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ARENOS ei SAS 

Reforma obciążeń społecznych || 
Od kilku tygodni żywo jest omawia 

na w prasie sprawa retormy podatko- 

wej, która znów — po dłuższej przer- 

wie od czasu wycofania projektów b. 

ministra skarbu Czechowicza a później 

Matuszewskiego — staje się aktualną 

w związku z odnośnemi zamierzeniami 

rząd. 

Wielki czas, by w sposób wyraźny 

została nareszcie poruszona i dźwignię 

ta z martwego punktu również inna 

sprawa, mianowicie rewizji ustawodaw 

stwa socjalnego, posiadająca szczegól- 

ne znaczenie dla ziem  północno- 

wschodnich, których struktura gospo- 

darcza znajduje się w rażącej sprzecz- 

ności z wymogami w dziedzinie obo- 

wiązujących ubezpieczeń społecznych. 

Niema co się łudzić. W dobie cięż- 

kiego kryzysu gospodarczego, a prze- 

dewszystkiem państwowej konieczno- 

ści nietylko kompresji ale i zachowania 

równowagi budżetu, wobec której inne 

zagadnienia muszą być odsunięte na 

dalszy plan, — nie może być mowy o 

takiej retormie podatkowej, która mo- 

głaby całkowicie, lub w odpowiedniej 

mierze zadowolić sfery gospodarcze. 

Inaczej w dziedzinie polityki socjalnej. 

Tu mogą być śmiało zapoczątkowane 

zmiany, bez uszczerbku dla budżetu, 

natomiast z korzyścią dla ubezpieczo- 

nych przy jednoczesnem odciążeniu pra 

codawców. 

Nie jesteśmy bynajmniej przeciwni- 

kami obciążeń społecznych. Zdajemy 

sobie sprawę z ich konieczności. Sądzi-- 

my jednak, że polityka socjalna musi 

być skoordynowana z polityką gospo- 

darczą. Ten warunek nie jest zachowa- 

ny, skoro obciążenia społeczne nie są 

dostosowane do struktury gospodarczej | 

państwa i jego dzielnic. 

W wydawnictwie Pięć lat na fron- 

cie gospodarczym tom I-szy znajduje- 

my następującą charakterystykę usta- 

wodąwistwa socjalnego w Polsce, przed 

majowego a pomajowego: „pierwsze 

powstało w drodze przetargów partyj- 

nych i posiada często charakter obli- 

czonych na efekt deklaracyj...*, „drugie 

wynikało ze świadomości rządu co do 

potrzeby szczególnej ochrony pracy w 

Polsce". 
Otóż to! I w dziedzinie ubezpieczeń 

socjalnych mamy spuściznę po okresie 

sejmowładztwa, która w dalszym ciągu 

ciąży nad nami w postaci obowiązują 

cego ustawodawstwa. W jednym z ar- 

tykułów „O czynniku zaufania”, który 

wywołał solidarne oburzenie endeckiej 

prasy i demokratycznego ,„Kurjera Wi- 

leńskiego", pisałem, że Polska po od- 

zyskaniu niepodległości rozpoczęła ży- 

cie od popełniania błędów; porówny- 

wałem ją — w tych pierwszych latach 

— do dziecka, które stawia kroki nie- 

pewne, ma zygzakowatą linję ruchów, 

często zapada na różne choroby. Mię- 
dzy temi, poważniejszemi chorobami, 

„z objęć których organizm Zaczyna wy 

chodzić zwycięsko”, wymieniłem rów- 

nież i niedomagania na tle ubezpieczeń 

socjalnych. W przytoczonem zdaniu, że 

ustawodawstwo socjalne przedmajowe 

„powstawało w drodze przetargów par 

tyjnych i posiada często charakter obli- 

czonych na efekt deklaracyj”, znajduję 
potwierdzenie mej myśl. 

Spuścizna z czasów  przedmajo- 
wych ciąży na. życiu gospodarczem W 

dwóch płaszczyznach: przez to, że obo 

wiązuje ustawodawstwo powstałe w 

niezdrowej atmosferze i w celach czę- 

sto wrogich wobec czynników gospo- 

darczych, a jednocześnie przez to, że 
Późniejsze postanowienia, o ile dotyczy 
ły dziedziny już unormowanej ustawo- 

wo przed przewrotem majowym, siłą 
rzeczy musiały być zgodne z tem usta- 

wodawstwem, chociażby ze względów 
formalno-prawnych. To też nie zawsze 
wystarczała „świadomość rządu co do 

  

potrzeby szczególnej ochrony pracy w 

Polsce'*. 

Widocznem jest zatem, że skoro 

podwaliny ustawodawstwa  socjainego 

założone zostały w warunkach, których 

istota zgóry przesądzała jego wartość 

gospodarczą, — konieczną jest refor- 

ma, konieczną jest rewizja zasad. 

W jakim kierunku ma to iść. Zna- 

ne są ogólnie dezyderaty w tej dziedzi 

nie sfer zainteresowanych. Sformułowa 

ne one zostały między innemi w uchwa 

łach kongresu lwowskiego izb przemy- 

słowo-handlowych z dnia 3 i 4 wrześ- 

nia 1930 roku. Na czołowe miejsce 

wysuwa się sprawa komasacji ubezpie 

czeń socjalnych. Komasacja jest ko- 

nieczną w celach obniżenia kosztów 

administracyjnych poszczególnych za- 

kładów ubezpieczeniowych a jednocześ 

nie ujednostajnienia całej działalności 

ubezpieczeniowej. Dalej idą sprawy 

zwężenia działalności instytucyj ubez- 

pieczeniowych, dostosowania wysoko- 

ści stawek ubezpieczeniowych do istot 

nej wysokości ryzyka w  poszczegó|l- 

nych gałęziach wytwórczości, usunię- 

cia dysproporcji między ciężarami po - 

noszonemi na rzecz zakładów ubezpie- 

czeniowych a Świadczeniami tych za- 

kładów na rzecz ubezpieczonych i t.p. 

Zwłaszcza ziemie północno-wschod 

nie zainteresowane są w tem, by rewi- 

zja, dotychczas obowiązujących zasa 

nastąpiła możliwie prędzej. Memoxjał, 

opracowany przez nasze organizacje i 

zrzeszenia gospodarcze w sprawie sta- 
nu gospodarczego i najważniejszych 

potrzeb ziem północno-wschodnich cał- 

kiem słusznie zwraca uwagę, że: 

„Kraj zrujnowany i wyczerpany gospodar 

czo, zacofany i biedny, a przedewszystkiem 

posiadający zupełnie odmienną, aniżeli za- 

chodnie i południowe dzielnice Państwa — 
strukturę gospodarczą, otrzymał takie same, 
jak tamte tereny, postępowe ustawodawstwo 
socjalne, które zostało tu wprowadzone na- 
gle, bez. uwzględnenia potrzeby stopniowego 
dostosowania się do istniejących, w tamtych 
dzielnicach form polityki socjalnej, Odbiło się 
to w sposób bardzo delikatny na życiu go- 
spodarczem naszego terenu. Przy zmniejszo- 
nej zdolności produkcyjnej naszych przedsię 
biorstwj — wysokie ciężary socjalne, dotąd u 
nas nieznane, musiały oczywiście wpłynąć na 
znaczne podniesienie kosztów produkcji. Nie- 
dostosowane w obecnej swej formie do wła- 
ścwości struktualnych naszego kraju — ubez 
pieczenia społeczne, stanowiąc bardzo dotkli 
we obciążenie dla pracodawców, nie mogą 
również zadowolić ubezpieczonych pracowni- 
ków (podkreślenie nasze). Z jednej strony 
więc — ponosimy ciężary zbyt iwysokie, po- 
zostające w rażącej dysproporcji do naszych 
możliwości płatniczych, z drugiej zaś, korzy- 
ści, jakie płyną z istnienia ubezpieczeń spo 
łecznych, są na naszym terenie znacznie 
mniejsze, niż w innych dzielnicach Państwa". 

Anglja i Niemcy idą obecnie w kie- 

runku rewizji zasad stosowanej dotych- 

czas polityki socjalnej. Dążą do skoor- 

dynowania je' z polityką gospodarczą, 

do rozstrzygnięcia zagadnień ubezpie- 

czeniowych w ten sposób, by przy ied 

noczesnem odciążeniu warsztatów pro- 

dukcji zwiększyć korzyści, wynikające 

z obciążeń społecznych dla ubezpieczo 

nych. Na tę drogę winna wkroczyć 

i Polska, mając jednak na względzie 

różnolitość i odmienność struktury g0- 

spodarczej jej poszczególnych dzielnic. 

Z. Harski. 
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BIENIAKONIE -— Butet Kolejowy. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy 

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

rzenie rządu W Niemczech napotyka trudności 

PRZEDST 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“ 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Wiłodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

  

NIEŚWIEŻ — ul 

gw a 0% WZW WŁA @ 
Ew KN 

Ratuszowa — Księgarnia |aźwińskiego. 
| NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
— A. Łaszuk. N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarma Polsk» — St. Bednarski. 

oo ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

  

Kancierz Bruening tymczasowym ministrem spraw zagranicznych— 
Kandydatura von Neuratha. — Sprawa pełnomocnictw 

BERLIN. PAT. — Trwające od Śro- 
dy rokowania kanclerza Brueninga w 
sprawie utworzenia gabinetu napotyka 
ją na coraz większe trudności. 

Do czwartku wieczór nie udało się 
kanclerzowi uzyskać pozytywnych wy- 
ników. Jedynie co do trzech tek w no- 
wym gabinecie istnieje pewność. Mini- 
sterstwo gospodarki otrzyma były pru- 
ski minister rolnictwa Warmbold, miti- 
sterstwo sprawiedliwości — sekretarz 
stanu Joel, tymczasowe kierownictwo 
ministerstwa spraw zagranicznych 0- 
bejmie kanclerz Bruening. 

Pogłoski o powołaniu na to stanowi 

sko ambasadora niemieckiego w Lendy 
nie von Neuratha spotkały się dzisiaj 
z zaprzeczeniem ze strony miarodajsej. 

Bawiący na urlopie w Bawarji minister 
von Neurath przybędzie dopiero w so- 

    

botę do Berlina celem przeprowadzenia 
rozmów z kanclerzem. 

Rozmowy te — jak zapewniają w 
kołach poinformowanych — dotyczyć 
będą kwestji powierzenia Neurathowi 
teki spraw zagranicznych w terminie 
późniejszym. W każdym razie — pod- 
kreślają wspomniane koła — bezwarun 
kowo wykluczone jest, aby von Neurath 
w przedzień rozpoczynającej się kani- 
panji parlamentarnej otrzymał to sta- 
nowisko. 

Tymczasowe objęcie kierownictwa 
spraw zagranicznych przez kanclerza 
Brueninga — jak głosi komunikat biura 
Conti — ma na celu odparcie podej- 
rzeń, jakoby w dotychczasowej polity- 
ce zagranicznej nastąpić miała jakakol- 
wiek zmiana. 

W kołach poinformowanych wymie 

  

niają dziś jako kandydatów na mini- 
stra spraw wewnętrznych byłego mi- 
nistra Reichswehry Gesslera oraz daw 
nego przewodniczącego partji ludowej 
dr. Scholtza. 

Obok trudności natury personalnej 
aktualna jest kwestja pełnomocnictw, 
jakie kanclerz Bruening otrzymać ma 
od prezydenta Hindenburga. Pewnem 
jest, że do czwartku wieczór kanclerz 
Bruening nie uzyskał od prezydenta 
Hindenburga pełnomocnictwa rozwią- 
zania Reichstagu w razie obalenia no- 
wego rządu. 

BERLIN. PAT. — Prezydent Hin- 
denburg przyjął w dn. 8 b. m. w go- 
dzinach popołudniowych Kanclerza 
Brueninga celem poinformowania się 
o stanie rokowań w sprawie utworze- 
nia nowego gabinetu. 
PROTEST przeciwko ograniczeniu wol 
ności prasy. 

Walka z kryzysem finanSOWwYyM pRoTEsT PRzeciwko OGRA- 
REGLAMENTACJA HANDLU 
DEWIZAMI W AUSTRJI 

WIEDEŃ. PAT. — W dn. 8 5. m. 
wieczorem ukaazło się rozporządzenie 
rządu w sprawie reglamentacji handlu 
dewizowego. Rozporządzenie zostało 
zatwierdzone przez komisję główną 
austrjackiej Rady Narodowej. Handel 
zagranicznemi środkami  płatniczemi 

prowadzić może wyłącznie Austrjacki 

Bank Narodowy lub instytucje przezeń 

upoważnione. 
Bank Narodowy ustala ceny zagra- 

nicznych środków płatniczych, które 

będą urzędowo ogłaszane. Wszystkie 

osoby! fizyczne i prawne obowiązane 

są w ciqgu 8 dni zameldować i ofiaro- 
wać na sprzedaż wszystkie posiadane 

zagraniczne środki płatnicze o wartości 
powyżej tysiąca szylingów, jak rów- 
nież zameldować nabywanie zagranicz 
nych środków płatniczych wartości po 
nad 500 szylingów. 

Za niewykonanie przepisów tego 

rozporządzenia przewidziane są surowe 

sankcje karne, dochodzące do 5 lat 
więzienia i grzywny aż do 500 tysięcy 
szylingów za powtórny niedozwolony 

handel zagranicznemi środkami płatni- 

czemi. 

Przesńtępcy mogą być pozbawieni 
prawa wykonywania zawodu. Cudzo- 
ziemcom grozi wydalenie z granic Au- 

stuji. : 

KRACH NAJWIĘKSZEGO BANKU 
W ESTONII 

TALLIN. PAT. — Największy bank 
prywatny towarzystwa akcyjnego Sze- 
la na mocy zarządzenia ministrów spr. 
wewnętrznych i sprawiedliwości zawie 
sił swą działalność. Powodem tego za 
rządzenia był krytyczny stan finansowy 
banku, który opierając się na kapita- 
łach angielskich i niemieckich poniósł 
ogromne straty. Bank zwrócił się do 
rządu z prośbią a udzielenie mu nowych 
kredytów, jednak spotkał sie z odmową. 
ze względu na trudności ekonomiczne 
przeżywane przez państwo 

OGRANICZENIE WALUTOWE 
NA ŁOTWIE 

RYGA. PAT. Rząd wydał dekret z 
mocą ustawy ograniczający wszelkie 
tranzakcje walutowe banków  piywal- 
nych. Od dnia jutrzejszego kupno i 
sprzedaż walut będzie  uskuteczniał 
jedynie Bank Łotwy. 

  

Republika komunistyczna w Chinach 
MOSKWA. (Pat). Z Szanghaju do- 

noszą, że na pograniczu prowincji 
Szan-Si i Szen-So, po drugiej stronie 
rzeki Żółtej, proklamowana została 

nowa republika komunistyczna, której 
ustrój wzorowany jest całkowicie na 
ustroju Rosji Sowieckiej. Posiada ona 
rząd radziecki i własną czerwoną armię. 

NICZENIU WOLNOŚCI PRASY 
BERLIN. PAT. — Związek prasy 

niemieckiej w Berlinie, na zebraniu od- 
bytem w obecności referentów praso- 
wych rządów Rzeszy i Prus, uchwalił 
rezolucję, protestującą przeciwko posta 
nowieniom nowego dekretu prezyden- 
ta Rzeszy, ograniczającego wolność pra 
sy. Rezolucja zwraca się do wszyst- 
kich przedstawicieli prasy, bez różni- 
cy odcieni politycznych, z wezwaniem! 
podjęcia walki przeciw krępowaniu swo 
body słowa drukowanego w  Niem- 
czech. 
PEN ET 1 ACO CZK 

PRACE KOMISYJ 
SEJMOWYCH 
PODATKI W NATURZE 

WARSZAWA. PAT, — Na posiedzeniu 
w dn. 8 bm. przed południem sejmowa ko 
misja skarbowa pod przewodnictwem posła 
Hołyńskiego przyjęła w drugiem i trzeciem 
czytaniu projekt ustawy o uiszczania pedat- 
ków bezpośrednich w naturze, Sprawozdaw- 

ca vos. Moczulski (BB) podkreślił, żę pobór 
podatków wi naturze jest fakultatywny, © 
ile chodzi o płatnika. Artykuły zebrane tą 

drogą przeznaczone będą wyłącznie na po- 

moc dla bezrobotnych, Ża ustawą opowie 
działy się klub BBWR, Kl. Nar. i NPR, prze- 
ciwko PPS, Str. Lud, i KI, Ukr. W posiedze- 
niu komisji wziął udział wiceminister skarbu 
Zawadzki, 

KOLEJ KRAKÓW — MIECHÓW 

WARSZAWA. PAT. — W dn. 8 bm, ra- 
no odbyło się posiedzenie sejmowej komisji 

komunikacyjnej, na którem przyjęto w trze- 

ciem czytaniu projekt rządowy budowy kotei 

Kraków! — Miechów w brzmieniu przedłożo- 

nem przez rząd. 

WINTER) 

mlody japodi io zbemhardowały (hin- Chow 
Pogorszenie sytuacji w Mandżurii 

PEKIN PAT. — Jak donoszą, 12 

aeroplanów japońskich dokonało prze- 

lotu nad Chin-Chow, rzucając kilka- 

dziesiąt bomb, które uszkodziły wiele 

budynków i zabiły 2 Chińczyków. jak 
wiadomo Chin-Chow jest obecnie sie- 

dzibą rządu prowincjonalnego, przenie 

sionego z Mukdenu. 

szzezena 

TOKIO. PAT. — W sprawie przelo 
tu aeroplanów japońskich nad Chin- 
Chow i zbombardowania przez nie te- 
go miasta krążą tu wiadomości, że 

komendant sił japońskich w Mandżurji 
zdecydował się na to wystąpienie, u- 
ważając, że prowizoryczne przeniesie- 
nie do Chin-Chow siedziby rządu pro 

wincjonalnego zagraża spokojowi. 

  

STRASZNA KATASTROFA w GDYNI 
11 mieszkań wyleciało w powietrze — Eksplozja gazu świetlnego. 

GDYNIA. (Pat). W: dniu 8 paż- 

dziernika o godzinie 19-ej wyda- 

rzyła się niezwykła katastrofa. 

Nowozbudowany blok mieszkań 

zakłady Ubezpieczeń Pracowni- 

ków Umysłowych, znajdujący się 

w pobliżu starostwa przy alei 

Marszałka Piłsudskiego, wyleciał 

częściowo w powietrze skutkiem 

wybuchu gazu świetlnego, do- 

prowadzonego niedawno do tych 

budynków. 

Silna detonacja* I słup ognia 
sprowadziły na miejsce katastro- 
fy tłumy mieszkańców. 

Miejsce wybuchu przedstawia 

wstrząsający widok. Co chwila 

wynoszą z pod gruzów zabitych. 
Straż pożarna, policja i kom- 

panja marynarki wojennej po- 

śpieszyły z pomocą. W powle- 
trze wyleciało około 11 miesz- 

kań. W szpitalu znajduje się już 

7 osób ciężko rannych. 

Narazie nie stwierdzono, ilu 

jest zabitych i jaka jest liczba 
rannych. 

REKA   

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT, — 8 b. m., w 24-ym 

dniu ciągnienia 5 klasy 23 Polskiej Państwo 
wej Loterji Klasowej główniejsze wygrane 
padły na NrNr: 

200 tysięcy złotych — 163,465, 25 tysię- 
cy złotych 146,034, 20,000 złotych 
128-863, 10,000 złotych — 196,843 i po 5 
tysięcy złotych — 5,715, 140,228 i 83,208. 

W kołach dobrze poinformowanych 

twierdzą, że jeżeli wiadomość ta ой- 

powiada prawdzie, należy się liczyć z 

możliwością natychmiastowej isji 
gabinetu, bowiem tego rodzaju posu- 
nięcia w Mandżurji świadczyłoby O 
tem, że armja działa na własną rękę 
za plecami rządu, podrywając jego au- 
torytet. 

GENEWA. PAT. — Dełegacja ja- 

pońska przy Lidze Narodów podała do 

wiadomości, że położeśje w Chinach po 

garsza się ciągle w związku z rozsze- 

rzaniem się ruchu separatystycznego 

chińskiego. 

Rząd japoński polecił swym wła- 

dzom konsularnym w Mandżucji wyda- 

nie dla zamieszkałych tam obywateli 

japońskich surowego zakazu brania u- 

działu w ruchu separatystyczaym w 

Mandžurji. 

KREDYTY NA OKUPACJĘ 

MOSKWA. PAT. — Prasa donosi, 

że rząd japoński wyasygnował na cele 

utrzymania wojsk okupacyjnych dodat 

kowe kredyty w sumie półtora miljona 

yen. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkołneX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 

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

WiLEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewr:za 24, F. juczewska. 
Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

CZWARTY PODSEKRETARZ 
STANU w MIN. SKARBU. 
WARSZAWA, 7.X (tel. wł.. Do- 

wiadujemy się, że p. Prezydent Rze- 
czypospolitej podpisał nominację sze- 
fa biura ekonomicznego Prezydjum 
Rady Ministrów Wacława Jastrzęb- 
skiego na stanowisko podsekretarza 
stanu Ministerstwa Skarbu. 

BUDŻET PAŃSTWA ZA WRZE- 
SIEŃ 1931 r. 

WARSZAWA, 8-X. (tel. własny). 
Według zestawień obrotów kasy Skar- 
bu Państwa za wrzesień 1931 r. 
dochody budżetowe wyniosły w tym 
czasie 173,6 miljonów zł., wydatki zaś 
182,1 mil. zł, Deficyt budżetowy za 
wrzesień wynosi 8,5 mil. zł. 

W porównaniu z mies. sierpnia 
1931 r. deficyt się zmniejszył prawie 
o 5 milj. zł. Dochody zwiększyły się 
w porównaniu z sierpniem r. b. o 4,5 
milj. zł. Wydatki zostały utrzymane 
na poziomie mc. sierpnia r. b. 
, „Powyższe „dane świadczą o trafno- 
ści przewidywań rządu, którego mia- 
rodajni przedstawiciele wypowiadali 
niejednokrotnie opinję, iż tak znaczne 
deficyty budżetowe w miesiącach wio- 
sennych i letnich są do pewnego 
stopnia objawem sezonowym; miesią- 
ce jesienne, znów zgodnie z właści: 
wościami sezonu przynoszą zwiększe- 
nie się dochodu, co przy stosowaniu 
oszczędności doprowadzać będzie bud- 
żet do stopniowej równowagi. 

Należy przypomnieć, że deficyt za 
czerwiec r. b. wynosił 33 milj. zł., za 
spe 21 milj. zł., w sierpniu 13 milj, 
zł. 

Miesiące następne przypuszczać 
należy, przynoszą dalsze zmniejszenie 
deficytu. 

NOWY NACZELNIK WYDZIAŁU 
PRASOWEGO M.S.Z. 

_ WARSZAWA, 7.X (tel. wł.). Do- 
wiadujemy się, że dotychczasowy na- 
czelmik Wydziału Prasy i Propagandy 
w Min. Spraw Zagranicznych Leon 
Chrżanowski opuszcza swoje stano- 
wisko. Na jego miejsce mianowany 
zostanie p. Wacław Przesmycki. 

Do r. 1927 pracował p. Przesmyc- 
ki w Wydziale Wschodnim Min. Spraw 
Zagran., poczem zajmował kolejno 
stanowiska sekretarza poselstw pol- 
skich w Rydzei Helsingforsie, W 1. 1927 
do gr. 1928;kierował p. Przesmycki re- 
feratem sowieckim w Wydz. Wschod- 
nim i był na tem stanowisku jednym 
z najbliższych współpracowników Ś.p. 
Hołówki. 

„Od grudnia 1928 do maja 1929 r. 
zajmował p. Przesmycki stanowisko 
zast. naczelnika Wydz. Południowego 
Min. Sp. Zagr., poczem przeszedł do 
Prezydjum Rady Ministrów na stano- 
wisko zastępcy szefa gabinetu preze- 
sa Rady Min., a następnie na za- 
stępcę szefa biura prezydjalnego Ra- 
dy Min., które stanowisko zajmował 
w czasie urzędowania sześciu kolej- 
nych gabinetów. 

Od dwóch lat p. Przesmycki jest 
członkiem Rady Nadzorczej Polskiej 
Ajencji Telegraficznej. . 

PREMJER PRYSTORNA ZAMKU 
WARSZAWA. PAT. — Pan prezes 

Rady Ministrów Prystor udał się w dn. 
8 b. m. przed południem na Zamek. 
Rozmowa p. Premjera z p. Prezydentem 
Rzeczypospolitej trwała około pół go- 

dziny, ‘ 

POSIEDZENIE SEJMU 
PORZĄDEK DZIENNY 

WARSZAWA. PAT, — Porządek dzien- 
ny posedzenia Sejmu 9 października obejmu 
je 5 sprawozdań komisyj sejmowych: komi- 
sji ochrony pracy o ustawach w. sprawie 
pracy młodocianych i kobiet oraz noweliza- 
cji ustawy o czasie pracy i rozciągnięcia tych 
przepisów na Górny Śląsk; komisji skarbo- 
iwej o zmianie ustawy o uposażeniu funkcjo 
narjuszów państwowych, wojskowych oraz 
sędziów i prokuratorów; komisji administra- 
cyjnej o organizacji statystyki  administrą 
cyjnej; komsji prawniczej o projekcie usta- 

wy, znoszącej sądy okręgowe w Białej Pod- 
laskiej Mławie, oraz sprawozdanie komisji 
komunikacyjnej o projekcie ustawy o budo- 
wie kolei Kraków — Miechów. 

„ Pozatem porządek dzienny przewiduje 
pierwsze czytanie 28 ustaw rządowych. Mię- 
dzy innemi na porządku dziennym figuruje 
projekt ustawy w sprawie zmiany ustawy 0 
powszechnym obowiązku służby wojskowej, 
zmiana ustawy o ochronie lokatorów, usta- 
wły o ustroju adwokatury i ustawy o ułatwie 
niu spłat uciążliwych zobowiązań, obciążają- 
cych gospodarstwa rolne. 
ab EK ed M nl as AA 

CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC. WSPÓŁOBYWATELI DO- 
IKNIĘTYCH KLĘSKA POWODZI? 

Kanto P.K.O. nr. 82109
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OSTATNIE CHWILE KSIĘDZA EUGENJUSZĄ 
ŚWIATOPEŁK-MIRSKIEGO 

(PRZEKŁAD Z ROSYJSKIEGO ) 

1.7; 28 II, 1918 r. w Mohylewie nad 
Dnieprem został nikczemnie zamordowany 
dziekan „mohylewski ks. Eugenjusz Świato- 
pełk — Mirski. 

Męczeńska śmierć powszechnie czczone- 
go kapłana zjednoczyła w bó!u. całe społe- 
czeństwo: to też podczas pogrzebu już w 

| wyzwolonym przez Polakówi Mohyłewie, w 
marcu 1918 r. za trumną szły oddziały pol 
skie : nięmieckie oraz przedstawicielę kleru i 
społeczeństwa katolickiego, prawosławnego 
protestanckiego i żydowskiego. | 
- (Ponieważ szczegóły śmierci X. Świato- . 
pełk - Mirskiego są mało znane, podajemy 
ciekawe wspomnienia naocznego świadka 
rozprawy sądowej, które były drukowane w 
gazecie -„„Nasze Wremja* — nr. 233, 

  

„„Sprawa ks. Mirskiego była wy- 
znaczona w. sądzie na dz. 28 lutego, 
w rocznicę przewrotu bolszewickiego; 

  

X. Eugeniusz Światopełk-Mirski 

rozprawa miała się odbyć w zmachu 
gimnazjum żeńskiego. : 

" Dowodów winy księdza nie było 

żadnych, wszyscy więc byli przekona- 
mi, iż zostanie on uniewinniony. Jedy- 
nym dowodem był mały kawałek pa- 
pieru, na którym były nakreślone ja- 
kieś hieroglify. 

Bolszewicy przypuszczali iż jest to 
plan dyslokacji wojsk półskich, które 
posuwały się w kierunku Mohylewa, 
ksiądz zaś mówił, iż,zawsze coś kreśli 
ma papierze, gdy siedząc przy biurku, 
rozmawia z interesantem. 

Sala sądowa była przepełniona, 
gdy rozległ się szczęk broni i weszło 

  

dopiero teraz ja, dobrze pamiętająca 
szczegóły tej tragedji,, uświadamiam 
sobie jasno, iż księdza Światopełk - 
Mirskiego zabilišmy... my wszyscy!... 

Być może, iż onby się uratował, 
składając na sądzie dowody swej nie- 
winności, gdybyśmy — tłum — rea- 
jgowali dówczas inaczej... 

Ale my, widząc jego zmienioną, 
męczeńską twarz, my wszyscy, jakgdy 
by na jakiś rozkaz, podnieśliśmy о- 
kropny krzyk i z przekleństwemw na u 
stach rzuciliśmy się na uzbrojonych od 
stóp do głowy czerwono-armiejców!.. 

Czerwonoarmiejcy  žądali, abyśmy 
zamilkli, ale myšmy krzyczeli, rie pa- 
nując nad sobą i nie zdając sobie spra 
wy, iż tem szkodzimy księdzu. 

I nagle, podczas tych dzikich krzy- 
ków, rozległ się strzał!.. Kto strzelił 
dotycdczas nie wiadomo. Może to był 
strzał prowokatora — bolszewika, mo 
że strzelił ktoś z publiczności.... 

Bolszewicy zarepetowali karabiny; 
rozległa si ęogłuszająca salwa 15 ka- 
rabinów!.. = 

Padliśmy na podłogę... 
Bolszewicy przyklękli i zaczęli pra 

żyć salwami leżący tłum. 
Tynk spadał z sufitu; rozległy się 

nieludzkie krzyki rannych; wszyscy z 
przerażenia potracili głowy... 

I tylko jeden ksiądz Światopełk - 
Mirski stał spokojnie we drzwiach sali 
i obiema rękami błogosławił oszalały 
z przerażenia tłum... 

Gdy bołszewicy powystrzelali wszy- 
stkie naboje i kazali nam wstać, księ- 
dza nie było już na sali: został upro- 
wadzony z powrotem do więzienia. 

Na podłodze, w kałużach krwi le- 
żało kiłka kobiet; spora było rannych.. 
Jakimś cudem ja się uratowałam, choć 
siedziałam w pierwszym rzędzie i ia 
am w trzech miejscach przestrzelone 
palto. 

    

Pamiętam, jak na środku sali, 
pomiędzy ławkami leżała jakaś star 
Sza kobieta. Krew wytryskiwała z ran, 
jak fontanna, i dyrektor banku J. Be- 

  

Mohylew dzisiejszy. Cmentarz bolszewików, którzy zginęli w walce z „biało- 

« Polakami”, 

15 ; czerwono-armiejców, wyłącznie 
młokosów, z najeżonemi karabinami i 
z rewolwerami w pochwach. 

Żołnierze otoczyli salę; szczęknęły 
zamki karabinów... Nikomu ze znajdu- 
jących się na sali przez myśl nawet nie 
przeszło, iż za kilka minut karabiny te 
będą skierowane na nich. 

Wszyscy siedzieli spkojnie i oczeki 
wali na wejście księdza. у 

I oto — rozwarły się drzwi i wszy 
scy zobaczyli stojącego na progu sali 
w otoczeniu żołnierzy księdza, a ra- 
czej — cień tego księdza, którego tąk 
dobrze znali wszyscy  mohylowianie. 

Wychudły, blady, z długą brodą i 
śmiertelnem znużeniem na twarzy — 
zbudził on powszechne współczucie i 

' protest przeciwko niezasłużonym mę- 
| czarniom. r 

I nagle stało się coś, czego nie 
__ można było naprawić... 

          

nia literatury ojczystej 
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Minęło już dwanaście lat od chwili 
śmierci ks. Światopełk - Mirskiego i 

Sensacyjna książka 
NA MARGINESIE „PANA 

TADEUSZA* 
W ostatnich czasach dużo mówiło 

się i pisało na temat metodyki naucza- 
w szkołach 

średnich. Stosowany dzisiaj system 
„rozbiorów* i „wyłkresów*, zapomocą 
których młodzież szkolna ma oswajać 
się z arcydziełami naszej poezji, pod- 
dawany był wielokrotnemu bombardo- 
waniu. Przytaczano fakty arcykomicz- 
ne, jak to młodzież nasza wtaje:unicza 
na jest w sens i piękno utworów wiel- 
kiej literatury i występowana  jedno- 
myślnie przeciwko automatyzacji w 
nauczaniu literatury. I trudno się było 
dziwić zapalczywości. krytyków tego 
systemu. 

Gdy sam pewnego razu ujrzałem 
dziecko, mozolące się nad wykreśle- 
niem  „krzywej*, mającej zobrazować 
wzrost i spadek bólu ojcowskiego w 
„Trenach* mistrza z Czarnolasu'* 

'z początku śmiech mnie ogarnął pusty, 
a później litość i trwoga", trwoga, że 

"po takiem  przerobieniu przedmiotu 
dziecka do końca życia z niechęcią, 
jeśli nie z obrzydzeniem, patrzeć bę- 
dzie na owe przesławne „Treny*, a 
gdy dorośnie, nigdy nie uwierzy, iż u- 

chli starał się zatkać ranę izatrzymać 
krew. A krew się wciąż lała i olbrzy- 
mia czerwona kałuża rozpływała się 
po podłodze... 

Księdza zaprowadzili do więzienia 
i kolbami wepchnęli do celi. On padł 
na łóżko, ne zdejmując palta, i powie- 
dział do swego sąsiada, adwokata B. 
P.: „tłum mię zgubił!*... 

Leżąc na łóżku, ksiądz się modlił 
w oczekiwaniu śmierci. Po godzinie 
czy dwóch wywieziono ga z celi i od- 
czytano wyrok sądu rewolucyjnego. 

Tego samego dnia, 28 lutego 1918 
r. ks. Światopełk-Mirski został wywie 
ziony za miasto i zamordowany razem 
z dwoma milicjantami. Na śmierć zo- 
stali skazani i dwaj obrońcy, księdza, 
z. udało się jednak zbiec z Mohy- 

ewa. 
Trup księdza, zbezczeszczony przez 

bolszewików, leżał w ciągu kilku dni 
rowie poza miastem. 

twór ten naprawdę jest arcydziełem 
poezji, źródłem żywego piękna i głę- 
bokich wzruszeń. 

Preparaty szkolne uniemożliwią mu 
raz na zawsze reakcję wzruszeniową 

wobec „Trenów*, znieczulą wrażli- 
wość, skrępują fantazję w zygzakach 
owej „krzywej”, Trzeba potem jakie- 
goś nadzwyczajnego impulsu, aby w 
wieku dojrzałym przezwyciężyć ten u- 
raz psychiczny w stosunku do t. zw. 
klasyków i szukać w obcowaniu z ni- 
mi świeżej, niesfałszowanej sytuacji. 
Naogół jednak inteligentne sfery, czyli 
publiczność czytająca pozostaje w prze 
świadczeniu ze szkół wyniesionem, .że 
klasyk to taki pisarz, którego się czytu 
je tylko w klasach- pod grozą złego 
stopnia, a więc gdy człek zrobi się 
starszy i zły stopień mu nie grozi, nie 
ma poco wracać do nudnych i męczą- 
cych czytanek z młodości. Do nich za 
liczany bywa też pocichu (bądźmy 
szczerzy, uderzmy się w piersi) „Pan 
Tadeusz“, oczywiście raz na zawsze 
uznany głośno, oficjalnie przez wszy- 
stkich razem i zosobna za najpiękniej- 
szy twór poezji polskiej i w albumo- 
wem wydaniu przedwojennem spokoj- 
nie wylęgujący się na stołach naszych 
salonikow. Bo każdy, kto na ławie 
szkolnej odrobił ileś tam wypracowań, 
wyrysował ileś tam grafikonów na te- 
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Nagroda Nobla za rok 1931 
STOKHOLM, (Pat).  Akademja 

szwedzka przyznała nagrodę Nobla w 
dziale literatury za rok 1931 zmarłe- 
mu poecie lirycznemu szwedzkiemu 
Erykowi Axelowi Karlfeldtowi, byłe- 
mu stałemu sekretarzowi akademii, 
który zmarł 8 marca r. b. Statut na- 
grody Nobla przewiduje, że nagrody 
Nobla mogą być udzielane osobom 
zmarłym jedynie pod warunkiem, że 
propozycja w tym względzie zrobiona 

Lord Reading 
PARYŻ. (Pat). Lord Reading wraz 

z małżonką odjechali w dniu 8 b. m. 
o godzinie 16-ej do Londynu, żegna- 

będzie przed zgonem kandydata. 
Jak wiadomo, akedemja przyznała 

już kiedyś nagrodę literacką Karlfel- 
dowi, lecz ten, będąc człowiekiem 
niesłychanie skromnym, odmówił jej 
przyjęcia. Akademja musiała wybrać 
innego kandydata. Decyzja o przy- 
znaniu nagrody powzięta została w 
tym roku ma miesiąc przed zwykłym 
terminem. 

opuścił Paryż 
ni na dworcu przez ministra Brianda 
i ambasadora Anglji w Paryżu Ty- 
rella. 

Zatwierdzenie list wyborczych w Jugosławii 
BIAŁOGRÓD. (Pat). Sąd najwyż- 

szy zatwierdził listę narodową na cze- 
le której stoi prezes rady ministrów 
Piotr Ziwkowicz. Przy tej sposobno- 
Ści prezes rady ministrów oświadczył, 

że według informacyj nadchodzących 
z całego kraju wszędzie daje się za- 
uważyć wielkie zainteresowanię wśród 
ludności wywołane mającemi się od- 
być 8 listopada wyborami. 

Trzęsienie ziemi w Azji 
MOSKWA. PAT. — Ubiegłej nocy 

w różnych miejscowościach Środkowej 

Azji zanotowana wstrząsy podziemne. 

  

Wskutek trzęsienia ziemi w domach 

zarysowały się mury. Większych szkód 

nie zanotowano. + 

Pomoc Stolicy Apostolskiej 
dla ofiar powodzi w Chinach 

Dzienniki chińskie na pierwszej stro 
nicy podają wiadomość 0 pomocy dla 
powodzian, jaką Ojciec św. polecił zor 
ganizować poszczególnym stacjom mi- 
syjnym, a wiele wybitnych osobistości 
przychodzi do gmachów  wikarjatów 
apostolskich, by dać wyraz swej 
wdzięczności za ten nowy dowód życz- 
liwości Stolicy Świętej dla Chin. Nę- 

dza, którą spowodował wylew rzek, 
jest ogromna, to też misjonarze katolic- 
cy już dziś czynią wszystko, by jaknai- 
bardziej złagodzić jej powtórne obja- 
wy. Na terenie wielu misyj wytworzono 
już specjalne katachumenaty, w  któ- 
rych nieszczęśliwe ofiary żywiołowej 
klęski, jakiej ludność Chin nie pamięta 
od kilkuset lat, znajdą dach nad głową. 

Awantury w ryskiej Radzie Miejskiej 
RYGA. PAT. — Na posiedzeniu rady 

miejskiej wywiązała się awantura, którą zli- 
kwidował dopiero przybyły oddział policji, 
Przebieg zajścia był następujący. 

Na porządku dziennym była postawiona 
sprawa przejęcia od prywatnego towarzystwa 
belgijskiego tramwajów miejskich. Socjalde- 
mokraci, którzy zasadniczo byli przeciwni 
tej koncepcji, usiłowali urządzić obstrukcję, 

a gdy usiłowania ich spełzły na niczem dzię- 
ki ograniczeniu czasu przemawiania zaczęli 
się awanturowač, 

Przewodniczący zarządził usunięcia kilku 
socjalistów z sali, co wywołało niesłychaną 
wrzawę, łamanie krzeseł. Przewodniczący 
zmuszony był wezwać policję, która ustmę- 
ła najhałaśliwszych radnych, poczem rada 
rozpatrzyła najważniejsze sprawy, znajdują- 
ce się na porządku dziennym. 

Międzynarodowe zawody tenisowe iMeranie 
SUKCESY JĘDRZEJOWSKIEJ 

RZYM. PAT. — W Meranie rozpoczęty 
się międzynarodowe zawody tenisowe przy 
udziale mistrzyni polskiej  Jędrzejowskiej i 
Stołarowa. W ostatniej chwili z powodu kry- 
zysu ekonomicznego wielu zawodników od 
wołało swój przyjazd, Mimo to rozgrywki są 
bardzo interesujące. 

W grze mieszanej para Jędrzejowska i 
Włoch Rado przeciwko parze Ellissen — 
field osiągnęła zwycięstwo 6:1, 6:3. Gra Ję- 

Hanka Ordonówna 

drzejowskiej wywołała uznanie miejscowej 
prasy. W dalszych rozgrywkach gry mięszana 
para Jędrzejowska—Rado została pokonana 
przez parę Friedleben—Artens. Pierwszy set 
zakończył się wynikiem 6:3 na korzyść pary 
Jędrzejowska — Rado. W następnym dopiero 
udało się austrjackiej parze osiągnąć zwy- 
cięstawo 10:8, a potem 6:4. W grze pojedyń 

Bon czej panów o puhar Meranu zwyciężył Men 
zel bijąc Piccarda 6:3, 6:4. 

ofiarą katastrofy 
SAMOCHODOWEJ 

WARSZAWA, 8-X. (tel. własny). 
Dziś po południu zdarzył się smutny 
wypadek samochodowy znanej artysce 
teatralnej p. Hannie Ordonównie. 

Około 6-ej g. pp. jechała ona wła 
snym samochodem w towarzystwie 
znanej dziennikarki warszawskiej p. Ja- 
wia Migowej. Na zakręcie szosy, pro- 
wadzącej z Warszawy do Wilanowa 
spadło na samochód ścinane w tej wła- 
AE a drzewo, przygniatając pa- 
sażerki. 

P. H. Ordonówna [est poważnia ran- 
na: ma złamany obojczyk i szereg ran, 
pozatem odniosła silny wstrząs nerwo- 
wy. P. Migowa ma odrapaną skórę na 
twarzy I wybitych klika zębów. Ranną 
artystkę przywieziono do szpitala, p. 
Migowa leczy sę w domu, a szofer wy- 
szedł hez szwanka. 

Władze policyjne prowadzą śledztwo 
celem ukarania winnych wypadku; 

Dopiero w tydzień po morderstwie 
weszły do Mohylowa oddziały korpu- 
su polskiego gen. Dowbór - Muśnickie 
go i uroczyście pochowały ofiary be- 
stjalstwa bo Iszewickiego. 

Z przyjściem wojsk polskich oby- 
watele miasta odetchnęli swobodniej. 
Odemknięto okiennice, podniesiono sto 

mat opisów przyrody, humoru czy u- 
czuć patrjotycznych w „Panu Tadeu- 
szu”, kto przeanalizował z przepiso- 
wym komentarzem w ręku Wszystkie 
„przepastne głębiny * epopei mickie- 
wiczowskiej — ma dosyć tej zabawy 
raz na zawsze. 

Żywy, serdeczny kontakt z tem 
dziełem został przy pierwszem zetknię- 
ciu się sparaliżowany. Książka, 1n0szą- 
ca tytu! „Pan Tadeusz“, we wspomnie 
niach zachowa się, jako martwy mo- 
del da studjów nad stylistyką W szko- 
le, model, niewiele różniący się od 0- 
wych tekturowych brył geometrycz- 
nych, na których uczeń zaprawia sobie 
oko i rękę przy nauce rysunków. A 
przecież celem tegoż nauczania jest 
wręcz co innego: właśnie chodzi © 
wpojenie w młodzieńca upodobań da 
lektury, o rozbudzenie w nim smako- 
szostwa estetycznego o wyrobienie gu- 
stu pośrednio, a bezpośrednio o spcu- 
falenie ucznia z utworem wzo'owym. 

Innym nieco sposobem zabija się 
przyjaźń między czytelnikiem, a owy- 
mi nieszczęsnymi klasykami w psychi- 
ce dorosłych. Niech mi wybaczą pano- 
wie uczeni poloniści, jeżeli który z 
nich usłyszy te słowa, ale śmiem twier 
dzić, że w najlepszych intencjach, nie 
żałując trudów, wyrządzili niektórym 
arcydziełom naszej poezji niedźwiędzią 

ry; ulice wypełnił tłum, cieszący 
ucieczki bolszewików. ZE 

Ale bolszewicy byli blisko. Tuż za 
Dneiprem zorganizowali oni swój 
sztab i czekali na odpowiedni moment, 
aby znów wejść do miasta... 

się z 

M. Letiagin. 

przysługę. 
Wynosząc pod niebiosa z całem 

przekonaniem i umiejętnością ich war- 
tości estetyczne i moralne,, wepchnęli 
te dzieła na taką wyżynę, że prostacz 
kowi, zadzierającemu tam głowę, z na 
bożnem spojrzeniem, nietylko czapka 
z głowy spada, ale i kręgi w szyi trze- 
szczą od niezwykłego napięcia. Czem- 
prędzej więc wraca do domu i bierze 
Mniszkównę lub Wallasa, bo to może 

czytać, nie nadwyrężając sobie karku, 
nie w tak bardzo uroczystym nastroju, 
może obcować z nimi za pan brat. I 
wtedy dobrze się czuje. 

Powracam do „Pana Tadeusza'. 
Twórca tych pieśni pragnął „dożyć tej 
pociechy, by jego księgi zbłądziły pod 
strzechy”. A ponieważ dzisiaj ' 
strzechami czytuje się wzruszające hi- 
storje o Barbarze Ulryk, o królewnie 

Magiellonie, a z literatury współczes- 
nej wzmiankowanego już: Wallace'a 1 
może Marczyńskiego, jakiż stąd wnio- 
sek? Otóż chyba ten, że Mickiewicz 
powinien i mógłby być czytywany Z 
takiem samem zainteresowaniem, n0, a 
z pewnością z większą korzyścią dla 

czytelników. Ale trzebaby w tym celu 

zareklamować „Paną Tadeusza" z in- 

nej, mniej uroczystej strony. Nie jest 
to przecież książka nudniejsza cd prze 

ciętnych romansów kryminalnych, że 

W WIRZE STOLICY 
PAN DOKTÓR JEST CHORY 

Razem obrywaliśmy pały z łaciny, mate- 

matyki, fizyki, polskiego, historji i religji, 

Tylko z gimnastyki mieliśmy zawsze piątkę, 

no i ze śpiewów nigdy dwójki — może dla- 

tego, że byliśmy z nich zwolnieni. Zato w 

foott-baal!.. Zaczęliśmy od czwartej druży- 

ny juniorów w Polonji warszawskiej, a po 

roku już awansowaliśmy do Il-ej senjorów. 
W rok — 5 szczebli! Nawet nie zauwažyliš 

my, że zostawiono nas na drugi rok w tejże 

klasie. 

Loka grał na prawym łączniku, ja na te- 

wym: ileż goli zmajstrowaliśmy do spółki, 

ileż razy on strzelił z mego podania, a ileż 

bomb ja załadowałem po jego wystawieniu, 

Taka bramka strzelona po wspólnej akcji 

więcej zbliża i wiąże niż rok więzienia w jed 

nej celi. 

Potem, dziwnym trafem, spotkaliśmy się 
w Wilnie, Loka kończył medycynę, ja spę- 
dzałem noce w drukarni, Oczywiście za- 

mieszkaliśmy razem — jakżeż często wraca- 

jąc o trzeciej, czwartej rano, zastawałem Lo- 

kę — kiwającego się nad książką. Endocar- 

ditis lentae — słyszałem zasypiając. 

Kiedy byliśmy sobie przeznaczeni. Pro- 
sta analiza naszych imion stwierdzała to do- 

wodnie, Proszę: 

  

Kar Oi 
Ol gierd 

Albo używając jego zdrobnienia: 
Lo Ka 
Ka rol 

Loka skończył medycynę, dobrze się urzą 

dzit w Mińsku Mazowieckim — mieścinie o 
godzinę drogi od Warszawy. Spryciarz! Wie 
dział jaką obrać specjalność, Czy mieć dziec- 
ko, czy je nie mieć — bez pana doktora 
Mackiewicza się nie obejdzie.  Mińszczanki 
ustawiały się w kolejkę do jego gabinetu, je-- 

Śli jedna, lub druga umarła — trudno, i Ma- 

tuzałema to spotkało. 

Aż tu razu pewnego, drzemiąc po obie- 

dzie na kanapie, Loka przesunął dłoń z brzu 

cha na serce, Oho, coś bije nierównomiernie, 

wsłuchał się uważniej — tak, najwyraźniej 

takt zmylony, to prędzej, to szybciej, to wca 

less: 

Zaczęła się tragedja. Schyliwszy się po 

pantofel, zbiegįszy na I-sze piętro, zbudziw 

szy Się w nocy, po wypiciu kieliszka — Lo- 

ka zamierał w bezruchu, bacznie, trwożliwie 

wczuwał się w bicie swego serca, Narzeczo- 

na była zrozpaczona — iw trakcie najciekaw 

szych ćwiczeń, odsuwał się, liczył pu!s, śle- 

dził, badał.., 
Wkrótce Loka był przekonany. Już wie- 

dział postawił nieomylną diagnozę: ma 

straszną wadę serca, feler tw tętnicy, skrzy- 

wienie, aorty, poszerzenie, przesunięcie... dni 

jego są policzone, z tak zdezelowanem ser- 

cem i słońby nie dał rady. 

Zaczęły się ataki. Służąca przypaliła sos 

pomidorowy: „co ty masz zamiast głowy?” 

— wrzasnął Loka i zwalit się pod stół — za- 

strzyki kamfory, konsyljum lekarskie na po- 

rządku dziennym. Lecz koledzy lekarze z 

Mińska nic nie pojmowali, wiedzieli, że naj 
lepszy ginekolog okolicy jest chory — cze- 

mu? — nie umieli wjaśnić, „Ech ci starzy do- 

ktorzy, skarżył się Loka, przed ćwierć wie- 

kiem medycyna o sercu nie miała pojęcia”, 

Wybraliśmy się razem na Nurmiego. Przy 

kasie Loce zrobiło się słabo, nie upadł, bo 

był straszny tłok. Klapnęliśmy na trybunie. 

Nurmi i Kusociński biegną i biegną — przy, 

ósmem okrążeniu Loka się przeraził: „pęk- 

nie im serce“ przy jedenastem zemdlał, Co 

to było kramu. 

Gramy wieczoręm w bridża, „Cztery piki, 
pięć trefli, pięc pików! Loka zadržat i — 
szlemik w trefle — ogłosił; kontra! Pierw- 
sze iwiyjście w asa karo — to ta jedna lewa, 

chodzi w małą, Loka ma króla i damę karo— 

pewny już teraz swego, o zgrozo! drugi prze 

ciwnik ma renons, przebija trefelkiem — bez 

jednej! 
— Ratunku, pomocy! Wszyscy myśleli, 

że to ostatni brydż w życiu Loki, straszny 

atak, serce biło jakby wyskoczyć "miało z 

piersi. . R 

— Przed swoim pogrzebem musisz Się 

poradzić sław warszawskich, stanowczo po- 

stanowili rodzice Loki. 
— Umrę w drodze, nie dojadę do War- 

SZawY.... 
— Dojedziesz! 

Samochodem, w asyście dwóch felczerów 

krew, która się leje w Soplicowie, na- 

prawdę czuć wciąż jeszcze krwią, że 

Telimena wciąż jeszcze jest grzechu 

warta (co kto lubi, gusta czytelników 

są przecież niezbadane). || |. 
Można też rozkoszować się „Pa- 

nem Tadeuszem w bardziej wyrafi- 
nowany sposób. Naprzykład, z mojego 

punktu widzenia, ludzie z Soplicowa 

to nie są zwykli śmiertelnicy, których 

Mickiewicz kiedyś tam znał, widywał i 

w transpozycji poetyckiej utrwalił — 

gą to olimpijczycy, półbogowie, zrodze 

ni z miłosnego związku poety z boginą 

Matką Ziemią. Życie ich nie jest po- 

dobne ani trochę do naszego życia na 
tym padole łez, płaczu i zgrzytania zę- 
bów, na tym padole, gdzie praca w 

pod pocie czoła jest główną treścią dni po- 
wszednich. W Soplicowie się nie f1a- 
cuje, bo i na Olimpie nikt o pracy nie 
słyszał: tu się ucztuje, walczy, poluje, 

tutaj prowadzi się długie spory na te- 
maty tak bosko nieprawdopodobne, 
jak wyższość Kusego nad Sokołem, tu 

taj opiewa się zalety strzelby sagala- 

sówki i wdzięki serwisu stołowego. 
Związek, a raczej podobieństwo mię- 

dzy dziełem Homera i dziełem Mickie- 

wicza samo się rzuca w oczy: nauka 

przeprowadziła już pracowitą i dokład 

ną konfrontację jliady z „Panem Tade- 

uszem '*. Mickiewicz z perspektywy pa- 

Berlin dzisiejszy 
Może jeszcze nigdy w roku bieżącym 

ludność stolicy niemieckiej nie dała tak groź 
nego obrazu swej nędzy gospodarczej i nie 
przejawiła swego niezadowolenia, jak wlaš- 
nie w pierwszych dniach bież. miesiąca. 
Wszelkie warstwy społeczne z napięciem śle 
dzą wszelkie poczynania rządu i jego zarzą- 
dzenia, bowiem ustawy doraźne  delegaja 
właśnie najszerszym om Judcwym. 
Zwłaszcza nowe rozporządzenie nadzwyczaj 
ne, jest przedmiotem powszechnego zainte- 
resowania, Prace około nowych ustaw za- 

kończone zostaną prawdopodobnie już w naj 
bliższych dniach, a 1atychnnast zagajone z0- 
staną pertraktacje ze stronnictwami politycz 
nemi, aby w sejmie niemieckim zapewnić s0- 
bie większość. We wtorek odbyła się w 
Berlinie konferencja ministrów wszystkich 
krajów Rzeszy niemieckiej, która ma zatwicr 
dzić kroki rządu niemieckiego. 

Nowe rozporządzenie nadzwyczajne do- 
tknie © wiele bardziej pracowników, pry- 
watnych, aniżeli poprzednie bowiem za- 
wierać ono będzie postanowienie, że wszel-- 
ke umowy w przemyśle i w przedsiębior 
stwach prywatnych, o :le zabezpiecza się w 
nich pracownikom roczne dochody w wysc- 

kości przeszło 15.000 marex rocznie, zostają 
unieważnione, tak, że pracodawcy natych- 
miast mogą zaproponować swym pracGwni- 
kom umowy nowe, przewidujące niższe za- 
robki. 

To postanowenie w nowem rozporządze- 
niu nadzwyczajnem jest największą niespo- 
dzianką, bowiem nie liczono na to, że pań- 
stwo zdecyduje się na taki krok. Nowe roz- 

  

   
   

  

  

   
   

porządzenie zawierać będzie artykułów, 
w. których mówi się o redukcji plac i zarob 
ków, dalej © lokowaniu bezrobotnych, 
Oprócz tego w rozporządzeniu mówi się o 
sądach nad aktami politycznego teroru. Nie 
ulega wątpliwości, że nowa ustawa zostanie 
przyjęta, chociaż bardzo dolega ona szero- 
kim warstwom. 

Czarnym dniem dla Berlina i innych miast 
prowincjonalnych, był ubiegły czwartek. W 
dniu tym rozpoczynał się nowy Kwartał i 
wpłacano czynsze. Ludność w Niemczech 
mieszka o wiele lepiej, niż w innych pań- 
stwach, z czasów przedwojennych przyzwy- 
czajona jest do jwiyższego poziomu życiowe 
go, ale obecnie przy powszechnej redukcji 
płac, trzeba oszczędzać. Przedewszystkiem 
trzeba wyrzec się kosztownych mieszkań, 
Przesunięcia w tym kierunku dochodzą do 
rozmiarów, dotychczas nigdzie nie widzia- 
inych. Również w Niemczech istnieje ochrona 
lokatorów w małych mieszkaniach, «le opróż 
nienie wielkich mieszkań delega w Niemczech 
o wiele większej liczbie ludności, aniżeli n.p. 
'wie Francji, Dzielnice paryskie przedstawiały 
we czwartek smutny obraz. W całem prawie 
mieście nie było ani jednej ulicy, zwłaszcza 
w dzielnicach środkowych, gdzieby nie prze- 
prowadzało się w jednej chwili kilkanaście 
rodzin, Firmy ekspedycyjne nie mogły po- 
dołać pracy i dlatego na ulicach miasta moż- 
na było spotykać nietyłko automobile cięża- 
rowe, aże również najprymitywniejsze wozy, 
któremi przeprowadzano: meble. Opuszcza 
się drogie miieszkania i poszukuje się tań- 
szych, a go ка ta obejmuje «wszystkie 
warstwy. Op: iare są mieszkania nawet na 
eleganckich ulicach. Wspaniaia Budapestef- 
strasse, gdzie w pięknych domach są tylko 
'mieszkania 12 — 15 pokojowe, jest obecnie 
pusta. Mieszkają tam jedynie zarządcy do- 
mów. Sklepy handlowe z tej ulicy już daw- 

      

„no się wyprowadziły, 
Smutne te obrazy jeszcze bardziej rczgo 

ryczają ludność, która coraz to głośnie po- 
czyna szemrać. 

V ARA YOCZNIOWICA DOS TNT ОЛИ НЕРЕЫ ОАНЕ _ 

i doktora, Loka przebył te, 40 kilometrów, Pa 
rę razy zastrzykiwano mu kamforę, parę ra- 

zy zapewniał, że tu jego grób. 

W Warszawie zacni doktorzy się zmobi- 

lizowałi. Dwóch znakomitych profesorów uni 

wersytetu, ordynator kliniki na trzeciego — 

konsyljum zbadało umierającego Lokę do- 

kładnie i skrupulatnie. Zrobiono Roćntgena. 

Wreszcie: 
— Młody kolego, — oświadczył profesor, 

— jesteś zdrów jak ryba, życzyłbym sobie i 

swcim dzieciom takiego swołcwego serca jak 

pana. 
— Panie profesorze, ja przecie konam... 

— Z imaginacji. Wyobraziłeś pan sobie 
wadę serca, a tymczasem niema jej nawet 

śladu. Prawda koledzy? 

Brodaci uczeni potwierdzili w zupełności. 
Pokzzano Locę Roentgena — patrzał długo, 
zza okularów trzej specjaliści uśmiechał się 

wesoło. 

— Weźcie młody kolego tę kliszę i po- 

wieście sobie nad łóżkiem, a przed atakiem 

przyjrzyjcie się jej uważnie. 

Loka niema już ataków, Am szmerów, 

ukłuć, tajemniczych bóli. Z chwiłą, gdy wy- 
szedł z konsyljum wszystko gdzieś pierzchło. 

Lata po chorych, wbiega na szóste piętro, 

gra w tenisa, żongluje pudawą sztabą, licy 

tuje sziemy i spokojnie wpada bez czterech. 
Jest zdrów, zupełnie zdrów. Karol. 

* 

ryskiej w olbrzymiej soczewce wspom- 
nień widział swoich Litwinów  wyol- 
brzymionych, w kształtach i rozinia- 
rach nadludzkich — jak Homer swoich 
Greków, którzy już dla niego byli Gre 
kami z przeszłości. 

Istniała jeszcze jedna okoliczność, 
potęgująca przyrodzoną nadludzkość 
herojów Iljady i Pana Tadeusza. Pier- 
wsi rozrastali się, potężnieli w* ogriu 
wojny trojańskiej, której losami z wy- 
żyn Olimpu kierowali bogowie. Dru- 

dzy olbrzymieli w atmosferze wojny 
napoleońskiej, która już niektórym 
współczesnym wydawała się legendą. 
Napoleon nad Soplicowem jest jak Ze- 
us nad Troją. Przeszywa duszę pioru- 
nowemi tchnieniami wieczności: zmie- 
nia myśli i czucia, pojęcia i wyobraże 
na. Przy odgłosie i w pobłyskach nad- 
ciągających zdaleka napoleonowskich 
piorunów ci zapamiętali wi beztroskiem 
uzywaniu życią hulaj-dusze przeobra- 
żają się w bohaterów, stają się współ- 
twórcami epopei. 

Czy nie zastanowiło nikogo to, że - 
Telimena jest jedyną właściwie niewia- 

stą w pełnem tego słowa znaczeniu w | 

tłumie domowników i gości we dwo- 

rze Pana Sędziego? Zosia — te prze- 

cież jeszcze dziecko, skromny kwiatek 

polny, do końca niemal kryjący się w 
Gai tej rozłożystej jabłoni, jaką jest



JAKIE MAJĄ BYĆ JEŹDNIE W WILNIE? 
Z POSIEDZENIA RADY NAUKOWO-TECHNICZNEJ STOW. TECHNIKÓW 

Kwestja, z jakiego materjału należy 
budować nowe jezdnie w Wilnie — z 
asfaltu, czy też z kostki drzewnej, sta- 
je się objektem coraz to większego za- 
interesowania opinji publicznej. Przede 
wszystkiem kwestja ta wypłynęła w 
Wojewódzkim Komitecie Obywatelskim 
do spraw Bezrobocia, a to w związku 
z usiłowaniami uirzymania zatrudnie- 
nia w przemyśle drzewnym. 

Za inicjatywą Komitetu, specjalnie 
zaś członka Komitetu inż. Hajdukiewi- 
cza, Naczelnika Wydziału Przemysłowe 
go Urzędu Wojewodzkiego oraz preze- 
sa Wileńskiego Stowarzyszenia Techni- 
ków, sprawa kostki drzewnej znalazła 
się na forum tęgo Stowarzyszenia, gdzie 
kwestji tej zostało poświęcone specjal- 
ne posiedzenie Rady Naukowo-Techni- 
cznej Stowarzyszenia, odbyte dn. 6 b.m. 

Posiedzenie zagaił przewodniczący 
Rady inż. Olszewski, podkreślając do- 
niosłe znaczenie dia miejscowego žy- 
cia gospodarczego możliwości wyko- 
rzystania dla jezdni ulic miejskich pro- 
duktu gospodarki miejscowej — drze- 
wa, a zatem pilność należytego wyświe 
tlenia wszystkich związanych z tem 
kwestyj natury technicznej i finansowej, 
w szczególności zaś — kwestji kosztów 
wykonania oraz utrzymywania jezdni z 
kostki drzewnej. 

Referat'o kostce drzewnej, jako ma- 
terjale dla jezdni ulic miejskich, wygło- 
sił rzeczoznawca do spraw drzewnych 
przy lzbie Przemysłowo-Handlowej w 
Wilnie inż. Grzegorz Guchman. Refe- 
rent przytoczył szereg interesujących 
danych, dotyczących dziejów jezdni z 
kostki drzewnej, jak również współczes 
nej praktyki w tej dziedzinie szeregu 
państw europejskich i głównie Anglji. 
Z danych tych między innemi wynika, 
iż jezdnie z kostki drzewnej są dotąd 
najbardziej rozpowszechnione w Londy 
nie, przyczem najbardziej ciekawem jest 
to, iż drzewo do tego celu Anglja przy- 
wozi w znacznym stopniu z Polski i to 
głównie z okręgu Wileńskiego, wów- 
czas gdy my sami zamierzamy dla bu- 
dowy jezdni używać asfaltu, importo- 
wanego z zagranicy. 

Po zanalizowaniu właściwości jezdni 
drewnianych i asfaltowych referent 
zwraca uwagę na cały szereg zalet, 
które kostka drzewna posiada w. porów 
naniu z asfaltem. Przytem referent pod 

y-Juešla, że wówczas gdy jezdnia z kost- 
7 ki drzewnej jest rzeczą oddawna znaną 

i wypróbowaną, projektowana u nas 
jezdnia asfaltowa na podłożu, którem 
ma być bruk z kamieni polnych, jest 
pomysłem nowym, czyli eksperymentem 
o niewiadomym wyniku. Ponadto refe- 
rent przytoczył przybliżone koszta wy- 
konania jezdni z kostki drzewnej na 
podłożu betonowem. Wreszcie referent 
zilustrował ogromne znaczenie, które 
kwestja stosowania kostki drzewnej w 
Polsce posiada dla drzewnictwa i całe 

go życia gospodarczego województw 

wschodnich. 
Następnie głos zabrał dyrektor ro- 

bót publicznych imż. Siła-Nowicki, któ- 

ry w sposób wyjatkowo rzeczowy zana 
lizował przedstawione przez referenta 

dane, przyznał, iż kwestja jest bardzo 
poważną i wskazał momenty, wymaga- 
jące dodatkowego zbadania. 

Prezes inż. Hajdukiewicz wskazał 
na to, iż większe rozpowszechnienie 
asfaltu w porównaniu z kostką drzewną 
nie tłumaczy się bynajmniej wyższo- 
ścią techniczną asfaltu, lecz iest wy- 
nikiem lepszej organizacji handlowej; 
asfalt bowiem reprezentują wielkie fir- 
my, które potrafiły postawić reklamę i 
sprzedaż na należytej wysokości; tym- 
czasem przemysł drzewny jest rozpro- 
szony i propaganda na rzecz drzewa 
wcale nie istnieje. Zadania tego powin 
na podjąć się Izba Przemysłowo-Han- 
dlowa. 

Przedstawiciel Dyrekcji Lasów Pań 
stwowych inspektor Huszcza stwier- 
dził, iż sosna z okręgu wileńskiego ze 
względu na swe właściwości technicz- 
ne i głównie drobnosłoistość specjalnie 
dobrze nadaje się dla produkcji kostki 
drzewnej. 

Przedstawiciel Magistratu m. Wil- 
na inż, Puński przytoczył szereg  da- 
nych kalkulacyjnych, dotyczących jez- 
dni asfaltowych. 

W wyniku posiedzenia Rada Nau- 
kowo-Techniczna Stowarzyszenia - 
chwaliła prosić referenta o dalsze ba- 
danie tej sprawy oraz wygłoszenie w 
terminie możliwie krótszym jeszcze je 
dnego referatu o kostce drzewnej wo- 
bec szerszego audytorjum. 

LIST DO REDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze, 

Jako jeden z ostatnich żyjących uczestni- 

ków powstania 1863 r., zwracam się za po- 

średnictwem Pańskiej gazety do wszystkich 

tych, od kogo to zależy, a niewydawanie 

ustawy, mówiącej o naprawieniu krzywd 

powstańców ii ich rodzin, a w istocie krzyw 

dzącej ich tak, jak ich skrzywdziły władze 

zaborcze. 

Niech w wolnej Polsce nie mówi się, że 

ziemie, zagrabione przez najeźdźcę powstań- 
com, przestały być ich własnością, ponieważ 

pomiędzy ziemią tą a powstańcami ii ich ro- 

dzinami stanęła krew, przelana przez bo- 

jowników o wolność Polski z doby ostatniej, 
Święta ta krew niech nie dzieli sukcesorów 

powstańców od należnej im spuścizny. 

Przecież projektodawca nowej ustawy, 

mającej definitywnie skrzywdzić sukcesorów 

powstańców, praktycznie chodzi o to, aby 

Skarb Państwa gospodarował w. dalszym cią 
gu na 2.861.032 ha a nie na 2.761.032 ha 
przestrzeni leśnych, któreby pozostaty przy 

Skarbie Państwa po wykonaniu wyroków, 
wydanych przez sądy polskie na rzecz suk- 

cesorów. powstańców, 

Te 100.000 ha różnicy niech nie będą 

uznane za dostateczny tytuł do obałania wy 

roków sądowych, do sankcjonowania bezpra 

wia i do stabilizowania krzywdy. 

Krzywda ta stanowiłaby czarną kartę w 

historji pożskiej. 

Niech tej karty nie będzie. 

Prezes Stowarzyszenia Weteranów 

J. A. Święcicki. 
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Rocznica oswobodzenia Wilna 
Dziś, jako w pamiętną rocznicę 

wkroczenia wojsk generała Żeligow- 
skiego do Wilna odbędzie się w kapli- 
cy M. B. Ostrobramskiej o godzinie 

t 

  

9 rano uroczyste nabożeństwo. Następ 
nie o godz. 10 nastąpi złożenie wień- 
ców na grobach poległych żołnierzy 
wojsk Litwy Środkowej na cmentarzu 
Rossa, 

  

KRONIKA 

  

PIĄTEK 

Dziś Q W. s. g. 5 m. 35 

Djonizego 
Jutro 

Franciszka 

Z, s. g. 4 m. 38 

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

z dnia 8 października 1931 r. 

Ciśnienie średnie 759. 

Temperatura średnia -|-10. 
Temperatura najwyższa -|-15. 

Temperatura najniższa 4-8. 

Opad w mm, 0,8. 

Wiatr: Północno-zachodni. 

Tendencja: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: południe pochmurno, przelotny 

deszcz, 

  

OSOBISTE 
— Dyrektor Kolei Państw. p. inž. Kazi- 

mierz Falkowski wyjechał w sprawach służ 
bowych na kilka dni do Warszawy. 

URZĘDOWA 

— Min. jędrzejewicz ma przybyć 
do Wilna. Na sobotę spodziewany jest 
przyjazd ministra W. R. i O. P. p. Ję- 
drzejewicza w celu zapoznania się z 

miejscowymi stosunkami w  szkolnic- 
twie. 

— Karty pobytu. Starostwo Grodzkie pro 
longuje obecnie karty pobytu obcokrajowcom 
i ci, którzy przeterminują swoje karty będą 
ponosili konsekwencje do wydalenia włącz- 
nie. 

MIEJSKA 
— Ku uwadze magistratu. W chwili, gdy 

decyduje się sprawa komu oddać roboty, as- 
faltowe nie od rzeczy będze zwrócić magi- 
stratowi uwagę na proces magistratu łódzkie 
go z Polskiem Tow. Asfa'towem i że spra- 
wa ta znajdzie się na wokandzie łódzkiego 
Sądu Okr. w dniu 9 bm. 

Sprawa ta dotyczy weksli prolongat 
miejskich oddanych samowolnie przez:T, A. 
osobom trzecim mimo, że należne pieniądze 
kasy miejskie wypłacały. 

— Zwalczanie jaglicy. Kolumnom prze- 
ciwiaglicznym udało się całkowicie opanować 
epidemję jaglicy na terenie powiatów, tak że 
w ub. tygodniu zanotowano już tylko 37 wy- 
padków. Ž 

— Ilu jest ubezpieczoay<h w Kasie LCho- 
rych. Według ostatnich zestawień na ewiden 
cji Kasy Chorych w okr. wileńskim figuruje 
61 tys. ubezpieczonych, 

— Przepisy alkoholowe. Organa policyj- 
ne otrzymały w celu zapoznania się tekst no 
wych przepisów dotyczących sprzedaży alko 
holu. Przepisy te przewidują, że w razie spo- 
rządzenia w ciągu roku dwóch protokułów: 
nastąpi cofnięcie koncesji, 

— „Spółdzielnia skarży Magistrat? 
Krążą pogłoski, że „Spółdzielnia'* posta 
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nowiła zaskarżyć do Sądu Magistrat z 
racji pozbawienia jej warsztatu pracy 
przez oddanie całkowitej koncesji auto 
busowej „„Arbonowi“. 

Wysokość strat z tego tytułu „Spół 
dzielnia'* oblicza na 2 i pół miljona 
złotych. 

AKADEMICKA 
— Sobótka w Ognisku Akademickiem 

Dnia 10 b.m. odbędzie się w Ognisku akad, 
(Wielka 24) sobótka „Już czas”. Na miejscu 
bufet tani i obfity z gorącemi kolacjami. Do 
tańca przygrywa trio akademickie. Wstęp 
dla akademików — 1,50 zł, za okazaniem 
legitymacji, dła nieakademików — 3 zł. za 
okazaniem kart wstępu, które nabywać moż 
na wcześniej w lokalu Bratniej Pomocy co- 
dziennie od godz, 7 — 8 wiecz, Początek 
Sobótki o godz. 9 wiecz. 

SZKOLNA 
— Podróż wizytacyjna kuratora Okręgu 

Szkolnego. W dniach 5, 6 i 7 bm. kurator 
Okręgu Szkoinego Kazimierz Szelągowski w 
towarzystwie naczelników wydziałów Dry- 
jańskiego i Głuchowskiego zwiedzał szkoły 
powszechne w pow. wileńsko - trockim i 
święciańskim oraz gimnazja, semonarjiwn na- 
uczycielskie i szkołę zawodową w Święcia 
nach. Pod przewodnictwem p. kuratora od- 
była się w Święcianach konferencja dyrekto- 
rów gimnazjów państwowego i prywatnego 
(Stow. Rytas), seminarjum  nauczycielskie- 
go, inspektora szkolnego, kierowniczki szko- 
ły zawodowiej, sejnfiku święciańskiego. Na 
konferencji tej ustalono współpracę dyrekcyj 
i kierownictw wszystkich szkół Święciań- 
skich, mającą na celu wzajemną pomoc i 
współżycie młodzieży. 

— Egzaminy nadzwyczajne z zakresu 
szkoły pow, Egzan'my nądzwyczajne z za- 
kresu programu 7-klasowej szkoły powszech 
nej odbędą się w dniach od 19 do 24 paž- 
dziernika 1931 r. w lokaiu publicznej szkoły 
powszechnej Nr 1 w Wilnie, ul, Żeligowskie- 
go. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, 
które przekroczyły już obowiązkowy wiek 
szkolny (14 lat) i nie uczęszczały do szkoły 
powszechnej lub jej całkowicie nie ukończy- 
ły. 

Zezwolenia na składanie tego egzaminu 
udziela inspektor szkolny. 

WOJSKOWA 
— Baczność oficerowie rezerwy! Kolo 

Wileńskie Z,O.R. wzywa wszystkich człon- 
ków swoich — bezrobotnych do niezwłocz 
nego zarejestrowania się w sekretarjacie Ko- 
ta, ul, Mickiewicza 13, Kasyno Garnizonowe. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odezyty Dr. K. Górskiego, W niedzie 

lę dn. 11 bm. i w poniedziałek dn, 12 bm., 
w sali Konserwatorjum Muzycznego iwygiosi 
odczyty o Kasprowiczu i Żeromskim zna- 
ry historyk literatury docent uniwersytetu 
warszawskiego dr K. Górski. Szczegóły w 
afiszach. 

— Klub Włóczęgów. W piątek dn. 9 bm, 
odbędzie się w lokalu przy ul. Przejazd 12 
LX zebranie Klubu Włóczęgów Seniorów. 
Na porządku dziennym między innemi refe- 
rat p. Bara, sekretarza Komitetu Pomocy Po 
lakom na Łotwie pt. „Ostatnie wypadki na 
Łotwie”. Początek o godz, 19-ej, Wstęp dła 
członków klubu, członków i byłych  człon- 
ków Akademickiego Klubu Włóczęgów! oraz 
zaproszonych gości. 

— Posiedzenie naukowe Wileńskiej Sekcji 
Polskiego Tow. Otolaryngologicznego, W 
niedzielę, dnia 11 października r. b. o godz. 
10.30 odbędzie się naukowe posiedzenie wi- 
leńskiej sekcji Polskiego Towarzystwa Oto- 
laryrgologicznego w lokalu Kliniki Otola- 
ryngologicznej USB. na Antokolu: Na po- 
rządku dziennym pokazy chorych z Kliniki i 
sprawozdanie próf, Szmurły ze zjazdu mię- 
dzynarodowego w Bordeaux Collegium O. 
L. Amititiae Sacrum. 

KOLEJOWA 
— Komunikacja z Dalekim Wschodem — 

Zarząd Kolei Sowieckich zawiadamia, że ma 
jąc na względzie dalsze udogodnienia komu- 
uikacji Zachód—Daleki Wschód, uruchamia 
raz w tygodniu pociąg Nr 2 Niegorełoje — 
Władywostok (z powrotem poc. Nr 1) jako 
ekspresowe. Różnica polega na tem, žė 0- 
becnie pociągi ekspresowe Nr 2/1 prowadzą 
wagony urządzone z większym komfortem. 

Zarząd Kolei Sowieckich nadmienia, że 
wagony restauracyjne w powyższych pocią- 
gach będą zaopatrzone w odpowiednią wy- 
borową aprowizację w dostatecznym stop- 
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Za opłatą 3,30 dolara podróżni otrzymają 

  

ciocia Telimena. Podkomorzanki — to 
dwa nikłe cienie, a za niemi, za mgłą 
oddalenia ukazuje się jeszcze jedna pa 
stelowa postać kobieca: Ewa Stolni- 
kówna... Zato Telimeny pelno jest wszę 
dzie, w domu i w lesie. Czemu Mickie- 
wicz ją właśnie, tę przekwitającą już, 
jak późne lato, a jeszcze pociągającą, 
jak wczesna jesień, damę wysunął na 
plan pierwszy, czyniąc z niej niejako 
przedstawicielkę płci pięknej i główną 
aktorkę epizodycznego zresztą wątku 
romansowego w „Panu Tadeuszu"? 

Pokpiwa sobie poeta z jej wykształce- 
nia i ogłady światowej, nabytej „w 
Peterburku”, a jednocześnie srczyste- 
mi barwami maluje zewnętrzny jej Wy- 
gląd i ponęty, które zadurzyły w gło- 
wie młodemu Tadeuszowi. To nie jest 
kobieta romantyczna, ideał owych cza- 

_ sów, to raczej jedna z dawnych, po- 
 gańskich miłośnic, tem bardziej agre- 
Sywnych, im więcej zaawansowanych 
w leciech. 

„ Ale w Soplicowie, jak naOlimpie: 
miłość i kobieta są bodaj na ostatniem 
miejscu. Bogowie spędzają czas na u- 
cztach, kłócą się, intrygują, polują, pro 
wadzą wojny, a dopiero w wolnych 

chwilach, których wobec tylu zajęć nie 

wiele im pozostaje. poszukują towarzy 

stwa niewiasty. Tymczasem w wykła- 
dzie szkolnym opowiada się młodzieży, 

- 

iż miłość w „Panu Tadeuszu“ — to 

Zosia i Tadeusz, właściwe  przedsta- 
wienie, a raczej oświetlenie sprawy 
byłoby żenujące i dla młodzieży nieod- 
powiednie. To, co ciocia Telimena wy- 
prawia w Soplicowie, a co Mickiewicz 
dosadne, a z humorem i dość szczegó- 
łowo referuje — powinno nosić opa- 
skę: „tylko dla dorosłych”. 

Możnaby narysować bardzo intere- 
sujący wykres rozwoju zainteresowań 
Telimeny młodym  Soplicą, zapomocą 
linji krzywej wykreślić wzrost jej u- 
czuć, wcale nie ciotczynych w stosun- 
ku do tytułowego bohatera. Zwrócę u- 
wagę na kilka punktów, któremi prze- 
biega ową „„krzywa”. 

Pierwsze zetknięcie się tej pary 
przy wieczerzy zapowiada się intrygu- 
jąco. Wygląd i strój Telimeny, która 
„kibić miała wysmukłą,  ksztaltną, 
pierś powabną... gors wycięty'* wywie- 
ra na Tadeuszu potężne wrażenie. Mło 
dzian rumieni się ilekroć spotka się 
wzrokiem z jej oczyma, serce mu bije 
— jak stwierdza poeta — nadzwyczaj 
nie. A ona, jak przystoi dojrzałej i do- 
świadczonej niewieście, obserwuje ze- 
wnętrzne zalety swego partiera: „zmie 
rzyła jego postać kształtną i wysoką, 
iego ramiona silne, jego pierś szero- 
ką* — słowem ujrzała w nim, jakby- 
śmy to dzisiaj określili — stuprocen- 

towega mężczyznę. 1 oto wkrótce: 
„cztery źrenice gorzały przeciw sobie, 
jak roratne świece* Zaczyna się flir- 
cik. „W pół godziny już byli z sobą 
poufali*. Tempo, jak na owe czasy, 
nadzwyczajne. Linja krzywa stromo 
wspina się ku górze. Lecz narazie dal- 
szemu zblżeniu się przeszkodził Rejent, 
który spłoszył nieopatrznie mającą się 
ku sobie parę. „I ręce pod stołem bli- 
sko siebie leżące wstecz nagle uciekły 
i dwie twarze w jeden się rumieniec 
oblekły*. Konczy się wieczerza i zga- 
szony młodzik idzie spać na siano do 
stodoły. Dawiedział się, że urocza je- 
go towarzyszka przy 
ciocią. Ten wyraz zimną wodą oblał 
jego rosnące zapały. Dopiero nazajutrz 
Telimena wytłumaczy mu, że to ich po- 
krewieństwo jest bardzo problematycz- 
ne — i wtedy już żadne skrupuły nie 
przeszkodzą rozwojowi romansu mię- 

dzy Telimeną - Putyfarą a soplicow= 
skim Józefem. Stroną atakującą bo- 
wiem jest do końca Telimena: w iej 
ręku rumieni się jabłko pokuszenia. 

Rozwojowi harmonijnego duetu 
dwojga dusz przeszkadza ciągle ktoś z 
otoczenia. To Rejent ze spojem „cap!*, 
to znowu Wojski ze swoją placką na 
muchy wdzierają się dysonansowo w 
tę melodję. Więc Telimena obmyśla 
szybko plan działania. Przy pierwszej 

stole jest jego 

sposobności wręcza Tadeuszowi „klucz 
i biały papier w trąbkę zwiniony*. Był 
to list, zapewne zapraszający na u- 
stronną schadzkę. Bardzo dowcipnie 
się to odbyło, bo przy świadku, Hrabi, 
któremu „Tadeusz jedną ręką pokazy- 
wał chmurę, a drugą Ścisnął zlekka rą- 
czkę Telimeny“. Tak samo zwodzi ga- 
piowatego Hrabię Telimena. Podając 
mu „kwiatek niezabudki“, jednoczeš- 
nie ukradkiem wsuwa Tadeuszowi do 
ręki klucz i kartkę. Nad leśnym stru- 
mieniem w Świątyni Dumania biedny 
Hraba wystrychnięty został na dudka. 

A co było dalej? Nie powiem... Nie 
mogę. Boję się, że usłyszy młodzież 
szkolna. 

Niechże więc dorośli wezmą jeszcze 
raz do ręki egzemplarz i zwrócą na to 
baczną uwagę. I może niezachwiana 
pewność!, że arcytwór Mickiewicza 
jest lekturą budującą i wysoce umoral 
niającą, którą można aplikować dzie- 
ciom już od lat siedmiu, ustąpi miejsca 
wątplwościom i skrupułom. A rozstrzyg 
nąć je można będzie tylko we włas- 
nem sumieniu po przeczytaniu btz u- 
przedzeń, bez komentarzy, i hez wykre 
sów nieśmiertelnej historji .o ostatnim 
zajeździe na Litwie. A oto właśne te- 
raz chodziło: o zaniepokojenie czytel- 
ników „Panem Tadeuszem... dka 

: $. + P. 

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 8 października 1931 r. 
w wieku lat 72. 

Wyprowadzenie zwłok z domu Żałoby przy ul. Słowackiego Nr. 22 
m. 2 odbędzie się w dniu 9 października o godz. 4-tej popołudniu do Kaplicy 
na cmentarz Ewangielicki, pogrzeb zaś po mszy Żałobnej odbędzie się 10 paž- 
dziernika o godz. 11-tej rano. 

O czem powiadamia znajomych tą drogą 

traw, kolację z 2 potraw, a w ciągu dnia 
danie z 2-ch potraw, obiad z 4-ch po 

  

   
Dawna opłata za korzystanie z wagonów 

restauracyjnych (7 r. 50 kop. za dobę) zo- 
stała odwołana, 

Ceny biletów w wymienionych pociągach, 
w porównaniu do pociągów kurjerskich po- 
wyższych komunikacyj, nie uległy zmianie. 

RÓŻNE 
— Komunikat Wileńskiego Towarzystwa 

Niezależnych Artystów Plastyków Malarzy. 
W niedzielę, t. į. 11 b. m, w ostatnim dniu 
wystawy obrazów, T-wo Niezależnych Art. 
Mal. przeznaczyio całodzienny dochód ze 
sprzedaży biletów wejściowych na ромю- 
dzian w Wileńszczyźnie. Osiągnięta tą dro- 
gą suma będzie przesłana na ręce Marszał 
ka Senatu p. Raczkiewicza, jako prezesa 
Komitetu pomocy powodzianom, Wystawa 
mieści się w pawiżonie wystawowym w ogro 
dzie Bernardyńskim. Wejście 50 gr. ulgowe 
30 gr., wycieczki 10 gr. od osoby. Wystawa 
otwarta od g, 10 — 17 

— Komunikaty Targów  Międzynarodo- 
wych w Poznaniu, 1. Firma z Bagdadu inte- 
resuje się importem z Polski wszelkich arty- 
kułów mających zbyt w Mezopotanji, spe- 
cjalnie przyjmie reprezentację na wyroby 
włókiennicze. 

2. Firma z Helsingforsu (Finlandja) inte 
reszje się importem z Polski następujących 
artykułów: półfabrykaty drzewne, krzesła 
gięte, materjały wełniane, włosiane na pod- 
szewki, wyroby Iniane, powrozy, cukier, wę- 

giel. 
3. Firma z Bombay pragnie importować 

z Polski dykty, 
4. Firma turecka pragnie importować z 

Polski siedzenia do krzeseł, 
5. Urząd Targów Międzynarodowych w 

Poznaniu podaje do wiadomości, iż Towarzy 
stwo belgijskie Propagandy  Międzynarodo- 
wej (Compagnie Belge de Propagande Inter 
nationale, 40 Avenue Fonsny, Bruxelles, Bel- 
gja) wydaje książkę adresowa na rok 1931 
pod tytułem „Annuaire Gćnóral de 'a Bel- 
gigue“. Książka wydana jest w dużym for- 
macie 23 cm.X 30 cm., ilość stron wynosi 
2,100 i zawiera między innemi spis najpo- 
ważniejszych firm belgijskich, _ sporządzony 
według branż. W celach propagandowych 
wspomniane Tcewarzystwo przesyła książkę 
tę bezpłatnie wszystkim firmom polskim, ma- 
jącym zainteresowanie dla handlu z Belgją, 
pobierając jedynie zwrot kosztów portoryj- 
nych i opakowania, 

Wszelkich bliższych iniormacyj udzielają 
Targi Międzynarodowe w Poznaniu, ul. 
Marszałka Focha, 19. 

— Z W. T-wa Cyklistów i Motocykl. — 
Uprasza się wszystkich zawodników Graz 
sympatyków o przybycie w piątek, dria © 
bm., o godznie i7,30 na zebranie W.K M. 
do lokalu Jagiellońska 3, m. 33, dla onówie 
nia sprawy organizacji raidu: Wilno — Li- 
da — Wilno. ‘ 

— Zamknięcie sezonu kołarskiego. Dnia 
18 bm., w niedzielę, o godzinie 10 r. na szo- 
sie Niemenczyńskiej odbędą się biegi dła sto 
warzyszonych i niestowarzyszonych. 

Zbiórka gości i zawodników na piacu O- 
rzeszkowej o godz, 9 r. 

Zapisy przyjmuje starter p, W. Andru- 
kowicz, Zamkowa 10. 

— Wileńskie T-wo Miłośników Fotografji 
zawiadamia, że dn. 10 bm., o godz. 5 pp. zo- 
staje otwarta pracownia fotograficzna (z apa 
ratem do powiększeń) oraz wystawa prac 
członków T-wa we własnym lokalu przy ul. 
Ad Mickiewicza 15. Wstęp na wystawę i 

  

zwiedzenie pracowni dla członków Т-ма 1 = 
wprowadzonych gości bezpłatny. 

Dr. JEDWABNIK 
powrócił 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Dziś, w piątek 

dnia 9 b. m. premjera uciecznej komedji w 
3-ch aktach Moliera „Szelmostwa Skapena* 
w pomysłowej reżyserji p. St, Wysockiej. 
Wnętrze pomysłu W, Makojnika. Nieprzer- 
waze salwy śmięchu towarzyszyć będą barw 
nej, wesołej, żywo i sprawnie toczącej się 
akcji na scenie wywoływane przekomiczne- 
'mi sytuacjami i doskonałą grą wszystkich 
wykonawców — to też niech pośpieszy każ- 
dy, kto chce choć na parę godzin oderwać 
myśl od kłopotów dnia. 

— Popołudniówka dla młodzieży szkol- 
nel. W sobotę o godz. 4 po poł, po cenach 
o 50 proc. zniżonych „Szelmostwa Skapena“ 
Moliera. 

. W sobotę o godz, 20-ej wiecz. powtórze 
nie premjery komedii w 3-ch aktach Moliera 
„Szelmostwa Skapėna“, 

— Niedzielna popołudniówka, W niedzielę 
o godz. 4 po poł. „Ładna historia" komedja 
w 3 aktach Caillaveta i Fleursa w premjero 
wej obsadzie, która na scenie naszej święci 
prawdziwe triumfy dzięki znakomitej grze 
wszystkich wykonawców. 

_ Pragnąc dać możność szerszej publiczno- 
ści rozkoszowania się kapitalną kreacją An- 
drzeja w interpretacji znakomitego artysty 

J. Osterwy Dyrekcji udało się uprosić go o 
wzięcie udziału w popołudniówce, oraz w 
najtańszym poniedziałku w Lutni przy cenach 
od 20 gr. — 22, w którym to dniu po raz 
ostatni znakomity gość ukaże się swoim 
wielbicielom w rol Andrzeja w komedji w 3 ak 
tach Caillaveta i Fleursa w „Ładnej historji". 

, — Teatr Miejski na Pohulance. Dziś w 
piątek 9 b. 'm. o godz, 4 po poł. dla młodzie- 
ży szkolnej, oraz wszystkich tych, którym do 
tychczas nie udało się podziwiać kapitalnej 
gry znakomitego artvsty ], Osterwy w roli 
Szczęsnego w „Horsztyńskim” J. Słowackie- 
go. Pozostale nieliczne bilety są do nabycia 
w kasie, Ceny o 50 proc, tańsze. 

Jest to nieodwolalnie ostatni występ ]. 
Osterwy w „Horsztyskim*, 

W! piątek wieczorem z powodu próby ge 
neralnej ze „Złotego wieku rycerstwa" przed 
stawienie zawieszone. \ 

„ \ sobote dnia 10 b. m. o godz, 20 
premjera głośnej komedji w 3ch aktach Mar 
lowe'a „Złoty wiek rycerstwa”, w pomysło 
wej inscenizacji i oprawie dekoracyjnej H. 
Zelwerowiczówny. 

— Popołudniówka. W niedzielę o godz, 
4 po raz pietwszy pe cenach zniżonych, sen 
sacyjna sztuka w 3 aktach A. Madisa i R. 
Boucarda „Matrykuła 33" tak gorąco przyj- 
mowłana przez publiczność na scenie naszej. 

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

  

      

RODZINA 

Z SĄDÓW 
SPRAWA „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO* 
NA WOKANDZIE SĄDU APELACYJNEGO 

Dnia 7 b.m. miaia się odbyć rozprawa 'w 
Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego z od- 
wołania się red. odp. „Dziennika Wileńskie- 
go” Jerzego Cieszewskiego, skazanego w 
kwietniu b.r, przez Sąd Okręgowy na rok 
więzienia i 4800 zł. grzywny (z zamianą na 
pół roku więzienia w razie niewypłacalności) 
— za oszczercze artykuły, skierowane prze 
ciwko kpt. Galinatowi, 

Wobec niestawienia, się 2 śwładków Sąd 
postanowił sprawę odroczyć pomimo wniosku 
kpt. Galinata, który sprzeciwił się sprowadza 
niu przez obronę świadków, mających ze- 
znawać na podstawie pogłosek. 

RADJO WILEŃSKIE 
PIĄTEK, DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 1931 R. 

11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteorologiczny. 
12.15: Muzyka lekka i popularna (płyty). 
15.25: „Książka a wiedza” — odczyt ze 

Lwowa, wygłosi T. Pini, 
15,45: Program dzienny. 
15.50: Muzyka baletowa (płyty). 
16.00: Lekcja angielskiego z Warszawy. 
16.20: „Dlaczego chłopcy się biją” — od- 

  

  

czyt, wygłosi Jerzy Ostrowski. Tr, na wszyst 
kie stacje. 

16.40: Koncert z Warszawy. 
17.10: „Witaminy* — odczyt z Krakowa, 

wygłosi dr. B, Skarzyński. 
17.35: Koncert z Warszawy 
18.50: Komunikaty L.O.P.P, 
19.00 „Polakom na Kowieńszczyźnie”. 
19.20: „Ciotka Albinowa mówi!* — felje 

ton humorystyczny. 
19.35: Program na sobotę i rozmaitości. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy z War- 

szawy. 
20.00: Pogadanka muzyczna z Warszawy 
20.15 Koncert symfoniczny z Fiiharmonji 

'warszawskiej. 
Po koncercie komunikaty i muzyka tanecz 

na z Warszawy do godz. 24. 4 
  

Żeby mieć czyste ; zdrowe owoce 
należy z jesieni jeszcze zaopatrzyć 
drzewa owocowe w tak zwane 

opaski iepowe. 

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

składzie maszyn rolniczych 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
w Wilnie 

Ul. Zawaina Nr. 11-a 
Żądajcie prospektów ze sposobem 

użycia i cenami, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Mielskie — Śladem przestępcy 
Heljos — Tabu 
Hollywood — Kochanek 6 północy 
Casino — Trzech djabiów z  Materhorn 
Stylowy — Tyranja. miłości 
Światowid — Janko muzykant, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Okradzenieoficera. Nie- 

znani sprawcy dostali się do mieszka- 
nia por. Zakrzewskiego (Raduńska 
45) i wykradli z zamkniętego pokoju 
różną garderobę, dwa rewolwery i du- 
beltówkę. Straty wynoszą 3 tys. zło 
tych. 

— Okradziona w lokalu a. 
gencji pocztowej.  Wilczewskiej He 
lenie (Pańska 19) skradziono w gmachu a- 

gencji pocz przy ul. 3-go Maja z toreb 

    
  

ki 500 
— Przejechana przez wóz. Grunwagen 

Błuma, lat 60 (Szpitalna 6) przy zbiegu ulic 
Rudnickiej i Wszystkich Świętych  'wpadła 
pod konny wóz ciężarowy, na:eżący do Soro 
kulskiego Rafała (Niedźwiedzia 4) i w stanie 
ciężkim została odwieziona do szpitala Žy- 
dowskiego. 

— Zatruł się esencją. Fehks Kantelański | 
(Belwederska 6) wypił esencji octowej i zo- 
stał odwiezionyl do szpitala Żydowskiego w. 
stanie ciężkim. 

— Ujęcie poszukiwanych, Zostali zatrzy 
"mani przez Wydział Śledczy: Jankowski Zyg 
munt, bez stałego miejsca zamieszkania, po- | 
szukiwany przez Urząd Śledczy m. st. War- 
szawy, Frendziel Ewa i Czeryk Konstancja 
bez stałego miejsca zamieszkania, poszukiwa 
ne przez Sąd Grodzki w Wilnie, — oraz Pa- 
szuto Mikołaj, Matulewicz Antoni, Gudowski 
Mones, poszukiwani przez Starostwo Grodz- 
kie w Wilnie. 

RACZKI 
— Zakopane dzwony. Podczas ko 

pania fundamentqw w jednej z posesji w 
Raczkach natrafiono na ukryte głęboko w 
ziemi trzy dzwony kościelne z łacińskiem na 

Ktoś ukrył je tam podczas wojny w 
obawie przed rekwizycja. 

WILEJKA 
— Podrzutek w pociągu. Nieznanego na- 

zwiska kobieta pozostawiła w pociągu na | 
stacji Wilejka kilkutygodniowe niemowlę, 

BRASŁAW 
— Samobójstwo nieuczalnie chorego. We ž = 

wsi Tatarowszczyzna, gm. brasławskiej po- 
pełnił samobójstwo przez powieszenie się 60- 
letni Adolf Kolonowicz, cierpiący od dłuższe- 
go czasu na raka, : 

Z POGRANICZA 
— Kamienie na torze. Koło 

Nowej Kamiennej na szlaku Grodno — 
Suwałki nieznani sprawcy ułożyli na 
torze stos kamieni z zamiarem spowo 
dowania katastrofy. + 

Przeszkodę wczas zauwažono i п-. 
sunięto. 

Za krzywdę moralną, wyrządzoną przeze- 
mnie Pani Stefanji Pioskiej w kasynie urzęd- 
niczem w Głębokiem dn. 16.II] 31 r. najmoc- 
niej przepraszam, Jednocześnie składam kwo 
tę 100 złotych z przeznaczeniem dla sierot m. 
Głębokiego na ręce burmistrza Pana, Snar- 
skiego E. Nagaj. 

   

 



KONFERENCJA Z LITWINAMI 
W SPRĄWIE ZASTRZELENIA STRAŻNIKA POD TROKĄMI 
WILNO, Wczoraj na odcinku granicznym 

Troki, w rejonie Pohajn, nastąpiło spotkanie 
przedstawicieli władz polskich i litewskich 
w celu omówienia sprawy zastrzelenia na 
granicy strażnika litewskiego, co jak pisaliś 
my, miało miejsce onegdaj, 

Stronę polską reprezentował zast, staro- 
sty p. Pokrzewiński, podprokurator Wil. Są- 
du Wojskowego kap. Sujka, dowódca odnoś- 
nego baonu KOP mjr. Urban i rotmistrz żan 
darmerji Janowski. 

Z ramienia władz litewskich przybyli na 
konierencję delegat litewskiego M, S$. Z, 
Žmujdzinas, podprokurator  Malukiewicz i 
przedstawiciel Min. Spr. Wewn. Sienkiewicz. 

Po wzajemnem zapoznaniu się, delegaci 

litewscy podnieśli kwestję na czyjem teryto- 
rjum trup się znajduje, twierdząc, że strażnik 
został zabiay na terytorjum Litwy. Na zwró- 
comą im uwagę, że rozlokowanie wiecn gra- 
nicznych wyrażnie unaocznia, gdzie wypadek 
miał miejsce, przedstawiciele litewscy odpar- 
li, że wiechy wstawione są nieprawidłowo, 

Wobec niemożności dojścia do porozu- 
mienia, co do przebiegu w tem miejscu linji 
granicznej, pertraktacje przerwano bez wy- 
znaczenia terminu następnego spotkania, 

Incydent ze strażnikiem litewskim, wła 
dze kowieńskie chcą jak widać wykorzystać 
dla cełów agitacyjnych i temu należy przy- 
pisać dziwne stanowisko wysłanników strony 
litewskiej, działających według zgóry opra- 
cowanych instrukcyj, 

  

nowodęódzka 
— Zmiana rozkładu jazdy pociągów, 

Stołpce — Baranowicze, W związku z okre 
sen: zimowym władze kołejowe  zarządziły, 
zmianę rozkładu jazdy pociągów, poczyna- 
jac od dnia 4 października. 

Na odcinku: Warszawa — Brześć C. — 
Baarnowicze — Stołpce — Niehorełoje ska- 
sowane zostały pociągi NrNr 811 i 812. Po 
ciąg nr 952 na odcinku Stołpce — Barano- 
wicze kursować będzie według rozkładu: 
Stołpce — odjazd-5 min. 40, Horodziej przy 
jazd 6 min. 14 i odjazd 6 min, 17, Pogorzel 
ce przyjazd 6 min, 48 i odjazd 6 min. 50 
Kroszyn przyjazd 7 min. 03, odjazd 7 min, 04 
i Baranowicze Centr. przyjazd 7 min. 25. 

Poczynając od dnia 4 października tytu- 
łen: próby wfadze kołejowe wprowadziły 
kursowanie wagonu osobowego w pociągu 

- towarowym zbiorowym Nr 974 dla przejazdu 
podróżnych na odcinku Stołpce — Barano- 
wicze, według następującego zmienionego 
rozkładu jazdy: Stołpce odjazd godzna 20, 
Horodziej przyjazd 20 min. 55 i/odjazd 21 
min, 40, Pogorzelce przyjazd 22 min. 32 i 
odjazd 22 min, 55, Kroszyn przyjazd 23 min. 
18 i odjazd 23 min. 19, Baranowicze Cen- 
tralne przyjazd godzina 23 min. 50. 

GŁĘBOKIE 
— Pożegnanie pana wicewojewody Marja 

na Jankowskiego, jako b. starosty powiatu 

dziśnieńskiego. Dnia 3 bm. przybył do Głę- 

bokiego wicewojewoda Jankowski  Marjan, 

witany na dworcu przez miejscowe władze 

i przedstawicieli społeczeństwa z nowo-mia- 

nowanym starostą de Tramecourt na czele, 

Pan wicewojewoda po krótkim odpoczynku 

w Głębokiem udał się do Dzisny, gdzie wziął 

udział w uroczystym obiedzie pożegnalnym, 

zorganizowanym przez ziemiaństwo dziśnień 
skie „Tegoż samego dnia w salach Domu Lu 
dowego wi Dziśnie odbył się bal, zorganizo- 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 8 padziernika 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dołary 8,91 — 8,93 — 8,89. 
Holandja 360,90 — 359,10. 
Londyn 34,20 — 34,25 -— 34,14 — 33,96. 
Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,909. 
Paryż 35,17 — 35,26 — 35,08. 
Praga 26,42 — 26,48 — 26,36, 
Szwajcarja 175,25 — 175,68 — 174,82. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 proc. pożyczka inwestycyjna seryjna 

81 — 79,50; 5 proc. konwersyjna 41,50; 
proc. dolarowa 58 — 55,50; 7 proc. stabiliza- 
cyjna 56 — 54,73; 8 proc. L. Z, BGK i BR, 
obligacje BGK 94; Te same 7 proc. 83,25; 
7 proc. L, Z. ziemskie 56; 4 i pół proc. ziem 
skie 44; 5 proc, warszawskie 52; 8 proc. 
warszawskie 63,50 — 65,25 — 64; 10 proc. 
Lublina 65; 8 proc. Łodzi 61,50; 10 proc. Ra 
domia 63 — 65. 10 proc. Siedlec 64 — 64. 

AKCJE: 
B. Polski 110, Węgiel 17. Lilpop 

Starachowice 6. 

nitthichiefu ER tis: 

BEZPŁATNIE 
zabiera i odstawia 

AKUMULATRY do dom u 
ŁAUDJE |< OKSEREDIĆ cenach "tavżycze. 

Dostarcza do ć.mu codzień Świeże 

BATERJE ANODOWE 
Służba akumulatorowa 

T-wa ELEKTRIT 
ul. wileńska 24. 

Nie dźwigajcie akumulatorów i bateryj! 

DZWOŃ'IE do NAS , Telefon 10-38, 

nin NIERU EH 

  

      

wany na Jego cześć przez miejscowy  od-'i 

dział Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

Kulminacyjnym punktem pożegnania był raut 

w salach sejmikowych Starostwa dzieśnień- 
skiego w Głębokiem, zorganizowany przez 

Komitet Obywatelski, który zgromadził z gó 
rą 200 osob, reprezentujące wszystkię sfery 

społeczeństwa, Po powitaniu pana wicewoje- 

wody przez prezesa komitetu p. Chrapowi- 
ckiego nastąpił cały szereg przemówień, wy 
kazujących dobitnie jak społeczeństwo oceni- 
ło niestrudzoną pracę ustępującego starosty. 

Niemal po każdem przemówieniu wręczano 

panu wicewojewodzie dar pamiątkowy i 

wznoszono gromkie okrzyki na jego cześć. Z 

pośród darów specjalnie wyróżniała się wspa 

niała teka z dyplomami obywatelstwa hono- 

rawego. Od magistratów i gmin wiejskich 
powiatu, album ofiarowane przez Wydział 

Powiatowy z przeszło 150 fotografjami, przy 
pomiinającemi Mu wszystkie komórki Jego 
pracy, album z fotografjami pracowników 
gminnych, toporek Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych i wiele innych, W odpo- 
wiedzi Pan Wicewcjewoda wygłosił dłuższe 
przemówienie z podziękowaniem za uznanie 
społeczeństwa oraz zachęcające do  da!szej 
riiestrudzonej pracy pod kierownictwem no- į“ 

wego starosty. Po raucie pan wicewojewoda 

został zaproszony na bal Czerwonego Krzy- 

ża w salach Kasyna Urzędników państwo- 

wych i komunalnych, który potrwał do ra- 

na, Dnia następnego pan wicewojewoda uro- 

czyście żegnany na dworcu opuścił m. Głę- 

A Ofiary 
Na odbudowę kościoła  Trynitarskiego: 

Helusia i Haneczka Dębickie srebrną brosz- 
kę, złoty pierścione i 2 złote pieniędzmi. 

Bezimiennie: 13 starych srebrnych monet 
1 2 zł, pieniędzmi. 

Nieciecka złoty krzyżyk. 

MAGISTRA M. WILNA 
ogłasza, że na odbytem w dniu 1 październi 
ka 1931 r. losowaniu 1 i 3 obligacyjnych po- 
życzek miejskich skonwertowanych w roku 
1925 zostały wylosowane następujące obli- 

gacje: ‚ 
I-eį pożyczki obligacyjnej z roku 1901, 
52 zł. Nr. Nr.: 24,86, 115, 197, 310, 321, 

389, 440, 441, 490, 501, 534, 577, 681, 720 727 
1 818, 910, 913, 1024, 1057, 1165, 1188, 

20, 

260 zł, Nr. Nr.: 1290, 1372, 1437, 1417, 
1490. 
520 zł, Nr. Nr.: 1624, 1636, 

1810. 
Na ogólną sumę złotych 5.200. 

Ill-ej pożyczki obligacyjnej z roku 1913, 
52 zł. Nr. Nr.: 37, 56, 110, 187, 249, 277, 

343, 389, 447, 510, 516, 551, 588. 
260 zł. Nr. Nr.: 610, 653, 808, 881, 
520 zł. Nr. Nr.: 961, 1014, 1161, 
Na ogólną sumę złotych 3,276 
Spłata wylosowanych obligacyj sv ich 

wwiartości imiennej będzie dokonywana od 
dnia 2 stycznia 1952 r. w Kasie Magistratu. 

Opłatę kuponów od obligacyj powyższych 
pożyczek dokonywa Kasa Miejska. 

Szet Sekcji Finansowej 
Ławnik Magistratu, 

1677, 1787, 

    

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

X rewiru Z. Niewęgłowski, zamieszkały w 
Wilnie, ul. Mickiewicza 35, na zasadzie art. 
1030 UPC, ogłasza, że w dniu 9 październi- 
ka 1931 r. od godz. 1Orano w Wilnie, ut. а- 
giellońska Nr. 3 — 23 odbędzie się sprzedaż 
z przetargu publicznego ruchomości, należą 
cych do Janiskiego Fajbisza i składających 
się z urządzenia domowego, oszacowanych 
na sumę zł. 4920, 

Komornik Z. Niewęgłowski 

  

12,25. * 

  

SŁ O wo ° 

OBWIESZCZENIE 
Zarząd Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna niniejszem podaje do wiadomości 

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

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

licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości w ratach, odsetek za zwłokę, 
wszystkich wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika, kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o 
których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość pożyczka z ratą bie- 

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

1927; że osoby życzące wziąć udział w licytacji, mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Jagiellońska 14) w godzinach urzędowych (od 9 do 2 po poł.), lub w 
odnośnych ks, hip., o że nieruchomość posada uregulowaną hipotekę, akta, dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że osoby przystępujące do fi 

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

i 1927), zaległych 
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 
być uiszczone w ciągu dni 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: 

   

   

  

        
  

    

1 | 2 3 4 5 6 7 8 

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

531 4231 Flekserowie Mejer i Sora i Glezer Rachela Lwowska 15 2002.— 4859.26 2756.25 48938.39 == 
535 6028 Gasperowicz Wincenty Strycharska 26-a 2677.95 2379.03 909.56 15952.78 = 
601 7156 Gružewski Kazimierz Wielka 33 2295— 11004.56 9922.50 177190.56 — 
136 778 Jacewscy Marja i Teodor i Rajewiczowa 

Elžbieta Šw. Ignacego 5 1274.— 5143.83 1822.91 34627.73 3321.— 
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 Pleinerėwna 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 71569.59 — 
211 1735 Perkowscy Leon i Bolesław, Romm Małka- 

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

596 1579 Szapiro Liza Fabryczna 5 6206.20 1057.94 984.38 14297.64 SA 
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 1059.81 117.— 
556 2272 Tod Chasia Šw. 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 dła Eksploatacji Kinematogra- 

nieu'eg. 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 Wiłkomierska 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 э 
529 9015 Wiažewicz vel Jažewicz Jėzef Majowa 22 1950.— 1230.78 446.25 6123.43 = 
355 4028 Wierszołowicz Władysław Żołnierska 19 1023.75 387.94 141.25 1793.59 198.— 

i 523 874 Załkindowie Anna i Rywka Wielka róg Hetmańskiej 13 928 20 24626.70 11025— | 195753.54 SE 
406 2692 Zmaczyńska Marja Jasna 51 1116.44 342.44 154.09 1956.63 216.—   

  

    

      
           

            
Wyjašnienie 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 zwiokę, 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. 

LOKALE akuszerki| 
 AERZOZORNCOS WEĘZTZKSZTYE A 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
przeprowadziła się ul. P 0 K 0 J E 
Zamkowa 3 m. 3. Ga-ze wszelkiemi wygo- 
binet kosmetyczny, u- dami do wynajęcia, 

  

suwa zmarszczki, piegi, Wilno, Ofiarna 4, m. 4 
wągry, łupież, brodaw- _ 
ki, kurzajki, wypadanie 

włosów. 

ч— 

Gdstapię mieszkanie 
za zwrotem kosztów 

remontu 5 pokoi z wy-    
  

godami. 
Wilno, Zawalna 16, m. 

GABINET 10, о 12 —5 

Racjonalnej san owocowy to 
kosmety «SA pewny i ren- 

ieczniczej towny wkład gospodar- 
WILNO, ski. DRZEWEK z peł- 

ną gwaraacją dostarcza 
Mickiewicza 31—4 w cenie w stosunku do 

kobiecą jch jakości bardzo nis= 
Urod konserwu kiej Zakład Sadowni- 

je, dosko- czy „Glinka* (własność 
nali, odświeża usuwa Krakowskiego  Towa- 
jej skazy i braki. Masaż rzystwa Ogrodniczego) 
twarzy i ciała (panie).w Prądniku Czerwo- 
Sztuczne opalanie cery. nyin p. Kraków, 
Wypadanie włosów i tel. 170-33, 
łupież. Pasza = ————— 
bycze kosmetyki racjo- majątków 

nalnej Plany ziemskich, 
Codziennie od_g. 10—8 parcelację oraz wszelkie 

W. Z. P. 43. prace miernicze wyko- 
uuje *mierniczy priy- 

i 
9łosa' ai włodzimierz ZEJTC 

* Baranowicze, Sadowa 
zmarszczki, wągry, bre- 11 teleton 222, 
dawki i kurzajki usewa z 
Gabinet ° s 
osmetyki rzedam 
aaa Cedió : p ziemi 

J. Hryniewiczowmej. dziszkach w odlegtošci 

ul. WIELKA X 18 m.9. 
Przyj.w g. 10-11 4-7 

W. Z. P. MA, 
Rakowiecka 4, Czar= 

nocki. 

PEOTNĄ i MADAP:LAMY 
na bieliznę męską i 
niebywale niskie, 

damską. Ceny 
oraz towary weł- 

niane, kołdry watowe i pokrowce w 
wielkim wyborze poleca 

A. GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27 

KINO 

MIEJSKIE 
MIEJSKA 

Ost odrarazki 5 

SALA od godz. 
6 — 8 — 

ŚLADEM PRZESTĘPCY 
« „NIEPOSKROMION 

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

  

Od wtorku 6 października br. Dla młodzieży od 4-6 wielki dramat sensacyjny 
w roli gł, słynny król sensacji Eddie Polo. Nad program. „Wujaszek 
z Psiej Wólki*, wesoła komedja w 3 aktach „Wstawiony pasażer" 

66 dramat w 8 akt, jw Proli głównej George O'Brien I 
Laulse Huntington. Nad program: „W krainie niebie- 

  

Dźwiękowe Kino Dziś! 

  

  

6а W krainie wiecznej wiosny. Film piękna pośród nagich ludzi. Nad program: Wspom- 
„H ELI о5 T ś B U nienia Wileńskiej Produkcji i Tygodnik Paramountu. Na 1-szy seans ceny zniżone od 

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

KINO Dziś! Humor| Zachwy:! Furore! Budzi przebój dźwiękowy 

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

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

DŹWIĘKOWA MIKE: 

CGIING 
Dziś. Przebój dźwiękowy. Poraz pierwszy w Wilniel; 

TRZECH DJABŁÓW z MATERHORN cv: siazycH 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. 

  

  

  

w Gu- 

klm. od st. Turmont, 
wiadomość: Warszawa, potrzebna 

  

  

  

  

       

      

WIELKĄ AT. nel 15-61 Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o g. 2-ej. Następny program „Łódź podwodna”. 

Dźwiękowy Dziś! Najnowsze i najpiękniejsze 100 proc. dźwiękowe arcydzieło po raz pierwszy w Wilnie, Superszlager 1 ©) 

Kino-Teatr jakiego dotychczas nie było według słyn- о € 
„STYLOWY“ nej powiešci Aleksandra Dumasa p. t. T "A R Ś. R Į A 1 8 Ł L i 

Wielka 36 monumentalna epokowa tragedja ludzkich namiętności w 14 akt. Symfonja miłości i zmysłów. W roli gł. słynny 
LEWIS STONE i DEILLA HYAMS. 

Okazyjnie wileński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
POSADY у DOMY 

Palta zimowe damskie Zawalna 9, tel. 3-23. 
—— -1 теё\*іеъВ'ШЁ“:ГУ› w move ? poleca wyborowe 

KUCH ARK A kienki. różne futra, ko- | przy proc. rocz- " 
żuchy, skórki futrzane,| nie. Mate osob- d k k 

Mego a różne  materjały na| niaczki z ogroda- rzew d i rzeW OWOCOWE 

fareńcjej oszukuj: po- damskie i męskie ubra- | mi, majątki, place Odmiany wybrane ze szkółek Woj. Wileńskiego i innych wy- 
P RPO” nia, różne jedwabie,| najtaniej przy mi- łącznie doboru handlowego Ziemi Wileńskiej, b. trwałych od- 

sady na wyjazd. Wilno, bielizna, swetry i try 
Kalwaryjska 10, m. 2. kotąże, Obuwie! GRE 

НО “ny perskie, r6žue meb- 
Gospašynį = HNihaTha 16 stołowe i salonowe, 

i ieś elektroluxy, kasy ognio 

Zgłaszać się osobiście Maras B pm 4 
w sobotę 10 paździer- pisania, pianina i for- 
nika. Hotel  „Italja »tepjany, 2 motory ele- 
pokój Nr. 1 przy ul. ktryczne, samochody, 
Wielkiej w Wilrie, motocykle, brylanty, 

$ ' zegarki i wiele różnych 
Obiad domowe pozostałych z licytacji 

Vv tanie, fantów sprzedaje 
smaczne i obfite od 
1—5 godz. Wilno, Zy- LOMBARD 

gmuntowska 4—19. Biskupia 12. 

    

    

      

      

  

nimalnej gotówce 
poleca do kupna 
Dom H.-K. „Za- 
chęta". Wilno, Mic- 
kiewicza 1, tel. 9-05.       

pornych na mroz 
Przy większych zakupac 
Sprzedaż pod kontrolą Inspektora Ogrodnictwa Wil. Tow. Ogr. 

podkładkach CENY NISKIE. 
i spółdzielniom kredyt dwuletni. 

i Kółek Rolniczych. 

  

[Zeus | 
S 

lombardowy 
Kwit Nr. 83418 
(Biskupia) zgubiony — 

unieważnia się, 

    

  

PANI NIE WIERZY? 
Więc przekonam Panią, że najmodniejszą 
torebkę, lekką i mocną parasolkę i najład- 

niejszą apaszkę dostaniemy 
w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

FRANCISZKA FRLICZKI 
Wiino, Zamkowa 9, tel. 6-46.   
  

  

SYDNEY REILLY, 

„ W kraju tajemnic i zbrodni 
Konduktor sprawdził bilet i wska- 

zał coupć. Wiedząc, że mój towarzysz 
podróży jest Niemcem, powitałem go, 
wchodząc serdecznem „Guten Abend!". 

Ciemnowłosy, drobny, typowy  mól 
książkowy zerwał się i krzyknął z ra- 
došcią: „„Guten Abend! Guten Abend!“ 
Ukłoniłem się po raz drugi i oświad- 
czyłem, że mamy piekną pogodę (pod 
/czas gdy ulewa za oknami trwała już 
dłuższy czas)! 

— Ach, pan mówi po niemiecku. 
To bardzo, bardzo miło! 

Oświadczyłem, że znam język nie- 
miecki od urodzenia. Niemca ucieszyło 
to niezmiernie i odrazu ustaliły się mię 
dzy nami najlepsze stosunki. 

Właśnie rozległ się trzeci dzwonek 
i pociąg ruszył. Z piersi wyrwało mi 
się westchnienie ulgi. „Chwała Bogu, 

wyrwałem się z Moskwy!*. 

Mój towarzysz podróży opowiedział 

mi, że spędził w Moskwie tylko kilka 

dni. Był niezdolny do służby w wojsku 

— więc mógł podjąć się misji, którą 

powierzyły mu pewne gazety, miano- 

wicie zebrania nieoficjalnych danych 9 

sytuacji ekonomicznej w Rosji. Nie- 

miec, nie znając rosyjskiego języka, 

Wwyruowta Blaniaław Maczewiey, 

(niezmiernie ucieszyła mnie ta wiado- 
imość), nie mógł zoarjentować się w 
zebranym materjale. 

— To istny dom warjatów! To jest 
jedyny wniosek, który mogłem wyciąg 
nąć, — przyznał się szczerze, a ja nie 
mogłem nie przyznać mu racji. 

Szczerość za szczerość: powiedzia- 
łem mu, że urodziłem się w Krajach 
Przybałtyckich i jestem kupcem, zbie - 
rającym dzieła sztuki do Moskwy je- 
ździłem dla zakupów w antykwarniach, 
ale nie mogłem dojść do ładu z bol- 
szewikami i teraz z radością wracałem 
do „niemieckiego kraju”, chcąc być 
jak najdalej od tych rosyjskich dziku- 
sów. : 

Wobec tego, že byliśmy rodakami, 
przyjaźń nasza rosła z każdą chwilą. 

Mówiliśmy o sztuce. Ponieważ by- 
łem zawsze zamiłowanym kolekcjone- 
rem, nie trudno mi było podtrzymywać 
tę rozmowę. Następnie zeszliśmy na 
politykę. Niemiec bardzo sumiennie sta 
rał się wniknąć w to, co się działo w 
Rosji, a „a postaram się mu dopomóc 
i wyjaśnić pewne kwestje. Z czysto 
niemiecką pedantycznością wyjął no- 
tes i zaczął zapisywać wszystko, co 

mówiłem, aby móc wciągnąć te wiado 
mości do swego pierwszego referatu. 
To, co mówiłem, interesowało go tak, 
bardzo, że mlaskał co chwila językiem 
i wołał: „Ach, to nadzwyczajne!.. To 
niezwykłe!.. Aj, jakież to zdumiewają- 
cel» 

Gdyby ten Niemiec wiedział, że wia 
domości dla oficjalnego raportu czer- 
pie ze źródła tak niepewnego , jakiem 
był dla niego oficer wywiadu brytyj- 
skiego! 

Rozmowa nasza przeciągnęła się 
kilka godzin. Nie jadłem nic przez cały 
dzień i czułem wilczy głód. Pani D. 
wsunęła do mojej walizki zawiniątko z 
zapasami. Wyjąłem je i zaproponowa- 
łem memu nowemu znajomemu po- 
dzielenie ze mną posiłku. Niemiec od- 
powiedział, że w poselstwie pomyśla- 
no o nim również, miał więc swoje za 

pasy. Postanowiliśmy , urządzić maty 
„piknik* i zamówiliśmy herbatę. Oka- 
zało się, że zapasy mego towarzysza 
podróży składały się z nader apetycz- 
nych dań: pieczone kurczę, kiełbasa, 
pierożki. Dawno już nie widziałem ta- 
kich skarbów! 2 

Nie wiedziałem, co zawierała moja 
paczka, ale czułem, że bogactwa moje 
nie mogą być porównane da tych, któ 
re roztoczył przed memi oczyma Nie- 
miec. Nieśmiało rozwinąłem papiery.     

Oczom naszym ukazały się cienkie 
kromki chleba i kawałek mięsa woło- 
wego, jajka na twardo, kawałek mas- 
ła i połowa główki sera holenderskie- 
go. 

Zawstydzony tak ubogiem „przy- 
jęciem*, zaprosiłem Niemca do udzia- 
łu w jedzeniu. Na twarzy jego odbiła 

się radość, która wprawiła mnie w 
zdumienie. 

— Boże! Ser! —'krzyknął, łykając 
ślinkę. — To nadzwyczajne, cudowne, 
kolosalne! — wołać wzruszony niemal, 
wreszcie wytłumaczył mi, że był to je 
go ulubiony przysmak, którego nie wi- 
dział od paru lat. W Niemczech bo- 
wiem nie można było zdobyć sera za 
žadną cenę. Biedak szukał sera we 
wszystkich sklepach moskiewskich, a- 
le bezskutecznie. Nic więc dziwnego, 
*e moje zapasy tak bardzo go ucieszy- 
ły. 
: Prosiłem go, by zrobił mi tę przy- 
jemność i zechciał wziąć ten ser. 

Próbował protestować, ale zgodził 
się w końcu, nie mogąc przezwycieżyć 
pokusy. Z apetytem zabraliśmy się do 
wspaniałej uczty, ale obawiam się, że 
zjadłem więcej jego kurczaka, niż on 
mego sera! 

Było już koła północy. Towarzysz 
mój, po dobrej wieczerzy, czuł się sen 

i zmęczonym. 

Wreszcie wyciągnął się na ławce i 
zasnął. 

Nerwy moje pozostawały tak długo 
w napręženiu, że teraz zaczęły się da- 
wać we znaki. Czułem się niezmiernie 
zmęczony, ale nie mogłem zasnąć. My- 
Śli moje wracały wciąż do tego, ca się 
działo w obu stolicach Rosji i do tego, 
co „mogłoby być, gdyby...*, owo „gdy 
by“ nie pozwalało mi zasnąć. 

Co chwila przypominałem sobie bo 
haterskiego Kromy. 

Biedak zginął! Gdyby nie był spóź 
nił się na umówioną ze mną rozmowę 
w kawiarni Bałkowa, nie zginąłby tak 

tragicznie. Czasem kilka minut zawa- 
żyć może na losie człowieka. !!.. 

Obudziłem się, przestraszony. Kosz- 

mar, dławiący mnie we śnie, zniknął. 
Pociąg stał na jakiejś stacji. Wysuną- 
łem głowę przez okno, dokoła pano- 

wał specyficzny zgiełk i ruch. ° 

— Twer... Stacja Twer... Pociąg 

stoi dziesięć minut. „Sprawdzanie do- 

kumentów* — przemknęło mi przez 

głowę. Senność zniknęła momentalnie, 

nerwy napięły się, jak struny, serce za 

częło bić gwałtownie, w oczekiwaniu 

stanowczej chwili. 
Wkrótce rozległy się wewnątrz wa 

gonu szybkie kroki, które zatrzymały 
się przed naszemi drzwiami. Leżałem, 
udając, że śpię twardo. 

Zapukano mocno do naszych drzwi, 
Na progu stanął komisarz, w towarzy- 
stwie czerwono-gwardzisty z karabi- 
nem i konduktora. 

— Proszę o dokumenty! 
Podniosłem głowę i odpowiedziałem 

ostro z silnym niemieckim akcentem: 
— Jakie dokumenty? My jesteśmy 

urzędnikami poselstwa niemieckiego! 
Komisarz spojrzał pytająco na kon- 

duktora. a 
— Tak, tak, — potwierdził ten po- 

śpiesznie, — ten przedział jest zarezer 
wowany dla poselstwa niemieckiego! 

— Czemuż wcześniej nie powie- 

działeś tego? — warknął komisarz, 
Konduktor zaczął się tłumaczyć: 
Znów przyjąłem poziomą pozycję 

na ławce. Bóg tylko wiedzieć może, co 
ja w tej chwili przeżywałem! 

— Przepraszam, — rzekł yrzecz- 
nie komisarz, kłaniając się i niknąc za 
drzwiami. 

Tymczasem mój towarzysz podróży 

obudził się i zaczął wypytywać, co się 
stało. Wytłumaczyłem mu, że przycho- 
dził konduktor, ate prosiłem, by go nie 
budzono, przedstawiając go, jako 
członka poselstwa niemieckiego. _ | 

— Pan jest bardzo uprzejmy. Dzię- 
kuję bardzo! — ucieszył się szczerze 

Niemiec. 
(D.C.N.) 

Redaktor w. z. Witold TPatarzyiešų 
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