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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
— Wśród serdecznych przyjaciół, 

psy zająca zjadły.Przysłowie to jest naj 

lepszem ujęcie sytuacji politycznej na 

Dalekim Wschodzie, gdzie przy akom- 

panjamencie pacyfistycznych hymnów 

genewskich, odbywa się najzwyklejsza 

okupacja wojenna Mandżurji w celu 

oderwania jej od Chin. W ten sposób 

Chiny, jeżeli nie będą „zjedzone”, to 

zostaną mocno oskubane. Obietnica ja- 

pońska wycofania wojsk z zajętych ob- 

szarów, której uczepiła się Liga Naro- 

dów, starając się ratować przed osta- 

teczną kompromitacją, okazała się obie 

canką cacanką. Wojska japońskie tkwią 

nadal w Mandżurji i zamiast wycoty- 

wania, odbywa się tam utrwalanie za- 

jętych pozycyj. Wieści, które nadcho- 

dzą, potwierdzają, że okupacja zano- 

si się na długo. Szybka budowa kolei 

na odcinku Kirin-Dun-Hua-Jan Tsi, tran 

sporty zimowego ekwipunku, mobiliza- 

cja floty, jak również organizowanie lo- 

kalnych rządów, wyrażających lojal- 

ność wobec Japonji, wszystko to świad 

czy, że Japończycy na długo usadowili 

się w Mandżurji i żadna Liga ich stam- 

tąd nie wypłoszy. 

Zapowiedziane zwołanie sesji Ra- 

dy Ligi na 14 października w razie 

gdyby konflikt chińsko-japoński do te- 

go czasu nie został załatwiony, zdaje 

się będzie musiało dojść do skutku. Bę 

dziemy znowu świadkami wielkiej kla- 

py autorytetu Ligi i przelewania z pu- 

stego w próżne. O wiele większe zna- 

czenie, niż genewskie bajdurzenia, bę- 

dzie miała dla wydarzeń na Dalekim 

Wschodzie, zmiana pozycji. Sowietów, 

które zaniepokojone rozszerzaniem się 

wpływów japońskich, porzuciły rolę 

biernego obserwatora. Sygnalizowano 

już o wystąpieniach czerwonej kawale- 

nji, która pod pozorem likwidacji „band 

białogwardyjskich* wkroczyła na te- 

ren Mandżurji północnej. Przykład Ja- 

ponji działa zaraźliwie. * 

Nowe wybory w Anglji. Dziś, lub 

jutro należy oczekiwać rozwiązania par 

lamentu angielskiego i. ogłoszenia no- 

wych wyborów. Powodem, który, osta- 

tecznie zmusił Mac-Donalda do zwró- 

cenia się do Króla z wnioskiem 0 roz- 

wiązanie parlamentu i wyznaczenie no- 

wych wyborów; są nieporozumienia 

pomiędzy konserwatystami a liberała- 

łami w sprawie pełnomocnictw d!a rzą 

du w dziedzinie ograniczeń przywozu. 

Liberałowie zgadzali się na wartinko- 

wą formułę pełnomocnictwa, podczas, 

gdy konserwatyści kategorycznie ob- 

stawali przy wprowadzeniu ceł ochron- 

ny i ograniczeniu importu. Nieporozu- 

mienia te, rzecz jasna są tylka powo 

dem, kroplą, która dopełniła miary, 

przyczyny, zaś zgoła są innej natury. 

Chodzi mianowicie i przyszłość, 0 to, 

kto ma płacić koszta obecnego stanu 

rzeczy. 

Jak wiadomo, rząd Mac Denalda 

powstał jako gabinet dla spełnienia ści 

śle ograniczonych zagadnień: jak wpro 

wadzenie równowagi budżetowej, tu- 

dzież złagodzenie kryzysu, ekonomicz- 

nego. Po wykonaniu tych zadań gat 

net Mac-Donalda podalby się do dy- 

misji i nowe wybory, które przewidy- 

wano wówczas na wiosnę r. 1923 zde- 

cydowałyby o tem, W czyich rękach 

spocznie dalsze kierownictwo polityką 

Wielkiej Brytanii. Wypadki później” 

sze wykazały, że zrównoważenie budże 

tu nie zapewni przetrwania kryzysu, 

wymagającego nadzwyczajnych Środ- 

ków walki, oraz ujawniły, perfidną rolę 

Partji Pracy, głównej sprawczyni fatal- 

nego položenia Anglji. Labour Party 

chciała wykorzystać czas, aby odegrać 

się w oczach opinji publicznej i przygo- 

tować demagogiczną opozycją teren 

dła przyszłych wyborów. 
Konserwatyści, ponosząc niemal ca 

ły ciężar odpowiedzialności za obecne 

sządy Mac Donalda, nie chcą wyciągać 

kasztanów z ognia dla Labour Party i 

to jest główną przyczyną rozwiązania 

„parlamentu. Nieporozumienie z libera- 

łami w sprawie formuły  pelnomociii- 

ctwa, dałoby się napewno z łatwością 

usunąć, gdyby nie obawa o przyszłość 

partyjnią. 

Czy nowe wybory wpłyną na zła 

godzenie kryzysu politycznego, w 

można poważnie wątpić, żaden bowie: 

rząd nie potrafi usunąć przyczyn, któ- 

re ten kryzys spowodowały. Natomiast 

o wiele prawdopodobniejszą jest rze- 

czą, że wybory powiększą tylko chaos 

wewnętrzny a na zewnątrz odsuną An- 

glję od udziału w sprawach międzyna- 

rodowych. 

Zaproszenie Lavala do Waszyngto- 

nu jest jednym jeszcze dowodem po- 

wagi i znaczenia międzynarodowej po- 

zycji Francji. 0 czem będą mówili p. 

Laval z p. Hooverem, gdy się spotkają 

w Białym Domu? Nie ulega wątpliwo- 

ści, iż tematem rozmów będzie rozbro- 

jenie i długi wojenne, ale nie należy 

oczekiwać pakichkolwiek bądź tewela- 

cyjnych zmian politycznych, podobnie 

jak wizyta Mac-Donalda przed paru la- 

ty, przyniosła bardzo nieznaczne rezul- 

taty. 

Rozmowa prezydenta Stanów Zjed- 

noczonych z premjerem Francji będzie 

pogawędką dwóch bankierów świata. 

Bankierzy ci, wolą miast prowadzić 

konkurencję, porozumieć się, co do po- 

działu stery operacyj. 

Rekonstrukcja rządu Bruenninga. Za- 

powiadana w trakcie obrad Ligi Naro- 

dów dymisja min. Curtiusa doszła do 

skutku. Nie pomogła pieśń łabędzie nad 

Lemanem, obliczona na efekt i zyska- 

nie poparcia nacjonalistycznych czyn- 

ników w Niemczech. Dymisja Curtiusa 
jest początkiem zapowiadanej już od- 

dawna rekonstrukcji rządu Bruenninga 

w kierunku rozszerzenia podstawy rzą- 

du na prawo. Min, Curtius był następcą 

Stressemana, próbował stosować jego 

metody, lecz uczeń okazał się mało po- 

jętnym. W gabinecie Bruenninga był 

osobą popieraną da pewnego stopnia 

przez socjal-demokratów, to też fakt, 

iż on pierwszy dał hasło do zmian w 

rządzie, należy uważać za potwierdze- 

nie, iż kanclerz Bruenning żegna się z 
socjal-demokratami. 

Nie bez wpływu na ostatni bieg 

wypadków, pozostały liczne wizyty Hi- 

tlera w Berlinie i postanowienie naro- 

dowych socjalistów w sprawie powro- 

tu do Reichstagu. sz. 

to 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*, 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jednošč“, 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'*, 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

NIEŚWIEŻ — ul 

K' Malinowskiego. 

Ratuszowa — Księgarnia fažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEX — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski.. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkotneX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

Zwierzyński. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 5 Maja 8. 

WiLEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch* 
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Rozwiązanie parlamentu w Anglii 
Dekret królewski 
LONDYN (PAT). Król podpisał w 

dniu 7 bm. rano dekret, rozwiązujący 
parlament. 

Oświadczenie króla 
Jerzego 

LONDYN (PAT). W przemówieniu 
w Sprawie rozwiązania parlamentu 
król Jerzy oświadczył, że stosunki An- 
glji z innemi państwami będą w dal- 
szym ciągu przyjazne i wyraził nadzie- 
je, że konferencja Okrągłego Stołu da 
pomyślne rezultaty. W ciągu ostatnich 
tygodni — mówił król — naród angiel 
ski stał wobec kryzysu gospodarczego 
i finansowego, który w dalszym ciągu 
budzi niepokój. Zarządzenia wydane w 
związku z tem przez władze wymagają 
ofiar ze strony całego narodu. 

  

Mam nadzieję, że jak na to wska- 
zują przykłady, zaczerpnięte z historji 

Anglji, każdy obywatel uczyni wszyst 

ko, co będzie w jego mocy, aby przy- 

czynić się do wzrostu ogólnej pomyśl- 
ności całego narodu. o 

Król zaznaczył, że zaaprobował sze 
reg projektów ustaw, mających na ce- 
lu polepszenia ogólnej sytuacji. 

Horoskopy wyborcze 
LONDYN (PAT). Mimo całego na 

cisku, wywieranego przez konserwaty 

stów na rzecz nowych wyborów, sam 

akt rozwiązania parlamentu nie został 
wyzyskany dla zaakceptowania satys- 

fakcji posłów konserwatywnych z po- 

wodu doprowadzenia do pożądanego 

rezultatu, Ten brak entuzjazmu jest po 

wszechny. Nie ulega wątpliwości, że 

  

Walka z kryzysem finansowym 
NOWE PROJEKTY HOOVERA 

WASZYNGTON PAT. Wczoraj 
wieczorem w Białym Domu od- 
była się pod kierownictwem pre- 
zydenta Hoovera konferencja, w 
której wzięli udział wyżsi funk- 
cjonarjusze, bankierzy, senatoro- 
wie | dziacze polityczni. Konfe- 
rencja zakończyła się o północy. 
Prezydent Hoover zapronował 
środki zaradcze przeciwko kryzy- 
sowi finansowemu. 

Według wiadomości z kół do- 
brze polnformowanych, Hoover 
zaproponował utworzenie spe- 
cjainego towarzystwa kredytowe- 
ge, z kapitałem 500 miljonów do- 
larów, które byłoby upoważnio- 
ne do udzielania pożyczek wszel- 
kiego rodzaju instytucjom. 

Na konferencji poruszano tak- 
że sprawę wniosku o rozszerze- 
niu moratorjum na zobowiązania 
międzypaństwowe, lecz nie była 
czyniona źadna próba zawarcia 
w tej sprawie pórozumienia. 0- 
becni na konferencji wyrazili prze- 
konanie, iż sama możliwość roz- 

” 

szerzenia moratorjum nie będzie 
brana na serjo pod uwagę do 
czasu omówienia przez Hoovera 
szeregu kwestyj z premjerem 
Lavalem. 
KLUCZ SYTUACJI W RĘKACH 

LAVALA 
WASZYNGTON, (PAT). Prezydent 

Hoover oświadczył, że ma zamiar 0- 
mówić z premjerem Lavalem kwestję 
nowych układów, mających niezmier- 
nie wielkie znaczenie w obecnym о- 
kresie. Prezydent zaznaczył, że nale- 

uży dążyć do takiego układu, któryby 
w czasie ogólnej depresji przyczynił 
się do polepszenia sytuacji na całym 
świecie. 

NOWY YORK, (PAT). W związku 
z wczorajszą konferencją w Białym 
Domu, koła zbliżone do Wall Street 
wyrażają przekonanie, iż klucz obec- 
nej sytuacji znajduje się w ręku Fran- 
cji i że prezydent Hoover zaczeka 
wobec tego na wizytę premjera La- 
vala z przedłożeniem oficjalnej de- 
klaracji. 

  

Rekonstrukcja gabinetu kancleraz Brueninga 
BERLIN. (Pat). Prezydent Hin- 

denburg przyjął dymisję gablne- 
tu Rzeszy, poruczając dotychcza- 
sowemu rządowi, prowadzenie 
agend. 

Jednocześnie prezydent po- 
wierzył kancierzowi Brueningo- 
wi misję utworzenia nowego rzą- 
du z tem, aby odnośne pertrak- 
tacje odbywały się niezależnie 
od wszelkich względów partyj- 
nych. Udzieloną sobie w tych gra- 
nicach misję kancierz Bruening 

  

przyjął. ы 
BERLIN. (Pat). Ukończenia ro- 

kowań w Sprawie utworzenia no- 
wego rządu oczekują w kołach 
parlamentarnych nie wcześniej, 
jak jutro wieczorem. Wśród kan- 
dydatów wymieniany jest jako 
mający największe szanse do 
objęcia teki gospodarstwa prof 
Warmbold. Tekę ministra spraw 
wewnętrznych objąć ma minister 
Reichswehry. Gessler. 

wybory nie są popularne w masach, 
które niebardzo rozumieją, dlaczego 
mają pójść do ura wyborczych, kiedy 
wybory w niczem nie zmienią obecnej 
sytuacji, ani też wśród stronnictw. 

Labour Party nie jest z wyborów 
zadowolona, bo liczy się z utratą mniej 
więcej 80 mandatów, nie ma więc na- 
dziei na więcej, ponad 200 mandatów. 

Liberali są niezadowoleni, bo zosta 

Silva rerum 
Rażąca, jaskrawa i brutalna mo- 

skiewszczyzna, która tak chętnie kulty- 
wują kapłani obrządku wschodniego, 

razi każdego człowieka, znającego nasz 
lud, oraz psychikę Rosjan. 

Lud nasz nie będzie olśniony, jeżeli 
zobaczy kapłana katolickiego, zewnętrz 
nie — „„wsiech popow popieje“, Rosja- 
nin zaš nie jest tak dziki, aby się nie 
poznał na farbowanych lisach. 

O tem pisaliśmy wielokrotnie. Po- 
słuchajmy teraz, co mówi bezstronny 

li rozbici na trzy odłamy i szanse ich Świadek, który po raz pierwszy zoba- 
są bardzo nieliczne. 

Wreszcie konserwatyści są nieza- 
czył katolickich „batiuszków*. 

Ks. Kanonik Adam Abramowicz pi 
dowoleni, bo ńie będą mogli rozwinąć sze w Jutrzence Białoruskiej (paźdz. 
odpowiedniej akcji wyborczej na rzecz 1931). 

ceł protekcyjnych, czując się związa- 

nymi przyrzeczeniem, że wybory nie skiego, 
W Albertynie, posiadłości hr. Pusłow- 

położonej 0 kilka kilometrów od 
zostaną wyzyskane dla celów partyj- Słonima, jak już powszechnie wiadomo, za- 
nych. Pozatem konserwatyści będą mu mieszkali od kilkunastu lat Ojcowie Jezuici, 

sieli występować w podwójnej toli, co 

nie pominoży ich autorytetu. 

W wielu okręgach, zwalczając so- 

cjalistów, będą musieli oni popierać 

liberałów, w innych zaś nie posiadają 

dostatecznej władzy nad lokalnetni za- 

którzy przyjąwszy obrządek wschodnio-sło 
wiański (unicki), postawił sobie za cel na- 
wrócić z prawosławia na unję ludność miej- 
scową. Takiemu szlachetnemu zadaniu jeno 
przyklasnąć i cieszyć się, jak cieszymy się, 
gdy ktoś poświęca się np. pracy misyjnej. 

1 albertyńskim ojcom trzeba byłoby przy 
klasnąć, gdyby nie jewne „ale”. A to, że pra- 

rządami, które wystawią kandydatów ca ich misyjna idzie wielce powoli, prawie 

konserwatywnych przeciwko kandyda- niedołężnie i następnie, że środki, w celu 

tom liberalnym i będą musieli zwal- 

czać liberałów, dając tem samem ja- 

skrawe świadectwo, że w obozie rządo 

wym niema jedności. Wskutek takiego wie z Albertyna noszą brody, 

zrealizowania swych wzniosłych zadań, nie 
zawsze są trafne. 

2 Na kongresie eucharystycznym w Słoni- 
mie niemile uderzyło nietylko mnie, iż ojco- 

jakby woleli 

stanu rzeczy, konserwatyści mają wąt naśladować popów. Parochowie шиссу w 
pliwość, czy zdobędą samodzielnie ab- 

solutną większość, o którą głównie im 

chodziło celem przeprowadzenia swe- 

go maksymalnego programu. 
* 

ałopolsce o ile sobie przypominam, nie no- 
szą zarostu. Ale to jeszcze drobnostka, Przy 
słuchuję się rozmowie ojców z Albertyna i * 
uszom swoim nie wierzę: rozmawiają mię- 

dzy sobą po rosyjsku. Zdziwiony, zwracam 
się z tem do d-ra Teligi i innych panów i 
księży, którzy mi mówią, że ojcowie z Al- 

LONDYN, (PAT). Odroczenie par- bertyna nietylko rozmawiają po rosyjsku, 
lamentu odbyło się według tradycyj- 

nego ceremonjału obowiązującego w 

parlamencie angielskim od szeregu 

wieków. Członkowie parlamentu na 

czele których kroczył Baldwin prze- 

lecz co gorsze, mówią kazania po rosyjsku 
i tem pomagają popom rusyfikować i tak 
zrusyfikowany powiat słonimski. 

1 rodzi się mimowoli pytanie: qui bono— 
w jakim celu ojcowie z Albertyna to czynią? 
Przecież Słonimskie, to nie Rosja, ludność 

defilowali przed fotelem przewodni- prawosławna nie jest rosyjską, lecz najwy- 
czącego, 
serdecznie żegnał 
go kolegami. 
  

ZWOLNIENIE P. LIBERYSA 
RYGA (PAT). Aresztowany niedawno p. 

ściskając mu rękę. Snowden żej białoruska, mówiąca „poprostemu* t. zw. 

się z otaczającymi Swarą białoruską. 
Ktoś z księży broni ojców z Albertyna i 

powiada, że mówią po rosyjsku, gdyż może 
przygotowują kadry przyszłych misjonarzy 
dla Rosji. 

Ależ przezacni ojcowie! Zostawcie tę tro 
skę Ojcu świętemu, który już utworzył w 

Liberys oraz inni oskarżeni o przekupywanie Rzymie Instytut wschodni dla Rosji, gdzie 
wyborców zostali w dniu 7 bm. na mocy de kształcą się na przyszłych apostołów Rosja- 
cyzji sędziego śledczego zwolnieni z aresztu. nie rdzenni, nawróceni ze schizmy. 
Pana Liberysa wypuszczono za kaucją w 

wysokości 400 łatów. Suma ta została ze- 

brana natychmiast wśród społeczeństwa pol 
skiego, Pozostali aresztowani oddani zostali prak 

po zwolnieniu pod dozór policyjny. 

Kto otrzyma nagrodę 
Nobla 

PARYŻ (PAT), Prasa francuska podaje 
wiadomość ze Stokholmu, według której kan 
dydatami, mającymi najwięcej szans otrzy- 
mania w roku bieżącym nagrody Nobla, są: ji 

Duńczyk Andersen SChizmy do katolicyzmu, I czem? Poprostu Niemiec Paweł Ernst, 

Tymczasem wpatrzeni, jak w daleki mi- 
raż — Rosję, nie widzicie, że tu, na miej- 
Scu, żniwo olbrzymie, a jeno pracowników 

rak i że stanowimy my, katolicy, tu w Sło 
nimszczyźnie, niby wysepkę pośród morza 
prawosławia, 

A może dlatego i praca wasza misyjna 
idzie jak po grudzie, iż nie głosicie nauk uni- 
tom 'w zrozumiałej gwarze białoruskiej, iż 
misjonarze wasi uniccy nie są z krwi i ko- 
ści tego ludu, gdyż i to jest ważne. 

Piszącemu te słowa, Bóg tak dał, iż w 
przeciągu roku 1907 i 1908, nawrócił w pa- 
rafji dereczyńskiej przeszło 850 dusz ze 

Nexó, oraz Polak prof. Zieliński. Gazety pod tłumacząc prawosławnym, często po biało- 
kreślają zasługi prof. Zielińskiego na polu rusku, iż oni nie przyjmują coś nowego, lecz 
hellenistyki oraz badania wzajemnego stosun tylko wracają do wiary takiej, w jakiej byli 
ku starożytnych i chrześcijańskich szkół fi. ich dziadowie i pradziadowie. 
lozoficznych do kierunków religijnych. 

  

PRZECIWKO GWAŁTOM ŁOTEWSKIM 
WCZORAJSZY WIEC DEMONSTRACYJNY W „LUTNI" 

WILNO. Staraniem Bratniej Pom. Akad. 

y udziale czynników abywatelskich, od- 

był się wiec protestacyjny przeciwko krzyw- 

dom ludności polskiej, doświadczanej w pań 

stwie łotewskiem. Przewodniczył dziekan Uni 

wersytetu wileńskiego senator _ Ehrenkreutz 
zastępcą przewodniczącego był proi. b. mini. 
ster Staniewicz. 

Wec zagaił prof. Ehrenkreutz, podnosząc P: 
to oburzenie, jakie wywołały w całej Polsce 
represje względem Polaków w państwie ło- 
tewskiem, na które Polska winna zareago- 
wać w imię pokoju. 

PRZEMÓWIENIE PROF. 
RYDZEWSKIEGO 

Następnie przemawiał prof, Rydzewski, 
który w pierwszej części przemówienia ana- 
lizował komunikat Poselstwa łotewskiego w 
Warszawie., wykazując, że nie usprawiedli- 
wia on szeregu kroków rządu łotewskiego 
wobec Polaków, jak zamknięcie szkół pol- 
skich, co nie mcże mieć logicznego związku 
z nadużyciami wyborczemi, nawet gdyby one 
były w rzeczy samej, wspominał, że Zwią- 

zek Polaków na Łotwie jest podstawową or- 
ganizacją polską w tem państwie, posiada 
liczne filje, prowadzi pracę kulturalno-narodo 
wą i zawieszenie jege jest wielką krzywdą 
ludności polskiej. Związek Polaków na Łot- 
wie, oraz jedyne polskie pismo tam wycho- 
dzące „Dzwon“, przejawiały lojalność wo- 

bec państwa łotewskiego, co udowadnia cy- 
tatami tego pisma z krytycznych dni wybor- 

czych przed zawieszeniem organu polskiego 
przez władze łotewskie. 

W drugiej części swego przemówienia 
prof. Rydzewski odwołuje się do racji stanu 

Rządu łotewskiego, która, zdaniem jego, wy- 
maga przyjaźni z Polską, oraz odwołuje się 
do przyjaźni polsko-łotewskiej, nie uwzględ- 
niając jej problematyczności. 

MOWA PROF. STUDNICKIEGO 
Następnie zabrał głos prof, WŁ. Studnicki, 

We wstępie swej mowy zaznaczał, że wy- 
adki na Łotwie, zwłaszcza w dawnych In- 

flantach Polskich, a teraźniejszej  Letgalji 
przejmują go boleścią wobec jego przywią- 
zania do rodzinnych stron, lecz są dla niego 
bardzo zrozumiałe ze względu na znajomość 
Łotwy. Przed nim przesuwają się karty hi- 
storji Inflant: Inflanty zabrane przez pienw- 
szy rozbiór, lecz mały ich skrawek pozostał 
wówczas przy Polsce. Korzystając z tego 

szlachta inilancka zbiera się tam dla wysła- 
nia posłów do sejmu  szteroletniego. Przez 

cały czas sejmu posłowie inilanccy odegry- 
wają wybitną rolę, są rzecznikami zwiększe- 
mia armji i zbawczych reform. W 1818 roku 
szlachta inflancka, zebrana w  Dyneburgu, 
wnosi petycję do Aleksandra I o nadanie 
chłopom wolności osobistej. Odegrywał tu 
rolę nietylko społeczny, ale i polityczny mo- 
ment, Królestwo Kongresowe dzięki Kon- 
stytucji Księstwa Warszawskiego posiadało 
już wolnego chłopa, Inflantczycy pragnęli 
więc społecznie upodobnić się do Królestwa, 
miano bowiem wówczas nadzieję, że nasze 
ziemie wschodnie będą przyłączone do Kró- 
lestwa Kongresowego. Po upływie blisko 100 
lat, gdy rowy strzeleckie oddzielały Inflanty 

  

Powtórna demonstracja przed konsulatem 
ŁOTEWSKIM 

Zaraz po wiecu, zgromadzeni w 
sali, | cl którzy otzekiwali przed loka- 
lem, bowiem nie mogli dostać się do 
środka, uformowaii samorzutnie pochód, 
liczący około 2 tys. osób i udali się w 
kierunku konsulatu łotewskiego. 

Zwarte szeregi demonstrantów 
wśród niemilknących okrzyków, posu- 
wały się ulicą Mickiewicza | Slerakow- 
skiego dążąc na ulicę Piaskową gdzie 
jednak zmuszeni byll do zatrzymania 
się, gdyż, wzdłuż całej jezdni kołc 
gimn. SS Nazaretanek zagrodził Idą- 
cym drogę silny kordon policyjny u- 
zbrojony w karabiny I laski gumowe. 

W pierwszej chwiil pod 

tłumu kordon się załamał lecz przyby- 

ły natychmiast z podwórka konsulatu 
cały "2 rezerwy policyjnej zdołał 
niedopuścić demonstrantów przed 
gmach. 

W tym samym czasie nadjechał 
konny oddział policji, lecz natychmiast 
się wycofał w jedną z bocznych ulic. 

Zebrani nie mając możności dosta- 
nia się przed konsulat pa wzniesieniu 
okrzyków zawrócili z powrotem | ze 
śplewem udali się na pl. Katedralny 
gdzie pochód rozwiązał się. 

Jak się dowiadujemy konsulat jest 
nadal strzeżony przez wzmocnione po- 

ne peremsterunki policyjne. 
  

od Ziemi Wileńskiej, a ucisk rosyjski pod 
wpływem niepowodzeń wojennych osłabł, w 
Dyneburgu i w innych miastach i miejsco- 
wościach Inflant powstaje i rozwija się szkol 
nictwo polskie. Następuje wkrótce okres kry- 
tyczny panowania Rosji bolszewickiej i z 
jej ramienia, działalności komisarzy bolsze- 
wickich, przeważnie Łotyszów, pławiących 
się we krwi polskiej, wówczas to zostaje roz- 
strzelany działacz społeczny, znany malarz 
Bolesław Tomaszewicz i polska inteligencja 
zniewolona jest do opuszczenia kraju. Zda- 
wało się, że« przyjdzie moment pomyślnego 
rozwoju kraju i wszystkich grup narodowo- 
ściowych w nim zamieszkałych, między inne- 
mi Połaków. Rząd polsk udzielił pomocy wy- 
zwalającej się Łotwie. Wojska polskie, wy- 
słałane dla wyzwolenia Inflant, były znacz- 
nie liczniejsze i posiadały większą wartość 
bojową od oddziałów łotewskich, W tym sa 
mym czasie nie mniej Łotyszów walczyło 
po stonie bolszewickiej o sowiecką Łotwę, 
od tych, którzy byli w szeregach walczących 
o niepodległość Łotwy. 

Gdy 21-XI 1919 r. naczelne dowództwo 

wysłało do Rygi delegatów dla porozumiemia 
się z Łotyszami, podczas pewnego zebrania 
jeden z łotewskich polityków w przystępie 
szczerości, wywołanem kieliszkami alkoholu, 
powiedział: „my Łotysze w ciągu 7 wieków 
chadzaliśmy po jednych ścieżkach i piliśmy 
mleko od jednych krów, z Rosjanami mamy 
od kilkudziesięciu lat stosunki, stamtąd pły- 
ną do nas strugi pieniędzy. Zarabialiśmy w 

Rosji i Rosja zraszała swem złotem nasze ;, 
porty. Prędzej, czy później dojdziemy do po- 
rozumienia z Niemcami i Rosjanami. Polacy 

(Dokończenie na stronie 2-0j) 

Jestem w posiadaniu listu pasterskiego bi 
skupa unickiego Bułhaka, pisanego do. pa- 
rochów swojej brzesko-łuckiej djecezji. Jak- 
że piękną polszczyzną pisany! Z tego wnio 
sek, że dawni pasterze uniccy bynajmniej 
nie stronili od polskości, 

Nawrót do dawnycn, przepięknych trady- 
cyj unickich, zbliżenie się bezpośrednio z lu- 
dem prawosławnym, mówienie i głoszenie 
nauk w ich gwarze białoruskiej i samozapar 
cie się, zapewni nietylko realne skutki pra- 
cy waszej apostolskiej, dostojni ojcowie, lecz 
i zaskarbi wam moc zasług u Boga i u ludzi. 

Czy szczere słowa kapłana, znają- 
cego kraj i ludzi, zostaną posłyszane w 
Albertynie? Należy włątpić. Jedynem 
echem mogą być ordynarne pałajanki 
kilku nędznych anonimów, zawzięcie 
broniących obrządku wschodniego na 
łamach pewnego pisemka z pod znaku 
młota i kielni!.. Lector. 

  

NOWELIZACJA USTAWY O STA 
TYSTYCE ADMINISTRaCYJNEJ 

WARSZAWA. (Pat). W dniu 7 paździer- 
nika o godzinie 1] rano odbyło się posie- 
dzenie komisji administracyjnej Sejmu pod 
przewodnictwem wicemarszałka Polakiewicza, 
Na posiedzeniu tem poseł Dunin-Markiewicz 
zreferował projekt nowelizacji art. 6 ustawy 
z dn. 27 paźdz. 1919 r. w sprawie organiza- 
cji statystyki administracyjnej. Komisja przy- 
jęła projekt, przedstawiony przez rząd, 

— 

Kto wygrał? 
WARSZAWA (PAT). W czasie ciągnie- 

nia Loterji Państwowej w dniu 7 bm. głów 
niejsze wygrane padły na numery następu- 

ące: 
15 tysięcy — 103571, 10 tysięcy — 15710, 

174578, 176,080, po 5 tysięcy — 133752, 
188711.    
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PRZECIWKO 
i Łotysze są sobie obcy, Jeżeli niema pow- 
stać między nami konilikt z powodu zawie- 
dzionych naszych pragnień i nadziei, stormu- 

| Jujcie wasze postulaty i weżcie od nas zobo- 
wiązanie tormalne*. Tych zobowiązań for- 
malnych nie wzięliśmy. Mało bowiem zna- 
liśnry Łotwę, więc wierzyliśmy, žė postępo- 

. wać będzie zgodnie ze swą racją stanu i za- 
sadami szlachetności. Zawiedliśmy się. Ośmio 
procentowa ludność niemiecka na Łotwie da 
ła więcej sił zbrojnych do walki z bolszewiz- 
mmem, niż o wiele liczniejsza ludność łotew- 
ska. Rygę zdobyła bałtycka Landwehra, że- 
lazna dywizja, oraz rezerwowy pułk gwardji, 
Młody Manteufel z dwunastu towarzyszami 
szalonym pędem, co koń wyskoczy przele- 
ciał most na Dźwinie przez środek miasta do 
cytadeli, gdzie liczni więźniowie mieli być 
straceni przed opuszczeniem miasta przez 
bolszewików. Manteufel swym napadem ura- 
tował życe owych więźniów, lecz sam poległ 
wi owej bitwie. Wkrótce potem ojciec boha- 
terskiego młodego Manteufla został w be- 
stjalski sposób zamordowany zaraz po wy- 
zwoleniu Rygi. Rząd Ulmanisa zwolnił win- 
nych od odpowiedzialności, uznając ten mord 
za akt łotewskiego partjotyzmu. jest to cha- 
akterystyczny objaw wdzięczności i szlachet- 
ności łotewskiej. 

Mówca wykazuje, że w ciągu 12 łat ist- 
"nienia państwa łotewskiego Łotwa nie prze- 
jawiła w niczem sympatyj polskich, Zaraz po 
wyzwoleniu Inflant oddaliła kolejarzy Pola- 
ków z kolei Ryga — Dyneburg. Wkrótce 
potem rozpoczęła nagankę na polskie szkoł- 
nictwo, usuwając nauczycieli nieznających 

_' jezyka łotewskiego. Spis 1921 roku urządzi- 
ła tendencyjnie, wykazując Polaków na 
27.600, gdy jest ich przeszło dwa razy tyle. 
Opierając się następnie na spisie. ludnościo- 
wym, usuwała dzieci ze szkół, jako nieprzy- 
należnych do narodowości polskiej. W pod- 
ręczniku dła szkół łotewskich poniżała Po- 
laków, W konflikcie polsko-litewskim Łotwa 
miedwuznacznie obecnie staje po stronie Lit- 
'wy. Łotwa pragnęłaby wyzyskać Litwę przez 
stworzenie dualistycznego państwa łotewsko 
litewskiego. Litwa dąsająca się na nas, jest 
z natury rzeczy nam bliższą od rzekomo za- 
przyjaźnionej Łotwy. 

. Łotwa jest w znacznej mierze iilo-rosyj- 
ską. Na konierencji 
1921 r. delegat Łotwy Kalning proponował 
unję celną państw bałtyckich z Rosją, Wie- 
my, że umja celna jest częściową unją real- 
mą. Mamy doświadczenie unji realnej z Rosją 

‚ od 1815 do 1831 r. i wiemy, że konsekwencją 
cją jej jest ujarzmienie. Nie poszliśmy na to, 
lecz Łotwa na to idzie. Istnieje t. zw, klau- 
zuła bałtycka wzajemnych ceł preferencyj- 
nych między Łotwą, Litwą, Estonją a Rosją. 

ę nie możemy uważać za Ssprzymie- 
rzeńca, tylko za klienta. Nie spodziewamy się 
żadnej pomocy ze strony Łotwy w razie 

' wojny z Rosją. Łotwa może mieć od nas tę 
pomoc, o ile poszanuje kulturę polską i da 
możność kulturainego rozwoju ludności pol- 
skiej w tem państwie, Na dobrą wolę współ- 
czesnego rządzącego pokolenia łotewskiego 

"nie rachujemy, chyba na młodzież, która wy 

  

państw bałtyckich w ską, 

(POCZĄTEK NA STRONIE PIERWSZEJ) 

chowana w państwie łotewskem, potrafi ce- 
nić swą państwowość. 

Obecnie jedynym ratunkiem dla polskiej 
łudności na Łotwie, jest stanowisko Rządu 
Polskiego. Rząd polski winien zażądać saty- 
stakcji dła ludności polskiej i wrazie jej nie- 
otrzymania — nie zadawalniać się notami 
protestacyjnemi, lecz odwołać swe przedsta 
wicielstwo dyplomatyczne, Dziś kredyt Łot- 
wy jest już zachwiany i Łotwa dużoby ucier 
piała na odwołaniu przedstawicielstwa ро!- 
skiego z Rygi. * 

Po p. Studnickim przemawiał przedstawi- 
ciel młodzieży p, Dembiński. Mówił on o po- 
trzebie poszanowania mniejszości narodo- 
wych, twierdząc, że państwo musi być wspól 
nym dachem dla swych współobywateli, mó- 
wił, że Polska przy ogromnej różnicy Sił 
między nią a Łotwą, mogłaby, lecz nie chce 
użycia siły, pragnie zaś swobodnego rczwo- 
ju państw bałtyckich. Wkońcu przeczytał re- 
zolucję, którą poniżej podajemy. 

REZOLUCJA 
Zważywszy, że: 

1, rząd i nacjonaliści łotewscy posunęli 
się do aktów gwałtu i rerroru w stosunku do 
mniejszości polskiej i wyrządzili niepoweto 
wane krzywdy i straty na Łotwie, przez za- 
mknięcie polskich szkół, . wydalanie polskich 
nauczycieli ze szkół, zawieszenie i tak nie-- 
licznych polskich stowarzyszeń kulturalni 
oświatowych. zawieszenie jedynego pisma 
polskiego „Dzwon*, wydanie zakazu śpiewa 
nia w kościele w języku polskim, zabronie- 
nie nauczania religji katolickiej w języku oj 
czystym polskiej riłodzieży, a wreszcie are- 
sztowanie poiskich działaczy społecznych. ‚ 

2. Obronę praw do zachowania polskiej 
kultury, ocalonej z długiej niewoli moskiew 
skiej, prowokacyjnie nazwano szkodliwą dia 
państwa akcją polonizacyjną i zakwalifiko- 
wano ją, jako zdradę stanu. 

—stwierdzamy, że: 8 
a) tego rodzaju akcja oburza spoleczėn- 

stwo polskie, zwłaszcza, że iakty te mają 
miejsce na ziemiach,  wywalczonych „krwią 
polskiego żołnierza i w granicach państwa, 
które utrzymuje przyjazne stosunki z Pol- 

b) wszelka eksterminacyjna polityka na- 
cjonalistyczna, gdziekolwiek ona jest, spotka 
się ze strony społeczeństwa polskiego z bez 
względnem potępieniem i mocną reakcją, dla 
tego też przeciwko szowinistycznym zapę- 
dom tych czynników, które dozwałają lub 
same prowadzą akcję wynaradawiania pol- 
skiej mniejszości na Łotwie kategorycznie 
protestujemy. 

Zagrożenie najżywotniejszych interesów 
Polaków na Łotwie budzi w nas poważne 0- 
bawy o ich los i zmusza nas do wysunięcia 
następującego postułatu: 

1. Zwracamy się do rządu Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej z żądaniem, aby wszczął 
kroki interwencyjne przeciw  prześladowa- 
nom Polaków na Łotwie, wskazując na iakt, 
że prześladowania mniejszości są brzemien- 

Związek Młodzieży Polskiej 
Praca wśród szerszych mas ludo- 

wych, zawsze mająca wielkie znacze- 
nie, w dobie obecnej, szczególnie zaś 
na naszych ziemiach, nabiera wyjątko 
wej wagi. 

Wieś jest decydującym czynnikiem 
w życiu ekonomicznem państwa, od 
rozwoju wsi zależą drogi kultury pol- 
skiej. 

3 Nauczyciel ludowy i działacz spo- 
czny i oświatowy są w obecnvci: cza 
sach najbardziej odpowiedzialnymi mu 
rarzami Rzeczypospolitej; na ich pracę 
należy, więc zwracać baczną uwagę, 
w miarę sił pracę tę popierać, z wyni- 

, kami zaś zaznajamiać innych. 
Naogół słabo się orjentujemy w wy 

|. siłku społecznym nauczycieli szkół po- 
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 wszechnych; nie zawsze nawet zdaje- 
my sobie sprawę z okropnych wprost 

- warunków, w jakich musi s. todbywać 
ta ofiarna praca, — ale już prawie nic 

_ nie wiemy o pracy organizacyj społe- 
-_ cznych wśród szerokich mas ludowych. 

Dezorjentuje już sama ilość róż- 
nych organizacyj, pracuiących wśród 
ludu. Oto są ważniejsze: Stowarzysze 
nia Młodzieży Polskiej, Zw. Młodzieży 
Wiejskiej R. P., Zw. Młodzieży Ludo- 

Młodzieży Wiej- 
skiej „Siew', Małopolski Zw. Młodzie 
ży Wiejskiej, Wołyński Zw. Młodzieży 

- Wiejskiej, Nowogródzki Zw. Młodzie- 
ży Wiejskiej, Pomorskie Tow. Rolni- 
cze (sekcje), Strzelec i cały szereg in- 

„nych. 
"Czem różnią się te organizacje? 

Dlaczego tak rozpraszają swój wysi- 
łek? Jaka jest ich ideologia, jaka or 
ganizacja pracy, jakie są wyniki tej 
pracy? Oto pytania, na które trudno 

_'_ odpowiedzieć przedewszystkiem wsku- 
tek braku szczegółowych sprawozdań, 
ilustrujących całokształt pracy i dostęp 
nych dła wszystkich, interesujących 

się ruchem społecznym i oświatowym 
na wsi. 

Dlatego też serdecznie witamy i 
skwapliwie korzystamy ze świeżo wy- 
danego sprawozdania Związku Mło- 

_ dzieży Polskiej w Wilnie za pięciolecie 
r. 1926 — 1930. 

Nie mając danych, dotyczących in 
nych organizacyj, nie nożna stwier- 
dzić, czy Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej posiadają największą siłę, w 
każdym bądź razie jest jedno pewne, 
że skupiają one bardzo pokaźną ilość 

_ członków. 
Uwzględniając tylka stowarzysze- 

nia, które nadesłały sprawozdania i 
wykazały znaczną żywotność, ustala 
się na rok 1930- ilość 142535 człon- 

"ków, w tem młodzieży męskiej 76258, 
żeńskiej — 66277. 

To są cyfry bardzo poważne, tem 
bardziej, że jak  zaznaczylišmy, u- 

' względniają tylko stowarzyszenia, któ 
re nadesłały sprawozdania; w rzeczy- 

szenia mniej energiczne, ogólna suma 
znacznie się zwiększy. 

Struktura organizacyjna Stowarzy- 
szeń Młodzieży Polskiej jest bardzo 0- 
ryginalna. 

Jednostką podstawową jest „sta- 
warzyszenie“. grupujące od kilkunastu 
do kilkudziesięciu członków i pracują- 
ce na pewnym ograniczonym terenie 
pod kierownictwem patrona. 

Takich stowarzyszeń w całej Pol- 
sce w r. 1930 było 4605. 

Stowarzyszenia, znajdujące się na 
większym obszarze, posiadającym od- 
rębne i swoiste cechy, tworzą Zwią- 
zek Młodzieży Polskiej. 

Tych regjonalnych Związków jest 
obecnie 20. i 

Wreszcie wszystkie Związki tworzą 
razem Zjednoczenie Młodzieży Pol- 
skiej z siedzibą w Poznaniu. 

Nadmienić należy, iż delegatem od 
episkopatu do Rady Naczelnej Zjedno- 
czenia Młodzieży Polskiej jest JE. ks. 
prymas kardynał Hlond. 

Już te odrębne nazwy poszczegól- 
nych, stopni organizacyjnych _wskazu- 
ją na większą samodzielność każdej 
organizacyjnej jednostki. 

I rzeczywiście — szeroka autono- 
mja, stosowana w pracach stowarzy- 
szeń, jest ich najbardziej charaktery- 
styczną cechą. 

Nietylko centrala nie narzuca szcze- 
gółowego programu prac, ale nawet 
Związki nie krępują pod tym wzglę- 
dem stowarzyszeń. 

Obowiązuje tylko ogólna ideologja, 
dążąca do wyrobienia dobrego Polaka, 
wiiernego syna Kościoła katolickiego i 
świadomego swych zadań obywatela 
Rzeczypospolitej. Pozatem zostały wy- 
tknięte ogólne kierunki prac. zorgani- 
zowana pomoc w postaci zastępów in 
struktorów z różnych dziedzin, bibljo- 
tek, druków i t. p. 

Aby ułatwić pracę poszczególnym 
Stowarzyszeniom, Związki rozsyłają 
bardzo dobrze przemyśłane>kalendarze 
ze wskazaniem co możnaby było zro- 
bić w ciągu miesiąca, na jakie daty 
należy zwrócić uwagę i tp. W ten 
sposób Stowarzyszenia mają ułatwio- 
ne zadanie w opracowaniu  miesięcz- 
nych programów pracy, a że nigdy 
program nie bywa narzucany i podawa 
ny w szczegółach, przeto muszą się 
zdobyć na większą Samodzielność. 

To dążenie do wydobycia jak naj- 
więcej cech indywidualnych z każdej 
jednostki organizacyjnej zaznaczyło 
się i w stanowczem  odseparowaniu 
młodzieży żeńskiej od męskiej. 

Istnieją osobne stowarzyszenia nię- 
skie i żeńskie. Taki rozdział (dokona- 
ny, rzecz ciekawa, na powszechne żą 
danie dziewcząt) nietylko usuwa prze- 
szkadzający w pracy flirt, ale — to naj 
ważniejsze — sprzyja większemu wy- 

" wistości więc, jeżeli dadać stowarzy-szkoleniu niewiast. 

SŁOW O 

GWALTOM ŁOTEWSKIM 
ne w następstwa natury ogólnej, ponieważ 
podniecają i oburzają nasze społeczeństwo, 
osłabiają i rwą węzły przyjaźni, zadzierzg- 
nięte między dwoma sąasiadującemi naroda- 
mi, obrażają uczucia braterstwa broni armji 
polskiej i łotewskiej, zrodzone we wspólnej 
walce o niepodległość Łotwy, wybitnie nara 
żają prawa mniejszości polskiej, które pań- 
stwo łotewskie zagwarantowało wobec Ligi 
Narodów, deklarując, że jako państwo, opar 
te na zasadach demokratycznych, potrafi za- 
pewnić rozwój Polakom na Łotwie, i że w 
chwili dzisiejszej państwo łotewskie nie do- 
trzymuje złożonych przyrzeczeń, wpływają 
szkodliwie i ujemnie na gruntowanie się w 
najszerszych masach społeczeństwa nastro- 
jów pokojowych, mających stanowić pod- 
stawę rozbrojenia moralnego Europy. 

Polakom, pracującym nad zachowaniem 
kultury polskiej, a inieszkającym w Łotwie, 
wyrażamy uznanie za ich dzielność i wy - 
trwałość w) obronie własnych praw i wzywa 
my ich do wytrwania w walce o ojczystą mo 
wę i polską duszę, zapewniając równocześ- 
nie, że społeczeństwo żywo interesuje się ży 
ciem swych rodaków na obczyźnie i zawsze 
łączy się z nimi. 

Ufamy, że naród łotewski należycie zare- 
aguje na nieobliczalne posunięcia nacjonali- 
stycznych czynnków rządowych i społecz- 
nych i da właściwą satysiakcję Połakom, za 
mieszkałym w Łotwie. 

Polecamy prezydjum wiecu poczynienie 
jak  najenergiczniejszych kroków, ażeby u- 
chwały wiecu doszły do najszerszej wiado- 
mości sier polskich i łotewskich. 

+ 3 

Oddział Związku Legjonistów Polskich w 
Wilnie przyłącza się całą duszą do protestu 
przeciw gwałtom dokonywanym przez rząd 
łotewski na iojalnej ludności polskiej, co jest 
tem boleśniejsze, że właśnie krew. żołnierza 
polskiego lała się obficie przy oswobodzeniu 
Łotwy w imię hasła: „za naszą i waszą wol 

ące 
ność'', 

  

Żamorra podał 
MADRYT (PAT). Zamorra podał 

się do dymisji w następstwie incyden- 
tu, do jakiego przyszło na wczoraj- 
szem posiedzeniu Kortezów. 

Deputowany Botella zarzucił pre- 
mjesowi, iż wywiera nacisk na Izbę, 

ażeby wypowiedziała się przeciwko nie 
którym częściom tekstu konstytucji, 
przedstawionego do dyskusji. Odpo- 
wiednia komisja, do której zwrócono 

ię do dymisji 
sie o opinję, zatwierdziła stanowisko 
Botelli. 

W związku z tem na wieczornem 
posiedzeniu Kortezów, Zamorra po wy 
głoszeniu przemówienia, uzasadniają- 
cego poprzednie jego wystąpienie, 
zgłosił dymisję. Następnie wskutek in- 
terwencji przewodniczącego Izby, dy- 
misję swą cofnął. Podał się. natomiast 
do dymisji przewodniczący kotmisji. 

Tajemnicza sekta „Róże z Krzyża” 
— HELSINGFORS (PAT), Energicznie 

prowadzone śledztwo w sprawie znalezienia 
odciętych głów i kończyn ludzkich niedale- 
ko Wyborga doprowadziło częściowo do wy 
jaśnienia tej ohydnej tajemnicy. Jak się oka 
zało, istnieje jakaś sekta „Róże z Krzyża”, 
Członkowie tej sekty dla niewyjaśnionych 

dotąd cełów: mieli wydobywać z pobliskiego 
cmentarza trupy i po odcięciu głów i koń- 
czyn zakopywać je w różnych miejscach. 
W związku z powyższą sprawą został aresz 
towany dozorca cmentarza, który rzekomo 
również należy do tej sekty. Dalsze śledzt- 
wo najprawdopodobniej wykryje całą tajem 
nicę. 

Aktorzy nie dopuszczają do przedstawienia 
Niesłychane zajście w teatrze lwowskim 

LWÓW, PAT. Wczoraj zapowie- 
dziana była w teatrze Wielkim prem- 
jera sztuki p. t. „Burza w szklance wo- 
dy“. Wykonawcami jej byli członkowie 
zespołu dyrektora Czapelskiego z War- 
szawy. Przedstawienie nle doszło do 
skutku. „Gazeta Poranna" pisze w tej 
sprawie co następuje: 

*Na przedstawienie przybyła liczna 
publiczność. Około godz. pół do 8-eį, 
gdy kurtyna była jeszcze spuszczona, 
rozeszły się na widowni pogłoski o 
awanturze za kulisami. W klikanaście 
minut później przed kurtyną ukazał się 
jeden z artystów | zawiadomił publi: 
czność, że przedstawienie nie odbędzie 
się z przyczyn niezależnych ой dyrek- 
cji. Sprawozdawca „Gazety Porannej", 
który udał sięza kulisy, informuje, 12 

do gmachu teatru Wieiklego, przybyło 
wiełu członków Z.A.SP-u, niezaanga- 
żewanych przez dyr. Czapelskiego. 
Członkowie Z.A.SP-u utworzzwszy za 
kulisami zwartą grupę, otoczyli reży- 
serkę Starską, żądając od niej zawie- 
szenia przedstawienia. Reżyserka pro- 
siła Ich o zezwolenie na odbycie jed- 
nego przedstawienia, na które Sprze- 
dano już bliety. 

Członkowie Z.A.S.P-u zgodzili się 
na to. Tymszasem w korytarzu zgroma- 
dziło się około 150 członków orkiestry, 
chóru | statystów, którzy powiadomie- 
ni o tej decyzji, wszczęli tulmut, wo- 
łając: „Jesteśmy głodni! Od kilku mie- 
sięcy nie dostaliśmy gaży! Nile damy 
grači“ 

  

DGNAÓY AD REFOANIĄ PODATKÓ DOLKODOW 
Komisja skarbowa 

WARSZAWA (PAT). W dn. 7 bm. przez 
całe przedpołudnie obradowała sejmowa ko 
misja skarbowa pod przewodnictwem posła 
Hołyńskego (BB), Pos. Czernichowski (BB) 
zreferował projekt ustawy o zmianie nie- 
których postanowień ustawy o państwowym 
podatku dochodowym oraz projekt ustawy o 
nadzwyczajnym dodatku do podatku docho- 
dowego. Po przemówieniu referenta zabrał 
głos wiceminister skarbu Zawadzki. 

PRZEMÓWIENIE WICE-MINISTRA 
ZAWADZKIEGO 

Na wstępie mówca wskazał, że rząd stoi 
na stanowisku konieczności gruntownej re- 

(ERA a 

      

a 
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forray naszego systemu podatkowego, zarów 
no w dziedzinie podatków państwowych, 
jak i komunalnych. Wniesione i mające być 
wniesione projekty nie są jeszcze reformą 
podatków, ale tylko usiłowaniem przystoso- 
wania systemu do konieczności, zarówno 
skarbowych, jak i gospodarczych. 

Rdzeń projektów stanowią ustawy, do- 
tyczące podatków przemysłowego, dochodo 
wego i od nieruchomości, Podatek przemy. 
słowy jest powszechnie i słusznie uważany 
za najuciążliwszy dla naszego życia gospo 
darczego i wymaga znacznych ulg. Projekt, 
o którym mowa, ulgi te przewiduje. Normal 
ną stawką będze 1 proc. od obrotu, a nie 
jak obecnie, 2 proc. Wspomniane ulgi dadzą 
  

Prace komisyj sejmowych 
W KOMISJI BUDŻETOWEJ 
WARSZAWA, 7.X (tel. wł.). Na 

posiedzeniu komisji budżetowej Sej- 
mu przy omawianiu rządowego pro- 
jektu o wstrzymaniu automatycznych 
awansów urzędniczych zabrał głos 
minister skarbu p. Jan Piłsudski pod- 
kreślając konieczność uchwalenia tej 
ustawy, przynoszącej skarbowi znacz- 
ne oszczędności. Minister Piłsudski 
wskazał że dyficyt budżetowy ciągle 
jeszcze istnieje i za m. wrzesień wy- 
niósł 8 i pół miljona złotych. 

Łącznie deficyt budżetowy za 
pierwszych 6 miesięcy roku budżeto- 
wego sięga 124 miljonów, lecz od 
czerwca, dzięki zastosowanym oszczę- 
dnościom, wykazuje stałą tendencję 
malejącą. 

W czerwcu deficyt wynosił jeszcze 
43 milj. zł., w lipcu—25 milj., w sierp- 
niu--13 milj., a już we wrześniu tylko 
8 i pół milj. 3 

Min. Piłsudski przypuszcza, że 
nadchodzące miesiące przyniosą już 
wyrównanie strony dochodowej i roz- 
chodowej budżetu, a to zarówno dzię- 
ki oszczędnościom, jak i wzrastają- 
cym dochodom skarbowym. 

ZNIESIENIE SĄDU OKRĘGOWE- 
GO W MŁAWIE 

WARSZAWA. (Pat). W dn. 7 b. m. przed 
południem odbyło się posiedzenie sejmowej 
komisji prawniczej pod przewodnictwem wi- 
cemarszałka Cara. Projekt ustawy w sprawie 
zniesienia Sądu Okręgowego w Mławie zre- 
terował pos. Podoski, projekt ustawy w spra- 
wie zniesienia Sądu Okręgowego w Białej 
Podlaskiej—pos. Fichna. Przeciwko tym pro- 
jektom wypowiedziały się kluby opozycyjne, 
wychodząc z założenia, że reorganizacja po- 
działu terytorjalnego jest przedwczesna i po- 
winna nastąpić dopiero po ujednostajnieniu 
ustawodawstwa. Przedstawiciel rządu oraz re- 
terenci wykazali, że projektowana reorgani= 
zacja nie przynosi uszczerbku interesom lud- 
ności,usprawnia zaś administrację sądową, da- 
jąc oszczędności w sumie 264 tysiące zł, 

ВОНА TTT KTS US TIE NTT TTT OST I ZARZ TYCOON 
W organiazcjach mieszanych zaw- 

sze rej wodzą mężczyźni, zajmujący 
kierownicze stanowiska w zarządzie; 
to też rola niewiast jest drugorzędna, 
a więc utrudniająca wyrobienie spo- 
łeczne. 

Związek Młodzieży Polskiej w Wil 
nie powstał w końcu 1925 roku dzięki 
wybitnemu poparciu JE. ks, biskupa 
Michalkiewicza. Wówczas wyłoniła się 
Rada Związkowa, na czele której sta- 
nął, znajdujący się na tem stanowisku 
i do dziś dnia, pułk. Wł. Piasecki. Wi- 
ceprezesami obecnie są: I — ks. dr. W. 
Meysztowicz oraz mec. J. Zmitrowicz. 
Od początku założenia bez przerwy 
pracują na swym stanowisku — sekre- 
tarz generalny ks. F. Kafarski oraz je- 
go zastępca mag. B. Rusiecki. 

Serdeczną i troskliwą opieką otacza 
wszystkie poczynania Związku JE. ks. 
arcybiskup R. Jałbrzykowski. 

Związek Wileński liczy 6125 człon 
ków (w r. 1926 — 2098), zrzeszonych 
w 281 stow. ( w r. 1926 — 60). 

Praca społeczno oświatowa pro- 
wadzi się w stowarzyszeniach w trzech 
kierunkach: 

1 — ogėlno-ošwiatowym, przyspo 
sobienia rolniczego oraz przysposobie 
nia wojskowego. 

Dział kulturalno - oświatowy obej 
muje siłą rzeczy szerszy program i sta 
nowi podstawę pracy ideowej. Głów- 
nym terenem tej pracy są ogniska, za- 
opatrzone w bibljoteki i czytelnie i nie 
raz posiadające urządzenia teatralne. 

Ognisk tych w r. 1930 było 200 (w 
r. 1926 — 38).W ogniskach odbywa- 
ją się zebrania, odczyty, kursy, 

I znów kilka cyfr: bibljoteki zawie- 
rają 24500 tomów (w r. 1926 — 
5597); odczytów, wygłoszonych przez 

samą młodzież, było w r. 1930 —- 495 
(w roku 1926 — 107), wygłoszonych 
plrzez prelegentów ze starszego społe- 
czeństwa — 1867 (w r. 1926 — 390), 
kursów fachowych i ogólno-kształcą- 
cych — 60 (w r. 1926 — 17). 

Te kursy, trwające nieraz po parę 
miesięcy uwzględniają nietylko przed- 
mioty ogólno-kształcące, ale 1 różne 
rzemiosła, szycie, haft i tp. 

Wielką siłą odznacza się życie refi 
gijne, pielęgnowane przez kółka reli- 
giine: eucharystyczne, matjologiczne, 
misyjne. 

Bardzo poważnie jest traktowana 
praca w dziele Przysposobienia Woj- 
skowągo i Wychowania Fizycznego. 
Stowarzyszenia miały w r. 1930 —48 
męskich i 1 żeńskich hufców P.W. o- 
PA W. F. męskich 54, żeńskich 
— 23. % : 

Razem cztonkėw PW i WF praco- 
wało 1789. Chlubą jednak Stowarzy- 
szeń Związku Wileńskiego jest dział 
przysposobienia rolniczego, w którym 
Związek Wileński wyprzedził wszyst- 
kie Związki w Polsce, zajmując pierw 
sze miejsce w całem Zjednoczeniu! 

Stowarzyszenia M. P. wzięły udział 
w konkursach ogólnych, rolniczych 0- 
raz w konkursach uprawy kukurydzy. 
W tych konkursach SMP. zdecydowa- 
nie przewyższyły inne organizacje, zdo 
bywając największą ilość nagród ze- 
społowych oraz indywidualnych. 

Obecne wwagi można więc zamknąś 
ogėlnem stwierdzeniem, iż Stowarzy- 
szenia Młodzieży Polskiej odbyły już 
życiową próbę, poznały swe siły i za- 
rysowujące się możliwości iwykazały 
zdecydowaną tendencję rozwojowa. 

  

przyjęła projekty rządowe 
jednak pewne zmniejszenie wpływów skar- 
bowych. Stratę tę skommpensuje się przez u- 
stanowienie podatku od nieruchomości, Ten 
ostatni ułegłby podniesieniu stawki z 7 do 
10 proc. 

Przewiduje się zmiany, uwzględniające 
postułaty równości podatkowej, precyzują- 
ce pojęcie tantjem i rozciągające podatek na 
wszystkie dochody, będące w istocie tantje 
mą. Przewiduje się również doraźne zmia- 
ny, stosowane do czasu kryzysu, przez wpro 
wadzenie kryzysowego podatku od dochodu. 
Ponieważ chodzi tu o podatek kryzysowy, 
przeto powinien być ponoszony przez 
wszystkich, którzy |osiagają dochód. Projekt 
rządowy pociąga do tego podatku tylko 

tych, którzy już dziś płacą podatek docho- 
lowy. 

Rząd liczył się przedewszystkiem z tem, 
aby podatek był napawdę realny, Projekt 
polega na powszechnem niewysokiem pod- 
niesieniu podatku w stosunku do dochodu. 
Stawki, przewidziane w ustawie, są wyższe 
od stawek, które będą faktycznie opłacane, 
bo jednocześnie przewiduje się zniesienie 10 
proc. dodatku do podatku. Zważywszy, że 
kategorja urzędników straciła już część do- 
chodów przez redukcję uposażeń, rząd uwa 
żał za niewskazane nałożenie na nią nowej 
ofiary i dlatego w noweli jest artykuł, zwal- 
niający urzędników od tego podatku, z wy- 
jątkiem urzędników niektórych  przedsię- 
biorstw państwowych, które ustali rozporzą 
dzenie Ministerstwa Skarbu. 

W zakończeniu mówca podkreśla, że u- 
siłowania rządu szły w tym kierunku, aby 
dotknąć nieco ciężej dochody płynne, niż nie 
płynne, Do pierwszych należą między inne- 
mi dochody z nieruchomości, Dochód wła- 
Ściciela domu prawie się nie zmniejszył. Pro 
jektuje się przeto podniesienie podatku od 
nieruchomości od 7 na 10 proc. Pedkreślając 
raz jeszcze jednoczesne ulgi, przewidziane w 
tych projektach, wiceminister Zawadzki 
stwierdza, że choć całokształt tych przepi- 
sów podatkowych nie może być w tej sytua 
cji ponętny, to jednak ze wszystkich sposo- 
bów wyjścia z trudności jest on najwłaściw 
Szy. 

PRZYJĘCIE PROJEKTÓW PO. 
DYSKUSJI 

Komisja przyjęła projekty ustaw w brzmie 
niu rządowem z 6 poprawkami, zapropono- 
iwanemi przez referenta. Najgłówniejsza z 
tych poprawek dotyczyła rozbicia skali gru- 
py 3-ciej art, 2 a mianowicie zamiast jednej 
stawki procentowej przy dochodach od 
10,400 do 60 tysięcy złotych adzone 
zostały dwie grupy, Od 10,400 do 36,000 u- 
stanawia się nadzwyczajny dodatek w wy- 
sokości 2 proc., oraz od 36 do 60 tysięcy w 
wysokości 2 i półproc.Dotyczyto tak docho 
dów, jak i uposażeń. Następne posiedzenie 
komisji skarbowej odbędzie się jutro. 

  

PODATEK OD OBROTU BĘDZIE 
ZMNIEJSZONY 

WARSZAWA, 7.X (tel. wł.). Dziś 
wieczorem obradowała Rada Mini. 
strów pod przewodnictwem premjera 
Prystora, przeprowadzając dyskusję 
nad nowelą do ustawy o podatku 
przemysłowym od obrotu. Dowiadu- 
jemy się, że nowela idzie w kierunku 
obnizenia tego podatku z 2 na 1 proc., 
i dalej w kierunku przyznania pew- 
nych przywilejów przedsiębiorców 
prowadzącym prawidłowe księgi han. 
dlowe i wreszcie w kierunku wprowa- 
dzenia ryczałtu podatkowego dla 
drobnych przedsiębiorców handlowych 
i przemysłowych. 

POSIEDZENIE SEJMU 
W PIĄTEK 

WARSZAWA, 7.X (tel. wł.). Naj- 
bliższe posiedzenie Sejmu odbędzie 
w najbliższy piątek o godz. 3 p. p. 
Na porządku dziennym znajdują się 
uchwalone przez komisje sejmowe u- 
stawy podatkowe, o budowie kolei 
Kraków — Miechów i o automatycz- 
nem wstrzymaniu awansów urzędni- 
czych. 

W _WIRZE STOLICY 
WALKA ZE SZCZURAMI 

We wtorek 6 b. m. zaczęła się Il wojna 

Szczurowa, Kamienicznicy zostali  zmuszeni 

do zakupu amunicji, tj. trutek — Komisarja! 

Rządu grozi pacyfistom strasznemi karami. 

Wszyscy na front do walki z gryzoniami! 

Bardzo pożyteczna wojna, lecz trudno za- 
pomnieć o zeszłorocznej klęsce komisarjatu. 

Kazano kupować trawę morską, która po- 

noć uśmiierca równie pewnie, jak Kasa. Cho- 

rych, Sprowadzono tysiące kiio za 100.000 zł. 

Po tygodniu stróże zaglądają do piwnic: 
trawy niema, ale i trupów brak. Co jest? 
nigdzie ani śladu zdechłego szczura. Prze- 
świetny Komisarjat postanowił po czasie zro 
bić doświadczenie: złapano kilka szczurów, 
zamknięto do skrzyni, dano im szuilę trawy. 
Zjadły z radością, zamiast zdechnąć — przy- 
tyły. Taka to i była trutka — trawa morska 
truje póki świeża, potem jest bardzo zdro- 
wa, 

Jednemu hurtownikowi, skarżącemu się, 
że szczury zjadają mu wszystkie zapasy, 
poradził stary rolnik następujący sposób: 
złapać dziesiątek szczurów, wsadzić je do 
beczki, nic niet dawać jeść. Przyduszone gło 
dem złośliwe stworzenią zaczną się pożerać 
wzajemnie, przyczem rzecz prosta, siłniejsze 
będą chapać słabsze, Ostatecznie zostaną 
tylko dwa, trzy szczury — te należy wypu- 

šcič na wolność. Zaprawione w walce, roz- 
gustowane w mięsie ziomków, szczurożercy 
rzucą się na bliźnich jak wściekłe — pc ty- 
godniu wszystkie szczury uciekną przerażone. 

  

  

   

Może i dobry sposób, lecz  Partownik 
otwierając beczkę nieopatrznie stanął w po- 
bliżu — zgłodniałe szczury rzuciły Się nań 
i pogryzły tak dotkliwie, że biedak umart, 
Wiedomo, że w konsekwencji wyprowadzo- 
no go na cmentarz, ale czy szczury się wy— 
prowadziły?? 

NALEWKA WiŚNIOWA 

Szczere zdumienie odmalowafo się na 
twarzy sędziego, gdy odczytał nazwisko 
oskarżonego i ujrzał przyzwoicie ubranego 
pana przed swyni pulpitem. Inżyniera B-ski 
znał jako dżentelmena bez zarzutu. 

— Jakto? pan wywołał awanturę po pi- 
janemu? 

— Niestety, A wszystko przez žonę. Pro 
szę sobie wyobrazić, na letnisku w Wołomi- 
nie spreparowała ogromny gęsior wiśni na 
spirytusie: „Masz fujaro, zawieź do Warsza- 
wy, — rzekła mi, a stłucz, to zobaczysz!!* 
No i naturalnie, wiysiadając z zatłoczonego 
tramwaju, pac — rymnąłem się na bruk, 
wstaję — trzy czwarte nawelki w rynsztoku. 
W bezdennej rozpaczy zaszedłem do bramy 
i tam wypiłem resztę. Co dalej było — nie 
pamiętam. 

Akt oskarżenia właśnie o tem pamiętał. 
Inżynier w poplamionem czerwoną cieczą 
ubraniu szwendał się po Marszałkowskiej, 
wymachując szyjką od gąsiora przed nosem 
spotykanych kobiet i wołając na całą ulicę: 
„Precz z tyranją żon! Nie boję się  Julci, 
niech żyje nalewka na czystym cukrze”, 

— To z pana taki pantoflarz, wycedził 
zgorszony sędzia, a ja miałem pana za od- 
ważnego mężczyznę, pamięta pan tego szie- 
mika w trefle, co pan zalicytojwał bez žad- 
nego asa — zrobił go pan, ale miałem chwilę 
strachu. Niema co — za nieprzyzwoite i nad- 
mierne banie się żony, wymierzam panu 
grzywnę 20 zł. . 

Smutny wyszedł inżynier. Stracił banknc- 
cik, estymę tak miłego partnera, jak sędzia, 
nawet woźny patrzał nań lekceważąco. K, 

    

   
   Przyjmę dzieci 

io kompletu 
w śródmieściu od lat 7, 8. Kurs nauk 
oddz. II ewentualnie przygotowanie 

do wstępnej klasy. Informacje w Adm. 
„Słowa*    

  

Ciche bohaterstwo 
zakonnic 

PIELĘGNIAREK TRĘDOWATYCH 
Niedawno rząd włoski odznaczył 

medalem zasługi siostrę Medestę Ra- 
vassa ze Zgromadzenia N. P. Nieusta- 
jącej Pomocy. Był to dowód uznania 
za niewypowiedziane trudy i poświęce- 
nie bohaterskiej zakonnicy, która w 
ciągu trzydziestu lat opiekowała się 
tredowatymi w zakładzie Confractacion 
w Ameryce południowej. 

Życie tej zakonnicy jest šwiade- 
ctwem samozaparcia, do którego może 
dać siły tylka miłość chrześcijańska. 
Pragnienie siostry Modesty, by wszyst- 
kie dni swoje spędzić przy tych najnie- 
szczęśliwszych wśród nędzarzy, spełni- 
ło się okrutnie w r. 1906, gdy zaraziła 
się tą okropną chorobą i musiała opu- 
ścić zgromadzenie, by już odtąd wca- 
le nie rozstawać się z trędowatymi. 

W ciągu 10 lat przebywała sama 
jedna wśród dotkniętych tem samem 
nieszczęściem sióstr indyjskich, dopie- 
ro w roku 1916 osłodziła jej samotność 
dawna jej przełożona, Teresa Rota, któ 
ra także zaraziła się trądem. 

W kilka lat potem przybyła trzecia 
towarzyszka, siostra Dominika Barbe- 

ro, która po 20W latach pracy w iepro- 
zorjum powiększyła liczbę trędowa- 
tych. Wszystkie trzy zakonnice, skaza- 
ne na powolną i okrutną śmierć, zacłro- 
wały najzupełniejszą pogodę ducha i 
stały się prawdziwem  błogosławień- 
stwem dla ofiar trądu w tej okolicy. 
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Zamknięcie kościoła w Pleszczenicach NA FILMOWEJ TAŚMIE 
WILNO. Z pogranicza donoszą, 

że w Pleszczenicach (pod Zasła- 
wiem) bolszewicy zamknęli tam- 

tejszy kościół przyczem doszło 
do zajść z ludnością, która bro- 
niła czekistom wejścia do świą- 
tyni. 

  

Areszty wśród komunistów 
WILNO, Policja przeprowadziła wczoraj 

w mieście szereg rewizyj, przeważnie w 
_ dzielnicy żydowskiej i aresztowała kilkadzie 

siąt osób. 

NIEŚWIEŻ. We wsi Zaturje w gm. Ho- 
weźniańskiej, mieszkał wraz z teściem i szwa 
gierką Jan Taratuta, 

Chcąc zawładnąć całym gruntem, Taratuta 
upłanował zabić teścia i dokonał tego w cza- 
sie, gdy żona i szwagierka były w sąsiedztwie 
na zabawie. 

Zbrodniarz udusił starca, a następnie po- 
wiesił w komorze inscenizując samobójstwo. 

Zagarnawszy gospodarkę Taratuta zdołał 
wyprawić szwagierkę Olgę Kłokiel na służbę 
do Nieświeża, lecz po pewnym czasie musiał 

Podczas rewizyj znaleziono przeszło 100 
tys. ulotek komunistycznych, przyszykowa- 

nych do rozkolportowania, 

Morderca teścia i szwagierki 
zwrócić jej połowę gruntu, nad czem bardzo 
boiał. 

Przed paru dniami Taratuta wywiózł 
dziewczynę z Nieświeża pod pretekstem, że 
musi ona być w domu, gdyż przyjechali swa 
towie i w lesie udusił, a następnie podobnie 
jak teścia powiesił na przydrożnem drzewie. 

Badania trupa stwierdziły, że Kłokielów- 
ma ma złamaną szczękę i żebra, co wskazy- 
wało, że została zamordowaną po dłuższej 
walce. 

Na ślad mordercy wkrótce natrafiono i 
aresztowano. 

  

KRONIKA 

  

   

CZWARTEK 

  

    
   

Dziś 8 W. s. g. 5 m. 34 

AL Ż, s. g. 4 m. 40 

Djonizego 
E | 

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

Z dnia 7 października 1931 r. 

Ciśnienie średnie 761 
Temperatura średnia +-10, 

Temperatura najwyższa +-15 

Temperatura najniższa --7 

Opad wi mm. 0,1 

Wiatr: południowy 

Tendencja barom. słaby wzrost, na- 

stępnie lekki spadek. 

Uwagi: rano pochmurno, potem pogodnie. 

  

MIEJSKA 
— Prezydjum miasta na rzecz bezrobot- 

nych. Członkowie prezydjum magistratu cpo 
datkowali się dobrowolnie na rzecz bezrobot 
nych, uchwalając płacić na ten cel jeden pro- 
cent swych poborów. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyty o Żeromskim i Wyspiańskim 

wygłosi zaproszony przez Związek  Litera- 
tów docent uniwersytetu warszawskiego, je- 
<ien z najlepszych prelegentów, świetny znaw 
ca literatury dr. Konrad Górski. Pierwszy od- 

"czyt odbędzie się w niedzielę 11 b. m. © 
godz. 8.30 wiecz, n. t. „ldeołogja społeczna 
i narodowa St. Żeromskiego”, drugi w ponie- 
działek, 12 b m. o tejże godzinie n. t. „Ewo- 
lucja poglądów religijnych uj, Kasprowicza”. 

no, Zygmuntowska 16, bądź też na ręce upo- 
ważnionych członków Akademickiej Drużyny kic 

Harcerskiej U.S.B. Akcja tak będzie prowa- 
dzoną, ażeby z początkiem grudnia można 
było wysłać do Łotwy dary gwiazdkowe, 

Szczególnie w obecnej chwili wszyscy 
Polacy powinni pamiętać, że książka polska 
jest bardzo potrzebna na Łotwie. Spodzie- 
wamy się, że Wilnianie dadzą piękny dowód 
swej pamięci o rodakach na bliskiej obczyż 
nie. 

Opócz książek, można składać i inne 
przedmioty, które nadawałyby sie do wy- 
syłki. 

— Uwaga przed oszust- 
ką. Jakaś młoda kobieta obchodzi 
mieszkania w Wilnie pod pretekstem, 
że przywozi z Mińska pozdrowienia od 
rodzin tam zamieszkujących. 

Przy tej okazji nieznajoma wyłudza 
pieniądze i ulatnia się. 

Jest to oszustka, przed którą ostrze 
gamy. 

BALE I ZABAWY 
— Dancing towarzyski. W dniu 10 b.m. 

odbędzie się Dancing Towarzyski w cukierni 

Zielonego Sztralla — Mickiewicza 22, na 
rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, 

Początek o godz. 23. 
Wstęp zł. 2, tylko za zaproszeniami, któ- 

re wydaje Sekretarjat Polskiego Czerwonego 
Krzyża — ul. Zawalna Nr. 1, 

  

Przy cierpieniach serca i zwapnieniu na- 
czyń, skłonności do udaru i ataków apoplek- 
tycznych, naturalna woda gorzka „Francisz- 
ka-józeia" zapewnia łagodne  wypróżnienie 
bez nadwyrężania się. Żądać w aptekach. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Ostatni, poże- 

gnainy występ znakomitego gościa ]. Oster 
wy. Dziś, we czwartek dnia 8 b. m. po raz 
ostatni ukaże się w swej kreacji Andrzeja zna 
komity artysta J. Osterwa. W komedji w 
3-ch aktach Caillaveta Fleursa „Ładna kisto- 
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SPORT 
„TABU* W HELJOSIE ZAWODY TENISOWE NA KORTACH AZS. 

Na otwarcie w.ekiego kina paryskiego W. WILNIE 
„Gaumont Palace" wyświetlano przepiękny Staraniem Zarządu sekcji tenisowej AZS'u 
film „Tabu“. Olbrzymia, mieszczacą КИКа ty odbyły się (na własnych kortach) rozgryw- 
Sięcy widzów sala, zapełniona byla po brze- ki o mistrzostwa klubu. Zawody te, mimo, ze 
gi. Tłumy płynęły, podziwiały, Dwa miesią były imprezą wewnętrzno-kiubową, budziły 
ce później, t. zn. w czerwcu r. b. kręcono ogólne zainteresowanie i odbywaiy się przy 
fiim ten w Warszawie przez sześć zgórą ty- licznym udziale  publicznośc.,  rekrutującej 
godni... Pół roku więc dzieli nas od uroczy- się z przyjaciół AZS-u. 
ste; premjery paryskiej... W 'grze poje tvaczej pań zwyciężyła, jak 

Film „Tabu“ przeszedł triumfująco przez Się tego ogólnie spodz'ewano p. H. Hohcndlin 
wszystkie większe ekrany Świata i wędrów- gerówna. 
ką swoją znaczył granicę sławy twórcy jego Tak samo w grze pojcdvńczej panów n.e 
— gęnjalnego reżysera F. Murnau. Dzieje było niespodzianka zwycięstwo Urabowiec- 
powstania „Tabu“ wiążą się z jednej strony kiego, 
z rywal.zacją dwóch wielkich wytwórni ame W grze mięszanej mielismy już” niespo- 
rykanskich — „Motro-Goldwyn“ i „Para- dziankę, Małżeńsuwo Grabowieccy odpadli w 
mountu“ — z drugiej znówsięgają do głę- półfinale, dzięki czemu do spotkania finało- 
bin osobistej, artystycznej twórczości F, Mur wego weszły pary: Hohendyngerówna — 
nau. Zostawny na boku te sprawy i przyj- Turczyński i Florczakowa — Gaerle. Wy- 
rzyjmy się samemu obrazowi. Nie można grała pierwsza para 5:3, 9:5. 
streszczać tego filmu bez zepsucia jego rze- W deublu panów, do finału doszły pary: 
czywistego oblicza — gdyż „Tabu“ jest har- Grabowiecki — „. Pimon>w * Turczyński -— 
monijną całością, na którą składają się wizje Gaerle, zwyciężyli pierwsi 7:5; 6:2. 
optyczne, wrażenia słuchowe i niesamowita _ Pozatem AZS zdobył drużynowe mistrzo- 
jakeś groza i tajemniczość okrutnego pra- stwo Wilna, zwyciężając łatwo ŻAKS. 
wa — „tabu“... Zawody wspomniane będą zapewne za- 

  

  

   

    

Typ filmu zbliża się do znanych już pu. kończeniem sezonu, gdyż za kilka już 
bliczności wiżeńskiej „Białych cien:* lub „Po- tygodni zobaczymy tenisistów na... nar 
ganina" — lecz wielokrotnie przewyższa oba tach, (t) 
te obrazy. — Pierwszy — czystością i pier- 
wotną niemal mocą idei, — drugi charakte- CO CZEKA NASZEGO MISTRZA 
rem. „Tabu* niema żadnej gwiazdy. „Ро- PIŁKARSKIEGO 
ganin“ był piękną oprawą dla księżycowej = ы ‚ piosenki Ramona Navarro i doprowadzał do „ W poprzednim numerze podaliśmy, że 

drużyna piłkarska 1 p.p. Leg. pokonała ze- 
spół 82 p.p. w stosunku 5:1. informacje o wy 
niku tego spotkania uzyskaliśmy przez PAT, 
która dodała od siebie, że zwycięstwem tem 
wilnianie zapewnili sobie tytuł mistrza grupy. 
Tak nie jest, Obecnie nasza druž 
łeż punktów, co : 82 p.p. i dopi 
następnego meczu (ma się on odbyć w nad- 
chodzącą niedzielę, w Białymstoku podobno), 
zadecyduje o tem, kto walczyć będzie nadal. 
Należy przypuszczać, że skoro nasi chłopcy 
zdobyli się na taki wysiłek, że w przeciągu 

wrzyna się w pamięć... Nieubłagane prawo 45 min. zdobyli aż 5 bramek (do przerwy 
„tabu“ zabiera swoją ofiarę, wciąga ją lep- 82 p.p. prowadził 1:0) to i na ten raz dołożą 
kiemi falami morza w głębinę nie ... A starań. || с К 
nad wyspami świeci słońce i unosi 'me- „, W półfinaże walczyć będą z Rewerą (Sta 
lodja radości życia, zbratanego ze śmiercią. nsławów), lub 22 p.p. (Siedlce), a kto wie, 

Rzadko zdarzają się filmy dźwiękowe tak mimo, że przeciwnicy są groźni, może doj- 
całkowicie skończone i zespołone w dwóch da do finału. : J 
istotnych momentach — obrazie i dżwięku. A może nawet... ale co tu przewidywać. 

„Ani cienia przesady, ani odrobiny scen zby- Trzeba najprzód wygrać w miedzieię. (t) 
tecznych. Cały niemal film mija bez napisów. WA 
Obraz mówi za siebie, dźwięk uzupełnia wra 
żenie. Piękny, wysoko wartościowy film! 

* Tad. C. 

gorączki jego wielbicielki — ale o filmie ma- 
ło się mówiło i pamiętało, Był on, jak mi- 
sterne cacko, zrobione na wzór zabawki dzi- 
kusa... „Tabu* jest prymitywne, jak rozsto- 
necznione wyspy Bora-Bora, jak bezkres 

jak miłość nagich mieszkańców dale- 
ceanicznych... 

plus tego filmu leży właśnie 
jętnie utrzymanej prymitywe 

zdobycze techniki filmo- 
ę tały do idei, która rośnie, ol- 

je przez cały ciąg obrazu i mocno 

  

   

  

   

— W dniu 8 września b. r. na dywizyj- 
nych zawodach strzeleckich, 4-ta kompanja 
6 p. p. Leg. zdobyła tytuł: „mistrzowskiej 
kompanji strzeleckiej l-ej dywizji”. Jako 
"wyróżnienie, żołnierze tej kompanii, otrzymali 
z rąk Dowódcy 1 dywizji piechoty Legjonów 
p. gen. bryg. Skwarczyńskiego granatowe 
sznury strzeleckie, z dwoma  chwaścikami, 
które mają prawo nosić aż do następnych 
zawodów w 1932 roku, 

Pózatem kompanja otrzymała od firmy 
artykułów sportowych „Start w Wilnie — 
piękną statuetkę z odpowiednim napisem. 

Za ten miły upominek, 6-ty Pułk Piecho- 
ty Legionów, pozwala sobe na tem miejscu, 
złożyć firmie „Start“ najserdeczniejsze po- 
dziękowanie. 
+ — Komenda PW 1 p.p, Leg. podaje do 
wiadomości, że w niedzielę dnia 18 pażdzier 
nika r, b. o godzinie 7 rano odbędą się za 
wody. strzeleckie o Państwową Odznakę Spor 
tową na strzelnicy Pióromont. 

. Zgłoszenia wraz z wpisowem przyjmuje 
Komenda P.W. Wilno miasto III do dnia 15 
października r. b. od godziny 9 do 12 uł. Do- 
minikańska 13, 

Osoby, które uzyskały pewne sninima na 
odznakę, a brakuje im konkurencji strzelania, 
proszeni są o zgłoszenie się do powyższych 
zawodów, 

J. KRUŻANKA 

  

Żeby mieć czyste ; zdrowe 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 

й UI. Zawalna Nr. 11-a 
Żądajcie prospektów ze sposobem 

użycia i cenami. 
        

  

Tygodnik liustrowany Nr. 40 odzwiercia- 
dla wydarzenia ekonomiczno-polityczne, któ     rja*, Komedja ta grana koncertowo przez ca 

ły zespół z p. Dunin-Rychłowską w roli ko- 
chanej babci na czele, wypełnia codzień po 

Bilety po bardzo niskich cenach sprzedaje 
Wcześniej biuro podróży „Orbis*, Mickiewi- 

re szerokiem echem odbiły się na całym świe 
cie. W artykule „Krach angielskiego funta" 
Z. Makarczyka i korespondencji z Genewy 

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

  

©га 11. Dla młodzieży uczącej się zniżki. 
— Zebranie organizacyj społecznych w 

sprawie Święta Chrystusa Króla. Dziś, t. j. 
wę czwartek o godzinie 19 w lokalu T-wa 
Chrześcijańskiego Domu Ludowego, ul, Me- 
tropolitalna Nr. 1 odbędzie się na zaprosze- 
nie Archidjecjezjalnego Instytutu Akcji Kato- 
lickiej zebranie organizacyj społecznych w 
sprawie obchodu święta Akcji Katolickiej, 

które przypada w dniu Święta bę Kró 
la dnia 25 b.m. Archidjecezjalny Instytut Ak- 
cji Katolickiej tą drogą zwraca się do tych 
organzacyj, którym z jakiegokolwiek powodu 
nie zostały doręczone zaproszenia, by dele- 
gowały swoich przedstawicieli na powyższe 
zebranie. 

Zebranie w tejże sprawie P.W. P.W. ks. 
ks. proboszczów m. Wilna odbędzie się w 
Piątek, dnia 9 b. m. o godz,19 przy ul. Me- 
tropolitalnej Nr. 1. 

SZKOLNA 
— Przedszkole Miejskiej Nr. 2 przy ul. 

Św, Anny 2 (dla pracującej inteligencji) 
przyjmuje dzieci od łat 4 — 7 opłata miesięcz 
na 10zł., od dwojga rodzeństwa 15 zł, Zapisy 

‚ № lokalu przedszkola codziennie od 8.30 do 
(0 rano. 

RÓŻNE 
— Gwiazdkadladziatwy pol- 

siej na Łotwie. ka Dru- 
ina Harcerska USB, w Wilnie, która w 

ER
 

Łotwy, 

с 1 izdkę pi : 40 Łotwy. 
`51 do tego szczegėlnie piękne ki de i sz 4 R aa A 

potrzebuje. ‚ 
nie darów w drużynie akademickiej — Wil- 

ZK] 

TRZEBA PŁACIĆ 

  

    

       

„ZA 
PAŹDZIERNIK 

KONTO CZEKOWE w P.KO. 

„SLOWA“ 

Tą drogą prosimy o składa 

82.218 | 

brzegi widownię  nieszczędzącą oklasków 
wszystkim: wykonawcom. 

piątek dnia 9 b. m. premjera uciesz- 
nej komedji w 3-ch aktach „Szelmostwa 
Skapena* Molera, reżyserja której spoczywa 
w doświadczonych rękach p. St. Wysockiej, 
Wnętrze pomysłu W. Makojnika. Komedja ta 
obfutuje w szereg przekomicznych scen i ba 
wić będzie przez cały szereg wieczorów żąd- 
ną iwiesołego spędzenia czasu publczność. 

W sobotę o godz. 4 po poł, po cenach 
zniżonych o 50 proc. dla szkół „Szelmostwa 
Skapena“. › 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś, we 
czwartek dn. 8 b. m, ciekawa sztuka A. Ma- 
disa i R. Boucarda,,Matrykuła 33" z p. M. 
Wyrzykowskim i I. Brenoczy na czele, 

— Ostatni występ ]. Osterwy w roli 
Szczęsnego w „Horsztyńskim* J. Słowackie- 
go. W piątek dnia 9 b. m, o godz. 4 po poł. 
na ogólne żądanie szkół, dany będzie po raz 
ostatni z udziałem znakomitego artysty J. 
Osterwy „Horsztyński" J. Słowackiego, Bi- 
lety dostarczy szkołom specjalna akwizytor- 
ka teattralna, 

— „Złoty wiek rycerstwa* wspaniała sa- 
tyra w: 3-ch aktach Morlowe'a. aa dn. 
19 b. m. premiera głośnej komedji w 3 ak- 
tach Morlowe'e „Złoty wiek rycerstwa", w 
której niczem w kalejdoskopie przesunie się 
przed oczyma widza, spragnionego pożytecz 
nej miłej rozrywki w szeregu dobrze pomy- 

'roku urządziła dwukro! fecz Ślanych i przekomicznych sytuacyj cała ga- 

"do Le w celu Arie kradł ea lerja ciekawych typów ' zarówno z arysto- 

polskiej kracji angielskiej z ich ciągłem powoływa- 
niem się na swoich przodków, jak i pluto- 
kracji, pragnącej za pomocą swych bogactw! 
wcisnąć się w szeregi arystokracji, Reżyse- 
rja, oraz dekoracje p. H. Zelwerowiczówny. 
= a wonią" Mio ausies Nr. zie 

:e o iecz. do 4 rano rewj. ń 
wu i „Dancing“. RAY o 

CO GRAJA W KINACH? 
Mielskie — Śladem przestępcy 

Hollywood — Kochanek o północy 
Casino — Trzech djabiów z Materhorn 
Stylowy — Tyranja miłości 
Światowid — Janko muzykant. 
Lux — Faust. : 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
Kradzieże mieszkanio w e. 

Krasowskiemu Janowi (Meczetowa 3) w no- 
cy z dnia 5 na 6 nieznani sprawcy skradli z 
mieszkania różną garderobę męską i damską 
oraz bieliznę na 500 zł. 

Z mieszkania na szkodę Grochowskiej 
Stanisławy (Antokolska 114) skradziono gar 
słerobę i bieliznę pościelową wartości 150 zł. 
Sprawczynię kradzieży Pawlewiczową Józe- 
ię (Piaski 12) wraz ze skradzonemi rzecza- 

zatrzymali sami lokatorzy. 
— Przywłaszczenie. Kulpośdowicz Jakób 

w. dniu 20 lipca b, r. wypożyczył od Kuźmie 
rza Jakóba (Mickiewicza 37) maszynę do pi 
santa firmy „Ideal* na przeciąg jednego mie- 

ie tego terminu Kulpoldowicz 
maszyny właścicielowi nie zwrócił i sam wy 

Kino 

  

  

p. t. „Zgromadzenie bezradnych ludzi”, Zaj- 
mująco omawia A. Śliwiński "moment upadku 

  

powstania listopadowego: Artykuł ilustruje 
świetne sztychy ze zbiorów Muzeum Naro- 
dowego, Feljeton o „Wystawie Kolonjalnej 
nocą" zdobi szereg wspaniałych reproduk- 
cyj. Filmową różnorodność wykazują zdjęcia 
do feljetonu p. Maciejewskiego z wędrówki 
wzdłuż naszej południowo-wschodniej gra- 
nicy. W działe teatru i kina znajdujemy kry 
tyczny, a rzeczowy artykuł o najnowszym 
filmie polskiej produkcji, i 

Naokoło Świata — Nr. 89 przynosi sze- 
reg żywych, błyskotliwych  feljetonów, ilu- 
strowanych oryginalnemi zdjęciami, Zajmują 
ce i trafne są uwagi J. Ronarda-Bujańskiego 
p. t. „Mikrofon i jego tajemnice", J. B. Rych- 
Mński daje wrażenia ze swojej podróży na 
statku „Połonia* do krajów północnej Euro 
py. Z. Marcinkiewicz pisze o „Czcicielach 
księgi Zohar”, |], Starża-Dzierzbicki o „Duszy 
miast polskich". M. Białęcki oświetla popu- 
larnie a rzeczowo „Tajemnice gwiazd”. Na 
uwagę zasługują ilustracje, oraz karykatury 
Walentynowicza i Jurkowskiego. W dziale 
beletrystyki wymienić naležy nowele: H. 
Schup-Rudkowskiej „Pierwsza sensacja" i Z. 
Troniewskiego „Szaleūstwo Jana Wilczury“. 

nie odpo- Za długi męża t? 
Michalina Bałtrukiewiczowa (Św, Anny 4). 

Kasyno podoficerskie. 

KOZPEEOREROEWZEC STORE RORY 

jechał z Wilna. Poszkodowany oblicza straty 
na 500 zł 

RADJO WILEŃSKIE 

CZWARTEK, DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 

11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteorologiczny 
12.15: Pogadanka z Warszawy. 
12.35: Koncert popularny (płyty 
1525: „Wśród książek" — pogadanka z 

Warszawy 
15.45: Program dzienny. 5 
15,50: Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16.00: „Skąd się wzięła muzyka” — dja- 

log Witołda Hulewicza z córeczką. Tr. na 
wszystkie stacje polskie, 

16.20: Lekcja francuskiego z Warszawy 
(kurs średni). | 

16.40: Muzyka skandynawska (płyty), 
17.10: „U zbiegu dwóch rzek i trzech gra- 

nic" — odczyt zę Lwowa wygłosi prof. S. 
Liwoczyński, 

17.35: Koncert poświęcony pamięci Cze- 
sława Jankowskiego (w 2-gą rocznicę po 
grzebu), Słowo wstępne wygłosi red, Stan:- 
sław Mackiewicz, Utwory recytować będą: 
Teresa Marecka i Zbigniew Śmiałowski, Or- 
kiestra Franciszka Tchorza wykona ulubione 
utwory Ś. p. Czesława Jankowskiego. 

18.50: Pogadanka gospodarcza, 
į 19.00 „Skrzynka pocztowa Nr. 170 — 

Listy radjosłuchaczów omówi Witold Hule- 
wicz, dyr. progr. R. W. 

19.20: Program na piątek i rozmaitości. 
19.30: „Radjo a muzyka“ — pogad, wy- 

głosi Stanisław Węsławski. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy z War- 

           

  

  

— 

Podpalenie, Noc mo z 200.00 (ES - Nocy onegdajszej we «00: „Najistotniejsze u zwi: " — fe wsi Żary gm. di | spłonęła stodoła |jeton z Warszawy e „a Szrekowiić, 
ze zbiorami, stanowiąca własność Macji Žar- 
skiej. Straty wynoszą 500 złotych, 

Zachodzi uzasadnione przypuszczenie pod 
palenia. 

POSTAWY 
— Spłonał stóg siana. Na po- 

lach majątku Zadziewie gm. postawskiej spło 
nął stóg siana wskutek podłożenia ognia, 

ŚWIĘCIANY 
— Zaginięcie. Przed paru tygodniami wy 

szła z domu 17-letnia Juljanna Michałowska 
o a zaść. Pokaliniszki, gm. mielegjań 

skiej. 
Rodzina obawia się, że dziewczyna popeł 

nita samobójstwo, 

WILNO-TROKI. — Wypadek sammochodowy. Na 16 klm. 
A so zaść. Lewonka gm. Trockiej, wł pęknięcia resoru jeżdżający au- 

tobus wpadł do rowu. R 
Z jadących autobusem 

szwanku nie odniósł. 

AŻ at Z POGRANICZA 
ysiedleni z Litwy, Koło 

Ofkienik Litwini wysiedlili na nasze teryto- 
rjum rodzinę Witkiewiczów z Szawel. 

Witkiewicz był nauczyciełem w tamt szko 
le polskiej. 

20.15: Muzyka lekka z Warszawy. 
21.25: Słuchowisko z Warszawy („Ma- 

gia” — Chestertona) 
22.10: Muzyka lekka ze Lwowa 
2240: Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warszawy, 

12 osób, nikt 

KLAR 

  

WKRÓTCE ZOSTANIE OTWARTY 
— — — — — — — O т 

_ 66 pg OŹWIĘKOWY KIRO-TEATR PAN 
WILNO, WIELKA Nr. 42 

Po dokonaniu rozbudowy kina do rozmiarów największego na kresach 
i 

zaopatrzeniu na wzór największych ” kino teatrów E u r o PY ы ; 
przodującą na wszechšwiatowym rynku APARATURĘ DŹWIĘKOWĄ 

GFILĄ 
odznaczającą się naturalnym i łagodnym dźwiękiem, 

Do wyświetlania w sezonie bieżącym zakontraktowane zostały 

POŚWIĘCENIE NOWEGO GMACHU SĄDU 
OKRĘGOWEGO W NOWOGRÓDKU 

W dniu 3 b. m. odbyło się uroczy- 
ste poświęcenie  nowowybudowanego 
gmachu Sądu Okręgowego w Nowo- 
gródku. 

Uroczystość miała odmienny chara- 
kter od podobnych uroczystości w in- 
nych miastach, a to dlatego, iż pier- 
wotnie zaniiar urządzenia wspolnego 
obiadu i rautu dla szerszego grona go- 
ści zostało zaniechane ze względu na 
ciężki stan finansowy w chwili obecnej. 
To też preliminowaną kwotę przez sę- 
dziów, prokuratorów, adwokatów, no- 
tarjuszów, obrońców sądowych, apli- 
kantów, urzędników sądowych, oraz ko 
morników, Komitet Organizacyjny prze 
znaczył na cel dobroczynny, a mia:0- 
wicie: ufundowanie w  państwowem 
gimnazjum im. Adama Mickiewicza w 
Nowogródku stałego stypendjum Sądu 

żyć na niwie kultu prawa i sprawiedliwości, 
a p:zeto przyczyniać sie do rozwoju potęgi i 
chwały Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska niech 
żyje! 

Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mo- 
ścieki niech żyje! 

Marszałek józef Piłsudski niech żyje! 

Z ramienia ministra sprawiedliwo- 
wości prezes wileńskiego Sądu Apela- 
cyjnego Wacław Wyszyński w dłuż- 
szem przemówieniu podkreśla ideę spra 
wiedliwości w utworach naszego ko- 
chanego Wieszcza Adama Mickiewicza. 

Sprawiedliwość zachowała się w. 
sercach naszych podczas niewoli. Rząd, 
żołnierz i sprawiedliwość mieszczą się 
zwykle w jednym węźle pojęć narodo- 
wych uczciwego Polaka, tworząc jed- 
no pojęcie. które rzuca nam tajemniczą 
przyszłość 

  

  

Uczestnicy uroczystości poświęcenia gmachu Sądu Okręgowego w Nowogródku 

Okręgowego w Nowogródku, przeka- 
zując kwotę zaofiarowaną na rachunek 
Р.К.О. do dyspozycji Komitetu Rodzi- 
cielskiego tego gimnazjum. 

Stypendjum to ma być wyznaczone 
dla najbardziej pilnego i potrzebujące- 
go ucznia. 

Sama uroczystość rozpoczęła się © 
godzinie 11 m. 30 solennem nabożeń- 
stwem w kościele parafjalnym. 

Aktu poświęcenia gmachu dokonał 
o godzinie 13 ks. dziekan dr. Jan Węc- 
kiewicz, który też w swem  świetnem 
przemówieniu zaznaczył, iż w kultural 
ne'm państwie najwyższą pogawą cie- 
Szy się Sąd. Że sprawiedliwość Boża 
jest początkiem sprawiedliwości do- 
czesnej, — że stróżem sprawiedliwości 
jest sądownictwo, že potężni Kzyn'ia- 
nie najwyżej stawiali prawo, twierdząc, 
iž „jus est ars boni et eagui“. 

W imieniu Sądownictwa Ziemi No- 
wogródzkiej przemówił następnie pre- 
zes Sądu Okręgowego Henryk Murasz 
ko, witając przedstawiciela Minister- 
stwa Sprawiedliwości, oraz wojewodę 
nowogródzkiego i licznie zebranych ga- 
ści w dłuższem przemówieniu. 

„Wielki mi zaszczyt przypadł jako gospo- 
darzowi tutejszego Sądu w imieniu Sadow- 
nictwa, palestry i wszystkich podwiadnych 
mi urzędów wymiaru sprawiedliwości złożyć 
Ci, dostojny panie wojewodo, jako przedsta 
wicielowi Rządu i tobie panie, prezesie, jako 
reprezentującego ministra sprawiedliwości, 
oraz wszystkim obecnym gościom wyrazy 
serdecznej podzięki za to, iż swą obecnością 
raczyli uświętnić dzisiejszą naszą uroczystość 
poświęcenia i otwarcia nowego gmachu Są- 
du Okręgowego. 

Sąd na tutejszych kresowych terenach ma 
bodaj znaczenie większe, aniżeli w central- 
nych dzielnicach państwa polskiego, bowiem 
stoi na rubieży wręcz odmiennych od siebie 
ku!tur wschodniej i zachodniej, wpajając zaś 
w ludność poczucie prawa, staje cię rajważ- 
niejszym i niezawodnym rozsadnikiem kultu- 
ry zachodu, a bezstronnym i sprężystym wy- 
miarem sprawiedliwości przyczynia się zna- 
komicie do utrwalenia wśród ludności tej zie- 
mi — kolebki Adama Mickiewicza, -— przy- 
wiązanie do odrodzonej Ojczyzny. 

Nie mogę jednak ukryć, iż jedynie z wiel- 
kim wiysiikiem Sąd nowogródzki, jako kre 
sowy, spełnia przypadie mu dziejowe zadanie 
nie zważając na ogólne znane ciężkie warun 
ki pracy. Pomimo to jednak czyniąc w dniu 
dzisiejszym bilans działałności Sadu stwier- 
dzić muszę, iż Sądownictwo nowogródzkie 
dotrzymuje kroku, a nawet wyprzedza inne 
Sądy, będące w pomyślniejszych warunkach. 

Chcę pozatem zapewnić Cię, panie preze- 
sie, że i nadal wszystkie reprezentowane 
przezemnie czynnik: wymiaru sprawiedliwo- 
Ści z całą gorliwością, według swej najlep- 
szej wiedzy, zgodnie z potrzebami Państwa, 
wykonywać będę swe obowiązki, 

Przenosząc urzędowanie do nowego zma 
chu, chcę wyrazić uczucie czci i hołdu Naj- 
wyższemu Dostojnikowi Państwa Prezyden- 
towi Rzeczypospolitej, Wodzawi Narodu Poł 
skiego Pierwszemu Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu, który spowodował to, że zie- 
mia Nowogródzka została wcietoną do Rze- 
czypospolitej Polskiej, a podziękowanie 
wszystkim tym, którzy swą inicjatywą, ener- 
gia i pracą przyczynili się do powstania no- 
wego gmachu. 

« Również chcę wyrazić życzenie, aby ten 
gmach był w dalszym ciągu przybytkiem pra 
cy tych, którzy uczciwie i ofiarnie chcą słu- 

zeboje śwlata. 

iPoemat o żołnierzu — pielgrzymie, 
który tak bliski jest naszemu Wieszczo 
wi, opiewa sprawiedliwość. 

Sprawiedliwość dziejowa tak chcia- 
ła, żeby żołnierz polski był pielgrzy- 
mem, by czyny żołnierzy były walką o 
sprawiedliwość. 

Cały świat stwierdzić może, że Po- 
lak — żołnierz jest tam, gdzie walczą 
o sprawiedliwość. Znamiennem jest, że 
słowo: „„wasza* przed „nasza* jest po- 
stawione w hasle bojowem: „za waszą 
i naszą wolność”, zgodnie z zasadami 
sprawiedliwości. Walczy żołnierz pol- 
ski w szeręgach z hasłem na ustach: 
„za waszą i naszą wolność* hen za 
oceanem w Ameryce, na piramidach w 
Afryce i całej Europie. Rok 1830 przy- 
pomina nam bolesne wysiłki podcho- 
rążych w imie sprawiedliwości. W 1863 
r. temiż pielgrzymami byli nasi dziado- 

  

Okręgowego w Nowo- 
gródku 

Gmach Sądu 

wie i ojcowie, wskrzesiciele tradycji 
sprawiedliwości oręża polskiego. 

Nastał 1914 rok, kiedy na 
sprawiedliwości dziejów naszego Pań- 
stwa, polała się krew młodego żołnie- 
rza legjonów polskich i przeważyła lo- 
sy jego istnienia. 

Od tej chwili państwowość polska 
wzrasta potężnie i wciąż się wzmacnia. 

Wyrazem troski © praworządności 
jako wniosek tego zdania widzimy ten 
pałac, który należy zaliczyć do przy- 
bytków sprawiedliwości, to też życzę 
Wam Kochani Koledzy, żeby Sędzia w 
tym gmachu, doczekał się tego zaufa- 
nia, którego doznał żołnierz polski wai 
cząc o sprawiedliwość. 

Nadesłane z Warszawy, Wilna, 

Grodna, i Pińska depesze, na wniosek 
prezesa s. 0. odczytał sędzia okręgowy 
E. Łowicz-Barański. ь 

AV dniu otwarcia i poświęcenia nowego 
gmachu sądu w starej siedzibie nowogródz- 
kiej, składami życzenia, by zasoby prawożąd- 
ności stamdąt promieniujące utrwalały polską 
myśl państwową wśród ludności, 

Władysław  Raczkiewcz 
Marszałek Senatu. 

Nie mogąc przybyć na uroczystość po- 
święcenia gmachu z powodu zajęć — życzę 
świetnego rozkwitu Magistraturze Sądowej i 
Prokuratourze okręgu nowogródzkiego w no 
wej siedzibie. 

5 .Z okazji jutrzejszego uroczystego otwat 
cia nowego gmachu Sądu Okręgowego skła 
dam na ręce Pana Prezesa całemu sądowni- 
ctwu wyrazy prawdziwego i szczerego uzna- 
nia za wytrwałą pracę, oraz najserdeczniej- 
sze życzenia dalszej owocnej pracy nad 
utrwaleniem powagi prawa ku chwale Rze- 
czypospolitej i dla dobra wszystkich jej oby 
wateli, 

Minister sprawiedliwości Michałowski 
Nie mogąc wziąć udziału w. dzisiejszej 

uroczystości, przesyłam Panu Prezesowi, Pa- 
nom 'Sędziom, Prokuratorom i Urzędnikom 
życzenia pomyślnych rezultatów pracy w 
ulepszonych warunkach. 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Supiński 

Po odczytaniu dalszego szeregu in- 
nych depesz uroczystość zakończono. 

Ol. 

szalę 
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nowogtódzka 
— Tajemniczy zamach na e- 

lektrownię 
4%h.«, Usiłowania uszkodzenia elektrowni 
miejskiej datują się od dość dawna, bo od r. 
1927, kiedy po raz pierwszy została uszko- 
dzona sieć przewodów elektrowni, na odcin- 
ku elektrownia — Sąd Okręgowy. Rzecz cha 
rakterystyczna, że w momencie uszkodzenia 
sieci w r. 1927 odbywał się w Sądzie Okrę- 
gowym głośny proces kompartji, 

Ponowny 'wypadek miał miejsce w dniu 
19 marca 1930 r. kiedy odbywała się w 
gmachu teatru miejskiego uroczysta akade- 
mja ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
— Wówczas zamiast oliwy nalał tajemniczy 
przestępca ropy do karteru. Groziło to po- 
ważnemi następstwami dla elektrowni. Szczę 
ściem dostrzeżono w porę i w ten sposób 
uchroniono elektrownię od katastrofy. 

Obecnie przed paru dniami zbrodnicza rę 
ka zatkała przewód tłoczący oliwę do głów 
nego wału korbowego, niedawno sprowadzo 
nego 300 konnego silnika „Ursus“. Potežna 
ta maszyna pracowała jakiś czas bez oliwy, 
wskutek silnego nagrzania się, poczęła top- 
Inieč panewka z babitu, aż powstały blisko 
półmetrowe sople stopionego metalu, Grozi- 
ło to skręceniem wału motoru i w następ- 
stwie katastrofą w elektrwoni. 

Niezwykle zainteresowane tą sprawą wła 
dze bezpieczeństwa publicznego wszczęły 
energiczne dochodzenia. 

Ze swej strony i Magistrat czyni wszel- 
kie usiłowania, aby wykryć niebezpiecznego 
przestępcę, dzięki któremu Magistrat ponosi 
Znaczne straty materjalne, 

  

We wsi Isz- — Nieszczęśliwe wypadki. ! 52 

kołdź, gminy Wolmanskiej, mieszkańcy tejże 

wioski Józef i Kazimierz Paszkiewicze, przy- 

nieśli do mieszkania pocisk działowy 16 cm. 

i manipulując przy rozbieraniu pocisku, spo- 

wodowali wybuch. Józef Paszkiewicz został 
rozszarpany i padł trupem na miejscu, Ka- 

zimierz Paszkiewicz został ciężko ragny 1 

walczy ze Śmiercią w szpitalu sejmikowyn 

w Baranowiczach, zaś znajdujący się podów 

czas na podwórzu Stanisław Paszkiewicz Z0- 

     

  

stał ranny w rękę. 5—8 wiecz. 

W  Niedźwiedzicach, podczas  rżnięcia powróciła i 10 paździer 

sieczki w sieczkarni pędzonej motorem, uległ DOKTÓR nika wznowi przyjęcia. 

wypadkowi maszynista młyna motorowego a ka 

ander Oleszkiewicz, któremu noże ja ZELDOWICZOWA 

karn: obcięty palce u lewej ręki, Nieszczęśli- E 5 

wego przewieziono natychmiast do S B= NAR babių Akusz*rki 

Baranowiczach. ZĄDÓ w. Baranowiczaci Saco SKUSZEKCA 

Giełda Warszawska *. keżawice zę, ŚMIAŁOWSKA ut. Mickiewicza 24. przeprowadziła się nl. — 

POR tel 27,7 Zamkowa 3 m. 3. Ga- 

z dnia 7 października 1931 r. Meer binet R u- 

WALUTY I DEWIZY: DOKTOR suwa zmarszczki, piegi, 

Dolary 8,91, — 8,93, — 8,89. 
Holandja 360,00 —360,90 —359.10. 
Londyn _ 35,00 — 34,50 — 34,40. 
Nowy York 8,925 — 8,945 — 8,905. 

Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,909. Pos 3517 — 35,26 — 35,08. 12, róg A przyj- 

Pola 26,42 — 26,48 — 26.36. a "S Bin > 077718 Szwajcarja 17520 —175.63 —174,77. ; GABINET w. Z. 
PAPIERY PROCENTOWE: DOKTO Racjonalnej 

3 proc. pożyczka budowlana 32,50. RUDKI kosmetyki 
4 proc. inwest. 74,75. Biumowicz leczniczej 
4 proc. inwestycyjna seryjna 82.— choroby weneryczne, 
5 proc, konwersyjna 41,75. у т a: 

  

   

  

[pm 
pKADZE I 

chor. 
ryczne, narządów 
czowych, od 9—do 1, 

A. Cymbier 
Cheroby weneryczne, 
skórne I marząda mo- 
czowego. Mickiewicza 

  

YYY 

2 TANIO 
wielki wybėr 

poleca 

‘Я 

(J UA 
  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środza od adcisków 

Prow. A. PAKA 
  

   

         

          

    

   
PŁÓTNĄ i MADAPOLAMY 

na bieliznę męską i damską. Ceny 
niebywale niskie, oraz towary weł- 
niane, kołdry watowe i pokrowce w 

wielkim wyborze poleca 

A. GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27 

  

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

Paweł Bure 
poleca wielki wybór zegarów i bi- 
żuterji oraz precyzyjna naprawa 

po cenach zniżonych 

Wiino, A. Mickiewicza 4. 

  

  

Dr. Kenigsberg 
choreby skórne, wene- 
tyczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 
tel. 10-90. 

R Od 9—12 1 4—8 
Zeldowicz - 

skórne, wene- JOKTOR med. 

21. Hawryłkiowiczowa 

  

  

    

wągry, łupież, brodaw- 

włosów. 

į KSSMET waj 

  

Mrwi irzęcy 

Je przyciemnla & в и ® & zgłoszenia proszą w fe- 

kurzajki, wypadanie i reguluje. 
Gabinet ° 
osmetyki ©€ 6 

Leczniczej 

J. Hryniewicsewej. nij na wyjazd, kaucja 
ul. WIELKA X8 18 m5. wymagana 5000 zł. go- 

  

  

SEO MALO 

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 lokalu Towarzystwa przy ulicy Jagiellońskiej 

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 $ 84 statutu Towarzystwa 

licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości w ratach, 

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 nieruchomóści 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 

jczące 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 że nieruchomość posada uregułowaną hipotekę, akta, dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że osoby przystępujące do В 

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

1927; że osoby ż 

  

podatków, oraz wydatków, 

być uiszczone .w ciągu dni 

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 nadal własnością dotychczasowego właściciela: 

14 

odsetek za zwłokę, 

i 1927), zaległych 

  

              

1 2 3 4 = 6 7 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 26908. 75 531.— 

531 4231 Flekserowie Mejer i Sora i Glezer Rachela Lwowska 15 2002.— 4859.26 2756.25 48938.39 — 
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 Jacewscy Marja i Teodor i Rajewiczowa z 

Elżbieta Św. Ignacego 5 1274.— 5143.83 1822.91 34627.73 3321.— 2 
569 691 Kozłowska Helena Wiłkomierska 135 4550.— 1469.50 601.50 11745.21 — 
167 niema Kowner Genia Popławska 27 1275— 1379 33 261.83 4973.63 471.— 
427 205 Malinowski Władysław. 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 — 
412 niema Pleinerowna Marja Rosa 7 9194.82 226.32 „89.89 1141.37 126.— 
502 6377 Osnasóway Rywka-Rochla, Bejla i Michla Szawelska 6 1110.40 8416.51 4509.23 77569.59 a 3 
211 1735 Perkowscy Leon i Bolesław, Romm Małka- s 

Henia, Perewozska Sima i Etingin Albert , 
vel Abram Królewska 9 1801.80 8272.95 2039.25 39170.19 3744,— р 

596 1579 Szapiro Liza > Fabryczna 5 6206.20 1057.94 984.38 14297.64 — 
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 | Św. Nikodema 4 1036.49 657.88 393.75 5512.53 — 
578 5015 Tomaszewski Józef Zarzeczna 21 2411.50 9056.19 5236.88 92982.93 — 
474 5600 Towarzystwo dla Eksploatacji Kinematogra- 

nieureg. ficznych i Kinetofonnych Aparatów Wileńska 38 1019.20 10477.32 4730.45 90863.55 8685.— 
201 1195 Wa'k Chaja i Widuccy Mende! i Henia Wilkomierska 100-a 728.— 263.55 83.46 1059.84 117.— 
555 10753 Wajnesowa Chaja Konduktorska i Rakowa 20/3 1636 50 3133.59 1929.38 34052.15 — 
529 9015 Wiažewicz vel Jažewicz Jozef Majowa 22 1950.— 1230.28 446.25 6123.43 = 
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 Zmaczyūska Marja Jasna 51 1116.44 342.44 154.09 1956.63 216.— I   

Wyjaśnienie rubryk: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) ulica i Nr. domu, 5) Obszar w mtr, kwadr., 

6) Suma zaległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczoną przez nabywającego nieruchomość; suma ta 
z doliczeniem do niej mających pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystwa zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane 
przed dniem licytacji, oraz wydatków, które ujawnione zostaną w dniu przetargu, winna być złożona jako wadjum przed rozpo-częciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetka 

mi od niej za zwłokę, 8) Nieumorzona pozostałość pożyczki na dzień licytacji, 9) Rozterminowana część odsetek za lata 19251926 i 1927. 
Uwagi: 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. 

  

  

  

Administrację domów 
w Wilnie przyjmę o 

+ 

Megzštiage. dakcji „Slowa“ dla A.Z. 

Poszukujemy 
kierownika do hurtow-, 

-114-7 c R do- 
" i 

P. 34 28. Reisai "Sh Gie. 
bowskiego Garbarska 1. 

Paryżanka 
z uniwersyteckiem wy- 

5 proc, kolejowa 3250 T 3350 ZK IELICA pio - MiEkiewicza 31—4 | RSE AEC 

7 proc. stabiscejna 5450 38 Зб,—, М #, 98128( ГО( sns. Е 2: ppc Vi 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje В, * je, dosko- P 0 K 0 J no, Garbarskal, m. 24. 
° G. = 94, uć mp4 S aż ze wszelkiemi wygo- - —————— 

e same 7 proc. . ej skazy i braki, Masaž dami do wynajęcia. 
4 i pół proc. L. Z. ziemskie 45,— — 44,50 DOKTOR twarzy i ciała (panie). Wilno, ORA > 4 Dyplomowana 
5 proc. Warszawy 50,50 — 52,50 
8 proc. Warszawskie 63,—. 65,50 6475, 
8 proc, Łodzi 58,25 — 61,— 

10 proc. Siedlec 64,50 
6 proc. obl. m. Warsz. 40,— 

Akcje: B. Polski 110,—. 
Węgiel 17,— 
Starochowice 6,— 

PRZETARG 

nieograniczony na sprzedaż złomu żelaznego, Przy pl. Orzeszkowej, w sobotę dn. 10-X r. ————- 

Mieszkanie 
` do wynajęcia 3 
do Nr. 33 Z balą i przedpo. €zają listownie: buhal- 

blaszanego i stalowego, oraz 4-ch wozów 
tramwajowych, odbędzie się dnia 15 paździer 
nika 1931 r. 

Szczegółowych informacyj udziela referat 
Ruchu Kołowego w gmachu Magistratu pok. 
58 od godz. 9 do 12-ej. 

* Magistrat miasta Wilna, 

CZY$ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
1KNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

  

SYDNEY REILLY. 

choroby weneryczne, łupież. Najnowsze zdo- 
skórne ! moczopłciowe bycze kosmetyki racjo- 

  

Sztuczne opalanie cery. 
Wypadanie włosów i Szyrwindt 

Wielka 19, od 9 do 1 nalnej 
38—7 Codziennie od g. 10—8 

W. Z. P. 43. 

  

GAI 
OGLOSZENIE 

wodu niezbędnych robót na podstacji Nr. 5 

b. od godziny 11 rano do godziny 14 po poł. 
będzie wyłączony prąd elektryczny na nastę 
pujących ulicach: 

Ul. Ad. Mickiewicza od Nr. 1 
i od Nr. 20 do Nr. ul. Jagiellońskiej od 
Nr. 1 do Nr. 13, ul, 
Nr. 33, ul. Ludwisarskiej, ul. Śniadeckich i 
ul. Bogusławskiej, ul, Dąbrowskiego, ul. Ga- 
zowej i Cichej, ul. Gdańskiej i zauł. Dobro- 
czynnym. 

w/z dyrektora elektorwni miejskiej 
inżynier Biszewski. 

  

    

„W kraju tajemnic i zbrodni 
„Czeka* wpadła nieoczekiwanie z 

rewizją do konsulatów amerykańskiego 
i francuskiego. Ale ci, kogo szukali, u- 
przedzeni w porę, zdążyli ukryć się w 
poselstwie norweskiem. Gmach norwe 
skiego poselstwa pozostawał pod sta- 
łą obserwacją „czekistów*. 

W ciągu tygodnia konsul amery- 
kański i francuski byli oblężeni. 

Ale rząd angielski miał kilka po- 
ważnych atutów: aresztowano tam 
Zinowjewa i kilku wybitnych komuni- 
stów rosyjskich, znajdujących się na 

e W. Brytanji. Rozpoczęły się 
więc układy o zamianę więźniów na о- 
bywateli angielskich, aresztowanych w 
Moskwie. Naturalnie ani mnie, ani mo- 
im agentom nie mogło to pomóc. 

Znajomość z M, zaniepokoiła mnie. 
Jednego z moich agentów aresztowano 
momentalnie po rozmowie ze mną i pro 
wadzono do „Czeki*, Cudem prawie 
udało mu się uciec. W jaki sposób u- 
dało mu się zmylić czujność czekistów, 
tego dotąd nie wiem. „Czeka“ nie mia 
ła zwyczaju liczyć się z więźniami, a- 
ni wierzyć ich słowom. Dzięki temu 
często.ofiarami ich byli najprawdziwsi 
komuniści. 

Coraz trudniej było kryć się w Mo 
skwie. Nie mogłem ufać nikomu. Pize 
ślizgiwałem się z jednej kryjówki do 
drugiej, kilka nocy i dni spędziłem w 
jakimś pustym pokoju, bez jedzenia i 
papierosów. 

Wyędrer> Manivfzu Mechieziya 

Wreszcie jeden ze spiskowców zja 
wił mi się na ratunek, przyniósł poży- 
wienie, ubranie, papierosy i wiado- 
mość, że najbliższą noc spędzę w „do- 
mit jego przyjaciół. 

Po raz pierwszy od wielu dni spę- 
dziłem noc w ciepłem i wygodnem 
łóżku. . 

Ale niebezpieczeństwo szło w ślad 
za mną. Wczesnym rankiem posłysza 
łem hałas ciężarówki na ulicy: to 
„Czeka* przybyła z rewizją! 

Coraz wyżej wchodzili czekiści, ro 
biący rewizję. Drzwi trzaskały. Z dol- 
nych pięter dochodziły krzyki, płacz. 
Już w sąsiednim pokoju rozległ się ha- 
łas. Nie miałem ani chwili do strace- 
nia. Nietylko mój „los zawisną na wło 
sku, ale i los mych gospodarzy. Narzu 
ciłem marynarkę i wyszedłem. Na 
schodach nie było nikogo. Przed wej- 
ściem stał czekista, paląc papierosa. 

Podszedłem do niego wolna z pa- 
pierosem w zebach i nachyliłem się: 

— Daj ognia, towarzyszu! 
Usłużnie podał „swój  niedopałek. 

Podziękowałem i wyszedłem. 
Był to prawdziwy cud, że się ura- 

towałem tvm razem, ale nie miałem, 
gdzie się podziać. 

Jedynem schronieniem, jakie mi po- 
zostało, był dom schadzek. W tego 

  

2 lub 1 pokój 
do wynajęcia. Wilno, w Londynie wróciła i 
Mickiewicza 62, m. 8 udziela lekcyj angiel- 
  

3 mieszkania 
z 2 pokoi, 3 pokoi i 4 

i) pokoi 
wygodami nowoczesne- 
mi 

Wydział Elektryczny komunikuje, iż z po- do wynajęcia. Wilno, 

eńskiei od Nr. 13 do Wilno, ul. Wiwulskie- 

* "nauczycielka (Univer- 
sity College London) 
po dłuższym pobycie 

-- skiego w grupach i 
oddzielnie. Wilno, ul. 
Słowackiego 1, m. 30. 

ze wszelkiemi Te S— 3 

  

Chcesz otrzy- 
mać posadę? 

Musisz ukończyć kursy 
ko.espondencyjae im. 
Sekułowicza, Warsza- 

pokoi wa, Żurawia 42. Wya- 

wanną na miejscu 

ul. Słowackiego 17. 

terji, rachunkowości, igtrzę. 
KLECZA korespondencji, stero- 

Н gralji, handli, prawa, 
__8926m.1. kaligrafii, dsktylogra” 

domowe Ib towaroznawstwa, 
Obiad tanie, języków, pisowni-gra- 

smaczne i obfite ORA Żędajchi > : omji. 1—5 godz. Wilno, Zy- watów. 4 P 
gmuntowska 4—19, 

KINO 

MIEJSKIE | ŚLĄDEM PR 
SALA MIEJSKA od godz. 
Ostrobramska 5 6—8— 0 „NIE 

ZESTĘPCY 
POSKROMION 

  

Od wtorku 6 paždziernika br. Dla mtodziežy 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 „Wstawiony pasażer" 

66 dramat w 8 akt. 
Laulse Huntington. Nad program: 

skiego smoka oraz tyg. PAT'a. Koncertowa orkiestra pod batutą P. M. Salnickiego. 
Ceny miejsć: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godz. 3.30 do 10 w. 

iw Eroli głównej George O'Brien i 
„W krainie niebie- 

  

DŹWIĘKOWA KIKA 

CGJING 
WIELKA 47. tai. 15-41 

Buchalter SA Dysze 
bilansista towny wkład gospodar- 

z długoletnią  samo-Ski. DRZEWEK z peł- 
dzielną praktyką w ną gwarancją dostarcza 
dziedzinie ; księgowości W cenie w stosunku do 
Pny onej, banko= ich jakości bardzo nis= 
wej i handlowej; obez- kiej Zakład Sadowni. 
nany z nowoczesnym Czy „Glinka* (własność 
systemem _— przebitko- Krakowskiego 
wym; posiada poważne rzystwa Ogrodniczego) 
referencje; poszukuje w Prądniku Czerwo= 
stałej lub godzinowej nym p. Kraków. 
pracy. Wilno, ul, Stara tel. 170-33, 

kJ A 
obiady prywatne i po- 
koje przy rodzinie, Do- 

zorca wskaże, 

      

  

POSZUKUJEMY 
500 i 800 dol. 
pożyczki pod zastaw 
wartościowych nie- 
ruchomości miej-   

owocowy to 

Towa-| 

Dziś. Przebój dźwiękowy. Poraz pierwszy w Wilnielz - 

TRZECH DJABŁÓW z MATERHORN cvs eiatrcu cór) 
W roli gł. niezapomniany bohater filmu „Monte Santo“ LU S TRENKER. W głównej roli ko- 

biecej MARY GLORY. Nad program! Dodatek dźwiękowy *Foxa* i rysunkowy. 
Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o g. 2-ej. Następny program 

1.000 i 2.000 

dolarów 
ulokujemy na dobrą 
miejską hipotekę. 
Dom H.-K. „Za- 
chęta*, Micklewi- 
cza 1, tel. 9-05,     
Garaż 

lub Składy z poko- * 
jem i placem do wyna- 
jęcia. Wilno, ul. Mickie- 
wicza 34, Zgłaszać się 
Wileńska 25 m. 9. Ma 
ciejewska. 
r: 

Sprzedam 

  

  

skich. Zabezpiečze- 
nie i oprocentowa- 
nie pewne. Biuro 
Grabowskiego Gar- 

Ostrzeżenie 
Zgubiony kwit lom- 
bardowy Wil. Tow.       

  

barska 1. Zastawowego przy 
ul. Biskupiej 12, na 

z imię Marji Pp 
zam. we wsi ©- 

Poszukuje ciszki Nr. 83413, ni- 
się panienki do Spę-| niejszym  unieważ- 
dzenia 3 godzin z dziec-| nia się i ostrzega 
kiem za obiad lub wy-| się przed nabyciem 

nagrodzenia. tegoż. 

45 ha ziemi w Gu- 
dziszkach w odległości 
3 klm. odst, Turmont, 
wiadomość: Warszawa, 
Rakowiecka 4, Czar= 

nocki. 

  

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

drzewka i krzewy owocowe 
Odmiany wybrane ze szkółek Woj. Wileńskiego i innych wy- 
łącznie doboru handlowego Ziemi Wileńskiej, b. trwałych od- 

pornych na mroz 
Przy większych zakupaci 
Sprzedaż pod kontrolą Inspektora Ogrodnictwa 

  

PIANINA,FORTEPIANY         
      

     

K. DĄ 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

„Łódź podwodna”. 

podkładkach CENv NISKIE. 
i spółdzielniom o: dwuletni. 

il. Tow. Ogr. 
i Kółek Rolniczych. 

i FISHARMONJE 
KRAJOWE i ZAGRANICZNE 

TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 
SPRZEDAŻ _ WYNAJĘCIE 

BROWSK 
  

  Chomąta 
krakowskie dwie pary znanej 
z całkowitą uprzężą w Pianino zagra- 

dobrym stanie do sprze- nicznej flrmy, nowe, 
dania. Wilno, ul. Zyg- okazyjnie, niedrogo do     Wilno Zamkowa 22 m. 1 

  

muntowska 20, m. 2. sprzedania. Wilno, Pi!» Wilno ul, Wielka 39 m,2 

SKLEP Sprzedam 
1 lac na Zwierzyńcu | 

do wynajęcia [215 m2, VAS E 
res administracji. 

  sudskiego Nr. 30, m. 23. 
  

wiłem pójść tam, oczywiście ryzyko- 
wałem, że ona mnie pozna, ale nie mia 
łem innego wyjścia. Kobiety upadłe 
maią często dobre serca i pewien pa- 
trjotyzm. Przyjęły mnie i oddały do me 
go rozporządzenia oddzielny pokój. 
Znalazłem tu nietylko opiekę i pomoc, 
ale i jedna z dziewczyn zaproponowa- 
ła, że pójdzie do moichprzyjaciół, by 
zawiadomić ich, gdzie jestem. Zrobiła 
to, wiedząc dobrze, że każdemu, kto 
okaże mi pomoc, grozi śmierć Kobie- 
ty te odważnie spojrzały śmierci w o- 
czy, a kiedy wyjeżdżałem, nie chciały 
przyjąć pieniędzy. 

ROZDZIAŁ V 

ZA PASZPORTEM NIEMIECKIM 

Robota moja w Moskwie została 
zakończona. Prawie wszyscy moi agen 
ci: Rosjanie zdołali wymknąć się szczę 
śliwie z miasta, ci zaś, którz.y zostali, 
byli względnie bezpieczni. Los kapita 
na Hilla już mnie nie niepokoił, bo za 
moją radą udał się on do kapitana Hi- 
ksa, który był szefem misji brytyjskiej 
w Moskwie, podczas gdy Locart sie- 
dział w więzieniu. Hiks wpisał go na 
listę Anglików, którzy mieli być odesła 
ni wzamian 2 komunistów do Anglii. 

Teraz musiałem pomyśleć o sobie 
samym i dostać się w jakiś sposób do 
"Piotrogrodu. W ciągu kilku dni jeden z 
moich agentów na dworcu badał moż- 
liwości wyjazdu koleją. Informacje, 

rodzaju domach nie urządzano rewizyj. których dostarczył, nie były pociesza- 
Znałem właścicielkę najsłynniejszego jące. Na wszystkich dworcach spraw 
domu schadzek w Moskwie i postano- dzano skrupulatnie dokumenty każde- 

# 
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Drukamia Wydawnlciwa „Slowa“, 

go pasažera, a pozatem rewizję doku 
mentów robiono w drodze w Twerze i 
na stacji Ługa. Nie miałem wcale na- 
dziei, by mi się udało  prześlizgnąć. 
iPostanowiłem więc jechać okrężną dro 
ga przez Wołogdę, kiedy jedna z mo- 
ich agentek, pani D. zawiadomiła mnie 
że spróbuje dostać bilet w międzyna- 
rodowym sypialnym wagonie. 

Bilet taki dawał duże przywileje. 
Przedewszystkiem nie potrzebowałbym 
stać w kolejce po bilet na dworcu, ca 
narażało mnie na to, że będę poznany, 
powtóre, unikałem w ten sposób obo- 
wiązkowego okazywania dokuiientów 
w kasie, a po trzecie w sypialnych wa 
gonach jeździli tylko komuniści i t. p. 
uprzywilejowane osobistości, dzięki 
czemu rewizja dokumentów nie musia 
ła być zbyt surową. 

Przyjaciel p. D. był urzędnikiem w 
Spółce Wagonów  Sypialnych. Piękna 
pani D. była bardzo sprytna i rozumna 
— liczyła więc, że znajomy ulegnie u- 
rokowi jej zalet i wyda bilet, o który 
poprosi, nie zadając zbyt krępujących 
pytań. Prosiła o bilet dla chorego ku- 
zyna, który był zbyt słaby, by móc o- 
sobiście przyjść do biura. 

Ale przy pierwszej próbie spotkało 
ja niepowodzenie. Na dzień 11-со 
wszystkie bilety były sprzedane, miała 
zajść dowiedzieć się nazajutrz. Ale i 
tym razem biletów nie było. Rozcza- 
rowana i zmartwiona, miała już odejść 
kiedy przyjaciel — kasjer, zatrzymał ją 
nagle, komunikując radosną nowinę, że 
poselstwo niemieckie odmówiło przed 
chwilą telefonicznie jedno z zamówio- 

   

  

Kown Z, 

  

  

nych na dziś miejsc, dla attache posel- 
stwa. Pani D. rzuciła się, jak jastrząb, 
na upragniony bilet i kasjer musiał 
wkońcu oddać go choremu xuzynowi— 
Jerzemu Bergmanowi. 

Było to nazwisko z paszportu wąt- 
pliwej jakości i pochodzenia, który 

zdobył dla siebie kapitan Hill, ale 0- 
becnie już nie potrzebował fałszywych 
dokumentów, oddał mi więc ga wspa- 
niałomyślnie. Paszport miał być wyda 
ny przy starym regime niejakiemu Je- 
rzemu Bergmanowi, kupcowi, urodzone 
mu w Rydze w osiemdziesiątym reku, 
czyli o dziesięć lat wcześniej, niż ja. 
Różnica ta jednak nie rzucała się w О- 
czy, dzięki brakowi fotografji, a opis 
powierzchowności był ujęty tak ogólni 
kowo, że mogłem się doskonale do nie 
go przyznawać. ‹ 

Nie mogłem zreszią kaprysič, gdyž 
był to mój jedyny dokument, nie mia- 
łem absolutnie wyboru i stałem się 
więc Jerzym Bergmanem. 

Czego — dzięki Bogu — nie mia- 
łem żałować! 

W KRAJU.. 
Otóż najtrudniejsza część zadania 

została rozwiązana dzięki sprytowi pa- 

ni D. Nietylko dostałem bilet do Pio- 

trogrodu, ale miałem oddzielne miejsce 
zarezerwowane dła poselstwa niemiec- 

kiego! Nie można było marzyć nawet 

o czemś lepszem! 
Ostatnie godziny pobytu mega w 

Moskwie spędziłem w sklepiku ormiań 
skim, którego właściciel uważał mnie 
za ukrywającego się „białego oficera 

kroku, paliłem się z niecierpliwości, 

i pozwolił mnie przenocować. ! 
Pociąg odchodził o Ša ę R 

rem. Najlepszym sposobem dostatnia 
się na pa bez wielkiego ryzyka być 

poznanym, była zjawić się w ostatniej 
chwili. Nie można było pozwolić cze- 
kistam zbyt długo przyglądać się pasz 
portowi Bergmana. Los sprzyjający mi 
w ostatnich dniach nie zawiódł mnie i 
teraz. Zaledwie stanąłem na ulicy, za- 
czął padać duży deszcz, Deszcze nie- 
raz już ratowały mnie w ciężkiej sytu- 
acji. 5 | 

Dworzec był zapełniony tłumem ludzi, 
którzy ukryli się tam od deszczu, CZe- 
kiści byli zajęci wprowadzaniem pG- 
rządku w bezładną masę. W chwili, 
kiedy wszedłem na dworzec, rozległ 
się pierwszy dzwonek, zwiastujący odej 
ście piotrogrodzkiego pociągu. 

Przy wejściu na peron stali urzęd- 
nicy kolejowi i czerwono-gwardziści. 
Dokoła nich tłoczyłi się pasażerowie z 
biletami i dokumentami w rękach. 
Przeciskałem się po lewej stronie ku 
urzędnikowi kolejowemu. Pomiędzy 
żołnierzem i jakąś staruszką toczył się 
gwałtowny spór o dokumenty. Do 
sporu tego wmieszał się urzędnik.i 

Rozległ się drugi dzwonek i tłum 
pasażerów rzucił się ku peronowi. „Te 
raz, alba nigdy!" — powiedziałem so- 
bie i odepchnąwszy| jegomościa, zasia 
niającego mi wyjście, znalazłem się po 
drugiej stronie barjery. Nie mając od- 
wagi obejrzeć się, ani też przyśpiesz 
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prędzej znaleźć się w wagonie sypial- 
nym. 

Redaktor w. z. Witold Patarzyfska.


