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Dnia 7 października r. b. (we środę) o godz. 5 pp. w sali Teatru Lutnia odbędzie się 

WIEC DEMONS TRACYJNY 
eży Akadem. U.S.B. Do akcji demonstracyjnej zgłosiły swój akces zrzeszenia starszego społeczeństwa. zorganizowany przez Zarząd Bratniej Pomocy Polskiej Młodzi 

= WSZYSCY OBYWATELE STĄWCIE SIĘ LICZNIE.   

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ш. 

HORODZIEJ 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — 5. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ml. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRUDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 1 

NIEŚWIEŻ — ul 

K Malinowskiego. | 

Zwierżyński. | 

Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. | 
NOWOGRÓDEX — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarski. 
POSTAWY —- Księgarnia Polskiej Macierzy SzkotneX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 

SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 

WiLEJKA POWIATOWA — mi. Mickiewizza 21, В. juczewska. 

WARSZAWA — Tow. Księgarni Kul. „Ruch“ 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltówy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za teksiem 15 gr. Komunikaty oraz 
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rowiedć na gwalty Iotewskio Rezultaty wyborów na Łotwie 
POLACY UTRZYMALI SWÓJ STAN POSIADANIA 

Fiasco akcji renegata Ks. Ławrynowicza 

Zamknięcie polskich szkół, przymu- 

sowe przeniesienie dzieci polskich do 

szkół łotewskich, zawieszenie Towa- 

rzystwa „Związek Polaków na Ło- 

twie*, uwiężienie działaczy politycz- 

nych polskich — wszystko to usunęło 

złudzenie co do przyjaźni Łotwy, któ- 

rej dopomogliśmy w jej wyzwoleniu i 

oddaliśmy lnilanty Polskie, zdobyte 

krwią polskiego żołnierza, kraj, będący 

w posiadaniu Państwa Polskiego w cią- 

gu 211 lat, w którym polski żywioł 0- 

degrywał rolę przodującą nawet w ©- 

kresie ujarzmienia tego kraju przez Ro- 

5- 
jesteśmy skłonni do złudzeń, 

ujmowania spraw nie tak, jak się one 

zarysowują W rzeczywistości, ale jak 

odpowiadają naszym nastrojom i pra- 

gnieniom. Stąd względem Łotwy ży- 

wiliśmy się iluzjami, rachowaliśmy na 

rację stanu Łotwy, na zrozumienie 

przez Łotyszów, że Polska jest główną 

gwarancją zachowania bytu państwo- 

wego nowoutworzonych państw bał- 

tyckich: Łotwy, Litwy i Estonii. Sądzi- 

liśmy, że wobec tego Łotwa będzie 

szukała zbliżenia z Polską, że nie ze- 

chce, aby sprawa mniejszości polskiej 

w tym kraju zaogniała stosunki polsko- 

łotewskie, że przeciwnie — dążyć bę- 

dzie do tego, by polska ludność Ło- 

twy była błoną łączną między tymi 

dwoma państwami, by wpływy polskiej 

kultury przeciwdziataly dominującym 

wpływom rosyjskim, a nawet nieinie- 

ckim. Nie ulega wątpliwości, że litera- 

tura łotewska i cała ich twórczość na- 

ukowa i literacka jest bardzo  nikłą. 

Łotewski uniwersytet musiał oprzeć 

się na siłach naukowych rosyjskich, 

emigracyjnych. Wykształcony Łotysz 

nie może tkwić w sferze psychicznej 

Łotwy, musi zaspakajać swe  potrze- 

by umysłowe literaturą obcą. Otóż wo- 

bez rozkładowych wpływów literatury 

rosyjskiej, której wykwitem jest boisze- 

wizm, wpływy polskie byłyby pożąda- 

ne. Inteligencja polska, która powycho- 

dziła ze szkół łotewskich, mogłaby 

być przewodnikiem wpływów polskich, 

bynajmniej dla Łotwy nie niebezpiecz- 

nych. Łotwa jednak idzie w innym 

kierunku: niedawno były minister ło- 

tewski Zemgals, analizując wszystkie 

mniejszości narodowe, uznawał, że 

mniejszość rosyjska, niemiecka, żydow- 

ska obok pewnych minusów dają Ło- 

twie pewne plusy, polską zaś mniej- 

szošč uznał za pierwiastek dla pań- 

stwa łotewskiego ujemny, zaprzecza- 

jac jego cywilizacyjnej wartości. 

Łotwa przez złośliwie dokonaną 

reformę agrarną, zabierającą ośrodki, 

usunęła warstwę polskich właścicieli 

ziemskich z Inflant. Była to warstwa, 
która dawała bardzo licznych przedsta- 
waicieli polskiej literaturze i nauce, by- 
ła to warstwa, która dała wybitnych 

przedstawicieli Sejmowi  Czteroletnis- 
mu, która podejmowała inicjatywe w 

1818 roku uwolnienia chłopów i wno- 

siła dużo do kultury kraju. W mia- 

stach była znaczna ilość inteligencji 

zawodowej polskiej, która została zmu- 

szoną do opuszczenia stron  rodzin- 
nych. Gimnazja polskie w Dyneburgu 
i Rzeżycy produkują inteligencję na 

eksport, udaje się ona bezpowrotnie 
do Polski, gdyż Łotwa uniemożliwia 
jej pracę na miejscu. 

Łotwa odkryła karty zaraz po swem 
wyzwoleniu. Pierwszym aktem rządu 

łotewskiego w Inflantach było wyda- 
lenie kolejarzy Polaków z linji Dy- 

neburg — Ryga. Wkrótce potem na- 

uo 

stąpiło prześladowanie polskiego szkol- 

nictwa, usuwanie wybitniejszych nau- 

czycieli. Od czasu do czasu akcja an- 
ty-polska rządu łotewskiego  słabła, 

wkrótce potem wznawiała się. 

W 1921 r. odbył się spis ludnościo- 

wy na Łotwie. Spis ów  iendencyjnie 

zapisywał na Białorusinów lub Łotyszy 

Polaków, należących do warstw robot- 

niczych. Były liczne wypadki, że wła- 

ścicieli ziemskich zgodzono się zapi- 
sywać na Polaków, lecz służbę iolwar- 

czną zapisywano, wbrew ich zezna- 

niom — na Białorusinów lub Łotyszy. 

Z iałszowanej statystyki szkolnej wy- 

prowadzano konsekwencje, uznawano, 

że w stosunku do ludności zbyt wieje 

dzieci uczęszcza do szkół polskich i 

robiono pogromy polskiego  szkolnic- 

twa. 

1924 r. dokonano szereg gwałtów 

na Łotwie. Aresztowano wówczas ca- 
ły szereg osób. Uznano za występ=k 

przeciwko państwu łotewskiemu — об- 

chód pogrzebu Henryka Sienkiewicza, 

jakkolwiek pisarz ten światowej sławy 

był czczony poza granicami Polski i 

przy przewiezieniu jego zwłok do kra- 
ju były liczne zagraniczne delegacje. 

Szczególnie często podejnowana jest 

ofenzywa łotewska w powiecie Iłłuk- 
sztańskim, posiadającym najznaczniej- 

szy procent polskiej ludności, 

Polska w stosunku do Łotwy prze- 

jawiała zbyt dużo  wspaniałomyślno- 

ści i zaniedbała restytucję swej grani- 

cy z 1919 r., pozostawiając pr:y Ło- 

twie 6 gmin: gminę Borowską, Boruń- 

ską, Kałkuńską, Skrudolińską i Soło- 

miańską. W gminach tych 'Łotwa tę- 

piła polskość bezwzględnie, zamykała 
szkoły polskie; według spisu 1919 r., 

przeprowadzonego za czasów Cywil- 

nego Zarządu Ziem Wschodnich, gmi- 

ny te liczyły 56 proc. ludności pol- 

skiej i 3,6 proc. — łotewskiej; resztę 

stanowili starowiercy, Niemcy, Żydzi, 
Białorusini i in. 

Dzisiejsza ofenzywa nacjonalizmu 

łotewskiego, skierowana prze :iwko 

polskiej ludności, rozpoczęła *ię od po- 

wiatu Hłuksztańskiego, do ktorego na- 

leżą owe gminy. 

Łotwa uzyskała w Lidze Narodów 

zwolnienie od formalnej gwarancji 
praw mniejszości narodowyci,  skła- 
dając deklarację, że prawo tych mniej- 

szości narodowych jest zagwarantowa- 

ne przez demokratyczność konstytucji 

łotewskiej. Gdy ta demokratyczność 

znajduje korektywę w gwałtach rządo- 

wych, skierowanych przeciwko polskiej 

ludności w okresie wyborczym, Liga 

Narodów winna zająć się sprawą 
mniejszości narodowej polskiej na Ło- 

twie. Sądzimy, że Łotwa, poczuwszy 

ujemne konsekwencje prowokowania 

Polski, zmieni swój stosunek do  lud- 

ności polskiej w swem państwie. 

Władysław Studnicki, 

Temonytracja akademików r 
WILNO. Niesłychane represje an- 

typolskie na Łotwie głośnem echem 
odbiły się w Wilnie i pierwszą reakcją 
zaskoczonego napływającemi wiado- 
mościami społeczeństwa, wzburzonego 
bezmyślnym terrorem Łotyszów w sto- 
sunku do organizacyj i szkół polskich, 
była demonstracja młodzieży akademi- 
ckiej, jaka się odbyła w ub. niedzielę. 

Młodzież akademicka samorzutnie 
udała się w południe przed Salę Miej- 
ską, gdzie miał się odbyć wiec, zaka- 
zany następnie przez Starostwo i ruszy 

RYGA, (PAT). Pomimo niesły- 
chanych represyj, stosowanych 
względem mniejszości polskiej, 
ludność polska nie dała się za- 
straszyć i gremjalnie poszła do 
urn wyborczych, oddając swoje 
głosy na listy polskie. 

Krok renegata ks. Ławryno- 
wicza doprowadził do pewnego 
rozbicia się głosów, jednak za- 
mierzonego celu nie osiągnął, 
bowiem nie udało się mu utrącić 
mandatu polskiego. Gdy w 1928 
roku na listę polską w Letgaijl 
padło 8.694 głosy, to w 1931 na 
obie listy (listę Związku Polaków 
i listę ks. Ławrynowicza) oddano 
10.961 głosów. 

Wyniki wyborów 
w Rydze. 

Zjednoczenie postępowe (Sku- 
jeniek) zdobyło 1 mandat, socjal- 
demokraci-6 mandatów, właści- 
ciele domów—1 mandat, Związek 
Chłopski—1, koiejowcy—1, Cen- 
trum demokratyczne—3, Zjedno- 
czenie Chrześcijańskie—1, komu- 
niści—3, Rosjanie prawica — 1, 
agudowcy—1, Niemcy—2. 

Lista polska zdobyła 5.076 gio- 
sów, zwiększając swój dotych- 

czasowy stan posiadania w po- 

równaniu z wyborami w roku 

1928 o 3010 głosów. Niestety za- 

brakło około 200 uświadomio- 
nych do uzyskania trzeciego man- 

datu i gdyby nie stosowane przez 

rząd łotewski represje mandat 

ten byłby zapewniony. Ogółem 
w głosowaniu wzięło udział 
215.954 osób. 

w Zemgaiji. 
Zjednoczenie Postępowe — 1 

mandat, Niemcy—1, socjal-demo- 
kraci—3, młodzi gospodarze — 2, 

Związek Chłopski — 3, chrześci- 

jańscy demokraci (biskup Bancan) 

—1, Centrum Demokratyczne—1, 
Polacy—1, komuniści — 1, Nowe 
Zjednoczenie Chłopskie—1. Przy- 

rost głosów polskich jest mini- 

malny: w 1928 r. oddano 4.858 gło- 
sów, obecnie 4.932. 

W Liflandji 
Zjednoczenie postępowe — 1 

mandat, Niemcy —2, socjai-demo- 
kraci 6, poszkodowani skutkiem 

  

Skład przyszłego Sejmu 
Zjednoczenie Postępowców w 

193! roku będzie miało 4 manda- 
ty (w 1928 miało 2, czyli 
rost wynosi 2. 

Niemcy — 6 (6). 

й Бвос]аі-петошвсі — 21 (27, сгу- 

Poszkodowani 
ros.—1 (1). 

Właściciele domów—1 (1). 

Młodzi gospodarze—-6 (4, czyli 
plus 2). 

(16, czy- 

na papierach 

7 Chłopski—14 
—2; 
Kolejowcy—1. 
Centrum Demokratyczne — 7 

(3, czyli plus 4). 

  

przy- (2) 

Polacy—2 (2). 
staro obrzedowcy lewica — 2 

i POMPY (4, czy- 

Komuniści—7 (6 czyli plus 1). 
Aguda—2 (1, czyli plus 1). 
Alzrochi (syjonišci)—! (2 czyli 

plus 1) 
“ Rosjanie prawica 2 (2). 

Ch. D.—8 (6, czyli plus 2). 
Prof. Zalite— I (1). 
Nowe Zjedn. Chł.—2. 
Letgalczycy—5 (6, czyli plus 1). 
Syjoniści socjalistyczni—1 (1). 
Łotysze letgalscy—1 (1). 

; a centrum—2 (poprzed- 
nio |). 
  

P. Min. Zaleski prostuje plotki niemieckie 
WASZAWA, 5-X. f(tel. własny). 

Minister Spraw Zagranicznych p. Ža- 
leski był dziś przyjęty przez p. Prem- 
jera Prystora a wieczorem przez p. 
Marszałka Piłsudskiego. 

W godzinach popołudniowych p. 
Min. Zaleski udzielił wywiadu na te- 
mat wiadomości, pochodzących ze źró- 
deł niemieckich i donoszących, jako- 
by prezydent Hoover przygotowywał 
dla premjera Lavala na czas jego 
przyjazdu do Waszyngtonu pewne 

propozycje, dotyczące Pomorza  pol- 
skiego. P. Minister Zaleski stwierdza, 
że opinja polska nie ma żadnego po- 
wodu do zaniepokojenia, gdyż jeszczę 
przed czterema tygodniami premjer 
Laval stwierdził publicznie, iż w toku 
żadnych rokowań, w ktorych bierze 
on udział, nie może być prowadzone 
nic, coby mogło narazić na szwank 
interesów polskich. To zapewnienie 
uważa p. Min. Zaleski za ostateczne. 

Uniewaźnienie wyborów z okr. Przemyskiego 
WARSZAWA, 5-X. (tel. własny). 

Sąd Najwyższy unieważnił dziś na 
skutek protestu, złożonego przez zwo- 
lenników P. P. S. wyniku wyborów 
do Sejmu z okręgu Przemyskiego. 
Mandaty poselskie utraciło wskutek 

ła pochodem przez ulice miasta wztto- 
sząc gromkie okrzyki na cześć uwię- 
zionych działaczy i szkoły polskiej na 
Łotwie. 

Po drodze, na ul. Wielkiej i Mickie 
wicza, do idących przyłączyło się du- 
žo osób z pośród publiczności i po- 
chód, który urósł do liczby kilkuset 
osób, ruszył w stronę konsułatu łotew 
skiego, mieszczącego się przy ul. Pia- 
skowej, 

Konsulat był otoczony silnym kor- 
donem policji, uzbrojonej w karabiny, 

tego orzeczenia sześciu posłów, a mia- 
nowicie czterech z B. B.—gen. Galica, 
Augustyński, Jurczyn i Grodzicki, je- 
den z klubu Ukraińskiego—dr. Zahaj- 
kiewicz i jeden ze Stronnictwa Ludo- 
wego—Jakób Pawłowski. 

  

get konsulatem <otowykim 
która mie dopuściła idących pod 
gmach, żądając rozejścia się. 

Wśród okrzyków na cześć więzio- 
nych Polaków i śpiewów, tłum  prze- 
szedł kilkakrotnie ulicę Piaskową, rzu- 
cając przytem raz po raz wezwanie 
»0d adresem naszych władz, by spowo 
dowały wyrzuczenie z Wilńa przedsta- 
wicieła Łotwy. 

Kordon policyjny jeszcze dłuższy 
czas ochraniał konsulat, ponieważ za- 
chodziła obawa powtórzenia wystąpień 

i możliwość wybicia szyb. 

strat poniesionych na papierach 
rosyjskich I walucie rosyjskiej— 
1, młodzi gospodarze—2, Zwią- 
zek Chłopski—6, Centrum Demo- 
kratyczne—2, lista prof. Zalite— 
1 mandat, Nowe Zjedn. Chłop.— 
1, Zjedn. Chł.—1, komuniści—1. 

w Kurlandji 
Zjedn. Post.—1, Niemcy— 1, so- 

cjal-demokraci—4, młodzi gospo- 
gdarze—2, Związek Chł.—3, Ch. 
D. I, Centrum Dem.—l, Zjedn. 
Chrześcijańskie—i,  Mizrachi—1, 
komuniści—1. 

TERROR ŁOTEWSKI ODPARTY 
Z GODNOŚCIĄ i SPOKOJEM. 

DYNEBURG, (PAT). Z ostatniego ob- 
liczenia głosów w Letgalji wynika, że 
lista Związku Polaków na Łotwie, po- 
mimo rozbicia przez księdza Ławryno- 
wicza, zdobyła mandat poselski. Na 
listę polską oddano głosów w Letgalji 
6.804. Lista renegata polskiego ks. Ław- 
rynowicza uzyskała yłosów 4.157 I man- 
datu nie zdobyła. 

-_ Pomimo zamknięcia Związku Pola- 
ków, zawieszenia jedynego pisma pol- 
sklego na Łotwie „Dzwon“ I szęregu 
szykan, stosowanych do ludności pol- 
sklej w przeddzień wyborów celem za- 
straszenia | wzbudzenia wśród wyhor- 
ców polskich paniki, Polacy zachowali 
spokój i wykazali swą dojrzałość spo- 
o I narodową 

DYNEBURG. (Pat). Najwięcej miejsc w 
Sejmie z Letgalji zdobyła partja Kristigów 
(Letgalskich włościan-chrześcijan) — 7 man- 
datów, dalej partja lergalskich postępowców 
—5 m., socjaliści — 2, Rosjanie staroobrzę- 
dowcy — 2, Polacy — 1, Rosjanie-narodow- 
cy prawosławni — 1, Żydzi-syjoniści — 1, 
Łotysze-gospodarze rolni — 1, Letgalczycy- 
rządowcy — 1, Rosjanie-samorządowcy wiej 
scy — i, Rosjanie-rolnicy — 1, Żydzi (Agu- 
das-Izracl) — 1, komuniści — 1. Razem w 
Letgalji 25 mandatów. 

Przed otwarciem 
Reichstagu 

POGŁOSKI O DYMISJI CURTIUSA 
BERLIN. PAT, — W związku z bli- 

skim terminem otwarcia Reichstagu 
„prasa niemiecka żywo interesuje się 
sprawą dymisji ministra  Curtiusa. 
„Berliner Tageblatt'* twierdzi, że min. 
urtius ustąpi jeszcze w ciągu bieżą- 

cego tygodnia. We wtorek minister 
Curtius ma na audjencji złożyć prezy- 
dentowi Hindenbuggowi prośbę o dy- 
misję. : 

Sprawa następcy dr. Curtiusa do- 
tychczas jest nierozstrzygnięta. Mówią 
o ewentualnem objęciu kierownictwa 
spraw zagranicznych przez kanclerza 
Brueninga. Jako kandydata do teki 
spraw zagranicznych wymieniają rów- 
nież obecnego ambasadora niemieckie- 
go w Londynie von Neuratha. 

Pozatem dzienniki notują szereg 
kombinśćyj na temat rekonstrukcji ga- 
binetu Rzeszy. Tekę ministra gospodar 
ki otrzymać ma jeden z leaderów poli- 
tyki gospodarczej, członek zarządu 
koncernu I. G. Farben Schmitz. Mini- 
strem sprawiedliwości zamianowany 
ma być sekretarz stanu Joel. Krążą rów 
nież pogłoski o ustąpieniu ministra ko- 
munikacji Guerarda. Komisarzem Rze- 
szy dla spraw kolonizacji pogranicza 
mianowany zostanie minister Trevira- 
nus, 

„MOKRY“ PODSEKRETARZ 
„SUCHEJ“ AMERYKI: 

NOWY YORK, PAT. — W letniej rezy- 
dencji sekretarza stanu. dla spraw mary- 
narki Adamsa w stanie Massachusetts wy- 
kryto skład napojów alkoholowych wartości 
50 tysięcy dolarów. Aresztowano trzy osoby 
w związku z tą sprawą. 

W POGONI ZA REKORDEM 
WASZYNGTON. PAT. — Ministerjum 

marynarki ogłosiło przetarg na budowę 0l- 

brzymiego hangaru dla sterowców w mie- 
ście Sunnyvale (Kalifornia). Hangar ten, we 

dług oficjalnego ogłoszenia, pomieścić ma 
sterowiec o pojemności 11 miljonów stop 
kub. Wynika z tego zatem, że rząd ma za- 
miar wybudować sterowiec dwa razy więk- 
szy niż „Akron”, mający 6.500 m, kub., czy 
li blisko 2 razy od „Zeppelna”, 

  

IE POLSKIEJ 
NA ŁOTWIE 

rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20. gr. 

EA 

lo 
[EZ] 

Silva rerum 
— Kurjer Polski — Nr. 267 narze- 

ka na warszawskich kupców, którzy 
nie dbają o estetykę wystaw. 

W Warszawie pięknych wystaw niema 
prawie wcale. Na palcach policzyć można te 
magazyny, które umieją efektownie i gu- 
stownie urządzić swoje witryny. Naogół ku- 
piec warszawski wychodzi widać z założe- 
nia, iż najwyższą imądrością życiową jest 
schować to, co się ma  najpiękniejszego w 
najciemniejszej szafie w głębi magazynu, a 
pokazać na wystawie tylko jakieś nieładne i 
niemodne resztki. Skutek jest taki, że prze- 
ciętny warszawianin uczy się powolutku Iek- 
ceważyć nasze sklepy, sądząc je raczej z 
pozorów, t. j, właśnie z nieładnej wystawy 
sklepowej, niż z ich istotnej zawartości. 

Uwagi te są słuszne, przeniesione 
zaś na nasz wileński: grunt, — szczegól 
nie aktualne. Nasze wystawy sklepowe 
są niezwykle ubożuchne i pozbawione 
wszelkiego wdzięku i efektu. 

Świat — Nr. 39 ma inny temat do 
narzekań: degeneracja prasy codzien- 
nej i upadek zawodu dziennikarskiego. 

Ten upadek zawodu dziennikarskiego sta 
je się zrozumiałym, jeśli się zważy, że od 
założenia salonu fryzjerskiego, czy warszta- 
tu stolarskiego potrzeba wykazać się znajc- 
mością fachu i mieć odpowiednie świade- 
ctwa, redaktorem zaś, wydawcą, czy współ- 
pracownikiem pisma może być każdy igno- 
rant, który zamelduje o zakładanem przez 
siebie pismie odpowiedniej władzy, lub po- 
czuje w sobie natchnienie pisarskie, 

Rezultaty tego stanu rzeczy są aż 
nazbyt widoczne: z jednej strony ma- 
my coraz więcej niezwykle tanich i mar 
nych świstków, z drugiej — życie tych 
przedsiębiorstw prasowych jest bardzo 
nietrwałe: w ciągu 12 lat 1918 — 1930 
skonało 3000 wydawnictw! Jakież jest 
lekarstwa na ten stan? 

Utworzenie Izby Prasy, uchwalenie usta- 
wy o zawodzie dziennikarskim, ogranicze- 
nie możności zakładania coraz nowych pism 
bez widocznej potrzeby, bez środków ma- 
terjalnych i bez kwalifikacyj zawodowych — 
staje się naglącą potrzebą, W przeciwnym ra 
zie grozi całej prasie polskiej 
perjodycznej i zawodowej — zupełne zanar- 
chizowanie i bankructwo, 

. Słowo Poniorskie — Nr. 223, na- 
wiązując do odkrycia w Toruniu drew- 
nianej ruiny wodociągowej, opowiada 
o różnych dawnych zwyczajach, zgoła 
„niewersalskich* i podaje taki obrazek 
z naszej przeszłości: 

Oto zbiera się wytworne towarzystwo u 
króla Stasia na Zamku Waczawiah, lub 
w Łazienkach. Ten wielki esteta, wytrawny 
znawca sztuki o duszy artysty, umiał pro- 
wadzić rozmowy piękne, wytworne. Zdania 
przerywane były jednak dźwiękami pi 
nych srebrnych, lub złotych  młioteczków, 
uderzających o misternie cyzelowane kowa- 
dełka. Czy to jakieś znaki masońskie? Nie, 
to wyraz bardzo realnych potrzeb: w mod- 
fiych, ówczesnych perukach roiło się od in- 
sektów, więc moda wymyśliła radę. 

Oto każdy wytworny pan no i każda 
piękna pani (prostacy peruk nie nosili), był 
zaopatrzony w narzędzie, służące na pohy- 
bel niewinnym stworzonkom, Obrazek bar- 
dzo pouczający. Moda ta minęła bez śladu 
i dziś ludzie radza sobie w razie potrzeby 
bez tych skomplikowanych przyrządów. 

Niezawodnie jest postęp: nie ma- 
my już potrzeby staczania walki z licz 
nemi niegdyś lokatorami peruk, 

„„Lokator* — wyraz obecnie nasu- 
wający ponure refleksje i wywołujący 
obraz sekwestratora i komornika. Sym- 
patje nasze rzadko stają po stronie 
komorników, o których ze szczerem 
wzruszeniem pisze Nowy Kurjer — 
Nr. 222: : ; 

Komornik sądowy, wykonuje swój zawód 
często z narażeniem życia, o czem niejedno- 
krotnie sano, a poza tem jest nieraz świad 
kiem tak skrajnej nędzy, że z własnej kie- 
szeni ofiarowuje jakiś datek na ulżenie tej 
niedoli, którą poznaje w czasie wykonywa- 
nia swego zawodu. 2 

Komornik, oddający swój wdowi 
grosz na ulżenie niedoli bliźniego — 
oto obraz, dodający otuchy, choć nie 
zanadto przekonywujący. Lector. 

POMOC BEZROBOTNYM 
WARSZAWA. PAT, — W dniu 3 b. m. 

ywo SIĘ pierwsze posiedzenie Sekcji Po- mocy Naczelnego Komitetu do Spraw Bez- 
robocia przy Prezesie Rady Ministrów, pod 
przewodnictwem b. ministra p. Stanisława 
Jurkiewicza, W posiedzeniu brat udział rów- 
nież prezes Naczelnego Komitetu minister 
Klarner. W skład sekcji Pomocy: wchodzą: 
dyrektor departamentu Jan Strzelecki, dele- 
gat Mimisterstwa Pracy i O. Sp. nacz, Grun- 
wald oraz czionkowie dr. Bobrowski, były 
minister Kamieński, Karolowski, Malinowski, 
Moraczewska, były 'minister Olszewski, dyr. 
Porowski, dyr. Rapacki, Razner i b. minister 
Simon. Po uzyskaniu informacyj o zarządze- 
niach władz w zakresie pomocy  bezrobot- 
nym przyjęto do wadomości sprawozdanie z 
dotychczasowych prac Prezydium=Naczelne- 
go Komitetu, uchwałono zasady wytyczne 
udzielania pomocy przez komitety wojewódz 
kie lokalne oraz projekt prac prezydjum na 
najbliższą przyszłość, >
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Wiadomość o fem, że mam jechać 
na uroczystość poświęcenia kościoła 
aż na sam kraj Polski, do Królewszczyz 
ny, przejęła mnie strachem. 

Tyle godzin tłuc się w pociągu po 
najgorszej, jaką znam linji, wreszcie 
przez tereny ostatnio notowanych za- 
machód sabotażowych. 

Na szczęście, perwsze wrażenie zła- 
godziła wiadomość  pomyślniejsza; 
jedziemy specjalnym pociągiem pana 
iPrezęsa Falkowskiego i do tego przez 
Mołodeczno. 

Na uroczystość tę jedzie J.E. ks. ar- 
cybiskup Jałbrzykowski w towarzyst- 
wie ks. kanclerza Sawickiego i w asy- 
stencji duchowieństwa, pozatem na- 
czełnicy wydziałów Dyrekcji Kolejo- 
wej, kwartet muzyczny i kwartet śpie- 
waczy „Ogniska* Kolejowego ze swym 
kierownikiem niezmordowanym p. Czer 
niawskim, wreszcie sprawozdawcy 
pism wileńskich. 

Wyjeżdżamy o godz. 7 rano. 
Pociąg pędzi z szybkością większą, 

niż przeciętnego kurjera. Omija stacje 
i stacyjki zwalniając jedynie na zakrę- 
tach, Rwie naprzód jak... pociąg wid- 
mo. 

Trochę po jedenastej jesteśmy na 
miejscu. Na peronie kompanja przyspo- 
sobienia wojskowego kolejarzy Kró- 
lewszczyzny ze sztandarem i orkiestrą 
(sztandar i orkiestra z Wilna) prezen- 
tuje broń. Pan prezes Falkowski przyj 
muje raport, przechodzi przed frontem, 
wita się z bracią kolejarską, poczem 
pociąg rusza nieco dalej, zatrzymując 
się naprzeciw nowowybudowanego ko- 
ścioła. 

Deszczyk pada, silny watr pogarsza 
jeszcze sytuację, mimo to tłumy czeka- 
ją na Arcypasterza przed bramą trium- 
falną. Delegacja wita Go z chlebem i 
solą. 

Są tu też przedstawiciele władz po- 
wiatowych. Pan starosta ]. de Trame- 
court, wicestarosta J. Chrapowicki, szef 
bezpieczeństwa radca G. Szwiger i ko- 
mendant P.P. kom. S$. Janowski. 

Przybyli z Głębokiego aby powitać 
gości z j.E. arcybiskupem na czele i 
wziąć udział w podniosłej uroczystości. 

Wyruszamy _ alejką, wysadzoną 
choinkami, do kościoła. 

„J. E. kroczy pod baldachimem, nie- 
„sionym przez kolejarzy. 

Przy wejściu do kościoła spotyka 
]. E. miejscowy proboszcz ks. Szadbay 
oraz dziekan parafjanowski ks. Tężyk. 
ł W kościele ciasno już tak, że z nie- 
małym trudem udaje się sporej naszej 
gromadce gości przedostać do środka. 

-Szpaler zrobiony dla arcypasterza za- 
z: się natychmiast po jego przej- 

Zgromadzeni tu parafjanie są wi- 
dać tego zdania, że im większe przy- 
sługuje prawo być na tem pierwszem, 
uroczystem nabożeństwie w ich włas- 
nej świątyni. 

Ich własnej, bo przez nich zbudo- 
wanej. 

Orkestra i chór przedostają się na 
chory, a oto głównie chodziło. 

Jego Ekscelencja poświęca kościół 
obchodząc stacje Męki Pańskiej po- 
czem wygłasza okolicznościowe prze- 
mówienie, podkreślając ogromne zna- 
czenie budowy tej Świątyni, oraz za- 
sługi wszystkich tych, czyim sumptem 

_ i staraniem powstał, na chwałę Pana 
na Niebiosach, ten kościół. 

Po akcie poświęcenia ks. kanclerz 
_ Sawicki w asystencji ks.ks. Matulewi- 

‚ сга 1 Judyckiego odprawił mszę.W trak 
. cie jej kwartet wykonywa szereg pie- 

śni. To panie Z. Monkiewicz-Plejew- 
ska, L. Marcinkiewiczówna, oraz p.p. 
dyr. Maruszkin W. Bukowski i Majew- 
ski. Z chórów wiejskiego kościołka pły 

_ ną tony utworów religijnych Schopina, 
Luccy'ego i innych. 

Słychać dyskretny akompanjament 
' kwartetu smyczkowego pod batutą p. 

Jóżwiaka. 
„1 Podnoszą się glowy modlących się. 

J. KRUŽANKA 
2 powróciła 

i rozpoczęła lekcje śplewu soiowego. 
ilno, ul. Ostrobramska 16, m. 29, tel. 8 75 

  

  

  

    

Oczy pełne zdumienia i podziwu. Wie- 
lu nie słyszało jeszcze pieśni tak pięk- 
nych i takich głosów. 

Nabożeństwo skończone, j. E. 
wraz z gośćmi udaje się do Ogniska, 
na obiad, wydany przez miejscowych 
kolejarzy. 

eszcz leje uporczywie, ziąb strasz- 
ny, to też na myśl o talerzu gorącej 
zupy raźniej kroczy się po błotku miej- 
scami zneutralizowanem wąskim drew- 
nianym chodniczkiem. 

W trakcie b. smacznego obiadu 
(specjalne podziękowanie należy się tu 
paniom gospodyniom z Królewszczyz- 
ny) wygłoszono szereg przemówień. 
Pierwszy zabiera głos wiceprezes ko- 
mitetu budowy inż. Szwengruben. Wi- 
ta przybyłych dostojników i dziękuje 
im za uświetnienie swą obecnością tej 
podniosłej uroczystości, 

Z dalszego ciągu przemówienia do- 
wiadujemy się szczegółów historji bu- 
dawy kościoła. 

Ż uwagi na to, że dotychczasowa 
kaplica nie mogła pomieścić wszyst- 
kich parafjan, zaprojektowano w 1928 
roku budowę kościoła. 

Projekt wysunięty został, a następ- 
nie zrealizowany przez miejscową brać 
kolejową. Wzięto się energicznie do 
pracy. Zebrano niezbędną dla rozpo- 
częcia budowy sumę lecz dopiero w 
maju r. b. rozpoczęto budowę funda- 
mentów. 

Cała ludność Królewszczyzny wzię 
ła żywy udział w robotach przenosząc 
materjał budowlany, kopiąc doły pod 
fundamenty i t. p. 

Koszt budowy wyniósł 21.800 zł. 
Złożyło się na to: 5000 zł. pomoc Mi- 
nisterstwa, 5660 zł. składki kolejarzy, 
2345 zł. składki osób prywatnych, 100 
(sto) zł. Kurja Metropolitalna, 570 zł. 
odsetki od sum ulokowanych w banku. 
Pozostał dług w sumie 6900 zł. 

Następnie przemawiali p.p.: prezes 
Falkowski, podnosząs znaczenie chwili 

SES OWO 

NOWA ŚWIĄTYNIA W KRÓLEWSZCZYŹNIE Opłaty pocztowe na rzecz bezrobotnych 
(Relacja specjalnego wysłannika Redakcji). WARSZAWA, 5.10 (tel. włas- 

ny). Dowiadujemy się, że z dn. 15-go 
b. m. wyrowadzone zostaną na rzecz 
pomocy dia bezrobotuych specjalne 
dopłaty pocztowe w sumie 10 gr. od 
zwykłego listu, 10 od karty pocztowej, 

15 od korespondencji poleconej oraz 
30 gr. od miesięcznego abonamentu ra- 
djowego. Komitet pomocy dla bezro- 
botnych spodziewa się mieć z tego 
źródła około 15 miljonów zł. w ciągu 
6 miesięcy, w którym czasie stosowane 
będą te dopłaty. 

  

Dymisja ministra skarbu w Austeji 
WIEDEŃ. PAT. Minister skarbu 

prof. Redlich zgłosił wczoraj na ręce 
kanclerza swoją dymisję. W piśmie, wy 
stosowanem do kanclerza prof. Redlich 
zaznacza, że z zamiarem dymisji nosił 
się już od kilku tygodni. Obejmując te- 
kę ministra skarbu, pragnął oddać u- 
sługę republice austrjackiej, znajdują- 
cej się w ciężkiej sytuacji gospoda- 
czej. Jako członek bezpartyjny nie mógł 

ort jednak pogodzić się z systemem rzą 
dów partyjnych. Prawdopodobnie kan- 
clerz Buresch obejmie prowizorycznie 
resort finansów. 

WIEDEŃ. PAT. — Urzędowo komu 
nikują, że prezydent Miklas przyjął dy- 
misję ministra skarbu Redlicha, powie- 
rzając kanclerzowi Bureshowi kierow- 
nictwo ministerstwa skarbu, 

  

Kryzys opałowy w Sowietach 
MOSKWĄ. (Pat). Sowietom - grozi 

w bieżącym roku ostry kryzys opało- 
wy. W przewidywaniu tego kryzysu 
władze centralne wydały już szereg 
zarządzeń oszczędnościowych, zmierza- 
jących do złagodzenia sytuacji w Mo- 
skwie. 

Narazie wydano pozwolenie domom 
i biurom na opalanie lokali co trzeci 
dzień. Koleje żelazne i przedsiębior- 
stwa przemysłowe otrzymały rozpo- 
rządzenie, aby swe kontyngenty opa- 

łowe zredukowały o 10 proc. 
Niektóre fabryki i zakłady prze- 

mysłowe przerzuciły się z węgla na 
inne tańsze środki opałowe. Wreszcie 
wspólna uchwała partyjnej komisji 
kontrolnej i włościańskiej inspekcji z 
dnia 3 b. m, ogłasza trzechmiesięczną 
walkę o ekonomję opału, powołując 
specjalną komisję, która ma śledzić 
za wykonywaniem zarządzeń oszczęd- 
nościowych. 

„Niewyśledzeni sprawcy" wybyli szyby 
W KONSULACIE POLSKIM W BERLINIE 

BERLIN. (Pat). W poniedziałek w 
południe niewyśledzeni sprawcy, ko- 
rzystając z braku posterunku policyj- 
nego przed gmachem polskiego kon- 
sulatu generalnego oraz sąsiadującym 
z nim gmachem poselstwa polskiego 

dla kolejarzy z Królewszczyzny, staro- w Berlinie, wybili kilka szyb w oknach 
sta Tramecourt (w mieniu rządu i p.biur konsulatu, p ołożonych na parte- 

Amnestja wspólników Pleczkajtisa 
wojewody) zaznaczając, że kolejarze 
doceniają swoje stanowisko na Kresach 
i zawsze w akcji państwowo-twórczej 
można liczyć na ich pomoc. 

J.E. arcybiskup podziękował ser- 
decznie kolejarzom za uiundowanie tej 
twierdzy duchowej, będącej obecnie 
punktem oparcia społeczeństwa kato- 
lickiego. 

Brać kolejowa i jej ofiarny, szla- 
chetny czyn niech żyje, zakończył swe 
przemówienie, ks. arcybiskup. 

Następnie przemawiali p. mecenas 
iPiekarski, nacz. wydz. prawnego Dy- 
rekcji P. K. P., prezes kolej. przysposo- 
bienia wojskowego p. Puchalski, dr. 
Paczkowski, wznoszący okrzyk na 
cześć poległych Obrońców Ojczyzny, 
proboszcz miejscowy ks. Szadbay, oraz 
po raz drugi J. E. składając życzenie, 
aby, niewielkie zresztą, braki, jakie są 
jeszcze w nowowybudowanym koście- 
le zostały jaknajprędzej usunięte. 

Po spożyciu obiadu udana się na 
dworzec, gdzie oczekiwał już extra po- 
ciąg p. prez. Falkowskiego. W cztery 
godziny później pociąg zatrzymał się 
już na dworcu wileńskim. 

Uroczystość niedzielna na długo po- 
zostanie w pamięci nielicznej ludności 
Królewszczyzny. W. T. 

  

  

Ogólnie przyjętym zwyczajem prasy 
przyzwoitej, nie brukowej, powiażnej — ży- 
cie 1odzinne pozostaje poza omawianiem na 
łamach dzienników —Oczywiście można od 

tego czynić pewne wyjątki, lęcz z przyczyny 
ważnej. Dowcipy niedzielnego „Kurjera Wi- 
leńskiego" na temat Ordynata Nieświeskie- 
go i innych osób, żadnej takiej poważnej 
przyczyny za sobą nie mają. Wiadomo o 
„Kur. Wil.“—že to pismo „krajowe“ nie 
wszystko, co płynie z Warszawy bezkrytycz- 
nie odrzuca. Owszem, moglibyśmy wskazać, 
że wiele dobrych rzeczy. stamtąd płynących 
skwapliwie zagarnia. Dotychczas jednak nie 
wchłaniało dowcipów warszawskich brukow- 
ców, Miejmy nadzieję, że się przy tych tra- 
dycjach utrzymać zechce, a dowcipy matry- 
'monjalne pozostawi w spokoju. 

  

a 
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_ Książki kilku Księży zem m wymowne Sadseycn sze 
$ Przywędrowały te książki z różnych 
_ krańców Polski, a nawet z zagranicy. 
- Spotkały się przypadkowo na mojem 
- biurku i leżą razem, choć niewiele ma- 

ja ze sobą wspólnego pod względem 
» fręści. 
‚ _ Wspólną ich cechą jest tylko rok 

wydania — 1931, oraz to, że autorami 
są polscy kapłani katoliccy. Ale czy to 

; uprawnia recenzenta do łączenia róż- 
nych dzieł? Czy można, czy trzeba 

_ akcentować, iż autorami są księża pol- 
 scy? Sądzę, że tak, że można i trzeba. 

| Praca kapłanów w obecnych cza- 
sach jest szczególnie trudna i odpowie 

_ dzialna, wymagania, stosowane wobec 
nich przez życie same, wciąż rosną i 
zwiększają sie, warunki pracy coraz 

' o się komplikują. Wskutek tego 
anów wymagana jest obecnie 
pilna obserwacja całokształtu 

życia, ale i czynny udział we wszyst- 
kich dziedzinach życia twórczego, bo 
tylko w ten sposób można zachować 

_ rolę kierowników i przewodników szer 

    

  

  

szych mas. 
° — Im szersze więc są zainteresowania 
kapłanów, im wybitniejszy jest ich u- 
dział w wysiłku twórczym ludzkości, 
tem pewniejsza jest ich pozycja i lep- 

_ sze są wyniki ich pracy kapłańskiej. 
Książki, które mam przed sobą i któ 

      

rokiego zakresu zainteresowań i pracy 
naszych kapłanów. 

„Zacznijmy od książki najbliższej i 
najdalszej jednocześnie: bliskiej ze 
względu na osobę autora, dalekiej po- 
PRA wydania. 

„ Dr. Walerjan Meysztowicz wy- 
dał w Rzymie rozprawę p. t. „De con- 
ditione juridica ecclesiae in Polonia“. 
Rozprawa ta składa się się z trzech 
części. W pierwszej został podany krót 
ki i treściwy zarys dziejów Kościoła 
katolickiego w Polsce, w drugiej — za- 
tysowana szczegółowo sytuacja praw- 
na Kościoła w Polsce, wreszcie w czę- 
ści trzeciej — dano krótkie informacje 
a innych wyznaniach w. Polsce. 

Drukowana pierwotnie w czasopis- 
mie p. t. Jus Pontificium, rozprawa ta 
posiada wielkie znaczenie, gdyż zawie- 
ra ścisłe dane, dotyczące przedmiotu, 
oraz uwzględnia najnowsze badania 
prawne i historyczne. Jak są potrzebne 
podobne dzieła ze względu na pow- 
szechne, bałamutne pojęcie a Polsce, 
dowodzi nawet obecna praca, której 
autor padł ofiarą ignorancji wydaw- 
ców. 

Załączona (bez wiedzy * autora) 
mapka granic diecezyj polskich zawie- 
ra dość fantastyczne nazwy miejscowo- 
ŚCI 1 w sposób ciekawy wymienia są- 
siądujące z nami państwa: na wscho- 

KOWNO, (PAT). Władze niemieckie 
skróciły karę więzienia wspólnikom 
Pieczkajtisa, który w roku 1929 przygo- 
towywał nad granicą niemiecko-iltew - 
ską zamach na powracającego z Gene - 
wy Voldemarasa. 

Katastrofa 
KATOWICE. PAT. — „Połonia* donosi 

z Bytomia, że w: nocy z soboty na niedzie 
lę na kopalni „Concordia* w Zabrzu na szy- 
bie „Andrzej* na głęobkości 311 metrów za- 
walił się chodnik na przestrzeni około dwu 
metrów, zasypując sztolnię i 11 pracujących 
górników. 

Zarządzona natychiniast akcja ratunkowa 
  

rze, rzucając do wnętrza kamienie bru” 
kowe. 

Tylko dzięki przypadkowi żaden z 
urzędników konsularnych, ani też nikt 
z licznie zebranej w tych godzinach 
publiczności, nie odniósł szwanku 
Sprawcy napadu zbiegli. 

Zamach się nie powiódł i Pieczkaj- 
tis I jego wspólnicy zostali skazani na 
długoletnie kary. Obecnie władze nle- 
mieckle zwolnity przed terminem z 
więzienia wspólników Pileczkajtisa, [e- 
go samego jednak nie ułaskawiły. 

w kopalni 
celem odgrzebania ofiar katastroty trwała 
przez całą noc i niemal przez całą niedzielę. 
W końcu udało się wszystkich robotników 
wydobyć. Katastrofa wydarzyła się na pod- 
łożu tektonicznego trzęsienia ziemi, Które 
odczuto również w Raciborzu, Gliwiccah i 
Bytomiu, 

  

Sprawa teatrów stołecznych 
MAGISTRAT NIE PRZYJĄŁ REZYGNACJI RED. KRZYWOSZEWSKIEGO 

WARSZAWA. PAT. — P. Stefan 
Krzywoszewski, z którym, jak wiado- 
mo, magistrat zawarł umowę co do 
oddania teatrów miejskich w poręcza- 
jącą administrację, nadesłał do prezy- 
denta miasta pismo, w którem oświad- 
czył, że wobec trudności, jakie napo- 
tyka przy uruchomieniu teatrów, go- 
tów jest każdej chwili zwolnić zarząd 
miasta od zawartej z nim umowy. 

Powyższe pismo red. Krzywoszew- 
skiego było przedmiotem narad na 

wczorajszem posiedzeniu magistratu. 
Po wszechstronnem rozważeniu sytua- 
cji magistrat powziął decyzję, by u- 
trzymać nadal w mocy umowę, zawar- 
tą z p. Krzywoszewskim. ё 

Na tem samem posiedzeniu magi- 
stratu rozpatrywane było pismo komi- 
sji tymczasowej Zrzeszenia b. Artystów 
Teatrów Miejskich, zawierające propo- 
zycję wydzierżawienia Teatrów Naro- 
dowego i Letniego. Magistrat propozy 
cje tę odrzucił. 

  

Katastrota samochodowa Marji Malickiej 
i Zbyszko Sawana 

Znani aktorzy warszawscy: M. Malicka, 
Zbyszko Sawan i Mierzejewski, jadąc samo- 
chodem na przedstawienie do Piotrkowa, 
ulegli w: drodze pomiędzy Radomskiem i 
Piotrkowem wypadkowi samochodowemu, 
który omal nie miał następstw tragicznych, 
Mianowicie pod Złotym Potokiem pękła na- 
gle część podwozia i auto wiozące artystów 
uległo rozbiciu, 

Z pod gruzów samochodu wydobyto Ma- 

dzie graniczy z Polską.. „Sarmatia“, na 
południu — „Thracia*... któżby się do- 
myślił, że pod temi pięknemi nazwami 
kryją się Bolszewja i Rumunja!.. 

Autor na wklejonej do książki ko- 
lorowej kartce prostuje błędy, ale czy 
to pomoże?... Dopóki nie zorganizuje- 
my na większą skalę akcji naukowo= 
informacyjnej, dotyczącej Kościoła w 
Polsce, dopóty będziemy ofiarami igno- 
rancji Europy. 

Z Rzymu rodowód swój wywodzi 
druga książka, leżąca przede mną. 

X. Dr. Le*n Łomiński, absolwent 
Papieskiego Instytutu | Archeologji 
Chrześcijańskiej w Rzymie, wydał w 
Łodzi obszerne studjum p. t. „Matka 
Boža w katakumbach“. 

Autor po gruntownem opanowaniu 
literatury przedmiotu, przeprowadził 
sumienne badania wszystkich najstar- 
szych wizerunków Najświętszej Maryi 
Panny, znanych w sztuce katakumbo- 
wej. Badania te w swoim wyniku dały 
dokładny i dobrze uzasadniony obraz 
kultu N. M. Panny, który istniał od 
najdawniejszych czasów i dobrze i traf- 
nie określał rolę i znaczenie Maryi w 
dziele Odkupienia. 

Dzieło ks. Łomińskiego zasługuje 
na uwagę wszystkich marjologów, ja- 
ko jedyne w literaturze polskiej obej- 
mitjące całokształt zagadnienia. 

Książka została wydana bardzo sta- 
rannie i ozdobiona 54 rycinami, ułat- 

rję Malicką, która cudem chyba wyszła bez 
szwanku, 

„jej mąż, Zbyszko Sawan został dość po- 
ważnie kontuzjowany, a Mierzejewski ma 
zgruchotane ramię, 

Przedstawienie oczywiście odbyć się nie 
mogło i publiczność piotrkowska bardzo licz 
nie zebrana w sali teatru im. Kilińskiego, po 
daremnem oczekiwaniu przez szereg godzin 
rozeszła się do domów, nie wiedząc nic o 
katastrofie. 

wiającemi przyjęcie tez autora. 
iPrzy sposobności trudno się pow- 

strzymać od wyrażenia pewnego ży- 
czenia. 

Mamy bogatą literaturę marjologicz 
ną; wyrazem tego jest Bibljografja Ma- 
rjologji polskiej, sporządzona w r. 1905 
przez prof. Wilhelma Bruchnalskieg i 
drukowana w t. Il „Księgi Pamiątkowej 
Marjanskiej“ we Lwowie. Upłynęło 
wiec od tego czasu 25 lat, kult Ń. M. 
Panny znacznie się rozpowszechnił i 
wzmógł, literatura sie rozrosła, Warto- 
by było podsumować wyniki i zestawić 
dalszy ciąg bibljografji marjologicznej 
do r. 1931 włącznie, Możnaby było na- 
wet znaleźć powód do tego: przecież 
w bieżącym roku upłynęło 1500 lat od 
soboru w Efiezie, na którym był ogło- 
szony dogmat o Boskiem Macierzyń- 
stwie Maryi. 

" Bibljografja marjologiczna byłaby 
skromnem uczczeniem wielkiej raczni-- 
cy, oraz dowodem trwałej siły kultu 
maryjnego w Polsce. 

Rocznica soboru w Efiezie została 
zaznaczona w dziele ks. Łomińskiego 
na karcie tytułowej „studjum archeolo- 
giczne, wydane w XV-ta wiekową rocz 
nicę“ etc... w związku z tą rocznicą 
ukazała się ińna praca. 

X. Dr. Michał Krzywicki ogłosił w 
Pińsku nakładem Wydawnictwa Wy- 
działu Obrządku Wschodniego Piń- 
skiej Kurji Biskupiej pracę p. t. „Pry - 

Bank Polski wobec 
spadku kursu funta 
Bilans Banku Polskiego za trzecią 

dekadę września r. b. wykazuje zapas 
złota 568 milj. 055 tys. zł. t.j. o 15 tys. 
zł. więcej, niż w poprzedniej dekadzie. 
Peniądze i należności zagraniczne, za- 
liczone do pokirycia, zmniejszyły się o 
27 milj. 965 tys. zł. da sumy 115 milj. 
540 tys. zł., również niezaliczone do 
pokrycia spadły o 3 milj. 536 tys. zł. do 
sumy 134 milj, 114 tys. zł. Portfel wek- 
slowy wykazuje zwiększenie o 9 milj. 
719 tys. zł. i wynosi 634 milj. 468 tys. 
zł. również stan pożyczek zastawowych 
podniósł się o 12 milj. 128 tys. zł. i 
wynosi 102 milj. 845 tys. zł. Inne akty- 
wa wzrosły o 57 milj. 759 tys. zł. da 
sumy 214 milj. 750 tys. zł. 

W pasywach pozycja natychmiast 
płatnych zobowiązań zmniejszyła się o 
70 milj. 478 tys. zł. (198 milj. 039 tys. 
zł.). Obieg biletów bankowych pod- 
"niósł się o 84 milj. 219 tys. zł. (1.224 
milj. 793 tys. zł.). 

Stosunek procentowy pokrycia obie 
gu biletów i natychmiast płatnych zo- 
bowiązań Banku, wyłącznie złotem wy- 
nosi 39,92 proc. (9,92 proc. ponad po- 
krycie statutowe), pokrycie kruszco- 
wo-walutowe 48,07 proc. (8,07 proc. 
ponad pokrycie statutowe) wreszcie 
pokrycie złotem samego tylko obiegu 
biletów bankowych wynosi 46,38 proc. 

Stopa dyskontowa Banku 74 proc., 
lombardowa 84 proc. 

Zgodnie z art. 51 statutu Banku 
wyeliminowano w obecnym bilansie 
dekadowym zapas funtów szterlingów 
z pozycji „Pieniądze i należności za- 
graniczne, zaliczone do pokrycia” i 
przeniesiono cały ten zapas tymczaso- 
wo do pozycji „Inne aktywa”, wobec 
tego, że aktem parlamentu brytyjskiego 
z 21 września 1931 r. zawieszono na 
okres sześciu miesięcy wymieniolność 
funta na złoto. Po ustawowej stabiliza- 
cji funta zapas funtów zostanie napo- 
wrót przeniesiony z innych aktywów 
do pozycji pieniędzy i należności za- 
granicznych, zaliczonych do pokrycia. 

Należy dodać, że z tytułu posiada- 
nia w Banku Angielskim zapasu fuhn- 
tów, o którym mowa, Bank Polski w 
żadnym wypadku nie będzie narażony 
na straty kursowe, gdyż wśród zobo- 
wiązań Banku znajduje się kontrpozy- 
cja w funtach tejże samej wysokości. 

Modernizacja w pań- 
stwie watykańskiem 

WATYKAN POSIADA NAJLEPSZĄ RADJO- 
STACJĘ ŚWIATA 

Papież Pius XI jest zdecydowanym zwo 
lennikiem postępów techniki i popiera budo- 
wę i instalację na terytorjum Citta del Va- 
ticanó wszelkich współczesnych urządzeń te- 
chnicznych. Natychmiast po zawarciu paktu 
Latareńskiego 'w 1929 r. i objęciu władzy 
nad terytorjum watykańskiem, podjęte zo- 
stały z polecenia Papieża prace nad wyposa- 
żeniem państwa we własną komunikację ko- 
lejową, teiegraficzną, telefoniczną, pocztową 
i radjoiskrową. Poczta watykańska posiada 
nawet kilka samolotów, które służą do ko- 
munikacji w celach misyjnych. Budowa sta 
cji kolejowe postępuje naprzód, tak, iż Pa- 
pież bedzie mógł wsiąść do pociągu nie 
wchodząc na terytorjum Rzymu  królew- 
skiego, 

Że światem zewnętrznym łączy Papieża 
telefon z własną stacją centralna 'międzymia- 
stową i 86 połączeniami wewnętrznemi w 
obrębie Watykanu. Specjalne urządzenia łą- 
czą aparat telefoniczny, stojący na biurku 
Papieża, z watykańską stacją radjową, tak, 
iż nie ruszając się ze swego gabinetu i nie 
odchodząc od biurka, może Ojciec św. pro- 
wadzić rozmowv przez radjo z każdem mia 
stem na kuli ziemskiej 

Radjostacja watykańska, nadawcza i od- 
biorcza, znajdują się w ogrodach Watykanu, 
Nastawiona na krótkie fale, pozostaje pod 
kierownictwem uczonego fizyka, księdza 
Gianfranseschi. Stacja iwyybudowana została 
według jego planów, przy udziale Marco- 
ni'ego i odznacza się najlepszym i najczyst- 
szym odbiorem wśród innych  radjostacyj 
światowych. 

Nowa centrala elektryczna w Watykanie, 
otwarta i poświęcona przez Papieża w tym 
roku, posiada dwie turbiny i grupę motorów 
Dieslowskich, wprowadzających w ruch sil- 
ne dynamomaszyny, Baterje akumulatorów 
dostarczone zostałv przez berlińską A E. G. 
Zużycie prądu w Watykanie jest b. wielkie. 
zwiększa się ogromnie podczas wielkich uro 
czystości kościelnych, gdv oświetlona zosta 
je nawa kościoła św. Piotra zapomocą 19,000 
żarówek. pałace oświetlane są obecnie ele- 
ktrycznoścą. 

mat papieski a Kościoły wschodnie w 
okresie soboru Efeskiego* (431 r.). 

Zagadnienie, będące przedmiotem 
rozważań autora, jest szczególnie aktu- 
alne obecnie, w okresie akcji obrządku 
wschodniego, Praca nie ogarnia całej 
wielojęzycznej literatury, która istnieje 
na ten temat, uwzględnia jednak wszyst 
kie podstawowe dzieła i odznacza się 
dobrym, przezroczystym układem. Po- 
kolei zastanawia się autor nad stosun- 
kiem schizmatyckiego Wschodu do 
prymatu papieskiego w czasachł staro- 
żytnych, podkreśla przejawy prymatu 
papieskiego w stosunkach ze Wscho- 
dem przed soborem Efeskim, rozważa 
Świadectwa o prymacie Stolicy Apo- 
stolskiej podczas soboru w Efezie, wre- 
szcie, po przeglądzie dziejów schizmy 
antiocheńskiej, wyciąga trzy wnioski: 
papież jest następcą św. Piotra, papież 
ma decydujący głos w rzeczach wiary, 
papież ma najwyższa władzę jurysdyk- 
cji w Kościele, 

X. Paweł Siwek T. J., profesor psy- 
chologji na fakultecie filozoficznym 
O.O. Jezuitów w Krakowie, przenosi 
nas do innej dziedziny i zmusza do 
większego zastanowienia się nad chwi- 
lą bieżącą. Jego dzieło „Konnersreuth 
w świetle nauki i religii" zarysowuje 
nam niezwykłe zjawisko, jakiem jest 
sławna stygmatyczka Teresa Neumann. 

X. Siwek szczegółowo i wnikliwie 
zastanawia się nad życiem Teresy, ana- 

„MISS POLONIA 

ZOFJA BATYCKA 
najpiękniejsza kobieta Polski 

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

cery 

Wszędzie do nabycia 

Ludzie urodzeni w paździer- 
niku i ich horoskopy 

Trochę astrologji. 

Ludzie, którzy przychodzą na świat mię- 
dzy 23 września a 23 października, znajdu- 
ją się pod znakiem wagi, ponieważ słońce 
w tym czasokresie wchodz: w konstelację 
wagi. 

Ludzie październikowi są optymistami i 
posiadają w dużej mierze dar brania życia 
nie ze strony tragicznej. Nawet w sytuacjach 
niebardzo pomyślnych, optymizm bierze u 
nich górę. „Październikowiec" ma wrodzone 
zdolności artystyczne, które nie zawsze jed- 
nak dochodzą do głosu. Charakteryzuje go 
zmysł dla muzyki. Bardzo wielu kompozyto- 
rów: urodziło się pod znakiem wagi. Być mo- 
że, że z tym zmysłem dla muzyki pozostaje 
w zwązku lekkość ujmowania życia, skłon- 
noćś do tempa powolnego i dar harmonijne- 
go kształtowania swego przeznaczenia. Nato 
miast jeśli chodzi o punktualność, 0 pracę 
ciężką i odpowiedzialną, ludzie październiko- 
wi nie dopisuią, bo przyzwyczajeni są do 
tego, że szczęście uśmiecha się do nich, nie 
żądając od nich zbyt wiele. Czasem o tem 
szczęściu, decyduje posag żony, albo też wy- 
grana na łoterji. Ostatnie twierdzenie może 
się wydać komuś absurdem, a jednak jeden 
z astrologów włoskich obliczył, że 40 proc. 
wszystkich wygranych w loterjach  klaso- 
wych, przypada na ludzi wagi, Skłonność do 
życia pogodnego i nienatężającego, sprawia, 
że mężczyźni październikowi chętnie się że- 
nią, nie są jednak wzorowymi mężami, nie 
traktują bowiem zbyt skrupulatnie wierności 
małżeńskiej. Nie dzrwnego więc, że częste sa 
u nich rozwody, ale po rczwodzie zawierają 
ludzie październikowi bardzo łatwe nowe 
małżeństwo. 

Październikowcy są z natury bardzo to- 
warzyscy, łatwo zawierają znajomości i zy- 
skują sympatje. Kobiety paździemikowi są 
również bardzo towarzyskie, łatwe w obej- 
Ściu i mają wrodzony talent do flirtów. Sex 
appeal nie est rzadkością u kobiet tego ty- 
pu, natomiast kobieta demoniczna rzadko 
kiedy występuje. Małżeństwa między męż- 
czyznami i kobietami z pod znaku wagi są 
po większej części bezdzietne. 

  

Zakończenie zawodów 
hippicznych 

O MISTRZOSTWO POLSKI 

WARSZAWA. PAT. — W poniedziałek 
na stadjonie w Łazienkach zakończone z0- 
stały zawody hippiczne o mistrzostwo Polski 
w skokach przez przeszkody, Pierwsze miej- 
Sce i zaszczytny tytuł mistrza zdob 
Biliński z Centrum Wyszkolenia Ё 

  

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT. — W 24 dniu 5 kla- 

sy 23 Polskiej Loterji Państwowej główniej- 
sze wygrane padły na numery nast.: 

50 tysięcy zł, — 57,349, 5 tysięcy — 
32,766, 125.922, 185.198 i po 3 ty- 
siące — 11.396 i 184.135, 

Do kompletu 

przedszkola 
polsko - francuskiego 

z początkami nauczania, 

przyjmę dzieci kilkoro, inteligentne z 

dobrej rodziny, od 6 do 8 iat, 
Zapisy od 9-tej rano do 2-ej pp. 

Pańska 4 m. 4. (Obok Łukiszek) 

  

lizuje dotychczasowe teorje, dotyczące 
zjawisk w Konnersreuth (teorja oszust- 
wa, teorja naturalistyczna), omawia 
dokonywane cuda, wreszcie zarysowu- 
je stanowisko Kościoła katolickiego w 
tej sprawie. 

Na zakończenie odpowiada autor 
na powszechnie się rozlegające pyta- 
nie: Jaki cel mógłby mieć Bóg w tor- 
turowaniu biednego dziewczęcia w 
Konnersreuth?.. 

— „Takim celem nie może być, 
rzecz prosta, „torturowanie biednego 
dziewczęcia'*| Nie może nim być rów- 
nież, rzecz oczywista, postep nauki! 
Nie może nim być wreszcie sensacja i 
zabawa — takie cuda mają miejsce tyl 
ko na seansach spirytystycznych! Cel 
zjawisk Konnersreuth określa sama Te 
resa Neumann, gdy poleca nieustannie 
wszystkim przypominać sobie niewy- 
słowioną „dobroć Zbawiciela”, koniecz 
ność „życia ofiary" i cenę cierpień. Ten 

cel, tak zgodny z zasadniczym celem 
istnienia Kościoła odpowiada w prze- 
dziwny Sposób również potrzebom epo 

l. — Contraria contrariis curantur; a 
epoka nasza, to właśnie epoka pogoni 
za używaniem i za przyjemnością, to 
epoka ciasnego samolubstwa, zamknię 
tego skorupa doczesności. Głos z Kon- 
nersreuth byłby więc głasem, wabią- 
cym ludzkość w błekity ideału, w za- 
Światy przeznaczeń wiekuistych, w 
nieskończoność nadprzyrodzoną“...     
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Sprawa zbytu 
WILNO. W dniach ostatnich odby- 

ła się pod przewodnictwem p. wice- 
wojewody Jankowskiego w Urzędzie 
Wojewódzkim konferencja przedstawi- 
cieli władz wojskowych, zrzeszeń rol- 
niczo-handlowych oraz producentów, 
poświęcona zagadnieniom bezpośred- 
niego zbytu ziemiopłodów przez rol- 
ników do intendentury O. K. III i do 
poszczególnych oddziałów  wojsko- 
wych. Omówiono szczegółowo warun- 
ki techniczne, którym odpowiadać 

ziemiopłodów 
winny dostarczane artykuły, termin 
dostaw oraz ceny orjentacyjne. Wo- 
bec gorącego zainteresowania się czyn- 
ników rolniczych tą sprawą i wobec 
głębokiego zrozumienia przez władze 
wojskowe konieczności, zwłaszcza w 
obecnym kryzysie, « bezpośredniego 
nawiązania kontaktu z producentem 
należy przypuszczać, że akcja ta, roz- 
poczęta jeszcze w roku ubiegłym, 
poprowadzona zostanie obecnie w ra- 
mach znacznie rozszerzonych. 

  

Zajście z sekwestratorem podatkowym 
WILNO. Kolonja Maguny, gm. rymszań- 

skiej, powiatu brasławskiego, była onegdaj 

terenem zajścia, spowodowanego sekwestrem 

inwentarza za zaległy podatek u jednego z 

mieszkańców tej kolonii. 

W czasie gdy przybyły w towarzystwie 

policjanta sekwestrator zabierał opisaną za 

podatek linijkę, grupa okolicznych chłopów 

usiłowała przeszkodzić  sekawestratorowi w 

jego czynnościach. Posterunkowy  Świgoń- 

ski z Rymszan wezwał awanturników do u- 

spokojenia sie, a gdy ci nie ustuchali i w 

dalszym ciągu stawiali opór, policjant za- 

groził użyciem broni i kolbą karabinu usunął 

; napastników. 
  

Zastrzelenie strażnika litewskiego 
NISZCZĄCEGO WIECHY GRANICZNE 

WILNO. W ub. sobotę na odcinku 
bataljonu KOP Nowe Troki w rejonie 
strażnicy Puhajnia, nieznani sprawcy 
zerwali cztery wiechy graniczne. W 
dniu 4 bm. patrol KOP zastał w tem 
samem miejscu osobnika, który wyty- 
wał wiechy. Osobnik ów, znajdując się 
na terytotrjum Polski, nietylko nie u- 
słuchał wezwania do zatrzymania się, 
lecz strzelił do nich, poczem usiłował 
zbiec do Litwy. Równocześnie strażnik 
litewski, przebywający po drugiej stro 

  

nie granicy na terytorjum litewskiem, 
wystrzelił do żołnierzy KOP. Pa- 
trol KOP oddał strzały do uciekającego 
wyżej wymienionego osobnika, wobec 
oczywistego naruszenia granicy zarów- 
no przez tegoż osobnika, jak i przez 
strażnika litewskiego. Uciekający osob 
nik upadł ranny, a następnie z powodu 
ran zmarł, Okazało się, że jest to po- 
licjant litewski. 

Na miejsce zajścia wyjechały wła- 
dze administracyjne i wojskowe. 

KRONIKA 

   
W. s. g. 5 m. 28 

  

   Z, s. g. 4 m. 50 

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

z dnia 3 października 1931 r. 

Ciśnienei średnie 754. 
Temperatura średnia +-10, 

Temperatura najwyższa --15. 

Temperatura najniższa -|-4. 

Opad w mm. 3,6. 
Wiatr: zachodni, 

Tendencja bar.: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: rano deszcz, potem pogodnie. 

  

MIEJSKA 
— Nadzór nad kinem miejskiem.— 

Kino miejskie zostało wyłączone z sek- 
cji podległej ławnikowi  Łokuciejew- 
skiemu i na przyszłość gospodarka ki- 
na będzie kontrolowana przez sekcję 
ogólną, która, jak wiadomo, podlega 
bezpośrednia prezydentowi miasta. 

Likwidacja taksówek, Ogólny kryzys 
odbił się poważnie na przedsiębiorstwach sa 
mochodowych co uwidacznia w likwidacji 
taksówek, kursujących w mieście. 

Podczas gdy jeszcze latem mieliśmy 120 
AE obecnie liczba ich zmniejszyła się 

— Elektryczność na ulicy Borowej. Na 
Skutek petycji mieszkańców ulicy Borowej, 

. Magistrat przystąpi do ustawienia na tej uli 
cy kilku lamp elektrycznych. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Wywiady o stanie bezrobotnych, Ko- 

mitet zwalczania bezrobocia przystąpił do 
sprawdzania na miejscu stanu materja'nego 
bezrobotnych, 

Zebrane dane posłużą komitetowi do se- 
Berci bezrobotnych przy  rozdawnictwie 

ów żywnościowych i opału. 

SZKOLNA 
— Opłaty w szkołach średnich, W roku 

bież, opłaty w średnich zakładach nauko- 
wych podwyższono do 220 złotych rocznie. 

O Teresie Neuman wspomina inny 
znów autor, mianowicie x, Jerzy Ża- 
mejć, dziekan świrski, który wydał cie 
kawą książeczkę pod długim tytułem: 
„Jak należy tłumaczyć sen i jego dziw- 
ne objawy. Przyczyny snu i dziwnych 
Zjawisk sennych, Sny, które się spraw- 
dzają. Somnabulizm. Ekstaza, oraz 
dziwne zjawiska, połączone z ekstaza- 
mi Ludwiki Lateau i Teresy Neumann". 

Książka ta, posiadająca niezwykle 
brzydką okładkę, jest bardzo zajmują- 
ca, gdyż w sposób popularny i dość 

ny podaje analizę snu, jako zja- 
wiska fizjologicznego i psychologicz- 
nego j wykazuje, iż sen jest Środkiem 
do mistycznego łączenia się z Bogiem. 

Wielka ilość ciekawych przykładów, 
wziętych z życia, ożywia książkę. 

Tenże autor wydał broszurę o Swi- 
rze, obecnie całkowicie wyczerpaną, 

_ gdyż nakład był bardzo mały. W bro- 
 Szurze tej o samem mieście i jego   

   

    
    
   

   

| dziejów kościoła świrskiego. 

j i | łowa (r. 

_ przeszłości rewelacyj nie znajdziemy, 
„natomiast nowe są dane, dotyczące 

_., Wymienieni pisarze reprezentuja 
dziedziny prawa, archeologii, marjolo- 
li psychologji, historji, — w dziedzi- 

nę Tar wprowadza nas x. Kano- 
e - Ch., kryjący się pod przezroczy- 
gm kryptonimem Charix i znany jako 
 ,Umacz In wek (r. 1929) i Kry 

в); ; 
Właśnie chodzi o wydane w tym-ro- 

R 

  

Z ulg wi opłatach korzystają niezamożni, zaś 
z bezpłatnej nauki korzystają dzieci funk- 
cjonarjuszy państwowych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— lnauguracja „Śród literackich"  od- 

będzie się jutro, w dniu 7 b,m. Wieczór ten 
poświęcony odkryciom 'w Bazylice Wileńskiej 
rozpocznie referat dr W. Charkiewicz, któ- 
ry nakreśli sylwetki historyczne 'monarchów, 
pochowanych w Bazylce. Następnie o prze- 
biegu prac naukowo-badawczych, uwieńczo 
nych znalezieniem szczątków królewskich, 
mówić będzie prof. juljusz Kłos, ilustrując 
referat przezroczami ze zdjęć fotograficznych, 
dokonanych w krypcie królewskiej. 

Początek o godz. 20 m. 30. Wstęp dla 
członków i sympatyków Zwązku oraz wpro 
wadzonych gości, 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie, — 
22-gie posiedzenie naukowe odbędzie się 
we środe, dnia 7 pażdziernika 1931 r., o go- 
dzinie 20, w sałi własnej przy ulicy Zamko- 
wej Nr, 24. 

Porządek dzienny: 
1. Odczytanie protukółu ostatniego posie 

dzenia. 
2. Pokazy chorych i preparatów: a) Doc. 

dr T. Wąsowski: Dwa przypadki wydobycia 
ciał obcych z oskrzeli, b) Dr Malinowski: 
Przypadek nowotworu mózgowego. c) Dr. 
Zarcyn: Przypadki szpitalne. 

3. Prof. Dr Schžling - Siengalėwicz: Od- 
czyn skłaczkowacenai na zimno, a gruczoły 
o wydzielaniu wewnętrznem (wykład). 

— Walne Zgromadzenie Drobnychi Kup- 
ców i Przemysłowców Chirześcijan m, Wil 
na i Województwa Wileńskiego odbyło się 
w dniu 4-go bm. w Wilnie, w lokalu przy 
ul. Bazyljańskiej Nr. 2 przy licznym udziale 
członków Związku. Zagaił Zgromadzenie 
prezes p. Jan Borosewicz. Na przewodniczą- 
cego zaproszono p. Michała Stejgwiłłę. 

Pierwszy zabrał głos prezes Związku p. 
Jan Borosewicz, który szczegółowo zrefero- 
wał działalność zarządu za okres ubiegły. Ze 
złożonego sprawozdania między innemi wi- 
dać, że na skutek inicjatywy przy dużym 
nakładzie pracy zarządu Związku powstała 
w Wilnie pierwsza Spółdzielcza Hurtownia 
Drobnych Kupców Chrześcijan, która nie 

SŁ'0O,W 

tylko dobrze prosperuje, lecz jest regularo- 
rem cen rynkowych, 

Pe wysiuchaniu sprawozdań Zrogmadze- 
nie bez dyskusji wyraziło swe uznanie ustę- 
pującemu zarządowi za owocną pracę. Na- 
stępnie prezes p. Borosewicz przedłożył 
Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia 
preliminarz budżetowy na rok 1931—-1932 
w sumie 2433 zł. 15 gr. z uzasadnieniem po- 
szczególnych w nim pozycji. Jedna z tych 
pozycji przewiduje udzielenie zapomogi -dia 
bezrobotnych w sumie 100 zł. Zgromadzenie 
zatwierdziło pomieniony budżet, 

Przy dokonanych wyborach do zarządu 
zostali wybrani: Borosewicz Jan — Prezes, 
Taraszkiewicz Leonard — w. prezes, Ku- 
chalski Kazimierz — skarbnik, Pieślak Wik- 
tor — sekretarz, Dołgopolenko Piotr, Żyliń- 
ska Adela, kwowicz Kazimierz, Gudałewicz 
Antoni i Wieliczko Aleksander członkowie. 
Snitko Stanisław, Romanowski Wincenty, 
Borowik Donat, Radkiewicz Jan i Dobro- 
wolski Florjan jako zastępcy. 

omisji Rewizyjnej powołano: pp. 
Lemberga Edmunda, Kreknina Włodzmierza 
i Stejgwiłłę Michała ma zastępców ich pp. 
Samorewicza Ksawerego, Rudiza Michała i 
Reutta Leonarda. 

W wolnych wnioskach uchwalono: spo- 
rządzić listę czarną dłużników zalegających, 
którzy uchylają się od uregulowania należ- 
ności wi sklepach z podaniem nazwisk ich 
do powszechnej wiadomości dla uniknięcia 
strat członków Związku. Ostro napiętnowa- 
no tych kupców, którzy sprzedają po cenie 
kosztu nabyte towary «w konsekwencji cze- 
go powstają bankructwa i: niepłacenie zaś 
podatków narażają na straty Skarb Państwa, 
jednocześnie tworząc chaos w handlu. 

— Zarząd stowarzyszenia właścicieli nie- 
ruchomości m. Wilna podaje do wiadomości 
swych członków, że dnia 10 października r. 
b. o godz. 6 wecz. w lokalu T-wa kredyto 
wego m. Wilna, Jagiellońska 14 odbędzie 
się Nadzwyczajne walnee zgromadzenie. 

RÓŻNE 
— Skarbonki P.K.O. Pocztowa Kasa 

Oszczędności, dążąc do spopularyzowania 
idei oszczędności, szczególnie wśród młodzie 
ży, rozpoczęła wydawanie na własność efek- 
townych i trwałych skarbonek. Skarbonki 
można otrzymać w Oddziale P.K.O. w Wil- 
nie w cenie groszy 30 za sztukę. 

— Pokaz gazowy na pl. Katedral- 
nym. W niedzielę, w południe, jako w 
pierwszym dniu „Tygodnia Pols. Czer- 
wonego Krzyża” odbył się na placu Ka 
tedrainym pokaz gazowy. Specjalne 
oddziały wojskowe, w chwili ukazania 
się samolotów  „nieprzyjacielskich“ о- 
toczyły się sztucznemi zasłonami dym- 
nemi, uniemożliwiając przez to  lotni- 
kom orjentację. .,Zatrutym* żołnierzom 
śpieszyły z pomocą drużyny ratownicze 
P.C.K., które wykazały dużą spraw- 
ność. 

— Przemytnictwo cukru do Ło- 
twy. W ubiegłym miesiącu na pograni- 
czu polsko-łotewskiem zatrzymano prze 
szło tysiąc kilogramów cukru polskie- 
go, który drogą okólna wracał nielegal 
nie do Polski. 

Ponadto na pograniczu z Litwą za- 
trzymano w tym samym czasie róż- 
nych towarów na sumę 45 tys. zł. 

TEATR i MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś we wto- 

rek dnia 6 b. m. o godz, 8 wiecz. po cenach 
o 50 proc. niższych—ciesząca się zasłużo- 
nem powodzeniem z udziałem znakomitego 
gościa Juljusza Osterwy w roli niezrówna- 
nego, pełnego uroku Andrzeja, oraz Dunin- 
Rychławskiej w roli kochanei babci pogodna, 
wesoła komedja w 3 aktach „Ładna historja* 
Caiilaveta i Fleursa, która powtórzona bę- 
tizie jeszcze tylko w dn. 7 1 8 b. m, — będą 
to nieodwołalnie już ostatnie występy gościn 
ne znakomitego gościa w tej komedji, to też 
wielbicielki i wielbiciele jego talentu pośpiesz 
cie zobaczyć świetną kreację Andrzeja. 

Od piątku dn. 9 b. m, wchodzą na afisz 
„Szełmostwa Skalpena" — ucieszna komedja 
w 3 aktach Moliera. Moc w niej niezwykłych 
sytuacyj, świetnie bawić będą publiczność. 
Reżyserja spoczywa w doświadczonych rę- 
kach St, Wysockiej. Oprawa sceniczna po- 
mysłu W. Makojnika, Obsadę stanowią pa- 
nie: B. Sławińska, C. Szurszewska, S. Zieliń 
ska, panowie: M. Wyrzykowski, J. Wasilew 
ski, S, Kubinski, M. Bielecki, |. Lubiakowski. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś, we 
wtorek dn. 6 b. m. związkowe przedstawie- 
nie kolejowców. 

W środę, dnia 7 i czwartek 8 „Matrykuła 
33' sztuka w 3 aktach A. Madisa i R. Bou- 
carda, która cieszy się na scenie naszej nie- 
słabnącem pawodzeniem, Na czele śwetnie 
zgranego zespołu dominują kapitałną grą swo 
ja p. M. Wyrzykowski — świetny wywia- 
dowca, p. I. Brenoczy niezrównana kobieta 
szpieg. Są to nieodwołalnie ostatnie dwa 

[ME NADESZŁA w DUŻYM WYBORZE 

G. A.ŻU 
ku w Kaliszu bajki Kryłowa. 

Bajki należą do utworów  poetyc- 
kich, najtrudniejszychł do tłumaczenia. 
Powstaje nawet pytanie, czy bajki wo- 
góle można tłumaczyć, czy nie należy 
raczej przyswajać je w sposób całkiem 
neskrępowany. Doskonała bajka za- 
wsze tętni życiem, a więc oprócz war- 
tości ściśle literackich, zawiera  pier- 
wiastki folkloru i psychiki narodu, któ- 
rego przedstawicielem jest bajkopisarz. 

Niełatwo jest odtworzyć artyzm baj- 
ki, stokroć trudniej — jej ducha naro- 
dowego. Kryłow pod. tym względem 
jest szczególnie wyrazisty; jest to baj- 
kopisarz  rasowo-rosyjski, czerpiący 
pełną garścią z Lafontaine'a, ale nawet 
obce pomysły przepajając rosyjską psy 
chiką i rosyjskim humorem, wskutek 
czego powstają niezwykle ciekawe i 
mistrzowsko wykończone małe arcy- 
dzeła. > 

Niezawodnie, jako Stowianin, jest 
nam Krytow znacznie bližszy od Lafon- 
taine'a, ale znowuż nie natyle bliski, 
iżby się dał tłumaczyć bez komentarzy. 

Weźmy taką bajkę, jak „Diemjano- 
wa ucha*. Charix daje bardza bliski 
oryginału przekład p. t. „Zupa Damja- 
nowa*. Przekład wyjątkowo ładny i 
Ścisły, ale... dezorjentujący treścią baj- 
ki. Któżby się tak objadał zupą? Czy 
Rosjanie tak lubią zuję? — Nie! Bo 
„Ucha“ to nie jest „sup'... Potrzebne 
więc są jakieś komentarze.. 

na czapeczki, kostjumy, swetry, dżempry Ed 
chustki, szale, pończochy, rękawiczki i 
iune, dla robót ręcznych i maszynow. 

CENY HURTOWE M 
Wilno, Niemiecka 26 E 

tel. 5 31 I 7-05. 

    

Benedykt Hertz w tym wypadku po- 
stąpił bardziej zdecydowanie: zamiast 
„Uchyr“ dat „kolduny“, zabarwit „bajkę 
gwarą wileńską i stworzył niezwykle 
miłą i charakterystyczną bajkę — ale 
czy to jest Kryłow?.. Znów — nie. 
PM błędne koło. 

„Charix stara się tłumaczyć jaknaj- 
ściślej, ale bywa, rzecz zdala ć zk 
szony do pewnych dowolności. Tak np. 
„Triszkin kaftan* stał się w przekła- 
dzie „Siermiqągą Bartkową*. 

Możnaby było w wielu wypadkach 
posprzeczać się z tłumaczem, co do 
poszczególnych słów i zwrotów (przy- 
kre „cud-koncert*, „cud-sztuka* w 
„Koncercie“ — nieściśle „groźniejszy 
W_ „Pustelniku i t.p.), ale jedno należy 
stwierdzić, iż Charix bezwzględnie 
przewyższa dotychczasowych  tłuma- 
czy Kryłowa. 

Bajki Charixa odznaczają się ści- 
słością przekładu, niewymuszoną budo- 
wą i dobrą polszczyzną. Ta i owo ule- 
gnie jeszcze zmianie w następnyci е 
daniach, ale całość A Zaca jako 
dzieło o nieprzemijającej wartości. 

Kryłow doczekał się w Polsce do- 
brego tłumacza i zacznie zdobywać 
nowych. czytelników wśród młodzieży 
polskiej, nie znającej języka rosyjskie- 
80. W. Ch. 

SPORT 
OSTATNIE NOWINY SPORTOWE 

'Utartym zwyczajem podajemy ciekawsze 

wyniki zawodów sportowych z terenu całej 
Polski, Jak zawsze rozpoczynamy od piłki 
nożnej jako sportu cieszącego się najwięk- 

szą popularnością, 
W walce o tytuł mistrza Polski, Legja 

stołeczna pokonała najsłabszą drużynę ligo- 
wą Lechję (Lwów) w stosunku 1:0. Wynik 
b. słaby dla Legji. 

Garbarnia — Cracovia 4:2. Najlepszy 
obecnie atak w Polsce Garbarni przechylił 
szalę zwycięstwa. 

Ł.K.S, pokonał Czarnych ze Lwowa 2:1, 
a Wiisła krakowska w tymże stosunku po- 
znańską Wartę, 

W spotkaniu towarzyskiem ligowa War- 
szawianka pokonała rumuńską Makabi 4:1. 

W walkach o wejście do Ligi Ł.T.S.G, 
zdobył mistrzostwo swej grupy uzyskując 
remisowy wynik 2:2 z poznańską Lechją. 

REWANŻ PIERWSZEGO PIUŁKU LEGJO- 
NOW 

  

W mieczu rewanżowym 0 wejście do ligi 
pomiędzy mistrzem Okr. Wil, 1 p.p. Leg. 
a 82 p. p. zdecydowane zwycięstwo od- 

nieśli wilnianie w stosunku 5:1 (0:1). 

Dzęki temu zwycięstwu 1 p. Leg. zdobył 
mistrzostwo swojej grupy i bedzie walczył 
w zawodach międzygrupowych 0 wejście 

„do Ligi. 

CHóD O MISTRZOSTWO. POLSKI 

W niedzieję też odbył się w. Wilnie chód 
o mustrzostwo Polski na dystansie 50 klm. 
Staręło na starcie sześciu zawodników, w 
czem trzech z Wiina. Zwyciężył Powieża 
(Strzelec — Warszawa) w czasie 5 g. 28 m. 

0,5 sek. przed Karczmarczykiem  (Połonia 
W-wa), Grodzkim (AZS, W-wa), Karpo 

wicz, Kohutek (AZS) i Uciechowski (ŽAKS) 
z Wilna zajęli dalsze miejsca. (t) 

LADOUMEGUE POBIŁ REKORD ŚWIATO. 
WY NURMIEGO. 

Na wielkich zawodach !ekkoatletycznych 

słynny francuski rekordzista pobił rekord 

światowy Nurmiego na dystansie 1 mili an- 

gielskiej, osiągając czas 4:09,2 Sek. 
Rekord Nurmiego wynosił 4:10,4 sek. 

PARNIKIa 
udoskonalonego systemu, 

  

DO 
RTOFLI 

bardzo 0sz- 
czędne i praktyczne w użyciu, tudzież 

gniotowniki, płuczki I sor- 

towniki do kartofli poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a. 

Dogodne warunki kupna, 

Żądejcie prospektów. 
GOLARKA EZ ISTAT I VK RT NOK ROA: 

przedstawienia tej nader ciekawej. sztuki, 
W sobotę dn. 10 b, m. premiera świet- 

nej, pełnej niezwykłego humoru komedji w 
3 aktach Ch. Marlowe „Złoty wiek rycer- 
stwa'. Niemożność dostosowania się prze- 
niesionych na raz ludzi współczesnych w cza 
sy-średniowiecza z ich turniejami, obyczaja- 
mi i powstająca stąd moc  przekomicznych 
sytuacyj — bawią widza od początku do 
końca. Reżyserja, oraz oprawa sceniczna H. 
Zelwerowiczówny. Udział biorą p. j, Det- 
kowska, H. Kamińska, W. Stanisławska, D. 
Lubowska, T. Marecka, H. Zelwerowiczow- 
na; p.p.: Ciecierski, j, Budzyński, A. Czap- 
liński, L. Detkowiski, B. Loedl, L. Wołłejko, 
A. Skolimowski. 

— Ostatni nieodwołalnie występ gościn- 
ny znakomitego gościa J. Osterwy przed, je- 
go gościnnemi występami w Krakowie, od- 
będzie się na ogólne żądanie szkół w jego 
niezównanej kreacj; Szczęsnego w „Horsz- 
tyński" ]. Słowackiego, które odbędzie sie 
po cenach uczniowskich w piątek dn, 9 b. 'm. 
o godz, 4 pp. Bilety sprzedawać będzie szko- 
łom specjałna akwizytorka teatralna.' 

— „Połonja* Mickiewicza Nr. 11 codzien- 
nie od 10 wiecz. do 4 rano rewja tańca, śpie- 
wu i humoru, „Dancing“. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Kochanek o północy 

Heljos — Tabu 
Lux — Faust. 

Światowid — Janko muzykant. 
Casino — Trzech djabłów z  Materhorn 
Kino Miejskie — Szalony wyścig i Ludzie 

na Posterunku, 

   

WYPADKI I KRADZIEŻE 
Znaczna kradzież. 

Akselrodowi Izraelowi (M. Pohulanka 
Nr 11) skradziono z jego mieszkania 
garderobę męską i damską, 200 zł. go- 
tówką oraz nakrycie stołowe łącznej 
wartości 1350 zł. 

— Iwanowskieį Elżbiecie (Wincentego 
Nr 6-7) podczas tej chwilowej nieobecności 
w mieszkaniu skradziono różnej biżuterji na 
400 zł, 

— Zagadkowy strzał 
przez okno. W ub. niedzielę, po- 
między godziną 17—18 nieznany spraw 
ca wystrzelił z rewolweru w kierunku 
mieszkania Witolda Kałajtisa (Kalwa- 
ryjska 44). 

Kula rozbiła okno i utkwiła w ścia 
nie, nie czyniąc Kałajtisowi żadnego 
szwanku, 

Powiadomiona o tem policja wszczę 
ła śledztwo. 

[ о—0 
[TRZEBA PŁACIC 

ZA 

PAŹDZIERNIK 
KONTO CZEKOWE w P.KO. 

„SLOWA“ 
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WALERJAN KORWIN-PAWŁOWSKI 
b. Naczelnik Dóbr Państw. w Tyflisie 

Obywatel Ziemi Grodzieńskiej 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zasnął w 

Panu dnia 3 października 1931 r. w wieku lat 84. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Zarzecze 28 m. 1) do Ko- 

ścioła po-Bernardyńskiego odbyło się dnia 5-go b. m. o godz, 19 (7 wieczór). 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dzisiaj dnia 6-go b.m. o godz. 9-ej 

rano, po którem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa, 

o czem zawiadamia stroskana ŻONA Ii RODZINA 

  

Wybuch pocisku armatniego 
JEDNO DZIECKO ZABITE, CZWORO CIĘŻKO RANNYCH 

WILNO. We wsi Biała - Woda, gm. żu- 
kojnie, pow. święciańskiego, w mieszkaniu 
Kazimierza Chmielewskiego wybuchł pocisk 
armatni. 

Podczas eksplozji został zabity  6-letni 

Zenon Soroko, zaś ciężkie rany odnieśli czte 
rej jego równięśnicy. 

Dzieci, nie zdając sobie sprawy z tego 
co robią, rozbijali młotkiem przyniesiony Z 
pola pocisk i to było przyczyną wybuchu. 

Śmiertelny skok umysłowo -chorego 
WILNO, Wczoraj nad ranem z okna klat 

ki schodowej trzypiętrowej kamienicy przy 
ul. Zawalnej 60 spadł na bruk umysłowo-cho 
ry Rubin Kagan. Doznał on pęknięcia czasz- 
ki i w agonii przewieziono 30 do szpitała 
Żydowskiego. 

Kagan został przywieziony do Wiina z 

Wołkowyska w celu ulokowania w szpitalu, 
lecz do czasu załatwienia niezbędnych for- 
malności pozostawał chwilowo pod opieką 
rodziny Kowarskich (Zawalna 60). 

Chory, korzystając z okoliczności, że do- 
mownicy byli pogrążeni we śnie wymkuął 
się na klatkę schodową i wyskoczył oknem 
na ulicę. 

Samobójstwo komunisty w areszcie 
WILNO. W m. Rakowie (pow. mołode- 

czański) popełnił samobójstwo osadzony w 

tamt, areszcie policyjnym Ura Botwinik, lat 

23, mieszkaniec Rakowa. : 

Przed niedawnym czasem Botwinik, zna- 

ny ze swych poglądów komunistycznych, u- 

ciekł do Bolszewji i było wiadomem, że 

wszedł w kontakt z komunistami w Mińsku. 

Nocy enegdajszej na granicy zatrzymano 

młodego Żyda, usiłującego przedostać się do 
Polski. W aresztowanym poznano Botwini- 
ka, więc zwrócono go do policji w Rakowie. 

Gdy Botwinik znalazł się w areszcie, po- 
wiesił się na szelkach umocowanych na pra- 
pecie okna. 

Ż powodu zgonu nie zdołano ustalić, co 
go skłoniło do powrotu do Polski. 

PK TRUST NINTENDO TAN INS i IRAS ТИ КАНЕа АН 

— Dziecko uduszone podczas Snu. 
Szczuczyńska Małka (Archanielska 55) 
po nocy, spedzonej z trojgiem dzieci 
w jednem łóżku, spostrzegła nad ra- 
nem, że pięcioletnia córka jej Ida pod- 
czas snu przygniotła swoją dwumie- 
ieczną siostrzyczkę Sorę tak nięszczę- 

śliwie, że dziecko zmarło. 
— Włamanie do fabryki mebli 

— Nieznani sprawcy włamali się do fabry- 
ki mebli Arona Rabinowicza (Kozia 4) i wy- 
nieśli stamtąd narzędzia stolarskie i kilkana- 
ście krzeseł. 

   

WILNO-TROKI 
— Pożar : 

Wczoraj w Rudominie wybuchł groźny 
pożar, który zniszczył szereg domów. 

Z Wiłna wyjechała na miejsce wy- 
padku straż ogniowa. 

Straty nie są jeszcze obliczone. 

BRASŁAW 
— Nieszczęśliwy wypadek, W maj. Za- 

wierze, gm. słobodzkiej, podczas pracy fw 
sieckarni została uderzona rękojeścią wideł 
w brzuch robotnica Anna Błażewiczowa. 

Doznała ona pęknęcia błony otrzewnej. 

ŚWIĘCIANY 
Umysłowo - chory podpa- 

laczem, W maj, Krykjany, gm. melegjań- 
skiej, umysłowo - chory Franc.  Majdziuk 
podpalił spichrz, Pożar zdołano wczas ugasić. 

Dr. med. W. Legiejko 
powrócił i wznowił przyjęcie 

Wilno, Kasztanowa 5, m. 2. 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 
11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteorologiczny. 
12.15: Tańce z różnych krajów (płyty). 
15.25: „O zaopatrywaniu okien i drzwi” 

— odczyt. z Warszawy 
15.45: Komunikat dla żeglugi z Warszawy 
15.50: Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16.20: „życie wód podziemnych* — od- 

czyt z Warszawy. 
16.45: Utwory Chopina (płyty). 
17.10: „Ostatnia miłość księcia Panie 

Kochanku“ — odczyt z Warszawy /włygłosi 
A. Czartkowski. 

17.35: Koncert symfoniczny z Warszawy 
18.50: Radjowa gazetka rzemieślnicza. 
19.00 „Nieco o Żmujdzi* — odczyt wygł. 

Antoni Dowiat. 
19.25: „Obecny stan organizacji rzemio- 

  

      

    

sta na Wileńszczyźnie" — odczyt wygłosi 
H. Zabielski. 

19.45: Prasowy dziennik radjowy z War- 
szawy. 

2020.00 „Demostenes Francji" — felieton 
z Warszawy wygł, W. Rogowicz. 

20.15: Koncert poświęcony muzyce ży- 
dowskiej z Warszawy. 

21.55: Skrzynka techniczna z Warszawy. 
5: Recital wioloncze'owy Arnolda 

Fóldesy'ego z Warszawy. 
23.10: Koncert symfonczny (płyty). 

Giełda Warszawska 
z dnia 5 października 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,91 — 8,03 — 8,80, 
Belgja 124,80 — 125,11 — 124,49. 
Gdańsk — 173.85 — 174,28 — 173,42. 
Holandia 359,50 — 360,40 — 358,60. 
Londyn 34,00 — 33,90 — 33,99 — 33,01. 
Nowy York 8,925 — 8,945 — 8,905. 

  

LIST DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze, 
Mam zaszczyt prosić Pana Redaktora 0 

umieszczenie w Jego poczytnem piśmie w cd 

powiedzi na przypisek. Redakcji do artykułu 

p. Witolda Kajruksztisa, zamieszczonym w 

„Słowie* z dn, 3 października r. b. następu- 

jące moje oświadczenie: 

W związku z wystawionym przezemnie 
na wystawie Niezależnych projektu pomnika 

W. X, Witolda, ja dotychczas żadnego we- 
zwania przed Sąd Obywatelsk lub  jakiko!- 

w Rudominie. — wiek inny od p. Prof. Ludomira Śleńdzińskie- 
go nie otrzymałem wcale, natomiast w od- 

powiedz: na protokuł pp. Narembskiego, B. 
Balzukiewicza, S. Lorentza, F. Ruszczyca, 

Borowskiego i p. Kwiatkowskiego, doręczony 

mi przez Zarząd Wil. T-wa Art. Plastyków 

dn. 26 września r. b. ja przesłałem żądanie 

Sądu obywatelskiego. Żądanie to zostało 

doręczone dn. 28 września, Od tego dnia, 

pomimo, że sprawa jest bardzo ciekawa i nie 

zwykła — dotychczas odpowiedzi nie otrzy- | 
małem. 

Łączę wyrazy wysokiego poważania 
Rafał Jachimowicz. 

  

    

  

  

Tęcza — nr 30 — „600-letnia rocznica” 
(kiedyż wreszcie nauczymy się mówić po- 
prawnie?) — bitwy pod Płowcami znalazła 
Swie odźwierciadlenie w dwóch artykułach: 
prof. Z. Wojciechowskiego — „Polska i 
Niemcy" oraz Wt, Drobnego — „jak dziś 
wyglądają Płowce?*. „Bardzo ciekawe ilu- 
stracje uzupełniają te artykuły. Red. |. Z.. 
kończy swą podróż „Autem przez Polskę", 
Do Samarkandy prowadzi nas dr. F. ]. Mi- 
chał Pawlikowski daje,Turniej poetycki”, 
nowelę, zręcznie archaizowaną, Tajemnica fil 
mu, sprawy teatru, powieści, rozrywki... 

Wiadomości Literackie Nr. 30. Pamieci | 
przedwcześnie zgasłego utalentowanego pce 
ty, Jerzego Lieberta, poświęcają swe artyku- 
ły Iwiaszkiemicz, Kołoniecki, . Napierski, 
Bliith, 

Całą stronę zajmują niedrukowane „two 
ry Ś. p. Lieberta. Na str. 5 inne pośmiertne 
refleksje z powodu zgonu |. Mortkowicza. 
Boy-Żeleński mówi o „Tajemnicy Pasca- 
Ja". W dziale recenzyj spotykamy takie zda 
nie: „Literat, jako każdy artysta, jest zawo 
dem najtrudniejszym do zorganizowania”, 
Artysta jest człowiekiem a nie zawodem! 

      

  

LAS SKĄZKI. | 
Bėla Kosanyi. Polonais et Hongrois, Pa- 

ryż, 1930, str. 28. | 
„ Nakładem Komitetu Organizacyjnego 
Sekcji Węgierskiej wystawy „Palka w 1830 
— 1920 — 1930“, urządzonej w Paryżu, w 
r „1930 — została wydana niewielka, lecz 
ładna broszurka. й 

„Autorem jest Kossanyi, dyrektor węgier- 
skich archiwów narodowych, dobry znawca 
dziejów Węgier i stosunków: polsko-węgier 

= ich, 
W. krótkim zarysie historycznym dał au- 

tor obraz tych stosunków, podkreślając nie 
tylko wielką zbieżność interesów  polsko- 
węgierskich, ale i konieczność trwałej przy- Nowy York kabel 8.029 — 8,949 — 8,909. jążni, noszącej cechy braterstwa. Paryż 3v,17 — 35,26 — 35,08. 

Praga 26.42 — 26,48 — 26,36, ; 
Szwajcarja 174,60 — 175,03 — 174,17. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
‚ 3 proc. pożyczka budowlana 29; 4 proc. 
inwestycyjna 71,50; Ta sama seryjna 74 — 
75 — 74. 5 proc. konwersyjna 42,50; 7 proc. 
stabilizacyjna 51 — 53,25 — 52,50; 10 proc. 
ko!ejowa 99,75; 8 proc. L. Z. BGK i BR, 
obligacje BGK 94; Te same 7 proc. 83,25; 
8 proc, obligacje ?. B. kom. III em. 93; 7 
proc. L, Z. ziemskie dolarowe 50,25; 4 i pół 

skie 40—41; 8 proc. warszawskie 

  

   

  

mia 58; 10 proc. Siedlec 59; 4 ż : 
obligacje Warszawy 1926 r. W em. "40. a 

AKCIE:- 
B. Polski 111, 

8 57 — 5850 — 57,50; 8 proc. Łodzi 57 — 
Ė a E 56,50; 8 proc. Piotrkowa 51; 10 proc. Rado- 

Broszurkę zdobią portrety wodzów armji 
PSSE z r. 1848 — Węgrów i Pola- 
ów. 

Qflary 
. Bezimiennie na odbudowę kościoła Try- 

nitarskiego: 
Obrączka złota próba 3, wagi 4,20 grama 1 
MS R 

edal Carski koronacyjn. 
Pėlrublėwki Ses 
Marka niemiecka 

15 kopiejkówek sztuk 
10-cio kopiejkówek 
25 penni 
Lira z kamuszkiem 

Szczerbińska Franciszka na odbudowę ko- 
ścioła Trynitarskiego składa złotą obrączkę. 

Mi
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i
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Embarras de richesse 
(AKTUALJA BARĄNOWICKIE) 

Niedziela 4 października była dniem 
— jakby to powiedzieć? — wyjątko- 
wo brzemiennym w wydarzenia i uroz- 
maicenia życia baranowickiego. Roz- 
maitości zaczęły się właściwie już w 
sobotę balem Rodziny Policyjnej, skoń 
czą się w poniedziałek raidem kawale- 
ryjskim i balem Białego Krzyża. Na te 
ciężkie czasy niedziela pełna wrażeń, 
ujęta w dwa bale — to wielki wysiłek 
energji, to krótkie spięcie nerwów pro- 
winojonalnych ludzi, Chodzili oni, rzec 
można, całkiem zdurniawszy. Gdzie tu 
pójść? Na to się pogapić? Tu poświę- 
cenie nowej cerkwi, napływ wiernych 
z całego powiatu, że zda się mury świą 
tyni pękają; tam Biały Krzyż rozpoczy- 
na swój tydzień; w Apollo poranek 
muzyczny i przemówienie p. Bojarskiej 
jako intermezzo; śląskie lotniczki, któ- 
re w sobotę miały wyminąć Baranowi- 
cze, telefonują z Brześcia, żeby prze- 
cie szykować benzynę, odrzuconą jed- 
nak z wdziękiem w ostatniej chwili, 
jako zbyt ciężką; nauczycielstwo szkół 
powszechnych obraduje — nad czem? 
pewnie nad redukcją; na boisku Ma- 
kabi kadryl (dlaczego to się tak nazy- 
wa?) ułanów 26 p. i match Makabi z 
siedem-osiem. Siedem-osiem-pe-pe, we 
dług tutejszej nomenklatury, znaczy: 
78 pułk piechoty. Brzmi to wprawdzie 
dość telefonicznie, ale zrozumieć moż- 
na. Nakoriec: Centralna przeładowana, 
panna Marysia wciąż parzy czarną, 
maładzioż emocjonuje się na Damie Ww 
szkarłacie w Apollo, a wiekszość mie- 
szkańców kończy uroczyście ostatnie 
święto Kuczek. Jak na jedną niedzie- 
lę — niema co narzekać. 

A teraz zgrubsza po kolei. Lotnicz- 
ki jednak przyleciały. O godzinie jede- 
nastej z minutami. Prowadził je wpraw 
dzie wojskowy samolot Ł2 z Iwowskie- 
go 6 putku lotniczęgo, ale to w niczem 
nie umniejsza zasługi czterech  dziel- 
nych pań. Samolot wojskowy wskazy- 
wał tylko trochę drogę, zresztą cztery 
panie w dwóch zgrabnych awionetkach 
leciały sanie. A leciały całkiem ładnie, 
lądowały bez zarzutu, startowały tak, 
że poznański pilot Jurek wobec nich —— 
to skończony partacz. Trzeba przytem 
zważyć, że te kobiety nie zlękły się 
wcale gwałtownego wiatru | deszczu. 
Z tego względu Aeroklub Krakowski, 
którego od udziału w raidzie awione- 
tek pewstrzymały „warunki atmoste- 
ryczne*, zblamował się ostatecznie. 
Nazwiska odważnych lotniczek musimy 
zapamiętać. Są ta panie: Sikorzanka, 
Olszewska, Lierówna i Wardasówna, 
jak dotychczas, jedne z nielicznych pi- 
lotek polskich. Na szczególne wyróż- 
nienie zasługuje p. Marja Lierówna z 
Mysłowic. Dowodem tego był tłum pa- 
nów, który ją z generalicją na czele 
otoczył, takie bowiem białe zęby i taka 
różowa cera są zjawiskiem równie wy- 
jątkowem, jak i cztery naraz latające 
kobiety. Było więc co oglądać, i trzeba 
stwierdzić, że ludność wypełniła swój 
obowiązek: niepowiadomiona o lądowa 
niu, zbiegła się jednak tłumnie i widać 
było, że nietylko się gapi, ale całkiem 
szczerze ten moment przeżywa. 

Z lotniska trzeba się było udać na 
poranek :nuzyczny, urząs:zony przez 
Biały Krzyż. Grała orkiestra smyczko- 
wa siedem-osiem. W Baranowiczach 
mało mamy muzyki. To znaczy jest kil 
ka orkiestr, ale dętych i słyszy się je 
na ulicy. W restauracji Jankowskiego 
odchodzą najczęściej szlagiery. Poza- 
tem najbardziej rozpowszechnionym 
instrumentem jest patefon. To też kon- 
cert orkiestry smyczkowej jest saty- 
siakcją, aczkolwiek ja osebiściz wo- 
lałbym, aby p. kapelmistrz siedem- 
osiem zorganizował jaki kwartet i dał 
nam trochę muzyki kameralnej. Może 
to z pewnością uczynić, bo muzykan- 
tów ma zdolnych i dobrze wyszkoio- 
nych. 

W przerwie koncertu, jak się rze- 
koł, było przemówienie p. Bojarskiej, 
instruktorki oświatowej. Wygłoszone 
zostało zgrabnie i ze swadą. Znač 
dłuższy training. Zdezorjentował mię 
tylko tytuł. Programy zapowiadały od- 
czyt o znaczeniu i roli Białego Krzyża. 

  

Tymczasem ceniona prelegentka mówi- 
ła obszernie o swej działalności oświa 
towej, którą rozpoczęła anno Domini 
1914, a potem o sposobach podejścia 
do żołnierzyków i zdobycia ich serc. 
Jednym z tych sposohów jes: przede- 
wszystkiem optytiizm. Wściekły opty- 
mizm. Tylko optymista może się czuć 
dobrze w koszarach, tylko optymizmem 
zdobywa się miłość żołnierza. Nie od- 
bierając wiary prelegentce, myślę, że 
w programie poranku musiała zajść po 
myłka. Ale to są sprawy podrzędne. 
Najważniejsze jest to, że kasa Buaie- 
go Krzyża została zasilona. 

Pa koncercie poszliśmy na piac 
Makabi. Niż bardzo 1czumiałem, co to 
znaczy kair.l ułanów. Na wszelki wy- 
padek zajrzałe r do słownika wyrazów 
obcych. Stato tam. 1) tanice, 2) 10- 
dzaj tkaniev jedwabnej, 3) po: twni 
gatunek salczsouu. Trudno z tego wy- 
bierać. Czyvuny więc cierpliwie. |a- 
koż przekonałeu się To był istctrie ta 

niec. Ale jaki! Dwie ósemki konnych 
podoficerów,  przenasanych każda in- 

szarfami, z iancami w rękach, ra- 

zem szesnastu dorodnych chłopów, na 
szesnastu piżknych i dobranych kc- 
niach, wyczyniało w takt muzyki га- 
chwycające taneczne ewolucje. Konie 
chodziły kopyto w «opyto, zmienia- 
jąc w różnych momentach chód, aż 
wreszcie piękne widowisko zakończy- 
ło się świetnym galopem wzdłuż boi- 
ska, galopem z ostrym zakrętem na 
rozmokłym gruncie. Ale zakręt ósemka 
mi wzięty został fenomenalnie: ani je- 
den koń nie wysunął się choćby, o 
nozdrza. Rotmistrz Bargiel, który zda- 
la podawał jeźdźcom prawie niedo- 
strzegalne znaki, zechce przyjąć naj- 
szczersze gratulacje. Był to widok pięk 
ny i orzeźwiający. Widzów wzięło to 
naprawdę, 

Kopanie piłki, które potem nastapi- 
ło, przerywały wciąż gwizdki sędziego 
i okrzyki: Kalosz! Musiało więc coś 
być w nieporządku. A że Makabi po- 
dobno jest wściekle tiempieramientna, 
a siedem-osiem swego nie daruje, mo- 
gło dojść do awantury. Po którymś tam 
gwizdku wolałem opuścić swe miejsce 
za drutem i, człapiąc po błocie, wydo- 
stać się na ul. Szosową. Dlatego też 
muszę na końcu dać upust irytacji. Ta 
ki znany klub, takie boisko, a dostęp 
do niego przez brudne podwórko w 
bagnie po kostki. Psiakrew, wyłamać 
kilka desek z płotu i rzucić wpoprzek, 
lub wyrwać magistratowi kilka kamie 
ni z Szosowej. 

Nie poznają kto, bo ciemno. R. 

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 

ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 
CZEKA! 

ROEZWSTPOROSTRCZZIE. PRZ CZYP PORZ WZZWCZE, 

  

OBWIESZCZENTE 

Komornik, Sądu Grodzkiego w Wilnie 
3-go rewiru Wacław Leśniewski, zam, 
Wilnie, przy ul, 3-go Maja 13, na zasadzie 
art. 1030 U.P.C. oświadcza, iż w dniu 7 paž 
dziernika 1931 r. o godz.10-ej rano w WII- 
nie przy ul, Popławskiej 30, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 
chomego, należącego do firmy  „Latopo!“, 
składającego się ź różnych rzeczy, oszaco- 
wanych na sumę 1695 zł, na zaspakojenie 
pretensji Dawida Szapiro w sumie 2000 zł. 
z procentami i kosztami. 

Li AN ИН" 

» 

SŁ O 

  

Oświadczenie 
Podaję do wiadomości, że 'moja spra- 

wa honorowa: z zastępcami p. Mikołaja De- 
nisowa zostaje przekazana Sądowi Нопо- 
rowemu, celem roztrzygnięcia następują 
cych pytań: 1) czy odmowa dania saty- 
stakcji przez p. Witolda Stelmasiewicza p. 
Mikołajowi Denisowi była uzasadniona ze 
względu na treść art, 92 K. H. Boziewicza, 
2) czy wobec tego p.p. Juszkiewicz i Kalk- 
sztejn mieli dostateczną podstawę do spi- 
sania protokułu jednostronnego, 3) czy 
wyzwanie przez p. W. Stelmasiewicza Pa- 
nów Juszkiewicza i Kalksztejna, nastąpiło 

wie właściwym terminie. 2 
Witold Stelmasiewicz. 

wo 

    

  

WINA KRAJOWE 
Stare — leżałe — mocne 

poleca Wytwórnia 

M. domołowski 
Wilno, Kazimierzowski 9. 

Żądać wszędzie. 
  

  

Pierwszorzędny 

zakład krawiecki 

L. KULIKOWSKI 
Wilno, nl. Wielka 13, przyjmuje zamó- 
wienia na raboty damskie, męskie i 
uczniowskie oraz futra. Wykonanie so- 

lidne. Ceny dostępne. 

LAR Uni EISS 
KRAWIEC DAMSKI 

S. WIŚNIEWSKI 
ul. Królewska 3. 

Przyjmuje zamówienie fantazyjne an- 
gielskie, oraz futra, przeróbki wcho- 

dzące w zakres kuśnierstwa, 
Ceny dostępne. 

Min A AEC 

LEKARZE BILOKALE 

Dr. Kenigsberg — — - 
choroby skórze, wene. $ Mieszkania 
тусзпе 1 moczopłelowe z 2 pokoi, 3 pokoi i 4 
Mickiewicza 4, pokoi ze wszelkiemi 

tel, 10-90. wygodami nowoczesne- 
Od 9—12 i 4-8 mi, wanną na miejsca 

ASS „do wynajęcia. Wilno, 
ul. Słowackiego 17. 

Mieszkanie 
przeprowadziła się ul. W'a7 Z całodziennem 
Zamkowa 3 m. 3. Ga-Sttem utrzymaniem, 

binet kosmetyczny, u- 75 złotych miesięcznie, 
suwa zmarszczki, piegi, Wilno, ul. Słowiańska 
wągry, łupież, brodaw- 2, m. 10. 

ki, kurzajki, wypadanie CZW. 
włosów. Do wynajęcia 

suche i jasne mieszka- 

KOSMETYK: i 

      
  

  

"AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

  

nie 5-cio pokojowe z 
kuchnią, łazienkąi wy- 
godam:, Wilno, ul. Wil+ 

m — e komierska 543, 

GABINET 

  

Racjonalnej Pokój ao 
kosmetyk j umeblowany do wyna- 

leczniczej "ze sn, 
Mickiewicza 314 1 © m 7 

konserw, DWA pokoje 
Urode:: dosko- Słoneczne z łazienką, 
nali, odświeża usuwa balkonem do wynajęcia, 
jej škazy i braki. Masaż Wilno, Montwiłłowska 
twarzy i ciała (panie). 14, m. 1 4—6. 
Sztuczne opalanie cery. 508 
Wypadanie włosów i2 lub 1 pokój 
łupież. Najnowsze zdo- go wynajęcia. Wilno, 

bycze kosmetyki racjo- Mickiewicza 62, m. 8 
nalnej sd 

Z IA DO WYNAJĘCIA 

SB 2 pokoje z używal- 
swa R kuchni. wa 

yć pojedyńczo, Wilno 
asaże rzy: [Dąbrowskiego 10—6. 

ręczne, wibracyjne i pla» 

styczne. Epilacje. 

      

POKOJE 
  

abinet ° В 

Kosmetyki (e di ze wszelkiemi wygo- 

Leczniczej dami do wynajęcia. 
Wilno, Oliarna 4, m, 

J. Hryniewiczowej. ^ 

ul, WIELKA JG 18 m9. 
Przyj.w g. 10-1i 4-7 

W. Z. Р. № 26. 
PORE ZE NPC ZPEC EYE 

Lekcje 
gry fortepianowe] pianina I fortepiany 
naucz.z dypl. konserw,nowe i używane ns 
moskiewskiego. Wilno, raty i do wynajęcia 
ul. Mostowa d. 3-a m Kijowska 4—10 
28, od 9—10 i od 6—8 H. Abelow 

  

   

CYTATY Z GŁOSÓW PRASY: 
..cały ten przeraźliwy nonsens ustroju 

sowieckiego, stwarzający terorem, niewoł- 

nictwiem i dumpingiem fikcję uprzemysło- 

wienia Rosji opisany jest przez r. St, Mac- 
kiewicza w sposób mistrzowski, prześciga- 

jacy wyrazistością i jasnością wszystko, co 
kiedykolwiek o Sowietach zostało napisane, 

Adam Romer Dzień Polski 

  

„lstotna wartość książki p. Stanisława 

Mackiewicza zawiera się w szczególnej wra- 

żliwości na objawy konkretne, które autor 
chwyta w: ich bezpośredniem ujęciu i nie 
rozprasza w doktrynerskich formułach, 

Tadeusz Grużewski 

Express Poranny. 

  

„„Można nie podzielać zapatrywań p. Mac- 

kięwicza, lecz każdy musi przyznać, że zna 

on do głębi Rosję i jest obdarzony darem 
obserwacji bardzo trafnej. 

L'Echo de Varsovie. 

  

„Spostrzeżenie o płynności i nieustającej 

zmienności warunków życia społecznego i 

WARSZAWA, SENATORSKA 22 

STANISŁAWA MACKIEWICZA 

8080600068060900000090000000956000963000090 

KSIĘGARNIA FERDYNANDA HOESICKA 

POLECA KSIĘGARZOM, CZYTELNIOM i CZYTELNIKOM KSIĄŻKĘ 

„MYŚL w OBCĘGACH" 
LISTY Z PODRÓŻY PO ROSJI SOWIECKIEJ 

  

indywidualnego jest bodaj najcenniejszą zdo- 

byczą książki p, Mackiewicza. 
A. Ch. Kurjer Polski 
  

„IUmysłowość p. Mackiewicza żywa, czuj- 

na, bystra. elektryczna... ..Czyta się też te 

wspomnienia jednym tchem, a każda nowa 

stronica przynosi nowe zaciekawienie. 

Adam Grzymała Siedlecki 

Kurjer Warszawski. 

  

..Ta otwartość wyróżnia korzystnie jego 
książkę z potopu wydawnictw, pisanych w 

stylu „liberalnym, z obłudnem  pochlipy- 
waniem i obsmarkiwaniem się, Wileński mo- 
narchista nie ukrywa swojej bezwzględnej- 

wrogości, nie ukrywa, że chodziło mu prze- 

dewszystkiem o zbadanie zdolności obron- 

nej społeczeństwa Z,S.S.R. 

Miesięcznik Literacki (komunistyczny ) 

..Książka iskrzy się wprost bystremi spo- 
strzeżeniami i uderzającemi ujęciami (wi dzie- 
dzinie obyczajowo-społecznej przedewszyst- 
kiem. 

Stanisław Stroński 
Poionja (Katowice) 

Literatura antybołszęwicka, to szereg wy- 
zwisk i banalnych twierdzeń 0 wyuzdaniu 
płciowem, a wyzysku robotników przez ko- 
misarzy i t. d. Od tego szablonu odstępuje 
praca Stanisława Mackiewicza, 

Trudno jednak w literaturze ostatnich 

czasów o bolszewizmie rosyjskim znaleźć tak 

twardych i dobitnych sądów o Rosji bołsze- 
wiekiej, jak w książce St. Mackiewicza. 

Władysław Studnicki Słowo 

  

Panie Mackiewicz! Należy pamiętać, že 
takich pierwszych spotkanych komsomolców 

i komsomołek mamy w Związku cztery mi- 
Ijony, a w czasie najbliższym będziemy ich 

"mieli pięć miljonów. 
Zwiazda (komunistyczna. Mińsk Lit) 

  

...p. Mackiewicz dał nam do zrozumienią 

że jest przedewszystkiem artystą — artystą, 

dła którego momentem decydującym jest je- 
go własny temperament i cechującą każde- 

go artystę niezaspokojona ciekawość! 
Irena Zdanowiczowa 

Życie Nowogródzkie, 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5 

Od wtorku 6 października b. r. Początek seansów od godz. 4, 6 8 i 10 wiecz. Wielki dramat sensacyjny 
głównej: Słynny król sen- 

„$LĄBEĄ PRZESTĘPCY dy A Eddie Polo. 

Nad program: Wujaszek z Psiej Wólk! Wesoła komedja w 3 aktach i Wstawiony pasażer. 

Koncertowa orkiestra pod batutą P. M. Salnickiego. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. 
Kasa czynna od godz. 3.30 do 10 w. 

  

Dźwiękowe Kino Dziś! Wielki film dźwiękowy, który zdobył wszystkie ekrany Świata. Reżys. nieśmiertelnego W. Murnau 

  

  

56 W krainie wiecznej wiosny. Film piękna pośród nagich ludzi. Nad program: Wspom- 

„HEL 105 т A B EB nienia Wileńskiej Produkcji i Tygodnik Paramountu. Na 1-szy seans ceny zniżone od 

ul. Wileńska 23. 60 gr. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w sob. i niedz. o godz. 2 ej pp. 
Tel. 926. Wkrótce: przeboje wszechświatowe: X-27 (Szpieg) z Marleną Dietrich i „Hadży Murat" z Iwanem Mozżuchinem 

KINO Dziś! Humor! Zachwyi! Furore! Budzi przebój dźwiękowy 

HOLLYWOOD „MKOCHAREK © PÓŁNOCY 
Mickiewicza 22 w-g powieści F. Watkins, W rol. gł. bohat, filmów „Parada Miłości* i „Król Żebraków* Jeanette Mac Donald 

tel. 15-28 I Reglnald Denny. Nad program: Tygodnik dźwiękowy Foxa. Początek o g. 4, 6, 8i 10.20, w dnie šwiąt. o g. 2-     
  

osżwiqKowe KIEO 

C6/INS 
WIELKA 47. tel. 18-41 

    

Buchalter 
biiansista 

z długoletnią 
dzielną 

j POSADY j 

Poszukuję 
pracy domowej, mogę 
prowadzić gospodarst- 

KRÓL ŻEBRAKÓW 
„Metropolitain“ w N. Yorku Jeannėtte Mac Donald. 

ką wartość artystyczną dla młodzieży, dozwolone, 

« i rysunkowy dodatek dźwiękowy Fiejszera. Następny program „Syn blałych 

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

względu na wyso 
dźwiękowy „Foxa 
gór”. 

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI |Ą. 

SPRZEDAŻ WYNAJĘCIE 

K DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

Samo- oprocentowanie, 
praktyką W rówka twoja jest zabe- 

dziedzinie ; księgowości zpieczona złotem, sre- 
przemysłowej, banko= brem i drogiemi kamie- 
wej i handlowej; obez= niami.Wil. Tow. Handl. 

Dziś ostatni dzień! Wielka epopea filmowa! Muzyka R. Dzimsa. 

Śpiew— Chór: 
cze kobiet 

| Odmiany wybrane 
łącznie doboru han 

Przy większych zak 

   

wileński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 

drzewka i krzewy owocowe 

pornych na mrozy podkładkach. CENr NISKIE. 

Sprzedaż pod kontrolą Inspektora Ogrodnictwa Wil. Tow. Ogr, 

— Tańce. W rol. gł. Król śpjewaków božysz= 
Denis King i najsłyn. Śpiewaczka opery 

Cały film w kolorach naturalnych. Ze 
Nad program: Dodatek 

        
      
    
        

poleca wyborowe 

ze szkółek Woj. Wileńskiego i innych wy- 
dlowego Ziemi Wileńskiej, b. trwałych od- 

upach i spółdzielniom kredyt dwuletni. 

i Kółek Rolniczych, 

WYPOCIN OBEPŃ PASTATAS STR VSS EEE SGIAIST ITT UA "TT TTP 

Oszczędności 1000, 2000, 2560, I 5000 
swoje złote i dolary dolarów des 
mlokūj na mó natychmiast pod Za- 

staw hip.-nieruchomoś- 
ci miejskich. Wiado 
mość Biuro Grabow- 
skiego. Wilno, ul. Gar- 

  

Šo r nany z nowoczesnym Zastawowe (LOM- barska 1. ` 

uchnię, mam reko- systemem | przebitko- BĄRD) Plac Kaiedralny РОЫ 8 
mendacje, Wilno, Pit- Rik posiada poważne am 12 Wydaje Do sprzedania 

referencje; 
stałej lub godzinowej 
pracy. Wilno, ul. Stara 
24, m. 2-b. 

  

sudskiego 11—4. 

majątków 
P la ny ziemskich, 
parcelację oraz wszelkie 
prace miernicze wyko- 
nuje mierniczy przy- 

i sięg: 
Włodzimierz ZEJTC 
Baranowicze, Sadowa 
11 telefon 222. 

  

zgłoszenia proszą w re 

Mimónistrację domów 
w Wilnie przyjmę o dobrym stanie do sprze- 

dakcji „Stowa“ dla A.Z. 

poszukuje pożyczki pod zastaw: tanio 10.000 kig. czyli 
złota, srebra, brylan- wagon antonówek, do- 
tów, futer, i t. p. —8 wiedzieć się u Jozeta 

Downarowicza, m. Mej- 

Chomąta т szagola, pow. wil.-trocki 

krakowskie dwie pary "7771771111 

ae Ro Spoze. EIBKIIOIUK OÓKOTZACZ 
dania. Wilno, ul. Zyg- do sprzedania. Wilno, 
muntowska 20, m. 2. Zamkowa 3, m. 3. 

MAJĄTKISADszsr:: pewny i ren- 
ziemskie, fo 1 жаг k i,towny wkład gospodar- 
działki, młyny wodne, Ski. DRZEWEK z peł- 
poleca na najdogod- 14 SWaraucją dostarcza 
niejszych warunkach W cenie w stosunku do 
spłaty i po niskich ce- ich jakości bardzo nis= 
nach Biuro St. Gra. kiej Zakład Sadowni» 
bowskiego Garbarska 1, czy „Glinka* (własność 
Sz 2 " Krakowskiego  Towa- 

rzystwa Ogrodniczego) 
D2 SPRZEDANIA w Prądniku Czerwo- 

0 M Y nym p. Kraków. 
tel. 170 33. 

w różnych cenach od 
6000 zł, we wszyst- 
kich dzielnicach miasta. Zgubiono 
Place pod budowy naindex Nr. 5034, wyda- 
Zwierzyńcu, Antokolu ny przez U. S. B. na 
i t. d. poleca Biuroimię Mieczysława Jeś- 

St. Grabowskiego. mans. Uważać za nie- 
Wilno, Garbarska 1. ważny. 

    

SYDNEY REILLY. 

„W kraju tajemnic i zbrodni 
Pociąg stał dziesięć minut. Z gazet 

kupionych w kiosku, dowiedziałem się, 
co się działo w Moskwie. Nowiny nie 
były pocieszające. Bolszewicy oznaj- 
miali, že „Czeka“ odkryła wielki spi- 
sek, organizowany przez misje koali- 
cyjne. Do odkrycia tego dopomógł w 
znacznej mierze Francuz R. Marchand. 
Pisano, że dowiedziono już Locartowi 
udziału w organizacji. Fride i jego sio- 
stra byli w spisie aresztowanych, ar- 
tystka G. również. Berzin wystąpił Z 
sensacyjnemi rewelacjami. 

Gra nasza została przegrana. Zgod 
nie z umową naszą z G. powinienem 
był wracać do Piotrogrodu. Ale zbyt 
wielka odpowiedzialność zaciążyła na 
mnie! Przeze mnie niewinni zupełnie 
ludzie stanęli wobec  niebezpieczeń- 
stwa śmierci. Anglicy zostali wymo- 
dowani, lub uwięzieni, moi rosyjscy 
agenci pozostali bez pomocy i kierow- 
nictwa. Wszystko zapadło się, wszy- 
stko ogarnął straszny zamęt. Nie dba- 
łem już o życie, pozostała mi tylko u- 
mrzeć, jak Kromy, na posterunku! 

Zdecydowałem się więc na dalszą 
podróż do Moskwy. Ale w pociągu 
przy sprawdzaniu dokumentów zosta- 
nę aresztowany. Komisarz i jego šwi- 
ta, sprawdzający dokumenty, byli już 
o kilka kroków ode mnie. Nie było 

Wydawca Bianisław Mackiewicz. 

  

chwili do stracenia. Podszedłem do 
pociągu i w odpowiednim momencie 
wślizgnąłem się pod wagon. Wiele o0- 
sób widziało mój manewr, ale któżby 
to zwracał uwagę na człowieka, od- 
bywającego podróż na osiach wagono- 
wych? W tych czasach było to stale 
praktykowane. 

Rzeczywiście, znalazłszy się pod 
wagonem, zobaczyłem, że wszystkie 
miejsca na osiach były zajęte. Popełz- 
łem pod wagonem ku tyłowi pociągu, 
dopóki nie zauważyłem koło pociągu 
grzywy drzew, wśród których można 
było się schować. Wyjrzałem na pezon 
z pod kół. Komisarz krzyczał na jakie- 
goś obdartusa, który padł przed nim 
na kolana: „czekista* wymachiwał nad 
nim groźnie karabinem. 

Wyskoczyłem z pod wagonu, do- 
biegłem do drzew i upadłem na zie- 
mię między krzakami. 

Pociąg ruszył za chwilę. Nikt mnie 
nie zauważył. 

Nie tracąc czasu, poszedłem do 
Klina i nająłem furmankę do najbliż- 
szej wioski na drodze do Moskwy. 

, Wyjechałem 0 wpół do  dzie- 
siątej rano z Klina i, zmieniając konie, 
dobrnąłem nacą do Moskwy. Noc by- 
ła, naszczęście, bardzo ciemna. Opłaci 
łem sowicie mego woźnicę, nie doje- 

żdżając do miasta, i pieszo wszedłem 
do jaskini morderców. ' 

Ulice były ciche i puste. Nie wi- 
działem, gdzie mam iść. Mieszkanie 
przy Szeremetjewskim zaułku było roz 
gromione, inne moje konspiracyjne 
gniazda również zapewne. Zmęczony 
długą podróżą na niewygodnym wóz- 
ku, z trudnością szedłem, 

Oddałbym wiele, by móc się poło- 
żyć i odpocząć. Nie miałem odwagi 
iść do przyjaciół — Anglików. Wszy- 
scy byli pewnie już aresztowani, albo 
śledzeni przez „czekistow“. 

W końcu postanowiłem zwrócić się 
o pomoc do pewnego Rosjanina, któ- 
rego adres i nazwisko znałem, ale któ 
rego nigdy nie widziałem. Był ta ofi- 
cer z armji Judenicza, ale pozatem u- 
działu w walce z bolszewikami nie 
brał i teraz mógł być względnie spo- 
kojny. Dagmara była jego daleką krew 
ną i zawsze mówiła o nim z uznaniem. 

Cicho stapałem po brudnych scho- 
dach i zapukałem do drzwi. W Rosii 
wszyscy špią czujnie. Nie minęło pół 
minuty, jak za drzwiami rozległy się 
kroki, drzwi się uchyliły i niespokoj- 
ny głos kobiecy zapytał: 

— Kto tam? 
— Przyjaciel Dagmary, — odpo- 

wiedziałem szeptem. 
— Nie znamy żadnej Dagmary, — 

odpowiedziała szybko. * 
Niepokój, brzmiący w jej głosie 

uspokoił mnie. 

    

— Nie, pani ją zna! — powiedzia- 

łem, — proszę się nie bać. Jestem ofi- 

cerem, uciekam przed „czekistami“. 

Muszę się schować.! Niech mnie pani 

wpuści. 
Zgrzytnął łańcuszek i drzwi uchy- 

liły się tyle tylko, by człowiek mógł 
się przecisnąć, Wślizgnąłem się do 
ciemnego przedpokoju i zapaliłem za- 
pałkę. Przede mną stała starsza kobie- 
ta, drżąca ze strachu. 

— Gdzie jest Iwan Stepanowicz? 
— zapytałem. — Czy w domu? 

— Ach, my nic nie wiemy, — jęk- 
nęła gospodyni. — My nie mamy nic 
wspólnego z polityką i nic nie wiemy! 

'  — To znaczy, że nie zdradzicie 
mnie. Jestem  „białym* oficerem i był 
bym bardzo wdzięczny, gdybyście po- 
zwolili mi przespać się tutaj. 

— Jak się pan nazywa? 
— Michał Markowicz, — odpowie- 

działem, — służyłem jeszcze w starej 8) 
armji i bolszewicy łapią mnie jako by- 
łego oficera. 

— Dobrze, proszę za mną, może 
pan u nas przenocować, — powiedzia 
ła nieco uspokojona kobieta. — Pan 
pewnie głodny? Mamy tu jeszcze tro- 
chę chleba. 

— Dziękuję. Przedewszystkiem je- 
stem śmiertelnie znużony! 

— Może pan zostać tutaj, 
wprowadziła mnie do małego, pustego 
pokoju, — meble zabrali do komitetu 
domowego. To wszystko, co tu zosta- 
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W kącie leżał materac. Od trzydzie- 

stu sześciu godzin nie zmrużyłem oka. 

Ledwie wypowiedziałem kilka słów po 

dziękowania, rzuciłem się na materac, 

i momentalnie zasnąłem. Już przez sen 

słyszałem  skrzypnięcie drzwi i zgrzyt 
klucza w zamku, ale może mi się to 
tylko wydało. 

Obudziłem się nagle z przykrem u- 
czuciem, że nie jestem sam w pokoju. 
Oślepił mnie promień elektrycznej la- 
tarki, skierowanej wprost na moją 
twarz. Momentalnie światło zgasło i 
drzwi zamknęły się. Wściekły na włas 
ną powolność, podszedłem do drzwi i 
zasłaniając plecami dziurkę od klucza, 
zapaliłem zapałkę. W pokoju nie by- 
ło nikogo prócz mnie. Czyżby to był 
sen tylko?.. 

Przyciągnąłem materac do drzwi i, 
znów  zasnąłem, przekonawszy się u- 
przednio, że można będzie w razie cze 

o uciec przez okno. Spałem w ubra- 
niu i butach i nogi bolały mnie okrop- 
nie. Nie miałem jednak odwagi roz- 

zuć się. Kto wie, co mnie czeka? Mo- 

że będę musiał zmykać nagle. 

— Czy pan już nie śpi? — zapy- 
tał mnie po przez drzwi znajomy głos, 
— To ja, Dagmara! 

Za chwilę drzwi otworzyły się i da 

pokoju weszła Dagmara w towarzyst- 

wie gospodyni i nieznajomego pana, 
którego przedstawiła mi jako kuzyna— 
Borysa Dymitrjewicza. 

Gospodyni postawiła samowar, na- 
kroiła cienkie porcyjki chleba i czę- 

stując herbatą, zapytała, czy nie bu- 
dziłem się w nocy. Okazało się, że 
Dagmara nocowała w tem mieszkaniu. 
Gospodyni, chcąc upewnić się, że rze 
czywiście byłem znajomym Dagmary, 
prosiła ją, by sprawdziła, czy mnie 
zna. 

— Naturalnie, poznałabym pana 
zawsze, Michale Markowiczu, — po- 
wiedziała Dagmara, wymawiając z 
uśmiechem moje przybrane imię. 

Umówiliśmy spotkać się z Dagma- 
rą na Twerskim bulwarze i razem wv- 
szliśmy z domu, ale szliśmy oddziel- 
nie przez ostrożność.... 

—- Pan naraża się na wielkie nie- 
bezpieczeństwo, Konstanty, — mówiła 

Dagmara, kiedy nareszcie mogliśmy 
porozumiewać się swobodnie. — Wie- 
ra Pietrowna, nasza gościnna gospody 
ni, jest bliską znajomą Kapłan, która 
strzelała do Lenina. Każdej chwili 0- 
czekuje aresztowania i chce uciekać, 
ale narazie nie wie dokąd. 

Więc o mało co nie wpadłem w rę- 
ce „Czeki“ na pierwszym noclegu w 
Moskwie! 

Od Dagmary dowiedziałem 
szczegółów zajść moskiewskich. 

Po zabójstwie Urickiego „w Piotro- 
grodzie i zamachu na Lenina w Mo- 
skwie, rozpoczęły się masowe rewizje. 
Miasto zostało podzielone na rejony i 
w każdym rejonie oddziały  „czeki- 
stów* wywracały wszystko do góry 
nogami. 

(D. C. N.) 
Redaktor w. z. Witold Patarzyfató. 
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