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Jugosłooiańskie przemiany 
ną rękojmią szybkiego powrotu pań- Józef Piłsudski, generalny inspektor wojenną. Na dworcu powitał p. Mar- Ciężkie były pierwsze lata  króle- 

stwa Serbów, Chorwatów i Słoweń- 

ców, — jak to po rok 1929 zwała się 

oficjalnie dzisiejsza Jugosławja. Dwie 

główne grupy etniczne: Serbowie na 

wschodzie i Chorwaci na zachodzie, 

żyjąc od wieków pod wpływem zupeł- 

nie innych kultur, w innem wyznaniu 
religijnem, pod innem ustawodaw- 

stwem i wśród innych warunków e- 

konomicznych, — nie mogły stworzyć 

sobie platformy zgodnego współżycia. 

Terenem wałk, waśni i rozgoryczenia 

było całe życie polityczne młodego 

państwa, walk, które gwałtownem i 

krwawem echem odbijały się nieraz na 

sali obrad białogrodzkiej Skupczyny. 

W dniu 20 czerwca 1928 roku na 

posiedzeniu Skupczyny poseł Raczicz 

strzelił z rewolweru, zabijając na miej- 

scu przywódców chorwackiej раг 

chłopskiej Pawła i Stefana Radiczów. 

Jednocześnie dwaj inni posłowie dr. 

Parner i dr. Basarowicz, zostali ranni. 

Parlamentaryzm jugosłowiański  grzę- 

znął na nierokującej żadnych pozy- 

tywnych rezultatów mieliźnie walk ży- 

wiołu serbskiego, pragnącego bez- 

względnej unifikacji państwa, z żywio- 

łem chorwackim, pragnącym zachować 

w jak najszerszych rozmiarach, swą 

odrębność narodową i kulturalną. 

Było jasnem jak na dłoni, że wy- 

czerpujący się w jałowych walkach par 

tyjnych parlament, nie spełni żadnego 

ze swych zadań wobec państwa i po- 

grąży je w bezgranicznym impasie go- 

spodarczym i politycznym. 

To wszystko było przyczyną, że w 

dniu 6 stycznia 1929 król Aleksander, 

kierując się wyłącznie troską O byt 

państwa, wydał manifest, mocą któ- 

rego rozwiązał parlament, wprowa- 

dzając w jego miejsce bezpośrednią 

władzę królewską. Równocześnie jed- 

nak zapowiedział, że skasowanie kon- 

stytucji i zawieszenie licznych praw 

konstytucyjnych, jest tylko czasowe, 

aż do chwili przeprowadzenia niezbęd- 

nych reform administracyjnych. 

Lata zawieszenia konstytucji, WY- 

szły Jugosławii na dobre, Chaos, jaki 

ogarniał coraz bardziej kraj, począł 

przygasać. Tu i ówdzie odzywające 

się jeszcze odgłosy wystrzałów rewol- 

werowych i bomb, były jedynie prze- 

mijającemi epizodami. Jedność naro- 

dowa, której realizację utrudniały 

przedtem waśni polityczne, stawała 

się żywą i realną, w miejsce urzędni- 

ków, podległych w zupełności wpły- 

wom politycznym, tworzył się, uma- 

cniał precyzyjny aparat administra- 

cyjny. Zniesiono szereg uciążliwych 

ustaw, wprowadzając w ich miejsce 

nowe, zgodne z duchem czasu i potrze- 

bami państwa. 

Król Aleksander dotrzymał swego 

słowa. W ubiegłą środę w nocy stała 

się Jugosławja znowu państwen kon- 

stytucyjnem. Uznano, że nadeszia po- 

ra, by obywatelom przywrócić swoho- 

dy, by w ręce narodu oddać decyzję w 

sprawach państwowych. 
Nowa konstytucja tworzy system 

dwuizbowy,  Jugosławji dotychczas 

nieznany. Obok Skupczyny, pochodzą- 

cej z powszechnych wyborów, otrzy- 

ma ona nadto Senat, w swej połowie 

mianowany przez króla. Podział admi- 

nistracyjny państwa na dziewięć ba- 

natów, zostaje utrzymany.  Konstytu- 
cja gwarantuje swobodę  sunienia, 

wolność prasy, nienaruszalność miesz- 

kania. Zakazanem jednak jest tworze- 

nie partyj na podstawie szczepowej 

czy wyznaniowej, by w ten sposób u- 
niemożliwić  rozkładową działalność 

pewnych stronnictw, zmierzających 

stale i z natury rzeczy w kierunku od- 

środkowym. Jugosławja staje się kon- 

stytucyjną, dziedziczną  monarchją. 
Przywrócenie wolności obywateikich, 

proklamowanie równości wszystkich о- 
bywateli wobec prawa, niezawisłość 

sądów, — to wszystko jest dostatecz- 

stwa jugosłowiańskiego do pełnej de- 

mokracji. 

Aktywna współpraca narodu, rcz- 

waga jego przywódców, niezłomna wo- 

la partyj wykorzystania zdobytych 

zdolności w interesie społeczeństwa — 

to są warunki, od których zależeć bę- 

dzie, czy akt króla Aleksandra uwień- 

czony zostanie pomyślnym skutkiem. 

Gorące życzenia Polski towarzyszą 

jugosłowiańskiemu narodowi na jego 

nowej drodze rozwojowej. 

  

   
    

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

_PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENŁAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. + 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia 'T-wa „Ruch*. 
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| Szkoinict Iski Marszałek PiłsudskiwKrakowie >zUienczech © 
KRAKÓW. PAT. — Pan Marszałek 

sił zbrojnych, przybył w piątek rano, 

6 godzinie 8,05 do Krakowa na grę 

szalka p. wojewoda i dowódca O. K. 

  

Opieczętawanie drukarni „„tłaprzodu”” 
WARSZAWA, 11.9 (tel. wł. „Sło- 

wa'). W czwartek, dnia 10 b. m., do 
lokalu administracji i drukami  „Na- 
przodu* w Krakowie przybyła komisja 
magistracko - przemysłowa do zbada- 
nie urządzeń. Po dłuższej lustracji ko- 
misja znalazła usterki i zaleciła usu- 
nięcie w przeciągu 8-miu godzin. W 
piątek, w godzinach rannych, przystą- 

piono do usunięcia wskazanych  bra- 
ków w lokału drukarni. W czasie ro- 
boty przybyła nowa komisja, która na- 
kazała przerwanie robót, oraz zarzą- 
dziła opieczętowanie maszyn i zecer- 
mi. Z tego powodu w piątek „Naprzód* 
"ie ukazał się na mieście i pismo zo- 
stało przeniesione z Krakowa do Ka- 
fowie. TĄ 

  

DebatyLigiNarodów 
WIELKIE PRZEMÓWIENIE BRIANDA 

GENEWA. PAT, — Na piątkowem 
posiedzeniu Zgromadzenia Ligi Naro- 
dów, przy wielkim napływie publicz- 
ności, dyplomacji i dziennikarzy, fran- 
cuski minister Spraw zagranicznych 
Briand wygłosił przemówienie. 

Na wstępie Briand stwierdził, że 
niesłuszne są zarzuty, skierowane prze 
ciwko Lidze Narodów, oskarżające ją 
o bierność i niedbałość w pracach nad 
zaradzeniem obecnemu kryzysowi. 
Kryzys — twierdzi mówca jest 
przedewszystkiem smutną konsekwen- 
cją wojny światowej, a następnie wy- 
nikiem egoistycznego szału nadproduk- 
cji, w jaki wpadły po wojnie wszyst- 
kie prawie narody. Ten egoizm produk 
cji nie uwzględnia czynników moral- 
nych, które kierują mimo wszystko ży- 
ciem narodów i na straży których stei 
Liga Narodów. Przeciwnicy Ligi korzy 
stają oczywiście z tych jej słabości i 
wzmagają jej ataki, ale siła moralna 
Ligi jest już dziś dostatecznie wielka, 
by móc tym atakom się przeciwstawić. 

STOSUNKI FRANCUSKO - NIEMIEC- 
KIE 

Przechodząc do omówienia sprawy 
stosunków francusko - niemieckich, 
Briand stwierdza, że pomimo ataków, 
skierowanych przeciwko jego osobie i 
bez względu na to, co przyniesie przy- 
szłość, będzie on zawsze uważał okres 
swego życia poświęcony pracy nad zbli 

żeniem francusko - niemieckiem za naj 

bardziej dla siebie zaszczytny. 
Czyniąc aluzję do projektu unji au- 

strjacko - niemieckiej, Briand podkre- 

Śla z naciskiem, jak szkodliwy jest sy- 

stem zatajania pewnych ksoków poli- 
tycznych i tajne postępowanie w waż- 
nych sprawach politycznych, bez uprze 
dniego poinformowania _zainteresowa- 
nych rządów. Tego rodzaju postępo- 

wanie — mówił Briand — naraża na 
szwank wzajemne zauianie pomiędzy 

narodami. Na przyszłość trzeba unikać 
podobnych rzeczy. Obecnie sytuacja, 
zdaniem Brianda,. poprawiła się zna- 
cznie i zaufanie zaczyna odżywać. — 
Briand raz jeszcze podkreśla, że nie 
ustanie w sprawie dalszego zbliżenia 
francusko - niemieckiego. 

AKCJA POMOCY GOSPODARCZEJ 
Następnie mówca podnosi wartość 

prac komisji europejskiej i podkreśla, 

że były one wysoce skuteczne i przy- 

niosły dużą ulgę sytuacji krajów rolni- 

czych, przez uporządkowanie sprawy 

zbytu produktów rolnych i przez po- 

wołanie do życia banku hipotecznego 
dla rolnictwa. Briand ma nadzieję, że 
Zgromadzenie poweźmie odpowiednie 
uchwały, które zapewnią dalszym pra- 
com komisji europejskiej możność sku- 
tecznej akcji nad poprawą położenia 
gospodarczego Europy. 

SPRAWA ROZBROJENIA 

Przechodząc następnie do sprawy 
przyszłej konierencji rozbrojeniowej, 
Briand podnosi, jak trudne bylo przy» 
gotowanie tej konferencji, która zebrać 

się ma 2 lutego 1932 roku. Muszę z2- 
protestować — mówi Briand — prze- 
ciwko wszelkim zamiarom odroczenia 
lub odwołania tej konferencji. Myśl ta- 
ka jest wprost przeciwna zamierzeniom 

mojego kraju. Francja nigdy nie żąda- 
łą odroczenia konferencji, przeciwnie, 

będzie żądała jej zebrania się. Gdyby 

konferencja ta nie zebrała się, Liga Na 

rodów byłaby narażona na bankructwo, 

prawnym i szkoda tylko, że nie został 
on wprowadzony dotychczas w życie 
we wszystkich jego szczegółach. Pakt 
ten wszystko dokładnie przewiduje. 
Duch jego zniierza ku stworzeniu wa- 
runków bezpieczeństwa, wzmocnio- 
nych przez generalizację systemu roz- 
jemstwa, któremu towarzyszyć ma stop 
niowe obniżenie zbrojeń. Pakt Kelloga | 
był wiełkim krokiem naprzód, gdyż u- 
znał wojnę za zbrodnię międzynarodo- - 
wą. Przed podpisaniem tego paktu 
wojna uchodziła zawsze za šradek do- 
zwolony, Dziś jeszcze możliwość woj- 
ny w pewnych wypadkach nie została 
wykluczona. Dalej Briand czyni aluzję 
do protokółu genewskiego z roku 1924 
i stwierdza, że był to doskonały, рем- 

my środek, dający gwarancie bezpie- 
czeństwa i wykluczający możliwość 
wojny. Gdyby protokół genewski z0- 
stał swego czasu przyjęty, zadanie kon 
ferencji rozbrojeniowej byłoby — zda- 
niem Brianda — w dużym stopniu u- 
łatwione. Obecnie trzeba szukać по- 

  

wych środków, które byłyby w stanie 
uzupełnić lukę paktu. 

Briand wyraża w końcu nadzieję, 
że w chwili, kiedy wszystkie narody 
świata zbiorą się dokoła wspólnego 
stołu w obradach nad redukcją zbro- 
ień, będą się one musiały uroczyście 
wyrzec raz na zawsze wojny. 

REZOLUCJĄ O REDUKCJĘ 
ZBROJEŃ 

Na tem samem posiedzeniu przemawiał 
awiciel Chin, który wygłosił dłuższe 

przemówienie, oceniane tu jako mowa przed 
wyborcza, gdyż Chiny zgłoszą swą kandyda 
turę przy wyborach do Rady. Również na 
tem posiedzeniu delegacje duńska, norweska, 
holenderska, szwedzka i szwajcarska złoży- 

RY projekt rezołucji w sprawie re- 
cji zbrojeń. Autorzy rezolucji stwierdza- 

ją, że główną przyczyną obecnego kryzysu 
zospodarczego jest brak zaufania. Podnoszą 
dalej, że redukcja zbrojeń jest jednym z naj 
skuteczniejszych środków dla przywrócenia 
tego zaufania i dla uwolnienia państw od 
przygniatających ciężarów wojskowych. Pod 
kreślają następnie, że dalsze trwanie wy- 
šcigu zbrojeń musi doprowadzić do między- 
narodowej rewolucji społecznej. 

  

Mac Donald przed Izbą Gmin 
SYTUACJA FINANSOWA ANGLJI WYMAGA RADYKALNYCH 

POSUNIĘĆ 

LONDYN. PAT. — Na posiedzeniu 
Izby Gmin w dniu 11 b. m. Mac Do- 
nald wniósł o przyjęcie w drugiem czy 
taniu projektu ustawy  oszczędnościo- 
wej. 

W przemówieniu premjer oświad- 
czył, że uspokojenie sytuacji musi być 
obecnie utrwalone. Gdyby sytuacja sta 
ła się mniej pewna, mógłby ten sam 
nastrój, który wywołał kryzys, powstać 
nanowo i wszystkie dotychczasowe wy 
siłki byłyby wówczas stracone. Satno 
zrównoważenie budżetu nie usunie 
przyczyn niepewności. Sytuacja finan- 
sowa musi być również zdrowa. Nie 
byłby on nigdy proponował takich 
środków, gdyby one nie były koniecz- 
nością narodową. Mac Donald podkre- 
Ślił, że korzystanie z uprawnień wyjąt- 
kowych przez rząd trwać będzie tylko 
miesiąc, ale procedura ta jest konie- 
czna dla opanowania sytuacji. Problem 
chwili polega na tem, by finanse an- 
gielskie postawić w ten sposób, aby 
wszyscy, mający interesy finansowe 
z Anglją, zwłaszcza chcący pożyczać, 

byli przekonani, że nasza organizacja 
finansowa jest zdrowa. 

Mac Donald przemówieniem swem 
wywołał niezadowolenie między człon- 
kami opozycji, gdy zaczął mówić o dy 
skusji, odbywającej się w poprzednim 
rządzie Labour Party, a dotyczącej о- 
szczędności. Broniąc tych oszczędno- 
Ści, oświadczył, że zniżka funta bez 
kontroli obrotu funta byłaby doprowa- 
dziła do obniżenia zapomóg dla bezro- 
botnych w znacznie wyższym stopniu, 
niż środki obecnie zastosowane. Ex- 
pose Mac Donalda przyjęte zostało 
spokojnie z wyjątkiem paru zatargów 
z lewą opozycją. 

Następnie zabrał głos b. minister 
spraw wewnętrznych Clynes, proponu- 
jąc odrzucenie projektu ustawy. 

PRZYJĘCIE USTAWY 
OSZCZĘDNOŚCIOWEJ 

LONDYN. PAT. — Izba Gmin przy 
jęła bez głosowania rezolucje budże- 
towe. 

  

Ponura statystyka 
OFIAR WALK BRATOBÓJCZYCH W NIEMCZECH 

BERLIN. PAT. — „Socjaldemokra- 
tische Pressedienst“ oglasza statysty- 
kę ofiar, jakie padły w zajściach poli- 
tycznych od 1923 r. do 1931 w Niem- 

czech. W ciągu tego czasu zabitych 
zostało 457 osób, a ciężko rannych 
1154. W roku 1929 zabito 42 osoby, 
w roku 1930 — 48, a w pierwszych 7 
miesiącach 1931 r. — 63 osoby. 

  

Po nowe rekordy lotnicze 
PARYŻ. PAT. — W dniu 11 b. m., rano, 

z lotniska Le Bourget, odiecieli w kierunku 
Tokio, w celu pobicia rekordu światowego 
lotu na odległość, lotnicy Doret i Le Brix 
na samolocie „Trait d'union“ i lotnicy 
dos i Robida na samolocie „Point dinterro- 
gation. 

PIERWSZE NIEPOWODZENIE 

LE BOURGET. PAT. — Według niem 
sprawdzonych dotąd wiadomości, samolot 

„Point d'interrogation" został zmuszony do 
lądowania w okolicy Duesseldorfu. 

  

Porozumienie teatralne w Warszawie 
WARSZAWA. PAT. -— W piątek, Scen Polskich a Związkiem  Dyrekto- 

a jej najwaźniejsze zadania w art. 8 11 b. m., o godzinie 8 wieczorem, pod rów. Warunki punktacji mają być za- 
nie mogłyby być spełnione. 

Pakt Ligi Narodów jest, zdaniem 
Brianda, doskonałym dokumentem 

pisana została prowizoryczna punkta- 
cja pomiędzy Związkiem Artystów 

twiedrzone przez nadzwyczajny walny 
zjazd dyrektorów, który odbędzie się 
w niedzielę. : 

< władzom niemieckim, 

W OŚWIETLENIU 
POSŁA BACZEWSKIEGO 

KLUCZBORK. PAT. — W trzecim 
dniu procesu o napad na nauczyciela 

Karaśkiewicza w Wędzinie (wyrok, 

jaki zapadł w tym procesie, podaliśmy 

już w dniu wczorajszym) przewodni- 

czący wygłosił krótkie przemówienie, w 
którem apelował do stron, aby nie 

przenosiły procesu na płaszczyznę wiel 
kiej polityki mniejszościowej. 

Z kolei wygłosił przemówienie рго- 

kurator. Odmówił on procesowi cha- 

rakteru politycznego, a polemizując z 

zarzutami,  skierowanemi przeciwko 
stwierdził, iż 

władze te spełniły swój obowiązek wo 
bec zajść w Wędzinie. 

Następnie przedstawiciel oskarży- 

ciela ubocznego p. Baczewski, oświad- 

czył, iż przemówienie prokuratora 

brzmiało, jak mowa obrońcy, a nie jak 

urzędowego oskarżyciela. W dłuższym 

wywodzie p. Baczewski oświetlił sy- 

tuację prawną mniejszości polskiej w. 

dziedzinie szkolnictwa  mniejszošcio- 

wego. Mówca wskazał na dziwny zbieg 

wydarzeń. A mianowicie: w dniu 13-go 

marca r. b. przedstawiciele kilku mi- 

nistąrstw pruskich opracowywali, przy 
udziale reprezentantów Związku Towa 
rzystw Szkolnych, wytyczne dla funk- 
cjonowania polskiego szkolnictwa mriej 
szościowego. W tym samym dniu nau- 
czyciel niemieckiej szkoły w Wędzinie, 

przy udziale sołtysa i zarządu gmin- 

nego, redagował wniosek w sprawie 
skasowania szkoły polskiej w tej miej- 
scowości. Przechodząc do oceny za- 
rzutów, skierowanych przeciwka dzia- 
łalności Karaśkiewicza, mówca wyka- 
zał ich bezpodstawność. Na podstawie 
konwencji genewskiej usunięty być mo 
że ze Śląska Opolskiego nauczyciel 
obcej przynałeżności państwowej tyl- 
ko w tym wypadku, gdy rozwija anty- 
państwową działalność. Zarzut taki w 
przewodzie sądowym nie uzyskał żad- 
nego dowodu. Walka ze szkołą polską 
zapoczątkowana została przez zebranie 
w Wędzinie podpisów w sprawie ska- 
sowania założonej szkoły polskiej. Dal 
szą metodą tej walki było wysłanie 
przez zarząd gminny wniosku do lan- 
drata w sprawie zamknięcia szkoły i 
usunięcia nauczyciela Karaśkiewicza, a 
ukoronowaniem tej walki było zorgani- 
zowanie napadu i wyrzucenie ze wsi 
nauczyciela szkoły polskiej. Pos. Ba- 
czewski stwierdził, że data napadu, 
przypadająca pod koniec roku szkolne 
go, nie była przypadkowa, lecz ce- 
lowo obmyślona, gdyż organizatorom 
napadu chodziło o to, aby z począt- 
kiem nowego roku szkolnego, który w 
Niemczech rozpoczyna się w ostatnich 
dniach kwietnia, dzieci z polskiej szko- 
ły znalazły się w szkole niemieckiej. 
W dziwnem oświetleniu, zdaniem mów 
cy, przedstawia się również postępo- 
wanie zastępcy landrata, który, na po- 
siedzeniu zarządu gminnego oświad- 
czył, iż w razie osiągnięcia przez pol- 
ską prywatną szkołę liczby 25 dzieci 

koszt utrzymania miałby obciążać gmi 
nę. Ponadto bezpodstawne stwierdze- 
nie zastępcy landrata, wypowiedziane 
w okresie powstawania polskiej szko- 
ły, miało na celu wywołanie w wiosce 
fermentu antypolskiego. Po scharakte- 
ryzowaniu zajść, których ofiarą padł 
nauczyciel Karaśkiewicz, mówca ©- 
świadczył, iż nie można oszczędzić za 
rzutu władzom niemieckim w związku 
z walką o szkołę polską. Dnia 15 sty- 
cznia r. b. landrat Ulitzka, przebywa- 
jąc w Wędzinie, wysłał sołtysa do go- 
spodarza Gorzołki celem  nakłaniania 
go do zrezygnowania z kontraktu sprze 
daży parceli pod budowę szkoły  pol- 
skiej. W chwili, gdy aktualną stała się 
kwestja założenia polskiej szkoły pry- 
watnej w Wędzinie, władze niemiec- 
kie celem sparaliżowania akcji polskiej 
nagle przystąpiły do założenia drugiej 
niemieckiej szkoły powszechnej. Pos. 
Baczewski stwierdza dalej, że analo- 
giczne wypadki zdarzają się również 
w innych miejscowościach, gdy mniej- 
szość polska zakłada podobne szkoły. 
Landratura czyniła wszelkie trudności 
przy przewłaszczeniu parceli, nabytej 

przez Związek Towarzystw Szkolnych 
od gospodarza Gorzołki. Także wielkie 
trudności czyniły niemieckie władze 
przy budowie szkoły. Najpoważniejszy 
zarzut stawia mówca landraturze w 
Dobrodzeniu z powodu dopuszczenia 
do zajść w Wędzinie. Druzgocącej kry 
tyce poddał p. Baczewski wniosek pro 
kuratora, dotyczący wymiaru kary. U- 
karanie oskarżonych grzywną pienięż- 
ną uważa mówca za karę niedostatecz- 
ną. Według opinji p. Baczewskiego, 
kara ta nie stoi w żadnym stosunku do 

NIESWIEZ — ul. Ratuszowa — M 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St Michalskiego, 

ych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

Ža do i 

ia jażwińskiego. 
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Pod pręgierzem 
POTĘPIENIE „NAPRZODU* 

ZA ARTYKUŁ O .Ś. P. HOŁÓWCE 

W dniu 3 września zamieściliśmy 
artykuł p. i. „Dno nędzy”, piętnujący 
niesłychane wystąpienie socjalistyczne- 
go „Naprzodu*, w którym jakiś ni- 
kczemnik napisał artykuł, godzący w 
cześć ś. p. Tadeusza Hołówki. Е 

Przytaczając ten artykuł, wyrazi- 
liśmy nadzieję, że nie minie on bez 
echa. 

I faktycznie. Pierwsi zabrali w tej 
sprawie głos dziennikarze krakowscy, 
którzy wystosowali do syndykatu 
dziennikarzy pismo, podpisane przez 
dziennikarzy i publicystów, należących 
do różnych ugrupowań politycznych i. 
pracujących w różnych dziennikach. 

Pismo to brzmi: 
Do P. T. Prezydjum Syndykatu Dzienni- 

karzy Krakowskich, na rece Pana Prezesa 

Dr. Józefa Flacha. 
Niedawno polską opinię publiczną wstrzą 

snął fakt skrytobójczego mordu, dokona!:e- 
go na osobie ś. p. Tadeusza Hołówki, poli- 

tyka, działacza społecznego i — co zazna- 
czamy — dziennikarza, wiełoltniego człon= 

ka zawodowych organizacyj dziennikarskich 

w/ Warszawie. 
W dzień po tragicznej śmierci Šš. p. Ho- 

łówki ukazał się artykuł wstępny, omawia- 
jacy ten fakt w piśmie „Naprzód”, wychodzą 

cem w Krakowie („Naprzód” nr. 168, z dnia 

1 września 1931 r.). 

W artykue tym zawarte są ustępy, no- 

szące charakter pamiletu i które, w sposób 

bezprzykładny, na którego napiętnowanie 

brak nam słów, godzą w cześć tragicznie 

zmarłego, wyciągając na światło dzienne rze 

kome powikłania, dotyczące jego stostrków 
rodzinnych. \ 

Szanowny Wydziale! Niżej podpisani 
ziwracają się do Szanownego Wydziału, ja- 
ko władzy zawodowej, mającei czuwać nad 
poziomem etyki dziennikarskiej, z prośbą © 
zajęcie stanowiska wobec tego niesłychane- 
go wypadku. Prosimy Szanowny Wydział i 
jego wszystkich członków, bez względu na 
przekonania polityczne, aby rozważając 
sprawę, pamiętali, że wszyscy jesteśmy ludź 

mi śmiertelnymi i zechcieli się wstawić w 
położenie rodziny człowieka, który zmarł, 

który nie może bronić honoru swego, ani 
swojej rodziny, a którego stosunki oscbiste, 

dla celów polemiki partyjnej, wywieka się, 
dotykając brutałnie tego, co jest i 'nusi po- 

zostać dziedziną, do której mkt obcy niema 
dostępu. 

W Krakowie, dnia 5 września 1931 r. 

Aleksander Blažejowski, Kazimierz  Do- 
bija, dr Konstanty Grzybowski, jan Grzy- 
bowski, Tadeusz Heller, dr Roman Kordys, 
Juliusz Leo, Zofja Lewakowska, Piotr Lot, 
Marja Manberowa, Zygmunt Merta, |uljan 
Milko, Zofja Morawska, Stanisław Mróz, Ka 
zimierz Nizioł, Zygmunt Nowakowski, Adam 
Obrubański, Edward Paszkowski, dr Kazi- 
mierz Piotrowski, Bolestaw Pochmarski, Ar- 
tur Popiel, Jan Procner, Witold Rychlik, dr 
Ludjwik Rubel, Mieczysław Sebastiani, — а- 
nusz Harnisz-Śmiechowski, Konstanty Sro- 
kowski, Ludwik Strojek, Juljan Świątek, dr 
Kazimierz Szczepańsk., Ludwik Tomanek, 
Leon Tomaszkiewicz, Antoni Wasilewski, 
Roman Woyczyński, dr Ferdynand Zweig, 
Mieczysław. Zielenkiewicz, Alired Żmuda. 

KTO WYGRAŁ? 
WARSZAWA. PAT. — W trzecim dniu 

ciągnienia 5 klasy 23 Połskiej Państwowei 

Loterji Klasowej główniejsze wygrane pa- 

@у a numery następujące: 

25 tysięcy złotych — 151.420, 15 tysięcy 

— 31.125, po 5 tysięcy — 74,600, 144.953 i 
154.218. 

= py 

Już się ukazała 
W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA |HOESICKA 
w Warszawie 

książka 

„Myśl w Obcęgach” ; 
listy z podróży po Rosji & 

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

! Sprzedaż w księgarniach: 

GEBETHNERA I W/OLFFA 

| Józera ZAWADZKIEGO 
w Wiłinie. 

R 

krzywdy, wyrządzonej mniejszości pol 
skiej. Oskarżonych uważa mówca tyl- 
ko za wykonawców poleceń. Właściwi 
sprawcy nie siedzą na ławie oskarżo- 

        
nych, lecz znajdują się gdzieindziej. 

W związku z wywodami p. Baczew 
skiego na sali sądowej i wśród publi- 
czności ujawniło się wielkie podnie- 
cenie.



  

2 

ECHA KRAJOWE 

  

KRONIKA BARANOWICKA 
X Wybory Zarządu Straży Pożar- 

nej. Dnia 1 września, w lokalu Staro- 
stwa baranowickiego odbyły się wy- 
bory Zarządu Straży Pożarnej, na któ- 
rych prezesem został wybrany bur- 
mistrz miasta Stefan Senkowski, wice- 
prezesem zaś dr. Czaim Feller. W ten 
sposób tarcia i nieporozumienia w 
Straży, o których pisaliśmy w swoim 
czasie, zostały pomyślnie zlikwidowa- 
ne. 

X Kradzieże. Od dnia 7 do 11 września 
krenika policyjna zanotowała dziewięć wy- 
padków drobnych kradzieży, 

X Włamanie do gimnazjum. Dnia 
10 września, około godz. 8 wieczór, 
nieznany sprawca przedostał się przez 
okno do kancelarji skautowej II gimna 
zjum C. Epsztejna, skąd zapomocą 
podważenia zamków od szaty wykradł 
kilka weksli in blanco na ogólną sumę 
kilkuset złotych. 

> Pożary. Dnia 9 września, o godzinie 
15-ej, wie wsi Zawienie, gminy ostrowskiej, 
w zagrodzie gospodarza Mikołaja Zygały 
zapaliła się kupa odpadków od Inu, leżąca 
przy stodole, wskutek czego zapaliła się 
ściena stodoły. Pożar ugaszono iw zarodku. 

W nocy z dn. 5 na 6 września, na szko- 
dę mieszkańca wsi Sielce, gminy dobromy- 
skiej, Jana Goworaszko, spalił się dom 'mie- 
szkalny i chlew na ogólną sumę 3585 zł. 
Przyczyną pożaru była wadliwa budowa ko 
mira. 

к X Co się stało z dzieckiem? W począt- 
kach sierpnia mieszkanka wsi Strzałkowo, 
gminy ostrowskiej, Malwina Szamotulska, 
powiła dziecko płci męskiej, z ktėrem po 
upływie dwóch tygodni udała się w niewia- 
domym kierunku. Obecnie powróciwszy na 
wieś bez dziecka, twierdzi, iż pozostawiła je 
na rynku w Baranowiczach na wozie nie- 
znanego jej gospodarza. Wobec tego, iż nikt 

  

ZAMOSZE 
— Panowie dość kpin! Spółdzielczość zam 

moska podwakroć odbijała się w zwierciadle 
Ech Krajowych. Artykuł mój (Spółdzielczość 
u nas, „Stowo“ Nr. 92), w którym Śmiałem 

tknąć się niezdrowych stosunków miejscowe 

go życia spółdzielczego, wywołał repliki tu- 

zów spółdzielczości zamoskiej p.p. W. Tram- 

bickiego i A. Kozieti--Poklewskiego. („Stowo“ 

Nr. 111. O stosunkach z Zamoszu). Repiiki te 

zręcznym manewrem suggerując czytelnika 

snopem cyfr. utrzymane w mocno  optymi- 

stycznym tonie, zmusiły mię do drobnostko-. 

wego wniknięcia iw istotę rzeczy i zdemasko 

wania šmialeį blagi. Zaczniemy od końca 

artykułu p. Trambickiego. Więc: ekspery- 
mient spółdzierszy w Zamoszu powiódł się. 

(„Świetnie udany”!) „Kryzys ty!ko temu do- 

pieka, kto wszystkiego od Boga czeka” — 

ergo — nie spółdzielniom zamoskim. Sypią 
się „namacałne srebrne złotówki” do kiesze- 
ni członków; „nauka życia spółdzielczego 
darmo z nieba spadła”; świtają spółdzielnie 
iniarskie, pszczelarskie, zbytu trzody i t.d., 
4 td. Dobrobyt wygląda pucuowatą twarzą 
z każdego słówka defensorów. Fikcyjny do 
drobyt, wydmuchany cyframi pustemi i tem, 
co się nazywa słowa, słowa, słowa.... Te sło 

wa nabrzmiałe sztucznym optymizmem, są 
dziwnie rażące wobec ruiny wszystkich in- 
stytucyj spółdzielczych. Spółdzielnia spożyw 
ców dała siedemnaście razy wygraną... Spół. 

dzielnia mleczarska dała członkom czystego 
zysku 110.000 zt. („namacalnych srebrnych 
złotówek*). Ależ panowie dość kpin! Rzecz 
w istocie jest djametralnie różna od słów pa- 
nów! Spółdzielnie są w ruinie! Chcę opero- 
wać cyframi i faktami. Ponieważ spółdziel-- 
mia mleczarska najtragiczniej (jak  dotych. 
czas) skończyła, zacznę od niej. 

Faktem jest, że spółdzielnia mleczarska, 
która według słów p. Trambickiego dała 
110.000 zł. zysku a według słów p. Antonie- 
go Kozieł..Poklewskiego ma tyłko 2378 zł. 
20 gr. strat, — na zasadzie pisma Centralne- 
go Związku Spółdzielni Miecz. i mocą prze- 

pisowych uchwał członków została  defini- 
tywnie zlikwidowana, a stan jej zadłużeń 
jest jeszcze grubo większy, niż 2378 zł. & 30 
or. strat, bo 13,463 zł. 55 gr. W tem szcze- 
gótowo: Państwowemu Bank. Boln. 1802 zł., 
Kas'e Komuralnei w Brasławiu (na wrzesień 
z koszt. sad.) 745 zł., Kasie Stefczyka w Za- 
moszu 5493 zł. (na 1 maja) Związkowi Mle- 
czarskiemu w Wilnie 3178 zł, Spółdzielni 
„Przebój — Rozkwit” 1348 zł. 69 gr. Spół- 
dzielni „Rolnik* w Brasławiu 120 zł. Urzę= 
dowi gm. Jodzkiej 16 zł., Sejmikowi brasław 
skiemu 3 zł. Związkowi Rewizyjnemu (na I 
lipca) 153 zł., pensji stróżowi 70 zł., komor- 
ne Kółku Rolniczemu 280 zł, komorne w 
Gajleszach # Rukszach 116 zt., niewyptaco- 
nych za nabiał 21 zł., z ubiegłych lat 17 zł. 
85 or. Drobnvch długów m. w. 100 zł. (cy- 
frv te są zaczerpnięte ze źródeł najzupełniej 
miarodajnych). 

Faktem jest, że narzędzia mleczarskie są 
opisane i ficytowały się, już raz za długi, lecz 
z braku kupców licytacja bedzie nowtórna. 

Faktem jest, że Zarząd spółki miecz. Ścią.. 
ga słuszne ' samowo!ne dopisywane na de- 
klaracjach udziafy członkowskie. Operacje 
sztucznego powiekszania udziałów bvły DO 
trzebne celem uzyskania większych kredytów. 

  

wi tym czasie o podrzuceniu w Baranowi- 
czach dziecka nie meldował, zachodzi podej- 
rzenie, iż Szamotulska dziecko swe zamor- 
dowała. „łedztwo tajemnicę wyjaśni. 

X Przejechanie. Stróż Kasy Chorych w 
Baranowiczach, jadąc rowerem po chodni- 
ku ul. Szosowej, najechał ośmioletniego Da- 
wida Chajtowicza, który doznał złamania 
lęwej nogi. 

X Zakłócenie spokoju. 4.9, o szó- 

stej rano, na drodze Baranowicze — 

Mołczadź, wynikła sprzeczka  pomię- 

dzy przejeżdżającemi furmankami ży- 

dowskimi a kilku mieszkańcami wsi 

Postrzynie na tle zgubionego przez je- 

dnego z furmanów bata. W rezultacie 

jeden z jadących żydów zaczął grozić 

rewolwerem, strzelając w powietrze. 

Chłopi odebrali rewolwer, dostarcza- 

jąc go na posterunek policji w Stoło- 
wiczach. 

X Ucieczka z aresztu. W dniu 10 
b. m., w rannych godzinach z aresztu 

gminnego w Nowej Myszy zbiegł Woj 

ciech Szyszko, mieszkaniec wsi Zamia- 

ny, z pow. lidzkiego. Wymieniony zo0- 
stał aresztowany za nielegalne prze- 
kroczenie granicy i był eskortowany 

droga etapawą do miejsca stałego za- 

mieszkania celem stwierdzenia tožsa- 
mości. Pościg zarządzono. 

X Usiłowanie gwałtu, W dniu 10 wrze- 
śnia na posterunek policji w Mołczadzi zgło 
sila sie Marja Markowska, !at 20, służąca, 
zamieszkała w Mołczadzi u Mowszy Dobkow 
skiego, meldując, iż tejże nocy w mieszka- 
niu tegoż Dobkowskiego usiłował ją zgwał. 
cić Pinchus Lachowicki, handlarz koni z Ba- 
ranowicz, który tam nocował. Stwierdzono, 
iż oświadczenie Markowskiej odpowiada 
prawdziie. 

Oprócz udziałów ściąga się a 13 zi. od udzia 
łu, celem pokrycia strat, przyczem nie bierze 
się pod uwagę kosztu maszyn, po zlicytowa- 
niu których dokąd odpłyną pieniądze —- ta- 
jemnica, 

Podkreślam trzy zjawiska: fakt zlikwido- 
wania mleczarni, stan zadłużeń i strat, kom 
binacje zwiększania udziałów. Tego resume 
narazie wystarczy. To tylko odnośnie spół- 
dielni mlieczarskcej ... St. Śl. 

KOŁTYNIANY 

— Energiczne tępienie przemytnictwa. — 
Przed kilku miesiącami, iw rejonie Kołtynian 
i Łyngmian, na pograniczu połsko-litew- 
skiem, przemytnicy poprostu z  bezczelno 
ścią, bez żadnej żenady, niemal całe trans- 
porty cukru przemycali do Polski. Nie by- 
ło dnia, w którymby przemytnicy nie po- 
trafili przemycić parę /włozów  naładowa- 
nych cukrem. Władze KOP, i bezpieczeń- 
stwa z całą bezwzględnością troliły szmu- 
glerzy, lecz przemytnictwo nie ustawalo. 
W maju roku bieżącego do Kołtyn 
nian przybył nowy komendant posterunku 
P. P. p. Gumienny. P. Gumienny pomimo 
uciążliwych warunków komunikacyjnych, 
pomimo roziegłego terenu przygranicznego 
postanowił wytępić panoszące się przemyt- 
nictwo. Całe dni i noce wraz z posterunko- 
wymi spędzał w pobliżu granicy, łapiąc 
przejeżdżających. Rezultaty nie kazały cze- 
kać długo, 14 przemytów 0 wadze okoła 
3000 kg. cukru wpadły wi ręce naszych 
wfiadz bezpieczeństwa, Najmniejsza ilość 
przemycanego cukru była przyłapana, po- 
mimo, że tak łatwo przemycić małe węzełki 
i woreczki. Bezwzględne tępicielstwo ze 
zdwojoną energją, poskromiły  rozjuszone 
pędy szmuglarskie i przemytnictwo z dnia 
na dzień malało, aż wreszcie niemal zupeł- 
nie zanikło. Tak oto zawdzieczając  energji 
jednego człowieka, który przy pomocy swych 
podwładnych potrafił dokonać wiełe w dzie- 
dzinie tepienia przemytnictwa — przemyt- 
nictwo w rejonie Łyngmiany — Kołtyniany 
upadło i dziś nie przeraża swą  bezczelno- 
ścią i rozmiarem. (Ter) 

— Komitniści przy pracy. W ub. niedzie- 
ię, w pobliżu Kołtynian niewykryci na- 
razie osobnicy rozrzucili ulotki komunistycz- 
ne. (Ter) 

— Zebranie sympatyków B.B.W.R. W 
nadchodzącą niedzielę, 13.9, w m. Kołtynia- 
ny, odbędzie się zebranie sympatyków B.B. 
W. R., na które przybędzie p. poset Polko 
ski. (Ter) S 

Do kompletu 

przedszkola 
polsko - francuskiego 

z początkami nauczania, 

przyjmę dzieci kilkoro, inteligentne z 

dobrej rodziny, od 6 do 8 lat. 

Zapisy od 9-tej rano do 2-ej pp. 

Pańska 4 m. 4. (Obok Łukiszek) 
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Nowy podate 
WARSZAWA, 11.9 (tel. wi. „Stowa“). — 

Wniesiony na ostatniem posiedzeniu Rady 
Ministrów projekt noweli do ustawy o pań- 

podatku dochodowym, zmienia 
art. 18 tej ustawy, rozszerzając znaczenie 
pojęcia „tantjemy*. Według projektu noweli 
rządowej za dochód z tantjem uważane bę- 
dą wszelkie wynagrodzenia, wypłacane 080- 
bom, należącym do składu zarządu, rad, ko- 
mitetów nadzorczych i komisyj rewizyjnych 
przedsiebiorstwa. Za dochód z tantjem u- 
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K od tantjem 
ważane też będą wszelkie procentowe wy- 
nagrodzenia personelu stale zatrudnionego 
w przedsiębiorstwie. Nowa definicja tantje- 
my w projekcie noweli zbliża ją do pojęcia 
„tantjemy” w potecznem znaczeniu tego sło 
wa. Art. 18-ty dotychczas s5bowiązującej u- 
stawy, ogromnie zwężał pojęcie tantjemy. 
Z chwilą wejścia w życie noweli, obowiąz- 
ki opłacania podatku od tantjem spadną na 
szereg osób, które dotychczas nie opłacały 
podatków od tantjert. 

U 

Ściąganie zaległych podatków 
WARSZAWA, 11.9 (tel. wł. „Słowa”) — 

Rada Ministrów rozpatrywała na ostatniem 
posiedzeniu również projekt ustawy upoważ- 
niającej rząd do Ściągnięcia z płatników 
ponad 1 miljard złotych, zaległych podatków, 

w naturze. Projekt ten opracowany został 
w związku z prowadzoną przez rząd akcją 
walczania skutków bezrobocia, jako jeden ze 
środków tej akcji, zaleconych przez specjal- 
nie powołaną komisję do opracowania wal- 
ki z bezrobociem. 

Bolszewicki teatr dla cudzoziemców 
W CELU SZERZENIA PROPAGANDY KOMUNISTYCZNEJ 

MOSKWA. PAT. — W Leningradzie u- 
tworzono teatr międzyjnarodowy, mający za 
zadanie szerzenie propagandy wśród cudzo- 

ziemców, czasowo przebywających w tem 
mieście. Przedstawienia odbywać się będą 
w językach niemieckim i angielskim. 

W Finianćcji znowu porywają 
HELSINKI. PAT. — Po dłuższej przerwie 

wydarzył się znowu wypadek ia. 
Szczegóły tego wypadku przedstawiają się 
następująco. 

Do mieszkania dyrektora fabryki broni 
Lukenena w Juvaskala przybyło dwóch nie- 
znanych osobników, którzy zapytali, czy w 
mieszkaniu ten: znajduje się niejaki Nurmi- 
nen, Po otrzymaniu negatywnej odpowiedzi 
asobnicy ci opuścili mieszkanie. Po pewnym 

Zbiorom sowieckim 
MOSKWA. PAT. — Sowiecka pra- 

sa centralna donosi, że na polach sow- 
chozów i kołchozów pozostają jeszcze 
niezebrane zbiory na 11 miljonach ha. 
Na samym tylko północnym Kaukazie 
sowchozy nie zebrały zboża z 64 tysię- 

czasie powrócili znowu i zażądali od dyrek- 
tora, ażeby natychmiast pojechał z nimi sa- 
iiochodem, który stał przed domem, mó- 
wiąc, że w samochodzie czeka na dyrekto- 
ra jego przyjaciel. Gdy Lukenen dobrowoł- 
nie nie chciał opuścić mieszkania, napastni- 
cy wywlekli go stamtąd siłą i usadowili w 
samochodzie, który szybko pomknął w kie- 
runku na wschód. 

grozi zniszczenie 
cy ha. Nadchodzący okres deszczów 
jesiennych grozi zupełnem  zniszcze- 
siem urodzajów. Pisma nawołują orga- 
nizacje partyjne i zawodowe do zwięk- 
szenia wysiłków w kierunku uratowa- 
"ia tych zbiorów. 

Nota estońska pod adresem Moskwy 
TALLIN. PAT. — Wobec  powtarzają- 

cych się wypadków naruszenia granicy przez 
samoloty rosyjskie, ministerstwo spraw za- 

graniczaych postanowiło wysłać notę  pro- 
testacyjną. 

Aresztowanie radnego 
GROMADZĄCEGO ŚROD<I WYBUCHOWE 

KATOWICE. PAT. — Z polecenia 
prokuratora Sądu Okręgowega w Ka- 
towicach dr. Tokarskiego aresztowano 
w  Golasowicach, pow. pszczyński, 
członka niemieckiej tamtejszej rady 
gminnej Jana Luxa, pod zarzutem po- 
siadania materjałów wybuchowych. 

Przeciwko  aresztowanemu wszczęto 
postępowanie doraźne. W czasie prze- 
prowadzonej rewizji w domu Luxa zna- 
leziono 250 kg. dynamitu, jeden kara- 
bin wojskowy z 4 nabojami, 5 kapi- 
szonów i kilka metrów lontu. Luxa od- 
stawiona do Zor. 

Wykonanie wyroku śmierci 
KIELCE. PAT. -— W czwartek, w wię- 

zieniu Świętokrzyskiem, wykonany został 
wyrok śmierci na osobie Kazimierza Szpiegi, 

który został skazany przez Sąd Okręgowy w 
Radomiu za wielokrotne morderstwa na ka- 
rę śmierci przez powieszenie, 

Sąd doraźny 
ZA PODPALENIE WŁASNEJ FABRYKI < 

ŁÓDŹ. PAT. — W związku z poža 
rem w fabryce wyrobów  trykotowych 
aresztowano właściciela tej firmy  Jó- 
zeia Frenkla. Aresztowanie nastąpiło 
naskutek podejrzenia o podpalenie fa- 
bryki w celu uzyskania premji asekura 
cyjnej. Znałeźli się świadkowie, którzy 
widzieli właściciela firmy, krążącego 

Sejm i Senat po opuszczeniu War- 
szawy odbyły wspólne posiedzenie w 
(Zakroczymiu. Tam też znajdował się 
rząd. W zagajeniu obrad, Marszałek 
Sejmu wskazał па niezrówane mę- 
stwo wojska i podjęte przezeń wysił- 
ki, celem utrzymania stolicy. Wskazał 
jednocześnie, że aczkolwiek utrata sto 
licy dotknęła bardzo boleśnie całe 
społeczeństwo i wojsko, to. jednak 
Sprawa powstania jeszcze nie upadła. 
Następnie minister spraw  zagranicz- 
nych przedstawił przebieg rokowań z 
Rosją, które doprowadziły do oddania 
jej Warszawy. Po długiej dyskusji, któ 
ra ujawniła liczny szereg zarzutów prze 
ciwko Krukowieckiemu i Prądzyńskie- 

  

w pobliżu zabudowań fabrycznych na 
krótko przed pożarem. Strażacy, bio- 
rący udział w akcji gaszenia ognia, 
znaleźli szmaty bawełniane, przesyco- 
ne naftą. Prokurator Michałowicz, pro- 
wadzący śledztwo, skierował sprawę 
Frenkla na drogę postępowania doraź 
nego. 

TEMU... 
mu, uchwalono wezwać na następne 
posiedzenie wszystkich ministrów, by 
udzielili wyjaśnień o położeniu kraju 
i powstania. W końcu Jzby sejmowe 
uchwaliły odezwę do wojska, w której 
zaznaczyły, iż ono nabyło nowe pra- 
wo do wdzięczności narodu i nieśmier- 

  

telnej sławy. Omawiana odezwa upa- 8 
dek Warszawy przypisuje zbiegowi 
niepomyślnych okoliczności oraz zdra- 
dzie zaufania, jakie pokładano w Kru- 
kowieckim. Wojsko nie powinno upaść 
na duchu, gdyż Warszawa nie stano- 
wi Polski. jej sprawa wciąż jeszcze 

żyje. |, 
Było to jedno z wielu złudzeń przed 

100 laty, 

Młodość sowieckiego dyktatora Stalina 
W Mandżurji, w Charbinie, żyje 

obecnie na wygnaniu kilku ludzi, którzy 
dobrzę znają osobę sowieckiego dykta- 
tora Stalina z czasów, kiedy jako 
młodzieniec przygotowywał się do se- 
minarjum duchownego w Tyflisie. Ich 
opowiadanie może rzucić snop światła 
na ten okres życia człowieka, który 
obecnie stał się ośradkiem zaintereso- 
wania prawie całego świata. 

Józef Wissąrionowicz Dżugaszwili 
— tak bowiem brzmi prawdziwe na- 
zwisko Stalina — wstępując do  tyfli- 
skiego seminarjum duchownego, nigdy 
nie miał zamiaru zostać księdzem; 
nie myśleli o tem ani liczni ci gruziń- 
Scy pracownicy publiczni, którzy od- 
bywali studja w tem seminarjum, a na- 
stępnie stali się rewolucjonistami i pra- 
cowali na polu politycznem. Tytliskie 
seminarjum duchowne, założone w ro- 
ku 1819 stało się najpopularniejszą 
uczelnią na Kaukazie, ośrodkiem oświa 
ty w Kraju. Był to swłego rodzaju uni- 
wersytet. Zakład ten stał się również 
centrem nacjonalistycznej i rewolucyj- 
nej działalności wszelkiej młodzieży 
gruzińskiej i do zakładu tega napływa- 
ło corocznie setki uczniów, tak, że kie- 
rownictwo seminarjum zmuszone było 
zaprowadzić specjalne egzaminy, by 
napływ ten ograniczyć. 

Stalin Dżugaszwili wstąpił do se- 
minarjum w roku 1898, Semina:jum, 
założone w stolicy kraju kaukaskiego 
dla zasilenia wpływów rosyjskich w 
Gruzji i zrusyfikowania tamtejszej mło- 
dzieży, przedstawiał w tym czasie cie- 
kawy i pouczający obraz. Usiłowania 
Rosjan jednakowoż spełzły na niczem. 
Zamiast Rosjan, z zakładu wychodzili 
zdeklarowani gruzińscy  nacjonališci- 
autonomiści, oraz rewolucjoniści. W 
czasie, kiedy uczniem seminarjum był 
Stalin, zakład posiadał wybitnych pe- 
dagogów. Wystarczy powiedzieć, że 
rektorem był osławiony Germongen, bi 
skup saratowskiej eparchji, szorstki 
asceta i ostry administrator, który wy- 
trwale starał się zamienić młodych, 
wesołych studentów, na mnichów klasz 
tornych. 

Przy seminarjum, w wielkim pięcio- 
piętrowym gmachu znajdował się inter- 
nat dla studentów, a dyrekcja semina- 
rjum usilnie dbała o to, aby do gmachu 
tego nie przedostało się ani jedno pi- 
smo świeckie. Studenci nie mogli też 
uczęszczać do teatru. Nie trzeba doda- 
wać, że ścisłe te zakazy miały odwrot- 
ny skutek. Studenci uczęszczali do tea- 
tru, a pomimo ścisłej kontroli, do inter- 
natu od czasu da czasu przedostawały 
się pisma świeckie, a nawet czasopisma. 
nielegalne, które gorliwie czytane były 
przez wszystkich studentów. 

Pomocnikiem rektora - Germogena 
był arcybiskup w Taszkencie Dimitrij, 
Gruzin z pochodzenia, którego jedna- 
kowoż studenci uważali za renegata. 
Był on przez studentów znienawidzony. 
Dimitrij i Gedrmogen żyli wspólnie w 
jednej celi i prowadzili życie napraw- 
dę ascetyczne. Natomiast zarządca go- 
spodarczy seminarjum, człowiek nad- 
zwyczajnej tuszy, hołdował wszelkim 
uciechom życia i znienawidzony był 
również przez zawsze głodnych stu- 
dentów, którzy dzięki niemu właśnie 
musieli głodować. 

Do egzaminów wstępnych należało 
się przygotować. W tym celu urządza- 
ne zostały kursy korepetycyjne, na któ 
rych przygotowano przyszłych semi- 
narzystów do egzaminów. Do jednego 
takiego kursu zapisał się również Sta- 
lin-Dżugaszwili. Był to piękny młodzie 
niec, z łatwością podbijający serca ko- 
biet. Na wykłady uczęszczał niejregu- 
larnie, za co został ironicznie ganiony 
przez korepetytora, który zalecał mu, 
aby mniej dbał o swój zewnętrzny wy- 
gląd, a więcej czasu poświęcał nauce. 
Stalin wysłuchiwał naganę milcząco, 
ale później, za pośrednictwem trzeciej 
osoby, oświadczył korepetytorowi, że 
aby udzielić mu takiej nagany, trzeba 
mieć powody. Potem inni słuchacze 
kursu zawiadomili korepetytora, że 
Dżutaszwili poświęca wiele czasu poli- 
tyce. 

Wielka sława Stalina należała je- 

szcze da przyszłości, ale ojca Stalina 
Wissariona, znał wówczas już nietylko 
każdy student seminarjum, ale cały Ty- 
flis, jako gorliwego agitatora socjalde- 
mokiratycznego i płomiennego mówcę, 
wykładającego popularnie i żywo do- 
ktryny socjalistyczne. W parkach ty- 
iliskich, najodleglejszych zakątkach 
miasta, urządzane były wizce na miej- 
scu improwizowane, na których semi- 
narzyści z ciekawością słuchali pło- 
miennych mów Wissariona Dżugaszwi- 
liego, krótko nazywanego „Besso*. 

Syn jego Józef, po gruzińsku Soso, 
wcześnie zapoznawał się z teorją i 
wcześnie też wstąpił na drogę praktycz 
nej pracy politycznej w kieruaku, ja- 
ki sobie wytyczył poprzednio. Stalin 
postanowił zyskać środki finansowe dla 
wywołania rewolucji i już wówczas ja- 
ko dziecko, myślał o planie wywłaszcze 
nią wielkich majątków prywatnych. 

Stalin wówczas dostał się do semi- 
narjum, ale nabyte tam wiadomości teo 
logiczne i filozoficzne wykorzystał w 
bardzo oryginalny sposób. Ani jeden z 
profesorów seminarjum tyfliskiego, któ 
rzy mieli za zadanie wychowywać mło- 
dzież gruzińską w duchu moskiewskim, 
nie doczekał się chwili, kiedy ich były 
uczeń stał się panem Rosji i ani jeden 
z nich ani przypuszczał, co ukrywa się 
w duszy młodega Soso. 

Młody Dżugaszwili żył najzupełniej 
bez troski. Oprócz polityki interesował 
się śpiewem i pobierał lekcje śpiewu u 
Czecha Ratela, który w: Tyflisie umiło- 
wał naród gruziński i gruzińską muzy- 
kę. Ratel umiłował również Stalina i 
przyrzekł mu, że wykształci go na sław 
nego śpiewaka. 

Rodzina Stalina żyła początkowo w 
Schenwali, głównem mieście Osjecji. 
Stąd rodzina przeniosła się do Kache- 
tije, gdzie zamieszkała we wsi Didlilo. 
Następnie ojciec postanowił opuścić 
wieś i osiadł w Tyflisie, gdzie począt- 
kowo pracował jako szewc a następnie 
jako robotnik w fabryce skór. Wszelki 
wolny czas poświęcał polityce i propa- 
gandzie. 

Ojciec Stalina już dawno umarł, ale 
matka jego dotychczas żyje. Rząd so- 
wiecki wypłaca jej rentę i oddał jej do 
dyspozycji dom byłego gubernatora w 
Tyflisie, Uczyniono to bez jakiegolwiek 
starania,w tym kierunku ze strony jej 
syna, dzisiejszego dyktatora Rosjissa- 
wieckiej, й 

Soso Dżugaszwili Stalin posiada w 
Gruzji wiele nieprzyjaciół. Uważają go 
tam za sprawcę katastrofy, która do- 
tknęła Gruzję w roku 1924, kiedy naród 
gruziński usiłował wybudować swoje 
samodzielne państwo. Autonomistyczny 
ruch Gruzinów został krwawo stłumio- 
ny, co przypisuje naród gruziński Stali- 
nowi. Dlatego też uważany on jest za 
sprawcę nędzy, w jakiej naród gruziń- 
ski żyje obecnie. 

W czasie, kiedy młody Soso Dżu- 
gaszwili wstępował do  seminarjum, 
nikt nie przypuszczał, jaką rolę odegra 
on w dziejach Rosji i kraju kauka- 
skiego. 

Muzeum „Wyzwolenia 
Kobiety” 

„Wieczernaja Moskwa* domaga 
się, aby zamknięte zostało Muzeum 
„Wyzwolenia Kobiety, które urządzo 
ne zostało w dawnym klasztorze, mo- 
tywując to żądanie tem, że pono mu- 
zeum nie odpowiada wymaganiom 
„klasowej analizy eksponatów", jak 
to wyraża się w terminologji bolsze- 
wickiej. W religijnym oddziałe mu- 
zeum wystawione są np. stare ikony 
bez jakichkolwiek objaśnień i bez wska 
zania na to, że „są jasnym dowodem 
religijnej szarlatanerji*. Oddział „no- 
wego społeczeństwa zawiera tylko 
kilka widoków, fotografij i obrazków. 
1utor artykułu oburza się, że na obra- 
zie z napisem „przechadzka w lesie* 
przedstawiona jest grupa kobiet z na- 
usznicami i w długich sukniach oraz 
igrupa mężczyzn w nowych  tużurkach 

i surdutach, zapiętych na wszystkie 
guziki. „Czy to jest nowe społeczeń- 
stwa?" — zapytuje się autor. 
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Reglamentacia Intellgentėw 
Przerost szkolnictwa średniego о- 

gólno-kształcącego, niedorozwój szko|- 
nictwa zawodowego średniego pozio- 
mu, braki szkolnictwa zawodowego ty- 
pu wyższego, niemożność przejścia ze 
szkół zawodowych do wyższych uczel 
ni, brak koordynacji między szkolni- 
ctwem średniem, a wyższem, niewspół- 
mierność między wielką ilością ludzi, 
otrzymujących wykształcenie ogólne na 
poziomie średnim i wyższym, a stosun 
kowo nikłą ilością kończących z wy- 
kształceniem fachowem zawodowo - 
gospodarczem, ogromna wreszcie ilość 
jednostek, niekończących szkół śred- 
nich i wyższych i wchodzących w ży- 
cie bez żadnego fachu — ota truistycz 
na diagnoza wadliwego kierunku, jaki 
panuje obecnie w szkolnictwie wyż- 

szem i średniem, tem gorzej, że trui- 
styczna. Jeśli bowiem wymienione te- 
zy nie ulegają dyskusji i są własnością 
publiczną, a wszystkie brzmią krytycz- 
nie — dowód, że niedobrze dzieje się 
w państwie duńskiem. 

Obalać contraria et oppositiones u- 
ważam za zbyteczne. Byłaby ta walka 

_ z powietrzem. Przy końcu artykułu po 
' dam utopistyczny schemat tego, jaki 

powinien być, zgodnie z postulatami 

naukowej i racjonalnej órganizacji pra- 
cy, obraz organizacji  studjów wyż- 
szych i przygotowujących do nich i są 
dzę, że ten schemat będzie dopiero 
mógł być trampoliną ewentualnej dy- 
skusji. Nim jednak to nastąpi, chciał- 
bym przeszmuglować parę słów mniej 
teoretycznych. 

iPrzypominam sobie piękne zdanie, 
jakie Bernard Shaw włożył w usta Ce- 
zara: „Nam tylko lat przybywa, tlum 
na Forum Romanum zawsze jest w 
tym samym wiieku'', + W odniesieniu do 
naszej sprawy znaczyłoby to, że w sek 
metarjatach i kwesturach wszystkich 
wyższych uczelni polskich staje obec- 
nie tłum równie optymistycznych, rów- 
nie ambitnych, równie szczęśliwych, 
równie zdezorjentownych i bezbronnie 
naiwnych panienek i młodzieńców, jak 
rok, dwa, trzy, cztery i pięć lat temu. 
W zasadzie nie byłoby w tem nic złego 
gdyby nie okoliczność, że tłumek ten, 
co roku jest coraz liczniejszy i to gru- 
bo liczniejszy niżby potrzeby, społe - 
czeństwa wymagały. 

Politechniki, wydziały lekarskie, nie- 
które szkoły wyższe handlowe i gospo- 
darstwa wiejskiego przy pomocy syste 
mu egzaminów konkursowych bronią 

skutecznie miejsc w swych laborato- 
tjach przed nadmiarem efebów i rusa- 
łek. Nic więc dziwnego, że główny 
strumień młodych  zdezorjentowanych 
osób kieruje się ku szeroko otwartym 
bramom wydziałów prawnego i hunta- 
nistycznego. W ten sposób równowa- 
ga społeczna zostaje zaraz po „świade- 
ctwie ** „dojrzałości* zakłócona. W 
roku akademickim 1930 — 31 szkoły 
wyższe zawodowo-gospodarcze, które 
przygotowują do bezpośrednio piroduk- 
tywnej pracy, liczyły w swych murach 
zaledwie 11 i pół tysiąca studentów, 
podczas gdy szkoły wyższe gałęzi na- 
uk humanistycznych (nazwiemy je 
szkołami wyższemi ogólno- kształcące- 
imi, gdyż nie przygotowują bezpośred- 
nia do produkcji, lecz podają pewną 
sumę konwencjonalnego wykształce- 
nia) musiały zawrzeć 31 i pół tysiąca. 

'Zakłócona równowaga socjalna, 
nadprodukcja ludzi na jednem polu ma 
tę konsekwencję, że czyni z nich pół- 
ludzi, bije w bezbronne wobec niedo - 
RY społeczeństwa jedno- 

stki. 
Czegokolwiek obiecujesz sobie po 

uniwersytecie, czy tego, że nauczysz 
się jakiegoś pożytecznego fachu, który 
pozwoli ci być produktywnym człon- 
kiem społeczeństwa, czy tego, że o- 
tworzysz sobie wrota do wspaniałej 

karjery, czy że znajdziesz przybytek 
wiedzy czystej, wiedzy pięknej, bezin - 
teresownej, szczyty jakichś fantastycz- 
nych abstrakcyj, tem tylko cenne, że 
obojętne absolutnie zgiełkowi tego 
świata, którego zapewne nienawidzisz, 
od którego uciekasz, czy masz nadzie- 
je, że właśnie nauczą cię tam ostrego 
wzroku, przenikającega tajemnice rze- 
czywistości i dającego władzę nad 
światem, który kochasz i chcesz ujarz- 

mić: — z jakimkolwiek, powtarzam, 
idziesz zamiaresm ku bramom Uniwer 
sytetu — iluzorycznie nadzwyczaj go 

sobie wyobrażasz. 
Przedewszystkiem w uniwersytecie 

nie nauczysz się niczego, co łączysz z 

pojęciem społecznie produktywnego fa 

chu. Jeżeli ci się nawet uda przebrnąć 
szczęśliwie przez np. prawo, dowiesz 

się po ukończeniu, że zaledwie posia- 

dasz nieco teoretycznych podstaw pod 
gmach skomplikowanej wiedzy i, nim 
mógłbyś dorwać się do bardziej samo- 
dzielnej pracy, czekają cię lata apli- 

kantury, egzaminów, studjów. Dodam 

zimno: aplikantury płatnej prawdopo- 

dobnie już nie dostaniesz. Zrezygnu- 

jesz więc z drogi czysto prawniczej i 

postarasz się dostać do administracji 

banku, czy innego biura. Zaledwie zni- 

koma część umiejętności, nabytych w 

Uniwersytecie będzie ci tam przydat- 

na. Będziesz natomiast obciążony ol- 

brzymim balastem wiedzy czysto dy- 
Skursywnej. Będziesz miał tendencje 
do komplikowania najprostszych zja- 
wisk. Będziesz jednym z tych, którzy 
są źródłem hipertrofji  biurokratyzmu, 
podczas gdy twój kolega biurawy che- 
mik, fizyk, czy agronom będzie dziel- 
nym, praktycznym, dobrym pracowni- 
kiem. 

Karjery wielkiej także nie zrobisz. 
Prawdopodobnie zrobisz karjerę małą. 
Taką, do której w zupełności wystar- 
czyłoby: biegłe pisanie na maszynie, 
trochę buchalterji, handlowości, kore- 
spondencja. Każda godzina nauki któ- 
regoś z języków, stenografji, lub in- 
nych umiejętności biurowych lepiej ci 
utoruje drogę życia, miż dziesięć go- 
dzin łamania się z uniwersytecką wie- 

dzą. Techniki pracy nauczy cię życie 
praktyczne. A gdybyś nawet miał zto- 
bić wielką karjerę: obejrzyj się nao- 
koło. Ilu z ludzi, którzy w życiu zwy- 

ciężyli, ma dyplom prawa, lub huma- 

nistyki? : 
I pamiętaj jeszcze o tem, że masz 

przed sobą kilka zaledwie lat najdziel- 
niejszych. Im wcześniej zaczniesz ży- 
cie rzeczywiste, tem dalej prawdopo- 
dobnie zajdziesz. 

Ale ty postąpisz inaczej. Choćbyś 
nawet nie miał środków na wykształ- 

cenie, pieniędzy na opłaty, podręczni- 
ki, pokój i odżywianie dostateczne — 
zapiszesz się na Uniwersytet. Jedno- 
cześnie będziesz szukał zarobku. Na 
wykładach nie będziesz widywany. 
Czas ten ci zajmie biuro, lub iekcje. 
Uczyć się będziesz w nocy. Dlatego w 
biurze będziesz niewyspanym, słabym 
pracownikiem. Nie wyróżnisz się ani 
tu, ani tam. Opóźnisz sobie moment 
dojścia do lepszych zarobków, opóź- 
nisz studja. Po kilku latach wyczerpu- 
jącej i wyjaławiającej pracy dobrniesz 
do dyplomu. Wtedy nie będziesz miał 
energji na pójście przebojem przez ży- 
cie. Będziesz zużyty. Zaśniesz na po- 
sadce. 

Mogą cię zresztą zredukować. 
Śmieszny, owczy pęd ku wydzia- 

łom prawnemu i humanistycznemu u- 
niwersytetów ma swoje tragiczne Źród- 
ło w snobizmie. Snobizmie jednostek i 
w biernym snobizmie Środowiska. Ten 
bierny stan, który milcząco uznaje mo- 
nopol na inteligencję, jest bodaj waż- 
niejszym czynnikiem. Nie wystarczy 
wychowanie jednostki, wskazanie jej, 
że właściwym kierunkiem ambicji jest 
to, „jak* będzie pracował, niż ta „co 
będzie robił. Skuteczniej prowadzi do 
celu przełamanie psychiki społcczeńst- 
wa w kierunku obalenia sugestji pa- 
pierowych dyplomów. Mogłoby się o- 
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k Dzisiaj w dniu 12-go wrze- szubienicy zaś zwolnił się jedy- 

у 
nie dzięki temu, że razem z ca- 
łem wojskiem polskiem przekro- 
czył granicę i życie zakończył na 
emigracji. 

Jak wiadomo dr. Ludwik Go- 
recki wnuk powstańca i wnuk 
Mickiewicza, bo matka jego była 
córką naszego wieszcza w ana- 
logicznych warunkach, dzięki 

skie swych dóbr Rożańskich, De- sprawiedliwości Sądu polskiego 
reczyńskich i Zelwiańskich, od odzyskał swe dobra skonfisko- 

> a ® е е 

* Nadużycia z kablami dla elektrowni 
miejskiej 

Na ślad poważnych nadużyć z ka- jako za zagraniczne, 
| biami elektrycznemi natrafiły władze _ Straty stąd powstałe sięgają jako- 
| miejskie, Układanie na terenie miasta by 200 tys. zł. 

( madziemne przewody elektryczne (pio- _ Afera ta wywołała wielką konster- 
| ny), miały być sprowadzane z zagra- nację w Magistracie i dla omówienia 

| nicy i przez to były droższe o 25 proc. jej odbędzie się posiedzenie prezydjum 
od krajowych. miasta. 

Obecnie okazało się, że dostarczo- _ jak popełniono te nadużycia i kto 
> me i ułożone już kable są pochodzenia brał w tem udział, wyjaśnia się. 
| krajowego, mimo że zapłacono za nie 

0 zagadkowej kradzieży 
w Rezerwie Policji 

Wczoraj zwolniony został z więzienia zł. na piecu mieszkania, które Senk miał do- 

śledczego b. zastępca komendanta Rezerwy piero zająć. 

P. P. m. Wilna aspirant Senk, oskarżony .0 Cała ta sprawa przedstawia się nadzwy- 
okradzenie kasy policyjnej i aresztowany czaj zagadkowo i dopiero rozprawa sądowa 

przed 3 tygodniami wobec odnalezienia rozwikła ją. 

skradzionych pieniędzy w sumie 5 tysięcy 

śnia Sąd Apelacyjny w Wilnie 
rozpoznaje sprawę niesłychanie 
głośną nietylko na naszych kre- 

p sach, lecz I w całej Polsce. Ksią- 
że Eustachy Sapieha za przyjęcie, 
według orzeczeń urzędów rosyj- 
skich, najczynniejszego udziału 
w powstaniu 1831 roku został 
pozbawiony przez władze rosyj- 

“ 
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Jaczejka komunistyczna w „Witrium“ 
Na terenie huty „Witrium* władze bez- le, tworzyła komitet fabryczny i miała na 

pieczeństwa ujawniły jaczejkę komunistycz- celu uprawianie agitacji wśród robotników. 
rą, składającą się z 6 osób. U aręsztowanych znaleziono dowody ich wi- 

Jaczejka ta, z niejakim Kuleszą na cze- ny. > 

0 4 tys. złotych, Które znikły 
z niezasobnej Kasy miejskiej 

KASJER ELEKTROWNI WYDALONY ZOSTAŁ ZE SŁUŻBY 

W dniu 1 maja r. b. kasjer Magistra Bielawski, mimo wyraźnych dowo- 
jk iu p. Niesubczyk, wypłacając należne dów przywłaszczenia w dalszym ciągu 

elektrowni miejskiej pieniądze omyłko- podtrzymywał poprzednie swoje twier- 
wo wypłacił płatnikowi Bielawskiemu dzenie, że o znalezionych pieniądzach 
© 4 tysiące złotych więcej, niż mu się nic nie wiedział i nie zauważył, że leżą 
należało. one w jego teczce. 

Brak, w kasie Niesubczyk zauważył Przewinienie jego było rozpatrywa- 
dopiero po kilku godzinach i miino roz- ne niedawno przez komisję dyscyplinar 
pytywań wśród pobierających w tym ną, która ograniczyła się do zdegrado- 
dniu pieniądze, nikt nie przyznał się, by wania Bielawskiego o dwa stopnie służ- 
otrzymał nadwyżkę. bowe. 

Nikt nie wątpił, że Niesubczyk prze- Decyzja ta nie znałazła jednak apro 
liczył się, więc pracownicy Magistratu baty prezydjum Magistratu, wobec cze- 
uradzili. pokryć niedobór z własnej kie- go w ub. czwartek wieczorem odbyło 
szeni, by tylko nie poniósł on konsek- się drugie posiedzenie komisji dyscy- 
wencyj, dzięki nieuczciwości jednego z plinarnej. 
kolegów. 3 Tym razem co do Bielawskiego 

Przykra ta sprawa wzięła jednak i powzięto RE surową decyzję, bo- 
niespodziewany obrót, dzięki jednemu wiem postanowiono zwolnić go ze służ 
z urzędników wydziału elektrycznego, by, jednak z przyznaniem części eme- 
który przypomniał sobie, że odbierają- ytury, KA 
cy z nim razem pieniądze Bielawski, w = Byt on diugoletnim  pracowaikiem 
jego mniemaniu otrzymał jakoś za wie- miejskim, ma rodzinę i to wpłynęło na 
le paczek 10-cio złotowych. „ iecyzję przyznania mu pewnego mini- 

Urzędnik ów podzielił się swemi malnego zaopatrzenia. 
żeniami z Niesubczykiem i kon- DR 

trolą, która z polecenia prezydenta, gdy 

Bielawski zaprzeczył, by otrzymał nad- 
_wyżkę, przeprowadziła u niego w biu- 

rewizję i w teczce na biurku zna- 
lazła poszukiwane 4 tysiące złotych. 

i Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
1 Biažorus!-—szkice historyczne zł. 6,— 

Płacyd Jankowski (John oł Dycalp) — 
r i twórczość |. ‚ Zł. 10.— 

Bez steru | busoli (Sylwetka 
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Stanisław Skrzywan. Asystent WSH. — 
Zasady Księgowania w  Przedsiębiorstwach 
Handlowych, Bankowych i Przemysłowych. 
Str. 272. Wydawnictwo M, Arcta w Warsza- 
wie 1931. Cena zł. 8. 

„Książka Stanisiawa Skrzywana: „Zasady 
Księgowania" jest zbudowana w sposób od- 
mienny od dotychczasowych podręczników 

     

  

  

x proł. Michała Bobrowskiego) 2— buchalterji. 

i ostatnie łata Alumnatu Pa- Uwzględnia ona przedewszystkiem potrze 
| piesklego w Wilnie . 4.66 |Ę by praktyczne w czterech zupełnie ustalo- 
' „Żyrowice—łask krynice . 0.59 |] nych już działach księgowości, mianowicie: 
| Pierwsze trudy | walkl wl- ogėlnym, handlowym, przemystowym i ban- 

i ieńskich kolejarzy —„ —. 0.50 |] KOWYM. 
Nie bawiąc się w zawiłe, teoretyczne do- 

ciekania, autor podajew skazówki księgowa= 
nia prawie wszystkich, spotykanych u nas 
wypadków w każdym z działów — wszystko 
na tle zwięztych, lecz doskonale opracowa- 
nych i bardzo jasnych zasad teoretycznych. 

Wiadomo powszechnie, jak niezmiernie 
trudno jest opanować zasady buchalteryjne 
słuchaczom wyższych szkół handlowych, a 
nawet początkującym buchalterom. — „Za- 
sady księgowania” Stanisława  Skrzywana 
usuwają tę trudność; z zawiłej pozornie nau- 
ki robią PZEJZYSŁY i łatwy do pojmowania 

iot. 
| „Zasady Księgowania" — Stanisława 
Skrzywana wymagają uprzedniej znajomo- 
ści elementów: księgowania i podstawowej 
terminologji, któremi już się nie zajmują i są 
przeznaczone dla szkół handlowych i bezpo- 
średnio dia praktyków, którzy zdążyli już 
stwierdzić wielką ich użyteczność. 

‚ Э. Е. Kasperowicz. W sprawie Odżywia- 
nia ludnoścj 'm. Wilna, Nakładem Magistratu 
m. Wilna, Wilno, 1931, str. 58, 

Zagadnienie, poruszone przez dr. K. 
rowicza, asystenta Zakładu Higjeny U.S.B., 
oraz lekarza sanit, m. Wilna, — jest niezmier 
nie ważne, gdyż jego poznanie może się przy, 
czynić do większego zracjonalizowania cało- 
kształtu gospodarki miejskiej. 

Operując bogatym  materjałem, zdoby- 
tvm zapomocą szeroko przeprowadzonej an- 
kiety, oraz opierając się na obszernej litera- 
turze przedmiotu w kilku językach, — autor 

' IRREZRTO NDZ TW PT FZEWOTSSZP EPE ВОЗЕОБЕЕТОСОИНПНИКИЧСКА 

| no stać po pierwsze podsiawą uzdro- 
wienia stosunków na uniwersytetach— 

( — zmusiłoby do rozdawania w nich wie- 
dzy mniej konwencjonalnej niż obec- 

| nie, a bardziej racjonalnej; po drugie 
oddziałałoby korzystnie na dzielność 
reszty społeczeństwa, przez pozosta- 

'  wienie mu perspektywy dojścia do 
___ szczytów. 

! Społeczność akademicka tworzy 0- 
becnie luźną gromadę ludzi 9 fantasty- 
cznie nierównym poziomie umysłowym. 
Ludzie ci roszczą pretensje do nieo- 
graniczonej równości intelektualnej ze 
wszystkimi w wyż, natomiast bez- 
względnie, mechanicznie odgraniczają 
się od reszty społeczeństwa. Monopol 
na inteligencję niepotrzebnie rozbija 
społeczeństwo na dwie niesolidarne Z 
sobą, a wewnątrz chaotyczne klasy, 
podczas gdy hierarchja społeczna po- 
winna przedstawiać się w. kształcie 
jednolitej, zróżniczkowanej w kierunku 

pionowym i poziomym piramidy.. 

Zamiast zróżniczkowanej w swych 
umiejętnościach elity tworzy się dziś 
w Polsce standart inteligenckiej tande- 

” krzy. Zagórski. Wnioski, które wyciąga autor, są należy- 
cje uzasadnione i przemyślane. 

Dzieiko dr. F. Kasperowicza niezawodnie 
=> zwróci na siebie należytą uwagę wszystkich 

` a higjenistów, zastanawiających się nad wa- 
runkami bytowania ludności miejskiej, 

3 

sował stan odżywiania ludnošci šwilefiskiej,   

5 

Echa powstania listopadowego 
wane w tym samym powstaniu 
co dobra Sapleżyńskie. 

Dr. Gorecki przyjechał teraz 
do Wilna, aby być obecnym na 
rozprawie w Sprawie Sapiehów. 

Sąd Okręgowy w Grodnie, od- 
rzucając zarzuty  Prokuratorji 
Generainej analogiczne z temi 
zarzutami, z któremi Prokura- 
torja występowała w Sprawie 
D-ra Goreckiego, zasądził po- 
wództwo ks. Sapiehów. 

Wtedy Prokuratorja General- 
na podała apelację do Sądu Ape- 
lacyjnego w Wilnie. Na dzisiej- 
szej rozprawie spodziewane są 
przemówienia z jednej strony 
pełnomocników powodów Sapie- 
hów i przedstawicieli Prokura- 
torji Generalnej z drugiej nės 
Przemówienia te rozpoczną się 
© godz. 9 rano. 

L-0-W--0 

Drugi Zjazd Matematy- 
ków polskich w Wilnie 
= "* W czasie od 23 do 26 września 
1931 r. odbędzie się w Wilnie « Drugi 

Zjazd Matematyków Polskich. W pro- 

gramie zjazdu przewidziane są mię- 

dzy innemi sekcje dydaktyki i historji 

matematyki oraz logiki i podstaw ma- 

tematyki. Uznając za pożądany udział 

nauczycieli matematyki szkół średnich 

w Zjeździe, Ministerstwo Wyznań Re- 
ligijnych i Oświecenia Publicznego 

poleciło Kuratorjum udzielać urlopu w 

terminie od 22 do 27 września r. b. 
tym z pośród nauczycieli, którzy za- 

mierzają brać udział w Zjeździe. 

Zgłoszenia przyjmuje biuro Komi- 

tetu Organizacyjnego Zjazdu w Semi- 

narjum Matematycznem Uniwersytetu 

Stefana Batorego w Wilnie, Zamkowa 

Nr. 11, tel. 15-20. 

Ekshumacja zwłok żołnierzy włoskich 
Do Baranowicz przybył przedstawi 

ciel ambasady włoskiej, pułkownik Pa- 

cificzi Dante w towarzystwie sekre- 

tarzą p. Monaco Genaro, którzy w naj- 

bliższych dniach mają przeprowadzić 

czadzkiej, w powiecie baranowickim. 

Przedstawiciel ambasady włoskiej 

zgłosił się do Starostwa Baranowickie 

go, które poczyniło odpowiednie kro- 

ki dla ułatwienia wszelkich prac, zwią- 
na ekshumacje zwłok włoskich jeńców zanych z dokonaniem ekshumacji 

wojennych, których szczątki będą prze wyżej wspomnianych cmentarzach wo 

wiezione do wspólnego grobowca na jennych. Celem ułatwienia pracy przed 

cmentarzu włoskim w Warszawie. Eks- stawicielom Ambasady Włoskiej z U- 

humacja ma być dokonana na cmenta- rzędu Wojewódzkiego w Nowogród- 

rzach w Giermontowcach, gminy ho- ku delegowany został do Baranowicz 

w sposób dokładny i przekonywujący zary—' 

rodyskiej i Koleśnikach, gminy  moł- urzędnik grobownictwa wojennego, p. 

Rogalewicz, 

Katastrofa lotnicza pod Lidą 
W dniu wczorajszym. w godzinach 

popołudniowych, samolot 5 pułku lot- 
niczego, pilotowany przez kaprala-pi- 
lota Pawłoskiego i sierżanta-mechani- 

ka Nowaka, wskutek defektu motoru 
zmuszony był lądować w okolicy Nie- 
mna, rozbijając się całkowicie na nie- 
równym terenie. Lotnicy wyszli na 
szczęście bez szwanku. 
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Dzis] 2 W. s. g. 4 m. 46 

as Z, s. g. 5 m. 49 
Eugenji 
па 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROŁOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 11 września 1931 r. 
Ciśnienie średnie 763. 

Temperatura średnia +11. 

Temperatura najwyższa +-16. 

Temperatura najniższa +-4. 

Opad w m.m, — 
Wiatr: południowijo - zachodni. 

Tendencja: wzrost, potem stan stały. 

KOŚCIELNA 
— Wyjazd biskupa Bandurskiego. 

]. E. Ks. Dr. Władysław Bandurski w 
piątek wyjechał do Słonima, 

— Solidacja św. Piotra Klawera uprzej- 
mie prosi o przybycie na Mszę św., która 
się odbędzie w niedzielę, 13 września r.b., 
na cześć św. Piotra Klawera, Apostoła Afry- 
ki, w koście!e św. Kazimierza, o godz. 8-ej 
rano. 

W ten sam dzień odbędzie się Wieczór 
Misyjny o godz. 7 wiecz., w sali przy koście 
le św. Jana. 

Prosimy o jak najłiczniejsze przybycie. 

URZĘDOWA 
— Powrót wojewody. Pan wojewo 

da wileński Zygmunt Beczkowicz, po 
kilkudniowej inspekcji, przeprowadzo- 
nej w powiatach mołodezańskim, wilej 
skim i oszmiańskim, powrócił w dniu 
11 b. m. do Wilna i objął urzędowa- 
nie. 

— Zmiany personalne w woje- 

wództwie. Do Wileńskiego Urzędu Wo 

jetwódzkiego nadeszły z Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych dekrety nomina- 

cyjne, dotyczące następujących zmian 

personalnych: 

objęcia przez dotychczasowego sta- 

rostę dziśnieńskiego p. Marjana Jan- 

kowskiego funkcyj wicewojewody wi- 

leńskiego, 
przeniesienia starosty p. Jerzego 

Tramecourta z Mołodeczna do Głębo- 

kiego, 

oraz przeniesienia starosty Erazma 
Stefanusa z Grajewa do Mołodeczna. 

MIEJSKA 
— Tydzień „Czerwonego Krzyża* 0d- 

będzię się na terenie Wilna w dniach od 
4—11 października. Będą zorganizowane 
zbiórki uticzne, odczyty i t. d. 

— (Cudzoziemcy - handlowcy reje- 
strują się. Z dniem 15 b. m. upływa 
termin rejestracji przedsiębiorstw, pro- 
wadzonych przez cudzoziemców, któ- 
rzy do tego terminu winni są uzyskać 
obywatelstwo. W związku z tem zain- 
teresowani masowo zgłaszają się do 
Starostwa Grodz. w celu załatwienia 
tych formalności. Okazuje się, że oko- 
`о 2 tys. handlowców nie ma załatwio- 
nego obywatelstwa. 

— Opieczętowanie lokalu związku 
robotniczego. Władze administracyjne 
zawiesiły działalność związku robotni- 
ków budowlanych, należących do zje- 
dnoczenia robotniczego, z powodu u- 

chybień natury formalnej 
obowiązujących związki. 

— Ulgi przejazdowe dla młodzieży. 
Z dniem 15 września r. b. Spółdzielnia 
Autobusowa w Wilnie wprowadza dla 
użytku uczniów szkół powszechnych, 
średnich i wyższych miesięczne ulgo- 
we bilety imienne z fotografją. Wspom 
niane bilety, będą sprzedawane w biu- 
rze Spółdzielni, za okazaniem odpo- 
wiedniej legitymacji szkolnej. 

— Częściowa zniżka cen biletów 
autobusowych. Od przyszłego wtorku 
zostaje obniżona cena na przejazd au- 
tobusami na linji 3-ej od dworca kol. 
do cerkwi na W. Pohulance z 40 gr. 
na 30 gr. i od ul. Tramwajowej do ko 
ścioła św. Piotra i Pawła z 30 gr. na 
20 gr., oraz na linji 1-ej od dworca kol. 
do ul. Hetmańskiej z 30 gr. na 20 gr. 

WOJSKOWA 
— Dnia 26 września b. r. o godz. 17 od 

będzie sęi w Kasynie Garnizonowem ul. Mic 
kiewicza 13 zebranie Koła byłych Żołnierzy 
1 pułku artylerji Legionów Polskich Okręgu 
Wilno. 

Na zebranie to proszeni są o przybycie 
wszyscy byli żołnierze 1 p. art. Legionów z 
czasów 1914 — 1918 roku zamieszkali na 
terenie O.K.III. Filipkowski płk. 

— Kary za nieposiadanie dokumen- 
tów przy rejestracji rocznika 1913. — 
Prawie połowa zgłaszających się do 
rejestracji rocznika 1913 nie przynosi 
ze sobą wymaganych dokumentów: 
dowodu osobistego lub metryki urodze 
nia, zaświadczenia administracji do- 
mu o zamieszkaniu w Wilnie, świa- 
dectwa lub legitymacji uczniowskiej. 
Nie posiadają oni często nawet tak do- 
stępnego i łatwego do uzyskania do- 
kumentu, jakim jest meldunek od rząd- 
cy domu. Nieposiadanie tych dowo- 
dów uniemożliwia przeprowadzenie 
rejestracji i zainteresowani muszą 
przybywać powtórnie do wydziału woj 
skowego magistratu w celu poparcia 
zeznanych danych dokumentami. Po- 
nieważ objaw ten ma charakter maso- 
wy i utrudnia w wysokim stopniu prze 
prowadzenie w należytym terminie i 
porządku rejestracji, władze zastana- 
wiają się obecnie nad tem, czy nie na- 
leżałoby względem opieszałych zasto- 
sować surowe kary. 

— Rejestracja poborowych a świę- 
ta żydowskie. Wobec tego, że dn. 12 
b. m. przypada pierwszy dzień uroczy- 
stego święta Nawego Roku (Rosz- 
Haszana) osoby wyznania mojżeszo- 
wego obowiązane zgłosić się w tym 
dniu do powszechnej rejestracji uro- 
dzonych w 1913 roku, mogą dokonać 
zgłoszenia dn. 30 września r. b. 

Przyjmę dzieci | 

w śródmieściu od łat 7, 8. Kurs nauk 
oddz. Il ewentualnie przygotowanie 

do wstępnej klasy. Inłormacje w Adm. 

„Słowa 

i przepisów 
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„Uriop zdrowotny” z Łukiszek 
ECHA GŁOŚNEJ AFERY BILETOWEJ NA KOLEI 

Głośną była na całą Polskę afera, ujaw- 
niona na terenie wilL dyrekcji kolejowej, bo 
haterami której byli sami urzędnicy kolejo- 
"wi, mający bezpośrednią styczność z bileta- 
mi przejazdowemi. 

któremu zaaplikowane było 5 lat ciężkiego 
więzienia, 

Obecnie dowiadujemy się, że Szmidt z0- 
stał przed paru dniami zwolniony z Łuki- 
szek na „urlop* dwumiesięczny w celu po- 

Afera polegała na fałszowaniu biletów i ratowania zdrowia, które pozostawia dużo 
sprzedawaniu ich podróżnym za pośrednic- 
twem wtajemniczonych kasjerów. 

Malwersacje wyszły wreszcie na jaw i 
kilku winnych skazał Sąd na więzienie. 

Wśród skazanych znalazł się również wy 
seki urzędnik wydziału kontroli, Szmidł, 

D AD    

    

    
    

    

cie abonentu, oraz tych, którzy nie 

będą uregulowane. 

SPORT 
W. K. S. 6 P. P. LEG. — K, S, TUR S:0* 

Na boisku Makabi odbył się mecz piłki 
nożnej o mistrzostwo kl. „B*, zakończony 
zwycięstwem szóstoków. Meczem tym W.K. 
S. 6 p.p. Leg. zakończył rozgrywki zdoby- 
wając mistrzostwo kl. „B*, bez utraty punk 
tu ze stosunkiem bramek 36:4 i tem samem 
iako mistrz kl. „B*, wchodzi do kl. A. 

W.K.S. 6 pp. Leg. rozwija się ostatnio 
b. dobrze dzięki intensywnej pracy prezesa 
klubu mjr. Jabłońskiego. 

Dużą rolę w rozwoju W.K.S, 6 pp. Leg. 
odgrywa dowódca pułku p. pułkownik Bie- 
stek, który troskliwie czuwa nad rozwojem 
klubu i dzięki opiece tej, klub zawdzięcza sze 
reg zdobyczy na polu sportowem. 

Dobrze się stało, że WKS 6 p.p. Leg wcho 
dzi do A — klasy. Mając silne oparcie o pułk, 
sekcja piłkarska będzie się mogła rozwinąć 
zwłaszcza, że dziś już posiada kilku graczy 
dobrych, oraz sprężyste kierownictwo. Cho- 
dzi tylko o skaptowanie młodych zawodni - 
ków i wyrobienie z nich dobrych graczy. (t) 

  

  

Reparacje 

MASZYN ROLNICZYCH 
siewników, tryerów, młocarń, kieratów, 
sieczkarń oraz motorów wszelkiego 
rodzaju i traktorów p konywa Zakład 
Reparacyjny przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
Wilno, Zawaina 11-2 
  

CIĄGNIENIE V KLASY 23 LOTERJI 
PAŃSTWOWEJ 

Czwartek, 10 września. 
PRZED PRZERWĄ 

20.000 zł. na nr. 141975 
15.000 zł. na nr. 27974 
10.000 zł. na nr. 155574 

5.000 zł. na n-ry: 58873 73567 70408 
197430. 

3.000 zł. na nr. 19526 
2.000 zł. na n-ry: 36172 92268 95970 

101046 148792, 
1.000 zł. na n-ry 11869 14631 33535 

45293 60567 62258 64185 11185] 116097 
170060 175969 177710. 

500 zł. na n-ry: 98889 14020 18329 25211. 
25476 25790 26787 27672 34875 41819 44708 
44752 47235 47819 49881 50347 71634 75630 
TT279 78792 79925 80026 86503 87172 88058 
91818 92514 97434 00273 102734 104175 
106239 106365 106820 106384 110517 113084 
114342 116679 122765 122962 127108 125421 
141166 142060 142618 147641 140840 151635 
155140 158075 162549 165610 166252 166659 
167034 171221 174016 176564 170135 181884 
188777 193284 198026 201597 204585 204946 
207711 208219 208696 

PO PRZERWIE 

20.000 zł. na nr. 47179 
15.000 zł. na nr. 146390 
5.000 zł. na nr. nr.: 107295 112749 139912 

198825 
3.000 zł. na n-ry: 59505 155555 
2.000 zł. na nr, nr.: 22087 47665 111279 

121537 130144 154182 163500 173966 181691 
181868 

1.000 zł. na nr. nr.: 9179 19887 42100 
dba 104320 110047 146603 169444 

500 zł. na nr. nr.: 1201 5532 7268 25866 
30170 30489 39248 44927 47818 52618 66617 
69256 71940 7. 75799 75842 82449 84298 
85741 87260 89958 92155 94368 96112 06296 
96755 98787 99519 102614 104398 110323 
116905 117142 117172 118890 121331 124460 
128086 131669 133164 136072 140196 142209 
147479 146040 151501 160853 62448 163593 
168946 169852 168946 170655 174249 175437 
176301 176397 176540 185115 194372 196720 
200269 207014 209188 209703. 
 SEUTWTOPOTETW TONA ROZOZEWEROZTOCA 

RÓŻNE 
Zebranie organizacyjne. 

wiązku b. wojskowych samo- 
cho dziarzy. W poniedziałek 14 b. m. w 
lokalu przy ul. Zawalnej Nr. 1 (I piętro) od- 
będzie się organizacyjne zebranie Pol. Zw. 
Zawod. Kierowców i Mechaników Samocho 
dowych byłych wojskowych. 
z. Z uwagi na to, że eZ te Spółdzieł. 

iw samochodowych pracuje w* „„ |dziel- 
ni*, zebranie ddbędzie się dwa razy o 10 i 
17-0j, tak, aby obydwie zmiany mogły w 
niem wziąć udział. 

BAŁE I ZABAWY 
— Sobótka w Resursie Rzemieślniczej od- 

będzie się dnia 12 b. m. Początek o „godz, 8 
min. 30. Goście wprowadzeni przez członków 
lub za okazaniem listów polecających, mile 
widziani. 6 

Tamże (Niemiecka 25) codziennie czynna 
jest bibljoteka od godz. 7 do 9 wiecz. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatry Miejskie. W _sobotę dnia 12 

września Teatry Wileńskie ZASP pod dy- 
rekcją Mieczysława Szpakiewicza inangurują 
Ill-ci sezon w teatrze „Lutnia* pyszną ko 
medją w trzech + Józefa Korzeniowskie 

a „Panna M a“. A 3 
а: (Ё!:аз, Ks dzieli od spoki i šrodowi- 
ska Korzeniowskiego nie zdoła przyćmić jędr 
ności i szczerego humoru, które į dziś budzą 
żywy oddźwięk widowni. 

Dzieje „Panny — mężatki”, intrygującej 
Adolfa w połączeniu z pysznemi figurami puł 
kownikowej i majora, stwarzają szereg sytua 
cyj o tak miłym i zdrowym humorze, który 

do życzenia z racji trzyletniego pobytu de- 
likwenta w murach więziennych. 

Jak słychać, Szmiidt ma zamiar, korzy- 
stając z urlopu, poczynić jednocześnie sta- 
rania u władz centralnych, w kierunku da- 
rowania mu pozostałej kary. 

Uprzedzamy Sz. Sz. naszych Prenumeratorów, zalegających w opła- 

wnieśli jeszcze przedpłaty za mies. 

wrzesień, iż z dniem 15 b. m. będziemy przerywali wysyłkę „Słowa”, tym 

z pośród naszych Sz. Sz. Odbiorców, których rachunki na ten dzień nie 

100 contra 4 
Wśród zieleni trawy ieżał piękny tors 

boginki, opodal tułały się podruzgotane koń- 
czyny. Pan Brónisław z żałamanemi rękami 
stanął opodal. 

" — Augusta Il-go Panie Święty, pamięta 

ła, przeszła Panie wojnę i najazd tego bydła 
ze wschodu. Gdym wrócił Panie do domu i 
zobaczył te napisy,co bołszewicy  umiešcili 
na cokole, kazałem konie zakładać i poje- 
chałem do spowiedzi. 

Staś, gdy był malcem, palił do niej z flo- 
weru nic... a tu Panie święty wraca Adelka 
z Paryża wi aucie... niespodzianka dła mnie, 
powiada i jak nie rymnie w tę naszą We- 

nuskę. 

Myślałem panie, że się zatchnę. A tu ona 
wysiada z auta w jakichś drełichowych spod 
sach i w młynarskiej czapce. 

— Bój się Boga powiadam, służbie i 

dzieciom tak się nie pokazuj. Awantura, 
Powiada, że to strój do auta. 
Jużem wtedy znienawidził Panie Święty 

to pudło iakierowane. 

A potem tłumaczenie, że wygoda, że kuł- 
tura, że tanio. 

Powiada — jesteś obrzydłą  konserwą, 

splešnialym  cornet“beefem z tą czwórką 
swoich gniadych. Do miasta włeczesz się 6 
godzin, a autem kwadrans. 

— No zobaczymy. 

Cały wieczór siedziała w wozowni i ścier 
kami, coś tam szorowała, a wyszła brudna, 

jak cygan. в 

Powiadam, kobieto, — masz 40 lat, nie 

małpuj. 
— Znów żle. 
Rankiem wymusiła na mnie „próbną jaz- 

dę*. Poleciłem duszę Bogu i jazda, 
Zanim z podwórza wyjechaliśmy, musia- 

łem wydać ekonomowi polecenie, by dał 

babie — komornicy nowego cielaka, a tego 

trupa nięch odniosą do kuchni, no ale wyje- 
chaliśmy. : 

— Czy styszysz, jak šlicznie gra motor. 
— Wyje i śmierdzi. 
— Brutal. = 
— Na Boga uważaj, jadą bałaguły.. 
Obejrzałem się. Patrzę w rowie leżą sto- 

sy pak i jakieś nogi końskie, a żydy wrze- 
szczą. 

Jedziemy daiej. Na 15 kilometrze — stop. 
Coś tam zawarczało i ani rusz dałej, 

Adętka popatrzyła na maszynę i powia- 
ga. 

— Bronek, zejdź tu na chwilę. 

— Drobiazg, mamka nie ciągnie, possij 

no trochę. 

Ha, myślałem, że mnie szlag... 
od lat 50 tego paskudztwa... 

No ale trudno, mam usta pełne benzyny. 
— jedziemy. Ъ 

Ale niedaleko, 
Koło plebanji wyładowat się akumulator 

i prośby, ni grożby nie pomogły. 

Parobek proboszcza oklep konno do dwo 
ru po moje cztery gniade pojechał. 

A jakżeśmy do domu wracali, wołałbym 
by się ziemia podemną rozstąpiła, Panie drc- 
gi. Cały kahał, straż ogniowa i tłumy ży- 
dziaków goniły za nami po miasteczku, a mój 
gajowy spotkawszy nas w lesie aż się prze- 
żegnał, 

I więcej nie siądę w tego piekielnika. 
Koniec — įeždžę 'wi swoją czwórkę, choć 

Adelka powiada, że jej maszyna ma sto. 
Cóż za herezja. 

A ja pamiętam panie, gdy tych anty 
chrystów na ziemi nie było... to Panie, były 
czasy. Na trakcie do Nowogródka, wysypała 
się landara pocztowa, w landarze siedziały 
panny, Pisk i rwetes, a tu ja zajeżdżam. Pan- 
ny w bek, że koło odleciało, ja spojrzałem, 

ja panie 

taka ci jedna ładna Panie była, włosięta zło 
te i płacze. 

W pół roku była moją żoną. 
A ten grand segneur Gucio Potocki ze 

swoją czwórką w panamie na głowie. 
A te podróże, pełne przygód i romantyz- 

mu. A jarmarki końskie. 
W alei parkowej zawarczał motor. Pan 

Bronisław: schwycjł 'mnie za rękę. 

— Panie, Adelka powraca — uciekajmy. 
F. Dangel. 

  

nie przestanie działać podobnie „staremu wi- 
nu* w omszałej butli, 

Nad całością widowiska czuwa doświad- 
czona ręka Stanisławy Wysockiej, krerjącej 
również postać putkownikowej w parze z 
majorem L. Wołłejko. Parę młodości i miło- Ž 
ści reprezentują Cecylja — Ir. Brenoczy i 
Adolf B. Loedl. Rolę lakóba St. Czapli 

Wnętrze pomysłu W. Makojnika. 

Za przykładem lat poprzednich celem u- 
przystęonienia jaknajszerszeńu ogółowi uczę 
szczania do teatrów, Dyrekcja wprowadza 

(Dalszy ciag kroniki na stronie 4-0i)   
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Zbiegli z Sowietów 
INŻYNIER GÓRNICZY I 16-LETNI CHŁOPIEC 

Koło Kołosowa przeszedł na naszą stro- 
nę inżynier górniczy Otton Kartenberg, ©- 
bywatel niemiecki, pracujący ostatnio na 

Urału. Oskarżono ga a sabotaż i groziło mu 
uwięzienie. 

W Stołpcach zaś zatrzymano w pociągu 
16-letniego chłopca Pawła Bierniewicza a 
Mińska, który miał zamiar udać się do Pło- 
cka w celu odwiedzenia zamieszkujących 
tam krewnych. 

33 procentowe zniżki od cen biletów! począw : 
szy od 2 zł. 50 gr. wzwyż. Zniżki te są waż- 
ne na wszystkie przedstawienia za wyjątkiem 
premjer, niedziel i świąt i jak również im 
prez obcych. Kasa teatrów czynna jest co- 
dziennie od godz. 11 rano do 21 bez przerwy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejski: Bohaterski komendant. 
Hollywood: Złodziej miłości. 
Helios: Uwiedziona. 
Casino: Potęga miłości. 

< Stylowy: Krwawy sztabs-kapitan Guba- 
niew. 

Światowid: Po zachodzie słońca. 
Ognisko: Halka. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Kanonier pod taksów- 
ką. W dniu 10 b. m. o godz. 7 wiecz. 
szefer Sawionek józef (Piłsudskiego 
57), prowadzący taksówkę Nr. 38200 
najechał na ul. Antokolskiej, koło Ko- 
miendy Placu, na przechodzącego przez 
jezdnię kanoniera 1 p. p. Leg. Supiłkę 
Antoniego. Supiłka doznał złamania 
obojczyka i ogólnego potłuczenia ciała. 
Lekarz pogotowia wojskowego, po u- 
dzieleniu rannemu pierwszej pomocy, 
odwiózł go w stanie ciężkim do szpita- 
la wojskowego na Antokolu. 

— Skorzystali z okazji. Frejmanowi Aiek- 
sandrowi (Wojskowo—Cmentarna 6) skra- 
dziono palto męskie wartości 300 zł., wiszą 
ce na płocie, na dziedzińcu domu. 

— Echa zabójstwa na W. Pohulan- 
ce. W dniu 10 b. m. w domu Nr. 14 
przy ul. Dobrej Rady został zatrzyma- 
ny Swierkowski jan, poszukiwany za 
zabójstwo Michałowskiego Franciszka. 
Jak wiadomo, Swierkowski dokonał te 
go zabójstwa wieczorem w dniu 22 sier 
pnia, w wyniku sprzeczki z Michałow- 
skim, poczem korzystając z powstałego 
zamieszania, zbiegł. 

— Zamachy samobójcze. W dn. 
10 b. m. wieczorem Szejbakowa Michalina, 
lat 30, zam. przy ul. Jerozolimskiej 3, wypi- 
ła w celu samobójczym esencji octowej. Po- 
gotowie ratunkowe odwiozło desperatkę do 
szpitala Sawicz w stanie nie zagrażającym 
życiu. Przyczyna targnięcia się na życie — 
zawód miłosny. 

Karłowiczówna Nadzieja, lat 20, bez sta- 
łego miejsca zamieszkania, w celu pozbawie 
nia się życia wypiła kwasu karbolowego z 
-jodyną. Wypadek miał miejsce, jak pisaliśmy 
wczoraj w ogrodzie Bernardyńskim. Pogoto 
wie odwiozło Karłowiczównę w stanie cięż- 
kim do szpitala Sawicz. Przyczyna rozpacz- 
liwego kroku narazie nieznana, 

— Podpalenie we wsi Porubanek, W dn. 
11 b. m. o północy wybuchł pożar we wsi 

Porubanek, w zabudowaniach, należących do 
Walentynowicza Józefa. Spalił się chlew z 
przybudówkami. Straty wynoszą około 2000 
zł. Zawezwana straż pożarna ogień ugasiła. 
Jak wskazują pierwiastkowe dochodzenia, po 

żar powstał majprawdopodobnie skutkiem 

    
UCZĄ SIĘ 

W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYS 
POMYŚLAŁ Q TRAGEDJI MA- 
TEK, KTORYM UBCA SZKOŁA 
RAA DUSZĘ DZIECKA? 
4102% рговх na, Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa |, ma konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcne- 
du 25- 
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poszukiwania. 

— Sprawca napadu na ul. Mickiewicza. 
W związku z dokonanym niedawno na ul. 
Mickiewicza 22 zuchwałym napadem, kiedy 
to złoczyńca wyrwał torebkę z ręki przecho- 
dzącej tamtedy Romacz Weroniki (Więzien- 
na 2), zatrzymany został Bumaj Stefan Leon, 
zam. przy uł, Jezuickiej 6. Przyznał się on 
do wyrwania torebki. 

BRASŁAW 
— Nie samozapalenie się, lecz pod 

palenie. W związku z notatką w „Dzien 
niku Wileńskim* 0 samozapaleniu się 
sterty koniczyny w maj. Hołowsk, p. 
Mikulicz-Radeckiej, wyjaśnia się, że 
sterta spłonęła najprawdopodobniej z 
podpalenia, bowiem badania chemicz- 
ne pozostałej koniczyny, bakterji gnil- 
nych, powodujących  samozapalenie, 
nie ujawniły. Koniczyna była w do- 
skonałym stanie. 

LIDA 
— Dzieciobójstwo. W ubiegłym tygodniu 

w jednym z ogrodów we wsi Bakszty pow. 
iwoiożyńskiego odkryto zakopane w karto- 
flach zwłoki noworodka. Jak się okazało 
zbrodnię dzieciobójstwa popełniła mieszkan- 
ka wsi Bakszty, wdowa, Marja Szunko, któ- 
ra przed paru dniami powiła syna. 

— Jak p. Kropa znalazł się w kropce. 
Przed paru dniami na podwórzu, należącem 
do Ludwika Kropy, w zaśc. Kropy, pow. lidz= 

kiego, znaleziono podrzuconego noworodka 
płci męskiej. Dochodzenie policji ustaliło, že 
matką podrzutka jest była służąca p. Kropy 
— Albertyna Zygurówna-— Zygurówna przy 
znała się do podrzucenia dziecka, łecz jedno- 
cześnie wskazała, że ojcem tegoż jest właśnie 
L. Kropa. Rozpoczęty spór zakończy się praw 
dopodobnie sprawą w sądzie o alimenta. 

— Zabawki komunistyczne. Onegdaj na 
polu należącem do Szkoły Rolniczej w Łaz- 
dunach, pow. wołożyńskiego, znaleziono kil. 
ka odezw komunistycznych, które pastuchy. 
doręczyli kierownictwu szkoły, 

Jak później ustalono, odezwy te rzucili ja- 
cyś osobnicy, przybyli z Juraciszek. 

Ofiary 
W dwunastą rocznicę śmierci Antoniego 

Jackiewicza, ku uczczeniu Jego pamięci skła 
dają żona i córka na powodzian zł. 5 

„ Na fundusz Polskiego Szkolnictwa zagra- 
nicą zł. 5. 

  

e.000000000000000000000060 
KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 
-ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD, 1922 r. 4 zi. 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 

REFORMY I PRZEWROTY AGRARNE 

1926 ROK, 10 ZŁ. 

„POLITYKA POLSKA I 

Dmowskiego — 2 zł, 
ODBUDOWA 

1922 R. Z zi. 
EUROPY POWOJENNEJ | POLSKI 

PANŃNSTWA* odpowiedź na książkę 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI DECENTRALISTYCZNEJ 
1928 ROK, 3 ZŁ. 

Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 
ZIEMIE WSCHODNIE 

4 

I WARUNKI ICHROZWOJU 1920 R. — 4 ZŁ. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE $WIATOWEJ 1830 R. — 5 ZŁ. 

  

AT III TO VIT I III ITT 

sa JENNY—DETEKTYW 
Zrobił krok ku niej i wyciągnął rę- 

kę. 
— Zawsze umiałem osiągnąć to, 

czego chciałem. W zgodzie z prawem, 
czy wbrew prawu, wszystko jednol 
Miałem wszystko, czego pragnąłem... 
Ale ty jesteś wyjątkiem. I może dlate- 
go wlašnie že nie mogłem ciebie zdo- 

wyć, pragnąłem cię tak gorąco... 
Głos jego przeszedł w zduszony, 

namiętny szept. 
— Dziwią cię słowa miłości w mo 

ich ustach? A jednak niema w tem nic 
dziwnego. Dziesiątki kobiet kochały 
mnie. Dla nich schodziłem czasem z 
mego posterunku. Ale jedną tylka ko- 
chałem. Proszę, nie myśl tylko, że ży- 
wię dla ciebie te same uczucia czułe i 
słodkie, jakie być może żywisz teraz 
do Billa Carion. Nic podobnego. Takie 
uczucia są mi nieznane. Pragnąłem cię 
zdobyć, to była największa namiętność 
mego życia. Myślałem i pamiętałem 0 
tobie stale. Ale teraz zabiję ciebie włas 
nemi rękami. 

— Zwarjowałeś, — wyszeptała 
Jenny, cofając się w kąt. — Mówisz, 
gak szaleniec... jesteś chory.... 

— O, jestem zupełnie przytomny i 
zdrowy. Jestem tak dalece przytomny, 
że potrafię w tej chwili nawet oprzeć 
się pokusom, ponieważ muszę się śpie- 
Szyć, pamiętam, że każda chwila jest 
mi droga! No!.. 

Odwrócił się gwałtowie: 
Na progu stał Hogan. 
— Postawiłem jednego człowieka 

na górce, on daje sygnały, że niebezpie 
czeństwo się zbliża, policja pędzi tu w 
samochodach. Trzeba jechać. 

Podczas gdy Hogan mówił, Jenny 
zmierzyła szybko oczyma odległość do 

drzwi. Korzystając z tego, że bandyta 
odwrócił się do niej plecami, skoczyła 
ku drzwiom i wybiegła na korytarz. Za 
nią rozległ się krzyk. Nie myśląc, nie 
zastanawiając się, biegła ze zlodowa- 
ciałem sercem, czekając tylko na to, że 
nagle gruchnie za nią strzał, który po- 
wali ją na ziemię. Nagle zobaczyła na 
ścianie kontakt elektryczny, biegnąc, 
wyciągnęła rękę i zgasiła światło, Ko- 
rytarz pogrążył się w ciemnościach. 
Gdzieś z ryżu rozległ się huk i trzašnię 
cie drzwiami. 

Nalewo drzwi były otwarte do pu- 
stego pokoju. Jenny wpadła tu i rzu- 
ciła się ku oknu. 

Okno było zamknięte, zasuwka nie 
chciała ustąpić, Jenny chwyciła krzes- 
ło i rozbiła niem szkło. 

Stała na parapecie, gdy ktoś wpadł 
do pokoju, krzycząc, by się zatrzy- 
mała. 

„ Chwilę później leżała w dole, po- 
śród klombów z kwiatami. Miękka zie 
mia złagodziła wstrząśnienie. Jenny ze- 
rwała się i pobiegła do lasu. Ale jasne 
światło padło na nią; mrużąc oczy 
biegła, co sił w nogach. Słyszała gwar 
wzburzonych głosów, turkot motorów. 
Ktoś minął ją, uderzając mocno w bok, 
a po chwili mocne dłonie chwyciły ją 
za ramiona i podniosły w górę. 

— Złapałem! 
Jenny straciła przytomność. 

OLIVER TRENT 

Wybiegając z pokoju, Hogan po- 
tknął się o próg. Moncrossen, strzela- 
jąc w Jenny, trafił w swego wiernego 
podwładnego. Z jękiem chwycił się Ho 
gan za nogę. Ból był nieznośny i nie- 
sposób było iść dalej. : 

Wódz przebiegł koło niego, za nim 
biegli inni ludzie, z podwórza dolaty- 
wały okrzyki, świadczące, że Jenny zo 

ЭЕЕ 

OCHRONA LOKATORÓW 
W CZECHOSŁOWACJI 
przedłużona na kilka lat 
Od kilku już lat istnieje w Czecho- 

słowacji ustawa o ochronie lokatorów, 
która ogranicza prawa właścicieli do- 
mów, o ile chodzi o stanowienie wy- 

sakości czynszów, czy też Wypowie- 
dzenia mieszkania. Ustawa ta pra- 
widłowo przedłużana jest na pe- 

W wien przeciąg czasu. Ustawa właściwie 

zaprowadzona była już w czasie woj- 

ny, a po jej znowelizowaniu, ważność 

jej stale jest przedłużana. Również w 

roku ub. ważność ustawy przedłużo- 

na została do końca bieżącego roku. 

Obecnie ministerstwo opieki społecz- 

nej opracowuje projekt ustawy, która 

ma uregulować kwestję mieszkaniową 

na dłuższy czas. Ministerstwo zgro- 

madziło wszelki materjał odnośnie sto- 

sunków mieszkaniowych i przestudjo- 

wało analogiczne zarządzenia w za- 

granicy oraz opracowało statystykę mie 

szkań w całej Czechosłowacji. Obec- 

nie stwierdza się jeszcze, ilu obywa- 

teli korzysta z ustawy o ochronie lo- 

katorów, ilu właścicieli domów  mie- 

szka we własnych domach i t. p. Ma- 

terjał ten ma służyć do opracowania 

nowej ustawy. Należy, przypuszczać, 

że ważność dotychczasowej ustawy o 

ochronie lokatorów zostanie znów prze 

dłużona, chociaż nie wykluczona jest 

możność niektórych zmian. 

ZE ŚWIATA 
LAWINA MYSIA 

Amerykańscy myśliwi udali się niedawno 
do iwschodnich Chin, by zapolować na tygry- 

sy. Niedaieko stacji Archau spotkali się ze 

zjawiskiem, dotąd  niewidzianem. Ludzie i 

zwierzęta uchodzili w popłochu przed jakiemś 

groźnem niebezpieczeństwem. Oto nieprzeli- 

czone masy myszy ciągnęły ławą, czterdzie- 

ści kilometrów szeroką i na pół kilometra głę- 

boką. Wszelkie życie na drodze padało ofia- 

rą tych małych gryzoniów. 

Myśliwi, którzy stawali śmiało oko w oko 
z krwiożerczemi tygrysami, uciekli w. panicz- 

nym przestrachu razem z ludnością miejsco- 

wą. Dwa dni i dwie noce umykali, zanim się 

wydostali poza obrąb groźnej nawały mysiej. 

Ten miljardowy najazd myszy można porów 

nać z biblijną plagą egipską, jaką zesłał Je- 

howa na rozkaz Mojżesza na hardego Fara- 
ona, a również do legendy polskiej, kiedy to 

"myszy zjadły okrutnego księcia Popiela na 

zamku w Kruszwicy. 3 

Podobne wędrówki gryzoniów, szczurów, 
i myszy, najczęściej i ostatnio prawie wyłącz 

nie spotkać można jedynie na olbrzymich 

równinach Mandżurji i Chin, kiedy głód, czę- 

ste zjawisko w tych stronach, łączy rodziny 

gryzoniów w olbrzymie stada, później armie, 
a wreszcie w postaci lawiny pędzi je do in- 

nych miejscowjošci w nadziei lepszego žero-— 

wania. Takich lawin nie može powstrzymač 

w drodze człowiek ani zapomocą ognia, ans 

rowów, gdyż w ciągu kilku minut rowy'i 
ogniska zasypane są setkami i tysiącami tru- 
pów, po których dalsze szeregi dążą naprzód. 

MW ten sposób przebywają Tuczaje i nawet 
mniejsze rzeczki. Stada sępów, rastrzębi, dzi 
kich kotów, dążą Śladami takich fal gryzo- 
niów, zadaja im dotkliwe szkody, lecz luki 
te zapełniają wnet nowe masy, a okrutni 
prześladowcy, często padają ofiarą žartocz- 
ności i zbiorowej siły wędrujących  gryzo- 
niów. Jedynie szerokie i głębokie rzeki, sta- 
nowią istotne przeszkody dla tych wędrow- 
ników, wtedy muszą one zmieniać kierunek 
drogi, a często wracać drogą, którą już prze 
byli, ogałacając ją zupełnie ze wszystkiego, 
co może służyć jako pokarm — wtedy giną 
miljonami, a wytrwałsze jednostki, które 

przetrwają i tę klęskę, padają ofiarą epi- 
demji, która się zaczyna wśród nich szerzyć 
w okresach takich głodówek i pomoru. 

Przed dwoma laty podobne fale szczurów 
wędrowały z północnej Madżurji do Syberii 

i groziły nawet większym miastom. Musiano 
do walki wysłać całe oddziały wojsk, które 
zapomocą ognia artyleryjskiego i pól mino- 
wych starały się podzielić żywą lawinę na 
części, zdezorjentować poszczególne grupy 
co do kierunku ich wędrówki, wprowadzić na 

  

stała złapana. Moncrossen krzyknął z 
progu: 

— (i durnie zabrali ją ze sobą do 
auta. Gońcie ich! : 

Hogan zrozumiał. Widocznie war- 
townik dał nowy sygnał, który wznie- 
cit panikę. Jenny porwano do pierwsze 
go uciekającego samochodu, gdyż pod 
władni nie wiedzieli, że Wódz chciał 
ją zabić i zostawić policji. 

Cała szajka śpieszyła do aerodromu, 
zostawiając Hogana na pastwę policji. 

Z dziką wściekłością zaczął kląć i 
wymyślać, próbując jednocześnie u- 
klęknąć. Przestrzelona noga bolała nie- 
znośnie, ale wlokąc ją za sobą, Hogan 
pełznął ku wyjściu, przypominając du- 
žego, kulawega pająka. 

Przypomniał mu się w tej chwili 
Hawks ranny i porzucony przez niego 
samego w podziemiach Składu Brylan- 
tów; zazgrzytał zębami ze wściekło- 
ścią i bólem..... 

Ciszę opuszczonego domu przerwa- 
ły bluźniercze przekleństwa. Hogan wy 
jął rewolwer. Postanowił drogo sprze- 
dać swe życie. 

Z trudnością wypełznął na dziedzi 
niec i oszalałemi z bólu i wściekłości 
oczyma rozglądał się po księżycowem 
niebie i ciemnym, zamarłym  parku.. 
Bandyci uciekli. 

Hogan pełznąt dalej, Siła woli i wy- 
trwałość tego człowieka były istotnie 
zadziwiające. Postanowił sprawdzić, 
czy nie będzie mógł się jeszcze urato- 
wać. Może jeden samochód pozostał.: 
bandytów było teraz o wiele mniej. 

Lewą nogą mógł jeszcze naciskać 
pedały. Dobry szofer potrafi prowadzić 
auto bez prawej nogi, a Hogan był 
właśnie doskonałym szoferem. 

Ale przedewszystkiem trzeba było 
dostać się do garażu. Jak olbrzymi о- 
wad, pełznął Hogan po polance, wlo- 

© Wu 

  

RINU 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrebramska 5 

Od dnia 12 do 15b. m. włącznie będą wyświetlane filmy: 

„BOMAĄTERŚKI $OĄŃENDANT:* 
Przebojowe i monumentalne arcydzieło wojenne (rozruchy w Chinach), w rolach głównych: John Stuart (znako- 
mity bohater , Atlanticu“) niezrównana Estelle Brody, oraz genjalny Jameson Thomas. Wspaniała grai Prze- 

piękne zdjęcia. Niezwykła technika. Koncertowa orkiestra pod kierownictwem p. M. Salnickiege. 
Nad program: „Wielki wynalazek* komedja w2 aktach. 

Ceny miejsc: Balkon 30 gr., 
Początek seansów; 

parter 60 gr. Kasa czynna od godz. 3.30 po poł. 
od godz. 4, 6, 8 i 10. 

  

Dźwiękowe kino 

„HOLŁYWOGE* 
Mickiewicza 22. 

tel. 15-28 

"LU ZŁÓDBZIEJ KIŁOŚCI 
Montel. Režyserji W. Szwarc twórcy „Rapsodji Węgierskiej" i „Niny Petrowny*. 

Nad program: Komedja rysunkowa i tygodnik dźwiękowy „Paramountu*. 

w-g sztuki Ludwika Verneulila. 

W rol. gł. Henry Garat i Bianche 

Początek o godz. 4, 6, 8, i 10.15. 

  

DŹWIĘKOWE KING 

C8/INS 
Dziš uroczyste otwarcie sezonu! 

POTĘGA ĄIŁOŚCI 
cel wymarzony. Nad program: Dodatek dźwiękowy „Foxa*. 

Po raz pierwszy w Wilnie 

Porywający dramat wielkiego serca, 
króre poprzez krew i zgliszcza osiąga 

Na lł-szy Seans ceny zmiźżone. 

  

  

WIELKA 47. tal. 15-41 Początek o godz. 4-ei, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 
Następny program: Śpiewek Jazzbandu. 

т Dziś wyświetla się A * *6 iešmi Ё 
INO i A osnute ma tle opery nieśmiertelnego mistrza Menłus zki. 

K й arcydzieło filmowe p. t. PA E A Zz zastosowaniem specjalnej ilustracji špiewno-džwiekowej 
„OGNISKO Będą wykonywane najcudowniejsze arje solowe i chóry: „Gdyby rannem slonkiem“, „Szumią jodiy“, „I ty mn 

obok Dworca 

Kolejowego | 

RADIO WILEŃSKIE 

Sobota, dn. 12 września 1931 r. 

11.58: Czas. 
12.05: Muzyka popularna (płyty). 
13.10: Komunikat meteorologiczny. 
15.55: Program dzienny. 
16.00: Transm. ze Lwowa. Słuchowisko 

dla dzieci i koncert dła młodzieży z Warsza- 
wy. 

16.50: Komunikat żegł. z Warszawy. 
16.55: „Darwinizm we współczesnej bio 

logii — odczyt z Krakowa, wygłosi prof. 
dr. Stanisław Skowron. 

17.15: „Mała skrzyneczka* — listy dzie- 
ci omówi Ciocia Hala, 

17.35: „W krainie róż i ruin“ — odczyt 
ze Lwowa wygłosi J. B. Liwoczynski. 

18.00: Koncert z Warszawy. 
19.00: Kom, Wil. Tow. Org. i Kół Roln. 
19.15: „Ciotka Albinowa mówi!* — mo- 

nolog wesoły. 
19.30: Program na tydzień następny. 
19.55: Komunikaty z Warszawy. 
20.15: Koncert popularny z Warszawy. 
22.00: „Na widnokręgu” feljeton z 

Warszawy. 
22.15: Komunikaty z Warszawy. 
22.30: Koncert chopinowski w wykona- 

niu prof. Józefa Śmidowicza, 
23.00: Muzyka lekka i taneczna z War- 

szawy. 

Giełda Warszawska 

z dnia 11 września 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,91 — 8,93 — 8,89. 
Londyn 43,38 i pół — 43,49 — 43,28. 
Nowy York 8,924 — 8,944 — 8,904. 
Nowy York kabel 8,928 — 8,948—8,908. 
iParyż 35,00 — 35,09 — 34,91. 
Praga 26,45 — 26,50 — 26,39. 
Szwajcarja 174,19 — 174,62 — 173,76. 
Włochy 46,72 — 46,84 -— 46,60. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

Pożyczka budowlana 32,75. 4 proc. in- 
westycyjna seryjna 92. 5 proc. pożyczka kon 
wersyna 44,50. 6 proc. dolarowa 64,50. 7 
proc. stabilizacyjna 65 — 62 — 63. 8 proc. 
L. Z. BGK i BR, obl. BGK 94. Te same 7 
proc. — 83,25. 8 proc, obl. bud. BGK 93. 4 
i pot proc. L. Z. 49,25 — 49. 5 proc. War- 
szawy 53. 8 proc.Warsz. 69—69,50—689,25. 
8 proc. Częstochowy 60,40. 8 proc. Łodzi 
64,50 — 64,75. 8 proc. Piotrkowa 59,50. 10 
proc. Radomia 70,75 — 71. 

AKCJE: 

Bank Polski 116,50. Ostrowiec serja B 40. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
manowce 4 wreszcie pozostałą część, jądro 
właścijwie lawiny skierowano w ten sposób 
ku rzece. Ob, gdzie część gryzoniów utonęła, 
reszta zaś podzielona na mniejsze grupy wy- 
ginęła w części skutkiem tyfusu szczurzego, 
który japońscy uczeni sztucznie rozpowszech 
nili wśród gryzoniów. 

  

  

> za sobą chorą nogę i dysząc cięż- 
0. 

W otwartym naoścież gażaru stał 
dwuosobowy samochód, pierwszorzęd- 
nej marki angielskiej. E 

Hogan roześmiał się. Śmiech prze- 
szedł w jęk bólu. Przy zbyt gwałtow- 
nym ruchu rana zabolała nieznośnie. 
Teraz był pewien, że dogoni kolegów... 
przybędzie do aerodromu na czas, by 
zająć miejsce w odlatującym samolo- 
cie. Trzeba tylko opatrzeć jako tako ra 
nę, a potem żadna policja go nie do- 
goni. Jest dosyć silny i zdrowy, by ta- 
ka rana od kuli rewolwerowej nie gro 
ziła jego życiu. 

Uśmiechając się triumfująco, do- 
stał się wreszcie do garażu, ale wtem 
cofnął się przerażony: na progu ukazał 
się cień z rewolwerem w ręku, Poblad- 
łe wargi Hogana wyszeptały dwa sło- 
wa: 

— Oliver Trent! 
Trent skinął głową: 
— Pan Hogan, jeśli się nie mylę. 

Pan jest ranny? Bardzo miło. Widzia- 
łem, jak tamci uciekali. Śledziłem wszy 
stko i widziałem, jak pan pełznął po 
przez dziedziniec. To było bardzo cie- 
kawe. Ale kiedy zbliżył się pan do ga- 
rażu, zrozumiałem, że pana porzucono, 
jak psa, zupełnie samego. Cóż to wszy 
stko znaczy? Jakaś panika, ucieczka? 
ie.enkącła d łemoj Ściiro  CaŁakCu 

Hogan zachrypiał: 
— Słuchaj, Trent, zaraz tu będą 

szpicle. Rozumiesz? Oni i ciebie złapią, 
musimy obaj uciekać! 
5 5 na niego niespokojnie, do- 
lat: 

— Posadź mnie do samochodu i u- 
ciekajmy. Oni ciebie wpakują znowu 
do więzienia. 

„ Oliver Trent patrzał na niego cieka 
wie: 

( Nie, mój drogi, 

   

: й Dr. 

Łukiewicz 

  

Dr. Med. choroby weneryczne i 

Em. Cholem „ŚŚ: 
Urolog ul. Mickiewicza 44, 

Choroby nerek,  pę- 
cherza i dróg imoczo- 
wych przyjm. 12 — 2 _ 
i 5—7. Jagiellońska 8, 
tel. 10-63. 

Przyjmuje chorych pry- 
watnych 5 — 7 

  

Lekarz-Dentysta 

Juija Biliunas- 
Dr Ginsb Matjoszajtis 

f. ns er już wróciła 
Cheroby skórne, we-i rozpoczyna przyjęcia, 
nsiyczne i moczopłcio- Ul. Jagiellońska Nr. 9, 
ve. Wileńska 8 odm. 4. Godziny przy- 
8 — 114 — 8, Tel.jęć 11 — 13, 15 — 17 
387, (11—1, 3—5 pp.) 

A A E MAS    
   wielki wybėr 

"Va poleca 
T Like skład mebli 

B. Łokuciewski КИа 23 

ij A M J ЫНО 

0:0828093866 
Sprzedaje się plac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies. Można częściami. O warunkach 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko- 
wa 46. (koniec). 

Wileńskie Towarzystwo 
Handlowo - Zastawowe 

LOMBARD 
zawiadamia, że w dn. 14, 15 i 16 wrześ- 
nia b.r. w lokalu lombardu przy ul. 
Biskupiej 12, o godz. 5-:tej po południu 
odbędzie się licytacja zastawów od Nr. 
65620 do Nr. 95920 opłaconych za 

maj 1931 r. 

gel i koki 
Górnośląski konc. Zjedn. Kop. Górn. 
„PROGRESS* Katowice wagonowo i 
od jednej tonny w szczelnie zamknię- 

tych i zaplombowanych wozach 
dostarcza 

M. DEULL wine. 
EGZ. od 1890 r. 

Biuro; ul. Jagiellońska 3, tel. 8-11. 
Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. 

LTEN CZNA  SEPRZZZEWOSCE 

    

  

  

  

    
  

Li ninkai a a A S Sa S 

— (Cóż to, zupełna przegrana? 
Hogan machnął ręką: 
— Zupełna! Wszystko popsuł ten 

łajdak, Carion. Wszystko rozgryzł. Za 
raz tu będzie ze swoimi ludźmi. Wszy- 
scy uciekli, jak zające. Moncrossen też, 
Trent, — dodał po chwili, — wsadzisz 
mnie do auta i zawieziesz, musisz to 
zrobić. Rozumiesz? A ja powiem ci coś, 
co ciebie zainteresuje. 

— (o takiego? 
— Wpierw wywieź mnie stąd, a 

potem powiem. To dotyczy twojej cór- 
ki. 

Trent pochylił się nad nim i rzekł 
cicha: 

— Hogan, jeżeli wiesz coś o niej, 
to lepiej powiedz zaraz, bo... bo ja roz- 
biję ci zaraz głowę... 
— I niczego się wtedy nie dowiesz, 

— zadrwił odważnie morderca. 
nie jestem głupcem. 

Proponuję ci uczciwą umowę. Rozu- 
miesz? Uczciwa umowa przy równych 
możliwościach zapłaty.  Wywieziesz 
mnie stąd, a ja ci wszystko powiem, 
kiedy będę w bezpiecznem miejscu. 

— Łżesz, psie, — krz.knął Trent, 
>— Mów zaraz. Muszę wiedzieć prawdę 
natychmiasti 

— Otóż właśnie! Bądź troche cier- 
pliwszy! Wpierw posadź mnie do auta. 
Bo nic nie powiem. Możesz zabić mnie, 
rzucić tutaj — to iuż twoja rzecz. Ale 
sam ma tem gorzej wyjdziesz, bo nic 
na mnie nie wymusisz! 

Przez chwilę wrogowie patrzyli na 
siebie w milczeniu. Hogan nawpół le- 
żał na ziemi, Trent stał z rewolwerem 
w ręku. 

— Spryciarz z ciebie, bratku! — 
mruknął wreszcie, — Wiem ja dobrze, 
że nie masz pojęcia 0 niczem, ale my- 
ślisz, że ja dam się nabrać i uratuję 
ciebie! Gdybyś mógł wyrwać mi rewol 

wierzysz", „Po nieszporach przy niedzieli*, „Modlitwa w kościołku* r wiele innych pieśni w wykonaniu znanych 
artystów i chóru opery warszawskiej. W rolach głównych. Zerlka Szymańska, Harry Cart, Zofja Lindorfów- 
na, M. Palewicz. Początek seansów o godz. 5, w niedziele i święta o 4 pp. Ceny zwykłe — od 50 gr. 

Ekspedjentka 
z długoletnią praktyką 
masarską i piekarską 
poszukuje pracy, wia- 

RUSSIAN 

NOSMETYK į 

domošč w admiuisira- 

GABINET. 1.Sor>-. 
RACJORALNĘJ 21 

KOSMETYKI Lektorka 
LĘCZKICZĘJ języka angielskiego 

8 ILNO, MICKIEWI przy uniwersytecieUŚB 
CZA $1 & 4. udziela lekcji įęzyka 

B kobiecą angielskiego. Dąbrow- 
Ursd konserwa- skiego 12 m. 3. 

i 3 as dosko- 7 i 
zali, edświeża, RsaWA 
jej skazy i braki. Masaż egarm strz 
twarzy i ciała (panie, A. RYDLEWSKI 
Szisczne opalanie cery) A » przeprowadził się z ul. 
Wypadanie włesów Wileńskiej 16 na ulicę łapież. Najnowsze zde- Wileńską 29 i przyj» 
bycze ggg racja- muje jak dotąd wszel- 

nalne| > ; 
Codziennie od g. 10—8, pora Pojęcia 

/ 
w. Z. P. 48. nych i starożytnych. 

    

Zakład Krawiecki 
daimsk 

  

irzęsy 
TANIO Brwil S A. Wiszniewski 

le przyciemnia henną 

ireguluje. Magnillage. przyjmuje zamówienia 
Zamkowa 20a 

Gabinet . 
Kosmetyki Cediń 
Leczniczej 

I. Hryniewiczewej. 
ul. WIELKA X 18 m3. 

z własnych i pawie- 
rzenych materjałów. 

    

Pianina i 
fortepiany 

  

  

   
Przyj.w g. 10-11 4-7 5, wynajęcia, Portowa 

. Z. P. Je 28, 19—6, : 

E Fortepjan 
tirmy Genstch 

sprzedaje się za 300 
złotych. Zakretowa 50 
m. 2. 

  

  

a mini oris Poszukuję я 
o wynajęcia uże 

Bin rókoje ze wspól- fortepianu 
ną kuchnią można po-lub pianina do wyna- 
jedyńczo.  Witoldowa jęcia. Zgłoszenia do 
7 — 1. administracji „Słowa* 
— dia C. M. 

Mieszkanie Gre kapelusze 
2 pokoje duże, jeden męskie i zużyte 
mały z kuchnia, ogród- krawaty przerabiamy 
kiem z wszelkiemi wy-na zupełnie mowe. — 
godami. Zaułek Mont- Warszawa, firma S. 
wiłłowski 11. Keller, Nowy Świat 37. 

Przysyłajcie pocztą. — 

1 lub 2 pokoje Odsyłamy za zalicze- 
do wynajęcia. Plac IKa- em. 
tedralny, Arsenalska 4, 

    

  

  

  

  

BŚ u. «x  URMSJM 
Z powodu rychłego 

Pokój oleżdą sprzedam b. 

do wynajęcia dla kul-tanio: oryg. stojącą 

turalnej osoby. Daj a po 
rowskiego 12 m. 3. sd ściełiea : Ыкеііщше, 

kapy, serwety, kołdry, 

2 uczenice trnki, ióżko, kozetkę, 
inteligentne z dobrej Wieszadło, fustro małe 

i iz „stoło- rodziny przyjmę nai Stolik, serwiz „st 

mieszkanie z utrzyma- A. repens 2 = 

Pan PEM ELIA). MME 
wicza 42 m. 9. 

  

na i wrócił za chwilę z grubym sznu- 
rem w ręku. Grożąc rewolwerem, zwią 
zał mordercę mocno i przycisnąwszy 
go do drzewa, przywiązał go do pnia. 

— Poczekasz tutaj, ja pójdę do 
córka. jeśli znajdę jakiekolwiek ślady 
pobytu jej tam, przyjmę twoje warun- 
ki. Ale biada ci, jeżeli to kłamstwo! 

— Zajdž do jadalnego, — mruknął 
Hogan, — pierwsze drzwi na prawo w 
korytarzu. 

Trent był wyraźnie zdziwiony i 
wzruszony W słowach mordercy 
dźwięczała prawda. Wbiegł do domu, 
odnalazł pokój, w którym Moncrossen 
rozmawiał z Jenny i obejrzał się woko- 
ło. 

Nigdzie nie było nic takiego, coby 
świadczyło o pobycie Jenny w tym 

pokoju. Może to nie był ten pokój, © 
którym mówił Hogan? Na stole leżał 
jakiś papier. Trent poznał dobrze zna- 
ny mu charakter pisma. 

okrzyk Wyrwał się mu mimowoli 
zdumienia: 

„Ja, niżej podpisany, Albert 
Moncrossen, rodem z Cansas 
City S. Z. oświadczam uroczy- 
ście, że zbrodnia, popełniona.." 

Trent czytał, nie rozumiejąc, co ta 
znaczy, skończył i znów przeczytał po 
raz drugi... Była ta „spowiedź* Mon- 
crossena, którą zapomniał tu w pośpie- 
chu ucieczki i pogoni za Jenny. 
wer, zabiłbyś mnie na: miejscu. Głup- 
stwo, ja się nie dam nabrać! 

— Przysięgam ci, że to prawda, 
Trent. Mówię prawdę. Pomóż mi, a 
sam zobaczysz. Opowiem ci o córce ta 
kie rzeczy, że usta rozdziawisz. Ale 
pierwej wywieź mnie stąd... 

Trent uśmiechnął się: 
— Dobrze, pomyślę o tem. 

BEC N:) 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Drukarnia Wydawnictwa „Słowo Zamkowa 2. 

    

Redaktor w. z. Witold Tatarzypsti. 
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