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Hołd wiel 
Dzisiejsza skromna uroczystość 

Witoldowa nie jest jeszcze pełnym wy- 

razem hołdu, społeczeństwo 

ziem b. W. Ks. Litewskiego 

winno najwybitniejszej postaci, 

który 

złożyć 

jaką 
ziemie te w okresie średniowiecza wy- 

  

dały. W roku ubiegłym upłynęło 500 

lat od chwili zgonu najznakomitszego 

wodza, polityka i cywilizatora Litwy 

Historycznej, a zarazem pierwszego 

wielkorządcy po zawarciu Unji z Pol- 

ską. Cały szereg przyczyn i okolicz- 

ności złożyło się na to. że ta rocznica 

nie została uświęcona odpowiednim о- 

bchodem. 

Pierwotnym zamiarem powstałego 

wczesną wiosną 1930 roku Komitetu 

polskiego obchodowi 

charakteru ogólno-krajowego, skupie- 

nie na gruncie oddania hołdu wspólnej 

świetnej przeszłości wszystkich ele- 

mentów narodowych, jakie kraj ten 

„ Wydawało się 

było nadanie 

  

  

  

  

w sobie mieścił i mieś 

że postać Witolda można 

ponad— jakże małemi i przejściowemi 

z perspektywy pięciu wieków — aktu- 

alnemi sporami i animozjami narodo- 

utrzymać 

wemi, nie grającemi przecież podów- 

czas. w dynastycznej, państwowej po- 

lityce Kiejstutowicza, żadnej prawie 

roli. Ale dziś, w zmienionych docna 

warunkach społecznych i narodowych, 

wśród całkiem innego układu sił, po 

przeobrażeniach  zbioro- 

spory te i 

ogromnych 

wej psychiki politycznej, 

sprzeczności przezwyciężyły wszystkie 

zadecydowały 0 po- 

litewskiego wobec 

zamierzeń społeczeństwa polskiego, 0- 

raz o zupełnej niemal bierności Biało- 

rusinów i Żydów. 

inne racje, 

stawie komitetu 

Spajać sztucznie i mozolnie dla je- 

dnego dnia to, co nie mogło znaleźć 

wspólnego języka i wspólnych pojęć 

w zakresie samego celu podjętej akcji, 

było pracą syzyfową, bezużyteczną. 

Nie chcemy bynajmniej twierdzić, że 

szyscy byli winni, a tylko my nie.    

  

ciwnie, winni zapewne byliśmy 

scy, bowiem wszyscy znajdujemy 

  

się w mniejszym lub większym stop- 

niu pod wpływem panujących — рга- 

dów i nastrojów naszej epoki. Nie o 

roztrząsanie więc winy tutaj nam cho 

dzi, lecz o stwierdzenie faktu, że spo- 

łeczeństwo polskie Wilna, poczuwają- 

ce się do organicznego związku z prze- 

_szłością historyczną swego kraju i je- 

go stolicy, przystąpiło do spełnienia 

swego obowiązku wobec tej przeszło- 

bez współudziału innych 

  

Ści samo, 

grup, narodowych kraju. 

Użyłem tu słowa „obowi 

pełnie świadomie. Nie wszystkie obo- 

wiązki są uciążliwe. Są takie, które 

człowiek lub społeczeństwo spełnia z 

z głębokiem 

wzruszeniem. Do takich obowiązków 

należy obowiązek nasz. autochtonów 

  

  

z pietyzmem, z dumą, 

lej ziemi, do uczczenia pamięci gen- 

jalnego jej syna, który przed pięciuset 

przeszło laty z Wilna, 

powierzone sobie i ogrom- 

nie czynami własnemi rozszerzone pań 

potęg 

a znakomitą, 

  

ądząc stąd,     

dźwignął 

stwo do rzędu największych 

współczesnej Europy, 

mądrą i sprężystą polityką wewnętrz- 

ną położył fundamenty pod później- 

Szy szybki i bogaty rozwój cywiliza- 

cyjny przed nim niemał barbarzyń- 

skiego kraju. 

Oczom każdego Polaka ukazuje się 

Witold przedewszystkiem w postaci 

wspaniałej wizji Matejki z „Bitwy pod 

Centralna ta postać 

Obrazu przemawia olbrzymią ekspres- 

Ją €nergjį i ruchu. Bije od niej wspa- 

Grunwaldem. 

niz L žė ъ 
Mate natchnienie, potęžna wola Zwy- 

   

"do tych ogėlno-polskich 

  

      

Witold, bohater Litwy. 

Rysunek z dzieła Guagnini' ego w Muzeum 
ks: Czśtfatyskich w RSSkiRZIE: 

cięstwa. Witold — kombatant Korony, 

natehniony wódz, pogromca wroga 

zagrażającego istnieniu obu połączo- 

nych Unją Horodelską państw, zmien- 

ny w okre 

  

sach kolizyj wewnętrznych, 

lecz w chwilach krytycznych wierny 

sprzymierzeniec swego brata stryjecz- 

nego, króla Jagieiły, z którego rozka- 

zu niegdyś utracił ojca swego i mat. 
kę... 

My, Polacy z Litwy Historycznej, 

elementów 

stosunku do Witolda możemy dodać 

coś więcej. Z narodami litewskim i 

białoruskim połączyły nas w przesz- 

łości silne węzły wspólnej krwi. Witold 

rządził naszą wspólną ojczyzną wtedy 

kiedy codziennie te węzły się zawiązy- 

wały i zaciskały. Jego polityce wew- 

nętrznej obce były przesłanki dzisiej- 

szych nacjonalizmów. Ten syn naro- 

du litewskiego 

ficznem) jest też i dzisiaj symbolem 

litew- 

(w znaczeniu etnogra- 

wielonarodowej państwowości 
skiej — w unji z Polską szukającej 
zabezpieczenia przed agresją wschod- 

nich j zachodnich sąsiadów. 

  

Przeciwstawiając się nieraz Koro- 

nie, Witold bronił równorzędności Li- 

twy w państwowym związku Rzeczy- 

pospolitej przed unitarystycznemi za- 

pędami panów polskich, lecz nie wal- 

czył z Polską, jako taką. Mądrość po- 

lityczna i wielkość charakteru Witolda 

daje się najlepiej ocenić w dziedzinie 

  

jego stosunku z Jagiełłą. Uczucie roz- 

goryczenia i zemsty za śmierć ojea i 

matki musiało dominować u młodego 

Witolda nawet wtedy, kiedy w r. 1384 

rozpoczynał on swą współpracę z Ja- 

giełłą. 1 oto po 40 latach tej bogatej 
w wypadki współpracy stosunek przy 
jaźni i zaufania łączył dwóch starych 
Gedyminowiczów. Temu stosunkowi 

do stryjecznego brata dał wyraz w nie- 

zwykle piękny i szlachetny sposób Wi- 
told na łożu śmierci, dając dowód, że 

dobro publiczne, dobro kraju, którym 

rządził, stawiał wyżej niż uczucia i 

porachunki osobiste. 

Postać Witolda. jako polityka, dy- 

plomaty i administratora tak wysoko 

wyrasta ponad poziom współczesnej 

żyzną musi być ziemia, 

    

mu epoki, że 

która go wydała, dumnem może być 

którego długi szereg 

pokoleń w ciągu pięciu wieków na 

  

społeczeństwo, 

posiewie cywilizacyjnym tego wielkie- 

kiemu mežowi. 
go męża wyrósł. Dla nas, dla dzisiej- 

szego pokolenia tego społeczeństwa 

najbardziej istotnem kryterjum nasze- 

„go stosunku do Witolda jest nie jego 

polityka zewnętrzna, lecz ogrom i 

wszechstronność jego cywilizatorskiej 

pracy wewnętrznej, która zadecydo- 

wała na zawsze o zachodnim kierunku 

dalszego rozwoju kraju i stworzyła 

podstawy dla odparcia usiłowań na- 

jeźdźcy, odwrócenia tego kierunku na 

wschód. 

Na naszą ocenę postaci i dzieła Wi- 

tolda nie może w żadnym stopniu 

wpłynąć stanowisko dzisiejszych Li- 

twinów, poszukujących w spuściźnie 

Witoldowej uzasadnienia dla swej a- 

ktualnej polityki. Naginanie faktów i 

postaci historycznych do potrzeb chwi- 

li jest najmniej odpowiednim sposo- 

bem uczczenia ich pamięci. Witold 

jest najbardziej wyrazistym  symbo- 

lem Litwy Historycznej, której Litwi- 

ni stanowią jeden tylko element. In- 

nych uznać nie chcieli, musieli więc 

doprowadzić do rozdarcia spuścizny 

dziejowej. Zjednoczenia jej dokonać 

nie zdoła nikt, kto opierać się będzie 

na dzisiejszej koncepcji państwowej 

Kowna. Obfite strugi jadu, wylewane 

przez publicystykę litewską na poczy- 

nania naszego Komitetu Witoldowego 

nie sprowadzą go napewno z obranej 

drogi i nie zniechęcą do wykonania 

powziętych decyzyj. 

Posiadamy Wilno—stolicę Witol- 

dową, a w niej miejsce wiecznego spo- 

czynku i prochy wielkiego władcy Li- 

twy Historycznej. Szanujemy i czci- 

my świetność wspólnej przeszłości nie 

czyniąc z niej monopolu dla siebie; a 

     

  

więc i postaci genjalnego tej przeszło- 

ści przedstawiciela z powodu upływu 

pięciu wieków od dnia jego zgonu na- 

leżyty i szczery złożymy hołd. Na gru- 

zach dolnego Zamku wpobliżu Kate- 

dry, gdzie spoczywają prochy Wiel- 

kiego Księcia, obcego marnemu spo- 

rowi, który: dokoła jego dziejowej pra- 

  

ey wszczęto, stanie niedługo spiżowy 

posąg, stanowiący trwałe i żywe świa- 

dectwo, że polskie dziś Wilno umie ce- 

  

nić źródła wartości historycznych, któ- 

re w sobie zawiera i czcić wielkich tych 

wartości twórców. Wtedy dopiero Ko- 

mitet, urządzający dzisiejszą akadem- 

ję, uznać będzie mógł swe zadanie za 

spełnione. 

Testis. 

£ С | 
Prof. Zawadzki zastępuje 

ministra skarbu. 
WARSZAWA. 26.X. (Pat.) Wobee 

niedyspozycji p. ministra skarbu, któ- 
ry zachorował na i s; zastępstwo 
p. ministra objął podsekretarz „stanu 
w Ministerstwie prof. Zawadzki. 

    

Projekt ustawy opodatkowa- 
nia rejentów, pisarzy hipo- 
tecznych i komorników sądo- 

wych. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Do Sejmu został zgłoszony projekt 
„ustawy o specjalnym podatku od nie- 
których zajęć zawodowych, mianowi- 
cie rejentów, „pisarzy hipotecznych i 
komorników sądowych. Podatek od 
dochodów tych wynosić będzie 3 proc. 
od dochodu ponad 12 tys. zł. do 15 
tys. zł., wzrastając nareszcie progre- 
sywnie aż do 25 proc. przy dochodzie 
ponad 176 t 1. rocznie. Pobierany 
on będzie niezależnie od podatku do- 
chodowego z tem jednak, że zwolnio- 
ny będzie od 10-procentowego dodat - 

ku, stosowanego do podatków i opłat 
stemplowych. 
Lis SWW OE ZWOREK 

  

     

Popierajcie Ligę Morską 

  

  

Akt Unji Horodelskiej 1413 r. 

Oryginał znajduje się w Muzeum ks. Czartoryskich w Krakowie. U dołu dokumentu są 
zawieszone dwie woskowe pieczęcie: większa — Króla Władysława Jagiełły, mniejsza — 

W. Ks. Witolda. Tekst dokumentu po łacinie. 

  

Przeniesienie zwłok królowej Elżbiety 
Dnia 26 października o godzinie 

10-ej rozpoczęto przenoszenie do pro- 

о- 

  

wizoryeznej trumny szezątkow kr 

wej *Eiżbićty, 

Zygmunta Augusta. Korona, złoty łań- 

cuszek oraż tabliczka z trumny kró- 

lowej przeniesione były już w sobotę 

dnia 24 b. m. 

Podczas szczegółowego prz 

wania miejsca, w którem spoczy 

trumna królowej, odnaleziono złoty 

pierwszej żony króla 

    

  

medaljon z wizerunkiem króla Zyg- 

munta Augusta oraz złoty pierścień z 

kamieniami (przypuszczalnie djamen- 

ztałcie | lilji. 

umiesz- 

  

tami), 

Szczątki królowej Elżbiety 

czono obok szczątków króla Aleksan- 

dra, znalezione zaś przedmioty przy 

koronie. tabliczce i łańcuszku, w spe- 

przezna- 

ułożonemi w K 

cjalnych pomieszczeniach, 

czonych na ten cel. 

  

Projekt ustawy o pogatku 
od elektryczności. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
Uchwalony przez Radę Ministrów 

projekt ustawy o podatku od energji 
elektrycznej, przewiduje opodatkowa- 
nie tej energji, służącej dla celów o- 
świetleniowych w wysokości 10 proc. 
Od tego podatku zwolnieni będą kon- 
sumenci energji elektrycznej na tere- 
nie województw: wileńskiego, nowo- 
gródzkiego, wołyńskiego, poleskiego, 
stłanisławowskiego i _ tarnopolskiego 
na przeciąg 10 lat celem rozszerzenia 
zbytu elektryczności w tych najmniej 
zelektryzowanych województwach 
wschodniej Polski, * 

“ Projekt zmiany ustawy 
© podatku lokalowym. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Do Sejmu wpłynął projekt zmianv 
ustawy o podatku od lokalów. Naj- 
istotniejszą zmianą jest podwyżka po- 
datku dla mieszkań, składających się 
z 4 i więcej izb. Podatek wynosić bę- 
dzie 4 proc. Opodatkowanie lokali 
wzrośnie z 8 na 12 proc. Wolne od 
podatku będą w dalszym ciągu loka- 
le w domach nowowybudowanych. 
Dla lokali jedno, dwu i trzechizbo- 
wych stawka podatkowa nie ulegnie 
zmianie. Zwiększenie podatków po- 
dyktowane zostało koniecznością za- 
silenia państwowego funduszu rozbu- 
dowy. 

PORISZKEPEYNISOEWRZETCZCEZNCOZENOZA TEGA 

Do ogółu młodzieży 
akademickiej. 

Bratnia Pemoe Młodzieży Akade- 
miekiej U. S. B. wzywa ogół młodzie- 
ży akademickiej do jak najliczniejsze- 
go udziału w obchodzie ku czci Wiel- 
kiego Księcia Witolda. 

Początek uroczystości © godzinie 
17 m. 30. 

Wyniki podróży Lavala. 
Komunikat oficjalny. 

  

WASZYNGTON. 26.X. (Pat.) Ko- 
munikat oficjalny, ogłoszony po za- 
kończeniu rozmów Hoovera z łava- 
lem, ma następujące brzmienie: 

Tradycyjna przyjaźń Stanów Zje- 
dnoczonych i Francji, nieistnienie ja- 
kichkolwiek spraw spornych pomie- 
dzy naszemi dwoma rządami, tra 
cja długotrwałej współpracy na rzecz 
pokoju świata, tradycja, której pakt 
Briand-Kellog dodał ostatnio nowego 
blasku, czyni możliwem į wskazanem 

zbadanie wszchstronne licznych pro- 
blemów, w których oba rządy są zain- 
teresowane. Podjęliśmy przypadające 
nam w udziale zadanie w duchu cai- 
kowitej szczerości. Postępy. jakie o0- 
siągnęliśmy, są realne. Zbadaliśmy ca- 
łokształt położenia gospodarczego świa 
ta, międzynarodowe stosunki, z niem 
związane, problemat dotyczący pro- 
jektowanych obecnie konferencyj w 
sprawie ograniczenia i redukcji zbro- 
jeń, oddziaływanie depresji na sprawę 
spłaty długów międzynarodowych, za- 
gadnienie stabilizacji międzynarodo- 
wych stosunków, wymiany i inne dro- 
bne kwestje gospodarcze i finansowe. 

Szczere i serdeczne rozmowy poz- 
woliły nam zdać sobie sprawę w spo- 
sób jak najbardziej szczegółowy z i- 
stoty rozważanych problematów. Nie 
zamierzaliśmy bynajmniej angażow 
naszych rządów, lecz raczej szukać 
na terenie paktów dla każdego z obu 

Nic bez 
PARYŻ, 26. 160. (Pat). Z wiadomoś- 

ci, jakie poza oficjamym komanika- 
tem nadeszły do Paryża, należy wy- 
wnioskować, że wyniki rozmów wa- 
szyngtońskich dadzą się określić jak 
następuje: 

Stany Zjednoczone które odczu- 
wały obawę z powodu możliwego za- 

chwiania się dolara, otrzymały poważ 
ne pod tym wzgiędem zapewnienia. 
Wycofanie złota poddane zostanie 
kontroli, która wpłynie niezawodnie 
na uspokojenie nerwowości, panują- 
cej na giełdzie nowojorskiej. Francja 
otrzymała od Ameryki zapewnienie, 
że bomba z 20 lipca r. b. nie powtó- 
rzy się bez naradzenia się z Francją 
Prezydent Hoover nie zaproponuje 

  

          

      

  

krajów środków działania, najbardziej 
skutecznego w jego własnyin zakresie. 
Jesteśmy wspólnie zdecydowani dą 
żyć do tego, ażeby konferencja w spra- 
wie ograniczenia i redukcji zbrojeń 
nie pominęła wielkiej sposobności, j 
ka się nadarza i aby potrafiła spełnić 
to, eo stanowi istotne zadanie w dzie 
dzinie mocnej i trwałej organizacii 
pokoju. 

Co do zobowiązań międzypaństwo- 
wych uznajemy, że przed wygaśnie- 
ciem rocznego moratorjum Hoovera 
może być potrzebne zawarcie układa 
na okres depresji gospodarczej, ukła- 
du, co do warunków którego oba rzą- 
dy czynią wszelkie zastrzeżenia. Ini- 
cjatywę tego porozumienia powinny 
podjąć mocarstwa europejskie, szcze- 
gólnie w tej sprawie zainteresowane, 
w ramach układów, będących w mocy 
przed 1 lipca 1931 r. 

Zajmowaliśmy się specjalnie głó- 
wnemi środkami, dzięki którym nasze 
rządy mogłyby przystąpić do spraw! 
odbudowy równowagi gospodarczej i 
zaufania. Jesteśmy przedewszystkiem 
przekonani o doniosłości utrzymania 
stałego kursu walut, jako podstawo- 
wego elementu odbudowy normalnego 
życia gospodarczego w Świecie, dla 
którego utrzymania parytet złota we 
Francji i Stanach Zjednoczonych sta- 
nowi czynnik pierwszej wagi. 

    

  

   

Francji. 
nowego przedłożenia moratorjum, nie 

zażąda on również rewizji planu 
Younga, a wszelkie wypłaty między- 
państwowe prowadzone będą w grani- 
cach planu Younga przy Ścisłem po- 
szanowaniu praw Francji do odszko- 
dowań wojennych. 

Co się tyczy wystąpienia sen. Bo- 
raha, którego opinje dawno były zna- 
ne, nie odegrało ono właściwie żadnej 
roli w przebiegu przeprowadzonych 
między premjerem Lavalem i prezy” 
dentem Hooverem rokowań, — cho- 
ciażby dlatego, że wszelkie kwestje o 
charakterze politycznem, które pod- 
niósł sen. Borah, były z rokowań tych 
zgóry wykłuezone. 

  

    

Rozmowa ambasadora Filipo- 
wicza z sen. Borah'em. 
NOWY . YORK - 26.X. Pat. 

Wczoraj odbył się w ambasadzie fran- 

cuskiej raut na cześć premjera Lavala 

na którym, oprócz delegacji francus- 

kiej, obecni byli członkowie rządu a- 

merykańskiego i szefowie misyj dy- 

plomatycznych. 

się 

rozmowa między sen. Borahem i am- 

basadorem polskim Filipowiczem, w 

zasie której ambasador, powinszowa- 

zy sen. Borahowi odwagi cywilnej, 

z jaką przyznawał się on do nieznajo- 

mości stanu faktycznego spraw środ- 
kowej Europy. zwrócił uwagę, że de- 
klaraeja jego, podniecając już rozagi- 

towane elementy nacjonalistyczne Eu 

Sensacją tego wieczoru stała 

     

ropy, może je pchnąć w kierunku nie- 

poczytalnych wystąpień zbrojnych 

przeciwko sąsiadom. 

Sen Borah, podając w wątpliwość 

opinję, by jego słowa mogły przyczy- 

nić się w Europie do naruszenia po- 

koju, zgodził się z tem, że jego wiado- 

mości o faktycznym stanie rzeczy w 

Polsce i u jej sąsiadów są zupełnie 

niedostateczne. 

Propozycji rewizji traktatu 
wersalskiego nie będzie. 
WASZYNGTON, 26. 10. (Pat). W związ- 

ku z pogłoskami, jakie pojawiły się w pra- 
sie, jakoby prezydent Hoover proponował 
rewizję traktatu wersalskiego, ukazało się 
oświadczenie z Białego Domu, stwierdzają- 
ce że „prezydent Hocver nic podobnego nie 
mówił". 

Laval w New-Yorku. 

NOWY YORK. 26.X. (Pat.) Przy- 
był tu z Waszyngtonu premjer Laval. 

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

Przyjmuje od ||—|1 rano i 5 - 7 wiecz. 
Zawalna 60 Telefon 812 

powrócił.



    

Z K UN I FR 

„Jak wóz bez czwartego koła, tak wygląda polityka gospodarcza 

Polski bez własnych surowców włókienniczych”. 
Sprawa Iniarska wkracza w nową  lały całe państwo, z wielką zręcznoś- 

fazę swojego rozwoju. Zjazd w Osz- 

mianie uchwalił, ażeby na terenie po- 

wiatu posługiwano się wyłącznie tka- 

ninami ze Inu. Jest to coś w rodzaju 

skromnego początku bojkotu surow- 

ców zagranicznych, które w postaci 

bawełny, juty i manilli zalały Polskę 

swemj wyrobami, skazując tem nasze 

Iniarstwo na zupełną zagładę. 

wielkiego przemysłu 

prawdopodobnie 
Dygnitarze 

włókienniczego 

śmiać się będą do rozpuku, czytając o 

uchwałach oszmiańskich. Zbyt są 

dumni ze swego zwycięstwa na tere- 

nie Polski, które im się tak łatwo do- 

stało. Zbyt wierzą w siłę złota. Życzy- 

my szczerze, ażeby na tem się zawie- 

dli. 

Uchwały zjazdu w Oszmianie mo- 

gą mieć doniosłe znaczenie i dla spra- 

wy lniarskiej na wschodzie Polski i 

dla sprawy gospodarczej w całem pań 

stwie. Są one nietylko realną obroną 

własnego drobnego rolnictwa, zajęte- 

go uprawą lnu, lecz i protestem prze- 

ciw błędom, popełnionym w przesz- 

łości w polityce włókienniczej, które 

doprowadziły Iniarstwo, tę tak ważną 

gałęź przemysłu rolniczego, do zu- 

pełnej katastrofy. 

  

Jak wóz bez czwartego koła, tak 

wygląda polityka gospodarcza Polski 

bez własnych surowców włókienni- 

czych. Mamy własny chleb i sól, wła 

sny opał i własne światło, lecz nie ma 

my własnego ubrania. I ten fakt jest 

i będzie źródłem naszej niemocy go- 

spodarczej, szczególnie w chwilach 

kryzysów czy to ekonomicznej, czy 

politycznej natury. Jeżelibyśmy dzi- 

siaj byli pozbawieni cudzych surow- 

ców, to musiałaby cała Polska chodzić 

w kostjumie Adama,gdyż począwszy 

od ubrania i bielizny, a kończąc na 

najdrobniejszym szczególe sprzętu go 

spodarczego, jesteśmy uzależnieni od 

surowców zagranicznych. 

Trudno byłoby utyskiwać na taki 

stan rzeczy, jeżeliby Polska była po- 

zbawiona własnych surowców włó- 

kienniczych. Lecz tragedja polega na 

tem, że surowce są w kraju, że Polska 

jest drugiem państwem na kuli ziem- 

skiej, które posiada ogromną płasz- 

czyznę ziemi uprawnej pod Inem, że 

tę płaszczyznę mogłaby łatwo podwo- 

ić i potroić, lecz jakimś fatalnym zbie 

giem okoliczności, te wszystkie moż- 

Hiwości musiały się usunąć w kąt, da- 

jąc drogę surowcom obcym. I zamiast 

tego, ażeby poprzeć własne rolnictwo, 

które na północnym wschodzie ma 

szanse rozwoju tylko w tym kierunku, 

zamiast poprzeć Iniarski przemysł do 

mowy (chałupniczy), tak rozwinięty 

na ziemiach b. Księstwa Litewskiego, 

zamiast utrzymać fabryki 

Iniarskie i zabezpieczyć im własny ry- 

nek — szeroko otworzyliśmy swoje 

granice dla cudzych surowców, które 

w postaci bawełny, juty i manilli za- 

  

własne . 

cią docierając do wszystkich dziedzin 

życia ekonomicznego Polski. I zrobiły 

to w sposób dla siebie niezmiernie łat- 

wy i zyskowny, gdyż Skarb Państwa 

prawdopodobnie wdzięczny za ten na- 

jazd cudzoziemskich surowców, nie 

pobiera nawet od nich żadnego ela. 

Nie potrzeba być uczonym ekono- 

mistą, ażeby odczuć cały nonsens tej 

sytuacji. Tą fatalną polityką włókien 

niczą zadany był cios i Państwu, któ- 

re: przestało być samowystarczalnem, 

i obszarom Iniarskim, które skazane 

są na nędzę. 

Profesor Bratkowski dowodzi, 

Polska na tej błędnej polityce straciła 

4 i pół miljardów złotych i obecnie, w 

czasie światowego kryzysu i po 12-tu 

latach swojej państwowości, nie ma a- 

ni fabryk Iniarskich, ani przemysłu 

domowego, ani eksportu, ani włas- 

nych rynków — już nie mówiąc o cu- 

dzych. 

4 i pół miljardy. Jakże inaczej u 

nas wyglądałby ten tak zwany kryzys 

świałowy, jeżeliby Skarb Państwa po- 

siadał te pieniądze w swoich kasach i 

opierał się o własne surowce włókien- 

nicze. Prawda, ŻĘ, wtedy nie byłoby w 

Polsce jedwabnych pończoch i bale 

perkalowe nosiłyby nazwę balėw Iniar 

skich. Lecz ta różnica tylko dodatnio 

wpłynęłaby na uzdrowienie psychiki 

narodu, mającego skłonność do życia 

ponad stan. 

że 

Obecny rząd interesuje się spra- 

wą polityki włókienniczej. W War- 

szawie odbył się cały szereg konferen 

cyj w celu wyjaśnienia powikłanej sy 

tuacji i ustalenia zasad polityki cel- 

nej. 

"Na tych konferencjach przedstawi 

ciele przemysłu włókienniczego, Oczy- 

wiście, zajęli negatywną pozycję i w 

stosunku do Iniarstwa i w stosunku 

do ceł wwozowych, grożąc bezrobo- 

ciem, zamknięciem fabryk i niemal 

trzęsieniem ziemi, o ile Skarb Państ- 

wa będzie myśleć o swoich, a nie o ich 

interesach. | 
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I wtedy, kiedy to się dzieje na tere- 

nie wielkiej polityki ekonomicznej, 

wtedy, jak mówiliśmy, gospodarczy 

zjazd w Oszmianie, poprzedzony pię- 

kną wystawą wyrobów włókienni- 

czych, powziął uchwałę posługiwania 

się tylko wyrobami z własnego Inu. 

Cóż mamy życzyć Oszmianie w tej 

walce, która ma wszystkie cechy bez- 

* nadziejności? Walka Oszmiany z wiel 

kim przemysłem włókienniczym. Wal 

ka idei z instytucją, której roczny bud 

żet znacznie przekracza pół miljarda 

złotych. Nowoczesna walka Dawida z 

Goliatem. 

A jednakże ta walka musi być prze 

prowadzona. I dobrze się stało, że 

właśnie powiat oszmiański ją rozpo- 

czął. Ma nietylko prawo, lecz obowią- 

zek ku temu. Jest powiatem Iniars- 

Teatr na Pohulance. 
Róża. Dramat niesceniczny Józefa Katerli (Stefana Żeromskiego). 

Kiedy się do naszych rąk dostała 
onego czasu szara książka pod tym ty- 
tułem z akwafortą Koniecznego, przed- 
stawiając krzak dzikiej róży, wiedzia- 
o się, że pod pseudonimem Katerli 
hce Żeromski w tym fantastycznym 
oemacie  zsyntetyzować potworne 
ierpienia bojowców z 1905 roku w 

carskich czerezwyzwyczajkach, i mę- 
czarnie szarpiącej się, a zarazem gnu. 
śniejącej Polski w niewoli. Na wstę- 
pie, jako motto, wyczytaliśmy wyją- 
tek z Shelley'a: „,O nieśmiertelne Bo- 
żyszcze, którego tron jest w głębi ludz- 
kiej wiary, zaklinam Cię i wszelkie 
potęgi przez wszystko czem człowiek 
być powinien, i czem nie jest! Przez 
wszystko czem był kiedyś, i czem być 
musi. I karta za kartą szła ta potęż- 
na i potworna modlitwa do ślepego 
Bożyszcza, Ananke greckiej, która zda- 
wała się beznadziejnie odwrócona do 
nas twarzą Gorgony. Węże i wichry, 
kajdany i mrozy, ciemnice i dynamit, 
przewijały się w straszliwym kalejdo- 
skopie w tej książce, ociekającej naj- 
krwawszemi łzami niemocy, rozpaczy 

i nadziei, jedynej dla niewolnika do- 
stępnej: pomsty. 

Nikt nie zestawit prometeizmu 
Czarowica i prometeizmu Gustawa- 
Konrada, a przecie Dan i Czarowie 
wydzierający laboratorjum sekret og- 
nia trawiącego na przestrzeń wojska 
moskiewskie, Czarowic, który jest za- 
kochany w Krystynie Gustawem i o- 
fiarnym Konradem to są tej samej 
idei współczesne wcielenie, ówczesny 
prometeizm polski. Ci dwaj, to Dzia- 
   

  

dów i Improwizacji ciąg dalszy, dal. 
sze dzieje tego samego narodu, tych 
samych jego cierpień i upokorzeń żrą- 
cych trucizną niewolnictwa, tej samej 
ofiary jednostki za miljony... tego sa- 
mego pojedynku z Bóstwem, na uczu- 
cie i na rozumy. 

Najpiękniejszym obrazem, zwanym 
przez autora „sprawą”, jest ten, gdy 
kuszony pięknością mórz południo- 
wych, pięknem nieśmiertelnem brze- 
gów italskich i klasyczną pogodą du- 
cha starożytnej kultury, odwraca się 
od tej słonecznej rozkoszy Czarowit, 
gdyż „Twardą jest władza północnej 
konieczności. 

I dziwnem, jednem z tych proro- 
czych objawień jakie miewali Wielev 
w Polsce, widzi Żeromski przez oczy 
Czarowica straszliwy obraz współcze- 
snej Polski:: „Nie mógł dostrzec żad. 
nego spoidła, któreby plemię polskie 
zjednoczyć mogło. Jedyne, ostatnie i 
niewątpliwe, które jak ściany mogło- 
by ten naród rozpierzchły w jedno ze- 
gnać i materjalnemi środkami zjedno- 
czyć, Państwo Niepodległe, zostało od- 
rzucone przez wszystkich rodaków... 
Cuchńnęła ze wszech stron karjera, 
rządza urzędu, pycha, pragnienie wła- 
dzy...* „Moc tyranji leży nie w dłoni 
bezsilnego władcy, ale w niemocy je- 
go niewolników *. 

I Żeromski w ogniu i zadawaniu 
śmierci widzi: jedyną drogę wyzwole- 
nia. Bożyszcze mówi do Dana-wyna- 
lazcy: „Ty śmierć ludzką wytracisz 
z rodzaju ludzkiego, uczynisz z niej 
wartość najwyższą, straszną, świętą i 

  

" wymagań, 

kim, ma wiełką tradycję historyczną, 

ludzie oszmiańscy mają zimną krew 

i zdrowe nerwy. A przedewszystkiem 

powiat ten jest przesiąknięty uczu- 

ciem etycznem, które tak jest potrzeb- 

ne tam, gdzie walezą z sobą duch i ma 

terja. 

Sądzę, że wysiłki Oszmiany muszą 

pójść trzema drogami; 

  

1) Bezwzględnie wykonać uchwałę 

zjazdu. Pamiętać, że walka będzie dłu 

ga i uparta. Należy liczyć tylko na 

własne siły. 
2) Organizować na terenie powia- 

tu wytwórzczość wyrobów domowych 

tak zw. chałupnietwo. Nie wywóz 

Inu zagranicę, nie budowa nowych 

fabryk, nie ubieganie się o względy 

Żyrardowa i Łodzi, lecz ręczna pru- 

ca naszych wsi winna stać się podsta- 

wą polityki Iniarskiej na naszych zie- 

miach oraz podstawą dobrobytu droh- 

nego rolnictwa. 

Dążyć musimy, ażeby z naszych 

wsi w długie wieczory zimowe 

zrobić ręczne fabryki Iniarskie, udo- 

skenalić kołowrotek i krosna, wytwo- 

rzyć atmosferę pracy i nadziei na 

Iniarskich terenach. Tylko oparte na 

wytwórczości ręcznej Iniarstwo odzy- 

ska należny mu głos. Tylko wtedy ot- 

worzą się przed niem fabryki kokieto- 

wać z niem zaczną kapitały. Tylko 

przy tych warunkach drugi raz w hi- 

storji Iniarstwo nie da się zmarnować, 

jak to się stało obecnie. 

Wszystkie dane posiadamy dla roz- 

winięcia chałupnietwa, a szczególnie 

psychologję wiejskiej kobiety, dla 

której praca na kołowrotku i krosnach 

jest poezją szarego jej życia, jej kul- 

tem domowym i tradycją pokoleń. 

W jej zamiłowaniu do tkactwa pa- 

nuje ukochanie do ziemi, instynkt 

samozachowawczy, mus gospodarczy. 

Trzeba te trwałe instynkty skie- 

rować na praktyczne tory. Nie pozba- 

wiając tkanin ludowych ich cech ar- 

tystycznych, całą pracę oprzeć należy 

na więcej prymitywnych wyrobach. 

Worki, onucze dla wojska, drelichy, 

ręczniki — na tem powinno się oprzeć 

chałupnietwo, Razem z pieniędzmi na 

te prymitywne wyroby wejdzie «pro- 

mień nadziei do biednej chaty drobne- 

go rolnika. i 

3) Ustalić łączność z rynkami zby- 

tu. Wszystkie instytucje państwowe 

na czele z wojskiem zaczną szeroko 

   

korzystać z wyrobów lnianych. Trze- 

ba tylko będzie dostosować się do ich 

ulepszyć warsztaty tkac- 
kie. 

Go do uchwał oszmiańskich, to 

serdecznie życzymy im powodzenia. 

Jeżeli tylko będą wprowadzone w ży- 

cie, to dokonają historycznego czynu 

w dziedzinie lniarstwa. Rozpocznie się 

nowe ujęcie całej sprawy Iniarskiej, 

opartej na woli samego społeczeństwa. 

Hasłem chałupnietwa winna stać 

się zasada: najmniej maszyny, najwię- 

cej roboty ręcznej. $ 

wieczyście płodną, jak śmierć Sokra- 
esa*. I przyszła wielka wojna, i te 
śmierci Legjonistów, które wśród 
wszystkich śmierci za Ojczyzny wszy- 
stkich walezących, były najświętsze, 
bo najbardziej czyste w intencji. Bo- 
haterzy Żeromskiego oddawali życie 
pod hasłem Warna... Czy to zbieg о- 
koliczności, że ukochanym przez Pit- 
sudskiego królem polskim jest War- 
neńczyk właśnie? 

Tak to, pełen kolców i purpuro- 
wych kwiatów, wije się ten Chrystu- 
sowy wieniec polskiego męczeństwa. 
Z każdej chwili akcji, z każdej stroni- 
cy książki, bije niezmierzona j nieu- 
gięta wola-pragnienie jedynej zbaw- 
czej drogi dła podlejącego narodu: Nie- 
podległego Państwa. W tem odzyska- 
niu swych praw współczesnego, nor- 
malnego człowieka, widzi Żeromski 

ratunek, widzi cel konieczny i osią- 
galny za wszelką cenę. Ale przez usta 
Zagozdy zastrzega się: „Nie chciałbym 
widzieć dyktatury scłdatów z bialemi 
orłami na czapkach...* Ten jest, który 
mówi: „Nikt nademną*! i jest zupeł- 
nie wyzwolon w duchu. acz przebywa 
w katorgach. A Gzarowic walczy ze 
światem zła,bezustanku, i z ciągłem 
fanatycznem poświęceniem  społecz- 
nika, poety i konspiratora. Nie mogę 
się oprzeć myśli, że Żeromski tworząc 
tę postać myślał o Miekiewiczu. Wię- 
zienie, sroższe niż Bazyljanie, namięt: 
ne, rozsadzające Ściany pragnienie 
wolności, budowania wewnętrznej 
niepodległości narodu, ofiara z siebie, 
pokuszenie Bóstwa i walka z niem, jak 
Tobiasza z Aniołem, i zwycięstwo sa- 
mego siebie, oddanie zupełne, poświę- 
cenie życia, Czarowie traci je wysadza- 
jąc pułki moskiewskie, (ten obraz woj- 
ny przeczutej!)i wołając, że Dan musi 
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WA LE NS KI 

Protest przeciwko wyborom w okręgu 62 
Lida — Wilejka 

Sąd Najwyższy oddalił. 

WARSZAWA, 26. 10. (Pat). Sąd 
Najwyższy rozpatrywał w dniu 26 b. 
m. protest przeciwko wynikom wybo- 
rów do Senatu w województwie po- 
morskiem oraz protest przeciwko wy- 

nikom wyborów do Sejmu w okręgu 
Nr. 62 Lida—Oszmiana— Wołożyn i 
Wilejka. W wyniku rozprawy Sąd 
oba protesty oddalił. 

Przywódcy Centrolewu przed sądem. 
Pierwszy dzień rozpraw. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W warszawskim sądzie okręgowym roz- 

począł się wczoraj proces członków Cen- 

trolewu. Nie wywołał on większego zainte- 
resowania. Kuluary Sądu Okręgowego były 
dostępne dla wszystkich interesujących się. 
Depiero przed salą rozpraw ustawiony jest 
posterunek policyjny i tu żądane jest oka- 
zanie biletu wstępu. Nigdzie śładów wzmo- 
żonych patroli. W eałym gmachu sądowym 
normalny tok pracy. Wogóle od rana w gma 
chu sądu panował nastrój typowo ponie- 
działkowy. 

Pe godz. 9 zjawili się oskarżeni i za- 

siedli na dwóch ławach w kolejności: w pier- 
wszej ławie siedzą pp. Lieberman, Barlicki, 

Dubois, Mastek, Pragier i Ciołkosz w drugiej 

ławie Witos, Kiernik, Bagiński, Putek i Sa- 
wieki. 

W. dwóch ławach dla obrońców zasiadło 
24 adwokatów na czele z prezesem warszaw- 
skiej izby adwokaek. Nowodworskim. Wśród 
obrońców znajdują się Berenson, Nagórski, 
Sterling, Szurłej, Urbanewiez, Szumański, 

Smiarowski, Benkiel, Rudziński, Landau, 

Graliński, Ujazdowski, Czernicki i Honig- 

will. Miejsce prokuratorów zajęli Grabowski 
i Rauze. 

Q godz. 10 m. 10 wszedł na salę sąd w 

zwiększonym komplecie do 4 osób w 0s0- 
bach: przewodniczącego p. Hermanowskiego 

i aSesorów Rykaezewskiego i Leszczyńskiego. 
Czwarty sędzią Łaszkiewicz Adam ma się 

przysłuchiwać rozprawie w charakterze za- 

stępcy na wypadek gdyby ktoś z kompletu 

sędziów zachorował. Przewodniczący przy- 

stępuje do ustalania personalij oskarź 

P. Lieberman pedaje wyznanie moj 

we, zawód adwokat, p. Barlicki wyznanie e- 

wangelieko-augsburskie wykształcenie uni- 
wersyteckie, p. Dubois wyznanie rzym. kat. 

zajęcie dziennikarz, p. Mastek wyznanie 
rzym. kat śluszarz, p. Pragier wyzn. rzym, 

kat. jest adwokatem i profesorem Wszechni- 
cy, p. Ciołkosz jest bezwyznaniowcem z za- 

wodu dziennikarz, Wincenty Witos wykształ- 

cenie szkoły łudowej posiada gospodarstwo 
rolne 15 morgów, p. Kiernik z zawodu ad- 

    

   

wokał posiada dom w Bochni, p. Bagiński 
wyznanie  ewangelicko-reformowane  wy- 
kształcenie szkoły średniej, dziennikarz, p. 
Putek aplikant adwokacki, ostatni p. Sawie- 
ki jest rolnikiem. 

Na wstępie rozprawy adwokat Berenson 
zwraca się do sądu z prośbą o wyjaśnienie 

czy prawdą jest, że jeden z protokułantów 
zasiadających przy stole sędziowskim jest 
funkejonarjuszem polieji. W odpowiedzi 
przewodniczący stwierdza, że istotnie apli- 
kant Lejzerman jest funkejonarjuszem po- 
licji, jednak został on powołany jedynie do 
funkcyj wstępnych, na czas zeznań i będzie 
on zastąpiony przez innego protokułanta. 
Wobee tego obrona uważa incydent za wy- 
czerpany. 

Następnie zabiera głos adwokat Dąbro- 
wski w sprawie dokenania poprawek w ak- 
cie oskarżenia. Podnosi on również zarzut 
o niewłaściwości sądu w Warszawie, skoro 

miejsce czynu nie jest określone w akcie, 

wybór sądu w Warszawie jest rzeczą do- 

wolną, natomiast jasnem jest, że miejscem 

przestępstwa jest miejsce kongresu Centro- 
lewu, wnosi więc by rozprawa odbyła się 

przed sądem przysięgłych w Krakowie. Pro- 

kurator Grabowski, stwierdza, że akt oskar- 

żenia aż nadto drobnostkowo wskazuje miej 

sce przestępstwa, miejsce tych jest bardzo du- 

żo, oskarżeni jednak podsądni są za czyn 

przygotowania wobec tego miejscem  cen- 

tralnym ma być to miejsce, gdzie mieściła 

tralnem ma być to miejsce, gdzie mieściła 

lewu — Warszawa. Po krótkiej replice 0- 

brony komplet sędziów wniosek ten zosta- 

wił bez uwzględnienia, Przystąpiono do od- 
czytania aktów oskarżenia co trwało 5 go- 

dzin do godz. 5.30 wieczór. 
Przez czas odezytywania aktów oskarże- 

nia sała sądu, oprócz osób bezpośrednio za- 

interesowanych, była niemal pusta. Po odczy 

taniu aktów przewodniczący odroczył roz- 

prawę do dziś rana. Dziś posiedzenie bę- 

dzie poświęcone wyjaśnieniom oskarżonych. 

Pierwszy zeznaje poseł Lieberman. 
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Uroczystości Ohrystusa- Krėla. 
Ubieglej niedzieli Wilno dalo wspa- 

niały wyraz swych uczuć religijnych. 

Dzień Chrystusa-Króla stał się impo- 

nującą manifestacją na cześć wiary 

i kościoła. Wzięło w niej udział do- 

słownie całe katolickie Wilno. 

Od samego rana masy pobożnych 
zdążały na nabożeństwa do kościołów. 
wypełniając je po brzegi. Ulicami 

miasta w karnym ordykn ciągnęły 

delegacje korporacyj akademickich. 
szkół, organizacyj społecznych i reli- 

gijnych. 

W kościele św. Jakóba w obecności 
przedstawicieli władz z wicewojewodą 
Jankowskim na czele i niezliczonych 
tłumów pobożnych JE. ks. arcybiskup 
metropolita wileński odprawił uroczy- 
ste nabożeństwo. W międzyczasie na 
placu Łukiskim ustawił się olbrzymi 
pochód, który z rozwiniętemi sztan- 

  

darami przy dźwiękach orkiestr i 
śpiewów chóralnych ruszył w godzi- 

nach południowych ul. Mickiewicza w 

kierunku Ostrej Bramy, gdzie po kró!- 

kich modłach udano się na akadem ję 

do Sali Miejskiej i sali Śniadeckich 
U. S. B. Podczas obu akademij sale 
były wypełnione po brzegi. 

Bogato urozmaicony program i 
podniosły nastrój na akademjach za- 
kończył wspaniałą uroczystość reli- 
gijną, 
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PARNIKI do kartofli 
udoskonalonego systemu, bardzo osz- 
czędne i praktyczne w użyciu. tudzież 
gniotowniki, płuczki i sortowniki 

do kartofli poleca 

ZYGMUNT NAGROBZKI 
WILNO, ul. Zawalna Nr. il-a. 
Dogodne warunki kupna — żądajcie 

prospektów. 7080 
244400 a 

    

W akcji Iniarskiej, która obecnie 
się prowadzi jak w Warszawie, tak 
w Wilnie ; w Oszmianie, jest nietylko 

walka i byt drobnego rolnictwa, walka 

o byt Wileńszczyzny i pierwszorzęd- 

ną gałęź przemysłu rolniczego, lecz 

jest to jednocześnie walka o siłę eko- 

nomiczną i samowystarczalność pań- 

stwa, oraz o jego zdolności obronne. 

Gen. Lucjan Żeligowski. 

się ocalić, bo przecież i drugi wróg mu- 
si dostać swą zapłatę! 

Poemat niesceniczny Żeromskiego 
zastosował W. Horzyca do  scenicz- 
nych wymagań. Czy stało się dobrze, 
czy źle? Dużoby o tem mówić i wy- 
magałoby to jakiejś Środy Literackiej, 
a nie szczupłego zawsze miejsca w €0- 
dziennej gazecie, gdzie tyłko krótsze 
czytają ludzie artykuły. I źle, i do 
brze. Źle. bo poetyckie piękno utwo- 
ru a zwłaszcza głębia i obrazowanie 
zbiorowej psychiki połskiej w okresie 
1900—1910 przepada w większej czę- 
ści, a dobrze, bo współczesne pokole- 
nie nie czytuje tych rzeczy: jedni zbył 
zajęci lamentowaniem na ciężkie cza- 
sy, inni, bo przeszłość nie zajmuje ich 
wcale. Było, przeszło, mamy inne 
kłopoty. A przecież może właśnie do- 
brze jest zobaczyć w tak realistycznej, 
krwawej, okrutnej interpretacji teat. 
ralnej, owe czasy, „dobre“ materja!- 
nie. Dobrze jest w przełotnym choćby 
rachunku sumienia spojrzeć, jak też 
zrealizowaliśmy ideały tych Danów. 
Czarowiców, Zagozdów? Że, cóż to 

  

dały, w rezultacie, te potworne cier- 
pienia bezimiennych Ostów i Anzel- 
mów? Jest nad czem się zastanowić 
i dobrze jest do ciernistej, dzikiej Róży 
zajrzeć, i kłujące karty książki prze- 
werłować.. i zatrzymać się na tej, 
gdzie Warneńczyk mówi do więźnia- 
Czarowica: „Pamiętaj, żeby ci się du- 
sze polskie nie wydały stokroć, ty- 
siąckroć boleśniejsze od krat więz 
nia wrogów, a ziemia polska ciaśniej. 
szą i bardziej okrutną, bardziej mart- 
wą i niemą od celi wroga. Biada ci, 

jeśli westchniesz za kratami więzien- 
nemi...“ 

Dobrze jest zanurzyć pamięć i po- 
myślenie w to misterjum polskie z r. 

  

     

Otwarcie w Wilnie giełdy 
zbożowo-towarowej. 

Wileńska Izba Przemysłowo-Han- 
dlowa zakończyła prace nad opraco- 
wywaniem projektu giełdy zbożowo- 
towarowej, jaka ma powstać w Wil- 
nie. Projekt ten został przesłany wła- 
dzom centralnym do zaakceptowania. 
W związku 
Wilnie giełdy zbożowo-towarowej na 
leży spodziewać się w niedługim już 
czasie. 

     

1905, najtragiczniejszego Powstania 
bez szłandarów i mundurów, z pieś- 

nią zdławioną prędzej niż rozebrzmia- 
ła, strasząc rodaków narówni z wro- 
gami. Jakże się bali Polacy swej do- 
li... Jak drżeli przed widmem Niepod- 
ległości! Kto te rzeczy zbliska oglądał, 
przeżył i przecierpiał, ten innemi ocza- 
mi patrzy na epopeję Katerli. Czuje 
tę, równie pamiętną jak inne tragedję 
polskiej niemocy w 1905 roku. 

Zrealizowanie wystawienia * Róży, 
kosztować musi reżysera ogromnie 
wiele trudu. Dyr. Szpakiewicz położył 
go też niemało, wziąwszy wzór z War- 
szawy (Teatr Bogusławskiego grywał 
to przed laty), nie odstąpił w niczem 
od modelu, chociaż pewne dekoracje, 
jak np. wnętrze fabryki i ostatnia 
scena, rozmowa Czarowica z Krysty- 
ną, mogłyby otrzymać inną, lepiej od- 
powiadającą treści oprawę. Zwłaszcza 
siódma odsłona „„ Dwór”, nie miała na- 
stroju i wyszła może najgorzej. Duże 
zasrzeżenia musi też wywołać po. 
mysł ubierania robotników w jedno- 
stajne, ezyściutkie mundury, ciemne 
i dobrze skrojone, oraz w takież czap- 
ki, robotnicy mruczeli przytem bez- 
myślnie j jednostajnie z małemi wy- 
jatkami. Mimo pewną fantazyjność 
treści całego poematu, ta scena jest 
właśnie u Żeromskiego realistyczna 1 

musi być jako taka traktowana. Tem 
bardziej, że przed bezwzględnym re- 

alizmem, posuniętym do ostatnich gra- 

nic targania za nerwy, jest, i tak być 

musi, scena bicia Osta przez szpic- 

gów, co trzeba uważać za dokument 

historyczny, bo tak się to odbywało. 
Ogromne trudności wystawiania i re- 
żyserowania Róży, polegają na ciągłem 
prawie przepłataniu w wizji autora 
fantazji z realizmem, więc i reżyser 
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Wileńska Rada Adwokacka 
wobec projektu zmiany 

ustroju adwokatury. 
Od Dziekana Wileńskiej Rady Ad- 

wokackiej otrzymaliśmy poniższą treść 
uchwały Walnego Zgromadzenia Ad- 
wokatów Izby Wileńskiej z dnia 18-go 
bież. mies. (Red.) 

Po wysłuchaniu sprawozdania o 
treści rządowego projektu Ustawy o 
ustroju adwokatury i zważ zy 

1) że projekt ten a) przez zniesie- 
nie instytucji Naczelnej Rady Adwo- 
kackiej rozbije jedność stanu adwo- 
kackiego w Państwie, a więe uniemo- 
żliwi wytworzenie jednolitych norm e- 
tycznych i zwyczajowych , 

b) poddając Rady Adwokackie 
nadzorowi Sądów przekreśli adwokace- 
ki samosąd zawodowy. 

c) zawierając przepis o prawie Są- 
dów do. doraźnego stosowania kar 
dyscyplinarnych, godzi w wolność 
słowa adwokackiego i niezależność 
zawodu adwokackiego; 

2) że dotychczasowa praktyka nie 
wykazała, by organy samorządu ad- 
wokackiego przeciwstawiały się słu- 
sznym wymaganiom zarówno władz 
sądowych, jak administracyjnych Mi- 
nisterstwa Sprawiedliwości, a więc 
że nie istnieją objektywne przyczyny. 
któreby nakazywały zmieniać istnie 
jący ustrój adwokatury w kierunku 
ograniczenia jej samorządu; 

3) że nie może być argumentem 
za ograniczeniem samorządu adwo- 
kackiego okoliczność, iż nadzór nad 
adwokaturą będą sprawowały nieza- 
wisłe Sądy, gdy adwokatura, mając 
całkowite zaufanie Sądów w nie- 
mniejszej mierze ufa własnym orga- 
nom, do czego ma całkowite prawo, 

gdyż przyczyniła się do zorganizowa- 
nia wymiaru sprawiedliwości w Pań- 
stwie, nietylko pracując w swoim za- 
wodzie, lecz także dając Sądom Pol- 
skim i organom Ministerstwa Sprawie 
dliwości szereg wybitnych działaczy. 

4) że wreszcie, o iłe chodzi i wpro 
wadzenie jednolitego ustroju adwo- 
katury w Państwie, to projekt przy- 
gotowany przez Komisję Kodyfikacyj 
ną odpowiada powyższemu zadaniu, 
zapewniając przytem adwokatom sa- 
morząd zawodowy i niezależność 
przy wykonywaniu zawodu przy je- 
dnoczesnem poddaniu władz samorzą- 
dowych odpowiedniej kontroli Mini- 
stra Sprawiedliwości i Sądu Najwyż- 
szego. 

Walne Zgromadzenie Adwokatów 
Izby Wileńskiej w dniu 18-go paź- 
dziernika 1931 r. uchwala: 

Polecić Radzie Adwokackiej w 
Wilnie wystąpić wobec właściwych 
władz i czynników z wnioskami o za- 
bezpieczenie należnych Palestrze Pol- 
skiej praw, niezbędnych dla należy- 
tego wymiaru sprawiedliwości, praw, 
już przyznanych adwokaturze w Pol- 
sce i innych państwach o współczes- 
nej cywilizacji, : 

      

  

  

     

    

   

  

List do Redakcji. | 
Wielce Szanowny 

Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę Sz. Pana o łaskawe za- 

mieszczenie w poczytnem piśmie pańskiem 

poniższej notatki. ! 

W dniu 21 września r. b. złożyłem па 
ręce Zarządu Wileńskjego Towarzystwa Ar- 

tystów Plastyków pismo, oskarżające p. R. 

Jachimowicza o plagjat mego projektu po- 

mnika Wielkiego Księcia Witolda. 

Wobec tego, że sprawa ta została już za- 

kończona w łonie Zarządu Towarzystwa, 

skierowałem ją obecnie na drogę sądową. 

Łączę wyrazy prawdziwego szacunku i 

powažanja "° 

Ludomir Słendziński. 
Wilno, 24. X. 1931 r. 
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musi iść za myślą i fantazją twórcy, 
by dzieła nie spaczyć. 

Dobrze wypadły sceny Cytadela, 
Bal, (bardzo dobry), Wieś i końcowa 
apoteoza. Publiczność oklaskiwała te 
sceny, które zrobiły na niej wrażenie. 
Z wykonawców, których trudno wyli- 
czyć, gdyż jest ich zbyt dużo, wysu- 
nął się na czoło p. Wyrzykowski w ro- 
li Czarowica. Mając wybine zdolności 
deklamatorskie i romantyczne ujęcie 
ról, oraz bardzo dobre wyczucie mia- 
ry w patosie, podołał tej roli p.-Wy- 
rzykowski w zupełności. Cudownym 
był p. Wołłejko jako pijaczyna, Szczy- 
piorek-Farfarello, tyle sentymentu w 
nią włożył, Dan i Zagozda (pp. Jaśkie- 
wicz i Wasilewski), trzymali się na 
wysokości natężenia uczuciowego, ja- 
kiem te role są przepojone; cała ochra- 
na wyszła znakomicie, trochę zbyt 

ospale, ale to powolne tempo, może 
jeszcze sprawiało potworniejsze wra- 
żenie. Tylko nie p. Wyrwiez jako na- 
czelnik ochrany... nie, to zupełny błąd 
reżyserski! Jedyna rola kobieca, Kry- 
styna, p. Szpakiewiczowa, wyszła 
dość martwo, nie było w niej ani go- 
ryczy, ani namiętności, p. Szpakie- 
wicz natomiast ze swego Anzelma u- 
czynił wstrząsający zgrzyt tragizmu 
upodlonej duszy. 

Bardzo odpowiednie było koszmar- 
ne odtworzenie balu, menuet masek, 
obrazy, aczkolwiek chwilami tempo 
było niedość zgrane, wytwarzano jed- 
nak odpowiedni nastrój i całość da- 
wała wyraz myśli autora. Należy się 
za ten wielki wysiłek artystyczny po- 
dziękowanie Dyrekcji. Róża Katerli 
nie jest kwiatem, który przekwitł. 
Krwista purpura jej kwiecia dotąd 
płonie. 

Teatr był pełny. Hru-  
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WIELKI KSIĄŻĘ WITOLD 
+ 27.X.1430 — 27.X.1931 

Ostro zarysowały się przeciwieńst- 
wa polityczne u schyłku Litwy pogań- 
skiej. Kompromis co do podziału zadań 
państwowych, stanowiący od szeregu 
lat podstawę współistnienia i współ- 
działania dwu równorzędnych sił poli 
tycznych Litwy pogedeminowej — 
Olgierda i Kiejstuta, nie dał się utrzy- 
mać, gdy dzielnicę wileńską a tem sa- 
mem i W. Księstwo objął Jagiełło. 
Z chwilą śmierci Olgierda przestały bo- 
wiem istnieć warunki, które kompro- 

mis ten czyniły możliwym. Nazbyt 
wielki był dystans wieku i autorytetu 
pomiędzy osiemdziesięcioletnim Kiej- 
stutem, opromienionym sławą wielo- 
letnich walk z Zakonem i twardych 
rządów, a młodym, dwudziestosied- 
mioletnim zaledwie, Olgierdowiczem, 
aby wzajemny ich stosunek polegać 
mógł na czem innem, jak tylko na zgo 
dności dążeń, albo na podporządkowa 
niu się Jagiełły wskazaniom stryja, je- 
śliby zgodność taka nie zaistniała. I na 
to niewątpliwie liczył Kiejstut, kiedy 
„uczcił kniazia Jagiełłę jako wielkie- 
go kniazia w Wilnie i zjeżdżał do nie- 
go, jako starszego, na rady (k starym 
dumam), jak zjeżdżał do Olgierda 
brata swojego. 

Lecz Jagiełło odziedziczył po ojcu 
nietylko dzielnicę wileńską i wielko 
książęcą mitrę, ale i spadek politycz- 
ny w postaci śmiałych planów w sto- 
sunku do Rusi. Natychmiast po obję- 
ciu rządów począł on plany te pośpie- 
sznie realizować. Nie leżało to wszela- 
ko po linji dążeń kiejstutowych, sku- 
piających się od wielu lat dokoła spra- 
wy umocnienia zachodniego pograni- 
cza Litwy. A że Jagiełło nie był z tych, 
co łatwo rezygnują z zamierzeń, kon- 
flikt stał się nieunikniony. 

Walka od samego początku przy- 
brała ostrą formę i skończyła się tra- 
gicznie, jak wiemy, dla Kiejstuta, a 
Kiejstutowiczów pozbawiła ojcowizny. 
W ten sposób znalazł się i Witold w 
obozie przeciwnym Jagielle i najbliż- 
szych mu Olgierdowiczów mimo, iż 
politycznie był z nim zgodny. 

W rezultacie takiego zbiegu zda- 
rzeń i nieoczekiwanych powikłań pier- 
wszy okres samodzielnej publicznej 
działalności Witolda wypełnia walka 
z wielkim księciem, przerwana na kró. 
tko w latach 1385—1389, w których ‚ 
oczekiwał Witold od Jagiełły wypeł- 
nienia swych dążeń. Nie była to jed- 
nak walka o koncepcję polityczną, jak 
pomiędzy Jagiełłą i Kiejstutem, nie 
miała więc charakteru konfliktu za- 
sadniczego. Jedynym jej celem była 
odzyskać utraconą dzielnicę ojeow- 
ską i zapewnić sobie w stosunkach 
wewnętrznych Litwy takie stanowi- 
sko, jakie posiadał w swoim czasie 
Kiejstut, 

Sprzymierzeńcami Witolda w wal- 
ce tej byli Krzyżacy. Ambitnego Kiej- 
stutowicza nie wiązało z nimi wszak- 
że nic poza chwilową niechęcią do 
wielkiego księcia i ustanowionego 
przez niego porządku rzeczy w Litwie. 
Stąd zbliżenie to posiada wszelkie ce- 
chy nietrwałości, a obie strony traktu- 
ją siebie nawzajem jako doraźne narzę- 
dzia do osiągnięcia odmiennych w grun 
cie rzeczy celów: Witold — do po- 
wrotu na Litwę i do Trok, Zakon zaś 
—do wzmocnienia swych pozycyj nad 
Bałtykiem, jeśli nie do zerwania zwią- 
zku Liwy z Polską. I nic poza tem. 
Tem tłumaczy się ławość, z jaką dwu- 
krotnie zrywał Witold z Zakonem, a 
także i sama forma zerwania, noszą- 
ca wszelkie cechy zdrady niepotrzeb- 
nego już sprzymierzeńca. 

Walka z Jagiełłą przyniosła Witol- 
dowi to, do czego zmierzał. Wobec 
trudności, w jakich znalazła się w tym 

czasie Litwa, król zdecydował się po- 
wtórnie pojednać z Witoldem i dać 
mu nietylko dzielnicę ojca, ale ponad- 
do i to stanowisko, jakie do tej pory 
sprawował Skirgiełło. Zarówno bo- 
wiem brak zasadniczych przeci 
wieństw politycznych pomiędzy Ja- 
giełłą i Witoldem w czasie przewlekłe- 
go między nimi sporu, jak również i 
energja, jaką wykazał młody Kiejstu- 
towicz w dążeniu do władzy, pozwa- 
lały mieć nadzieję, że potrafi on zgod- 
nie współpracować z królem, a Litwie 
zapewni ład wewnętrzny, a  naze- 
wnątrz bezpieczeństwo. 

Akt zgody nastąpił w sierpniu 1392 
roku w Ostrowie, a homagium zło- 
żone również królowi przez Witolda 
kończy okres walki pomiędzy obu 
wielkimi Gedyminowiczami i rozpo- 
czyna długoletni okres ścisłej wspól 
pracy. W czasie tym, choć niezawsze 
istniała między nimi zupełna harmo- 
nja, pracom ich towarzyszyła jednak 
zawsze i nieodłącznie wspólność ce- 
lów i wzajemne zrozumienie dążeń. 
To uchroniło związek Polski z Litwą 
od wielu wstrząsów i pozwoliło prze- 
trwać szereg prób i niebezpieczeństw. 

Stanowisko, jakie otrzymał Witold 
od króla po ugodzie ostrowskiej, da- 
lekie było od tego, jakie posiadł on 
po dwudziestu latach rządów w Lit- 
wie. To stopniowe rozszerzanie władzy 
swojej i umacnianie tem samem swe- 
go stanowiska w  polsko-litewskim 
związku wypełniło drugi okres pub- 
licznego życia Witolda. Dla Litwy był 
to okres stopniowego odzyskiwania 
odrębności państwowej, utraconej na- 

  

„twie była to jego myśl i jego 

skutek inkorporacji do Polski w roku 
1386. 

Pogodzony z Jagiełłą w roku 1392 
Witold odzyskał ojcowiznę, t. j. Tro- 
ki, Grodno i Brześć, a ponadto pasia- 
dany już uprzednio, w czasie pierw 
szej zgody z królem, Łuck. Przypsz- 
czalnie otrzymał on wówczas także i 
obietnicę, że król powierzy mu zarząd 
dzielnicy wileńskiej oraz inne nada- 
nia Skirgiełłowe, jeśli Witold potra- 
fi porozumieć się co do tego ze Skir- 
giełłą i uzyska na to jego zgodę. -Bez- 
pośrednio więc po ugodzie ostrowskiej 
został Witold tylko księciem dzielni- 
cowym, a ewentualne rozszerzenie 
władzy jego do tych granic, jakie po- 
siadał dotychczas Skirgiełło, zależne 
było od zręczności i energji Świeżo 
przywróconego do łaski Kiejstutowi- 
cza. 

W tym też kierunku poszły pierw- 
sze zabiegi Witolda, popartego przez 
króla. I już w roku 1394 zajął on 
miejsce Skirgiełły, któremu dopomógł 
przy objęciu dzielnicy kijowskiej. W 
ten sposób położył Witold podwaliny 
pod swe rządy w Litwie i zdobył nastę 

- pny etap na drodze do wielkoksiążęcej 
władzy. Należy bowiem pamiętać, że 
porozumienie ostrowskie nie przekre- 
śliło bynajmniej aktu krewskiego i wy 
nikających zeń zobowiązań, a Wi- 
told nie został wówczas wiekim księ- 
ciem. Był on odtąd tylkó zastępcą 
króla w Litwie, podobnie, jak po- 
przednio był nim Skirgiełło. 

Jako zastępca króla, działał, rzecz 

prosta, Witold w jego imieniu i w 
stałem z nim porozumieniu. I w ciągu 

dwudziestu lat sprawowania zastęp- 
czych rządów w Litwie nie czynił nie, 
coby mogło naruszyć poważnie jego 
dobre stosunki z Jagiełłą, jakkolwiek 
zmierzał konsekwentnie do wzmocnie 
nia stanowiska swego w Litwie, a tem 
samem i do rozluźnienia jej zależno- 
ści od Polski. Rozumiał bo- 
wiem, że stosunkom tym za- 
wdzięczał w niemałym stopniu 
powodzenie swych zamierzeń. 

Nie ulega też wątpliwości, 
że w porozumieniu z królem i 
za jego aprobatą przedsięwziął 
Witold akcję w kierunku lik- 
widacji dzielnic. Dla Jagiełły 
było to przedsięwzięcie o tyle 
ważne, że zmniejszało niebez- 
pieczeństwo wewnętrznych za- 

wichrzeń w Litwie, a tem sa- 
mem podnosiło jej aktywność 
zewnętrzną. Witold wiązał z 
tem ponadto własne cele, mia- 
nowicie, wzmocnienie i rozsze- 
rzenie swej władzy za pośred- 
nictwem zależnych bezpośred- 
nio od siebie namiestników. 
W porozumieniu też z królem 
skierował Witold energję rzą- 
dzonej przez siebie Litwy w 
kierunku wschodnim, czy to 
podejmując w r. 1399 śmiałą 
a tragicznie zakończoną wy- 
prawę przeciwko, panującej do 
tego czasu nad ruskim wscho- 
dem, ordzie, kusząc się o wy- 
darcie jej posiadanego pryma- 
tu na Rusi, czy też umacniając 

systematycznie a ostrożnie swe 
pozycje na północnym wscho- 
dzie w najbliższem sąsiedztwie 
Moskwy, od szeregu iat rywa- 
lizującej z Litwą w dziele sku- 
piania dokoła siebie ziem ru- 
skich. Wszak od pierwszych 
dni rządów Jagiełłowych w Li- 

dążenie. — Za inicjatywą też 
i z woli króla przerzuca Wi- 
told po doraźnem zabezpiecze- 
niu się na wschodzie wszyst- 
kie rozporządzalne siły litew- 
skie na zachód, by połączyć je 
z rycerstwem koronnem w 
walce z Zakonem. A aktywność 
Witolda jest w tym kierunku 
tak znaczna, iż trudno przy- 
puszczać, aby działał on wy- 
łącznie, jako wykonawca cu- 
dzej woli. Istniało bez kwestji 
w tej sprawie ścisłe porozu- 
mienie pomiędzy obu Gedymi- 
nowiczami oraz zgodność za- 
mierzeń i celów. 

Jedno tylko zdarzenie z tego okre- 
su nasuwać może wątpliwość, czy i- 

stotnie we wszystkich sprawach poro- 
zumiewał się Witold z Jagiełłą i uzy- 
skiwał dla swych przedsięwzięć kró- 
lewską aprobatę. Zdarzeniem tem był 
pokój saliński z Zakonem w r. 1398, 
a to zarówno ze względu na zawarte 
w nim zwolnienie Witołda od obo- 
wiązku uzyskania _ potwierdzenia 
traktatu przez króla, jak i ze względu 
na towarzyszące traktatowi okoliczno- 
ści, mianowicie na okrzyknięcie Wi- 
tolda przez towarzyszących mu Litwi: 
nów królem. 

Co do kwestji pierwszej, to zwol- 
nienie od ratyfikacji przez Jagiełłę 
nie było następstwem tego, aby trak- 
tat dochodził do skutku wbrew woli 
króla. Działo się to przecie w przed. 
dzień wyprawy przeciwko Tatarom, 
aprobowanej i wspomaganej przez Ja- 
giełłę. A było we zwyczaju w owych 
czasach, przedsiębiorąc kroki wojenne 
przeciw któremukolwiek z sąsiadów, 
ubezpieczać się od innych stron zawar- 
ciem traktatów. Rozejm saliński nie 

mógł być zatem zawarty bez wiedzy 
i zgody króla, zgodnego z Witoldem 
co do podjęcia szerszej akcji na wscho 
dzie. Zastrzeżenie w sprawie nieratyfi- 
kacji pokoju przez króla wypływało 
więc z innych niewątpliwie powodów. 

Być może, iż Jagiełło pragnął uchy- 
lić się tą drogą od uznania przyrzc- 
czonych w traktacie ustępstw tery- 
torjalnych na rzecz Zakonu; a w ta- 
kim razie odpowiedni artykuł trakta- 
tu znalazł się w nim zgodnie z wołą 
królewską. Być jednak również mo- 
że, że artykuł powyższy pozostawał 
w niejakim związku z wydarzeniem 
drugiem, mianowicie z okrzyknięciem 
Witolda królem, a tem samem z jego 
emancypacją z pod zwierzchnictwa 
polskiego. W takim zaś razie znacze- 
nie istotne posiada kwestja, czy oma- 
wiany fakt, godzący w ustalony w r. 
1386 stan rzecży, stał się wbrew kró- 

łowi, lub poza nim, czy też za jego 
wiedzą, a nie sprawą wyjęcia trakta- 
tu z pod ratyfikacji królewskiej. 

Fakt okrzyknięcia Witolda królem 
miał być następstwem rozgoryczenia, 
jakie ogarnęło Litwinów, gdy Jadwi- 
ga zażądała złożenia daniny z ziem 
litewskich, jako ze swego wiana. U- 
patrywali w tem bowiem panowie li- 
tewscy naruszenie swych wolności i 
zadokumentowanie zależności prawno- 
politycznej Litwy do Korony. A go- 
dziło to także i w interesy Jagiełły. 
Bo chociaż inkorporował on w swoim 
czasie Litwę do Polski, nie zrzekł się 
jednak swych dziedzicznych praw do 
niej, co kwestjonowało w pewnej mie- 
rze żądanie królowej. Manifestacja 
więc panów litewskich, będąca odpo- 
wiedzią na to żądanie, podyktowane 
Jadwidze przez panów polskich, nie 
mogła być niemiła Jagielle. A wiedział 

  

  

Duch Unji Horodelskiej. 
W imię pańskie, amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę. 

Wiadomo wszystkim, że nie dostąpi łaski zbawienia, kto nie 
będzie wspierany tajemnicą miłości, która nie działa opacznie, 
która promienieje własną dobrotą, zwaśnionych godzi, pokłó- 
conych łączy, odmienia nienawiście, uśmierza gniewy i daje 
wszystkim pokarm pokoju, rozproszone zbiera, znękane krzepi, 
nierówne gładzi, krzywe prostuje, wszystkie cnoty wspomaga, 
a żadnej nie szkodzi, miłuje wszystko i, jeśli kto pod jej skrzydła 
się schroni, znajdzie bezpieczeństwo i nie będzie się obawiał 

znikąd napadu; przez nią prawa się tworzą, królestwa rządzą, 
miasta porządkują i stan rzeczypospolitej do najlepszego końca 
dochodzi; ona się we wszystkich cnotach wybornie mieści, 

a kto nią pogardzi, ten wszystko utraci. 
(Wyjątek z aktu Unji Horodelskiej. Akt panów polskich, Horodło 

2 października 1413 r.). 

Witold, Wielki Książę Litewski. 

  dE 

  

Rysunek Jana Matejki. 

  

  

AKADEMJA 

KU UCZCZENIU PAMIĘCI WIELKIEGO KSIĘCIA WITOLDA 

Dziś, dnia 27 października 1931 r.,w S50l-ą rocznicę zgonu 
W. Księcia Witolda, o godz. 5 min. 30 po południu w Auli Ko- 
lumnowej Uniwersytetu Stefana Batorego odbędzie się, staraniem 

Komitetu Obchodu Witoldowego, uroczysta akademja, poświęcona 

pamięci wielkiego wodza i męża stanu Litwy Historycznej. 

Akademję wypełni odczyt prof. Oskara Haleckiego z Warsza- 

wy, przemówienia: prezesa Komitetu prof. dr. Witolda Staniewicza 

i prof. Mieczysława Limanowskiego oraz produkcje chóru „Echo*. 

Wsięp na Akademję za zaproszeniami. Osoby, które życzą 

sobie wziąć udział w Akademji, a zaproszenia nie otrzymały, mogą 
je otrzymać w administracji „Kurjera Wileńskiego" dziś pomiędzy 
godz 9-tą a 3-ą, lub przy wejściu na Akademję. 

on o niej od kilku panów polskich. 
którzy byli uczestnikami tego: zdarze- 
nia. Nie jest także wykluczone, że ini- 
cjatywa całej tej sprawy pochodziła 
od króla. Wskazywałaby na to bierna 
rola, jaką odegrał w tym rewolucyj- 
nym bądź co bądź akcie Witold, a 
także brak jakichkolwiek  pozytyw- 
nych następstw w dziedzinie rozsze- 
rzenia, czy ustabilizowana jego: wła- 
dzy w Litwie. 

Nie były bowiem następstwem sa- 
lińskiej elekcji zapisy wileńsko-radom- 
skie 1401 r. Nie zmieniały one fak- 
tycznego stanowiska Witolda, a były 
tylko prawnem  usankcjonowaniem 
wytworzonego w praktyce stanu rze- 
czy. A choć Litwa odzyskiwała dzięki 
nim odrębność prawno-polityczną, nie 
są one jednak zapisami unji, t. j. zwią- 
zku dwóch lub więcej odrębnych or- 
ganizmów państwowych. 

Unją był dopiero akt horodelski 
z r. 1413. On też wprowadził zasad- 
nicze zmiany w prawnem położeniu 
Litwy, a Witolda czynił z zastępcy 
królewskiego wielkim księciem litew- 
skim. Akt ten kończy powolny proces 
odzyskiwania przez Litwę utraconej 
skutkiem inkorporacji odrębności 
państwowej i umacniania władzy Wi- 
toldowej, a rozpoczyna trzeci okres 
publicznej działalności wielkiego Kiej- 
stutowicza, okres jego rządów wielko- 
książęcych. 

Nie zmienia się jednak  przyten: 
zasadnicza linja jego politycznych 
przedsięwzięć. W zakresie spraw wc- 
wnętrznych charakteryzuje ją oparcie 
państwa litewskiego o rdzenną lud- 
ność litewską. zapoczątkowane akta- 
mi Jagiełły z r. 1387, zuszanowaniem 
wszakże dzielnicowych odrębności 
ziem ruskich. W zakresie polityki ze- 
wnętrznej ubezpiecza Witold rdzenne 
ziemie litewskie od strony Zakonu de- 
finitywnem przekreśleniem pretensyj 

krzyżackich do Żmudzi i nie- 
dopuszczeniem do połączenia 
się obu Zakonów — pruskiego 
i inflanckiego, co zagrażałoby 
bezpośrednio gniazdowym zie- 
miom litewskim. Po osiągnię- 
ciu zaś tego powraca znów Wi- 
told do wschodniej koncepcji 
i korzystając z chwilowego о- 
słabienia aktywności Moskwy, 
umacnia systematycznie pozy- 
cje litewskie na wschodzie aż 
po Ugrę, zapuszczając się na- 
wet w r. 1427 wgłąb Suzdalsz - 
czyzny, W wyniku akcji tej 
zmuszone zostały do ułegłości 
królowi księstwa rjazańskie, 
perejasławskie, pronskie, no- 
wosielskie, obojewskie, woro- 
tyńskie. 

Dzieje się to nie bez udzia- 
łu króla, z którym stosunki są 
nadal oparte na wzajemnem 
porozumieniu j zrozumieniu, 
jak to było i dotychczas. Sto- 
sunek do Korony nie zmienia 
się również. Autorytet Witol- 
da wzrasta wszakże. To też 
często odwołuje się doń król 
i Korona, a także i postronni, 

"© pośrednictwo lub radę w 
" sprawach polskich, że wskażę 

tu sprawy z cesarzem lub kwe- 
stję sukcesji brandenburskiej. 
Niema ważniejszej sprawy, a- 
by Witold nie był zapytywany 
o zdanie. Panowie koronni wi. 
dzą w nim nietylko władcę 
związkowego państwa litew- 
skiego, ale także niezawodne 
go, mądrego doradcę i rzecz- 
nika spraw polskich wobec 
obcych; widzą w nim także e- 
wentualnego opiekuna króle- 
stwa w wypadku Śmierci kró- 
la. Witold ze swej strony za- 
chowuje się lojalnie wobec Ja- 
giełły i szanuje jego zwierzch- 
nicze nad Litwą prawa; z u- 
sług zaś panów polskich'i ich 
pomocy korzysta chętnie. Za- 
cieśnia to mocno wzajemne 
węzły. 

Przy końcu życia Witolda 
zaszedł jednak fakt, który na- 
ruszył harmonję stosunków 
polsko-litewskich i wstrząsnął 
podstawami związku obu na- 

rodów. W r. 1428 na zjeździe monar- 
chów w Łucku wystąpił cesarz Zyg- 
munt z propozycją obdarzenia Witol- 
da koroną litewską. Krył się w tem 
grot wymierzony przeciwko unji. Wi- 
told zachował się jednak wobec tego 
projektu niechętnie. Wszak nie po 
raz pierwszy czynił mu cesarz podob- 
ną propozycję i nie po raz pierwszy 
stawała przed Litwą wogóle możli- 
wość wzniesienia się do poziomu kró- 
lestwa. Dalszy bieg wypadków spo- 
wodował wszakże zmianę decyzji Wi- 
tolda. Rozgorzała się ostra burza ko- 
ronacyjna, krótka wprawdzie lecz 
przepojona nieufnością wzajemną i 
rozgoryczeniem. 

Ocena faktu tego jest dziś różna. 
Jedni upatrują w tem sprzeniewierze- 
nie się Witolda własnym zobowiąza- 
niom i zapisom oraz dotychczasowe- 
mu stosunkowi swemu do Polski. In- 
ni rozgrzeszają go, wskazując na kró- 
la, jako na właściwego sprawcę j in- 
scenizatora zatargu. Prawda jest nie- 
wątpliwie pośrodku. 

Zapewne niemałą rolę odegrał w 
tej sprawie Jagiełło. On to wszakże za- 

a 

chęcał w Łucku Witolda do przyjęcia 
korony i aprobował, jako legalny pan 
i dziedzic Litwy, fakt ten w zupełno- 
ści. Stanowisko zmienił dopiero póź- 
niej, uwidaczniając tem nacisk panów 
polskich. A uczynił krok ten w taki 
sposób, iż Witold poczuł się tem do- 
tknięty i upokorzony. Na tem też tle 
wybuchł konflikt. Słuszne jest zatem 
twierdzenie, że król był tym, który 
zatarg spowodował. Ale tylko tyte. 
Nie był on natomiast ani jego inicja- 
torem, ani też kontynuatorem. I jest 
to zrozumiałe o tyle, że wywołanie 
konfliktu mogło leżeć po linji jego dy- 
nastycznych zamierzeń; mogło ono, 
mianowicie, przyczynić się do wy- 
targowania dziedzicznych praw do 
tronu w Polsce. Obdarzenie wszakże 
Litwy koroną nie dawało nic pozytyw 
nego, a sprzeczne było z dotychcza- 
sową linją postępowania. Wątpliwe 
zatem, aby miało być szczere. Uczynił 
więc król ze swej strony tyle tylko, że 
rozniecił konflikt, sprzeciwiając się 
następnie samej koronacji. Starał się 
przytem spowodować konflikt pomię- 
dzy społeczeństwami. Wszak na u- 
stępstwach od polskiego społeczeństwa 
zależało mu w całej tej sprawie, chciał 
więc aby ono nadewszystko znalazło 
się w ogniu walki. 

Stosunek Witolda do koronacji 
był inny. Rozumiał on niewątpliwie 
intencje królewskie i przewidywał 
trudności. Dlatego też uchylał się po 
czątkowo od odegrania roli, jaką raz 
już odegrał trzydzieści lat temu, Gdy 
jednak król postępowaniem swem za- 
czepił sprawę samodzielności Litwy i 
jęj równorzędności z Koroną w polsko- 
litewskim związku, zareagował na to 
manifestacyjnem wyrażeniem zgody 
na koronację, przyznając w tej spra- 
wie społeczeństwu litewskiemu akty- 
wną rolę. 

Mimo dramatycznego napięcia 
sporu w kilku szczególnie doniosłych 
momentach, kończy się on pojedna- 
niem obu monarchów jesienią 1430 r. 
Byłby też niezawodnie przeminął bez 
głębszego śladu w dziejach, gdyby 
nie to, że w chwili pojednania zasko- 
czyła Witolda śmierć. 

Rozumiał wszakże Kiejstutowicz, 
że zarówno wysokie napięcie walki o 
koronę, jak i bezpośredni udział w 
niej społeczeństwa wsączył niepokój 
w serca i wzajemne urazy. Na łożu 
więc śmierci dokonywa jeszcze jed- 
nego aktu, pozbawionego wprawdzie 
znaczenia prawnego, ale posiadająceg 
niemałą wartość moralną dla wspó” 
czesnych i przyszłych pokoleń. Mia- 
nowicie zwraca Litwę królowi. W ten 
sposób wykonał on niejako zobowiąza- 
nia horodelskie do końca, a społe- 
czeństwu litewskiemu unaocznił, że 
władcą i szafarzem Wielkiego Księ- 
stwa był tylko Jagiełło. Miał ten krok 
niewątpliwie znaczenie dynastyczne. 

Tak zakończył życie Witold — bo- 
hater narodowy Litwy i wielki mąż 
stanu polsko-litewskiego związku. Nie 
danem mu było uspokoić wzburzone 
walką o koronę litewską umysły i 
wdrożyć je zpowrotem do wspólnej 
pracy ku wspólnemu dobru. Położył 
jednak całem swem życiem tak silne 
podwaliny pod pomyślną przyszłość 
obu narodów, że, mimo ciężkich prób, 
które czekały je w najbliższej już 
przyszłości, związek ich i braterstwo 
przetrwały najgroźniejsze burze i nie- 
pokoje. Adam Stebelski. 
src w z 

Ostatnie wydawnictwa wileńskie 
o W. Ks. Witoldzie. 

Henryk Łowmiański. Witold Wielki Ksią- 
żę Litewski. Wilno 1930. Wyd. Komitetu 
Obchodu 500 rocznicy zgonu W. Ks. Witolda, 

Staraniem Komitetu obchodu  Witoldo= 
wego wydaną została ściśle w pięćsetną rocz- 
nicę zgonu W. Księcia broszura p. Henryka 
Łowmiańskiego, objętości 120 stron dająca 
ogólny zarys życja i czynów znakomitej po- 
staci naszych dziejów. Oparta na najnow- 
szych źródłach naukowych praca p. Łow- 
miańskiego łączy objektywność i prawdę na- 
ukową z popularną metodą wykładu, jest 
przeto bardzo odpowiedniem źródłem do za- 

* poznania się z najwybitniejszym władcą Lit- 
wy Historycznej, który żył i działał w swej 
stolicy — Wilnie i podniósł ją do rzędu pier 
wszych stolic ówczesnej Europy. 

Cena broszury 2 złote. Do nabycia we 
wszystkich księgarniach. 

Ateneum Wileńskie. Rocznik VII Zeszyt 
3—4 wydawn. Wydzialu III go Tow. Przy- 
jaciół Nauk w Wilnie. Wilno 1930 r. 

Ostatni podwójny 600 stron liczący ze- 
szyt tego czasopisma naukowego poświęcony 
jest niemal w całości W. Ks. Witoldowi. 
Znajdujemy w nim szereg większych roz- 
praw, dotyczących epoki Witolda oraz liczne 
miscellanea, recenzje i sprawozdania. Wśród 
rozpraw następujące bezpośrednio zajmują 
się Witoldem: Stanisława Zajączkowskiego 
Witold W. Książę Litewski, ks. Antoniego 
Wiskonta W. Ks. Lit. Witold a unja Horo- 
delska, prof. F. Konecznego Vitoldiana, Mi- 
chała Żdana Stosunki litewsko-tatarskie za 
czasów Witolda, dr. Marjana Morelowskiego, 
Korona i hełm znalezione w Sandomierzu, 
a sprawa korony Witolda i grobowców dy 
nastycznych w Wilnie, M. Gumowskiego, Pie 
częcie Książąt litewskich. W miscellaneačh 

zasługuje na uwagę Jana Jakubowskiego 
Przywilej Witolda dła m. Kowna i prof. 
Wł. Semkowicza, Nieznane nadania Wi- 
tolda dla osób prywatnych. W dziale recen- 
zyj omówiona jest między innemi praca L. 
Kolankowskiego p. t. Dzieje W. Ks. Litew- 
skiego, oraz monografja uczonego niemiec- 
kiego J. Pfitznera p. t. Grossfiirst Witold 
von Litauen als Statsmann. 

Tak pod względem doboru autorów i 
prac jak i bogactwa zawartego materjału 
omawiany zeszyt zaszczyt przynosi redakto- 
rowi, prof. T. E Modelskiemu, oraz wydaw- 
cy — wydz. Ill Tow. Przyj. Nauk, który po 
dołał swemu zadaniu dzięki materjalnej po- 
mocy Funduszu Kultury Narodowej. Cena 
podwójnego zeszytu — 18 zł. Do nabycia 
we wszystkich księgarniach.
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Polityka Wielkiego Księcia Witolda wobec Zakonu i Moskwy 
1. Tradycyjne linje polityki 

litewskiej. 

Panowanie Witolda rozpoczynało 

się w okresie wielkich zmian w ukła- 

dzie sił politycznych monarchii lite- 

wskiej naskutek unji z Polską; rów- 

nocześnie została otwarta droga no- 

wym prądom cywilizacyjnym przez 

uchrześcijanienie pogańskiego lidu 

litewskiego. Przeobrażenia wewnętrz- 

ne, jakie się wówczas na Litwie do- 

konały, a zarazem radykalna ewolu- 

cja jej stanowiska wobec Polski, da- 

wniej naogół wrogiego, były wywo- 

łane głębokim kryzysem, który za 

panowania pogańskiego jeszcze w. 

księcia Jagiełły „dojrzał w łonie róż- 

nolitej, złożonej z dwóch nieprzyjaz- 

nych sobie obozów — ruskiego i li- 

tewskiego — społeczności W. Księst- 

wa. Etnicznemu elementowi litewskie 

mu, który państwo zbudował i był 

właściwie jedyną jego podporą, nad- 

wątlonemu w walkach z krzyżac- 

twem i dźwigającemu na swych bar- 

kach ciężar utrzymywania w uległoś- 

ci kilkakrotnie liczniejszej odeń Ru- 

si — zabrakło sił dla kontynuowania 

panującej roli, jaką osiągnął z tytułu 

zdobywcy. Od grożącej ruiny urato- 

wał W. Księstwo Jagiełło, zawierające 

unję z Polską i uzyskując w niej no- 

wą siłę, mającą podtrzymać chyłący 

się ku upadkowi gmach państwa Ge- 
dyminowiczów i przepoić go cemen- 
tem pierwiastków rzymskiej cywili- 

zacji: 

Unja z Polską nie mogła pozostać 

bez wpływu na kształtowanie polityki 

litewskiej, a mianowicie musiała na 

nią oddziaływać, skierowując uwagę 

Litwy przedewszystkiem ku Zachodo- 

wi, gdzie leżały wspólne polsko-lite- 
wskie interesy i gdzie na zgubę po- 
łączonego państwa czyhał odwieczny 

wróg obu jego części składowych -— 

Zakon Niemiecki. 

Dotychczasowe tradycje politycz: 

ne Litwy, która wobec Zakonu zaj- 

mowała stanowisko raczej pasywne i 
obronne, biegły w przeciwnym kie- 

runku. Od ostatniej ćwierci XII wie- 
ku, to jest od chwili wystąpienia na 

szerszą widownię, naród litewski roz- 
wija pierwotną, niepohamowaną e- 
nergję w stronę Rusi, początkowo na- 
syłając na nią gromady rabusiów, 
którzy w zamożnych siołach i boga- 
tych grodach ruskich, gromadzących 

od czasów waręgskich w swych śŚcia- 
nach niezliczone skarby, znajdowali 

cenną zdobycz. W XIII wieku zaczę- 

li osiadać w zdobytych grodach wy- 
bitniejsi kunigasowie z drużynami i 
„podbijać okoliczne prowincje słowiań 
skie. 

Zataczając coraz szersze kręgi na 
bezkresnych obszarach niżu ruskiego, 
Litwini organizowali olbrzymie pań- 
stwo, a z podbitych ziem czerpali zna- 
czne zasoby  materjalne i tworzyli 
pierwszorzędną potęgę na wschodzie 
Europy. Pod względem nieugiętego 
parcia ku wschodowi polityka litew- 
ska w ciągu dwóch stuleci odznacza- 
ła się uderzającą siłą i prostolinijnoś- 
cią. Nawet najbardziej „zachodnio- 
europejski* z poprzedników Jagiełły 
na tronie litewskim ——król Mendog 
miał wzrok wytężony ku Rusi i przy- 
jawszy chrzest z rąk Krzyżaków, wy- 
starał się o bullę papieską, aprobują- 
cą przyszłe podboje na ziemiach ru- 
skich. W XIV wieku program wscho- 
dni W. Książąt był jasno ji dobitnie 
sformułowany — w r. 1358 powie- 
dzianó na Litwie posłom cesarskim: 
cała- Ruś powinna poprostu do Lit- 
winów należeć. Fakty wskazują, że 
nie były to puste słowa: już Olgierd 
usiłuje podporządkować zwierzchni- 
cetwu Wilna najpotężniejszą twierdzę 
opornej” Litwie Ruszczyzny—kraj za- 
leski; cały zaś rozrost państwa litew- 

" skiego jest w gruncie rzeczy realiza- 
cją, wyrażonego w 1358 r. programu. 

Ta sama Litwa, podejmująca z 
niebywałym rozmachem  zaborczą 
działalność na Rusi, nie porzucała w 
stosunkach z Zakonem pozycji de- 
fenzywnej, naogół zresztą skutecznie 
stawiając mu przez półtora wieku na 
swych ufortyfikowanych granicach 
opór. Myśl przejścia do „agresji była 
W. Książętom obca, a chociaż pamię- 
tali oni dobrze, że podbite przez Za- 
kon szczepy Prusów i Łotyszów by- 
ły Litwinom pokrewne i nawet z te- 
go powodu uważali się za dziedziców 
ziem przez owe ludy zamieszkanych, 
nigdy właściwie swych pretensyj nie 
poparli czynem, a napady ich na Pru- 
sy i Inflanty nosiły charakter wy- 
praw łupieskich lub odwetowych, 
nie zdobywczych. Polityka ta była 
objawem ekonomicznego zużytkowa* 
nia sił: zadanie wypędzenia Zakonu 
z nad Bałtyku wprost przekraczało 
środki, jakiemi Litwa rozporządzała, 
natomiast na Rusi przy małym wysil- 
ku otwierały się bezgraniczne niemal 
horyzonty. 

Dopiero w ostatniej ćwierci XIV 
wieku zachodzą fakty, które stawiają 
pod znakiem zapytania celowość kon- 
tynuowania polityki w tradycyjnym 
kierunku. Na Rusi Zaleskiej powstaje 
nowy, potężny ośrodek polityczny — 
Moskwa, która w walkach z Olgier- 
dem odnosi powodzenie, a zarazem 
wykazuje, że jest zdolna położyć ta- 
mę dalszej ekspansji litewskiej ku 
wschodowi; możliwość zupełnego u- 
rzeczywistnienia programu, wypowie- 

dzianego w 1358 r., staje się zgoła 
problematyczna. Natomiast na Zacho- 
dzie napór Zakonu wzmaga się nie- 
słychanie, niszczycielskie rejsy krzy- 
żackie rok w rok. pustoszą ziemie li- 
tewskie, znacząc swe ślady zgliszcza- 
mi i wyludnieniem. Związanię rąk na 
północy utrudnia Litwie jeszcze bar- 
dziej zachwianą pozycję na wscho- 
dzie. Wytwarzało się podłoże pomy- 
Ślne dła rewizji tradycyjnego progra- 
mu wschodniego, przeniesienia pun- 
ktu ciężkości polityki litewskiej na 
północ, gdzie toczyła się walka z Nie- 
mcami. Po zawarciu unji, gdy pow” 
stała siła zdolna nietylko przeciwsta- 
wić się skutecznie Zakonowi, lecz i 
stać się groźną dla jego potęgi, mu- 
siał wcześniej lub później obok tra- 
dycyjnego wyłonić się program no- 
wy — decydującej walki z Krzyża- 
kami. 

Zadanie wyboru między dwoma 
programami, względnie ich pogodze- 
nia, przypadło w udziale Witoldowi, 
który 1392 r. po latach walki z Ja- 
giełłą objął z rąk tegoż rządy w Wil- 

nie. ; 

2. Žmudž — Moskwa. 

Nawet w oparciu o Koronę nie 

potrafiłoby W. Księstwo prowadzić 
ofenzywy na dwa fronty -— krzyża- 
cki i wsehodni; chcąc tedy występo- 
wać aktywnie na jednym z nich, mu- 
siało ustalić pokój na drugim, - lub 
przynajmniej zająć na nim stanowis- 
ko obronne. Postawiwszy sobie za 

cel zniszczenie Zakonu, musiałby Wi- 

told zrezygnować z planów podboju 
Moskwy, odstąpić dwuwiekowego 

dzieła ekspansji na wschód, dzieła, 

które okryło chwałą imię jego przod- 
ków. Gdyby się zdecydował iść szła- 

kami Mendoga, Gedymina, Olgierda, 
konieczne było wejście w porozumie- 

nie z Zakonem — 7а drogą cenę od- 
dania mu Źmudzi, gdyż kraju tego 
Krzyżacy bezwzględnie się domagali, 

tocząc oń od 150 lat zażartą, konsek- 
wentną, aczkolwiek dotąd bezskute- 

czną walkę. 

Tedy dylemat tragiczny niemal. 
Czy wyrzec się plemienia, które było 
krwią z krwi i kością z kości szczepu 
litewskiego, które z ofiarną wytrwa- 
łością przez pięć pokoleń pełniło rolę 
przedmurza litewszczyzny, czy też 
przerwać nić świetnej tradycji, która 
otoczyła już Litwę aureolą sławy, a 
w przyszłości otwierała przed nią 
możliwość stania się jedną z pierw- 
szych w Europie potęg, państwem z 
granicami od Bałtyku aż po Ural i 
stepy kaspijskie. 

Witold, w którym od chwili ob- 
jęcia rządów na Litwie obudził się 
talent wielkiego wodza i przemówiła 
dziedziczna żądza zdobyczy, poszedł 

drogą tradycji. Po zaprowadzeniu, 
w ciągu kilku pierwszych lat rządów, 
ładu w państwie i zlikwidowaniu 
wszczętej przez Zakon wojny, wyda- 
je Żmudź na łup Krzyżakom na mocy 
traktatu salińskiego 1398 r. i sposobi * 
się do wielkiej kampanji w celu u- 
stanowienia hegemonji Litwy w całej 
Europie Wschodniej. Ponieważ Mos- 
kwa uznawała nad sobą zwierzchni- 
ctwo Złotej Hordy i płaciła jej ha- 
racz, zamyślił Witold uzyskać wpły- 
wy w Hordzie i podzielić się z cha- 
nami pańowaniem nad Rusią Zaleską 
Zatem popiera jednego z „carów* ta- 
tarskich Tochtamysza, który wskutek 
wojny wewnętrznej zbiegł z Kipczaku 
na Litwę, układa projekt przywróce- 
nia wydziedziczonemu chanowi tro- 
nu, ażeby mieć w nim powolne narzę- 
dzie. Wobec tych rozległych projek- 
tów drugorzędną wydawała mu się 
sprawa Żmudzi, bez wahania przelał 
swe prawa do niej na Zakon wzamian 
za poparcie wschodniej polityki Lit- 
wy. Zresztą Zakon w dobrze zrozu- 
mianym własnym interesie udzielał 
Witoldowi stale pomocy dvplomaty- 
cznej i zbrojnej, gdy chodziło o rea- 
lizację wschodnich planów. 

Jednakże zawiodły Witolda obli- 

——> 

czenia. Zorganizowaną przezeń w 1399 
r. wielką armję, złożoną z rycerstwa 
litewskiego i polskiego, z hufca krzy- 
żackiego i mnóstwa drobnych ksią- 
żąt ruskich, rozgromili doszczętnie 
Tatarzy w stepach nad rzeką Wor- 
sklą. Bitwa ta nie nosiła charakteru 
przypadkowego zwycięstwa stepow- 
ców nad Litwą, pokazała bowiem, że 
Europa Wschodnia kryje rezerwuary 
potężnych sił, z któremi Litwa na- 
wet przy poparciu Zachodu mierzyć 
się nie może. Runął plan Witolda o- 
panowania Moskwy przez osiągnięcie 
supremacji, nad jej zwierzchniczką 
Hordą — i już więcej nie wypłynął. 

Po Worksle dopiero w postępowa- 
niu Witolda zachodzą pewne waha- 
nia: oto pod wpływem, idącym jak 
widać z Korony, Witold znowu sta- 
wia sprawę Żmudzi na porządku 
dziennym — w kraju tym wybucha 
powstanie (1401), oczywiście na has- 

„puje kres triumfalnemu  pochodowi 
Litwinów w głąb Rusi, czy nie nale- 
żałoby skierować wysiłków zbrojnych 
w inną stronę. Dopiero tedy siłą fa- 
któw, nie mogąc pokonać Moskwy, 
przerzucał się władca Litwy na front 
krzyżacki, stawiając za cel rewindy- 
kację Żmudzi, a nawet zniszczenie 
krzyżactwa. 

Zobaczmy, ile okazał Witold wy- 
trwałości na tem polu. 

3. Grunwald i perspektywa 
rozbioru Prus- 

Wnet po zawarciu pokoju z Mos- 
kwą, wybucha na wiosnę 1409 r. po- 
wstanie na Żmudzi, której Witold u- 
dziela jawnego poparcia. Załogi krzy. 
żackie, mające utrudnioną komuni: 
kację z Prusami z powodu rozległej 
puszczy pogranicznej, nie są zdolne 
do opanowania sytuacji, i Żmudź w 
jednej chwili zrzuca obce jarzmo. Je- 

  

Wielka „majestatyczna* pieczęć Witolda 

wyobraża W. Księcia siedzącego na tronie w pancerzu, okrytego 
płaszczem i z mitrą na głowie. W prawej ręce trzyma berło, w lewej 
tarczę z Pogonią. Zachowany nadpis w otoku brzmi: 7 * Sigillum * 
allexandri* alias witowdi* dei* qra* ducis... lithwanie... alie* et cetera. 

ło rzucone w Wilnie. Przez trzy lata 
trwają wałki litewsko-krzyżackie, je- 
dnakże szala zwycięstwa nie przechy- 
la się na żadną ze stron. Wreszcie 
Witold, który nie przestał snuć pla- 
nów olgierdowych, zakończył walki 
w 1404 r., oddając Żmudź ponownie 
Krzyżakom, ażeby znowu próbować 
szczęścia w zapasach ze wschodnią 
Rusią. ‚ 

Tym razem przypuścił atak na od- 
cinku północnym, usiłując narzucić 
*zwierzchnietwo bogatym rzeczpospo- 
litym kupieckim: Nowogrodowi i Psko 
wowi — jednak zlalazły one potęž- 
nego obrońcę w osobie w. księcia mo- 
skiewskiego, nie' mogącego « przecież 
pozwolić na wyrugowarńie wpływów 
moskiewskich z miast, za których po- 
średnictwem odbywał się handel Ru- 
si Zaleskiej z Zachodem. Po kilku la- 
tach wojny przedsięwziął Witold prze 
ciwko Moskwie wyprawę w wielkim 
stylu; od wyniku bitwy miało zależeć 
czy Litwa roztoczy panowanie na Eu- 
ropę Wschodnią. Gdy obie wrogie ar- 
mje spotkały się nad rzeką Uhrą, ża- 
dna z nich nie śmiała wystąpić wobec 
przeciwnika zaczepnie. Widocznie о- 
choczy zawsze do boju Witold rozpo- 
rządzał skromniejszemi siłami. Utrzy- 
mano więc status quo, uderzono mir 
„po staremu, agresywne wystąpienie 
Litwy na wschodzie doznało znowu 
porażki. 

Niepowodzenia w wojnie moskie- 
wskiej stanowiły jasny dowód trud- 
ności, piętrzących się przed tradycyj- 
nym programem wschodnim Litwy. 
W bysttym umyśle Witolda musiało 
zrodzić się zwątpienie, czy nie nastę- 

Przymioty i sposób myślenia Witolda 
Znakomity dziejopis Jan Długosz (ur. 

1415, zm. 1480) w swojej wiekopomnej 
Historji Polski podaje następującą cha- 

rakterystykę W. Ks. Witolda. Sąd który 
poniżej zamieszczamy tem bardziej za- 
sługuje na uwagę, iż Długosz, wierny 

pamięci swego mjstrza i dobroczyńcy, 
kardynała Zbigniewa , Oleśnickiego, o 

Litwinach, wobec których jest nieustępli 
wym, wyraża się naogół z niechęcią lub 

lekceważeniem. 

-, (Joannis Dlugossii — Opera Omnia, 
t. V, str. 383—385, Kraków 1869). 

„A tak dopełniwszy wszystkiego, 

co było doczesne, i oddawszy królowi 

Władysławowi klucze swych Litew- 

skich zamków, w Piątek, w wigilję 

SS. Szymona i Judy, to jest dwudzie- 

stego siódmego Października (1430) 

o świcie Bogu ducha oddał. Zdaje się, 

że strapienie wewnętrzne spowodo- 

wało słabość ciała, a nareszcie choro- 

ba ciężka i nieuleczalna, i dręczące 

wspomnienie niewczesnych usiłowań 

i zapędów, śmierć mu przyśpieszyły. 

Powstał zaraz płacz i skargi żałosne, 

przez dni osiem dające się słyszeć cią- 

gle, z rana, w południe i w wieczór. 

Wszyscy opłakiwali stratę jakby oj 

ca ojczyzny. Kobiety osobliwie roz- 

wodziły nad nim głośne jęki, które 

pobudzała żałość księżny Julianny, 

płaczącej że została sierotą. I nie 

tylko swoim, ale i obeym narodom 

zdawał się żalu į łez godnym. Był 

to bowiem książę rozumny i ludzkości 

pełny, który do wszelakich trudów 

umysł swój zahartował. 

Do podejmowania spraw publicz- 

nych i prywatnych tak umiał czas ro- 

złożyć, że najmniejszej nawet dnia 

cząstki nie stracił bezczynnie. 

W rozsądzaniu zaś sporów, słu- 

chaniu skarg swoich poddanych, za- 

łatwianiu różnych czynności i po- 

selstw, tak był gorliwym i pilnym, że 

i w domu i w podróży, kiedy tylko 

_ potrzeba wymagała, dawał wyroki i 

odpowiedzi, i sprawiedliwość proszą- 

cym wymierzał. Tym jednym przy- 

miotem wielką pozyskał sobie sławę 

u swoich i obcych. Nie śmiała też 

ani szlachta Litewska, ani lud krzy- 

wo nań spojrzeć albo szemrać. Jeżeli 

czasem chciał się rozerwać, wybiegał 

na łowy, albo grą szachów się zaba- 

dnakże ani Zakon nie myślał dać za 
wygraną, ani Witold nie kontentował 
się osiągniętym rezultatem, teraz bo- 
wiem po zlikwidowaniu spraw wsclio 
dnich mógł cały zapał i niepożytą e: 
nergję poświęcić problemowi krzyżac- 
kiemu. Już zachęcając Żimudzinów 
w 1409 r. do wypędzenia z kraju Krzy 
żaków, zapowiada w. książe, że u- 
derzy na Królewiec, Niemców rozbi- 
je i w morzu potopi. Istotnie wojna 
została przeniesiona na teren pruski 
i przez chwilę nawet się zdawało, że 
maksymalny program Witolda — 
zupełne zniszczenie Zakonu — jest 
bliski urzeczywistnienia. 

Chociaż najbliższym i niejako о- 
fiejalnym celem wojny była Żmudź, 
rozstrzygały się na polach Grunwaldu 
nietylko losy tej ziemi, na jedną 
kartę stawiał Zakon sałą swoją przy- 
szłość —to samo i Litwa. Owład- 
nięcie Żmudzią zapewniłoby Zakono- 
wi przewagę nad połączonem pań- 
stwem polsko-litewskiem i zabezpie- 
czyłoby krzyżakom przyszłość, zagro- 
żoną przez chrystjanizacją Litwy i 
umję, która im wytrącała z rąk sztan- 
dar idei misyjnej będącej źródłem 
niewyczerpanej pomocy zbrojnej i 
pieniężnej, jakiej nigdy nie szczędził 
Zachód na walkę z poganami. Wygra- 
na krzyżacka zadałaby cios unji, o- 
słabiłaby żywioł litewski i tem sa- 
mem zachwiała podstawami W. Ks.; 
przegrana — musiała spowodować 

prędzej czy później upadek Zakonu. 
Zwycięstwo grunwaldzkie należy 

zapisać w pierwszym rzędzie na ra- 
chunek rycerstwa polskiego, które 
stanowiło najlepszą i najliczniejszą 

wiał; obydwóch tych jednak rozry- 

wek z umiarkowaniem używał. 

Za nierozumnego i szalonego u- 

ważał takiego monarchę, któryby dla 

zabaw myśliwskich opuszczał ważne 

kraju swego sprawy. Zawierał nadto 

związki z rozmaitemi kupcami, przy 

których pomocy zgromadzał do skar- 

bu wielkie w złocie, srebrze, klejno- 

tach, suknach, futrach i innych rze- 

czach bogactwa, aby w szczodrych 

potem rozdawał je upominkach. A 

lubo w jedzeniu i piciu wielce był 

wstrzemięźliwy, przez całe bowiem 

życie nie używał wina ani żadnego 

napoju prócz czystej wody, do spraw 

jednak miłosnych okazywał się zbyt 

skłonnym. 

Ta wada odwoływała go nieraz 
od zaczętej wojny, albo powodem by- 

ła prędkiego jej ukończenia. Za na- 

szego wieku utrzymuje się między lu- 

dźmi takie zdanie, że z Witołdem ża- 

den współczesny mu książe równać 

się nie mógł wspaniałością umysłu i 

skrzętnością w sprawach. 

On pierwszy ojczystą Litwę, przó- 

dy mało znaną, słabą i bez znaczenia, 

dzielnością swoją i sławnemi czyny 

część armji króla Władysława Jagieł- 
ły. I Witold, jako dzielny i doświad- 
czony wódz, chociaż stojący na cze- 
le źle uzbrojonej i niewyćwiczonej 
na modłę zachodnio-europejską masy 
wojsk litewskich i ruskich, odegrał 
w bitwie niepoślednią, dodatnią rolę. 
Niemniej główna jego zasługa w tej 
wojnie nosiła raczej charakter nie 
wojenny lecz polityczny: on bowiem 
rewindykując Żmudź, dał hasło do 
wojny, a swem wrogiem wobec Zako- 
nu, i nieprzejednanem stanowiskiem 
umożliwił zorganizowanie kampanji 
na wielką skalę i uderzenie na nie- 
przyjaciela wspólnemi siłami, co by- 
ło niewątpliwie niezmiernie ważnym 
momentem moralnym, podnoszącym 
ducha strony polsko-litewskiej, a mo- 
cno niepokojącym Krzyżaków. 

Grunwald dowodnie wykazał, że 
Poslka wraz z Litwą jest od Zakonu 
silniejsza. Teraz zupełne jego poko- 
nanie będzie zależne od zorganizowa- 
nia przez Polskę jako też Litwę e- 
nergicznej i konsekwentnej akcji wo- 
jennej oraz dyplomatycznej. 

Wydając wojnę Krzyżakom, my- 

ślał Witold o zdobyciu Prus. Po zwy- 
cięstwie grunwaldzkiem król Włady- 
sław już był prowizorycznie się po- 
dzielił z Witoldem posiadłościami Za- 
konu; nieudane oblężenie Malborga 
i kontrakcja ze strony nowego w. 
mistrza Henryka von Planena stanęła 
na przeszkodzie rozbiorowi Prus mię- 
dzy Koronę a W. Księstwo. Plan roz- 
bioru otwierał przed Litwą szerokie 
perspektywy oparcia granic państwa 
o wybrzeże Bałtyku na przestrzeni od 
zalewu Świeżego aż do zatoki Fiń- 
skiej, ponieważ zniszczenie Zakonu 
pruskiego pociągnęłoby za sobą nie- 
chybnie upadek i przejście w ręce pol- 
sko-litewskie Inflant. Wykonanie te- 
go planu dałoby Litwie sowitą rekom 
pensatę za wycofanie się z aktywnej 
polityki na wschodzie, wymagało je- 
dnak podjęcia systematycznej i wy- 
trwałej walki, poświęcenia sprawom 
północnym głównej uwagi i ścisłego 
wpsółdziałania z Polską. Nikt bar- 
dziej niż Witold — który potrafił si- 
ły wojenne Litwy utrzymać w sta- 
łem pogotowiu i nie dopuścił do upa- 
dku starej mocnej organizacji wojen- 
nej —nie był powołany do wprowa- 

dzenia w życie tego planu, a przynaj. 
mniej do nadania polityce i wysił- 
kom zbrojnym Litwy odpowiedniego 
kierunku. 

Tymczasem Witold szybko się 
zniechęcił — gdy trzeba było wejść 
na nowe tory. Przedwcześnie wycofał 
się pola walki w 1410 r., a również 
w następnej wojnie, t. zw. głodowej, 
w 1414 r. opuścił Polaków w Prusach 
i wrócił na Litwę; z biegiem czasu 
przestał nawet myśleć o rewindykacji 
Prus, a w trzeciej wielkiej kampanji 
1422 r. bił się z Krzyżakami bez za- 
pału i skwapliwie pośpieszył w tym- 
że roku zawrzeć z Zakonem pokój 
melneński, który zamknął dwóchset- 
letni okres walk krzyżacko-litewskich. 
Wyszła Litwa z tych zmagań obron- 
ną ręką — Żmudzi Zakon nie opano- 
wał, ale też i W. Księstwo ze zdoby- 
czy krzyżackich w Prusach i Inflan- 
tach nie nie zdołało wyrewindyko- 
wać, z wyjątkiem zaniemeńskiej pu- 
szczy sudowskiej (późniejszej Suwal- 
szczyzny). 

4. Hegemonja na Wschodzie. 

Za jeden z powodów wykazania 
przez Witolda w walce z Zakonem 
zbyt małej energji, można uznać 
fakt niedostatecznego wyposażenia 
technicznego armji litewskiej, dla 
której zbyt trudnem było zadaniem 
zdobywanie świetnie ufortyfikowa- 
nych zamków i miast krzyżackich. 
Główną jednak przyczyną  opiesza- 
łego prowadzenia wojny i poprzesta- 
nia na wynikach osiągniętych w tra- 
ktacie melneńskim, było zapewne to, 
że uwagę Witolda wciąż pochłanialy 
sprawy wschodnie. 

wzniósł i uświetnił. Nie zdołali na- 

stępni książęta utrzymać jej na tym 

stopniu; i rzeczą jest pewną, że wiel- 

kość Litwy z nim powstała i z jego 

śmiercią się skończyła. 

Na swoich surowy, żadnego wy- 

stępku nie puszczał bezkarnie; a nie 

mógł się przed nim żaden ńtaić wy- 

stępek, chociażby najstaranniej był 

ukrywany. Dla goszczących uprzej- 

my i ludzki. Dzierżawców swoich i 

urzędników, którzy się wyciskaniem 

danin i zdzierstwem pobogacili, obie- 

rał z majątków i z urzędów oddalał, 

a potem znowu ich na te same albo 

wyższe jeszcze urzędy wynosił: co jak 

uważano czynił dlatego, aby ziemię 

niby suchą i spragnioną odwilżać, a 

nawzajem z-przemokłej wilgoć wycią- 

gać. Wzrostu był małego i budowy 

ciała szczupłej; nie chciała snać przy- 

roda obdarzać dostojną postawą i u- 

rodą tego, któremu innych przymio- 

tów tak hojnie udzieliła. Był zaś tak 

szczodrym i wspaniałym, że nierów- 

nie więcej dawał niż odbierał, i dłuż- 

szą jak mówią miał prawicę, niżli 

lewicę”. 

Zachętą do powrotu na uświęconą 
tradycją drogę ekspansji na Wschód 
było może niesłychane podniesienie 

autorytetu Witolda w oczach Ru- 
si, dzięki zwycięstwu grunwaldzkie- 
mu. Teraz sami kiążęta wschodnio- 
ruscy aż po Kazań i Twer ubiegają 

się o przyjaźń władcy Litwy, uznają 
chętnie jego pierwszeństwo, a nawet 

garną się pod jego zwierzchnictwo. 
Witold ze swej strony z wielką ener- 
gja stara się o utrwalenie i wzmocnie- 
nie supremacji W. Księstwa na 

Wschodzie, ingeruje w sprawy tatar- 
skie i osadza w Hordzie oddanych 
sobie carów, sieje postrach za pomocą 

oręża w Pskowie i Nowogrodzie: 

W 1425 r. uzyskuje nawet opiekę nad 
małoletnim swoim wnukiem w. księ- 

ciem moskiewskim po śmierci ojca 
tegoż, a swego zięcia, Wasyla co daje 
mu oficjalny tytuł do wywierania 
wpływu na bieg polityki moskiew- 

skiej. 

W ostatnich latach panowania 
Witold był powszechnie uważany za 

pierwszego monarchę wschodniej E- 
uropy, nię mającego sobie równych. 
Taka np .ekspedycja jego, podjęta 

w 1427 r. na południowo - wschodnie 
kresy Rusi w celu odebrania hołdu 
od chwiejnych książąt tamtejszych, 
stała się wprost triumfalnym pocho- 
dem władcy litewskiego, spotykanego 
z wielkiemi honorami przez wszyst- 
kich książąt, których posiadłości 
przebywał, oraz przez poselstwa dal- 
szych monarchów. Osiągnął więc Wi 
told upragnioną przez się hegemonję 
na Wschodzie — jednakże była to he- 
gemonja osobista, nietrwała, której 
nie zdołał przekazać swym sukceso- 
rom na tronie litewskim. Chociaż 
Psków i Nowogród ujawniały w sto- 

sunkach z nim wielką pokorę, cho- 

ciaż Moskwa usuwała się w cień — 
żadne z tych państw nie uznało nad 

sobą prawnego zwierzchnictwa, czy 

pierwszeństwa Litwy, a nawet nie 
podporządkowywało swego postępo- 
wania wskazówkom Witolda, gdy to 
było w sprzeczności z  żywotnemi 
tych państw interesami. Już w nastę- 
pnym 1428 r. Witold widzi się zmu- 
szony przedsięwziąć wielką wyprawę 

przeciwko Nowogrodowi, a chociaż 
ściągnął zeń okup, nie potrafił poz- 
bawić potężnej rzeczpospolitej nieza- 
wisłości. 

To też triumf Litwy, który zaw- 

dzięczała Witoldowi, nie odznaczał 
się długotrwałością. Jeśli rzucimy 
wzrokiem na dalsze konsekwencje po- 
lityki wschodniej znakomitego mo- 
narchy, to zobaczymy, że były one 
dla W. Kięstwa raczej ujemne. Mos- 
kwa, której on zniszczyć nie potrafił 
będzie odtąd szybciej wzrastać na si- 

łach, niż Litwa, mając przed sobą 
bezgraniczne niemal tereny dla ek- 
spansji kolonizacyjnej. Obrona przed 
Moskwą kres wschodnich, zadnie” 
przańskich będzie sprawiać monar- 
chom litewskim ogromny kłopot — 
w wielkim stopniu z powodów geo- 
graficznych, ze względu na oddale- 

nie ich od Wilna a bliskości Moskwy, 

jako też ze względu na pasmo pust- 
kowi, bardzo rzadko zaludnionych, 

ciągnących się wzdłuż Berezyny i 
Dniepru i oddzielających kresy od 
centralnych prowincyj W. Księstwa. 
Jeśli można mówić o granicy natu- 
ralnej W. Księtwa na wschodzie, to 

stanowiły ją odwieczne naddnieprzań- 
skie bory. Już w XV wieku rozpocz- 
nie się proces stopniowej utraty 
wschodnich terytorjów przez państwo 
litewskie, a ofenzywa Moskwy zosta- 
nie powstrzymana właśnie nad Dnie- 
prem. : 

Е ® * * + 

Polityka zewnętrzna Witolda nie 
nosiła, jak widzimy, cech prostolinij- 
ności, znalazło w niej odbicie kom- 
plikujące się stanowisko międzyna- 
rodowe i sytuacja wewnętrzna Lit- 
wy, walka prądów nowych i starych 
W pierwszym okresie rządów zmie- 
rza Witold w zgodzie z nakazem 
tradycji do poddania całej Rusi ber- 
łu monarchów litewskich, -— gdy na 
tej drodze spotykają go niepowodze- 
nia, przenosi oręż na północ i pier- 
wszy z wielkich książąt, a zarazem 
ostatni, stawia za cel zupełne wyrzu- 
cenie z Prus Krzyżaków —i czynem 

go popiera. Jednakże kwestja trady- 

cji jest nazbyt silna, ażeby walce z 

Zakonem mógł poświęcić się całko. 

wicie, to też poprzestając na osiąg- 
nięciu połowicznego rezultatu, wraca 

w ostatnich latach życia do pełnej 
energji akcji na wschodzie. Święci 
tym razem triumf, aczkolwiek złud- 
nym płonący blaskiem. Kto wie bo- 
"wiem, czy nie korzystniejsze dla Li- 

twy dałoby skutki zrezygnowanie z 
odwiecznego dążenia na wschód, sa 

rzucenie natomiast wszystkich sił na 

szalę zapasów z Zakonem — w celu 
stworzenia wielkiego państwa — пад- 
bałtyckiego. 

Henryk Łowmiański. 

y 
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Ze Smorgoń donoszą © następującym wy- 
padku: 

W dniu wczorajszym w pobliskiej wsi 
<hwieciewicze sekwestrator gminny -Pictr 
Jancukowicz zajął rzeczy mieszkańców tej 

wsi Pawła Keczanowskiego i Wł. Gwozdowi- 

  

  

  

Głębokie. 
Poświęcenie kamienia węgielnego 

pod gmach gimnazjum. 

W dniu 22-go października b. r. odbyła 
się w Głębokiem przy udziale władz rządo- 

wych. samorządowych, szkolnych licznych 

przedstawicieli społeczeństwa różnych wy- 
znań i narodowości, oraz młodzieży szkol 

nej uroczystość poświęcenia kamienia wę- 

gielnego pod gmach gimnazjum polskiego. 

ięcenia dokonał ks. prefekt Kaz. 
` . W serdecznem przemówieniu 

podkreślił ks. Mirynowski znaczenie rożv 

jając się intensywnie gimnazjum polskie- 

tut. ziemi i wskazał na zasługi krze- 

kultury pols która pokojowo 

     

   
      

    

        

     wicieli 
znaczy swój pochód na Wschód nowym po- 

placówką no-ošwiato- 
dectwem ży 

kultu 

  

mnikiem — 
wą, któr 
wotności i pokojowości m 

Imieniem władz rządowych i 
stwa Popierania Szkoły Średniej 

wiał p. staro: Jhrapowicki, w 

ło. że mimo kryzysu finansowego do budo- 

wy gmachu gimnazjalnego zabrano si 

nadzieją wykończenia, cho: trudności fi- 

    
    

Towa 

     

   
   

      

  

   

    

      

    

   nansowe są zbył < e. Następnie prze 

anawiał ektor Kozicki, obraz historję 

powstania szkoły i wysiłki w kierunku jej 

  

rozwoju, uwieńc: uroczystoś- 
cią. A przedstawiając pos gólne etapy 
rozwoju gimnazjum i jego wzrost w ciągu 

etniego swego pobytu, przypominał kry- 
moment gimnazjum spowodowany 

    

   
    

     

    

   

  

: akeją kilku war którym ws 
było zjawić się ystoś oświęcenia. 

Na końcu pr ł uczeń klasy VIII, 
Józef Drozdowicz, który w przemówieniu 
swem podziękował przedewszystkiem dyrėk- 
torowi Kozickiemu, którego F y i energji 
gimnazjum zawd. 1 i swe istnienie, i roz- 
wój, i budowę gmachu. Dziękował obecnym 
przedstawicelom wł i społeczeństwa za 
udział w uroczystości i zadokumentowanie 
iem samem interesowania i zaufania. ja- 
kiem społeczeństwo obdarza tę pożyteczną 

  

  

    
   

    

wraz z Gwozdowiczem i domownikami sta- 
wiłi sekwestratorowi czynny opór odbierając 
zpowrotem rzeczy. Wynikła awantura, któ- 
rą zlikwidowała połieja. Głównego spraweę 
zajścia Koczanowskiego aresztowano i osa- 
dzono w areszcie gminnym. Dałsze docho- 

   

cza za zaległe podatki gminne. Podczas wy- dzenie w toku. (c). 
noszenia z mieszkania rzeczy Koczanowski 

| EZ i 

płacówkę oświaty i jego kierownika, dyr.    

Kozickiego. 

Gimnazjum 
woczesne urz 
„mi współczesnego szkolnictwa. 

zawierać będzie wszelkie no- 
1e wymagania-    

Widz. 

Brasław. 
Tragiczna Śmierć rybaka w jeziorze. 

Na jeziorze Bielany, gminy brasławskiej, 
zaszedł tragiczny wypadek: 

Podczas połowu ryb jeden z mieszkańców 

wsi Bielany — 27-letni Jan  Ławrynowiez 
stracił równowagę i wpadł do jeziora, w 
którem mimo natychmiastowej pomocy obe- 
enych podczas wypadku rybaków utonął. 

oki Ławrynowieza wydobyto dopiero w 
dwie godziny po wypadku. (e). 

Z pogranicza. 
Nieudana kontrabanda. 

Na pograniczu polsko-łotewskiem w: rejo- 
nie Turmont patrol K. O. P.u zatrzymał 3 
przemytników, którzy usiłowali purzeszmug- 
lować do Polski większy transport cukru, ro 
dzynek i tytoniu. 

Zabicie dzika. 

Niezwykły wypadek miał onegdaj miejsce 
na pograniczu polsko-litewskiem na odein- 
ku między Łoździejami i Oranami. Zaczajo- 
na placówka K. O. P. ujrzała w pewnym mo- 
mencie w ciemnościach nocnych jakąś ciem- 
ną masę posuwającą się wzdłuż linji grani- 
cznej. Kiłkakrotne wezwania do zatrzymania 
się nie odniosły żadnego skutku. Ciemna ma 
sa zdążała wyraźnie na teren litewski i lada 
moment miała przekroczyć granieę. 

Żołnierze dali salwę karabinową. Jakież 
ich było zdziewienie, gdy podszedłszy bliżej 
spostrzegli 5-ciopudowego dzika, który wi- 
docznie urządził sobie noeny spacer, opusz- 
czając pobliski las. Lekkomyślność swoją 
przypłacił życiem. 

    

  

  

  

  

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

Kino Miejskie 
w 

Nowogródku 

Wielki podwójny programi 

Poświęcenie kobiety pororeg Castelo. 
orz Niedobrane małżeństwo z Mlice Day i Rysz. 

Barthelmessem. 
  

  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   Tarzan-Władca Dżungli 

Natalie Kingston—Frank Merill. — 
WKRÓTCE NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN 

Dla młodzieży dozwolone.   
  

; KALENDARZYK 

filmów, które ukażą się na ekranie kina „Pogoń'* 

  

   

     
      

1. „Na Zachodzie bez zmian* — Louis 

Wolheim, Raymond Grifiitk“. 
2. „Król Jazzu* — wszystkie gwiazdy 

wytw. „Universal*. 

3. „Monte Carlo* — Janette Mac Donald, 
Jack Buchanan. 

4. „Sewilla—Miasto Miłoścj* — Ramon 

Novarro. 
$ 5. „Żona Faraona* — Emil Jannings. 

Nowogródek. 
9 Sprawy bezrobocia. 

W dniu 21 b. m. odbyło się pod prze- 

wodnictwem p. starosty Hr kiego ze- 

branie przewodniczący j Pow. Komi- 

ielu do spraw Bezrobocia Nowogródku. 

Na zebraniu tem ne były wszech- 

    

   
sstronnie protokóły s 

sekcyj L. j. sekcji pracy i rejes 
gospodarczej, sek. propagandowo 
a sekcji dożywiania. 

Głównym tematem dyskusji była kwestja 
„dostarczenia Olkuszowi 1.100 kwintali ziem- 

w, a to ze względu na ogromne trud- 

napotkane w przeprowadzaniu tej 

  

   

    

    

Przedewszystkiem okazało Si e Głów- 

muy Związek Ziemian Wars ie, który 

zadeklarował dostarczenie dla bezrobotnych 

iych ziemniaków, powiadomił o tej akcji 

tut. Związek Ziemian okólnikiem dnia 

13 b. m. — dopiero w dniu 15 października 

b. r., tak, że ziemjanie dowiedzieli się o tem 

<dopiero przed kiłkoma dniami. Ponadto wsku 
tek nieprzyjaznych warunków ałmosferycz- 
-nych i gospodarczych, zbiórka kartofli 

strasznie się zwleka, to też mimo obecnych 

przymrozków, ziemniaki w wielu mająt- 

kach nie są jeszeze wykopane. Następnie i 

siostarczenie tej masy kartofli do kolei. ze 

względu na zajęcie koni pracą w polu i 

-wielką odległość od kolei — nazbyt obcią- 

żałoby ofjarodaweów. = 

Ustalono wreszcie trzy punkty na zw0zkę 
ziemniaków, to jest w Nowogródku, w Zdzię- 

«ciole i w Nowojełni, dokąd Komitet prosi 
ofiarodawców dostarczyć kartofle, Najważ- 

  

   

  

  

   

niejszą zatem rzeczą „byłoby przewiezienie . 
łych ziemnjaków z Nowogródka do Nowo- 
jelni, co jest bardzo. kosztowne. 

W tem jednak przyszedł niespodzianie 

= ofiarną pomocą p. Morduch Dobry współ 

ciciel firmy „Auto-transport* w Nowo- 

gródku, w imieniu swej firmy podjął się 

przewiezjenia ziemniaków do Nowojelni, bez 

interesownie, jedynie za zwrotem kosztów 

benzyny. nadmieniając, że i z tych kosztów 

zrezygnuje o ile w odwrotnej drodze będzie 

-miał jakikolwiek ładunek do firm prywat- 
nych. Ten szlachetny odruch firmy „Me 

Dobry“, niech będzje przykładem dla: in- 
mych). 

Następnie uzgodniono szereg innych za- 
<adnień dotyczących akcji bezrobocia i dal- 

szej pracy komitetu. Ik. 

     

  

  

  

Nowy wójt w gminie wsielubskiej. 

W dniu 20 października b. r. starosta 
nowogródzki p. J. Hryniewskj, w obecności 
rady gminnej, odebrał przysięgę od nowo- 
obranego wójta gm. wsielubskiej—p. Hen- 
ryka Augustowskiego. 

Zaprzysiężenie to miało charakter nader 
uroczysty, gdyż p. Augustowski znany jest 

w naszym powiecie jako wzorowy gospodarz 

į wybilny działacz społeczny, mający naj- 

«większe zaufanie i szecunek w swojej gmi- 

mie, dowodem czego jest fakt, że na stano- 

6. „Kobiety z Przeszłością* — Barbara 
Kent, Ben Lyon. 
7. „Znajoma z ulicy* — Betty Compson. 
8. „Z Raju Bolszewiekiego* —- Olga Cze- 

chowa. 
9. „Afryka mówi*. 

10. „Poganin* — Ramon Novarro, Renee 
Adoree. 

11. „Pochodnia* — Laura la Plante. 

wisko wójta został wybrany prawie jedno- 
głośnie (15 głosów na 17). 

Fakt ten świadczy również i o zrozuinie- 
niu swoich interesów przez obywatelj gmi- 
ny wsielubskiej, gdyż 
nie z czczą przechwałką, jak to się działo 
przed wojną, kiedy „starszyna* nie umiał 

nawet pisać, a czynności swe pojmował w 
noszeniu pjeczęci za cholewą buta, — lecz 

    

wybrano człowieka wykształconego, rozu- 
miejącego życie i ludzi. Ik. 

Kurs trwałego budownietwa 
w Nowogródku. 

W dniach 15—18 b. m. odbył się w No- 
wogródku czterodniowy kurs trwałego bu- 
downietwa zorganizowany przez Sejmik No- 
wogródzki przy pomocy Związku Polskich 
Fabryk Portland — Cementu. Prelegentem 
był jnżynier Masłowski z Warszawy. Na kurs 
ten uczęszczało 70 osób murarzy, techników 
budowlanych i drogowych, oraz uczni sej- 
mikowej szkoły w Kuszelewie. 

W. dniu 1 listopada b. r. kurs ten. od- 
będzie się w Kuszelewie w nieco szerszym 
programie jak 0 budownictwie wiejskjem 
i wogóle o budownictwie. Ik. 

Lida. 
6 lat c. więzienia za zabójstwo. 

Tutejszy sąd okręgowy skazał w dniu 22 
października mieszkańca wsi Pacewicze gm. 
haksztańskiej, pow. wołożyńskiego, Mikołaja 
Szemiota za zabójstwo, dokonane na osobie 
Bazylego Maszuto, na 6 lat ciężkiego wię- 
zienia. 

  

   

Przygotowania do obchodu 
11 listopada. 

W piątek wieczorem dnia 23 w sali sta- 
rostwa lidzkiego odbyło się organizacyjne 
posiedzenie komitetu obchodu uroczystości 
11 listopada, zwołane przez tutejsze zarządy 
Legjonistów i Zw. Strzeleckiego. 

Zebraniu przewodniczył p. starosta 
gatkowski. 

Uroczystości rozpoczną się w dniu 10 li- 
stopada capstrzykiem orkiestr wojskowych i 
organizacyjnych oraz pochodem, który uda 
się na plac ks. FAlkowskiego, a następnie 
w dniu 11 listopada odbędzie się uroczyste 
nabożeństwo, defilada wojska i organizacyj 
P. W., odczyt na placu Wolności, oraz aka- 
demja w kinie „Nirwana“, na której prog- 
ram złożą się przemówienia, deklamacje i 
odegranie przez Związek Strzelecki utworu 
„Serce Komendanta". 

" Niedźwiedzice. 
Stawajmy do walki z bezrobociem. 

W dniu 17 b. m. w lokalu Urzędu gminy 
Niedźwiedzice, odbyło się zebranie organi- 
zacyjne w celu utworzenia Gminnego Komi- 
tetu Pomocy Bezrobotnym w Niedźwiedzi- 
cach, do którego wybrani zostali: 

Jako prezes—ksiądz prałat Józef Hurko, 
® 

  

Во- 

wybrano człowieka, 

KSDRZJ ZEZR. 

_WIEŚCII OBRAZKIZKRAJU. 
Czynny opór podczas zajmowania rzeczy 

za podatki. 

wice-prezes—Piatr Kiełbaso — „wójt gminy, 
sekretarz—Włodzimierz Dobryjan—pom. se- 
kretarza gminy, skarbnik—Antoni Pleszewicz 
— pom. sekr. gmin 

Komisja Rewiz: 
—sekretarz gmisy, ks. prefekt Jankows 
Bernard Heyman — promizor. 

Komitet postanowił natychmiast  przy- 
stąpić do zbiórek ofiar w naturze, oraz w 
pieniądzach, przyczem urzędnicy gminni do- 
browolnie opodatkowali się w wysokości 
1 proc. pob' w na przeciąg 6 m-cy na 
rzecz bezrobotnych. 

A więc wszyscy sławajmy do wałki ze 
strasznym wrogiem naszym, jakim jest bez- 
robocie. 4 

    

Aleksander Rewinskį 
I 1 

    

  

  

Dworzec. 
Otwarcie Świetlicy w Dworcu. 
Dnia 24 b. m. w sali Szkoły Powszech- 

nej odbyło się pierwsze zebranie ,Świetlicy*, 
na którem uchwalono program pracy na rok 
bieżący. 

Na wstę 
wił pracę w 

pie p. Józef Bohatkiewicz omó- 
ku ubiegłym, scharakteryzował 

znaczenie tejże, a następnie poddał pod dy- 
skusję opracowany plan zebrań świetlico- 
wych. Zespół Świetlicy został podzielony na: 
chór, kółko dramatyczno - literackie i mu- 
zyczne, 

Na zakończenie chór świetlicowy odśpie- 
wał szereg piosenek cztero-głosowych. 

Podkreślić należy, iż młodzież m. Dw 
ca z zapałem garnie się do pracy w świet- 
licy 

  

   

  

  

  

dwa- 

  

otwarcie Świetlicy 

dzieścja osób. 

AKCJA ODCZYTOWA BEZPAR- 
TYJNEGO BLOKU. 

Kuszelew. 
Onegdaj odbył się w Kuszelewie odczyt 

jnstrukcyjny dla sołtysów gminy kuszełew- 
zorganizowany przez Sekr. Wojew. 
W. R. w Nowogródku. Reprezento- 

przybyło 

  

B. B: 
wanych bylo 40 wsi. Odezyt na temat: „Przy 

czyny kryzysu wszechświatowego i Rządy 
Marszałka Piłsudskiego”, wygłosił p. Felicjan 
Ciawłowski. Podnieść należy energiczne za- 
jęcie sję odczytem i żywą pomoc ze strony 
p. sekretarza gminy. Na odczycie obecna 
była prócz sołtysów miejscowa inteligencja, 
która zainteresowała się bardzo prelekcją. 

Wsielub. 
W piątek dnia 6 listopada b. r. odbędzie 

się we Wsielubje odczyt na temat: „„Przyczy- 
su wszechświatowego i Rządy Mar- 
udskiego*. W odczycie wezmą u- 

dział sołtysi gminy wsielubskiej, którzy w 

tym dniu mają zjazd. 

Zebranie Koła Gminnego B. B. W.R. 
we Wsielubiu. 

W piątek dnja 6 listopada b. r. odbę- 
dzie się we Wsiełubiu zebranie Koła Gmin- 
nego B. B. W. R., z udziałem delegata Sekr. 
Woj. B. B. W. R. e 

Na porządku dziennym sprawozdanie Za- 
rządu z dotychczasowej działalności i omó- 
wienje planu pracy. 

Zdzięcioł. 
Przypominamy, że we wtorek 27 b. m. 

odbędzie się w Zdzięciole koiejny odczyt 
popularny, organizowany przez Koło Gmin- 
ne B. B. W. R. Prełegenta wysyła Sekr. Woj. 
B. B. W. R. R. 

Na marginesie plenarnego zebrania 
Powiatowego Zrzeszenia Z.P. O.K. 

W. uzupełnieniu naszej poprzedniej no- 
tatki o plenarnem zebraniu Zrzeszenia Po- 
wjatowego Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet w Nowogródku, podajemy powziętą na 
zebraniu tem rezolucję następującej treści: 

Związek mając na względzie konieczność 
skonsolidowania swej pracy i pragnąc w 
miarę sił przyczynić się do złagodzenia obec 
nie przeżywanej ciężkiej sytuacji gospodar- 
czej Państwa i skutków klęsk żywiołowych, 
które dotknęły nasze tereny postanawia pod 
woić intensywność swej pracy we wszystkich 

dzjedzinach tą pracą objętych — oraz zgło- 
sić współudział jak najdalej idący z innemi 
organizacjami społecznemi i z akcją państ- 
wową, mającą na celu niesienie pomocy w 
przetrwaniu chwil ciężkich i przygotowanie 
lepszego jutra. 

ŻYCIE HARCERSKIE. 

Specjalizacja w pożarnietwie: 
1-sza drużyna harcerzy im. Tadeusza 

Kościuszki, która ma za specjalność pożar- 
nictwo, przystąpiła z nowym rokiem pracy 
do intensywnego szkolenia swoich chłopców 
w pożarnietwie. W pracy tej korzysta dru- 
żyna z wydatnej pomocy miejscowej straży 
ogniowej. 

Harcerska Kasa Oszczędności. 

Zorganizowana przy 3-ciej drużynie har- 
cerzy im. Marszałka Piłsudskiego Kasa Osz 
czędności, rozwija się bardzo pomyślnie. 
Dość powiedzieć, że w ciągu 6 tygodni zebra 
no już z groszowych wkładek około 100 zło- 
tych. Pieniądze te ulokowano w Komunal- 
nej Kasie Oszczędności, a przeznaczone są 
na przyszły obóz, który odbęlzie się w Ta- 
trach. R. 

Biuletyn Giełdowy Polskiej 
Agencji Telegraficznej. 

P. A. T. wprowadziła doniosłą dla 
sref gospodarczych nowość, rozpoczy- 
nając wydawnictwo codziennego biu- 
letynu giełdowego. Biuletyn ten infor- 
mować będzie sfery gaspodarcze 0 no- 
towaniach cen i sytuacji na giełdach 

    

   

      

   

- 1 rynkach, zarówno pieniężnych, jak 
towarowych, kraju i całego świata. 
Wiądomości te, otrzymane przeważ- 
nie drogą radjową z najlepszych i je- 
dynie miarodajnych źródeł informa- 
cyjnych, obejmują wszelkie dziedziny 
handlu, przemysłu i rolnietwa. Polska 
Agencja Telegraficzna przystąpiła już 
do rozsyłania okazowych numerów 

biuletynu na terenie całej Rzeczypo- 
spolitej. ; 

Wegiel i koks 
górnośląski 

poleca firm DEUII 
Wilno, ul. Jagiellońska 3. Telefon 8-11. 

  

  

Stan bezrobocia. 
Na terenie poszczególnych powiatów woj. 

wileńskiego wraz z Wilnem zarejestrowano 
3965 bezrobotnych w tej liczbie 1090 kobiet. 

Wiobec zakończenia robót rolnych i bu- 
dowlanych bezrobocie nieznacznie uległo 
zwiększeniu. 

WASTE" N=SFK_T 

Zakończenie dochodzenia w sprawie instalacji 
pionów przez warszawską firmę Z. T. E. 

Mozolne dochodzenie prowadzone przez 
wydział kontroli Magistratu w głośnej spra- 
wie instalacji pionów przez warszawską fir- 
mę Z. T. E. zostało przed kilku dniami za- 
kończone. Podług opinji wydziału kontroli, 
opartej na podstawie zebranych informacyj 
3 opinij czynników miarodajnych zamiana 
kabla duńskiego na krajowy nie przyniosła 

miastu strat względnie straty te, o ile miały 
miejsce, nie dadzą się dokładnie obliczyć. 

Również nie ulega żadnej wątpliwości wi- 
na firmy, która o czynionej od dłuższego 
czasu zamianie nie powiadomiła Magistratu. 

Sprawozdanie wydziału kontroli znajdu- 
je się na porządku obrad jednego z najbliż- 
szych posiedzeń Rady Miejskiej. 

Syn mści się. 
W niedzielę wieczorem przechodzący uli- 

cą Miekiewieza, wpobliżu lokalu cukierni 
„Zielonego Sztralla* byli świadkami nastę- 
pującego zajścia. 

Do wychodzącego z bramy starszego pa- 
na, podbiegł jakiś młodzieniec w wieku od 
18 do 20 lat i z podniesioną grubą laską 
rzucił się na niego, zadając kilka moenych 
uderzeń w twarz i głowę, wskutek czego na- 
padnięty, brocząe obficie krwią padł na cho- 
dnik. 

W jednej chwili wytworzyłe się zbiego- 
wisko. Rannego usadzono w dorożce i od- 
wieziono do ambulatorjum pogotowia ra- 
tunkowege, gdzie podał się za Ch. Lewina z 
ul. Stefańskiej. 

Pytany o powodach pobicia ranny nie nie 
odpowiedział. 

W kilka chwil później tego samego pana 

Wielki skandal 
W sobotę wieczorem zgłosił się do poli- 

cji komornik Legiecki — pienipotent współ- 
właścicielki kina „Pan* p. Borkowskiej i 
złożył następujące zameldowanie: 

W. tymże dniu właściciel domu Nr. 42 
przy ulicy Wielkiej, w którym mieści się ki- 
no „Pan* wtargnął przemocą wraz z kiłku 
wynajętymi osobnikami do lokalu kina. gdzie 
przy pomocy tychże osobników zniszczył 
część betonowego sufitu nad wejściem, pot- 
łukł szyby, połamał ramy ckienne i t. d., 
czem wyrządził właścicielom kina strat na 

  

znowu przywieziono do pogotowia ratunko- 
wego ociekającego krwią wskutek nowych 
ciosów zadanych mu przez tegoż samego 
młodzieńca, który czatował na niego wpobli- 
żu lokalu pogotowia. Po powtórnem nałoże- 
niu opatrunków rannego z okropnie potłu- 
czoną twarzą skierowano do szpitała żydow- 
skiego. 

O wypadku powiadomiono policję, która 
ustaliła, że napadniętym jest kupiec Jonas 
Szapiro (ul. Stefańska 16), zaś napastnikiem 
— syn właściciela cegielni Purty (Zawalna 
28). Pedczas sporządzania protokółu policyj- 
nego młody Purto oświadczył, że pobił Sza- 
pirę, ponieważ podejrzewa go o flirt z jego 
matką, z którą Sz. miał krytycznego wie- 
czora randkę w kinie „Holływeod*. 

Pohicie kupea Szapiro, wywołało w sie- 
rach kupieckich zrozumiałą sensację. (e). 

w kinie „Pan“. 
ogólną sumę ponad 35.000 złotych. 

Wezoraj z rana polieję zaalarmowano 0 
nowej awanturze, która wynikła w lokalu 
tego kina. Dzięki szybkiej interwencji udało 
się polieji zapobiec bójce, która wynikła po- 
między właścicielem domu p. Boruchsonem 
oraz współwłaściciełami kina. 

Jak nas informują pomiędzy współwła- 
ścieielami kina oraz p. Boruchsonem wynikł 
ostatnio zatarg na tle nieporozumień przy 
układaniu umowy. Policja prowadzi w tej 
sprawie dochodzenie. (e). 

Ustalenie nazwiska samobójcy z góry 
Trzykrzyskiej. 

W „Kurjerze Wileńskim*  donosilišmy 
już o zagadkowem samobójstwie nieznanego 
osobnika, którego zwłoki znaleziono wpobli- 
k boiska 6 p. p. Leg. z przestrzełoną skro- 
nią. 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
ustaliło, że jest to stały mieszkaniec Białe- 
gostoku A. Gierasimowicz (ulica Majowa Nr. 

12) technik z zawodu. 
Na dwa dni przed samobójstwem Giera- 

simowiez wyjechał nagle z Białegostoku po- 
zostawiając krewnym list pożegnalny w któ- 
rym zaznacza, że więcej już go nie zobaczą. 
Jak wynika z przeprowadzonego dochodze- 
nia przyczyną targnięcia się na życie były 
ciężkie warunki materjalne. (e). 

Sprytna Cyganka i „Iubczyk“. 
Ostatnio do policji wpłynęło szereg skarg 

przedstawicielek płci pięknej na nieznaną 
Cygankę, która „potrafiła wyłudzić od nich 
pieniądze sprzedając „niezawodny środek na 
miłość* zwany pospolicie .lubczykiem*. 

  

Z tych skarg wynikało, że na rynkach 
wileńskich pojawiła się jakaś Cyganka sprze- 
dająca „lubezyki“, które według słów Cygan 
ki, posiadają moc czoradziejską. Wystarczy 
nabyć taki „lubczyk*, by marzenia panny © 

poślubieniu ukochanego natychmiast ziściły 
się. 

   

   

Nie zabrakło naiwnych, które uległy pię- 
knym namowom Cyganki i nabywały lubczy 
ki. Cóż z tego kiedy przpisywana im moc 

   

   

czarodzie żadnej z panienek nie dopo- 
mogła do rychłego zamążpójścia. Przeciwnie 
zaszedł wypadek, że narzeczony porzucił jed- 
ną z panienek akurat po nabyciu przez nią 
czarodziejskiego lubczyka. Sprytna Cyganka 
policzyła za lubczyki wygórowane ceny 20, 
15 i 10 zł. Najtańszy lubczyk sprzedawała za 
4 złote. 

Policja wdrożyła w tej sprawie dochodze- 
nie i sprytną Cygankę aresztowała. Podczas 
badania przyznała się ona całkowicie do wi- 
ny, tłumacząc się tem, że skoro nie zabrakło 
naiwnych, które płaciły jej po 20 zł. za lub- 
czyk nie mogła przeciwstawić się pokusie 
tak lekkiego zarobku. (c). 

    

  

KRONIKA 
Dziś: 

Jutro: 

Sabiny. 

Szymona. 
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Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 

  

Temperatura średnia ++ |" C. 
. najwyžszai 4- 4° С. 

ы najniższa: — 2 С. 

Opad w milimetrach: 5,5 

Wiatr przeważający: półn.-wschodni. 

Tendencja baroraa wzrost. 

Uwagi: rano śnieg, wiecz. pogodnie. 

MIEJSKA. 

— Pertraktacje Magistratu m. Wilna z 
przedstawicielami rządu w sprawie likwida- 

cji pożyczki angielskiej. Wczoraj wieczorem 

wyjechali do Warszawy prezydent m. Wilna 

mec. Folejewski i radca prawny Magistratu 

mec. Kapłan. Delegaci wileńscy mają na ce- 

lu porozumienie się z przedstawicielami Rzą 

du co do trybu postępowania i czynności 

związanych z likwidacją pożyczki angielskiej. 

Chodzi przedewszystkiem o uzgodnienie sta- 

nowiska i poglądów czynników rządowych 

i prezydjum Magistratu na kwestję likwida- 

cji pożyczki, gdyż dotychczas w całym szere- 

gu punktów były one rozbieżne, co w wyso- 

kim stopniu tamowało tempo prac likwida- 
cyjnych. > 

Jednoczešnie prezydent Folejewski w ra- 
mienia m. Wilna weźmie udział w posiedze- 
niu Związku Miast Polskich, na którem po- 
ruszona będzie doniosła sprawa walki z bez- 

robociem i roli, jaką w niej mają odegrać 

poszczególne samorządy miejskie. 

— Posiedzenie Komitetu Rozbudowy m. 
Wilna. Na dzień 28 b. m. wyznaczone zosta- 
ło posiedzenie Komitetu Rozbudowy m. Wił- 

na, które ma zająć się roztrząsaniem podań 
osób, ubiegających się o pożyczkę na drobne 
remonty i odremontowanie posesyj zniszczo- 
nych podczas minionej powodzi. 

Pożyczki wydawane są obecnie z resztek 
kredytów. Starania o przydział nowych kre- 
dytów są obecnie w pełnym toku. 

LITERACKA. 
— Jutrzejsza, 139 Środa Literacka po- 

Śwjęcona będzie „Róży* Stefana Żeromskie 
go. Wobec wielkiego zainteresowania, jakie 
wzbudziło w Wilnie wystawienie tego ar- 
cydzieła litertury polskiej urządza Związek 
Literatów „środę dyskusyjną* na temat 
ideologji „Róży”, oraz kształtu artystyczne- 
go, w jakim ją ujrzeliśmy na scenie wileń- 
skiej. Dyskusję zagai prof. Stefan Srebrny. 

Początek o gadz. 8 m. 30 wiecz. 

  

  

UNIWERSYTECKA. 
— Dar Uniwersytetu Warszawskiego U. 

S. B. W sobotę przybył do Wilna dziekan 
wydziału lekarskiego Uniwersytetu Warszaw 
skiego prof. dr. Paszkiewicz, który przy- 
wiózł z sobą złoty łańcuh, wydziału lekar- 
skiego dar Uniwersytetu Warszawskiego 0- 
fiarowany wydziałowi lekarskiemu U. S. B. 
w dniu obchodu 350-lecia naszej Wszechni- 
cy: 

W] tym samym dniu zwołane zostało nadz 
wyczajne posiedzenie Rady Wydziału Lekar- 
skiego z udziałem redaktora prof. Janusz- 
kiewicza, i prorektora prof. ks. Falkowskie- 
go, na którem dziekan wydziału lekarskiego 
U. S$. B. prof. dr. Jasiński w gorących sło- 
wach podziękował ofiarodawcom za wspa- 
niały dar. 

Wieczorem w sałonach restauracji ,„Geor- 
gesa* przedstawiciele Uniwersytetu Wileń- 
skiego podejmowali kolacją delegata. Wszech 
nicy Warszawskiej. 

  

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Akademiekie Koło Muzyczne. W nie- 

dzielę dnia 25 b. m. odbyły się wybory no- 
wych władz w Akademickiem Kole Muzy- 
cznem. 

Prezesem został obrany kol. Janusz Buł- 
hak, na członków zarządu powołano kol. kol. 
Kiełkowicza Stefana i Kampfa Sylwana. 

— Sprostowanie. W sprawozdaniu z ina- 
uguracji pracy w Akademickiej  Sodalicji 
Marjańskiej przeoczono nazwiska osób, któ- 
re raczyly zaszczycić tę uroczystość swoją * 
obecnością, mianowicie J. E. Ks. biskupa 
Michalkiewicza, p. p. prof. Kościałkowskie- 
go któremu zgromadzeni urządzili owację z 
racji Jego pubileuszu 25-lecia pracy nauko- 
we,j p. prof. Massoniusa Marjana, p. prof. 
F. Bossowskiego i p. prof. Trzebińskiego. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Stypendja dla uczniów szkół techniez- 

nych. Jak się dowiadujemy władze kolejowe 
ustaliły kilkanaście stypendjów dla nieza- 
możnych uczniów kolejowych średnich szkół 

technicznych. 
Każde ze stypendjów wynosi 100 złotych 

miesięcznie. 

  

GOSPODARCZA. 
— Prolongaty przy wykupie świadectw 

przemysłowych nie będzie. Przed niedawnym 
czasem podaliśmy wiadomość o staraniach 

jakie czynią sfery przemysłowo-handlowe o 

rozterminowanie na raty należności za Świa- 

dectwa przemysłowe na rok następny. 
Obecnie nadeszła wiadomość, że władze 

skarbowe do starań tych odniosły się nega-- 
tywnie i w związku z tem żadnych ulg, czy 
też prolongat przy wykupie świałectw na r. 
przyszły nie należy się spodziewać. 

Z KOLEL 

— Komunikat. Emeryci kolejowi zam. 
w Wilnie w celu prolongaty dowodów toż. 

na rok 1932 winni bezpośrednio przedkładać 
je do Wydziału Osobowego Dyrekcji, po- 
cząwszy od 1 grudnia 1931 roku. 

W wypadku gdy rubryki przeznaczone 
na prolongatę w dowodzie toż. osoby są cał- 
kowicie zapełnione i zachodzi potrzeba wy- 
dania nowego dowodu toż. osoby wówczas 
zainteresowany dołącza do podania jedną fo 
tografję (roz. 6x9) nowego zdjęcia, stary do 
wód i opłaca w Kasie Dyrekcyjnej należ- 
ność za blankiet dowodu, licząc po 50 gr. za 

każdy. 
W podaniu o wydanie nowego dowodu 

należy wskazać szczegółowy adres petenta, 
oraz Nr. dekretu pensyjnego. 

Emeryci obcych Dyrekcyj, zamieszkali w 
Wilnie, w sprawach dowodów toż. osob. 0- 
raz biletów bezpłatnych winni zwracać się 
do macierzystych Dyrekcyj. 

Emeryci zamieszkali poza Wilnem w 
sprawach prolongaty dowodów, oraz wyda- 
nia im nowych dowodów winni poczynając 
od dnia 1 listopada r. b. zwracać się do 
pobliskich zawiadowców stacji, 

— Ograniczenie dni pracy. W celu unik- 
nięcia redukcji pracowników  warszatato- 
wych, Dyrekcja O. K. P. w Wilnie, z polece- 
nia Ministerstwa Komunikacji wprowadziła 
ograniczenie dni pracy o jeden dzień w ty- 
godniu. W' dniu 26 października pracownicy 
warsztatowi w liczbie około 200 osób zgło- 
sili się do Dyrekcji celem przedstawienia 
swej sytuacji osobiście p. dyrektorowi kolei. 
Pracownicy podczas wygłaszania swych de- 
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zyderatów okazali pełne zrozumienie obec- 
nego kryzysu, p. dyrektor zaś ze swej strony 
przyrzekł poczynić wszelkie zarządzenia, 
zmierzające ku złagodzeniu skutków ograni- 
czenia dni pracy. Po omówieniu palących 
spraw pracownicy w najlepszym spokoju i 
porządku opuścili gmach i rozeszli się. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XXV Posiedzenie Naukowe odhędzie się we 
środę dnia 23 października 1931 roku o go- 
dzinie 20 w sali własnej przy ulicy Zaiuko- 
wej Nr. 24. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 
kółu ostatniego posiedzenia. 2) Demonstra- 

cja chorych. 3) Doc. Dr. W. Zaleski. Pró- 

by wszczepiania zapłodnionego jaja u kró- 

liczek. 4. Dr. A. Kapłan: Djetetyka a zagad- 

nienie raka. 
— Zbiórka odzieży dla bezrobotnych. 

Dziś o godzinie 19 w lokalu przy ulicy Orze- 

szkowej 11 m. 19, odbędzie się zebranie 

Działu Odzieżowego Sekcji Pomocy Wil. 

Wojew. Komiłetu do Spraw Bezrobocia w 

sprawie wielkiej zbiórki odzieży na terenie 

miasta Wilna, na które zos roszone 

wszystkie orga j ń Jeśli któ- 
ra z organizacyj wezwania dotąd nie otrzy- 

mała, Zarząd Sekcji Pomocy niniejszem up- 
rzejmie prosi o przybycie na zebranie. 

—Zebranie Organizacyjne Miejskiej Ko- 

misji Spisowej. Dziś dnia 27 b. m. w Sali 

posiedzeń Rady Miejskiej zbierze się Miej- 

ska Komisja Spisowa na pierw posiedze- 

nie organizacyjne. Zadaniem Komisji będzie 

propaganda spisu wśród społeczeństwa i 
wciągnięcie do pracy czynnika społecznego 

"Obowiązki przewodniczącego zgodził się 

objąć prof. Mieczysław Gutkowski, na człon- 

ków zostali zaproszeni: ks. Kanonik Antoni 

Cichoński, vice-prezydent Witold Czyż, pre- 

zes Bratniej Pomocy Henryk Dembiński, dr. 

Adolf Hirschberg, dyrektor Witold Hulewicz, 

starosta Wacław Iszora, prof. dr. Wacław 

Komarnicki, pułk. dypl. Wincenty Kowalski, 

radny Łazarz Kruk, wizytator Antoni Mili- 

  

       

   

            

    

  

  

kon arwoy: zastępca kierownika centr. 
biura statystycznego Magistratu Wacław Pac- 

Pomarnai wojew. komis. spisowy radca 

  

Piotrowicz, prof. dr. Witold Staniewicz, in- 
pektor Stanisław Starościak, prof. Władys- 
ław Studnicki, redaktor Marjan Szydłowski. 

Z urzędu wejdą w skład Komisji i wezmą 
czynny udział w jej pracach naczelny komi- 
sarz spisowy Teodor Nagurski i jego zastęp- 
ca Józef Święcicki. * 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, na którem p. adwokat 
Eugenja Szabelska wygłosi odczyt p. t. „a 
projekcie nowego kodeksu karnego“, odbę- 
dzie sie we czwartek dnia 28 paždziernika 
r. b. o godz. 7 wieczorem w lokalu Szkoły 
Pracownic Gospodarczych, przy ul. Jagiel- 
lońskiej Nr. 3-5 m. 3. 

Wstęp wolny dla członkiń, dla wprowa- 

dzonych gości 30 gr. 
Imicnne zaproszenia nie będą rozsyłane: 

SPRAWY BIAŁORUSKIE 
— Obehód jedenastej rocznicy powstania 

Słuckiego. Epilogiem walk narodu białorus- 
kiego 0 niepodległość Białorusi, rozpoczę- 
tych po wybuchu rewolucji, było t. zw. słu- 
ckie powstanie w r. 1920, skierowane prze- 
ciwko inwazji bołszewickiej na ziemie bia- 
łoruskie. й 

Obecnie grupa Białorusinów wileńskich 
czyni intensywne przygotowania w celu zor- 
ganizowania obchodu przypadającego na ten 
rok jedenastej rocznicy tego powstania, jak 
również uczczenia pamięci poległych w. obro- 

nie wolności ludu białoruskiego. 
W” tym celu ukonstytuował się w Wilnie 

specjalny komitet organizacyjny z p. inż. S. 
Busłem na czele — uczęstnikiem powstania. 

Obchód wyznaczony został ną dzięń 15 
listopada r. b. й rt. 

— Archidiecezjalny Instytut Akeji Kato- 
lickiej tą drogą wyraża gorące podziękowa-- 
nie wszystkim tym, którzy przyczyniłi się do 
uświetnienia Akademji ku czel  Chrystusa- 

- Króla, w szczególności zaś Rektorowi U. S, 
B. za udzielenie Sali Śniadeckich, Magistra- 
towi Miasta Wilna za udzielenie Sali Mie 
skiej, firmie kwiatowej I. Moczulak za udzie- 
lenie pięknych krzewów i kwiatów, firmie 
L. Malinowski i Perkowski za udzielenie fi- 
gury i obrazu Serca Jezusowego oraz firmie 
M. Gierwiatowski za wypożyczenie fortepia- 
nu. 

— Stan chorób zakaźnych. Podług reje- 
stru władz miejskich w ciągu ubiegłego ty- 
godnia zanotowano następujące wypadki za- 
słabnięć na choroby zakaźne: ospa wietrzna 
4, tyfus brzuszny 4, płonica 11. błonica 6 
(w tem 1 zgon), odra 10, róża 4 (1 zgos), 
gruźlica 11 (zgonów 5), jaglica 5, Świnka 37. 

Uderzającym jest raptowny, wzrost zas- 
łabnięć na świnkę. 

Ogółem chorowały 93 osoby, w tej licz- 
bie 7 śmiertelnie. 

TEATR i MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Koncert Cecył- 

ji Hansen. Tylko raz jeden we wtorek dnia 
27 b. m. da się usłyszeć skrzypaczka wszech- 
światowej sławy Cecylja Hansen, która w 
swym triumfalnym pochodzie zdołała zdo- 
być sobie największe estrady koncertowe na 
obu półkulach. Góra jej pełna uduchowionej 
słodyczy jest tak bogato wyposażona w efek- 
ty muzyczne że odrazu zdobywa sympatję 

i poklask widza. 
W środę dnia 28 b. m. niezrównana w 

humorze komedja w 3 aktach T. Łopalew- 
skiego „Aurelciu nie rób tego“, na której 
publiczność bawi się doskonale. 

— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś we 
wtorek dnia27 b. m. arcydzieło Żeromskiego 
„Róża, której akcję publiczność śledzi z 
zapartym oddechem-i ze wzrastającą uwagą 
w miarę rezwoju akcji. 

— Wielki koncert symfoniczny Antonji 
Brico na Pohulance. We czwartek dnia 29 
b. m. wielki koncert symfoniczny pod batutą 
znakomitego dyrygenta Antonji Brico. Jest 
to niespotykany fenomen w roli dyrygenta 
o wszchświatowej sławie. Jest ona uczenicą, 
jednego z największych kapelmistrzów świa- 
towej sławy, dyrygenta Karola Mucka, któ- 
dy dyrygował między innemi uroczystością 
Wagnerowską w Bayrouth. Wspaniałe recer 
zje wszystkich stolic świała oraz  pakla: 
tłumów publiczności są najlepszą oceną jej 
niepospolitego talentu. Niezawodnie i Wilno 
myzukalne nie pominie okazji, aby usłyszeć 
koncert dyrygowany przez znakomitą Brico. 
Ceny miejsc nie podwyższone. Sprzedaż bi- 
letów już rozpoczęta. 

RABJEO 
Fala 244,1 m., mocy 21.5 Kw. 

WTOREK, dnia 27 października 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Muzyka taneczna i baletowa (płyty) 
15.25: „Przegłąd czasopism kobiecych* 15.45: 
Program dzienny. 15.50: Audycja dla dzieci 
16.20: „Z dziejów nielegalnej drukarni „Во- 
botnika* — odczyt z Warszawy wygł. Wł 
Malinowski. 16.40: Muzyka z płyt. 17.05: 
Kom. z Warszawy. 17.10: „Literatura a życie 
powszechne* — odczyt. 17.35. Koncert sym- 
foniczny. 18.00: Uroczysta akademja ku czci 
W. Ks. Witolda w 501 rocznicę zgonu Tr. z 
Auli Kolumnowej na U. S. B. 1) Przemówie- 
nie prof. Witolda Staniewicza, prezesa Ko- 
mitetu obchodu Witoldowego. 2) „Bogu Ro- 
dzica* — w wyk. chóru „Echo*. 3) Odczyt 
Oskara Haleckiego prof. U. W. 4. Przemówie 
nie prof. Mieczysława Limanowskiego. 19.20: 
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Kom. Auroklubu Wil. 19.30: „Murzyn z Pa- 
lais du peuple“ — feljeton wyglosi Cze- 
sław Miłosz. 19.45: Prasowy dziennik 
radj. 20: „Nad Czeremoszem“ — felj. 20.15: 
Koncert popularny. 21.55: Skrzynka techni- 
czna. 22.10: Koncert kameralny. 22.40: Kom. 
i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
BIEGUNKA MIĘDZY DWOMA BIEGUNAMI. 

O godz. 17. 10. Związek między literatu- 
rą a życiem jest stale przedmiotem kłótni 
wszystkich grup literackich. Tymczasem za 
gadnienie jest bardzo proste. Wymierza się 
rozciągłością przestrzeni i psychiki między 
rozkoszami i męczarniami twórczości a za- 
rzucanem papierami biurkiem w urzędzie. 
Sądzę, że tę właśnie rozciągłość wymierzy 
p. Tadeusz Łopalekski w odczycie p. t. „Li- 
teratura a życie powszednie. 

AKADEMJA NA CZEŚĆ W, KS. WITOLDA. 

W związku z 500-leciem zgonu W. Ks. 
Litewskiego Witolda Rozgłośnia Wileńska 
transmituje z Auli Kołumnowej U. S. B. uro- 
czystą akademję na jego cześć. Na odchód 
złoży się przemówienie prof. Witolda Sta- 
miewicza, prezesa Komitetu Obchodu 500-le- 

zgonu Wi. Ks. Witolda, produkcje chóru 
ho*, odczyt słynnego historyka, specja- 

listy od epoki jagiellońskiej prof. Uniwersy- 
tetu Warszawskiego Oskara Haleckiego o 
Witoldzie, oraz przemówienie prof. Mieczy- 
sława Limanowskiego. (Godz. 18.00—19.20). 

MURZYN Z „PALAIS DU PEUPLE*. 

Czy murzyn ma być koniecznie czarnym 
nagusem, białawym na dłoniach i stopach, 
naogół barwy palonej kawy, ma tańczyć ta- 
niec brzucha, chodzić w fartuszku zwiesza- 
jącym się od tylnej strony pasa i pławić się 
w afrykańskiem słońcu? A co byście pań- 
stwo powiedzieli o murzynie w  granato- 
wych, nieco zbyt wąskich spodniach, robią- 
cym co rano podróż na szczotce po koryta- 
rzach,, Palais du peuple* w Paryżu, o mu- 
rzynie nawróconym przez Armję Zbawienia? 

"Temat feljetonu Czesława Miłosza — owocu 
bezsennych wieczorów, spędzonych pod 
czujnem okiem fanatycznych ascetów (Godz. 
19.20). 
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" Z OSTATNIEJ CHWILI 

Grandi w Berlinie. 
Włosi uważają odbudowę Niemiec za konieczną. 

  

BERLIN 26X. Pat. —'W dniu 25 
b. m. przed południem prezydent Hin- 
denburg przyjął na audjencji włoskie- 
go ministra spraw zagranicznych 
Grandiego, któremu towarzyszył am- 
basador włoski w Berlinie Orsini Ba- 
roni. 

W ciągu przedpołudnia minister 
Grandi przyjął przedstawicieli prasy 
niemieckiej i międzynarodowej, któ- 
rym między. in. oświadczył, że rząd 
włoski uważa odbudowę Niemiec za 

  

rzecz konieczną, zarówno ze stanowi- 
ska interesów europejskich jak i ca- 
łego świata. 

Nadchodzący rok stawia rządy 
przed wielkiemi i trudnemi zadania- 
mi — podkreślił minister — których 
rozwiązania cały Świat oczekuje z 
wielkiem naprężeniem. Na pierwszy 
plan wysuwa się sprawa zbrojeń oraz 
w związku z tem próby rozwiązań, ja- 
kie muszą być badane na konferencji 
rozbrojeniowej. 

Wyniki wyborów do Szwajcarskiej Rady 
Narodowej. 

BERN, 26. 10. (Pat). Wczorajsze 
wybory do Rady Narodowej odbyły 
się przy dużym udziale wyborców. 
Naejonaliści zdobyli 40 mandatów, 

   
radykali 43, katolicy 35, socjaliści 14, 
partja chłopska 9. Dotychczas braku- 
je jeszcze rezultatów z kantonu ber- 
neńskiego i kilku innych. 

Samolot bez skrzydeł wynaleźli sowieccy 
technicy. - 

MOSKWA, 26. 10. (Pat). Agencja TASS 
podaje, że grupa techników speejalistów lot- 
niczych przy Awiachimie skontruowala po 
wielu doświadczeniach samolot bez skrzy- 

deł, unoszący się w powietrzu jedynie przy 
pomocy Śmigieł. Samolot ten nie potrzebuje 
specjalnego lotniska do lądowania i wykazu- 
je dużą równowagę. 

  

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 
  

    
   
  

  

SKLEP FUTER 
i PRACOWNIA KUŚNIERSKA 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu przy ul. 

Porudomińskich 
Niemieckiej 28 reie:on ten sa, НГ 19-12 
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lig Miejskie | 
į ĮSALA MIEJSKA 

* Quteobramska 5. 

Od wtorku 27 b. M. Godz. 4-6 Przygody w obłokach 
«68:10 Tragedja księżniczki Nedelków 

NAD PROGRAM: FLIP i FLUP W OPAŁACH. 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. 

dramat 
w 10 aktach 

Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 
Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

  

Kino „Helios“ | 
Niezrownany 
krėl ekranu 

Reżyser Aleksander Wołkow. 

w monumentalnym 

dźwiękowcu 

IWAN MOZŻUCHIN, 4 

Hadzi Murat 

Premjera! 
Wszechświatowy przebój dźwiękowy 

LIL DAGOWER 
Najpotężniejszy ze wszystkich dźwiękowych i niemych filmów ostatnich sezonów całego świata. 

(Biały szatan). Według słynnego arcy- 

czaru- 

| Kino „Hollywood“ 
  

dziela 

i prze- 
śliczna BETTY AMANN 

Lwa Hr. Tołstoja. 
Film jednocześnie demonstruje się w dwóch kinac: Helios i Hollywood. 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
«i, Wielka 47, tel. 15 41 

Dziś! 

Pocz. o g. 4, 6, Bi 10.15. Wkrótce korona polskiej czołowej twórczości filmów dźwięk. „10 z Pawiaka”. 

Coś,czegosię jeszcze nie widziało: Cudnajnowszejtechniki! Prześliczny przebój dźwiękowy 

RANGO (Pieśń Dżungli 
ten jest przedmiotem podziwu na całym świecie, Ze wzgl. na wysoką wart. art. dla młodzieży dozwo- 
lone. Atrakcje dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. Pocz o g. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie św. o g. 2. 

Wykonał i reżyserował na Sumatrze 
Ernest Schoedsack. Mrożące krew, 
niewidziane dotychczas sceny. Film 

  

  

Dziś wielka premjera wspa- 
- ši Sina Kolejowe | 0x wieka remi» „PQ ZACHODZIE SŁOŃCA”. 

A GNIS K Na potężnem i wspaniałem tle rozwija się niezwykle subtelna akcja, której treścią są losy dwojga kochających 

się serc, W rolach głównych: uwodzicielska Mary DUNCcan i meski a naiwy Charles Farrell 
(est dworsa kolaisw.) Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. 

ze Ref konlai we SS z udziałem najgłośniejszych gwiazd ekranu 

„LUX 
Mickiewicza |1,t.15-61 

Najznakomitsze arcydzieło! 

Dramat miłości i zdrady p. t. 

Kuszący czar grzechul 
Początek seansów o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. — 

VARIETE 
Tragedja zdradzonego kochanka] 

Emil Jannings, Lia de Putti 
i Warwick Ward. 

Ceny miejsc od 40 gr. 
  

Ostrzeżenie. 
Wobec ukazania się kwitów z podrobio- 

  

A МОН НОНЕ ОННННЕОННО ОНИ О НОАНЮНО НН НАННИНННЫИННИНАНННИИ 

EABCEZORRORZKK PRSZPWDOEBEPCZ ЗЛИА ЕСЫ ОЕ ТОЕЕЯ NSE ЛЕВеНЕСЯ 

Losy 1-ej kl. 24 Lot. Państw. 

IĘLrEsNvSzK I 

SPORT. 
Nowe zwycięstwo Kusocińskiego w Paryżu. 

W Paryżu odbyły się w niedzielę wielkie 
międzynarodowe zawody lekkoatletyczne. W 
biegu na 5.000 metrów startował Kusociń- 
ski, który odniósł nowe wspaniałe zwycię- 

stwo, przybywającć do mety jako pierwszy w 

czasie 14:58,4. 
Drugie miejsce zajął Francuz Rochard. 

Świetne zwycięstwo piłkarzy polskich w Poznaniu. 
W niedzielę odbył się w Poznaniu na 

stadjonie miejskim, wypełnionym do ostat- 
niego miejsea przez 15.000 osób międzynaro- 
dowy mecz piłkarski pomiędzy Jugosławją a 
Polską. Był te czwarty w tym roku mecz 
naszej reprezentacji. Dotychczas, jak wiado- 
mo, graliśmy dość nieszczęśliwie, przegrywa- 
jąc wszystkie spotkania. Mecz ten miał do 
pewnego stopnia  zrehabilitować nasze pił- 
karstwo. Zawody zakończyły się też wspa- 
niałym sukcesem Polski, w postaci zwycię- 
stwa 6:3 (5:2) nad bardzo groźnym przeciw- 
nikiem. 

Drużyny wystąpiły w zapowiedzianych 
składach, powitane przez orkiestrę dźwięka- 
mi hymnów narodowych jugosłewiańskiego 
i polskiego. Na masztach stadjonu zawisły 
flagi polska, jugosłowiańska i czeska. (Sę- 
dzia p. Krista jest Czechem). Po wzajem- 
nem pewitaniu rozpoczęła się gra. W pier- 
wszych minutach drużyny badają się wza- 
jemnie, ale wnet iniejatywę objęła drużyna 
polska doskonale dysponowana. W czwartej 
minucie Balcer z podania Ciszewskiego uzy- 
skuje pierwszy punkt dla Polski, powitany 
huraganowemi okłaskami. Przewaga Polski 
trwała w dalszym ciągu, uwidoczniona w 
dwóch ccrnerach, z których pierwszy zamie- 
nia Balcer na drugą bramkę dla Polski. 

Następnie serja wzajemnych ataków, z 
których jeden przeprowadzony przez druży- 
nę jugosłowiańską kończy się golem, uzyska- 
nym przez Becka. Fontowicz zupełnie nie 
bronił. W 23 min. sędzia dyktuje rzut wolny 

przeciwko gościom a Martyna z edległości. 
25 mtr. strzela podwyższając wynik do 3.1 
dla Polski. W minutę później Knioła uzysku- 

  

   

jugosłowiańska odpowiada atakami, z któ- 
rych jeden kończy się drugą bramką, zdo- 
bytą przez Hitreca. Fontowicz i tym razem 
nie interwenjował. Wynik pierwszej poło- 
wy 5:2 ustalił Knioła ładnym strzałem. Pod 
keniee pierwszej połowy polska drużyna 
przeprewadza szereg groźnych ataków ale 
hez wyniku bramkowego. 

Po zmianie pól tempo gry jest żywsze ale 
gra bardziej wyrównana. Drużyna jugosło- 
wiańska wystąpiła w zmienionym składzie 
z Czulicem w bramce i Bananicem na środ- 
ku ataku. Sekulić przeszedł na lewe skrzyd- 
ło. Nasza drużyna gra w dalszym ciągu ofiar 
nie i już w 5minucie niezmordowany Baleer 
podwyższa wynik do 6:2. W chwilę petem 
Beck ustala ostateczny wynik dnia. Dalsze 
zmienne ataki a nawet pewna przewaga go- 
ści nie potrafiła już zmienić rezultatu. 

W: drużynie polskiej wyróżnił się przede- 
wszystkiem Martyna. Dobry był również Bu- 
łanow. Cała linja pomocy zasługuje na bez- 
względne uznanie. W ataku świetny był Bal- 
cer. Dobrze również wypadł debiut Knioły. 
Zawiedli Ciszewski, Riesner i Nawrot Fen- 
towiez zadowolił, chociaż bezwzględnie za- 
winił 2 bramki. U gości Spasić w bramce 
poza wzrostem nie nie pokazał. On w pier- 
wszym rzędzie ponosi winę za klęskę Jugo- 
sławji. Obrona i pomoce niezła. Atak szybki 
i ruchliwy, zadowolił jednak w sytuacjach 
podbramkowych. Polacy górowali zarówno 
indywidualnie, jak i zespołowo. Bardzo moż- 
liwe, że goście byli przemęczeni długą pod- 
różą. Sędzia p. Krista sumienny i bezstron- 
ny. 

Na meczu byli obecni dowódca O. K. P. 

  

Nz. 248 (2190) 

ski, przedstawiciele posełstwa jugosłowiań- 
skiego, prezydjum P. Z. P. N. z gen. Boń- 
czą-Uzdowskim na czele, kpt. zw. mjr. Loth, 
prezes Tow. Polsko-Jugosłowiańskiego i inni. 
Warto zaznaczyć, że był to 47 mecz naszej 
reprezentacji, przyczem ogólny stosunek bra- 
mek wysosi 100:95 dla nas. (Pat). 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
NAGŁY ZGON. 

— W dniu 24 b. m. w mieszkaniu Bara- 
nowskiego Stanisława  (Wiłkomierska 44) 
zmarł nagle Sobolewski Jer lat 49, z z 
wodu dozorca, zam. przy ul. Sawicz 8. P. 
czyna śmierci narazie nie ustalona. 

NIEOSTROŻNE OBCHODZENIE SIĘ Z 
BRONIĄ. 

Alfons (Holenderska 2) 
obchodzenia się z 

   

      

Marcinkiewicz 
wskutek nieostrożnego 

  

bronią — pistoletem „Monte Christo“ — spo- 
Le- 
do ję: 

wodował strzał, raniąc się w lewą dłoń 
karz pogotowia odwiózł Marcinkiewi 
szpitala Żydowskiego w stanie niezag 
cym ży: 

    

    

PODRZUTEK. 

— W klatce schodowej domu Nr. 
ulicy Zawalnej znaleziono płei 
że w wiku około 3 miesięcy i umiesz- 
czono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 

— Gurwiczowi Joselowi w nocy z dnia 
24 na 25 b. m. ze sklepu, mieszczącego się 
w dziedzińcu domu Nr. 7 przy ul. Kwiatowej 
nieznani sprawcy skradli 68 główek sera ho- 

lenderskiego, wartości 350 zł. 
— W dniu 24 b. m. Stankiewiczowej Jó- 

zefie (Dyneburska 20) skradziono z niezam- 
kniętego: mieszkania bieliznę damską warto- 
ści 77 zł. Jak ustalono, kradzieży tej doko- 
nała Chojasz Franciszka (Dyneburska 20), 
która po kradzieży zbiegła. 

OROEZZDNONONZENEDZZNWRE WE. 
OFIARA. 

Ku uczczeniu Ś. p. Sławomira Kuncewi- 
za na ręce żony jego Małgorzaty Kuncewi- 
czowej do Jej uznania składają koleżanki 
i koledzy z gimnazjum im. E. Orzeszkowej 

  

    

   

  

    

nym moim podpisem przez mego syna 
Czesława Aramowicza i jego kolegów, któ- 
rzy zostali wykryci i aresztowani przez 3-ci 
komisarjat policji m. Wilna, ponieważ oba- 

wiam się, że mogą być też i weksle ze 

sfałszowanym moim podpisem, oświadczam, 

że nie będę płacił żadnych kwitów ani wek- 

i, zanim nie sprawdzę komu zostały wy- 

„tawione. 
Kleofas Aramowicz. 

ib 
Prosimy wszystkich naszych P. T. Klijentów, którzy dotychczas nie podjęli 
wygranych lub nie sprawdzili jeszcze swoich losów, o łaskawe pofatygowa- 

wszyscy kupują w kolekturze 
I C H T t 0 s £« WILNO, WIELKA 44 

3 PKO. 81051. Tel. 4-25 
Urzędowa tabela wygranych 5-ej klasy 

jest już u nas do przejrzenia. 

nie się do naszej kolektury. 

UA i) M MMI 

je czawrty punkt dla Polski, na co družyna 
  

lejggtr MNAIOWJ. 
Do Rejestru Handiowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 
W dniu 25.VI. 1931 r. 

12892. I. Firma: „Sklep gotowych ubrań Mejer Sa- 
lit i Syn Spółka”. Prowadzenie sklepu gotowych ubrań. 
Siedziba w Wilnie, ul. Wielka 52/54. Wspólnicy zam. 
w Wilnie przy ul. Wielkiej 52/54, Mejer Salit i Be 
min Salit. Spółka firmowa przekształcona z firmy j 
dnoosobowej: „Mejer Salit*, istnieje na mocy umow 

z dnia 27 marca 1931 r. i zawarta na czas nieokreślo- 
ny. Zarząd należy do obu wspólników. Do reprezento- 
wania spółki nazewnątrz, do zawierania i podpisywa- 
nia w imieniu spółki prokur, pełnomocnctw, weksli i 
innych zobowiązań i zastępowania spółki wobec wszyst- 
kich instytucyj i osób, upoważniony jest wspólnik ) 
jer Salit, pod stemplem firmowym. Do podpisywania 
korespondencji nie zawierającej zobowiązania, jak rów- 
nież do otrzymywania wszelkiej pocztowej i telegrafic: 
nej korespondencji oraz do odbioru i wysyłania wszel- 
kich przesyłek wystarcza podpis każdego wspólnika 
po dstemplem firmowym, 1269/VL. 

W dniu 6.VII. 1931 r. 
12893. I. Firma: „Bakszańska Chana* w Wilnie, ut. 

II Jatkowa 12. Sklep papieru. Firma istnieje od 1931 r. 
Właścicielka — Bakszańska Chana, zam. tamże. 1270/VI 

W dniu 13.VII. 1931 r. 
12894. I. Firma: „Here i Awsiej Rajch 

Prowadzenie terpentyniarni. Siedziba w z Slepica, 
gm, i pow. postawskiego, Przedsiębiorstwo istnieje od 

ździernika 1925 r. Wspólnicy Herc Rajchel, zam. 

Ślepica, gm. i pow. postawskiego i Awsiej Raj- 
chel, zam. w Postawach, ul. Brasławska 36. Spółka fir- 
mowa zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Józefem 
Kruszyńskim, notarjuszem w Postawach w dn. 15 czec- 
wca 1931 r. za Nr. 1931, na czas nieokreślony. Zarząd 

należy do obydwóch wspólników. Weksle, zobow 
nia, umowy i plenipotencje w imieniu spółki podp 
ja obaj wspólnicy, wszelkie zaś inne pisma, podania, 
deklaracje, odwołania, skargi do instytucyj państwo- 

wych, samorządowych i prywatnych, pokwitowania z 
odbioru wszelkiego rodzaju korespondencji zwykłej, po- 
leconej i pien: j z instytucyj bankowych, pocztowo- 

telegraficznych i innych podpisuje jeden ze wspólników 
1271/V, 

  

  

    

   

  

   

  

  

  

    
el Spółka” 

   

    

    

12895. I, Firma: „H. Bobrowicz i E. Wołosow — 
spółka firmowa*. Prowadzenie sklepu galanteryjnego. 
Siedziba w Wilnie, uł. Bazyljańska 11. Przedsiębiorst- 
wo istnieje od 1 stycznia 1931 r. Wspólnicy zam. w Wii- 
nie, Helena Bobrowicz, przy ul. Ostrobramskiej 18 i El- 
jasz Wołosow, przy ul. Zarzecze 10. Spółka firmowa za- 
warta ną mocy umowy z dnia £ stycznia 1931 r., na 
czas nieokreślony. Zarząd należy do obu wspólników, 
Weksle i inne zobowiązania wydawane w imieniu spó*- 
ki podpisują obaj wspólnicy. 1272/V1. 

W dniu 16.VII. 1931 r. 
12896. I. Firma: „Dom Reprezentacyjno-Handlowy 

KONCERN — Kronik i Lewin, Spółka firmowa”. Deta- 
liczna sprzedaż maszyn, wyrobów metalowych i instru- 
mentów muzycznych na rachunek własny i komisowo 
oraz reprezentacja firm. Siedziba w Wilnie, ul. W. Po- 
hulanka 15. Przedsiębiorstwo istnieje od 1 lipca 1931 r. 
Wspólnicy zam. w Wilnie: Abram Kronik, przy ul. Za- 
walnej 43-44 i Hesiel Lewin przy ul. Ponarskiej 9, Spół- 
ka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 23 czerw- 
ca 1931 r. na czas nieograniczony. Zarząd nałeży do 

    

gen. Dzierżanowski, prezydent miasta Rataj- zł. 50. 

obydwóch wspólników, Wszelkie umowy, akty, pleni- 
potencje, weksle, indosy, czeki, obligi i wszelkie inne 
dokumenty, podpisują obaj wspólnicy łącznie pod stem- 
plem firmowym. Wszelkiego rodzaju korespondencję 
spółki ma prawo prowadzić każdy ze wspólników, jak 
również każdy z nich może otrzymać z urzędów pań- 
stwowych, samorządowych, pocztowych, kolejowych i 
innych wszelkiego rodzaju korespondencję, sumy pie- 
niężne, przesyłki i t. p. ze swym podpisem pod stemp- 
lem firmowym, jako też prowadzić sprawy spółki w są- 
dach i urzędach. 1275/VI. 

12897. I. Firma: „A. Kaczerginski i E. Magnus, spół- 

ka firmowa*. Eksploatacja młynu motorowego oraz bu- 
dowa sieci elektrycznej i podział energji elektrycznej 
dla zawodowego jej zbycia. Siedziba w Duksztach, pow, 
święciańskiego. Przedsiębiorstwo istnieje od 1 lipca 1931 
r. Wpólnicy zam, w Duksztach, pow. ci i 

   

  

  

      
warta na mocy umowy z dnia 5 czerwca 1931 r. na czas 
okres dwudziestu pięciu lat, licząc od dnia 5 czerwca 
1931 r. Zarząd należy do obydwóch wspólników. Weks- 
le, umowy i wszelkie zobowiązania w imieniu spółki 
winny być podpisywane pod stemplem firmowym przez 
obydwóch wspólników łącznie; natomiast ze 
wspólnków zosobna ma prawo otrzymywać 
rodzaju korespondencję, wpływającą na in 
zwykłą, poleconą i wartościową, jako też pro 

      

    

  

  

spółki, 
  

  

sprawy spółki w instytucjach sądowych i administra- 

  

   cyjnych, oraz wydawać plenipotencje osobom innyra 
na prowadzenie takich spraw w imieniu spółki. 

1274/V1. 
W dniu 29.VII. 1931 r. 

12898. I. ma: „Parowa Fabryka Konserw DFS, 
SERT w Wilnie —. Natan Ruff* w Wilnie, ul, Popław- 
ska 30. Fabryka konserw. Firma istnieje od 193 
Właściciel — Ruff Natan, zam. w Wilnie, ul, Stefańska 
25—38. Prokurentem firmy jest Hirsz Szklar z Wilna, 
ul. Popławska 30. 1275/V1. 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy pierwotne: 

W dniu 2.1X. 1931 r. 
12995; I. Firma: „Halperyn Gita“ w Kraśnem nad 

Uszą, pow, mołodeckiego. Herbaciarnia. Firma istnie- 
je od 1929 r. Właściciel — Halperyn Gita (zam tamże 

1265/V1. 

12996. I. Firma: „Puńska Sora* w Wilnie, ul. Połoc- 
ka 50. Sklep spożywczo_kolonjalny. Firma istnieje od 
1931 r. Wł: ciel — Puńska Sora, zam. tamże. 1266-VI. 

     

    

  

          

      

  

      
       

  

kowicz* 

  

12997, I. Firma: „Jadwiga Wilnie, ul. 

   

  

Ponarska 7. Piwiarnia. Właścicielka — Sakowicz Ja- 
dwiga, zam, tamże. 267/У1. 

W cniu 4.1X. 1931 r. 
12998. L. Firma: „Sztejn i Szturman w Wilnie — 

spółka firmowa*. Prowadzenie zakładów garbarskich. 
Siedziba w Wilnie, ul. Tartaki 4. Firma istnieje od 
kwietnia 1931 r, Wspólnicy zam. w Wilnie: Abram-Lejb 
Łucki-Szturman przy ulicy Tartaki 4, Josif Szturman 
przy ul. Tartąki 34 i Rubin Sztejn przy ul. Św, Filipa I 
Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 19 
sierpnia 1931 r. na czas nieograniczony. Zarząd należy 
do wszystkich wspólników. Weksle, żyro, umowy i ak- 
ty notarjalne i hipoteczne podpisują dwaj wspólnicy 
łącznie, a mianowicie; Rubin Sztejn razem z Abramem 

* Lejbem Łuckim-Szturmanem lub Josifem Szturmanem, 
zaś pokwitowania z odbioru towarów, dokumentów, 
przesyłek kolejowych i pocztowych, korespondencji 
zwykłej, pieniężnej, poleconej i wartościowej, zamów 
nia na dostawę towarów dla firmy, inkasowanie należ- 
ności na rzecz firmy oraz wszelkie pisma, nie zawiera- 
jące zobowiązań, podpisuje każdy ze wspólników sa- 

modzielnie, * 1268/VT. 

      

Pracownia krawiecka 
LonginaKulikowskiego 

ul. Wielka 13, 
przyjmuje zamówienia na 
roboty męskie i damskie- 
oraz futra. Wykon.solidne.. 
Ceny dostępne. 6812 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 

i moezopłci we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 i 4—8. 

Akuszerka 

Narja Krzeiną 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 
W. Zdr. Nr 3093. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3, 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry. 
W. Z. P. 48. 7034 

  

  

  

  

Akuszerka 

Marja Lakaerova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. ° 7120 
  

Wytwornetowarzystwo po- 
znaje automobilizm tylko 
na kursach 
mżysiee FTOMA, 

Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykle, 

warsztaty, 
  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ma dogodnych warmnkach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
6181 

  

ARS 

FILIP MACDONALD. 
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CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z augielskiego. 

Antoni znów skinął głową. Uda- 
wał łagodne zaciekawienie i obser- 
wował groźne, szare Oczy. 

Inspektor zaczerwienił się nagle z 
niewiadomej przyczyny i zapytał już 

zdecydowanie groźnym tonem: 
— Kto prowadził samochód? 

— Mój przyjaciel — odparł łagod- 
nie Antoni. 

Inspektor chrząknął i wskazał w 
stronę hallu. i 

— Kto jest tam przy tej starej? 
— Mój przyjaciel — odparł An- 

toni. 
Inspektor rozgniewał się na dobre. 

Poruszył nerwowo ustami i rzekł: 
— A ten, któregośmy zabrali z 

Farrow? Co to za jeden? Jeszcze je- 
den? 

— Mój przyjaciel? — zapytał An- 
toni. — Tak. 

Inspektor podszedł tak blisko do 
trupa. że o mało nań nie nadepnął. 
Ale nie spojrzał wdół. Wogóle nie pa- 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z o 

trzył na to. Patrzy tylko na Anto- 

niego. 
— Ma pan kupę przyjaciół? 
Antoni wyjął fajkę z ust. 

— Jestem popularny rzekł. Pa-   

trzył w dalszym ciągu z łagodnem za- 
ciekawieniem na inspektora, lecz faj- 
ką wskazywał rozpłaszezone na ziemi 
ciało. — Niech pan lepiej na to pa- 
trzy. Moją twarz już pan poznał, Są- 
dzę, że mogę zostać: Nie będę prze- 
szkadzał. 

Jsiadł zpowrotem na stole. 
Inspektor otworzył usta, rozmy 

się, zatrzasnął szczęki, rozpiął kie- 
szeń munduru, wyjął notes, cofnął 

się pod ścianę i przyjrzał się ciału po 
raz pierwszy od chwili wejścia. 

Antoni, który wyczytał w jego 05- 
tatniem, groźnem spojrzeniu pod 
swoim adresem, że mu jego zuchwal- 
stwo nie ujdzie płazem, musiał przyz- 
nać, w głębi duszy, że ten stróż bez- 
pieczeństwa był człowiekiem sumien- 

    

   

„ odp. 

  

nym i kompetentnym. Wyrysował w 
notesie parę szkiców, zrobił ybko 
pomiary położenia ciała, wybadał rze 
czowo Murcha i zanotował jego od- 
powiedzi: znalazł dziurę w ścianie, 

wydłubał z niej spłaszczoną, ołowianą 
kulę, zbadał rany w głowie zabitego, 
nie poruszając ciała i zwrócił uwagę 
na dziwny ubiór. Wkońcu stanął 
nad niem najwidoczniej zaintrygowa- 
ny. 

— W pierwszej chwili trudno zro 
zumieć — zauważył Antoni. 

Inspektor żachnął się, jakby go 
co ukąsiło, błysnął groźnie oczami, 
ale odpowiedział: 

— (zy panu idzie o ubranie? Dla- 
czego „w pierwszej chwili*? 

Zwrócił ponownie groźny wzrok 
na trupa, tak jakby miar zamiar roz- 
kazać mu, aby wstał i wytłuma- 
czył się dlaczego tak dziwnie się ub- 
rał. 

Zapanowało milczenie, wśród któ- 

rego rozległy się nowe kroki w kory- 
tarzu od strony hallu. Murch uchylił 
drzwi wyjrzał, otworzył je szeroko i 
rzekł do swego zwierzchnika: 

— Doktór Cave, panie inspekto- 
rze. 

Wszedł mały, krępy, fertyczny 

    

człowieczek w szarym meloniku, z 

okrągłą, czerwoną twarzą w porów- 
naniu z którą okrągłość i czerwoność 
Murcha zasługiwały na miano ane- 
mji. Był wygolony i jak się okazało 
po zdjęciu kapelusza, kompletnie ły- 
sy. Ale te braki uwłosienia wyna- 
gradzały strokrotnie potężne, krzacza 
ste brwi. Wchodząc, mruknął coś u- 
przejmie do Murcha, zerknął cieka- 
wie na Antoniego i skinął głową in- 
spektorowi. 

— Servus, Rawlins. Co się stało? 
Dollboys się zabił? — Podszedł do 
ciała i stanął z rękami na biodrach, 
patrząc ciekawie na trupa. 

Inspektor zesztywniał. Widać by- 
ło, że nie lubi doktora, ale że stara 
się tego nie okazywać. 

— Dzień dobry, doktorze — odpo- 
wiedział. — Tak popełnił samobójst- 
wo, chociaż nie pojmuję, dlaczego- 
Zawsze słyszałem, że mu się dobrze 
powodziło. 

Doktór ukląkł koło ciała i zaczął / 
badać. 

— Nigdy nie wiadomo —- odmruk- 
nął, nie podnosząc oczu. — Zawsze 
był zamknięty w sobie. — Usiadł na 
piętach i przekrzywił głowę nabok. 
— I dlaczego on to zrobił w kuchni? 

Drukarnia „Zmicz”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. 

    

— Pochylił się i wskazał na flanelo- 
wą piżamę i takież spodnie — wstał, 
zeszedł do kuchni i zastrzelił się... 
Może nie chciał budzić matki. Ale, ale 
kto to jest ten młody człowiek, który 
się nią zaopiekował? 

Inspektor zesztywniał. 

— Przyjaciel tego pana — poka- 
zał głową na Antoniego. — Ten pan 
i jak się zdaje, cały regiment jego 
przyjaciół zjawił się tu dziś wcześnie 
rano u Dollboysa. Zastali jaż Mur- 
cha i... 

Doktór nie słuchał. Siedząc na pię 
tach, wykręcił głowę ku .Antoniemu 
i rzekł: 

— Dobry chłopiec ten pański przy 
jaciel. Cudownie uspakaja starą 

Inspektor otworzył notes i rzekł 
ostro, urzędowym tónem: 

— Przepraszam, doktora. Od jak 
dawna on może nie żyć? — Mówił o 

trupie, ale patrzał w inną stronę. 
Dollboys przedstawiał widok strasz- 
ny i odrażający. Teraz już nie wypra- 
szał nikogo ze swego domu. 

Stary doktór nie sobie z tego nie 
robił. Wyprostował się z lekkością 
atlety i stanął zamyślony nad ziem- 
ską powłoką Dollboysa, przyglądając 

  

mu się z krytyczną uwagą. Po dłuż- 
szem milczeniu rzekł: 

— Dla niego to już nie ma zna- 
czenia... Powiedziałbym w przybliże- 
niu od czterech do siedmiu godzin. 

Inspektor zanotował ostentacyjnie 
cyfry, poczem zamknął notes i scho- 
wał go do kieszeni. 

— (Czy mogę teraz kazać zabrać: 
ciało? — zapytał. 

Cave kiwnął łysą głową. 
aturalnie. Ja już 

  
zrobiłem: 

  

swoje. 
Antoni zsunął się z 

prostował długie członki. 
----- Jabym go jeszcze nie ruszał — 

stołu i roz- 

  

Wszyscy zwrócili na niego oczy. 
Murch otworzył usta. Doktór uśmie- 
chnął się ze zdziwieniem. Inspektor: 
Rawlins pokazał silne, białe zęby, ale 
ani nie otworzył ust, ani się nie uś- 
miechnął. Zapanowało milczenie. An- 
toni rzekł: 
AZ Nie. Jabym tego nie zrobił. — 
Spojrzał na trupa. — Niech tu jeszcze 
zostanie, 

    

DŻ 5) 

Rafy pro 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz. 

 


