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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów 
cia nia uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenią ogłoszeń. 

niezamówionych nie zwraca. Administra- 

Zamknięcie Związku Polaków — Prześladowanie szkolnictwa 
polskiego. — Sparaliżowanie akcji przedwyborczej 

Ostatnie wiadomości nadchodzące 

z Łotwy wydają się być jakimś przyk- 

rym nieporozumieniem. Postępowanie 

odpowiedzialnych czynników  łotew- 

skich jest zupełnie niezrozumiałe i to 
dlatego właśnie, że niepodobna je 

inaczej nazwać jak prowokacją. Wczo- 

raj wieczorem otrzymaliśmy potwier- 

dzenie informacji i pogłosek, których 

nie zamieściliśmy w numerach ubieg. 

łych ze względu na ich nieprawdopo- 

dobność. Okazuje się obecnie, że ma- 

my do czynienia z masową antypol- 
ską akcją prowadzoną przez rząd ło- 

tewski, niewiadomo w jakim celu i z 

jakich przyczyn. 

Przed niedawnym czasem pocią- 

gnięto do odpowiedzialności kilku- 

dziesięciu Polaków za Śpiewy w języ- 

ku polskim w kościele Iłłuksztańskim. 
Przed kilku dniami znowu odbył się 

drugi proces z tego powodu, proces 

o najbardziej perfidnie sztucznej kon- 

strukcji, gdzie głównemi šwiadkami 

oskarżenia było kilkunastu młódzików 
z pośród szowinistycznej młodzieży 

łotewskiej. Na procesie tym ksiądz, 

proboszcz kościoła, łotysz, figurujący 
jako świadek oskarżenia, nie mógł 
nic powiedzieć przeciwko oskarżonym. 

Mimo to eskarżenie popierane było 

bardzo gwałtownie. Sprawę odroczono 

już po raz trzeci z powodu niesta- 
wiennictwa dwóch Świadków oskar- 

żenia. 
Onegdaj otrzymaliśmy wiadomość, 

że ministerstwo oświaty w Rydze po- 

stanowiło usunąć z posad 15 nauczy- 

cieli Polaków ze szkół polskich. Jest 
to ogromny cios dla szkolnictwa pol- 
skiego na Łotwie, gdyż daje się tam 
odczuwać brak Sił pedagogicznych 

polskich. Usunięcie z posad aż 15 

nauczycieli, w niektórych wypadkach 
może być równoznaczne z zam. 
knięciem danej Szkoły, a w każ. 
dym razie z zawieszeniem czasowym 

jej egzystencji» O co nauczyciele ci 

są oskarżani? dlaczego stała się im 
taka krzywda? — Poprostu dla dogo- 
dzenia kilkunastu miejscowym 'szowi- 
nistom i kilku ryskim krzykaczom z 
łotewskiej socjal-demokracji. Akcja 
socjalistów łotewskich i stosunek to- 
tewskich stronnictw burżuazyjnych do 

antypolskich wymogów tych socjali- 
stów jest nader charakterystyczny. 

Socjałiści zwalczani są bardzo ener- 
gicznie przez prawicowe i centrowe 
partje łotewskie, jeżeli chodzi o różne 
dziedziny gospodarczego 1 polityczne- 
go życia Łotwy. Ale oto na pewnym 
odcinku, na odcinku polonofobji, udzie- 
la się tym samym socjal-demokratom 
daleko idących koncesji. Kwestja pol- 
ska jest postawiona na Łotwie na 
osłatnim miejscu i czasami ma się 
wrażenie, jakoby rząd łotewski nie li- 
czył się zupełnie i lekceważył w naj- 
bardziej jaskcawy sposób, nie tylko 
potrzeby Polaków inflanckich, 'ale wo- 
góle sąsiedztwo Rzeczypospolitej Pol- 
skiej, jedynej właściwie na świecie, 
realnej gwarantki niepodległości ło- 
tewskiego Staatu. ! 

Być może, iż dyplomacja nasza, 
zbyt miękka, zbyt, jak się mówi w 

Wilnie „łentą* uprawia w Rydze poli- 
tykę, ale nawet w takim wypadku nie 

może to usprawiedliwiać tych hocków- 
klocków jakie sobie pozwala rząd ło- 
tewski z powagi Polski wyrządzać. 

Ludność polska na Łotwie darzo- 
na byłą dotychczas zaufaniem przez 
czynniki łotewskie, w niczem tego za- 
ufania nie nadużyła, należy do naro- 
dowości sąsiedniego państwa, z któ- 

rym Łotwa mieni się być w przyjaźni, 

Ostatnie zarządzenie zamykające dzia- 

łalność poważnej polskiej instytucji 
kulturatnej, jedynej instytucji skupia- 
jącej żywioły polskie na Łotwie, na 

DYNEBURG. 1.X. (tel, własny). 

Dziś © godzinie 7-mej wieczo- 

rem z rozporządzenia władz po- 

licyjnych zostały wstrzymane 
czynności Związku Polaków na 

Łotwie na czas nieograniczony. 
W ten sposób została sparaliżo- 
wana kompletnie akcja przedwy- 

borcza Polaków. Zamknięcie 
Związku Polaków na Łotwie w 

* * 

Koło Turmont został wysiedlony na na- 
sze terytorjum Władysław Borkowski, który 
jak słychać naraził się ostatnio władzom ło- 

przededniu wyborów jest zama- 
chem na prawa mniejszcści pol- 

skiej na Łotwie, byłato bowiem 
organizacja, «która Skupiała žy- 
włoły polskie obecnie pozosta- 

wione bez kierownictwa. Zarzą- 
dzenie policyjne wywołało w Dy- 
neburgu wśród ludności polskiej 

olbrzymie oburzenie. 

* 

tewskim prowadząc akcję na rzecz listy pol- 
skiej w. związku ze zbliżającemi się wybora- 
mi do Sejmu. . 

Opodatkowanie biletów kolejowych 
na rzecz bezrobotnych 

WARSZAWA, 1.10 (tei, własny), Zgod- 
nie z uchwałą Rady Ministrów wydało Mini- 
sterstwo Komunikacji rozporządzenie o po- 
bieraniu przez kasy kolejowe od dnia 1 b. m. 
specjalnych opłat na rzecz bezrobotnych, 
Dodatkowe opłaty będą pobierane od każ- 

dego biletu kolejowego w wysokości 10 gr. 
od każdych 10 zł. ceny biletu, Bilety w ce- 
nie do 2 zł. będą wolne od dopłat, Od kwi- 
tów bagażowych pobierana będzie dopłata 
50 groszy, a od transportów wagonowych 
1 zł. 50 gr. 

Plenarne posiedzenie klubu B. B. 
WARSZAWA. (Pat). W dniu 1 b. 

m. o godzinie 10 rano odbyło się w 
Sejmie plenarne posiedżenie klubu 
parlamentarnego BBWR pod prze- 
wodnictwem prezesa Sławka. Klub na 
posiedzeniu tem desygnował na sta- 
nowisko wice-marszałka Sejmu, opróż- 

nione przez p. ministra pos. Jana Pił- 
sudskiego, posła Wacława Makowskie- 
go, poczem wybrał wiceprezesem klu- 
bu na miejsce ś. p. Tadeusza Hołów- 
kł wicemarszałka Sejmu Stanisława 
Cara. 

Zgon Witolda Lewickiego 
LWÓW. PAT, — „Słowo Polskie* dono- 

si, że onegdaj w Siediiskach Bogórzu zmarł 
ś. p. Witold Lewicki, znany w swoim czasie 
publicysta i dzienikarz, były poseł do parla- 
mentu austrjackiega. Witold Lewicki byt je- 

  

dnym z najwybitniejszych członków redak- 
cji „Słowa Polskiego", w roku 1905 naczel- 
nym redaktorem warszawskiego „Słowa”, a 
następnie założycielem i redaktorem „Dzien-, 
nika Kijowskiego”. Przez pewien czas wy- 

L) 

BIENIAKONIE — Euiet Kolejowy. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'*. 

    

WARSZAWA. PAT, — Marszałek Sejmu 

dr. Świtalski otworzył posiedzenie © godzi- 

nie 16 min. 15. Na ławach rządowych cbec- 

ni są wszyscy ministrowie z p. prezesem 

Rady Ministrów Prystorem na czele. Mar- 
szałek zawiadamia Izbę o utracie mandatów 
przez 5 posłów naskutek unieważnienia wy- 
borów w okręgu wyborczym Nr. 9 Płock. , 

Następnie p. marszałek komunikuje, że 
otrzymał od ministra sprawiedliwości pismo 
z prośbą o zdjęcie z porządku dziennego 
dzisiejszego posiedzenit projektu ustawy, 
zmieniającej niektóre przepisy  postępowa- 
nia karno - administracyjnego i zapowiada 
odbycie w dniu dzisiejszym wyboru tylko 
jednego wicemarszałka, 

Pos. Niedziałkowski (PPS) oświadcza, 
że klub jego nie weżmie udziału w tym wy- 
borze, Ж 

Po 10-minutowej przerwie marszałek о- 
głosił wynik wyboru. Oddano 292 głosy, 
ważnych 226, absolutna większość 114. Pos, 
Wacław Makowski z BBWR otrzymał gło- 
sów 226 i został wybrany na stanowisko wi- 
cemarszałka. 

Na trybunę wszedł p. prezes Rady Mini- 
strów Aleksander Prystor. W tejże chwili 
rozległy sie okrzyki posła Daneckiego z frak- 
cji komunistycznej, za co marszałek wyklu- 
czył go z posiedzenia, 

Przemówienie p. prezesa Rady Ministrów 
przyjęte zostało hucznemi oklaskami na ‚ 1a- 
wach BBWR. 

W dyskusji nad exposć p. premjera 
pierwszy zabrał głos prezes Stronnictwa Lu- 
dowego Róg, wysuwając pod adresem rządu 
szereg zarzutów, następnie pos. Rybarski 
(Klub Nar.), utrzymując m. in., że Polska pod 
względem ostrości kryzysu stoi w pierwszym 
rzędzie z takiemi potęgami przemysłowemi, 
jak Anglja i Niemcy, Mówca kończy twier- 
dzeniem, że rządy obecne nie są zdolne do 
wyprowadzenia Polski z obecnej sytuacji go- 
spodarczej i podkreśla, że Klub Narodowy w 
„poczuciu ocowiązku nie uchyli się od wzię- 
cia odpowiedzialności za władzę w państwie. 
Atakuje również rząd następny mówca pos. 
Żuławski (PPS). 

Po przemówieniu posła Rozmaryna (Ko- 
ło Żydowskie) uchwalono, na wniosek posła 
Cara, zamknięcie listy mówców. Zabiera głos 
pos. Miedziński (BB) polemizując z wywoda- 
gmi posłów opozycyjnych i oświadczając, że 
były one, jego zdaniem pustą trazeologją. 

Na tem marszałek odroczył dalszy ciąg 
posiedzenia do jutra. 

  

MOWA PREMJERA PRYSTORA 
Na porządku dziennym dzisiejszego posie 

dzenia znajduje się 7 przedłożeń rządowych, 
odnoszących się do sprawy bezrobocia. Za- 
bierając głos w związku z temi przedłożenia 
mi chcę zobrazować sytuację, powodujacą 
bezrobocie i zapoznać panów z wytycznemi, 
jakiemi kieruje się rząd w swej pracy na od- 
cinku gospodarczym, 

W ORBICIE KRYZYSU 
ŚWIATOWEGO $ 

Znajdujemy się w orbicie kryzysu świa- 
towego, obejmującego swem  niszczącem 
działaniem wszystkie główniejsze kraje Eu- 
ropy i całej kuli ziemskiej, Słowo „kryzys* 
jest dzisiaj wyrazem najbardziej umiędzyna- 
rodowionym. Będzie rzeczą pouczającą prze- 
transponowanie tego obrazu na wymowę 
cyfr, któreby zilustrowały objawy kryzysu 
w skali porównawczej dla Polski i dla trzech 
wielkich państw przemysłowych: Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec. 
Jeżeli sięgniemy do dziedziny produkcji i 
przyjmiemy produkcję w tych krajach w ro 
ku 1928 za 100, to będziemy mogli stwier- 
dzić, że produkcja ta w Stanach Zjednoczo- 
nych na Skutek kryzysu okazała się niższą 
w czwartym kwartale 1929 roku o 10 punk- 
tów, w czwartym kwartale 1930 roku o 18 
punktów, w czasie zaś od 1-go kwartału 
1929 do drugiego kwartału 1931 włącznie © 
całe 30 punktów. W ciągu tych samych 2 i 
pół lat ogólny wskaźnik produkcji w Wiel- 
kiej Brytanji obniżył się o 23 punkty, Nie- 
miec o 25 punktów, 

Produkcja Polski w porównaniu z temi 
krajami wykazuje prawie identyczne cyfry, 
mianowicie obniżenie o 29 punktów w ciągu 
ubiegłych 2 i pół lat kryzysu. у 

Ażeby skończyć Zz cyirami obrazujacemi 
stopień załamania się gospodarki główniej- . 
szych krajów przemysłowych, przytoczę je- 
szcze dane dotyczące obrotu towarowego w 
handlu zagranicznym. Przyjmując wciąż za 
podstawę rok 1928 możemy stwierdzić, że 
w ciągu ostatnich 2 i pół lat obroty towaro- 
we Stanów Zjedn. z zagranicą spadły o 64 
punkty, takież obroty Wielkiej Brytanji spa- 
dły o 57 punktów, Niemiec o 48 punktów, 
Polski o 44 punkty, Wszystko to są symbole 
statystyczne, które nabierają form materjal- 
z, kiedy zobaczymy, co się za nimi kry- 

; Weźmy przytoczone przed chwilą cyf 
co do spadku obrotów towarowych az 
nicą. Różnica ta między pozycją z roku 1930 
a pozycją z roku 1928 wyniesie dla Stanów 
DIT 

czele której stoją posłowie do sejmu 
łotewskiego — jest sparaližowaniem 

normalnego rozwoju mniejszości pol- 

skiej w Republice Łotewskiej, jeżeli п 
się zaś zważy na gorący okres przed- 

wyborczy —jest poprostu szykaną i:za- 

machem na gwarantowane konstytucją 

prawa mniejszości. 
Nie sądzimy, ażeby tego rodzaju 

polityka Łotwy przysporzyła jej ja- 

kichkolwiek korzyści... J. K. 

Zjedn. kolosalną sumę 21 „miljardów  zło- 
tych, dła Wielkiej Brytanji w tym samym 
czasie prawie 12 miljardow złotych, dia Nie- 
miec prawie 8 i pół miljarda, dla Polski 1 mi 
ljard 200 miljonów złotych. 

Jakie zaś skutki przyniósł kryzys dla sfer 
pracowniczych i robotniczych. Rozmiary bez 
robocia w Polsce wynoszą ponad Ćwierć 
miljona osób, w Wielkiej Brytanji sięgają 2 
miljony 800 tysięcy, w Niemczech 4 miljonów 
600 tysięcy, w Stanach Zjedn, przekraczają 
6.000.000 osób. Na skutek bezrobocia klasa 
robotnicza w Polsce traci 35 miljonów zło- 
tych miesięcznie, w Wielkiej Brytanji 963 
milj złotych miesięcznie, w Niemczech 1 mi- 
liard 200 miljonów złotych miesięcznie. 

* Dla uzupełnienia obrazu należy wskazać, 
że to samo dzieje się na odcinku rolnym, Ce 
ny na żyto spadły w ciągu ostatnich 2 i pół 
lat o 40 proc., pszenicy o 50 procent. W Chi 
cago od stycznia 1929 do sierpnia roku bie- 
żącego cena żyta spadła z 37 na 12 złotych 
za 100 kg. Na tym samym rynku i w tym 
samym czasie cena pszenicy spadła z 40 na 
17 zł. za 100 kg., pociągając za sobą olbrzy 
mie trudności w rolnictwie. Ażeby zakończyć 
obraz charakterystyki światowego kryzysu, 
muszę wskazać jeszcze na stan finansowej 
aparatury świata. leden za drugim kraje eu- 
ropejskie przechodzić zaczęły przez najcięż- 
sze doświadczenia. Załamały się najpotęż- 

niejsze instytucje finansowe, upadły najpo- 
tężniejsze koncerny przemysł,owe, w szeregu 
krajów sparaliżowane banki zawiesiły swą 
działalność, odbywa się wycofywanie wkła- 
Z na m RE Z banków emisyj- 

ych wszystkich niemał krajów od, a 
ma a 3 ŻE aly ži w 

ze, święci „, lecz i silne i najsilniejsze na 

asną jest rzeczą, że wstr t rodza 
ju przy tak daleko sięgającej dż 
Ści wszystkich krajów muszą komplikować 
w wysokim stopniu życie gospodarcze. Wszy 

B to są sia czynniki, składające 
e obraz warunków, 6 За w których odbywa 

KIERUNKI WYSIŁKÓW RZĄDU 
Pan premjer wskazuje dwa łówne kie- 

runki rządu: 1. dążenie do ania się od katastrofy gospodarczej świata, 2, praca nad 
opanowaniem sytuacji wewnętrznej. Uchro- 
nienie od wstrząsu gwarantuje nam stałą i 
pewną walutę, zaufanie do odporności nasze 
go życia, 
„ „Oderwanie naszego rolnictwa od kryzysu 
światowego winno dać nam w wyniku oży- 
wienie na wszystkich odcinkach działalności 
gospodarczej a więc podważyć kryzys g0- 
spodarczy u samych jego podstaw, Oto na- 
sza zasada wałki z kryzysem. 

. Ubiegły rok budżetowy zamknęliśmy de- 
cytem w wysokości 61 miljonów złotych, 

pokrytym w całości z rezerw skarbowych z 
lat ubiegiych, 

Deficyt ten stanowiący 2,13 proc. ogółu 
naszych wydatków, jest stosunkowo niewiel 
ki. Deficyt budżetowy w Anglji wynosił 1 mi Iard 10 miljonów złotych, Austrji 335 miljo- 
nów, Francji 770 miljonów zł,, Niemiec 2 mi 
ljardy 635 milionów zł, 

W budżecie naszym na rok 1931—32 wy 

zł, dochody preliminowano w sumie 
2,866,711,000 zł. 

Jednakże wyniki budżetowe roku 1930— 
1931 i pierwszych miesięcy bieżącego roku 
gospodarczego wykazały, że wykonywanie 
budżetu w tej wysokości nie jest możliwe. 
Sytuacja ta spowodowaiu rząd do wstąpie- 
nia na drogę daleko idących oszczędności 0- 
raz do wysiłku w kierunku podniesienia po- 
cyzyj dochodowych i wyszukania nowych 
źródeł dochodu. Drogą kompresji został bud- 
żet tegoroczny obniżony 0 sumę z górą 
400,000,000 złotych. Rząd daje sobie sprawę, 
że najwłaściwszą drogą redukcji budżetu są 
oszczędności organizacyjne i że oszczędno- 
Ści mechaniczne są niesprawiedliwe i przy- 
padkowe. 

Pan premjer przedstawił z zakresu о- 
szczędności, mających dać skutek doraźny, 
znane redukcje uposażeń urzędniczych, Ро- 
wstała stąd oszczędność ponad 200,000,000 
zł. Równolegle przeprowadzona kompresja 
wydatków również wyniesie ok. 200,000,000 

złotych, я 
Ostatnio najdotkliwsze zarządzenia oszczę 

dnościowe rząd przedsięwziął w samą porę, 
Zarządzenia, o których powyżej mówiłem, 

były radykalne, niejednokrotnie wprost boles 
ne, lecz jak teraz możemy się o tem prze- 
konać, przeprowadzone w samą porę, celo- 

we, skuteczne, w dużej bowiem mierze przy 
czyniły się do tego co wyżej nazwałem oder- 
waniem się polskiego aparatu finansowego 
od kryzysu światowego. Polska jest iedynem 
z państw w Europie środkowej, które od 
października roku ubiegłego nie podniosło 
stopy dyskontowej banku emisyjnego. Zło- 
ty polski żadnym wahaniom nie podiegał, a 
chwilowa haussa na banknoty dolarowe w 
lipcu br. załamała się całkowicie. 

KRYZYS ROLNICTWA 
A POLITYKA RZĄDU 

Następnie przeszedł p, premjer do oma- 
wiania sprawy rolnictwa, które pod wzglę- 
dem ludnościowym stanowi u nas 72 proc., 
czyli przeszło 22,000,000 głów. 

„ Taka struktura ludności w naszym kraju 
mówi nam, że losy innych dziedzin życia 
gospodraczego ściśle związane są z losami 
rolnictwa, 

Liczba ludności, zainteresowanej w pro- 
dukcji rolnej na kuli ziemskiej, sprawia, 
że kryzys rolniczy odbija się na wszystkich 
innych gałęziach działalności ludzkiej, Nic 
też dziwnego, że wstępem do obecnych cięż 
kich zaburzeń gospodarczych na całym świe 
cie było 'w 1928*%roku załamanie się równo- 
wagi produkcji rolnej, Załamanie to nastą- 
piło naskutek nadmiernego rozrostu produk 
cji zaoceanicznej. Dość powiedzieć, że w la- 
tach powojenych wzrost zaoceanicznej pro- 
dukcji rolnej poszedł znacznie szybszym tem 
pem Od przyrostu ludności, Począwszy 0d 
roku 1926 w zastraszający sposób rosną za- 

pasy „zboża niesprzedanego za Oceanem, 0- 
iki w sierpniu 1930 roku rekordową cy 

„W przewidywaniu omawianych zjawisk 
już z wiosną 1929 roku przedsięwziął rząd 
szereg daleko idących środków, kiedy jesz- 
cze Sytuacja naszego rolnictwa nie była za- 
chwiana, Główną myślą zarządzeń było u- 
chronienie rynku wewnętrznego od nadcho- 

datki ustalone zostały na sumę 2,865,880,000 dzącej nawałnicy światowej, przy równocze 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

| NIEŚWIEŻ — ul 

K Malinowskiego. i 

K. Smarzyński. | 
Zwierzyński. | 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie. 2-ej 5 3-ej gr. 40, Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane miłinietr 50 gr. Kronika reklamowa miłimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe į tabelaryczne o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń cu 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

II NA ŁOTWIE Pierwsze posiedzenie sesji jesiennej 
Na pierwszej ławie pomiędzy Sław- 

kiem, a świeżo obranym wice-prezesem 

BB. p. Stanisławem Carem, leżą czer- 

wone róże otoczone zielenią i szarią 

białą z amarantowym. Miejsce ś. p. Ta- 

deusza Hołówki. Biedne żywe kwiaty 

leżą tak do końca posiedzenia, słucha- 

jąc tumultów, awantu:, zgiełku, obelg. 

Stanowią plamę czerwoną w całym 

tym brzydkim tłumie ludzi. Każą my- 

śleć o sercu ludzkiem, które biło dla 

idei. Tumult posiedzenia huczy ciągle 
nad temi kwiatami, a one są nieme, śli- 

czne i więdną. 

Przemówienie Prerijera Prystora 
dotyczyło ustaw wniesionych. Z kart- 
kami w ręku przemawiał Premjer Pry- 
stor, mówił, że Poiska weszła w orbi- 
tę kryzysu światowego i kreślił przed 
oczami słuchaczy perspzktywy akcji 
zaradczej. Ustawy, które dziś są na 
porządku dziennym, dotyczą przeważ- 
nie tej akcji, ulg dla ludności, która 
straciła pracę, spraw gospodarczych. 
Opozycja już nie może uderzyć w 
dzwon, że rząd winien jest kryzysowi. 
Zbyt znaną jest w Polscz prawda, że 

nas nie jest gorzej, lecz stosunkowo 
lepiej niż zagranicą. Imieniem lewicy 
chłopskiej wygłosił mdłą i dość senną 
mowę poseł Róg. Po nim przemawiał 
p. Rybarski, wódz undecji. Była to już 
dostatecznie temperameniowa mowa, 
ale nie było w niej krytyki programu 
rządu, jako całości. Było złośliwe i tem 
peramentowe przyczepianie się do szcze 
gółów; „Oskarżaliściż nas, że utrud- 
niamy przypływ kredytów  zagranicz- 
nych do Polski swoją złośliwą propa- 
gandą zagranicą'* — wołał poseł Rybar 
ski — „otóż robiliśmy dobrze, bo te- 
raz nie mielibyśmy czem tyca długów 
płacić". Trzeba być istotnie odważnym, 
aby tego rodzaju bezczelne paradoksy 
wygłaszać. 

Ale wszelkie rekordy  beczelności 
pobił poseł Żuławski (PPS). Całe wra 
żenie z jego mowy da się zamknąć w 
tych dwuch wyrazach, tylko ze spe- 
cjalnym naciskiem wypowiedzianych: 
„rekord bezczelności*. Bezczelność, z 
jaką poseł Żuławski wygłaszał swoją 
mowę, była tak wielką, tak zrywającą 
ze wszelkiemi pojęciami o jakimkol- 
wiek sensie rozumowym — że budziła 
nieomal podziw. Mówił długo i w całej 
tej długiej mowie nie było ani jednego 
zdania, ani jednego wyrazu, któryby 
można było uważać za argument rze- 
szowy. Co chwila przedrzeźniał powie- 
dzenie Premjera, że weszliśmy w orhi- 
tę kryzysu. Orbita jest u Saturna, u We 
nery — mówił — a my tu według Pie- 
mjera weszliśmy w orbitę kryzysu. Po 
kilku ustępach przemówienia znów do 
przedrzeźniania tego wyrazu orbita po- 
wracał. Była to mowa całkowicie, ale 
dosłownie całkowicie pozbawiona ja- 
dilkolwiek argumentów rzeczowych, 
jakichkolwiek pozorów argumentów 
rzeczowych. Poprostu najostrzejsza, 
najbardziej  zawadjacka awanturni- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
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 SzkotacX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, i:l. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Ga 
WiŁEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewu: 

WARSZAWA — Tow. Księgarni Kot. „Ruch* 

:towe, ui, 3 Maja 8. 
za 21, F. juczewska. 

  

       

  

      
       

       

  

cza łajanina i nic więcej. Z wy- 
glądu poseł Żuławski mógłby być 
szlachcicem Borutą, gdyby go u- 
brano w kontusz, mógłby być 
także Repinowskim kozakiem piszącym 
list do sułtana, gdyby go znowu roze- 
brać do półnaga. Wyrazy „krzykacz, 
wiecownik, demagog, pyskacz* — sto- 
sowane do posła Żuławskiego nie od- 
zwierciadlają go dokładnie. Fo są wy- 
razy zbyt słabe,. groteskowe, pomniej- 
szające poważną siłę zła, która domi- 
nuje w tym człowieku. Staropolskie 
'archoł jest już bliższe prawdy. Tak 

musieli wyglądać ci ludzie z miedzia- 
nym czołem, przekupywani przez piu- 
skich czy moskiewskich agentów, któ- 
rzy sprzedawali nam sejmy. jego nic 
nie obchodzi, żaden argumem, zadne 
zaklęcie na Państwo, na uczciwość, na 
lud pracujący, na robotnika — nie ma 
dla niego dostępu. On ma trybunę sej- 
mową i swoje prawo głosu, aby lżyć i 
łżeć, aby czynić to wszystko, co komu 
innemu zabrania moralność, przyzwoi- 
tość, honor, — z temperamentem, z ра- 
tosem, z werwą, z bezczelnością, nie 
mającą równej sobie, budzącą, jak już 
napisałem — nieomal podziw. 

Na tych, którzy się przejmują tem, 
co mówi opozycja, działał Żuławski 
jak prawdziwy prowokator, denerwużąc 
i podniecając. Oto w czasie jego prze- 
mówienia zaproponował jedea z panów 
siedzący w pierwszej ławie Klubu BB, 
jednemu socjaliście pocaiunek, ale tak 
niewłaściwie umiejscowiony, że ten, 
który propozycję otrzymał, nietylko do 
tej serdeczności nie przystąpił, lecz za- 
czął się na głos na całą Izbę żalić: „on 
mnie powiedział, abym go...* i t, @. 
Później, gdy proponujący wszedł z ko- 
lei na trybunę socjaliści gremialnie o- 
puścili salę dła tem  wyraźniejszego 
podkreślenia, że pod żadnym pozorem 
całować go nie myślą. Pominąwszy ten 
staropolski incydent należy przyznać, 
że właśnie dzień dzisiejszy przyniósł 
nam wielkie sukcesy co д0 stosunku 
BB do opozycji. Rano wysłuchaliśmy 
pirzemówienia pułkownika Sławka w 
Klubie BB o tem, jak powinna być pro- 
wadzona praca BB w Sejmie. Pułkow- 
nik Sławek rzucał hasła — jaknajwię- 
cej rzeczowej pracy, iak najmniej pole- 
miki. Jak zawsze, tak i teraz, pułkow- 
nik Sławek ma jaknajwiększą 1ację. 
Polemika z opozycją powiększa tylko 
znaczenie tej opozycji, naprawdę tak 
małe w kraju. Organy prasowe, które 
osiem swoich dużych kolumn poświę- 
cają omawianiu każdego słowa p. Ry- 
marskiego i p. Niedziałkowskiego — 
nie zdają sobie sprawy, że w ten spo- 
sób fałszują właściwą sytuację w kra- 
ju w kierunku powiększania, wyolbrzy- 
miania znaczenia opozycji. W artyku- 
le wstępnym: p. Rybarski lub „Gazeta 
Warszawska”, na drugiej stronicy kur- 
sywą p. Niedziałkowski -— mój Boże, 
czyż tego nie zawiele! 
Następne posiedzenie odbędzie się. ju- 

tro, t.zn. dziś, o godz. 10,30 rano. Cat. 

snem pozostawieniu przez wolny wywóz 
oddechu na zewnątrz, niezbędnego dla funk 
cjonowania organizmu gospodarczego, 

Już wiosną 1929 roku wprowadzone 20- 
stało ochronne cło dla wszystkich artyku- 
łów zbożowych oraz podniesienie, względ- 
nie wprowadzenie cła na szereg artykułów 
produkcji zwierzęcej, przyczem cła te zosta- 
ły w miarę rozwoju światowych stosunków 
podwyższone. Uchroniliśmy się w ten spo- 
sób od konkurencji zewnętrznej, przerywa- 
jac przywóz zboża, obserwowany przedtem 
nawet w latach urodzajnych i ograniczając 
do minimum import artykułów pochodzenia 
zwierzęcego. 

Innym środkiem osłabienia wpływów ze- 
wniętrznych była organizacja obrotów płoda- 
mi rolnemi, Zastosowany został zwrot ceł 
na zboże, masło, jaja i bekony oraz stworzo- 
no organizację zbytu trzody chlewnej i orga- 
nizację zbytu zboża, Zadaniem stało się rów 
nież dociągnięcie cen wewnętrznych do pa- 
rytetu eksportowego w ten sposób, by pre- 
mją wywozu szła na korzyść rolnictwa. Że 
cel ten został osiągnięty świadczy fakt, że 
cena żyta w Polsce w ostatnim okresie 1930 
—1931 r. utrzymywała się na ok. 8 zł. wyżej 
od ceny żyta amerykańskiego, rosyjskiego i 
po na głównych rynkach zby- 
ti, 

Równorzędnie z zarządzeniani natury 
organizacyjnej i finansowej zastosowano 
środki kredytowe, mające bezpośrednio wpły 
nąś na stosunki rynkowe. Mam na myśli kre 
dyty zastawowe, zapoczątkowane w roku 
1929, rozszerzone do 50,4 miljona zł. w ro- 
ku 1930. Stwierdzić należy, iż w dobie obec 
nego kataklizmu światowego rolnictwo ra- 
sze, dzięki przewidującej i konsekwentnej 
polityce gospodarczej rządu, wyjdzie z łatwo 
ścią z tego kryzysu i wcześniej, i z większą 
stosunkowo łatwością, jak rolnictwo innych 
krajów, 5 

; POMOC DLA PRZEMYSŁU 
I HANDLU 

Jeśli chodzi o inne dziedziny gospodar- 
cze — przemysł, handel i rzemiosło, to po- 

za opieką normalną, jakiej dziedziny te do- 
znają ze strony rządu, zwracamy szczegółną 
uwagę na organizacyjne wzmocnienie tych 

с w dziedzinie handlu, niezależnie od prac 
już podjętych w kierunku polepszenia jego 
ogólnych warunków, szereg poważnych za- 

dań związanych jest z przestudjowaniem po 
szczególnych zagadnień organizacyjnych, po 
'datkowych i prawnych, odnoszących się do 
sytuacji ogólnej obecnego kryzysa Oraz po- 
iożenia kupiectwa i handlu. 

Pierwszym z ważniejszych sposobów 0- 
żywienia przemysłu i handlu w okresach kry | 
zysu są roboty publiczne o charakterze in- 
westycyjnym. Mają one to do siebie, że zu- 
żywają stosunkowo dużą ilość pracy, a więc 
podnoszą siłę nabywczą szerokich mas lud- 
ności na artykuły pierwszej potrzeby, Nale- 
ży jednak zauważyć, że wymagają one jed- 
norazowej mobilizacji wielkich sum. Kapitał 
zagraniczny nie jest skłonny do poważniej- 
szego angażowania się w pożyczki na cele 
inwestycyjne przy obecnym stanie międzyrga 

rodowego rynku, Mimo to uzyskaliśmy w ro 
ku bieżącym pożyczki na budowę finji Śląsk 
— Baltys, na pewne inwestycje w nowych 

gałęziach przemysłu i t. p., że wreszcie u- 
zyskujemy pożyczkę na automatyzację tele- 
fonów, 

Drugą obok robót inwestycyjnych iormą 
pomocy dla przemysłu jest akcja rządu, zmie 
rzająca do racjonalnego wykorzystania wpły 
wu na zatrudnienie i podtrzymanie życia 
przemysłowego w drodze zamówień rządo- 
wych. 

W dalszej kolejności muszę o 
Pomocy finansowej rządu w udzielaniu kre- 
dytu poszczególnym  przedsiębiorstwom i 
gwarancyj eksportowych. 

Rząd ze zdwojoną uwagą obserwuje nie- 
domagania we wszystkich tych wypadkach, 
kiedy tu temu zachodzi potrzeba, używa ca- 
łego swojego wpływu w cełu wspołdziałania, 

(Dokończenie na stronie 2-ej) 
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W SPRAWIE SPISU LUDNOŚCIOWEGO 
W 1921 roku odbył się pierwszy 

spis ludnościowy w państwie polskiem. 
Nie została nim objęta Ziemia Wileń- 
ska w owe czasy jeszcze formalnie 
nie wcielona do Polski, nie został rów- 
nież obięty Górny Śląsk dla tej samej 
przyczyny. Obecnie będziemy mieli dru 
gi spis ludności, który obejmie całe 
nasze terytorjum państwowe. Musimy 
mieć pełne odbicie naszych stosunków 
„gospodarczych dzięki statystyce zawo- 
wodej. Ona daje nam możność określić 
znaczenie poszczególnych gałęzi na- 
szej wytwórczości, a nawet poszczegól 
ne gałęzie przemysłu jako źródło egzy- 
stencji i zarobku dla większych, lub 
mniejszych grup ludnościowych, co ma 
olbrzymie znaczenie dla naszej polityń 
ki gospodarczej. 

Statystyka zawodowo czynnych 
wykazuje ilaść ludzi pracujących w 
danym zawodzie, biernych wykazuje 
dla ilu ludzi dany zawód daje utrzy- 
manie. 

Dla zrozumienia konstrukcji gospo- 
darczej danego narodu, niezbędnem 
jest zapoznanie się z jego statystyką 
„awodową. 

Wielka Brytanja posiada zawodo- 
wo czynnych w rolnictwie 7,8 proc. 
Fakt powyższy wiele wyjaśnia odnoś- 
nie do jej stosunków gospodarczych. 
Nieznaczny procent ludności rolnej jest 

' związany ze znacznym importem psze- 
nicy do W. Brytanji. Nieznaczny pro- 
cent ludności rolniczej utrudnia emigra- 

_ cję Wielkiej Brytanji do krajów zao- 
‚ ceanowych jak Kanady i Australji, ścią 

gających ku sobie kolonizację rolniczą. 
W 1925 roku ludność rolnicza Nie- 

miec stanowiła 35 proc. ogółu ludno- 
ści i uległa zmniejszeniu w ciągu ubie- 
głych lat 10 o 4,5 prac. Od 1892 r. do 
1907, w okresie, w którym ludność Nię 
miec zwiększyła się z 46,3 do 62,2 mi: 
ljonów, ludność rolnicza zatrzymała się 
na 18 miljonach, cały bowiem przyrost 
naturalny Niemiec szedł da przemysłu 
i handlu. Kraje, posiadające słaby roz- 
wój przemysłowy, zbytnio zagęszcza- 
ją swą ludność rolną. Zbyt gęsta lud- 
ność rolna Polski wywołuje przeludnie- 

_ mie w naszem rolnictwie. Przy przecięt 
nem zaludnieniu 75 mieszkańców na 
km kw. Polska, posiadając 76 proc. lu- 
dności rolniczej ma na km-2 około 50-u 
ludności rolnej, gdy w Niemczech przy 
znacznie gęstszem zaludnižriu przypa- 
da około 40 mieszkanców ludności rol- 
niczej na km-2. 

Dowiemy się wkrótce, czy w cią- 
gu ubiegłego uziesiecioleciz ludność 
rolnicza w Polsce zagęszczała się w 

_ dalszym ciągu, czy zaś przyrost natu- 
ralny Polski pochłaniały miasta dzięki 
rozwojowi przemysłu i handlu. 

Spis 1921 r. wykazywał w Polsce 
znaczną ilość analfabetów, powyżej 20 
roku życia. W naszych województwach 
wschodnich procent analfabetów wśród 
"katolików chwiał się od 38 proc. (woj. 
nowogródzkie) do 43 proc. Wśród 
prawosławnych od 70 proc. woj. wi- 

_ leńskie do 80 proc. Znaczny piocent 
analfabetów wśród ludności państwa 

_ polskiego, w byłym zaborze rosyjskim, 
_ zabór bowiem pruski nie wykazywał 
niemal analfabetów, był wynikiem na- 
szej cywilizacyjnej degradacji pod 

wpływem rosyjskiego jarzma. Postęp 
oświaty musi ujawnić spis 1931 r. Bę- 

. dzie on pewnym cywilizacyjnym egza- 
й minem naszej państwowości, która 
_ wznowiła swą egzystencję w warun- 
й kach wyjątkowo ciężkich pod wzglę- 
_ dem. gospodarczym. 
л. Statystyka szkolna podaje liczbę 
uczących się dzieci, lecz jakie są 10cz- 
niki szkolne, ile jest dzieci w wieku 
szkolnym, jaki więc procent korzysta 
ze szkoły, to nam powie statystyka 
wieku, którą przeprowadziiny jako je- 
den z pierwiastków spisu  ludnościo- 

    

  

   

  

wego. 
A Dokładna statystyka wieku jest 

pod wielu względami pożądaną. [uż 
_ wspominaliśmy o statystyce dzieci w 
wieku szkolnym, ważną jest statystyka 

" roczników poborowych. Nie bierzemy 
_ do wojska wszystkich 21-ietnicn, część 

pozostawiamy jako rezerwę. Ważnem 
jest więc znać liczebność tej rezerwy. 

  

    

    

| __ W poprzednim artykule pod tyt. 

" „Twórczość poetycka Białorusinów 
_ wileńskich* (Słowo Nr. 220 z dnia 25 
' września 1931 r.), zaznajomiliśmy na- 

szych czytelników z dorobkiem tej na- 
rodowości krajowej w dziedzinie poe- 
zji. 

pe Przyjrzyjmy się teraz z kolei pro- 
_ zie literackiej Białorusinów wileńskich. 

| TWÓRCZOŚĆ ORYGINALNA 
e Prozę nazwaćby można Śmiało +,pię 
tą achillesową* literatury białoruskiej, 
gdyby nie to, że sytuacja z twórczością 

dramatyczną Białorusinów przedstawia 
_ się analogicznie opłakanie, mielibyśmy 

tedy do czynienia z dwuma „„piętami* 
naraz, której to ewentualności mitolo- 

"8 starožytna, niestety nie przewidu- 

    

  

    

  

я 

ы W twórczości literackiej Białorusi- 
nów wileńskich ubóstwo tych dwu 

_ dziedzin zaznacza się specjalnie jaskra 
wo! 

__ Żacznijmy od autorów najstarszych, 
twórczość których przypada na pier- 

' wsze lata rządów polskich. 

JADWIHIN SZ. I M. HARECKI 

Jadwihin Sz., którego właściwe imię 
i nazwisko brzmi Antoni Lewicki zaj- 

  

   

    

Proza literacka Białorusinów wileńskich 

Coraz bardziej upowszechnia się zao- 
»atrzenie na starość, renty dla osób 
powyżej pewnego wiecu, które opłaca- 
ją odpowiednie składki na zabezpie- 
czenie na starość. Dla prawidłowej ©r- 
ganizacji tych ubezpieczen wazną jest 
znajomość dokładna poszczególnych 
kategoryj wieku. 

Rok rocźnie możemy mieć wiado- 
mości o ilości urodzeń i zgonów, a 
więc o przyroście maturalnym, lecz 
%% urodzeń, zgonów i przyrostu na- 
turalnego osiągamy wówczas tylko gdy 
mamy absolutną liczbę ludności. Rzecz 
charakterystyczna, że absolutna liczba 
ludności obliczana drogą  buchalteryj- 
ną na mocy statystyki urodzeń, zgonów, 
emigracji i imigracji, częstkroć różni 
się od tej, jaką wykazuje dobrze prze- 
prowadzony spis ludnościowy. Głów- 
ny Urząd Statystyczny podaje liczbę 
ludności Polski na 31,1 miijonów. Zo- 
baczymy, jaką cyfrę wykaże nam spis 
ludnościowy. 

Stopa śmiertelności pozostaje w 
ścisłym związku z kategorjami wieku; 
dla dobrego więc zrozumienia stopy 
śmiertelności w poszczególnych czę- 
ściach Polski, ważnem jest dokładna 
statystyka wieku. Dlatego komisarze 
spisowi winni zwrócić szczególniejszą 
uwagę na ów pierwiastek spisu, zapy- 
tywać nie o wiek, a © datę urodzenia 
i w wielu wypadkach tę datę spraw- 
dzić na mocy dokumentów osobistych 
spisywanego. / 

Wiadomości, któryci dostarczy 
nam spis 1931 r. będą miały bardzo 
ważne znaczenie dla zorjentowania się 
w naszych stosunkach mieszkaniowych. 
Odbiegamy znacznie od stosunków Ro- 
sji Sowieckiej, gdzie na mieszkańca 
wypada od 5 do 6 m-2 powierzclini 
mieszkaniowej, lecz nasze warunki 
mieszkaniowe są dalekie od środkowo- 
europejskich, a nawst francuskich. 

Francja pomimo swego dobrobytu 
należy do państw zacofanych pod 
względem mieszkaniowym. Jakie zada- 
nia w sprawie mieszkaniowej czeka- 
ją nas w najbliższej przyszłości una- 
oczni nasz spis mieszkaniowy, będą- 
cy częścią naszego spisu ludnościowe- 
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Spis 1931 r. da nam nowe dane w 
statystyce wyznaniowej i narodowo- 
šciowej. 

W Polsce mamy uznane prawnie 
wyznania i wyznania, które jeszcze Die 
uznały tego uznania. Co do tych ostat- 
nich nie posiadamy statystyki. Nie 
wiemy więc ile w Polsce ma przedsta- 
wicieli kościół narodowy, który po- 
wsłał w Stanach Zjednoczonych jako 
reakcja przeciwko wynaradawiającej 
polityce biskupów «.rlandzkich; ilu wy- 
znawców liczy anti-państwowa Sztun- 
da lub inne tym podobne sekty. Wobec 
tajemnicy spisowej, wobec tego, że ar-- 
kusz spisowy nie może być oddany dla 
wszczynania jakichkolwiek bącź pro- 
cesów lub postanowień względem sta- 
tystycznie badanego, otrzymać  może- 
my cyfry znacznie dokładniejsze, niż 
te, jakie otrzymujemy przez naszą ad- 
ministrację. Ważną rzeczą jest, żeby 
spis wzbudził zaufanie. 

Spis nie będzie prowadzony dla 
względów podatkowych i policyjnych. 
Spis będzie przeprowadzony dla da- 
nia pełnego obrazu naszych  stosun- 
ków. 

Nasza statystyka narodowościowa 
w 1921 r. jest już przestarzałą, Sto- 
sunki narodowościowe w Polsce są 
płynne. Z jednej strony oadziaływa 
propaganda bolszewicka, usiłująca roz 
budzić przeciwko nam  nacjonalizmy 
ukraińskie i białoruskie, z drugiej stro- 
ny istnieje stałe oddziaływanie naszej 
państwowości. Polski język iako pań- 
stwowy przenika do ludności przez 
szkoły, wojsko i urzędy. Budzi często- 
kroć dawno uśpione poczucie narodo- 
we polskie. Pokost rosyjski zmywa 
czas. Czy proces ów odbywa się z na- 
leżytą chyżością, czy przeciwważa 
wrogie nam wpływy, to nam pokaże 
przyszły bliski już 3 
1931 roku. 

  

muje jedno z czołowych miejsc w lite- 
raturze białoruskiej jako romantyk 
szlachecki i świetny nowelista. Uro- 
dzony w r. 1870 w okolicach Radosz- 
kowicz, zmarł 26-11 22 r. w jednym ze 
szpitali wileńskich, wobec czego na oma 
wiany przez nas okres czasu przypada 
tylko ostatni etap jego życia i twórczo- 
ści. Poza nowelą próbował  Jadwihin 
swych sił i na wszystkich innych po- 
lach twórczości literackiej, nowela jed- 
nak była jego właściwym żywiołem i 
najmilszą formą wypowiedzenia się ar- 
tystycznego, to też lwia część jego 
twórczości zamknięta jest w dwu zbio- 
rach opowiadań: „Biarozka* (1912 r.), 
i „Wasilki“ (1914 r.), ten ostatni jest 
większy i liczy 120 stron druku. Znaj- 
dujemy tam nowelki z życia włościań- 
skiego, bajki, impresje, opowieści alle- 
goryczne i t.p. Obok utworów, będą- 
cych wyrazem jowialnego humoru, spo 
tykamy tam rzeczy owiane subtelną 
melancholją, lub pełne szlachetnego 
sentymentu. 

Na, omawiany przez nas okres cza- 
su przypada już tylka ostatni akord 
twórczości Jadwihina — „Uspaminy* 
(Wilno, 1922 r.). Są to wspomnienia 
tego autora z jego czasów studenckich 

  

мвО wo 

MOWA PREMJERA PRYSTORA 
(Początek na stronie 1-ej). 

bądź to w usprawnieniu istniejących organi- 
zacyj w przemyśle i handlu, bądź też w stwa 
rzaniu organizacyj nowych, bądż wreszcie w 
zawierania umów i układów, zmierzających 
do uporządkowania poszczególnych adcin- 
ków życia gospodarczego. W związku z po- 
wyższem rząd studjuje sprawę form, w jakie 
winien być ujęty nadzór nad rozwojesi i dzia 
łalnością organizacyj gospodarczych, 

DOKTRYNA A ŻYCIE 

Jest rzeczą zrozumiałą, że wszystkie te 
trucności gospodarcze, które naskutek kry- 
zysu zaistniały na terenie międzynarodowym, 
musiały podważyć nietylko poszczególne 
dziedziny życia gospodarczego, iecz także 
i same zasady, na których dotychczas opar- 
te były międzynarodowe stosunki gospodar- 
cze. My ze swej strony nie mamy powodu 
do automatycznego trwania przy jakiejś dok 

trynie, z chwilą, gdy pomiędzy tą doktryną 
a życiem zaczyna się wytwarzać  rozbież- 
ność. jeżeli w stosunkach międzynarodowych 
rozwijać się zaczną i umacniać systemy, 
sprzeczne z dotychczasowemi  stosowanemi 
zasadami, to rząd polski, zdając sobie spra 
wę z tego, że jego polityka gospodarcza mu- 
si stać na straży interesu gospodarstwa na- 
rodowego i walczyć o ten interes w takich 
warunkach, jakie się w systemie międzynaro 
dowym kształtują, będzie musiał dostosować 
swą politykę do warunków zmienionych, 

250 TYSIĘCY BEZROBOTNYCH 

Dłuższy ustęp swej mowy poświęca p. 
premjer Prystor zagadnieniu bezrobocia. 
Rząd zdaje sobie sprawę z tego — oświad- 
cza premier — że pomoc okazywana bezro- 
botnym w ramach dotychczasowych, mimo 
wielkich ofiar skarbu, nie jest wystarczają- 

  

Chaotyczna sytuacja w Angiji 
LONDYN, (Pat). Sytuacja politycz- 

na znajduje się w stanie zupełnego 
chaosu, zmieniając się jak w kalejdo- 
skopie. Wczoraj w parlaniencie szan- 
se rychłych wyborów zdawały się 
znikome, tymczasem przez noc rychły 
termin wyborów stał się znowu aktu- 
alny. Zmianę spowodowała groźba ze 

strony konserwatystów Fustąpienia [z 
gabinetu i pójścia do wyborów na 
własną rękę, co wywołało sprzeczne 
poglądy wśród liberałów. Faktycznie 
walka toczy się obecnie o osobę 
Lloyd George'a, który gra ostatnią 
stawkę, obawiając się, że wybory mo- 
gą pozbawić go wszelkich wpływów. 

  

Odszkodowania dla księżniczek niemieckich 
BERLIN, PAT. — W procesie między 

meklemburskiem państwem związkowem a 
potomkami żeńskiej linji wielkich książąt 
Meklemburgji sąd w Rostocku wydał wyrok, 
przyznający księżniczce Marji zu Lippe 
161.300 marek niemieckich z 8 proc. odse- 

Amerykański 
NOWY YORK. (Pat). Prezydent Hoover 

dokonał w dniu 1 b. m., w obecności 200 ty” 
sięcy osób, otwarcia luksusowego hotelu, li- 
czącego 47 pięter, położonego przy Park 
Avenue, Budowa gmachu hotelu i plac przy 

tek, licząc od 15 lipca 1925 r.; księżniczce 
Alicji Montenegro — 500 tys. marek z 8 
proc, odsetek, licząc od tej samej daty, a by 
łej wielkiej księżnie sąd postanowił zasądzić 
1 miljon marek z 8 proc. odsetek od tej sa- 
mej daty. 

hotel-olbrzym 
nim kosztowały 40 miljonów dolarów. Hotel 
ma 220 pokoi. Ma on swoją pocztę, telefon i 
radjostację. W podziemiach znajdują się ga- 
raże dla prywatnych wagonów kolejowych. 

  

  

ca w stosunku do rozmiarów klęski. Wystar- 
czy sobie uprzytoninić, że na 12 września 
Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy mia 
ły w swej ewindencji 251 i pół tysiąca bez- 
tobotnych, a z zasiłków z funduszu bezrobo 
cia korzystało w tym czasie zaledwie 56 ty- 
sięcy osób i pomiino, że tylko część bezro- 
botnych korzysta z pełnych zasiłków, skarb 
państwa wyadtkował na ten cel w ciągu 1930 
roku 80 i pół miljona złotych, wydając po- 
nadto na pomoc pozaustawową, prawnie wy 
łączoną z funduszów skarbowych 28 miljo- 
nów zł., czyli razem 108 i pół miljona. Trze 
ha było siągnąć do źródeł nadzwyczajnych, 

Rada Ministrów w dniach 26 czerwca, 
26 sierpnia i 25 września powzięła cały sze- 
reg uchwał, w konsekwencji których poszcze 
gólni ministrowe wydali odpowiednie zarzą- 
dzenia, rząd zaś wystąpił z szeregiem pro- 
jektów, mających na celu uzyskanie środków 
specjalnych dla rozszerzenia pomocy dla bez 
robotnych. Są to: projekt ustawy o nadzwy- 
czajnym dodatku do państwowego podatku 
dochodowego o uiszczania zaległych podat- 
ków bezpośrednich w naturze, o zwolnieniu 
od podatku cukru, 

„W obecnych ciężkich okolicznościach — 
kończy premjer — pierwszem zadaniem po- 
lityki gospodarczej rządu jest dążenie do za- 
bezpieczenia przed naciskiem kryzysu Świa- 
towego tych części aparatury gospodarczej 
kraju, które posiadają w naszym układzie de 
cydujące znaczenie dla przebiegu kryzysu u 
nas w kraju, 

P. premier kończy stwierdzeniem, że wy= 
spce dodatnim momentem jest karność orga- 
nizacyjna, jaką okazało całe społeczeństwo, 
przyjmując ze zrozumieniem dotkliwe nieraz 
zarządzenia rządu, nakazane przez interes 
państwa, a przedewszystkiem spokój i rozwa- 
ga, jakiej dawało i daje ono dowód w okresie 
obecnym. Na tym więc całokształcie sytuacji, 
którą starałem się tu przedstawić, na tych 
wynikach już dotychczas przez rząd osią 
gniętych, wreszcie na tych ostatnich objawach 
siły moralnej naszego społeczeństwa sądzę 
iż możemy oprzeć dziś przekonanie, że je» 
stešmy na dobrej drodze do przezwyciężenia 
przeżywanych trudności. 
BEEREK EOZETRZERZOSTTCEDE: UEZOETI 

KTO WYGRAŁ? 
WARSZAWA. PAT. — 1 paździer= 

nika, w 18-ym dniu ciągnienia 5 klasy 
23 Polskiej Loterji Państwowej, głów- 
niejsze wygrane padły na numery na- 

stępujące: 
20 tysięcy złotych -— 14.334, 
10 tysięcy złotych — 139.444, 
po 5 tysięcy złatych — 102,979 i 

156,461. 

  

Dalsze ogy szczątków królewokich w bazylice Wileńykiej 
Wczoraj odbyło się posiedzenie po 

łączonych komisyj: historyczno - arty- 
stycznej i technicznei Obywatelskiego 
Komitetu ratowania Bazyliki. 

Od jednego z członków Komitetu 
dowiedzieliśmy się szeregu ciekawych 
informacyj, dotyczących prac przygo- 
towawczych budowy Mauzoleum i 
przeniesienia odnalezionych niedawno. 
zwłok królewskich. 

Na posiedzeniu tem omawiano 
szczegółowo kwestję budowy Mauzo- 
łeum. 

Ma ono powstać — jak wiadomio— 
w podziemiach kaplicy Św. Kazimierza. 
Roboty przygotowawcze pruwadzone 
tam są już od dłuższego czasu i prace 
konserwacyjne w tej części podziemi 
Bazyliki potrwają jeszcze kilka tygo- 
dni z uwagi na konieczność całkowite 
go zabezpieczenia podzieni od ni- 
szczących wpływów podskórnych wód. 

Piękne i fundamentalne Mauzojeum 

wsparte zostanie na granitowych  słu- 
pach i wyłożone płytami marinurowe- 
mi. Wewnątrz staną sarkofagi. Projek- 
ty nie są jeszcze opracowane w deta- 
lach. 

Ustałono już definitywnie, że 
szczątki królewskie złożone zostaną w 
trumnach miedzianych, a serce i wnę- 
trzności Władysława IV —— w urnie. 

Obecnie rozpocznie się komisyjne 
badanie średniowiecznej krypty, miej- 
sce czasowego spoczynku zwłok kró- 
lewskich. 

Pierwsza faza tych prac obejmie 
cztery czynności: siotogratowanie wnę 
trza, obrysowanie, zmierzenie, dokład- 
ne opisanie i zinwentaryzowanie. 

Następnie dopiero lekarze, profeso- 
rowie: Opoczyński, Reicher i Siengale 
wicz zbadają dokładnie szczątki kró- 
tewskie, a prof. Hłasko oraz p. Gorzu- 
chowski zajmą się badaniem znalezio- 
mych w krypcie koron królewskich, 

ZWOŁANE KOMISJI RZĄDOWEJ | 
WARSZAWA, 1.10 (tel. własny). 

Rada Ministrów doceniając znaczenie 

odkrycia szczątków królewskich w Ba- 

zylice wileńskiej, uchwaliła wczoraj 

na wniosek Ministra Wyznań Religij- 

nych i Oświecenia Publicznego powo- 

łać do życia komisję rządową, specjal- 

nie której celem będzie zaopiekowanie 

  

się dalszemi losami odkrytych w Wilnie 

grobów i zapobieżeniu ich ewent. zni- 

szczeniu. Na czele Komisji, jako prze- 

wodniczący stanął Premjer Prystor, a 

w skład komisji wszedł Minister Oświa 
ty Jędrzejewicz, Minister Skarbu, Jan 

Piłsudski i wice Minister Oświaty, 

ksiądz profesor doktor Żongołłowicz. 

Aresztowanie4osóbw Łyntupach 
ŚWIĘCIANY. (Pat). W związku ze 

w Moskwie, przypadających na schy- 
łek XIX-go stulecia. 

Jak żywa wyrasta przed oczyma 
czytelnika rewolucyjno-postępowa stu- 
denterja rosyjska czasów przedwojen- 
nych z całym jej idealizmem, zapałem, 
beztroską radością młodości no i... na- 
iwnością życiową jej ideałów!... 

Przejdźmy do drugiego ze wspom- 
nianych autorów — Maksyma Harec- 
kiego. Pisarz ten, z Mohylewszczyzny 
rodem, a nauczyciel z zawodu, już od 
lat kilku opuścił Wilno i przebywa 
obecnie w Mińsku. Twórczość swą 
literacką rozpoczął jeszcze przed woj- 
ną zbiorem opowiadań p. t. „Rud 
(Wilno, 1914 r. 136 str.) 

Po wojnie ukazują Się w Wilnie 
dwa jego większe utwory: „„Dźwie du- 
szy” (Wilno 1920 r. 192 str.) i „An- 
ton“ (1919 r. str. 130), oraz parę jed- 
noaktówek bez większego znaczenia. 
Co do utworu „Džwie duszy“ jęst to 
powieść, pierwsza powieść białoruska! 
Akcja jej rozgrywa się na kanwie wy- 
darzeń rewolucyjnych w Rosji w r. 
1917 i odtwarza przemiany dokony- 
wujące się w duszy bohatera powie- 
ści por. Abdzirałowicza pod wpływem 
tych wypadków, oraz zetknięcia się z 
ruchem białoruskim. Przeobrażenia te 
nie odbywają się bez bólu; w duszy 
bohatera powstają męczące wahania, 

dochodzeń zatrzymały 4 osoby, na- 
spis  ludnościowy zbrodniczym zamachem na pociąg przy zwiska których nie są 'ujawniane ze 

Władysław Studnicki. stacji Łyntupy w dniu 26 ub. m. władze względu na toczące się dochodzenie. 

policyjne w wyniku dotychczasowych 

T TIA TINA ION NISSAN T ETO RA AIKOS 

niepewności i rozdwojenia duchowe, 
stąd nazwa utworu. Powieść czyta się 
z zajęciem; podejście autora do peru- 
szanych przezeń zagadnień jest zdecy- 
dowanie inteligentne i jeśli coś moż- 
na mu zarzucić, ta pewną chaotyczność 
struktury, oraz to jeszcze, że autor 
przy pisaniu swej powieści posiłkował 
się miłą mu gwarą mohylewską języka 
białoruskiego zamiast języka  literac- 
kiego. 

Również interesującym jest i drugi 
ze wspomnianych wyżej utworów — 
„Anton*. Ujęty w formę dramatu nie- 
scenicznego, utwór ten stanowi rodzaj 
studjum nad duszą chłopa białoruskie- 
go, mamy tu jednak do czynienia nie 
z tuzinkowym mużykiem, lecz z silnie 
zarysowaną indywidualnością  chłop- 
ską, wielką w swej powierzchownej 
prostocie i świętą bez mała w bezkom- 
oromisowošci jej  chrześcijańskiego 
światopogłądu. Zarówno w obiorze 
tematu, jak i sposobie jego ujęcia znać 
silne wpływy literatury rosyjskiej. Ja- 
ko autor — dodajmy — zajmuje Ha 
recki jedno z czołowych miejsc w pro- 
zie białoruskiej. 

J. NARCYZOW I DZIARHACZ 

Niezwykle barwne sylwetki przed- 
stawiają ze siebie dwaj inni literaci 

tabliczek oraz innych przedmiotów ze 
złota, miedzi i t. p. 

Pozatem specjalaa komisja zbada 
trumnę królowej Barbary Radziwiłłów- 
ny, a raczej substancję, jaką została 
ona pokryta. 

Zachodzi przypuszczenie, że trum- 
na ta, przy przewożeniu do Wilna, z0- 
stała zalana grubą warstwą wapna. 
Jak wiadomo, królowa Barbara zmarła 
na raka, dzięki czemu nasiąpił szybko 
rozkład ciała uniemożliwiający balsa- 
mowanie. 

Pragnąc przewieźć trumnę ze zwło 
kami zabezpieczono ją w ten sposób. 

Obecnie badanie komisyjne wyka- 
że, czy hipoteza (dotycząca wapiennej 
pokrywy jest słuszną. 

Na tem nie skończą się prace komi- 
syj. Szczątki królewskie (kości), po- 
zostające przez kilkaset łat w wiigot- 
nej krypcie muszą być teraz należycie 
zakonserwowane (wysuszone) i dopie- 
ro wówczas będzie można złożyć je do 
nowych trumien. 

— A kwesija koron? 
— Kwestja koron, w sensie, czy 

znalezione w krypcie mają być złożo- 
ne do nowych trumien, czy też zostą- 

pione nowemi — kopjami, nie zostałas633 54981 55219 55949 57451 53539 
jeszcze ustalona. Napewno tylko wia- 
domo, że zrobione będą kopje znale- 
zionych koron. Możliwe, że autentyki 
przekazane zostaną do muzeum. 

Wszystkie wspomniane wyżej pra- 
ce potrwają jeszcze kilka tygodni i 
możliwe, że przy badaniu wnętrza 
krypty, mieszczącej obecnie zwłoki 
królewskie, a zwłaszcza trumny królo- 
wej Barbary (jako najlepiej zakonser- 
wowanej, dzięki pokrywającej ją war- 
stwie wapna), ujawnione zostaną in- 
syngnia królewskie lub cenne klejno- 

W. T. 

białoruscy: Narcyzow i Dziarhacz, de- 
bjut literacki których przypada również 
na pierwsze lata ub. dziesięciolecia w 
Wilnie. Są ta literaci z nieprawdziwe- 
go zdarzenia, przypadkowi twórcy, od 
niechcenia! 

Pierwszy — Narcyzow (pseudonim) 
to chłop — samouk, talent „samorod- 
ny” z aspiracjami artystycznemi. 

Wysoki, szczupły z kozią bródką i 
iantazyjną płową czupryną, paradował 
przez lat kilka po ulicach Wilna w przy 
braniu chłopa białoruskiego, obnosząc 
demonstaracyjnie ten strój jako naro- 
dowy gwoli przykładu patrjotycznego 
dla młodzieży. 1 

Ten człowiek, o poczciwych oczach 
pierwotnego Słowianina i dobrodusz- 
nym, łagodnym uśmiechu, jest mala- 
rzem z zawodu i ma specjalną predy- 
lekcję do obrazów enigmatycznych o 
okrutnie zawiłej symbolice patrjotycz- 
no-filożoficznej. 

Gdy mu dokuczy ta zabawa, wy- 
myśla sobie coś nowego, naprzykład 
organizuje odczyt o architekturze sta- 
robiałoruskiej (!) przyczem rozprawia 
z ogromną swadą o stylach i szczegó- 
łach rozmaitych budowli, jakby sam. 
był przy tem, ilustrując odczyt własno 
ręcznemi szkicami teremów  ksiąžę- 
cych, grodziszcz obronnych, izb i świet 
lic, rozwieszonemi nad estradą. 

W WIRZE STOLICY 
WYLEW WISŁY 

Chociaż od 5 lat Wisła nie osiągnęła 

4 mtr. 85 cmtr. ponad mormatny po- 

ziom — Warszawiacy nie zdradzili najmniej- 

szego zainteresowania powodzią. Na mo- 

stach, wybrzeżach — nikogo, spacerowano 

w tłoku po Nowym Świecie, nad Wisłę nikt 

się nie wybrał. 

Siła przyzwyczajenia, Na wiosnę każdy 

leci zobaczyć choć niema nic ciekawego, 

choć poziom — jak w ostatnich latach — 

podwiyższył się zaledwie o półtora, dwa me- 

try — tłumy gapiów, Teraz Wisła wyg'ąda- 

ła naprawdę pięknie: co za rzeka! Kilometr - 

szerokości, prąd o szybkości conajmniej 12, 

15 klm. na godzinę, woda +wali w filary mo- 

stów jak taranem. Małą przystań Makabi 

trzeba było odwieźć do portu; silny holow- 

nik, co zwykle sam ciągnie 1Q wieikich ga- 

ler, nie mógł dać rady pod prąd. Musiano 

wezwać drugi holownik 1 dopiero razem po- 

wolutku potaszczyły. 

Zapalony Zulus (tak nazywają niestow2- 
rzyszonych wioślarzy) założył się © 50 zł., 

że przejedzie kajakiem z Poniatówki do A.Z. 
S. czyli przed nosem mostu Poniatowskiego. 

Gdzie tam; gdy był nawprost drugiego 

filaru t. j. nawet nie na samym środku rzeki 

porwał go prąd.i nie zważając na rozpaczii- 

we wiosłowanie — wygłądało to jakby sło- 

nia okładał badylkiem — ponióst prosto na 
filar. Głupi mają szczęście — kajak prze- 

sunął się tuż obok. Przerażony Zulus wyłą- 

dował aż za drugim mostem, niedaleko od 

Kierbedzia. Wypłacił uczciwie 50 2% i za- 
rzekł się podobnych wyczynów, 

50 LAT PRZY SŁUCHAWCE 

Pani Burska święci rzadki jubileusz — 

50-ty rok pracy jako telefomistka. We wrze- 

šniu w 1882 r. dostała bez wielkich wysiłków 
posadę w telefonach. Przybyła ze wsi, szu- 

kała zarobku. Właśnie Towarzystwo Bella 
zakładało sieć w Warszawie. Powodzenia 

żadnego, nie wierzono w nowy wynalazek, 
q1ważano go za głupi i niecełowy. Towarzy- 

stwo chcąc zdobyć abonentów zakładało apa 
raty bezpłatnie; mimo to liczba abonentów 

nie przewyższała wówezas stu, Trudno uwie 
rzyć w taką tępotę! ; 

Dziś założenie aparatu kosztuje 175 zł, i 
trzeba mieć solidne znajomości w central 

by aparat szybko zainstalowane. 

Pani Burska liczy obecnie 74 tata i dalej 
łączy niecierpliwych abonentów. Słuch ma 
doskonały, praca jej nie nuży — przywykła. 
Przerażają ją automaty, oczywiście będzie 

zredukowana ostatnia, oczywiście nie przed 

kilku iaty (całkowita automatyzacja nastą- 
pi dopiero w 35 r.), oczywiście przysługuje 
jej emerytura — ale bez telefonu, bez tych 
krótkich, nerwowych rozmówek nie wyobra- 
ża sobie już życia. K. 

  

23 loterja państwowa 
V-ta klasa 17 dzień ciągnienia 

15,000 zł. na nr. 26304. 
10,000 zł. na nr. 32136. 
5,000 zł. na п-гу: 46578 100820 126600 

163696 193218. ; 
3,000 zł. na п-гу: 5180 47612 49313 

186982. 
2,000 zł. na n-ry: 2845 52579 54390 66522 

75657 96250 100831 109964 140649 160342 
169551 188811 192124 207058. 

1,000 zł. na n-ry: 681 23393 28136 34156 
38300 52339 5682 72903 80491 92877 103385 
116764 118147 123123 100513 103271 106757 
107726 108244 109105 109992 110713 114504 
114537 116211 120485 123297 123439 123482 
141537 142105 155013 157796 182615 186866 
189698 192151 193594 197357 190697. 

500 zł. na n-ry: 1742 2404 5183 8375 
8930 12451 12749 14194 14526 15576 17519 
20466 21111 21406 21406 21787 21809 22765 
24785 24998 27710 27727 29036 28570 29175 
29313 29574 32501 34648 35525 35646 35880 
37016 37083 40013 40790 41689 42402 44344 

45957 50356 50723 50725 51952 52360 54605 
59220 
74081 
84163 
89313 
98709 
132039 
142769 
146762 
152055 
154601 
160780 
166918 
170030 
180723 
193220 
206943 

61869 61943 63335 64344 68274 70537 
75202 76706 77647 78109 78890 807G0 
84175 84489 36550 86685 87412 89590 
90121 96527 96912 97148 97919 98097 
126401 127944 129390 130915 131923 
133315 134107 137014 127691 140868 
143353 144703 144905 146751 146761 
147190 147268 150411 150580 151287 
152226 153553 153626 154385 154394 
155718 156208 157040 157519 160096 
161784 162821 163726 163878 164343 
167390 167578 168682 163924 169632 
171287 171347 171669 175273 176219 
182415 182789 186861 190273 192644 
195454 195458 196946 200389 204668 
207156 208986 209334. 

Ša 

Brak wiadomości ścisłych zastępu- 
je panu N., bogata fantazja artystycz- 
na, przytem mówi z takim zapałem i 
przekonaniem, że jego własna wiara 
w prawdziwość tego, co mówi udziela 
się sugestyjnie i słuchaczom. 

Ostatnio postanowił zgnębić Koper 
nika, wydając w tym celu parę tygodni 
temu większą książeczkę z zakresu 
kosmografji, pełną śmiałych hipotez i 
błyskotliwych wniosków!! л 

Łatwo się domyśleć, że dla tak 
wszechstronnie utalentowanego  czło- 
wieka napisanie jakiejś tam powieści 
to bagatela! jakoż i napisał! Ukazała 
się ta „próba pióra" — jak ją skcom- 
nie nazywa — jeszcze w r. 1923, pod 
ekscentrycznym tytułem „Wacjat biez 
warjactwa"! Zresztą jest to tyłko tytuł 
ogólny, zaś właściwa nazwa, zawartej 
w tej książce części I-ej powieści nosi 
miano: „Wialikaja Szyszka*. jest to 
powieść z życia artystów, a więc temat 
w literaturze białoruskiej, w której mia 
sto wogóle nader rzadko figuruje, zu- 
pełnie nowy! Jak na pierwociny lite- 
rackie utwór wypadł całkiem zadawal- 
niająco. Wytkaąč można autorowi, po- 
dobnie jak to miało miejsce z Harec- 
kim, jedynie zbyt częste posługiwanie 
się gwarą białoruską z okolic Połocka 
— miejsc rodzinnych pisarza — za- 
miast języka literackiego. 
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W czwartym dniu procesu ukończono 
badanie świadków, Dzień jutrzejszy przezna 
czony został na wysłuchanie opinji biegłych 
i być może rozpoczną się przemówienia stron. 
Zakończenia procesu spodziewać się można 
w sobotę. 

W dniu wczorajszym pierwszy zeznawał 
św. Tadeusz Studnicki, 

Św. Tadeusz Studnicki zeznał, 

że został zawezwany przez Wardeńskiego w 

celu dokonania tranzakcji serwitutowych i 

sprzedaży ziemi, W tranzakcjach tych Cho- 

cianowicz stale inu przeszkadzał. Pomimo to 

„. pracował w Woropajewie w przeciągu trzech 

lat. 
Adw. Petrusewicz: W jaki sposób 

otrzymywał pan zapłatę? "WRA 
Św. Studnicki: Za sprzedaaą ziemię 

ryczałtem, otrzymałem %2.000 zł, gotówką, 
kwitami administracyjnemi 126.500 zł. 

Prokurator: Czy zeznawał pan w 
śledztwie, że bez zgody Chocianowicza nie 

można było sprzedać żadnej działki ziemi? 
Św. Studnicki Nie przypominam Ss0- 

"Wobec tego prokurator prosi przewadni- 

czącego o odczytanie świadkowi tego usię- 
pu zeznań, gdzie jest mowa 0 przeszkodach 
stawianych przez Chocianowicza. Zeznanie 
to zostaje odczytane. 

ŚW. ADW. TURCZYŃSKI 

) Przewodnicząy: Od jak dawna zna 
pan Wardeńskiego? 

Adw, Turczyński: 
deńskiego od ośmiu lat. я 

Prokurator: Czy wystawny tryb ży- 

cia oskarżonego nie dziwił pana mecenasa? 
Adw. Turczyński: Nigdy nie pyta- 

łem oskarżonego 0 .wysokości wynagrodze- 

nia pobieranego z tytułu administracji, lecz 

_ przypuszczałem, że otrzymuje od 200 do 300 
dolarów. Tryb życia p. Wardeńskiego nie 

przekraczał tej sumy. 

ŚW. L. ZINGIER 
Prokurator: Czy za kupiony las pła- 

cił pan gotówką, czy też pokrywał pan czę- 
ściowo wekslami? : 

Św. Zinger: Zawsze wpłacałem gotów 

Znam p. War- 

Prokurator: Gdzie, w jaki sposób od 

bywały się obrachunki i dlaczego hr. Przeź 
dziecki według pana obliczeń zawsze zale- 
gał panu pewne kwoty. 

Zinger: Na żądanie p. Wardeńskiego 
i czasami iw. Przeździeckiego wpłacałem do 
kasy administracji większe sumy gotówki, 
wzamian zaś otrzymywałem pozwcienie na 
wyrąb lasu, Przy końcu roku robiono cbra- 
chunki, ponieważ bardzo często większe 
kwoty pieniężne były przezemnie wpłacane, 
przeto administracja dóbr  woropajewskich 
zawsze mi była dłużną. 

Prokurator: Co pan może opowie- 
dzieć o tranzakcjach, zawartych w związku 

| z uruchomieniem haty „Hołubiej'*? 
r Zinger: Gdy postanowiono uruchomić 

hutę „Hołubiej* p. Wardeński z polecenia 
hr. Przeździeckiego zaciągnął pożyczkę w 
wysokości 58,400 dol, z tej sumy miałem 
otrzymać na uruchomienie huty 300,000 zł., 
natomiast otrzymałem tylko 238,000 zi, 

Prokurator: Czy oskarżony. wpłacił 
panu 80,000 zł., czy 86,000 zł. celem opła- 
cenia inżyniera Argu'a? 

Zinger: Otrzymałem 80,000 zł., na któ 
re wydałem pokwitowanie p. Wardeńskie- 
mit, 

W związku z tem oświadczeniem prokt- 
rator zadaje pytanie oskarżonemu, ażeby u- 
stalić skąd pochodzą 2 pokwitowania, opie- 
wające na 86,000 zł. każdy. Wardeński wy- 
jaśnił, że te pokwitowania zostały spisane 
podczas pobytu jego i Zingera w Bełgji i, 
że był to tylko dowód stwierdzający istnie- 
nie pokwitowania podpisanego przez Zinge- 
ra w Wilnie, 

Adw. Petrusewicz: Na jaką sumę 
iile kupił pan lasu u hr. Przeżdzieckiego i 
w jakim okresie czasu? 

Zinger: Od roku 1921 kupiłem na 0- 
gólną sumę 107.000 doł., 90,000 zł. i 3,000 
gólna sumę 107.000 dol,, 90.000 zł. i 3,000,000 

Prokurator: Czy suma ta była wy- 
' Ša Poczynając od roka 1921, czy też od 

X. 
Zinger stwierdza, że od roku 1921, W 

й ostatecznego obrachunku Zinger nic 
odpowiedzieć sądowi nie może i skierowuje 
w tej sprawie do swego syna, który zeznaje 

  
po nim. 
Adw. Szurlej: jakie pana łączyły sto- 

_ Sanki z Chocianowiczem? 
Zinger: Z Chocianowiczem żyliśmy 
nie puszczał nikogo do lasu, a pewnego 

razu nawet pobił mego syna. 
Następnie zeznają O. i № Zingerowie, 

którzy stwierdzają, że obrachunki były pro 

dziesiętne 
Wagi i stołowe 

Parniki i gniotowniki 
do kartofli 

Siekacze 27: i šrėtowniki 

Sieczkarnie 7 ' konne 
poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wiino, ul. Zawalna 11-a 

  

      

    
Zapowiadane dalsze części powie- 

ści (a miało być ich coś pięć, czy 
Sześć!) dotychczas nie ujrzały jeszcze 

_ światła dziennego. 
Także nie znalazła dotychczas wy- 

dawcy i inna jeszcze powieść p. Nar- 
 cyzowa, akcja której ma się toczyć w 
słynnej puszczy Rudnickiej. 
' Bardziej jeszcze niezwykłą jest po- 
stać drugiego ze wspomnianych wy- 

żej autqrów —  Dziarhacza, (także 
' pseudonim), nieco operetkowego „ata 

mana“ partyzanckich oddziałów bia- 
_ łoruskich, walczących z bolszewikami 

— па Polesiu w r. 1919 — 20. W białym 
_„kartuzie* na głowie, kulawy, kirępy, 

‚ 2 sękatą „dubinką* w prawicy, był jed- 
' ną z dość licznych wówczas w Wilnie 

— $ylwetek egzotycznych. 
į W peregrynacjach Dziarhacza po 
mieście towarzyszył mu stale „adju- 
tant* jego — młody „psałomszczyk* 

_ prawosławny — łagodzący, między ix- 
emi, wszczynane po pijanemu przez 
 »atamana* awantury i bójki, chociaż 

i * trzeźwo trudnoby o potulniejszego 
‚ złowieka! 

_ Otóż, rzeczony „ataman* pragnąc 
„ Uwiecznič swe czyny bohaterskie 
' słożył pewnego dnia u stóp re- 
_Zydującego podówczas na stolcu 
_Bolonofilskkm w. Wilnie stawetnego 
 ołejszy plikę swych rękopisów. Po 

    

wadzone na podstawie aktów zdawczo-0d- 
biorczych, według tychże aktów zostały ob- 
liczone ogólne sumy pieniędzy wpłaconych 
hr, Przeździeckiemu. 

Po tem oświadczeniu obrona zażądała, a- 
żeby  Zingerowie złożyli sądowi wyżej 
wspomniane akty zdawczo-odbiorcze. W 
odpowiedzi na to Zingerowie oświadczyli, że 
akty te zostały przez nich zniszczone. 

Na wniosek powoda cywiinego į cbrony 
następuje dodatkowe badanie L. Zingera, 

Adw. Kulikowski: jaki tryb życia 
prowadził Wardeński? 

Zinger: No, jak dyrektor hrabiego, 
Prokurator: Czy nie mógłby pan 

przytoczyć jakiegoś wypadku  ilustrującego 
pańskie oświadczenie? 

Zinger: Pewnego razu przyjechałem 
do Wilna i udałem się zraaa do p. Wardeń- 
skiego. Służąca uprzedziła mnie, że pan War 
deński śpi i nikogo nie przyjmuje. Pan War- 
deński usłyszał moją rozmowę i zawołał 
mnie do swego pokoju, gdzie wskazując na 
całą stertę butelek szampana, zapytał, jak 
mogę żądać, ażeby po nieprzespanej nocy. 
rozmawiał ze mną, 

©О godz. 12-ej przewodniczący zarządził 
przerwę 15-minutową, 

Poprzerwie. 
Zeznaje ostatni świadek — rządca L. 

Zignera Mendel Gitlin, który 
stwierdza, że weksłe na sumę 25,000 żł. były 

Katastrofa na robotach ziemnych 

SŁ O W 

Sensacyjny proces Wardeńskiego 
4-ty dzień procesu. — Dalszy ciąg badania Świadków. 

wydane przez Zingera Wardeńskiemu, jako 
grzecznościowe, Pozatem świadek ten ze- 
znaje, że był wysłany przez Zingera do 
banku w celu sprawdzenia, czy rata amorty- 
zacyjna na zaciągniętą pożyczkę została 
wpłaconą przez oskarżonego. Ku swemu 
wielkiemu zdziwieniu stwierdził, że Wardeń 
ski raty nie wpłacił. 

Następnie mecenas  Petrusewicz 
kilka pytań hr. Przeździeckiemu, 

Adw. Petrusewicz: Czy pan hra- 
bia za czas urzędowania Wardeńskiego wy- 
syłał mu listy z podziękowaniem ze sumien- 
ne wykonywanie obowiązków? 

Hr. Przeždziecki: Tak, 

Mecenas Petrusewicz przedklada sądowi 
cały szereg listów hrabiego, w których hr. 
Przeździecki dziękuje Wardeńskiema za je- 
go oddaną i sumienną pracę. Pozatem adw. 
Petrusewicz składa sądowi dokument pisa- 
ny przez hr. Przeździeckiego, W dokumencie 
tym skierowanym do  Wardeńskiego hr. 
Przeździecki podaje program pracy i bud- 
żet na 1928 r. 
„ Między fistami do Wardeńskiego znajdu- 

je się także list, w.którym hr. Przeżdziecki 
cieszy się z tego, że chłopi kupują i płacą za 
ziemię, 

List ten został złożony sądowi, jako do- 
wód, że hr. Przeździecki wiedział o sprze- 
daży ziemi włościanom. 

Dalszy ciąg procesu dzisiaj, o godz. 11. 

zadaje 

  

TRAGICZNA ŚMIERĆ ROBOTNIKA POD ZWAŁAMI ZIEMI 
WILNO. Wczoraj rano na ul. Pod- 

górnej usunęła się nagle ziemia pod- 
czas kopania rowu kanaiizacyjnego. 

Trzech robotników zdołano urato- 
wać, czwarty zaś znalazł śmierć pod 

zwałami ziemi i połamanych desek, 
Jest to St. Wiiczyński (ul. Raduń- 

ska). Zwłoki tragicznie zmarłego wy- 
dobyła straż ogniowa dopiero po kliku 
godzinach. 

    

   PIĄTEK 

Dziś 2 

Aniołów Str. 
Jutro 

Kandyda 
|RROAWYCYYYO CWE 

SPOSTRZEZENIA ZAKŁADU METEO- 
ROŁOGICZNEGO U, S. B. W WILNIE 

z dnia 1 października 1931 r. 

Ciśnienie średnie 767. 
Temperatura Średnia -F-2. 

Temperatura najwyższa --9, 

Temperatura najniższa —- 2 

Opad — * 
Wiatr: cisza, 

Wzrost. 
IUwagi: Pogodnie, rano lekka mgła. 

     

  

W. s. g. 5 m. 21 

Z, s. g. 4 m. 57 

  

OSOBISTE 
— Dyrektor kolei państwowych p, inż. 

Kazimierz Falkowski wyjechał na kilka dni 
w sprawach służbowych do Warszawy. 

MIEJSKA 
— Podatki uałeży obliczać ogiędnie. 

Władze wojewódzkie z uwagi na przeżywa- 
ny kryzys i przewidując zmniejszenie zdol- 
ności płatniczej ludności, wezwały Magistrat 
do bardziej ogiędnego liczenia na wpływy 
z tego źródła i uwzględnienia tego przy u- 
kładaniu budżetu. 

, — Subsydja miejskie. Dotychczas subsy- 
dja miejskie udzielane były różnych insty- 
tucjom bez wnikania, jak te fundusze są 
OE na potrzeby datowanych instytu- 
YJ. 

Na przyszłość zapomogi będą udzielane 
w zależności od sposobu zużycia poprzednio 
udzielonych, 

— ©Qdciążenia wydatkowe. Ze względu 
na stan finansów miasta, Magistrat został 
zwolniony z płacenia dodatka mieszkaniowe 
go nauczycielom szkół powszechnych, wy- 
rażającego się cyfrą 32 tys. zł. rocznie. 

— Skrócenie etatów w zakładach bada- 
nia żywności, Liczba pracowników w miej- 
skim zakładzie badania żywności będzie 
zmniejszona, 

Dotychczas zatrudnionych tam było 6 
pracowników, którzy dziennie mieli do zba- 
dania po 2 próbki każdy (11). Redukcje na- 
Sapas na skutek polecenia wladz nzdzor- 
czych. 

— Wygórowane opłaty w szpita- 
łach. Władze wojewódzkie zwróciły 
Magistratowi uwagę na zbyt wysokie 

wydrukowaniu ich w organie Wołej- 
Szy p. n. „Hramadzki Hołas', ukazały 
się one w wydaniu książkowem pod 
wspólnym tytułem „Typy Palešsia“ 
(Wilno, 1924 r.). Jest to zbiór wcale 
ładnie i żywo napisanych obrazków i 
legend z Polesia, przeplatanych opisem 
własnych przygód autora, oraz sylwet- 
kami jego znajamych. 

Gdzie jest obecnie Dziarhacz — 
niewiadomo! Przed kilku laty wysłano 
go z granic Polski jako uciążliwego cu- 
dzoziemca; nieco później donosiły ga- 
zety o aresztowaniu go w Gdańsku w 
związku z jakąś aferą szpiegowską i od 
tąd słuch o nim zaginął!... 

S.  HRYNKIEWICZ 

Nieliczny poczet prozaików  biało- 
ruskich w Polsce, zamyka Stanisław 
Hrynkiewicz, początkowo słuchacz te- 
plogji na U.S.B. w Wilnie, obecnie, od 
lat kilku, dr. filozofji Uniwersytetu w 
Poznaniu. 

Widząc zatrważającą jałowość w 
dziedzinie prozy białoruskiej w Wilnie, 
pozatem zaś jako gorliwy narodowiec 
pragnąc wykorzystać i słowo drukowa- 
ne dla celów propagandy patrjotycz- 
nej, ima się Hrynkiewicz pióra i w mia- 
rę swych zdolności wzbogaca, jak mo- 
że ubogą prozę białoruską, oraz twór- 

NIKA 
opłaty w szpitalach miejskich, poleca- 
jąc taksy szpitalne poddać rewzzii. 

Jeśli zaś chodzi o szpital zakaźny, 
to zbyt wygórowana opłata (6 zł. 50 
gr. za dobę) odstrasza chorych, co w 
konsekwencji utrudnia walkę z choro- 
bami zakažnemi. 

— Oszczędności na pensjach, Wobec 
zmniejszenia poborówi pracowników  miej- 
skich o 10 proc. miasto zaoszczędzi w ten 
sposób 35,700. zł. miesięcznie. 

— Miesięczne plany finanso- 
we. Poczynając od 1 b. m. Magistrat 
dla zapobieżenia deficytom przy obra- 
chunkach rocznych, będzie gospoda- 
rował na podstawie miesięcznych pla- 
nów finansowych, ktorych ;część roz- 
chodowa byłaby oparta jedynie na 
faktycznych wpływach: W planach 
miesięcznych będą uwzględniane nad- 
wyżki dochodów nad wydatkami, w 
celu pokrycia zeszłorocznego deficy- 
tu budżetowego. 

— Wydatki na administrację 
elektrowni. Wydatki na administra- 
cję w elektrowni pochłaniają 238 proc. 
wszystkich wydatków na to przedsię- 
biorstwo. W związku z tem będą prze- 
prowadzone badania przyczyn tak wy- 
górowanych kosztów i owynikach tych 
będą powiadomione władze nadzorcze 

— Kino miejskie nie będzie 
udźwiękowione. Władze wojewódz- 
kie powiadomiły Magistrat, że nie zga- 
dzają się na udźwiękowienie kina miej- 
skiego i wydatkowanie w związku z 
tem kilkudziesięciu tysięcy złotych na 
zakup odpowiedniej aparatury. 

ruSi powszechny spis ludności. 
W myśl otrzymanej instrukcji, Il pow- 
szechny spis ludności winien być do- 
konany przez zaangażowany do tego 
personel bezpłatnie. Wobec tego wszy 
stkie osoby, które złożyły do Magistra- 
tu podania o przyjęcie do prac spiso- 
wych, winny zadeklarować w Central- 
nem Biurze Statystycznem (Dominikań 
ska 2), czy zamierzają pracować ho- 
norowo. 

— Budowa rurociagow cla elektrowni.— 
Wobec wadliwego zasilenia wodą elektrow- 
ni, której każda powódź grozi zamuleniem 
kanałów 1 przecięciam dopływa wody, bę- 
dzie opracowany projekt zasitania wodą 
rurociągami pobierającemi wodę z nurtów 
rzeki, 

„ Obecnie wydatki na oczyszczenie kana- 
łów sięgają 15 tys. zł, rocznie i urządzenie 
rurociągów szybko zamortyzuje się. 

  

czość sceniczną w Wilnie swemi utwo wicz ostrożność i rozsądny umiar, dzię- drobnych, przeszli 
тапи. 

W roku 1927 ukazuje się opowia- 
danie Hrynkiewicza p. t. „Arlanio“ 
(Orlę), w następnym zaś, 1928, — 
niewielka trylogijka, której poszczegól 
ne części noszą nazwy następujące: 

35 *;. „Pomsta* i „Wiaznica” 
(razem 126 str.) 

Oba utwory mają za swój wątek 
ciężkie perypetje młodych narodowców 
białoruskich, popadających w konflikt 
z władzami, oraz częściowo nie rozu- 
mianych nawet przez własne otoczenie. 

W obu utworach tych, nacechowa- 
nych zresztą gorącym  patrjotyzmem, 
trudno jest dopatrzyć się znamion praw 
dziwego talentu, lub tego, że powsta- 
ły one pod działaniem wewnętrznego 
nakazu twórczego. Sprawiają one га- 
czej wrażenie rzeczy zrobionych na 
zimno, z obowiązku patrjotycznego, 
dlatego jedynie, że trzeba je było ko- 
muś zrobić, ponieważ zaś nie pomyśla- 
ły o tem osoby bardziej do tego po- 
wołane, spróbował więc, jak umiał, za- 
stąpić je w tej akcji autor. 

Do zasług Hrynkiewicza należy za- 
to stała troska © rozbudowę  białoru- 
skiego języka literackiego, o wzboga- 
cenie go nawemi terminami i usuwanie 
zeń słów i zwrotów obcych. W inowa- 
cjach tych potrafił zachować Hrynkie- 

o 

DOKĄD IDZIEMY? 
Koleżanki i koledzy! Stary świat stoi przed nieuchronną ruiną. Ugrzązł w błęd- 

neri kole wytwróczości, z którego nie potrtrafi się przy obecnym systemie gospodarki 
wydobyć. Sprzeczności, które go rozrywają, są już powszechnie widoczne: nadproduk-" 
cja dóbr spożywczych, doprowadzająca do ich niszczenia, przy jednoczesnym gtodzip i 
nędzy szerokich mas,nadprodukcja kapitałów, walczących zażarcie o, tereny ekspansji i 
klęska bezrobocia, czyli nadprodukcja rąk do pracy, kiedy jednocześnie leżą odłogiem 
całe dziedziny pracy i produkcji, która mogłaby podnieść pGziom ogólny, — wszystko 
to dowodzi, że coś się zepsuło w organizmie ludzkości, Niema znamion, że przy dotych 
czasowym ustroju da się powstrzymać katastrofę. Producent bowiem złał się z konsu- 
mientem i nie może spożyć tego, co sam wyprodukował. Liberalna moralność, oparta na 
dążeniu jednostki do doraźnych zysków, do skonsiummowania jaknajwiększej ilości dobr, 
choćby kosztem całego społeczeństwa, mści się na swoich wyznawcach. 

Z tym światem kapitalistycznym zmaga się świat drugi — zorganizowany Kkomu- 

nizm! Ale oparł on całą swoją strukturę nateorji materjalizmu  dziejowego, przyjął 
zbyt wąską motywację działalności ludzkiej, sprowadził człowieka do pojęcia „homo 0e- 
conomicus**, Zglniótł jednostkę ludzką, nie zostawiając jej żadnej enklawy duchowej i 
tem samem popchnął ją na drogę do zbydłęcenia. Skoszarowanie spożycia stanowi 
przedostatni etap na tej drodze. Przez talmudyczny stosunek do marksizmu i przejęcie 
dawno zużytego demo-liberalnego hasła równości pozbawił się dobrowolnie prawa do 
dalszego rozwoju, 

Stoimy w przededniu decydującej rozgrywki. Fakty nie dadzą na siebie długo cze- 
kać. Państwo polskie jest w tej sytuacji, że rozsypie się w gruzy przy pierwszem star- 
ciu, Na to nie możemy pozwolić, Nie wierzymy, że istnieją tylko dwie strony barykady 
do wyboru. Nie możemy dopuścić do tego, aby Połska stała się zderzakiem przy osta- 
tecznem rozstrzygnięciu. Dążymy do wytworzenia wlasnej ideologji, do stworzenia ta- 
kiej struktury gospodarczej, społecznej i politycznej, która pozwoli nam przeciwstawić 
się naciskowi Zz obu stron i zrealizować nasz własny, trzeci świat, 

W budowie tego świata będziemy bezkompromisowi. Wszystkie dokonane gdzie- 
indziej zdobycze, przyjmiemy i wykorzystamy z żelazną konsekwencją, bez względu 
na to, pod jaką marką zostały stworzone, o ile tylko okażą się dobrem tworzywem. 
Ale czy do budowy naszego świata ma posłużyć zoologiczny nacjonalizm? Czy syste- 
my, rozpętujące najniższe instynkty mas dla cełów szowinistycznych, w rodzaju hitle- 
rowskiej błazenady? Czy poza sprawnością organizacyjną można wierzyć w iaszyzm, 
idący po linji beznadziejnego ratowania świata kapitalistycznego? Czy mdłe próby so- 
cjalistów drugiej międzynarodówki, polegające na zapychaniu gardła warstwy robotniczej 

Za punkt wyjścia naszej pracy obieramy obóz Marszałka Piłsudskiege.  Wierzy- 
my w obóz czynu, ponieważ potrafił nam dać przykład, potrafił zdobyć się w! chwili decy- 
dującej na ostatni argument. Obóz ten daje nam gwarancję, że stanowisko nasze zosta 
nie zrozumiane. : 

Musinry znaleźć taką formę produkcji, która będzie dostosowana do istotnych po- 
trzeb społeczeństwa, a nie producentów. Sądzimy, że rozwiązania należy poszukiwać 
na drodze społecznych form produkcji, Wyższy poziom materjalny nie jest sam w So- 
bie celem, jednak warunkuje ciagły postęp iatelektualny i etyczny społeczeństwa. Na- 
leży znaleźć takie „modus vivendi*, w któreru jednostka osiągnie najpełniejszy swój 
wyraz w zorganizowanem społeczeństwie. Luział jednostki w pracy jest warunkiem 
jej stanowiska w zbiorowości. Kult pracy celowej i wydajnej musi się stać podstawą 
nowej moralności. (Ustrój państwa oparty być rnusi na organizacjach zawodowych, a 
nie będących dziełem przypadku, ale ściśle dostosowanych do potrzeb. Nie może być 
ludzi bez zawodu lub niepotrzebnej hipertrolji pewnych zawodów. W organizacjach za- 
wodowych, opartych na rozumnej zasadzie hierarchji, stosownie do zdolności i wysiłku 
wyrabiać się będzie elita, powołana do rządzenia państwem. Zarówno ustrój jak i fak- 
SZ warunki wytwróczości nie powinny dopuścić do wyzysku pracy człowieka przez 
człowieka. 

Realizowanie tego ustroju jest możliwe jedynie w oparciu o zwartą organizację 
państwową, Dopóki koncepcja państwa uni-wersalnego nie jest realna, dopóty za jedy- 
ną płaszczyznę działania uważamy konkretne państwo polskie. Wobec braku innych 
gwarancyj bezpieczeństwa doraźne istnienie siły zbrojnej uważamy za konieczne. Po- 
tęge państwa polskiego widzimy w zgodnej współpracy i silnem powiązaniu wszystkich 
jednostek i narodowości, zamieszkujących j:go terytorjum. Nie wykluczamy myśli © 
rozszerzeniu zasięgu idei państwowej polskiej na inne wspólnoty, chcące z nami współ 
pracować. 

Państwo polskie powinno zagwarantować swobodę sumienia i kultu religijnego w 
granicach, zgodnych z całym ustrojem, uważając wszystkie wyznania za równorzędne. 
Etykę religijną, o ile wzmacnia etykę społeczną, uznajemy za czynnik dodatni. 

Zanim zaczniemy realizować nasze postułaty na szerszym terenie, czeka nas 0- 

gromna praca wykuwania dokładnego programu i organizowania. 
Uważamy, że młode pokolenie akademickie powołane jest do wniesienia w życie 

starszego społeczeństwa nowych wartości moralnych i zasad ustrojowych, Zbiorowość 
akademicka ma tworzyć wspólnotę organizacyjną, w ramach której będzie się przygo- 
towywało przebudowę społeczeństwa. 

Ustrój Rzeczypospolitej akademickiej ma tworzyć taką organizację, która uczyni 
z akademika obywatela zawodowo i etycznie zdolnego do twórczej pracy w Państwie. 

KOMENDA LEGJONU MŁODYCH 
Akademickiego Związku Pracy dla Państwa. 

AKADEMICKA 
-— Zarząd Sodalicji Macjańskiej Akademi- 

czek U.S.B, zawiadamia, że w niedzielę, dn. 
4-go paździerrtika br. o godzinie 10, odpra 
wiona zostanie w kapiicy Domu Sodalicyjne- 
go Msza Św., po której odbędzie się ogólne 
zebranie informacyjne w sprawie Rekolekcyj 
zamkniętych, 

— $.М.К. Odrodzenie zawiadamia, że w 
niedzielę, dn. 4,10, o godzinie 9,15, zostanie 
odprawiona pierwsza Msza św. odrodzenio- 
wa w obecnym roku ak. Msza św. bedzie 
odprawiona w kaplicy kościoła św. Iana. 
Po Mszy św. Agapa w lokalu Odrodzenia i 
organizacyjne zebranie Sekcji Liturgiczrej. 

Zarząd Odrodzenia przypomina, że człon 
kowie zarządu dyżurują codziennie cd go- 
dziny 12 — 13 w lokalu Odrodzenia (ul. 
Unisversytecka 7—9) i w tym czasie udzie- 
lają wszelkich informacyj nowowstępują- 
cym. й 

— Zarząd Choru Akademickiego  рггу- 
pomina wszystkim  czlonkom  C. A, że 
pierwsza próba odbędzie się dzisiaj w Ogni- 
sku Akademickiem, Wielka 24, o godzinie 20 
(8 wiecz,). Obecność ze względu na bliską 
inaugrację roku akademickiego niezbędna. 
Na próbie również przyjmują się zapisy no- 
wych członków Chóru. 

— Koło Akademików Dziśnian przy USR. 
Powiadamia, się kot. kol, wychowanków 
gimnazjum państw, w Dziśnie nowowstępu- 
jacych na USB., iż sekretarjat koła przyjmo- 
wać będzie zapisy w dniach 2 i 3 paździer 
nika b. r. w lokalu Opiekuńczej Rady Kre- 
sowej (Zygmuntowska 22, parter, prawe 
skrzydło), w: godzinach od 10 do 11. Równo- 
cześnie uprasza się kol. kol, członków i no- 
wowstępujących słabo subsydjowanych ma- 

terjalnie o osobiste zgłoszenie się we włas- 
nym interesie, w terminach wyżej podanych. 

ZEBRANIA I ODCZYY 
— Klub Włóczęgów. W piątek, 2-go 

października rb., odbędzie się w iokalu przy 
ul, Przejazd 12, pierwsze powakazyjne ze- 
branie Klubu Włóczęgów Seniorów. Wstęp 
dla członków klubu, stałych gości, eraz człon 

* 
ków i byłych członków Akademickiego Klu- 
bu Włóczęgów. Początek v godz. 19 punk- 
tualnie. Na porządku Jzieanym: sprawozda- 
nie p. T. Nagurskiego z podróży łodzią 
Wilno — Gdańsk Gdynia -— Bałtyk; 
sprawa pisma klubu oraz sprawy organiza- 
cyjne, Prócz tego p. redaktor Oku!icz po- 
dzieli się wrażeniami z pobytu w ubiegłym 
tygodniu w Hadze ; Genewie, 

— Zarząd Zw. Niższych Funkcjonarjuszy 
Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej Okr. 
Wileńskiego ma zaszczyt piwiadomić człon- 
ków, że ogólne zebranie odbędzie się dnia 
4 października r. b, o godzinie 1-m. 30 po 
poł. przy uż. Zawainej 1. 

RÓŻNE 
— Rezygnacja proi. Władysława 

Studnickiego. P. Władysław Studnicki 
zrezygnował z obowiązków generalne- 
go Komisarza spisu ludnościowego m. 
Wilna. 

— Wpływy na powodzian. Do Wileńskie 
go Komitetu Obywatelskiego Niesienia Po- 
mocy Ofiarom Powodzi wpiynęły składki 
następujące: у 

„Lwowski Miejski Komitet Pomocy Powo 
dzianom na Wileńszczyźnie na ręce p. Pre- 
zydenta — 764.00, Konsystorz Prawosław- 
ny w Wilnie — 532,21, Koło akademickie 
Kolbuszowiaków w Kolbuszowie — 20,00. 

GÓRA х POCZTOWA 
— ly w urzędzie pocztowym na ul, 

3 Maja. Od 1 pazdziernika r. b. pla rt 
Wilno 6 (ul. 3 Maja 1) będzie czynny dla 
publiczności w dni powszednie: w dziale 
telegraficznym i telefonicznym od godz. 8 
do 18, w dziale pocztowym, od godz, 8 do 
15, przyjmowanie listów urzędowych i ро- 
ieconych od godz. 8 do 18. 

niedzielę i święta urząd ten będzie 
nieczynny, 

; SPORTOWA 
— Otwarcie sezonu piešciarskiego, Dnia 

4 pażdziernika r. b. w lokalu Ośrodka Wy- 
chowania Fizycznego w Wilnie przy ul. Lud 
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LOSOWANIE PREMIJ 
W KOM. KASIE OSZCZĘD. 
W grudniu r. ub. Rada Kom. Kasy 

Oszcz, m. Wilna powzięła postanowie- 
nie premjowania w drodze losowania 

książeczek oszczędnościowych, wyda- 
wanych przez tą instytucję. 

Postanowiono, że poczynając od 
roku 1931, właściciele wkładów о- 
szczędnościowych wynoszących ponad 
100 złotych, mogą ubiegać się o pre- 
mję w kwocie zł. 500. Postanowiono, 

że corocznie w terminach 1 kwietnia i 
1 października odbędą się losowania 
książeczek i że corocznie KKO wypła- 
cać będzie 20 premij 500-złotowych 
na wkłady, które przeleżą w tej insty- 
tucji conajmniej pół roku. 

W dniu 1 października odbyło się 
pierwsze losowanie. ` 

Komisja w składzie pp.: prezyden- 
ta Folejewskiego (jako przewodniczą- 
cego Rady KKO), dyr. J. Korolca, jaka 
przewodn. Zarz, KKO, oraz mec. Dzie- 
nickiego, jako przedstawiciela Magistra 
tu, przeprowadziła losowanie dwudzie- 
stu z pośród 1161 książeczek oszczę- 
dnościowych. 

Wobec wzmiankowanej Komisji, 
Dyrekcji KKO, przedstawicieli prasy 
oraz publiczności 5-cioletnia Jania 
Szniłbo dokonała ciągnienia numerów 
książeczek, złożonych w specjalnym 
bębnie. 

Premje padły na książeczki noszą= 
ce numery: 1689, 1530, 1081, 707, 
1601,'1379, 3479, 1589, 1931, 3327, 
1419, 2069, 1803, 1384, 1415, 1345, 
1211, 3441, 2272, 1381. 

Wśród zebranych na ceremonji о- 
sób, jedna okazała się szczęśliwą po- 
siadaczką premjowanej książeczki. 
UART KONCERTOWY 

wisarskiej 4, odbędą się mędzyklubowe za- 

wody bokserskie z udziałem najlepszych za- 

wodników klubów: W.K.S. Pogoń, Wiłeń-- 
ski Klub Bokserski, Żydowski Akademicki 
Zw. Sportowy W.K.S. 6 Pułku Piechoty 
Leg. 
A o godz. T wieczór. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w Lutni. Hanka Ordo- 

nówna w Wilnie. Dziś, w piątek, 2 b. m. 

i w sobotę dnia 3 b. m. ostatnie pożegnalne 

występy Hanki Ordonówny. Wielbiciele jej 

talentu usłyszą ią? rst fon = gr 

h piosenek po mistrzowsku w а- 

pe tylko Ordonówna potrafi, Oprócz 

tego czarować będzie Ordonka grając głów- 

ną rolę w „Małżeństwie Fredeny“ głośnej 

komedji w 3-ch aktach Picarda i Jaegera 

Szmidta na czele całego zespołu, z którym 

udaje się na tournee dwumiesięczne po Pol- 

sce, Sztukę sprawnie wyreżyserował K. Myr 

wicz-Wichrowski, który jednocześnie bierze 

w niej c dniówki w Latai. W. sobotę dn. 
3 b. m. o godz, 4 p.p. dla młodzieży dana 

będzie nieodwołalnie po raz ostatni słonecz- 

na, wesoła komedja w 3-ch aktach J. Ko- 

rzeniowskiego „Panna mężatka”. Koncert 

gry dają St. Wysocka w roli pułkownikowej, 

L. Wolłejko w roli majora, doskonałą grą 

swoją pozostali dopełniają pięknej całości, 
Reżyserja St, Wysockiej, dekoracje W. Ma- 

kojnika. 
— Teatr Miejski na Pohulance. Rzadko 

która ze sztuk ma tyle zalet, mogących dać 
widzowi artystyczne zadowolenie i wywołać 
pogodę ducha, jak grana dziś i codziennie 
pełna humoru, wspaniale dopasowana do 
wymogów sceny, głośna sztuka w 3-ch ak- 
tach (10 obrazach) A. Madisa i R. Boucar- 
da „Matrykuła 33%, którą pubiiczność przyj 
muie entuzjastycznie darząc. irenetycznemi 
oklaskami wszystkich wykonawców, Przy- 
czynia się do tego znakomita reżyserja dyr. 

M. Szpakiewcza, pomysłowe dekoracje W. 
Makojnika, oraz Świetna gra wykonawców | 
z p.p. Ir. Brenoczy (piękną kobietą uwodzi 
cielką — szpiegiem), p. M. Wyrzykowskim 
o niezrównanym uroku, dośwadczonym, peł 
nym sprytu wywiadowcą na czele. 

— Popołudniówki na Pohułance, W So- 
botę dn. 3 b. m. o godz. 4 po poł, dla n:ło- 
dzieży po cenach o 50 proc. niższych, oraz 
w niedziełę o godz. 4-ej pe cenach zniżonych 
„Horsztyński* ]. Słowackiego ze znakomi- | 
tym gościem J. Osterwą w jego niezrówna- 
nej kreacji Szczęsnego. Są to nieodwoialnie 
ostatnie występy znakomitego gościa w tej 
sztuce. 

, — W sprawie zniżek ulgowych. Dyrek- 
cja Teatrów powiadamia, że od dnia 1-go 
października r. b. bilety zniżkowe są ważne 
na wszystkie dnie w teatrach Lutni i na Po- 
hulance, bez ograniczenia za wyjątkem po- 
południówek i imprez obcych, Że zniżek 
mogą korzystać instytucje społeczne, urzęd | 
nicy -państwowi, komunalni, wojskowosc, | 
oraz zrzeszenia prywatne zawodowe. Zniżki 
są ważne na wszystkie ceny miejsc począw-. 
szy od 1.50, To samo dotyczy biletów kre- 
dytowanych. - в В 

Dyrekcja uprzejmie prosi P.p. akademi- 
ków, pragnących korzystać z ше 50 proc. a 
łaskawe wcześniejsze zgłaszanie się do kan- 
celarji teatru, celem uniknięcia tworzenia nie 
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ki czemu ustrzegł się on przed przesa- 
dą i śmiesznością, które stały się udzia 
łem innego, zapalonego reformatora ię- 
zyka białoruskiego na gruncie wiłeń- 
skim, również d-ra filozofji — b. pos. 
Jana Stankiewicza, ki 

„ Konczac niniejszem przegląd ory= 
ginalnej prozy białoruskiej w. Wilnie, 
zaznaczmy tu nawiasem, że zarówno 
jak w epice poetyckiej, tak też i w dzie 
dzinie powieściowej, góruje nad Wil- 
nem Mińsk, tam to bowiem ukazały się 
tak kapitalne dzieła, jak poręset stron 
licząca książka T. Huszczy (alias — je 
Kołasa) p. n. „U Paleskaj htuszy“ — 
pierwszą wielka powieść białoruska, a 
— nieco później — druga wielka książ 
ka z tego cyklu p. t. „U hłybi Palešsia“. 
Tam inny autor C. Hartny napisał wiel- 
ki romans w 3-ch częściach p. t. „Soki 
celiny“ i t. d. i t. d. 

LITERATURA PRZEKŁADOWA 
Dopingowani smetnym stanem pro- 

zy białoruskiej w Wilnie, Białorusini 
wileńscy, pragnąc w jakikolwiek spo- 
sób zapełnić tę kompromitującą ich 
lukę, zabrali się gorączkowo do tłuma- 
czenia celniejszych utworów z prozy 
obcej, czerpiąc przedewszystkiem z 
literatury rosyjskiej. : 

Rozpocząwszy tę pracę od rzeczy 

oni niebawem do 
utworów większych. 

Na czoło tłumaczy białoruskich w 
Wilnie wysuwa się Krawcow M, 
czy, niczem maszyna, i to — niemal 
bez wyjątku — same 'większe utwo- 
ry! 

Oto lakoniczny rejestr jego dotych- 
czasowego dorobku w porządku chro- 
nologicznym: 1) „Alesia* — powieść 
Kuprina (1923 r. 83 str.), 2) Rubakin 
N. — „Raskazy ab wialikich padzie- 
jach roznych czasow i narodow* (1924 
r. str. 182), 3) H. Sienkiewicz — no- 
wela „Bartek pieramożnik” (1926 r. 
83 str.), 4) „Šlapy muzyka“ — po 
wieść Korolenki (1928 r. 163 str.), 
5) M. Gogol — powieść „Taras Bul- 
ba“ 1929 r. 144 str.). Ponadto przeło- 
żył Krawcow parę większych utworów 
dla młodzieży, oraz nowelę „Janko 
Muzykant* — Sienkiewicza, przekład, 
której był drukowany w jednej z gazet 
białoruskich. 

Przejdźmy do prac innych  thuma- 
czy: 1) A. Dodet „Sekret dziadźki Kar- 
nila*, oraz nowele innych autorów fran 
cuskich — przełożył L. M. (1927), 
2) Korolenko — „Sudny Dzień", tło- 
maczenie Wiery Hryc (1928 r. 87 str.), 
3) Nemirowicz-Danczenko — „Stary 
zamak“ — tłumaczył B. St. (1928 r.), 
4) M. Hnatyszek — „Z Suczasnaje ma- 

stackaje prozy Niamiezczyny* (Ze. 
współczesnej prozy artystycznej Nie- 
miec) — tłumaczył z ukraińskiego E. 
Bartul. (1928 r.), Rejmont — „Abaro- 
na ziamli* — przekład anonimowy 
(1929 r.). 
TŁUMACZENIA DLA DZIECI I MŁO- 

DZIEŻY 

Uwzględniono w literaturze przekła 
dowej także i utwory dla dzieci i mło- | 
dzieży a mianowicie: 1) Macmanus — 
„Irlandzkija kazki* — tłumaczenie P. 
Bodunowej (1923 r. 148 str.), 2) Ma- 
rek Twen — „Prync i žabrak“ — prze М 
ložyt Krawcow M. (1928 r. 215 str.), | 
3) D. Deioz — „Robinzon Kruzo“ — 
thumaczyt J. St. (1929 r.). 

Poza tłumaczeniami  ratowano je- 
szcze sytuację przez wydawanie po- 
nowne wyczerpanych utworów doby 
przedwojennej, oraz w drodze przedru- 
ku co wybitniejszych nowinek rynku 
mińskiego. 

Kończąc niniejszem nasz krótki za- 
rys prozy białoruskiej w Wilnie, za- 
znaczmy tu jeszcze, że analogicznie 
do tego, jak to jest z poezją, sporo 
pięknych nowel, obrazków i impre- 
syj rozmaitych przygodnych, 
początkujących _ autorów, 
ne jest po gazetach 

TOZTZUCO- | 
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CO GRAJA W KINACH? 
Miejski: Szalony wyścig. 

Hollywood: Madame Szatan. 

Casino: Król żebraków, 
Stylowy: Pieśń Gaballera. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Kradzież w Uniwersytecie. Nie- 

znany złodziej dostał się przedwczoraj 
do gabinetu rektora U.S.B. i skradł ze- 
gar ścienny. 

Brak zegaru zauważyła służba, 
lecz było już poniewczasie, Lowiem 
złodziej zdołał się już ulotnić. 

Uniwersytet powiadomił 0 zaszłej 
kradzieży policję, natychmiast po wy- 
padku, lecz jak dotychczas niawiado- 
mo, kto jest sprawcą. 

— Kradzież w „Pacificu* Mości- 
brocki Henryk (Piwna 1:3) zameldował po- 
licji, że w d. 29 września nieznani sprawcy 
z magazynu firmy .,Pacific", inieszczącego 
się przy ul. Rossa 9, skradli 13 skór woło- 
wych wartości 864 zł, 

WILNO. TROKI 
—.Pożar. W nocy z dnia 29 na 30 u. m. 

z nieustalonych narazie przyczyn, na szkodę 
Wiktorji Jaglińskiej, zam. w zaśc. Budrycz- 
ki, gm. podbrzeskiej, spaliła się stodoła wraz 
ze zbożem. Straty 1000 zł. г 

KROLEWSZCZYZNA 
— Poświęcenie kościoła. W 1ad- 

chodzącą niedzielę odbędzie się w Kró 
lewszczyźnie poświęcenie nowozbudo- 
wanego kościoła. 

Na uroczystość przybywa z Wilna 
J. E. Arcybiskup Jałbrzykowski, oraz 
przedstawiciele władz. * 

  

  

  

WILEJKA 
— Konierencja gospodarcza w Wilejce 

powiatowej. Z inicjatywy starosty J. Neuge- 
bauera, prezesa Rady Nadzorczej „Rolnik“ 
powiatowej spółdzielni rolniczo-handlowej w 
Wilejce, została zavołana w dniu 20-IX 1931 
t, konferencja gospodarcza, na którą zostali 
zaproszeni przedstawiciełe wszelkich organi- 
zacyj gospodarczych i przedstawicieie sfer 
rolniczych z terenu powiatu Wilejskiego i 
częściowo Mołodeczańskiego. — Po zagaje- 
niu konierencji przez przewodniczącego p. 
starostę, zabrał głos p. Jan Myśliński, prezes 
zarządu powiatowej spółdzielni rolniczo-han- 
dłowej „Rolnik* w Wilejce, odczytując 
uprzednio obmyślane przez zarząd tejże spół 
dzielni tezy, dła współpracy wszystkich po- 
krewnych organizacyj. 

I. Przedstawiciele spółdzielni rolniczo-han 
dlowej w Wilejce, Ilji, Chocieńczycach i Ku- 
rzeńcu, spółdzielni spożywców w Budsławiu, 
w Mołodecznie, Lebiedziewie i Osipowiczach, 
oraz przedstawiciełe Kółek Rolniczych, Kas 
Stefczyka i sier rolniczych w wyniku dysku- 
sji nad sprawą nawiązania wzajemnej współ 
pracy jednomyślnie stwierdzają: a) koniecz- 
ność uzgodnienia planu pracy w zarysach 
ogólnych i konsekwentnego dążenia do jego 
wykonania; plan taki winien być uprzednio 
uzgodniony z ogólnym planem pracy odnoś- 
nego powiatowego związku komunalnego i 
odnośnego okr. T-wa Kółek i Organizacyj 
Rolniczych w zakresie rolnictwa; b) koniecz 
ność zastosowania jednolitej połityki w akcji 
nad podniesieniem stanu rolnictwa drogą de 
skoordynowania wspólnych wysiłkówi w kie- 
runku standaryzacji zbóż i należytej organi- 
zacji zbytu płodów rolnych; c) konieczność 
utrzymania ścisłej łączności z producentem, 
drogą wydawania wspólnych komunikatów. 

W tym celu przedstawicie'e wymienio- 
nych organizacyj zobowiązują się do wywo- 
łania odnośnych uchwał o obowiązku stoso- 
wania się do powyższych tez i utrzymywa- 
nia ścisłej łączności z „Rolnikiem* w Wilejce. 

II. Przedstawiciele tychże organizacyj 
stwierdzają, że podniesienie stanu rolnichwa 
jest zależne od należytej organizacji skupu 
płodów rolnych i trzody chlewnej, oraz do- 
starczania rolnikowi potrzebnych artykułów, 
i przedmiotów niezbędnych w gospodarstwie, 
Dysponowane środki finansowe przez Spół- 
dziełnie Rolniczo-Handlowe nie są wystar- 
czające bez pomocy kredytowej Państwowe 
go Banku Rolnego na rozwiązanie tej akcji 
ww takim stopniu, jak tego wymaga potrzeba. 
Zebrani uważają za swój obowiązek zwrócić 
na to uwagę czynników miarodajnych celem 
poparcia w tej akcji spółdzielni, drogą udzie 
lania kredytów możliwie nisko oprocentowa- 
nych i długoterminowych, 

III. D!a zorjentowania się w całokształcie 
potrzeb rolników! na terenie powiatów Wilej- 
skiego i Mołodeczańskiego, przedstawiciele 
spółdzielni zobowiązują się przesłać powiato- 
wej Spółdzielni Rolniiczo-Handlowej „Rolnik* 
w Wilejce następujące dane: a) o podaży na 
rynkach plonów — jakich i w jakiej ilości, 
z możliwem wskazaniem cen; b) о podaży 
tuczników, c) czy zajdzie konieczność spro- 

  

W związku z częściową zmianą rozkładu jazdy pociągów pasażerskich na okres zi» 
mowy poczynając od dnia 4 października b. r. niżej podane pociągi osobowe będą kur- 
sować według następującego zimienienego rozkładu jazdy: 

Poc. Nr. 431 o godz. 15 min. 55 — codzien 

z Wiina 
nie do Motodecz,—Wilejki 

05 — w święta do Lidy. 
53 — codziennie do Landwarowa i w dnie robocze do Ru- 

dziszek oraz w soboty i święta do Zawias. 
robocze prócz sobót do Landwarowa i Zawias. 

Przyjazd do Wilna 

30 — codziennie z Lidy i Warszawy. 
50 — w dnie robocze z Laendwarowa. 
55 — codziennie z Landwarowa i w dnie robocze z Rudzi- 

szek oraz soboty i święta z Zawias. 

Ry) 0 
‚ » ПМ > 146 

s „ 1716 ‚ 15 „ 34 — w dnie 

Poc. Nr. 412 ogodz. 16 min. 15 — codziennie z Mołodeczna. 
»„ „ 828 same» 

0: ZA SIL Obi 
» „1717 lb 

Sa SD, 30 — w dnie robocze prėcz sob6t Zz Landwarowa. 
  

Odwołanie pociągów 
Ponadto z dn. 4.X b. r. odwołuje się kursowanie poc. Nr. 723-724 Wilno—N.-Świę- 

ciany -odchodzącego z Wilna w soboty i święta o godz. 10 m. 05 i przychodzącego do 
Wilna o godz. 20 m, 25 oraz poc. Nr, 1725 Zawiasy—Landwarów—Wilno przychodzącego 
do Wilna o godz. 21 m. 15. 

SPORT 
ECHA SPRAWOZDANIA Z MECZU 

LEKKOATLETYCZNEGO 
W związku z umieszczoną we wczoraj- 

szym numerze wzmianką w diale „Sport“, 
otrymujemy list od Wil. Okr. Zw. Lekkiej 
Atletyki treści następującej: 

Przesadnem jest twierdzenie, że lekko- 
at'eci nasi są „do luftu“, skoro w szeregach 
ich znajduje się kilku reprezentantów Pol- 
ski. jak: Gniech, Wieczorek i Sidorowicz, 
oraz Lewinówna, pomijając już ten fakt, że 

nawet ostatnio nasi zawodnicy, mimo na- 

prawdę bardzo ciężkich warunków atmosfe- 

rycznych i terenowych, uzyskali w, zawo- 

dach z Białymstokiem kilka nowych rekor- 

dów Okręgu Wileńskiego, a to 'wi rzutach 

kulą i oszczepem, oraz w obydwóch biegach 

rozstawnych, To są jednak tylko rzeczy, O 

które mogliby mieć żal sami zawodnicy, któ 
rzy walczyli w Białystoku z całem poświę- 

ceniem i zaskarbili sobie niewątpliwe uzna- 

mie całej publiczności za lojalne i dżenteł- 

meńskie zachowanie. 
iNieścistem natomiast jest podanie uzy- 

skanego przez Žardina (Wilno) wyniku 14,5 

w biegu na 100 m., który to wynik miał ja- 

koby równocześnie zapewnić mu' wiygraną 

w tej konkurencji, Faktem jest, że p. Žar- 

dzin uzyskał wynik 11,5%, osiągając ten 

świetny, jak na trudne warunki spotkania, 

wynik, bez najmniejszego wysiłku i pozosta 

wiając w pobitem polu za sobą zawodnika 

tej miary, co Luckhaus (Białystok), który 
nzyskał zaledwie czas 12%, uzyskując III 

miejsce. Pozatem Žardzin wspólnie z inny- 

mi zawodnikami wileńskimi walnie przyczy- 

nit się do rekordowych zwyciestw obu szta- 

fet naszych. 

IRAS 

OGŁOSZENIE PRZETARGU 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

w Wilnie ogłasza przetarg na dzierżawę re 

stauracji I i II kl, st. Baranowicze, oraz bu- 

fetu w poczekalni III kl. st. Baranowicze z 

terminem objęcia 15 października b, r. | 

"Termin skladania ofert upływa 8 paździer 

nika r. b. o godz. 12 w. południe, Szczegóło- 

we warunki podane są w ogłoszeniach, wy- 

wieszonych na wymienionej stacji i w gma- 

hu Dyrekcji, 
mau Dyrekcja Okręgowa | 

Kolei Państwowych w Wilnie, 

i] 

Gi ii Ni 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w  Wiłnie, 

Władysław Cichoń, zam. w Wilnie, ul. G. 

Bouffałowa 19, na zasadzie art. 1030 UP.C. 

ogłasza, że w dniu 9 października 1931 r. 

od z. 10 rano w Wilnie przy ul, Niemiec 

kiej Nr, 1 odbędzie się sprzedaż z przetargu 

pubiicznego ruchomości, należących do Bole- 

sława Wieliczko i składających się ze stołów, 

krzeseł, lustra, lad sklepowych i szafy, osza- 

cowanych na sumę zł. 819. Z, 
Komornik Wł, Cichoń. 

K M AO 

Waierjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Bilałorusi—szkice historyczne zł, 6,— 
Placyd Jankowski (John oł Dycalp) — 

życie i twórczość —. . Zł. 10— 

Bez steru | busoll (Sylwetka 

  

PIĄTEK, DN. 2 PAŹDZIERNIKA 

11,58 Sygnał czasu. 
12,05 Muzyka popularna (płyty). 
13,10 Komunikat meteorologiczny. 
16,40 Program dzienny. 
16,45 Komunikat dla żeglugi z Warsza- 

2.1 
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wy. 
16,50 Pogadanka francuska z Warszawy. 
17,10 „Mała skrzyneczka” - - listy dzieci 

omówi Ciocia Hala. 
17,35 Odczyt z Warszawy. 
18,00 Koncert z Warszawy. 
19,00 Polakom na Kowieńszczyźnie 
19,30 Pogadanka radjotechniczna — wy- 

głosi Mieczysław Galski. 
19,45 Komunikat LOPP-u. Ł, 
19.55: Komunikaty z Warszawy, 
20,15 Koncert symfoniczny z Filharmonji 

Warszawskiej. 
23,30 Komunikaty z Warszawy i muzyka 

taneczna ze Lwowa. 

SOBOTA, DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 

11,58 Sygnał czasu. 
12,05 Koncert popularny (płyty). 
13,10 Komunikat meteorologiczny. * 
15,40 Program dzienny. 
15,45 Wiadomości wojskowe dła wszy- 

stkich z Warszawy. 
16,00 Słuchowisko i koncert dla młodzie- 

ży z Warszawy. 
16,50 Komunikat dla żeglugi z Warsza- 

му 
16,55 „O misji košcielneį“ — odczyt wy- 

głosi Wiktor Piotrowicz. Transmisja na 
wszystkie stacje polskie. 

17,15 „Co nas boli?" — przechadzki 
Mika po mieście. 

17,35 „Car czy oszust?““ — odczyt ze 
Lwowa wygłosi K. Tyszkowski, 

18,00: Transmisja nabożeństwa z Ostrej 
Bramy na całą Polskę. 

19,00 „Tygodnik litewski", 
19,20 Komunikat Wil. Tow. Org. i Kół 

Rolniczych. 
19,30 „Sytuacja gospodarcza republik 

bałtyckich" — (Łotwa, Litwa i Estonja — 
rolnictwo , przemysł i handel) — odczyt 
wygłosi Teodor Nagurski, 

19,50 Program na niedzielę i rozmaitości. 
12,55 Komunikaty z Warszawy. 
20,15 Muzyka lekka z Warszawy. 
22,00 Feljeton i komunikaty z Warsza- 

wy. 
22,30 Koncert chopinoawski z Warszawy 

(Z. Rabcewiczowa). 
23,00 Muzyka taneczna z Warszawy. 

Giełda Warszawska 
z dnia 1 października 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 8,91 — 8,93 — 8,89. 
Belgja 124,50 — 124,81 — 124,19. 
Gdańsk 173,85 — 174,28 — 173,42. 
Hołandja 359 — 359,90 — 358,10. 
Londyn 35,00 — 34,50 — 34,60 — 34,40, 
Nowy Yerk 8,925 — 8,945 —- 8,905. 
diowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,909 
Paryż 35,15 — 35,24 — 35,06. 
Praga 26,44 — 26,50 — 26,38. 
Szwajcarja 175,00 — 175,43 — 174,57. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc, poż. budowl. 30; 4 proc. inwesty- 

cyjna 80,50 — 81; 5 proc. konwersyjna 43,25; 
7 proc. stabilizacyjna 53 — 51,50; 8 proc. 
L. Z. BGK i BR., obl. BGK 94; Te same 7 
proc. — 83,25; 8 proc. warsz. 61,25 — 60,50 
— 61; 8 proc, Częstochowy 52; 8 proc. Ło- 
dzi 58,75 — 58,25. 

AKCJE: 
Bank Polski 112,50. 

Ofiary 
  

SALA MIEJSKA 
Ostrebramska 5 

Kasa 

LUDZIE NA POSTERUNKU Wstrząsający dramat strażników morza 

czynna od godz. 330 do 10 w. 

w rclach głównych: 
Edmund Lowe, iMac Clarke, William Harrigan, Warren 

Hymer. Koncertowa orkiestra pod batutą P. M. Salnicklego. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. 

  

Dziś! 

SZARY DOM 
Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„H ELI 0S* 
ul. WILEŃSKA 38. 

Tel. 926. 

Wallace Beery, Robert Moutgomery, 
Przebój dźwiękowy! Gigantyczne potężne arcydzieło! Film, o którym z zachwytem mówi cały świat 

(Big House). W rol. gł. 
Leiba Hyams, Lewis Stone i inni. — 3.000 statystów. Wielki ten film wywiera pio 

runujące wrażenie! „Szary Dom* wstrząsnął sumieniem Świata! „Szary Dom* — to bunt dusz, skutych w kajdany 
„Szary Dom*—to film, którego się nigdy nie zapomina. Dodatki dźwiękowe: Na 1-szy seans ceny zniżone,—od 60]gr 
Pocz od godz. 2-ej 4, 6, 8 i 10.15. Wkróice: najnowsze superprzeboje wszechświatowe: „TABU* i „K—27* (Szpieg) 

Chester Noris 

  

Dźwiękowe kino 

„MOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

tel. 15-28   Dziś! Nowe wielkie arcydzieło króla reżyserów Cecil B. de Mille'a 
JOHNSON, REGINALD DENNY 

ĄAADBARE SZATAŃ "7 KAM LILIAN RO 
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. 
4, 6,8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej 

HT. 

Początek o godz. 

  

CG/ING 
WIELKA av. tal. 14-41 

gór”. 

KRÓL ŻEBRAKÓW 
„Metropolitain* w N. Yorku Jeannette Mac Donald. 
względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone. Nad program: Dodatęk 
dźwiękowy „Foxa* i rysunkowy dodatek dźwiękowy Fiejszera. Następny program „Syn blałych 

Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 15. 

cze kobiet Denis King i 

  

  

WARUNKI KONKURSU: 

żołnierskiem w czasie pokoju, lub wojny, 

3. Nagrodzone będą dwie nowele: 

` l-a NAGRODA 300 ZŁ. 

stanie wypłacone po wydrukowaniu honorarjum. 

  

szawie, Pl. J. Piłsudskiego 3, zaopatrzone w przybrane     

mmm "mmm "r mmm; | 

REDAKCJA „ŻOŁNIERZA POLSKIEGO" B 
OGŁASZA 

** KONKURS LITERACKI NA NOWELĘ 
О NAGRODĘ GŁÓWNEJ KSIĘGARNI ĘWOJSKOWEJ NA ROK 1931 

2, Rozmiary noweli nie moga przekraczać 600 wierszy druku. 

  

  

= 

Е 
= 

Žž 
= 

1. Treść noweli, nigdzie dotychczas nie drukowanej, musi być związana z życiem t 

4, Oprócz przyznanych nagród autorom nowel nagrodzonych i wyrožnionych Z0- 

5, Prace konkursoweśnależy przysłać do redakcji „Żołnierza Polskiego* w War- 

kopercie, zaopatrzonej zewnątrz w golio, należy podać imię, nazwisko i adres autora, 

6. Termin nadsyłania utworów upływa z dn. 31-XII 1931 r. 
7, Wynik konkursu będzie ogłoszony 40 @та 1-Ш 1932 r. 

Redakcja „Żołnierza Polskiego“ prosi pisma i tygodniki o przedruk 

powyższego ogłoszenia. 

| 

1I-a NAGRODA 200 ZŁ. 

godło. W oddzielnej, zaklejonej     
  

Emmi Mmmm mmm -| 
  

KURSY WIECZOROWE 
Jednoroczne Meljoracyjne, Miernicze, Drogowe, Żeńskie Tech- 
niczno-Kreślaskie, Nowoczesnej Obróbki Metali i spawania 
acetylenowego oraz Elektrotechniczne o poziomie mistrzowskim 
uruchamia w dniu 15.X.1931 roku Towarzystwo Kursów Techni- 
cznych w Wilnie w gmachu Państwowej Szkoły Technicznej 
przy ul. Holenderni 12. Wykłady rozpocną się 15 października 
i trwać będą do maja; po ukończeniu Kursów i złożeniu egza- 
minów absolwenci otrzymają świadectwa. Nauka odbywa się na 
Kursach w godzinach wieczorowych—od g. 17 do 21. Oprócz 
wykładów teoretycznych słuchacze odbywają także ćwi zenia 
praktyczne w zakresie swej specjalnośei. Na Kursy Drog:we 
i Nowoczesnej Obróbki Metali przyjmowani są k-ndydaci posia 
dający praktykę i świadectwa o ukończenie 5 oddzialów Szko- 
ły powszechnej, na pozostałe Kursy kandydaci muszą mieć 
szkołę powszechną ukończoną, natomiast praktyka nie jest wyma- 
gana. Na Kursy Drogowe przyjmowani będą także i ci kandy- 
dacy, ktorzy praktyki nie mają, lecz ukończyli całkowity kurs 
szkoły powszechnej. Podania o przyjęcie na Kursy przymowa- 
ne będą do dnia 10.X. Szczegółowych infermacji udziela kance. 
larja Kursów (Wilno, Holendernia 12), w godzinach od 17 do 19, 

TAR A A A E E E Е В Р 3 5363 6 E 
POKROWCE NA KOLDRY 

  

  

   

  

| KRAWIEC DAMSKI 
S WISZNIEWSKI 

ul. Królewska 3. 
Przyjmuje zamówienie fantazyjne an- 
gielskie, oraz futra, przeróbki wcho- 

dzące w zakres kuśnierstwa. 
Ceny dostępne. 

gi J I is 
LICYTACJA 

odbędzie się w dniu 2 i 3 paź- 

  

  
    
kė ią) M) 

FH Pokėj "5359 
wejście, może być z 
utrzymaniem, Światło 
elektr. Cena b. przystęp 

  

Dziś! Wielka epopea filmowa! Muzyka R. Dzimsa. 

Śpiew—Chór—Tańce. W rol. gł. Król śpiewaków bożysz- 
najsłyn. 

Cały tilm w kolorach naturalnych. Ze 
śpiewaczka opery 

  

LEKARZE 

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
neryczne i moczopłcio- 

Jakuszerk 

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

przeprowadziła się ul. 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
binet kosmetyczny, u- 
suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw- 
ki, kurzajki, wypadanie 

włosów. 
  

KOSMETYKA 

GABINET 
Racjonalnej 

kosmetyki 
leczniczej 

WILNO, 
Mickiewicza 31—4 

kobiecą 
Urodęg==::- 

je, dosko- 
nafi, odświeża usuwa 
jej skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalanie cery. 
Wypadanie włosów i 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

  

dziernika o godz. 5-tej po po- Pool 
łudniu pozostałych fantów z po- e Ak P. aż 
przednich licytacji w lokalu Wi- 
leńskiego Towarzystwa Handlo- sirzęsy 

wo-Zastawowego Br UD petras 
LOMBARD Biskupia 12 le przyclemnia hanną 

i reguluje. Maquiliage. 
Gabinet + 
Kosmetyki Cediń 

т iczej : 

J. Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA X 16 m2). 
Przyj.wg. 0-1 t 4-7 

w.7. P A4% 

Franciszka 

bieliznę damską i męską z nowego 

olbrzymiego transportu poleca 

Polska Składnica Galanteryjna 

Zamkowa 9, 
ZZ i i i a in ij A O, 

Dwa duże 
pokoje 
re wszelkiemi wygo- 
dami, z używalnością 
kuchni do wynajęcia 

Frliczki tanio. Wilno, Ko. 
tel. 6-46 nielska 3-1, obok Wiel- 

kiej Pohulanki. 

Dwa duże słoneczne 
POKOJE 

  

„Sonenberg“. 

brzmieniu ustalonem w $ 1. rozporz. Min.   ROWGOQOQOLQOGCGGQOOGOGRIE Czerkies Josiel Lejb, urodzony rzekomo 23 maja 1910 r. 
w Brześciu n-B., syn Mojżesza Pejsacha i Tauby, szlitierz dja- 
mentów, zamieszkały w Antwerpji (Belgja) wniósł prośbę o ze- 
zwolenie na zmianę nazwiska rodowego „Czerkies* na nazwisko 

Urząd Wojewódzki w Brześciu n-B podaje powyższą proś- 
bę do powszechnej wiadomości z nadmienieniem, że w myśl 
art. 4 ustawf z 24X 1919 r. (D. U. R. P. Nr. 88 poz. 478) w 

1928 r. (D. U. R. P. Nr. 93 poz. +28) wolno przeciw uwzględ- 

z kuchnią od zaraz, 
tamże pojedyńcze po- 
koje, ceny przystępne, 
wiadomość m właści- 
cielki. Wilno, Bakszta 2 
Niszkowski, od 2 — 4 

i 6-8. 
  

Pokój do wyna- 
jęcia, moż- 

na z utrzymaniem. 
Wilno, Wielka 2, m. 9. 

Spr. Wewn. z 11.X 

  

  
  

  

na, Wilno, Mickiewicza 
44 mieszk. 20.   

Gotówkę 
na najwyższe opro- 
centowanie lokuje- 
my bezpłatnie. Ża- 
bezpieczenie zupeł- 
ne. Majątki, fol- 
warki, działkii pla- 
ce przy minimalnej 
gotówce. = Domy 
dochodowe, osob- 
niaczki z ogroda- 
mi *od 6.000 zł. 
Młyny, dzierżawy 
poleca Dom 
H-K.  .Zachęta" 
Mickiewicza 1, tel. 

„— | 9- 05. 

Do sprzedania „aża. Plany „awe, 
dla osoby tęższej, star- parcelację oraz wszelkie 

  

POKÓJ 
umeblowany, słonecz- 

ny do wynajęci; 
Wilno, Mickiowicza 1 

m. 19, 

  

Folwark 
wežmę w dzieržawę Z 
dobremi budynkami i 
domem | mies:kalnym, 
Oferty pod „Sto hek- 

tarów* do Słowa 
        

  

      

wadzenia żyta na konsumcję i w jakich "nniej x proł. Michała Bobrowskiego)  2.— nieniu tej prośby zgłosić do Urzędu Wojewódzkiego Poleskiego szej 1) futro lis 1 
cz ŁAM a i gh 2 i y, plu- prace miernicze wyko- 

os worciach; a ad de» zbóż do Ostatnie lata Alumnatu Pa: Bezimiennie na Chleb Dzieciom zł. 5. Wege a PA A PE dni 90, | , szem kryte, 2) "palto nuje mierniczy przy- 
w. ych zajdzie konieczność spro plesklego w Wilnie . 0.60 Na Żłobek im, Maryi zł, 5 у głoszen . . POPIERAJCIE jesienne prawie nowe. sięgły - 

aa. o a powiatów, a jakie „Żyrowice—łask krynice . 0.50 Nażnonb Kate krab 5. Za Wojewodę (—) Fr. Dutklewicz Е Wilno, Kasztanowa 7, Włodzimierz ZEJTC 

| kupić wewnątrz powiału ay“ M Plerwsze trudy I walki wi- Kierownik Wydziału Admin. m. la od 9—10 r. i ŻBaranowicze, Sadowa 
p w leńskich kolejarzy „— 0.80 6:86906906000%35006w% ы 5 э i pół>3 PR. 1 telefon 222. 

SYDNEY REILLY. Powtórzyłem. Herman, nasż człowiek. Powiedział mi Umówiliśmy się, że spotkamy się mi Bałkow, prowadząc do małego pa- 

„W kraju tajemnic i zbrodni 
W. nocy spałem, jak dziecko. Bo- 

że, jaki byłem zmęczony! Na szczę- 
ście teraz już zbliżał się koniec! Bex- 
zin dobrze rozporządził pieniędzmi. Za 
jednym zamachem będziemy mieli obu 
przywódców w ręku, Moskwa będzie 
nasza, a potworny koszmar bolszewi- 
zau rozwieje się, jak mgła. Nazajutrz 
miałem spotkać się z G. i dowiedzieć 
się, jak daleko stały oddziały „bia- 
łych* wojsk, jakie miał plany Sawin- 
kow, a potem mogłem wracać do Mo- 
skwy na walną bitwę... 

Miłe miasto, w którem spędziłem 
tyle szczęśliwych lat przed wojną, za- 
mieniło się w pustynię i ruiny. Na 
brudnych ulicach trudno było oddy- 
chać, tak ciężki zapach zgnilizny roz- 
pościerał *się nad miastem. Ludność 
była wygłodzona, zmęczona i apatycz 
na. Oglądano się za mną podejrzliwie, 
często z przestrachem i ustępowano 
mi szybko z drogi. Widocznie ubranie 
moje porządniejsze zwracało uwagę. 
Nad miastem panował terror i strach. 
Czerwony terror mógł wybuchnąć każ 
dej chwili. Nikt nie mógł wiedzieć, 
skąd spadnie nieszczęście, śmierć lub 
więzienie. Dziś żyli ludzie, a raczej 
wegetowali w męce i bólu, a jutro 
zginąć mogli bez śladu. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

Tylko milczący i ponury dom nr. 
2 ma Grochowej ulicy wiedział, gdzie 
ginęli ci ludzie, tylko on jeden mógł 
opowiedzieć o ich okropnym losie... 

Wkrótce, po przyjeździe do Piot:0- 
grodu, zauważyłem, że jestem śledzo- 
ny. Z początku było to jakieś niepew- 
ne przeczucie, którego doznawałem 
często w Rosji. Ale podejrzenie rosło i 
stało się pewnością. Jedno z raoich 
konspiracyjnych mieszkań zostało pod 
dane rewizji. W drugiem urządzono 
zasadzkę, od której cudem udało mi 
się wymknąć. „Czeka* przewąchała 
coś, ale co? Ciężar niepokoju legł na 
moje serce. Myśl powracała uparcie do 
Marchanda, któremu nie ufałem od 
pierwszej chwili! 

Piorun spadł z jasnego nieba! Ra- 
no dnia tego spotkałem kilku ukrywa- 

jących się „białych* oficerów. Byli 
pełni dobrych nadziei. Berzin wyje- 
chał już do Moskwy, kończyć ostatecz- 
ne przygotowania. 

Po śniadaniu zatelefonowałem do 
G. Odpowiedział głosem ostrym i nie- 
swoim, jakby umyślnie chciał go zmie 
nić. 

— To ja, .Massino, — powiedzia- 
łem uspokajająco. 

— Kto? 

W tej chwili stało się to, co zwa- 
liło w gruzy cały gmach naszych na- 
dziej. W oczach mi pociemniało, pod- 
łoga zaczęła wirować, a ściany zatań- 
czyły. 

— Siedzi tu u mnie ktoś, kto przy- 
wiózł złą wiadomość, — mówił — 
Doktorzy zrobili operację zbyt pośpiesz 
nie i chory ma się bardzo źle. Jeżeli 
chcesz wiedzieć coś więcej, przyje- 
żdżaj natychmiast. 

Zrozumiałem, czemu głos G. był 
tak zmieniony. Dźwięczało w nim źle u 
kryte przerażenie. Musiało się stać coś 
strasznego, nie do poprawienia, coś ru 
nęło w naszej organizacji, a G. nie od- 
ae się mówić mi o tem przez tele- 
on. 

Śpiesząc, na ile pozwalały na to 
względy konspiracyjne, szedłem w 
kierunku mieszkania G. Pośpiech na 
ulicach był źle widziany, skoro ktoś 
się śpieszy, znaczy to, że ma coś da 
roboty, a takich, którzy mieli robotę, 
„Czeka* brała natychmiast pod obser- 
wację. Minęła prawie godzina, zanim 
dotarłem do celu i wysłuchałem opo- 
wiadania G. Nie przeżyłem dotąd ani 
razu takiej rozpaczy i przygnębienia, 
jakie ogarnęło mnie tego dnia. 

— Szaleńcy wystąpili za wcześnie, 
— mówił G.. — Dziś o 11-ej godz. ra- 
no zabili Urickiego. Właśnie słucha- 
łem opowiadania o tem, kiedy zatele- 
fonowałeś. Wiadomość przyniósł żyd 

   

odrazu: „Niech pan ucieka, zemsta ich 
będzie okropna. Burżujów będą teraz 
rozstrzeliwać tysiącami, panu grozi 
niebezpieczeństwo w pierwszym rzę- 
dzie, Niech pan ucieka! Postaram się 
dostać dla pana papiery!*. 

Herman nie mylił się: zemsta mia- 
ła być krwawa i bezwzględna. Spisek 
załamał się. Nieszczęśliwi więźniowie, 
w nadziei wykupienia się od kaźni, wy 
jawiali tajemnice spisku. Niebezpie- 
czeństwo zawisło nad nami i naszymi 
przyjaciółmi. 

— Ty strasznie ryzykujesz, zosta- 
jac tutaj, — mówił G. — Już oddaw- 
na jestem śledzony. Jeśli „Czeka wy- 
śledziła już naszą organizację, to prze 
dewszystkiem zabierze się do nas. A- 
leksandra Pietrowna już jest areszto- 
wana i Bóg tylko wiedzieć może, co 
oni u niej znaleźli. A przytem kiedy 
zaczną ją torturować... Na szczęście, 
ona sama niewiele wie o nas. 

Mówiąc to, G. wyjmował papiery 
z szuflad i palił je na kominku. Każdej 
chwili mogły się rozlegnąć na scho- 
dach kroki „czekistów”*. 

— Gdzie będziesz 
zapytałem. 
— U siostry, A ty? Czyż odważysz 

się wrócić da swego mieszkania? 
— Narazie niema powodu, żebym 

nie miał tam wrócić, ostatecznie nie 
mamy żadnych pewnych danych. Te- 
raz w każdym razie ja idę do domu. 

nocować? — 

(owa Z, 

następnego dnia i rozeszliśmy się. 
Co wiedzieli czekiści o naszej or- 

ganizacji? Na kogo z naszych przyja- 
ciół w Piotrogrodzie padło podejrze- 
nie? Czyżby po zamordowaniu Urickie 
go nowa fala terroru miała zalać na- 
wpół umarłe miasto? Na ulicach było 
tymczasem spokojnie. Bolszewicy nie 
ruszali się. Może Herman przyniósł 
fałszywe wiadomości? Może 'wogóle 
sprawa nie stoi jeszcze tak źle, jak to 
przedstawia G.? Gdyby coś się stało, 
„Czeka“ szalataby juž na ulicach i w 
domach! 

Rozmyślania te uspokoiły mnie nie- 
co. Bez przeszkół dotarłem do mego 
mieszkania. Służąca otworzyła mi 
drzwi. . 

Kazalem przygotowač wszystko do 
ucieczki. Wiedziała już, co należy ro- 
bić w tym wypadku. Za przykładem 
G. postanowiłem popalić kompromitu- 
jące papiery. Ale papierów, które na- 
leżało zniszczyć, było niewiele. W za- 
myśleniu śledziłem niknący w kominie 
dymek. Na zewnątrz domu cicho by- 
ło i spokojnie. „Czeka* nie zaczęła 

działać. Musiałem zobaczyć się z ka- 
pitanem Kromy, angielskim attache. 
Nie mogłem iść oczywiście do posel- 
stwa, ale po przyjeździe do Piotrogro- 
du przesłałem mu kartkę, wyznaczając 

spotkanie w kawiarni Bałkowa. 

— Wszystko dobrze, — szepnął 

koiku za kawiarnią. 
Przyszedłem bardzo punttualuie o 

wyznaczonej godzinie. W chwili, gdy 
drzwi zamknęły się za mną, zegar 
ścienny zasyczał i wybijać zaczął go- 
dziny. Kromy nie przyszedł jeszcze. 

Zdziwiła mnie cisza, panująca w 
kawiarni. Dawniej panował tu wielki 
ruch i wesołość, ale przy nowych rzą- 
dach wszystko się zmianiło. I'amię- 
tam, jak często przesiadywałem tuia;, 
oczekując na G., Kromy'ego i innych... 

tych chwil, spędzo- 
nych beztrosko w wesołeni towarzy- 
stwie, na rozmowach, pizy Winie, w 
świetle jarzących się lamp Jak cicho! 
Za drzwiami chodził na palcach Bał- 
kow. I znów cisza. Pięć po dwuna- 
stej! 

Kromy był zawsze wzorem punktu- 
alności. Ciekawa rzecz, jak się on u- 
stosunkował do nowej sytuacji? Czy 
bolszewicy odważą się zaatakować cu- 
dzoziemców? Zdawałem sobie sprawę, 
że organizacja moja ściąga niebezpie- 
czeństwo na szereg niewinnych ludzi. 
Chociaż w ostatnim zamachu nie bra- 
łem udziału, jednak bolszewicy, któ- 
rzy zaczęli już mnie podejrzewać, roz- 
poczną niezawodnie polowanie na 
mnie, a przytem mogli wpaść i moi 
rodacy, Koniecznie musiałem widzieć 
się z Kromy'm i uprzedzić go, póki 
czas. 

Zatęskniłem do 

(D. C. N.) 

Redaktor w. z. Witold 'Fatarzyfiski, 
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