Łokuciewski, b. Marszałek Sej- 
mu Wileńskiego; 

4) Przemówienie Generała Broni 
Lucjana Żeligowskiego; 

5) Referat p. D-ra Seweryna Wy- 
słoucha — Zarys historyczny powiatu 
oszmiańskiego; 

6) Referaty Pp. prof. Władysława 
Studnickiego i Docenta Stanisława 
Staniewieza — Sytuacja gospodar- 
cza powiatu oszmiańskiego; 

7) Referat Prof. Janusza Jagmina 
— uprawa Inu jako podstawa samo- 
wystarczalności włókienniczej Polski. 

8) Dyskusja, wnioski i uchwały. 

Zakres Pokazu-Jarmarku. 
Z okazji mającego się odbyć w m. Osz- 

mianie w dniu 11 października 1931 r. 
Zjazdu Gospodarczego, zwoływanego z ini- 
cjatywy Rady Miejskiej miasta Oszmiany 
przez Grupę Regjonalną Pp. Posłów i Sena- 
torów B. B. W. z Rz. Ziemi Wileńskiej, w 
tymże dniu odbędzie się w Oszmianie Powia 
towy Pokaz-Jarmark, na którym reprezen- 
towane będą następujące eksponaty: 

Dział I. Inwentarz żywy: konie, krowy, 
buhaje, owce, trzoda, drób (kury, kaczki, 
gęsie, indyki) gołębie, króliki i inne zwie- 
rzęta futerkowe. 

Dział II, Produkty roślinne: żyto, owies, 
jęczmień, pszenica i len w snopkach i ziar- 
nie, gryka, łubin, ziemniaki, ogrodowizna 
wszelka, owoce (jabłka, gruszki), drzewka i 
krzewy owocowe. 

Dział II. Przetwory różne: wina owoco- 
we, wędliny, marynaty, konfitury,. masło, se- 
ry t. zw. „Holenderskie* i inne. 

Dział IV. Wyroby różne: Wyroby tkackie 
Iniane i wełniane: płótno, serwety, obrusy, 
ręczniki, ścierki, dywany, dywaniki, dróżki, 
materjały wełniane i inne. Wyroby betono- 
we: pustaki, dachówka, posadzka, kręgi stu- 
dzienne i inne. Garncarstwo: cegły, kafle 
garnki gliniane, zabawki i inne. Wyroby gar- 

stałej tam na miejscu pieczy miejsco- 
wego duchowieństwa i dyrekcji ulo- 
kowanego w murach klasztornych 
seminarjum nauczycielskiego. 

Na ruinach b. samodzielnego 
Księstwa Krewskiego. 

„Wjeżdżamy w regjony b. samo- 
dzielnego księstwa', dolatuje mnie 
wśród pędu samochodu głos siedzą- 
cego poza mną b. Marszałka Łokucie. 
wskiego. Na horyzoncie przeświecają 
już smugi różowego zachodu. Ile to 
się zmieniło na tej połaci ziemi, lekko 

. falistej, przedziwnie przytulnej, bły- 
szczącej obecnie skibami przyoranych 
zeszłorocznych ozimin? 

Błyskiem stali tu i ówdzie po zbo- 
czach drogi rzucają się w oczy, ska- 
czące ponad rolę mury cementowych. 
schronów z czasów wielkiej wojny. 
Jest ich w powiecie coś ponad 500. 

A oto znów tuż wokoło Krewa 
wzrok przykuwają malownicze wzgó- 
rza. : 

Wśród nich odznacza się t. zw. 
góra Jurowa, nosząca nazwę od imie- 
nia igrzysk pogańskich, jakie się tu 
zapewne przed wiekami odbywały. 

Na wschód od Krewa, znów wzgó- 
rze, miejsce starego horodyszcza — 
siedziby pogańskich kapłanów, które 
miało podobno podziemne połączenie 
z zamkiem wielkoksiążęcym. 

Krewo leży w kotlinie i zasadniczo: 
zmieniło swój wygląd z biegiem wie- 
ków, po wojnie zaś ostatniej, za wy 
jątkiem murów zamczyska, wyrosło 
na nowo. 

Osłatnim dynastą krewskim był 
książe Vigunt, który został otruty.. 
Księstwo po jego śmierci przydzielo-- 
ne zostało do Wielkiego Księstwa Li 
tewsko-Ruskiego. 

Tu rządził pierwotnie Jagiełło — 

barskie, rękawicznictwo, bednarstwo,  bla- 
charstwo, ciesielstwo i stolarstwo, ślusarstwo 

i kowalstwo, kołodziejstwo, szewstwo, cho- 
lewkarstwo, rymarstwo, kotlarstwo, koszy- 
karstwo, kapejusznictwo, czapnictwo, kra- 
karstwo, kapelusznictwo, czapnictwo, kra- 
nictwo,  introligatorstwo, kamieniarstwo i 
inne. 

Dział V. Drzewo różne: Budulec drzew- 
ny, drzewo tarte, czeczota i inne okazy. 

Dział VI. Eksponaty szkolne: Roboty ręcz 
ne, wykresy, rysunki, wypracowania szkolne 
i inne. 

Powiatowy Pokaz-Jarmark ma na celu 
wykazanie, jaki posiada powiat oszmiański 
dorobek kulturalno-gospodarczy z jednej 
strony, a następne zaznajomienie sfer hand 
lowych z tutejszym rynkiem i przemysłem. 

Imprezą tą żywo zainteresowała się Izba 

Przemysłowo-Handlowa, Intendentura Woj- 
skowa, Bazar Przemysłu Ludowego w Wilk 

nie j inne sfery handlowe i gospodarcze. 
Zbiorowy wysiłek da możność zorganizo- 

wania i nawiązania stosunków handlowych 

niezbędnych do ulokowania towarów i zby- 
tu produkcji rolnej, przemysłowej i inwen- 

tarza żywego, pobudzi tempo przedsiębior- 
czości gospodarczej. 

królową Polski Jadwigą, tu zatem 
zrodziła się wielka nieśmiertelna idea 
mocarstwa Polsko-Litewskiego. 

W podziemiach zamczyska „na oł- 
tarzu jakby tu poetycznie powiedzieć 
— realizowanej Unji* padł uduszo- 
ny, zapewne za wiedzą Jagiełły, o- 
porny Kiejstut i tu więziony był Ks. 
Witold. 

Legenda głosi, iż Witold uratował 
się ucieczką, w przebraniu b. piastun 
ki swojej, która za tę pomoc oddaną 
swemu najmilszemu pupilowi wielko 
książęcemu wrzucona była w nurty 

rzeki, noszącej nazwę Krewlanki. 
Król Zygmunt August oddał Kre- 

wo ks. Andrzejowi Kurbskiemu, któ. 
ry do swego b. władcy Iwana Groż- 
nego słał znane w historji i literatu- 
rze rosyjskiej listy do tego "satrapy: 

Mury-ruiny krewskie stanowią о- 
kole, do którego wprowadzały ongiś 
dwie bramy wjazdowe, a obecnie ma 
sywne wrota, od których klucz znaj- 
duje się na przechowaniu u wójta 
tamtejszej gminy. < 

W tych murach bronili się Niem- 
"cy w ciągu przeszło dwu lat, okopaw 
szy się tuż przy nich betonowemi, 
grubemi schronami, które dziś ku u- 
pamiętnieniu owej ostatniej tragedji 
dumnego, wiekami do wojny świato- 
wej niestrawionego doszczętnie zam- 
czyska razem z jego ruinami są przed 
miotem opieki konserwatorskiej. 

Krewo zamieszkuje dziś 200 osób, 
w tem katolicy i żydzi stanowią po 
307/,, pozostałe zaś 40'/, prawosławni. 
Cała zaś gmina krewska liczy niewie- 
le ponad 10 tysięcy osób, obszar zaś 
jej wynosi okrągłe 24910 ha z czego 
około 47 proc. przypada na nieużyt- 
ki, odłogi i zdewastowane lasy. 

Z pośród widzów, którzy przyszii 
pod ruiny, oglądać nieznanych wy- 

żydowskie, jedna miejska szkoła rzemieślni- 
cza i jedna publiczna szkoła dokształcająca 
zawodowa: Rada Miejska m. Oszmiany skła- 
da się z 12 radnych, w tem 6 chrześcijan, 
6 izraelitów, oraz 3-ch członków Magistratu 
(obecnie 2-ch). Kadencja obecnej Rady Miej- 
skiej rozpoczęła się w lipcu 1927 r. Burmi- 
strzem miasta jest wybitny dziełacz społecz- 
ny i energiczny organizator p. Józef Zubiel. 
Dalej istnieje szpital, ośrodek zdrowia, kasa 
chorych i t. d. 

Oszmiana jest poważnem centrum życia 
społecznego, które koncentruje się wokoło 
50 znanych ze swej działalności w kraju orga- 
nizacyj. 

Frekwencja jarmarków 
w Oszmianie. 

W roku budżetowym 1929-30 targów—jar- 
marków odbyło s (oprócz poniedział- 

Na targi dopędzono: 
a) Koni 3.264; 
b) Bydła rogatego 11.343, w tem: buhai 

1330, wołów — 71, krów 8246, jałownika --- 

1.031, cieląt — 665; 
©) nierogacizny — 10.756, w tem: owiec — 

1138, świń — 9.600, kóz — 18; Furmanek 

101.218, w tem: z różnym towarem i po zaku- 

py 75.855, z końmi 3264, z bydłem rogatem 
11.348, z nierogacizną 10.756, 

Opłat pobrano: 
a) za wjazd do miasta . 
b. za korzystanie z targowicy 

  

    

  

zł. 15.171.16 
20.517.49 

Rązem . zł. 35.688.65 
W roku budżetowym 1930/31 targów odbyto 
54 (oprócz poniedziałków). Na targi dopę- 
dzono: 

a) Koni — 1.878; 

b) bydła rogatego 10.491, w tem: buhai— 
1346, wołów 110, krów 6929, jałownika 828, 
cieląt 1278; 

c) nierogacizny 8500, w tem: świń 7.328, 
owiec 1.155, kóz 17. 
Furmanek 89.434 w tem: z różnym towarem 
i po zakupy 68.565 z końmi 1878, z bydłem 
rogatem 10.491, z nierogacizną 8.500. 

Opłat pobrano: 
a) za wjazd do miagta i straganów 

ruchomych zł. 13.713.10 
b) za korzystanie z targowicy . zł. 17.51 

Razem . zł. 31.226.40 
Targi-jarmarki w Oszmianie odbywają się 

co czwartek, oraz w poniedziałki wyłączna 
sprzedaż drzewa, paszy, nabiału i ptactwa. 

Targi doroczne odbywają się w Oszmianie: 
23 kwietnia, w następny dzień po Wniebo- 
wstąpieniu Pańskiem, w następny dzień po 
dniu Bożego ciała, w dniu 15 sierpnia, w dniu 
8 września i w dniu 29 września każdego 
roku. 

Na targach eo czwartek i dorocznych naj- 
większa podaż i obroty są na inwentarz ży- 
wy: konie, rogaciznę, trzodę chlewną, nabiał 

i ptactwo, oraz sezonowo na włókno lniane 

i siemienie. Obroty produktami rolnemi: -—- 
roślinnemi i wyrobami rzemieślniczemi do- 
konywane są przeważnie w ramach potrzeb 
wewnętrznych. 

350-ta rocznica zaaklimatyzo- 
wania kartofli w Europie. 
Na długo przed odkryciem Ameryki przez 

Kolumba, znane były kartofle na lądzie No- 
wego Świata. Chile, Peru, Boliwja, prawdo- 
podobnie także Środkowa Ameryka i Mek- 
syk — oto ojczyzna kartofli. Po raz pierwszy 
zawitały do Europy przywiezione przez Hisz 
panów, wracających z podbojów na nowo- 
odkrytym lądzie. Z Hiszpanji kartofle prze- 
niknęły do Holandji, Burgundji, Italji, ale 
były one z początku uważane za ciekawą 
roślinę egzotyczną. 
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Ruiny kościoła OO. Franciszkanów 
w Starej Oszmianie. 

Hiszpanie są tymi, którzy pierwsi spro- 
wadzili kartofle do Europy, większa jednak 
zasługa w rozpowszechnieniu ich przypada 
w udziałe Anglikom, którzy pierwsi w Eu- 
ropie zaczęli uprawiać kartofle dla celów 
utylitarnych. Już w roku 1563 sprowadził 
je do Irlandji z Wirginji żeglarz John Haw- 
kins, a w ce potem w r. 1581 jego krew- 
ny, również żeglarz, Francis Drake, zaczy- 
na robić pierwsze próby uprawy sprowadzo- 
nych kartofli na gruncie ojczystym. Aczkol- 
wiek pierwsze te próby nie były bardzo u- 
datne, rok 1581 należy uważać za datę 
zwrotną w dziejach uprawy kartofli w Euro- 
pie, a Franciszka Drake — za „ojca“ kar- 

tofli. W r. 1858 wystawiono Drake'owi pom- 
nik w Offenburgu, w Badenie. 

Pomyślniejszych prób uprawy kartofli 
dokonywa Walter Raleigh, w r. 1623, rów- 
nież w Anglji, a w r. 1664 ukazują się w 
pismach notatki, polecające uprawę kartofli. 
W. połowie w. XVIII kartofle znane już są 
w Saksonji, Prusach, pod koniec tegoż wie- 
ku w innych częściach Niemiec i Francji. 

Również i Polacy uważali z początku kar- 
tofle za szkodliwe dła zdrowia. Oto, co mó- 
wi o nich kalendarz polski z r. 1842: „Kar- 
tofle zjawiły się w Polsce za Augusta III, w 
ekonómjach królewskich saskiemi rolnikami 
osadzonych, którzy je ze sobą przynieśli. 
Długo Połacy brzydzili się niemi, za szkod- 
liwe je poczytywali zdrowiu, wmawiali to w 

pospólstwo księża nawet. Kiedy ujrzano, że 
w gdańskich żuławach u Hollendrów i Szwa- 
bów, osiadających po różnych miejscach, 
kartofle rodziły się obficie, jedynym prawie 
ich były pokarmem i zabezpieczały od głodu, 
przeszły. do pogranicznych tym osadom rol- 
ników, później do dalszych i na końcu pa- 
nowania Augusta III już były znane w 
Polsce, w Litwie i na Rusi.* 

Jak wynika ze świadectwa wspomniane- 
go kalendarza, uprawa kartofli w Polsce roz- 
poczyna się w drugiej połowie XVII w. 
(August III panował od 1734—1763). Żródła 
historyczne również podają ten okres jako 
okres początkowy uprawy kartofli w Polsce, 
stwierdzając jednocześnie, że zrazu uprawa 
rozpowszechnia się opornie, osiągając pełny 
rozwój dopiero w pierwszych latach XIX w. 
Warto tu jeszcze wspomnieć, że aczkolwiek 
nazwa kartofli przyszła do nas z Niemiec, 
źródłosłowem pierwotnym jest nazwa włoska 
„tartufoli“, M. D. 

    

Nowozbudowany most na drodze wojewódzkiej Oszmiana — Krewo 
we wsi Nowosiołki. 

samochody, rozróżniam paru harce- 
rzy i strzelców. A jakże praca tam 
kulturalno-społeczna ma nawet duży 
rozpęd. Dowiadujemy się o istnieniu 
spółdzielni spożywców, gminnej kasy 
pożyczkowo-oszczędnościowej, ludowe 
go banku żydowskiego, a już podziw 
gości lubelskich wywołuje fakt  ist- 
nienia tam Komitetu Floty Narodo- 
wej. 

W Oszmianie. 
Ostatni najdłuższy etap wycieczki 

Oszmiana. 29 kilometrów dzielących 
ją od Krewa — przebywam w aucie 
starościńskiem. 

Przyjemność, przyjemnością, lecz 
przecież jestem tu również i z tytułu 
swego zawodowego obowiązku. 

Zanim wziąłem udział w wyciecz- 
ce już miałem za sobą zlecenie mi 
przez Redakcję misji, opracowania 
specjalnego dodatku poświęconego 
Oszmiańszczyźnie. 

Pan starosta sypie mi potrzebne- 
mi informacjami, jak z rogu obfi- 
tości. 

Lecz oto już Oszmiana. | 
Zwiastuje ją światło elektrycz- 

nych lamp, narówni z innemi nowo- 
czesnemi miastami, mimo, iż jest 
wciąż jeszcze rozmiarami osady, jaką 
byla przed dawnemį laty. Historja 

jej datuje się od 1040 r. Śladów zresz- 
tą wyraźniejszych o jej pierwotnej 
egzystencji nigdzie znaleźć nie można, 
nie poszczyciło się dotąd niemi żadne 
archiwum. 

Miasteczko to na przestrzeni wie- 
ków wielekroć leżało w gruzach, z 
których znów się podnosiło. Przy- 
warła do niego wiekopomna sława z 
racji, iż stało się na Litwie ogniskiem 
powstania w r. 1831, za to, iż setki 
jego_ mieszkańców. winnych lnie 

  

niu powstania padło w okrutnej rze- 
zi, urządzonej tu z rozkazu wielko- 
rządcy gen.-gubernatora wileńskiego 
Chrapowickiego, po rozbiciu wojsk 
powstańczych. 

Oszmiana, sławna jest, iż w pro- 
mieniu jej późniejszego dziejowego 
zasięgu wpływów znajduje się koleb- 
ka wielkolitewskich ideałów. 

* 

Z powodu spóźnionej pory z przy- 
krością rezygnujemy z szczegółowego 
poznania miasta, ograniczając się do 
zwiedzenia hydro-elektrowni i wspa- 
niałego gmachu nowoczesnego 7 kla- 
sowej szkoły powszechnej. 5 

Zarówno elektrownia, jak i owa 
szkoła powszechna są chłubą dzisiej- 
szego wysiłku miasta, nadając mu 
charakter ośrodka cywilizacji. 

Niestety muszę się streszczać i to 

nawet bardzo. Zbiegając do kresu 
wycieczki w Oszmiańskie, nie mogę 
jednak zapomnieć o tamtejszej goś- 
cinności. 

Obiad wydany dla wycieczki lu- 
belsko-wileńskiej w sali Resursy O 
bywatelskiej, odbył się pod znakiem 

nowego, jakby tu rzec przymierza 
centrum ideologji jagiellońskiej, z 

dawną koroną, reprezentowaną przez 
wybrańców Ziemi Lubelskiej. 

Choć w niewielkiej skali— był to 
jednak moment, o wysokich walorach 
historycznych dla współczesnych wa- 
runków, w zjednoczonej w uszczuplo- 
nych swych granicach Rzeczypospoli- 
tej Polskiej. 

To dominowało we wszystkich to- 
astach oszmiańskich. 

Bolesław. Wit Święcicki. 

Six
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WIEŚCIIOBRAZKIZ KRAJU. 
Zemsta odpalonego kawalera. 

Mieszkanka wsi Marośki pow. mołode- 

czaūskiego Anna Kolaczek zaręczona była z 
kim Jerzym Blinem. Ostatnio jednak Ko 

łaczykównie bardziej podobał się mieszka- 
niec sąsiedniej wioski, wobec czego oświad- 
<zyla Blinowi, że narzeczeństwo swoje z nim 

/jaża za zerwane. 

Nie pomogły prośky, obietnice, a wreszcie 
groźby. Postanowienia swego K. nie zmieni- 
ła. 

Szarpany uczuciem zazdrości, 
stanowił zamordować swoją ni ierna na- 
rzeczoną i z tym zamiarem udał się wczoraj 
pod okna mieszkania Kołaczykówny i zawo- 

    

Blin po- 
   

  

łał ją po imieniu. Gdy w oknie ukazała się 
syłwetka dziewczyny, Blin wydobył rewoł- 
wer i strzelił. Strzał był dobrze wycelowany. 
Kała ugodziła w twarz i wyszła pod pra- 
wem okiem wybijając je eałkowicie. Śmier- 
telnie ranicną dziewczynę przewieziono do 
szpitała powiatowego w Mołodecznie. W szpi 
talu ranna odzyskała chwiłowe przytomność 
i opowiedziała okoliczności zbrodni. Blina 
aresztowano. Pcezątkowo wypierał się, lecz 
wzięty w krzyżowy ogień pytań całkowicie 
przyznał się do winy. Osadzono go w wię- 
zieniu. (c) 

  

   

Krwawy samosąd w więzieniu. 
Z Grodna donoszą © nienotowanym do- 

ład wypadku samosądu komunistycznego, 
dokonanego w jednej z cel grodzieńskiego 
więzienia. karnego. 

Wśród więźniów odsiadywał karę cięż- 
kiego więzienia, skazany za działalność wy- 
wrotową niejaki P. Skorupski. 

Na podstawie różnych poszłak koledzy 
Skorupskiego powzięli podejrzenie, iż jest 
on kotidentem i zdradza ich przed władzami 

  

policyjnemi. 
Wobec tego postanowiono go zgladzič 
Wykonanie wyroku powierzono wiežnio- 

wi B. Mackiewiczowi, który w noey podczas 
snu Skorupskiego kilkoma uderzeniami ka- 
mienia zmiażdżył mu czaszkę, powodując 

tem natychmiastowa jego Śmierć. 
Po ujawnieniu zbrodni, Mackiewicza za- 

kuto w kajdany i osadzono w osobnej celi. 

(e) 

Kurzeniec. 
Ku czci š. p. Tadeusza Hołówki. 

W dnu 4 października br. Zarząd 
Koła BBWR w Kurzeńcu zorganizo - 

wał zebranie w sali Kasy Stefczyka, 
poświęcone uczczeniu pamięci ś. p. Ta 
deusza Hołówki. 

Przed zebraniem odbyło się w 
amiejscowej cerkwi prawosławnej ża- 
łobne nabożeństwo za duszę Ś. p. Ta- 
deusza Hołówki, gdzie ks. Piotr Sie- 
mientowski proboszcz cerkwi w ser- 
decznych słowach wyraził cześć dła 
Zmarłego za Jego zasługi dla ludu 
kresowego. 

Pomimo brzydkiej pogody ludność 
z cerkwi udała się do domu Kasy Ste- 
fczyka, gdzie już było zgromadzonych 
kilkadziesiąt osób. 

Na jednej ze ścian sali teatralnej 
znajdował się udekorowany winietą z 
zieleni portret ś. p. Tadeusza Hołówki. 
Zebranie zagaił członek Zarządu miej- 
scowego Koła BBWR p. Mikołaj Da- 
aiłow, który ogłosił porządek obrad i 
=zaproponował wybór przewodniczące- 
-go i sekretarza. Jednogłośnie obrano p. 
"Władysława Daniłowa na przewodni- 

<czącego i p. Mikołaja Daniłowa na se- 
*kretarza. 

Pierwsze przemówienie wygłosił p. 
Karol Foremny członek Zarządu Koła. 
kierownik szkoły powszechnej. W 
przemówieniu swem skreślił krótki 
życiorys Ś. p. Tadeusza Hołówki. na- 
stępnie Jego pracę społeczną i polity- 
<czną, oraz kierunek ideowy tych parc. 
polegających na tem, by wychować 
«obywatela myślącego państwowo, po- 
godzić pozornie rozbieżne  interesa 
smniejszości narodowych na naszych 
ziemiach i skupić je około prace pań- 
<stwowo-twórczych. 

Po przemówieniu obecni przez po- 
wstanie uczcii pamięć zmarłego. 

O sytuacji polityczno-gospodarczej 
"w Rosji sowieckiej, oraz o sytuacji na 
terenie działalności koła BBWR. w 
związku z przechodzeniem młodzieży 
futejszej do Rosji sowieckiej, jako też 
© zawiedzionych nadziejach tejże 
młodzieży informował zebranych p. 
"Wład. Hajkowicz. 

Następnie zabrał głos p. Mikołaj 
Daniłow, który opowiedział treść ro- 
zmowy swojej z ś. p. Tadeuszem Ho- 
dłówką, który w jesieni 1930 roku od- 
wiedził budujący się gmach Kasy Ste- 
fczyka, informował się o warunkach 
pracy społecznej, kuliuralno-oświato- 
wej oraz spółdzielczej na terenie gmi- 

ny i zakończył swą rozmowę słowami 
„Gdy wam będzie ciężko, zwróćcie się | 
do mnie“. 

Odjechał, zadowolony, z postępów 
pracy ludzi, którzy nie zrażeni przeciw 
nościami dążą wytrwale do obranego 
celu. . Niestety! — więcej Go nie spo- 
tkamy... 

Zkolei zwrócono się do obecnych, 
proponując zapisywać się do gmin- 
nego koła BBWR. = 

Na zakończenie zebrani w ilości 
78 osób wynieśli następującą rezolu- 
cję: 

„Osądzając ze wszech miar os- 
tro niegodziwość czynników po- 
pieranych przez wrogów państwo- 
wości polskiej w myśl hasła: im 
gorzej Polsce, tem lepiej im, OŚ- 
wiadczamy tym wrogom, że skupi- 
my i pomnożymy nasze szeregi dla 
skutecznej pracy po linji ideologji 
ukochanego naszego Marszałka Jó- 
zeia Piłsudskiego, której ucieleś- 
nieniem i niezmordowanym realiza- 
torem była osoba Ś. p. Tadeusza 
Hotowki“. 

Rezolucję powyższą postanowili 
zebrani wysłać na ręce prezesa Klubu 
BBWR Pana Walerego Sławka w War 
szawie. 

Jeden z obecnych. 

Nowa Wilejka. 
Zjazd Straży Pożarnych. 

Na zakończenie Tygodnia Strażackiego 
odbył się w dniu 27. IX. w mieście naszem 
Zjazd Ochotn. Straży Poż. pow. Wileńsko- 
Trockiego, który miał wykazać sprawność 
i liczebność poszczególn Straży. Z te 
co Zjazd pokazał, nie można osądzić fak 
nego stanu ani pod względem sprawności, 
ani też liczebności. 

Powiat nasz posiada ogółem 42 straże 
pożarne, z których na Zjazd przybyło za- 
ledwie 15 w ogólnej ilości 250 strażaków. 
Nie wszystkie straże posiadają przepisowe 
umundurowania, również w-g informacji 
czynników kompetentnych Straże posiadają 
tylko wzgl. dobry sprzęt strażacki, lecz nie 
wystarczający. Wszystkie straże nieomal na- 
rzekają na brak opieki i subsydjów ze stro- 
ny Zarządów gmin i społeczeństwa, które 

b. często odnosi się wyraźnie nieprzychyl- 
nie do straży. Upłynie, ale jeszcze dużo 
czasu, aż społeczeństwo zrozumie i nauczy 
się obowiązku popierania nietylko straży 
poż., ale wogóle pracy społecznej. 

Zjazd odbył się w następującym porząd- 
ku: o godz. 9-ej uroczysta mza św. w ko- 

Ściele parafjalnym, po której wygłosił ks. 
dziekan Ejdziatowicz kazanie. Następnie de- 
filada, którą odebrał wiceprezes Zw. Woj. 

p. Raczkiewicz w otoczeniu przedstawicieli 
władz cywilnych i wojskowych. Po defiladzie 
odmaszerowały drużyny do ujeżdżalni 13 p. 
uł. wił., gdzie przygotowano dla biorących 
udział w zjeździe, śniadanie. Przy tej spo- 

  

       

  

sobności zwiedzili strażacy Muzeum pułkowe 
tegoż pułku. O godz. 12 rozpoczęły się po- 
pisy, a właściwie zawody szkolne i alar- 
mowe, do których przystąpiło tylko 8 dru- 
żyn. O godz. 4 po poł. odbył się w ujeżdżal- 
ni obiad strażacki, podczas którego wygło- 
szono przemówienia i wzniesiono toasty. | 

Raut w sali gimnazjum św. Kazimierza 
zebrał wszystkich naczelników, przedstawi- 
cieli władz oraz gości. Wśród serdecznego 
nastroju spędzono kilka godzin, w czasie 
których wzniesiono toasty. na cześć P. Pre- 
zydenta R. P., Pana Marszałka J. Piłsud- 
skiego i innych. Akademja, podczas której 
przemawiai znany nam krasomówca, ks. 
prob. Nowak, apelując do społeczeństwa, by 
popierało Pożarnictwo, a p. Maldisowa od- 
Śpiewała k utworów muzycznych, ża- 
kończyła oticjalną część Zjazdu, po którym 
odbyła się zabawa taneczna. e 

Wilejka. 
Otwarcie Domu Strzeleckiego. 
Sprężyście pracujący oddział Zw. Strze- 

leekiego w Wilejce przystąpił w 1928 roku 
do budowy własnego domu, w którym ogni- 
skowałoby się życie społeczne całego miasta. 
Mimo wielkiego zapału do pracy, budowa 
domu musiała postępować powoli z powodu 
braku funduszów. Jednak zapał organizato- 
rów i wytrwała praca zdziałały swoje, — 
dom jest już gotowy. Budowę prowadzono 
sposobem gospodarczym. Gdy teraz Wilejka 
chlubnie szczyci się nowym domem spo- 
łecznym, trzeba wspomnieć o tych, którzy 
w pracy nad budową tego wielkiego dzieła 
przodowali, aby młode pokolenie brało z 

nich przykład jak należy pracować dla do- 
bra społeczeństwa. 

Nierozerwalnie z historją powstania Do- 
mu Strzeleckiego związane są nazwiska pp. 
pułkownika Wiatra, starosty Jerzego Neu- 
gebauera, który przeznaczył większą sumę 

na budowę, por. Woloszkiewicza i zasl. p. 

WIEŚCI Z WOJEW. 
Nowogródek. 

Zebranie Rady Miejskiej 
w Nowogródku. 

  

    

W związku z zarządzeniem Mini- * 
sterstwa Spraw Wewnętrznych w 
przedmiocie przeprowadzenia nowej 
numeracji domów już do dnia 15 b. 
m. (ze względu na rozpoczęte przy- 
gotowania do powszechnego spisu lu- 
dności), odbyło się w Magistracie m. 
Nowogródka w dniu 6 b. m. nagłe ze- 
branie Rady Miejskiej w celu uchwa- 
lenia projektu nadania nazw i regu- 
lacji szeregu ulic, które nazwy do- 
tychczas nie mają, albo uważane są 
za jedną ulicę (np. Bazyljańska lub 
Pieresieka). 

Niestety jednak, misja ta zbyt 
przypadła do gustu naszym panom 
Radnym. To też nie ograniczyli się do 
uchwalenia tylko projektu Komisji 
Oświatowej, a przemianowali prawie 
wszystkie ulice miasta. Nie z tego, że 
to narazi biednych obywateli miasta 
na nowe koszty przemalowywania 
nazw ulicy. Byleby fantazji radnych 
stało się zadość. Gorliwie więc wyszu- 
kiwali niektórzy z nich w myśli i na 
sificie nowych nazw dla naszych ulie. 
Wystarczyło aby ktoś podał imię czy 
nazwisko rzekomego „uczonego, a 

    już — nie poddając w wątpliwość ist- 
nienia takiego — głosowano: „za 1 
„nie“. 

Dłuższą też dyskusję mieli między 
sobą radni z grupy żydowskiej, któ- 
rzy w rezultacie — za milczącą zgodą 
radnych chrześcijan — uchwalili mia- 
nowanie czterech ulic nazwiskami 
swoich zasłużonych mężów (!) 

A szkoda. Zdaniem mojem jest to 
rzecz zbyt poważna aby ją załatwiać 
w łonie samych tylko radnych, z któ- 
rych wielu ma bardzo ograniczone a 
tem pojęcie. O ile więc projekt Komi- 
sji Oświatowej w tej sprawie im nie 
wystarczał należało odnieść się z an- 
kietą do ogółu obywateli m. Nowo- 

mpodkreślę raczej tamte, jako więcej da- 
jące otuchy na przyszłość. Jeśli w 
Warszawie robi się te same błędy 
(patrz „Zachęta ') nie dowód w tem, 

że Wilno musi w takim kierunku na- 
śśladować stolicę. Można oglądać się na 
stolice inne, które w tym specjalnie 
kierunku są bardziej... stołeczne. 

Z portretów p. T. Gadomskiego 
"wydaje mi się, najlepszym J. M. Rek- 
*ora Januszkiewicza (Nr. 35), bo о- 
prócz wielkiego podobieństwa, lepiej 
niż n. p. w N-rze 36, — z większą 
prostotą, zawsze pożądaną, wyraża 
©n dążność do oddania dostojeństwa 
rektorskiego. Pozatem lepszy jest od 
miejednego z innych portretów całej wy 
stawy co do oddania walorów mater- 
„jalnych jakości stroju. 

Więcej kompozycyjnych ten- 

alencyj przeziera z portretu Nr. 111, 
pendzla p. Cz. Wierusz-Kowalskiego, 
(portret p. Witolda Abramowicza), 

«choć rodzaj jego brunatnej tonacji nie 
mależy do lepszej strony tego dzieła. 
<ieplejszą jest ona w portrecie Nr. 59 
p. M. Kuleszy. P. Wierusz-Kowalski 
wypowiedział się najciekawiej w 
swych krajobrazach jak Nr. 115 i 116, 
© zdecydowanym kierunku syntetycz- 
mym, konstrukcyjnym, ponad  reali- 
stycznym. Są to jedne z dzieł najwię- 
cej. przemyślanych w budowie na całej 
wystawie podobnie jak, z pejzażów, 
„Pochmurny dzień* p. A. Janowicz: 
<Czaińskiego ( Nr. 49). Po zbyt „foto. 
graficznych“ próbach innych malarzy, 
wddychamy tu z ulgą na widok sta- 
rań o stylizację w barwie i rysunku 

«© silnie uproszczenie w bryle chaty. Do 
lepszych na wystawie pejzażów na- 
deży też p. A. Miedzyblockiego „Po- 
ranek w lesie'* (Nr. 64). Jak dalece 
walory .kompozycyjne podnoszą war- 
ość obrazu. poucza nas zajmująco 
porównanie p. W. Dawidowskiego 

  

„pejzażu z bajorkiem* z numerem 1. 
Diametralnie przeciwne sobie są na- 
tomiast małe pejzaże p. St. Jarockiego 
w porównaniu z jego wielkim,  im- 
presjonistycznym „Giewontem, o 
wiele śmielszym. rzuconym z roz. 
machem na płótno. Szkoda, że w archi 
tekturach swoich p. L. Dębicki zdaje 
się nie doceniać o ile stonowane 
a przez to związane fragmenty Wil- 
na (Nr. 22 i 23) przewyższają inne 
jego widoki z miast, — .chwilami aż 
kolorkowe, zalatujące Tondosem i w 
numerze 31 rozlatujące się barwnie 
wskutek niesharmonizowania plam, 
czego jednak w innych nieraz wdzię- 
cznych akwarelach lepiej unika. 
Że sumienne realistyczne studjum 
przyródy nie musi być przyciężkiem 
w barwie (Nr. 117), że może być pod- 
niesione do większych wyżyn przez 
szukanie czegoś więcej niż zwykłej 
„prawdy* danego wykroju przyrody, 
świadczy p. Cz. Znamierowskiego pej- 
zaż zimowy „Na mróz” (Nr. 127). 
Uchwycenie kontrastu artystycznie 
ciekawszego bryłowatości mas śnież- 
nych pierwszego planu podkreślone 
przez miękkie cofanie się, zagłębianie 
w dal omglonych planów ostatnich —- 
zdaje się zapowiadać, że artysta mógł- 
by na tej drodze rozwijać częściej uz- 
dolnienie do budowania przestrzenne- 
go obrazu. Jednakże nawet tytuły obra 
zów niektórych w rodzaju „Wypadł 
śnieg” trącą myszką j zdradzają zbyt 
opowiadawcze tendencje, stanowiące 
tylko zawadę do oddania się nawskroś 
plastycznym i malarskim zadaniom. 
Bogatszą skalą poszuk. i zamiłowań w 
tej mierze zaznacza się p. W. Dunia- 
Marcinkiewicz (zwł. portret Nr. 7 i Nr. 
18). Analogicznie też pociąga nas bar- 
dziej większy temperament artystycz- 
ny p. J. Weraksy, śmielszy od innych, 
pożostający pod wpływem St. Noa- 

     

kowskiego, jak to słusznie zauważył 

w swej recenzji, surowej ale cennej 
właśnie przez szczerość i przemyśla- 
nie wielkich prądów i zadań sztuki 
p. Kairuksztis, z którym nie mogę się. 
jednak zgodzić co do opinji o „Wi. 
toldzie* p. R. Jachimowicza. Dziekan 
L. Ślendziński, skonstatowawszy zbyt 
wielkie podobieństwo tego „projektu 
pomnika” do swego „Witolda, wysta- 
wion. i opublik. parę mies. wcześniej 

wszczął jak wiadomo o to właśnie, w 
sferach artystycznych, sprawę zasad. 
niczą. Wobec jej nieukończenia lepiej 
może ograniczyć się w tej mierze do 
tych słów kilku. 

Wracając do wystawy podnieść 
trzeba, że wśród członków nadzwy - 

czajnych T-wa i gości spostrzegamy 
z satysfakcją dość dużą przewagę 
skłonności do kultywowania kierun- 
ków nowszych i najnowszych w ma- 
larstwie jak np. u p. E. Klebanowej, 
p. F. Kołyszki, B. Załkinda zwłaszcza 
a u najbardziej radykalizującej ale w 
dobrem znaczeniu słowa i z artystycz- 
nym umiarem p. L. Szole. Jej projekt 
nadający się bardzo do zrealizowania, 
w postaci dekoracji teatralnej, „Bajka 
północy*) należy niewątpliwie do najc. 
i najlepszych eksponatów. Uderza w 
nim cenne artystyczne operowanie złą 
czeniem daleko idącego uproszczenia 
poszczególnych form składowych z 
bogactwem oryginalnego ich zestawie. 
nia i oświetlenia w zwartej kompo- 
zycji. Szkoda, że to szukanie wartości 
kompozycyjnych, artystycznych proble 
mów i nowych dróg, opowiadanie się 
zdecydowane za określonemi prądami 
nowocześniejszemj ogółem, za mało 
przejawia się na tej wysawież Może w 
przyszłości zobaczymy go więcej. Na- 
leżałoby tego życzyć i pragnąć. 

   

Dr. Marjan Morelowski. 

inspektora Piałuchy. Nowowybudowany dom 
imponuje wszystkim swoją wielkością i pla- 
nowem rozmieszczeniem sal, znajduje się 
bowiem w nim świetlica ze sceną. mogąca 

pomieścić 300 osób. czytelnia, bibljoteka, 
zbrójownia, szatnia ogólna, garderoba mę- 
ska i żeńska oraz kancelarja. 

Zdawaćby się mogło, iż na tak impo- 
nujące dzieło zdobyć się może tylko oddział 
wielki, tymczasem oddział Z. S. w Wilejce 
żywo zaprzecza temu, gdyż liczy zaledwie 
30 strzelców i 27 strzelczyń. O wysoko po- 
stawionej akcji oświatowej i społecznej od- 
działu Z. 5. w wilejskim powiecie, świad- 
czy chociażby 79 egz.  prenumerowanych 

pism. 3 
Oddział wilejski jest najlepszym dowo- 

dem, iż praca Z. S$, na ziemiach północno- 
wschodnich żywo postępuje naprzód, zysku- 
jąc sobie uznanie społeczeństwa.  Uroczy- 
stość zaś otwarcia Domu nastąpi dnia 10-go 
października b. r. o czem jezcze doniosę. 

Referent W. Ob. Podokręgu Z. $. 

Oszmiana. 
Pożar. 

W zaśc. Głodowo, gm. krewskiej spalił 
się dom mieszkalny i zabudowania gospodar 
cze Franciszka Skóratowicza. 

Spłonęły zbiory. Straty wynoszą 3 tys. zł. 

Smorgonie. 
Dwa nieszczęśliwe wypadki. 
W Smorgoniach upadło kilka desek na 

bawiące się dzieci na podwórku. Deski przy 
gniotły Jakow Sorę, liczącą 2 i pół roku. 
Doznała ona złamania kręgosłupa i zmarła. 

W podwórku kolejarza Jana Górskiego 
6-letni syn jego Czesław dostał się pod zło- 
żone tam cembrowiny cementowe, które 0- 
suwając się przygniotły go tak, że zginął na 
miejscu. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
gródka, i do wybitniejszych osób po- 
za Nowogródkiem. 

Naogół jednak wniosek Zarządu 
Magistratu co do regulacji ulic przy- 
jęto bez zastrzeżeń. 

W rezultacie będziemy mieliw No- 
wogródku następujące nowe nazwy 
ulic: ulicę Bazyljańską od bursy mę- 
skiej do Grabnik (droga ta prowadzi 
do Lidy) przemianowano na wniosek 
Kom. Ośw. na ulicę im. Hołówki; uli- 

cę Bazyljańską od Rynku do posesji 
Iwaszkiewicza włącznie, przemiano- 
wano na wniosek radnego Świrydy na 
ulicę Ks. Witolda, czyli ul. Witoldo- 
wą; ulicę Zamkową od domu miej- 
skiego nazwano Pieresieką (w/g pro- 
jektu Kom. Ośw. miała to być ulica 
Grażyny). Boczne ulice Pieresieki bę- 
dą miały nazwy: Podgórnej, Folwar- 
cznej, Słuchowickiej, Polnej i Antowil- 
skiej. Ulicę Unieką przemianowano 

na ulicę Cerkiewną. Zaułek idący z 
ulicy Grodzieńskiej przez Zaułek Gro- 
dzieński i posesję Lewickiego, nazwa- 
no ulicą Przechodnią. Ulicę 3-go Maja, 
na wniosek radnego Zmigrockiego, 
przemianowano na ulicę Kowalską. 
Między ulicami 3-go Maja i Korelicką 
będą następujące uliccy: Kręta, Rej- 
tana i Kościuszki. Ulica Sienierzycka 
przemianowana została na ulicę Na- 
rutowicza. Druga, która idzie przez 
Tatarski zaułek i ul. Sienierzycką, bę- 
dzie miała nazwę ulicy Sportowej. 
Zaułek naprzeciw meczetu będzie 
miał nazwę ulicy Meczetowej. Ulica 
Kościelna ma być przemianowana na 
ulicę 3-:go Maja. Zaułek 1-szy nazwa- 
no ulicą Rabinów; Zaułek 2-gi — im. 
Berka Joselewicza; zauł 3-ci — im. 
Asza; zauł. 4-ty — im. Harkawego. 

Utworzono jeszcze cały szereg ulic 
na krańcach miasta, o których wobec 
braku miejsca nie będę wspominał. 
Zresztą uchwała ta podlega jeszcze 
zatwierdzeniu przez władze nadzor- 
cze. k 

Poza. tem rozpatrzono parę mniej 
ważnych punktów porządku dzienne: 
go i na tem zebranie o godz. 1 min. 15 
w nocy zamknięto. 

  

  

    

    

Próbny spis ludności w Nowogródku 
Referent spisowy pow. nowogródzkiego 

p. Machoń dokonał w dniach 7 i 8 b. m. 
próbnego spisu ludności. Jak „się okazuje 
wielu obywateli o mającym się odbyć w 
grudniu b. r. spisie absolutnie nic nie wie, 
tak, że do tego próbnego spisu odniosło się 
z wielką nieufnością, komentując ten fakt na 
swój sposób. 

Jest to rzecz trochę przykra, bo przecież 
powszechny spis ludności ( nie obciążając 
niczem naszych obywatelij ma dla państwa 
olbrzymie znaczenie w sensie dodatnim, i 
dlatego społeczeństwo powinno bliżej zazna- 
jomić się z tą sprawą. 

    

Zjazd reierentów spisowych 
woj. nowogródzkiego. 

W dniach 29 i 30 października b. r. od- 
będzie się w Nowogródku, przy „udziale de- 
legata Głównego Urzędu Statystycznego, 
zjazd referentów spisowych województwa 
nowogródzkiego. Na zebraniu tem będą oma- 
wiane sprawy dotyczące powszechnego spi- 
su ludności. To też referenci mają zabrać ze 
sobą cały odnośny materjał, jak również wy 
czerpujące sprawozdania z przebiegu prób- 
nego spisu, 

Próbny spis ludności w Wilnie. 
W dniu 1 bm. odbędzie się próbny 

spis ludności m. Wilna dokonywany w 
związku z II spisem powszechnym, 
mającym się odbyć w dniu 9 grudnia 
1931 roku. Spis obejmie 20 mieszkań 
w centrum miasta Wilna oraz 20 mie- 
szkań w jednej z wiosek Wielkiego 
miasta Wilna. Spisu dokonają osobi- 
ście naczelny komisarz spisowy m. 
Wilna p. T. Nagurski oraz jego za- 
stępca p. J. Święcicki. Wyniki tego 
spisu będą służyły za materjał doświa 
dczalny dla władzy spisowej m. Wil- 
na przy uzupełnianiu instrukcyj dla 
okręgowych komisarzy spisowych, о- 
rąz ułatwią prace miejskiej komis 
spisowej. Podobne spisy zostały prze- 
prowadzone we wszystkich powiatach 
i większych miastach Polski. 
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Przyjazd do Wilna ministra Jędrzejewicza. 
W dniu dzisiejszym spodziewany jest przyjazd do Wilna ministra 

oświaty p. Jędrzejewicza. 
P. minister Jędrzejewicz weżmie udział w inauguracji roku akade- 

mickiego na Uniwersytecie oraz w posiedzeniu Komitetu Rządowego, 
obejmującego pieczę nad grobami królewskiemi. 

Asfalty pobożnem życzeniem wilnian. 
Niezrozumiała taktyka władz miejskich. 

Szumnie zapowiadane w roku bie- 
żącym asfaltowanie ulic, prawdopo- 
dobnie skończy się na pobożnem 7 
czeniu wilnian. Przynajmniej tego ro- 
dzaju wniosek nasuwa taktyka Magi- 
stratu, który mimo spóźnionej pory 
wyraźnie zwleka z rozstrzygnięciem 
przetargu. 

  

W dniu wczorajszym miała już za- 
paść ostateczna i konkretna decyzja, 
na posiedzeniu jednak Magistratu 
sprawa ta mimo zapowiedzi znowu zo- 
stała pominięta. Tymezasem szybko 
zbliżająca się zima przekreśla wszel- 
kie nadzieje na wykonanie robót as- 
faltowych w roku bieżącym. 

Echa ostatnich aresztowań wśród. 
komunistów. 

Na terenie trzech województw wschodnich aresztowano 
145 wywrotowców. ) 

W uzupełnieniu podanej przez nas wia- 
domości © aresztowaniu działaczy komuni- 
stycznych w Wilnie, dowiadujemy się, iż 
podobne aresztowania miały miejsce również 
na terenie województwa nowogródzkiego i 
białostockiego gdzie zlikwidowano szereg ja- 
czejek komunistycznych, oraz dwa komitety 

rejonowe K. P Z, B. 
Podezas tych likwidacyj aresztowano na 
terenie województw wschodnich 145 wywro- 
toweów i działaczy komunistycznych. 

Wśród aresztowanych znajduje się kilku 
wybitnych działaczy komunistycznych przy- 
bytych do Polski z Z. S. S. R. z polecenia 
centralnego komitetu wykonawczego K. P. 
Z. B. , celem przeprowadzenia intensywnych 
przygotowań do wystąpień w związku ze 
zbliżającą się 14 rocznicą rewolucji paździer- 
nikowej. 

Na wieść o rozgromieniu jaczejek i komi 
tetów, kilku działaczy i działaczek komu- 
nistycznych zdołało zbiec. Za zbiegłymi ro- 

zesłano listy gończe, dzięki którym, w dniu 
wczorajszym wpobliżu Turmont i Dzisny za- 
trzymano 2 zbiegłe agentki komunistyczne, 
zaś koło Grodna ujęto 2 techników partji 
komunistycznej, 

Podczas ostatnich aresztowań przeprowa- 
dzonych wśród komunistów wileńskich przez 
polieję polityczną, aresztowany został mię- 
dzy innymi wybitny działacz komunistycz- 
ny Epsztejn, przy którym znaleziono obfity 
materjał obciążający. Podczas eskortowania 
aresztowanego do wydziału śledczego, udało 
się mu zmylić czujność eskorty i zbiec. Poś- 
cig narazie nie dał pozytywnego wyniku. 

Za zbiegiem rozesłano listy gończe. 
Większość aresztowanych, po zbadaniu 

przez sędziego śledczego osadzono w wię- 
zieniu Łukiskiem. 

Dalsze dochodzenia prowadzą władze są- 
dowjo-śłedcze. (e) 

Strajk pracowników wszystkich żydowskich 
instytucyj społ.-oświatowych. 

Zatrg między Gminą żydowską. a związ- 

kiem nauczycieli żydowskich wczoraj jesz- 
cze bardziej się zaostrzył. Proklamowany 
został powszechny strajk we wszystkich ży- 
dowskich instytucjach społeczno - oświato- 
wych na terenie m. Wilna. Zastrajkował per 
sonel żydowskiej gminy wyznaniowej, wszy- 
stkich bibljotek, gimnazjum oraz szkół pow 
szechnych. 

W związku 'ze strajkiem generalnym, 

wezoraj wieczorem zwołane zostało nadzwy- 
ezajne posiedzenie Związku Literatów i 
Dziennikarzy Żydowskich, na którem roz- 
patrzono obecną sytuację strajkową. Na po- 
siedzeniu, zebrani uchwalili solidarne po- 
parcie strajkujących. 

Wybuch strajku we wszystkich insty- 
tucjach żydowskich wywarł w kołach ży- 
dowskich olbrzymie wrażenie. 

  

KRONIKA 
      

  

Dziš: Franciszka Borg. 

| Sobota Jutro: Germana. 

Wschód słońca --g. 5 m. 51 

pm Zachód |, —g, l6m.56 

  

  
Spostrzeżenia Zakładu Mseteoroiegj! U. 8. B 

w Wilnie z dnia 9 X — 1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura średnia  -- 10° С. 

> najwyższa: -|- 11° С. 

= najniższa: - 6° С. 

Opad w milimetrach: — 3,2 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja baroma stan stały, potem wzrost. 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

MIEJSKA. 
— Starania o kredyty na remont domów. 

W dniu wczorajszym Komitet Rozbudowy 
m. Wilna przesłał do Ministerstwa Skarbu 
obszerny memorjał, w którym ubiega się 
o pożyczkę w wysokości 100.000 złotych na 
drobne remonty domów. Starania te, jak się 
dowiadujemy, mają poprzeć władze woje- 
wódzkie oraz Komitet do Walki z Bezrobo- 
ciem, który zainteresowany jest w rozwoju 
ruchu budowlanego, gdyż przy odremonto- 
wywaniu domów znajdą pracę bezrobotni: 

Natychmiast po otrzymaniu kredytów 
Komitet Rozbudowy przystąpi do wydawa- 
nia właścicielom domów pożyczek na prze- 
prowadzenie drobnych remontów domów. 

UNIWERSYTECKA. 
— Uroczysta Inauguracja roku akade- 

miekiego 1931/32 odbędzie się w sobotę dnia 

10 b. m. Uroczystość rozpocznie nabożeństwo 
w kościele św. Jana o godzinie 11-ej, od- 
prawione przez J. E. Arcybiskupa, Metropo- 
litę Romualda Jałbrzykowskiego. Następnie 
o godz. 12-ej w Auli Kolumnowej Inaugu- 
racja roku z następującym programem: 
1) Chór, 2) Sprawozdanie J. M. Rektora D-ra 
Aleksandra Januszkiewicza za rok akade- 
micki 1930/31, 8) Chór, 4) Wykład Inaugu- 
racyjny na temat: „Zagadnienie konstytucji 
ustroju ludzkego* wygłosi J. M. Rektor Dr. 
Aleksander Januszkiewicz, 5) Chór. 

Wstęp do Auli tylko za zaproszeniami. 

и SPRAWY AKADEMICKIE, 
— Akademickie Kolo Muzyczne. Niniej- 

szem podaje się do wiadomości członków 
orkiestry, iż pierwsza próba powakacyjna 
odbędzie się w niedzielę dnia 11 b. m. o 
godz. 12-tej w lokalu Ogniska Akademickie- 
go (Wielka 24). 

Na próbie przyjmowane będą zgłoszenia 
nowowstępujących koleżanek i kolegów, 

grających na jakimkolwiek instrumencie lub 
posiadających solowe głosy. 

Nadmieniamy, że w bieżącym roku aka- 
demickim będą funkcjonowały: następujące 
sekcje: orkiestrowa, solowa, mandolinistów 
i jazzbandowa. 

Sodalicja Marjańska  Akademików. 
Zebranie ogólne odbędzie się w niedzielę dn. 
11 października 1931 r. o godz. 16 w lokalu 
własnym przy ul. Wielkiej 64. 

Goście mile widziani. 

GOSPODARCZA. 
— Eksport rękawiczek wileńskich wzra- 

sta. Eksport rękawiczek wileńskich w porów 
naniu z miesiącem poprzednim wzrósł prawie 
wdwójnasób. Wywieziono z Wilna około 
9000 tuzinów rękawiczek skórkowych męs- 
kich i damskich wartości 700,000 zł. głównie 
do Anglji i innych krajów europejskch. 

Ostatnio rękawicznicy wileńscy otrzymali 
zamówienie angielskie na 8000 tuzinów dam 
skich rękawiczek skórkowych letnich. 

— Zabiegi o rozłożenie na raty należno- 
šei za świadectwa przemysłowe. Obowiązek 
jednorazoyego uskuteczniania wpłaty za 
świadectwa przemysłowe spowodował w 
ostatnich latach duże trudności dla sfer go- 
spodarczych. Wskutek  pogłębiającego się 
wciąż kryzysu trudności te w'roku bieżącym 
będą znacznie większe niż zwykle, Już obec- 
nie można stwierdzić, że nie jedno z przed 
siębiorstw przed końcem roku bieżącego nie 
będzie w stanie wykupić świadectw. 

Celem zapobieżenia wynikającym z tego 
powodu trudnośc. ze sfer zainteresowanych 
wpłynął do- Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Wilnie wniosek zwrócenia się do Mini- 

sterstwa Skarbu o zezwolenie uiszczenia w 
ratach należności za świadectwa przemysło- 
we na rok 1932. 

WOJSKOWA. 

— Podatek wojskowy. W: „Dzienniku 
Ustaw* ukazało się rozporządzenie Rady Mi- 
nistrów o podatku wojskowym, wydane na 
podstawie art. 90 ustawy o powszechnym о- 
bowiązku służby wojskowej. 

Na mocy tego rozporządzenia podatek 
wojskowy opłacają przenisieni do rezerwy 
na mocy art. 60 ustawy o powszechnym о- 
bowiązku służby wojskowej. у 

1) Uznani przy poborze za zdolnych do 
służby wojskowej z bronią lub bez broni w 
pospolitem ruszeniu t. j. kat Bi C. 

2) Uznani przy poborze za zdolnych do 
służby wojskowej kat. E. 

3) Uznani w czasie odbywania czynnej 
służby wojskowej na zasadzie orzeczenia 
wojskowej Komisji lekarskiej za zdolnych 
do odbywania służby wojskowej tylko w po- 
spolitem ruszeniu (kat. C i B) albo za zu- 
pełnie niezdolnych (kat. E), jeśli obniżćnie 
ich zdolności fizycznych nie pozostaje w 
związku przyczynowym ze służbą wojskową. 

Skala podatku wojskowego jest dość roz- 
legła i wacha się od 0,2 do 2 proc. docho- 
dów rocznych. 

Rozporządzenie to wchodzi w życie z dn. 
ogłoszenia. 

     

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Popularna Akademja ku  uczczeniu 
1500-lecia Soboru Efeskiego. Staraniem Arch 
Istytutu Akcji Katolickiej odbędzie się jutro 
w niedzielę dnia 11 b. m. o godz. 13 w sali 
T-wa Chrześc. Domu Ludowego przy ul. Me- 
tropolitalnej 1 popularna akademja ku ucz- 
czeniu 1500-lecia Soboru Efeskiego, na któ- 
rym jak wiadomo, ogłoszony został dogmat 
Macierzyństwa Bożego. Wstęp na popularną 
Akademję bezpłatny i wolny dla wszystkich, 

” ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Podaje się do ogólnej wiadomości Pe- 

owiaków, że w niedzielę dnia 11 paździer- 
nika r. b. o godz. 17 odbędzie się w miesz- 
kaniu Sekretarza Koła Wil. p. Ciecierskiej- 
Łukiewicz przy ulicy Mickiewicza 44—20 
herbatka towarzyska, urządzona: staraniem 
Koła. Jednocześnie p. Bądzyński udzieli in- 
formacji w sprawie odznaczeń Krzyżem Nie- 
podległości. Wstęp członkom Koła bezpłatny. 

— Odezyty dr. K. Górskiego o Żerom- 
skim i Kasprowiezu wzbudziły wielkie zain- 
teresowania. Osoba prelegenta, który jest 

nietylko głębokim znawcą przedmiotu, ale i 
wyjątkowo porywającym mówcą, daje gwa- 
rancję wysokiego poziomu wieczorów. Szko- 
ły średnie, naskutek okólnika Kuratorjum 
wykupują wielką ilość biletów. W. „Orbisie* 
odbywa się ożywiona sprzedaż biletów. Od- 
czyty odbędą się jutro w niedzielę oraz w 
poniedziałek w sali Konserwatorjum 0 godz. 
8.30 wiecz. Treść podana jest w afiszach. 
Bilety od 50 gr. do 3 zł. w biurze podróży 
„Orbis*, Mickiewicza 11. 

  

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. Patronat Zakładu Le- 

czniczo-- Wychowawczego im. Jędrzeja Śnia- 
deckiego w Wilnie składa serdeczne podzię- 
kowanie Konsystorzowi Wileńskiemu wyz- 
nania Ewangelicko-Reformowanego za ofia- 
rowaną dla sierot zakładu sumę 50 zł. 

— Do Komisji Szacunkowej, jako rzeczo- 
znawca do spraw podatku autobusowego zo- 
stał powołany p. Jan Kałabin, prezes Związ- 
ku Właścicieli Autobusów Komunikacji za- 
miejskiej woj. wileńskiego. 

ZABAWY, 
— Zarząd Pracowników Umysłowych Ad- 

ministracji Wojskowej urządza w dniu 10 
października r. b. Zabawę taneczną w sali 
Stowarzyszenia Techników przy ul. Wileń- 
skiej. Wstęp zł. 2, ulgowy 1,50. 

Początek o godz. 8.30 w. 
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— Teatr Miejski w Lutni. Dziś w sobotę 
dnia 10-go b. m. o godz. 20-ej powtórzenie 
premjery „Szelmostwa Skapena* w .reżyserji 
St. Wysockiej i opracowaniu dekoracyjnem 
'W. Makojnika, która doznała ciepłego przy- 
jęcia u publiczności umiejącej ocenić arty- 
styczny wysiłek zarówno dyrekcji reżyserji 
jak i wszystkich wykonawców z p. Ziemowi- 
tem Karpińskim świetnym w roli Skapena 
na czele. 

— Popołudniówka. W sobolę o godz. 4 

pp. dla szkół po cenąch o 50 proc. zniżo: 
nych „Szelmostwa Skapena* Moliera. | 

— Najtańszy poniedziałek w Lutni. W 
poniedziałek dnia 12 b. m. po cenach naj- 
tańszych bo od 20 gr. do 2 zł. dana będzie 
po raz ostatni nieodwołalnie z udziałem J. 
Osterwy „Ładna historja* Caillaveta i Fleur- 
sa. 

— Pierwszy poranek muzyczny w Lutni. 
№ niedzielę dnia 11 b. m. o godz. 12 w poł. 
odbędzie się w bieżącym sezonie: pierwszy 
poranek muzyczny. 

Program na który się złożą najcelniejsze 
utwory takich kompozytorów jak: Griega, 
Vivaldkego, Nielsena w wykonaniu: prof. 
A. Kantorowicza, A. Poleskiego, I. Stołowa, 
A. Katza, (przy fortepianie) E. Sołomówna, 
— zapewni miłośnikom muzyki ucztę ducho- 
wą. 

Celem uprzystępnienia jak najszerszemu o 
gółowi oraz spopularyzowania poranków 
muzycznych — ceny są popularne, od 20 gr. 
do 2 zł. Bilety do nabycia w kasie. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś w 
sobotę dnia10 b. m. o godz. 20 premjera gło- 
śnej, tryskającej humorem komedji w 3-ch 
aktach Marlowe'a „Złoty wiek rycerstwa", 
która na scenie naszej odniesie nie mniejszy 
sukces jak to było dotąd zawsze jej udzia- 
łem na wszystkich stołecznych stenach świa- 
1а całego. Pomysłowa oprawa sceniczna i de 

koracyjna utalentowanej H. Zelwerowiczów- 
ny. 

— Tani Poniedziałek na Pohulance. W 
poniedziałek dnia 12 b. m. o godz. 20 po raz 
ostatni głośna sztuka A. Madisa i R. Boucar- 
da „Matrykuła 33% w obsadzie premjerowej 
po cenach o 50 proc. niższych. 

RABJE 
SOBOTA, dnia 10 października 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Muzyka popularna (płyty). 15.25: 
„„Mała skrzyneczka”. 15.45: Program dzienny. 
15.50: Koncert dla niłodzieży (płyty). 16.20: 
Radjokronika. 16.40: Koncert popuł. 17.10: 

  

   

      

Od wtorku 6-go października b. r. 

Odczyt. 17.35: Koncert. popul. 18.05: Aud. 
dla młodzieży. 18.30: Koncert dla młodzie- 
ży. 18.50. Kim. Wil. Tow. Org. i Kół. Roln. 
19.00: „O 9 październiku 1920 r.* . — od- 
czyt. 19.208: „U nuworyszów* felieton. 19.35: 

Progr. na niedzielę i rozm. 19.45: Pras, 
dziennik radj. 20.00: „Na widnokręgu". 
20.14: Muzyka lekka. 21. BB: „Powrót mary- 
narzy* felj. 22.15: Koncert chopinowski. 
22.40: Kom. i muzyka tan. 

Fała 244,1 m., mocy 21,5 Kw. 

NIEDZIELA, dnia 11 października 1931 roku. 

10.00: Tr. nabożeństwa. 11.35: Odczyt 
misyjny. 11.58: Sygnał czasu. 12.10: Komuni- 
kat meteor. 12.15: Poranek z Filharmonji. 
14 0: „To co rolnika najbardziej interesu- 

— odczyt. 14.20: Odczyty i muzyka. 
15.55: Audycja dla dzieci. 16.20: Muzyka lek 
ka (płyty). 16. 30: „Czy Angola nadaje się 
na kolonję Polski* — odczyt. 16.45: Muzyka 
lekka (płyty). 16.55: „Zabytki kujawskie* — 
odczyt 17.10: „O dożywianiu dzieci*** — od- 
czyt. 17.25: Tr. z Brukseli meczu piłkarskie- 
go Polska—Belgja. 18.00: Koncert. 19.00: 
„Pan Tadeusz* A. Mickiewicza po litewsku. 
19.20: „Co się dzieje w Wilnie?* — pogad. 
19.40: Program na poniedziałek. 19.45: Słu- 
chowisko, 20.15: Koncert. 21.55: Kwadr. liter. 
(Orkan). 22.10: Koncert solistów. 22.40: Kom. 
i muzyka taneczna. 

— „Radjo w chacie wiejskiej*. Na powyż 
szy temat odbędzie się w dniu 12 październi 

ka r. b. (poniedziałek) w lokalu Rady Opie- 
kuńczej Kresowej (Zygmuntowska 22) o go- 
dzinie 18 m. 30 audycja radjowa zorganizo- 
wana przez Federację Polskich Związków 
Obrońców Ojczyzny, Tow. Radę Opiekuńczą 
Kresową i Tow. Organizacji i Kółek Rolni- 
czych, po której nastąpi dyskusja na temat 
dostosowania programów radjowych do po- 
ziomu słuchaczy wiejskich. Ze względu na 
czas ściśle związany z audycją uprzsza. się 
osoby zaproszone o punktualne przybycie. 

NOWINKI RADJOWE. 
FAKT Z FISTORJI POLSKO-LITEWSKIEJ. 

Dzisiejsza audycja litewska poświęcona 
jest wezorajszej rocznicy historycznego mo- 
mentu wkroczenia wojsk gen. Żeligowskiego 
de Wilna dnia 19 października 1920 roku. 
Cała Litwa obchodziła wczoraj żałobę po ut 
racie Wilna. Ponieważ fakt ten jest uważa- 

ny przez stronę litewską za główne źródło 
nieporozumień, celowe jest objektywne о5- 
wietlenie zdarzenia, Dokona tego © godzinie 
19.00 w odczycie litewskim p. Gasztowi. 

W SAŁONIE I PDZEDPOKOJU 

Paryż jest terenem, który wybrały sobie 
na żer najrozmaitsze elementy społeczne. 

      

    

K UR J E R W 

Bardzo charakterystyczne dla stolicy świa- 
ta są plutokratyczne rodziny . nuworyszów, 
snobistycznie czułe na dźwięk słowa Sztuka. 
Ludzie ci, dla których jedynem kryterjum es 
stecznem jest powodzenie rynkowe, starają 
się do siebie ściągnąć i usidłać towarzysko 
każną nową sławę artystyczną. Ne uniknęła 
tych sideł i p. Marja Modrakowska, usiłowa- 
ła tylko prześlizgnąć się między oczkami, 
z czego wynikły zabawne kolizje. O tych 
salonowych perypetjach opowie artystka w 
feljetonie p. t. „U nuworyszów* dziś o godz. 
19.20. 

SPEŁNIONE ŻYCZENIA. 

Zamiast koncertu popularnego z War- 
szawy nada Rozgłośnia Wileńska dziś o go- 
dzinie 16.40 koncert życzeń z płyt gramofo- 
nowych. Atrakcją mają być podobno płyty 
nagrane przez p. Marję Modrakowską. 

GOETEL DLA MŁODZIEŻY 

Dziś 10 października 1931 r. nada Lwów 
na wszystkie rozgłośnie Polskiego Radja słu 
chowisko dla młodzieży p. t. „Nurek* zrad- 
jofonizowane p-g noweli Ferdynanda Goet-. 
la. Zasługują zewszechmiar na uwagę to 
słuchowisko zapozna młodzież z niebezpie- 
czną i niezwykłą pracą nurka morskiego. 

SPORT 
1 P. P. LEG. WYJEŻDŻA DO BIAŁEGO- 

STOKU. 

Dzisiaj wyjeżdża do Białegostoku 1 p. p. 
Leg., gdzie w niedzielę rozegra decydujący 
mecz z 82 p. p. (Brześć) o wejście do roz- 
grywek półfinałowych. 0 ważności tego spot 
kania parę już razy pisaliśmy, zresztą wszy- 
sey zdajemy sobie sprawę. Wygrać musimy. 

MAKABI (WARSZAWA) W: WILNIE. 
W, sobotę i niedzielę na boisku Makabi, 

odbędą się spotkania towarzyskie rozegrane 
między Makabi (Warszawa) i Makabi (Wil- 
no). 

UCZNIOWIE NA 

W sobotę i niedzielę 
Ośr. Wych. Fiz. odbędą 
atletyczne o mistrzostwo 

STARCIE. 

na Stadjonie Okr. 
się zawody lekko- 
szkół średnich. 

L. 
SOND ZET RR GTE RZ RZSYTE REZ TDS STS 

Dr. Marja PelrnSeWICZOWA 
choroby kobiece 

wznowiła przyjęcia 
ul. Mickiewicza 37. 
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ПВЕ Ю 5КТ 

Pociągi ekspresowe Niegoretoje — Mandžurja. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

w Wilnie nadsyła następujący komunikat: 
Zarząd Kolei Sowieckich zawiadamia, że 

mając na względzie dalsze udogodnienia ko- 
munikacji Zachód-Daleki Wschód, urucha- 

mia raz w tygodniu pociąg Nr. 2 Niegore- 
łoje-Mandżuryja i Niegorełoje- Władywostok 
(zpowrotem poc. Nr. 1) jako ekspresowe. 
Różnica polega na tem, że obecnie pociągi 
ekspresowe Nr. 2/1 prowadzą wagony urzą- 
dzone z większym komfortem. 

Ekspres Nr. 2 — Niegorełoje-Mandżurja 
odchodzi z Niegorełoje we środy i przycho 
dzi do Mandżurji — w czwartki 

Ekspres Nr. 1 — Mandżurja-Niegorełoje 
(Stołpce) odchodzi z Mandżurji w poniedział 
ki i przybywa do Niegorełoje (Stołpce) w 
poniedziałki. 

Wymienione pociągi prowadzą następu- 
jące wagony do przewozu osób: 

1 wagon restauracyjny, 
1 wagon sypialny 1/2 kl. 

Moskwa i zpowrotem, 

3 wagony sypialne I klasy Niegorełoje - 
Mandżurja i zpowrotem. 

Ekspres Nr. 2 — Niegorełoje- -Władywo- 
stok odchodzi z Niegorełoje w piątki i przy- 
chodzi do Władywostoku w poniedziałki. 

Ekspres Nr. 1 — Władywostok-Niegore- 
łoje (Stołpce) odchodzi z Władywostoku w 
czwartki, przychodzi do -Niegoretoje (Stołp- 
ce) w niedziele. 

Niegorełoje » 

Powyższe pociągi prowadzą do przewo- 
zu osób: 

1 wagon sypialny Niegorełoje-Władywo- 
stok, 

1 wagon miękki (w razie potrzeby sy- 
pialny) Niegorełoje-Moskwa, 

1 wagon restauracyjny. 
Ekspres Nr. 2 — Niegorełoje-Mandżurja 

po raz pierwszy odszedł z Niegorełoje we 
środę 2 września, a Ekspres Nr. 1 z Mand- 
żurji — w poniedziałek 14 września r. b. 

Ekspres Nr. 2 — Niegorełoje-Władywo- 
stok po raz pierwszy odszedł z Niegorełoje 
w piątek 25 września, a Ekspres Nr. 1 odej 
dzie w czwartek 8 października r. b. (przy- 
bywa do Niegorełoje (Stołpce) w niedzielę 
18 października r. b. 

Zarząd Kolei Sowieckich nadmienia, że 
wagony restauracyjne w powyższych pocią- 
gach będą zaopatrzone w odpowiednią wy- 
borową aprowizację w dostatecznym stopniu. 

Za opłatę 3.30 dolara podróżni otrzymają 
śniadanie z 2-ch potraw, obiad z 4-ch pot- 
raw, kolację z 2-ch potraw, a w ciągu dnia 
herbatę. 

Dawna opłata za korzystanie z wagonów 
restauracyjnych (7 r 50. kop. za dobę) zo- 
stała odwołana. 

Ceny biletów w wymienionych pociągach 
w porównaniu do pociągów kurjerskich po- 
wyższych komunikacyj, nie uległy zmianie. 

Pierwsze trzy sprawy doraźne. 
Dziewięciu oskarżonym grozi kara śmierci. 

Od chwili wprowadzenia w życie rozpo- 
rządzenia P. Prezydenta Rzplitej z dnia 19 
marca 1928 r. o sądach doraźnych na zasa- 
dzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
2 września 1931 r. do sądu okręgowego w 
Wilnie wpłynęży już trzy sprawy, które pod- 
legają osądzeniu w trybie doraźnym. 

Jedna z tych spraw dotyczy Michała 
Dmitrjewa, lat 25 i Leonarda Siemczonka, 
lat 18, mieszkańców Głębokiego, którzy od 
lipca do 17 września b. r. na terenie pow. 
dziśnieńskiego uprawiali szpiegostwo na 
rzecz wywiadu Z. S. R. R. 

Sprawa ta hędzie rozpatrywana w dniu 
15 b. m. w Głębokiem, dokąd wyjeżdża wy- 
deleg. specjalnie w tym eelu sąd doraźny 
w składzie: prezesa sądu okręgowego p. Mi- 

„chała Kaduszkiewicza oraz pp. sędziów Sta- 
nisława Miłaszewicza i Józefa Zaniewskiego. 

Oskarżenie wnosiś będzie wice-prokura- 
tor p. Statkiewicz. 

Jako obrońcy wystąpią adw. Frucht i apl. 
adw. Piekarski. 

Druga sprawa doraźna rozpatrywana bę- 
dzie dnia 19 b. m. w Święcianach. 

Jako podsądny stanie 22-letni Michał 
Kuźminow, który dnia 13 września b. r. w 
zaścianku  Budryszki, gm. mielegjańskiej 
pchnął bagnetem w okolicę szyi Nauma Ka- 
tyszowa, który wskutek odniesionej rany 
zmarł po upływie 20 minut. 

Trybunał sądu doraźnego w tym wypad- 

ku tworzyć będą pp. sędziowie: Józef Zanie- 
wski, Mieczysław Szpakowski i Edward Gó- 
ra. 

Z oskarżeniem wystąpi wice-prokurator 
p. Herbert, zaś abronę wnosić będzie z urzę- 
du adw. Tobjas Sole. 

Wreszcie trzecia sprawa, rozpoznawana 
w trybie doraźnym odbędzie się w Wilnie 
dnia 21 b. m. 

W sprawie tej w stan oskarżenia posta- 

Nr. 234 (2176) 
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wieni są: Antoni Czerwiakowski, lat 38, Eu- 
genjusz Jagodowski lat 31, Szymon Jodze- 
wiez lat 37, Stefan Greński lat 37, jego sio- 
stra Marja Grońska, lat 55 oraz Helena Wię. 
ckowa lat 35. 

Wszyscy pozostają pod oskarżeniem o 
zbrodnię szpiegostwa, uprawianego od 3-g0 
kwietnia do 18 września na terenie Wileń- 

szezyzny na rzecz Litwy. 
Sprawę tę rozpatrywać będzie sąd doraž- 

ny w składzie pp. sędziów: Józet Zaniewski, 
Cz. Sienkiewicz i Mieczysław Szpakowski. 

We wszystkich tych trzech wymienionych 
sprawach sekretarzować będzie p. Leon Wil- 
kaniee, naczelny sekretarz kaneelarji II-go 

Wydziału Karnego Sądu Okr. Ka-er, 
LiL il iii 

CZY WIECIE, ŻE... 

W drugiej połowie listopada r. b. ukaże 
się w Paryżu, w jednym z teatrów dramat 
p. t. „100 dni*, którego autorem jest Benito 
Mussolini; 

w Medjolanie zmarł „bogaty* żebrak, 
Giacomo Spinelli, który zostawił 30.000 li- 
rów w spadku; 

w Brighton (Anglja) zmarł adwokat, L. 
Stone, który, jak się okazało z jego pamięt- 

  

nika, wyjeżdżał co rok do Hiszpanji i tam... 
żebrał z dobrym skutkiem; 

jarzyny były w Anglji nieznane aż do 
ku i dopiero w 1764 r. weszły w 

życie karczochy, kałafjor, szparagi, mar- 
chewka. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
POŻAR PRZY ULICY ZAWALNEJ NR. 53, 

Wczoraj wieczorem przy ulicy Zawalnej 
Nr. 53 w jednem z mieszkań, od silnie napa 

lenego piecyka żelaznego powstał pożar. О- 
gień z niezwykłą szybkością począł się sze- 

rzyć obejmując sufit i ściany pokoju. Na 
szezęście pożar zauważono dość wcześnie i 
zaałarmowana straż ogniowa ogień zlikwida 
wała, 

Straty nieznaczne. (e). 

BÓJKA PRZY UL. RYDZA ŚMIGŁEGO. 

W dniu wczorajszym przy ulicy Rydza 
Śmigłego wynikła bójka pomiędzy kilku о- 
sobnikami. 

Podczas bójki 

    

został dotkliwie pobity 
Abram Sewko (ul. Rydza Śmigłego 13), któ- 
rego opatrzyło zawezwane pogotowie ratun- 
kowe. (e). 

DEZWRE RER RKOCCZ CZE POCZ 

Popierajcie Ligę Morską 

  

Dr. GINSBERG Dla młodzieży od 4 — 6. 

Wieiki mat sensacyjny 23 

symy baza BÓG Polo Sao PRocnaw. 
pcy“ Śladem przestę 

Wujaszek z Psiej WóLkI "***"wiony pasażer 

NIEPOSKROMIONY 
  Šių Miejskis 

& ISALA SIEISKA 

Qutrcbramska 3, 

  

dramat w 8 aktach Od godz. 

6—8— 10. 

George 0 Brien i Louise Huntington, 
Koncert. ork. pod batutą M. $alnickiego.—Ceny miejsc: 

W roli głównej 

NAD PROGRAM: W krainie niebieskiego smoka py SĘ 
balkon 30 gr., parter 60 gr.— Kasa czynna od 3.30 do 10 w, 

  

  

  

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„ABLIOŚ" 
Wileńska 89, tsl. 9-28 

Wielki film dźwiękowy, który zdobył wszystkie ekrany świata! 

W krainie wiecznej wiosny. Film piękna pośród nagich ludzi 

DZIŚ! 

NAD PROGRAM: Wspomnienia Wileńskiej Produkcji i Tygodnik 
i A B U Paramountu. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w soboty i niedziele o godz. 2-ej po poł. 

WKROTCE: Przeboje wszechświatowe: X—27 (Spzieg) z Marleną Dietrich i „Hadży Murat* z Iwanem Mozżuchinem 

Furorę! Budzi przebój W rol. główn.: Bohaterka filmów 
dźwiękowy K U 6 h i n B K 0 po ł ii 0 6 „Parada Miłości" i Król Żebraków 

JERNETTE MAC o i Reg inald Denny. 
NAD PROGRAM: Tygodnik dźwiękowy Foxa. Początek o godz. 4, 3 8 i 10.20, w w dnie świąt. o g. 2-ej 

Ro Н Trzech djabłów z Materhorn (dn biayh pór 
CGI į N 6 W rolach glėwnych: Niezap. Luis Na w gł. roli Mary Glory. NAD PROGRAM: Dodatek 

‚ bohater filmu „Monte Santo“ kobiecej dźwiękowy Foxa i rysunk. 
al, Wielka 47, tel. 154] | Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. od g. 2-ej, NASTĘPNY PROGRAM: Łódź podwedna 

życiowy w 8 akt. * AMERYKANKA zzz: MARY ASTOR i finezyjny CLIVE BROOK. pilne "widoki" Szwniesąt” "Palace 
Akcja rozegrywa się we Francji, Anglji i Szwajcarii. 

Reż. nieśmiert 

W. Murnau 

  

BZWIĘKOWA KINO 

„IOLIYWOMD” 
Niokiew. 22, tel. 15-28 

DZIŚI Humor! Zachwyt! w/g powieści F. Watkins. 

  

  
Dziś! Dziśł 
Przebój dźwiękowy! 
Po raz pierwszy w Wilniel 

  

Simo Kolejowe | Dziš! Dramat 

QGNISKO 
test fwores kołsjew.) 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
aiiza Wislka 38. 

w rolach głównych 

zachyycaiaca 

magnatów angielskich. — Re 

Dziś! Najnowsze i najpiękniejsze 100% dźwiękowe arcydzieło po = pierwszy w zaa Sa CE a r. 

Zm, Misnóx bmi -- Tyranja miłości. 
Lewis Stone i Deilia Hyams. 

powieści 

Monumentalna epokowa tragedja ludzka Z 
w 14 akt. Symfonja miłości i zmysłów. W rol gł. słynny 

Najwspan. film wszystk. czasów! E A u S 4 

EMIL JANNINGS, współudział biorą urocza Kamilla Horn i urocza Gdsta Ekman. 

Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

  

Tytaniczna epopea miłości, grzechu i śmier- 
ci, osnuta na tle arcydzieła Goethego. W 
roli „Mefistofelesa''* genjalny mistrz ekranu 

„Kino - Teatr 

LUX 
Mickiewicza 11,t.15-61 

REES 

FILIP MACDONALD. 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Śpieszcie się! Tylko 2 dnił   Ceny miejsc od 40 gr. 

  

27) 
to idzie? 

Wypatruj wogóle rzeczy ciekawych i 
niezwykłych. O niej napewno można 
się dużo dowiedzieć, czy tego, czego 

Pa! 

  

OGŁOSZENIA 
do „KURIERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pisn najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GAREARSKA 1, tel. 82. 

  

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na dostawę 
następujących materjałów drzewnych: 
tarcicy miękkiej sosnowe w ilości 5000 metrów sześc. 
kloców sosnowych „ 2400 i iš 
słupów telegraf. sosnowych » 6800 sztuk 

Oferty w zapieczętowanych i zalakowanych ko- 
pertach należy składać w Prezydjum Dyrekcji Okrę- 
gowej K. P. w Wilnie do godz. l2-ej dnia 15 listopa- 
da 1931 roku. ; 

Szczegółowe przepisy co do składania ofert, jak 
również warunki, na których ma być zawarta umowa 
i warunki techniczne na dostawę wyszczególnionych 
wyżej materjałów są do przejrzenia w Wydziale Za- 
sobów Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwówych w 
Mólnie. (pietro: pokój 38): 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 listopada 1931 r. 
o godzinie 12-ej w Dyrekcji Okręgowej Kolei Pań- 

1095/V1 stwowych w Wilnie. 

    NISZCZY DOSZCZĘTNIE 
KARALUCHY, 

gg PLU SKWY, 
MUCHY, MOLE 
PCHŁY i T.P. 

    

   

  

  

Zamówił wódkę i wodę*sodową. 
Dollboys wodził za nim oczami. O- 
trzymawszy szklankę, Flood odwró- 

  

1 300 1 
lub złożę jako kaucję 

ŻA WYTOWIĘDIA prad 
wožnego,inkasenta 

ewentualnie 

pracy fizycznej. 
Łaskawe zgłoszenia pod 
„Posada“ do Administr. 
„Kurjera Wil.“ 7163 
  

Natychmiast 

sprielani SKU) 
wódczano-kclonjalny 

w śródmieściu z wyrobio- 

ną klijentelą. 
Wiadomość: ul Trecka 2 
Szkoła tańc. Borowskiego 

7164 

Poszukuję bony 
izraelitki na wyjazd. 

Pożądana znajomość ję- 
zyków: polskiego, nie- 
mieckiego i ewentualnie 
hebrajskiego. Zgłaszać się 

osobiście: Sawicz | m. 2, 
w godz. 1—3 po poł. 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych 
lub prywatnych, po- 
siadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe o- 
ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj. Wil." 

pod Nr. 6872. 

Zgub. scs 
na imię Dowiakowskiego 
Józefa, wydaną przez P. 

  

  

  

są ręką swoją szklankę kelnerce i za- 
patrzył się pijackim wzrokiem w wiel 
ki syfon z odkręconym kurkiem. Flood 

  

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 

ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i egzaminów 

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. 5. В. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil.* pod W. K. 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6:ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 

Codzien žus Mie KO 
z majątku dla mleczarń 
i sklepów. Tamże sprze- 
daż kartofli. Piłsudskiego 
13—5, tel. 14.68. 7139 

FEFIEIEJETFIEJ 
NOWOOTWORZONA 

POLSKA 

przy ul. Wielkiej 29 
Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja, 
mleko zsiadłe, wędliny, 
i inne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

  

  

  

choroby skórne, wenę 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
d godz. 8—! i & 0 E 1. 567. "6677 

DER ZEE. 
Akuszerka 

Mdja ГАЛОМ 
przyjmuje od 9 do 7 e 
ulica Kasztanowa 7» me 
W. Z. P. Nr. 69. 7126 

Akuszerka 

Šmiatowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową * m 3, 
aa kosmety cz. 

szezki. Tom 

  

tamże gabi 
ny, usuwa zma! 

dawki, kurzajki i wag, 
W. Z. P. 48. 4 

„AKLESISA Waal zz | 

Akuszerka 

aria tralų | 
przyjmuje od ? 

Pizaprówsił m, 
ul. Mickiewicza (5 1. 

W. Zdr. Nr 

opos 
Wytworne tos siką 
znaje automobilizm 
na kursach Fr oma, 
inżyniera 
Jagiellońska 3/5, tel. 18.6 
Samochody, motocy 

warsztaty. 

  

M. Alperowicz 
Cukiernia, kawiarnia 

i piekarnia Wileńska 2 20, 

posiada stale świeże pie_ 

czywa. 
716Ł 

PIANINO 
do wynajęcia 

  

  
Ech... 

Znów uczepił 

ten drugi się „pokazał:-- i 
mnie pan przed nim ostrzega 

_ Wiłkomierska Ža 20. 

normalnym głosem (Flood „dumiał się 

Cena blaszanego pudełka zł. 1.20. KU. Nilas, užtaisais od 70 gr. 
. . . Wi 

Dla młodzieży dozwolone. się. 7162 FIFIEIFIEIETETF) 

— Rozkaz — odparła. — O cóż bardzo piękny garnitur zaś więcej niż — Czego się pan napije? — za- 

' szykowny. Robił nim reklamę swemu pytał Flood. jego opanowaniu): 
— Nie mam czasu na wyjaśnienia.  krawcowi. — Whis... whisky!—pchnąt držą- — Dziś... jak tylko pan odjechał. 

ten, eq 

< 

się rękawa reportera— 

ё 

Antoni zerwał się nagle z fotelu, 
uśmichnął się i rzekł nieokreślenie: 

— Tak i nie. Do pewnego stop- 
ia.. Będę bardzo niegrzeczny i po- 

proszę panią o wyrzeczenie się reszty 
zabawy dla mnie. Czy zgoda? Byłbym 
bardzo... 

— Z radością — przerwała dziew- 
czyna. — Och, panie pułkowniku!.. 

Oczy jej błyszczały dziecinną u- 
ciechą i zachwytem. 

— Niech mnie pani nie nazywa 
pułkownikiem, błagam panią — rzekł 
Antoni. — Nie lubię tego, zwłaszcza, 
w tej militarnej atmosferze. 

— Prawie sami wojskowi — za- 
śmiała się panna Brocklebank. 

— Ja... — zaczął Antoni i nie do- 
kończył. Jego długie ciało jakby ze- 
sztywniało, a oczy Ściągnęły się w dwie 
wąskie szparki, przedzielone ostrą 
brózdą. — Na Boga! — rzucił szep- 
tem. 

— Zapomniał pan czego? — za- 
pytała dziewczyna. 

Potrząsnął głową roześmiał się i 
rozprę niby wyżeł, któremu wyda- 
ło się przez chwilę, że zobaczył zwie- 
rzynę. 

  

    

    

Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

— Nie. Raczej przeciwnie. Może... 
Niech pani da jeszcze jeden dowód 
swojej anielskości j poczeka tu na 
mnie chwilkę, dopóki nie rozmówię się 
z żoną. 

— Dobrze — odparła wesoło. — 
Zawsze mówłam, że byłabym dobrym 
Watsonem. 

— (o tam Watson! — rzekł An- 
toni. — Pani jest Wysłuchaniem Mo- 
dlitwy Detektywa! — Odszedł szybko 
wielkiemi, pozornie leniwemi kroka- 
mi i zniknął na zakręcie korytarza, 

Szczęście mu sprzyjało. Spotkał Łu- 
cję w hallu. Była chwilowo niezajęta. 
Hall roił się gośćmi. Orkiestra prze- 
stała grać, muzykanci poszli spać i 
towarzystwo płynęło do bibljoteki, do 
bufetu. 

— Jeszcze jesteś tutaj! 
Łucja. — Myślałam... 

Wziął ją pod rękę i wyprowadził 

z tłumu zpowrotem do sali balowej. 

= "Ta będziemy sami — rzekł. — 
Chwilkę, moja droga. Praszę ię, miej 
na oku panią Gen -Faweett. Ciągle. 
I postaraj się dowietdzieć od niej, czego 
się da. 

— rzekłą 

szukam, czy czego innego... 
Łucja pogoniła wzrokiem za ela- 

styczną sylwetką męża. Patrzył a jesz- 
Cze kiedy w uchu jej zabrzmiał głos 
następnego partnera. 

Antoni wrócił do swojej dansórki, 
usiadł przy niej i rzekł: 

— No, teraz. Będzie mi pani odpo- 
wiadać na pytania?. Na dużo, dużo 
pytań? 

Peggy Brocklebank skinęła skwap- 
liwie głową. 

2, 

Mniej więcej w tym samym czasie, 
kiedy Antoni indagowat „Watsona“, 
do dużej sali oberży „Pod Koniem i 
Ogarem' wszedł wewnętrzenmi drzwia 
mi reporter Walter Flood. 

W sali byli tylko dwaj ludzie. Doll- 

boys, spokojny i opanowany, spoczy- 
wał na sofie, przysuniętej ukośnie do 
płonącego w kominku ognia i drugi 
gość siedział sztywno na małem krze- 
sełku, po drugiej stronie kominka, z 

twarzą ukrytą w gazecie. 
Flood podszedł do kontuaru i 0- 

parł się oń z właściwym sobie wdzię- 
kiem. Jego rumiana twarz jaśniała 
zdrowiem, a blond włosy połyskiwaty 
gładko w świele lampy. Krawat miał 

  

cił się w stronę kominka, udał, że do- 
piero teraz zobaczył Dollboysa i po- 
witał go przyjaźnie. 

Farmer odpowiedział na powita- 
nie niemal serdecznie. 

— Miło jest spotkać przychylną 
twarz — dodał bełkotliwie, spogląda. 
jąc ponad szklanką na gościa, scho- 
wanego za gazetą. Niektórzy ludzie po- 
trafią tylko zabijać czas, ale nie wy- 
ciągnie się z nich ani jednego słowa. 

W opałonej, lecz dziwnie bladej 
twarzy Dollboysa iskrzyły się żałośnie 
małe oczy. 

— Niech pan się do mnie przyłą- 
czy—zaproponował uprzejmie Flood, 
podnosząc szklankę. 

— Z prz.. prz... przyjemnością— 
odparł farmer, poczem wstał i pod- 
szedł uroczystym krokiem do kontu- 
aru. Flood przyjrzał mu się uważnie 
i doszedł do wniosku, że Dyson miał 
rację. Dollboys wyglądał na wystra- 
szonego. (Nie wiedział, że to był do- 
piero początek). Był jakby skurczóny, 
miał ostre linje koło ust, a zamglone 
alkoholem oczy, takie przedtem $ро- 
kojne-i kamienne, lataly nerwowo po 

sali. 

  

porozumiał się tymczasem wzrokiem 
z ukrytym za gazetą Pike'm, który 
wyjrzał z za swojej papierowej osłony 
i podniósł rękę z rozstawionymi pal- 
cami. A więc od przyjścia Pika'a, to 
znaczy od godziny, trąbił już piątą 
szklankę. A i przedtem nie próżno- 
wał.. Flood zwrócił się do swego go- 
ścia z podziwem. 

Na niezręczne „zdrowe* farmera, 

podniósł uprzejmie swoją szklankę i 
rzekł: 

— Wszelkiego powodzenia! Oby 
nasza popołudniowa tranzakcja opła- 
ciła się panu sowicie! Co? : 

Dollboys podniósł drżący palec do 
ust i rzekł chrapliwie: 

— Sz! Sz! nie tak głośno. Nie mó- 
wmy o in... interesie tutaj! 

—_ Przepraszam — odparł skwap- 
liwie Flood. 

— Chodźmy usiąść — zapropono- 
wał tym samym chrapliwym szeptem 
farmer i uczepiwszy się rękawa Floo- 
da, poprowadził go powoli, lecz nie- 
omylnie, do kanapy koło kominka. 
Tu puścił rękaw i osunął się ciężko 
na siedzenie. Część whisky wylała mu 

się na kamizelkę. Wytarł plamę dło- 
nią, wyprostował się i rzekł prawie 

  

Tak, jak pan mówił... 
— Wstyd!—oburzył się Flood. — 

Ten Marable pozwala sobie na Skan- 
dale. Gdyby to było w mojei możno- 

ści, kazałbym go zamknąć. Nie zno- 

szę tego węszącego drania! 
— Właśnie — rzekł z cieniem u- 

śmiechu Dollboys j przez minutę ki- 

wał głową. — Właśnie. — Puścił tez 
kaw towarzysza i zaczął 50 głaskać, 

Flood zniósł ze stoieyzmem te Die. 

szezotę, jak również odór w ś4dki. bu- 

chający z ust farmera. W jedział, że to, 

długo nie potrwa. 
I nie potrwało. Nim Dollboys zdą. 

żył się znów odezwać, drzwi 2 kory. 

tarza otworzyły się z hałasem i wpadł 
Dyson. 

— Jesteś tu Flood? — WIZaSnąt 
donośnie, zobaczywszy kolegę. — Szu. 

kałem cię po całym domu. W naszym 

pokoju napalone. Chodź na górę! 

Na dźwięk -tego głosu Dollboys 
drgnął gwałtownie, zi na kamizel- 
kę jeszcze więcej whisky i twarz je 
stała się poprostu szara. Ponieważ sie- 
dział tyłem do drzwi, zaczął odwra- 
cać się powoli, lecz nieodparcie, jakby 

pociągany magnesem. 
(D. e. n.) S 
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