
FOK X. Re 233 (2741) 

SŁOW 

  

WILĆÓ, Sobota 10 października 1931 r. 
Redakcja i Administracja, Wilno, Zamkowia 2. Otwarta od g. 9 do 4. Telefony: 

  

PRENUMERATA 
arzesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7zł. 

Kai k aaa та 

  

miesięczna z odniesieniem do domu lub z 

Mr. 56259, W. sprzedaży detal. cena pojedyńczego a-ru 20 gr. 

Konto czekowe P.K.O. 

  

Redakcja rękopisów 

Radakcji — 17-82, Administracji — 228. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cia nie uwzzlędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELŚ 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot* 
BARANOWICZE — ul. ps 
DABROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. HORODZIEJ 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgamia T-wa „Ruch**. 

     

  

  

sięgarnia K Malinowskiego. 

NIEŚWIEŻ — ul 
NOWOGRÓDEK 
N. ŚWIĘCIANY 
OSZMIANA — K 

—- A. Laszuk. 

mgr 
# Wa: 
Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

— Kiosk St, Michalskiego. 
—— Księgarnia T-wa „Ruch*. 
sięgarnia Spółdz Naucz. 
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EZYOR ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

KRONIKI SEJMOWE Nowy gabinef Brueninga 
projekt ponownej konfiskaty majątków b. 
powstańców zdjęty z porządku. dziennego 

(Telefonem z 

Wpłynął dziś do Sejmu nagle a znie 

nacka projekt ustawy o konfiskacie ma 

jątków potomków b. powstańców z 

1831 i 1863 r. Projekt ten jest zaprze- 

czeniem ideologji  niepodległościowej, 

której rząd gest tak wybitnym, tak ja- 

skrawym, tak powiedzielibyšmy  inte- 

gralnym przedstawicielem. Jak wiado- 

mo, Sąd Najwyższy uznał akcję konti- 

Skat wojennych rosyjskich za akcję 

gwałtu na żołnierzach i oficerach wojsk 

powstańczych i majątki zostały wyro- 

kami sądowemi zwracane tym, którzy 

do nich na mocy ogólnych zasad spad- 

kobrania mieli prawo. Wśród tych po- 

zwsacanych majątków większość była 

poprzednio w posiadaniu osób prywat- 

nych, do których te majątki przeszły 

drogą nadania przez rząd rosyjski. Kil- 

ka jednak majątków, jak np.: majątek 

zwrócony p. Goreckiemu, wnukowi Mi- 

ckiewicza, były w posiadaniu Skarbu 

polskiego. Obecny projekt ustawy za- 

wiesza wszelkie postępowanie sądowe 

osób dopominających się drogą sądową 

o swe majątki, będące dziś w posiada- 

niu Skarbu, pozostawiając nadal i u- 
trzymując zasadę zwracania prawnym 
właściciełom tych majątków  pokonii- 

Pi" skowanych, które są dziś w posiadaniu 

osób prywantych, czyli, że jeśli skonfi- 

skowany majątek znajduje się dziś w 

rękach osoby prywatnej, to ta osoba 

prywatna musi go zwrócić, jeśli zaś w 

posiadaniu Skarbu, to Skarb go nie od 

daje, lecz przeciwnie konfiskuje i zatrzy 

muje na własność. 

Muszę futaj bardzo wyraźnie i ja- 

Sskrawo podkreślić, że pomysł tych kon- 
fiskat wywołał w łonie BB  solidarne 

oburzenie. Przynajmniej na tyle, na ile 
mogłem skonstatować na podstawie roz 

mów kuluarowych. Zwolenników pra- 
wa własności oburza  skonfiskowanie 

majątków bez odszkodowania tak dja- 

| metralnie niezgodne z zasadami nawet 
teformy rolnej, która przewiduje prze- 

Cież odszkodowanie, a także wyłącza 

2 wywłaszczenia przymusowego pew- 

ne grunta, jak np. lasy. Projekt oma- 

wianej ustawy gwałci najwyraźniej 

przepisy 6 reformie rolnej, przewidując 

koniiskatę „czystą”" bez żadnego pro- 
gramu społecznego. 

| Bardziej jednak niż zwolennicy pra- 
wa własności oburzeni są ludzie, któ- 

rzy bądź służyli w Legjonach, bądź w 

wojsku połskiem, jednem słowem iu- 

/ dzie, którzy związani są z ideologją 
/ walki zbrojnej z najeźdźcą. Ci do po- 

mysłu konfiskat majątków potomków 

swoich kombatantów i towarzyszy bro- 

ni powstańców 1831 — 63 r. mają zu- 

| pełne obrzydzenie. Nie potrzebujemy 

| dodawać, iż naszem zdaniem obrzydze- 

nie to zupełnie jest uzasadnione. 
Pozatem projekt ustawy o konfiska 

tach jeszcze z jednega powodu wzbu- 
dza rzeczywisty niesmak. Oto może on 
być uważany za niepowszedni przy- 

| kład hipokryzji i tchórzliwości w prze- 
" mycaniu właściwych intencyj ustawo- 

dawczych. Ustawa o konfiskatach by- 

najmniej nie nosi tego tytułu, który- 

| by prawnie odpowiadał jej treści, t. į. 

| „ustawa o konfiskacie na rzecz Skarbu 
| Państwa dóbr należących niegdyś do 

, powstańców 1831 —- 63 r.*. Bynaj- 
mniej. Nieprzyzwoita hipokryzja pozwo 
fiła autorom tej ustawy nazwać ją: „O. 
nadaniu gruntów z dóbr skonfiskowa- 

nych przez b. rządy zaborcze”, W tre 

ści ustawy hipoktyzja ta powiększa się 

JESZCZE, zaczynając artykuł słowami 

_ mastępującemi: „Celem naprawienia 
krzywd, wyrządzonych przez rządy za- 
borcze uczestnikom walk o miepodle- 
głość..." Ładna naprawa „krzywd* 

(* przez ponowną konfiskatę mienia. Te 
wszystkie frązesy niby to mają służyć 

e > 

Warszawy). 

zamaskowaniu właściwego celu usta- 

wy, lecz ich użycie wskazuje, iż autorzy 
ustawy czuli, iż są w nieporządku z su- 

mieniem patrjotycznem, skoro nie po- 

trafili celu swego powiedzieć w sposób 

prawdomówny, a tylko ukryli go w 

prawdziwej altanie hipokryzji. Obec- 

ność tych trazesów motywuje się niby 

tem, że ustawa „wspaniałomyślnie'* 

chce nadać jedynej pozostałej przy ży- 

ciu wdowie po powstańcu i trzem żyją 

cym synom powstańców grunta wydzie 

lone z ich własnych majątków obsza- 

rem 180—300 hektarów. Wszystkim 

innym potomkom powstańców projekt 

ustawy zamykałby drogę sądową do 

dochodzenia swoich krzywd, stwarza- 

jąc w ten sposób bezprzykładny od 

czasów majowych precedens ingeren- 

cji władz ustawodawczych do wymia- 

ru sprawiedliwości. Byłoby to wskrze- 

szeniem smutnych tradycyj trzech kom- 

petencyj Sejmu, z któremi tak wyraźnie 

zerwał obóz BB. 

Autorami projektu ustawy jak wieść g 

niesie są urzędnicy z Prokuratorji Ge- 

neralnej. Tutaj musimy wskazać na je- 

szcze jedną niewłościwość. Otóż Pro- 

kuratorja Generalna rozwijała swego 

czasu przed Sądem Najwyższym swą 

motywację oddalania powództw  po- 

tomkom powstańców. Było to jej pra- 

wo. Lecz skoro Sąd Najwyższy moty- 

wację tę uznał za niesłuszną — niewła- P 

ściwem jest tę samą motywację włączać 

do projektu ustawy składanego do Sej- 

mu, jako jej prawnicze uzasadnienie. 

Jest to forsowanie via władza ustawo- 

dawcza poglądów prawniczych (zresz- 

tą typowo kauzyperdowskich), prze- 

kreślonych przez Sąd Najwyższy. 

Jak należało przewidywać, projekt 

tak niefortunnej ustawy został przez p. 

Marszałka Świtalskiego zdjęty z porząd 

ku dziennego Cat. 

SKŁAD PERSONALNY | 

BERLIN. PAT. — O godzinie 9 min. 
15 wieczorem, po zakończeniu rokowań 
w sprawie utworzenia rządu, kanclerz 
Bruening udał się do prezydenta Hin- 
denburga, przedkładając mu listę nowe 
go gabinetu w następującym składzie: 
kanclerz i minister spraw  zagranicz- 
nych dr. Bruening, 

zastępca kanclerza i minister finan 
sów Dietrich, 

minister gospodarki prof. Warmbold, 
minister pracy dr. Stegerwald, 
minister Reichswehry i spraw wewnę 

trznych Groener, 

minister sprawiedliwości dr Joel, 

minister wyżywienia i rolnictwa 
Schiele, 

minister komunikacji Treviranus, 

minister poczty dr Schaetzel. 

* 

BERLIN. PAT. — W piątek, o g0- 
dzinie 10 min. 30 wieczorem ogłoszona 

została oficjalna lista członków nowe- 

go gabinetu Rzeszy. Według komuni- 

katu biura Wolffa, prezydent Hinden- 

burg przedłożoną mu przez kanclerza 

Rzeszy listę zatwierdził, poruczając je- 

dnocześnie kierownictwo ministerstwa 

spraw zagranicznych kancierzowi Brue 

ningowi, zaś kierownictwo ministerstwa 

spraw wewnętrznych dr. Groenerowi. 

Minister poczty dr Schaetzel zastrzegł 

sobie do jutra decyzję w sprawie przy 

jęcia ofiarowanej mu teki w nowym ga 

binecie. Urząd komisarza Rzeszy dla 

spraw wschodnich, którego  kierowni- 

kiem był dotychczas minister bez teki 

Trevianus, zostanie obsadzony w ter- 

minie późniejszym. 
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zrzepóły wstrzągajątej lalastroty w Gdyni 
Rumowisko murów i mebli — Akcja ratownicza—13 osób zabitych 

GDYNIA. (Pat). W ciągu całej 
nocy trwały prace przy odkopy- 

waniu pogrzebanych pod gruza- p 

mi 4-piętrowego domu mieszkań- 

ców. Z drugiej strony podpiera- 
no stemplami pozostałą ;część 
machu, która grozi zawaleniem. 

Miejsce katastrofy przedstawia 

rumowisko murów, mebli i po- 

šcieli. W dalszym ciągu potwier- 

dza się przekonanie, że katastro- 

fa spowodowana była wybuchem 

gazu, z którym w fatalnym dniu 

dokonywano prób. 
Okazuje się, jak twierdzą nie- 

liczni świadkowie, że gaz sycząc 
ulatniał się już na «ilka godzin 

rzed katastrofą. Ponieważ do 

oświetlenia miał być użyty gaz 
ziemny, który jest prawie pozba- 

wiony zapachu, przechodnie oraz 

mieszkańcy domu, mimo docho- 

dzącego z piwnicy syku, nie po- 

dejrzewall grožącego niebezpie- 

czeństwa. 
Sędzia śledczy do spraw szcze- 

gólnej wagi p. Karasiewicz bez 

przerwy zajęty jest badaniem 
sprawy 1 ustalaniem przyczyn 

wybuchu. Dotychczas z pod gru- 

zów wydobyto 10 trupów I 7ran- g 
nych, w tem jednego ciężko. 

i 7 rannych. 
w miejskim szpitalu. Z Gdańska 

Wszyscy oni umieszczeni zostali 

rzybyli tu korespondenci wszy- 

stkich tamtejszych dzienników. 

GDYNIA. (Pat). Podczas kata- 

strofy bloku mieszkaniowego и- 
legło zniszczeniu 14 mieszkań. 

Zasypanych gruzem jest jeszcze 

prawdopodobnie około 12 osób. 
M. in. zginęła cała rodzina inż. ty! 

Berezowskiego — żona, matka i 

córka. 
W akcji ratunkowej biorą udział 

władze wojskowe, cywiine, poll- 

cja oraz przybyłe z Wejherowa 

i okolicy oddziały wojska, poza- 

tem straż graniczna i prawie ca- 

ły garnizon marynarki wojsko- 

wej z komandorem Solskim na 
czele. 

Straż pożarna pod kierownic- 
twem miejscowych architektów 

ustawia stemple przy ścianach 
bloku celem zabezpieczenia go 

od dalszego zawalenia się. 

GDYNIA. (Pat). W dalszym cią- 

gu rozkopywane są gruzy zawa- 

ionego domu. Traktory przy po- 

mocy zaczepionych lin rozwalają 
części domu, aby umożliwić od- 
rzebywanie pozostałych pod 

gruzami. 

(IE III SIS III 

Posiedzenie Izby Poselskiej 
WARSZAWA. PAT. — Marszałek Sejmu sobie z kryzysem, to przedewsystkiem bez- 

dr. Świtalski otworzył o godzinie 3 m. 15 
30-te posiedzenie plenarne Sejmu, zawiada- 

miając, że minister skarbu przedłożył Sejmo 

wi do zatwierdzenia 15 rozporządzeń mini- 

strów skarbu, przemysłu i handiu oraz rolnic 
twa w sprawach celnych. Rozporządzenia te 
odesłano do komisji skarbowej. 

0 CZAS PRACY 
Sprawozdawca komisji ochrony pracy 

względną troską rządu jest i będzie utrzy- 
manie równowagi budżetowej. Wszystkie 

miesiące ubiegłego półrocza były deficytowe 
i przyniosły 124 miłjony deficytu. Kiedy jed- 

nak rozchody państwa w kwietniu wynosiły 
259 miijonów — w sierpniu i wrześniu zmniej 
szyły się do 182 miljonów. Dochody w: kwie 
tniu wynosiły 229 miljonów, w sierpniu zaś 
169 miljonów, a we wrześniu 173 miljony. 
Deficyt 124 miljony daje się wytłumaczyć 

pos. Tomaszkiewicz (BB) zwraca uwagę, że tem, że dochody w okresie letnim są mniej- 
walkę z bezrobocięm trzeba zacząć realizo- sze, termin płatności szeregu podatków przy 
wać przedewszystkiem od zmniejszenia go- pada bowiem na miesiące zimowe. 
dzin pracy, Chodzi tu o godziny nadliczbowe, W czasie letnim odraczane są podatki rol 
w naszym przemyśle i rzemiośle stosowane nikom, natomiast rozchody, wynikające z in- 
bardzo często. Gdyby powrócić do ustawo- westycyj, związane są z sezonem letnim. 
wego czasu pracy skrócić go o godzinę, to Trzecia rzecz — to sprawa długów. W 
znalazłoby się zatrudnienie dla 235 tysięcy pierwszym półroczu spłaciliśmy mniej więcej 
ludzi, co pozwoliłoby pokonać 86 proc. bez- 50 proc. tego, co na cały rok przypada, a je- 
robocia. i żeli weźmiemy pod uwagę akcję Hoovera— 

Mówca prosi o przyjęcie przedłożeń rzą- ulgi z niej wynikające nie są ściśle ustalone, 
dowych bez zmian oraz o uchwalenie rezo- gdyż przeprowadzamy pertaktacje jeszcze z 
lucji komisyjnej, która wzywa rząd, aby niektóremi zainteresowanemi państwami — 
przy stosowaniu noweli w sprawie pracy mio wypada jednak, że w pierwszem półroczu za 
docianych i kobiet w żadnym razie nie pod- płaciliśmy około 60 proc. tego, co będzie 
legali redukcji młodociani, nie posiadający przypadało na cały rok. 
rodziców, jako też ci, których zarobki stano Kalkulacja wykazuje, że cofnięcie 15 pro- 
wią główne źródło utrzymania rodziny, centowego dodatku z dn. 1 maja daje na 11 

Pos. Jan Jankowski (NPR) stwierdza, że miesięcy roku budżetowego 110 miljonów о- 
w razie konieczności gospodarczych może się szczędności, Później zarządzono coinięcje do 
zgodzić na upoważnienie rządu do skrócenia datku stołecznego, kresdówego itd. od 1 lipca, 
czasu pracy w każdym dniu tygodnia, ale co dało 27 miljonów. 
bez obniżki zarobków. Redukcje etatów w ciągu całego roku 

Pos. Rybarski (KI. Nar.) krytykuje przed budżetowego dają około 67 miljonów. Reduk 
żenią rządowe, twierdząc, że za ich pomo- cje na kolejach państwowych i na poczcie 

cą nie pokona się bezrobocia. Podobnie prze dały 38,15 miljonów. To są oszczędności naj 
ciw przedłożeniom rządowym wypowiada się łatwiejsze, choć bolesne dła świata urzędni- 
pos. Reger (PPS), pos. Pobożny (Ch. D.) czego. Cofnięto jeszcze dodatek, wypłacany 
Na wniosek posła Gosiewskiego (BB) dy- inwalidom, Wszystko razem wynosi więc 215 
skusję przerwano, poczem w głosowaniu ilionów, ale to daleko jeszcze do zrównowa 
wszystkie poprawki odrzucono i wszystkie 4 żenia. W celu dalszych oszczędności przero 
ustawy —o czasie pracy w przemyśle i han biono jeszcze t. zw. budżet inwestycyjny. 
dlu, w przedmiocie pracy 'młodocianych i ko *%udżet Ministerstwa Robót Publicznych zo- 
biet oraz rozciągnięcia tych ustaw na Gór stał zmniejszony o 60 proc. Rząd pomyślał 
ny Śląsk uchwalono w drugiem i trzeciem czy również o wstrzymaniu awansów, gdyż a- 
taniu, : wanse dają obciążenie skarbu państwa. 

Następnie przystąpiono do sprawozdania Dla zrównoważenia budżetu podniesiono 
komisji budżetowej o projekcie ustawy w pozatem opłaty administracyjne, jak opłaty 
sprawie zmiany niektórych postanowień u. paszportowe i opłaty komunalne. Zamierzo- 
stawy o uposażeniu funkcjonarjuszy państwo ne jest podniesienie opłat sądowych i wkrót 

'h i wojska oraz o uposażeniu sędziów i ce minister sprawiedliwości wniesie do Sejmu 
prokuratorów. odpowiedni projekt, O ileby to wszystko nie 

rzyniosło równowagi budżetowej, ż OŚWIADCZENIE MIN. SKARBU Żrwa tytaby jeszcze jakaś luka ja ż za 
Minister skarbu Jan Piłsudski oświadczył znaczyłem na komisji, — rząd będzie musiał 

co następuje: .. Sięgnąć po nowe sposoby, a mianowicie 
Jeżeli chodzi o program, jak rząd ma radzić wstrzymanie wypłat szczeblowania. Sądzimy, 

  

  

że dla urzędników, jest to forma ofiary © 
wiele łatwiejsza, niż np. wstrzymanie dodat- 

ku 15 proc, albo stołecznego. Rząd nie z lek 

kiem sercem żąda ofiar od urzędników. 
Od listopada 1926 roku rząd w miarę mo 

źżliwości szedł na spotkanie potrzeb urzędni- 
czych. Rządowi znany jest ciężki stan urzęd 
ników, to też należy ocenić zrozumienie po 
wagi chwili przez świat urzędniczy, należy 

ocenić hart, z jakim znosi konieczne ofiary i 

należy mu za to wyrazić cześć, ‘ 
Po przemówieniach kilku posłów przyjęto 

poprawkę posła Polakiewicza (BB), rozcią- 
gającą działalność ustawy na związki komu- 
nalne. Ustawę przyjęto w drugem czytaniu, 
odkładając trzecie czytanie do następnego 

posiedzenia. 

  

Dyrektor firmy „Gazolina* Wy- 
leżyński oraz jego zastępcy Mo- 
gilnicki i Baranowski zgłosili się 
do dyspozycji władz śledczych i 
zostali zatrzymani, Firma „Gazo- 
lina“ otrzymała koncesję od 
władz miejskich | wybudowała 
gazownię na przedmieściu Gdyni. 
Z tej właśnie gazowni w kry- 
cznym dniu doprowadzony był 

gaz dla dokonania prób. Pogrzeb 
oflar katastrofy odbędzie się na 
koszt miasta. 

GDYNIA. (Pat). Roboty nad usuwa- 
niem gruzów odbywają się bez przer- 
wy I trwać będą do czasu wydobycia 
ostatniej osoby. Kierownictwo akcji w 
dalszym ciągu prowadzi komisarjat rzą- 
du I straż pożarna. Do ostatniej chwili, 
na do godziny 21-ej, wydobyto 13 

r я ' 
РРЮ:: tego w szpitalu pozostaje 7 

rannych. Przypuszczalnie pod gruzami 
znajduje się Jeszcze 5 osób. Sprawę po- 
wodów katastrofy badają 
ciągu władze sądowe z sędzią śledczym 
do spraw ai wagi Raradawi: 
czem na czele. Trzy osoby klerownic- 
twa gazowni zostały aresztowane. 

Mieszkańcy zdemolowanych ubika- 
cy] umieszczeni zostali w wolnych po- 
mieszczeniach innego bloku zabudo- 
wań, a częściowo w barakach Polskie- 
go Czerwonego Krzyża. 

WARSZAWA. (Pat). W związku z 
katastrofą wybuchu gazu  Świetlnego 
w Gdyni, w błoku domów  mieszkal- 
nych, należących do Zakładu Ubez- 
pieczeń Pracowników Umysłowych, p. 
minister pracy i opieki społecznej za- 
rządził wysłanie specjalnej komisji mi- 
nisterjalnej w osobach dyrektora ubezp. 
społ. Ministerstwa Pracy i Opieki Spo- 
łecznej inż. Dreckiego, delegata M-stwa 
Rob. Publ., dyrektora Stowarzyszenia 
Budowlanego Zakładu Ubezp. Społ. 
inż. Ponikiewskiego oraz rzeczoznaw- 
cy. Komisja udała się na miejsce ka- 
tastrofy w piątek rano samolotem. 

GDYNIA, PAT. Z powodu krążących nie= 
pokojących wiadomości co do możliwości 
dalszych wybuchów garu w mieście, komi- 
sarz rządu powiadomił, że na jego rozporzą” 
dzenie główne przewody gazowe zostały na- 
tychmiast po katastrofie zamknięte. Wobec 

w dalszym 

WiLEJKA POWIATOWA —- ui. Mickiew: 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkolneX. 
STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 13. 

— M, Lewin—bBiuro Gazetowe, ul, $ Maja 8. 

a 21, F. juczewska, 

Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 

      

RAR AK OBA ZATOK RRC OZZIE ZD TVT S ARKO ROAR CICIEL O 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane miimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W ntemerach 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 zinieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 2%) gr. 

ESO NT T TOLO ZOK PZPR KA TOO EKSTRA 

Silva rerum 
Nigdy nie dość mówienia na temat 

okrucieństwa ludzi w stosunku do zwie 
rząt. 

Nowy Dziennik (Nr. 265), mówiąc 
na ten temat podkreśla, iż zwierzęta 
odczuwają ból i cierpienia w stopniu 
bardzo znacznym: 

Nie możemy surowo Skarcić dziecka za 
zrywanie kwiatów, jak za męczenie kota. A 
przecież im więcej uczymy się rozumieć 
zwierzęta od tych, którzy są obdarzeni ge- 
njuszem odczuwania psychiki zwierzęcej, tem 
więcej widzimy w nim możliwości intelektu- 
alnych i jesteśmy wprost zaskoczeni zupeł- | 
nie nieoczekiwaną zdolnością odczuwania 
cierpienia nawet u zwierząt o bardzo niskim 
stopniu rozwoju. 

Stąd wypływa całkiem uzasadniony 
wniosek: 

Czem większe są krzywdy, których zwie 
rzęta doznają od człowieka, co zresztą dzie- 

je się nie tyle przez świadomą chęć czynie- 
nia zła, ile raczej przez obojętność i bez- 
myślność, tem większą jest zasługa bezbron 
nych ofiar, które w ten sposób spełniają 
szczytne i trudne zadanie wychowania czło 
wieka. Jeśli okrucieństwo dla zwierzat znik- 
nie z ziemi, zniknie ono także we wzajem- 
nych stosunkach ludzi między sobą. 

Czy się uszlachetnimy w stopniu 
wykluczającym pastwienie się nad bied 
nemi zwierzętami i kiedy to nastąpi — 
jest ta wiełkie pytanie, Narazie potrafi- 
my nietylko dręczyć zwierzęta, ale i z 
własnych dzieci robić tresowane zwie- 
rzątka. Znane są wypadki pastwienia 
się rodziców nad własnemi dziećmi, 
ale napewno nie było jeszcze ta- 
kiego wypadku, który stanie się 
wkrótce przedmiotem rozprawy sądo- 
wej w Ciechanowie. 

Polonia (Nr. 273) pisze o tem: 
‚ № ławie oskarżonych zasiądzie niejaka 

Ujazdowiczowa, matka 6-letniego  Tadzia, 
oskarżona przez Urząd Prokuratorski o na 
mawianie swego syna do wygłaszania prze- 
mówień agitacyjnych. Tadzio  Ujazdowicz 
miał na jednem z zebrań wygłosić przemó- 

wienie o treści podburzającej. Wypadek ten 
jest bodaj pierwszy w praktyce sadownictwa 
polskiego. 

Niezawodnie: wypadek bardzo rzadki. 
Jeżeli mówić a rzadkich sprawach 

sądowych, nie można pominąć tej, któ- 
ra poruszyła Warszawę. 

Echo Polskie (Nr. 239) informuje 
nas o tem: 

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatry- 
wał sprawę, która ze względu na osoby w 
niej występujące, wzbudziła dużą sensację. 

Firma Bogusław Herse wystąpiła z po - 
wództwem przeciwko „Miss Polonji“ z roku 
1930 p. Zofji Batyckiej. 

W skardze swej Bogusław Herse poda- 
je, że p. Batycka po wybraniu miss Polonją 
naj r. 1930, zakupiła w firmie Bogusław Her- 
se, suknię, płaszcz i torebkę na łączną su- 
mę 1600 zł. Pieniędzy tych do dnia dzisiej 
szego nie uiściła. 

Sąd, jak to się mówi ściśle facho- 
wo: „zadecydował powództwo firmy 
Herse zabezpieczyć na rzeczach p. Ba- 
tyckiej“. 

Takie są ciernie sławy!... I taki jest 
smutny los najpiękniejszej z niewiast!. 

Niewiasty wogóle mają szczęście 
do przygód. Podczas kobiecego raidu 
zginęły nagle lotniczki, kierujące się z 
Grodna do Warszawye.. Posłuchajmy 
co mówi o tem Dzień Polski (Nr. 274). 

Lotniczki p. Sikorzanka z p. Lierówną na 
samołocie PZL 5 „Śląsk i p. Olszewska z 
p. Wardówna, na samolocie PZL 5 „Powsta- 
niec* wobec fatalnych warunków  atmosie- tego żadne niebezpieczeństwo nowych - Ё = 

buchów nie grozi, ' przyczem Komikas S rycznych, a przedewszystkiem gęstej mgły, 
stwierdza, że wszystkie dotychczas krążące Uniemożliwiającej orjentację w terenie, lądo- 
wersje są nieaktualne do chwili zbadania wały przymusowo w okolicach Małkini, nie- 
przez sąd i fachowych rzeczoznawców rzeczy- spełna 100 klm, od Warszawy. Wkrótce po 
wistych przyczyn katastrofy, 

  

Masowy sąd Polaków na Łotwie 
ZA ŚPIEWY w KOŚCIELE PO POLSKU 

DYNEBURG, (PAT). W dniu 9 
października o godz. 7-ej rano 
rozpoczął się masowy sąd Pola- 
ków za śpiewy w kościele po 
polsku. 

W sądzie pokoju w Grzywie 
zasiadło na ławie oskarżonych 
15 osób Polaków. 

Powodem wytoczenia sprawy 
było, że oskarżeni w dniu 31 maja 
śpiewali po polsku podczas na- 
bożeństwa w kościele w Elerni, 
gdzie jest zwyczaj, że ostatnia 
niedziela każdego miesiąca prze- 
znaczona była na nabożeństwo 
w języku łotewskim. Jednakże 
w owym dniu 31 maja jako w 
dniu ostatniego nabożeństwa ma- 
jowego, zjechali licznie okolicz- 
ni Polacy, stwarzając przeważa- 
jącą większość w kościele w sto- 
sunku do parafjan Łotyszy. 

sawiadkowie ze strony oskar- 
żającej sami stwierdzają na roz- 
prawie, że było ich zaledwie po- 
nad 20, a Polaków był pełen 
kościół. Nie zważając jednak na 
ten stosunek, oskarżyli Polaków 

o przeskadzanie | sprawa zosta- 
ła skierowana do sądu. 

Ks. Skokowski, proboszcz pa- 
rafji elerniańskiej, starał się do- 
prowadzić do zgody I ułagodzić 
oskarżycieli, lecz ci, podżegani 
przez szowinistów  iłłuksztań- 
skich i ich przywódcę ks. Weit- 
mego, oparii się przy swojem 
postanowieniu. 

Do godz. 11 w nocy rozprawa 
nie dobiegła jeszcze końca. Wy- 
rok spodziewany jest około 2-е] 
w nocy. 

POS. ARCISZEWSKI WYJECHAŁ 
DO WARSZAWY 

RYGA, (PAT). Pociągiem wieczor- 

mym wyjeżdża do Warszawy p. poseł 

Arciszewski w celu złożenia w Mini. 

stzrstwie Spraw Zagranicznych spra- 

wozdania o przebiegu rozmów, które 

prowadził z premjerem Ulmanisem w 

związku z ostatniemi wypadkami na 

Łotwie. 

wylądowaniu lotniczki, kierując się im tylko 
wiedomemi,. naogół jednak  niezrozumiałemi 
powodami, wysłały telegram do Aeroklubu w 
Krakowie (dlaczego nie do Rzymu?!), za- 
miast do pobliskiej Warszawy. 

Tymczasem Aeroklub warszawski pozo- 
stając w całkowitej niepewności co do lo- 
sów lotniczek, wysłał wczoraj rano aparat w 
celu odszukania zaginionych lotniczek. Apa- 
rat ten iednak po bezskutecznych poszuki- 
wawiach, utrudnionych przez gęstą mgłę, 
zmuszony był powrócić do Warszawy, 

Kraków czy Warszawa — czyż nie 
wszystko jedno? Ach, ci mężczyźni bez 

sensu dokuczają biednym niewiastom!.. 
: Lector. 

Sprostowanie. W poprzedniej rubryce 
Silva rerum Słowo Nr. 231, została zniekształ 
cona nazwa czasopisma, w którem ukazał 
się artykuł x. kanonika Adama Abramowicza. 
Nelaży czytać Jutrzenka Białostocka, 

Zniżka kursu dolara 
WARSZAWA, 9-X, (tel, własny). Na 

dzisiejszym zebraniu glełdy walutowo- | 
dewizowej zapotrzebowanie na dewizy - 
było b. małe przy tendencji nzogół u- 
trzymanej W obrotach prywatnych do- 
konano kliku drobnych tranzakcyj mar- 
kami niemieckiemi po kursie 205 do 207. 

Zapotrzebowania na banknoty do- ° 
larowe nie było, natomiast wzmogło 
się sllne zaoflarowanie. Jedynie banki 
prywatne obracały dolarem gołówko- 
wem po kursie 8,87—8,88. Kasy Banku 
Polskiego płaciły za dolara 8,84—8,85. 
W obrotach prywatnych kurs dolara 
spadt do 8,75 pod wpływem alarmują- 
sa wiadomości o zmianie pokrycia 
złota dla dolara. ;
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Uniwersytet Stefana Batoreg 
Dziš rozpoczyna się nowy rok aka- 

demicki. Na uroczystej inauguracji Rek 

tor Magnificus złoży sprawozdanie z 

działalności za ubiegły rok i, nie wy- 

puszczając ze swoich rąk berła, otwo- 

rzy nowy rok akademicki własnym wy- 

kładem. 

* J. M. Rektor Al. Januszkiewicz jest 

ósmym zkolei rektorem odrodzonej 

Wszechnicy Batorowej. 

Pierwszym rektorem, oraz jednym 

z głównych organizatorów Uniwersy- 

tetu był profesor Michał: Siedlecki 

(1910/20 — 1920/21), następnie ber- 

ło rektorskie trzymali profesorowie: 

Wiktor Staniewicz (1921/22), Alfons 

Parczewski (1922/23 — 1923/24), 

Władysław Dziewulski 1924/25), Ma- 

rjan Zdziechowski (1935/26 i część 

1926/27, w styczniu bowiem r. 1927 

zrzekł się rektorstya), Stanisław Pigoń 

ciaśne ramy pięcioprzymiotnikowej re- 

publiki. 

Wówczas próbowano zawiesić czer- 
wony sztandar ma zamku królewskim 

w Warszawie, debatowano gorąco, Z 

zapałem, czy godzi się, czy wypada 

ozdabiać koroną głowę królewskiego 

ptaka... 

Pogoń... Litwa.... 

niezrozumiałe słowa. 

W. Warszawie wiedziano tylko, że 
Piłsudski na czele wojsk idzie „„do Ro- 

sji“, i že ma zamiar ogłosić się wiel- 

kim księciem litewskim... 

Uniwersytet Wileński powstawał w 

warunkach jak najmniej sprzyjających 

pracy naukowej. 

W r. 1919 były tylko nagie mury, 

pamiętające świetne czasy blasków 

akademji i płomieni Uniwersytetu, mu- 

ry, barbarzyńsko zeszpecone przez Mo- 

Były to wówczas 

  

(część r. 1926/27 i 1927/28), x. Cze- 

sław Falkowski (1928/29 — 1929/30). 

Od roku 1930 najwyższym reprezen- 

tantem i sternikiem Uniwersytetu Ste- 

fana Batorego jest prof. Al. Janusz- 

kiewicz. 

Uniwersytet Stefana Batorego zało- 

żony przez króla Stefana w r. 1578, 

zreorganizowany w r. 1803 i zlikwido- 

wany przez Moskali w r. 1832, został 

wskrzeszony wolą Naczelnego Wodza 

zwycięskich wojsk polskich 28 sierpnia 

1919 r. 
W dniu tym został podpisany przez 

"Wodza dekret, zawierający prócz aktu 

otwarcia, zrąb organizacyjny wskrze- 

szonej Wszechnicy Batorowej. 

W statucie tymczasowym znajduje- 

'my takie określenie celów i zadań Uni- 

wersytetu: 

© Uniwersytet Wileński ma służyć 
nauce i ojczyźnie, Poświęcony pielęg- 

nowaniu i rozszerzaniu wiedzy ludzkiej 

w najszerszym jej zakresie i na najwyż- 

szym szczeblu jej rozwoju, winien stać 

się krynicą wiedzy i umiejętności, Z 

której pełni mogliby czerpać wszyscy. 

Zadaniem jego jest dbać zarówno O 

rozwój umysłowy i moralny młodzieży 

akademickiej, kształcąc ją na ludzi mą- 

drych i prawych obywateli. 

Oto program, przekazany Uniwer- 

sytetowi przez marszałka Piłsudskiego, 

przez wodza naczelnego, który nanowo 

rozpalał ognisko wiedzy w murach, tak 

mu dobrze znanych... 

Gdy w swoim czasie Ziuk Piłsudski 

Siedział w karcerze gimnazjalnym i me- 

dytował nad swym smutnym losem, nie 

mógł nawet marzyć, że po wielu latach 

zjawi się on w gmachu gimnazjalnym 

jako naczelny wódz młodej armji pol- 

skiej i wskrzeszając sławną przeszłość 

prastarej uczelni, wśród szczęku broni 

„i błysku ognia wojny, założy wielki 

warsztat wiedzy i ducha narodowego. 

Uniwersytet Wileński został pomy- 

ślany nietylko jako jeszcze jedna wyż- 

sza uczelnia w Polsce, miał się stać 

symbolem zwycięskiego ducha polskie- 

“ go, — sztandarem, wzywającym do 

skupiania się w imię dawnych, šwiet- 

nych hasel, w imię wielkiej, nieśmier- 

telnej idei, przekazanej potomnym 

przez świetną dynastję Jagiellonów i 

ich spadkobiercę — króla Stefana. 

Statut mówi spokojnie, lecz znaczą- 

co: 
| Uniwersytet Wileński nosi nazwę 

Uniwersytetu Stefana Batorego w Wil- 

nie (Stephani Bathorei Universitas Vil- 

nensis). Ma prawo używać pieczęci z 

wyobrażeniem orła z koroną, z herbem 

Pogoni Litewskiej w środku, a wokoło 

z nazwą Uniwersytetu. 
Król Stefan Batory... Orzeł z ko- 

__ roną... Pogoń litewska.... 

| Toe są symbole — głębokie, śmiałe... 
A musimy; pamiętać, że te słowa statu- 

tu uniwersyteckiego były pisane w r. 

1919, czyli wówczas, gdy byliśmy ul- 

tra demokratami, nie mogącymi wcis- 

skali, którzy starannie zacierali wszel- 

kie ślady przeszłości połskiej i którzy 

uznawali jedną „ozdobę'* — czerwony, 

koszarowy kolor... 

Oprócz tych murów była tradycja, 

— no i garstka zapaleńców, wierzą- 

cych wbrew rozsądkowi w jasną przy- 

SZłOŚĆ... 
Jak powstał Uniwersytet Wileński, 

z jakiemi trudnościami borykał się, w 

jaki sposób z olbrzymim wysiłkiem 

szedł naprzód — opowiada rozprawa 
dr. Ryszarda Mienickiego p. t. „Pierw- 

sze dziesięciolecie Uniwersytetu Stefa- 

na Batorego w Wilnie* (Wilno, 1931, 

druk j. Zawadzkiego). 

Czytamy tam m. in. o niezwykle 

ciekawej ekspedycji zagranicznej, któ- 

rą zorganizowali profesorowie wydzia- 

łu matematyczno-przyrodniczego, aby 

skompletować pomoce naukowe. 

„Skutek ekspedycji okazał się wy- 

soce owocny, Delegowani profesorowie 

potrafili uzupełnić bibljoteki zakładów 

przyrodniczych, które przyrodniczych, 

które przy otwarciu r. akad. w dn. li 

października 1921 r. liczyły przeszło 

6500 tomów dzieł najnowszych, o pod- 

stawowem znaczeniu. W ślad za po- 

przednią została przedsięwzięta podob- 

na. wyprawa nad Adrjatyk po materjał 

zoologiczny. Środków na nią dostar- 

czyły wszystkie uniwersytety polskie, 

złożywszy się na znaczny fundusz'*... 

Cóż za wysiłek był wówczas po- 

trzebny; jaka niezłomna wola i zapał, 

aby zrealizować zuchwały, ze względu 

na wojenny czas, plan wskrzeszenia 

Uniwersytetu. 

I co za szczęście, że energja nie 

załamała się nawet wówczas, gdy przez 

słabiutki jeszcze uniwersytet przewali- 

ła nowa burza wojenna r. 1920!... Prze- 

ciwnie: energja się zahartowała, zapał 

wzrósł i, mający na sobie wojskowe 

mundury, profesorowie i studenci z 

rozmachem i entuzjazmem zaczęli za- 

kładać już trwałe fundamenty życia na- 

ukowego i społeczno-akademickiego. 

Potrzebny był olbrzymi wysiłek tak 

ze strony profesorów, którzy nie mieli 

należycie uposażonych warsztatów pra 

cy naukowej, jak i ze strony akademi- 

ków, w przeważającej ilości zmuszo- 

nych do zarobkowania, — i wysiłek ton 

znalazł się! 

Potrzebna była niezwykła ofiarność 
całego społeczeństwa, aby móc zorga- 

nizować zakłady naukowe i laboratorja 

i stworzyć uniwersytecką bibljotekę, — 

i'oto odezwali się liczni, jakże szlachet- 

ofiarodawcy!... 

Długi, wymowny i wzruszający jest 

wykaz ofiarodawców, którym Uniwer- 
sytet Wileński w znacznym stopniu za- 

wdzięcza swój pomyślny rozwój. 

Na czele ofiarodawców stoi Ten, 

którego wola zaważyła na losach na- 

szej uczelni. 

Czytamy we wskazanej bruszurze: 
„Wśród ofiarodawców naszych na 

przedniem miejscu stoi wskrzesiciel i 
nąć królewskiej przeszłości Polski w opiekun Uniwersytetu, Marszałek Józef 

SŁOW oO 

Piłsudski. Już w r. 1922 — 23 prze- 
kazał on przysłaną do jego uznania 

przez Polaków amerykańskich sumę 

5307 dol. 66 c. (a mianowicie: 3000 

na rzecz wydziału lekarskiego, 1000 

dla burs akademickich, resztę na fun- 

dusz domów profesorskich). W r. 1924 

zgodził się na wygłoszenie w Wilnie 

trzech odczytów o powstaniu 1863 r., 

a dochód z nich przeznaczył na bursę 

akademicką. Od r. 1924 zaś począł prze 

syłać regulamie znaczniejsze sumy, w 

szczególności oddawał na rzecz Uni- 

wersytetu swą premję b. Naczelnika 

Państwa. 
Z sum tych Senat Uniwersytetu 

utworzył stały fundusz, którego odsetki 

przeznaczone zostały na coroczne na- 

grody za najlepsze prace asystentów 

USB. Fundusz . ten wynosi obecnie 

55718 zł.*. 
Uniwersytet Wileński jak feniks 

powstał z popiołów; nic też dziwnego, 

że przedewszystkiem poruszył serca 

ludzkie i wytworzył w pierwszym okre- 

sie swego nowego życia niezwykle ser- 

deczną atmosferę, która opromieniała i 

rozentuzjazmowała całe społeczeństwo. 

Dziś Wszechnica Batorowa, posia- 

dająca już dobrze zorganizowane war- 

sztaty pracy i mająca w społeczeństwie 

całe zastępy swych wychowanków, 

wyszła na szeroką drogę. 

Okres organizacyjny już się skoń- 

czył. Trwa praca normalna. 

Coraz wyraźniej brzmi nakaz, za- 

warty w słowach historycznego dekre- 

tu: służyć nauce i ojczyźnie... być kry- 

nicą wiedzy i umiejętności dla wszyst- 

kich... kształcić mł.odzież na ludzi mą- 

drych i prawych obywateli... 

Quod bonum, felix, faustum, fortu- 

natumque sit!... W. Ch. 

  

SZANGHAJ. (Pat). Japoński mi- 
nister pełnomocny odjechał dziś 
do Nankinu w celu złożenia no- 
ty japońskiej. Nota ostrzegać ma 
Chiny iż będą ponosić odpowie- 
dziainość za następstwa, które 
wywołać może niestłumienie ru- 
chu antyjapońskiego. 

Niektórzy tutejsi urzędnicy za- 
graniczni wyrażają opinję, że 
Chińczycy dają dowody zadziwia- 
jącej cierpliwości. Liczą oni w 
dużym stopniu na pomoc Ligi 
Narodów, od czego uzależniona 
jest trwałość obecnego rządu. 
Niemniej jednak w kołach žy- 
wiących sympatję dla Chin wy- 
rażają przekonanie, że japońskie 
władze wojskowe są zdecydo- 

g NOTA JAPOŃSKA DO CHIN 
wane położyć temu kres, zrzu- 
cając potem na Chiny odpowie- 
dzialnošč za ewentualne wypo- 
wiedzenie wojny. 

SZANGHAJ. (Pat). Agencja Ha- 
vasa dowiaduje się, Iž Japończy- 
cy wysłail na teren koncesji 
międzynarodowej oddziały woj- 
skowe dia ochrony obywateli ja- 
pońskich w Hanoa. Kolonja ja- 
pońska w Yunnan-Fu ewakuowa- 
na została specjalnym pociągiem 
do Tonkinu. 

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE 
RADY LIGI NARODÓW 
GENEWA. (Pat), Na prośbę Chin 

Rada Ligi Narodów postanowiła 
zebrać się dnia 13 b. m. 

  

Miklas prezydentem Austrji 
WIEDEN, (PAT). Zgromadzenie 

Narodowe wybrało ponownie prezy- 
dentem republiki Miklasa, 109 głosa- 
mi na ogólną ilość 203 głosujących. 

Na kandydata socjal-demokratycznego 
Bennera padły 93 głosy. Helmatblok 
nie brał udziału w posiedzeniu Zgro- 
madzenia Narodowego, 

Nowa instytucja Kredytowa 
dla walki z kryzysem w Ameryce 

NOWY YORK. (Pat). -Projekt za- 
łożenia banku z półmiljardowym fun- 
duszem poparty został z entuzjazmem 
przez całą Wall Street, Gubernator 
nowojorskiego Federal Reserwe Bank 
Harrison zwołał komitet dla opraco- 
wania zakresu działania nowej insty- 
tucji. Clearing house'y zadeklarowały 
150 miljonów dolarów. Założenie te- 
go banku upłynni zamrożone aktywa 
wszystkich mniejszych banków oraz 
ochroni je przed ruinami. 

W dalszym planie leży rozszerze- 
nie kompetencji dyskontowej Federal 

Reserwe Banków, co jednak nastąpi 
dopiero po zwołaniu kongresu. Ana- 
logiczny plan opracowany jest dla Fe- 
deral Farm Board, przyczem istnieje 
propozycja natychmiastowego rozsze- 
rzenia kredytu jego o dalsze 60 miljo- 
nów dolarów. 

Giełda akcyjna zareagowała zwyż- 
ką. Obligacyjna krajowa niezdecydo- 
wana, zagraniczna cokolwiek lepsza. 
Polskie obligacje w obrotach prywat- 
nych mają duży popyt, stąd pozycja 
ich na oficjalnej giełdzie wybitnie 
lepszą. ё 

Sąd nad urzędnikami sowieckimi 
MOSKWA. PAT. -— W mmiejscowo- zarzucał podsądnym dezorganizowanie 

ści Stalino na Ukrainie Sowieckiej od- systemu 
był się sąd nad grupą urzędników miej 

oskarżenia kilkunastu innych na ciężkie więzienie scowej kooperatywy. Akt 

aprowizacyjnego. trzech 0- 
skarżonych skazano na karę Śmierci, 

do 10 lat. włącznie. 

  

„Królewska środa” 
Była tak tłumną, że mierzyć się z 

nią może tylko ta, która święciła otwar 
ciem Celi Konrada, albo jeszcze Mic- 
kiewiczowska w siedemdziesięciolecie 
Wieszcza. Była hołdem, złożonym Kró- 
lewskim Grobom przez Związek Lite- 
ratów Wileńskich, jego przyjaciół i go- 
ści. 

Nie sama ciekawość usłyszenia: jak 
to było z ten odkryciem w Katedrze 
zgromadziła tak licznie intelektualny i 
artystyczny świat Wilna. Prawie każ- 
dy z nas tam obecnych, wiedział już: 
mniej więcej z prywatnych rozmów o 
przebiegu poszukiwań. Nastrój, który 
zapanował w ostatnią Środę w Bazy- 
ljańskich murach był nastrojem wskrze 
szonej przeszłości. 

Powiała ku mnie ze słów kolegi 
Charkiewicza i profesora Kłosa i ucie- 
leśniła się dziwnie żywa, jakkolwiek 
wstała z grobowego lochu z trumien i 
kości Umarłych . Cienki, złoty łańcu- 
szek z szyi Królowej Elżbiety złączył 
odrodzone Wilno z jego dawną rene- 
sansową chwałą ponad ciemnemi lata- 
mi mąk i upokorzeń. 

Pierwszy raz dotknęliśmy tej chwa 
ły, zobaczyliśmy jej widomy ślad: zło- 
te korony królewskie, które tu, przed 
laty, świeciły naprawdę na czołach mo- 
narchów Polski, nie te same, ale ta- 

kie same, Nie w takiej, jaką jest dzi- 
siaj, ale w tej samej Katedrze Wi- 
leńskiej klękała, wątlutka i blada, uko- 
ronowana dziewczynka Elżbieta Habs- 
burżanka. Tutaj, w ławce swojej znaj- 
dywała bolesne paszkwile, podrzucane 
niewidzialną ręką, za sprawą  Świekry 
Bony.... Paszkwile, obliczone na to, by 
systematycznemi wstrząsami nerwiowe- 
mi, zabiły maleńką królową, bezbronną 
i znękaną przez ból serdeczny miłosne- 
"o zawodu i tajemniczą „Wielką choro- 
bę“. 

Przychodziła tutaj Barbara, by 
gdzieś, w ustronnej kaplicy, wypłakać 
swoje zwątpienia i lęk przed nieznaną 
dolą, pozornie tak wspaniałą, 
kryjącą cierni pod purpurą i złotogło- 
wiem, 

Modlić się musiał o niejedno dobre 
natchnienie król Aleksander Jagielloń- 
czyk, którego sylwetę, zatartą i zapom- 
nianą, zgaszoną doszczętnie przez obu 
Zygmuntów odsłonił nam kolega Char- 
kiewicz, tyle, ile się w jednem przemó- 
wieniu dało. 1 

Ogół publiczności interesujący się 
historją i czytającej to i owo z jej dzie- 
dziny, najmniej wie a królu Aleksan- 
drze. Ą jednak należy się, by przynaj- 
mniej Wilno coś więcej o nim wiedzia- 
ło. Za jego czasów było stolicą. Król 
Aleksander rezydował przeważnie w 
Wilnie z oczami zwróconemi na Ruś i 
Tatarszczyznę. Ze wschodu wziął sobie 
żonę, a carówna Helena, z moskiew- 

skiego teremu wydobyta, jakże dziko 
musiała czuć się na krakowskim, rene- 
sansowym dworze! Musiała rękami i 
nogami trzymać się Wilna , gdzie ro- 
dzinny wchód czuła na każdym kroku, 

a tyle 59, 

gdzie miała świątynię swojej wiary i 
bliżej do swojej ojczyzny. 

Jak to było, kiedy ulicami Wilna 
przeciągał jej bizantyjski orszak z Dol- 
nego Zamku do cerkwi śpieszący? Kró- 
lowa polska, o której nic się nie wie, 
pozatem, że nie chciała porzucić pra- 
wosławia, a miała być, zapewne, na- 
rzędziem nawrócenia „Wsieja Rusi“. 
(Gdy mówię: „nic się nie wie”, nam 
na myśli inteligentnych  dyletantów, 
nie fachowych historyków, broń Boże!) 

Profesor Kłos poprowadził nas 
przez podziemia Katedry. Pokazał nam 
świat Umarłych. Przesunęły się na ekra 
nie sklepione lochy i loszki, pokręcone 
dziwacznie podziemne, wąziutkie kory- 
*arze, Widzieliśmy miejsca wiecznego 
spoczynku biskupów wileńskich, trum- 
ny zbutwiałe, zniszczone przez powo- 
dzie, poprzekrzywiane, poprzechylane, 
jak po sabacie czarownic. Woda przy- 
chodziła tu na wiosnę o wiele częściej, 
niż się to żywym, chodzącym na górze, 
zdawało. Podmywała fundamenty, bu- 
jała trumny na czarnych, podziemnych 
falach, przerzucała czaszki i piszczele, 
nie dawała Umarłym spokoju. — Nie 
uszanowała i królewskiego lochu. Nie- 
ustępliwie pracowała, aż trumny kró- 
lewskie rozmyła na drobne cząsteczki, 
pozostawiła kości na nagiej ziemi, na 
błocie. 

Czaszka króla Aleksandra leży teraz 
u stóp żywych, co wchodzą do otwar- 
tego grobu. Jest zielona głęboką, czar- 
ną zielonością, ale dźwiga do dziś dnia 
koronę, dziwacznie zbielałą od pleśni. 
Trumna królowej Barbary, dla niefa- 
chowego oka, to coś bez nazwy i kształ 
tu, ale pokrywa ją strzęp złotogłowia 
i świeci na niej srebrna tabliczka z 
twardym i oschłym napisem łacińskim: 
— Barbara, druga żona Zygmunta Au- 
gusta'. Etykieta nie ustąpiła ze swych 
praw, nawet tu, w grobowym lochu. 

Elżbieta Rakuszanka, która przez ciąg 
swojego króciutkiego życia małżeńskie- 

napróżno i nieśmiało czekała na mi- 
łość królewskiego małżonka, cierpiała 
ogromnie, choć cichuteńka i miłości tej 
nie doczekała nigdy — ma po śmierci 

tytuł „naukochańszej żony Zygmunta 
Augusta“. A może jest w tem jakaś 
sprawiedliwość pośmiertna dla biednej 
dziewczynki, która z całą radością po- 

szła naprzeciw pięknego kuzyna, zna- 
nego jej tylko z portretu, i została 
odepchnięta nie z własnej winy, bo by- 
ła ładna i pełna wdzięku, ale dlatego, 
że wszechwładna matka powiedziała o 
niej złe słowo. Zygmunt August musiał 
czuć wyrzuty sumienia... może chciał 
wynagrodzić po śmierci, za to, czego 
nie dał za życia, dać nie chciał, czy nie 
umiał. Mądrzy historycy powiadają, że 
i królowa Bona miała swoją rację, że 
polityka ciągłego wiązania się z Austrją 
nie była ani mądrą, ani wskazaną, że 
słuszniejszem byłoby wówczas małżeń- 
stwo z którąś księżniczką francuską.. 
Niemniej biały kwiatek Habsburski, tak 
niewinnie w Polsce zadręczony, wzbu- 
dza rozrzewnienie i żałość, jak każdy 

kwiatek, co trafi pod ciężkie koła wo- 
zu historji. Barbarze usiłowano  ode- 
brać po śmierci to, co miała niezaprze- 
czenie za życia; miłość ukochanego tak 
wielką, że przełamała wszystkie zapo- 
ry i wprowadziła ją, aż na tron, jak w 
bajce, wbrew wszystkim względom i 
sądom. Zygmunt August dla Barbary 
potargał ostatecznie więzy, łączące go 
z matkią, przez całe życie tak bardzo 
kochaną i kochającą. Dla niej przeciw- 
stawił sobie całe ówczesne spoteczeń- 
stwo polskie, przeszedł do porządku 
dziennego nad względami natury pań- 
stwowej, zdjął koronę i oddawał ją na- 
rodowi, aż tem zmusił opornych do zgo 
dy. Dlaczego więc nie położył na trum- 
nę Barbarze słów, rytych na srebrnej 
tabliczce, świadczących o miłości? Mo- 
że był zanadto zbolały, by móc o każ- 
dym szczególe pamiętać? Wiózł ją tu, 
do Wilna, z dalekiego Krakowa, ogrom 
ne szmaty drogi, szedł piesza za wo- 
zem żałobnym, życie mu zbrzydło i le- 
żało przed nim czarną płachtą kirową, 
a dworzanie skorzystali z królewskiej 
niemocy, by dokuczyć znienawidzonej 
Radziwiłłównie. 

Zwolna, szczątek po szczątku, wy- 
chodzi z podziemi katedralnych minio- 
na Przeszłość i kształtuje się w widomy 
obraz; duch zmaterjalizawany, co gę- 
stą mgłą wyłania'się z tamtego świata 
i przybiera kształt, jaki nosił za życia. 

Wilno, druga stolica Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, bę- 
dzie miało teraz swój Wawel maleńki, 
któremu patronuje i błogosławi święty 
Kazimierz Jagiellończyk. Wilno, rodzin 
ne miasto Jagiellonów, miasto, do któ- 
rego oni wszyscy uciekali, gdy chcieli 
odpocząć, poczuć się naprawdę u Sie- 
bie, uniezależnić się na chwilę od dwor 
skich intryg, ataków możnowładztwa i 
szlachty, lub schować swoją miłość, 
Wilno dało ostatni przytułek najpięk- 
niejszym, najromantyczniejszym  truni- 
nom dynastji Jagiellońskiej; Ma ich 

świętość, czystą i chłopięcą, strzelisty 
akt gorącej pobożności królewskiego 
młodzianka, nie dotkniętej żadną zma- 

zą świata. Ma ich miłość, zwykłą, ludz- 
ką miłość na tronie, tak rzadką pod 
brzemieniem korony, nierozsądną poli- 
tycznie, nieodpartą, zwycięską i zwy- 
ciężoną. I ma prochy króla zapoznane- 
go, začmionego i skrzywdzonego, umar 
łego w pół drogi na plac boju z Tatary, 
umierającego z uśmiechem na zdrętwia 
łych ustach, pocieszonego w ostatniej 
swojej godzinie wieścią a zwycięstwie. 

A kto wie, czy Pani Historja, która 
tak rozmaitemi i coraz to nowemi dro- 
gami chodzi, nie postanowi jeszcze kie- 
dy, że nasz wileński Aleksander Jagiel- 

lończyk jest królem równie wielkim i 
ważnym, jak, szczęśliwsi od niego, 

młodszy brat i synawiec, obaj, Zygmun 
ci, którzy, podobno, niezupełnie słusz- 

nie zagarnęli sobie całkowitą sławę za 

nasz wiek złoty, Zygmuntowski! 

Wanda Dobaczewska 

W ROCZNICĘ 
wyzwolenia Wilna 
Wczoraj z racji rocznicy wkrocze- 

nia do Wilna wojsk generała Żełigow- 
skiego miasto było udekorowane fla- 
gami narodowemi. Rano o godzinie 9 w 

  

kaplicy M. B. Ostrobramskiej zostało 
odprawione uroczyste nabożeństwo, na 
którem byli obecni przedstawiciele 
władz z gen. Żeligowskim na czele o- 
raz delegacje obrońców Wilna. Po na- 
bożeństwie obecni udali się na cmen- 
tarz Rossa, gdzie złożono wieńce na 
grobach poległych w wałkach o Wilno. 
Pierwszy złożył wieniec gen. Żeligow- 
ski. 

9 PAŹDZIERNIKA ZA KORDONEM 
Z pogranicza donoszą, że w piątek na wszyst 
kich gmachach rządowych w Kownie pówie- 
wały na znak żałoby czarne chorągwie. Rów 
nież .na strażnicach litewskich wzdłuż całej 
granicy wywieszone były chorągwie żałob- 
ne, zaś załogi tych strażnic na widok prze- 
chodzących patroli KOP-u wznosiły różne 
krzyki, Co zaś tyczy Litwinów wiłeńskich, to 
> urządzili nabożeństwo w kośc. św. Miko- 
aja. 

W _WIRZE STOLICY 
CZY MOŻNA WYGRAĆ NA 

WYŚCIGACH? 

Bookmacherów nie wpuszcza się teraz na 

teren wyścigów; nie przejmują się tem f urzę 

dują po kawiarniach — w tych pobliskich, 

gdzie zdyszany goniec przybiega z wieścią, 

że 'wygrał Exelsior o nogę przed Putyiarą, 
albo i w odległych aż na placu Teatralnym 

jest przecie te!efon.. 

Dia graczy czysty zysk. Nie płacą dregich 

wejściówek, dają pieniądze i dokładne wska 

zówki na kogo grają bookmacherom, czeka- 

ja cierpliwie przed kawiarnią na sygnał: kto 

wygrał, Bo u booków gra najniższy plebs, 

ci co nie mogą sobie pozwolić na bilet 

10-złotowy w totku, a booki wszystko przyj- * 

muje — złotówkę, 50 groszy. 

Przecie na wyścigach nie sposób wy- 

grać, to czyste nabieranie... 
— Eee, proszę pana, opowiadał mi try 

zjer Zygmunt, a ja tak myślałem do czasu; 

goliłem stale pewnego grubego, dobrze wy- 

glądającego pana — bardzo był ze mnie za- 

dowolony i raz, gdy się litowałem, że tylu 

głupich zgrywa się na koniach, rzekł mi: 

— Ош ше są głupi, że grają, tylko głu 

pio stawiają, 

— Więc szanowny pan myśli, że można 

wygrać? 

— Panie Zygmunt, jutro niedzieła; w 

Il-im biegu Aurora wygra w cuglach, w 
IV-ym Ben Ali będzie pierwszy, w Vi-stym 

Gloria Victis; a w Vll.ym Mahatma Ghan- 

dhi. Weź pam ile masz forsy, idź i stawiaj 
wszystko, wygrasz grubo. ТуЖо pamiętaj 

pan, że więcej nigdy ci nic nie powiem, to 

jedyny raz. 

Poszedłem na te wyścigi, pierwszy raz w 

życiu, Niedowierzałem wcale, wziąłem wszyst 

kiego 20 zł. Skończył się l-szy bieg, nie po 

stawiłem na Aurorę —: zobaczę, myślę, czy 

nie kłamał. No : wygrała Aurora, ale tak 

maciupenieczko, że ledwo, łedwe. 

Wypadek — pomyślałem, jednak żal, bo 
płacili 33 zł. Na Ben Ali też nie postawi 
tem — udało mu się zgadnąć raz, zobaczymy 
co teraz, Ben Ali wygrał o długość — wy- 

płata: 25, Ho, ho, — myślę — to mój gość 

naprawdę wie;,lecę do kasy proszę © bilet na 

Gloria iVietis; usłyszeli to stojący obok pa- 

nowie — uśmieli się do łez, „warjat, gra 

na Glorię*. Tak się przelękłem, że nie wzią 

łem biletu, cóż to będę taki głupi! Panie, 
G'oria Victis wygrał i płacili 189 — omał 

szłag mnie nie traf, Przed Vil-ym biegiem 

tom już nie zwlekał — wykupiłem dwa bi- 
lety na Mahatmę i patrzę. Co pan powie? Ta 

cholera Ghadhi ostatni, 

— A widzi pan! ы 

— (Co widzę. Trzy konie trafne, jeden 
nie, gdybym był stawiał od początku po 100 
zł., ileżbym forsy zarobił — zwłaszcza gdy- 
bym przed ostatnim biegiem poszedł do do- 
mu. Tom się potem tak naprzykrzał temu 

grubemu panu: „wskaż mi pan konie, kto. 

jutro wygra”, żę aż się zeżlił j przestał się 
u mnie golić. 

— I nie widuje go pan już nigdy? 
— Nie, dowiedziałem się, że te był 'wła 

ściciel baru Express, splajtował biedak, ban- 
krut — zastrzelił się ze zmartwienia. Szko- 

da! Z nimby się zrobiło na wyścigach ma- 
jatek... Karol. 

  

  

KTO WYGRAŁ? 
WARSZAWA. PAT. — W 25-ym 

dniu ciągnienia 5 klasy 23 Polskiej Pań 
stwowej Loterji Klasowej główniejsze 
wygrane padły na numery następujące: 

po 5 tysięcy zł. 4,351, 157,237, 180,494, 
po 3 tysiące — 8,353, 182,655. 

« 
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BEZROBOCIE I BEZROBOTN 
Rząd organizuje pomoc &а bezro- 

ibotnych wzywając ie Inoczcśmie spole- 
czeństwo da organizacji ratowniczej. 

P. premjer w swej mowie podczas 
otwarcia sesji sejmowej skonstatował, 
że procentowo berrobacie u nas odpo- 
wiada bezrobociu w Niemiczech, Anglji 
i Stanach Zjednoczonych A. P., jednak 
w cyfrach absolutnych jest eno znacz- 
nie mniejsze, gdyż sięga obecnie oko- 
ło 350000, a spodziewane jest zimą 
bezrobocie około 500000 robotników. 
Obowiązkiem zarówno rządu, jak i spo 
łeczeństwa, jest przyjście im z pemo- 
cą. 

W latach uprzednich mieliśmy bez 
robotnych w tej samej mniej więcej 
iłości, a pomoc udzielana wykazywała 
cyfry b. poważne. 

Pomoc ta, szczodrą udzielana ręką, 
bez należytej kontroli, bez zbadania 
istotnego braku środków do życią jak 
i rzeczywistego braku pracy, doprowa 
dziła do szeroko rozgałęzionege pro- 
cederu uprawiania zawodowo bezro- 
bocia. : 

Bylišmy šwiadkami, jak „setki robot- 
ników rolnych rzucało służbę i szło do 
miast zapisywać się na bezrobotnych, 
aby żyć wesoło, bez pracy rezerwo- 
wanej dla głupich, 

Inna kategorja robotników miej- 
skich, t. zw. sezonowi, jako to: mula- 
rze, cieśle, ceglarze i t. p. po skończe 
niu robót opłacanych daleko drożej, 
niż przed wojną i za czas 8 godzin, z 
pominięciem zupełnem robót akordo- 
wych, natychmiast zapisywali się do 
bezrobotnych, pobierając zasiłki, choć 
dawniej zarobione latem pieniądze star 
czyły na utrzymanie rodziny do wiosen 
nego wznowienia robót. 

Dalsza kategorja bezrobotnych i to 
najgroźniejsza —- to strajkujący. 

Widzieliśmy setki przykładów, gdy 
stawały fabryki na skutek ogłoszonega 
strajku z powodu „,zatargu*, wywoła- 
nego przez kierowników Związków Za 
wodowych badź z rzekomych przyczyn 
ekonomicznych, jak żądania ciągłego 
podnoszenia płac, lub żądania usunię- 
cia inżyniera czy majstra, albo zmusze 
nia przedsiębiorstwa do przyjęcia wy- 
dalonego robotnika, bądź z przyczyn 
natury czysto politycznej, maskowa -- 
nych: ekonomicznemi postulatami. 

Komitety strajkowe (instytut, uzna- 
ny przez prawo!) inaczej komitety za- 
rządzające bezrobocie przymusowe, po 
ogłoszeniu strajku zwracały się do rzą 
du o asygnowanie sum dla pomocy 
bezrobotnym z własnej woli i takowe 
fundusze na podtrzymanie strajku by- 
ły udzielane. Widzieliśmy w Łodzi pod 
czas strajków, jak socjalistyczna rada 
miejska i Magistrat asygnowały duże 
sumy na ten sam cel, przyczem wypo- 
wiadano pełne liryki mowy o żonach i 
dzieciach, głodujących, nieszczęśliwych 
ofiarach strajku, przez tychże socjali- 
stów zarządzonego. 

Widzimy w Anglji ciekawy objaw: 
strajkuje właściwie, a oficjalnie jest 
pozbawionych pracy parę miljonów 
górników, gdyż nie chcą się zgodzić 
na obniżenie płac. Chcą zachować 
swój standard of life, t. j. poziom ży- 
ciowy, choć warunki sprzedaży węgla 
nie pozwalają na deficytowość jego 
wydobycia. Ale górników to nic a nic 
nie obchodzi, a w każdym razie nie 
wzrusza p. Coocka, ich przedstawiciela 
i leadera. 

Z pogodnem sercem nic nie robią 
„dla zasady“, a socjalistyczny rząd 
Mac Donalda po wyczerpaniu fundu- 
szu bezrobocia, wydał w ciągu roku 
dodatkowo 90 miljonów funtów sterlin 
gów t. j. 3,820,000,000 zł. 

Wreszcie p.p. Mac Donald i Snow- 
den spostrzegli się, że kraj bankrutuje 
i zaproponowali zmniejszenie świad- 
czeń, za co Labour Party odpowiedzia- 
ła wyrzuceniem ich z partji, jako zdraj 
ców sprawy robotniczej. 

A funt sterling — ten granitowy 
zda się pieniądz, zleciał o 25 proc. z 
dotychczasowej wysokości. 

Pomimo to robotnicy i ich socjali- 
styczni menerzy w dalszym ciągu nie 

chcą ze swych żądań ustąpić, dowo- 
dząc, że trzeba brać z banków pienią- 
dze, należące do klas posiadających, 

"nakładać na burżujów zwiększone po- 
datki, ale ani myślą pracować. 

Że dola nieszczęśliwych „pozba- 
nie obchodzi, a wkażdym razie nie 
jest znów tak ciężka, dowodzi skanda- 
liczne wprost odkrycie: bezrobotni, 0- 
trzymujący sute zasiłki, wyjeżdżali z 
Anglji na kontynent, gdzie życie tań- 
sze i tam prowadzili beztroskie byto- 
wanie rentjerów na koszt skarbu an- 
gielskiego, t. j. warstw pracujących i 
płacących podatki. 

Jeżeli ogół dowiedział się dopiero 
teraz o tym skandalu, — to jednak so- 
cjalistyczna partja i jej menerzy by- 
Ji o tem poinformowani i ... milczeli. 

Zaiste pięknie to świadczy o soli- 
darności partyjnej! : 

Uprawnienie partji socjalistycznej, 
którą można uważać, jako syntezę 
związków zawodowych, daje w wyni- 
ku objaw przymusu i terroru. 

ie ulega wątpliwości, że wśród 
robotników ogromna ich część chce 
pracowąć, gotowa jest do ustępstw. ro 
zumiejąc w zupełności wymogi produk 
cji i zbytu. Niestety, muszą się podda- 
wać Przymusowi, nakładanemu na 
nich przez najmniej skorych do pracy, 

ale rezolutnych krzykaczy, którzy we 
wszystkich związkach rej wodzą. 

Ci naczelni, sztandarowi ludzie pra- 
cują dla socjalizmu, a ta praca wyma- 
ga właśnie dezorganizacji pracy. 

Jesteśmy zdania, że drożyzna pra- 
cy, ograniczenie jej godzin trwania o- 
raz wszelkie dodatkowe świadczenia 
t. zw. socjalne są przyczyną świato- 
wego kryzysu. 

Zaczęto wytwarzać zbyt drogo — 
zaczęto mniej kupować, wobec tego za 
wiele zebrało się towaru, który musiał 
tanieć, by znaleźć nabywcę. Robotnik 
nie chciał się dostosować do zniżki 
cen, — przeto przestano produkować, 
a więc musiało się wytworzyć bezro- 
bocie. 

Gdy miljony znalazły się bez zarob 
ków, a przy zmniejszonej wymianie i 
produkcji zbiedniały warstwy kamie- 
niczników, zaczęła się rzeczywista klę- 
ska. Trzeba ratować tych, którym głód 
jgrozi. 

Fundusz bezrobocia w tych warun- 
kach automatycznie się zmniejsza, a 
w miarę biednienia płatników, coraz 
większe kwoty należy czerpać z budże- 
tu państwa. 

Gdy budżet panstwa coraz się kur 
czy w miarę postępu bezrobocia, wzy- 
wa się społeczeństwo do niesienia pa- 
mocy bezrobotnym, czyli każe się gałę 
zi, uprzednio podciętej dźwigać cały 
ciężar skutków złej polityki w dzie- 
dzinie organizacji pracy. 

Dać pracę potrzebującym jej, jest 
poniekąd obowiązkiem jak państwa tak 
i poszczególnych jego obywateli, jed- 
nak pod warunkiem że ta praca będzie 
produktywna i będzie się opłacała, 
gdyż nie do pomyślenia jest ustrój spo- 
łeczeństwa, w którem jedna mała cząst 
ka wciąż tylko dawała a druga tylko 
brała bez żadnego ekwiwalentu. 

Przedewszystkiem więc należy dać 
pracę tym, którzy chcą pracować, choć 
by za strawę tylko, Talqc im skuteczną 
ochronę przed tymi, którzy uprawiają 
fachowa bezrobocie, niedopuszczają 
do pracy na innych, niż przez siebie 
ustanowionych warunkach. 

Dziś wszędzie widzimy wystawio- 
ne hasła, szczególnie ich mnogość wid 
nieje na czerwonych płachtach, więc 
możeby było na czasie napisać na bia- 
łym sztandarze  złotei literami: 
„Niech żyje swoboda pracy!* 

Codziennie stykamy się po wiele- 
kroć z poszukującymi niby pracy. Hi- 
„storja wszystkim dobrze znana — pro- 
szę jednak spróbować mieć z tym ele- 
mentem do czynienia. Od powietrza i 
takich „bezrobotnych* niech Bóg strze- 
że. Wszystko dla nich za ciężkie, za 
trudne, za niewygodne, jedzenie do 
gustu nie trafia, płaca za mała. Włó- 
czą się całemi stadami, a lud wiejski 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 9 października 

Ciśnienie średnie 762 

Temperatura średnia --10. 
Temperatura najwyższa --11 

Temperatura najniższa -j-6 

Opad w m.m. 3,2 

Wiatr: południowo-zachodni. 

Tendencja bar. stan staty potem wzrost 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 
  

MIEJSKA 
— 0 fundusze na remonty domów. 

Miejski Komitet Rozbudowy, wobec 
wyczerpania funduszów na remont do 
mów, zwrócił się do władz centralnych 
o przyznanie dalszych 100 tysięcy zł. 
niezbędnych dła podziału wśród wła- 
ścicieli domów. 

— Próbny spis ludności w Wilnie, W dniu 
10 b. m. odbędzie się próbny spis ludności 
m. Wilna dokonywany w związku ze II spi- 
sem powszechnym, snającym się odbyć w 
dniu 9 grudnia 1931. Spis obejmuje 20 miesz 
kań w centrum miasta Wiina, Graz 20 miesz 
kań w jednej w wiosek Wielkiego miasta Wil 
na. Spisu dokonają osobiście Naczelny Ko- 
misarz Spisowy m. Wilna p. T. Nagurski, 
oraz jego zastępca p J. Święcicki, Wyniki te 
go spisu, będą służyły zamaterjał doświadczał 
ny dla władzy spisowej m. Wilna przy uzu- 
pełnianiu instrukcyj dla okręgowych komisa 
rzy spisowych, oraz ułatwią prace miejskiej 
komisji spisowej. Podobne spisy zostały prze 
prowadzone we wszystkich powiatach i więk 
szych miastach Polski, 

— Czem to tłumaczyć? Od szere- 

gu miesięcy Magistrat wałkuje sprawę 

  

Z powodu wykrycia sprawcy kradzieży 
i zwrócenia skradzionych rzeczy z miesz- 
kania mego przy ul. Wielkiej 23, wyrażam 
podziękowanie Panu Kierownikowi Urzedu 

Śledczego oraz wywiadowcom — którzy 
przyczynili się do ujęcia sprawcy kradzie- 
ży w bardzo szybkim czasie. 

Apolonja Korejwo   

  

| iących na jakimkolwiek 'instrumencie lub po- 

| Na miesjcu bufet tani i obfity z gorącemi ko 

SŁ O W O 

Inauguracja roku. akademickiego 

kpi z tych robotników, co nic rabić nie odbędzie się w sobotę dnia 10 b. m. U- 

Robotnik rolny! staje zwykle do pra kościele św. Jana, o godzinie 11-ej, od- 
cy o wschodzie słońca i kończy o prawione przez J. E. Arcybiskupa, Me- 

cuje przy zbiórce w święta i po zacho- Następnie o godzinie 12-ej w Auli Ko 
dzie słońca, by ratować plon całorocz- lumnowej inauguracja roku z następują 

Gospodarstwa rolne korzystają z 
pracy t. zw. podziennika ze wsi na tych M 0 r d C e į į 

W czasie najpilniejszych robót pol- 
nych, raptownie jest się podziennika _ WILNO. W więzieniu grodzieńskiem 

lekkiej pracy np. do szczypania trawki boje dwaj niebezpieczni przestępcy, Jan 
na plancie kolejowym albo na drogę Mickiewicz i Feliks Skorupski. Między 

Tam płacą albo drożej, albo tyle, tle osobistem, bowiem Mickiewicz zwy 
ile się normalnie płaci w  gospodar- kle bardzo agresywny stale dokuczał 

a o 4 po poł. już jej koniec, podczas _ Skorupski byt zmuszony do różnych 
gdy normalnie w czerwcu i lipcu w po- posług osobistych, a gdy wyprowa- 

czór z przerwą na śniadanie I godz. na szeństwo, Mickiewicz zapowiedział 
obiad 2 godz. i 15 minut na podwie- zemstę, 

na roboty opłacane z funduszów tych- 
że rolnych pracodawców w wyższej 

PE = DJ BOG Pracy. WILNO. Onegdaj wieczorem do siedzącej 
W takim folwarku miejskim jak pyzy kolacji 20-letniej Anny Kołaczkówny, 

ledwie 8 godzi., podczas gdy tuż a skiej, powiatu Mołodeczańskiego oddano 

miedzę praca trwa przy takiej samej Przez okno strzał rewolwerowy. 

chcą. roczystość rozpocznie nabożeństwo w 

zmroku, a nieraz w razach nagłych pra tropolitę Romualda  |ałbrzykowskiego. 

nych zabiegów. cym programem: 1) Chór, 2) Sprawo 

samych warunkach. 

pozbawionym. Poszli wszyscy do t. zw. w jednej celi odsiadywali karę za roz- 

sejmikową. więjźnami wynikały częste zatargi na 

stwie, zaś robota zaczyna się o 7 rano swemu towarzyszowi niedoli. 

lu trwa od godz. 5 rano do 8.30 wie- dzony z równowagi wymówił postu 

czorek. Cóż dziwnego, że robotnicy idą 

skali i w znacznie krótszym czasie, nie 

Leoniszki, robotnik rolny pracuje za- mieszkanki wsi Morozki, gminy Lebiedziew 

płacy 12 godz., a to by zrównać ich z Kula eddana z bliskiej odlegiości ugodzi 

| Inauguracja roku akademickiego w V. S. B. 
zdanie I. M. Rektora dra Alenksandra 
Januszkiewicza za rok akademicki 1930 
— 1931, 3) Chór, 4) Wykład inaugu- 
racyjny na temat: „Zagadnienie kon- 
stytucji ustroju ludzkiego, , wygłosi J. 
M. Rektor Dr. Aleksander  Januszkie- 
wicz, 5) Chór. Wstęp do Auli tylko za 
zaproszeniami. 

  

więziennej 
W nocy, gdy Skorupski zasnął, zbój 

rzucził się na niego i naniósł kilka 
strasznych ciosów kamieniem, znalezio 
nym najprawdopodobniej podczas spa 
ceru. Krzyk mordowanego usłyszał je- 
den z dozorców i wnet wszedł do celi 
z rewolwerem w ręku. 

Widząc wymierzoną do siebie broń 
Mickiewicz odszkoczył od swej ofiary 
i bez oporu dał się wyprowadzić. 

Do Skorupskiego wezwano lekarza, 
lecz wszelka pomoc okazała się spóź- 
nioną, bowiem więzień wskutek pęknię 
cią czaszki w chwili potem zmasł. 

Zemsta odtrąconego narzeczonego 
ła ją w twarz i wyszła czołem wybijając cał 
kowicie oko. 

Okazało się, że zamachu dokonał Jerzy 
Blin, były narzeczony Kołaczkówny, który 
pałając zemstą za odtrącenie go, umyślił za- 
mach. Aresztowany Blin przyznał się do wi- 
ny. Stan rannej bardzo ciężki. 

robotnikami miejskimi. 
Są to wszystko arnomalja, które się 

odbijają, RE ч S ekonomicz- lacjami. Do tańca przygrywa trio akademi- 
nym i w ogólnej sumie „warunków NIE- ckie, Karty wstępu nabywać można w оКа 
pomyślnych doprowadzić musi do wej lu Bratniej Pomocy codziennie od godz. 7 
ścia w orbitę kryzysu. — 8 wiecz. Początek sobótki o godzinie 9. 
0 Już w wielu krajach obejrzeli się ZEBRANIA I ODCZYTY 

i PADRE NS Oczyty dr. K, Górskiego o Żeromskim 
dla bezrobotnych, że należy ograniczyć ; Kąsprowiczu wzbudziły wielkie zaintereso- 
świadczenia socjalne a zmuszać do pra- wanie. Osoba prelegenta, który jest nietylko 
cy tych, którzy tylko o niej gadają, a głębokim znawcą eo) Ras 

jać sie ż ini wo porywającym mówcą, daje icję w 
podjąć a. S GE sokiego poziomu wieczorów. Szkoły średnie, 

Gdy О ret jest GD MDZYSCY naskutek okólnika  Kuratorjum, wykupują 
muszą stawać do pracy, choćby miała wielką ilość biletów, W „Orbisie* odbywa 
trwać bez przerwy 3 — 4 doby, . się Fara a woje Odczyty S. 

i ' 'С i z j- będą się jutro, w niedzielę, oraz w poniedzia 

= Z łek w sali Konserwatorjum o godz. 8.30 w. 
= sakų „ Trešč podana jest w afiszach B.ilety od 50 

Nie ulega wąpliwości, że okręt pań- groszy do 3 zł. w biurze podróży Orbis, Mic 
stwowy i społeczny trafił w sferę gnoź- kiewicza 11. 
nej burzy, to też musi być i stan pogo SĄDOWA 
towia ratunkowega zaprowadzony na — Osobiste. P. prezes Sadu Okręgowiego 

wzór okrętowy. Wszyscy do pracy, a w Wilnie Kaduszkiewicz wyjeżdża w sobotę 
na okręcie dyscyplina karze bez waha- rano do Lidy na uroczystości, związane z 
nia najmniejsze uchybienie. Ha aa AZ a zamiej- 

Jeżeli dziś stajemy wszyscy; do ape- STYWCSO 3aču Ukregowego № Чете. 
lu rządu, by wspólnemi siłami dopo- RÓŻNE 
móc bezrobotnym, to wyrażamy też  — Spółdzielczość i akcja walki z bezrobo 
niezłomne przekonanie, że nastąpi ciem. Do akcji doraźnej z bezrobociem, podję 
zwrot w zapatrywaniach na organizację tej przez czynniki społeczne, rządowe : Sa- 

NB . sm morządowe, została powołana i spółdzielczość 
Brass będą poskromione te żywio- spożywców. Posiadając zorganizowany apa- 
ły, które żerują na nędzy robotnika i na rat rozdzielczy, spółdzielczo-spożywców mo- 
jego demoralizacji. 3 że podjąć się akcji aprowizacyjnej wytknię- 

Orkan szaleje — śpieszmy na ratu- tei w programie rządowym. Ale niezależnie 
3 ! icz 00 tego spółdzielnie spożywców, jak orga- 

nek naszego okrętu! St. Wankowicz n.zacje samopomocy społecznej, powiany sa- 
WWTZWZZWZ ZWZ  0€ przez się promieniować i wytwarzać źró- 

dła energji doraźnej w zwałczaniu skutków 
bezrobocia. Nie można całkowicie polegać li 
tylko na akcji rządowej. Możnaby było już 
zaraz zarządzić zbiórkę funduszów  dcraž- 
nych, któremi rozporządzałyby spółdzielnie 
spożywców samodzielnie, bodaj w najmniej 
szych rozmiarach. Wiemy bowiem, że wszyst 

; * е В kie fundusze, przechodzące przez spółdziel- 
asfaltowania (względnie kostkowania) nie, w akcji doraźnego Wo hezraboć 
jezdni w mieście. nych byłyby zużywane najtaniej 1 trafialyby 

Odbyły się dwa przetargi, złożono drogą organizacyjną do najbardziej potrzebu- 
moc ofert, a gdy przyszło do wydania tacych. | Anais 
decyzji, Magistrat począł dzialač na | — „Radijo w chacie wielskieį“, Na powyż 

zwiokę. szy temat odbędzie się w dniu 12 październi- 
EE . ka r. b. (poniedziałek) w lokalu Rady Opie- 

To potrzebne są opinje o solidar- kuńczej Kresowej (Żygmuntowska 22), o 
ności firm, lub o jakości proponowa- godzinie 18 m. 30 audycja radjowa, zorgani- 
nych przez te firmy  materjałów, lub EZ po a nA x й S a i й й nców Ojczyzny, Tow. Radę Opiekuńczą też dane „gdzie i jak reflektanci praco Kresową i Tow. Organizacyj i Kółek Rolni- 

wali. : .  tzych, po; której nastąpi dyskusja na temat do 
Zabrało to moc czasu i wreszcie stosowania programów radjowych do pozio 

wszystkie niezbędne dane zebrano. Lecz a ah Ze względu na czas 
Зв Ai Ś związany z audycją uprasza Się 050- Magistrat Znowat poczyna zwlekać l by zaproszone o punktualne przybycie, 

sprawa ta żywo obchodząca ogół raz 

po raz spada z porządku dziennego „TEATR I MUZYKA 
posiedzeń kolegjum Magistratu. „— Teatr Miejski w Lutni, Dziś, w sobotę 

: 2 SE „ dnia lz b, m. ogodz. 20 powtórzenie premie 
Nie ulega watpliwości, że tak Waž ry „Szlemostwa Skapena“ w rež, St. Wysoc- 

ną kwestję należy wszechstronnie zba- kiej i opracowaniu dekorac. W. Makojnika, 
dać, by potem nie mieć jakichś niespo- która A o przyjęcia u zie 

A Się i ą ności umiejącej oceńić artystyczny  wysiłel dzianek, lecz w chwili gdy Się ogłasza zarówino Dyrekcji, reżyserji jak i wszystkich 
że dane już są, decyzję można powziąć, wykonawców z p. Ziemowitem  Karpinskim 
bowiem jak sam Magistrat twierdził, świetnym w roli Skapena na czele. 
wyasfaltowanie 10 tys. mtr. jezdni mu  — Popołudniówka, W sobotę o godz. 4 
si nastąpić w r. bież. Zima już się zbli- 9o Poł. dla szkół po cenach o 50 proc, zni- : т оНН žonych „Szelmostwa Skapena“ Moliera. 
ża, a o Jakiemkolwiek rozpoczęc W, niedzielę o godz. 4 po poł. „Ładna hi- 
bót ani słychu. , ; storia“ komedja w 3-ch aktach Caillaveta o 

Wprawdzie ostatnio wynikła kwe- 
stja, czy nie letpiej ulice wykostkować, 
więc jeśli Magistrat z tego powodu 

i Fleursa z niezrównanym w roli Andrzeja 
znakomitym artystą ]. Osterwą, którego Dy- 

wstrzymuje się z decyzją należy to po- 
dać do ogólnej wiadomości. 

rekcji udało się pozyskać па jeszcze dwa 

AKADEMICKA- 

przedstawienia, tej pełnej humoru i ciepta ko 

— Sodalicja Marjańska Akademików. Ze 

medji. Ceny zniżone, 
W niedzielę wieczorem „Szelmostwa Ska 

branie ogó!re odbędzie się w niedzielę 11 
września b. r. o godz. 16 w lokalu własnym 

pena* Moliera, 

przy ul. Wielkiej 64. Goście mile widziani. 

— Stow. Akad. Mł, Katolickiej „Odrodze 
nie* podaje do wiadomości, że w niedzielę 
11 b. m. o godz. 9.15 będzie ©odprawiana 
Msza św. odrodzeniowa. — Poczem Agupa 
i zebranie sekcji liturgicznej. Tegoż dnia o 
godzinie 15 zebranie rozszerzonego zarządu. 

Msza św., jak zwykle, w kościele św. Jana 

e sea Koło Muzyczne, Niniej. mórek wywrotowych w Warszawie. 
daje się do wiadomości członków. IA 

orkiestry, iż pierwsza próba powakacyjna 2 W zebranych 
odbędzie się dn. 11 b. m. o godz. 12 po poł, P'7 * ledcze, policja wi- 
wi sali Ogniska (ul. Wielka 24), leńska aresztowała kilkadziesiąt osób 

Na próbie przyjmowane będą zgłoszenia pozostających w stałym kontakcie z 
nowowstępujących koleżanek i kolegów, gra kjerownkiami Komunistycznej Partji Za 

chodn. Białorusi. Jako technicy partyj- 
ni, zadaniem których było zasilanie ja- 
czejek komunistycznych w odpowiednią 
ilość bibuły wywrotowej. 

Ponadto nadeszłe ze stolicy infor- 
macje pozwoliły ujawnić skład „hurto 
wy” techniki, mieszczący się przy ul. 

WILNO. Onegdajsze areszty wśród 
komunistów wileńskich, jak się okazu- 
je, były spowodowoane likwidacją ko- 

Siadających solowe głosy. Nadmieniamy, że 
w bieżącym roku akademickim będą funkcjo 
nowały następujące sekcje: orkiestrowa, S9- 
lowa, mandolinistėw i jazzbandowa. 

— Sobótka w Ognisku  Akademickiem. 
Dnia 10 bm. odbędzie się w Ognisku Akade 
mickiem (Wielka 24) sobótka: „Już czas”: 

niedziałek dn. 12 b.m. po cenach najtańszych 
bo od 20 gr. — 2 zł. dana będzie po raz o- 
statni nieodwoła!nie z udziałem — ]. Osterwy 
„Ładna historja** Cailaveta i Fleursa. 

— Pierwszy poranek muzyczny w Lutni. 
W niedzielę dn. 11 bm., o godz, 12 w: poł. od 
będzie się w bieżącym sezonie: pierwszy pora 
nek muzyczny. Program, na który się złożą 
najcenniejsze utwory takich kompozytorów 
jak: Griega, Vivaldiego, Nielsona w wykona 
niu najlepszego zespołu koncertowego, w 
skład którego wchodzą: prof. A. Kontoro- 
wicz, A, Poleski, I. Stołow, A, Katz, (przy for 
tepianie) E. Sołomonówna Zapewni miłośni- 
kom muzyki ucztę duchową, 

Celem uprzystępienia jaknajszerszemu ogó 
łowi oraz spopularyzowania poranków mu- 
zycznych — ceny są popularne, od 20 gr. — 
2 z, Bilety do nabycia w kasie 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś w 
sobotę dn. 10, o godz, 20 premjera głośnej 
tryskającej htmorem komedji w 3-ch aktach 
Maerlowe'a „Złaty wiek rycerstwa”, która 
na scenie naszej odniesie nie mniejszy sukces 
jak to było dotąd jej udziałem na wszyst- 
kich stotecznych scenach świata całego. Po- 
mysłowia oprawa sceniczna i dekoracyjna uta 
lentowanej H, Zeiwerowiczówny, 

— Popołudniówka. W niedzielę, o godz. 
4 pop. pierwszy raz po cenach zniżonych 
sensacyjna sztuka „Matrykuła 33" A, Madisai 
R. Baucarda, grana na scenie koncertowo 
przez cały zaspół z niezrównanym M, Wyrzy 
owskim i uroczą Ir. Brenoczy na czele, 

Reżyserja dyr. M. Szpakiewicza Dekora- 
cje W. Makojnika, 

, W. niedzielę o godz, 20-ej w. powtórze 
nie premjery komedji w 3 aktach Merlowe'a 
„Złoty wiek rycerstwa”. 

— Tani poniedziałek na Pohulance. W 
poniezdziałek dn. 12 bm., o godz. 20 po raz 
ostatni głośna sztuka A, Madisa i R. Baucar 
da „Matrykuła 33" w obsadzie premjero- 
wej ,po cenach o 30 proc. niżsższych. 

— „Polonja* Mickiewicza Nr. 11 codzien 
nie od 10 wiecz. do 4 rano rewja tańca, śpie 
wu i humoru, „Dancing“, 5 
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CO GRAJA W KINACH? 

Kino Mielskie — Śladem przestępcy 
Heljos — Tabu 

Hollywood — Kochanek o północy 

Casino — Trzech djabłów z  Materhorn 

Stylowy — Tyranja miłości 

Światowid — Janko muzykant. 

| Dr. JEDWABNIK | 
powróci 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Kradzieże, Wałachowiczowi Janowi, 

zam. w okolicy ws: Pajedubie, gm. Ejszyskiej. 
skradziono w dniu 8 bm. z wozu na rynku 
Konskim jermiak, wartości 60 zł. Sprawca 
kradzieży Mulsztejn Chackiel (Archanielska 
55) został zatrzymany. 

Grzybowskiej Marji (Mostowa 15) skra- 
dziono srcbrne kolczyki z rubinami wartości 
50 zł. Kradzieży dokonała Bujko  Stefanja 
(Mostowa 11), która sprzedata kolczyki nie- 
znanej kobiecie. Bujko zatrzymano. 

Rymszakówna Cecylja (zaut. Lidzki 6) i 
Parwinowna Marja (W. Pohulaska 2) w dniu 
8 b m. skradly Sierko Helenie (zaut Lidzki) 
bieliznę i garderobę wartości 30 zł. Sprawczy 
nie kradzieży zatrzymano, rzeczy odna!eziona 

Ryszardowi  Koziejł-Poklewskiemu  (Ni- 
kodemska 10) skradziono w dniu 8 b. m, z 
korytarza urzędu poczt. Wilno 1 rower 
„Aktonutor* wartości 360 zł. 

  

  

OSZMIANA 
— Pożar. W zaścianku Głodowo, gm. 

Krewskiej spalił się dom mieszkalny i zabu- 
dowańia gospodarcze Franciszka Skóratowi- 
cza, Spłonęły zbiory. Straty wynoszą 3 tys. 
złotych. 

dziesiętne 
Wag i stołowe 

Parniki i gniotowniki 
do kartofli 

Sieka cze szarpacze 
i śrótowniki 

Sieczkarnie ine konne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna 11-a 

  

      

  

La Połogne — nr. 10. Kazimierz Smogo 
rzewski daje b. aktualny artykuł p. t.. „Fran 
cja, Polska, Niemcy“, A, Meillet, prof, Colle- 
ge de France, były ambasador francuski w 
Warszawie, rozwiaża zagadnienia języków na 
Górnym Śląsku. Prof. E. Romer wypowiada 
uwagi na temat dziejów kartografij polskiej. 
Poza temi rozprawami — bogaty przegląd 
życia politycznego, ekonomicznego, litera- 
ckiego, 

L*Europe Centrale — nr. 40. Z pośród 
wielu artykułów na szczególną uwagę zesłu 
gują: H. Beuve — Mery — „Nowa Europa 
centralna oraz jej bilans ekonomiczny* i A. 
Mousseta — „Kraje bałkańskie w Lidze Na 
rodów*. W „Echach* znajdujemy artykulik, 
poświęcony pamięci ś.p. A. hr. Skrzyńskiego. 

SPORT 
OGÓLNOPOLSKI DZIESIĘCIOBóJ 

LEKKOATLETYCZNY 
W sobotę ii niedzielę odbędzie się w War 

szawie, zorganizowany przez Br. Pomoc 
Centr. Instytutu Wych. Fizycznego dziesię- 
ciobój ogólnowolski, 

Wezmą w nim udzia! najwybitniejsi pol 
scy wielobojowcy, a w ich liczbiei zawod- 
nik wileński Wieczorek (3 p. sap.). (t). 

  

  

Golić się samemu 
to pierwszy krok do poprawy wyglądu i bytu, 
gdyż dobrze ogolony cieszy się zawsze więk- 

szem powodzeniem w życiu. 

Zrób więc właściwy wybór! 
Nożyk nowego typu 

  

goli szybko i znakomicie, nadaje się do wszyst 
kich aparatów Gillette - starego i nowego typu. 

  

Popularna Akademja ku uczczeniu 1500- 
lecia Soboru Efeskiego 

WILNO, Staraniem Arch. Instyt. Akcji 
Katolickiej odbędzie się jutro w nie- 
dzielę dn. 11 b. m. o godz. 13 w 
sali T wa Chrześć. Domu Ludowego 
przy ul. Metropolitalnej 1, popularna 
akademja ku uczczemu .. 1500-lecia 

Soboru Efeskiego, na którym, jak 
wiadomo, ogłoszony został dogmat 
Macierzyństwa Bożego. Wstęp na 
popularną Akademję bezpłatny i wol- 
ny dla wszystkich. 

  

Tragiczna śmierć dziecka 
WILNO. Na terenach kolejowych w Osz- 

mianie bawiący się na podwórku syn kole- 
jarza Jana Górskiego, 6-letni Czesław, poru- 
szył przez nieostrożność ułożone cembrowiny | 
cemientowe, które spadając  przygniotły — Najtańszy poniedziałek w Lutni. W po chłopca, 

AI III TIT T TIR KTE NTT LE YNEYSO 

Rozbicie „techniki“ K. P. Z. B. 
W. Stefańskiej i rozbić ją całkowicie. 

Likwidacja wywołała popłech wśród 

Wskutek odniesionych ran Górski w pręd 
kim czasie zmarł. 

Podobny wypadek miał również miejsce 
w Smorgoniach, gdzie na grupę bawiących 
się dzieci spadło kilka desek. Trzyletnia So- 
ra Jakow poniosła śmierć na miejscu. 

  

Komunista ten nazwiskiem Epsztejn, 
był porsona grata wśród emisarjuszów 

wywrotowców, którzy spodziewając się bolszewickich, grasujących w Wilnie i 
aresztowania usiłowali zbiec, przynaj- ucieczkę jego policja uważa za poważ- 
mniej na pewien czas. ną stratę. Zachęcony przykładem z. 

Większość uciekających zdołano jed Epsztejnem, inny komunista Szepszel Rę 
nak ująć, a m. in. koło Turmont zatrzy kaciszek siedząc w areszcie central- 
mano 2 Żydówki usiłujące przedostać nym nagle „zasłabł”, licząc na odwie- 
się do Łotwy, zaś w pociągu idącym zienie go do Szpitala na mieście. Wy- 
do Grodna aresztowano uciekającego bieg się udał, bowiem rzekomo chorego 
komunistę z Wiina. odano na obserwację do szpitala wię- 

Zdarzył się również wypadek ncie- ziemnego. 
czki aresztowanego wywrotowca z rąk Likwidacja techniki nie jest jeszcze 
policji, w czasie doprowadzania go do ukończona i postępuje w miarę wyni- 
aresztu. ków śledztwa. 
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Proces komunistyczny w Nowogródku 
— W dniu 9 b. m. w nowogródzkim są 

dzie okręgowym zakończył się proces O, K. 
KPZB, w którym w charakterze oskarżonych 
odpowiadało 24 działaczy komunistycznych 
powiatów baranowickiego, nowogródzkiego, 
słonimskiego i brzeskiego, wej. poleskiego. 

M. in. jako główni oskarżeni na ławie 0- 
skarżonych zasiedli. delegat sekcji Komin- 
ternu w Moskwie Iwaszkiewicz Antoni vel 
Wójcicki Władysław, który był głównym kie 
rownikiem akcji kompartji na terenie woje- 
wództwa nowcgródzkieyo w czasie wyborow 
do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej w jesie- 
ni r b., Bysiuk Bazyli ze wsi Naple, gminy 
Motykały, pow. brzeskicgo, sekretarz O. K. 
KPZB w Baranowiczach, Gutkowicz vel Kru- 
sień Jonas, mieszkaniec m, Wilna, karany po 
przednio 9-miesięcziiem więzieniem za udział 
w demonstracji komunistycznej w Wilnie, ku 
rjer C. K. KPZB, następnie Walger Chaja z 
Hatynki, pow. m'eświeskiego, łącznik techni- 
czny między C. K. KPZB 1 O. K. KPZB Ba- 
ranowicze. 

Iwaszkiewicz, Bysiuk i OGuntkowicz z0- 
stali skazani przez sąd okręgowy na kary po 
6 at ciężikego więzienia, zaś Walger Chaja 

  

i jeszcze trzech działaczy kompartji — po 4 
lata ciężkiego więzienia, 5 oskarżonych — po 
3 lata ciężkiego 'więzienia, 7 — po 2 lata, 4 
— po jednym roku i 10 miesięcy. Dwóch 
oskarżonych uniewinniono, 

Jeden z oskarżonych Łabor Timofiej ze 
wsi Horoszki, pow. nowogródzkiego, pozo- 
stający na wolnej stopie, w dniu rozprawy 
usiłował zbiec. do Rosji sowieckiej, 
lecz przez zołnierzy KOP został ujęty na gra 
nicy. Sprawa Łabora została wyłączona i bę- 
dzie rozpatrzona odrębnie. 

Dowody rzecz we stanowią przeszło 120 
kg. literatury komunistycznej, archiwum O.K. 
KPZB w całości oraz szereg rękopisów! wy- 
danych i przygotowywanych odezw i okólni 
ków. Jak wynika z dowodów i aktów oskarże 
nia, zadaniem O. K KPZB Baranowicze by- 
ło w czasie akcji wyborczej do Sejmu i Sena 

tu Rzeczypospolitej nie dopuścić do prze 
prowadzenia wyborów, zdemolować lokale 
wyborcze i urządzać demonstracje komuni- 
styczne. Po odczytaniu wyroku oskarżający 
w tej sprawie prokurator Łukasiewicz zapo- 
wiedział apelację, uważając wymiar kary za 
zbyt łagodny dla skazanych. 

DAR SZKOŁY POLSKIEJ 
„Jeden frant, jedno przekonanie 

musi się zrodzić, że niema Polski 
mocarstwowej, niema suwerenności 
gospodarczej, bez niczem nieogra- 
niczonego dostępu do morza, i mu- 
si powstać jedna żelazna wola zbio 
rowa jak najsilniejszego umocnie- 
nia się nad Bałtykiem i takiego roz- 
budowania floty, jakiego wymaga 
nasza godność narodowa i państwo 
wa i nasze warunki gospodarcze '. 

Tak w kwietniu roku ubiegłego 
przemawiał przewodniczący Gdańskie- 
go Towarzystwa Nauczycieli Szkół 
Średnich i Wyższych, witając przyby- 
łych do Gdańska z całej Polski na wal 
ty doroczny zjazd delegatów Towarzy 
stwa, a jednocześnie rzucając myśl, a- 
by wyzyskać rozbudzony zapał mło- 

„dzieży dla morza i zachęcić ją do za- 
kupienia za własne oszczędności stat 
ku handlowego i do zaofiarowania go 
Ojczyżnie. 

Myśl ta, pochwycona entuzjastycz- 
nie przez obecne na zjeździe nauczy- 
cielstwo, znałazła swe odbicie w u- 
chwałach zjazdu i spotkała się z gorą 
cą aprobatą ministra W.R i O.P., p. S. 
Czerwińskiego, który specjalnym okól- 
„nikiem polecił wszystkim dyrekcjom i 
kierownictwom szkół zachęcić młodzież 
do składania na ten cel dobrowolnych 
datków. 

W numerze 4 „Przeglądu Pedagogi 
cznego** z br. — organu TNSW — 
znajdujemy krótkie sprawozdanie z do 
tychczasowej realizacji tej pięknej i do 
niosłej inicjatywy połskiego nauczycie 
la. Dowiadujemy się oto, że Państwo- 
wa Wytwórnia Papierów  Wartošcio- 
wych dostarczać będzie zamówione u 
niej odpowiednie nalepki do rozsprze- 
daży w liczbie 6,5 miljona sztuk, ogól 
nej wartości 2,000,000 zł. Akcja nalep 
kowa prowadzona jest przez zarząd 
główny TNSW w porozumieniu z Ko- 
mitetem Floty Narodowej, ponadto u- 

_ tworzony został specjalny, komitet orga 
_ nizacyjny zbiórki na okręt „Dar Szkoły 
Polskiej". Do komitetu tego wchodzą 
przedstawiciele wszystkich organizacyj 
nauczycielskich. 

I oto może już niedaleką jest chwi 
_ la, kiedy spuszczony zostanie na wodę 
i pruć będzie ciemne fale Bałtyku o- 
kręt polskiej marynarki handlowej, o- 
kręt — symbol ofiarności młodzieży na 
szej dla wielkiej idei panowania nad 
morzem, młodzieży, którą ta idea do 
czynu zapaliła i wykrzesała z niej siłę 

| i wolę zbiorową jak najtrwalszego u- 
mocnienia się nad Bałtykiem. 
__ Okręt, który otrzyma nazwę „Dar 

_ Szkoły Polskiej”, nietylko jako jedno-- 
stka nawigacyjna zasili naszą skromną 
jeszcze flotę handlową, lecz spełniać 
będzie także rolę propagatora i krze- 
wiciela zamiłowania do morza i sportu 
żeglarskiego wśród licznych i szero- 
kich rzesz uczącej się młodzieży: bę- 

| dzie ona bowiem miała możność spę- 

        

   

  

    

    

   
    

   
    

    

    

    
    

    

    

     
   

  

    
    

    

    

   

     

    
   

   

SYDNEY REILLY. 

'_ Po wyruszeniu pociągu z Tweru 
 wezwałem konduktora i dając mu so- 
| wity napiwek, poprosiłem, aby nie bu 

dził nas przy następnej rewizji doku- 
mentów w Łudze. Dla większej pew- 

i, konduktor obiecał nakleić na 
й drzwiczkach coupe napis: „Poselstwc 

_niemieckie'. 
'. Z pełnem zaufaniem dla swej dyp- 

| lomatycznej nietykalności, powróciłem 
| do przedziału i zasnąłem spokojnie. 
| Gdy obudziłem się, było już jasno. 
| Dochodziła 8-ma rano. Pociąg zbliżał 
się do Piotrogrodu. Nadchodziła znów 
krytyczna chwila w mej podróży. 

| Niebezpieczeństwo, że będę pozna- 
ny, było tutaj większe, niż w Moskwie. 

| Tutaj znało mnie mnóstwo ludzi i każ- 
| dy mógł przypadkowo zupełnie poznać 

mnie i zdradzić. Pozatem wśród pasa- 
żerów w pociągu musiało być wielu 
agentów „Czeki', którzy znali mnie z 

  

że piotrogrodzka „Czeka”* postawiła 
| przy wyjściu z dworca kógoś, kto znał 
mnie dobrze. 
| Wiadomem jest, že strach ma wiel- 
kie oczy. Oczy moje tego poranku do- 
szły do maksymalnych rozmiarów. 

'._ Doświadczenia nocy ubiegłej nau- 
| czyły mnie, że im bliżej będę się trzy- 

| mał mego towarzysza podróży, tem 
lepiej na tem wyidę. : 

Zapytałem go, dokąd zamierza udać 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

    

                  

    

_ fotografi. Nie było też wykluczonem, 

dzać wakacje na „swoim* statku i gru 

pami odbywać wycieczki po Bałtyku, 

da takich krajów, jaki. Danja, Finlan- 

dja i państwa skandynawskie, a może 

i jeszcze dalszych, hen, aż.po burzliwy 

Ocean... 
Czyż trzeba jeszcze podkreślać, ja- 

kie korzyści osiągną nasi młodzi i naj-- 

młodsi obywatele z takich  wakacyj, 

spędzonych w obcowaniu z przestwo-- 

rzem bezkresnym, czystym, rzeźkim i 

mocarnym naszego Bałtyku, lub z za- 

poznania się z krajami i ludami, wpa- 

trzonemi w te same co i my ciemnosza- 

re fale, szumiące u ich i u naszych 

brzegów, fale owego „Mare Balticum“, 

o posiadanie którego kilkusetletnie sta 

czaliśmy boje. ч 

Ten „Dar Szkoły Polskiej“, a wigc 

dar wspólny młodzieży szkolnej i jej 

nauczycieli, będzie po wsze czasy 

świadectwem, że w doniosłej pracy nad 

uświadomieniem społeczeństwa o zna- 

czeniu posiadania morza i o koniecz- 

ności trwałego nim władania, uczeń i 

nauczyciel szkoły polskiej razem speł- 

nili przez czyn ofiarny obywatelski i 

godny naśladowania obowiązek. 
Ant. Nar. 

       
  

  

> KSIĄZKI. 
Aleksander Briickner — SŁownik etymo- 

logiczny języka polskiego. у 
Wyjaśnia znaczenie i pochodzenie słów, 

podaje ich zmiany rozwojowe, wyrażając 
dzieje obyczajowości narodowej, wstecz aż 

do czasów, do których żadne Świadectwa 
pisemne nie docierają. Znakomite dzieło wiel 
kiego językoznawcy, niezbędne dla każdego 

dbającego o język, konieczna książka dła po 

lonisty, bez której nie może się obejść żad- 

na szkoła, ani bibljoteka, 
Pięćdziesiąt arkuszy wyraźnego druku, w 

temi przeszło 100 stronic indeksu. Bogactwo 
materjału rywalizuję ze ścisłością opracowa 
nia oraz jasnością i łatwością przedstawienia 
przedmiotu. 

Cena normalna: 'w brosz. — z ł. 69; w 
opr. — zł. 74; Cena zniżona do 1 listopada: 
w 3 ratach po 14 zł, — zł, 42; za gotówkę 
zgóry —zł. 30; w 6 ratach po 9 zł. — 54 
złote. 

Powyższe ceny dotyczą wydania broszu 
rowanego. Egzemplarze oprawne w płótno 
drożej © 6 zł. 

Przesyłka zł. 1,20,, zaliczenie zł. — 50. 
Księgarnia M. Arct, Warszawa Nowy Świat 

nr. 35.    
Waierjan Charkiewicz 

Zmierzch Un]! Kościelnej na Litwie 
1 Blałorusi—szkice historyczne zi. 6.— 
Piacyd Jankowski (John of Dycalp)— 

życie i twórczość ‚ Zł. 10— 

Bez steru i buso!! (Sylwetka 
x prol. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnia lata Alumnatu Pa. 
pleskilego w Wlinie . 0.65 

„Żyrowice—łask krynice . 0.50 
'Plerwsze trudy I walki wi- 

- lnńskich kolejarzy . ‚ 9.80 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 
  

  

|”W kraju tajemnic i zbrodni 
się z dworca? Okazało się, że jedzie 
prosto do konsulatu niemieckiego, a 
na dworcu będą już czekać miemieccy 
żołnierze z konsulatu, aby odebrac wa 
lizy dyplomatyczne, powierzone mu 
przez poselstwo w Moskwie. 

Westchnąłem z ulgą. Wszystkie 
trudności zostały rozwikłane zupełnie 
nieoczekiwanie. 

Zaledwie pociąg zatrzymał się na 
dworcu Nikołajewskim, do wagonu na 
szego podbiegło kilku żołnierzy nicmie 
ckich w szarych mundurach, Wątpię, 
czy przez cały długi okres wojny iaki- 
kolwiek oficer angielski cieszył się, kie 
"dy tak, jak ja w tej chwili, z widoku 
niemieckich żołnierzy! 

-Zawołatem ich i kazałem wziąć wa 
lizy mego towarzysza. Na peronie, 
dzieki umiejętnym manewrom z mojej 
strony utworzyliśmy mały pochód: żoł 
nierze z walizami na przedzie, a my za 
nimi. 

Nasunąłem czapkę na oczy i co 

chwila podnosiłem rękę do twarzy, gła 
dząc nieogolone policzki. Minęliśmy, 
bez przeszkód, kontrolujących żałnie- 
rzy. 

Dosyć było dwóch / magicznych 
słów: „Poselstwo niemieckie, oraz wi 
doku żołnierzy niemieckich z walizami, 
aby zapewnić nam swobodne przejście 
i nietykalność. 

SŁ O 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

NIECHLUJSTWO JAKO ZASADA! 
Jedną z cech specyficzny wszelkiego ro 

dzaju robót ziemnych, wykonywanych przez 
Magistrat nasz na ulicach Wilna, jest ich 
fenomena!ne wręcz niechlujstwo, niedbalstwo 
i ospatošč. 

Odnosi się to w równej mierze do sposo 
bu i tempa wykonania poszczególnych ro- 
bót, jak i tempa uporządkowania danego od 
cinka ulicy czy placu, po ukończeniu wspom 
nianych czynności. To drugie jest zwłaszcza 
irytującem! 

Wówczas, gdy w Warszawie nawet w 
wypadkach, gdy dla dokonania jakiejś repa 
racji (wodociągów, kanalizacji, czy kabla) 
zachodzi potrzeba łamania asfaltu, w parę 
godzin jest wszystko zrobione i zaasfaltowa 
ne z powrotem, u nas najgłupsza nawet ro 
bota potrzebuje conajmniej kilku dni, a po- 
zostałe po robocie gruzy, śmiecie, zbytecz- 
na ziemia, piasek, czy żwir, leżą na chodni- 
kach, jeżdniach i pod ścianami domów w 
ciągu całych tygodni, tamując ruch i szpe- 
cąc w niemożliwy sposób miasto. 

Trawniki są robione. u nas na raty; nie- 
które ulice zamknięte bywały miesiącami dla 
ruchu kołowego, mimo że roboty, z racji 
których zamknięcie nastąpiło przerwano ra 
czas nieokreślony; inne znów ulice w stanie 
rozkopanym pozostawiano ich własnemu lo 
sowi także miesiącami, 

Przykłady możnaby sypąć jak z rękawa, 
ponieważ jednak niechlujstwo stało się u 
nas tradycją, zasadą, kanonem, cytowaćby 
więc raczej należało te rzadkie wyjątki, kie 
dy robotę wykonano prędko, akuratnie i 
uprzątnięto niezwłocznie jej zbyteczne pozo 
stałości!, 

Odkładając tę miłą czynność do jakiejś 
lepszej sposobności, woiimy przytoczyć tu 
kilka przykładów jaskrawego niechlujstwa z 
doby ostatniej. 

Tedy aa rozkopanej i rozmytej ulicy Zyg 
muntowskiej status quo popowodziowy trwa 
po dziś dzień jeszcze z niewielkiemi tylko 
zmianami; iw Alejach Syrokomli biegnący 
po przez żwirowy chodnik rów po jakichś 
robotach ziemnych zasypano w ten sposób, 
że część rowu jest niższą od poziomu chod 
nika, część zaś chodnika ozdobiono garbem 
w postaci nasypu „na zapas**; wreszcie u- 
rządzone przed niedawnym czasem trawniki 
na placykach uregulowanej części ul. Zawal 
nej, zamiast tego, by spulchnić na nich ziemię 
zasiać trawą i ogrodzić drutem, pozostawio 
no w stanie zadeptanym, zasypane kamienia 
mi i gruzem. Przechodzień. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„KINO MIEJSKIE 

Została już zdecydowana ostatecznie spra 
wa udźwiękowienia „Kina Miejskiego". Po- 
zostaje ono nadal nieme. 

Pomijając podłoże tej decyzji, stwierdzić 
należy, iż prócz doraźnych plusów finanso- 
wych (oszczędność!), ma ona jeszcze tę do 
brą stronę, że ratuje placówkę wygnanej nie- 
mej Muzy. 

Nie czas i nie miejsce tu na zasadniczą 
dyskusję 0 wartości filmu niemego lub 
dźiwękowego. Stan produkcji filmowej w 
chwili obecnej przedstawia się następująco: 
prócz paru czołowych filmów dźwiękowych, 
o wysokiej nawiet wartości, przesuwa się 
przez ekrany zalew 'miernot, banalnych 
sztuczydeł, kleconych według stereotypowej 
recepty. Filmów zaś niemych dziś prawie, 
że się nię nakręca, 

Ale pozostały przecież wielkie, przecudne 
arcydzieła nieme, które nie zasługują na to, 
aby je już teraz jakby żywcem pogrzebać! 
Zanim kryzys wytwórczości filmowej nie mi 
nie, zanim nie wydostaniemy się z natłoku 
bezsensownych  pseudo-operetek, ekspery- 
mentów i prob, miejmy choć czasem moż- 
ność ujrzeć „dawny* (z przed lat kilku) do 
bry, tak nas porywający wówczas film niemy 
Zachowajmy sentyment do upadającej wiel-- 
kości! Niech odejdzie pełna chwały, błyśnie 
na pożegnanie najjaskrawszemi barwami mi 
nionej świetności, niech oczaruje raz jeszcze 
wspomnieniem ! 

Taką rolę „straconego bastjonu“ chciat- 
bym widzieć w „Kinie Miejskiem*, które ma 
po temu warunki i możność. Chociażby ro 
la istnienia kin tego rodzaju przyniesie niema 
ło prawdziwego zadowolenia estetycznego, 
da (licznym jeszcze!) wielbicielom Wielkie- 
go Niemowy ostatnią sposobność pożegna 
nia odchodzących i gasnących gwiazd, 

Przejdzie przed oczyma widza zaklęta w 
kształt i ruch idea, przemówi raz jeszcze 
ekspresja twarzy, ażeby ustąpić 'miejsca roz 
krzyczanemu tłumowi dźiwęków, ażeby dać 

  

  

| miejsce nowym władcom ekranu.... 
Seansy podwójne w. „Kinie Miejskiem* 

mają pełną rację bytu. Dla młodzieży szkol 
nej seans pierwszy (lub dwa), później zaś 
dla publiczności starszej, Można dobrać pro 
gramy tak, że fiim przygód lub odpowiedni 
film dla młodzieży zadowoli w zupełności 
gust młodocianych kinomanów, a późniejszy 

s program przyniesie same tylko najlepsze fil 
my nieme. 

Czy trzeba 'wiyliczać, jakie? Niech wrócą 
nazwiska Janningsa, Chaneya, Veidta, Fair- 

Jeszcze kilka kroków i zeszliśniy ze 
schodów na plac Mikołajewski, gdzie 
na mego nowego przyjaciela czekało 
auto. Zamieniliśmy kilka serdecznych 
słów pożegnania, Niemiec raz jeszcze 
podziękował mi za ser, ja zaś obieca- 
łem odwiedzić go w konsulacie i na 
tem rozeszliśmy się. 

O tak wczesnej porze plac Mikoła- 
jewski był prawie pusty. Obawiając się 
że samotny pasażer z walizką w ręku 
może zbudzić podejrzenia, „Czeki*, 
przyjąłem usługi wygłodzonego obdar- 
tusa i powierzyłem mu swą walizkę 

Przeszliśmy razem przez plac i skie 
rowaliśmy się w kierunku Ligowki. Po 
kwadransie marszu, przekonawszy się, 
że nikt mnie nie śledzi, zwolniłem ob- 
dartusa i sam poniosłem walizkę do 
mieszkania przyjaciół. 

Serce biła mi gwałtownie z rado- 
ści. Wyrwałem się z piekła i w ciągu 
kilku dni będę mógł wypocząć! 

ROZDZIAŁ VI. 

UCIECZKA 

Przyglądając się sobie w lustrze, 
stwierdziłem, że mogę być zupełnie za 
dowolony ze zmiany swej powierz- 
chowności. Nikt nie mógłby teraz mnie 
poznać. Miałem brodę, która nadawała 
mej twarzy charakter zbójcy. Zapuści- 
łem włosy, a nawet pozbyłem się kul- 
turalnego zwyczaju mycia się. Jeśli da 

dać do tego brudne i podarte ubranie i 
dziurawe trzewiki, to rzeczywiście wy- 
gląd mój nie mógłby zbudzić najmni 

    

   Drukarnia Wydawnicza 
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„„гщасут na moście. 

*. Żamkową 2. 
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KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA od godz. 
Ostrobramska 5 

ŚLADEM PRZESTĘPCY 
6-8 „NIEPOSKROMIOK 

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

z Psiej Wólki*, wesoła 
£6 dramat w 8 

Lauise Huntington. Nad program: 

Od wtorku 6 października br. Dla młodzieży od 4-6 wielki dramat sensacyjny 
w roli gł. słynny król sensacji Eddie Polo. Nad program. „Wujaszek 

komedja w 3 aktach „Wstawiony pasażer" 
akt. jw Žroli głównej George O'Brien i 

„W krainie niebie- 

  

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

  

  

56 W krainie wiecznej wiosny. Film piękna pośród nagich ludzi. Nad program: Wspom- 
„HELIOS T aš 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 (Szpleg) z Marleną Dietrich i „Hadży Murat" z Iwanem Mozżuchinem 

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

HOLLYWOOD „MKOCHAREK © PÓŁNOCY 
SEZ 22 w-g powieści F. Watkins. W rol. gł. bohat. filmów „Parada Miłości* i „Król Żebraków* Jeanette Mac Donald   I Reginald Denny Nad program: Tygodnik dźwiękowy Foxa. Początek o g. 4, 6, 8i 10.20, w dnie świąt.o g. 2- 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
Dziś. Przebój dźwiękowy. Poraz pierwszy w Wilniel; 

TRZECH DJABŁÓW z MATERHORN ©rr siazycu cór) 
W roli gł, niezapomniany bochater filmu „Monte Santo* LU S$ TRENKER. W głównej roli ko- 

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

  

  

WEELKA a7 tel чеач 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 — 1621 

Kino-Teatr jakiego dotychczas nie było według słyn- ży 
„STYLOWY nej powieści Aleksandra Dumasa p. t 7 7 R A a Ė A M ši E. 5 € 5 

Wielka 36 

Giełda Warszawska 
z dnia 10 października 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 8,88, — 8,87, — 8,89. 
Gdańsk _ 173,85 — 174,28, — 173,42. 
Holandja 360,90 — 35910 — — 
Londyn 3445 — 3454 — 34,36, 
N.York kabel 8,929 — 8,929 — 8,928, 
Paryż 35,18 — 35,27 — 35,09. 
Praga 26,42 — 26,48 — 26.36. 
Szwajcarja 175,15 — 175.58 — 174,72. 
Włochy 4615 — 4627 — 46,03 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 proc. inwest. 77. 
4 proc. inwestycyjna seryjna 80,50—81 
5 proc. konwersyjna 41,25. 
5 proc. kolejowa 32,50 
6 proc. dolarowa 55,50—57, 
7 proc. stabilizacyjna 55—56,50—55,75 
8 proc, L. Z. B. G. K.i B. R., obligacje B. 

G. K. 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 
8 proc. obl. bud. BGK. 93 
4 1 pół proc. L. Z. ziemskie 54,50 
4 1 pół proc. warszawskie 48,50—50 
5 proc. Warszawy 51,50 — 52,75 — 52,50 
8 proc. Warszawskie 64—66—64,50 
8 proc. Częstochowy 56— 57,50 
8 proc. Kalisza 56,50 
8 proc. Łodzi 62 —62,50 

10 proc. Siedlec 65. 
Akcje: B. Polski 110 
Lilpop 12,25—12,50—12,25. 

Do kompletu 

przedszkola 
polsko - francuskiego 

z początkami nauczania, 

przyjmę dzieci kilkoro, inteligentne z 

dobrej rodziny, od 6 do 8 lat. 

Zapisy od 9 tej rano do 2-ej pp. 

Pańska 4 m. 4. (Obok Łukiszek)     HODUCISZKI 
— Zebranie założycielskie spółdzielni spo 

żywców. Minro smutnych kolei losu istnieją- 
cej tu do niędawna spółdzielni roln.-handl., 
nie zatraciłi jej kierownicy tej świadomości, 
że trzeba pracę zbiorową rozpocząć na nowo. 
Dotychczasowe błędy, a stąd i niepowodze- 
nia będą naj'epszą szkołą, jak nie należy pro 
wadzić spółdzielnię. 

Z liczby obecnych na zebraniu, tuż. zade- 
klarowiali przystąpienie 38 osób. Powołane 
władze spółdzielni przewidują, że do końca 
b. miesiąca zjednają 100 członków—odbior- 
ców i w końcu listopada uruchomią sklep. 

Rada Nadzorcza, na czele z przewodniczą 
cym p. Juljanem Burakiem do Zarządu Spół 
dzielni powołała:: ks, Bolesława Bazewicza, 
p.p. Stanisława Faltusa i Antoniego Bublisa. 

Na zebraniu był obecny delegat Związku 
S.S. „Społem* p. Malko, 

Warto na tem miejscu zaznaczyć, że chy 
ba to nie przypadek rządzi, że w powiecie 
Święciańskim powstaje dziś druga nowa spół 
dzielnia i że egzystujące w powiecie w licz 
bie 8, pracują z powodzeniem. Należy ży- 
czyć, aby te przykłady zna!azły godne na- 
śladownictwo w innych powiatach  Wilef- 
szczyzny, a będzie to najlepsze lekarstwo na 
okrzyczany kryzys, Obecny. 

KSS FT POPC YE AZTECA KTE EK 
banksa, Mary Pickford, Lil Dagover i innych 
dawnych naszych ulubieńców! 

Niech wrócą  „Szpiedzy“, „Metropolis“, 
„Dziesięcioro Przykazań i długi szereg in 
nych wizyj optycznych srebrnego ekranu... 

Tad. C. 

szych podejrzeń w najbaczniejszym ob 
serwatorze ulicznym. 

Celem mym było obecnie wymknąć 
się z Rosji czemprędzej. Misja, którą 
mi powierzono, załamała się. Nie było 
mowy © stworzeniu nowego spisku. 
Rząd sowiecki wydał na mnie wyrok 
śmierci i ogłosił, że zostałem wyięty z 
pod prawa. Słowem, każdy bolszewik 
mógł zabić mnie, natychmiast po po- 
znaniu, bez jakichkolwiek konsekwen- 
cyj dla siebie. A więc, pozostając na- 
dal w Rosji, narażałem się na śmiertel 
ne niebezpieczeństwo, nie mogąc jed- 
nocześnie uczynić najmniejszego kioku 
w kierunku utworzenia jakiejś antybol 
szewickiej organizacji. 

Wydostać się z Rosji 
dwiema drogami. 

Można było wsiąść do pociągu na 
Finlandskim dworcu w Piotrogrodzie i 
przejść granicę koło Wyborga. Była to 

utarta przez uciekinierów droga. Fino- 

wie pomagali w ucieczce, ale właśnie 
dlatego straż czerwona roztoczyła na 

można było 

, tym odcinku szczególnie baczny nad- 
zór. Jednak mie zdołano zapobiec u- 

cieczkom. Pierwszym krokiem w tym 

kilerunku było wydostanie nowego pasz 
portu i prześliźgnięcie się przez kon- 

trolę na dworcu. 
Druga droga prowadziła przez po- 

graniczay most w Białoostrowie. Tu- 

taj wszystko zależało od wysokości ła 
pówki, danej pogranicznemu  komisa- 

rzowi, i czerwonogwardzistom, dyżu- 

    Wilnie. ało: Ę 

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

  

| Gdzie była Pani | 
wczoraj między 

godz. 7 a 8u 
— Nie słuchała Pani tego cudownego ? 

koncertu w radjo 

— Co? Pani nie posiada odbiornika 

— Ach! to już najwyższy czas nas 
odwiedzić 

— Pani nie wierzy jak tanie są u nas 
nowoczesne radjoaparaty i na jak dogod- 
nych warunkach sprzedajemy. 

T-wo Elektrit 
Wilno, Wileńska 24 

8Q©©800060068 
OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie ogłasza nieograniczony przetarg 
vfertowy na dostadę następujących materja- 
łów drzewnych: 

tarcicy miękkiej sosnowej w ilości 5.000 
metrów sześciennych, 

kleców sosnowych w ilości 2.400 metrów 
sześciennych, 

słupów telegraf. sosnowych w ilości 6,800 
sztuk. 

Oferty w zapieczętowanych i zalakowa- 
nych kopertach należy składać w Prezydjum 
Dyrekcji Okręgowej K. P. w Wilnie do go- 
dziny 12 dnia 15 lipstopada 1931 roku. 

Szczegółowe przepisy co do składania 0- 
fert, jak również warunki, na których ma być 
zawarta umowa i warunki techniczne na do- 
stawę (wyszczególnionych wyżej materjałów 
są do przejrzenia w wydziałe zasobów Dy- 
rekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Wil- 
nie (lil piętro, pokój 38). « 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 listopada 
1931 roku, o godzinie 12 w Dyrekcji Okręgo- 
wej K. P. w Wilnie, 

on 15 ат e ai + Bie 
RADJG WILENŃSKIE 

SOBOTA, DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 
11,58: Sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteorologiczny. 
12.15: Muzyka popularna (płyty). 
15.25: „Mała skrzyneczka“ — listy dzieci 

omówi Ciocia Hala, 
15.50: Koncert dła młodzież 
16.20: Radjokronika z a 
16.40: Koncert popularny z Warszawy. 
17.10: Odczyt z Warszawy 
17.35: Koncert popularny z Warszawy, 
18.05: Audycja dla młodzieży ze Lwowa. 
18.30: Koncert dla 'młodzieży z Warszawy 
18,30: Kom. Wil, Tow. Org. i Kółek Roln. 
19.00: 9 „października 1920 r.“ — odczyt 

wygłosi Antoni Gasztowt, 
19.20: „U noworyszów* — feljeton pa- 

ryski Marji Modrakowskiej, 
19.45: Prasowy dziennik radjowiy 
20.00: „„Ńa widnokręgu* z Warszawy, 
20.15: Muzyka lekka z Warszawy. 
21.55: „Powrót marynarzy — feljeton z 

Warszawy wygłosi j. Poker, 
22.15: Koncert chopinowski z Warszawy 
22.40: Komunikaty i muzyka taneczna a 

  

  

  

    

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ŁY UAJE — GŁÓD I NĘDZA mit: 

CZEKAI 

Na szczęšcie mialem dosyč pienię- 
dzy. Miljony, przechowywane na zauł- 
ku Szeremetjewskim, w mieszkaniu 
sióstr G. udało się uratować i chociaż 
ewakuacja agentów moskiewskich nie- 
mało kosztowała, pozostała mi jeszcze 

sporo setek. я; 
Nie mogąc odważyć Się na nowe 

spotkanie z czekistami na dworcu, zde 
cydowałem się na wybór drugiej drogi. 
Panika, która powstała po zabójstwie 
Urickiego, nie minęła jeszcze. Rozstrze 
lano pięciuset więźniów i zapowiedzia 
no nowe represje przy najmniejszej 
próbie nowego zamachu. widoc:nie 
„Czeka” dowiedziała się o tem, że prze 
niosłem się do Piotrogrodu. Narazie 
jednak zaniechano masowych areszto- 
wań i życie zaczynało zwolna iść spo- 
kojniejszym torem. 

Postanowiłem pokazać się na ulicy 
i sprawdzić, czy rzeczywiście wygląd 
mój zmienił się re do poznania. Mia- 
łem wiełu przyjacińć w Pietrogroczie i 
tak samo, jak w Moskwie, zmieniałem 
ciągle mieszkania. : 

Musialem koczowač tak, aby nie 
wzbudzać podejrzeń w komitetach do 
mowych. Komitety domowa były obo- 
wiązane donosić do „Czeki'* o każdym 

mieszkańcu, który mieszkając w da- 

nym domu nie był zameldowany w 

komitecie. Tego rodzaju meldunek go- 

dziłby przedewszystkiem w bezpieczeń 
stwo moich gościnnych przyjaciół, któ 
rzy ponosiliby odpowiedzialność za 

ukrywanie człowieka podejrzanego. 

domowe "szczę MObiady * 
p CJ = X smaczne ŠV ais, 

оее 6 1—5 godz. Wilno, Zy- 
gmuntowska 4—19. 

Urolog 
Choroby nerek,  pę- 
cherza i dróg moczo- 
wych przyjm. 12 — 2 
i 5—7. Jagiellońska 8 
tel. 10-63. 
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Iofligontta panienka 
  

absolwentka Szkoły 
Handłowej poszukuje 
posady bony, ma b. po- 

Dr Ginsberg ważne rekomendacje. 
Choroby skórne, we Wilno, Zakretowa 5-1. 
meryczne i moczopłcia- 
we, Wileńska 3. sd moon 
8 —- 114 — 8 Tel, 

DOKTOR med. 
awryłkiewiczowa 

powróciła i 10 paździer 
nika wznowi przyjęcia. 

  

  

1.000 i 2.000 

dolarów 
ulokujemy na dobrą 
miejską hipotekę. 
Dom H.-K. „Za- 
chgta', Micklewi- 
cza 1, tel. 9-05. 
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|akuszerki| 
(TTK ЛЛУ 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA === 
rzeprowadziła się ul. 

Žinkomė 20 3 da POSZUKUJE się 
binet kosmetyczny, u- wspólnika z kapita- 
suwa zmarszczki, piegi,| łem do pierwszo- 

wągry, łupież, brodaw- | rzęgnego przedsię- 
ki, kurzajki, wypadanie | piorstwa handlowe- 

  

  

        

włosów. go w centruim mia- 
sta. Współpraca po- 

КОУ żądana, lecz nie ko- 
nieczna. Solidny i 

= pna. | Stały dochód Za- 
pewniony. 

G A B l N E T Žalostnia do E 
Reklamowego е- 

Racjonalnej tana_ Grabowskiego 
kosmetyki| w Wilnie, ul. Gar- 

leczniczej barska Nr.1, tel. 82. 
WILNO, iais ooo 

Mickiewicza 31—4 Ta 
kobiecą  Planina forteplany 

Urodę::: T. ,Korecklega. 

  

nali, odświeża usuwa i 
jej skazy i braki, Masaż a b 
twarzy i sę (panie). RÓ 
Sztuczne opalanie cery. s 
Wypadanie włosów iBlpo d zobiecą 
łupież. Najnowsze zdo- £ konser- 
bycze kosmetyki racjo- wuje, doskonali, odswie- 

nalnej usuwa i skazy 
Codziennie od_g. 10—8 Pona Dak 2 

W. Z. P. 43. Kosmetyki 
——————— 
POPIERAJCIE J. Hryniemiczomej. 

mi. WIELKA X 18 m3, 

L.0.P.P.
”:2;: 4-7 

Ww. Z. P, M 2, 

САНИЕМИННИНОЦОВИИМИНИНИИНИ ННЕ Я 
Kursy przygotowawcze 

dla prywatystów, eksternistów i 
do korpusu Kadetów 

otwierają się z dniem 1 listopada r. b, 
Równocześnie kilka uczni Szkół 

powszechnych lub średnich zriajdzie 
odpowiednie pomieszczenie, opiekę i 
pomoc w naukach "w Pensjonacie, 
Zgłoszenia do Dyrekcji ul. Piotra i 

Pawła Nr. 13.   

  

Nie mogłem się pozbyć wrażenia, 
że wszystkie oczy są utkwione we 
mnie. Zdawało mi się, że wszędzie i 
wszyscy śledzą mnie. Czy  przecho- 
dzień, którego miuąłem, odwrócił się 
za miłą, czy nie? Czy to nie na mnie 
patrzy ta kobieta, stojąca po drugiej 
stronie ulicy? Byłem pewny, że zaraz 
zostanę porwany i aresztowany. Mia- 
łem na ten wypadek w kieszeni nabity 
rewolwer... Wypzawię pół tuzina ludzi 
na tamten świat, zanim ostatnia kula 
utkwi w moim mózgu'. Byłem zupeł- 
nie zdecydowany nie dać się żywym 
wziąć! 

Ale stopniowo zaczątem się przy- 
zwyczajać do swego wyglądu, do nie- 
bezpieczeństw : spokojniej patrzeć w 
przyszłość. Z pozzarku nie odv'ažaiem 

się pokazywać na ulicy w dzień i wy- 
chodziłem wieczorami. Skoro nikt 
mnie nie poznawał, stałem się pewniej 

Szy siebie i zacząłem pokazywać się 

na ludniejszych ulicach, nie oczekując 

zmroku. й 
Spotykałem znajomych, którzy nie 

poznawali mnie. Ja zaś nie starałem się 
zwrócić na siebie ich uwagi. Byłem z 
każdym dniem odważniejszy. 

Nagle na Newskim prospekcie zo- 
stałem poznany. Mijałem człowieka, 
którego twarz wydała mi się znajo- 

mą. Rzucił na mnie podejrzliwe, nie- 

pewne spojrzenie, potem odwrócił się, 

minął mnie i popatrzał mi w oczy ba- 

dawczo. Przyśpieszyłem kroku, ale 
znów posłyszałem jego kroki, za sobą. 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.


