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Wybory I 
Mniejszość polska wyszła z wybo- 

rów do parlamentu łotewskiego zwy- 

cięsko, to znaczy nie utraciła swego 

stanu posiadania i uzyskała te same 

dwa mandaty, które miała dotychczas. 

Dowodzi to niespożytej siły i żywotno- 

ści tego odłamu narodu polskiego, któ- 

y przez niebaczną dyplomację Polski 

w roku 1921 pozostawiony został po- 

za granicami państwa. Żywotności tej 

dowodzi jeszcze ta okoliczność, że gdy 

by nie antypolskie represje, niesłycha- 

ne zarządzenia rządu łotewskiego, wią- 

żąca się z tem akcja ks. Ławrynowicza, 

Polacy mieliby o jeden mandat więcej. 

Odczuwamy pewne  „Schadenireude*, 

czy czytamy wiadomości, że socjalde- 

mokraci, główni inicjatorzy  antypol- 

skiej hecy, główni promotorzy antypol- 

skiego kursu polityki zagranicznej Łot- 

wy, mimo stawania na głowie w Łatga- 

tji stracili aż sześć mandatów w wy- 

borach. 

Nie chodzi nam tu jednak o bliższą 

ocenę wyników wyborów. Stwierdzamy 

jedynie fakt, że Polacy, tkwiący w In- 

flantach od wieków, tkwiący tam z Ko- 

rzeniami, nie dadzą się za lada podmu- 

chem złego humoru panów  Skujene- 

ków, Petrewitzów czy Cielensów stam- 

tąd wyrugować. Nie pomógł też nic sza 

szalony antypolski teror najniespodzie- 

waniej, przez odpowiedzialne czynniki 

łotewskie, stosowany. 

Chodzi nam o zgłębienie tych przy- 

czyn, które ten teron wywołały. Gdzie 

łeży punkt ciężkości i źródło tego zja- 

wiska politycznega z punktu widzenia 

łotewskiej racji stanu absurdalnego. 

Naszem zdaniem zarówno w Rydze, 

jak... w Warszawie. Ażeby zrozumieć, 

w jaki sposób dopuszczalne są na Łot- 

wie tego rodzaju posunięcia, jak re- 

presje antypolskie, musimy powtórzyć 

jeszcze raz jeden to, cośmy nieraz © 

wewnętrznem życiu politycznem Łotwy 

pisali. Łotwa rządzona parlamentarne- 

mi interesami partyj i partyjek, gdzie 

na pierwszy plan wysuwane są ponad 

interes państwa, już nietylko interesy 

poszczególnych stronnictw, ale intere- 

sy pojedyńczych osób w tych stronni- 

ctwach zasiadających — stawia kwe- 

stję polityki wewnętrznej niewspółmier 

nie wyżej od zagadnień polityki zagra- 

nicznej. Jest to rzecz zupełnie zrozu- 

miała jeżeli w Sejmie mówi się prze- 

ważnie o dyskoncie weksla pana X i 

raczej o koncesji dla pana Y, czy afe- 

rze bankowej pana Z, niż o interesie 

całokształtu państwa. Jest to niewątpli- 

wie objaw  niepatrjotyczności parla-- 

mentu łotewskiego, czego naprzykład 

nie obserwujemy w Estonji, ale tak 

jest. Na Łotwie zdają sobie z tego spra 

wę, ale nic sobie z tego nie robią, że 
Polska jest naprawdę jedyną i realną 
gwarantką niepodległości Łotwy i że 
racja stanu nakazywaćby winna dyplo- 

macji łotewskiej dążenie do jaknajwiek 

szego z Polską zbliżenia. Polska jest 

mocarstwem, mocarstwem silnem, któ- 

re bagnetami swych żołnierzy utrzy- 

muje na przestrzeni olbrzymiej granicy 

ciężar imperjalistycznego kolosu bolsze 

wickiego. Łotwa natomiast jest pań- 

stewkiem małem, jest Randstaatem, jest 

Saisonstaatem, jak ja często w Ber- 

linie i Moskwie nazywano. Jest pion- 

kiem, gdzie za niemieckie rynki zbytu 

i sowieckie czerwońce robią sobie lu- 

dzie interesy, jest pionkiem, któryby 

mie figurował dawno na szachownicy 

europejskiej, gdyby nie zwycięstwo 

Polski w roku 1920, I oto to małe pań- 

stewko pozwala sobie na nikczemne 

szaleństwa, na bezczelne lekceważenie 
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BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A, Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
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GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
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POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkolneX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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Przemawiać będą pp: senator Rydzewski. prof. Studnicki i prezes Bratniej Pomocy Dembiński. 

AOZWIĄZANIE PORLANNTO WIELKICJ ВАУТАНЛ 
Nowe wybory 27-go października 

otewskie 
sąsiedniego mocarstwa, depcząc i szy- 

kanując ten odłam mniejszości, który 

do mocarstwa tego należy. 

I dlatego połowę przyczyn tego zja 

wiska, jakieśmy wyżej zaznaczyli ab- 
surdalnego, zdaje się nam tkwić w 

Warszawie. Polityka polska niema tej 

silnej mocarstwowej ręki w Rydze, 

któraby odstraszała berlińsko-moskiew 

skie zakusy dyplomatyczne, a w razie 

nagłej potrzeby, potrafiłaby  skarcić 
nieliczących się z realną polityką mę- 

żów stanu łotewskiego. Odnosiliśmy 

się zawsze do Łotwy w sposób jaknaj- 

bardziej przychylny, patrząc przez pal- 

ce na wybryki tamtejszych polityków, 

a gdy do władzy doszedł gabinet so- 
cjalistyczny i minister Cielens, postawił 

Łotwę w rzędzie państw wręcz wrogich 

Polsce, nie ruszyliśmy ani palcem, ani 

żadną notą dyplomatyczną. Wprawdzie 

później przyszedł pan Bałodis, który 

pomógł nam w sporze z Vodemarasem 
w Genewie, ale trwał bardzo krótko 

na swem stanowisku i to jego rychłe 

ustąpienie i złożenie teki ministerjalnej 
skutkiem knowań nieprzychylnych nam 
czynników, powinna było wzbudzić 
większe zainteresowanie w Warszawie. 
Mamy jednak wrażenie, że interesują 
się tam bardzo mało tak bliską od Wil- 
na granicą, tak jak nie interesowała ich 

krzywda wydziedziczonych z Inflant, 
odwiecznych tamtejszych mieszkańców. 

Polska powinna poddać gruntownej 
rewizji swój dotychczasowy stosunek 
do Łotwy, bo wymaga tego bliższe roz 
poznanie i jasność w ocenie konstela- 
cji politycznej za naszemi północnemi 
rubieżami. EK 

Po wyborach 
PRACE NAD OBLICZENIEM 

GŁOSÓW 
'DYNEBURG (PAT) Komisje wy- 

borcze intensywnie pracują nad podli 
czaniem głosów, Skład imienny łotew- 
skiego sejmu będzie wiadomy nie 
wcześniej, 12 bm. 

SPRAWA ZAMKNIĘCIA ZWIĄZKU 
POLAKÓW 

DYNEBURG (PAT). W związku z 
zawieszeniem Związku Polaków w Łot 
wie sprawę tę rozpatrywać będzie let 
galski sąd okręgowy w dn. 17bm. w 
Dyneburgu. 

„NOWY DZWON". 
DYNEBURG (PAT), Ponieważ je- 

dyne pismo polskie na Łotwie „Dzwon* 
wydawane przez Związek Polaków, zo 
stało zawieszone, ma wyjść szereg jed 
dobrej woli, którzy finansują wydawni 
ctwo. Pierwsza jednodniówka pod tyt. 
nodniówek. wydawanych przez ludzi 
„Nowy Dzwon“ ukazała się w dniu 4 
bm. wydana przez posła na sejm |]. 
Wierzbickiego. Następna ma się uka- 
zać w tych dniach. Wyda ją poseł na 
sejm Jarosław Wilpiszewski, 

  

  

  

  

LONDYN. (Pat). Mac Donald 
oświadczył w Izbie Gmin, że ju- 
tro nastąpi odroczenie parlamen- 
tu. Premjer dodał, że miał dziś 
rano audjencję u króla, do któ- 
rego zwrócił się 0 rozwiązanie 
parlamantu. 

Król upoważnił premjera do 
oświadczenia, że zgadza się na 
rozwiązanie parlamentu. Mac Do- 
nald spodziewa się, że rozwiąza- 
nie to nastąpi jutro. Będzie to 
zależało, jak zaznaczył premjer 
od tego, czy izba ukończy swą 
pracę. O ileby rozwiązanie par- 

lamentu nastąpiło jutro, wówczas 
zi" odbędą się 27 paździer- 
nika. 

Odezwa Mac Donalda 
LONDYN. (Pat). Mac Donald o- 

głosił sam w swojem imieniu 
odezwę do narodu. W Składzie 
rządu nie nastąpią żadne zmiany 
przed ukończeniem wyborów. 
Parlament zbierze się możliwie 
najszybciej po wyborach. Premjer 
występować będzie w wyborach 
jako Kandydat partji pracy i zwo- 
iennik haseł tej partji. Głównym 

  

Lord Reading w Paryżu 
LONDYN (PAT) Minister spraw 

zagranicznych lord Reading wyjechał 
do Paryża. : 

LONDYN. Korespondent paryski 
„Times'a* donosi, w związku z podró- 
żą lorda Readinga do Francji, iż przed 
miotem obrad będą nieporozumienia 
pomiędzy Francją i Anglją, spowodo- 
wane dewaluacją funta sterlinga. Nie- 
wątpliwie, zapewnienia Anglji, iż zbyt 
francuskich produktów. przemysłowych 
na rynku angielskim, mimo dewaluacji, 
nie będzie zmniejszony, musi wywołać 
uspokojenie obaw francuskich. Należy 
przypuszczać, że premjer Laval po kon 
ierencji z lordem Readingiem uda się 
do Waszyngtonu, «zbrojony w nowe 
argumenty, których słuszność zostanie 
wżmocniona przez poparcie Anglji, Wa 
szyngton musiałby dać bardzo przeko- 
nywujące dowody, aby Laval zgodził- 

się zmniejszyć zbrojenia francuskie bez 
stwa i zanim uzyskałby zgodę na zmia 
odpowiednich gwarancyj bezpieczeń- 
nę stanowiska Francji w sprawie od- 
odszkodowań. 

PARYŻ (PAT). Zapowiedź wizyty 
lorda Readinga w Paryżu jest żywo ko 
mentowana przez prasę francuską. 
Wprawdzie — pisze „Le Matin* 
nie ustalono jeszcze żadnego progra- 
mu, ani projektu rokowań, lecz fakt, 
że lordowi Readingowi będzie towa- 
rzyszyć wielu wybitnych osobistości, 
między innemi zastępca kontrolera fi- 
nansów, wskazuje jasno, że narada do 
tyczyć będzie spraw finansowych. O - 
czekiwać więc można wymiany poglą- 
dów w sprawie kryzysu finansowego i 
gospodarczego Wielkiej Brytanii, e- 
wentualnie także w sprawie odszkodo- 
wań i długów wojennych oraz w kwe 
stjach walutowych. 

— m 

Czwarty podsekretarjat stanu 
W MINISTERSTWIE SKARBU 

WARSZAWA, 6-X. (tel. własny). 
Dowiadujemy się, że w kołach rządo- 
wych rozważany jest projekt utworze- 
nia w Ministerstwie Skarbu 4-go Fz 
kolei podsekretarjatu stanu, który ob- 
jąłby obecny szef Biura Ekonomiczne- 
go Prezydjum Rady Ministrów p. Win- 

centy Jastrzębski. 
Do zakresu prac 4-go vice-mini- 

stra Skarbu należała by w pierwszej 
linji ogólna polityka monopolów pań- 
stwowych, które w tej chwili stano- 
wią jedno z najpoważniejszych źródeł 
dochodów państwa. 

Komisje sejmowe przygotowują materjały 
DLA PLENUM 

WARSZAWA, 6-X. (tel. własny). 
Na najbliższe dwa dni zwołane zosta- 
ły posiedzenia 9-ciu komisyj sejmo- 
wych, które mają opracować materja- 
ły dla plenarnego posiedzenia Sejmu. 
Posiedzenie plenarne Sejmu spodzie- 
wane jest w końcu b. tygodnia lubw 
pierwszych dniach przyszłego. 

Na porządku dzięnnym znajdą ;się 
w drugim czytaniu projekty ustaw po- 
datkowych i w pierwszym czytaniu 
nowy projekt o ustroju adwokatury, 
wzbudzający wśród opozycyjnie na- 
strojonej części palestry duże zastrze- 
żenia. 

* * * 

WARSZAWA. (Pat). W dniu 6 b. m. pod 
przewodnictwem posła Brzozowskiego  obra- 
dowała komisja komunikacyjna, przydzielając 
między innemi referat rządowego projektu 
ustawy o budowie kolci Kraków-Miechów po- 

* 

WARSZAWA. (Pat). Do Sejmu wpłynął 
projekt ustawy, opracowany przez  Minister- 
stwo Spraw Wojskowych, o drogach lądo- 
wych i drogach wodnych śródlądowych w 
czasie wojny lub grożącego państwu niebez- 
pieczeństwa, dalej projekt ustawy, opracowa- 

słowi Kleszczyńskiemu. Wniosek posłów PPS 
o uregulowaniu stosunków służbowych рга 
cowników P. K. P. z powodu nieobecności 
przedstawicieli wnioskodawców przydzielono 
posłowi Minkowskiemu. 
ж * 

nej przez M, S$, Wojsk. w sprawie zmiany 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o 
prawie lotniczem i projekt ustawy o pozby- 
waniu statków i łodzi morskich, używanych 
w ze na śródlądowych drogach wod- 
nych. 

tadine! Krueninga podaje się do dymisji 
aby umożliwić reko 

BERLIN (PAT). W kołach politycz- 
nych > aa Rzeszy w 
ciągu dnia . poda się do dymisji. 
W ten sposób kanclerz ais Tie 
umożliwić rekonstrukcję rządu. 

Niezwłocznie po przyjęciu dymisji 
gabinetu prezydent Rzeszy poruczy 
kanclerzowi Brueningowi misję tworze 
nia rządu. Kierownictwo spraw 

nicznych objąć ma sam kanclerz, poza 

tem zmiany dotyczyć mają kilku in- 
nych ministrów. We wtorek  popołu- 
dniu kanclerz rozpoczął w tej sprawie 

rokowania. 
Możliwość przesunięcia rządu w 

"ierunku pra wywołała wiel- 
kie zaniepokojenie, zwłaszcza w ko- 
łach socjal - demokratów. 

DYMISJA CURTIUSA 
BERŁIN (PAT). Biuro Wolifa о- 

  

y w Sob ub, tygodnia dO kaf- 
clerza Brueninga z prośbą 0 dymisję. 
Pisa tn ma treść następującą: 

Wielce Szanowny Panie Kanclerzt:! 

  

  

nstrukcję rządu 
W rozmowie, jaką odbyliśmy w dniu 
mojego powrotu z Genewy, i 
łem Panu, że chciałem wystąpić z ga- 
binetu Rzeszy, bez względu na sytua- 

cję parlamentarną. W ro: е па- 
szej kwestja terminu oraz forma ustą- 
pienia mojego pozostały otwarte. O- 
becnie uważam zewszechmiar za wska 

nia w sprawie mego wystąpienia i z 
tego powodu proszę Pana o zgłoszenie 
wniosku do rąk Prezydenta Rzeszy w 
sprawie zwolnienia mnie z urzędu. 

  

powodem, dla którego przewód- 
cy poszczególnych partyj zdecy- 
dowali się na przeprowadzenie 
wyborów jest uzyskanie zaufa- 
nia zagranicy. Pragną oni do- 
wieść, że Wielka Brytanja posia- 
da niezaprzeczenie trwały rząd, 
mający za sobą lojalną, jedno- 
myślną większość parlamentar- 
ną. Jest rzeczą mało prawdopo- 
dobną, ażeby jakakolwiek  poli- 
tyka, wysuwana przez elementy 
opozycyjne, wzięła w Angiji górę. 

STARCIA Z BEZROBOTNYMI W 
LONDYNIE 

LOKDYN. (Pat). W dniu 6 b. m. mia- 
ły miejsce dwukrotnie walki bezrobot- 
nych z policją w obrębie dyrekcji poli- 
cji. Najpierw w pobilżu British Museum 
od strony mostu Waterloo demonstran- 
ci atakowali policję laskami i obrzucili 
ją piaskiem I cegłami z pobliskich bu- 
dowii. Kilka osób odniosło rany. Trzy 
osoby aresztowano. Policja kilkakrotnie 
szarżowała, rozpędziła tłum I obstawi- 
ła ulice w obrębie dyrekcji policji gę- 
sto patrolami. 
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SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazctowe, ul, 3 Maja 8. 

WiLEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. juczewska. 

WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 

. Komunikaty oraz 

numeru dowodowego 20 gr. 
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IE 
NABOŻEŃSTWO ZA DUSZĘ Ś. 

P. AL. HR. SKRZYŃSKIEGO 
WARSZAWA, 6-X. (tel. własny). 

Dziś rano odbyło się w kościele św. 
Krzyża nabożeństwo żałobne za Ś. p. 
tragicznie zmarłego Aleksandra hr. 
Skrzyńskiego. Rodzinę Zmarłego re- 
prezentowała siostra, ministrowa hr. 
Szembekowa. Na nabożeństwie obec- 
ni byli przedstawiciele Pana Prezy- 

denta Rzeczpospolitej, członkowie 
rządu z min. Zaleskim i dr. Janta Poł- 
czyńskim na czele, vice-minister Beck, 
ks. prof. Żongołłowicz oraz wszyscy 
obecni w „Warszawie ambasadorowie 
i posłowie państw cudzoziemskich. 

ODROCZENIE WIZYTY MARIN- 
KOWICZA 

WARSZAWA, 6-X. (tel, własny). 
Wizyta jugosłowiańskiego ministra 
spraw zagranicznych Marinkowicza zo- 
stała z powodu wyborów do parla- 
mentu w Jugosławji ponownie odro- 

czona do końca listopada lub pierw- 
szych dni grudnia. 

  

Łotwa a prasa polska 
Represje wobec Polaków na Łotwie, 

rozpoczęte przed wyborami a wzmożo- 

ne w okresie wyborczym, nie znalazły 

odpowiedniego oddźwięku w prasie po 

za Wilnem. 

Rzecz charakterystyczna: Warsza- 
wa przez długoletnią niewolę utraciła 
psychologję stolicy, państwa i w ciągu 

kilkunastu lat naszej niepodłegłości nie 

zdołała tej psychołogji posiąść. Repre- 

sje względem Polaków na Łotwie, zwła 

szcza w Inflantach, historycznie z nami 

skojarzonych i oddanych Łotwie przez 

państwo polskie, jest obrazą naszego 

narodowego i państwowego honoru. 

Nie reagowanie na nie obniża prestige 

Polski na zewnątrz, zwłaszcza w pań- 

stwach nadbałtyckich. Miejmy nadzie- 

ję, że Warszawa obudzi się i odpowied 

nio zareaguje. ; 

Kurjer Wilenski „niezaležny organ 

demokratyczny“ odpowiedniem rozmie- 

szczeniem i nagłówkami nad depesza- 

mi PAT'a z Łotwy, zajął w porówna- 

niu z prasą warszawską względnie moc 

ne stanowisko, lecz pismo to, zawsze 

skłonne do panegiryzmu względem Łot 

wy zajęło dwuznaczne stanowisko w 

sprawie represji na Łotwie. 

Kurjer Wileński pisze: „odrzucając 

błazeństwa w rodzaju rzucania kamie- 

niami w dom zajęty przez Konsulat ło- 

tewski, co się podobno zdarzyło pod- 

czas niedzielnej demonstracji"... Uwa- 

żamy, obrzucanie kamieniami gmachu 
Konsulatu łotewskiego za niewskaza- 

ne, nie możemy nazwać tego błazeń- 

stwem. gdyż błazeństwa to są posunię 

cia, nie posiadające konsekwencyj. Na- 

tomiast historja wskazuje, że brutalne 

wystąpienia przeciwko przedstawiciel- 

stwu obcego państwa posiadały wielo- 

krotnie bardzo doniosłe konsekwencje 

polityczne. 
Błazeństwem raczej nazwieiny ar- 

tykuł p. Testisa w Kurjerze Wileńskim, 
który pragnąłby już wiec protestacyjny 
przeciwko gwałtom łotewskim przeo- 

brazić w jakąś akademię filo-łotewską. 
Odwołuje się on do Towarzystwa Pol- 
sko-Łotewskiego, istniejącego w Rydze 

zagra głaszą list ministra Curtiusa, wystoso- zane uzyskać jak najprędzej wyjaśnie- ; w Warszawie, chociaż jako dzienni- 
karz powinien byłby wiedzieć, że pre- 

zes tego towarzystwa w Rydze publicz 
nie wyraził opinię, iż chodzi mu o wza 

jemny stosunek państw polskiego i ło- 
tewskiego, nie zaś o stosunek państwa 
łotewskiego do Polaków па Łotwie. 
Tymczasem to są rzeczy organicznie z 
sobą związane i nierozerwalne. Czy 
możliwe będzie zmobilizowanie  pol- 

skiej opinji w obronie Łotwy, ydy ta 

zostanie zagrożoną przez Rosję, gdy w 

świadomości polskiego społeczeństwa 
zarysuje się jasno i wyraźnie ekstern i- 
nacyjna akcja rządu łotewskiego wzglę 
dem polskiej ludności Łotwy. Wszelkie 
Towarzystwa Przyjaciół Łotwy w Pol- 
sce tracą wszelki grunt pol nogami, 

gdy do nas dochodzą wieści o krzyw- 

dzie naszych rodaków na Łotwie. 

Pan Testis przypisuje gwałty, skie- 
rowane przeciwka polskiej ludności, 
władzom lokalnym Latgalji, chcąc usu- 
nąć odpowiedzialność ceniralnych or- 
ganów państwowych, lecz fakty zbyt 
głośno przemawiają przeciwko jego 

koncepcji. Nietylko w Latgalji, ale i w 
Rydze, władze wykraczały przeciwko 
ludności polskiej w okresie wyborczym. 

Sejm Łotewski olbrzymią większością 
głosów: powołał do życia komisję wła- 
ściwie antypolską, bo z niedopuszcze- 
niem do niej Polaków dla badania sto- 
sunków polskich na Łotwie. Ze strony 
rządu łotewskiego nie: było żadnego 
posunięcia, wykazującego szczęrą chęć 

zbliżenia się z Polską. Gdy w oficjal- 

nie wrogiej nam Litwie. uniwersytet 

posiada katedrę literatury polskiej i 

lektorat języka polskiego, to na to nie 

zdobył się uniwersytet w Rydze. Udział 
wybitnych Łotyszów w związku łotew- 
sko-litewskim i ich oświadczenie o po- 
trzebie oddania Wilna Litwie znamio- 
nuje wrogi stosunek opinii łotewskiej 
względem Polski. Wrogie są tam wzglę 
dem nas wszystkie grupy polityczne: 
socjaliści prowadzą akcie przeciwko 
nam, gdyż są pod wpływem  bolsze- 
wizmu rosyjskiego, grupy  mieszczań- 
skie, urobione pod wpływem szkół i 

literatury rosyjskiej, są nam niechętne. 
Niechętne jest też duchowieństwo ze 
względu na swój nacjonalizm łotewski, 
lecz tylko masońska psychologja może 

uważać go za głównego winowajcę w 

stosunkach polsko-łotewskich. 

Władysław Studnicki.



ZAGINIONY GRÓB 
królowej Heleny małżonki króla Aleksandra 

(Przypomnienie na czasie). 

Kto zna choć powierzchownie dzie- 
je familji królewskiej i miejsc, ściśle 
mówiąc, świątyń, gdzie osoby korono- 
wane zostały pogrzebane, ten przypom 
mi sobie, że w Wilnie znajduje się je- 
szcze kościół inowierczy, w którym 
spoczęła królowa Helena  Joannówna, 
malžonka Aleksandra Jagiellończyka. 
W tem miejscu musimy powołać się na 
jedno z najcenniejszych w tym przed- 
miocie, źródeł dziejowych, mianowicie 
na pracę A. H. Kirkora p. t. „Bazylika 
Litewska“ (Krakow 1886), gdzie mia- 
nowicie w rozdziale XI na str. 103 — 
104 znajdujemy następującą wzmiankę: 

„W siedem lat po zgonie króła 
Aleksandra, dnia 29 stycznia 1513 r. 
umarła małżonka jego, królowa Hele- 
na, córka Jana Il, w. księcia moskiew- 
skiego, zaślubiona w r. 1495 w Wilnie, 
pogrzebiona w b. metropolitalnym so- 
borze Bogarodzicy, założonym przez 

Juljannę, drugą żonę Olgierda. Nad jej 
grobem postawiony był obraz Bogaro- 
dzicy (Odigitrii) przewodniczki. Tym 
obrazem ojciec jej Iwan III Bazylewicz 
błogosławił swą córkę w Moskwie 
przed odjazdem jej do Wilna... W ro- 
ku'1815, w czasie przerabiania ruin 
byłego soboru, przypadkowo znalezio- 
no w sklepie, pod wielkim ołtarzem ta- 
blicę srebrną, z herbami: moskiewskim, 
litewskim i polskim i stosownym napi- 
sem słowiańskim o pogrzebieniu w tem 
miejscu królowej Heleny. Smutnie po- 
wiedzieć, że tablicę tę zatracono, albo, 
jak mówią, przelano jako srebrną na 
inne wyroby. W czasie wznowienia 
tego soboru w latach 1864 da 1868, 
mimo wszelkich usiłowań budownicze- 
go akademika Czagina, nie znaleziono 
już nic, coby nosiło ślady, trumny, lub 
pomnika. Mnóstwo kości ludzkich, zwa 
lonych w kupę, zamurowane były w 
osobnej, sklepionej niszy. Sułimczyk. 

  

GŁOSY CZYTELNIKÓW Bo 

„W ostatnią godzinę”... 
Gospodarstwa folwarczne powiatu 

oszmiańskiego, dotknięte prawie do-| 

szczętnem zniszczeniem w okresie woj 

ny światowej, okupacji i najazdu bol- 

szewickiego, z nastaniem pokoju, z0- 

stały dzięki wysiłkowi ich właścicieli 

dźwignięte z ruin i zgliszcz. 
I oto, w chwili największego na- 

pięcia nakładowego, w tej pracy, za- 

miast otrzymania w tym wypadku pa 

mocy w odbudowie warsztatów pro- 

dukcji, ówczesne rządy Państwa, dzię 

ki stosowaniu szkodliwej polityki dla 

kraju i rolnictwa, — pomocy takiej od 

mówiły, pozostawiając gospodarstwa 

te własnym siłom i środkom. 
Uruchomienie średnich i większych 

gospodarstw w powiecie, w podobnej 

sytuacji musiało się odbywać kosztem 

częściowego wyzbywania się dopiero 

co objętych gospodarstw. AB 

Powyższe, przymusowe pomniej- 

szańie dorobku rodzinnego we v'łasnej 

zaledwo odrodzonej ojczyźnie, oraz 

w chwili stwarzania dobrobytu w niej 

dla rozwoju i postępu rolnictwa w kra 

ju, właściciele gospodarstw folwarcz- 

nych pociągnięci zostali do spłacenia 

częściowej wartości posiadanego ma- 

jątku w postaci t. zw. podatku „mająt- 

kowego”. Spowodowało to, rzecz jas- 

na, dalszy odpływ i pozbawienie tych 

gospodarstw środków obrotowych w 

dalszym ciągu czerpanych z częścio 

wej likwidacji substancji majątkowej!. 

Ten bieg wypadków zgóry już prze 

kreślił i przesądził samowystarczal- 

ność tutejszego ziemiaństwa, w dodat- 

u pogłębiane rok rocznie w ślad po 
sobie postępującemi klęskami w posta 
ci nawiedzenia uprawnych zbóż prze- 

_ różnemi szkodnikami zbożowemi, jak 

wreszcie nieurodzajem zbóż sięgają- 

cym przeciętnie od 40 do 70 proc. 

* Nastał tragiczny dla tut. ziemiaństwa 

rok 1931. Nieurodzaj ozimin w roku 

tym, stwierdzony gminnemi komisjami 
szacunkowemi, wykazał od 70 do 100 

procent. To samo nieszczęście, jakie 

spotkało i szczególnie dotknęło gospo- 

darstwa folwarczne, stosujące kosztow 

niejszą uprawę zbóż i gatunkowe, a 

drogie ziarno siewne, przekroczył 
wszystkie dotychczas przeżywane klę- 

- ski. Znaczne przestrzenie straconych 
- ozimin zostały na wiosnę zaorane, zaś 

pozostałe oziminy w większości wypad 

ków, o ile nie zostały w dniu 16 lipca 

doszczętnie prawie zniszczone huraga- 

nem gradowym, — to zaledwie zwróci- 

ły nasiona. Zebrane resztki żyta nie 

wystarczają na zasiew, inni znowuż 
zmuszeni są obecnie wyzbywać się za 
bezcen zbóż jarych w celu zakupu ży- 

ta na siew, i na chleb. W gospodar- 
' stwach, znajdujących się w cośkolwie! 

- lepszych warunkach, zapas żyta wystar 
/ czy zaledwie do grudnia i stycznia r.b. 

- najdalej. Ogólny zaś brak żyta dla go- 
- spodarstw folwarcznych stanowi do 17 
_ wagonów. Co zaś dotyczy zbóż jarych, 
to takowe wobec ulew w okresie ich 

- sprzętu porosły w snopach na polu, zaś 
_ słoma zginęła. Drugi ukos koniczyn i 
| traw, zgnił na przekosach. 

  

braku żyta na przetrzymanie się cho- 
iażby do N. Roku, zmuszone zosta- 

ną z chwilą ukończenia polowych iro- 
      

_ bót przedzimowych, zwolnić przed ter 
" minem część ordynarjuszy, utrzymanie 

których po tegorocznych zbiorach, nie- 
_ ma czem opłacać! Z tej racji, w wielu 

wypadkach, przewidzieć należy zaog- 
nienie stosunków wzajemnych, pomię- 
"dzy zwolnioną służbą, a nieszczęśli- 
wym pracodawcą, w tym wypadku zu- 
pełnie bezsilnym. 
° — Rozpaczliwość podobnej, wprost 
jak na dzisiejsze czasy, strasznej sytua- 
cji tut. ziemiaństwa, pogłębioną jeszcze 

й, olbrzymiemi zalegtošciami w šwiadcze- 
niach podatkowych skarbu państwa i 
samorządów gminnych i powiatowych, 

_ opłat ubezpieczeń socjalnych, oraz ob- 
_ ciążeń wysokoprocentowemi pożyczka- 
_ mi i t.p. jaskrawo stwierdza i oświetla 
_ niemożliwość, w podobnych warunkach 

dalszego utrzymania się o własnych si- 
łach. Same narosłe odsetki, zaległe, od 
powyższych zadłużeń, zaledwie że nie 

'  podwajają i nie tworzą w równej pra- 
"wie wysokości, naszego kapitału zadłu- 
żenie. : 2 

„ Absurdalnie niskie dziś ceny na zie- 
miopłody, w stosunku do kosztów ich 

        

    

  

  

   

        

: Gospodarstwa folwarczne wobec. 

wyprodukowania, wyczerpały wszelki 
dalszy wysiłek i pracę ziemiaństwa na 
swych, równocześnie odbudowujących 
się gospodarstwach. Księgi rachunko- 
we zamknięto, bo niema żadnej możli- 
wości do kancelaryjnej gospodarki i 
uzgodnienia rachunkowego. 

Brak środków pieniężnych jest tak 
przerażająco ostry, że dzisiaj kształce- 
nie dzieci poza domem rodzinnym, sta- 
je się luksusem, zaś w razie choroby, 
lub nieszczęścia w domu, zawezwanie 
lekarza stanowi wydatek, przekracza- 
jacy możność skorzystania z tej po- 
mocy. i 

Długu kapitalnego z gospodarstwa 
dziś się nie spłaci, co jest zupełnie zro- 
zumiałe i jasne jak jest rzeczywiste, że 
dzisiaj otrzymanie z gospodarstw śred- 
nich i większych tut. powiatu jakich 
bądź spłat ratówek z tytułu otrzyma- 
nych kredytów  krotkoterminowych, 
bądź spłat zaległości podatkowych, a 
w pewnej części i bieżących, — obec- 
ną jesienią jak i w ciągu może roku 
przyszłego, staje się  nieziszczalnem 
pragnieniem każdego zosobna a wszyst 
kich razem wziąwszy właścicieli po- 
wyższych gospodarstw, lecz dziś po- 
zostają już oni tylko biernymi świad- 
kami jak władze skarbowe i gminne z 
całym zapałem, pomimo osobistego 
zrozumienia, że brać niema już co, — 
gorliwie wykonywują _ zarządzenia 
władz wyższych: „energicznie doko- 
nywać ściąganie zaległości i bieżące 
należytości podatkowe”. Czynnościa- 
mi powyższemi wytwarzana sytuacja 
nie jest zdrową, gdyż powoduje. dal- 
sze trudności w utrzymaniu się objek- 
tów rolnych, przez to istniejący kry- 
zys pogłębia samo przez się, kurczące 
wpływy podatkowe i inne świadczenia. 
Zaś wszelkie dalej stosowane kroki eg- 
zekucyjne władz skarbowych spowodu- 
ja zupełne bankructwo warsztatów zie- 
miafiskich w powiecie. By temu zapo- 
biec, dziś jest ostatnia chwila czasu 
dać raz wreszcie realny w skutkach 
ratunek tym gospodarstwom, wyraża- 
jący się w następującej pomocy: 

i) umorzenie wszelkiego rodzaju zaleg- 
łości podatkowych państwowych, samorzą- 
dowiych, jako powstałe dzięki warunkom si- 
ły wyższej — klęski nieurodzaju coroczne, 
gradobicia, zniszczenie zbóż przez szkodniki 
zbożowe, na oddalenie których rolnik nie po- 
siada możności przeciwstawienia się jako nie- 
zaieżne od jego woli i środków. 

2) Skonwertowanie wszystkich kredytów 
instytucyj państwowych udzielonych tut. 
średniemu i większemu rolnictwu na kredyt 
średnio-terminowy 5 — 6 lat przy maksymał 
nem oprocentowaniu 6 proc. do czasu zrea- 
fizowanią powiyższego, pobieranie li tylko 
odsetek od zadłużenia nie przekraczających 
proponowanych 6 proc. i 

`3) Udzielenie taniego długoterminowego 
k kredytu tut. gospodarstwom średnim i więk- 

szym, gdyż odbudowa powojenna została im 
uniemożliwiona nałożeniem ołbrzymich cię- 
żarów podatkowych, przy znikomej wydaj- 
ności tych warsztatów, wobec ciągłości klęsk 
żywiołowych i braku środków obrotowych 
do nakładów. By gospodarstwo tym umożli- 
wić opłacalną wydajność, niezbędne są i pil- 
ne, przeróżne inwestycje umożliwiające i 

podnoszące produkcję takowych. : 
4) Podatek majątkowy, jako Ww, całości 

obecnie nie odpowiadający wartości dzisiej-- 
szej objektów rolnych — skasować. | 

5) Podatek dochodowy — wymiar jego 
zawiesić na lat 5, zaległości umorzyć jako 
zupełnie nierealne obciążenie w dotychcza- 
"RJ Z tut, gospodarstw rolnych. 

6) Zmniejszenie opłat o 50 proc. stopy 
asekuracyjnej od ognia i zrównanie stawki 
dworskiej z wiejską, 

Ponieważ podniesienie i utrzymanie 
produkcyjności tut. gospodarstw średnich i 
większych po i obecnie przeżywanym kry- 

A nie jest do pomyślenia bez zastosowa- 
a nawozów sztucznych, bez których 

wprost rolnictwo istnieć nie może, udzielenie 
pow. Oszmiańskiemu nawozów sztucznych 
za opłatą do 2 lat, przy jednoczesnem do- 
stosowaniu cen za takowe, do cen rynko- 
wych na zboże, || 

8) I wreszcie najważniejsze w dzisiejszej 
sytuacji — udzielenie średnioterminowej po- 
życzki na przeciąg lat 5 w wysokości 100 
zł. na 1 ha uprawnej ziemi, nie biorąc pod 
uwagę dotychczasowego zadłużenia — na 
opłatę robocizny, zakupu nasion, nadpłate 
lichwiarskich długów: i ich odsetek — z opr 
centowaniem nie wyżej 6 proc. w stosunku 
rocznym. 

9) Udzielenie pomocy rządowej gospodar 
stwom średnim i większym w powiecie, na 
opłate ordynarji i służby 15 wagonów żyta, 

Pewien odłam społeczeństwa, co 
gorsze, nie zdający może dostatecznie 
Sprawy, lub będąc w posiadaniu nie- 

ścisłych danych, co do rzeczywistego 
ogromu klęski i katastrofy, jakie tutej- 
sze gospodarstwa folwarczne obecnie 
przeżywają, wynieść może wrażenie po 
odczytaniu powyższego, że zrealizowa 

SŁO w о 

Konflikt chińsko-japoński w Mandzurji 
JAPONJA UTRWALA ZAJĘTE 

POZYCJE 
MOSKWA (PAT). Według donie- 

sień korespondentów pism sowieckich, 
japońskie władze wojskowe w Man- 
dżurji przy pomocy oddziałów saper 
skich budują z wielkim pośpiechem 
nowy odcinek kolejowy z  Kirinia 
przez Dun - Hua do Jan - Tsi. 

Nowa ta linja, łącząca Kiriń z por- 
tem korejskim Sey - Sin, zdaniem pra 
sy sowieckiej, ma dla Japonji pierwszo 
rzędne znaczenie, tak pod względem 
strategicznym, jak i gospodarczym. 

  

„Prawda“ zauważa, że linja ta idzie 
równolegle do sowieckiej kolei wschod 
nio - chińskiej i utrwala panowanie Ja 
ponji w Mandżurji, poddając pod jej 
wpływ całe obszary pograniczne, le- 
żące w północno - wschodniej części 
Mandżurji oraz znaczną część doliny 
rzeki Sungary. 

NOWY RZĄD W PROWINCJI 
SZAN - SI. 

MOSKWA (PAT). Prasa sowiecka 
nodosi, że w prowincji Szan- Si utwo- 
rzony został nowy rząd z gen. En - Si- 

Szanem na czele. 

Warunki przedłużenia moratorjum Hoovera 
LONDYN. (Pat). „Exchange Te- 

legraph" donosi z Waszyngtonu, 
że warunki, jakie Stany Zjedno- 
czone stawiają w sprawie prze- 
dłużenia moratorjum Hoovera, 
są następujące: 

1) Porozumienie francusko- 
niemieckie, obejmujące pomoc 
finansową Francji dia Niemiec; 

2) zaprzestanie przez Niemcy 
agitacji na rzecz zwrotu t. zw, 
korytarza pomorskiego; 

3) wyrzeczenie się przez Niem- 

cy budowy pancerników; 
4) zaniechanie demonstracyj 

organizacyj wojskowych w ro- 
dzaju Stahihelmu. Dziennik za- 
znacza, że Ameryka musi mieć 
dowody, że kredyty będą użyte 
na cele twórcze, a nie na zbro- 
jenia, lub zasiłki dla bezrobot- 
nych. Niemcy muszą ułatwić 
przeprowadzenie rozbrojenia, re- 
dukcję wydatków oraz usunąć 
podejrzenia, które na nich ciążą. 

Strejk w porcie gdańskim 
GDAŃSK (PAT). Strajk w porcie 

gdańskim wzrasta w dalszym ciągu. 
Robotnicy, zajęci przeładunkiem drze- 
wa w składach nad Wisłą, przeładowu 
ja tylko transporty, nadchodzące kole- 
ją. Przeładunek drzewa na statki zupeł 
nie ustał. Rokowania między przedsta- 
wicielami pracodawców i robotników 
drzewnych w sprawie taryf płac rozbi 
ły się. W dn. 7 bm.robotnicy mają wo 

góle nie przystąpić do pracy. Statek 
„Warta, który przybył da Gdańska 
celem ładowania soli potasowych, wo 
bec strajku w porcie gdańskim odje- 
chał do Gdyni. Również polski statek, 
„Wilno”, który miał ładować w Udań 
sku rudę, skierowano do Gdyni. Jak 
słychać, strajkujący robotnicy doznają 
wybitnego poparcia ze strony komuni- 
stów. 

Marszałek Piłsudski w Brześciu Litewskim 
BRZEŚĆ n-BUGIEM, (PAT). W dniu 6 b. m. rano przybył tu 

marszałek Józef Piłsudski. 

XT TIA UTENOS 
J M J O k 

NIECH WRACA ŻYWA, ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARODAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACH 

na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 
o Szkołę Połską. 

Złóż grosz na. „Fundusz Polskiego Szkołnictwa zagranicą”, 

T UM MM A AA A 
EERETZR TOCZY ORE TRZY ZEW ZTOOAZYOWWYZ OCET TOO TECTOEG AOC WORDA ЯОНЕН ЛЕЧЕ 

W WIRZE STOLICY 
WIELKA WARSZAWSKA 

75.000 zł, zwabiło z zagranicy aż dwa 

  

-konie. Rumun Schlesinger przysłał Bayrd i 
Coquin, konie wielkiej krwi, by pokusiły się 
o zainkasowanie tej poważnej nagrody. Mia- 

ły też przybyć konie francuskie, ale w ostat 
niej chwili rozeszło się po kościach. 

Na torze ożywienie. Znawcy szepczą S0- 
bie konfidencjonalnie, że jest zmowa, że 

dżokeje umówili się zamknąć cudzoziemców, 

nie dać im wywieźć największej nagrody je- 
Siennej. Może dlatego stawki na Rumunów 
nie są zbyt liczne, gracze faworyzują kra- 
jowców. . 

No i okazało się, że żadnej zmowy nie 
było, Bayard prowadził bieg, a Coquin szedł 

lekko za nim. Tak było do ostatniej prostej, 

kiedy Coquin wyprzedził towarzysza i sunął 

zda się po pewne zwycięstwo, do celowni- 

ka. Aż tu Edair, idący cały czas trzeci, do- 

chodzi Rumunów, obejmuje pewnie czoło, 
Jedynym grożnym konkurentem był Casano- 
va, również polski. koń, przegrywający o 
łeb. Coquin był ostatecznie trzeci, a Bayard 
piąty. Zwycięstwo tedy na całej linji, tem 
przyjemniejsze, że uczciwe, „bez cienia ma- 
chlojki. Stajnia Natalin zainkasuje 75,000 zł., 
Magdaliński, szczęśliwy dżokej, dostanie ze 
3000 zł, a graczom, co mieli nosa totaliza- 

tor wypłacał 28 zł, (za 10). 
Gdyby iwygrat Coquin, płaconoby 56 zł. 

a gdyby taki Chevrefenille — 329 . To był- 
by fuks! Ale Chevrefenille przyszedł zdecy- 
dowanie ostatni, K. 

  

Ciężko być żoną wielkiego człowieka... 
Mahatma Gandhi, którego nazwisko, ja- 

ko przywódcy ruchu wolnościowego  Indyj, 
jest na ustach całego Świata, potrafi mieć w 
życiu rodzinnem niesłychanie twardą rękę. 
Dowiedzieć się o tem można ze źródła nie- 
podejrzanego, bo z jego własnych pamiętni- 
ków, wydanych p. t. „Moje życie”. 

Gandhi, propagujący, jako jedyną broń w 
walce z nieprzyjacielem — dobroć, litość i 
wyrozumienie, w życiu rodzinnem nie uzna- 
je żadnych kompromisów z sentymentem. 
Surowe przepisy djety religijnej miały zaw- 
sze dla niego znaczene, większą wartość, 
niż zdrowie i życie żony, Kastrubai Gandhi. 

Zdarzyło się raz, że żona Gandhiego za- 
chorowiała śmiertelnie. Po niebezpiecznej ope 
racji lekarz polecił jej wypić kilka łyżek ro- 
sołu, Gandhi stanowczo się temu sprzeciwił 
i zagroził, że jeśli spełni życzenie  !ekarza, 
odda ją natychmiast do szpitala. Lekarz 
zwrócił Gandhiemu uwagę, że żona jego 
znajduje się w niebezpieczeństwie życia, Na 
to Gandhi: 

— Doktorze, nigdy nie pozwolę, żeby mo 
ja żona otrzymała pokarm mięsny. 

Żonie zaś swej dał za przykład młodą 

Hinduskę, 16-letnią zwolenniczkę Gandhie- 
go, nazwiskiem Walliamma, która dostawszy 
się do więzienia i nie chcąc złamać ascetycz 
nych przepisów religijnych, odmawiała przyj 
mowania pokarmów mięsnych i zmarła. 

Gandhi uwiaża swą żonę za istotę niższą 
od siebie umysłowo. Ze zdaniem jej nigdy 
się nie liczy i o sprawach politycznych z nią 
nie rozmawia. Wymaga natomiast ślepego 
postuszeństwa. Wprowadziwszy do swego 
programu hasło zrównania parjasów z in- 
nemi klasami, zaprosił raz do swego miesz 
kania chrześcijanina parjasa, „nieczystego“ 
w  religijnem pojęciu hinduskiem, Żona 
Gandhiego z przerażeniem spoglądała na in- 
truza, a cóż dopiero z nią się działo, gdy 
mąż kazał jej natychmiast uprzątnąć dla go 
ścia sypialnię i przynieść mu wiadro z wc- 
dą. Kastrubai ociągała się z wykonaniem 
woli męża. Gandhi stracił panowanie nad so 
bą, schwycił żonę za rękę i wyrzucił na ulicę. 
Dopiero jej płacz i przypomnienia, że niema 
w mieście ani rodziców, ani krewnych, ostu- 
dziło jego gniew. 

Ciężko jest być 
wieka... 

żoną wie!kiego czło 

nie ich przekraczą wszelkie możliwo- 
ści skarbu państwa, lub też jest to dą- 
żenie równoznacznie z uprzywilejowa- 
niem wyłącznie jednego powiatu Osz- 
miańskiego. 

W takim wypadku, stanie się ta fa- 
talnem nieporozumieniem, niestety, u- 
trzymujacem się dotychczas w opinii 
pewnej części naszego społeczeństwa i 
utrzymanie się dotychczas tej opinii 
tem więcej powyższe moje twierdzenie 
potwierdza, niestety, Na miły Bóg, prze 
cież nikt, nigdzie i nigdy jeszcze nie 
dokazał tego cudu, by przez osłabienie 
rentowności wzmóc produkcję i utrzy- 
mać płatniczość na rzecz państwa. 
Skoro mamy trwać w wyścigu pracy i 
wyścigu gospodarczym z innymi naro- 
dami, to do wyścigu tego, rzecz oczy- 
wista, musimy stanąć uzbrojeni jak in- 
ni, by zdobyć chociażby względną 
równość w najgorszym wypadku. Co 

-zaś do obawy, o uprzywilejowanie po- 

wiatu w dobie kryzysu, szalejącego w 
całem państwie, to niechaj posłużą naj- 
lepszym tu argumentem — Niemcy, 
znani ze swej oszczędności, zapobie- 
gliwości i praktyczności, a pomimo to 
dla jasno zbyt wszystkim, wiadomych 
powodów, łożące olbrzymie środki i 
ofiary, dla utrzymania względnego do- 
brobytu, na Prusach Wschodnich, po- 
mimo, że mają w nas zgoła innego są- 
siada, niżeli my za rubieżami wschod- 
niemi, jest to ich najsilniejsza broń, 
którą da dziś zwyciężają. I dzisiaj, wy- 
biła ostatnia godzina wprowadzenia w 
życie tutaj, na Kresach, a szczególnie 
w powiecie Oszmiańskim przez nasze 
czynniki miarodajne, aktywnie wprost, 
z żelazną konsekwencją tych sprzyja- 
jacych warunków do uratowania od 
ostatecznej zagłady czynnika, z ofiar i 
krwi którego zbudowaliśmy własne 
gniazdo — Ojczyznę. 

: Michał Łaszkiewicz. 

Według tych informacyj, En - Si- 
Szan, który znajdował się dotychczas 
pod opieką japońską w Dajranie, udał 
się przed kilku dniami samolotem do 
prowincji Szan-Si dla objęcia naczelnej 
władzy. Prasa wyciąga stąd wniosek , 
że Japonja poza Mandžurją i Mongolją 
wewnętrzną chce rozszerzyć swe wpły 
e również na bogatą prowincję Szan- 
i. . 

OKUPACJA ZANOSI SIĘ NA DLUGO 

MOSKWA (PAT). Do prasy sowie 
ckiej donoszą, że japoński oddział о- 
kupacyjny w Mandżurji otrzymał zimo 
we umundurowanie i zaopatrzenie. Pra 
sa wyciąga stąd wniosek, że okupacja 
terenów mandżurskich przez Japonję 
zaczyna przybierać formy trwałe. 

JAPONJA WYSYŁA KRĄŻOWNIK 

DO SZANGHAJU 

TOKJO (PAT) Wobec nastroju 
wrogiego «Па Japończyków, wywołane 
go okupacją przez wojska jap:ońskie 
Mandżurji, czynione są przygotowania 
do wysłania krążownika japońskiego 
do Szanghaju w celu obrony życia i 
mienia obywateli japońskich. W ko- 
łach, zbliżonych do rządu, oświadcza 
ja, iż siły japońskie w Szanghaju są 
mniejsze od sił zbrojnych innvch mo- 
carstw. 

NADZWYCZAJNA SESJA RADY LIGI 

GENEWA (PAT). Sprzeczne infor- 

macje, jakie Chiny i Japonja nadsyłają 

do Ligi Narodów, wywołują wrażenie, 

że likwidacja zatargu w Mandżurii po 

stępuje bardzo powoli. To też sądzą, 

tu, że Liga Narodów winna zebrać się 

w dniu 14 października w celu defini- 

tywnego uregulowania sprawy. Praw- 

dopodobne jest, że członkowie Rady 

Ligi będą reprezentowani na tej sesji 
przez ministrów spraw zagranicznych 

MOBILIZACJA FLOTY 
w JAPONII 

TPKJO, (PAT). Ministerstwo 

marynarki wysłało eskadrom, 

znajdującym Sięw bazach mor- 

skich Kure I Sasebo, rozkaz przy- 

gotowania się do mobilizacji. 

Nowa Encyklika Ojca 
Świętego Piusa XI 
W dniu dzisiejszym Ojciec Św. 

ogłosił encyklikę na temat wielkich 
zagadnień doby obecnej, t. j, kryzysu 
finansowego, bezrobocia, zbrojenia się. 

Wszystkie kraje przeżywają dziś 
kryzys finansowy, który pociąga za 
sobą budzący poważne obawy wzrost 
liczby ludzi bez pracy. Ojciec św. 
ubolewa nad uczciwymi i pragnącymi 
pracować robotnikami, skazanymi bez 
własnej winy na bezczynność i skraj- 
ny niedostatek wraz z ich rodzinami, 

Najwyższy Pasterz powtarza za 
Chrystusem: „misereor super turbam* 
—żal mi ludu tego. 

Szczególnie wspołćzuje Papież w 
encyklice swej niedoli nieszczęsnych 
dzieci, niewinnych ofiar dzisiejszego 
rozpaczliwego położenia. 
się zima strachem napełnia bezbron- 
nych bezrobotnych i istnieje wielkie 
niebezpieczeństwo, że tyle rodzin mo- 
że stać się pastwą beznadziejnej roz- 
paczy. Następnie Ojciec św. zwraca 
się z apelem do tych wszystkich, któ- 
rzy mają uczucia wiary i miłości 
chrześcijańskiej do podjęcia krucjaty 
miłosierdzia i pomocy biednym, 
głodnych nakarmić, nagich przyodziać, 
strapionych na duchu pocieszyć, uci- 
szyć nienawiści, wzmocnić węzły po- 
koju wśród jednostek i społeczeństwa. 

Niemałą przyczyną dzisiejszego 
niezwykłego kryzysu jest bez wątpie- 
nia nieokiełznany pęd do zbrojenia 
się, co jest powodem ogromnych wy- 
datków, zmniejszających dobrobyt 
obywateli. Papież przeto ponawia prze- 
strogi swego poprzednika, które, nie- 
stety, dotąd nie zostały wysłuchane i bę 
wzywa następnie wszystkich Księży 
Biskupów, a przy pomocy wszelkich 
środków, czy przemówień, czy prasy, 
usiłowali oświecić umysły, otworzyć 
serca do najpewniejszych wskazań 
zdrowego rozumu, a bardziej jeszcze 
—przepisów wiary chrześcijańskiej. 

Papież raduje się na samą myśl, 
że w każdej diecezji Księża Biskupi 
oddają się dziełom miłosierdzia i nie- 
sienia pomocy biednym. Jeżelita bez- 
pośrednia akcja w jakiejkolwiek die- 
cezji jest utrudniona, powinni zwracać 
się do odnośnych Metropolitów, lub 
do prywatnych instytucyj miłosierdzia. 

Ponieważ encyklika nosi datę ogło- 
szenia śś. Aniołów Stróżów (2 paž- 
dziernika), Ojciec św. przypomina sło- 
wa Ewangelji, aby nie odtrącano dzie- 
ci, gdyż Aniołowie ich widzą Ojca 
niebieskiego. Aniołowie przedstawią 
Panu nad Pany czyny miłosierdzia do- 
konane względem maluczkich, uzysku- 
jąc wzamian najobfitsze błogosławień- 
stwa. у 

Z racji zbliżającego się Święta 
Chrystusa-Króla, Ojciec św. wzywa 

wszystkie parafje, aby przez trzydnio- 

we przygotowanie się wzięły udział w 
uroczystych obchodach tego Święta, w 
końcu zaś swej encykliki udziela bło- 
gosławieństwa apostolskiego. 

-—— 

aby > 

Silva rerum 
Ilustr. Kurjer Codzienny (Nr. 274) 

porusza bardzo aktualną sprawę sto- 
sunku instytucyj społecznych do urzę- 
dów, raczej urzędników, wśród których 
werbuje swoich członków. 

Każda instytucja publiczna, czy społecz- 
na, humanitarna, czy oświatowa — nie chce 
my, wymieniać nazw — zwraca się dziś do 
instytucyj państwowych, gminnych, pabłicz- 
nych, czy monopolowych i otrzymuje opłaty 
przymusowe w formie dodatków na 
rzecz. Dodatki są, każdy z osobna, niewieł- 
kie, ale się sumują. 

Wypacza to charakter tych instytucyj, 
które powinny żyć nie z przymusowych 
opłat, ale z dobrowolnych datków swych 
członków, otrzymywanych na zasadzie od- 
powiednio zorganizowanej akcji propagan- 
dowej w społeczeństwie. Jedynie w ten spo- 
sób utrzymuje się kontakt tych organizacyj 
ze społeczeństwem, t. j. żywa wymiana war 
tości pomiędzy temi organizacjami a spole- 
czeństwem —— natomiast organizacja społecz 
na, żywiona przymusowemi opłatami biaro- 
kratyzuje się, zawiera. 

Uwaga całkiem słuszna. Ten star 
musi ulec zmianie, szczególnie obecnie, 
w dobie kryzysu, kiedy z jednej strony 
przymusowe daniny są wielkim cięża- 
rem, z drugiej zaś — społeczeństwo mu 
si zdobyć się na jaknajwiększą samo- 
dzielność. 

Energja społeczeństwa jest jednak 
dość słaba, ambicje — mate. Jaskrawy 
dowód — teatry, 

Echo Polskie (236) pisze: 

W Katowicach odbyła się w tych dniach 
prawdziwie żałobna uroczystość poż! е- 
go przedstawienia opery katowickiej, która 
po 6 latach istnienia, ulega — czasowej, 
miejmy nadzieję — likwidacji, Zrozadie 
jest, jak wie!lką stratą dla polskości na Ślą- 
sku, jest ta oszczędnościowa likwidacja, któ 
ra poza tem skazuje na nędzę liczne grono 
artystycznych i technicznych pracowników 
tej placówki operowej. 

Na pożegnanie grano „Halkę*. Nastrój 
był naturalnie, wysoce minorowy, podobnie 
jak i wygłoszone przemówienie okoliczno- 
ściowe. Pustki na sali potęgowały jeszcze 
bardziej, pogrzebową atmosierę tego wido- 
wiska, które z wielu względów było bardzo 
znamienne dla dzisiejszej sytuacji teatralnej 
w Polsce wogóle. 

Przykre to jest... 
Z tem większą przyjemnością słu- 

chamy głosu mocnego,  zuchwalego, 
który się rozległ w Połsce Zbrojnej Nr. 
(270) w art. „Najlepsza walka z bez- 

*robociem'. Autor, zdający sobie spra- 
wę ze znaczenia morza dla Polski, ra- 
dzi zamiast nieskończonych składek na 
zapomogi dla bezrobotnych, opodatko- 
wać się na budowę warsztatów mor- 
skich, któreby zatrudniały tysiące lu- 
dzi. 

Można zupełnie śmiało powiedzieć, że 
każdy okręt wojenny średniej wielkości, da- 
je, w ciągu swego trzydziestołetniego żywo- 
ta, pracę kilku tysięcom ludzi. A kiedy wresz 
cie pocięty ognistemi nożycami idzie na 
szimejc — jego metal zasila inne sziachetniej 
sze metale, aibo zostaje znów przez rzemieśł 
ników i robotników przetworzony do cełów 
gospodarczych. 

To też budowa okrętów w kraju zawsze 
się opłaci, choćby z początku każda tonna 
miała kosztować trzy razy drożej, niż za- 
girasicą, Raz przecież trzeba zrobić początek 
z czasem zaś miożna będzie wydatnie obni- 
żyć koszta produkcji. Fachowego. personelu, 
— z którym narazie jest skąpo (jakkofwiek 
nosi taki już u nas istnieje i mniejsze 

ednostki moglibyśmy śmiało budować w 
kraju) — teżby z czasem przybyło. Nasi 
inżynierowie i rzemieślnicy należą do najłep 
Szych na Świecie — więc i wyszkolić ich w 

tej lęzi nie byłoby trudno. A jakie stąd 
dla kraju korzyści — tłumaczyć nie potrzeba. 

Nie ulega wątpliwości, że byłby to 
szy środek do waiki z bezrobociem ad 
łowych zapomóg — a pieniądze dawane 
ofiarnie przez społeczeństwo w róż- 
nych dopłat (do biletów kolejowych, wido- 
wisk i t, d.) szłyby na ceł zupełnie realny — 
związany ściśle zinteresami państwa i na- 

а. Zbližająca rod 

Czyżby nie warto było posłuchać 
tej męskiej rady? 

A oto echo Wilna we Lwowie. Bra- 
terskie miasto święciło niedawno uro- 
czystość założenia kamienia węgielne< 
go pod budowe nowej świątyni. 

Kościół ten, pod wezwaniem Matki Bo- 
i stanie kosztem 2 mi- 

złotych, na Łyczakowie, naprzeciw 
parku, Kościół będzie miał charakter świątyni 
wotynneį — z okazji zwycięstwa nad boł- ' 
szęwikami w r. 1920. Na cele ko- 
ścioła miasto ofiarowało pół Aaa kiai 
oraz grunt, 

Aktu poświęcenia dokonał j. Eminencja 
ks. arcybiskup Twardowski, w ZARAZ 
Em. ks, arcybiskupa Teodorowicza i j. 
ks. biskupa Lisowskiego. W uroczystości 
wzięły udział tysiączne rzesze wiernych. W 
wygłoszonem podczaż M = 
pięknem kazaniu J. Em. агс: 
dowski naszkicował historję miejsca 

Ha a a dyr. 
[ol Je w ciągu wiel r fa- 

k najeźdźców, a tak oki e 
natarcia [Ukraińców (1918) i Е 

Kościół Ostrobramski we Lwowie!.. 
Niech się połączą nasze tradycje, 

jak są złączone nasze serca!. i 

  

w śródmieściu od lat 7, 8, Kurs nauk 
oddz. Il ewentualnie przygotowanie 
do wstępnej klasy, Inłormacje w Adm. 

„Słowa* 

  

Kto wygrał? 
WARSZAWA (PAT) W 22-im 

dniu ciągnienia 5 klasy 23 Polskiej Lo 
terji Państwowej główniejsze wygrane 
padły na następujące numery: 10,000 
zł. — 179273, po 5 tysięcy — 119679 
i 196,100, po 3 tysiące zł. — 5026, 
70764, 124680, 131803 i 209826. 
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Niecodzienna afera na szkodę Komunal- 
nej Kasy Pożyczkowej, ujawniona w dniu 11 
ub. miesiąca, obecnie została całkowicie wy- 
jaśniona i winni podstępnego podjęcia z 
K.K.O. pięciu tysięcy dolarów pod zastaw 
cudzego domiu, zostali ujęci i osadzeni w 

więzieniu. ю 
Mimo, że oszuści działali niezwykle ostrož 

nie i każdy swój krok obmyślili w najdrob- 
niejszych szczegółach, asekurując się w ra- 
zie „wsypy”* wydziałowi śledczemu m, Wil- 
na dzięki gaUgo] pracy, udało się ich zdema- 
skować, co zasługuje na szczególne podkre- 
ślenie. 

Sprawa jęcia z К.К.О drogą Istępu 
dość La stała się tak głośna, że 
obecnie wobec ujęcia winnych okoliczności 
= niesamowitej afery można szerzej wyjaś- 
nić. 

POŚREDNIK — DOBROCZYŃCA 

W końcu czerwca do dyrektora K.K.O. 

p. illinicza zgłosił się znany mu, rzekomy 

inżynier Romuald Bancerewicz z zapytaniem, 

czy Kasa niechciałaby udzielić większej po- 
życzki krótkoterminowej właścicielowi domu 

Kejdewiczowi. a 
Že slow Bancerewicza wynikało, że Frąc- 

kiewicz zgadza się na wszystkie warunki, ja 

kie mu Kasa podyktuje i że otrzymane pie- 

niądze zwróci ratami w miarę nadsyłania mu 
weksli gwarancyjnych. 5 

Charakterystyczne jest, że Bancerewicz 

rozmawiając o pożyczce, napomknął, że za- 

jai sie tem jedynie jako bezinteresowny po- 

średnik, chcąc pontóc „nieświadomemu”” Frąc 

kiewiczowi w załatwianiu formalności, zaś 
K.K.O. przysporzyć solidnego klijenta. 

Dyr. lllinicz zasadniczo wyraził zgodę na 

udzielenie pożyczki, lecz zażądał odnośnych 

dokumentów, które też Bancerewicz po kilku 
dniach przedłożył, Ba. 

Był to wyciąg bipoteczny z księgi wie- 

czystej, akt kaucji, sporządzony przez rejen- 

ta Rożnowskiego na rzecz K.K.0. szacunek 
domu, sporządzony przez inż, Zasztowta i 
polisa asekuracyjna. 

ZARZĄD K.K.O UCHWALA. PO- 

ŻYCZKĘ 
Zgodnie z przepisami,  obowiązującemi 

przy załatwianiu spraw pożyczkowych, „proś 

ba rzekomego Frąckiewicza została skiero- 
wana do zarządu Kasy, który zebrał się w 

dniu 10 lipca i po zapoznaniu się z tą spra- 
wą, wyraził zgodę na udzielenie pożyczki, 

Na drugi dzień do urzędniczki Wacławy 

Słosarskiej zgłosił się Bancerewicz w towa- 

rzystwie jakiegoś osobnika i przedłożywszy 

akt hipoteczny, powołując się jednocześnie 

na uchwałę zarządu, poprosili o wypłacenie 

im pieniędzy. Ėė Ч 
„ Siosarska zwrėcila įednak uwagę, že 

nazwisko w akcie jest przekręcone na Trąc- 

kiewicza, więc Bancerewicz był zmuszony 

po raz drugi udać się do rejenta w celu na- 

prawienia omyłki. 

UPRZEJMY DYREKTOR 

Na drugi dzień, gdy pożyczkobiorcy „zgło- 

sili się do Kasy w celu podjęcia pieniędzy, 

dyr. lilinicz zatroskał sę bardzo, że z braku 

gotówki dołarowej musi płacić złotemi. 

Dla upewnienia się jednak, czy klientom 

to dogadza, fatygowat się do nich na kory- 

tarz w celu powiadomienia ich, że Kasa nie- 

stety innych pieniędzy nie posiada. Część 
pieniędzy wypłaciła K.K.O., resztę zaś Bank 

bd Kraj. : 

ancerewicz wraz z rzekomym Frąckie- 

wiczem, którego imitował jaszuński piekarz 

Siemiesz, obładowani gotówką, Sp ko- 

10 drzwi KKO. Wołejszę, oczekującego nie 

Gej na zakończenie tranzakcji. 

o chwili, wszyscy trzej znaleźli się w 

ustronnym gabinecie restauracji „Łazar” przy 

ul. Mickiewicza, gdzie zaczęło się „oblewa- 

nie“. 

„CHCĄ MNIE PEWNO OTRUĆ* 

W czasie libacji zaszedł zabawny SZCZe- 

Mianowicie w pewnym momencie Wo- 

wezwał kelnera i po cichej z nim na- 

radzie kazał podać, jak twierdzi Siemiesz ja- 
zielon: + 

E a io widać znał gruntow- 
nie swych towarzyszy i wiedział czego się 

można od nich spodziewać, odrazu szło 

Po: Poe o tie wiam gdy 
likier, jes: podano 

OSZUŚCI MIĘDZY SOBĄ 

i znść a ołbesiadaików, bowie W dobniej uwagi wsj jesi w, 
ech momencie przystąpili pośpiesz- 

nie do rozrachunku, który był prowadzony 

a S AŻ 

SPORT 
MIĘDZYKLUBOWE _ ZAWODY BOKSER- 

SKI 
Okr. Zw. Bokserski międzyklubowemi za 

wodami rozpoczął sezon 1931 — 32 +. 

Zawody te Oy, się w sali Ośrodka 

Wil. a program ich przewidywał 9 spotkań. 

Oto krótkie sprawozdanie Z, CZ 
spotkań. Waga musza: Bagiński (WK 

) już w pi ] rundzie zwycięża Lewko-- 
wicza (ŽAKS) ini AE Sa 
wa: Hryncewicz (Po; walczy z b. mi- 
strzem Głowaczem (ŚM) i po zażartej wal 
ce zwycięża go na punkty. е 

Swego czasu, podczas zawodów o mi- 

strzostwo okręgu Hryncewicz przegrał tech- 

nicznym K.O. : ; 

Spajsfe” (S.M.P.) żywiołowym atakiem 

zmusza Gordona (ŻAKŚ) do poddania się, a 

Bielawski (WKB) A zwycięża swego 

klubowego, Rotkiewicza, ; 

. Ba lekka: Kompowski (WKB) mistrz 

wagi piókowej ub. r. zwycięża pewnie Da- 

owcza (6 p.p. Leg). | M 
Pokonany jest b. zawodniliiem warsz. Ma- 

i, obecnie jednak służba wojskowa źle 

wpłynęła na jego kondycję, 
alukow AVKS) ba na punkty 

Wa Ć półśrednia: Pilnik (ŻAKS) wal- 
czy z Mirynowskim (obecnie 6 p.p.). Prze- 
męczony służbą wojskową  Mirynowski nie 
może dać sobie rady z Pilnikiem i ulega mu 
na punkty. ы 

Maziuto (WKB) w pierwszej rundzie sze 
regiem mocnych ciosów doprowadził Toma- 
szewskiego (6 pp.) do poddania się, uzysku 
jąc techniczny K,O. я 

Waga ciężka: Lubard (Pogoń) walczy z 
Zawadzkim (WKB). Po zaciętej walce w 

trzeciej rundzie Lubard posyła przeciwnika 
„Ra deski, Zawadzki wstaje, ate jest groggy, 
co też pozwała Lubardowi serją sierpowych 

: ..9!'_5'2!‹01'1‹:2_\'‹5‘ przeciwnika, 
'wody prowadził jako sędzia p. Kłocz- : a 

| kowski mając iako sedziów punktowych p.p. 
zela i Rutkowskiego 

Publiczności niedużo, 

w ten sposób, że Siemieszowi należało się 
tylko 400 złotych, gdyż były „ogromne 
koszty'* przy załatwianiu formalności i z te- 
go powodu, jak twierdzili Wołejszo i Bance- 

Z niewiele więcej im obu zostanie do po 
ziału, 

Siemiesz, mając tyłko jedną myśl, jaknaj- 
szybszego wydostania się z wyimaginowane 
pułapki trucicieli, zgodził się bez sprzeczki 
na ten oszukańczy podział i czemprędzej 
uciekł z gabinetu i najbliższym pociągiem 
odjechał do Jaszun. 

WEKSLE POSŁA JAREMICZA 

Wołejszo i Bancerewicz zadowołeni z ta- 
kiego obrotu sprawy, pozbywszy się niepo- 
trzebnego im już spólnika, podzielili całą su- 
mę na równe części i zgodnie rozeszli 
się każdy w swoją stronę, obiecując sobie 
obmyślić w międzyczasie jakiś nowy „inte- 
res“, 

Jak zużył zdobyte podstępem pieniądze 
Bancerewicz, niewiadomo, na tomiast Wołej- 
szo jako człowiek praktyczny znalazł odra- 
zu odpowiednią osobę, której pożyczył cały 
kapitalik na weksle, Osobą tą był poseł bia- 
łoruski Jaremicz i weksle te podczas re - 
wizji u Wołejszy odnaleziono. 

ZNANY DZIAŁACZ BIAŁORUSKI 
WOŁEJSZO 

Gdy afera się wydała, a było to 11 wrze 
śnia, pierwszy pod kluczem znalazł się Ban- 
cerewicz. Udając niewiniątka, p, inżynier ca- 
łą winę zrzucił na Wołejszę, twierdząc, że to 
on zapoznał go z jakimś osobnikiem, przed- 
stawiając nieznajomego jako Frąckiewicza. 

Dowiedziawszy się, że ten chce otrzymać 
pożyczkę, zgodził się pomóc, bowiem znał 
osoby, od których to zależy. Wołejszo natu- 
ralnie do niczego się nie przyznał. Bancere- 
wicza nie poznał, żadnych pieniędzy nie wi- 
dział i w konsekwencji założył stanowczy 
protest przeciwko próbom wplatania go, ja- 
ko „znanego działacza białoruskiego* w ja- 
kieś brudne sprawki. ` 

Policja śledcza niedała jednak „za wygra 
nę, Działacza Wołejszę osadzono w wię- 
zieniu i prowadzono dalej żmudne i urywa- 
jące się co chwila śledztwo. 

Droga wywiadów ujawniono udział w 
aierze niejakiego Rokickiego z  Rudomina, 
który, jak się okazało, pisał podanie do To- 
warzystwa Asekuracyjnego o cesję. 

Rokicki z kolei wydał Siemiesza, a ten, 
gdy go odnaleziono, wyznał wszystko. 

GDZIE DJABEŁ NIE MOŻE... 

Aresztowany Siemiesz odrazu wskazał na 
Wołejszę, jako inicjatora oszustwa. Znając 

0 od dwóch lat, często z nim się stykał w 
ilnie i gdy Wołejszo wtajemniczyt go w 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 3 paździemika 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. 

   

  

URZĘDOWA 

— Osobiste, Pan wicewojewoda Marjan 
Jankowski — zastępujący przebywającego 
na urlopie wojewodę wileńskiego — powró- 
cił dnia 6 b. m. z powiatu  dziśnieńskiego 
objął urzędowianie. ra 

— Zjazd referentów spisowych, P. woje 
woda wileński wyznaczył w porozumieniu z 
Głównym Urzędem  Statystycznym termin 
zjazdu referentów spisowych województwa 
wileńskiego na dzień 16 i 17 października r.b. 

— Próbny spis ludności. Do dnia 
10 października r. b. we wszystkich po 
wiatach ma się odbyć próbny spis łud- 
ności, przeprowadzony przez reieren- 
tów spisowych poszczególnych sta- 
rostw. W związku z tem wojewódzki 
komisarz spisowy udaje się w dn. 7 
października w podróż służbową na te 
ren powiatów oszmiańskiego, mołodec 
czańskiego, ERO i postawskiego 

„Komisarze spisowi pracują bezpłatnie. 
w związku ze zgłaszaniem się poszczegól- 
nych osób do wojewódzkiego komisarza Spi- 
seowego w Sprawię otrzymania pracy przy 
przeprowadzaniu drugiego powszechnego spi 
su ludności, proszeni jesteśmy o 'wyjaśnien:e, 
że akcję przygotowawczą do spisu przepro- 
wadzają odpowiednie władze i że nie rozpo- 
rządzają one płatnemi stanowiskami, związa 
nemi ze spisem, 

Komisarze spisow., którzy w dniach 9 — 
13 grudnia będa OE is, ofiaro- 
wują swą pracę honorowo i nie za te 
czynności wynagradzani. Natomiast instruk- 
cja dla władz przewiduje przedstawianie 
osób zasłużonych przy przeprowadzaniu spi- 
su do odznak owych „za ofiarną pracę” 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. We środę dnia 7 

jaździernika b. r. o godzinie 13 w Auli Ko- 
umnowej Uniwersytetu odbęda się omocje 

na doktora wszechnauk lekarskich: Halterów 
ny Marji, Hendrykowskiej Chawy i Szkopa 
Mordki. Wstęp wolny. 

AKADEMICKA 
@ Stowarzyszenia Bratnia Po- 

moc Polskiej Młodzieży Akademickiej USB, 
zawiadamia kol. kol. z Wydziału  Humani- 
stycznego, chcących składać podania 'o od- 
roczenie opłat, że można je składać w Se- 
kretarjacie Bratniej Pomocy w godzinach 
urzędowych do dnia 13 b.m. włącznie. Do 
podań należy załączyć zaświadczenie nieza- Obywatelskiej Kobi 

szczegóły, Siemiesz narazie zląkł się i wy- 
mówił się od udziału. 

Wówczas na arenę wystąpiła żona Wo- 
łejszy, której udało się nakłonić opornego do 
współdziałania w oszustwie, 

Po podpisanu aktu u notarjusza Rożnow- 
skiego, gdzie Siemiesz podał się za Frąckie- 

j wicza, opadły go znowu skrupuły i w żaden 
sposób nie chciał się dać namówić by szedł 
do K.K,O. po pieniądze. 

Tu znowu styka się z Wołejszyną, która 
jak z pod ziemi zjawia się w restauracji Ma- 
zowieckiej*, przy ul. Jagiellońskiej, gdzie 
sprawę omawiano, by wpłynąć na wahające- 
go się, żeby nie psuł „interesu. 

PANI PREZESOWA O DELIKATNEM 
ZDROWIU I WYKWINTNYCH MA- 

NIERACH 
Na skutek zeznań Siemiesza, wszędobyl- 

ską Wołejszynę aresztowano. ё 
Przy tej okazji nieobeszło się naturalnie 

bez dramatycznych scen zainscenizowanych 
przez kutą na cztery nogi babę, „która raz 
po raz symulowała atak,lub omdlenie, 

Gdy jei stawiano jakieś pytanie wymaga- 
jace natychmiastowej odpowiedzi, mormen- 
talnie mdlała, zyskując przez to na czasie, by 
móc namyśleć się. 

Widząc, że nie sprawia to wrażenia, pani 
prezesowa zniieniła taktykę i poczęła wymy- 
ślać w sposób, którego pozazdrościłaby jej 
niejedna przekupna z pod Hal, zj 

Zmęczona nadmiarem wymowy, Wołej- 
szyna jeszcze raz zemdlała i gdy przyszła do 
siebie, zagroziła... Liga Narodów, bowiem 
uważa aresztowanie jej za „izdiewatielstwo* 
nad niewinnenu kobietami białoruskiemi. 

Narazie dostojna klientka Ligi Narodów 
siedzi w wileńskini areszcie centralnym i 
dziś powędruje do więzienia. 

TRIO, KTÓRE BĘDZIE KWARTETEM. 
Aresztowani Wołejszo, Bancerewicz i 

Wołejszyna stanowili dobrze zgrane trio, któ 
re przez dłuższy czas będzie ozdobą galerii 
hochsztapłerów, odbywających pokutę na 
Lukiszkach, Jest nadzieja, że w niedalekiej 
przyszłości do kompanji Wołejszy dojdzie 
jeszcze jeden „nic nie wiedzący”, lecz o nim 
napiszemy wówczas, gdy się kwartet ufor- 
muje, 

Wydział śledczy jest w tem, by nie po- 
zbawić go tej przyjemności. 

Trzeba jeszcze dodać, że  Bancerewicz 
= ucieczkę i gdyby mu się to uda- 

о, іціа\‹тіё sprawców byłoby jeszcze trud- 
niej. 

. Siemiesz był daleko, Wołejszo, nie anga- 
żował się zbytnio na zewnątrz, więc jak to 
mówią: „końce byłyby w wodzie”. 

Tak proponował Wołejszo, który obawiał 
się zdemaskowania. lecz trudno, miał do 
czynienia nie z fachowcami, htórzy muszą 
zawsze coś skrewić. 

  

NIKA 
możności, wydane przez wiadze adninistra- 
cyjne miejsca zamieszkania petentów. 

— 1-s4y Kwadrans Akademicki, W dniu 
16 b.m. o godz. 10 min, 20 rozpocznie się 
1-szy Kwadrans Akademicki, którego celem 
jest informowanie starszego społeczeństwa, 
zwłaszcza tego, które niema możności po- 
znać bezpośrednio życia akademickiego we 
właściwem świetle — o pracy naukowej i 
samopomocowej studentów, oraz © przeciw 
nościach, z jakiemi boryka się każdy studju- 
jący z Uniwersytecie. 

„— Jeszcze jedna firma fryzjerska udziela 
zniżek. Firma „Pol i Kieżaze? ul. Wileńska 
14, udziela 50 proc. zniżki dla członków Sto- 
warzyszenia, 

— Komtmikat urzędowy „Akad. Druż. 
Harc. Zbiórka drużyny odbędzie się w sobo- 
tę 10 b. m. o godzinie 20 w lokalu Zw. 
Osadników Zygmuntowska 16, Harcerki i 
harcerze pierwszego roku studjów mogą za- 
pisać się do drużyny codziennie w dniach 
od 5 do 16 b. m. ód godz. 18.15 do 18.45 w 
lokalu zbiórek, Zygmuntowska 16. 

„— Akademicka Drużyna Harcerska w 
ubiegłym roku uniwersyteckim liczyła 50 
harcerek 1 harcerzy, podzielonych na 4 za- 
stępy. Drużyna urządziła na prowincji 20 
odczytów i 4 przedstawienia teatralne. Nie 
ograniczała terenu swego działania do woj. 
wileńskiego, ale robi dwie wycieczki do Łot- 
wy z programem kulturalno-oświatowym. 21 
czerwca urządziła informacyjny zjazd matu- 
rzystów. Nie zapomina też o innych druży- 
nach wileńskich. Poza tem, że wielu harce- 
rzy Akad, Dr. Harc. pracowało w nich, zo- 
stał z ramienia drużyny zorganizowany kurs 
dła zastępowych, w którym uczestniczyło 
80 harcerek i harcerzy młodszych drużyn. 

> SZKOLNA 
— Zapisy do szkół, Z Inspektoratu szkol- 

nego m. Wilna dowiadujemy się, że w ciągu 
bieżącego tygodma jeszcze odbywają się za- 
RS do klas (oddziałów I, II, III, IV i V pu- 
licznych szkół powszechnych dla dzieci ży- 

dowskich (šwietujących sabat). 
Nauczame języka hebrajskiego i Biblji 
ea Się w języku hebrajskim. Nauka bez 

— Przewodniczący Państwowej Komisli 

  

Egzaminacyjnej (egzamin specjaśny, złożenie / którego może uprawniać do odbycia skró. 
conej czynnej służby wojskowej)” podaje do wiadomości, że egzaminy piśmiennie rozpocz 
ną się dnia 26 „października b. r, o godz. 16 w gimnazjum im. ].Lelewela (ul. Mickiewi- cza 38). Termin składania podań na ręce przewodniczącego Komisji (gimn. im. Ja 
Lelewela) — do dnia 22 października r. b, 

— Przedszkole miejskie Nr, 2 przy ul. Św. Anny 2) (dla pracującej inteligencji) 
przyjmuje dzieci od lat 4 — 7, opłata mie- 
sięczna 10 zł. Od dwojga rodzeństwa 15 zt. Zapisy w lokalu przedszkola codziennie 
od godz. 8.30 do 10 rano. 

MBC a 2 I ODCZYTW 
— а $гойа ГНегас: loŚświęco- 

na grobom królewskim w Bazytcż Wileńskiej, 
rozpocznie się referatem historycznym dr. W. 
Charkiewicza i referatem o całokształcie ro- 
bót konserwacyjnych prof. ], Kłosa. Wy- świetlane będą fotografje wnętrza krypty i 
detali. Pozatem głos zabiorą wybitni fachow 
cy z grona historykówi sztuki i innych spe- 
cjalności. Początek o godz. 8.30 wiecz. w 
lokalu Zw. Literatów, Ostrobramska 9. Na Środzie obecna też będzie bawiąca w Wilnie 
znakomita śpiewaczka p, Marja Modrakow- 5Ка z G 

= szyty dr. K. Górskiego. Na zapro- szenie Związku Literatów przybywa do” Wil na znakomity historyk literatury i krytyk, do cent Uniw. Warsz. dr. Konrad Górski, by wygłosić w sali Konserwatorjum w najbliż- 
szą niedzielę t poniedziałek dwa odczyty: „Ideologia społeczna i narodowa Żeromskie- go", oraz „Ewolucja poglądów — religijnych Kasprowicza”, Szczegóły w afiszach. 

Zel dyskusyjne Związku Pracy 
nie odbędzie się we 

o 

WILNO, Nocy wczorajszej nie- 
znani sprawcy włamali się do 
kościoła parafjalnego w Wieikich 
Sołecznikach skąd skradli puszkę 

więtokradztwo w kościele solecznickim 
od komunikąntów i liczne wota. 

swiętokradztwo zauważono 
rano i powiadomiono natych- 
miast o tem poiicję. 

  

Aresztowanie urzędnika kolejowego 
POD ZARZUTEM FAŁSZERSTWA 

WILNO. Nadużyć z węglem dopuszczał 
się urzędnik magazynów kolejowych Artu'r 
Wittke (Koszykowa 38). 

Zarzuca mru się fałszerstwo kart deputa- 
towych na węgiel i sprzedawanie ich han- 
dlarzom. 

I NADUŻYĆ, 

Nadużycia ujawniono podczas kontroli 
kwitów na wydany węgiel. 

Na kwitach tych stwierdzono sfałszowane 
podpisy. 

Wittke aresztowano i skierowano do są- 
dziego śledczego. 

czwartek dn 8-X 1931 r., a w następny czwar 
tek t. j, dnia 15 października r. b. Ё 

— Prie świętem Akcji Katolickiej, Or- 
ganizowana obecnie w caiem państwie Akcja 
Katolicka zgodnie ze swym statutem konsty- 
tucyjnym rok rocznie obchodzić będzie giow- 
ne swoje święto podczas liturgicznego świę 
ta Chrystusa Króla. Święto Chrystusa Króla 
przypada zawsze na ostatnią niedzielę paź 
dziernika, co w roku bieżącym ma miejsce 
w dniu 25 b.m. W związku z tem Archidje 
cezjalny Instytut Akcji Katolickiej zaprasza 
przedstawicieli organizacyj społecznych na 
specjalne zebranie, celem omówienia  cało- 
kształtu obchodu, Zebranie odbędzie się ju- 
tro t. j. we czwartek, dnia 8 b. m. o godz. 
19 w lokalu T-wa Chrześcijańskiego Domu 
Ludowego, ui. Metropolita!na Nr. 1. Osobne 
zawiadomienia wysłane zostały wczoraj.. 

RÓŻNE 
— Szczepienia przeciwbłonicze (dyfterycz 

ne). W okresie od 1 'maja do 15 lipca r,b. 
Komitet Szczepień Przeciwbłoniczych w Wil 
nie przeprowadził szczepienia w 25 zakła- 
dach zamkniętych (żłobki, bursy i schroni- 
sła), oraz 2 w przedszkolach miejskich. Spe- 
ojałna kolumna szczepienna wykonała w nich 
888 t. zw. odczynów Schicka, które wykaza- 
ciwbłonicy (dyfterytowi) i z łatwością mo 
ły, że 272 dzieci nie posiada odporności prze 
ciwbionicy (dyfterytowi) i z łatwością może 
na nią zachorować. Wobec tego dzieciom 
tym, celem ich uodpornienia,  wstrzyknięto 
trzykrotnie szczepionkę t. zw. anatoksynę 
błoniczą, Dokonany po szczepieniu odczyn 
Schicka wykazał, iż z liczby 115 dzieci, pod- 
danych kontroli, które przed szczepieniem 
t wrażliwe na błonicę, 107 na skutek 

pienia zostało całkowicie uodpornionych 
przeciwko tej chorobie. Procent uodpornie- 
nia wynosił przeto 93 proc. Dane powyższe 
dowodnie wykazują doniosłość zapoczątko- 
wianej akcji szczepiennej, pozwalającej nie- 
mal wszystkie dzieci ochronić na całe życie 
przed tą straszną chorobą. Dodać należy, że 
szczepienia są zupełnie nieszkodliwe i tylko 
w. znikomej iżości przypadków (5 — 8 proc.) 
wykazują znaczniejsze zaczerwienienie 
względnie obrzęk w miejscu zastrzyku, rza- 
dziej podniesienie ciepłoty ciała. Objawy te 
jednak po 1 — 2 dniach ustępują bez śladu. 
Reakcja powyższa bywa jedynie u dzieci star 
szych, natomiast młodsze zupełnie na za- 
strzyk nie reagują. 

Świetnę rezultaty szczepienia, wskazu 
ją na konieczność jaknajszerszego ich roz- 
powszechnienia, W tym celu, poczynając od 
dnia 5 października 1931 r. Komitet rozpo- 
czął systematyczne szczepienia wśród dzieci 
szkół powszechnych 'm. Wilna. Kuratorjum 
szkolne gorąco akcję tę poparło. 

Równocześnie celem udostępnienia szcze 
pień, szczególnie wśród dzieci w wieku przed 
szkolnym, zostają wznowione po ferjach let- 
nich w dniu 8 października b. r. szczepienia 
na punktach szczepiennych: 1) w Miejskim 
Ośrodku Zdrowia -— ul. Wielka 46 codzien 
nie od godz, 12 — 13, oraz 2) w Klinice 
NE Ie U.S.B. na Antokolu od godziny 

Punkty powyższe w czasie od 11 maja 
do 15 lipca b. r. zaszczepiły 165 dzieci, 

Szczepienia odbywają się. bezpłatnie, 
Rodzice! Nie zwlekajcie z uodpornieniem 

dzieci waszych przeciwko błonicy (dyftery- 
towi). Poczynając od 2-go roku życia dziec 
ka szczępcie je na punktach szczepiennych. 

„ Informacje 'w sprawie przeszczepienia 
większych grup dzieci w zakładach, udzie- 
la Państwowy Zakład Higieny — ul. 

     
  

Nr. 1. telefon 13 — 09 
— Sprostowanie, W związku z notatką 

p. t. „Konsulat łotewski w Wilnie, strzeżo- 
ny przez policję”, umieszczoną w n-rze 228 
z dnia 4 X. rb. czasopisma „Słowło* pro- 
szę o umieszczenie na zasadzie art, 21 De 
kretu z dnia 7 II 1919 roku w przedmiocie 
tymicz, przepisów prasowych Dz. Praw. nr. 
14 poz. 186 następującego sprostowania: 

„Wiadomość iż posterunki policyjne zo 
stały wystawione przez Starostwo Grodzkie 
na prośbę konsula łotewskiego p. Donasa 
nie odpowiada prawdzie. Konsul łotewski w 
tej sprawie do Starostwa Grodzkiego nie 
zwracał sie”. 

`— Handlowcy poprą strajk nauczycieli 
żyd. Związek żydowskich pracowników han 
dlowych postanowił poprzeć strajkujących 
nauczycieli żydowskich przez, urządzenie de- 
monstracyjnego strajku wszystkich pracowni 
ków: żydowskich. Termin demonstracji je- 
szcze nie ustalono, 

BEE m 
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TRZEBA PŁACIĆ 
(ZA 

PAŹDZIERNIK 
KONTO CZEKOWE w P.KO. 

|„SŁOWA” 
L 80.259 | 
Aaa й) 

TEATR I MUZYKA 
e Miejski szal NoE 
lwa pożegnalne występy znakomite 

go gościa Juliusza Osterwy. Dziś we środę 
7 oraz wi czwartek dn 8 b. m. ostatnie dwa 
pożegnalne występy Juljusza Osterwy, który 
kreacją swą Andrzeja w „Ładnej historji”, 
komedji w 3-ch aktach Callavefa i Fleursa 
porywa widownię, nieszczędzącą mu ckla 
$ków, jak również i reszcie wykonawców 

świetnie dostrajających się do znakomitego 
gościa z niezrównaną babcią 0. Dunin-Ry- 
chłowską na czele. Reżyserja K. Wyrwicz- 
Wichrowskiego, Wnętrze pomysłu W. Ma- 
kojnika. 

„ W. piątek dn. 9 b. m. premjera przezabaw 
nej komedji w 3 aktach Moliera „Szelmostwa 
Skapena", w której wdzięczne pole do popi- 
su znajdują czołowi aktorzy naszego zespo- 
łu. Niefrasobliwy humor moljerowski, wieją- 

        

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„KOCHANEK O PÓŁNOCY* 
W „HOLLYWOOD:. 

Wielkie gwiazdy filmowe mają w swoim 
dorobku reklamowe przeboje, a prócz tego 
"mniej, lub więcej sporą ilość mierności, kol. 
portowanych i upiększanych tylko samym 
urokiem nazwiska bohatera, lub bohaterki, 
Tak jest i z Jeannete'ą Mac Donald, 

Nikt nie zaprzeczy, że „Parada miłości”, 
lub „Monte Carlo" są mocnemi podstawami 
jej sławy, lecz „Kochanek o północy” w set 
nej części nawet nie może się równać z tam- 
temi filmami, bo ona i tu znalazła sposob- 
ność do wykazania klasy swego głosu, lecz 
fatalnie „pomyślany scenarjusz, partacka re- 
żyserja i banalriość tematu, zabija i niweluje 
jakąkolwiek wartość. 

„. Wogóle czas najwyższy zaprzestać wszel 
kich przeróbek z powieści, — Wartości ki 
nowych „Kochanek o północy” nie posiada. 
Jest zamknięty w ciasnej dekoracji, a dźwię- 
kowo ma tylko wartość tę, którą daje śpiew 
Jeanette'y“ Mac Donald, no i ten przemily, 
Subtelny szwargot angielski!!... Po ndrzuce-. 
niu śpiewu |eanette'y i zatkaniu uszu na 
bulgot, pozostanie jeSzcze jedna, niepoślednia 
zaleta (specjalnie krajowa) tego filmu. Po- 
zostaną napisy pełne żaru(!),  (namiętno- 
ści ('!) i burzliwego temperamentu CH). 
Cały film blednie, popieleje od tych napisów. 
Biedny, mizerny filmik! 3 

Szkoda, wielka szkoda чекпе, 
Jeanette'y Mac Donald na talie Sa de. 
moty! Cała dla niej pociecha, że mogła po- 
kazać cudowne swoje toalety i dėshabillės.. 

Tad. C. 

  

  

Żeby mieć czyste i piękne owoce 
należy z jesieni jeszcze zaopatrzyć 
drzewa owocowe w tak zwane 

opaski lepowe. 
Najlepszy lep sadowniczy, papier 
na opaski oraz przyrządy do sma- 
rowania opasek są do nabycia w 

składzie maszyn rolniczych 
ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 

w Wilnie 
‚ , ‚ 91 Zawalna Nr. 11-a 
Ządajcie prospektėw ze sposobem 

użycia i cenami,     

"cy ze sceny wybornie bawić będzie publicz- 
ność. Reżyserja spoczywa w doświadczonych 
rękach p. St. Wysockiej, Ciekawe dekoracje 
pontysłu W Makojnika 

— Teatr Miejski na Pohulance. Ostatnie 
dwa przedstawienia ciekawej, sensacyjnej 
sztuki „Matrykuła 33%. Dziś, we środę dn. 
Ti czwartek dn. 8 b.m. dana będzie cieszą 
ca się niezwykłem powodzeniem na wszyst 
kich scenach europejskich sztuka w 3-ch 
aktach A. Madisa i R. Boucarda „Matryku- 
ła 33“, grana koncertowo przez cały zespół 
tp. M. Wyrzykowskim świetnym wywiadow 
cą i p. Brenoczy uroczą kobietą-szpiegiem. 
Są to już nieodwołalnie ostatnie przedstawie 
nia tej sztuki, 

„— Ostatni występ Juljusza Osterwy w 
roli Szczęsnego w „Iorsztyńskim* ]. Słowac 
kiego. W p:ątek dn. 9 b. m. o godz, 4 po poł, 
na żądanie szkół dany będzie „Horsztyński 
J. Słowackiego po cenach 50 proc. niższych 
datki os gošcia j. Osterwy, 

ety dostarczy szkołom specjalna izyn 
torka faalma a = 

W sobotę, dnia 10 bm. premiera głośnej 
ze swych walorów scenicznych, bogato wy- 
posażonej w przekomiczne sytuacje, w ja- 
kie stawia autor bohaterów swych ludzi 
współczesnych przenosząc ch w czasy šred 
niowiecza, każąc im przystosować się do 
wymogów minionej epoki, komedji w 3-ch 
aktach Marlowe'a „Złoty wiek rycerstwa". 
Režyserja, oraz oprawa sceniczna p. H. Zel- 
werowiczówny. 

= „Polonja“ Mickiewicza Nr. 11 codzien 
nie od 10 wiecz. do 4 rano rewia tańca, śpie 
wu i humoru. „Dancing”, ; 

CO GRAJA W KINACH? 
Hollywood — Kochanek o północy 
Heljos — Tabu ° 
Lux — Faust. 
Światowid — Janko muzykant. : 
Casino — Trzech djabłów z  Materhorn 
Kino Mielskie — śladem przestępcy 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Kradzież pieniędzy. W dniu 

26 ub. m, Ananjewowej Marcie (Tartaki 32) 
skradziono z mieszkania 960 zł, gotówką. 

MOŁODECZNO 
— Bójka. W dniu 21 b. m, 

pomiędzy Nonycz dec A es = 
kiem Bazylim, zamieszkałymi we wsi Łużki, 
gm. połoczański i Boreiko Gi | 
mieszkańcem wsi Kiziłowo, gm. loczań- 
skiej, Naumczyk Antoni doznał ciężkich obra 
żeń ciała, 

POŁUKNIA 
RZAD Roo nago” 

wy. iknią zdarzyła się przed- 
wczoraj katastrofa z autobusem, kursu 
jącym między Wilnem a Ejszyszkami. 

Z nieznanych przyczyn samochód 
wpadł do rowu, wskutek czego kilka 
osób zostało poszwankowarych. 

DZISNA 
„ — Pożar, We wsi Powargi, gm. dokszyc- 

kiei, wybuchł pożar, który strawił wozownię, 
dom mieszkalny, chlew i przybudówkę na 
szkodę Szobodana Michała i Szobodanowej 
Natalji, Ogólne straty — 1350 zł. Przyczyna 
pożaru narazie nie ustalona. — Zachodzi po- 
dejrzęnie, że pożar powstał wskutek nieostroż 
nego obchodzenia się z ogniem. 

RUDOMINO 
— Skutki pożaru. Jak do- 

nosiliśmy w dniu 5 b. m. około godz. 
20.50 w m. Rudominie powstał pożar, 
który strawił 3 donty mieszkalne ze 
sprzętami i 3 chlewy. Straty wynos: 
około 7000 zł. mę 

  

   

  

PODZIĘKOWANIE 
Wszystkim, którzy pośpieszyli z 

ostatnią posługą, oddaną Ś. p. 
й 

Inż. JÓZEFOWI 
GODWODOWI 

a w szczególności proboszczowi koś- 
cioła Niepokalanego Poczęcia Najświęt- 
szej Panny Marji na Soltan:szkach ks. 
Butkiewiczowi, p. Senatorowi Witoldo- 
wi Abramowiczowi, posłowi dr. Stefa- 
nowi Brokowskiemu (z tytułu podnios- 
łych przemówień pośmiertnych, wy- 
głoszonych na cmentarzu), Prezydjum 
Rady Miejskiej i Magistratu m. Wilna 
w osobach p. prezydenta Józeta Fole- 
jewskiego i wice-prezydenta Witolda 
Czyża, prezesowi Dyrekcji Poczt i Te- 
legratów p. Żuchowiczowi (z tytułu u- 
działu orkiestry pocztowej) Radzie 
Głównej Zjednoczenia Robotniczych 
Związków Zawodowych Ziem Północ- 
no-Wschodnich orazz wszystkim orga- 
nizacjom i związkom zawodowym, chó- 
rowi Związku Drukarzy m. Wilna i tym 
licznym rzeszom przyjaciół zmarłego, 
którzy masowy udział w pogrzebie 
wzięli, jak i tym co w ostatnich go- 
dzinach Jego życia otaczali Go troskli- 
wą opieką. 

Z głębi serc najserdeczniejsze „Bóg 
zapłać" składa nieutulona w Zału 

Ę RODZINA. 

DRUZYNY SZOPA. 

Listy do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze. 

Wobec skierowanych do mnie z różnych 

stron zapytań co do katolickiego pogrzebu 

ś. p. Józefa Godwoda, wyjaśniam, iż zmarły 

Józet Godwod, mój parafjanin, przed śmier- 
cią najprzykładniej wyspowiadał się i przy- 

jął św. Wijatyk, rozstając się z życiem, ja- 

ko katolik, wobec czego słusznie mu się na- 

leżał katolicki pogrzeb, 
Proszę przyjąć wyrazy szacunku 

X. A, Butkiewicz, 
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Szanowny Panie Redaktorze. 

W związku z notatką, zamieszczoną w 

„Kurjerze Wiłeńskim" z dnia 29 września 

1931 r. Nr, 224 p. t. „Pierwsze posiedzenie 

pełnego Zarządu Zrzeszenia Wojewódzkiego 

Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wil- 
nie”, proszę o łaskawe umieszczenie w swem 

poczytnem pismie następującego sprostowa- 

nia: 
Nie chcę wynosić na 

wewnętrznych sprąw Z.P.O.K. ograniczam 

się do stwierdzenia, iż nieprawdą jest, że 

wystąpenie moje na raucie pożegnalnym p. 
p. wicewojewodostwa Kirtiklisów było jedy- 

nie wyrazem moich osobistych sympatyj, 

natomiast prawdą jest, że było ono wyrazem 

uczuć : podziękowania p. Kirtiklisowej za 

Jej zasługi na polu pracy kobiecej, wiygło- 

forum publiczne 

szonem na podstawie prawomocnych upo- 

ważnień 4 Zrzeszeń Powiatowych i jednego 

oddziału Z.P.O.K,, na co Komitet 

nia wicewojewodostwa Kirtiklisów 

odpowiednie dowody. 
„Anna Krzysztofowska 

Pożegna- 

posiada 
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„Świat* Nr. 40 przynosi ciekawy artykuł 
|, Makarewicza p. t. „Rodzina amerykańska”. 
acław Grubiński feżjetonuje na temat „W 

cieniu Wielkiego Fairbanksa*. Eustachy Cze 
kalski dał żartobliwą noweletkę p. t. -„Nie- 
spodzianka". O życiu gospodarczem — pisze 
p. Stanisław Garczyński. Pozatem znajduje- 
my jeszcze cykl artykułów, feljetonów, ko- 
respondencij. 

J. KRUŽANKA 
powróciła 

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

RADJO WILEŃSKIE 

  

      
  

ŚRODA, 
11.58: Sygnał czasu. е 
"12.10: Komunikat meteorologiczny. 
12.15: Muzyka popularna (płyty). 
15.25: Koncert dla młodzieży (płyty). 
15.55: Program dzienny. 
16.00: Lekcja angielskiego z Warszawy, 
16.20: „Polowanie na jelenie" — odczyt | 
Lwowa, wygłosi R. Wacek. 
16.40: Mendelsohn — koncert skrzypco- 

wy POD, 
17.10: Odczyt z Warszawiy 

17.35: Muzyka !ekka z Warszawy, 
18.50: Chwilka strzelecka, 
19.00: Odczyt litewski wygłosi 

Gasztowt. 4 
19.25: Program na czwartek i rozm. || 
19.45: Prasowy dziennik radjowy z War- 

szawy. 
2000: „Zdjęcia amatorskie z Paryża” — 

feljeton muzyczny wygłosi Marja Modra- | 
kowska. Tr. na wszystkie stacje. 

20.15: Polska muzyka 'udowa z Warsz. 
21.00: Kwadrans literacki z Warszawy. 
21,15: Koncert kameralny z Warszawy. 

ze 

Antoni 

cje symfoniczne. HAR 
23.30: Odczyt angielski z Krakowa. | 
22.45: Komunikaty i muzyka taneczna Z 

Warszawy. 

Oflary 

  

4-ty Urząd Skarbowy na bezrobotnych ч 
złotych 4. 4 у Ё 

Waierjan Charkiewicz 
Zmierzch Uni! Kościelnej na Litwie 
1 Blałorusł—szkice historyczne zł. 6.— 

'd Jankowski (John of Dycslp)— 
"e i twórczość ‚ " . a 

Bez steru I busoll (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 2— 

Ostatnie jata Alumnatu Pa- 
piesklego w Wlinie . 

„Żyrowice—łask krynice . 
Plerwsze trudy I walki wi- 

leńskich kolejarzy 

"DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 1931 R. | 

  

22.15: Utwory Cezara Francka — waria- | Ž 
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Społeczeństwo białoruskie przeciwstawia 
się akcji komunistycznej 

* W ostatnim 
okresie na terenie województwa nowogródz- 
kiego, jak i na pozostałym obszarze ziem pół 
nocno-wschodnich akcja wywrotowa  kom- 
partji skierowała swoje wysiłki w kierunku 
opanowania młodzieży, a przedewszystkiem 
młodzieży, uczącej się w gimnazjach i szko 
łach białoruskich. 

Miało to na celu doprowadzenie do Toz- . 
kładu tych ośrodków krzewienia kultury bia 
łoruskiej, spowodowanie ich zamknięcia i 
wykorzystania następnie w akcji  repre- 
syjnej władz polskich, jako momentu dla a- 
gitacji i szerzenia antagonizmu narodowego, 
przez wykazywanie, że Państwo polskie nie 

dopuszcza do egzystencji i rozwoju kultury 

narodowej mniejszości narodowych, wi da- 

nym wypadku — Białorusinów.. A 
Wysiłki kompartji dały wkrótce wyniki. 

We wszystkich szkołach białoruskich do- 

strzeżono większe lub 'mniejsze przejawy ak 

cji wywrotowej kompartji, przenikające za 

pośrednictwem uległych agitacji uczniów w 
okresie wakacyj na teren wsi i miast, poło- 
žonvch na wschodnich rubieżach Rzeczypo- 

spolitej. 
Z tego względu władze zmuszone byty 

do zamknięcia gimnazjum białoruskiego w 

Klecku, w którem ani władzom szkolnym, 

ani Komitetowi Rodzicielskiemu jako czynni 
kowi społecznemu — nie udało się opano- 

wać wrogiej działalności kompartji. 
Fakt ten jednakże spowodował, że spo- 

łeczeństwo białoruskie, świadome swoich in 

teresów narodowych i kulturalnych przystą- 

piło do intensywnęgo zwalczania dziatalno- 

ści kompartji, 2 > 

W nowogródzkiem gimnazjum  białoru- 
skiem już na początku bieżącego roku szkol 

nego tak dyrekcja gimnazjum, jak i Komitet 

Rodzicielski — wzięły sobie za cel udarem- 

nienie akcji kompartji na terenie gimnazjum, 

przez powzięcie pewnych postanowień i usta 

lenie środków, jakiemi zwalczać należy prze 

jawy działalności kompartji. Obecnie , aby 

bardziej jeszcze zaakcentować swoje stano- 

wisko w tej mierze, oraz wobec władz i na- 

zewnątrz zademonstrować, iż świadome spo 

teczeńistwo białoruskie wspomnianą akcję 

kompartji potępia, — Rada Pedagogiczna i 

Komitet Rodzicielski gimnazjum biatoruskie- 

go w Nowogródku — złożyły w dniu 2 paź 

dziernika p. wojewodzie nowogródzkiemu 
deklarację tej treści: 

„Wobec zaszłych w lecie br. karygod- 

nych wypadków wciągnięcia uczniów 

Prywatnego Gimnazjum Białoruskiego w 

Nowogródku do wrogiej Państwu Pol- 
skiemu akcji politycznej — zebrane dnia 

2 października 1931 roku w Nowogródku 

Komitet Rodziciejski i Rada Pedagogicz- 

na tego gimnazjum składają na ręce Pa- 

na Wojewody następujące oświadczenie: 

W imieniu wszystkich rodziców i całee 
go ciała profęsorskiego Gimnazjum Bia- 

Joruskiego w Nowogródku — najsurowiej 

nowodęódzka 
— Urzedowa, Onegdaj p. wojewoda Bier 

nacki przyjał: p. Ciechanowskiego, dyr. gim 

nazjum białoruskiego w Nowogródku wraz 

z dełegacią Komitetu Rodzicielskiego tegoż 

imnazjum oraz p. Rudolfa Starka, W, izby 

zemieślniczej w Nowogródku. W tymże 

dniu przedstawił się p. wojewodzie p. Wik 

tor Bojarski, nowy referendarz Urzędu Wo 

jewódzkiego. : В 
Wieczorem dnia 6 bm. wojewoda Bierna 

cki wyjechał w sprawach służbowych do 

"Warszawy. й 
— Walne zebranie Oddziału Kresowego 

Związku Ziemian odbyło się w Nowogródku 

w dniu 5 bm. Przedmiotem obrad były bie- 

żące i aktualne sprawy ziemiaństwa w 0- 

becnym okresie, sprawa zbiorów, okopowiz 

ny, opóźniających się z powodu trwających 

deszczów, sprawiy kredytów rolnych, wresz 

cie sprawy pomocy w naturze na rzecz bez 

robotnych (zbiórka kartofli), poczem wysłu 

chano z zainteresowaniem referatu p, Brzo- 

zowskiego w sprawie prowadzenia rachunko 
wości w majątkach. 

ZE ŚWIATA 
— 10.000 zdjęć na sekundę, W RAE 

Akademji Umiejętności wynalazcy Dr Mag- 
non i M. Huguenard demonstrowali aparat 

fotograficzny, który w ciągu jednej sekundy 
umożliwia ujęcie 2000 — 3200 obrazów, a 

niebawem, jak sę spodziewają wynalazcy, 

uchwyci do 10.000. Oczywiście aparat ten 
wchodziłby w zastosowanie przy stilmowy- 
waniu nader szybkiego ruchu wielu owadów, 
których system utrzymywania się w powie- 
trzu jest dotąd tajemnicą. 

— Drzewo, które łowi ryby. W dziewi- 
" czych lasach Bolwji rośnie drzewo, zwane 

przez Indjan — Ochocho, Drzewo to pokry 
te jest aż do pnia ostremi kolcami. Jeśli zro 
bić toporem głębokie nacięcie w drzewie, 
tryska zeń mętny płyn, który posiada właści 
wości narkotyku. Wlany do rzeki odurza on 
i pozbawia czucia ryb, które wypiywają na 
powierzchnię bezwładnie. Można je wówczas 
łapać rękami Płyn ten nie jest jednak trują- 
cy i Indjanie tubylcy jedzą bez szkody dla 
siebie złapane w ten sposób ryby. 

  

  

SYDNEY REILLY. 

„W kraju tajemnic i zbrodni 
Rewizję przeprowadzono rówrież 

w mieszkaniu sióstr artystek G, gdzie 

była również Dagmara. W szufladzie 

biurka leżały dwa miljony rubli w ty- 

siącrublowych banknotach. Kiedy cze- 

kiści zaczęli stukać do drzwi, Dagma- 

ra chwyciła pieniądze i trzymała je 

miiędzy kolanami przez cały czas rewi- 

zji. Czekiści nic nie znaleźli i odeszli. 
Przed bramą domu spotkali panienkę 
z teką. 

— Pani do kogo? 

— Do artystki G. |, 
— Niech pani pokaże tekę! 
Fride niosła kopje depesz, które 

dostała od brata. Aresztowano ją na- 
tychmiast i czekiści powrócili do mie- 
szkania sióstr G. 

Tymczasem Dagmara, korzystając 
z ich nieobecności, schowała pienią- 
dze w pewnem schowanku. Obie sio- 
stry G. zostały aresztowane, pułkow- 
nik Fride również, a i Berzin dostał 
się do „„Czeki*, Dagmara została wol- 
na, dzięki jakiemuś  niezrozumiałemu 
niedopatrzeniu czekistów. 

To wszystko opowiedziała mi Dag- 
mara w domu przy Twerskim bulwa- 
rze, naprzeciw kawiarni „Tramblć*, 
gdzie tak często spotykałem się z Ber- 
zinem. Cała organizacja, tak starannie 
obmyślana i prowadzona, runęła dzię- 

  

Widzecy Błanidnw PRacziewie 

potępiamy wszelkie usiłowania wzniece- 
nia między ludnością białouską a Pań- 
stwiem Polskiem jakichkolwiek nieporozu 
mień i nienawiści i stwierdzamy, że ak- 
cja ta pochodzi z zewnątrz społeczeńst- 
wa białoruskiego, od żywiołów niemają- 
cych nic wspólnego z prawdziwemi inte- 
resami ludu białoruskiego i jego kultural- 
nym rozwojem. Rozumiemy, že najlep- 
szym warunkiem tego rozwoju jest szcze 
ra wspiółpraca z Państwem Połskiem i 
pokładamy pełną ufność w dobrą wolę 
Rządu Rzęczypospołitej. Byliśmy, jeste- 
śmy i będziemy lojalni wobec Państwa, 
i jako tacy dołożymy wszelkich starań, 
aby ochronić szkołę przed wszełkiemi ten 
dencjami przeciwpaństwowemi, jakie mo- 
głyby przeniknąć tam przez złą wolę nie- 
odpowiedziałnych czynników zewnętrz- 
nych, działających na szkodę szkoły bia- 
łoruskiej. Mamy niezłomną nadzieję, że 
nie powtórzą się więcej karygodne wy- 
padki, jakie zaszły w lecie bieżącego Tro- 
ku wśród uczniów naszego gimnazjum. 

Celem niniejszego oświadczenia jest 
publiczne złożenie dowiodu naszej pełnej, 
i niezachwianej lojalności wobec Rzeczy 
pospolitej Polskiej" . 
Nie ulega wątpliwości, że to oświadcze- 

nie odbije się głośnem echem wśód całego 
społeczeństwa  białoruskego i pociągnie je 
do współpracy w zwalczaniu niebeznieczeń 
stwa dła interesów narodowych i kultury 
białoruskiej akcji kompartji, Veg. 

оее 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 
wiru IV-go zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Piłsudskiego 6, na zasadze art, 1030 U.P.C. 
ogłasza, że w dniu 7 października 1931 r. 
od godziny 10 rano w Wilnie przy, ul. Sado- 
wej Nr. 12 odbędzie się powtórna sprzedaż z 
przetargu publicznego ruchomości należących 
do Jefima i Rozy Załkindów, składających się 
z umeblowania, oszacowanych na sumę 1645 
złotych. 

Komornik A, Maciejowski 

EERERUA RAR NA NAA WA 
Sprzedaż koni 

Podaję do ogólnej wiadomości że do- 
datkowa sprzedaż z licytacji wybrakowa- 
nych koni wojskowych, odbędzie się w 
dniu 9-X, lub 13-X b, r. na Rynku Kalwa 
ryjskim o godz. 9 rano. 

Komendant Garnizonu Wilno 

STYLWE 
Mebie i nowoczesne 

pierwszorzędnej jakości 
w wielkim -Cia Olkin 

в 
wyborze 
poleca 

Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362. 
Nadeszło dużo nowościł 

\ Ceny znižone. 

  

  

BEZPŁATNIE 
AKUMULĄTORY do damu 

ŁADUJE i SOŃSERWOJE cenach” tasryczn. 
Dostarcza do domu codzień Świeże 

BATERJE ANODOWE 
Służba akumulatorowa 

T-wa ELEKTRIT 
ul. Wileńska 24. 

Nie dźwigajcie akumulatorów i bateryj! 
DZWOŃCIE do NAS Telefon 10-38.     

SŁOW O 

OBWIESZCZENIE 
Zarząd Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna niniejszem podaje do wiadomości 

dłużników, wierzycieli i innych osób zainteresowanych: 
1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych, odbędą się w lokału Towarzystwa przy ulicy Jagiellońskiej 14 

w Wilnie, w obecności Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa, licytacje publiczne niżej podanych ruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza — 23 listopada 
1931 roku, a jeżeli pierwsza nie dojdzie do skutku, druga — 9 grudnia 1931 roku, Licytacje rozpoczną się o godzinie 12 w poł.; 2) że zgodnie z S$ 84 statutu Towarzystwa 

licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich załegłości w ratach, odsetek za zwłokę, 

wszystkich wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika, kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o 

których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość pożyczka z ratą bie- 

żącą, należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowaną zgodnie z planem konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata 1925, 1926 i 

1927; że osoby życzące wziąć udział w licytacji, mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Jagiellońska 14) w godzinach urzędowych (od 9 do 2 po poł.), lub w 

odnośnych ks, hip., o ie nieruchomość posada uregulowaną hipotekę, akta, dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że osoby przystępujące do li 

cytacji winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć 'wadjum w wysokości wszystkich zaległości (prócz rozterminowanych części rat za lata 1925, 1926 i 1927), zaległych 

podatków, oraz wydatków, związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5). że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego wadjum nieuiszczonej 

pozostałości pożyczki, raty bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata 1925, 1926 i 1927, a również opłaty aljenacyjne, winny 
14-tu od dnia licytacji; w razie zaś niewniesienia w terminie 'wskazanym wyżej wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licyta- 

cji wadjum, które będzie użyte na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat, należnych Towarzystwu z wysta 
wionych na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie nadał własnością dotychczasowego właściciela: 

być uiszczone w ciągu dni 

  

  

  

— Mr. Ginsberg o 
Choroby zkórne, 
neryczne i moczopicio- 

przeprowadziła się uj, kiem 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
binet kosmetyczny, u- Wilno Zamkowa 22 m. 1 

suwa zmarszczki, piegi, 

            

7 2 ч 4 5 6 T 8 9 

589 9794 Boltupski Abram Pošpieszka blok 351 8855.— 1136.65 787.50 11235.63 — 
22/532 3510 Felmanowie Cale! i Bejla Lidzki zaułek 5 523.25 3576.48 1509.73 26903.75 531.— 

531 4231 Flekserowie Mejer i Sora i Glezer Rachela Lwowska 15 2002.— 4859.26 2756.25 48938.39 a 
535 6028 Gasperowicz Wincenty Strycharska 26-a 2677.95 2379.03 909.56 15952.78 — 
601 7156 Gružewski Kazimierz Wielka 33 2295.— 11004.86 9922.50 177190.56 — 
136 778 Jac Marja i Teodor i Rajewiczowa & 

Elžbieta w. Ignacego 5 1274.— 5143.83 1822.91 27. 1— 
569 691 Kozłowska Helena Wiłkomierska 135 4550.— 1469.50 601.50 %11;4;;? 333 
167 niema Kowner Genia Poplawska 27 1275— 1379 33 261.83 4978.63 471.— 
427 205 Malinowski Władystaw Portowa 24 5121.03 1043.85 445.89 8756.80 837.— 
537 9288 Morgenszternowa Henia Tartaki 36 13152.50 4€84.38 1653.75 29005.05 Z 
412 niema Pletnerówna Marja : Коза 7 9194.82 226.32 89.89 1141.37 126.— 
502. 6377 Osnasėway Rywka-Rochla, Bejla i Michła Szawelska 6 1110.40 8416.51 4509 23 77569.59 ŻĘ 
211 1735 Perkowscy Leon i Bolesław, Romm Małka- Е 

НЁ…ЁЪ Perewozska Sima i Etingin Albert 
vel ram Królewska 9 1801.80 8272.95 2039.25 39170.1 — 

596 1579 Szapiro Liza | Fabryczna 5 6206.20 1057.94 984.38 14297.64 A 
144 268 Szeinkierowie Pinchus i Judel W. Stefańska 24 1506.05 5328.47 2914.67 55366 84 5310.— 
314 niema Szostak Jerzy Sokola 12 569.66 486,98 83.46 1059.84 117.— 
556 2272 Tod Chasia > Šw. Nikodema 4 1036.49 657,88 393.75 5512.53 aż 
578 5015 Tomaszewski Józef Zarzeczna 21 2411.50 9056.19 5236.88 92982.93 — 
474 5600 S c pa R Kinematogra- т 

nieureg. icznych i Kinetofonnych Aparatów Wileńska 38 1019.20 10477.32 4730.4; — 
201 1195 Wa'k Chaja i Widuccy Mende! i Henia Wiłkomierska 100-a 728.— A ca pien SG 
555 10753 Wajnesowa Chaja Konduktorska i Rakowa 20/3 1636.50 3133.59 1929.38 34052.15 ia 
529 9015 Wiažewicz vel Jažewicz Jozef Majowa 22 1950.— 1230.38 446.25 6123.43 e 

355 4028 Wierszołowicz Władysław Żołnierska 19 1023.75 387.94 141.25 1793.59 198.— 
523 874 Załkindowie Anna i Rywka Wielka róg Hetmańskiej 13 928.20 24626.70 11025.— 195753.54 — 
406 2692 Zmaczyńska Marja Jasna 51 1116.44 342.44 154,09 1956 63 216.—   

Wyjaśnienie rubryk: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 

6) Suma zaległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach poniesionych na rachunek dłużnika, która 

z doliczeniem do niej mających pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystwa zaległości podatkowych, 

przed dniem licytacji, oraz wydatków, które ujawnione zostaną w dniu przetargu, winna być złożona jako wadjum przed 

mi od niej za zwiokę, 8) Nieumorzona pozostałość pożyczki na dzień licytacji, 9) Rozterminowana część odsetek za lata 

Uwagi: 

p KARZE Hs służąca do wszyst- 
kiego, posiadająca re- 

IKUCHARKA 

ierencje, poszukuje po- 
- sady na wyjazd. Wilno, 

ska 10, m. 2. 

Francuzka 
  

we 

w». Wańska & _eć rodowita niemłoda, mu- 
р о * 8 — 114 — 8. Tei.zykalna; poszukuje po- 

zabiera i odstawia 567. sady do dzieci lub de- 

  

mi-place, może wyje- 

  

chač. Adas, te dE: 
owa 7a, hotel „We- 

fakuszerkij:-:. Pokój 4, dd 25. 
OWENA — —- 

— Poszukuje 
AKUSZERKA się panienki do spę- 

ŚMIAŁOWSKA dzenia 3 godzin z dziec- 
za obiad lub wy- 
nagrodzenia. 

wągry, łupież, brodaw- P O $ ZUKUJ Ę 
ki, kurzajki, wypadanie posady rządcy majątku, 

włosów. długołetnia praktyka, 
  

Fabryka i skład mebii 

W. Wilenkin i 5-Ка 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, uł. Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypisinie, salony, gabinet; 
łóżka niklowane i angielskie, kiedkić 
zy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo= 
we i £ p. Dogodne warunki i na raty. 

  

najtarśsiej 

Cer € zaniedbenę 

poprawia, pielęgnuje 
oraz usuwa wady skóry. 
Gabinet . 
Kosmetyki Gedi6 
Leczniczej 
J. Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA X 18 m2. 
Przyj. w g. 10-11 4-7 

w. Z. P. MB. 

ki nieuwadze i niedbalstwu jednej 
dziewczyny. 

Wszystkie samochody w Moskwie 
były zarekwirowane przez „Czeka* i 
wszystkim było wiadomo, że nie moż- 
na wchodzić do domu, przed którym 
stoi samochód, był do bowiem dowód, 
że w domu są czekiści. Ale biedaczka 
Fride tak była przyzwyczajona do nie- 
bezpieczeństw, że przestała cię stoso- 
wać do elementarnych wymogów 0- 
strożności. Nasz spisek pękł dzięki te- 
mu. 

ROZDZIAŁ IV. 

RATUJĘ MOICH AGENTÓW 

Wszystkie moje fałszywe nazwi- 
ska były znane. Sowieckie gazety opu- 
blikowały je z rozkazem zatrzymania 
mnie i z zawiadomieniem, że zostałem 
wyjęty z pod prawa: Rejliński, Kon- 
stanty, Massino i t. d. } 

Pod rozmaitemi maskami „Czeka* 
ustaliła identyczność Sydneya Reilly, 
tajnego agenta brytańskiego. 

Ale nikt nie wiedział, gdzie mnie 
szukać... Jedni mówili, że ukrywam 
się w Piotrogrodzie, inni, że uciekłem 
do Finlandji, jeszcze inni, że zdążyłem 
już wrócić do Anglji. Niektórzy docho- 
dzili tak daleko w swych przypuszcze- 
niach, że radzili szukać mnie w Mo- 
skwie, w sercu terroru! 

  

—— dobre referencje i świa- 
dectwa. Informacje: Wil 

sasmarykaj|”* Biuro Reklamowe 
Garbarska 1. 

GABINET 
Racjonalnej 

kosmetyki 
leczniczej 

WILNO, 
Mickiewicza 31—4 

kobiecą Wilno, Ofiarna 4, m. 4 
U TOdO Kns Gz: - — 

je, dosko- 
nali, odświeża usuwa Mieszkanie 
jej Skazy i braki, Masaż wraz z całodziennem 
twarzy i ciała (panie). sutem utrzymaniem, 
Sztuczne opalanie cery. 75 złotych miesięcznie. 
Wypadanie włosów iWilno, ul, Słowiańska 
łupież. Najnowsze zdo- 2, m. 10. 
bycze kosmetyki racjo- 

nalnej 
Codziennie od g. 10—8 P 0 k ó 

W. Z. P. 43. duży do wynajęci, Wil- 
no, ul. Wielka 5 Lacki 

  

POKOJE 
ze wszelkiemi wygo- 

dami do wynajęcia. 

  

    

  

Wszędzie mówiono i pisano o mnie, 
ale nie moge powiedzieć, żeby ta sła- 
wa mile łechtała moją dumę! 

Podobna widziano go niedawno w 
Moskwie, — oznajmił Mikołaj Miko- 
łajewicz, dawny rosyjski oficer, znają- 
cy mnie, jako Siergieja Dmitrjewicza. 

Ukrywający się w Moskwie „biali“ 
nie mieli zwyczaju rozpytywać się. 
wzajemnie o nazwiska i szczegóły z 
życia. 

— „Podobno widziano ga niedaw- 
no w Moskwie!*, 

Każdą noc spędzałem gdzieindziej, 
stając się na zmianę to kupcem gre- 
ckim, którego mieszkanie zarekwirowa 
no dla robotników, to oficerem białej 
armji, usiłującym wydostać się z Mo- 
skwy, to kupcem rosyjskim, pragną- 
cym się wykręcić od mobilizacji. 

Dobrzy ludzie okazywali mi gościn 
ność. Znałem nazwiska i adresy spi- 
skowców, którzy mnie nie. znali. Zna- 
łem także wszystkich członków „„pią- 
tek*. Pozatem dużą pomoc okazywali 
mi sami bolszewicy: codziennie publi- 
kowali w swych gazetach szczegółowe 
sprawozdanie ze swych działań i o dal 
szych odkryciach, dotyczących spisku. 
W ten sposób, wiedząc kto (jest aresz 
towany, z łatwością mogłem orjento- 
wać się, jakie ogniwa naszej organi- 
zacji zostały już zagarnięte przez 
„Czeka“, a jakie pozostały jeszcze 
wolne od podejrzeń. 4 

„ O zmroku wychodzitem na poszu- 
kiwanie noclegu. Przekonawszy. się,.že 

   

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska B 

ŚLADEM PRZESTĘPCY 
6—8—10 „Nieposkromiony“ 

3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) ulica i Nr. domu, 5) Obszar 

тогро-с 
1925, 

  
w mtr. kwadr., 

winna być uiszczoną przez nabywającego nieruchomość; suma ta 

skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane 
zęciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetka 

926 i 1927. 
Licytacja ozpocznie się od sumy należności, objętych rubrykami 6, 7, 8 i 9, Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogą pozostać nadal na hipotece sprze 

dawanej nieruchomości. Kwoty wskazane w rubrykach 6, 7, 8 i 9 podane są w złotych. > 

  

Od wtorku 6 października br. Dla młodzieży od 4-6 wielki dramat sensacyjny 

w roli gł, słynny król sensacji Eddie Polo. Nad program. „Wujaszek 
z Psiej Wólki", wesoła komedja w 3 aktach Wiatswiany a 

a GRU Nan: ae w 8 akt., w roli głównej 
ad program: , 1ainie niebieskiego smoka oraz tyg. PAT'a. Koncertowa orkiestra pod batutą P.M. Salnicki 

Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godz. 330 do 10 w. a | 

George O'Brlen i Laulse Huntington. 

  

KINO 
HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28   
Dziś! Humor! Zachwyi! Furore! Budzi przebój dźwiękowy 

„KOCHAKEK © PÓŁNOCY 
w-g powieści F. Watkins. W rol, gł. bchat. fiimów „Parzda Miłości* i „Król Żebraków* 
I Reginald Denny. Nad program: Tygodnik dźwiękowy Foxa. Początek o g. 4, 6, 8i 10.20, w dnie świąt. o g. 2- 

Jeanette Mac Donald 

  

  

AŹEIĘKOW мам 

CGJING 
Dziś. Przebój dźwiękowy, Poraz pierwszy w Wilniel; 

TRZECH DJABŁÓW z MATERHORN сун вмеусн con) 
W roli gł. niezapomniany bohater filmu „Monte Santo" LU S$ ТВЕМКЕВ. W głównej roli ko- 

biecej MARY GLORY. Nad program! Dodatek dźwiękowy *Foxa* i rysunkowy, 

  

  

WIELKA 47. tal 15-41 Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o g. 2-ej. Następny program „Łódź podwodna”. 

Dźwiękowy Dziś! Najnowsze i najpiękniejsze 100 proc. dźwiękowe arcydzieło po raz pierwszy w Wilnie, Superszlager 1931 r. 

Kino-Teatr jakiego dotychczas nie było według słyn- ы : 
„STYLOWY“ nej powiešci Aleksandra Dumasa p. t. T 7 R A Ėė B 5 M a Ł © € s 

Wielka 36 monumentalna epokowa tragedja ludzkich namiętności w 14 akt. Symfonja miłości i zmysłów. 

  

Mieszkanie 
P 0 K 0 J: pokoje i kuchnia u- 

do wynajęcia z osob- meblowane lub nie 

nem wejściem, ume- ciepłe do wynajęcia, 

blowany, może być z elektrycznośą. Wilno, 
całkowitem / utrzyma- Zwierzyniec, Jasna 38. 
niem. Tam że stoł sto- H> 
lowy do sprzedania na 
12 osėb. Wilno, Za- Distąpię mieszkanie 
rzecze, Nr. 30, m. 8. Za zwrotem kosztów 
Vinnie ina „„remontu 5 pokoi z wy- 

d tos godami, 
Pokój Aną Wilno, Zawalna 16, m. 

  

  

OO, do wyna- 10, od 12—5 

jęcia. Na życzenie do- 

bre obiady. Wilno, ul, PO. r op Ę 

Objazdowa 6, m. 7. 
  do wynajęcia. 

3 mieszkania Wilno, Zawalna 7-2. 

zi2-pokol; 3: pokolnioó4 ul WoD: 
pokoi ze wszelkiemi Do wynajęcia 
wygodami nowoczesne- mieszkania z 5 i 6 po- 
mi, wanną na miejscu koi z wygodami. Wilno 
do wynajęcia. Wilno, Jakóba Jasiń kiego 18, daje LOMBARD Bisku- 1215 m.2, Wilno, ad-Sejlera do sprzedania 

ul, Słowackiego 17. dow. się Trucka 4 m. 1.pia 12. 

nikt mnie nie śledzi, wchodziłem do 
domu i dzwoniłem. Potem wszystko 
odbywało się według jednego szablo- 
mu: drzwi otwierały się nieco i prze- 
straszony głos zapytywał: Kto tam? 
Odpowiedź była zawsze jednakowa:— 
Sergjusz Iwanowicz (lub ktoś inny) 
powiedział mi, że mógłbym tu przeno- 
cować. 

Potem mówiłem jakieś wymyślone 
imię i powody, które skłoniły mnie do 
ukrywania się przed „czekistami“. 

Co noc spałem pod innym dachem. 
Niestety, zbyt rzadko bywałem miłym 
gościem. Zjawienie się moje wywoły- 
wało zwykle paniczny strach w go- 
spodarzach. Patrząc na nich, czeka- 
łem, że za chwilę wyrwie się z ich ust 
okrzyk: „Ach, na Boga, zostaw pan 
nas w spokoju, idź sobie!* Usta ich 
drżały, w oczach odbijał się nieludzki 
strach, a mimo to nigdy nie odmówio- 
no mi noclegu. 

„ o Wielu było ludzi w tym czasie kry- 
fiacych sie w Moskwie. Mój przyjaciel 
kapitan Hill też ukrywał się, koczując 
z mieszkania na mieszkanie i zmienia- 
jąc codzień fach i nazwisko. Czasem 
spotykaliśmy się i omawialiśmy sytua- 
cję. Sprawa, która sprowadziła minie 
da Moskwy, zbliżała się ku końcowi. 

Kolejno wyślizgiwali się przy na- 
szej pomocy nasi agenci i pomocnicy. 
Jedni jechali do Piotrogrodu, inni do 
Wołogdy. 

Przedewszystkiem niepokoił mnie 
bardzo los artystki G. Jeden z moich 

Zamkuma I. 
) B   

LEWIS STONE i DEILLA HYAMS.    

    

UWAGA! 
OBUWIE, pantofle dam- 
skie i męskie, różne 
materjały wełniane i 
kamgarnowe, damskie i 
męskie, różne jedwabie, 
bielizna, swetry i try- 
kotaże, letnie palta dam 
skie i męskie, garnitu- 
ry, różne futra i skór- 
ki futrzane, dywany 
perskie, różne meble 
stołowe i salonowe, 
elektroluxy, kasy og- 
nio-trwałe, serwis an- 
gielski, maszyny do W Zwierzyńcu 
Szycia i pisania, piani- mieszkanie 4 pokoje i 
na i tortepiany, 2 mo-kuchnia do wynajęcia. 
tory elektryczne, samó- Wilno, Зазпа 68. 
chody, motocykle, bry» — 
lanty, zegarki i wiele Sprzedam różnych pozostałych z 
licytacyj fantów sprze- plac na Zwierzyńcu 

Odmiany wybrane 
łącznie doboru hant 

Sprzedaż pod kont 

    

res administracji. 

agentów dał znać, że możnaby ją wy- 
kupić i zapoznał mnie z niejakim M., 
którego przyjaciel był sędzią śledczym 
w „Czeka*. 

Przedstawiłem się, jako krewny ar- 
tystki G. i zapytałem „towarzysza M*, 
czy można wpłynąć na jego przyjacie 
la sędziego śledczego, aby dopomógł 
sprawie artystki G. i ileby to kosztowa 
ło. Zdaniem M., mogło ta kosztować 
50,000 rubli. 

— Pan rozumie, — mówił on, — 
że sprawa pańskiej kuzynki jest bar- 
dzo poważna. Jej sprawą interesują się 
„U góry”. Dowody jej winy są nie do 
obalenia. Ale nie będzie rozstrzelana, 
dopóki nie wycisną z niej wszystkich 
informacyj, mamy więc trochę czasu. 
Ale sprawa jej, powtarzam, jest bar- 
dzo poważna. Żaden sędzia nie zgodzi 
się na uniewinnienie jej. Mój przyja- 
ciel weźmie pieniądze na to tylko, że- 
by móc potem zaraz uciec. Możnaby 
to wszystko urządzić, ale będzie to dro 
go kosztowało. Ale dla pana kuzynki... 
pan mówi, że to kuzynka? 

M. nie wzbudzał zaufania. Rozma- 
wiając ze mną, rzucał na mnie spojrze 
nia zukosa, które działały mi na ner- 

— Ale, ale czy pan słyszał, że Syd 
ney Reilly jest w Moskwie? —- zapy 
tał, wpatrując się we mnie badawczo. 

— Sydney Reilly nic mnie nie cb- 
chodzi, — odpowiedziałem ostro. 
Interesuje mnie tylko los G. й 

— Ach, tak, co do niej, — pod- 
chwycił szybko M. — Mówiłem już, że 

W roli gł. słynny 

wileński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
Zawalna 9, tel. 3-23. 
poleca wyborowe 

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

pornych na mrczy podkładkach CENY NISKIE. 
Przy większych zakupach i spółdzielniom kredyt dwuletni. 

rolą Inspektora Ogrodnictwa Wil. Tow. Ogr, 
i Kółek Rolniczych. 
  

    

Pianino Zgubiono 
w dobrym stanie do 
sprzedania krzyżowane 
Wilno,  Ś.-Michalski 

zauł 8-5. 

Pianino 

8.V—31 r. w pociągu 
dowód tożsamości 
Nr. 27229— W. D. K. 
na imię Petruneli Spi» 
rydowiczowej zam. na 

stacji. Orany unieważ- 

okazyjnie. Wilno, Wiel- ПН 
ka 54, m. 4. 

  

ag 

to będzie drogo kosztowało. jedyna na 
dzieja jest w tem, że zdrowie jej jest 
bardzo zachwiane: pan rozumie: pyta- 
nia krzyżowe, głód, strach i temu po- 
dobne przykrości wyczerpują nerwy i 
zdrowie najsilniejszego człowieka. 
Wczoraj naprzykład badanie trwało 0- 
siem godzin, a w czasie badania więź 
niom nie pozwala się siadać i nie da- 
je się jeść. Może uda się przenieść ją 
z „Butyrek* do więziennego szpitalu. 

Nasza rozmowa nie osiągnęła celu. 
M..był zwykłym oszustem. jedynym 
rezultatem naszej znajomości było to, 
że M. przyswoił sobie 10,000 rubli, 
które dałem mu jako zaliczkę. 

Wkrótce potem jeden z moich a- 
gentów zawiadomił mnie, że M. zia- 
wił się do niego z propozycją zorgani 
zowania ucieczki Sydneya Reilly. Pro- 
ponował, że wydostanie dokumenty, 
przekupi straż kolejową i odwiezie 
Sydneya Reilly do granicy fińskiej. 
„Nie bylo więc wątpliwości, że M. 
jest prowokatorem. Jasnem było rów- 
nież, że bolszewicy wiedzieli o mojej 
obecności w Moskwie. Pierścień za- 
cieśniał się wokoło mnie, ale na szczę 
Ście robota moja w Moskwie zbliżała 
się ku końcowi. 

Czy poznał mnie M., czy też „cze- 
kiści* wpadli na mój ślad? M. mówił, 
że należało się spodziewać każdej 
chwili aresztowania mnie. Twierdził, 
że jestem otoczony szpiegami i żądał 
100,000 rubli za pomoc w ucieczce. 

(D. C. N.) 

Redaktor w. z. Witold 'Fataczyfiski, 

@ 
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