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Pod wpływem zewnętrznych wra- 

żeń czy zdarzeń, albo pod wpływem 

abstrakcyjnych rozumowań powsłają 

w umysłach ludzkich teorje, zasady, 

wyznania, programy społeczne, filozo- 

ficzne „ereda*, jednem słowem naka- 

zy. którym ulegają masy. Olbrzymie 

tłumy ludzkie bywają jakby pchnięte 

w jakimś kierunku innym niż dotych- 

bieg ludzkości czy poszcze- 

gólnego społeczeństwa. Program naj- 

zupełniej sprzeczny z dopiero co wy- 

pewnik, 

czasowy 

znawaną wiarą obowiązuje, 

który wczoraj nie istniał lub był w po- 

gardzie, dziś jest nakazem moralnym, 

a jeśli siła jego nie jest dość wielka, 

by przeniknąć umysły sposobem ła- 

godnym, w ruch wchodzą wojny, prze- 

śladowania, inkwizycja, katorga, mor- 

dy. wojny i śmierć miljonów ludzi 

Tak. to jest ostateczny sposób ludzki, 

zawsze używany argument od czasów 

jaskiniowych: gwałtem słab- 

szego do zrobienia czegoś inaczej niż 

  

zmusić 

on chee, a tak jak chce silniejszy. 

Wieki przechodzą, i ludzkość mi- 

mo obłudnie głoszonych haseł huma- 

nitłaryzmu, mimo wyznawania ustami 
chrystjanizmu, lub innych wyznań na- 

kazujących szanowanie istnienia ludz- 

kiego. zawsze używa tych samych spo- 

sobów: uśmiercania wszystkiego i 

wszystkich stojących na drodze do 

zrealizowania tego. co jakaś grupa lu- 

   dzi w danej chugiłi uw: 

ludzkości (lub swoje własne). 

dziej jednak beznadziejnym i zniechę- 

ludzkiego jest 

Najbar- 

cającym do rodzaju 

fakt, 

jakiś stan rzeczy 

dziei do większej szczęśliwości jedno- 

stki czy kolektywu. po jakimś czasie 

zwyrodnienie syste- 

  

że zwalezywszy i zniszczywszy 

ąc w złudnej na-      

następuje jakby 

mu. Z obiecanego lepsz 

kają gorsze warunki bytu, pragnienia 

ludzkie prześcigają realizację i znów 

następuje szukanie lepszego progra- 

czasami powrót do niszczonych 

go stanu wyni- 

  

mu. 

dopiero co wierzeń lub stanów spo- 

łecznych. 

Wiek XIX wychował się w połowie 

na wojnach i przewrotach politycz- 

nych, a w połowie na industrjalizacji. 

Maszyna-praca, praca-maszyna, to by- 

(i są) bieguny, pomiędzy któremi 

nakazano ludzkości się rozwijać i za- 

pominać o wszelkich innych horyzon- 

tach. Dla człowieka współczesnego, 

stało się ideałem być śrubą w jednej 

z miljardowych maszyn świata. Świat 

ogarnęła namiętność, szał prędkości i 

wytężenia energji do nieprzewidzia- 

życie życia ze smako- 

    

nych granic. U 

szostwem w dawniejszem znaczeniu, „ 

doznanie roz- 

być 

patrzenie. rozmyślanie, 

koszy artystycznych, 

hasłem współczesnego człowieka. Pro- 

dukować i to jak najwięcej, jak naj- 

szybciej, zużywając jak. najintensyw- 

niej siły ludzkie, niszcząc człowieka- 
robota w mechanicznych ruchach fab- 
ryki, wytwarzające dła potrzeb społecz- 

nych, państwowych, wojennych, a po- 

tem już dla samej pasji wytwarzania, 

aż doszło się do tego stanu rzeczy, jaki 

ją teraz wielkie centra wytwórczo- 

do absurdu nadprodukcji a obok 

niej nędza zniszczonych tą nadproduk- 

cyjną pracą gromad ludzkich. W Ame- 

ry plemiona tubylców, 

zamieniano ich w niewolników, 

gą ludzkich istnień wymoszczono 

plantacje bawełny, drogi i tereny fab- 

ryczne. Wycięto setki i tysiące hekta- 

by zasiać te tereny zbożem, 

przestało 

  

  

m 

    

  e niszczono 

miaz- 

rów lasu, 

uprawiając je 

maszynami dla wyrobu których budo- 

wano coraz więcej fabryk, gromadząc 

Dziś całe 

coraz mądrzejszemi 

w nich coraz więcej ludzi. 

  

transporty zboża wyrzucają do mor: 

z bananów robią się zatory w miejs- 

cach dowozu, bawełną wykładają szo0- 

Sy. bo niema zbytu na ten nadmiar 

„Produkcji z taką dumą  forsowanej 

'i zwołaniem 

Do tych cen dolicza się: 
CENA OGŁOSZEŃ : 

  

PROBLEM PRACY. 
przez tysiące ludzkich umysłów. a fab- 

ryki wyrzucają na bruk tysiące bez- 

robotnych, wykolejonych, wyrwanych 

ze swej gleby. 

Jest taka nowa książka Ilji Ehren- 

burga, której nie chciały przyjąć So- 

wiety, ani francuska reklama. Nazy- 

wa się to 10. C. V. i jest historją auto- 

mobilu, ale jak ujętą! Zaczyna się od 

rodzaju prologu, w którym przedsta- 

wiona jest niby wizja Filipa Lebon 

w 17938 r. wynalazcy gazu przeznaczo- 

nego do Uczony marzy © 

uszczęśliwieniu ludzkości, zniszczeniu 

nędzy, o dobrobycie ogólnym dzięki 

rozpowszchnieniu maszyny, która za- 

mu 

   

motorów. 

stąpi człowieka i pozwoli uży- 

wa Dalszy ciąg książki zadaje w 

sposób namiętny i gwałtowny kłam te- 

mu marzeniu. Jest to szeroko zakre- 

ślony obraz ruchu ekonomicznego ca- 

łego świata, jaskrawy skrót systemu 

pracy na całym Świecie. Tworzy się 

w rękach ludzkich automobil i od po- 

czątku do końca zabija, kolejno mor- 

duje ujarzmionego przez przedsiębior- 

  

cę kolorowego niewolnika zbierające- 

go gumę, zabija umysł robotnika sto- 

jącego latami przy jednej śrubce, któ- 

rą gdzieś bezmyślnie wkręca automa- 

tycznym ruchem, zabija twórców wiel- 

kich trustów pędzących na złamanie 

karku do coraz nowych interesów naf- 

towych, rozjeżdża na miazgę ludzi i... 

płaci za to tylko karę pieniężną. Szczę* 

ście dzisiejsze. polega na szybkości, 

maszynizacja nie jest już środkiem 

produkować coraz więcej, 

coraz prędzej i... załamać się na stosie 

swej produkcji, spalając się w gorącz- 

kowem życiu interesów i fabryk. 

ale celem: 

  

Maszyna zabija człowieka, uczony, 

artysta, nic już nie znaczy. _Nastały 

rządy techników. Znaną jest nienawiść 

komunistów do inteligencji, natomiast 

techniczne wiadomości znajdywały ich 

ludzi innych 

  

uznanie nawet wśród 

przekonań. 

Oderwany daleko od natury, zmu- 

szony żyć zupełnie inaczej niż ona na- 
  

kazuje, zmuszony do niszczenia swej 

indywidualności, człowiek daje się po- 

woli zabijać fizycznie i psychicznie 

zarazą kolektywizmu. Zamilkł okrzyk 

o wolności, człowiek jest niewolnikióm 

stworzonej przez siebie maszyny, któ- 

ra go zjada i strawia. 

Obok tej książki ostrej i anarchi- 

stycznej autora rosyjskiego, oto dru- 

ga, głos wytwornego Francuza Duha- 

mel'a, który pisze o Stanach Zjedno- 

czonych Sceny z przyszłego życia, Wy- 

rażająe trwogę przed zamagnetyzowa- 

niem Europy Ameryką i jej zdoby 

technicznemi. Autor twierdzi, że 

za- 

  

mi 

w porównaniu do stanu zmechanizo- 

wania istoty ludzkiej, jaką się widzi 

w Ameryce, robotnik europejski, któ- 

ry ma mniej aut na własność, ale tro- 

chę więcej możności myślenia, jest 

przykładem uratowanej godności ludz- 

kiej, tam zatraconej zupełnie. I ten 

przedstawiciel najwyrafino- 

wańszej kultury, zgadza się z bolsze- 

wizującym Ehrenburgiem w niechęci 

do zabijającej 

Francuz. 

człowieka maszyny. 

Popychanie ludzi do coraz więk 

  

produkcji j dla zbytu tej produkcji do 

coraz większych apetytów, potrzeb 

komfortu i zazdrości, doprowadza do 

jakiegoś wyścigu bezcelowej pracy, 

gdyż mimo podwyższenia płacy i za- 

robków, z chwilą nadprodukcji nastę- 

puje bezrobocie lub zmniejszenie ilo- 

ści godzin pracy, więc tenże robotnik, 

który dzięki maszynie nauczył się wy- 

twarzać prędzej, większą ilość przed- 

miotów, nic na tem nie zyskał, tylko 

stracił godziny zajęcia i zarobku. 

Jeszcze sensacyjniejsze rewelacje 

z dziedziny pracy robotniczej w Ame- 

ryce daje w swej książce A. Philip: 

Problem robotniczy w Stanach Zjedno- 

czonych. Z wielkim objektywizmem 

przedstawia autor klęskę robotników 

zrzeszeń, 

   

amerykańskich na terenie 

które pragnęły się przeciwstawić słyn- 

nemu tailoryzmowi, cz. systemowi 

łańcuchowemu pracy. Istnieje tam za 

Oceanem jeszcze jeden odcień zajmo- 

wania się pracownikiem przez praco- 

dawcę: autor nazywa to paternizmem 

(ojcostwem), polega to na zupełnem, 

Stan zdrowia Marszałka Piłsudskiego 
poprawił się. 

BUKARESZT 21.X. (Pat). Od poniedziałku bawi w Bukareszcie Mar. 

szałek Piłsudski, który przybył tu po przeziębieniu, przebytem w Car- 
men Silva. 

W stanie zdrowia p. Marszałka nastąpiła poprawa. Dzień wczorajszy 

spędził p. Marszałek poza łóżkiem. 

  

Przed procesem b. więźniów brzeskich. 
- — Świadkowie obrony. 
(Tel. od własn. koresp. z 

Obrońcy b. więźniów brzeskich 
zgłosili do Sądu Okręgowego listę 
świadków obrony. Między innymi na 
tej liście znajdują się posłowie Nie- 
działkowski, Pużak i Czapiński z PPS. 
poseł Róg, sen. Woźnicki, Stanisiaw 
'Thugutt, b. marsz. Sejmu Rataj, b. po- 

Warszawy). 

seł Jan Dąbski (zmarł) wszyscy ze 
Stron. Ludowego, b. pos. Popiel, pos. 

Roguszczak, Chaciński i Korfanty z 

NPR i Ch. D. Rozprawa Sądu roz- 
pocznie się w nadchodzący poniedzia- 
łek o godz. 9 rano. 

Audjencje. 
WARSZAWA, 21.X (Pat). Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
w dniu 21 b. m. na audjencji posła 
Rzeczypospolitej w Madrycie p. łer- 
iowskiego oraz posła szwedzkiego 
w .Warszawie p. d Anckarsvarda, 
który złożył Panu Prezydentowi wi- 
zytę pożegnalną. 

Najbliższe posiedzenie Sejmu 
i Senatu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dziś o godz. 4 po poł. odbędzie się 
plenarne posiedzenie Senatu, na któ- 
rem będą załatwione uchwalone о- 
statinio przez Sejm rządowe projekty 
ustaw, dotyczące podatków. W p 
tek o godzinie 10.30 rano odbędzie się 
plenarne posiedzenie Sejmu, na którem 
toczyć się będzie dalsza dyskusja nad 
wnioskiem kl. BBWR. o zmianie re- 
gulaminu sejmowego. 

     

    

- _ konflikt chińsko - japoński. 
Narady komitetu pięciu. 

GENEWA, 20.X (Pat). W dniu 
2] pażdziernika rano w apartamen- 
tach przewodniczącego Rady fran- 
cuskiego ministra spraw zagranicz- 
nych Brianda zebrał się komitet 
pięciu, złożony z przedstawicieli 
Wielkiej Brytanji, Niemiec, Włoch 
i Hiszpanii. 

Narady trwały do godziny | po 

poł., przyczem nie wydano żadnego 
komunikatu o treści tych obrad. 

W ciągu 20 b. m. nie nadeszły 
instrukcje rządu japońskiego dla tu- 
tejszego delegata, uniemożliwione 
są zatem układy z tym delegatem. 
Również nie wiadomo, kiedy zbiera 
się Rada. 

Narady trwają dalej i... wszystko. 
GENEWA, 21. 10. (Pat). — W ciągu po- 

południa aż do późnego wieczora trwały bez 
przerwy narady u przewodniczącego Rady 
ministra Brianda. Powołano przedews 
kiem komitet redakcyjny celem opracowania 
prejektu rezolucji dla Rady w sprawie kon- 
iliktu mandžurskiego. 

Jad przygotowaniem tekstu naradzał się 
następnie komitet pięciu, poczem minister 
Briand konferował kolejno z niektórymi in- 
nymi członkami Rady, między innymi i z 
ministrem Sokalem. 

Jak słychać, rezolucja opracowana przez 
komitet zawierać ma ponownie zalecenie dla 
Japonji wycofania wojsk, a dla Chin — przy 
wrócenia ładu i bezpieczeństwa w Mandżur- 
ji. Poczem rezolucja poleca przewodniczące- 
mu Rady baczenie nad rozwojem wypadków 

sji w razie gdy uzna to za 

  

    

  

   
potrzebne. 

W ciągu dnia przewodniczący Rady nie 
rozmawiał z przedstawicielem Japonji Yos- 
hizawą, natomiast pod wieczór konferował 

  

z przedstawicielem Chin dr. Sze. W otocze- 
niu przewodniczącego Rady oceniają sytuację 
optymistycznie. 

Jak słychać przedstawiciel Japonji otrzy- 
mał po południu telegram, w którym zapo- 
wiedziane są obszerne instrukcje rządu ja- 
pońskiego. Nadejść one mogą w ciągu nocy. 
W etoczeniu japońskiego przedstawicielstwa 
przytaczają cylry wojsk okupacyjnych Man- 
dżurji. 

Według tych danych, od 17 września z0- 
stało wprowadzonych do Mandżurji 4 tysię- 
ce żołnierzy. Ta ilość wojsk została w ostat- 
nich czasach wycoiana tak, że siły okupacyj. 
ne wynoszą obecnie 10.460 żołnierzy, to jest 

ilość dozwoloną na mocy koncesji kolejowej. 

    

   

      

nocy nadejd:    

    

rukeje dla 
zwołanie 

na czwartek poutnege posiedzenia Rady dla 
przygotowania rezolucji w sprawie konflik- 
tu. W tym wypadku w piątek mogłoby być 

zwołane publiczne posiedzenie Rady. 

  

Sytuacia bardzo naprężona. 
TOKJO, 21. 10. (Pat). — Tutejsze koła 

urzędowe zostały poinformowane, Czang- 

Kai-Szek wystąpił z projektem, aby Francja 
i Wielka Brytanje wysłały swe oddziały woj 

skowe z Tjen-Tsinu do Szan-Hai- Kwan ce- 

łem uniemożliwienia starć chińsko-jopoń- 

skich. 
Korespodent Reutera dowiaduje się na- 

tomiast, iż dewódcy oddziałów chińskich i 

japońskich w okol Szan-Hai-Kwan poro- 

zumieli się w tym sensie, iż oddziały ch 
skie mają być wycofane na północ od linji 

kolejowej, zaś oddziały japońskie na połud- 
nie od tej linji. 

Krążą pogłoski, iż wiee-hrabia Ishi, b. 
minister spraw zagranicznych, przygotowuje 

          

deklarację, która ma być ogłoszona w dzien- 
niku „Asahi*, W deklaracji tej wice-hrabia 
Ishi krytykować ma sposób, w jaki Liga Na- 
rodów potraktowała zatarg  chińsko-japoń- 

ski, lecz zamierza podkreślić, że Japonja nie 
pragnie bynajmniej podważyć autorytet Li- 
gi Narodów. Chce przeciwnie uczynić wszyst- 
ko eo hędzie możliwe dla wzmocnienia tego 
autorytetu. 

Otrzyamne w Tokjo wiadomości donoszą 
o gwałtownym wzroście agitacji antyjapo! - 
skiej w Chinach. Agitacja ta wywołała żywe 
zaniepokojenie w kołach urzędowych. Panu- 

je obawa, aby jakiś incydent, powodujący 
konieczność akcji floty japońskiej, nie dop- 
rowadził do. pogorszenia się sytuacji. 

  

  

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

Memorandum japońskie 
GI 21. 10. 

ska przy e Narodów rozdała prasie me- 
morandum na temat konfliktu chińsko- „japoń- 
skiego. W memorandum delegacja japońska 

żypomina przyczyny obecnego konfliktu. 
wstępie memorandum zaznacza, że 

tkie nieporozumienia wynikają z wro- 
o stosunku rządu chińskiego do władz 

ch w sprawie kolei południowo-man- 
ej, będącej terenem koncesji Japonii. 

y zainwestowali w 
zło 5 miljardów franków szw: 

Dalej memorandum przypomina, że ze 
strony chińskiej Копс japońskie w Mand- 
żurji były systematycznie i oddawna gwał- 
cone. Memorandum przytacza szereg faktów 
na poparcie powyższego twierdzenia. T. 
stan rzeczy z biegiem «czasu wywołał nap: 
cie, które doprowadziło zkolei do okupacji 
Mandżurji w dniu 18 września r. b. Memo- 
randum podkreśla, że rząd chiński nigdy nie 
chciał podjąć rządzeń, koniecznych dla 
właściwego wykonania koncesyj japońskich. 
Wprost przeciw nie — przeszkadzał wszelkie- 
mi možliwemi sposobami pracy obywateli 
japoń h. 

Dalej memorandum podkreśla, że władze 
ńskie stosują szykany wobec Koreańczy- 

których liczba w Chinach wynosi 800 
cy osób. Szykany te stosowane są przez 

С ów zarówno w dziedzinie szkolni 
twa, jak i w dziedzinie handlu i przemysłu. 
Władze administracyjne wydalają Koreańczy- 
ków z najbłahszych. powodów. 

W zakończeniu memorjał japońki z: 
ustęp pod tyt.: „Czego chce Japonje 
tem miejscu memorandum domaga się przy- 
wrócenia atmosfery spokoju i względnego be. 

pieczeństwa tak by je produktywne 
pończyków mogłoby rozwijać a w warun- 
kach normalnych. W tym celu Japonja do- 

aga się, by Chiny dały przyrzeczenie, że 
zestaną aktów nielegalnych i wrogich, 

przez władze wojskowe i cy- 
wilne wobec obywateli japońskich w Mand- 

(Pat), Delegacja japoń- 

    

   
   

  

      
  

    

        

    

  

   
  

   
    

  

chi 
ków, 
i 

  

       

  

   

      

    

  

      

  

    

  

    

    

Dalej — by władze chińskie zapewniły 
Sbyxalelom tym możność pracy w waru1- 

bezpieczeństwa, bez obawy przeszkód 
władz chińskich, Japonja nie ma 

zamiarów zaborczych w Mandżurji — prag- 
nie ona tylko, by prowincja ta ży 
kach, które pozwolą na jej rozwój. 

Dr. JEDWABNIK 
powrócił. 

   

        

WIADOMOŚCI z KOWNA 
DALSZE KOMPROMITACJA K. 

Jak podaje „Liet, Aida 
misja Ek sperlow, badaj 
Komitetu Akcji Katolicki 
czycieła gimnazjum „Au 
Żylińskiego ip. Liw 

į „Kto nami 
i Śmetony w "BE 

A. K. 

  

   
     

  

    

  

aliła, że odezw) 
„Rola Wolde- 

awie alejtininków iš 
     

  

nie 05 pisania. Inne wdeżwy, K. 4 
nia, które były lane do 

nia z ambon, wr 
tony drukowane b; 
nej podczas rewizji w lokalu stowarzyszenia 
atejlininków. Odezwy „Do społeczeństwa 

A z podpisem Sztab rato- 
arławy od szpiegów, drukowane były 
ynie, znalezionej w centrali pawasa- 

rininków. 

Podczas rewizji u ks. Telksnysa i dodat. 
kowej rewizji u studenta-atejtininka Peczelu 
nasa znaleziono nowe wstęgi rotacyjne. W lo- 
kalu redakcji „Rytasa* znaleziono artykuł 
„informacyjny p. t. „Der Kulturkampf ia 
Lituanen*'. Artykuł ów „informował* obszer 
nie o rzekomem  pogwałceniu konkordalu 
przez rząd litewski, mknięciu wydziału te- 
ologicznego (mimo, iż wydział ten został je- 

zreformowany), „niesłychanie złej” 
tuacji organizacyj młodzieży katolickiej 

t d. 
Śledztwo w całej tej sprawie ma się już 

ku zakończeniu. 
Łotewska „Brihva Zeme* (Nr 

nież daje garść 

dacji K. AŻ K.: 
Po zamknięciu „Rytasa* okazało się, że 

w czasie rewizji w redakcji tego pisma zna- 
leziono mnóstwo odezw w jęz. niemieckim, 
głoszących o prześladowaniu katolików na 
Litwie. Treść tych odezw zupełnie przypomi- 
nała treść proklamacyj, rozpowszechnianych 
przez K. A. K. na Litwie. Bezpośrednio po 
zamknięciu „Rytasa* i aresztowaniu niektó- 
rych osób, zarząd centralny partji krokszczio- 
niów odbył posiedzenie, na którem omówiono 
wytworzoną sytuację, Uchwalono zająć sta- 
nowisko wyczekujące. 

Jak się prz uszcza, minowa įcami kolpor 
ažu proklar K. A. K. są w pierwszym 

zie miod ai studenci z SRS a 
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  235), rów- 
szczegółów w sprawie likwi- 

     

  

  

   
   

  

    

   
   

  

   

   
    

ę, że i władze podob. na c sprawę apa 
ją, gdyż 

tor. odpowiedzialny „Rytasa* 
ostatnio z więzienia zwolniony. 

REWIZJE U PRZYWÓDCÓW CH. D. 

KOWNO, 21. 10. (Pat). 
u ks. Raukiały znaleziono odezwy Ch. 
dotyczące wyborów prezydenta. 

W związku z tem. policja kryminalna 
przeprowadziła rewizję w mieszkaniach człon 
ków centralnego komitetu partji dr. Bistrasa 
Eudziałajtisa i sekretarza komitetu Repsz 

Ustalona, że odezwy były pisane przez 
Repszysa z polecenia dr. Bistrasa. Inni człoa- 
kowie centralnego komitetu nie o tych odez- 
wach nie wiedzieli, pomimo że na odezwach 
figurowały ich podpisy 

NOWY KIERUNEK WŚRÓD LUDOWCÓW. 

KOWNO, 21. 10. (Pat). Wśród inteligen- 
cji, należącej do stronnictwa ludowców, co- 

az większe wpły zyskują ludzie, grupujący 
p wydawnictwie „Waga“. 
stow propaguje ideę wspolį 

dem w sprawach kulturalnych c 
wie wałki z duchowieństwem i Watykanem. 

Nowy kierunek zdobywa coraz więcej 
zwolenników. Świadczy o. tem 
fakt, że z 15 członków centralnego komitet. 

większość rekrutuje się z grona tych ludzi. 
W tych okolicznościach należy się spodziewać 
że dotychczasowa taktyka stronnictwa uleg- 
nie częściowo zmianie 

AS AAS SSRI CS 

Dr. H. FEJGUS 
CHOROBY WEWNETRZNE 
(specjalność żołądka i jelit). 
Gabinet Roentgenologiczny. 

Przyjmuje od II—| rano i 5—7 wiecz. 

Zawalna 60 Telefon 812 
powrócił. 
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W. czasie rewizji - 

od godz. 9 — 3 i 7 — 9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. Ne 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, telef. 3-40. 
za wiersz milimetrowy przed tekstem 40 gr., w tekście I, 1] str.—36 gr., III, IV, V, VI—35 gr., za tekstem—15 gr. kronika redakc., komunikaty—70 gr. 

za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%/,, z zastrzeżeniem miejsca 250/,, w numerach niedzielnych i świątecznych 250/,, zagraniczne 100%/,, zamiejscówe 250/,, Dla poszukujących pracy 30%, zniżki 

Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

A la sowiety, ujarzmieniu robotnika 

w dziedzinie jego życia osobistego. 

Tylko że oczywiście robi się to ra- 

cjonalniej, bardziej humanitarnie, ład- 

niej i religijnie. Warsztaty amerykań- 

skie przyjumją przeważnie ludzi od 

20-—40 lat, wybierają najlepsze siły, 

a potem odrzucają zużytych jak ple- 

wy. Nim zostaje umówiony do fabry- 

ki robotnik, podlega egzaminowi na 

piśmie, polegającym ze spowiedzi ze 

wszystkiego eo go dótyczy: 

przekonania polityczne, stosunki ro- 

dzinne, upodobania, i t. p. Fabryka ma 

dla nich kluby i żłobki. Niema chwili 

w życiu robotnika (a przynajmniej nie 

powinno być), żeby się znalazł poza 

obręczą wpływu i posiadania swego 

pracodawcy. Inspektorzy, rodzaj po- 

licji detektywnej mają prawo wtrącać 

się do prywatnego życia pracującego 

człowieka, w jego mieszkaniu. Jeśli 

pije, jeśli żyje bez ślubu, jeśli się po- 

kłóci lub pobije, może być wyrzucony. 

Autor cytuje wypadki, gdzie zagrożo- 

no wyrzuceniem z fabryki dziewczęta, 

których rodzice odnajęli część miesz- 

kania, gdyż to nie odpowiadało naka- 

zanym warunkom higjenicznym. By- 

wają nakazy spania przy otwartych 

oknach, trzy dni 

przez żonę, trzy dni przez męża, wyli- 

wyznanie, 

gotowania obiadów 

czenie w ile godzin może (czyt. powi- 

nien) przeczytać Biblję i t. p. 

W warsztatach Forda jest zwyczaj 

nadpłaty od umówionej pracy, rodzaj 

premji, ale jeżeli robotnik nie zaniesie 

tego do banku, jeżeli pożyczy lub wy- 

da nieopatrznie, to mu się to odbiera. 

Wyścigi 

kursowe ugrupowań i poszczególnych 

pracowników, takie same jak w Ro- 

sji, są bardzo w modzie za Oceanem. 

Dyrygenci posługują się temi samemi 

metodami: ujarzmienia indywidualnej 

wolności człowieka, zmuszenia go do 

myślenia i postępowania według 

wspólnego ideału narodowości czy 

kraju. Interes zbiorowy nadewszystko, 

prędkości i wyzwania kon- 

on to ma go podniecać do pracy, z za- 

Nie dla siebie, 

ale dla grupy, nie dla grupy, ale dla 
zgrupowania grup, 

biste, ale utopje triumfu zbiorowego 

traceniem osobowości. 

ambicje nie oso- 

wysiłku w osiągnięciu celu pracy, któ- 

rym jest... tylko praca dla pracy, od 

nowa zaczynana, z fikcyjnym celem 

uszezęśliwienia następujących poko- 

leń, które może czego innego będą 

chciały i potrzebowały. 

  

A wszystko coraz  pośpieszniej. 

Faszyzm w Italji nie inaczej pragnie 

wychować swą młodzież, tam również 

pod wpływem namiętnego ukochania 

zbiorowości faszystowskiej, rozpada 

się rodzina i musi się poddać indywi- 
dualizm. Tam też przywiązanie, pod- 

danie się interesom grupy i zespołu 
zastępuje pojęcia związków krwi, u- 
czuć plemiennych, religijnych, jest 

ważniejsze od zwartości rodziny, od 

służby Ojczyźnie, którą się widzi, jak 

i całą przyszłość, tylko przez pryzmat 

faszyzmu. 

Z trzech systemów pracy kolekty- 

wnej (amerykańskiego, sowieckiego i 

włoskiego), tylko włoski wydaje się 
jednak mieć jak dotąd dążenia moral- 
ne i intelektualne, prócz czysto ma- 
terjalnych nakazów zdobywania ener- 

gji za wszelką cenę. Ale nad całą cy- 

wilizacją, którą nazwać współczesną 

już nie możemy, bo jesteśmy na prze- 

łomie dwóch epok, więc tylko nad tem 

cośmy przez ubiegłe wieki przywykli 

nazywać cywilizacją i człowieczeńst- 

wem, wisi wyraźna zagłada istniejąca 

w tem dążeniu do przerobienia istoty 

ludzkej na krótkotrwałą maszynę 

szybkobieżną, bez innego celu jak 

krótkie zużycie energji w bezmyślnym 

kręgu wyścigów. 

  

Hel. Romer.
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WIADOMOŚCI AKADEMICKIE. 
Społeczeństwo akademickie przed nowym 

rokiem. 
Skończyły się czasy kiedy akade- 

micy byli niewydajnymi indywiduali- 
słami, w ałęsającymi się z kąta w kz t 

bez zastosowania, a ogol akademicki 

bezksztaliną masą, miotaną prawem 
inercji na prawo i na lewo. Dziś in- 
ne prawa muszą nami rządzić: orga: 
nizacja — jako wyraz prężności zbio- 
rowego wysiłku i społeczny obowiązek 
budewania, obowiązek zdobycia się 
na pozytywny stosunek do życia, chwy 
tania tego życia za kark i nadawania 
mu dowolnych a coraz doskonalszych 
form. 

Nastąpił zmierzch legendy wiecz- 
nego studenta. Już nie on, studjuj icy 
kilkanaście lat, przerzucający się 7 
wydziału na wydział, nie wiedzący, co 
z sobą zrobić, jest symbolem tego, qo 
najpiękniejsze. Nowa generacja aka- 
demieka studjuje normalnie, przecho 
dzi z kursu na kurs, kańczy w przepi- 
sanym okresie, bo wie, że społeczeń- 
stwo nie może czekać. Społeczeństwo 
potrzebuje świeżego zastrzyku, sił mło 
dych, niezepsutych wyziewami życia 
partyjnego. sara w moral- 
ności pracy i poczuciu nowego ładu 
społecznego, opartego na powszechnej 
solidarności. Akademik musi wkro- 
czyć do społeczeństwa, nieobarczony 
balastem przeżytych doktryn, ale do- 
brze przygotowany do celowej pracy 
w swoim zawodzie i świadomego wy- 
siłku w kierunku naprawy społeczeń- 
stwa. Nie może wkroczyć, jako bez- 
silna jednostka, ale w zorganizowanej 
i jednolitej całości. 

Teren akademieki musi się przy- 

Czem były i czem będą 
„Historja czasów najnowszych” 

we wskrzeszonym uniwersytecie wi 
leńskim zaczyna się mniej więcej od 
jesieni roku 1927, kiedy potrochę za- 
częło fermentować i burzyć się plemię 
akademickie w coraz bardziej masowy 
i coraz bardziej akademicki sposób. 

  

  

        

  

   

  

Tradycje „,Smoka*, nowiczańskiej 
„Bandy* i jej płodu Żywej Gazetki, 
odwiecznej Szopki i nowowyklutej 
Sekcji Twórczości Oryginalnej Koła 
Polonistów musiały wreszcie dać ja- 
kiś szłachetny stop, aljaż twórczych 
myśli i gestów ludu żakowskiego, mu- 
siały skrystalizować nowe pojęcie, dla 
ówczesnych warunków wprost rewe- 
lacyjne, dziś niemał komunał: pojęcie 
Rzeczypospolitej Akademickiej. Naj: 
piękniejsze Państwo w Państwie. re- 
publika młodości i radości, której kon- 

zapisaną w sercach wszyst- 
kich jest nieśmiertelna oda do mło- 
dości, najbardziej entuzjastyczne od- 
krycie przysłowionej Ameryki: bo 
przecie powiedziało się tylko słowami 
to, o czem myśleli i wiedzieli wszyscy, 
łub prawie wszyscy. Dziś ,„„Rzeczpo- 
spolita Akademicka, dobro tej Rze- 
<zypospolitej jest na ustach wszyst- 
kich leaderów i mężów sztandarowych 
każdego ze stronnictw i ugrupowań 
ideowych, walczących o rząd dusz na 
terenie wszystkich uczelni wyższych 
w Polsce, powielokroć nadużywane i 
profanowane przez narodowe i bogo- 
ojczyźniane ekspozytury starszego en- 
dectwa, że już czas najwyższy pomy- 
śleć o przywróceniu tym  pojęciom 
dawnego błasku i znaczenia. 

Dziś, u progu nowego i pomimo 
mnóstwo przeciwności, dobrze zapo- 
wiadającego się roku akademiekiego, 
nie wadziłoby przypomnieć „zielone 
latać budowy fundamentów pod 
gmach — jeszcze nie domu akademic- 
kiego na Górze Bouffałowej, — lecz 
pod stokreć ważniejszy gmach pań- 
stwa młodego i twórczego pokolenia. 
które musi przecie wkońcu dojść do 
głosu, zluzować swych rodziców i 
starszych braci w wyścigu o potężną 
Polskę. 

Walnie przysłużyły się tej sprawie 

  

  

gotować dobrze do roli, którą za kilka 
lat ludzie z tego terenu mają pełnić. 
Musi wykształcić uspołecznionego о- 
bywatela i dobrego fachowca w ,,Ko- 
łach Naukowych. Dać mu poczucie 
wspólnych cełów, świadomość potrze- 
by solidarnego wysiłku wszystkich za- 

  

  

  

wodów w „Bratniej Pomocy”. W or- 
ganizacjach ideowych mu być 
zwalczane kryterja partyjnicze. żeby 
akademik nie wychodził z nich z bi- 
gosem kiępskich hasełek, ale z mocną 
i rozumną postawą wobec wszystkich 
zagadnień doby. Zgrupowane przy 
Bratniej Pomocy* instytucje współ- 

cia kulturalnego — Czwartki Aka- 
demickie, Chór, Koło Muzyczne, Szop- 
ki, Żywa Gazetka mają rozwijać po- 
ziom intelektualny w swoich dziedzi- 
nach, bo tylko wysoki poziom kultury 
umysłowej pozwoli najlepiej wykony- 
wać zawód. 

Ale, żeby te wszystkie wysiłki nie 
poszły na marne, nie rozproszyły tylko 
dobrych chęci i energji: inicjatorów, 
musi być cement, spajający całą 
strukturę życia akademickiego nie od 
góry, jak poszczególne zarządy, ale od 
dołu, w masie. Musi powstać organi- 
zacja budząca entuzjazm i twórczą 
wolę na wszystkich odcinkach pracy 
akademickiej, organizacja, która bę- 
dzie oficjalnym organem państwa 
akademickiego i zarazem najlepszym 
wyrazem czynnego stosunku społecz- 
ności do tego państwa. 

Pragniemy. żądamy, czekamy! 

S. J. 

Czwartki Akademickie. 
Czwartki Akademickie, i o nich wlaš- 
nie chcę wspomnieć, o nich i o ich 
pierwszym zasłużonym dobrze propa- 
gatorze, dziś zdala od nas będącym, 
Antku Bohdziewiczu, ówczesnym kic- 
rowniku sekcji kulturalno-oświato- 
wej. 

Dobrze pamiętam pierwszy czwa”- 
tek, który się odbył w zatłoczonej sali 
„Ogniska* na Wielkiej. Kogo tam i 
czego nie było! Wszyscy twórcy i wy- 
twórcy U. S. B. dali na tę uroczystość 
co kto miał najlepszego. Muzyka, 
śpiew, wiersze Sekcji Tw. Oryg., hu- 
mor Żywej Gazetki i wielka mowa Boh 
dziewicza o Rzeczypospolitej Akade- 
miekiej, która potrafiła rozpętać na- 
stępnie zażarte dyskusje i dopomogła 
w dużej mierze do wprowadzenia no- 
wego „kursu* w polityce i rozwoju 

ideologji akademickiej. 
Po pierwszym, uroczyście repre- 

zentacyjnym posypały się następne 
czwartki jak z roga obfitości: Żywa 
Gazetka, Koncert, występ poetów. ze 
Sto, czwartki dyskusyjne (o korpora- 
cjach, o kołach naukowych i t. p.), 
czwartek AZS-u, regularnie co tydzień 
sala Ogniska lub aula Śniadeckich w 
Uniwersytecie rozbrzmiewały gwarem 
tłumnie.uczęszczających na bezpłatne 
najczęściej imprezy czwartkowe stu- 
dentów. 

Dawały one dużo: były terenem. 
gdzie w rzeczowej i przeważnie na wy- 
sokim poziomie stojącej dyskusji 
kształtowały i ścierały się poglądy na 
najbardziej żywotne zagadnienia ży- 
cia akademickiego, zaznajamiały wza- 
jemnie słuchaczów różnych wydzia- 
łów, pozwalały wygrzebywać organi- 
zatorom ukryte talenty, nowe siły i 
tęgie głowy. Satyra reprezentowana 
przez Żywą Gazetkę pastwiła się nad 
nietowarzyskim i stroniącym od życia 
towarzyskiego i koleżeńskiego, „,dzi- 
kim*, dobrodusznie wyszydzała sła- 
bostki p. p. profesorów  ostrzegala 
łatwowiernych młodzieńców przed 
matrymonjalnemi zakusami koleżanek 
z humanistyki. AZS werbował tu so- 
bie wioślarzy, bokserów i narciarzy i 
o dziwo, nie argumentem pięści, lecz 

      

  

   

lotnem słowem, Chór akademicki miał 

możność głośno świadczyć o swej eg- - 
zystencji. 

Niezawsze jednak było gwarno i 
rojno na czwartkach. Przeżywały one 
nieraz swoje kryzysy, nieraz sale świe- 
ciły pustkami mimo frapujących pla- 
katów a nawet niezawsze Żywa Gazet- 
ka, trybuna śmiechu i humoru, miała 
powodzenie. Bywało różnie, bo też i 
nie w jednakowej mierze w ciągu tych 
czterech lat odpowiadały one włożo- 
nym na siebie zadaniom. Bardzo szczę- 
śliwą inowacją następnego roku b 
Wesoła Imarykułacja, uroczyste i pr. 
gramowo-wesołe doroczne przyj 
wanie do Rodziny Akademickiej no- 
wego narybku, junjorów i junjorek z 
pierwszego roku. Dziś, gdy się zbliża 
termin czwartej już zkolei uroczyste 
ci tego typu, z dumą już możemy 

  

     

   

  

  

   

  

ię 
obejrzeć za siebie na dorobek lat ubie- 
głych: jest tego trochę! Ale też i z uf. 
nością możemy spojrzeć przed siebie: 
mamy jeszcze dużo do zrobienia i ż 
pewnością zrobimy; musimy podźwig- 
nąć z chwilowej dekadencji czwartki 
i zrobić z nich soczewkę skupiaj 
jak najbujniejsze, jak najintensyw- 
niejsze życie umy kiem towarzyskie i 
ideowe akademików, w idomy znak 
istnienia wielkiej Rodziny Akademie- 
kiej, wiecznie młodej i wiecznie czyn- 
nej. 

Czwartki akademickie w roku bie- 
żącym mają stać się wytwórnią nowe- 
go typu akademika, reprezentacji aka- 
demika wileńskiego, mają stać się fil- 
trem dla twórczej myśli i dla nowych 
form, obecnie budującej się potężnej 
Republiki Akademiekiej w Wilnie. 

Thor. 

   1 

  

Zebranie inauguracyjne 
„Legjonu Młodych". 

„Legjon Młodych* Akad. Związek Pracy 
dla Państwa, otworzy nowy rok akademicki 
na zebraniu inauguracyjnem w sali V Gma- 
chu Głównego U. $. B. w sobotę d. 24 b. m. 
o godzinie 19-ej. * 

Program wypelnią dwa refera 
fana Jedrychowskiego p. t. „Trzecia strona 

barykady* zawierający sprecyzowanie sto- 
sunku Legjonu do współczesnych zagadnień 
gospodarczych, społecznych i ustrojowych, 
oraz referat kol. Teodora Bujnickiego p. t. 
„Polityka akademicka* o ustroju i treści ży- 
cia akademickiego. 

Dyskusja nie jest przewidywana ze wzgle- 
du na charakter zebrania oraz na objęcie. 
tematami referatów całokształtu zagadnień, 
który nie stanowi nigdy dobrego punktu wyj- 
ścia do systematycznej wymiany zdań. Te- 
maty referatów będą rozwijane i opracowy- 

wane w ciągu roku na szeregu zebrań dysku- 
syjnych „Legjonu Młodych*. 

inauguracja Koła Prawników 
studentów U. S.B. | 

Odbyła się w Sali iadeckich U. $. В. 

dnia 19 b. m. Przewodniczył kol. mg. Je 

Wiśniewski, prezes Rady Nadzorczej „Koła. 
W prezydjum zasiedli m. in. prof, dziekan 
Stefan Ehrenkreutz i kurator „Koła* prof. 
Komarnicki. Przemówienia powitalne wygło- 
sili kol. Szacki w imieniu Zrzeszenia Kół Nau 
kowych i kol. Wolski w imieniu Bratniej Po- 
mocy. P. Dziekan Ehrenkreutz wygłosił b. 
rzeczową prelekcię o studjach prawniczyca 
pełną wskazań praktycznych. Następnie kol. 
mg. Henryk Dembiński w obszernym prze- 
mówieniu zobrazował rozwój „Koła Prawni 

ków* podkreślił okresy zarządów kol. Świe- 
cickiego i Wiśniewskiego, etapy budowania 
podstaw organizacyj i obecny okres normal- 
nej, codziennej pracy, oraz rolę, którą „Ko- 
ło Prawników* odgrywało i. zawsze będzie 
odgrywać w życiu akademickiem, stając się 
kuźnią nowych form struktualnych. Inaugurca 
cja (zakończona b. miłą herbatką towarzyską 
w „Ognisku*) dowodzi wiełkiej prężności 
„Kola“, kroczenia po drogach istotnie rzetel- 
nej i wszechstronnie twórczej pracy naukowo 
zawodowej na terenie akademickim. 

Weksel bez pokrycia „Mło- 
dzieży Wszechpolskiej". 
Nieodpowiedzialność kierowników „„Mło- 

dzieży Wszechpolskiej“ kaz im popełnić 
rzecz, której nie możemy okre: inaczej, jak 
„wybryk*. W ulotkach rozrzucanych przed 
zebraniem informacyjnem tej organizacji, na- 
wiązano do zagadnień, stanowiących punkt 
centralny niedomagań współczesnego świata, 

do kryzysu kapitalizmu. Spodziewałiśmy się, 
że partyjni prowodyrzy zdają sobie sprawę, 
iż stawiając pytanie obchodzące wszystkich 
nie wolno na nie nieodpowiedzieć, jeśli się 
je traktuje, jako lep, przyciągający zwolenni 

  

: kol. Ste- 

  

  

  

    

     

          

   

  

mo- . 

  

“mickiej, Wesoła Immatrykulacja t. j. pr 

    ków. Byliśmy przekonani, że choć słówkiem 
zdradzą swój tajemniczy pogląd na kr 5 
form gospodarczych i utrojowych. Nic z te- 

w referacie ideologicznym, 

    

bawił się w historję ruchu, odpowiednio pre- 
Prze- parując ją zwykłą metodą przemilczeń. 

mówienie jego dowodzi absolu 
wienia ideowego i bezradno 

j” wobec w: 4 - 
dnień. Również przemówienie 

Ochockiego pieniło się jedynie od zło- 
ń z powodu utraty stanowiska wsku- 

jiązania „Związku Narodowego". Po. 
nieważ solą w oku tkwią kol. Ochockiemu 
koła naukowe, rozwijające się wspaniale, 
Pregnałby oprzeć życie akademickie na ko- 
łach prowincjor ch (pełni tam sam szer 

  

   

    

   

Wszech połsk 
cych się za 
kol. 

        

      

     
   

  

      
honorowych funkcyj) jednem słowem wskrze   
sić żywego nieboszczyka. 

W dyskusji kol. kol. Klukowsi 
Jędrychow dowiedli: 1) 
szów tkwiących w historji ru 
nej strony rzekomo świetnej reprezenia 
młodzieży akademickiej na terenie mi 
rodowym, 3) absolutnej próżni ideol 

       

   

      

organizacji, 4) destrukcyjnego stosunku do 
budowy ia akademickiego. 

Żałujemy bardzo, że kol, Kownackiemu, 
zreszią zapewne przez brak wyrobienia pr 
n go, „wypsnęło* się powiedzenie kw 
fikujące okólnik ministerjalny, jako środek 
nielegalny które zmusiło kuratora prof. Wró- 
blewskiego do rozwiązania zebrania. 

W gruncie rzeczy wszechpolacy są nawet 
zadowoleni z takiego obrotu sprawy. To poz- 

    
  

    

woliło im uniknąć dania odpowiedzi na za- 
rzuty, zdeklarowania się w stosunku do wszy- 

    

stkich zagad 
Ale r że młodzież akademicka nie 

da się obałamucić wodnistemi frazesami. 

Wesoła 'immatrykulacja. 
Doroczne święto Rzeczypospolitej Aka 

    

    

cie nowostępujących do rodzin 

kiej odbędzie się we czwartek 

li Śniad. ch U. S. B. o godzini 

akademic- 

b: m. w Sa- 

    

     20-ej (punk 
tualnie ze względu na transmisję radjown). 
Program rozpada się na: Część I. Informacyj. 

na. Przemówienie Prezesa Bratniej Pomocy 

kol. Henryka Dembińskiego na temat ży: 

akademickiego. Il. Obrzędowa. Uroc 

sty ceremonjał przyjęcia janjorów do Rzeczs- 

pospolitej Akademickiej. Część III. W „Oy- 

nisku Akademickiem* Żywa Gazetka, oficjal- 

ny. organ humoru studenckiego — Wypisy 

dla najmłodszych pod redakcją Małego Sło- 

nia (kol, Jurka Zagórskiego). - 

Immatrykulacja jest świętem wszystkich 

akademików. Nikogo nie może brakować. 
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Reperacje 

maszyn rolniczych 
siewników, tryerów, młocarń, kieratów, 
oraz motorów wszelk. rodzaju i trak- 
torów dokonywa Zakład Reperacyjny 

przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
w Wilnie. 7025 

  

    
    

  

  

        

-deschini nie przywiezie do Rzymu 

Projekt podatku od bagażu 
ręcznego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Jak słychać wśród szeregu projek: 
tów zmierzających do zwiększenia 
funduszu Naczelnego Komitetu do 
Spraw Bezrobocia ma znajdować się 
również projekt wprowadzenia spec- 
jalnej opłaty dla bezrobotnych od rę- 
cznego bagażu kolejowego, przewożo- 
nego przez podróżnych w wagonach. 
Projekt ten przewiduje opłatę w wyso- 
kości 10 gr. od sztuki bagażu. 

  

Możliwość zerwania między 
Watykanem a Hiszpanią. 
CITTA DEL VATICANO, 21. 10. (Pat). — 

    
    

      

ch kołach z niepokojem śledzą 
"ki antyreligijnej w Hiszpanji. 

Przewiduje się m powtórzenia pre- 

  

cedensu meksykańskiego, kiedy kościół od- 
wołał się do opinji świata w sprawie prze- 

śladowań katolików w Meksyku. 
Możliwa jest nawet encyklika papieska 

na temat prześladowań. 
O ile stosunki dotychczasowe nie ulegną 

zmianie i o ile nuncjusz apostolski mgr. To- 
zapew- 

nień, uważanych za dostateczne, nie uiega 
, że nastąpi zerwanie stosunków 

dyplomaytcznych pomiędzy Citta del Vati- 
cano i Madrytem. 

W kołach dochowieństwa zakonnego hi- 
szpańskiego w Rzymie panuje przygnębienie 
i obawa o dalsze następstwa polityki obec- 
nego rządu republikańskiego. 

    

Radykalna reforma. 

MADRYT, 21. 10. (Pat). Minister 

pracy odczytał na wczorajszem posie- 
dzeniu projekt ustawy, przyznającej 
robotnikom prawo wgłądu w admi- 

    

nistrację przedsiębiorstw, w których 
są zatrudnieni. 

W  przedsiębiorstwach, zatrudnia- 
jących zgórą 50 osób, urzędnicy i ro- 
botnicy tworzyć mają komisje, które 
będą interwenjować w sprawach, do- 
tyczących ' administracji _ przedsię- 
biorstw. Projekt ten nie dotyczy roi- 
nictwa. 

Wspomniane komisje interwenjo- 
wać będą w ustalaniu cen, przeprowa- 
dzać kontrolę sankcyj dyscyplinar- 
nych, rozpatrywać kwestję ewentual- 
nego podwyższenia zarobków oraz u- 
działu robotników w zyskach, wresz- 
cie będą miały „prawo „wglądania w 
sprawy bilansu i rachunkowości. 

Projekt ustawy o ochronie 
republiki hiszpańskiej. 

MADRYT, 21. (Pat). Kortezy 
przyjęły wczoraj jednomyślnie z wy- 
jątkiem 5 głosów projekt ustawy 0 o- 
chronie republiki. Projekt ten prze- 
widuje między innemi ściganie ak- 

Polacy ryscy zostali pozbawieni jedynego 
kapłana. 

RYGA, 21. 10. (Tel. wł.) Na mocy rozpo- 
rządzenia kurji biskupiej został wysłany na 
czas nieograniczony do Powsinia  wpobliżu 

granicy sowieckiej jedyny kapłan Polak w 
Rydze ks. Stryczko. 

  

Włoski 
w Magistracie 

strajk | 
m. Warszawy. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawn). 

Wobec niewypłacenia dotychczas przez 
magistrat warszawski zaległych pensyj urzęd 
nikom magistratu postanowili oni z dniem 

dzisiejszym rozpocząć włoski strajk. Stawią 
się w biurach jednak nie będą pracowali. 

  

„Miły” ptaszek z 
BUDAPESZT, 21. 10. (Pat). — Wedle 0ś- 

wiadczenia policji w sprawie Matouschki, 
był on w czasie przewrotu komunistycznego 
na Węgrzech detektywem i pozostawał w łą- 
czności z osławionym terrorystą Schoenem, 
później powieszonym. 

Matouschka pozostawał również w ścis- 
„ym kontakcie z komisarzem dla spraw woj- 
skowych Wagą, pracując jednocześnie jako 
wywiadowea wojskowy. Wiele osób, które 
zgłaszały się do policji, zeznało, że były one 

Wielka burza 
RYGA, 21.10. (Pat). — Nad terytorjum 

Łotwy, w szczególności nad południową czę- 
ścią Kurłandji, szaleje burza. Wyrządzone 
szkody na linjach telefonicznych i telegrafi- 
cznych są bardzo znaczne. 

tego Matouschki. 
w owym czasie dożkliwie bite przez siepa- 
czy Matouschki. Matouschka przewieziony 
będzie do miejsca katastrofy pod Bia Tor- 
bagy celem przeprowadzenia na miejscu wiz- 
ji lokalnej. 

Polieji udało się stwierdzić na podstawie 
wiadomości, pochodzących z miarodajnych 
źródeł, że Matouschka w roku 1919 zorgani- 
zował w Csantaver bandę rozbójniezą, któ- 
ra grabiła okolicę. 

nad Łotwą. 
W Libawie na szeregu domów zostały 

zerwane dachy. Kilka kutrów rybackich, któ 
re wyszły na morze na połów ryb, dotych- 
czas nie wróciło, Zachodzi poważna obawa, 
że uległy one katastrofie, a załoga zginęła. 

pienie 

Nr. 244 (2186) _ 

tów wrogich republice, kary za pod- 
żeganie wojska do nieposłuszeństwa, 
za propagowanie fałszywych wiadv- 
mości, za propagowanie nastroju mo- 
narchistycznego, za używanie emble- 
matów monarchistycznych, za wywo- 
ływanie strajku, bez zawiadomienia o 
nim na 8 dni naprzód. Naruszającym 
powyższe postanowienia grozi między 
innemi kara wygnania i zawieszenia 
w czynnościach na okres, nie przewyż- 
szający okresu ustawy. 

W odpowiedzi Zarządowi 
Tow. Ś-ga Kazimierza. 

Zarząd Nr. 

„Slowa“ 

      

T-wa Šw. Kazimie 239 

wydrukował notatkę, zawierającą 

artykule „Droga Boga i Cnoty*, za- 

mieszczonym w .,/Kurjerze Wileńskim* 

8 października r. b, 

Notatka ta proponuje 

osób, miejsc, dat i t. p., 

że teza artykułu jes 

ach I 

  

uwagi o     

z dnia 

faktów: 

ych do- 

a mia- 

podanie 

stanowią 

słuszn        wody 

     va Kazimie- 

rza na prowincji prowadzi się istotnie pra- 

cę, k oddziela ludność litews od współ 

para słowiańskich niechę- 

cią i nieufnością. 

e, że w oddz 

     
narodowości 

Społeczeństwu polskiemu w Wileńszczy- 

źnie znane są — niestety — aż nadto do- 

brze w każdej okolicy szerzące 

wzmiankowaną tendencję: kulturalnego odo- 

sobnienia Litwinów. Przypuszczamy, że i 

„władzom nadzorczym* nie 

gorzej. Artykuł „Kurjera Wileńskiego, e 

y chodzi, nie był więc dla nikogo rewe- 

„ Tak wyglądają le sprawy, postawione 

szczerze. 

Natomiast wymienianie dat i osób mo- 

głoby słusznie wystą- 

przeciwko określonym osobom lub 

za chęć specjalnego zwrócenia uwagi na te 

osoby, 

   

znane są one 

   

być 

  

poczytywane za 

osoby. 

Chodziło nie o le czy inne osoby lecz o 

przelanie światła na moralne oblicze pewnej 

społecznej pracy, jaka się prowadzi od wielu 

lat na oczach całego społeczeństwa, które 

widzi i ocenia postępy tej pracy. Natomiast 

nie jest zadaniem publicystyki przeprowa- 

dzanie jakiegoś „postępowania dowodowe- 

go. Publicysta porusza i omawia zagadnie- 

nia na podstawie przesłanek których mu do- 

starcza. jego obserwacja. Fakty i osoby nie 

są istotnym przedmiotem jego uwag, lecz 

tylko ilustracją lub charakterystyką pewnej 

ogólnej tezy. 

Nie szukamy zresztą winnych wobec ko- 

deksów karnych i nie jest naszą intencją 

wszczynanie spraw sądowych, czy politycz- 

nych. Nie chcemy też bynajmniej przesą- 

dzać czy i ewent. w jakim stopniu działał- 

ność poszczególnych oddziałów Tow. Św. Ka- 

zimierza odpowiada celom i intencjom Za- 

rządu tego Towarzystwa, ponoszącego jed- 

nak za nie odpowiedzialność. 

Jedynie i wyłącznie strona społeczna: ety- 

ki chrześcijańskiej i dobrych stosunków są- 

siedzkich współobywateli pobudziła do u- 

wag, nakreślonych w artykule „Droga Boga 

i Cnoly“, A. C. 

Siły zbrojne Japonji. 
Armja lądowa. — Flota. 

Japonja zarządziła częściową mobilizację 
swej floty wobec zaostrzenia się sytuacji na 
terenie zatargu o Mandżurję. Na horyzoncie 
wschodnim ukazuje się cień potęgi  zbroj- 
nej Stanów Zjednoczonych, które, jako za- 
interesowane w wyniku okupacji Mandżucji 
przez Japonję, wysłały już awangardę swych 
sił zbrojnych na morzu do portu w Szang- 
haju. 

Stała armja lądowa japońska składa się 
z 17 dywizyj, 4 brygad kawalerji, 2 pułków 
artylerji górskiej, 8 pułków artylerji polo- 
wej. Dywizja na stopie bojowej liczy 18.700 
żołnierzy i oficerów, 4.800 koni, 36 dział. 
Na stopie pokojowej liczy armja japońska 
(1930 r.( 15.340 oficerów «i 195.540 żołnie- 
rzy. 

Budżet wojskowy na r. 
sił sumę 225.256.000 jenów. 

Wybrzeża Japonji podzielone są na trzy 
okręgi morskie z głównemi portami wojen- 
nemi: Yokosuka, Kure i Sasebo. 

Flota wojenna Japonji została, o ile cho- 
dzi o wielkie jednostki bojowe, nieco zmniej 
szona, zgodnie z układem morskim, podpi- 
sanym w Wa: ngtonie. Tonaż wielkich о- 
KI bojowych został określony cyfrą 
315.000 tonn. 

Na całość floty wojennej japońskiej skła- 
dają się (1930 r.): 10 pancerników, 7 krzy- 
żowców bojowych, 32 krzyżowce mniej- 
sze, 3 awjomatki, 2 kanonierki, 106 torpe- 
dowców, 65 łodzi podwodnych. Załogi okrę- 
tów wojennych wraz z oficerami i służbą 
techniczną liczą 85.000 ludzi. Or. 

    

1929—30 wyno- 

   

  

„Pisarz i jego praca". 
Odczyt Jana Parandowskiego w klubie Związku Literatów. 

Tajemnica twórczości 
twórczości, która „nie jest obojętna na 
wdzięk i piękno stylu, to jedno z licz- 
nych zagadnień niepokojących t. zw. 
szerszy ogół. Do najfałszywszych nie- 
rzadko pojęć o niej wpadają często 
różne dziwaczne wieści o tem, jak ten 
i ów literat pracuje, jakich dziwac:- 
nych niejednokrotnie używa przytem 
akcesorjów. jako . warunków mniej 
więcej swobodnej pracy etc. Oto pi- 
sarz, jeden z pierwszych wśród obec 
nego pokolenia literatów, subtelny i 
wnikliwy, znakomity krytyk, essaista. 
gdy badacz innych indywidualności 
twórczych, to również oryginalny 
twórca. Jego monografje to nie tak 
częste inwentaryzacje żywotów pisa- 
rzy, ale pewien szczególny rodzaj огу- 

ginalnej twórczości, zawierający głę- 
bokie, a autorowi tylko, właściwe 
spojrzenie na ducha ich przedmiotu. 
Dlatego też to co mówił miało charak- 
ter nietylko objektywnego spojrzenia 
na całokształt kwestji, ale i subjek- 
tywne dane, jakby częściową spowiedź 
o własnych trudach i bólach, nieod- 
łącznych atrybutach zawodu  pisar- 
skiego. 

  

      
  

: ! olbrzymie i nieslycha- 
žais а 

pisarskiej, | 

   

nie różnorodne. Poczynając od żałos- 
nej higjeny samej pracy, w niezmie- 
nianej przez wiele godzin często, po- 
zycji przy biurku i niewłaściwem od- 
žywianiu, až do rzeczy tak wewnętrz- 
nych, jak ów straszliwy opór tworzy- 
rzywa, który niejeden wielki nawet 
twórca musi pokonać zanim osiągnie 
pożądany wyraz. 

Jak nie do wiary wydają się prze- 
ciętnemu laikowi zwierzenia pisarzy 
o tych trudach, jak wielu ludziom wv- 
daje się zawód literata czemś zgoła 
lekkiem. Sądzą oni według lekkości i 
prostoty danych dzieł. Ale już my, 
nawet skromni rzemieślnicy pióra, 
dziennikarze, jako i tegoż odczytu 
sprawozdawca, wiemy, że te właśnie 
najprostsze i najłatwiej czytane rze- 
czy, są właśnie przeważnie w najcięż- 
szym napisane trudzie myślowym. 
Każde dzieło, które przeżyło wieki, 
wyszło z twardego mozołu. 

Poczynając od pomysłu, który nie- 
raz długie lata przetwarzał się w u- 
myśle twórcy (Conrad — 20 lat nosił 
pomysł „Nostroma*) przez opracowa- 
nie najdrobniejszych szczegółów dzie - 
ła - kiedy często dła jednej metafo- 

całe A przeprowadza 

  

studja — aż do największego może 
trudu — poszukiwania własnego naj- 
trafniejszego dla tej czy innej myšli--- 
wyrazu, wszystko połączone jest z naj- 
głębszym, najzachłanniejszym mozo- 
łem. 

Najzachtanniejszym. Porywają- 
cym pisarza bez reszty. Dwa lata pra- 
cy Conrada nad , „Nostromem*, to 9- 
kres jego całkowitej nieobecności du- 
need, w domu, którego ciałem na 

krok nie opuszczał. Duchem był cią- 
gle w południowo amerykańskiej re- 
publice Costaguana, w mieście Sulaco. 
Po „powrocie* stamłąd spostrzegł z 

zadowoleniem, że w domu wszystka 
przechodziło podczas jego „nieobec- 
ności* pomyślnie, a synek mały sporo 
był podrósł... 

  

Pocóż, spyta się ktoś „z zewnątrz”, 
te trudy? Poco te studja tak wyczerpu- 
jące, te rozmowy, dyskusje z fachow- 
cami, ścisłymi specjalistami w jakimś 
dalekim od lieratury zawodzie, te po- 
szukiwania tak drobiazgowe, że nie 
ważając na setki podobizn Napole- 

ona na białym koniu, dzieł znakomi- 
tych malarzy, pisarz, gdyby mu to 
było potrzebne odnalazłby drobną roz- 
prawkę Masona o tem, że Napoleon 
używał właśnie czarnych andaluzyj- 
skich ogierów... Poco Turgieniew pi- 
sał wyczerpujące biografje wszyst- 
kich, nawet drugorzędnych swoich 
postaci, m. inn. np. także drobiazgo- 

wy dziennik takiego Bazarewa („Oj- 
cowie i dzieci”), choć te rzeczy pozo- 
stawały całkowicie poza powieścią i 
jako grube tomy nawet, potem ginęły. 
— Wszystko to dla „zdoby cia maximum 
prawdy, będącej pierwszym celem ka- 
żdego twórcy. 

A teraz —  jakto, sam trud, 
ktoś powie — a gdzież natchnienie? 
Niewątpliwie jest, choć rzadkie i przez 
samych twórców najczęściej negowa- 
ne, którzy całą swoją chwałę przypi- 
sują niemał zawsze — cierpliwości. 
Niema w tem nie pospolitego. Niezłom- 
ny opór, silna, potężna wola doprowa- 
dzenia swego zamiaru do skutku -- 
są same przez się darem 1 niezmiernie 
rzadkim. 

Ale jest i natchnienie. Są to, jak 
mówi prelegent, nagłe wydobycia się 
na wierzch tego, eo w nas tkwi. Są to 
czasem niby kataklizmy wyłaniające 
wyspy z wód oceanów. Jakaś myśl. 
niby błyskawica, jakieś wtargnięcie 
jakby z zewnątrz opanowujące nas i 
biorące w niewolę, a jednak ma się 
przy tem poczucie jakiejś niezmiernej 
wolności. Wywołuje to czasem i fi- 
zyczne skutki, jak słynne omdlenie 
Mickiewicza przy pisaniu „Improwi- 
zacji* w Dreznie. Natchnienie, to ja- 
kaś wielka, nieznana siła, której tru- 
dno się oprzeć. 

Zwierzenia pisarzy mają m. inn. 
jeden wspólny ton — wysiłku i udrę- 

  

ki. Słuchając ich mógłby ktoś powie- 
dzieć, że to są grymasy, ale są nie- 
zawodni świadkowie, którzy to po- 
twierdzają — to rękopisy. Nie tak nie 
świadczy o „niefrasobliwości** naszej 
kultury, jak brak u nas, a w najlep- 
szym razie, niewielka ilość ich zbie- 
raczy. Zazwyczaj są poniewierane, ni- 
szczone, gdy np. w takiej Anglji nic- 
jeden czek z podpisem B. Shaw'a jest 
ceniony znacznie wyżej, niż jego no- 
minalna wartość opiewa i zazwyczaj 
zanim dojdzie do banku, już jest spie- 
niężony po drodze przez amatora auto- 
grafu. 

Rękopis bowiem, to posiadacz naj- 
intymniejszych tajemnic twórczości je- 
go autora. On to przedewszystkiem 
mówi nam o trudzie swego twórcy, 
o wielkim jego wysiłku. Ileż to redak- 
cyj przechodziły Sonety Krymskie, 

czy nawet Pan Tadeusz! Ile rewelacyj- 
nych odkryć znalazłby czytelnik Po- 

piołów w ich rękopisie. 

Nieco o błaznach literatury. Tych 

jaskrawych wesołkach w pstrych szat- 
kach, skokach i piruetach wbiega ją- 
cych na arenę. W przeciwieństwie do 

nich jakże skromni są w swej orygi- 

nalności wielcy twórcy. Wystarczy im 
tylko własna myśl. Z uległością przyj- 
mują stare formy. Szczere rozważne 
słowo, prawda jest metą każdego ich 
zdania. 

A teraz pytanie: czy tylko same tro 

ski i bóle są udziałem twórcy. 

nie ma on i radości? ' 

Niewątpliwie cały ten wysiłek, aby 
to co się obrało za temat objaśnić 
swem własnem, osobistem słowem, ca- 
ła ta tułaczka po włóknach duszy ludz 
kiej, budzi rozkosz, ale wyraz jaki się 
temu chce dać, jaki się wreszcie z tej 
wędrówki wyniesie, rodzi się w okrut- 
nej udręce. Radości posłannictwa pi- 
sarza są daleko mniej uchwytne, A 
proces tworzenia, można porównać do 
aktu rodzenia, jak każdemu bowiem, 
rodzeniu towarzyszy mu ból. 

Cały ten bardzo piękny a jednocześ- 
nie gięboki i niezmiernie trafny psy- 
chologicznie essai, tem kończy p. Pa- 
randowski: 

czy 

„Nakoniec nie można nie wspom- 
nieć o ostatecznym celu tego wszyst- 
kiego, choć jednem zdaniem; niechże 
będzie to zdanie Conrada. 

„Zatrzymać na przeciąg jednego 
tchnienia — ręce trudniące się w 
przyziemnej pracy, zmusić ludzi wpa- 
trzonych we wasne cele, aby ujrzeli 

przez chwilę otaczający ich przepych 
kształtów i barw, światła i cienie — 
sprawić, że na mgnienie zatrzymają się 
aby spojrzeć, aby westchnąć, aby u- 
śmiechnąć się — oło cała nasza praw- 
da: chwila wizji, westchnienie i po- 
wrót do wiecznej ciszy... 
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WIEŚCIIOBRAZKIZK 
Szereg pożarów na prowincji. 

Wielka pożoga we wsi Małe Sołki. 

  

W dniu wczorajszym wybuchł wi 
war we wsi Małe Sołki (gm. trockiej). 

Ogień zniszczył kilka domów mieszk. 
mych i zabudowań gospodarskich, wyrzą 

jac ogółem strat na 40,000 zł. 
(W tymże dniu wybuchł pożar w kolonji 
Uciecha (gm. mejszagołskiej). Ogień znisz- 
czył dom mieszkainy oraz budynki gospodar 
skie, Straty — 4.000 zł. 

      

Trzeci z rzędu pożar miał miejsce w fol- 
warku Kosowo (gim. jaźnieńskiej) gdzie pa- 
stwą płomieni padły dwa domy mieszkalne 
wraz z zabudowaniami gospodarskiemi wy- 
rządzając strat na sumę 8.000 zł. We wszy 
stkieh trzech wypadkach pożary powstały 
naskutek nieostrożnego obchodzenia się z 
ogniem. (c). 

   

Napad rabunkowy. 
Mełanja Kolago mieszkanka wsi Janki, 

(gm. dokszyckiej) powiadomiła policję, że na 
szosie w odległości 15 kilometrów od Dok- 
szyc zaskoczyło jej drogę 4-ch nieznanych 
«sobników, którzy grożąc nożami zrabowali 

Okropna 
Mieszkaniec zaścianku Surmaczewo (| 

<lrujskiej) Józet Mileński został przygnie 

   
  

   

pudełko pudru, 2 bułki franeuskie oraz do- 
wód osobisty, poczem zbiegli w nieznanym 
kierunku. Policja zarządziła za opryszkami 
pościg. (e). 

śmierć. 
ny furą ze żwirem i zmarł wskutek udusze- 
nia się. 

i 

Oszmiana. 
Echa pokazu - jarmarku 

w Oszmianie. 

Stoisko lasów państwowych. 

Z pośród kiłku urządzonych 

działów na pokazi 
w dn. 10—11 b. m. 
Teresowanie zwie 
Nadleśnictwa Os 
jednej z obszernych sal w gmachu szkoły 

powszechnej. 

Takie stoisko mogłoby bez przesady zna- 
kiejś wiel krajowej wysta- 

„ daja możność sprezentowania stanu 

bogactwa i kultury poszczególnym regjonom 

leśnym. 

wietnie        
   

  

     

   
      

zostało podzielone, 
dania i zakre- 
ch w wspom- 

plapowo 
stanu po: 

sko 10 

łny obraz 
iłków lasów 

nianym leśnym reg, 
Drzewnictwo reprezentowało 82 rodzaje 

sortymentów wykonanych w mod hw s 

li 1:10. Widzieliśmy w tym czołow i 
le Nadleśnictwa przekroje w 
łunków drzew leśnych oraz 

łów, jak: bełki angielskie, sleepry, tymbry, 
podkłady kolejowe, słupy telegraficzne kra- 

jowe i zagraniczne, wyroby z dębu (klepki), 
©siki (gałanterja) i L. d 

Trzeba zwró uwagę modełe wspom- 
niane są nowością, po raz pierwszy zastoso- 

waną w Nadleśnictwie Oszmiańskiem. Posia- 

da je u siebie każdy gajowy i uczy się na 
nich poznawania warunków technieznych i 
wymiarów poszczególnych sortymentów. Dy- 
rektor Lasów Państwowych w Wiłnie po- 
lecił to samo zastosować we wszystkich po- 

dległych sobie nadleśnictwach. 

Nasiennictwo Dział ten zgromadził rzad- 
kie zbiory (osobiste p. nadleśniczego inż. 
Kuleszy) nasion drzew, krzewów i owoców 
leśnych w Polsce prezentując 60 gatunków 

liściastych 32 iglastych. Wślad zatem zwra- 
cała uwagę kolekc ek drze 

  

   

    

   

   

  

  

  

    

       

     

  

   

  

  

    

    

     

    
  

    

   

  

    

    

pokaz sposobów 
wienia skutków o i dobrego sadzenia, na 
siona sosny i świerku wielkiej szu rni    

8 zaopatruje w te galunki 
nietylko oszmia lecz i sąsiednie po- 

wiaty, wreszcie Iniki charakteryzujące gle- 
bę lasów oszmiańskich i szkodniki nasion 
leśnych. 

Łowiectwo, skupiające 85 różnych, 
"wspaniałych okazów zwierząt i ptaków sta- 

nowiło całego stoiska największą atrakcję. 

"Oglądaliśmy starego wiłka, mającego na 
grzbiecie wytarty płat skóry od skradzionych 

przez tę bestję owiec, o imponujących kłach 
dzika, z ptaków czarnego bociana, pardwy, 

bataljony, przepiórkę i t. d. 
Eksponaty tego działu wzmiankować nale 

Žy. są własnością wspomnianego nadlešni- 
<zego inż. Kuleszy. 

4.Ochrona. W kolejności wzrok prze- 
rzucamy na eksponaty ilustrujące dział t. 
zw. ochrony leśnej. Pokazano łam: 1) pry- 
mitywną broń i narzędzia, używane przez 
kłusowników leśnych, tych n aganych 
wrogów fauny leśnej 
dliwych w gospodarst 
walki z owadami, 4) 
15) jak tępić chrabąsz 
z grzybem osutką. 

5. Hodowla zwierząt futerkowych. Zgro- 
anadzone tu zostały materjały pouc. 

*przedewszystkiem o hodowli lisów i oka 
tych, rozmnożonych u nas drapieżników. 

6. Wytwórczość ludowa objęła wyroby 
ręczne gajowych z terenu nadleśnictwa 0sZ- 
miańskiego, a więc przedewszystkiem w za- 
kresie rzeźby drzewnej (prześliczne, i 
tywne lalki, pudełka, laski) dalej koszy 
stwo wreszcie ardaki myśliwskie, zap: 

ki „wiatrówki* i wiele ciekawych przedmio- 
tów, tak potrzebnych w życiu „leśnego czło- 

. Clou tego działu stanowiły narty 
deśne wyrobu gajowych, jako ważne uzupeł- 
nienie uniformu gajowego w czasie zimy. 
Narty te, to druga ciekawa inowacja na te- 
renie nadleśnictwa, która spotkała się z ogól 
ną pochwałą i spowodo dzenie Dy- 
rekcji lasów wprowadzenia jej w innych 
nadleśnictwach. 

Uzupełnieniem tego wspaniałego działu 
był niej zbiór dud pastuszych, naogół 
bardzo oryginalnych charakterystycznych dla 
oszmiańskiego regjonu. 

Dopełnieniem całości, 

WIEŚCI Z WÓJEW. 

państwowej, któ 
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„ Wreszi 6! walkę      

   
   

   

  

          

  

    

        

       

niezbędnem dla 

jentowania zwiedzających w zakresie bo- 

actw leśnych w regjonie, były materjały 

statystyczne, barwnie, precyzyjnie wykonane 

wykresy i tablice. 
Z tablic tych i wykresów dowiadujemy 

iż państwowe obsz w powiecie o0sz- 

ńskim obejmują 11.486, ia skupion 

w nadłeśnictwach: oszmiaf em, smorgoń- 

   

      

  

  

   
    

    

       

  

skiem i trabskiem.  Zalesienie procentowo 

przedstawa się, jak następuje: sosna 54,9    

  

   

  
  proc., świerk 27,3 proc., osika 7,6 proc., dąb 

6,9 proc., różne liściaste 3,3 proc. Cały ten 

teren pożytkuje ogółem 24.407,86 m* masy 
    

    

   
  

      

drzewnej. Wyręby leśne nie przekraczają 

rocznie 85 ha — wówczas gdy przeciętnie 

zalesia się 728 ha. 
Tu znów przypomnieć trzeba, iż tereny 

  

leśne Oszmiańs my z racji powojennej 

zmiany granie powiatu uległy ogromnemu 

skurczeniu, to co zaś zostało w obrębie po- 

wiału przedstawiało luż po wojnie obraz 

strasznego zniszczenia. Tem właśnie tłuma- 
czyć należy tempo i zakres prac w zakresie 

restauracji lasów Oszmiańszczyzny. 
Kończąc tę realację musimy podnieść zna- 

czny wysiłek i zasługę organizatorów stoiska 

z wybitnym leśnikiem i autorem 

licznych prac fachowych p. Nadleśniczym 

Oszmiańskim Tadeuszem Kuleszą na 

czele. 
Stoisko udekorowane zostało dywanami, 

artystycznie wykonanemi przez pż Annę Ku- 

leszankę. $. 
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Turmonty. 
Z kėlka amatorskiego kolejarzy- 

Praca tut. zespołu artystycznego kolejarzy 

jest godną podziwu, pomimo braku odpo- 

wiedniej sceny i lokału są urządzane przed- 
stawienia w sali dworca co miesiąc, co ko- 
sztuje dużego nakładu pracy i czasu, lecz 
wszystko pokonują czynni kolejarze Tur- 
montu aby tylko zdobyć choć parę groszy 
na budowę własnego domu. I trzeba przyz- 

nać rezultaty śą dobre gdyż publiczność Tur 
montu pozbawiona wszelkich rozrywek kul- 
turalnych gromadnie przybywa na wszyst- 

kie organizowane przez Ognisko imprezy. 

Nie zapominają oni też i o in potrze- 

bach, czego jest dowodem chociażby urzą- 
ch     

      

dzone przedstawienie w dniu 18 październi- 
ka, czysty dochód z którego w sumie 73 zł. 
przekazano na remont cmentarza paraijal- 
nego w Smołwach. Na przedstawieniu tem 
odegrano 2 aktową komedję Pobratymca z 

ż ycia górali „Zrękowiny u Druzgały*. Gra 
całego zespołu, w "osobach: p p. Sliwowej, 
Gołubeckiego, Rosołowicza, Straszyńskiego, 
Iicewiczówny, Kozłowskiego i Cybulskiego, 
budziła ogólny zachwyt to też po każdym 
akcie był huragan oklasków. 

Sztuka ta była wystawiona przez zespół 
trzykrotnie, między innemi i w Nowo-Świę 
cianach w dniu 3 października i za każdym 
razem cieszyła się wielkim powodzeniem. 

Obecnie jest w opracowaniu 3 aktowa 
komedja Bałuckiego „Radcy pana radcy*, 
czysty dochód z której ma być przeznaczo 
ny na pomoce bezrobotnym. ” 

Z pogranicza. 
Do Polski zbiegł komornik Sądu 

Okręgowego w Kownie. 
Wczoraj na terenie odcinka granicznego 

Łoździeje placówka K. O. P-u zatrzymała 
podejrzanego osobnika, który w sposób nie 
legalny przedostał się z Litwy do Polski. 
W toku pierwiastkowego dochodzenia przy- 
bysz z Łitwy oświadczył, że jest komorni- 
kiem przy Sądzie Okręgowym w Kownie 
nazywa się Gudrewiez. Do ucieczki zmu- 
szony był względami natury politycznej. 

Władze litewskie zwróciły się do grani- 
cznych władz polskich z żądaniem wydania 
zbiega. z 

    

Zuchwałe porwanie komendanta 
@Р 

Z pogranicza donoszą, iż w miasteczku 
Wietryna, położonym po stronie sowieckiej, 
przed dwoma dniami kilka uzbrojonych oso- 
bników porwało w nocy z mieszkania miej- 
scowego komendanta G. P. U. którego wy- 
wieziono w niewiadomym kierunku. 

Na wieść o zuchwałym tym zamachu, 
władze sowieckie wszczęły poszukiwania za 
sprawcami śmiałego porwania. 

NOWOGRÓDZKIEGO 

  

  

Mino Miejskie 
w 

Nowogródku 
Czarna gwardja 
  

  

4 Kino dźwiękowe 

Pogon 
w Nowogródku     Indyjski grobowiec 

Serja li-ga. — WKBÓTCE: NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN     

Katastrofa samochodowa koło Lidy. 
W dniu wezorajszym wyruszył z Lidy 

«autobus z 12 pasażerami. Na 4 kilometrze 
«wd Lidy, na szosie Lida—Bielica, dopędziła 
30 taksówka lidzkiej kasy chorych, prowa- 

dzona przez kierowcę Bielejewskiego Anto- 
niego. W taksówee jechał lekarz dr. Jastrzęh 
ski. Podczas mijania taksówka uderzyła tyl- 
"nem kołem w przednie koło autobusu, który 

wywrócił się do rowu. Wszyscy pasażerowie 

doznali ogólnego potłuczenia. Trzech dozna- 
ło obrażeń poważniejszych, a mianowicie: 
Maciukiewieczówna Emiija z gm.  wsiełub- 
skiei doznał złamania obojczyka, Bukatko 
Leon z Bielicy skałeczenia prawej ręki, zaś 
Kaczan Józef — ogólnych poważnych obra- 
Zen. 

Autobus ma rozbitą lewą Ścianę, 
mane drzwi i zniszczoną karoserję. 

poła- 

  

Silne lotnictwo to potega Państwa! 

i: NPEILTTIT PAT STD RETRO PETA STEP A 

  

K U 

RAJU. 
Lida. 

Z Rady Miejskiej. 
W sobotę wieczorem odbyło się posie- 

dzenie rady miejskiej m. Lidy, na którem 

nie jęto sprawozdania budżetowego za 

= ze wzgłędu na niedokładno 

komisja 
        

   

  

jakie rewizyjna stwierdz pr 

sprawdzaniu ksiąg i r chunkowości Spra- 

wozdanie zostanie przyjęte po dokonaniu 
  

któ- uzgodnienia na następnem posiedzeniu, 

re odbędzie się przed 1 listopada. Budże 

rok 1930/31 wykazuje poważne przekrocz: 

nia poszczególnych pozycyj i zamyka się de- 

ficytem. 
Ze sprawozdania złożonego następnie 

przez burmistrza p. Zadurskiego wynika, że 
ły w ciągu ostat- 

nich trz zię poczynionym 

oszczędnościom, w stosunku do 

powyższego stanu rzeczy poprawę. Kasa miej 

         

    

gospod 

  

   miesię: 

      

ska, która od wielu miesięcy nie notowała 

dziennego pokrycia wydatków, w dniu 16 

października pokryła się. W okresie tym u- 

legło redukcji w magistracie dwóch urzęd- 

ników, na czem zaoszczędzono 1.900 złotych. 

Obecnie magistrat zatrudnia 21 osób. W bud- 

żecie nastąpiło szereg skreśleń i kompresyj. 

Otwarcie nowej strzelnicy. 
Onegdaj odbyła się w Lidzie uroczystość 

otwarcia nowej strzelnicy małokalibrowej, 

zbudowanej wysiłkiem kolejowego przyspo- 

sobienia wojskowego. W uroczystości wzięło 

udział wielu przedstawicieli władz i Ś 

sportowego. Po otwarciu strzelnicy od! 

się zawody strzeleckie, do których sta 

98 zawodników, reprezentujących 14 zespo- 

łów, z czego 9 pozamiejscowych. Pierwsze 

miejsce zdobył zespół z Grodna, uzysku- 

jąc 543 p. na 700 możliwych, 2-gie — Brześć 

n/Bugiem 519p., trzecie — Lida I 516 p. 

4-1e — Wołkowysk 511 p., piąte — Lida II 

470 p., szóste — Wilno 468 p. i t. @. 

    

      

  
  

    

    
     

W ach indywidualnych pierwsze 

miejsce а! Jugielewicz z Wołkowyska, u- 

zyskując 91 p. na 100 możliw. h, drugie — 
   Chojecki z Nowoświęcian 87 p. i trzecie Sa- 

wieki z Grodna 84 punkty. 

Szlachetne wysiłki P. K. S-u (Poli- 

cyjnego Klubu Sportowego) w Lidzie. 
O chwili przybycia do Lidy na stano- 

wisko kierownika komisarjatu P. P. pod- 
komisarza Kobelskiego Bolesława powstał na 

nogi Policyjny Klub Sportowy.  Podkomi- 

sarz Kobelski zawołany sportowiec wziął się 

energicznie do pracy. Przemówił do su- 

mienia swoim podkomendnym wskazując 

im dobre strony jakie daje sport i zaczęła 

się robota. Wyniki tej pracy mieliśmy moż- 

ność w krótkim czasie oglądać. Rozegrano 

szereg najrozmaitszych zawodów z klubami 

miejscowemi jak i obcemi osiągając niezłe 

wyniki. Dziś klub ten dzięki intensywnej 

pracy jego kierownika podkomisarza Kobel- 

skiego stoi na wysokości zadania i bodajże 

przoduje wszystkim miejscowym klubom 

sportowym stąrym weteranom. 
W składzie swym posada 

sze siły sportowe z tut. rejonu, a Wyposa- 

żenie w przyrządy sportowe jak i ubiory 

dzięki ofiarności funkcjonarjuszy P. P. z 

Lidy jest już dziś doskonałe. Klub Policyj- 

ny nie poprzestaje jednak na tem co już zdo 

był swą pracą lecz nadał stara się o swój 

rozwój a przedewszystkiem o zasoby gotów- 
kowe któreby pozwoliły na wprowadzenie 

ulepszeń tak zewnętrznych jak też i rozsze- 
rzenie ram klubu. Przykładem tego służy 
urządzone. ostatnio przez tenże klub przed- 
stawienie amatorskie w sali kina „Nirwana“ 

po którym odbyła się zabawa taneczna, co 
dało czystego dochodu na cele klubu około 
300 złotyche ; 

Słusznie więc szlacheinemi wysiłkami na- 

ZW: można pracę P. K. S..u bowiem łączy 

ona piękne z pożytecznem, dając z jednej 

strony miłą i godziwą rozrywkę w szarzyź- 

nie życia policjanta a Z drugiej wyrabia tę- 

żyznę fizyczną. 2 

Wspomniane przedstawienie na które 

złożyły się: dramat p. t. „Dramat jednej no- 

cy“ i komedja p. t. „Stryj przyjechał* oraz 

kuplety „pieśń dziadowska” w wykonaniu 

st. przod. Bołtucia wypadło doskonale, a u- 

rządzona po przedstawieniu zabawa tanecz- 

ne przy doborowej orkiestrze 5 p. lotn. dała 

pardzo miłą rozrywkę do białego rana licz- 

nie przybyłej publiczności. 
Brawo P. K, S. życzymy dalszej owocnej 

pracy. M-ur. 

10 i 6 lat ciężkiego więzienia. 

Wczoraj sąd okręgowy skazał z art. 453 

K. K. na 10 lat ciężkiego więzienia Włodzi- 

mierza Gonczarczyka, mieszkańca wsi Wsie- 

luby gm. piereszaekiej pow. wołożyńskiego, 

za zabójstwo dokonane w dniu 3 maja 1931 

roku podczas powrotu z wesela na osobie 

swego szwagra. 
W tymże dniu Sąd skazał z art. 458 K, K. 

z uwzględnieniem okoliczności łagodzących, 

na 6 lat ciężkiego więzienia Aleksandra Bu- 

raczewskiego, mieszkańca osady Żardele po- 

wiatu wołożyńskiego za zabójstwo dokonane 

w dniu 10 czerwca 1931 r. na osobie Włady- 

sława Wójcika. 

LIBIS POSSE EEE SRS 

Walka z bezrobociem. 

  

  

   

najwybilniej- 

  

  
  

  

  

  

Na mccy uchwał powziętych przez Radę, 
Ministrów Inspektorat Pracy w Wilnie ro- 
zesłał do zarządów wszystkich zakładów 

przemysłowych zarządzenie, w którem po- 

leca: ан 
1) Pracowników młodocianych do lat 17 

włącznie zastąpić bezrobotnymi, o ile praca 
młodocianego nie jest jedynem źródłem ut- 
rzymania jego lub rodziny. 

2) Jeżeli z jednej rodziny pracuje kilka 
osób, należy zwolnić część z nich i zatrud- 
nić na ieh miejsee bezrobotnych, nie posia- 
dających żadnych środków do życia. 

3) Należy usunąć z pracy pracowników, 
posiadających inne Środki utrzymania i za- 
mienić ich bezrobotnymi. 

4) W ośrodkach, szczególnie dotkniętych 
bezroboeiem, kierownicy przedsiębiorstw 
winni zdążać w porozumieniu z robotnikami 
do podziała pracy między większą ilość ro- 
botników, a to przez redukeję dni pracy w 
tygodniu lub przez skrócenie czasu pracy 
dnia roboczego (np. przez wprowadzenie pra 
cy po 6 godzin dla zmiany zamiast 8 godzin, 
eo pozwoli na uruchomienie 4-ch zmian za- 
miast 3-ch i w zakładach o ruchu ciągłym, 
ewentualnie na wprowadzenie 2-ej zmiany 
tam, gdzie dotychezas pracowała jedna tylko 
zmiana). 

Akcja powyższa, jako bezwzględny nakaz 
przeżywanej chwili, powinna być z najlep 
szą wołą — w rozumieniu powagi sytuacji 
i obowiązku obywatelskiego — niezwłocznie 
podjęta przez pp. pracodawców. 

Podziękowanie. 
В Wyrażam gorące podziękowanie wszyst- 

kim zrzeszeniom i instytucjom, które popar- 
ły sprawę organizacji wiecu w obronie 
mniejszości Polskiej na Łotwie, a w szcze- 
Sólności Legjonowi Młodych Akademickie- 
mu Związkowi Pracy dla Państwa, * który 
pierwszy zgłosił się na apel Zarządu Brat- 
niej Pomocy i sprężyście przeprowadził tech- 
niczną organizację wiecu. 

Dembiński. 
Prezes Bratniej Pomocy U. S. B. 

RR W TCĘECFENSSEK="T 

Odpowiedź „Vilniaus Ritojas“, 
Wymienione wyżej pismo pozwoli. 

ło sobie na ogłoszenie opinji że na Śro- 
dy Literackie „wciąga się młodzież li- 

Takiej nowinie należy po- 
kilka bodaj słów, tem bardziej 
ze. zdumiewające „.rewelacje” 

ż „wobec tego że się tam naj- 
ciej porusza kwestje nieliterackie, 

niewiadomo  czegoby się łam mło- 
dzież mogła nauczyć”? 

          

„Otóż, odrzucając podejrzenie. że 
autor nołatki wie równie dobrze jak 
każdy kto na Środach bywał, że całe 
to wystąpienie oparte jest na fałszy- 
wych danych, przypuśćmy. że  jesł 
ktoś w Wilnie tak mało intelektualny, 
że po 5 latach istnienia Klubu i Śród 
Literackich. nie wie jaki jest ich cha- 
rakter. I niechże sobie zada fatygę 
przeczytania niniejszej informacji. 

Nauczyć się zapewne, nie można 
na Środach, gdyż nie są to wykłady 
dla analfabetów, ale zebrania inteligen 
cji wileńskiej (z małym procentem nie 
polskiej), by wysłuchać miejscowych 

„jezdnych prelegentów. zapo- 
ć się z nowościami z dziedziny sztu 

ki i literatury, porozmawiać o wszyst 
kiem, co ludzi kulturalnych interesuje. 
Może być, iż nie wszystkie Środy mia- 
ły za temat ściśle literaturę, ale odkry- 
cie grobów królewskich, konserwacja 
zabytków, pochód historyczny w Bruk 
selli i t. p. tematy należą chyba nikt 
nie zaprzeczy, do dziedziny sztuki i 

zainteresowań ludzi kulturalnych. Je 

Śli te rzeczy kogoś nie interesują... któż 

każe chodzić? 

      

    

„Weciągać* kogokolwiek trudno 
choćby z powodu rozmiarów sali, któ- 
ra bywa przepełniona, jak np. na rocz- 

nicy Miekiewiczowskiej, gdzie istotnie 

wszystkie narodowości Wilno zamiesz- 

kujące oddały hołd swemu poecie. 
Genjusz bowiem jest własnością mię- 

dzynarodową: Polityka jest tak da- 
lece niedopuszczana do tych zebrań 

towarzyskich, że dwa razy jedynie 

ozwały się jej echa: z powodu książki 
Remarque'a i odczytu o bolszewikach 
prof. Zdziechowskiego. 

Oto informacje dla źle poinfor- 
mowanego pana z Vilniaus Ritojus. 

Należy na ostatku życzyć by młodzież 

litewska istotnie zaczęła chodzić na 

Środy, zwłaszcza na takie, które po- 

ruszają tematy z litewskiej literatury, 

toby im dało dokładniejsze wiadomoś- 

ci niż te, które mogą wyczytać z Szo- 

winistycznych gazet. R: 

  

   

  

„Paryż w czasie wystawy 
kolonjalnej*, 

pogadanka p. Heleny Romer- 
" Ochenkowskiej. 

Dnia 16 października odbyło się przy LG 

cznym udziałe członkiń drugie zebranie dy- 

skusyjne ZPOK., na którem p. Helena Ro- 

mer-Ochenkowska podzieliła się swojemi 

„wrażeniami z Paryża i Wystawy Kolonjal- 

nej. 

Ponieważ niepodobieństwem jest ująć w 

ramach krótkiej pogadanki całokształtu tak 

olbrzymiej imprezy jaką jest Wystawa Ko- 
lonjalna, prelegentka potraktowała ją tylko 

pobieżnie, ogólnikowo, kładąc główny nacisk 
na to co ją na tej Wystawie osobiście zain- 
teresowało. 

Wystawa Kolonjalna w Paryżu jest poka- 
zem ekspansji i zdobyczy człowieka białego 
na różnych kontynentach. Instynkt rasy bia- 
łej pchał ją od najdawniejszych czasów do 
zdobywania coraz to nowych lądów i mórz 
i do zawładnięcia najróżnorodniejszemi bo- 
gactwami i produktami zdobytej ziemi. Zdo- 
byczy tych dokonywały jedne narody w spo- 
sób okrutny i krwawy, inne tak jak naprz. 
Francuzi, w sposób bardziej humanitarny, 
lecz wszędzie doprowadzały do ujarzmienia 
ludności tubylczej i zawładnięcia bogactwa- 
"mi kraju. Dowodem tego są liczne mapy i 

wykresy znajdujące się w każdym pawilonie 
na Wystawie i zawierające wszelkie dane o 
naturalnych bogactwach danego kraju jak 
również linjach komunikacyjnych jakiemi 'są 
transportowane do Europy. Oczywiście rasa 
biała wzamian za bogactwa kopalni i zie- 
miopłodów, wnosi sywilizapję do danych 
krajów, lecz wartość cywilizacji dla tych lu- 
dów. jest w wielu wypadkach problematycz- 
na, Najwięcej stosunkowo zrobiono w kie- 

runku opieki sanitarnej i higjeny, ale nawet 

iw tym kierniku rasa biała przynosząc rze- 
czywiste i realne dobrodziejstwa w leczeniu 
różnych chorób tropikalnych zapomocą se- 

rum i szczepionek opieki nad matką i dziec- 
kiem i t. d., przyniosła również ze sobą wła- 
sne choroby syfilis i alkoholizm. 

Ten pokaz kolosalnych zdobyczy bo- 
gactw człowieka białego, który dziwnym 
zbiegiem okoliczności wypadł w roku tak 0- 
strej fazy kryzysu ekonomicznćgo, nasunął 
prelegentce ciekawe spostrzeżenie, że rasa 

biała zdobywszy i posiadłszy to wszystko 
nie może obecnie znaleźć na to zbytu i du- 
si się od nadmiaru bogactw, nie mogąc z 
drugiej strony znaleźć pracy dla nadmiaru 
ludzi z 

Na p. Romer specjalne wrażenie wywarło 
Stałe Muzeum Kolonij Franeuskich w któ- 
rem mieszczą się eksponaty z różnych kolo- 

nij francuskich i świetnie zrobione djoramy 
obrazujące w minjaturze, wioski tubyłcze z 
ludźmi, zwierzętami, góry, rzeki, łasy i sa- 
wany i pustynie, w których efekta elektro- 
techniczne pozwalają je oglądać w różnych 
porach dnia i nocy. Przepięknie i imponu- 
jąco wyglądają rekonstrukcje Świątyń, Ang- 
kory i Merkurego i innych. Prelegentka po- 
dzieliła się również swemi wrażeniami z 
pantomin hinduskich i popisów tancerek 
sjamskich, hawajskich i innych, jak rów- 
nież spostrzeżeniami swemi co do różnoli- 
tošci charakterów i typów różnych ras i 
plemion. Wreszcie zaznaczyła, że wtłoczenie 

miejsc rozrywkowych i nadmiaru restaura- 

cyj pomiędzy cuda architektoniczne pawi- 
lonów, jest może bardzo komercjalne, ale 
przez zgiełk i hałas przeszkadza w skupie- 
niu uwagi i psuje nastrój. 

Cały szereg niezmiernie ciekawych wy- 
dawnictw i fotografij z Wystawy Kolonjal- | 
nej przyniesionych przez panią Romer, u- 
zupełnił interesującą i miłą pogadankę, da- 
jącą temat do rozmowy przy herbalce. Po 
rozejściu się części zebranych odbyło się 
jeszcze posiedzenie sekcji referatowej, ce- 
lem omówienia programu dalszych zebrań 
dyskusyjnych. W najbliższej przyszłości za- 
powiedziane są referaty, pań Wiścickiej 
Szabelskiej, dr. Michejdziny, prof Ehrenkre- 
utzowej i p. Priifferowej. ZK. 

      

Dwie minuty ciemności 
ku czci Edisona. й 

Wczoraj w dniu pogrzebu słynne- 
go wynalazcy Edisona Wilno uczciło 
jego pamięć przez zgaszenie światła 

na terenie całego miasta na przeciąg 2 
minut między godz. 6 m. 28 a 6.30. 

Echa krwawego zajścia w restauracji 
Skindera. 

Cukiernik Burzyński zmarł. 
We wtorkowym numerze „Kurjera Wi- 

leńskiego* donesiliśmy o krwawym drama- 
cie w gabinecie restauracji Skindera przy 
uli. Mickiewicza Nr. 41, gdzie na tle pora- 
chunków osobistych został postrzelony w 
brzuch przez posterunkowego Marcinkiewi- 
cza cukiernik Jan Burzyński, oraz zostali 
ranni posterunkowy  Marcinkiewiez i jego 
brat Kazimierz. 

Wczoraj nad ranem ciężko vanny Burzyń 
ski, mimo zabiegów lekarskich zmarł nie od- 
zyskując przytomneści. 

Przeprowadzone w tej sprawie dochodze- 
nie policyjne ustaliło, że wszystkie strzały 
oddał posterunkowy  Marcinkiewiez, zaś 
przypuszczenie, że również Burzyński strze- 
lał nie odpowiada rzeczywistości bowiem 

  

jak zeznał naoczny Świadek krwawego zaj- 
ścia — Nowicki Burzyński nie miał przy 
sobie żadnej broni. 

Wobec ustalenia, że Burzyński broni nie 
miał dziwnem wydaje się zranienie Marcin- 
kiewicza i brata jego Kazimierza. Otóż wed- 
ług zeznań Nowiekiego, gdy posterunkowy 
wydobył rewolwer i strzelił do Burzyńskiego 
brat podbiegł do niego chcąc wyrwać broń. 
Padł jednak drugi strzał i wskutek szamota- 
nia się braci ugodził posterunkowego w no- 
gę, a przeszywszy ją zranił też w nogę Ka- 

zimierza. 
Ranni bracia 

nadal w szpitalu. 
Dalsze dochodzenie policyjne przeciwko 

posterunkowemu Marcinkiewiczowi trwa. (e). 

  

Marcinkiewicze pozostają 

Krwawe zajście na ulicy Żydowskiej. 
Bójka pomiędzy przekupniami licytacyjnemi. 

Wezoraj o godzinie 3 po południu ulica 
Żydowska stała się widownią krwawego zajś 
cia wynikłego na tle długotrwałego zatargu 
pomiędzy dwiema grupami przekupniów li- 
cytacyjnych. 

Przed zgórą rokiem pomiędzy temi gru- 
pami wynikła krwawa bójka przy ulicy 
Wielkiej, podezas której został ranny i mu- 
siał odbyć dłuższą kurację w szpitalu nieja- 
ki Aron Pete. Po tym wypadku konkuren- 
cja między temi grupami jeszcze bardziej 
się zaognia i w dniu wczorajszych na tem 
samem tle niejaki Szwedzki — właściciel 

herbaciarni przy ul. Szklanej napadł Abra- 
ma Burakiskiego (ul. Klaczki Nr. 8) któremu 
zadał nożem dwie głębekie rany w głowę 
przebijając w jednem miejscu arterję. Bura- 
kiskiego znanego pod przezwiskiem „Anar- 
chista* przewieziono w stanie groźnym do 
szpitala Żydowskiego. 2 

Po wypadku Szwedzki oddał się samo- 
wolnie w ręce policji i został natychmiast 
osadzony w areszcie centralnym. Jak wy- 
kazało dochodzenie zarówno Szwedzki jak 
i Burakiski byli w stanie nietrzeźwym. Po- 
lieja prowadzi dalsze dochodzenie. (c) 

Dwa pożary 
" przy ul. Derewnickiej i Ogińskiego. 

W ciągu ubiegłej doby wybuchły w Wil- 
nie dwa pożary. 

  

Pierwszy pożar powstał w posesji Nr. 60 

prz yul. Derewnickiej, należącej do Antonie- 
go Naruckiego. Ogień zniszczył część demu 
mieszkalnego oraz 6 składzików. Zlikwido- 
wała pożar po godzinnym wysiłku straż og- 

niowa. Przeprowadzone dochodzenie policyj- 
ne ustaliłoź że pożar spowodowały bawiące 
się w składzikach* dzieci 5-letni Jan Pawlu- 
kowiez i 4-letnia Helenka Sawińska, które 

KR 

  

  

  

p===———— | Dziś: Filipa b. m., Korduli 
| Czwartek 
| 22 Jutro: Ignacego, Teodora 

| Wschód słońca —g. 6 m. 17 
iern. | 
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Spostrzeżenia Zakiadu Metsorciegii U. 8. B 

w Wilnie z dnia 21 X — 1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 747 

Temperatura średnia + 29C. 

» najwyższa: -+- 7° С. 

. majniższa: + 1° С. 

Opad w milimetrach; 2,5 

Wiatr pczeważający: południowo - zachodni. 

Tendencja baromu spadek, potem stan stały. 

Uwagi: pochmurno, przel. deszcze, 

URZĘDOWA. 

— W sprawie egzaminów dla rabinów z 

języka polskiego. Według obowiązującego 

regulaminu kandydaci na rabinów lub pod- 

rabinów winni złożyć egzamin ze znajomo- 

ści języka polskiego przed komisją czynną 

przy tem województwie, na którego obsza- 

rze zamierzają kandydować. Tymczasem zda 

rzyły się wypadki, iż kandydaci którzy zda- 

li egzamin w jednem województwie, ubiega- 

ją się następnie o stanowisko rabina w in- 

nem województwie. Dobec tego wyjaśnia się, 

że postępowanie takie jest sprzeczne z obo- 

wiązującym regulaminem i że złożenie egza- 

minu w jednem województwie nie zwalnia 

kandydatów od złożenia ponownego  egza- 

minu, o ile odnośni rabini zamierzają kan- 

dydować na obszarze innego województwa. 

Komisja egzaminacyjna przy Urzędzie Wo- 

jewódzkim Wileńskim będzie na przyszłość 

— &а uniknięcia nieporozumień — żądać 

od egzaminowanych wskazania. wyraźnie 
gminy wyznaniowej żydowskiej, w której 
zamierzają kandydować. 

  

MIEJSKA. 
— Sprawa pożyczki angielskiej nie scho- 

dzi z porządku obrad Magistratu. Wczoraj 
ponownie zwołane zostałano nadzwyczajne 

posiedzenie Magistratu. Tematem obrad by- 

ła sparwa likwidacji pożyczki angielskiej. 

Wyniki obrad trzymane są w ścisłej tajem- 

nicy. > 

— Stały rejestr mieszkańców Wilna. Wła- 
dze miejskie przystąpiły obecnie do prac 
związanych z założeniem stałego rejestru 
mieszkańców Wiłna. Prace tę uskutecznia 
biuro ewidencji ludności, spodziewając się 
zakończyć je na dzień 1 stycznia roku 1982 
Dzięki założeniu stałego rejestru władze bę- 
dą w posiadaniu spisu i ewidencji wszyst- 
kich stałych mieszkańców Wilna z dokład- 
nemi ich kartotekami. - 

ARTYSTYCZNA. 
— Podziękowanie. Zarząd Wileńskiego 

Towarzystwa Niezależnych Artystów. Malarzy 
na tem miejscu składa serdeczne podzięko- 
wanie Magistratowi m. Wilna z p. prezyden- 
tem Folejewskim na czele, instytucjom, re- 
dakcjom gazet i wszystkim tym, którzy w 
ten lub inny sposób przyczynili się do zre- 
alizowania i powodzenia I-ej Wystawy obra- 
zów Towarzystwa. Zarząd składa jednocześ- 

nie podziękowanie tym fachowym krytykom, 
którzy swemi sprawozdaniami z wystawy 
wzbudzili zainteresowanie społeczeństwa i 
tem przyczynili się również do powodzenia 
wystawy. Na Zebraniu Zarządu T-wa w dn. 
18 b. m. postanowiono przesłać na ręce Mar- 
szałka Senatu p. Władysława Raczkiewicza 
zł. 225.10 gr. na powodzian Ziemi Wileńskiej, 
oraz zł. 100 na ręce prezydenta m. Wilna p. 
Folejewskiego na bezrobotnych m. Wina. 

SPRAWY AKADEMICKIE. ; 
— Akademiekie Koło Muzyczne. Zbiórka 

orkiestry odbędzie się dnia 22, t. j. we czwar 

tek b. m. o godz. 7 min. 45 wieczórem w 
Sali Śniadeckich, w celu wzięcia udziału w 
Wesołym Czwartku. 

Akademicy mający instrumenty w Ogni- 

sku, zbierają się tam o godz. 7 min. 30 ce- 
lem wspólnego wyruszenia na Czwartek 
Akademicki. 

wznieciły ogień, rzucając palącą się zapałkę. 

Straty dość znaczne. 
Podczas akcji ratunkowej dwóch straża- 

ków doznało lekkieh obrażeń ciała. 
Drugi pożar — większych rozmiarów wy- 

buehł w posesji Nr. 12 przy ul. Ogińskiego. 
Ogień strawił część domu mieszkalnego wy- 
rządzając znaczne straty. 

Akcja ratownicza całego taboru miejskiej 
straży ogniowej trwała około 4 godzin. 
Strat narazie nie ustalono. 

Policja prowadzi dochodzenie. (e). 

  

NIKA 
— Zawiadomienie. Dnia 24 października 

rb. w sali V gmachu Głównego U. 5. В. © 

godz. 19 odbędzie się zebranie inauguracy j- 

ne Legjonu Młodych. 
Na porządku dziennym: 
1) Zagajenie. 
2) Referaty p. Jędrychowskiego Stefana 

p. t. „Trzecia strona barykady* i p. Bujnic- 

kiego Teodora p. t. „Polityka akademicka“. 

Dyskusja po referatach nie jest przewi- 

dziana. 
— Nowe władze „Vilnensii“. W dniu 16 

października b. r. odbyły się wybory nowych 

władz korporacyjnych na semestr I-szy (zi- 

mowy) r. ak. 1931-32. 
Po udzieleniu absolutorjum  ustępujące- 

mu Prezydjum z cmlt, Edmundem Krupień- 

czykiem na czele, dokonano wyborów. 

Prezesem został wybrany cmlt. Aleksan- 

der Dziakowicz, viceprezesem cmlt. Edmund 

Krupieńczyk, sekretarzem zaś cmlt. Witold 

Kostanowski, Na Oldermana powołano cmlt. 

Jana Komorowskiego. Rok akademicki został 

w Korporacji rozpoczęty, prace i wewnętrz- 

ne życie Korporacji toczą się już normałnie. 

GOSPODARCZA. 
— Uruchomienie fabryki. Przed kilku 

dniami uruchomiona została od dłuższego 

czasu nieczynna fabryka cukrów i czekola- 

dy „Fortuna“. 
W fabryce znalazło zatrudnienie 40 osób. 
— Stanęła huta kalwaryjska. Z powodów 

technicznych wstrzymana została praca w 
hucie szklanej Szapiry. 

Naskutek  stanięcia huty 
115 osób. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Posiedzenie zarządu Klubu Społecz- 

nego. W ubiegły poniedziałek odbyło się po- 
siedzenie Zarządu Kłubu Społecznego pod 

przewądnictwem dotychczasowej przewod- 
nczącej posł. Janiny Kirtiklisowej. W zebra- 

niu wzięli udział p.p. poseł Podoski, Mackie- 

wicz, dr. Brokowski, pułk. Wędziagolski, Bo- 

rys Pimonow, Dobosz, senator Rydzewski, 
pułk. Filipkowski, dr. Hirschberg, inž, Trep- 
ko. 

Zebranie inauguruje działalność Klubu w 
bieżącym roku. Dzięki swej żywotności, bar- 
dzo starannemu doborowi prelegentów i wy- 
sokiemu poziomowi odczytów, Klub Społecz- 
ny zyskał markę środowiska, skupiającego 
elitę inteligencji społecznie czynnej a ze- 
bania czyli czerne kawy Klubu oczekiwane 
były z najwyższem zainteresowaniem. 

Zagajając zebranie posł. Kirtiklisowa zre- 
ferowała bieżące sprawy, poczem zapropo- 
nowała wybór przewodniczącego. W dłuż- 
szej dyskusji, w której brali udział wszyscy 
obecni ustałono, że Klub należy rozszerzyć 
i powiększyć prezydjum. Zebrania Klubu 
t.j. czarne kawy ódbywać się będą zasadni- 
czo co dwa tygodnie, najbliższe 8 listopada 

z referatem sen. Targowskiego, następnie 
jest przewidziany refrat posła B. Pimonowa 
o kongresie mniejszości narodowych, którego 
był uczestnikiem, oraz odczyt o stosunkach 
polsko-litewskich w ich ostatniem stadjum. 

Zebrani wyrazili p. Kirtiklisowej podzię- 
kowanie za inicjatywę utworzenia Kłubu i 
kierownictwo spełniane z tak wielkiem zro- 
zumieniem rzeczy. 

Przewodniczącym został wybrany poseł 
Podoski, wice-przewodniczącymi sen. Ry- 

dzewski i min. Zawadzki, sekretarzem pos. 
Dobosz, zastępcą sekretarza dr. A. Hirsch- 
berg. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
‚ — Konferencja Okręgowa Zw. Sp. Spo- 
żywców. Dnia 25 października r. b. o godz. 
9-tej rano w lokalu Oddziału Związku Sp. 

Sp. Iz. Pol., zauł. Rossa w Wilnie, odbędzie 
się Konferencja Okręgowa Jesienna delega- 
tów spółdzielni spożywców Okręgu Wiłeń- 
skiego, oraz przedstawicieli instytucji spo- 
łecznych, rządowych i samorządowych. 

Program Konferencji jest następujący: 
1. Odczytanie uchwał, powziętych w spra- 

wach organizacyjnych na wiosennej kon- 
ferencji okręgowej. 

2. Walka spółdzielni ze skutkami 
Zżysu gospodarczego: 

a) polityka gospodarcza, 
b) wałka z kredytami, 

straciło pracę 

  

  

kry- 

     



<) równowaga budżetowa spółdzielni. 
3. Praca organizacyjno-propagandowa: 

a) spółdzielni, 
b) Rady Okręgowej. 
4. Sprawy bieżące. 
— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet w Wilnie, na którem 
p. Marja Znamierowska-Priifferowa wygłosi 
odczyt ilustrowany przezroczami p. t. „Wra- 
żenia ze Skandynawji* —  dbędzie się we 
czwartek dnia 22 b. m. o godz. 7 wieczorem 
w lokalu Szkoły Pracownic Gospodarczych, 
przy ul. Jagiellońskiej Nr. 36 m. 3. 

Wstęp wolny dla członkiń, sympatyczek 
i wprowadzonych gości. 

    

RÓŻNE. 
— Restauratorzy występują przeciwko 

„domowym obiadom*. Związek Reustaura- 
torów Wileńskich nadesłał do Starostwa 
Grodzkiego i do wydziału przemysłowego 
Magistratu pismo, w którem wskazuje, że 
w osatnich czasach rozmnożyło się w spo- 
sób nienotowany wydawanie t. zw. „obia- 
dów domowych*. W tym celu powstał cały 
szereg lokali niezalegalizowanych, podrywa- 
jących w wysokim stopniu interesy restau- 
ratorów. W, związku z tem zainteresowani 
zwracają się do miarodajnych władz z proś- 
bą o zastosowanie odpowiednich sankcyj i 
uregulowanie całej tej sprawy. 

— Z Komisji Odbudowy. Dnia 18 i 20 b. 
m. odbyły się w Urzędzie Wojewódzkim po- 
siedzenia Wojewódzkiej Komisji Odbudowy, 
na których rozpotrywano 573 wnioski Sta- 
rosty co do umorzenia pożyczek, pobranych 

'na odbudowę zabudowań zniszczonych przez 
działania wojenne na terenie powiatu posta- 
wskiego. Z ogólnej kwoty pobranych poży- 
czek na 257.374 zł. Komisja postanowiła u- 
morzyć 213.748 zł., to jest 83 proc. Resztę 
pożyczek na 43.625 winni dłużnicy spłacić w 
ciągu 10 lat. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś we czwar- 

a 22-go b. m. prapremjera dawno 
ej, dotychczas nigdzie nie granej 

w Polsce, znanego wileńskiego autora T. 
Lopalewskiego, arcywesołej komedji w 3-ch 
aktach „Aurelciu nie rób tego”. Reżyserja 
i dekoracje H. Zelwerowiczówny. Satyra ta 
obfituje w przekomiczne typy, znakomicie 
podpatrzone przez autora i świetne sytuacje. 

— Koncert Cecylji Hansen. We czwar- 
tek dnia 27-go b. m. „Lutnia* gościć będzie 
w swych murach wirtuozkę wszechświatowej 
sławy p. Cecylję Hansen. 

W piątek powtórzenie premjery „Aurel- 
ciu nie rób tego“, T. Lopalewskiego. . 

— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś we 
czwartek dnia 22-go b. m. i w piątek dnia 
23-g0 b. m. teatr nieczynny z powodu ko- 
nieczności przeprowadzenia instalacji no- 
wych reflektorów, do „Róży*. Próby z arcy- 
dzieła Żeromskiego „Róży* pod kierunkiem 

2 skim Dyr. M. Szpakiewicza dobiegają 

  

  

    

  

   

   
— Popołudniówki. W sobotę dnia 24-g0 

b. m. zarówno w Lutni jak i na Pohulance 

śm Miejskie 
(SALA BIEJSKA 

Zafrobkramska 5. 

Od dn. 22 październ. r b. 

godz. 4, 6, 8 i 10 wiecz 

i Jeanne Helbling. 

z powodu przygotowań do premjery „Rožy“ 
popołudniówki odwołane. 

W? niedzielę dnia 25-go b. m. o godz. 
4-ej p. p. po cenach zniżonych odbędą się 
popołudniówki: na Pohulance „„Matrykula 
33“ z p. p. M. Wyrzykowskim i Ir. Rrenoczy, 
w bLutni „Ładna historja* z p. p. Dunin- 
Rychłowską w roli babci i J, Wasilewskiego 
w roli Andrzeja. 

— Sala Konserwatorjum Muzycznego. W. 
sobotę 24 b. m. znakomity skrzypek hisz- 
pański Juan Manen, uczeń Saraszałego wyko- 
na kilka własnych utworów — oprócz tego 
w programie utwory Paganiniego, Sarasza- 
łego, Baela i in. Przy fortepjanie Dr. Edward 
Steinberger. Bilety w cenie od 1—6 zł. do 
nabycia w biurze podróży „Orbis* Mickie- 
wieza 11. Początek o godz. 20. 

RABJO 
Fala 244,1 m., mocy 21,5 Kw. 

CZWARTEK, dnia 22 października 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Pogad. ze Lwowa. 12.35: Poranek 
szkolny z Filharmonji. 15.25: „Twórcza pra. 
ca“ odczyt. 15.45: Progr. dzienny. 15.50: Au- 
dycja dla dzieci. 16.20: Lekcja francuskiego. 
16.40: Muzyka z płyt. 17.05: Kom. 17.10: „15- 
zef Sułkowski* odczyt. 17.35: Koncert mu- 
zyki hebrajskiej i pieśni. 18.50: Kom. Akad. 
Koła Misyjnego. 19.00: „Skrzynka pocztowa 
Nr. 172“. 19.20: Progr. na piątek i rozmait. 
19.30: Nowości teatralne. 19.45: Pras, dzien. 
radj. 20.00: „Dusza Wołynia* felj. 20.15: 
Muzyka lekka. 20.30: „Wesoła imatrykula- 
eja“. 21.00: Muzyka lekka. 21.25:. Słuchowi- 
sko, 22.15: Słynni śpiewacy (płyty). 22.40: 
Kom. 23.00: Muzyka lekka. 

PIĄTEK, dnia 23 października 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Muzyka lekka (płyty). „Co to 
jest antropologja* — odczyt. 15.45: Progr. 
dzienny. 15.50: Muzyka i lekcja angielskiego. 
16.20: Odczyt „Stara stolica Norwegji*. 16.40: 
Muzyka z płyt. 17.10: „O racjonalizacji pra- 

    

   

  

    cy naukowej* — odczyt. 17.35: Koncert. 
18.50. Kom. LOPP. 19.00: „Polakom na Ko- 

žnie“. 19.20: „Ciotka Albinowa 

    

   
   

: Program na sobotę i rozm. 
dzien. radj. 20.00: Pogad. mu- 
Koncert symfoniczny z Filhar- 

monji. 22.40: Kom. 23.00: „IKROL BARATAN- 
JI“ — opera komiczna A. S. Sullivana (ply- 
ty). akt. I. 

NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT HEBRAJSKI. 

Godz. 17.35. Rozgłośnia Wileńska nada 
dziś koncert hebrajski .W koncercie weźmie 
udział orkiestra pod dyr. Stołowa. Pieśni 
hebrajskie w opracowaniu Eugenjusza Dzi 
wulskiego wykona p. Emma Tauber przy 
akompanjamencie kompożytora. Resztę pro- 
granu wypełnią recytacje. 

WESOŁA IMMATRYKULACJA. 

Godz. 20.30. Akademicy wileńscy mają 
zwyczaj wesoło obchodzić przybycie nowe- 

  

  

  

   

  

   

K UR JE R 

go pokołenia na USB. Noworodki muszą zo- 
stać wtajemniczone w najgłębsze i najbar- 
dziej subtelne tajemnice stanu studenckiego, 
muszą przejść przez ogniową próbę obrzę- 
dów i bystrą orjentacją wkupić się w łaski 
senjorów. Tym aktom poświęcony jest spec- 
jalny uroczysty ceremonjał t. zw. Wesołej 
Immatrykulacji, którą Rozgłośnia będzie 
transmitowała wprost z Sali Śniadeckich U. 

"SPORT 
PRZED MIĘDZYPANSTWOWEM 

SPOTKANIEM POLSKA — JUGOSŁAWIA. 

W. najbliższą niedzielę, dnia 15 b. m. ro- 
zegrany zostanie w Poznaniu międzypańst- 
wowy mecz piłkarski Połska — Jugosławja. 
Będzie to piąty i ostatni nasz międzynaro- 
dowy mecz w roku bieżącym. Do spotkania 
tego opnja sportowa Polski przywiązuje og- 
romnej wagi znaczenie, spodziewając się re- 
habilitacji piłkarstwa polskiego po ostatnio 
przegranych meczach z Czechosłowacją, Ru- 
munją i Belgją. 

Jugosławja jest przeciwnikiem bardzo po 
ważnym, w roku bieżącym zanotowała w 
swoich kronikach taki sukces, jak zwycię- 

stwo nad zawodową drużyną Czechosłowacji 
.B:2. Zwycięstwo więc nad tak silnym prze- 
ciwnikiem zrehabilituje naszą markę w o0- 

czach Zachodu. 
Kapitan Związkowy Polskiego Związku 

Piłki Nożnej p. major Loth ustalił następu- 
jący skład naszej reprezentacji: bramka Fon-    
towicz (Warta Poznań), obrona — Martyna 
(Legja), Bułanow (Polonja), pomoc — Kot- 
larcz II, Kotlarczyk I, (Wisła), My: k           

atak — Riesner  (Garbar (Cracovia), , 
Nawrot, Cieszewski (Legja), Knioła (Warta), 

Balcer (Wisła). 
KUSOCIŃSKI WYJECHAŁ DO PARYŻA. 

W; niedzielę odbędą się w Paryżu wielkie 
międzynarodowe zawody lekkoatletyczne, na 
które zaproszeni zostali najwybitniejsi lek- 
koatleci Europy, m. in. Paavo Nurmi, Lar- 
wa, Purje z Finlandji, Peltzer i Syring z 
Niemiec, Peccali z Włoch i Ladoumeque 
(Francja). 

Francuski związek lekko-atletyczny zwró- 

cił się również do polskiego związku z ofi- 
cjalnem zaproszeniem Kusocińskiego na 
wody. Polski związek lekkoatletyczny zap- 
roszenie przyjął. Kusociński startować bę- 
dzie w biegu na 5.000 mtr. Przeciwnicy jego 
nie są j e "znani. 

Ku: i uda się do Paryża bezpośred- 
nio z Wiednia. (Pat). 

GARBARNIA WYJEŻDŻA DO JUGOSŁAWJI. 

botę i niedzielę bawić będzie w 

leader Ligi Krakowska Garbar- 
go dnia drużyna polska walczyć 

Jugosławja, a drugiego z Be- 
PZ AUE 

  

    

  

   

  

      

  

będzie z K 
ogradzkim 

Podlerajcie przemys! krajowy 

    

  

W_I L E R S K-1 

Własne dziecko utopili w Rudomiance. 
Okrutnych rodziców skazano 

Dnia 12 grudnia ub. roku na brzegu rze- 
ki Rudomianki, na drodze, wiodącej z Ru- 
domina do Krzyżówki, znaleziono zwłoki 

4—5-ciodniowego dziecka, owinięte w szma 
tę z przymocowanym do nóżki kamieniem, 
wagi 2 i pół klg. 

iało dziecka pogrążone było główką w 
wodzie. 

Wszczęte w tej sprawie śledztwo rzuciło 
poważne podejrzenie na Annę Kisielową i 

jej męża Józefa z zaścianku Awanturka, 

   

    
gm. solecznickie 

Stwierdzono, że Kisielowa przed poto- 
giem wraz z mężem wyjechała do Wilna, 
powróciła zaś do domu bez dziecka. 

Badani Kisielowowie narazie oświadczyli, 
że wracając z Wilna, wpobliżu Rudomina 
spostrzegli, iż dziecko nie żyje, a _ wobec 
tego zwłoki wrzucili do Rudomianki. 

Wyjaśnienie to rażąco mijało się z praw- 
dą, gdyż sekcja dokonana na trupie katego- 
rycznie stwierdziła, że Śmierć dziecka nas- 
tąpiła wskutek utonięcia, a nie z jakiejkol- 
wiek innej przyczyny. 

Badana raz jeszcze Kisielowa, pod napo- 
rem kompromitujących dowodów, przyznała 
się do zbrodni, lecz twierdziła, że po uprzed 
niem obciążeniu kamieniem, rozmyślnie 
wrzuciła dziecko do rzeki w momencie gdy 

  

  

  

  

   

   

na 10-letnie ciężkie więzienie. 

mąż jej udał się do skłepu w Rudominie po 
zakupy. O postępku swym powiedziała do- 
piero po upływie dłuższego czasu i daleko 
od miejsca zbrodni. Zeznanie to potwierdził 
również elow. 

Jednakże i tę wersję śledztwo  obaliło, 
bowiem stwierdziło, że zbrodnia musiała 
być dokonana wspólnemi siłami Kisielowów. 

Urząd prokuratorski pociągnął do odpo- 
wiedzialności karnej zarówno matkę jak i 
ojca tragicznie zgładzonego dziecka, a wobec 
tego oskarżeni znaleźli się przed III-cim wy- 
działem karnym sądu okręgowego w skła- 
dzie: wie zesa p. W. Brzozowskiego о- 
raz pp. sędziów O. Okulicza i St. Miłaszewi- 
cza. 

Oskarżenie wnosił podprokurator p. Dow 
bór, domagając się surowego ukarania pod- 
sądnych za dokonane przez nich dzieciobój- 
stwo. 

Sąd po przeprowadzeniu przewodu, przy- 
chylając się do wywodu rzecznika oskarżenia 
uznał oskarżonych za winnych i na  zasa- 
dzie art. 51 i 455 p. 1 K. K. oraz przy za- 
stosowaniu art. 15 przep. przech. do K. K. 
skazał Józefa, lat 22 i jego żonę, Annę, lat 
19 Kisielowów na zamknięcie w. ciężkiem 
więzieniu przez lat 10. 

    

   

   

   

Ka-er. 

Prace Sądu Okręgowego na 
prowincji. 

Do Wilejki Powiatowej 'delegowana zos- 
"tala sesja wyjazdowa sądu okręgowego, któ- 
ra w okresie od 22 do 26 b. 
16 spraw karnych. 

m. rozpozna 

Sesji przewdniczyć będzie p. sędzia O. 
Okulicz przy udziale pp. sędziów S. Miłasze- 
wicza i A. Orlickiego. 

Po osądzeniu tych spraw w Wilejce po- 
zostanie p. sędzia Orlicki, który już w try- 
27, 28 i 29 b. m. sprawy podległe jedno-oso- 
bie uproszczonym rozpatrywać będzie w dn. 
bowemu sądowi okręgowemu. 

Oskarżać będzie wice-prokurator p. 
nowicz. 

Wraz z sesją wyjechał z Wilna sekretarz 
p. Ostrowski. K. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Przed kilku dniami w prasie ukazały się 
wiadomości, komunikujące że rząd niemiec- 
ki darował część kary tow: zom Hiero- 
nima Plec: a, litewskim emigrantom po 

li ym, którzy siedzieli w centralnem wię 
zieniu w Stuhmie i że zwolniono ich z wię- 
zienia przed terminem. 

Ponieważ wiadomość ta nie 
rzeczywistości, przeto oświ: 

  

Ja- 

      

    
  

   
odpowiada 

uny, że sądy     

  

więzienia, nas zaś pięciu po 2 lata więzie- 

jasnem było, że żadne 
darowanie kary nie miało miejsca. 

Zaznaczamy, że jeden z nas, Antoni Dau- 
ksza „którego termin kary również upłynął 
7 września b. r. przebywa jeszcze w więzie- 
niu, gdyż rząd litewski wytoczył mu spra- 
wę i żąda wydania go władzom litewskim. 

Łączymy wyrazy głębokiego szacunku. 
Litewscy emigranci polityczni. 

Albin Żemajtis 
Józet Filipowicz 

Piotr Zelenka. 
Wilno, dn. 19. X. 1931 r. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Ostatni, Nr. 41 warszawskiego „Tygodnika 

Handlowego* zamieszcza szereg pierwszo- 
rzędnych artykułów i informacyj. Między 
inn. Tygodnik omawia szczegółowo reformę 
podatku obrotowego, sprawy doraźnych ulg 
w podatkach dla kupiectwa, nowej taryfy 
celnej, niedozwolonego przywozu towarów z 
Gdańska, obronę wierzyciela w projekcie no- 
wego kodeksu karnego, trudności komunal- 
nych kas oszczędności w operacjach winku- 
la 

  

  

  

   Na szczególniejszą uwagę zasługuje arty- 
kuł o brakach wykorzystywania chłodni w 

Nr. 244 (2186) 

dynem, stwierdzająca uspokojenie się świa- 
towego rynku towarowego. 

— 6-kolumnowy Nr. 42 „Wiadomości 
Literaekich* przynosi obszerny ustęp z pa- 
miętników Świętochowskiego, dotyczący e- 
poki poźytywizmu warszawskiego (dalszy 
ciąg ukaże się w numerach następnych), ar- 
tykuł Boy-Żeleńskiego o. sądach przysięg- 
łych, wspomnienia łowieckie Józefa Wey- 
ssenhofa, akt I nowej sztuki Nowaczyń- 
skiego „Komedja amerykańska”, kronikę ty- 
godniową, recenzje teatralne i wstęp do ma 
jącej się niedługo ukazać książki Słonim- 
skego, „„Moje walki nad Bzurą”, referat M. 
R. Frenkla o słynnej książce Farbmana, po- 
święconej „piatiletce*, przegląd prasy, aktu- 
alności. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
OFIARA PRZEJECHANIA PRZEZ TAKSÓW- 

KĘ ZMARŁA. 

W poniedziałek z rana przy zbiegu ulie 
Bazyljańskiej i Ostrobramskiej, została prze- 
jechana- przez taksówkę  40-letnia Sara 
Lewinowa (ulica Subocz Nr. 9), którą 
w stanie ciężkim przewieziono do szpitala ży- 
dowskiego. W dniu wczorajszym Lewinowa 
zmarła. 

Przeciwko szoferowi, ketóry ją przejechał 
wytoezono sprawę sądową. (e). 

  

  

   

Giełda warszawska z dnia 21.X. b. r. 

WALUTY | DEWIZY: 

Bolkry>sco= (2 8.86 —8,88—8,84 
Beigja +. « „ . 125,55 - 125,86— 125,24 
Nowy York . . -. . .  8,921— 8,941 — 8,901 
Par;z oi „ 35,14—35,23—35,05 
Praga +2. « „ 21,411/,—26,48—26,35 
Szwa) a ja . + + 1/5,10—175,53 —174 67 
Wiochy ‚ . 46.5) 46,62—14 68. 
Bsrlin + vbr, oryw. -2C8,:0 

PAPIERY PROCENTOWE- 

3% pożyczka budowl.. . . 31,50—31,75 
4% poży zta inwestyc.. . . 77,:0 77,00 
Ta sama seryjna . . . . . .. . «82,00 
595 Konwersyjas .. ‚ . 41,25 
6% dolarowa - 5 orysy za” 2a8- s płygjeja ВОНЕЬ 
7% Stabilizacyjna o. 55,00—56,00—55,25 
8% L.Z. B. G.k.i B.R., obs. r.G.a. 94,00 
Te-aama 7055 a ės js IS 83,25 
47,% ziemskie . . . .”. ‚ » » 44,60 
5% warszawskie Ё koa SCENE 
80, warszawskie. „. 63,50—64,50—63,75 
8% Piotrkowa Rów (E 00.01» NS 
S-KA ZE оа R is w R BRÓD 

AKCJE 
Bank. Polski OWE. 0002 . 110,00 
Węgiel lė realieji a Tais k 
Kaberbušėh“.. + + « +“. + 5072 

  

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

  

DROGA OLBRZYMÓW 
Szlakiem pionierów, walcząc z krwiożerczymi Indjanami i żywiołem kroczą w olbrzymiej karawanie Gaston Glass 

Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

VŹŻWIĘK. KINO-TEATR 

„ABLIOS" 
€ląńska 89, tel 9-26 

Dzis! Sensacja 
wszechšwiat.! Potęžny 
przebój dźwiękowy! 

gnie wszystkich widzów w swą misternie spleconą intrygę. 
NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

WKRÓTCE największe przeboje sezonu: 

Postrach salonów 
Film o kolosalnem napięciu sensacyjnem. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
„Hadži Murat“ z Iwanem Mozżuchinem i „10-ciu z Pawiaka”. 

Reżyserja Ryszarda Eichberga. 
W rol gł. prześliczna Muriel Ange- 
lus i Jack Raine. Film, który wcią- 

Początek o godz. 4, 6, 8.i 10.15. 

  

AŹWIĘKOWE KINO 

ЗИМ 
Miokiow. 22, tel. 15-28 

Dziśl 
Rekordowy sukces 
światow. repertuaru 

NAD_PROGRAM: Atrakcje dźwiękowo. 
"NASTĘPNY PROGRAM: „Hanżi Murat 

1.000.000 (Miljon) 
Na |-szy seans ceny zniżone: balkon 60 gr. 

8 i 10.20, w dnie świąt. o godz. 2-ei. 
"z Iwanem Możżuchinem, WKRÓTCE „,10-ciu z Pawiaka". 

Reż. Rene Claire twórcy filmu „Pod 
dachami Paryża”, W rol. główn. Ana- 
bella, Rene Lefebure, Louis Alibert 

Początek o godz. 4, 6, 
Dla młodzieży dozwolone. 

  

Dźwiękowe Kino Dziś! 

GGUJIN© 
4, Wielka 47, tel. 15-41 

Nowa uzup. kopjal 

P-g głośnej pow. Erika M. Remarque'a. 

Film, o którym mówi cały światl 

NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwięk. Foxa. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Triumf przebój dźwiękowy! 

  

žima Kolejowe 

9GNI5KO 
Dziś i dni następaychi 
Sensacyjny dramat w 10 

aktach p. t. Tajemniczy Dr. Fu Manchu 
W rolach głównych: Warner Oland, Jean Arthur i Neil Hamilton. 

Tajemnicze zjawiska: Sygnal šmierci, ukryta trucizna, hipnotyzm — utrzymują widza w ciągłem napięciu. 

  

   

  

niemieckie skazały Pleczkajtisa na 3 lata Gdyni i oryginalna korespondencja z Lon- 

| Języki PROSIMY SIĘ PRZEKONAĆ | uęZYKI obce 
>, wełny, YO) flanele, niemiecki, francuski 
welwety oraz materjały poście i 
lowe, bieliźniane, kołdry wato- ma: (konwersacja). we i koce sprzedaje najtaniej a STER 

7335 GŁOWIŃSKI — Wileńska 27 de matury 
i egzaminów   

I A 
   

   

    

    

NAJPRZEDNIEJSZY 

ŚWIEŻY TRAN 
LECZNE CZY 

Egz. od 1890 r. 

szkół średnich wogóle. 
Lskcyjvudziełśia b. prof: 
gimn. i studenci U. S. B. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 

  

7339 

przyjm. 8—9 i 5—7 
Zarzecze 16 m. 15. 

Dr. Med. 

I. GENZEL 
CHOROBY NERWOWE 

przyjm. 9—10 i 3—4 
Rudnicka 7 m. 7. 7334 

  

  

Dr. Med. 

W. POCZTER' 
CHOR. WEWNĘTRZNE 

Do wynajęcia 

dwa pokoje 
umeblowane 

oddzielna ML bass 
Nt S 
Dąbrowskiego 3, m. 6. 

7336 

DO SPRZEDANIA 
KREDENS, KOMODA, 
RADJO 4 LAMPOWE 

7838 i inne rzeczy, 
Wiłkomierska 3—20. 

7332 

  

OTRZYMANO W SKŁ. APTECZN. 

J. PRUŻANA 
Mickiewicza 15, vis-a-vls Hotelu Georges 

Telefon 482 

J J M MM МЫЫниУ нн ННИННИОНИНИНИМНИМНИ 
  

   
KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogł. odpow. 

OOOOODOF) 
NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

MLECZARNIA 

   
„Kurjera Wil.“ pod W. K. 
  

Byly student 
uniwersyt. francusk. 

daje lekcje 
jęz. francuskiego 

po cenach 

b. przystępnych. 

Bakszta 17, m. 4 

od godz. 3—8. 
7325 

WYDZIERŻAWIĘ 
na dłuższy termin grunt 
pod ogrody z mieszkaniem 

  

Dr. I. Rucznik 
OKULISTA 

przyjm 8—10 i 4—7 pp. 
Zawalna 30, telefon 7-80. 

7333 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 

  

Akuszerka 

Naija Laknerowa 

  

Przechodząc ul. Ponarską 
znalazłam portmankę z pie- 
niędzmi. Poszkodowana 
osoba może zgłosić się 
do A Litomskiej, ul. Ra- 
duńska !7 m. 9 od godz. 5 
do 6 wiecz. w ciągu 3 dni 
od dnia ogłoszenia. 7340 

Budnik Władysław 
r. 1909 z Lidy unieważ- 
nia zagubioną książeczkę 
wojskową wydaną przez 
P. K. U Lida, 7343 

    

Wytwornetowarzystwopo- 
znaje automobilizm tylko 
na kursach Froma, 

i 

| 

  

      

‚ Isiow, až 2 : > я : 35alk droraa kolsiew.) | Początek o godz. 5-ej, w niedz. i św. o 4-ej pp. Nast. progr. „Ofiarna noc“ z Charles Farrelem i Mary Dunkan DRUKARNIA pržy ul. Wielkiej 29 w Wilnie. inżyniera : i ь Śroki. Magtehn ach i RA Kino - Teatr Dziś! Sensacyjny W roli głównej bożyszcze kobiet, ulubieniec INTROLIGATORNIA Poleca: codz. świeże SZARE I PE OE RZ WESA IgE ae pa 
« | Przebój! Upajający eso a r publi- R No 0 mleko, maslo, sery, jaja, W. Z. P. Nr. 69, . 7120 EYBA į U X Pk ннт С czności RG MON магг ZNICZ% || mieko zsiadłe, wedliny. 0 warsztaty, = i czarująca Dorothy Jordan. Wesoły Madryt to film, który każe sersu bić prędzej. » iinne chłodne zakąski, | Do wynajęcia mieszkanie Wilno, šv. Jaiska Ar. 1 napoje chłodzące oraz Akuszerka Miekiewicza II, t. 15-61 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. 3-go Maja 

13, na zasadzie art, 1030 U.P.C. obwieszcza, iż w dniu 

22 października 1931 r., o godz. I0-tej rano w Wilnie, 

przy ul. Zawalnej 8, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego, należącego do Aby i 

wików, składającego się z autobusu marki 
„Chevrolet“, oszacowanych na sumę 1500 zł. na za- 
spokojenie pretensji firmy J. Włodawski w sumie 450 zł. 

i Szejny 

z % % i kosztami. 
Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

NAD PROGRAM: Wesoła 
—— о.. komedja 

Wilnie przy ul. Portowej 10, 

1236/V1 

Ceny miejsc od 40 gr. klip i Klep jako Arch tektų. Poł ins ЗЕНЕ Še). adris šui 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3-go Maja 
Nr. 13 m. 6, na zasadzie air. 1030 U. P. C. obwieszcza, 
iż w dn. 22 października 1931 r. o godz, Il-eirano w 

odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej majątku ruchomego, należącego 
do Stanisława lwanowskiego, składającego się z urzą- 
dzenia mieszkania i kancelarji, oszacowanych na sumę 
4000 zł., na zaspokojenie pretensji Państwowego Ban- 
ku Rolnego w sumie 277! zł. 50 gr. z %% i kosztami. 

Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

gubione weksle in blan- 
co na ogólną sumę 

1400 zł. wystaw. przez Pa- 
wła Karuzo, żyrow. przez 
Józefa Karuzo, zamieszk. 
w Wilnie przy ul. Litew- 
skiej I] —3, uniew. się. 

Zw weksel in blan- 
co na sumę 65 zł. wy- 

stawiony przez Stanisła- 
wa Wolskiego, zam. przy 
ul Szkaplernej 97 m. 2— 
uniewažnia się. 

  

Dzieła 
druki, 

    

  

Telefon 3-40. 

urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, 

i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie z 

WYKONYWA P 0 k 0 
PUNKTUALNIE ję 
— TANIO — i umeblowany, słoneczny, 
SOLIDNIE | | ze światłem elektrycznem, 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 

CIEJEJEJEJE HEJJ 

książkowe, 
książki dla 

afisze 
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z 4 pokoi z kuchnią 
i elektrycznošcią 

Plac šw. Piotra i Pawla 5/1 
u właściciela. 

  

  

OKAZYJNIE 
do sprzedania niedrogo 

AGAWA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3, 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 46. 7034 

*PIANINO 
do sprzedania 

  

Pokój 
świeżo odnowiony z elek- 
trycznością i osobnem wej- 

ściem do wynajęcia. 

Zarzecze 14, m. 16. 

do sprze- 

w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 
licy ferozelintikiej NET 
(dawniej Nr. 46). 

  

drewniany   

  

  z osobnem wejściem do 
wynajęcia przy ul. Zacisze 

Nr. 4, m. 3 | piętro. 

Antokolska 1/3—9.         
  

Jagiellońska 3—27 
| o warun- 
   kach dowiedzi się: na 

miejscu u właściciela, 7337   1235/V1 K 

FILIP MACDONALD. 32) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Flood wzruszył ramionami. Dyson 
ani się odezwał, ani poruszył. 

— Domyślam się — rzekł Antoni 
—ale wolę nie mówić, bo mógłbym się 

omylič. 
Łucja spojrzała na zegar nad ko- 

minkiem. 
— Już późno — rzekła. 
Zegar zaczął bić kwadrans po dru- 

giej. Z ostatniem uderzeniem drzwi 
otworzyły się i wszedł Pike. 

Był bez płaszcza, tylko w kurtce 
z podniesionym kołnierzem. Na widok 
Łucji, która powitała go uśmiechem, 
zerwał szybko czapkę, nasuniętą ni- 
sko na oczy. Pomimo, że na dworze 

było zimno, twarz jego płonęła gorą- 
cym rumieńcem, a na czole świeciły 
krople potu. Buty miał przemoczonć 
a spodnie upstrzone zdziebełkami tra- 
wy, i gnijącemi liśćmi. 

Dyson otworzył oczy, skręcił się 
na fotelu, rzucił uprzejmy epitet i za- 

mknął oczy zpowrotem. Pike, pod- 
szedł do kominka, spuszczając koł- 
nierz. Ukłonił się elegancko Łucji i 
rzekł do Antoniego: 

— Przepraszam pana, że się spóź- 
niłem. Byłem u Dollboysa, tylko że on 
o tem nie wie. —- Zachichotał. — Ci 
dwaj — wskazał okrągłym ruchem 
głowy Flooda i Dysona — tak go na- 
straszyli, że musiałem się nim zaopie- 
kować. — Na wszelki wypadek. 

— Tacy nie popełniają samobój- 
stwa — parsknął Dyson. 

Flood skinął głową. 
Pike popatrzył na nich wzrokiem 

ojca dumnego ze swoich dzieci, ale 

jednocześnie 
przedwczesnegó sprytu. 

— Może tak, a może nie — rzekł 
sucho. — Ale tacy lubią czasem drap- 
nąć. I cobyśmy wtedy robili? Upew- 
niałoby nas to w przekonaniu, że on 
coś wie, ale moglibyśmy nie zdążyć 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka k ogr. odp. 

niezadowolonego z ich - 

dowiedzieć się tego na czas... To nie 
jest zwyczajna sprawa, Musimy się 
ścigać z czasem! A nie chciałbym, że- 
by się wasza dobrze zaczęta robota 
zmarnowała w taki głupi sposób. 

Dyson chrząknął a Flood rzekł: 
— Racja fizyka, panie inspektor! 
— Dobrze pomyślane — pochwalił 

Antoni. — Więc Dollboys jest zabez- 
pieczony do jutra rana? 

Pike skinął głową i spojrzał z ża- 
lem na dziurę w kurtce. 

— Wszedłem za szopę koło domu 
i zajrzałem przez okno do jego sypiai- 
ni. Długo się nie kładł do łóżka, ale 
się wreszcie położył. Oho!... — Urwal 
i spojrzał na Flooda, który przyglądał 
się mu ciekawie... — Co pan tak pa- 
trzy? — zapytał z gniewnym humo- 
rem. 

— (Ciekaw jestem — odpowiedział 
szczerze reporter — jakim sposobem 
dostał się pan na fermę Dollboysa? 
I jak pan stamtąd wrócił? 

Pike uśmiechnął się triumfalnie. 
— Przyszedłem pieszo i dlatego się 

spóźniłem. A w tamtą stronę pojecha- 
łem samochodem  Dollboysa. — On 
naturalnie nie wiedział o tem. Widzi 
pan, panie Flood, w policji uczą nas 

  

tego i owego. Przedewszystkiem zaś 
szybkiego myślenia i korzystania z 
każdej okazji... Dziękuję panu. -— 
Wziął kufel z ręki Antoniego. 

— Jaka będzie robota na jutro, 
po Dollboysie?... — zapytał Dyson. 

— А — rzekł Antoni.—Nie wiem, 

któremu z was ją powierzyć — może 
obydwom. To się okaże jutro. Trzeba 
się będzie dowiedzieć wszystkiego o 
pewnej kobiecie. Przyzwoite przemil- 
czenie — nie wskazane. 

— Ja nigdy nie byłem przyzwoity 
—rzekł Dyson. 

— Ja się zbakierowałem — rzekł 
Flood. 

Antoni uśmiechnął się. 
— Kobieta —- rzekł — nazywa się 

Carter-Fawcett. 
Dyson otworzył oczy, Flood gwi- 

zdnął. Antoni popatrzył na nich i 
rzekł: 3 

— Przypuszczam, że wiecie, co to 
za numer. 

— Przez wielkie N.=Flood wstał. 
— Więc ona jest zaplątana w ten inte- 
res? 

— Sam. jeszcze nie wiem—odparł 
Antoni. — Chciałbym się tylko dowie- 
dzieć o niej tego i owego. 

— Wysoki rozkaz — ucieszył się 
Dyson. — Ja się tego podejmę. 

— Ja — rzekł Flood, patrząc na 
Antoniego. — A druga robota jaka? 
Czy roboty? 

Antoni potrząsnął głową. 
— Jutro się dowiecie. Może się 

jeszcze rozmyślę. A teraz spać. — 
Wszyscy. Potem możemy nie mieč 
czasu. 

Łucja wstała. Była blada, chociaż 
nie ze zmęczenia. Oczy jej wydawały 
się poprostu olbrzymie. 

— Ja nie usnę — rzekła. — Je- 
stem za bardzo podniecona. — Pode- 
szła do męża i dotknęła jego ramie- 
nia, długiemi, wysmukłemi' palcami. 
—Ježeli... — zawahała się. — Jeżeli 
ten Dollboys... jeżeli się z nim zoba- 
czysz z rana i... może go skłonisz do... 

do... I może jeżeli on powie, to co 
wie... to może odrazu będzie po wszyst 

kiem? Ja chciałam... Och, rozumiesz, 

co ja chciałam powiedzieć! — głos jej 
się załamał. Ścisnęła męża za ramię 
i zapominając o obecności tamtych, 

zajrzała mu głęboko w oczy. 
—- Rozumiem — odparł z uśmie- 

chem Antoni. — Ne jest naturalnie 
wykluczone, że może się tak stać. Ale 

  

  

lepiej na to nie liczyć. Takie rozwią- 
zanie byłobv za łatwe i za oczywiste, 
a w taki Sprowach dzieje się zazwy- 
czaj odwrotnie. Realne życie wygląda 
zazwyczaj tak jak u Edgara Walla- 
ce'a. — Zwrócił się do swoich pomoc- 
ników. — Dollboys wcześnie—rzekł. 

  

—eJdziemy: ja, Dyson i Flood. Start 
o wpół do siódmej. W drodze wydam 
wam dalsze instrukcje. Pan poczeka 
do mego powrotu, panie Pike. 

Skinęli głowami. Łucja uśmiech- 
nęła się z wysiłkiem i powiedziała o- 
gólnie „dobranoe*, lecz każdemu z 
trzech wydawało się, że uśmiech i sło- 
wa były skierowane tylko do niego. 
Flood otworzył drzwi i Antoni wyszedł 
pod rękę z żoną. 

U szczytu schodów Łucja ścisnęła 
go konwulsyjnie za ramię i wskazała 
wdół na „drzwi lewe, z pod których 
sączyła się smużka światła. 

Antoni skinął głową i objął 
wpół. 

, — Wiem — rzekł. — Ale na to 
niema rady. Robimy przecież co mo- 
żemy i posuwamy się. 

ja 
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