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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul Ratuszowa — Księgarnia Įažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch'. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkotneX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazutowe, ui; 5 Maja 8. 

WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewr:ea 21, F. jJuczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 

BIENIAKONIE — Bufet Kołejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T.wa „Ruch**. 
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entywa Irwelny i jūly na lm Przyjazd Lavala i Brianda do Berlina 
Już od szeregi lat we wszystkich 

niemal państwach zachodniej, i cent- 

ralnej Europy obserwować możemy 

ciekawe zjawiska nawrotu do Inu, bądź 

skutkiem starań za'nteresowanych рго- 

ducentów i przemysłowców lnianych, 

bądź bezpośrednio z inicjatywy rzą- 

"dów tych państw.. 

Gdy komitet oprouy przemysłu 

lnianego w Belgii zwrócił się do mi- 

nisterstwa obrony krajowej z prośbą o 

poparcie przemysłu lnianego, generał 

Moulien oświadczyt: „postulaty pa- 
nów są uprzedzóne — zaniechanie Inu 

od czasu wojny było tylko chwilowe". 

Obecnie Belgja już dużą część zapo- 

trzebowania armji pokrywa wyrobami 

Inianerni, — na kolejach zaś przerwy 

„ pod tym względen nawet i nie było. 

Obok Belgji największe zrozumie- 

nie potrzeby ochs»nv krajowej produk- 

cji Inu, wykazuje F'ancja, która w o- 

bronie przed dur:picyiem sowieckim 

w sposób stanowczy  przeciwstawiła 

się załlewowi wyrcbów Inianych z Ro- 

sji, a jednocześnie w drodze dekretu 

zagwarantowała spożycie przez insty- 

tucje rządowe i samorządowe conaj- 

mniej połowy wtók .a lnianego, predu- 

k wanego na krajowych plantacjach 

francuskich. 

Państwa butvckie zwłaszcza Łot- 

we, opierają byt swegc rolnictwa na » 

Iniarstwie, którez » ochrona jest przed- 

miotem nieustannych zabiegów. Rów- 

ież Niemcy zaęy się poważnie wpro- 

wadzeniem uży satności płótna Inianc- 

ge w wojsku, iastytuicjach społcczrych: 

iw życiu domo vem. Nawet Szwajca- 

ria, która nie posiada ani jednego hek- 

ts*ą pod uprawą Inu, a więc prz.dzę 
sprowadza z zigranicy, wybudcwala 

szereg tkalni, wyrabiających płótno 

Iniane, ponieważ płótno to, jakkolwiek 
droższe od inavch wyrobów, prześci- 
ga je pod wzźwsde:n trwałości i prak- 
tycznego użyt: '. 

Zdawałoby «. że 'v Pelsce która 
pod względem areału gruntów pod 

trem zajmuje «lrugie, po Rosji, miej- 

sce w Europie,.—sprawa Iniarska po- 
winna byłaby byc przedewszystkem u- 
regulowana. Wa:uuki tu jednak ułoży- 
ły się nieco inaczej, odsuwając na 

plan dalszy dążenia do uniezależnie- 
nia się od surowców i wyrobów — о- 
cych. Przed kilku laty nie mieliśmy 
nawet należytego pojęcia © tem, jaką 
wartość stanowią nasze plantacje !nu. 
Nasza statystyka urzędowa w roku 
1927 szacowała Obszar pod Inem w 
województwie wileńskiem na 13 tysię- 
cy ha, wówczas gdy w rzeczywistości 
było trzykrotnie więcej. A naigorszą 

okolicznością była to, że główne oh- 
szary pod lnem położone były w pół- 

nocno-wschodnich województwach, a 

więc na terenie, nie wchodzącym w or- 
biłę szczególnego zainteresowania po- 
lityki gospodarczej. * 

Gdy przed laty, zagranica płaciła” 
za len dobre ceny, nie zastanawiali-“ 
śmy Się wogóle nad sprawą Iniarską, 
nie uświadamialiśmy kónieczności na- 

stawienia polityki państwowej w kie- 
runku ochrony Iniarstwa, dającego tak 

poważne zyski dla państwa i producen 

ta, nie zwracaliśmy uwagi na poczy- 

nania innych krajów. „Nasze zaślepie- 

nie eksportowe, powiada generał Że- 

ligowski, było tak wielkie, że jedyną 
fabrykę Iniarską Żyrardów  sprzedali- 
śmy w roku 19232 cudzoziemcom bez 
żadnych zastrzeżeń co do wyrobów z 

własnych surowców, a rezultat był ten, 
że nowi gospodarze przerobili tę potęż 
ną fabrykę na bawełnę i działając rę- 
ka w rękę z innemi fabrykami baweł- 

nianem, zaleli perkalikami całą  Pol- 
skę, przerabiając jednocześnie na nie- 

znacznej ilości wrzecion Iniarskich len 

sprowadzany z Rosji““. 
Beztroska pod rozważanym wzglę- 

dem musiała wkrótce ustąpić miejsce 

bezradności. Dumping sowiecki prze- 

kreślił rentowność uprawy lnu na za- 

granicę. Rynek wewnętrzny pozosta! 

niedostępny, będąc we władzy baweł- 

ny i juty, 

Pod znakiem tej bezradności żyje- 

my odtąd stale. Ochrony Iniarstwa kra- 

'jowego w dalszym ciągu niema. Ty- 
siące producentów rolnych z Wileń- 

szczyzny emigrują do Łotwy, by zaro- 

bić na kawał chleba na konkurencyj- 

nych plantacjach Inu. W roku 1928 — 

29 powierzchnia pod uprawą Inu w wo 

jewództwie wileńskiem zmniejszyła się 

w porównaniu do roku poprzedniego 

о 8 procent., w roku 1929 — 1930 

o 12,6 proc. Według prowizorycznyck 

obliczeń obszar pod lnem w roku 

1930 — 31 jest mniejszy o 15 proc., 

niż w roku 1929 — 30, Maluczko, — 

a ucieknie od nas jedyna roślina prze- 

mysłowa, stanowiąca dotąd w północ- 

no-wschodniej dzielnicy podstawę by- 

tu 95 proc. ludności rolniczej. 

Stale powtarzaliśmy na tem miej- 
scu, że pozostawać będzieniy bezradni 

wobec bawełny, juty i innych obcvch 

surowców i wyrobów, zabijających 

krajową produkcję Inu, tik długo, jak 

długo nie nastąpi zwrot w naszej po- 
lityce rządowej wobec zagadnienia 

Iniarskiego. 

Zdaje się, że zwrot taki zaczyna 

'już powoli zarysowywać się. Nie pozo- 
'stały bez echa wytrwałe, od kilku lat, 

starania zrzeszeń producentów lnu, z 

Towarzystwem Lui skiem w Wilnie 
na czele, dalej orgarizecy: rolniczych, 

instytucyj, popieraią ych przemysł lu- 

dowy,w reszcie władz miejscowych. 

Starania te znalazły należyte zrozumie 

nie wśród posłów i se..aterów BB. Na 

warsztacie pracy rady ministrów i po- 

szczególnych ministerstw znalazły się 

wreszcie sprawy ustanowienia uła im- 

portowego od baw :łay, „tv, manilj, 

oraz włókna i nasiesia lnianego, obró- 

cenia części wpływów z tych ceł o- 

chronnych na stwoczenie funduszu dla 

popierania rozwoju przędzalnictwa i 

premjowania k'a wego zużycia tkanin 

lnianych, dalei — wprowaczenie ulg 

podatkowych dla Iniarskiego przemy- 

stu przędzalniczo - tkackiego, przyczy- 

nienia się instytucyj rządowych i sa- 

morźąądowych do zwiększenia poiem- 

ności rynku wewnętrznego przez zwię- 

kszone zastosowanie w wojsku, na ko- 

lejach, szpitałach i innych zakładach 

użycia wyrobów lnianych. 

Zapowiedź takiego zwrotu z poli - 

tyce gospodarczej rządu  wyczulišmy 

przed dwoma tygodniami w przemó- 
wieniu przedstawiciela rządu na zje- 

"ździe Iniarskim w Głębokiem. W prze 

świadczeniu wkroczenia przez rząd na 

drogę ochrony Iniarstwa utwierdza nas 

to, że od tygodnia jesteśmy świadkami 

-zaciekłych ataków pewnej części pra- 

sy na len. 

Pierwszy wypad uczyniła łódzka 

„Prawda', wsparta niezwłocznie przez 

kilka dzienników warszawskich 

wszystko w związku z projektem wpro 

wadzenia cta na bawełnę i jutę. Prasa 

reprezentująca interesy przemysłu ba- 

wełnianego stara się zbagatelizować 

zagadnienie Iniarskie, twierdząc, że 

myśl ochrony lnu powstała jedynie w 

wyniku dążeń powiększenia źródeł do- 

chodu nielicznej ludności  kresowej, 

nadomiar tezo białoruskiej i więk- 

szego znaczenia państwowego nie po- 

siada, z drugiej strony natomiast prze 
strzega przed dawaniem posłuchu po- 

stulatom Iniarskim, jako „„niebezpiecz- 
nej zabawie”, godzącej w byt pań- 

stwa. 2 

Do tej ofenzywy bawełny i juty 

na len wrócimy w następnym artyku- 

le. Z. Harski. 

  

BERLIN. PAT. — Wskutek przyja 
zdu francuskich mężów stanu, cały ruch 
na dworcu centralnym  Friedrichstras- 
se uległ zmianie. Dworzec otoczono 
kilkoma rzędami kordonów policyjnych, 
Wysiadających ministrów francuskich 
powitali krótko kanclerz Bruening i mi 
nister Curtius. Samochody gości fran- 
cuskich przyjechały następnie do ho- 

telu „Adlon* pod ochroną samocho- 
dów pogotowia policyjnego i oddzia- 
łów policji konnej przez prawie puste 
ulice. jezdnie odgrodzone były od cho- 
dników sznurami i kordonem policji. 
Przed hotelem „Adłon* zebrał się po 
przyjeźdze ministrów tłum, złożony z 
około tysiąca ludzi. Z poza szpalerów 
policyjnych przez długi czas żywo wi- 
tano Brianda i Lavala, wznosząc okrzy 

Nad czem debatowano w Berlinie 
BERLIN. PAT. — We wczorajszych 

rozmowach pomiędzy ministrami fran- 
cuskimi i niemieckimi rozpatrzono prze 
dewszystkiem sprawy czterech gałęzi 
przemysłu, a mianowicie węglowego, 
żalezanego, elektrycznego i chemiczne 
go. Rezultatem rozmów, według komu- 
nikatu półurzędowego, jest zasadnicza 
zgoda na utworzenie francusko - nie- 
mieckiego komitetu doradczego przed- 
stawicieli przemysłu. Zadaniem komi- 
tetui jest wynajdywanie środków i dróg 
umożliwiających polepszenie stosun- 

EA pomiędzy obu pań- 

Punktem ciężkości wczorajszych 
spotkań była przeszło godziana roz- 
mowa między premjerem Lavalem a 

kanclerzem Brueningiem bezpośrednio 
po śniadaniu u Curtiusa. 

BERLIN. PAT. — Według informa 
cyj prasy, niedziełne rozmowy mini- 
strów francuskich i niemieckich nie 0- 
graniczały się wyłącznie do wyznacze- 
mia komisii gospodarczej oraz podko- 
misyj. Obzadowano podobno również 
nad zagadnieniami natury. politycznej. 
Poruszone miały być między innemi 
kwestje reparacyjne. oraz. . ewentualne 
przedłużenie terminu niespłacania dłu- 
gow wojennych. Miała być omawiana 
również kwestja udzielenia Niemcom 
dredytów oraz sprawa zamiany kredy- 
tu krótkoterminowego na diugotermino 

Wizyta u prezydenta Hindenburga 
BERLIN. PAT. — Premjer francu- 

ski Laval i minister Briand złożyli w 
poniedziałek rano wizytę prezydento- 

wi Rzeszy Hindenburgowi, który przy- 
iął gości franciskich w swym ie 

pracy. 

uuu ——— 

Niemiecko-sowiecko- 
WYJAZD POSŁA 

KOWNO. PAT. — Poseł niemiecki 

w Kownie Morath wyjechał do Moskwy 

W Kownie kursują pogłoski, że wyjazd 

litewskie zbliżenie? 
MORATHA DO MOSKWY 

posła niemieckiego do Rosji pozostaje 

w związku z polityką zbliżenia niemie- 

cko-rosyjsko-litewskiego. 

Rada Ministrów zadecyduje o losach 
` grobów królewskich 
W związku z odkryciem w Bazylice 

Wileńskiej krypty, zawierającej zwłoki 

króla Aleksandra Jagellończyka, królo- 
wej Elżbiety Rakuszanki i królowej Bar 

bary Radziwiłłówny, oraz puszki z ser- 

cem i wnętrznościami króla Władysła- 
wa IV w kaplicy św. Kazimierza, wo- 

jewoda Beczkowicz przedstawi rządo- 

wi stan sprawy. ? 

W najbliższym czasie rząd, zgod- 

nie z wnioskiem ministra W. R. i O. P. 
powežmie uchwałę, zmierzającą do ob- 

jęcia przez rząd całkowitej pieczy nad 

szczątkami  królewskiemi, ich godnem 
zachowaniem i umieszczeniem. Jak się 

dowiadujemy, rząd wyznaczy osoby, 
którym powierzone będzie zrealizowa- 

nie uchwały Rady Ministrów, w ści- 
słym kontakcie z obywatelskim Komi- 
tetem Ratowania Bazyliki Wileńskiej. 

Posiedzenie Komitetu Ratowania Bazyliki 
W dniu 28 bm. pod przewodnictwem bi- 

skupa Michalkiewicza odbyło się posiedzenie 
zarządu Komitetu Ratowania Bazyliki Wileń- 

skiej, na którem omówiono program dal- 
szych robót ratowniczych, oraz badań nau- 

kowych w podziemiach Katedry. 

  

Komitet podaje do wiadomości że ofła- 
ry na Bazylikę oprócz Komunalnej Kasy 
Oszczędności w Wilnie i Wileńskiego Pry- 
watnego Banku Handlowego, przyjmują rów 
nież Bank Związku Spółek Zarobkowych 0- 
raz Bank Towarzystw Spółdzielczych w W: 

nie. + 

DESI 

ki w języku francuskim i niemieckim. 
Kancierz Bruening podczas bankie- 

tu, wydanego na cześć francuskich go- 
ści, wygłosił toast, w którym, zwraca- 
jąc się do nich, powiedział m. in.: 

„W panu, panie premjerze, witam 
szefa rządu francuskiego, który potrafił 
zdebyć sobie wielki szacunek i poważa 
nie wśród narodów Europy i świata. W 
panu, panie ministrze Briand, widzę 
doświadczonego nięża stanu. Znaczenie 
niemiecko - francuskich stosunków dla 
losów głównych narodów nie wymaga 
dalszego uzasadnienia". 

Premjer Laval, odpowiadając na 
przemówienie kanclerza Brueninga, w, 
toaście swym oświadczył: 

„Możecie państwo być przekonani, 
że jesteśmy głęboko przeświadczeni © 
ważności naszego pobytu w Berlinie. 
Obecnie chcemy w Berlinie nawiązać 
nici, zadzierzgnięte w Paryżu i Londy- 
nie“. 

Następnie premjer Laval przyjął 
przedstawicieli prasy w gmachu amba- 
sady francuskiej, którym oświadczył, 
co następuje: „Wizyta nasza w Berli- 
nie winna stanowić ważną datę w dzie 
jach stosunków francusko-niemieckich. 
Rozmowy w Paryżu i Londynie byty 
przygrywką do rozmów które teraz po 
winny przybrać uchwytną formę. Za- 
proponowałem rządowi niemieckiemu 
pewną metodę: chcemy wspólnie wy- 
tworzyć narzędzie w postaci komitetu 
niemiecko - francuskiego, umożliwiają- 
cego badanie wszełkich zagadnień go- 
spodarczych, interesujących oba na- 
sze narody. Nasze spotkanie w Berlinie 
z panami, kanclerzem Brueningiem i 
ministrem spraw zragranicznych Cur- 
tiusem oraz narodem niemieckim ma 
wielkić znaczenie, Świat jest niespo- 
wojny — wybuchł niebywały kryzys 
gospodarczy. Musimy więć dojść wresz 
cie do porozumienia, gdyż dopiero ono 
może nam przynieść uzdrowienie. 
  

  

We wczorajszem „ABC znajdujemy no- 

tatkę iż rząd wniósł projekt, aby z dóbr 

skonfiskowanych w powstaniach oddawać 
potomkom powstańców tylko 180 hekt., za 
resztę nie wypłacając żadnego odszkodowania. 
Informacja głósi nawet nie „potomkom po- 
wstańców" lecz małżonce powstańca lub je- 

go dzieciom, wyłączając jakgdyby dalszych 

potomków. Wszystko to wygląda na jakieś 
bałamuctwo, W sprawach tych pozapadały 
wyroki Sądu Najwyższego i wiełe dóbr jest 
już restytuowanych Rząd nasz był zawsze 
przeciwnikiem _ rozszerzania nadmiernych 
kompetencyj Sejmu, a teraz miałby propo- 
nować, aby Sejm odwoływał i zmieniał wy- 
roki sądu, Wreszcie rząd, w którym zasiada 

tyle żołnierzy, nie zęchce chyba się plamić 
konfiskatą dóbr swoich kombatantów ofice- 
rów i żołnierzy 1831 i 1863 r. 

Audiatur et altera pars 
Natychmiast po otrzymaniu wiado- 

mości o śmierci $. p. Aleksandra 
Skrzyńskiego zamieściliśmy artykuł, 
schylając czoło przed zdolnościami i | 
zasługami zmarłego. Teraz chcielibyś- 
my powtórzyć w kilku słowach co pi- 
szą inni o wybitnym zmarłym. 

Najserdeczniej ujął syłwetę byłego 
premjera p. Konstanty Srokowski w 
„Kurjerku Codziennym*.  Feljeton p. 
Srokowskiego przypomina nam dwa 
mało znane szczegóły: Pierwszy, że hr. 
Skrzyński, którego wielka wojna zasta- 
ła jako sekretarza legacyjnego, a więc 
nie obciążońego obowiązkiem służby 
wojskowej, natychmiast sam zgłosił się 
na ochotnika do wojska austrjackiego. 
Szczegół ten raz jeszcze świadczy © 
odwadze osobistej zmarłego dyploma- 

Szczegół drugi to ten, że. premjer 
Bartel, tworząc swój pierwszy rząd po 
zamachu majowym ofiarowywał mu te- 
kę ministra spr. zagranicznych. Hr. 
Skrzyński odmówił i p. Srokowski mo- 
tywuje nawet tą jego odmowę, ale 
pozwalamy sobie wątpić, czy zupełnie 
ściśle. 

Najbliższy politycznie _ zmarłemu 
organ polityczny „Czas* krakowski 
zakańcza swój o nim artykuł wstępny 
słusznemi i prawdziwemi słowy: 

Przynosił on chlubę starej,  wytrawnej kulturze politycznej Krakowa, aa Go 
z boleścią serca. Śmierć jego, tak tragiczna, tak nieszczęsna, każe zapomnieć o wszelkich 
możliwych: zarzutach, jakie Jego polityce i 
Jego osobistości stawiano, a pamięć jego 
otacza w oczach całego społeczeństwa aureo- В wielkich zasług. Niechaj odpoczywa w spokoju jako jeden z najbardziej  zasłużo- nych synów Ojczyzny naszego pokolenia. 

Szkoda tylko, że swój piękny arty- 
kuł „Czas“ niepotrzebnie SA ae 
sadą, pisząc o hr. Skrzyńskim, że był 
zasłużony w dziale naszej polityki anicz- nej jak mio 

aa jai 2 Polsce od czasu odzyskania 

Tego rodzaju przesady obniżat 
wagę słowa pogrzebowego. 3 Bliższą objektywizmu, jakkolwiek również pełna kurtuazji i 
nislawa Strońskiego > Kaas 
szawskiej”, który będąc przez cały czas działalności jego zaciętym: prze- 
ciwnikiem, na wieść o jego śmierci składa cześć należną jego pamięci. 

„Zaletą główną ś, p, Aleksandra Skrzyń- skiego była wielka fydość i bystrość umy- słu z zamiłowaniem @0' głębszego wnikania w spłoty spraw, tak znacznem, że nieraz dociekania myślowe i budowa, myślowa prze: słaniały mu nieco samą rzeczywistość. Łą- 
wł się z nią niepospolity dar słowa i pióra, 
w sz swoisty, że oparty nie na czególnie 
prostocie, lecz właśnie na bardzo wykwint- nem wykończeniu. Siłę zaś rozpędową jego 
usposobienia stanowił żar poż 
lub uczestnictwa w cianie 3 

Z czem wiązą się zawsze i możliwo- 

я ‚ ay uo spraw w dążeniu do urzeczywist- 
więc sobie przypuszczać, że ałbo „ABC” coś Imi 

przekręciło, albo zgoła całą informację ze- 

łgało. Oświetlaliśmy tą sprawę kilkakrotnie 
na naszych łamach, a zdaje się, że w najbłiż- 
szym czasie będziemy musieli znów do niej 
powrócić. Cat, 

  

jiwierdzonie zbrodniczego zamachu pod Łyntupani 
Dalszy ciąg akcji sabotażowej—0 krok od straszliwej katastrofy— 

Wyniki oględzin miejsca wypadku—Aresztowanie podejrzanych 
WILNO. Stoimy wobec nowego ak 

tu sabotażowego, który tym razem 
miał miejsce na terenie pow. święciań- 
skiego, tuż przed stacją Łyntupy. 

Jakieś tajemnicze, nieuchwytne rę- 
ce, systematycznie i w odpowiednich 
odstępach czasu powodują wypadki 
kolejowe na różnych odcinkach komuni 
kacyjnych województwa wileńskiego. 

Zbrodniarze, działając nadwyraz о- 
strożnie, po każdym akcie terroru, a by 
ło ich od wiosny kilka, zdołają zawsze 
ujść pościgu, pozostawiając jednak na 
miejscu przestępstwa wyraźne ślady i 
to jakgdyby w tym celu, żeby nie było 
wątpliwości co do przyczyn tych wy- 
padków. 

Ślady te jednak w niczem sprawców 
tych zamachów nie dekonspirowały. 

Powodując katastrofę pod Łyntupa- 
mi, sprawcy jej również zastosowali tą 
samą taktykę. 

Roztuźniająć szyny przez wyjęcie 
gwożdzi z podkładów, odrzucili je nie- 
daleko w zaroślach, gdzie też je odrazu 

i odnaleziono. 

Uwzględniając miejsce, gdzie ka- motywie i pierwszym wagonie bagažo- 
tastrofa się wydarzyła, nie trudno do- wym. 
myślić się, że chodziło tu © spowodo- 
wanie katastrofy o szerszych rozmia- 
rach. Wyjęcia gwoździ na przestrze- 
ni jednej szyny dokonano o niecałe 25 
kroków od mostu zwisającego nad kil- 
kumetrowym brzegiem przepływającej 
tam rzeczki. 

Zamachowcy liczyli, że pociąg prze 
jedzie miejsce, gdzie szyny są rozkrę- 
cone siłą impetu, a wykolei się dopie- 
ro na moście i w konsekwencji spadnie 
10 rzeki. 
Przypadek pokrzyżował plany zbrod 

niarzy, bowiem pociąg szedł z mini- 
malną szybkością, 15 kilometrów na 
godzinę, więc w chwili gdy maszyni- 
sta Tyszko Jan usłyszał, że lokomoty- 
wa wypadła z szyn i dotknęła pod- 
kładów pociąg momentalnie zatrzymał. 

Wypadek nie pociągnął za sobą po 
ważnych następstw, gdyż nikt z podróż 
nych nie poniósł szwanku, co zaś się 
tyczy taboru kolejowego, uszkodzenia 
ograniczają się do kilku wygięć w loko 

\ 

Władze policyjne, które przybyły 
na miejsce przestępstwa, po zorjento- 
waniu się w sytuacji odrazu powzięły 
podejrzenie co do przyczyn wykoleje- 
nia się pociągu. 

Naturalnie brano również pod uwa- 
gę nieszczęśliwy wypadek, spowodo- 
wany niedociągnięciami służby kolejo- 
wej, lecz już pierwsze oględziny oba- 
liły całkowicie tą hipotezę. 

Przyczyny katastrofy jeszcze bardzej 
staty się wyraźne, gdy odnaleziono gwo 
ździe i to w takiej odległości, że jest 
wykluczone, że uczynili to robotnicy 
kolejowi, którzy naprawiając tor mogli 
przez nieuwagę nie umocować go. 

Jeśliby tak było to gwoździe Ie- 
żałyby tuż przy torach, a nie gdzieś w 

zaroślach. : 
W Łyntupach bawią liczni przedsta 

wiciele władz sądowych i policyjnych, 
którzy starają się wykryć sprawców. 
Kilka osób aresztowano, lecz czy ma- 
ją one coś wspólnego z zamachem, 
najbliższa przyszłość okaże. 

Rysem niewątpliwie dodatni. a bardzo doniosłym polityki ś, p. Aleksandra Skrzyń- skiego było, (w Ślad toru, na który wszedł 
już tak wyraźnie Paderewski w r. 1919, a w r. 1921 p. Skirmunt, bardzo wybitne uwydat- a En p" 2 R pragnie poko- 

yłoży rę. lo żdego 
wzmocnieniu pokoju. o RA 

Hr. Skrzyński był przez endeków 
zwalczany. jego linja polityczna nie 
była jednak w swej istocie zbyt daleka 
od endeckiej linji politycznej. To, co 

pisze „Czas“, že Skrzyński zrozumiał 
że nie można polityki połskiej: : 

opierać na hipotezie ciągłej walki między | 
Niemcami a Francją, 

albo to, co pisze „Robotnik“, že 

wtedy, w „epoce Locarna* uważ; że 
zbliżenie franciisko -. niemieckie nie aoi być 
ziszczone bez Polski, bez zbliżenia 
niemieckiego; dzisiaj... jest trochę inaczej. 

niezupełnie historycznie jest ścisłe, a 
nawet powyżej zacytowane sformuło- 
wania nie były za czasów urzędowa- 
nia hr. Skrzyńskiego używane. 

Pisze takže „Robotnik“: 

Skrzyński należał do wyjątków niezmier- s. a. pośród arystokracji polskiej; 
ą wagę dziej jali- 

stycznego, rozumiał CNS, ZAWO 
starego ustroju i rozumiał, że niema już po- 
wrotu do sytuacji gospodarczej i społeczno- | 
politycznej z przed wojny. Z tego zrozumie- 

nia wyciągał wnioski praktyczne. Zapewne, 
popełniał takie czy inne błędy taktyczne. 
Wszyscy je popełniali, Ale był to człowiek 
nie na miarę przeciętna. 

. Zapewne był to człowiek nie na 
miarę przeciętny i człowiek dużych za- 
sług. Należy się prawdziwa cześć jego 
pamięci. g. m. 

4 

przyczyny zachwiania | 

   



2 SŁ O W O 

WIELKOŚĆ I UPADEK RUDOLFA GAJDY Porządek dzienny pierwszego posiedzenia 
B. szef sztabu skazany na 2 miesiące więzienia 

Uwaga opinji publicznej w  Pra- 
dze i Czechosłowacji wogóle skiero= 
wana była na osobę awanturniczego 
byłego generała i naczelnika czecho- 
słowackiego sztabu generalnego. Je- 
go afery, jakie miały miejsce w o- 
statnich czasach przypieczętowane zo- 
stały w tych dniach wyrokiem Najwyż- 
szego Sądu czechosłowackiego, który 
zatwierdził wyroki niższych instancyj. 
W konsekwencji tego były generał 

_ Rudolf Gajda, obecnie poseł do par- 
lamentu czechosłowackiego, stojący 
na czele ruchu faszystowskiego musi 
pójść na dwa miesięce do więzienia 
za pomoc przy drkonywaniu zbrod- 
niczego czynu. Oprócz tego pozba- 
wiony został prawa wyborczego i 
pensji: generalskiej, 

Taki finał karjery byłego generała, 
później polityka i posła niebvł spo- 
dziewany, chociaż znane były jego 
skłonności do awantur. Swą  karjerę 
Rudolf Gajda rozpoczął w czasie woj- 
ny, w czasie zamętu powszechnego i 
niepewności, kiedy uwzględniano 
przedewszystkiem odwagę i zręcz- 
ność, chociażby dyktowane były ja- 
kiemikolwiek pobudkami. Temi zale- 
tami właśnie on się odznaczał i dia- 
tego potrafił karjerę swą doprowa- 
dzić do zenitu. W Legjonach czecho- 
słowackich, które w czasie wojny 
formowały się w Rosji jako pierwsze 
wojsko czechosłowackie zdobył sto- 
pień generała. W jego działalności 
dopatrywać się należało ambicji oso- 
'bistej.. Po powrocie, dzięki bezsprzecz- 
nym jego zdolnościom i energji zo- 
stał zamianowany szefem stabu ge- 
neralnego. Ale jego ambicja prawdo- 
podob'ie sięgała wyżej. 

„Į Wkrėtce potem społeczeństwo 
 czechosł wackie przekonało się o 

tych jego aspiracjach. Wybuchły naj- 
rozmaitsze afery, w których Gajda 
grał główną rolę, lub był ich inspira- 
torem. W następstwie tego wytoczo= 
no mu dochodzenia dyscyplinarne 
przez komisję dyscyplinarną minister- 
stwa obrony narodowej. R. Gajda w 
owym czasie już organizował ruch 
faszystowski i pomimo, że ruch ten 
nie znajdował sympatji w społeczeń- 
stwie, Gajda nie ukrywał się ze swe- 
mi zamiarami zaprowadzenia dyktatu- 
ry. Opinja publiczna nie traktowała 
tych planów powniaże, będąc przeko- 
nany, że akcja w tym kierunku już 
zgóry skazana jest na niepowodzenie. 
Wogóle plany to były fantastyczne. 
Ale opinja wzburzona została prze- 
cież, kiedy dokonano czynu, ktorego 
inicjatorem był Gajda. 

Członek komisj: dyscyplinarnej mi- 
nisterstwa obrony narodowej, który 
prowadził dochodzenia w sprawie po- 
przednich przewinień Gajdy, radca mi- 
nisterjalny dr. Vorel został w roku 
1929 napadnięty w swej willi przez 
kilku młodych ludzi, którzy z rewol- 
werami w ręku domagali się od niego 

_" wydania aktów komisji dyscyplinarnej, 
dotyczących sprawy Gajdy. Później 
stwierdzono, że Gajda dawał pienią- 
dze owym młodzieńcom na ucieczkę 
za granicę. Sprawcy napadu zostali 

_ aresztowani i skazani za napad rabun- 
kowy. >ledztwo wykazało, że Gajda 
o przygotowaniach napadu wiedział i 

' złoczyńcom ułatwiał ucieczkę, wobec 
czego skazano go bezwarunkowo na 
dwa miesiące ciężkiego więzienia. Pra- 
wa wyborczego jednakowoż nie został 
pozbawiony, ponieważ sąd doszedł do 

_" przekonania, że Gajda nie dopuścił 

    

    

   

   

     

   
   

    

    

   
    

   

   

  

     
   

   

   
   

    
    

    

  

Traktory szwedzkie 
„MUNKTELLS“ 

na ropę naftową. 

' Najtrwalsze, najprostsze i najtańsze w 

i užyciu 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
„„Wlino, Zawalna 11-a.       

ALMAE 
; Gry przekroczycie próg wileńskiej 

_' Almae Matriss wy, nowi obywatele 
b Rzeczypospolitej Akademickiej, sięg- 

_ nijcie myślą wstecz i ogarnijcie wdzię- 
‚ схпет wspomnieniem całą  dostojną 

| przeszłość świetnej Wszechnicy Bato- 
- rowej!.. 

Ё Niech przed naszemi oczami prze- 
|  suną się dzieje Twierdzy  Niezłomnej, 
‚° miech zarysują się wyraźiście postacie 

znakomitych profesorów i uczniów i 
niech sie zatrzyma wasza pamięć nad 
okrese m nasmutniejszym, gdy przed 
wiekiem brutalnie gaszono święty. 0- 
gień wiedzy i zapału... 

Zdajecie sobie sprawę z jasnego 
_' czynu filomatów i filaretów; nie zaw- 
_ sze jednak pamiętacie o walkach, po- 

niewierce i męce serdecznej, które by- 
ły udziałem  pofilareckiego pokolenia 

_ studentów wileńskich. 
Proces filaretów  zakreślił granicę 

' pewnego etapu w dziejach Uniweisy- 
° etu. Po nim rozpoczęło si2 życie in- 

ne. Zmielił się skład protzsurów, zmie- 
" niła się administracja. a więc zapano- 
| wały inne stosunki. 
|. Główną nowością ówczesnych sto- 
iš sunków było wprowadzenie unrwersy- 

 teckiej policji, ma4cc, za zadanie gor- 
" liwą „opiekę* nad młodzieżą akademi- 

cką, na którą krzywo» spoglądał rząd 
" rosyjski, wyolbrzyniający na swoją 

miekorzyść znaczenie ruchu idecwego 
: 

ч 

у 
ы 

się wspomnianego czynu z pobudek 
nizkich. Gajda wyroku nie przyjął, 
nie godząc się z postanowieniem bez- 
warunkowošci kary. Odwołał się rów- 
nież prokurator, który domagał się 
uznania, że Gajda popełnił czyn z po- 
budek nizkich. Sprawa przeszła przez 
różne instancje i dopiero Najwyższy 
Sąd ostatecznie sprawę rozstrzygnął, 
po dłuższych rozwazaniach. 

W międżyczasie komisja dyscypli- 
narna ministerstwa obrony najodowej 
wydała orzeczenie, mocą, którego Gaj- 
da został zdegradowany ze stopnia 
generała na szeregowca za naruszenie 
subordynacji i zachowanie się nie - 
cujące z godnością generała, a równo- 
cześnie obniżono [mu pobory, jakie 
otrzymywał jako były generał. Następ 
nie Gajda wziął udział w życiu poli- 
tycznem i połączywszy się z byłym 
ministrem obrony narodowej Jerzym 
Strzibrnym uzyskał mandat do sejmu. 
Z posłem Strzibrnym łączyły go wspól- 
ne plany awanturnicze. Wkrótce po 
wyborach jednakowoż się rozeszli. 

W tych dniach dopiero Najwyższy 
sąd wydał ostateczny wyrok bezape- 
lacyjny. Poseł Gajda musi pójść na 
dwa miesiące do więzienia. Najwyższy 
sąd również uznał, że Gajda działał 
z pobudek nizkich i dlatego pozba- 
wiono go równiaż prawa wyborczego. 
W konsekwencji tego Gajda pozba- 
wiony zostanie również mandatu po- 
selskiego i nie może również kandy- 
dować do gminy praskiej. Zarazem 
skreślono jego pobory, jakie dotych- 
czas otrzymywał. 

Akcja Rudolfa Gajdy, który przy 
pomocy garstki faszystów chciał do- 
konać zamachu w zupełności się nie- 
powiodła. 

  

4i0z grosz na,ł'undusz Poiskiegu 

Szkołnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcno- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

KTO WYGRAŁ? 
23 Loterja Państwowa 
V-ta klasa 14 dzień ciągnienia 

100,000 zł. na n-r: 103756 
20,000 zł na n ry: 51174 127620 
15,00) zł, na n-ry: 121012 131743 
10,000 zł. na n ry: 9204 12432 
5.000 zł. na n-ry: 100994 131645 
3,000 zł. na'n-ry: 8599 62832 91429 

161108 171995 
02,000 zł. na n-ry: 47041 61084 91784 

92431 95579 97315 100240 120289 122834 
138004 156685 174016 

1,000 z:, ns n ry: 795 1445 5194 101104 
18782 43618 56072 56371 58459 60612 69564 
78650 80908 8612: 9 248 92872 104041 111396 
112616 113329 120189 124167 177008 143993 
168351 176218 188466 191567 199324 200181 
205798 208539 

500 zł na n-ry: 1263 1434 55238121 8983 
11150 11528 12652 13070 13471 13852 15792 
16302 17616 19925 18773 19925 20198 29129 
29159 22963 24071 27997 3:8 1 32162 32875 
32952 34056 35198 38875 44286 45232 49906 
50106 50300 50478 52750 56483 62674 
64203 64280 6580! 69178 69994 70089 70310 
72362 72474 73164 73451 80170 8)198 84146 
85124 80837 82608 840A4 8503! 89043 90036 
9 056 91106 91835 92173 92614 93454 94288 
98720 98897 99119 09474 101783 -102282 
102708 '0 838 102267 106410 106626 107258 
108470 1085 7 109601 109773 114253 115772 
116073 117122 117430 117445 117874 119700 
121030 127539 122749 123279 121853 124387 
128055 128404 129573 139288 133870 136562 
138582 138752 139924 140391 141053 141645 
144603 145553 148279 149358 150566 152527 
153710 156409 158023 160347 162211 163421 
16:697 164226 164454 165893 166131 166853 
167360 167398 168693 176148 176695 178953 
178981 179253 182021 183142 184473 186708 
188126 191391 191911 192335 193910 194122 
197298 197306 198543 198807 207003 202635 
203260 201895 205 81 205846 205875 207229 
208710 209094 210000. 

WARSZAWA. PAT. — 28 bm. w 
15 dniu ciągnienia 5 klasy 23 Loterji 
Państwowej 'główniejsze wygrane pa- 
dły na nast. numery: 

Po 5 tysięcy zł. 34.824, 45.560, 
96.677, 158.006 i 187.022, po 3 tysią- 
ce zł —28.001, 33.636, 55.313, 120.226 
i 124.130. 

  

  

__ GDY PRZEKROCZYCIE PRÓG WILEŃSKIEI 
MATRIS... 
wśród studentów Policja ta pilnowała 
studentów nietylko na gruncie uniwer 
syteckim, lecz i poza uniwersytetem, 
przyczem tak zwani bedele składali 
inspektorowi policji szczegółowe  ra- 
porty, dotyczące każdego kroku pilnie 
obserwowanych studentów. 

Za najmniejsze przewinienie kara- 
no bez litości. W roku akademickim 
1827 — 28 wydalono z uniwersytetu 
przeszło stu studentów, jednego za to, 
że nie zdjął czapki przed  bedelem, 
dwóch — za pisanie na ławkach. Gdy 
jeden ze studentów, medyk, nazwi- 
skiem Starowiej, pokłócił się z bede- 
lem, wymierzono mu jeszcze. potwor- 
niejszą karę: oćwiczono rózgami w 
policji uniwersyteckiej. Karę cielesną 
wprowadził Nowosilcow na podstawie 
specjałnego pełnomocnictwa, udzielone 
go mu przez cara Mikołaja I oraz 
przez Wielkiego Księcia Konstantego. 

Hojnie aplikowany areszt wobec 
tych kar był tylko rozrywką. Jak po- 
twornie byli wówczas studenci ograni 
czani w swobodzie działania, wymow- 
nie nam świadczą przepisy, dotyczące 
zachowania się i obowiązków, druko- 
'wane na rocznych świadectwch o0so- 
bistych, Już punkt pierwszy brzmi zna 
cząco: „Szanować zwierzchność uni- 
wersytecką i wszelką krajową — z po- 
słuszeństwem'... Niełatwo wówczas by 
ło o taki szacunek! Punkty drugi i 

WARSZAWA. 28.9 (tel. wł.). — pracy w przemyśle, o uiszczaniu podat 
Na porządku dziennym posiedzenia Sej <ów w naturze, o opodatkowaniu wi- 
mu wyznaczonego, jak wiadomo, na na i miodu, o opodatkowaniu piwa 0- 
dzień l-go października, © godzinie 4 raz ustawa upoważniająca przedsię- 
popot., znajduje się między innemi: biorstwo państwowe „Poczta Polska, 
pierwsze czytanie projektu ustawy o Telegraf i Telefon" do zaciągnięcia dłu 
zmianie ustawy o państwowym podat- goterminowych pożyczek inwestycyj- 
ku dochodowym, w sprawie zmiany i nych i wreszcie projekt ustawy © bu- 
uzupełnienia niektórych postanowień © dowie kolei normalnej Kraków — Mie- 
czasie pracy młodocianych, 0 czasie chów. 

Sąd okręgowy odrzucił protest obrońców 
B. WIĘŹNIÓW BRZESKICH 

WARSZAWA, 28. 9 (tel. własny). 
Dziś na posiedzeniu tajnem rozpozna- 
wał Sąd Okręgowy w Warszawie sprze 
ciw obrońców 11 b. więźniów brze- 
skich przeciwko wyznaczeniu procesu 
w Warszawie. Protest ten opiera się 
na tem, że przestępstwo, o które są 0- 
skarżeni b. więźniowie brzescy, a mia- 

į 

nowicie przygotowywanie obalenia rzą 
du i Prezydenta, dokonane było w Kra 
kowie na kongresie „Centrolewu”, a za 
tem proces, zdaniem obrońców, powi- 
nien był być przeniesiony do Krako- 
ма, 

Sąd odrzucił protest obrony i wobec 
tego rozprawa przeciwko b. więźniom 
brzeskim odbędzie się w Warszawie. 

Skazanie członków U. O. W. 
SABOTAŻYŚCI UKRAIŃSCY 

LWÓW. PAT. — W sobotę zakoń- 
czyła się 4-dniowa rozprawa przeciw- 
ko członkom U.0.W. Sędziowie przy- 
sięgli potwierdzili pytania w odniesie- 
niu do oskarżonych Iwana Mykuły, Mi 
kołaja Lewickiego i Lubomirskiego- 
Lampiky, dotyczącą zbrodni zdrady 
grównej z par. 58 i podpalenia z para- 
grafu 67, co się zaś tyczy oskarżonego 
Dymitra Pieca potwierdzili pytanie, do 

Akcja pomecy 

PRZED SĄDEM LWOWSKIM 

tyczące zbrodni podpalenia, a co do o0- 
skarżonego Iwana Paleszyckiego i Pa- 
wła Lachmana — pytanie, dotyczące 
zbrodni zdrady głównej. Sąd wydał 
wyrok, skazujący Mykułę na 10 lat cięż 
kiego więzienia, Lewickiego na 8 lat, 
Łampikę na 6 lat oraz Pieca, Paleszyc- 
kiego i Łachmana — po 3 lata ciężkie 
go węzienia. Oskarżeni Kuchta i So- 
kił zostali uwolnieni od winy i kary. 

bezrobotnym 
PLENARNE ZEBRANIE NACZELNEGO KOMIETU 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 28 
września odbyło się w pałacu Prezy- 
jum Rady Ministrów pierwsze plenar 

ne zebranie Naczelnego Komitetu do 
Spraw Bezrobocia, W zebraniu wzięło 
udział prezydjum Naczelnego Komnte- 
tu, 70 członków Komitetu, zaproszo- 
nych z pośród przedstawicieli instytu- 
cyj samorządowych, związków i orga- 
nizacyj społecznych z terenu całego 
kraju, 12 delegatów  Ministerstw, oraz 
16 przedstawicieli komitetów woje- 
wódzkich. 

Wiceprezes dr. Jurkiewicz wygło- 
sił sprawozdanie z działalności prezy- 
djum i przedstawił opracowane przez 
prezydjum zasady udzielania pomocy 

. do Spraw Bezrobocia. 

bezrobotnym w okresie nadchodzącej 
zimy. 

Po zakończeniu plenarnego zebra- 
"ia odbyło się posiedzenie wydziału wy 
konawczego, na którem postanowiono 
powołać do życia sekcje: sekcję pracy 
pod przewodnictwem sen. Iwanowskie 
go, sekcję pomocy pod przew. dr. Jur- 
kiewicza oraz sekcję finansową pod 
przewodnictwem prezesa Klarnera. W 
en sposób zakończona została ostate- 
czna organizacja Naczelnego Komitetu 

Dalsze prace, 
które zmierzać będą do realizacji prac 
komitetu, odbywać się będą w sek- 
cjach, które zbiorą się jeszcze w cią- 
gu bieżącego tygodnia. 

Powódź w Małopolsce przemija 
KRAKÓW. (Pat). Na wszystkich 

dopływach Wisły i na samej Wiśle 

poniżej Krakowa stan wody obniżył 
się znacznie. W Ujściu Silnem pod 

Wisłą Wisła na 139 km groziła przer- 

waniem wału ochronnego na długości 
700 metrów. Obecnie niebezpieczeń- 

stwo przerwania wału minęło. Stan 

wody na wodowskazie w Żywcu wyka- 

zuje 35 cm. ponad stan normalny. Du- 
najec pod Nowym Sączem Od wczo- 
raj opadł. Stan wody obniżył się o 

dalsze 33 cm. Staa wody na Dunajcu 
na wodowskazie w Nowym Sączu wy- 

kazuje 230 cm., czyli 115 cm. ponad 
stan normalny. 

20 tysięcy dla powodzian 
WARSZAWA. (P.t) Bank Polski wyasy- 

gnował na ręce p. wojewody krakowskiego 
kwotę złotych 20 tysięcy na akcję ratowni- 
czą dla powodzian województwa krakowskiego. 

Powódź na Śląsku 
MORAWSKA OSTRAWA, PAT. — 

Wskutek długotrwałych deszczów, ja- 
kie spadły w ostatnich dniach, wylały 
wszystkie prawie rzeki na Śląsku i pół 
nocnych Morawach. Wielie szkód wy- 

  

rządziła Odra w okolicach Morawskiej 
Ostrawy, zalewając szereg osiedli i ko 
lonję robotniczą w Marjańskich Gó- 
rach. 

' 

Sprawcy zamachu na Węgrzech 
UCIEKLI SAMOLOTAMI DO ROSJI 

BUDAPESZT. PAT. — Wedle wia- 
domoś ci otrzymanych przez dyrekcję po 
licji, sprawcy zamachu na pociąg pod 

trzeci mówią o konieczności życia bo- 
jgobojnego i o regularnem bywaniu na 
ОООа 000 
„Dalej każdy paragraf jest niesłycha- 

nie wymowny, gdyż w sposób barba- 
rzyński gwałci swobodę ruchów: 

‚ ® 4. „W żadne związki i stowarzysze- 
nia iz kk p 

5 žadnym košciele, i 
syteckiego, przez cały rok mie M iwer 

8 6. „Przez cały czas zostawania w u- 
niwersytecie innego odzienia, oprócz prze- 
pisowego mundurowego, nie używać i bez 
niego nigdzie nie. wychodzić”. 

$ 7. Na teatrze, redutach i tym podobnych 
publicznych zabawach bez otrzymanego po 
mea na piśmie od Rektora — nie by- 

Ś 8. e) miasto A przechadzki, ani na- 
wet na herbaryzacię bez takiegoż wole- 
nia nie chodzić” FR 

ю ` publicznych domach, jako: trak- 
tjerach, „na bilardach i t.p. dla zabawy dub 
rozrywki nie bywać”, 

$_10. „Ksiąg, przeciwnych religji i po- 
rządkowi krajowemu oraz 'wszelkich gorszą 
cych tudzież do tekcji swojej nie należą 
cych, nie czytać i nie nabywać". 

$ 11. Kijów, łasek, trzcinek i t. p. przez 
cały czas swego zostawania w uniwersyte- 
cie nie nosić i tytoniu nie palic”, 

$ 12. „Bez otrzymanego pozwolenia, 
świadectwa lub patentu z Uniwersytetu nie 
oddalać się". zł 

Dziś wierzyć się nie chce, że wła- 
dze uniwersyteckie sto lat temu 
ły wysuwać tak dzikie żądania, wy- 
magając od studentów ślepego posłu- 
szeństwa i nie pozwalając im nietylko 
się organizować , lecz nawet spacero- 
wać za miastem, bywać w innych ko- 
ściołach, oprócz kościoła Św. Jana, 
czytać książek, nie odnoszących się 

Bia Torbagy zbiegli na samolocie do 
Rosji. 

Witold Conti 
W NOWEJ KREACJI FILMOWEJ 

Wywiad własny „Slowa“ 

Wszyscy znamy sympatyczną twarz uro- 
dziwego „Janko muzykanta”* Witolda Conti. 

Znalazłem okazję zrobienia wywiadu z po- 

  

pularnym artystą dia czytelników „Słowa”. 

Zastałem go w chwili szykowania się do 

wyjazdu. 

— Jadę za chw:lę automobilem do Kra- 

kowa, gdzie pod kierunkiem świetnego re- 

żysera Szaro, przystępujemy do zdjęć. 
— Jakiś tytuł będzie nosić pański nowy 

dźwiękawiec? 

— „Legjony 1914 r.“ Powierzono mi 
świetną rolę głównego bohatera. Cieszę się 
z niej ogromnie. Znajdę duże pole do popi- 
su, Zarówno w scenach batalistycznych, ro- 

mantycznych, jak i wokalnych, 

— A więc będzie to dźwiękowiec? 

— Oczywiście Śpiewałem w Polskiem 
Radjo. Miałem recital pieśni włoskich, w dniu 
12 listopada będę w temże warszawskiem 

radjo śpiewać polskie pieśni. Możliwe, że 
wykonam te same, które naśpiewywać będę 
w swym nowym dżwiękowcu. 

— A partnerka? 

— Ulubienica całej Poiski, a szczególnie 

Wilna, Jadwiga Smosarska. W obrazie tym 
gra dziewczę z polskiego dworku. To są ro- 

le, w których żadna z filmowych gwiazd jej 
nie dorówna. 

— Obraz będzie jakiej wytwórni? 
— „Sfinks“. Wytwórnia ta jest pierwszą 

w Polsce. Swą sławę jej w pierwszym rzę- 

dzie zawdzięczają nasze rodaczki Pola Ne- 
gri i Lya Mara. 

— Lya Mara jest Polką? — wyraziłem 

zdziwienie, 
— Oczywiście. Prawdziwe jej nazwisko 

brzmi Cudowiczówna. : 

— Czy bedzie film ten tylko w polskiej 
wersji? 

— Nie. Ja robię wersje polską, niemiec- 
ką, francuską i angielską. Znajomość tych 

języków daje mi możność nagrywania jedno 

cześnie kilku wersyj. 
Pożegnałem pięknego, Świetnie zbudowa- 

nego pierwszego amanta polskich dźwię- 
kowcówi i życzę mu sukcesów, Elbe. 

Bankructwo banków 
amerykańskich 

NOWY YORK. PAT. — W dniu 28 

b. m. 16 banków w Stanach Zjednoczo 

mych zawiesiło wypłaty. Wkłady w 
tych bankach wynoszą zgórą 20  mi- 
lionów dolarów. 

BETO ZZOZ PZ REEDA 

W ostatnich tygodniach całą  prasa.opo- 

zycyjna socjalistyczna i narodowo - demo- 

kratyczna rozpisywała się o tem, jakoby w 

Stołpeckiem była wystawiona na powitanie 

wojewody nowogródzkiego brama triumfal- 

na z nadpisem: „Witaj władco ziemi nowo- 

gródzkiej'. Wiadomość ta była podana przez 

prasę opozycyjną za nieświeską „Wspolną 

Sprawą“. Jak się z ostatniego 37 numeru tej 

„Wspólnej sprawy“ dowiadujemy, napraw 

dę napisu takiego nie było, gdyż napis na 

omawianej bramie brzmiał „witaj włodarzu 

ziemi nowogrėdzkiej“, to jest użyty został 

zwrot często w stosunku do wojewodów 

stosawany. 

W WIRZE STOLICY 
NIEDOŁA AGRONOMA 

Pani domu w efektownym stroju przy- 

pominającym batystową koszulę, wciągniętą 

na kostjum kąpielowy przedstawiła: pan 

Pafski — inżynier Sodoma... 

— Hm, hm. 

— Khhh, khhh. 

— (Co za nadzwyczajne wynalazki, roz- 
począł pan Pafski, dziś tylko maszyna i ma- 
szyna, widział pan ostatni modeł Oświęcim 

Praga? 

— jednak ja wolę dobrą parę koni. 

— Albo ta nowa anierykańska 'młockar- 

nia — wrzuca się snop żyta, a wypada bo- 

chenek chleba, 

— Lepiej cepem, wiatrakiem i piecem. 

— To może i traktory się panu nie po- 

dobają? 
— Woly są pewniejsze! 

— No, no dziwny z pana inżynier, moż- 

na wiedzieć, jaki wydział pan skończył. 

— Agronomię do usług, Inżynier — agro 

nom. 

— Rozgadano się, Pan Pafski zapytał So- 
domę czy ma posadę, czy agronomi są po- 
szukiwani? jęk i wzniesienie ramion były 
wstępem, poczem pan Sodoma opowiedział: 

— To istna Gomora w tej Połsce; kraj 

niby rolniczy, a kwalifikowanych sił nigdzie 
nie chcą. Po długich szperaniach zaofiarowali 
mi posadę rządcy w majątku: 130 zł. +mie- 

sięcznie, kartofle, mleko  zsiadłe i pranie 

choćby codziennie. Przyjeżdżam i robię in- ] 
spekcję: у 

— Co to za koń? 4 

— To ogier panie rządco. 

— A to? 

— Klacz parie rządco, 

— Aha! No to wieczorem wyłożycie im 
klatkę świeżą słomą, sianem, jakiś dywanik 

na wierzch i na noc — zamkniecie ich razem.. 
Zaszlišmy do chlewu. 
— Co to? 
— Maciera parie rządca. 

— jutro trzęba ją zarżnąć, źle wygląda. * 

— Kiedy ona panie rządco będzie się 

prosić, A 

— Żeby się na kołanach prosiła — zar- 

žnąč! 
Pan Pafski przerwał inžynierowi: — 
— Wiem co się dalej stało; wymówiono 

panu po dwóch dniach miejsce, motywując, 

że na te złe czasy i zwykły ekonom w ma- 

jątku wystarczy. 

— Ależ skąd pan tak dobrze wie?... 

— Inżynierze, — zawołała pant domu, — 

potrzeba czwartego dobrego do silnej partja 
bridża — chodź pan! Karoł, 

       

        

        

         

„MISS POLONIA* 4 

ZOFJA BATYCKA : 
nejpiękniejsza kobleta Polski 

używa stale do twarzy i rąk kremu 
„Neige de Fleurs — Kwiat śnieżny”, 
który działa cudownie na upiększenie 

cery 
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Pracownia sukien iokryć damskich 

T-wa LABOR 
pod kierunkiem p. 2. Kozłowskiej 

z dniem 1 października r. b. prze- 
nosi się na ul. Dominikańską 
4—2 nad księgarnią św. Wojcie- 

cha w Wilnie,       
REDS RAKOWIEC IN SIT IKI TTD ALT S I I ITT ВЕ ISO 

bezpośrednio do lekc 
A jednak każdy Ai musiał pod - 

pisać te upokarzające warunki, kreśląc 
swe nazwisko pod słowami: „Takowe 
obowiązki przyjąłem i na to się włas- 
noręcznie podpisuję. 

policja uniwersytecka zupełnie 
poważnie traktowała absurdalne prze- 
pisy, krępujące studentów, dowodzi 
fakt ukarania kilkudniowym aresztem 
studenta Pajewskiego, późniejszego 
profesora liceum w Nieżynie, którego 
przytapano na gorącym uczynku: bo... 
był na nabożeństwie nie w kościele a- 
kademickim!..4 е 

Naturalnie, całkowite  zaduszenie 
wszelkiego życia było kompletną nie- 
możliwością. Młodzież wzajemnie gar 

nęła się do siebie, szukała rozrywek i 

wesołego odpoczynku. To też znalazła 
dobry grunt w ożywionem . wówczas 
życiu towarzyskiem społeczeństwa wi- 

leńskiego, które lubiło i umiało do- 

brze się zabawić. Domy obywatelskie 
były zamknięte przed policją uniwer- 
sytecką, więc pod opieką starszych 

młodzież mogła spokojnie i beztrosko 
spędzić wesołe chwile. ‚ A 

„Ówczesny świat wileński, nie wyj 
mując nawet najpierwszych domów, 

chętnie wstęp dawał tym, którzy no- 

sili mundur akademicki, nigdy nie spla 

miony niczem i służący za najlepszą 

rekomendację młodzieży. Byle kto 

wprowadzał akademika, przyjmowano 

go wszędzie, jeżeli nie ze szczególne- 

mi względy, których młodzież wyma- 

gać nigdy nie ma prawa, to z uprzej- 
mością i serdeczną grzecznością. Ma- 

ło' też było rodzin, w którychby na 
wieczorach, zabawach i codziennej her 

bacie nie ukazał się kto z młodych ucz- 
niów uniwersytetu. Był to żywioł, wle- 
wający w te społeczność nieco ruchu, 
nieco uczucia i ognia. Mimowoli roz- 
grzewać się musiano od piersi mło- 

dzienczych“. ! 
Tak mówi świadek wiarygodny, 

ówczesny student ]. Kraszewski. : 

Oprócz życia towarzyskiego nie- 
śmiało kwitło życie kawiarniane. Nie 
mogli studenci otwarcie bywać w klu- 
bach i restauracjach, więc znaleźli ni- 
by gościnną osobę, która chętnie przyj 
mowała akadćmików w swojem pry- 
watnem mieszkaniu, przy kawiarence 
vis a vis dzwonnicy Św. Jana. Była to 
słynna Julka, szczera przyjaciółka mło 
dzieży, która niejednego studenta ra- 

towała w biedzie i która staczała for- 
maina walkę z policją uniwersytecką, 
iemającą prawa wkraczać do miesz- 

kań prywatnych, lecz pragnącą przy- 
łapać studentów na  przekroczeniup 
przepisów. Skład studentów z przed 
stu lat przedewszystkiem odznaczał 

się jednolitością, gdyż nie było Wów- 
cszas na uniwersytecie kobiet, żydów, 
a rzadko trafił nie-szlachcic. To sprzy 

jało większej spójni pomiędzy mło- 

dzieżą oraz ułatwiała zdobycie w spo 

łeczeństwie należnych praw. | 

Akademicy mieli odrębny uniform: 

granatowy mundur, lub  surdut mun- 

durowy, spodnie granatowe lub ciem- 
no-szaraczkowe, kamizelkę czarną lub 

białą oraz uniformową czapkę. Studen 
ci teologii, ałumni tak zwanego Semi- 
narjum Głównego nosili czarne sutan- 
ny, mające oprócz rękawów zwykłych 
jeszcze fałszywe, odrzucane  wtył. 
Wszyscy bez wyjątku studenci brodę 
i wąsy golili. 

Wykłady odbywały się w gmachu 
uniwersytetu, który przed stu laty wy- 
gląda! tak, jak na załączonej reproduk- 
cji. 

! Studenci teologji mieszkali i czę- 
ściowo mieli kę teg w AE У 
augustjańskich przy ulicy 5 я 

Kościołem uniwersyteckim był kościół 
św. Jana, ponieważ jednak oprócz ka- 
tolików rzymskich, była. dość znaczna 
ilość studentów - unitów, pozwolono 

im było uczęszczać do kościołów u- 
nickich, a mianowicie: — św. Miko- 
łaja przy ul. Wileńskiej (obecnie cer- 
kiew prawosławna) lub do kościoła 

św. Trójcy przy klasztorze bazyljań- 
skim (obecnie również cerkiew prawe 
sławna). Swoją drogą, alumni - unici 
bywali w kościele św. Jana i starsi z 

nich tam wygłaszali kazania. | 

Całe życie, związane z uniwersy- 
tetem, koncentrowało się wówczas w 

dzielnicach tuż przy uniwersytecie. U- 

lice Zamkowa i Wielka, zaułek šw.- 

Michalski, Bernardyński i Skopówka 

wireszcie Bakszta i Sawicz — oto były 

granice, w których mocno się zazna- : 

czaly wplywy uniwersytetu, gdyž pra- : 

 



* 

Wczoraj wobec szczelnie wypełnionej sa-Przeździeckiego Wardeński nie mógł udzie- 
li rozpoczął się, budzący duże zaintersowa- 

*nie w mieście, proces b. administratora dóbr 
Woropajewo, hr. Konstantego Przeździeckie 
go, Aleksandra Wardeńskiego i nadłeśnicze- 
go tychże dóbr Aleksandra  Chocianowicza. 

O godz. 9-ej min. 30 wprowadzają oskar 
żonego Wardeńskiego, który pomimo wysił- 
ków nie może ukryć. wielkiego zdenerwowa- 

Ławę obrończą zajmuje dziekan Rady 
Adwokackiej K. Petrusewicz, oraz adw. H. 
Zasztowt - Sukiennicka, P. Andrzejew i Sta- 
misław Szurlej z, Warszawy. 

Oskarża pprokurator S, Korkuć, Powódz- 
two cywilne popiera adw. L. Kulikowski, po- 

mL do sprawy wezwano czterech bie- 
ус! 
O godzinie dziesiątej rano wice-prezes Są 

du Okręgowego p. Brzozowski otiwera po- 
siedzenie, 

AKT OSKARŻENIA 
Po ustaleniu personaljów oskarżonych 

rózpoczyna się odczytywanie aktu oskarże- 
nia, Trwa to przeszło dwie godziny, В 

Wardeński oskarżony jest o to, że w 0- 
kresie czasu od połowy 1924 r. do dnia 25 
lutego 1930 r., będąc generalnym  plenipo- 
teniem dóbr Woropajewo, przywiaszczyl 
znajdujące się u niego z urzędu 669.325 zł. 
28 gr., pozatem w okresie od 14-go !ulego 
1928 r, do 25 lutego 1930 r., będąc admini- 
stratorem dóbr Postawskich, z sum pobra- 
nych z tytułu parcelacji maj. Postawy, przy- 

właszczył 55.383 zł. Dalej akt oskarżenia za- 
rzuca Wardeńskiemu, że w marcu 1930 r. 
przedstawił adw. Nowickiemu, działającemu 
z ramienia hr, Konstantego Przeździeckiego, 

ione przezeń pokwitowanie z dnia 13 
października 1928 r., stwierdzające pobranie 
od niego 86.000 zł, przez Lipę Zingera na 
opłacenie pracy inż. Arge'owi w związku z 
założeniem huty szklanej „Hołbiej”. 

Uzasadnienie aktu oskarżenia jest nastę- 
pujące, W roku 1921 właściciel majątku Wo- 
ropajewo, hr. Konstanty Przeźdzecki, zaanga 
żował na stanowisko administratora Aleksan 

dra Wardeńskiego, któremu w dniu 21 listo- 

pada tegoż roku wydał generalne  plenipo- 

tencje na zarządzenie dobrami Woropajew- 

skiemi, w najobszerniejszem znaczeniu tego 
słowa. 

ILE ZARABIAŁ WARDEŃSKI? 
Tytułem wynagrodzenia za administrowa- 

nie dobrami Woropajewskiemi Wardeński 0- 
trzymywał 900 zł. miesięcznie oraz 3 proc. 

od obrotu. 
Ponieważ od chwili objęcia przez War- 

deńskiego administracji hr. Przeżdziecki bę- 
dąc w czynnej służbie w wojsku rzadko prze 

bywał w majątku, przeto polecił swemu ad- 
ministratorowi zaprowadzić księgi buchalte- 

ryjne, przez które winny były być przeciąga- 
ne wszelkie sumy, wpływające do administra 

dóbr, oraz wszelkie wydatki, związane 
z potrzebami majątku. 

W pozostałem zaś hrabia darzył Wardeń- 

skiego daleko idącem zauianiem, ogranicza- 
jąc się tylko do udzielania zgody na zawie- 
ranie umów, w dziedzinie sprzedaży lasu i 

gruntów oraz zaciągania ściśle określonych 
pożyczek w poszczególnych bankach na po- 

trzeby majątkowe. 
6cz Wardeńskiego w dobrach Woro- 

pajewskich funkcje administratora rolnego i 

jednocześnie kasjera tychże dóbr pełnił — 

Karol Korkozowicz, a od 1928 r. obowiązki 
buchaltera majątku zostały powierzone Mi- 
kołajowi Cichockiemu. 

WARDEŃSKI — CHOCIANOWICZ 

Sprawy jednakże wymagały większej licz 

by osób zatrudnionych przy administracji i 

wtedy tó na skutek rekomendacji Wardeń- 

skiego w styczniu 1927 r. zostaje zaangażo« 
wany hr, Konstantego Przeździeckiego 

ma stanowisko nadleśniczego lasów w _do- 

brach Woropajewskich — Aleksander Cho- 

cianowicz, któremu Wardeński w maju 1927 

roku wydał rejentałne pełnomocnictwo do 

prowadzenia wszystkich spraw leśnych w 

Wojewódzkiej Komisji Ochorny Lasów, oraz 

sprzedaży gruntów i lasów, „rosnących na 

tych gruntach, przyczem gotówka otrzyma- 
ma ze sprzedaży winna była być wpłaconą 

przez niego do kasy dóbr Woropajewskich. 

Wreszcie w lutym 1928 r. hr, Przeździecki 
upoważnił Wardeńskiego do zarządu mająt- 

kiem Postawy, należącym do swego brata 
hr. Józefa Przeździeckiego, wyznaczając mu 

przytem wynagrodzenie 600 zł, miesięcznie 

©raz 3 proc. od obrotu. 

WYSTAWNY TRYB ŻYCIA 

Ten stan spraw trwał do 1928 r. Dopiero 
wtedy dochodzą hrabiego wiadomości o tem, 
że Wardeński przebywa stale poza Woropa- 

a ER A że prowadzi bardzo 
wystawny życia, a na administrację | 
wierzonych mu dóbr wcale nie zwraca SE 

W grudniu 1928 r. hr, Przeździecki za- 
mieszkał na stałe w Woropajewie i wtedy 
zażądał od Wardeńskiego sprawozdania Z 
prowadzonych dotychczas spraw. 

Jednakże na zapytanie swego przełożo- 
nego Wardeński nie mógł dać ścisłej odpo- 
wiedzi i wyjaśnił hr. Przeždzieckiemu, że 
ZY mA au. buchalter. administra- 

kalęgi de wzorowo prowa. 

lić żadnej konkretnej odpowiedzi, operując 
an i wyjaśnieniami sprzecznemi ze 
591 

WYNIKI LUSTRACJI RACHUNKOW 
Wobec powyższego stanu rzeczy Prze- 

ździecki wraz z wezwanym w tym celu z 
Warszawy Henrykiem Kozieradzkim udał się 
do szeregu banków celem zlustrowania wszy 
stkich rachunków bieżących maj, „Woropa- 
jewo“ i „Postawy“. Podczas lustracji hrabia 
ustalił, że Wardeński podniósł cały szereg 
sum z Banku Handłowego w Warszawie. W 
celu łatwiejszego operowania pieniędzmi, 
złożonemi na rachunek osobisty hrabiego, 
Wardeński wpisał samowolnie na deklaracji 
swoje nazwisko. 

Następnie Przeździecki ustalił, że oskar- 

SŁ O W O 

_ Sensacyjny proces Wardeńskiego 
Jak ustaliło śledztwo, Wardeński zawarł 

umowę z b-mi Zinger w celu uruchomienia 
huty szklanej „Hołbiej*. Z uzyskanej w tym 
celu kwoty 300.000 zł. wpłacił Zingerom 
tylko 238.128 zł. 

WYJAŚNIENIA WARDEŃSKIEGO 
Po przeczytaniu aktu oskarżenia przewod 

niczący zarządził 5-cie minutową przerwę, 
poczem Wardeński przystąpił do wyjaśnień. 

Według Wardeńskiego cała ta sprawa 
mogła powstać prezz niedokładne zebranie 
dowodów liczbowych, któremi są przeciążo- 
ne aż cztery tomy śledztwa, a które zostały 
zebrane bez jego udziału wobec uwięzienia 
go w drodze powrotnej do Woropajewa. 

Nerwową atmosferę, wywoływaną krzy- 
żowemi pytaniami prokuratora i powoda cy- 
wilnego, kierowanymi do oskarżonego, ła- 

żony posługiwał się wekslami grzecznościo- godził w znacznej mierze wybitny spokój 
wemi kupca leśnego L. Zingiera, które to kierującego rozprawą wice-prezesa Sądu 
zdyskontował na swoją korzyść. Brzozowskiego. a 

REIK —————— 

Zuchwałe włamanie d 
RABUNEK PIENIĘDZY 

WILNO, Przedwczoraj w biały dzień do- 
konano niezwykie zuchwałego najścia na u- 
rząd pocztowy Wilno 5, przy ulicy Kałwa- 
ryjskiej 31. 

Podczas przerwy obiadowej między godzi 
ną 12 a 13 nieznani dotychczas sprawcy wy 
ważyli drzwi do mieszkania kierownika u- 
rzędu i tą drogą przeszli do biura pocztowe- 
go, gdzie stała kasa ogniotrwała. 

Złoczyńcy orjentując się jednak, że przer 
wa w irzędowaniu nie wystarczy na rozbi- 

o urzędu pocztowego 
TOWARZYSTWA „LOT“. 

cie pancerzy zadowolili się rozbiciem biur- 
ka towarzystwa pocztowego „Lot“ i zabrali 
z tamtąd znaczki pocztowe i pieniądze w nie- 
znacznej ilości. 

Złoczyńców spłoszył wracający do do- 
mu kierownik urzędu, więc uciekając nie 
mieli oni możności nic więcej zabrać. 

Po stwierdzeniu włamania na miejsce 
przybyły władze pocztowe i policyjne, 

Dotychczas sprawców włamania nie u- 
dała się ująć. 

  

Tajemnica żyd. kasy oszczędnościowej 
WIŁNO, Dotychczas jeszcze nie jest wia- 

domem, kto był sprawcą kradzieży w Žy- 
dowskiej kasie oszczędnościowej, mieszczą- 
cej się przy ul. Rudnickiej 7. 

Kasie, a szczególnie jej dyrektorowi, któ 
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Dziś 39 W. s. g. 5 m.15 
ichał: 

wice: Z, s. g. 5 m. 04 

Hieronima 
| OZRDEAB ADC. 

KULUWICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

$SFOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEU 
z dnia 28 września 1931 r, 

Ciśnienie średnie 760. 

Temperatura średnia --2. 

Temperatura najwyższa +9 

Temperatura najnižsza —3. 

Opad — 
Wiatrt — cisza, 

Wzrost. 

Uwagi: pogodnie. . 
  

— 0d Wydawnictwa. Do egzempla 

rzy, przeznaczonych dla naszych od- 

biorców wileńskich, dołączamy odezwę 

Komitetu Odbudowy Kościoła po- 

Franciszkańskiego w Wilnie. 

NABOŻEŃSTWA 

— 7а Ś. p. D-ra Dąbrowskiego staraniem 

Męskiej Sodalicji Marj. w dniu 30 b. m, o 

godz. 7 rano w kościele po-Bernardyńskim 

odbędzie się żałobne nabożeństwo, na_ które 

są proszeni członkowia Męskiej Sodakcji Ma- 

rjańskiej, Męskiego Tow. Św. Wincentego a 

Paulo, oraz krewni i przyjaciele zmarłego, 

URZĘDOWA 
— Wojewoda wyjechał na kurację. P. 

wojewoda Beczkowicz po załatwieniu spraw 

służbowych w Warszawie korzystając z ur- 
loou wypoczynkowego, wyjechał z polecenia 
lekarzy na kurację do Krynicy. 

— Konferencja graniczna. Pod Rako- 
wem miała miejsce konferencja z przedsta- 

wicielami straży sowieckiej w sprawie zajść 

granicznych, s: 
— Przed spisem ludności, W najbliższym 

czasie odbędzie sie w Wilnie wojewódzki 
zjazd referentów spisowych poszczególnych 

starostw, których zadaniem będzie przygoto- 
wanie właściwych komisarzy spisowych jak 

Pomimo wielokrotnega żądania ze strony i przeprowadzenie całej akcji spisowej. 

KA I TN IIS S S ENIIITEO RESTEANS OSI SNES TSS ATTEST ST TE RRT STAND NOT 

wie w każdym domu mieszkał ktoś ze trop organizacji i wszystkich „Sarma- mi!.. Taka to byla Wówczas humani- 
studentów, profesorów lub urzędników 
uniwersytetu. Najdalszym punktem by- 
ła ulica Ostrobramska, gdzie się znaj- 
dował klasztor karmelitów bosych, wy 
Najmujących małe pokoiki najbiedniej- 
szym studentom. 

W smutnym okresie ostatnich lat 
Uniwersytetu Wileńskiego przed obcho 
dem w r. 1828 250-letniego jubileuszu 
zaszło kilka wypadków większego 
znaczenia. Tak w roku 1826 umarł 
młody, bo zaledwie 28 lat liczą 
cy profesor teologji, ksiądz Platon So- 
snowski. 

Drugim wypadkiem, który poruszył 
cały Uniwersytet, było wykrycie w r. 
1827 tajnej organizacji akademickiej 

" Pod nazwą „Plemię Sarmatów lub 
„Przyjaciele ojczyzny”. Nie wiele by- 

ni tych przyjaciół Ojczyzny z plemie- 
dzi gratów, bo trzech tylko: imło- 

Ziutki student Konstanty Zacha, jako 
główny inicjator oraz jego starsi kole- 
dzy—Ądąm Trzaskowski i Józef Gront- 
kowski. Opracowano naiwny, lecz e- 
fektowny statut, wprowadzający roz- 
maite stopnie członków, przysięgi, ślu- 
bowania tajemnicy, karę śmierci za 
zdradę I t. p.; wystosowano ognistą о- 
dezwę do ogółu i przygotowywano się 
do jakichś nadzwyczajnych czynów, 
bo przecież kaźdy członek, zgodnie z 
przepisami, musiał posiadać u siebie 
szablę, parę pistoletów, proch i kule 
gorliwym miało ta się dawać w na- 

Srodę), — lecz władze wpadły na 

tow“ zaaresztowały... Wykryto dzie- 
cinnych spiskowców bardzo łatwo, 
gdyż znalazł się zdrajca: gły Zacha 
zwrócił się do dwóch kolegów z pro- 
pozycją wstąpienia do Związku, jeden 
po dókładnem poinformowaniu się, po 
leciał do rektora rektora Pelikana i 
zadenuncjował. 

Wówczas Zacha powziął myśl za- 
mordowania Pelikana i ucieczki 10 А- 
ineryki Południowej, przyczein piznią- 
dze na tę daleką podróż miał zdobyć 
zapomocą ograbienia znanego w Wil- 
nie skąpca — profesora Miinicha. 
„ Ma się rozumieć, ten dziecinny, na- 
iwny plan nie został zrealizowany. Za- 
cha z kolegami był oddany psd sąd, 
który wydał potworny wyrok, skazują- 
cy tych niedojrzałych akademików na 
karę różgami oraz wysłanie na Kau- 
kaz, do pułków, w charakterze szere- 
gowców, bez prawa awansu. | 

23 marca 1828 r. odbyła sie egze- 
kucja nad skazanymi. W gmachu uni- 
wersytetu, w obecności sekretarzy ra- 
dy i rządu uniwersytetu, przedstawi- 
cieli kancelarji uniwersyteskiej i rek- 
torskiej oraz wobec inspextora policji 
uniwersyteckiej i lekarzy Berkmana i 
Mianowskiego, odbyła się haniebna e- 
gzekucja. Rektor Pelikan był jednak 
człowiekiem humanitarnym, miał do- 
bre, czułe serce, a więc, jak sam z du- 

mą podkreślał, kazał bić nieszczęśliwe 
ofiary nie prętami, związanemi w ре- 
ki, lecz cienkiemi, brzozowemi rózga- 

ry, jak wiadomo, odzyskał skradzione mu 
400 dolarów, chodzi w tej chwili o zdema- 
skowanie złodzieja, gdyż przez swój postę- 
pek naraził on na szwank opinję całej in- 
stytucji. 

NIKA 
AKADEMICKA: 

— Rozpoczęcie zajęć w U. S. B— 
W dniu 11 października nastąpi otwar 
cie roku akademickiego w Uniwersyte- 
cie Stefana Batorego. 

Uroczystość inauguracyjną poprze- 
dzi nibażeństwo w kościele św. Jana. 

WOJSKOWA 
— Rejetsracja rocznika 1913. W dniu 30 

b. m, mija termin rejestracji mężczyzn uro- 
dzonych w roku 1913. Ci, którzy nie speini- 
3i tego obowiązku winni natychmiast zgłosić 
się do wydziału wojskowego Magistratu. 

SZKOLNA 
— Szkoła Rzemiosł Artystycznych Wi- 

leńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków, 
ul. św. Anny Nr. 13. Dział Malarstwa Deko- 
racyjnego, a) Rysunek, b) malarstwo akwa- 
relą, c) projektowanie, d) liternictwo, e) ma 
łarstwc pokojowe klejawe i) technika mate- 
rjałów, g) łakiernictwo, ziocenie, h) dekora- 
cja wnątrz. Dział Rzeżby Dekoracyjnej: a) 
modelacja w giinie, b) odlewnictwo i formo- 
wanie w kleju, gipsie i cemencie. 

Po ukończeniu (3 lata) uczeń dostaje sto 
pień czeladnika. Podczas letnich miesięcy 
praktyka. 

Zapisy przyjmuje kancelarja szkoły (Św. 
Anny Nr, 13) codziennie od godz. 9-eį do 
12-ej. 

— Kursy wieczorowe. Jednoroczne Meljo 
racyjne, Miernicze, Drogowe, Żeńskie Tech- 
niczno-kreślarskie, Nowoczesnej Obróbki Me 
tali i spawania acetylenowego, oraz Elektro 
techniczne o poziomie mistrzowskim, uru- 
chamia w dniu 15.X 1931 roku Towarzystwo 
Kursów. Technicznych w Wilnie w gmachu 
Państwowej Szkoły Technicznej przy ul. Ho- 
lenderni 12, Wykłady rozpoczną się 15 paź- 
dziernika i trwać będą do maja; po ukończe- 
niu Kursów i złożeniu egzaminów, absolwen- 
ci otrzymają świadectwa. Nauka odbywa się 
na Kursach w godzinach wieczorowych —od 
godz. 17 do 21. Oprócz wykładów teoretycz- 
nych, słuchacze odbywają także ówiczenia 
praktyczne w zakresie swej specjalności, Na 
kursy Drogowe i Nowoczesnej Obróbki Me- 
tali. przyjmowani są kandydaci, posiadający 
praktykę i świadectwa o ukończeniu 5 Od- 
działów szkoły powszechnej, na pozostałe 
kursy kandydaci muszą mieć szkołę pow- 
szechną ukończoną, natomiast praktyka nie 
jest wymagana Na Kursy Drogowe. przyj- 
mowani będą także i ci kandydaci, którzy 
praktyki nie mają, lecz ukończyli całkowity 
kurs szkoły powszechnej. Podania o przyję- 
cie na Kursy przyjmowane będą do dnia 
10-Х. Szczegółowych informacyj  udzie!a 
kancelarja Kusów (Wilno, Holendemia 12) 
w, godzinach od 17'do 19. 

tarność!.. 

Niewesołe to były czasy! Dławio- 
ne brutalną moskiewską ręką, zarsie- 
rało życie uniwersytetu. W gronie pro 
fesorów . panowały nikczemne iatrygi, 
tworzyły się kliki, wzajemnie się zwal- 
czające i mające na celu przeważnie 
robienie karjery. 

* Studenci, znajdujący się pod kon- 
trolą i dozorem policji uniwersyteckiej, 
i karani barbarzyńskó za najmniejsze, 
najbłahsze przewinienia. —-- nie mogli 
zdobyć się na żaden wysiłek zbiorowy, 
z wielkim trudem, pokryjomu, tworzyli 
małe ogniska przyjaźni koleżeńskiej, 
braterskiej. 

A jednak — jasny płomień zwycię 
skiego ducha świecił i grzał. 

Czy to w życiu towarzyskiem, 
światowem, czy w życiu koleżeńskiem 
student wileński był jednostką  twór- 
czą, wnoszącą do Jto:::nia zapał i en- 
czą wnoszącą do 9*oczenia zapał i en- 
tuzjazm i mogącą innych opromienić 
wiarą i zachęcić do czynów. I chociaż 
barbarzyńscy opiekunowie w  miundu- 
rach rosyjskich Starannie zamykali 
przed nim wszystsie drogi, rwał się 
student wileński do pracy, do czynu, 

„próbując sił na różnych polach, a prze 
dewszystkiem w dziedzinie literatury, 
która była głównym terenem walk O 
nową sztukę, o śniia'ą myśl, o wolność 
duszy polskiej. W. Ch. 

  

Z TEATRU NA POHULANCE 

  

]. Osterwa w roli Szczęsnego w „Horsztyń- 
skim“, 

  

Uchwały ili Zjazdu 
matematyków poiskich 

Trzeci zjazd matematyków polskich, któ 
rego obrady onegdaj zostały zamknięte, po- 
wziął następujące uchwały: 

1. W sprawie następnego zjazdu, 
Il zjazd matematyków polskich uchwala 

zwołać III zjazd matematyków polskich w 
roku 1933 w miejscu, które >znaczy Fclskie 
Towarzystwo Matematyczne, Polskie Towa- 
rzystwo Matematyczne zajmie się organiza 

cia Jego zjazdu. 
Я Sprawie publikowania ików ba- 

dań naukowych. : ы 
Il zjazd matematyków polskich uważa, że 

żadne względy oszczędnościowe nie mogą u- 
sprawiedliwić zmniejszenia środków na publi 
kowanie wyników polskiej twórczości nauko 
«wiej, Koszta ogłaszania drukiem wyników ba 
dań naukowych są tak znikome w stosunku 
do wysiłku, potrzebnego do ich uzyskania 
oraz ogromu włożonej pracy, a szkoda, wy- 
nikająca ż opóźniania ogłaszania wyników 
naukowych jest tak wielka i oczywista, że 
uszczuplanie potrzebnych na to środków by- 
łoby wielką krzywdą dla kultury polskiej, 

3. W sprawie nauczania matematyki w 
szkołach średnich, 

H zjazd matematyków polskich uważa, 
że należałoby ww programech matematyki w 
szkołach średnich: a) przywrócić w. gimna- 
zjach typu humanistycznego liczbę godzin z 
1927 roku, b) ograniczyć liczbę zadań dy- 
skucyjnych. 

4. W sprawie prygotowania nauczycieli 
matematyki w szkołach średnich. 

Il zjazd matematyków polskich uważa za 
pożądane, aby do programu egzaminów dla 
kandydatów na nauczycieli szkół średnich 
były włączone: matematyka elementarna z 
wyższego stanowiska i zarys historji mate- 
'matyki. Ч 

5, W sprawie nauczycieli matematyków 
pracujących naukowo. 

ll zjazd matematyków polskich ponawia 
uchwale I zjazdu, dotyczącą młodszych pra 
cowników naukowych, stwierdając z ubole- 
waniem, że minio odnośnego okólnika n:ini- 
sterstwa W. R. i O. P, kuratorja nie otacza 
ja należytą opieką nauczycieli pracujących 
naukowo. 

6, W sprawie wydąnia korespondencji 
Jana Śniadeckiego. 

Il zjazd matematyków polskich popiera 
gorąco inicjatywę podjętą przez profesorów! 
Uniwersytetu Stefana Batorego w sprawie 
wydania korespondencji Jana Śniadeckiego ż 
czasów wileńskich. D-u. 
PORTE ETO TIE IA SENENO NATO 

RÓŻNE 
— Stróż Cielętnika. Poniedziałek, 

godzina przed dziewiątą wieczór. Rzecz 
dzieje się w Cielętniku. Dwuch pjanych 
obdartusów pierwiej wydziera się z ca- 
łych sił swoich płuc, tak, że pjane gło- 
sy rozlegają się na cały ogród. Następ- 
nie podchodzą do stróża miejskiego, 
stojącego u bramy Cielętnika na plac 
i częstują się nawzajem papierosami, 
nie przestając lżyć naokoło przechod- 
mi. dobierając po pijanemu odpowied- 
nio soczystych a plugawych wyrażeń, 
interesując się zwłaszcza przechodzą- 
cemi kobietami. Stróż miejski w 
uniformie, w  uniformowej  czap- 
ce zapala od awanturników — ра- 
pierosa, czy też fajkę, czy też ich 
czemś częstuje. Jeśli przełożeni tego 
stróża mieliby ca do jego przyjaciel- 
skiego stosunku do awanturników pew- 
ne żastrzeżenia, mogliby zgłosić się do 
naszej redakcji, gdzie chętnie służymy 
wskazaniem świadka tej sceny. 

— Poeta rosyjski Jerzy Sorgonin w Wil- 
nie, Przybył z zagranicy młody rosyjski po- 
eta jerzy Sorgonin członek Związku Rosyj- 
skich pisarzy ; dziennikarzy w Polsce. 

Jerzy Sorgonin zwiedził Estonję, Łotwę i 
Finlandje. Celem jego odwiedzin było za- 
znajomienie się z ż yciem "iterackich i dzien- 
nikarskich kół w północnych państwach. 

— Stowarzyszenie „Opieka Polska nad 
Rodakami na Obczyźnie* podaje do wiado- 
mości, że Sekretarjat Stowarzyszenie przy 
ul. Orzeszkowej 11—19 jest czynny codzien- 
nie od godziny 12 do 2 pp. (Przyjmują się 
zapisy na członków a członkiem powinien 
byc każdy Polak-katolik). Składka miesięcz- 
na wynosi 50 gr. 

Jednocześnie Stowarzyszenie zwraca się 
do Szanownej publiczności z gorącą prośbą: 
o nadsyłanie preczytanych książek, tak po- 
wieści jak i książek do nauki, i pism pod ad- 
resem Orzeszkowej 11 m. 19. 

Kisążki te zostaną wysłane do Stowarzy- 
szeń i Szkół Polskich zagranicą. 

„ZEBRANIA 1 ODCZYrY 

Wylew Szczary zagrażał Słonimowi 
W sobotę po południu stan wody na Szcza 

rze doszedł 1 mtr. 35 cm., wskutek czego 

plaże słonimskie i ogrody przybrzeżne zna- 

łazły się pod wodą. Dalszy przypływ zagra- 

žai zatopieniu terenów tartacznych Fajna, 

Dubinbauma i in. oraz wylewowi przy ul. 

Długiej i tzw, Zabince. W niedzielę rano za- 

notowano jednak obniżenie poziomu wody 

o 2em., zaś po południu o dalsze 3 cm, Na 

poziomie 1 mtr. 30 cm. rzeka utrzymuje się 

jeszcze w ciagu dnia dzisiejszego. 

Według opinji fachowców dalszego przy- 

boru wody spodzewać się nie należy, gdyż 

deszcze przestały już padać, Nastąpiły na- 
э 4 

tomiast chłody. Temperaturę w godzinach 

porannyc dzisiaj zanotowano poniżej zera. 

Wczoraj w godzinach południowych wypadł 
w Slonimie pierwszy śnieg, który jednak pa 

upływie kilkunastu minut znikł, 

Znaczniejszy przybór wody w Szczarze 
w sobotę spowodowany został rozmyciem 
czy też przerwaniem grobli w okolicy Atber- 

tyna, 
Stan dróg w powiecie jest i nadal roz- 

paczliwy, Przerwana komunikacja autobuso- 

wa z Nowogródkiem ma być wznowioną w 
dniach najbliższych. Narazie autobusy ogra- 
niczyły swe kursowanie jedynie do miejsco- 

wości, połączonych ze Słonimem szosą. 

  

Księgi synagogalne pastwą pożaru 
WILNO. Wczoraj w południe w: synago- 

dze Gaona, przy ulicy Niemieckiej, powstał 
z nieznanych przyczyn pożar. 

Ogień zniszczył szatę z księgami synago- 
galnemi które przedstawiały znaczną wartość 
jako pochodzące z przed kiłkuset laty. 

Ogień ze względu na łatwopalny mate- 

rjał w postaci świec, które również znajdo- 
wały się w szafie, groził rozszerzeniem się na 
całą synagogę, lecz straży ogniowej udało 
z ognień zlokalizować i zaraz potem uga- 

Policja zamknęła synagogę i ustala przy- 
czyny pożar. > 

ljiuszem Osterwą w roli pełnym uroku  nie- 
zrównanego Andrzeja na czele świetnie zgra 
nego zespołu pod dzielną batutą reżyserską 
K. Wyrwicz-Wichrowskiego jednocześnie 
grającego roie Walerego. 

Gorące przyjęcie, jakiego doznała pełna 
wdzięku i sentymentu komedja ta u premje- 
rowej publiczności wróży, komedji tej długo 
trwałe powodzenie. 

W śmdę pa raz trzeci „Ładna historja“. 
— Hanka Ordonówna w Wilnie. Już tyl-- 

ko niewielka ilość biletów pozostała na trzy 
występy znakomitej Hanki Ordonówny w 
idn. 1, 2 3-go października, gdyż rozchwyta- 
ne są ons przez jej gorących wielbicieśi, pra- 
gnących choć raz jeden zobaczyć swoją ulu- 
bienicew nowej kreacji w „Małżeństwie Fre- 
deny", komedji w 3-ch aktach Picarda i 
Jaegera Szmidta, w której gra Ordonka głów 
ną rolę na czele znakomitego zespołu spraw- 
nie wyreżyserowanego przez K. Wyrwicz- 
Wichrowskiego, oraz usłyszeć szereg nowych 
piosenek w niezrównanem jej wykonaniu, 

Po trzech występach w Wilnie Ordonka 
na czele swojego zespolu udaje się na dwu- 
miesięczny objazd po Polsce. 

— Teatr Miejski na Pohułance, Dziś, we 
wtorek, premjera sensacyjnej sztuki w 3-ch 
aktach z okresu wielkiej wojny „„Matrykuła 

A. Madisa i R. Boucarda, która obiegła 
świat cały, zdobywając sobie wszędzie rekor 
dowe powodzenie. Odpowiedzialne role spo- 
czywają w rękach filarów tegorocznego ze- 
społu, którzy dali się już poznąć tutejszej 
publiczności. Pomysłowa reżyserja spoczy- 
wa w rękach doświadczonego reżysera dyr. 
M, Szpakiewicza, który nie szczędzi wysił- 

ków aby sztuce tej dać piękną oprawę Za- 
równo artystyczną jak i dekoracyjną, którą 
skomponował W. Makojnik. 

W środę po raz drugi „Matrykuła 33". 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— „Ciało moje oddajcie do prosek- 

torjum'. Wczoraj wieczorem na klatce 
schodowej przy ul. Węglowej 12, tar- 
gnął się na życie 22-letni Lejba Rudo- 
mir (Kijowska 11). 

Strzelił on sobie w skroń, przebija- 
jąc czaszkę i uszkadzając nerwy 'wzro- 
kowe. Ё 

W agonji przewieziono go, do szpi- 
tala żydowskiego. W pozostawionym 
liście Rudomin podaje, że jest dziedzi- 
cznie chory i że winnym jego śmierci 
jest ojciec. ` 

Ponadto -prosi, by ciato. įego odda- 
no do prosektorium do użytku medy- 
ków żydów. 

— Kradzieże. Ze sklepu Wł. Grewcewa 
(Mickiewicza 23) skradziono 2 aparaty fo- 
tograficzne firmy „Franchę* i „Hejbek* war 
tosci 560 zł. 

— Z bocznicy kolejowej na przystanku 
w Ponarach skradziono budulec wartości 
585 zł, Drzewo to znaleziono u Emilfi Czyn- 
żo (Krzywa 30) : Walentego Chmielewskie- 
go (Krzywa 4). Zeznali oni, że drzewo to 
nabyli od wieśniaków, nieznanych im z na- 
zwiska. { 

— Pożar, W zabudowaniach domu, Kal- 
waryjska 28, Izraela Sołowiejczyka spaliły 
się składziki drewniane i ściana domu. | 

— Dezerterzy. Koło st, Ponary policja 
zatrzymała Stanisława Parola i Piotra Woj- 
ciukiewicza, dezerterów 85 p.p.  Przesłano 
ich do dowództwa plutonu żandarmerji w 
Wilnie, 

WILNO-TROKI 
— Autobts zabił konia. Autobus Nr, 77317 

na linji Wiłno — Grodno koło wsi Witańce 
uderzył bokiem o chodzącego wołno konia, 
który padając uderzył się o słup telegrafi- 
czny i zabił się. Właściciel konia niezna- 
n 

  

  

     

У. nų 
— Pożar od iskry z komina. We wsi Kier 

dziejewce, gminy turgielskiej, od iskry z ko- 
mina spalił się dom Witolda Wołotkiewicza 
i Soo Wincentego Pawlukiewicza. Strata 8 
tys, Zl. 

  

— Nowa fala zbiegów z Ro- 
sji sowieckiej. W tych dniach na 
odcinka Nowogródczyzny, graniczącym Z 
Rosją sowiecką, przekroczyła granicę pań- 
Stwową nowa iała zbiegów z Rosji sowiec- 

Na strażnicy KOP, w  Bałweni powiatu 
Nieświeskiego przekroczył granicę obywatel 

— Klub Włóczęgów. W. piątek ата 2 paź <sowiecki Maksym Sobolewski, wiaz z «całą 
dziernika r. b, odbędzie się лу lokalu przy ul. 
Przyjazd 12, pierwsze powakacyjne zebranie 
Klubu Włóczęgów Senjorów. Wstęp dla człon 
ków Klubu, stałych gości, oraz członków i 
byłych członków Akademickiego Klubu Włó ' 
częgów. Początek o godz. 19 punktualnie. Na 
porządku dziennym: 1) sprawozdanie p. T. 
Nagurskiego z podróży łodzią Wiłno — 
Gdańsk — Gdynta —: Bałtyk; 2) sprawa 
pisma Klubu; Ż) Wybory władz Klubu. 

BALE I ZABAWY 
— Dancing - Brydze. Tegoroczny sezon 

zabaw towarzyskich rozpoczyna w dniu 3 
października r. b. dancing w cukierni Czer- 

wonego Sztralla na rzecz T-wa Pomocy Żoł- 
nierzowi Polskiemu i T-wa Przyjaciół 85 p. 
Strzelców Wileńskich. : 

Wieczór ten pod nazwą „Dancing-Brigde" 
zgromadzi niewątpiiwie całe towarzyskie Wil 
no. 

Zaproszenia rozsyła Komitet, oraz wyda- 
codziennie w cukierni Sztralla. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Dziś, we wto- 

rek, dn, 29 bm. powtórzenie premiery „Ła- 
dna historja" kom. w 3-ch aktach Caillave- 
ta i Fleursa ze znakomitym gościem p. Ju- 

je 

rodziną, składającą się z 9 osób i żywym 
inwentarzem ze swej gospodarki, zabrarej 
mu na rzecz kolektywu. Sobolewski pocho- 
dzi ze wsi Puzowo rejonu kopylskiegio. 

Na strażnicy Kuł, pow: Nieświeskiego 20- 
stał zatrzymany za nielegatne przekroczenie 
granicy z Rosji sowieckiej do Polski duchaw 
ny prawosławny, zam. ostatnio w Nowoni- 
kołajewsku, który zbiegł w związku z prze- 
śładowaniami religijnemi w Rosji sowieckiej. 

— Zamiast spodziewanych rozkoszy — 

więzienie, a . zamiast. zarobku. — okradzenie, 
W. rejonie Oleszkowa, pow. Stołpeckego prze 
rzucony został z Rosji sowieckiej niejaki Pa- 
weł Czako, obywate! węgierski, rokotnik, 
ostatnio zamieszkały w Belgii, który ną wio- 
snę r.b. 'egalnie się do Rosji sowieckiej 
na robotę, snując na podstawie opowiadań 
zagranicznych emisarjuszy sowieckich Świet- 
ne perspektywy zarobków. Tymczasem, za- 
raz po przybyciu do Niegorełoje, pierwszej 
granicznej sowieckiej stacji kolejowej. Czako 
został aresztowany przez agentów OGPU i 
odstawiony do Mińska, gdzie osadzono go w 

więzieniu centralnem, w którem przesiedział 
aż do dnia wysiedlenia go do Polski, 

W więzieniu zabrano mu i nie zwrócono: 
ubrania, zegarka, „oraz gotówki w sumie 92 
cubli z kopiejkami. 

SMORGONIE 
— Chaotyczne wybory. W dniu 

20 września 1931 roku odbyło się tu walne 
zebranie Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet Niestety, mimo obecności na tem ze- 
braniu dełegatek Wojewódzkiego Zrzeszenia 
Z.P.0.K, p.p. Małowieskiej, Dąbrowskiej i 
Rostkowskiej, przebieg walnego zebrania 
wywołał wśród opinji publicznej w Smor- 
goniach duży niesmak. 

Przedewszystkiem całe wybory odbyły 
się wśród hałasu i zamieszania spowodowa- 
nego samym sposobem dokonywania wy- 
borów, bo nie kartkami, odbywano je tak, 
jak sobie życzyła większość uczestniczek, a 
przez podniesienie rąk, prezydjum przy ter 
nie krępowało się nawet kandydaturami nie 
członkiń i te znanych ze swego nieprzyjaz- | 
nego stosunku do Związku jak p. K, gdy 
naodwrót, pomijano świadomie kandydatury 
członkiń dawnych ogólnie znanych ze swej 
pracy społecznej. 

Wielka szkoda, że p.p. delegatki Zrzesze- 
nia Wojewódzkiego w Wilnie nie skorzystały 
ze swych uprawnień statutowych i dla do- 
bra samego związku wyborów do Zarządu 
odbytych z pogwałceniem prymitywnych za- - 
sad legalności nie zawiesiły. 

Mamy nadzieję, że pełny Wojewódzki 
Zarząd Z, P. O. K. takich wyborów nie uzna, 
a przeciwnie da wskazówki oddziałowi w 
Sniorgoniach, jak winno się wybory przepro- 

'wadzač. ; 
W każdym razie można już dzisiaj stwier- 

dzić smutne skutki niedzielnych wyborów 
do Zarządu Związku w postaci gremjalnego 
występowania członkiń ze Związku. 

Członkinie. 

ŻODZISZKI POW. WILEJSKI 
— Pokaz bydła, Dnia 30 sierpnia r. b. 

Dzięki staraniom Okręgowego T-wa Org. i 
Kółek Roln. a poparciu materjalnem przez 
sejmik wilejski, został zorganizowany pokaz 
bydła w Żodziszkach, na który doprowadzo- 
no 19 sztuk bydła, przedstawiających pewna 
wartość hodowłaną i użytkową, oraz kiłka- 
naście sztuk bydła rasy miejscowej, których 
pod uwagę nie brano, 

Pokaz rozpoczął się o godz. 9. Organiza- 
cją pokazu zajął się miejscowy agronom pan 
Stan. Osiecimski, 

W skład komisii sędziowskiej wchodzili: 
p.p. Gaillard Aleksander członek sejmiku, 
Kurnosow Mikołaj — członek powiat. komisji 
rolnej, Doboszyński Edmund agr. „pow, i 
Osiecimski Stanisiaaw agr. rej. 

Ogółem nagrodzono 11 sztuk, na sumę 
184 zł. z czego 6 buhai, 5 rasy czerwono- 
polskiej i jednego białogrzbietu; oraz 5 krów, 
3 rasy czerwono-polskiej, jedną białogrzbiet- 
kę o wydajności około 2,600 ft. i jedną krzy 
żówkę (holenderka) o wydajności 3.100 It. 
Bydło przeważnie było doprowadzóne z go- 
spodarstw osobnych i przykładowych. Pierw 
szą nagrodę na buhaja rasy czerwono-pol- 
skiej otrzymał pan Damuć Antoni z folw. 
Pracuty w sumie 40 zł. я 

Częstsze urządzanie takich pokazów, bez- 
względnie podniesie hodowłę bydła na tere- 
nie powiatu, jak również wywoła większe | 
zainteresowanie się i zrozumienie wśród ok0- 
Kcznej ludności ]. 0. P. w Wilejce. 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 29 WRZEŚNIA 

11.58: Sygnał czasu. 
12.05: Muzyka popularna (płyty). 

16.40: Program dzienny, | 
16.45: Kom, dła żeglugi z Warszawy. 
16.50: „Jak: rachują pierwotne ludy” — 

odczyt z Krakowa, wygłosi prof. W, Wil- 
kosz. 3 

17.10: Utwory kameralne (płyty). 
17.35: „Ku Besarabji“ — odczyt z Kato- 

wic, wyglosi dr. K, Zaluski. В 
18.000: Koncert popołudniowy z Warsz. 
10.00: „Z walk o prawo obywatelstwa 

dla litewskiego języka" — odczyt litewski 
wyglosi P. Jurgis, : 

19.20: Program na środę. 
„ 19.25: Radjowa gazetka rzemieślnicza. | 

© 19,35: „Z listów więziennych Oskara Wil 
de'a — odczyt we własnym przekładzie Wi- 
told Hulewicz. : 

19.55; Komunikaty z Warsz. 
20.15: Koncert z Warszawy. 
22.00: „Gdy zapadnie zmrok” — felj. z 

Warszawy wygłosi J. Dehnelówna. i 
22,15: Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warszawy. ; 3 
23.00: Kabaret (płyty. Konferensjerka pid 

ra Teodora Bujnickiego w wykonaniu Įana 
Ciecierskiego. : 
ы 

  

  

Glełda Warszawska | 
z dnia 28 września 1931 r, 
WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,91 — 8,93 — 8,89. 
Belgia 124,10 — 124,41 — 123,79. - 
Gdańsk 173,90 174,33 — 173,41. 
Holandja 358,30 — 359,20 — 35740. | 
Londyn 34,75 — 34,25 — 34,35 — 34,15. 
Nowy York 8,925 — 8,945 — 8,905, 
Nowy Yyork kabel 8,929 — j,949 = 
Paryż 35,20 — 35,39 — 35,11. 
Praga 26,44 — 26,50 — 26,38. й 
Szwajcarja 174,69 — 175,12 — 174,26. 
Berlin w obrotach prywatnych 211,90. 

PAPIERY PROCENTOWE: ||| 

  

4 proc. pożyczka inwestyycjna 89, 5 proc. — 
konwersyjna 43,75. 7 proc. stabilizacyjna 50 
— 52 — 51. 8 proc. L, Z. BGK i BR, obli- 
gacje BGK 94. Te same 7 proc. 83.25. 8 pre. 
obligacje Polskiego Banku Kom. Ill em. 93, 
4 i pół proc, ziemskie 46,25 — 46. 5 proc. | 

warszawskie 49,25, 8 proc. warszawskie 
64,50 — 53,25 — 64. 8 proc. Łodzi 61,50. 10. 
proc. Siedlec 65 — 64,75, * 

АКС]Е: 

B. Polski 112,50. Haberbusch 65,50. 

    
        

8,909 | 

   



Ofiary 
Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowe 

Nauczycielstwa Szkół Powszechnych (Koło 
Powiatowe w Kołomyi) składa na rzecz po- 
wedzian na Wileńszczyźnie złotych 50, 

Szkoła Przemysłowo-Handlowa im. E. 
Dmochowskiej, składa na odnowienie Gro- 
bów Królewskich zł. 22,35. 

Z powodu zgonu nieodżałowanej pamięci” 
działacza społecznego i przyjaciela Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Nowowilejce ś. p. Ar- 
nolda Mozera prezydjum Macierzy "wyraża 
Rodzinie Zmarłego kondolencje, ofiarowując 
zamiast wieńca zł. 30 na ochronkę imienia 
ks. Biskupa Wł. Bandurskiego w Nowowilej- 
ce. 

КО МО 

  

NIEZASTĄPIONE SĄ 

natura! ine wody. Sól. 

comprimes 
i pastylki Vichy-Etat 

ZE ZNAKIEM 

VICHY - ETAT 
WYSYRZEGA SIĘ BEZWARTOSCIOWYCH 

SaEPARATÓW SZTUCZNY 

  

  

  

чэ СЫ 
WYNIKI NIEDZIELNE 

Nie sensacją, ale bądź co bądź sensacyjką 
było dwukrotne zwycięstwo Kusocińskiego 
nad słynnym  długodystansowcem — fińskim 
Virtannenem. Sensacyjką tylko, gdyż liczo- 
no się ze zwycięstwem Kusego, 

W sobotę wygrał on w Warszawie bieg 
na 3000 'ntr. w czasie 8:39, 8, a w niedzie- 
Ję w Krakowie bieg na 5000 mtr. w czasie 
14:57, 4. 

Międzypaństwowy mecz lekkoatletyczny 
pań w Pradze, wygrały nasze panie w sto- 

- sunku 61:45. 
W reprezentacji tej brała udział zawod- 

rliiczka wiłeńska Lewinówna. Zdobyła ona w 
rzucie kulą tugte CEC (10.06 mtr.). 

Największą sensacją piłkarską było zwy- 
cięstwo marudera Ligi, Lechji nad Wisłą. 

Wygrała ona w stosunku 2:0. Czarni wy- 
grali w Warszawie z Warszawianką 2:0, Ł. 
K.S. z Garbarnią 1:0, Warta z Połonją 2:0, 
mimo, że pokonani mieli więcej z gry. 

Pogoń zremisowała z Cracovią 1:1 przy 
wyraźnej przewadze Cracovii. 

Walki o wejście do Ligi przyniosły prze- 
dewszystkiem cios dla. Wilna w postaci prze- 
granej 1 p.p. Leg. z 82 p.p. z Brześcia, 

Piszemy o tem obszernie na innem miej- 
SCU, 

Pozatem: L. T. S. G. z Łodzi pokonał 
Gryf toruński 2:1, Legja poznańska Skrę 

-warszawską 2:1 i 22 p.p. z Siedlec z Rewę- 
та stanistawską 6:1. 

Wynik ten jest największą sensacją tych 
rozgrywek. 

82 P.P. — 1 P. P. LEG. 2:1 
Niezasłużona,  nieprzewidziana 

naszego mis Niezasłużona dlatego, że 
porażka 

  

  

    

Po przerwie gospodarze przeważają zde- 
cydowanie, lecz wyjątkowy wprost pech 
prześladuje drużynę, Cały szereg pewnych, 
„murowanych* pozycyj ginie. Halicki, graią- 
cy słabiej, niż normałnie, patałaszy, Godlew- 
Ski, zresztą jak zawsze, gubi piłkę w najważ- 
niejszych momentach, a Pawłowskiemu, twór 
cy szeregu niebezpiecznych momentów, nie 
udaje się, natomiast bramkarz gości broni 
przytomnie i szczęśliwie, 

Wszyscy są przekonani, że gospodarzom 
uda się zdobyć potrzebną bramkę staje się 
jednak inaczej. Zienowicz wyłapuje. szereg 
ostrych strzałów! i puszcza lekką, przypadko= 
wą bombę. 

Krzywda, wyrządzona drużynie wileńskiej 
przez sędziego w postaci nieuznanej bramki, 
teraz potęguje się jeszcze. Przegrana wisi w 
powietrzu, zwłaszcza, że na wyrównanie ma- 
to już czasu, a do tego brześcanie muruią. 
Wynik 2:1 pozostaje do końca. 

W drużynie gości najlepszy lewy cbroń- 
ca Goździński, prawy pomocnik 1 skrzydła. 
U gospodarzy słaba prawa strona. Halicki, 
Truchman i Chowaniec, 

Pozatem pech, pech i jeszcze raz pech. 
Publiczności dużo, P. Kostanowski, poza 
wspomnianym, okropnym błędem, dobry. (t) 

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY O MI- 
STRZOSTWO WILEŃSKIEJ CHORĄGWI 

HARCERZY. 
W niedzielę, dnia-27 b. m. pomimo nie- 

sprzyjających warunków atmosferycznych 
odbyt się na boisku na Pióromoncie trójbój 
lekkoatletyczny o mistrzostwo Wil, Chor. Har 
cerzy. Do zawodów stanęły cztery zespoły 
po 6-ciu zawodników w grupie starszych i 
trzy zespoły po 6-ciu zaw. w grupie młod- 
szych. Pozatem do zawodów  indywiduał- 

ALBERTYŃSKA FABRYKA PAPIERU 
I TEKTURY 

Spółka akcyjna w Albertynie 
ma zaszczyt zawiadomić p.p. Akcjonarjuszy, 
że w dniu 20 października b. r. o godz, 16 
w pierwszym terminie, a w razie niedojścia 
zebrania do skutku w tym samym. dniu o 
godz. 17 w drugim terminie odbędzie się w 
Ażbertynie w biurze Zarządu Spółki Nadzwy 
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów 
Spółki z następującym porządkiem dziennym: 

1. Wybór przewodniczącego; 
„ „2. Sprawozdanie zarządu z okresu przej- 
ściowego; 

3. wybór zarządu spółki; 
4. ustalenie sposobu wykonania punktu 4, 

uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonarju- 
szów z dnia 12 sierpnia 1931 r.; 

5. wolne wnioski, 
P.p. Akcjonarjuszom przysługuje 

zgłoszenia dodatkowych spraw na porządek wieprzowego, oraz słoniny, 
dzienny przy zachowaniu terminu, wskaza- 
nego w art, 54 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. Dz. 1931 roku godz 14-ej, poczem nastąpi komisyjne otwarcie ofert. 
U. Nr, 38, poz. 383. 

W zawodach zespołowych w grupie star- nie wadjum w wysokości 5proc. wartości zaoferowanej dosta- 

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ost ebramska 5 

Od dnia 28-go września 1931 r. 
Dla młodzieży od godz. 4—6 i 6—8 wieczorem. „Zaczarowany dywan" 

Najwese sze arcydzieło humoru w rol gł. smiertelny skok 
Ś Pat I Patachon. Nad pregram: 

ld godz. 8—10 Wzruszają y dramat erotyczny w rol. głównej 
1 10—12 nocy MIŁOŚĆ TERESY ROTT Olga Czechowa. Nad ZŁO ! 
FIRCYK W ZALOTACH iTYGODNIK P. A. T. Koncertowa orkiestra pod batutą P. M. Salnicklego. Początek 
seansów o godz. 4, 6, 8 i 1O*wiecz Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godz. 3.30 do 10 w. 

е 

komedja w 3 aktach 

  

Dźwiękowy 

KINO-TEATR 

„KELIOS“ 
al. WILEŃSKA 38, 

Tel. 928. 

D 'iś! Przebój dźwiękowy! Gigantyczne potężne arcydzieł! Film, o którym z zachwytem mówi cały świat! 
SZARY DOM (Big House). W rol. gł. Wallace Beery, Fobert Moutgomery, Chester Noris, 

Leiba Hyams, Lewis Stone i inni. — 3.000 statystów. Wielki ten film wywiera pio- 
ronujące wrażenie! „Szary Dom* wsirząsr ął sumieniem Świata! „Szary Dom* — to bunt dusz, skutych w kaidany. 
„Szary Dom*—to film, którego się n'gdy nie zapomina. Dodatki dźwiękowe: Na 1-szy seans ceny zniżone,—od 60 gr. 
Pocz od godz.,2-ej 4, 6, 8 i 10.15. Wkró ce: najnowsze superprzeboje wszechświatowe: „TABU* i „X—27* (Szpieg) 

  

Dźwiękowe kino 

„KOLLYWOGO: 
Mickiewicza 22, 

tel, 15-28 

Dziś! Nowe wielkie arcydzieło króla reżyserów Cecil B. de Mille'a 

RABA RE SZATAM w rol. gł. PODANO ED DENNY 

Wielki bal na Zeppelinie. Gigantyczna katastrofa w przestworzach. Niebywała wystawa. 5000 statystów. 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zniżone od 60 gr. Początek o godz. 

4, 6, 8 i-10.15, w dnie Świąt, o godz. 2-ej 
  

  

DŹWIĘKOWE KIM > 

C6/INS 
WIELKA 42. 

Doś! Wielka epopea filmowa! Muzyka R. Dzimsa. 

KRÓL ŻEBRAKÓW Śpiew—Chór—Tańce. W rol, gł. Król Śpjewaków bożysz- 
cze kobiet Denis King i najsłyn. Śpiewaczka cpery 

„Metropolitain* w N. Yorku Jeannette Mac Donald. Cały film w kolorach naturalnych. Ze 
względu na wysoką wartość artystyczną dla młod ieży dozwolone. Nad program: Dodzteż 

tal. 15-41 dźwiękowy „Foxa* i rysunkowy dodatek dźwiękowy Flejszera, Następny program „Syn białych 

  

gór". > Na pierwszy seans ceny zniżone Początek 0 g0d7. 4. 6, 8 i 1015, 

)09000600000000000000 === Dwapokoje ——— KOSMETYK || tima 1-2 pokoje 
a NROTORZRUŻNZNEZNCNNMM M (łącznie lub pojedyń-do wynajęcia z używ. 

‚ czo) z częściowem lubkuchni i  wygodami, 
G A B I H ET ON S Wilno, Witoldowa 7 

niem do w; ia. Su- b 2 
Racjonalnej | wajska TB ais, 4-7 2 

  

kosmetyki (od Zakretowej). 
  

  

; Kwatermistrzostwo 77 pułku piechoty w. Lidzie ogłasza leczniczej > D unu“ UEN 
prawo nieograniczony przetarg ofertowy na dostawę mięsa wołowego, WILNO, Mieszkania POS ADY 

w zapieczętowianych kopertach należy składać w Mickiewicza 31—4 3 pokojowe słone- NOWEM 
rozporządzenia Prezydenta Kwatermistrzostwie 77 p.p. w Lidzie do dnia 10 października kobiecą cene, suche, ciepłe z 

Urodęc;::: wszelk.  nowoczesn. Poszukuję 
Do oferty należy dołączyć kwit Kasy Skarbowej ną wpłace- je, dosko- wygodami do wynaję- posady  krochmalarza 

nali, odświeża usuwa cia w Wilnie przy ul. praktyk: i 
jej Skazy i braki. Masaż Zakretowej Nr. 7, O- iatych ia o KR 

  

wy miesięcznej, t 

J i 7 AVysokoŠė. kaucji w razie przyjecia oferty wynosić będzie twarzy i ciała (panie), glądač od 9 —11 I Wilno, Piaski 48 Woj: 
25 proc. wartości jednomiesięcznej dostawy. Sztuczne opalanie cery, 2—5. nowski. 

MW zawodach indywidualnych w grupie W ofercie musi być stwierdzone, że oferentowi znane są _ Wypadanie włosów { +> ii 
starszych, pierwsze miejsce zdobył Kuicsza przepisy zastosowania warunków ogólnych, obowiązujących I a S Mieszkani Godzinę 
Andrzej (7-ma Wil.), punktów 1190,35, Gru- nrozy dostawach wojskowych i że zastosuje się Ściśle do nich. 

Wysokość miesiecznego zapotrzebowania 0 $ 
w czasie od 15-X 31 r. do 15.III 1032 r. mięsa—8. ь 

(Czarna Trzynastka) — punktów 1086.76. „topiny — 1500 klgr. S o 
w czasie od 15.III 32 r. do 1-X 1932 r. mięsa—15000 klg. 

000 klgr 
Zastrzega się dowolny wybór oferenta, zwiększenie, lub 

at- zmniejszenie zapotrzebowania, oraz unieważnienie przetargu bez 

gie miejsce Gławiński (7-ma Wil.) — pun- 
któw 1133,43, trzecie rniejsce Marcińczyk 

'W gr. Młodszych. pierwsze miejsce zdo- 
był Bujnowski (9-ta Wil.) punktów 1926,60 
(w tej grupie klasyfikowano według BY 
pięcioboju kobiecego), drugie miejsce 
wiejczyk — punktów 1755,72 i trzecie 1niej- 
sce |achiński — punktów 1599,87 (obaj z 
11-eį Wil). 

Pierwsze miejsca w poszczególnych kon- 
kurencjach zdobyli: bieg 100 m. Periowski 
(Czarna Trzynastka) 12,6", bieg 400 m, Ku- 
lesza Andrzej (7-a Wil.) 10,2%. Skok w dal 

  

  

słoniny — 3. 

podania powodu 
Wszystkich informacvj udziela oficer żywnościowy 77 pp. 

w Lidzie w godzinach urzędowych. 

nalnej 5 pokoi z wygodami francuskiego 
Codziennie od g. 10—8 2 balkony, 1-sze piętro za pokój ud ieli dyplo- 

W. Z. P. 43. do wynajęcia. Wilno, mowana w Paryżu na- 
meme Pańska 4 m. 8. _ —1 uczycielka, Wilno, Pań- 
najbardziej u zg ska 7—$%, 

Cer zanie: ji 

€ sios Mleszkanie 5amodzielna poprawia. pielęgnuje oraz pokój do odna- 
oraz usutwa wady skóry. jęcja. Wilno, Ofiarna służąca do wszystkie- 

  

  

    

bi. sg 2—16. ge, ma dobre reteren- 
u Cedió cje poszukuje pracy. 

Kwatermistrz 77 p.p. (—) Krzowski Major. Leczniczej Dwa RE Maps Bobrujska 10 
н uże роко)е - + 

  

J. Hryniewiczowej. 2 
m3, do wynajęcia. 

„ Zawalna 7 m. 2. 

  

ul. WIELKA 818 Wilno, 
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Za. е S ‚ 
znaczną część meczu nasza drużyna przewa- nych stanęła 6-ciu zawodników z 3-ciej No- Michler (%-a Wil) 5,17 m. skok w wyż Przyj. W Z UOZNOWZDES owies poszukuję wspólnika 
żała 1 niezasłużony, gdyż sędzia p. Kostanowi wogródzkiej Druż. Razem 48 zawodników.  Amelczenko (7-a Wil.) 1,50 m.  Pchnięcie w. Z. P. JA 3% Mi z kap. 1500 dol. do 
ski powinien był uznać drugą bramkę wy- szych, pierwsze miejsce uzyskał zespół 7-ej kulą Puszkarzewicz (Błękitna Jedynka) = — eszkanie parcelacji m 400 ha, 

łaapną, przez doskonałego bramkarza gošci, Wil. -Družyny, zdobymwając punk-6w 5720,59, 8,87 m, PIANINA, FORTEPIANY z 5 pokoi do wynsję-W , POW. więciany. 
już z bramki. drugie miejsce Czarna Trzynastka — piun- + + 4 LOK A Lt cia, Wilno, Antokoj, Zgłoszenia: do Biura 

Mecz rozpoczyna sę z pewną przewagą któw 5301,61 trzecie miejsce Błękitna jedyn- /W ubiegłym tygodniu odbył się na te- i FISHARMONJE - ul. Senatorska 7—9, /Grab-wskiego. Wilno 
gości, mimo. to 'wilnianie zdobywają prowa- ka — punktów 4278,89. ; a: renie Wil. Chor. Harcerzy turniej gier spor- OPERA ... Garbarska Nr.1. > 
dzenie ze strzału Jablonowskiego, Stopnio- _ W grupie młodszych pierwsze miejsce towych, który zakończył się zwycięstwem: w KRAJOWE ! ZAG FZNIU2NE Mi Do wynajęcia 
NE drużyna nasza Z do głosu. zdobyła A a PAW. CRS EW HR sud ogi esa 7-ej Wi, - Druž. TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ь aa duży pokój umeblowa- Plany a 
rzerwa przy stanie 1:1. miejsce zespół 9-ej Wi, — punktów „99. Harc, im, a Jasińskiego. > о wynajęcia od zaraz a ziemskic! przy J g P. SPRZEDAŻ = WVNAJĘCIE 5 pokoj i kuchnia, su- a Rem, m, parcelację oraz wszelkie 

K. DĄBROWSKA |: 7': popęj mec. ni FE ” Popowska * 4 m. 12. = „muje mierniczy przy- łonecz- 
a Oglądać od 11 do 12 i Pokó 5 sięgły 

WŁODZIMIERZ ŁĘSKI Spółka Akcyjna dla eksploatacji fabryk Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. в4 5 & T_ WIECZOR, parterze į odzojąca gztodzimierz ZEJTC 

przemysłu drzewnego w Białej-Wace „OT kino, ul Orzeszko 11: telefom." 222 
: 8000 do | Oszczędności 

OBWIESZCZENIE W 14 dniu ciągnienia RNÓW pasy 12000 dotarėw | "Fl aż 1. dolary Kono Šato Orai, win | м angas || sensei Seka Е 
i Dnia 31 dnia 1930 ina par ML Giminė NU G 14 na 115000 na Nr. 131743 wartości Ma J |tówka twoja jest zabe- о ilnie przy ul. Gimnazjalnej Nr, 6 — 14, zł. A na . wartościowe, nie- 

RER PA MS PASYWA. sądze ań. I00UPC podaje do wiado- |  *'5000,. „ 132645 || ruchomości w Wi |spiczona Golem se. „Kasa zł. 100474 | Kapitał akcyjny zł.  250.000—: mości publicznej, że w dniu 5 października 3,000 „| 62832 nie. 15 proc. rocz- | giąmi.Wil. Tow. Handl. 
Banki „ 36.299.40 Kapitał obrotowy „  226.352.14 1931 r. o godzinie 10 rano w Wilnie przy 549.600 ” ” — 174016 nie gwarantowacy. |Zastąwowe  - (LONL 

Parceła przy stacji w Ponarach zł, 19.645.30 : Wierzyciele s 16.736.34 tl. Wielkiej Nr, 56 odbędzie się sprzedaż z » YALE Dom „HK. nZa- | BARD) Plac Katedr alny 
Maszyny urządzenia i przywileje Sumy przechodnie i 21.560.02 licytacji należącego do Pinkusa Lancmana Najszczęśliwsza kolekiura | chęta", Micklewl- | Biskupia 12 Wydaje 

(koncesje) zł. 248.478.68 „  268.12398 A o dalccco Się z materjału różne- <za 1, tel. 9-05 pożyczki pod zastaw: 
> Groanizacvyi TAI IE 516. go na płaszcze i kostjumy, oszacowanego na — ZłOt: 3 

La MS > R sumę 720 zł. (siedemset dwadzieścia zł.) na H. M | N K 0 W 5 KI tów Ez EH 
y eo zaspokojenie pretensji Wilenskiego Prywat- asza KUPIMY |" ' 17 — 
Remanent matarjałów p-g spisu inwentarzowego: nego Bonku Handlowego i innych wierzycieli wilno, Niemiecka 35, tel 13 —17. det: baisi lolsa i = 

Osma ы zł. 22.354,08 wi sumie 2261 zł. 85 gr, z procentami i kosz- Centrala: Warszawa, Nalewki 40. 6 dobrej ziemi 60 D 0 M 

Drzewo opałowe S „ 1.756.75 tami. Opis rzeczy i szacunek takowych przej Losy do 5-ej klasy są jeszcze do nabycia, 150 ha w pobliżu | w Śródmieściu z zabu 
2. tea „ AAA rzany być p w dniu licytacji zgodnie z Wilna. Gotówka na | dowaniami, dużem pod- óżne materjaty » S art. 1046 U.P.C, / om tół, W: 6. - 

ST Ss Komornik Sądowy (—) K. Karmeltow | Gnrzegaje sie piac || Biure kom „ze | we Zeusia "ię ой 
Dostawcy : „” 1961162 chęta* Mickiawi. |5—7. Wilno, Pohulanka 
Sumy przechodnie „  1686484 OBWIESZCZENIE przy " Kawaziskiej o cza 1, tał. 9.05. |23, m. 2 tel. 10—26. 

Strata. 30 "7408.66 Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie | Gi Wilenska 15 m. 3 lub al. Ogórko- 
R" 545 A * Ai zł. 494.648.50 zł.  404,648.50  Połockiej Nr, 14 m. 3, zgodnie z art. 1030 - . ! BAE E й woni 3 2 ииосеРаовасловаа ЛНа 0913’10 оЬшіезипз, tej w dniu w Rus NAJT ANIE J 

; Т r. o godz. 10-tej rano w Wilnie przy ul. 
Rachunek zysków i strat w dniu 31 grudnia 1930 r. |... Św. Jańskiej Nr. 6 m. 8 odbędzie się sprze- Plerwszorzędny kupuje się dobre towary u Głowiń- 

Koszty handlowe 42.934.13 Słomka zapałczana 308.872.84  daż z licytacji publicznej majątku ruchome- zakład krawiecki skiego. Polecam r 
Koszty fabryczne 116.045,67 Odpadki osiny 455,—- go Bronisława Piotrowskiego, składającego M i y wełny i szewioty 
Osina 207.611.12 Za siano 120.— się z dziewięciu maszyn 'pończoszniczych, L. K U L I K 0 w Ss KI „na mundurki, pończochy, pończoszki 
Materjały dó fabrykacji © | 12.823:11 Strata 1929 — 30 r. 74.608.66  0szacowanego na sumę zlotych 700, na za- Vilno; al. wišika 13; prayiinejė zakć > dziecinne i skarpetki. 
20 proc, kosztów organizacyjnych 4.629.14 spokojenie pretensji Banku Związku Spółek wienia na raboty damskie, męskie i UWAGA — WILEŃSKA 27 Różnice kursowe ; 13.33 Sokis Anna zy Les uczniowskie oraz futra. Wykonanie so- й 

4. ——384.056.50 iego Banku Rzemieślniczego. : 2 

— SS | ono Sde A avis lidne. Ceny dosiępne, ET I 

SYDNEY REILLY. 

"W kraju tajemnic i zbrodni 
"kierujących tym obywatelem angielskim. Sydney Reilly był w ciągu kilku lat kie- 

Kros YWIS. angielskiego (Intelligen- 

ce Serwice) w Rosji. Nazwisko jego nabra- 

ło rozgłosu w związku z historją tak zwa- 

o „Spisku Locarta“, (brytyjskiego kon- 

A 'eneralnego w Moskwie), a potem w: 

związku z próbami B. Sawinkowa rozniece- 

nia powstania przeciw władzom bolszewi- 

Próba obalenia bolszewików nie gs 

ła się. Sydney Reilly uciekł ze Z,S. и je 

myśl o zorganizowaniu rzewrotu = a 

skwie nie opuszczala g0. ozostawał S i 

łym kontakcie z antybolszewickiemi kołami, 

brał udział w konferencjach, na których 0- 

mawiano sprawę konspiracyjnego wyjazdu. 

Sawinkowa do Moskwy i, po ce 

śmierci jego udał się do ZSSR z fałszyw: 

dokumentami.... + 
Dalsze jego łosy są nieznane. Prasa 50- 

wiecka ogłosiła o aresztowaniu Reilly'ego i 

(wykonaniu na nim wyroku śmierci (w rok 

później). Ale żona jego, mieszkająca zagra” 

nicą, mma pewne podstawy do przypuszcza- 

at że mąż jej żyje, ukrywa się gdzieś w 
Rosji i prow: dalej swą konspiracyjną 

robot: + 
: 2 

Sławna historja „Trustu“ łączy się po- 
średnio z osobą Sydney  Reilly'ego. Marja 

Zacharczenko,—Szulz i mąż jej, który zgi- 

nął, rziicając bombę w wiezieniu, oddali 

swe życie, chcąc odnaleźć i uratować Ril- 

ty'ego. 
Sydney Reilly urodzony w. Petersburgu, 

mówił doskonale po rosyjsku i po niemie- 

gku. Podkreślał często, że uważa siebie za 

nawpół Rosianińa i rzeczywiście trudnoby 

było odróżnić, GO w działalności jego by- 

ło spełnieniem rozkazów, Intelligence Serwi- 

ce, a co płynęło z osobistych uczuć miłości 

i przywiązania do Rosji. Rosjanie, którzy po- 

dejmowali wspólnie z nim konspiracyjną 

' pracę, nie wątpili, w szczerość pobudek, 

li liczbę ludności miasta, ale mimo to 
brak wszystkiego dawał się ostro we 
znaki. Chłopi przestali przywozić żyw- 
ność. Moskwa stała się miastem ludzi 
przeklętych, skazanych na zagładę. 

„__ Wszedłem na opustoszały, pońury 
Twerski bulwar, zaśmiecony do ostat- 
nich granic. Pogoda tego lata w r. 
1918 była prześliczna. 

panowała również wewnątrz domu. 
Zdawało się, że lokatorowie opuścili 
mieszkania i znikli gdzieś, jak duchy. 
W rzeczywistości zaś w każdem z dwu 
stu mieszkań gnieździło się po kilka 

z Petrogrodu do Moskwy. Trudno by- 
ło się dostać do nowej stolicy obco- 
krajowcom. Konsulaty i poselstwa nie 
dawnych sojuszników znałazły się. w 
niebezpieczeństwie, a wolność ich z0- 

lod- zak: 

Odwaga, przedsiębiorczość, spryt, — by- 
ły to zalety, które robiły z niego cennego 
współpracownika. , 

Z pożóstawionych przez S. R. pamietni- 
ków, które żona opracowała obecnie i z jej 
własnych wspomnień, powstała niedawno 
wydana w Łondynie książka. Historja tych 
przygód o tajemniczem, a może tra, 

(ończeniu wzbudza ogromne  zaintereso- 
wanie, 

Autorka książki tłumaczy się ,że osoby, 
o których mówi, są przeważnie oznaczone 
tylko inicjałami, przez zrozumiałą ostrożność 
i często dlatego, że autorka nie znała na- 
zwisk osób, z któremi się spotykała. Jedy- 
nie wobec ludzi, którym już niczyja ze- 
msta nie grozi, dyskrecja ta nie została za- 

SE, ы 
rawda, ktėra bije z opowiadania Angli- 

ka i jego Żony, nie zdołała odebrać fanta- 
az barw i romantycznego nastroju 
siążce. 

ROZDZIAŁ I. 

MOSKWA—MIASTO PRZEKLĘTYCH 

— Przechodźcie, towarzyszu Rej- 
liński, — mruknął żołnierz  Łotysz, 
dyżurujący na rogu ulicy. 

Minąłemi go, żołnierz nie żądał о- 
kazania dokumentów, Znał mnie, jako 
tow. Rejlińskiego z. „Ugrozysku”, by 
łem więc komunistą i „towarzyszeni*. 
Ale ze zwykłem „bydłem ulicznem 
żołnierz nie ceremonjował się zbytnio. 
Wielu z nich ma niedokładności , w 
dokumentach i połowa - prawie musi 
wędrować do więzienia „Butyrki*. 

Chudy, wygłodzony obdartus stał 
na rogu bulwaru. Słysząc, że Łotysz 
nazwał mnie „towarzyszem*, rzucił 
w moją stronę spojrzenie, pełne lęku 
i szybko odszedł. 

Upał ogarnął Moskwę. Bulwar to- 
nąt w promieniach słońca. Zdawało 
się niezrozumiałem i dziwnem, że słoń 
ce mogło tak świecić i przyroda cie- 
szyła się jak zawsze, podczas gdy w 
Moskwie działy się tak straszne rze- 
czy! Czyż Niebo mogło być obojętne i 
patrzeć bez wzruszenia na ludzkie 
zbrodnie i nieszczęścia? 

Znów spotkałem ruinę człowieka— 
starca o siwych włosach i poplatanej 
brodzie, jęczał okropnie, a ramiona je- 
go drgały od łkań. Łzy płynęły po je- 
go wychudłych, pomarszczonych po- 
Ticzkach. 

— Co się stało? — zapytałem go 
mimowoli. ! 

— Jestem głodny, — jęknął. — 
Dwa dni czekałem w kolejce i nic nie 
dostałem. Boże, cóż to będzie? 

Przy najbliższym rogu stała dłu- 
ga kolejka. Widziałem ją, przechodząc 
tędy rano. Ludzie stali w ponurem 
milczeniu, pokorni, bezsilni, długi ich 
łańcuch przypominał umierającego z 
głodu olbrzymiego węża. Już o Świcie 
biegli ludzie przed sklep, bo nie wszy- 
scy dostawali chleb: głód groził mia- 
stu. Bolszewicy energicznie zmniejsza- 

„Na zaułku grupa '/ ludzi sprzątała 
śmiecie. Byli tam mężczyźni o inteli- 
gentnych twarzach i kobiety delikatne, 
starsze i młodsze, których pochodze- 
nie z wyższych warstw społeczeństwa 
nie ulegało wątpliwości. Pracy ich do 
zorowali robotnicy z dwoma rewolwe- 
rami za pasem. 

Śmiecie zbierali dawni 
doktorzy, nauczycielki. Teraz musieli 
pracować dla tych 
Był to przykry widok, Zmęczeni, głod- 
ni i obdarci ludzie, wyciągnięci siłą z 
kolejek, oczekujących na żywność, pra 
cowali ponad siły. Przy chodniku le- — — — — — — — — — — — — 
żał trup konia, który padł przed ty- 
godniem z głodu i wyczerpania. Po- 
zostawiono go tak na bruku, a teraz 
kości jego zaczynały bieleć na słoń- 
cu 

„Ugrozysku“. 
Przeszedłem wśród kup śmieci na 

druga strone ulicy 
siedni zaułek. 

Zaułek Szeremetjewski był cichy i 
pusty. Przed domem nr. 3 obejrzałem 
się na wszystkie strony. Nie było ni- 
kogo. Nikt mnie nie śledził. 

Wszedłem do domu nr. 3 na brud- 
ne, wąskie schody. Śmiertelna cisza 

„Towarzysz dozorca* z dwoma re- 
wolwerami za pasem przywitał się ze 
mną. Byłem towarzyszem Rejlińskim z 

rodzin. Zatrzymałem się przy jednych 
drzwiach i obejrzałem się w dół, za 
siebie, zanim zapukałem. Drzwi o- 
twarły się trochę i wyjrzało przez szpa 
rę jedno oko. 

— Czy to pani Dagmara? — zapy- 
tałem. į 

— Pan Konstanty? 
Zgrzytnął łańcuch, drzwi otworzy- 

ły się i znalazłem się w przedpokoju. 

stała ograniczona. Na szczęście w 
Piotrogrodzie miałem przyjaciela p. G. 
człowieka bardzo kulturalnego, wy. 
kształconego, posiadającego piękną bi- 
bljotekę, składającą się z wielu rzad- 
kich dzieł. Bolszewik Bończ - Bruje- 
wicz był również zapalonym bibljofi- 
lem, zapragnął więc odkupić о@ G. 
niektóre książki. G. wyjechał do Mo- adwokaci, 
skwy i zabrał mnie ze sobą, mieliśmy 

nowych panów. Drzwi zamknęły się za mną cicho. _ Przepustki, podpisane przez Bończ - 
Byłem tutaj „P. Konstantym”, Brujewiczal.... 

przedstawicielem angielskiego wywia- — — — — — — — — —— — — — 
du tajnego w Rosji. — Trzeba za wszelką cenę — o- 

= znajmił mi mój szef, — skierować Ro- 
W Moskwie uchodziłem za .,p sję z powrotłem na front! 

Konstantego", kupca angielskiego. W Za wszelką cenę! Ale jak? Sytua- 
Pietrogradzie byłem „p. Massino*, kup cja w Rosji pogarszała się z dniem każ 
cem lewantyńskim. Jednocześnie by- dym. Z kilku frontów, organizowa- 
łem „towarzyszem Rejlińskim", pracu- nych przez „białych* oficerów, „czer- 
jącym w „Ugrozysku”. Wszędzie mu- wona armja* zmykała co sił, do walki 
siałem odegrywać inną rolę i być in- nikt nie miał ochoty. 
nym człowiekiem. ча Życie zatrzymało się, jakby ścięło 

lodem. Głodne kolejki wystawały bez 8 Na každe nazwisko miałem odpo- 
wiednie dokumenty. Byłem wysłany ruchu godzinami całemi. Napadano no 

cami na sklepy. Nikt nie dowoził nic do Rosji w-celu wybadania zamiarów 
Lenina i Trockiego. Rosja zawarła po- do miiasta. Panowała Wszędzie anar- 

kój z Niemcami i przyjęła niemieckie- chja "igwałt. Komuniści wypędzali 
go posła. Sojusznikom chodziło bardzo „burżujów* do najcięższych robót. 

i wszedłem w Są- 

o wciągnięcie jej w dalszą wojnę. Bez (DOC? N.) 
Rosji zwycięstwo nad Niemcami było 
bardzo trudne!. dia d, 
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