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Jedno nierozizielne I nieróżne lało... 
(W 425 ROCZNICĘ POGRZEBU KRÓLA ALEKSANDRA) 

Król Aleksander oczy zamykał z po- 

godnym uśmiechem: wieść o wspania- 

łem zwycięstwie nad Tatarami w bit- 

wie pod Kleckiem opromieniła jasnym 

blaskiem jego ostatnie chwile... 

Roku 1506, 19 sierpnia, we środę, 

o godz. czwartej rano na zamku Dol- 

nym w Wilnie rozstał się z tym świa- 

tem czterdziestosześcioletni król... 

Zajęczały dzwony pogrzebowe, łą- 

cząc się w dalekiem echu z dźwiękami 

bębnów i trąb, zwiastujących radosne 

zwycięstwo, 

Oczy ludzkie, roześmiane bitewnym 

triumfem, gasły na wieść о’ Śmierci 

<króla... 

Wilno, gorączkowo wznoszące mu- * 

ry obronne w oczekiwaniu krwawej 

walki z przeważającem; siłami  tatar- 

skiemi groźnego chana Mengli-Gireja, 

mogło przerwać już niepotrzebne ro- 

boty.... 

Żałoba i radość, klęska i triumf — 

połączyły się razem. 

Nie chciano się pogodzić z myślą o '° 

śmierci tak jeszcze pełnego sił króla, 

który przed kilkunastu dniami, pomimo 

<horoby, wyruszał do Lidy na spotka- 

nie wroga. 

Kronikarz pisze, iż wówczas krol-- 

„gniewał się sam na siebie, iż nie mógł 

na koniu siedzieć"... 
Nietylko na koniu nie mógł siedzieć, | 

ale tak siły gwałtownie tracił, iż musiał 

przekazać dowództwo Stanisławowi 

Kiszce i Michałowi Glińskiemu, sam 

zaś w lektyce, przywiązanej do dwóch 

koni, odbył swą ostatnią podróż — zpo 

wrotem do Wilna... 

Fama ludzka zaczęła oskarżać oto- 

czenie królewskie, które nie dbało na- 

leżycie o zdrowie króla. Z nienawiścią 

spoglądano na ostatniego lekarza kró- 

dewskiego — tajemniczego  obieży- 
świata, który zwał się z początku La- 
skarisem, później Balińskim, sam sie- 
bie mianował doktorem i był znany w 

całej Polsce z wielkiej chciwości da 

pieniędzy i jemu tylko właściwago spo- 

sobu leczenia chorych. 

Ponoć książę Gliński sprowadził 

tego doktora na dwór królewski, pomi- 

mo protestów stałego lekarza królew- 

skiego, Macieja z Błonia... 

Oskarżano więc Laskarisa Baliń- 

skiego o stosowanie nieodpowiednich 
środków, oskarżano Glińskiega o po- 
pieranie oszusta, oskarżano  wszyst- 

kich, kogo posądzano 0 zaniedbanie 

swych obowiązków i niedostateczną 

opiekę nad chorym od dłuższego CZa- 

su królem... : 
Ale byto juž za pėžno: krėl Alek- 

sander nie Žyl.. 

„ Ze światem się pożegnał już czwar- 

ty syn Kazimierza Jagiellończyka... 

я Nie pozostawił Aleksander żadnego 
potomstwa, przekazał natomiast przy- 

szłym pokoleniom wiecznie żywą ideę 

braterstwa dwu bliskich sobie naro- 

W akcie unji z r. 1501 (zwanej unją 

Aleksandra, lub unją mielnicką, bo w 

Wielniku na Podlasiu została przez 

króla zatwierdzone), w akcie tym moc- 

no brzmią słowa, nakazujące Litwie i 

Polsce połączenie się — 

— „м jedno nierozdzielnei 
nieróżne ciało, aby był'ie- 
den ród, jeden naród, jed- 
no braterstwo, spólne na- 
rady«,, a 

| Taki jest testament króla Aleksan- 
dra... : 

Gdy umarł król Aleksander, zaczęto 
Się naradzać, gdzie być pochowany. 
Kancjerz Jan Łaski chciał prowadzić 

zwłoki królewskie do Krakowa, aby 
tam na Wawelu spoczęły... 

Imni dostojnicy odradzali i domagali 

się pochowania króla w Wilnie, w ka- 

tedrze, gdzie już spoczął brat królew- 

ski, święty Kazimierz. 

Jedną z przyczyn, dla których zde- 

cydowano ostatecznie pochować króla 

Aleksandra w Wilnie, była obawa 

przed sławnym ze zwycięstwa pod 

Kleckiem, niezwykle ambitnym, prze- 

biegłym i nieprzebierającym w środ- 

kach ks. Glińskim, późniejszym zdraj- 

cą. 
Obawiano się, iż Gliński skorzysta 

z opuszczenia Wilna przez całą szlach- 

tę, wyruszającą do Krakowa z konduk- 

tem pogrzebowym, — opanuje zamek 

i wznieci wojnę domową. 

To też, gdy do Wilna przybył brat 

króla -—— nieboszczyka — Zygmunt, 

postanowiono ostattecznie, aby  po- 

grzeb odbył się w Wilnie. 

Przygotowania do pogrzebu trwa- 

ły długo. 
Pogrzeb się odbył 11paździe r nika 

1506 roku, w niedziełę.... 

„.„brat Zygmunt przygotować ka- 

zał bogato ozdobionych wozów trzy- 

dzieści jeden. Szło także koni, okry-- 

tych aksamitem, adamaszkiem i kosz- 

townemi materjałami, trzydzieści dwa. 

Niesiono osiem chorągwi, a czterech 

rycerzy szło z berłem, mieczem i kró- 

lewskiemi ubiory *.... 

Kładąc się do snu wiecznego w ka- 

tedrze wileńskiej, rozpoczął król Alek- 

sander nową służbę idei zbliżenia dwu 

bratnich narodów... 

Stanął na straży  nierozerwalnošci 

węzłów Unji. 

Potęgą majestatu królewskiego 

zniweczył wszelkie możliwości zamie- 

szek, zmierzających do zerwania łącz- 

ności pomiędzy Litwą a Polską... 

Korona królewska na martwej gło- 

wie, berło w bezwładnej ręce — wy- 

trąciły broń z rąk niedoszłych zama- 

chowców,  onieśmieliły,  zmiaždžyty 

przewrotnega Glińskiego.... 

W ciągu czterystu dwudziestu pię- 

ciu lat, ukryty przed ludzkim wzro- 

kiem, czuwał Król — legenda nad swo- 

im krajem, swoim ludem, swojem dzie- 

łem... 

Nie dał znać o sobie, gdy hordy ko- 

zackie cara Aleksego niszczyły Wilno 

i bezcześciły świątynie; milczał gdy 

potomkowie cara Iwana Srogiego, te- 

ścia królewskiego, rozdzierały na czę- 

ści ziemie Wielkiego Księstwa Litew- 

skiego, nie wyszedł z grobu w ciągu 

wiekowej niewoli, nie przemówił na- 

wet wówczas, gdy: nadszedł krwawy 

rok 1863, — ale nagle.... teraz.... w Od- 

rodzonej... 

Dlaczego dopiero teraz?... 

Czy chce powiedzieć, że jego cięż- 

ka służba już się skończyła, że już mo- 

że spocząć naprawdę spokojnie, łącząc 

swój majestat królewski z majestatem 

odrodzonej Rzeczypospolitej ?... 

Czy może... przeciwnie... nowe roz- 

poczyna dzieło?... 

Może chce oczodołami ukoronowa- 
nej czaszki spojrzeć w głąb naszych 

serc i sumień, chce krzyknąć głośno i 

z protestem o zapomnianym  królew- 

skim, testamencie? !.... 

„jedno nierozdzielne i nieróżne cia- 
ło... 

...jeden naród... 

„„jedno braterstwo..... _ W. Ch. 

  

Voldemaras wyjedz'e 
zagranicę 

KOWNO. (Pat). Prof. Voldemaras 
otrzymał zezwolenie na dwumiesięcz- 
ny wyjazd zagranicę. 
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Niepewna sytuacja gabinetu Brueninga "56220 su 
BERLIN. PAT. — Napięcie polity- 

czne, wywołane niepewnością co do 
losu gabinetu Brueninga trwa dalej. 
Wbrew oczekiwaniom, dotychczas nie 
udało się kancierzowi Brueningowi za- 
pewnić sobie poparcia ze strony więk- 
szości frakcyj parlamentarnych. 

W kołach politycznych krążą fanta 
styczne pogłoski na temat możliwego 
rzystąpienia drobnych grup prawico- 
wych do obozu opozycji narodowej. 
Zarząd partji gospodarczej ogłosił de- 
klarację, zapowiadającą bezwzględną 
opozycję frakcji parlamentarnej stron- 
nictwa wobec kanclerza Brueninga. 

Wieczorna prasa demokratyczna pe 
symistycznie ocenia szanse nowego rzą 
du, podkreślając, że nawet w razie po- 
gorszenia się jego decyzji,  ostate:zna 
decyzja zależna jest od tego, czy Brue- 
ning cieszy się istotnie poparciem pre 
zydenta Hindenburga. 

KTO BĘDZIE POPIERAŁ RZĄD? 
BERLIN. PAT. — W niemieckich 

kołach politycznych opinje co do szans 
nowego rządu uzyskania większości w 
parlamencie są dotychczas podzielone. 
Koła zbliżone do kanclerza Brueninga 
liczą napewno, że rząd jego uzyska w 
terminie wymaganym większość gło- 
sów. Jako pewne uważają w kołach 
politycznych, iż socjal-demokraci kon 
tynuować będą wobec nowego  gabi- 
netu Rzeszy politykę tolerancyjną. Rów 
nież drobne ugrupowania prawicy u- 
miarkowanej, z wyjątkiem partji ludo- 
wej, nie odmówią swego poparcia kan 
clerzowi Brueningowi. 

iKwestją otwartą jest, czy uda się 

  

   

*° przezwyciężyć zastrzeżenia bawarskiej 
partji ludowej, domagającej się pew- 
nych gwarancyj co do zaniechania 
przez rząd wszelkich projektów reior- 
my ustroju, W sterach rządowych о- 
twarcie przyznają, że z czasem nastą- 
pią zmiany w składzie personalnym no 
wego gabinetu Brueninga. Np. powie- 
rzenie teki spraw wewnętrznych mini- 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy 

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

     

HITLER U HINDENBURGA 
BERLIN. PAT, — Zapowiedziane na 50- 

botę przyjęcie przywódcy stronnictwa naro- 
dowo - socjalistycznego Hitlera przez prezy 
denta Hindeaburga zmobilizowało koła poli- 
tyczne stolicy Niemiec. 

Od wczesnych godzin rannych przed pa- 
łacem prezydenta Hindenburga przy ulicy 
Wilhelmstrasse gromadziły się tłumy, wśród 
których ogólną uwagę zwracały grupy naro 
dowych socjalistów. Policja kordonem zam- 
knęfa dostęp do paiacu prezydenta. 

O godzinie il r:in. 30 zajechał saniochód, 
wiozący Hitlera w towarzystwi: posła raro- 
dowo - socjalistycznego byiego kapitana 
Goeringa. Narodowi socjaliści powitali zjawie 
nie się swych przywódców okrzykiem 
„Deutschłand erwache!', na który Hitler od 
powiedział podniesieniem ręki na sposób fa- 
szystowski. Audjencja u prezydenta trwała 
przeszło godzinę. Według ogłoszonego przez 
biuro Woliia komunikatu urzędowego, pre- 
zydent Hindenburg szczegółowo iniormował 
się o celach ruchu narodowo - socjalistycz- 
nego. Rozmowa dotyczyła kwestyj polityki 
wewnętrznej i zagranicznej. Do zajść nie 

  

* doszło, 

ZJAZD OPOZYCJI NARODOWEJ 
BERLIN, (PAT).  Zliżający «się 

zjazd przedstawicieli stronuictw t. zw. 
opozycji narodowej budzi w kołach 
politycznych niezwykłe zainteresowa- 
nie. Oprócz frakcji niemiecko-narodo- 
wej i hitlerowców z parlamentu Rze- 
szy i sejmu pruskiego w obradach 
wezmą udział delegaci Stahlhelmū, 
związków  ojczyźnianych, związku 
wszechniemieckiego,Landbundu, przed- 
stawiciele ciężkiego przemysłu i kół 
agrarnych oraz wyżsi oficerowie by- 
łej armji cesarskiej, Na zebraniu prze- 
mawiać będą m. in. Hugenberg, przy- 
wódca stahihelmowców Seldte, Dues- 
terberg i inni. Ma również zabrać głos 
były prezydent Banku Rzeszy dr, 
Schacht. 

ZAMKNIĘCIE „KOSZAR” BOJÓ- 
WEK HITLERA. 

BERLIN. (Pat). Na podstawie ostat- 
niego dekretu prezydenta Rzeszy pre- 
zydjum policji berlińskiej zarządziło 
dziś zamknięcie szeregu budynków, w 
których znajdują się koszary t. zw. od- 

strowi Groenerowi uważane jest za os szturmowych раг ! hitlerow- 

и у skiej. < 
prauizoje as Wydane zostało równocześnie ostre 

zarządzenie w sprawie wcześniejszego 

Em   

Nowe ofiary szowinizmu łotewskiego 
SKAZANIE POLAKÓW ZA ŚPIEWY W KOSCIELE 

DYNEBURG. (Pat). W prowa- 
dzonym w Grzywie procesie Po- 
laków, oskarżonych za śpiewy 
polskie w kościele w Elerni, za- 

  

padł wyrok, skazujący 4 oskar- 
żonych na 3 miesiące aresztu, 10 
na 2 miesiące, zaś jeden został 
uniewinniony. 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, ‚ 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

"nej. 

TE: ge z @* 

AWICIELO 
NIEŚWIEŻ — ul 

K Malinowskiego. 

POSTAWY — 
. STOLPCE — 

Zwierzyński. 

WARSZAWA -— 

"YB R, 
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Ratuszowa — Kstegarnia Įažwiūskiėgo. | 
NOWOGRODEK — Kiosk St, Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA -— Księgarnia Społdz Naucz. 
PINSK — Księgar: 

ięgarnia Polskieį 
(sięgarnia T-.wa „Rich. 

SŁONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, i. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Łewin—Biuro Ua: 

WiLEJKA POWIATOWA — ul, Micklav 

mia Pulska.— St. Bednarski.. 
į Macierzy Szkolae...   

ul, 5 Ataja 8. 

21, F. juczewska. 

    

Tow, Księgarni Kol. „Ruch“ 
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zamykania lokalów publicznych, będą: 
cych punktami zbornemi elementów ra- 
dykalnych. Organ berlińskich hitlerow- 
ców „«atlonal Post” zawieszony został 
na okres 2 tygodni. 

HITLEROWCY PRZECIWKO 
RZĄDOWI 

BERLIN. (Pat). W pałacu Sportowym 
odbył się wczoraj wieczorem meeting 
zwołany przez partję narodowo-socjal- 
ną, w którym uczestniczyło L5 tys. osób. 
Mowę wygłosił poseł hitlerowski Goeb- 
bels, zapowiadając, iż hitlerowcy bez' 
względnie zwalczać będą nowy gabinet. 
zjazd opozycji narodowej w Harzbur- 
gu będzie wstępem do kampanji prze- 
ciwko Brueningowi. Opozycja narodowa 
gotowa jest w każdej chwili objąć ster 
rządów w Niemczech. 

  

WARSZAWA. PAT. — Porządek 
dzieny następnego posiedzenia Sejmu, 
które odbędzie się we wtorek o godzi 
nie 4 popołudniu, obejmuje 8 punktów 
z czego 7 punktów sprawozdań komi- 
syjnych, 8-my zaś punkt zawiera pierw 
sze czytanie 27 nowych projektów u- 
staw rządowych, 

Posiedzenie Senatu 
w Środę 

WARSZAWA. PAT. — Posiedzenie 
Senatu odbędzie się we środę, dnia 14 
b. m., o godzinie 4 po południu. 

  

NA OSTRZU 
Stosunki Polsko - Łotewskie. Dzie- 

sięcioletni okres przyjaźni, której nie 
było. Dziesięcioletni okres nieegzystu- 
jącego sojuszu. Złomy dziesięcioletnie- 
go okresu próżnych wysiłków, zbędnej 
ustępliwości, bezpłodnej nadziei na ja- 
kąś życzliwość kraju, co ongi błagał 
pomocy, gdy Bermont - Awałow stał 
pod ścianami Rygi, a Łotwa plawila 
się we krwi... 

Setki memorjałów złożonych czyn- 
nikom miarodajnym, traktujących o ca- 
łokształcie naszych posunięć na Ło- 
twie spoczywają snem wiecznym na 
złomach . wysiłków, godnych zaiste 
większych zagadnień, godnych dużo 
większych narodów, niż zagadnienie 
naszych wpływów na Łotwie i walki z 
mrzonkami o wdzięczności politycz- 

+ 
I wstają wspomnienia z końca r. 

1919, gdy, dążąc na teren Starostwa 
Brasławskiego zawadziliśmy o Wilno 
w dniach wskrzeszenia Almae Matris 
Wilnenisis. Wówczas zjechała do Wil- 
na delegacja łotewska w osobach ś. p. 
Zalita, Gryszana, Kambały i w końcu 
ś. p. Mejerowicza. Proszono o pomoc 
orężną, I my, jako przedstawiciele włas 
ności ziemskiej na b. Inflantach Pol- 
skich tłumaczyliśmy czynnikom  mia- 
rodajnym o konieczności tej pomocy. 
Jednocześnie złożyliśmy Naczelnikowi 
Państwa na raucie na Zamku memo- 
rjał w sprawach inflanckich. Na zapy- 
tanie: „(Co to jest“. Odpowiedź: „Me- 
morjał w sprawach inflanckich“. „A, 
co z tem zrobić. Czy wziąć”. Pozwoli- 
łem sobie dorzucić: „„Nie tylko wziąć, 

  

Zatarg chińsko - japoński o Mandżarję 
PONOWNE BOMBARDOWANIE 

KOLEI 
PEKIN. PAT. — Aeroplany japoń- 

skie zbombardowały odgałęzienie linji 
kolejowej w pobliżu Ching-How, ш- 
szcząc je całkowicie. Aeroplany japoń 
skie podejmują obecnie lot wywiadow- 
czy, zapuszczając się aż do Tjen-Tsinu. 

JAPONJA NIE DOPUŚCI. 
DO INTERWENCJI LIGI 

TOKJO. PAT. — Agencja Reutera 
donosi, że rząd japoński sprzeciwi się 
interwencji Ligi Narodów w sprawie za 
targu chińsko - japońskiego, wycho- 
dząc z założenia, że kwestja mandžur- 
ska jest zbyt mało znana na terenie 

jskim. x * 

i anmja zgodne są, jeżeli chodzi o za- 
sadę słuszności pretensyj japońskich. 
Panuje jednak między niemi rozbiež- 
ność zdań, jeśli chodzi o metody prze 
prowadzenia tych postulatów. Rząd 
jest niezadowolony z powodu zbombar 
dowania Ching-How. 

DEMARCHE ST. ZJEDNOCZONYCH 

WASZYNGTON. PAT. — Agencja 
Reutera donosi, że rząd Stanów Zjed- 

noczonych zamierza uczynić demarche 

w sprawie chińsko - japońskiej, jak 
tylko przekona się, że zobowiązania, 

przyjęte przez Chiny i Japonję w sto- 
  „sunku do Ligi Narodow, nie zostały 

Należy zauważyć, że w Japonji rząd przekonane. 

Min. Zaleski do 
WARSZAWA, 10-X. (tel. własn 

Pierwsze posiedżenie nadzwyczajnej 
sesji Rady Ligi Narodów zwołane na 
wniosek Chin przez urzędującego prze- 

   
   

  

wy nie pojedzie     

. gdyż od kilku dni jest chory ra za- 
24 3 jest chory na za 

alenie gardła i nie opuszcza miesz- 
kania, W dniu 10-go b. m. minister 
Zaleski zawiadomił generalnego sekre- 

wodniczącego Rady ministra spraw tatza Ligi sir Drummonda ze do Ge- 
zagranicznych Hiszpanji odbędzie się newy nie przybędzie a przedstawicie- 
we wtorek 13-g0 b. m. Minister Za- lem Polski na sesji będzie minister 

leski nie będzie mógł wziąć udziału Franciszek Sokal. 

  

WARSZAWA, 10-X. (tel. własny). 
Dnia 12-go b. m. Izba Sądu Najwyż- 
szego rozpatrywać będzie 3 protesty 
wyborcze przeciwko wyborom w okrę- 
gu Nr. 51 Lwów-Powiat. Przewodni- 

Protesty wyborcze w Sądzie Najwyższym 
czyć będzie sędzia Krzyżanowski a 
reierowač sprawę sędzia Songajłło. 
Protesty popierać będą adwokaci 
Hofmokl-Ostrowski i Sobiński, bronić 
zaś adwokat Zajdler. 

SOWIETY PRZYGOTOWUJĄ OPINJĘ 
MOSKWA. PAT. — Prasa sowiecka 

powołując się na źródła chińskie, po- 
daje, że w rejonie kolei wschodnio- 
chińskiej tworzone są oddziały dywer- 
syjne, złożone z Mongołów i emigran 
tów rosyjskich. Przed paru dniami je- 
den z takich oddziałów napadł w za- 
chodniej części Mandżurji na chińską 
osłonę konną. W czasie potyczki obie 
strony poniosły znaczne straty. 

Dzienniki sowieckie podają, że w 
związku z temi wypadkami ludność 
miasta Harlaru, leżącego w pobliżu 
granicy sowieckiej, ewakuuje sie do 
Charbinu. Nie jest wykluczone, że 
skromna ta notatka dziennikarska sta- 
nowi przygotowanie opinji publicznej 
do większych wypadków, jakie wkrót 
ce rozegrać się mogą w północnej Man 

dżurji. 

OBRADY KOMITETU EKONO- 
MICZNEGO 

WARSZAWA, (PAT). W dniu wczoraj» 
szym, 9. bm, odbyło się pod przewodnictwem 
p. premjera Prystora posiedzenie Komitetu 
Ekonomicznego Rady Min. poświęcone omó- 
wieniu całokształtu warunków naszego obro- 

tu towarowego z zagranicą na tle obecnej 
sytuacji międzynarodowej. 

W szczególności w związku z dewaluacją 
funta angielskiego Komitet Ekonomiczny 
przeprowadził obszerną dyskusję nad sytu- 
acją eksportową polskiego przemysłu węglo- 
wego Następnie Komitet Ekonomiczny pole- 
cił Państwowemu Bankowi Rolnemu zbadanie 
możliwości utworzenie specjalnego przedsię- 
biorstwa mieszanego dla budowy i eksploa- 
tacji elewatora zbożowego w Gdyni, 

lecz i przeczytać”. Memorjai spoczął w 
ręku ś. p. Olszamowskiego, adjutanta. 
Taki był początek stosunków polsko 
łotewskich. 

Nastąpiły dalsze dzieje. Rok 1920. 
Do lipca 1920 roku granica starostwa 
Brasławskiego sięgała po Dźwinę, a 
od maja do lipca Grzywa była siedzibą 
Starostwa. Następuje odwrót i umowa 
wojskowa, dotycząca mostu i fortecy, 
została przekreślona. Wojska i admini- 
stracja łotewska obejmują 6 _ gmin b. 
Starostwa Brasławskiego, a w połowie 
r. 1920, gdy nastaje powrót na Staro- 
stwo Brasławskie, zostajemy wstrzyma 
ni na granicy 6 gmin: demeńskiej, soł- 
łonajskiej, borowskiej, skrudelińskiej, 
kałkuńskiej ii bornskiej. : 

; Ustępstwa wspaniałe — poświęcś- 
nie nie tylko b. Inflant Polskich, wywal 
czonych krwią żołnierza polskiego bez | 
zastrzeżenia praw Haszych co do mie- 
nia, lecz i 6 gmin, kosztem których moż 
na było zabezpieczyć nie tylko prawa 
nasze do mienia, lecz i szer praw 

mniejszości polskiej na Lida: 
Mimowoli przychodzi na myśl rok 

1683 i dalsze rezultaty odsieczy Wie- 
deńskiej. Całkowite jej niewyzyskanie 
i konsekwencje takiej polityki. 

Dzieje odsieczy Inflanckiej w mniej- 
szym masztabie dały identyczne rezul- 
taty niejednokrotnie w memorjałach i 
artykułach wskazywane. W dniu 10 ma 
ja roku 1927, gdy Łotwa święciła 10- 
letni jubliueszu połączenia Latgalji (b. 
Inflant Polskich) pisałem, iż nie od rze 
czy będzie przypomnieć w dniu tego 
jublieuszu, že Inilanty Polskie zostaly 
w końcu r. 1919 i na początku 1920 
zawojowane krwią żołnierza polskiego. 
O tem rząd łotewski w dniu jubileu- 
szu zapewne zapomniał, lub może przy 
pomnieć nie chciał. Być może i z na- | 
szej strony byłoby lepiej pokryć zasło- 
ną zapomnienia nie tylko przeszłość 
historyczną dawnych Inilant Polskich, 
lecz i lata ostatnie. Zaiste nie dają la- 
ta te powodów, aby szczycić się wy- 
nikami polityki naszej na terenie Łotwy. 
Nie dała nam ta polityka, polityka al- 
truizmu pomocy, ustępstw, przyjaźni | 
nowopowstałego państwa łotewskiego, 
dała nam raczej wrogie usposobienie 
do wszystkiego, co polskie. Wybujały 
szowinizm i wpływ  przemožnego 
wschodniego sąsiada, jad bolszewizmu 
utworzył z nowopowstałego państwa ła 
tewskiego — państwo, co poważa 
tylko siłę i tylko sile fizycznej ulega. 
Najmniejsze ustępstwo daje w rezulta- 
cie ten stan rzeczy, którego jesteśmy 
świadkami — kierunek na wschód. 
Czy kierunek ten nie jest pierwszym 
krokiem ku zlikwidowaniu niepodległo- 
ści. Jest to zapytanie, na rozwiązanie 
którego może zbyt długo nie będziemy. 

czekali”. : 
‚ № tym 10-letnim jubileuszu w Rze | 

życy byliśmy nieobecni, nie byli też 0- 
becni kawalerowie orderu „Łaczpłesi- 
за“ — żołnierze polscy. 

Dziś po up.ywie z górą lat dziesię- # 
ciu, gdy tenże wybujały szowinizm ło- 
tewski sięgnął po prawa mniejszości 
polskiej, sięgnął dłonią o wschodnich 
pojęciach, by stwierdzić po raz tysiąc- 
krotny, że polityka nasza w stosunku | 
do Łotwy została zbudowana na myl- 
nych przesłankach, — winniśmy dzi- | 
Ssiaj wejść na inne tory — zbudować 
ją „na ostrzu”. 

ty. Inaczej „Hands off”, „Rece precz”. 

Wacław Szadurski. | 

й: 

Rozrachunek calkowi- |   
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CZY LONDYN POZOSTANIE 
światowym ośrodkiem finansowym 

Angielski kryzys walutowy wywo- 
łał o wiele donioślejsze skutki, niż te- 
go w pierwszej chwili się spodziewa- 
no. Upadek funta angielskiego, jaki dał 
zauważyć się na giełdach, wykazał, że 
usiłowania w kierunku utrzymania je- 
go kursu były ponad siły tak silnego 
zakładu, jakim jest Bank of England. 
Angielskie koła finansowe stale są za- 
niepokojone i szukają winowajcy, któ- 
ry wywołał taką sytuację. Szukają go, 

jak te zazwyczaj w takich stosunkach 
bywa na różnych miejscach, lecz nie 
tam, gdzie znaleźć by go mogli. Część 
społeczeństwa przypisuje winę Banko- 
wi Francuskiemų i Federalnemu Banko 
wi Stanów Zjednoczonych, zarzucając 
im, że zakłady te pono umyślnie ściąga 
ły złoto i układały go w swych skarb- 
cach. Mówiono nawet o tem, że w ta- 
kich warunkach powinna być zwołana 
międzynarodowa konferencja, któraby 
zajęła się kwestją nowego rozdziału 
złota pomiędzy poszczególne państwa. 
Myśl zwołania konferencji złotowej i 
nowego podziału światowych zapasów 
złota nie jest nowa, ale nie ulega wąt 
pliwości, że gdyby dawniej już próbo- 
wano rozwiązać tę kwestję, Anglja by- 
łaby jedną z pierwszych, którzy prote- 
stowaliby przeciwko tego rodzaju na- 
ruszeniu wolności finansowej. 

Złoto napływa bezustannie do Ban 
ku Francuskiego i Federalnego Banku 
Stanów Zjednoczonych w rzeczywisto- 
ści dlatego, że również kapitał, który 
szuka bezpiecznej lokaty, gromadzi się 
obecnie w Ameryce i we Francji. An- 
glja traciła i traci złoto dlatego, że 
kapitał międzynarodowy nie ma do 
niej takiego zaufania, jak dawniej i e- 

migruje za granicę. W tym kierunku 

bardzo mało zdziałałyby, wszelkie kon- 

ferencje i umowy. 
* Znaleźli się ekonomiści, którzy pod 
wrażeniem ostatnich wypadków  zaj- 

mują się kwestją, jakie następstwa 

przyniósłby kryzys funta dla gospodar- 

czego życia świata. Londyn w życiu 

gospodarczem odgrywał rolę finansowe 

go ośrodka. I nawet po wojnie, kiedy 

stolica Anglji nie miała już tego zna- 
czenia w życiu gospodarczem, jak w 

roku 1914, to przecież Londyn miał 

nadzwyczajne znaczenie i śmiało mógł 
konkurować z nowemi ośrodkami fi- 

nansowemi Paryżem i Nowym Yorkiem. 

Nie było to przypadkiem, że w tran- 

zakcjach międzynarodowych większość 

cen różnych towarów wyszczególniana 

była w funtach szterlingów, tylko cena 

nafty podawana była w dolarach. Nie 

było również przypadkiem, że po woj- 

nie niektóre państwa, jak np. Egipt i 

wolne miasto Gdańsk, oraz poszczegól 

ne republiki południowo - ametykań- 

skie stabilizowały swą walutę w ŚCI 

słym stosunku do funta szterlingów. 
Wypłaty w funtach szterlingów były 

zawsze aż do ostatnich chwil chętnie 
przyjmowane. : 

„Przyczyn tego zjawiska należy do- 

patrywać się w tem, że w Londynie, 

jak w żadnej innej stolicy, wybudowa- 

ny został skomplikowany system ban- 

ków angielskich, że tam znajdowały 

się filje wszystkich znaczniejszych biur 

rozrachunkowych. Cały ten skompliko- 

wany i wspaniały aparat angielskiej 

City obsługiwany był wyszkolonym per 

sonelem i miał za sobą piękną tradycję, 

która uczyniła funt angielski najdogod- 

niejszym środkiem płatniczym. Nie 

można nawet przypuszczać, by centrum 

_ międzynarodowych rozrachunków han- 

dlowych można było natychmiast prze- 

nieść do Paryża lub Nowego Yorku, 

bowiem w tych miastach nie można w 

jednej chwili wybudować potrzebuego 

aparatu, tak doskonalego, jak londyń- 

ski, a to dlatego, że brak tam odpo- 

wiedniej ilości ludzi, którzyby tak zrę- 

cznie mogli załatwiać międzynarodowe 

tranzakcje handlowe. 

W SERCU POLESIA 
Na rozległej, smutnej równinie snu- 

ją się leniwie wody rzek, pozwijane w 
misterne pętle, jakgdyby  zamierające 

w swoim ruchu ku morzom. Gęste lasy 

sosnowe, o ciemnej przesyconej wilgo- 

cią zieleni, towarzyszą podmokłym łą- 

kom i jałowym piaskom pól. Tu i ów- 

dzie błyśnie srebrzysta tafla jeziora, za- 

majaczy wysoka wydma z rozwichrzo 

nym grzbietem, sypiąca przy każdym 

podmuchu kurzawą piasczystych ziarn. 

A w każdem zaklęśnięciu terenu mocza 

ry: najpierw drobne, gęsto przesiane 

wikliną i rosnącą na błotach wierzbą 

rokitą, a potem coraz szersze, coraz 

bardziej tajemnicze i niedostępne. 

Szare chałupiny chłopskie tłoczą 
się na skrawkach suchszego gruntu, 
gromada zapomnianych na wyspach 
rozbitków. jeszcze kilka osiedli, je- 

szcze kilka wysiłków człowieka w kie- 

runku wyrwania choć trochę przestrze- 
ni życiowej z obszernej domeny bagien 
nej i dalej kres. Stoimy jakby na krań- 
cu świata. Przed nami morze głębokich 

moczarów bez dna. 

To serce Polesia, ośrodek wielkiej 
strety zabagnionej, która w kształcie 

trójkąta, opartego wierzchołkiem ©0 

Brześć, rozłożyła się na wschodniej ru- 

bieży Rzeczypospolitej. Moczary pole- 

W kołach gospodarczych często 
niedoceniano specjalnego znaczenia 
Londynu jako ośrodka nietylko kapita- 
łowego i finansowego, ale i ośrodka 
rozrachunków handlowych, a przecież 
właściwość ta dodawała stolicy An- 
glji wielkiego znaczenia i uniemożliwia 
ła w znacznej mierze konkurencję Pa- 
ryża i Nowego Yorku. 

Dlatego też angielski kryzys finan- 
sowy oznacza wielki wstrząs w mię- 
dzynarodowym handlu. 

Wahania funta szterlingów będą 

miały doniosłe następstwa w życiu go- 

spodarczem, a to dlatego, że ze wzglę- 

dów technicznych centrum rozrachun- 

ków nie może być przeniesione z Lon- 

dynu do innego miasta. Kryzys świa- 

towy będzie jeszcze bardziej skompli- 

kowany, niż po niemieckim krachu fi- 

nansowym. Z chwilą gdy funt znów u- 

stabilizuje się na nowych podstawach, 

Londyn automatycznie zdobędzie znów 

swe stanowisko w świecie handlowym, 

jako centrum międzynarodowych tran- 

zakcyj handlowych i rozrachunków. 

PARNIKliarmru 
udoskonalonego systemu, bardzo 0sZ- 

czędne i praktyczne w użyciu, tudzież 

gniotowniki, płuczki | sor- 

towniki do kartofli poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a. 

Dogodne warunki kupna. 

Żądajcie prospektów. 

    
   

     
      

       

      

   

Kto będzie płacił po- 

datek wojskowy? 
Ukazało się rozporządzenie Rady Mini- 

strów o podatku wojskowym. 

Na Roch tego rozporządzenia podatek 

wojskowy opłacają: przeniesieni do rezerwy 

w myśl art. 60 ustawy o powszechnym обо- 

iązku wojskowym: . 

№щапі ;]п':у poborze za zdolnych do stuž 

by wojskowej mw pospoliteį ruszeniu z bronią, 

lub bez broni (kategorja C i D). 

uznani przy poborze za zupełnie „niezdol- 

nych do służby wojskowej (kategorja E). 

uznani w czasie odbywania czynnej służ- 

by wojskowej na zasadzie orzeczenia woj- 

skowo — lekarskiej komisji szpitalnej za zdol 

nych do służby wojskowej tylko w pospoli- 

tem ruszeniu (kategorja C i D) lub za zupeł- 

nie niezdolnych do służby wojskowej (kate- 

gorja E), jeżeli obniżenie ich zdolności fizy- 

cznej nie pozostaje w związku przyczyno- 

wym ze służbą wojskową. 

uznani w czasie odbywania czynnej służ 

by wojskowiej w drodze rewizji przez wojsko 

wo-lekarskie komisje rewizyjne za zdolnych 

do służby wojskowej tylko w pospońitem ru- 

szeniu, lub za zupełnie niezdolnych do służ- 

by wojskowej, jeżeli nie przesłużyli czynnie 

więcej, jak 5 miesięcy kalendarzowych, a ob- 

niżenie ich zdolności fizycznej nie pozostaje 

w związku przyczynowym ze służbą wojsko 

wą. ® 

Z pośród tych osób zwolnieni są od pła- 

cenia podatku (wojskowego: utrzymywani 

kosztem samorządu gminnego, lub dobroczyn 

ności publicznej, oraz uznani za: zupełnie nie- 

zdolnych do służby wojskowej i „ niezdolni 

zarazem ani do pracy fizycznej, ani umysło- 

wej, jeżeli nie osiągają dochodu podlegające 

go państwowemu podatkowi dochodowemu. 

Od obowiązku opłacania podatku wojskowe- 

go sa zwolnieni również ci, którzy w czasie 

mobilizacji wstąpili ochotniczo do wojska, 

lub marynarki wojennej, jeżeli następnie zo- 

satną uznani za zdolnych do służby w po- 

spolitem ruszeniu, lub też zupełnie niezdol- 

nych do służby wojskowej, a to bez wzglę- 

du na czas, przesłużony czynnie w wojsku. 

W poszczególnym roku podatkowym są 

zwolnieni od obowiązku opłacania podatku 

wojskowego ci, którzy w danym roku podat 

kowym odbywali ćwiczenia wojskowe, lub 

też służbę włojskową, dalej ci, którzy w da- 

nym roku podatkowym przed poborem ukoń 

czyli conajmniej jeden stopień przysposobie- 

nia wojskowego, wreszcie ci, którzy jako 

pracownicy bezrobotni są zarejestrowarń w 

państwowych urzędach pośrednictwa pracy 

i którzy w tym okresie pozostawali bez pra- 
cy przynajmniej dwa miesiące. 

Skala podatku wojskowego jest dość roz- 

legła i waha się od 0,2 do 2 proc. dochodu 
rocznego. 
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Kampanja wyborcza w Anglji 
MANIFEST WYBORCZY LIBE- 

RAŁÓW к 
LONDYN. (Pat). Manifest, podpi- 

sany przez ministrów liberalnych Sa- 
muela i Readinga oraz innych, pod- 
kreśla konieczność zapewnienia wpły- 
wu liberałów w łonie rządu oraz w 
przyszłym parlamencie. 

Manifest zaznacza, iż podpisane 
na nim osobistości skłonne są do u- 
znania wszelkich wyjątkowych zarzą- 
dzeń, mających na celu utrzymanie 

czynnego bilansu handlowego, a do- 
tyczących kwestji walutowej, ekspan- 
sji wywozu, czy też ograniczeń wwo- 
zowych, uważają jednakże, iż wolność 
handlu jest jedyną stałą podstawą 
pomyślności gospodarczej i dobroby- 
tu zarówno imperjum, jak i świata. 

Manifest wypowiada się za podję: 
ciem międzynarodowej akcji, mającej 
na celu złagodzenie barjer celnych, 
stabilizację kursu dewiz, uregulowanie 
sprawy długów międzynarodowych i 

REAKTORA ZK TO COST TAN IKT EITI TDK ROZRECYK ATRETZETAOTZZRZCH 

ŻAŁOBA 
STRATY WSKUTEK KATASTROFY WYNOSZĄ 700 tys. 

GDYNIA, (PAT). Jak stwierdzono 
dotychczas, ofiarami katastrofy jest 
13 zabitych i 7 rannych. Pogrzeb ża- 
bitych odbędzie się w poniedziałek. 
Całe miasto okryte jest żałobą. Wszę- 
dzie panuje przygnębienie. W restau- 
racjach i kawiarniach pustki. Jednym 
tematem rozmów mieszkańców miasta 
Gdyni jest katastrofa, której groza 
coraz bardziej się uwydatnia. 

Dalsze prace nad odkopywaniem 
zabitych ze strony podwórza wstrzy- 
mano ze względu na niebezpieczeń- 
stwo zawalenia się dachu i naruszo- 

w GDYNI 

nych przez wybuch ścian. Przy- 
lgeająca do miasta część gma- 
chu naruszona wybuchem ulegnie roz- 
biórce. 

Straty materjalne obliczają na 700 
tysięcy zt. W związku z katastrofą 
eksplozji komisarz rządu miasta Gdy- 
ni wydał zarządzenie zamknięcia wszel- 
kich instalacyj gazowych w całem 
mieście, przedmuchania rur gazowych 
i wypuszczenia z nich gazu. Jedno- 
cześnie wydał zarządzenie, zabrania- 
jące urządzenie nowej instalacji j ga- 
zowej aż do odwołania. 

ilustracja pacyfizmu Sowietów 
WIELKIE MANEWRY CZERWONEJ ARMII 

WIEDEŃ. (Pat). „N. W. Tageblatt* 
donosi z Moskwy: Manewry jesienne 
czerwonej armji odbywały się w tym 
roku w szczególnie wielkich rozmia- 
rach. Kierował niemi osobiście Woro- 
szyłow. 

Wielką rolę w manewrach odegra- 
ła ilota powietrzna i nowe rodzaje 
broni technicznej. Wypróbowano no- 
we tanki, sporządzone w Rosji so- 
wieckiej. Po raz pierwszy widziano 
krążowniki powietrzne, samoloty z 

małemi armatkami. Ciężka artylerja 
strzelała specjalnego rodzaju amuni- 
cją, wskutek czego musiano całe wsie 
ewakuować. 

Na terenie manewr wielkie miasta 
zostały otoczone mgłą sztuczną dla 
ochrony ich przed atakami floty po- 
wietrznej. W manewrach brały rów- 
nież udział dzieci od lat 12. Używano 
ich do służby pomocniczej przy od- 
działach karabinów maszynowych. 

Trocki deportowany do fortecy 
SOFJA, (PAP). Według doniesień z 

Ankary, rząd turecki deportował Troc- 
kiego, który dotychczas zamieszkiwał 
na wyspach Książęcych na morzu Mar- 
mara, do jednej z fortec w cleśninie 
Dardanelsklej.; 

Decyzja ta powzięta została w zwlą- 
zku z tem, iż rząd turecki uważał, że 

  

ostatnie spotkanie Trocklego z b. Кгб - 
lem Amanullahem stanowiło niebezpie- 
czeństwo dla pokoju na granicy turec- 
ko-perskiej. W ostatnich dniach pozba- 
wiono również Amanullaha praw ekste - 
rytorjalności, które w swolm czasie 
przyznane mu były przez Turcję. 

Opieka rządu nad grobami królewskiemi 
UROCZYSTY AKT W BAZYLICE WILEŃSKIEJ 

W dniu wczorajszym odbył się w Bazy- 
lice Wileńskiej uroczysty akt objęcia opieki 
przez specjalną komisję rządową nad nowo- 
odkrytemi grobami królewskimi, W skład 
tej komisji jak już donosiliśmy wchodzą ja- 
ko przewodniczący prezes rady ministrów p. 
Aleksander Prystor, minister skarbu p. Jan 
Piłsudski, minister oświaty p. Jędrzejewicz i 
wiceminister ks. prof, Żongołłowicz. 

O godzinie 18-ej przybył do Katedry 
premjer Prystor, wraz z p. premjerem przy- 
byli marszałek Senatu Wł. Raczkiewicz, mi- 

nister ZE wojewoda Beczkowicz, 
wiceminister ks. Żongołłowicz, wiceminister 
skarbu Zawadzki (reprezentujący p. mini 
stra skarbu), generał Żeligowski, ks. bisk. 
Bandurski, generalny konserwator  Renier,, 
wicewojewoda Jankowski i inni. 

U wejścia do Bazyliki powitali p. Premje 
ra i członków rządu członkowie Komitetu 
ratowania Bazyliki z ks. biskupem Michalkie 
wiczem na czele, konserwator okręgowy wi- 
leński dr Lorentz, kierownik robót konser- 
wacyjnych prof. Kłos i in. 

W Bazylice, gdzie zebrani byli 
władz państwowych, cywilnych i wojsko 

szefowie wy. 

wych, samorządowych, powitał p. Premjera 
u wejścia do krypty królewskiej metropolita 
ks, arcybiskup Jałbrzykowski, składając ser- 
deczne podziękowanie rządowi za  dotych- 
czasową akcję. 

W Gdpowiedzi p. prezes rady ministrów 
Prystor potwierdził stanowisko rządu co do 
objęcia opieki nad grobami królewskimi w 
Wilnie oraz dodał, że bezpośrednią opiekę 
sprawować będzie jako reprezentant rządu 
wojewoda wileński w kontakcie z komitetem 
ratowania Bazyliki i władzami kościełnymi. 

Następnie p. Premjer, p. minister -oświa- 
ty i wiceministrowie zeszli do krypty królew 
skiej, gdzie o odkryciach informował ich kon 
serwator dr Lorentz. 

Z kolei p. Premjer i p. minister Jędrzeje- 
wicz zwiedzili roboty w kaplicy św. Kazi- 
mierza i w nawie głównej, zapoznając się 
ze stanem prac Bazyliki i przebiegiem prac 
konserwacyjnych. 

P. prezes Rady ministrów  Prystor adje- 
chal 6 godz. 23,15 z powrotem do Warsza- 

"P. minister W. R. i O. P.  Jędrzejewicz 
zabawi w Wilnie dni kilka. 
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Dziś i w każdą niedzielę i święto 
POPOŁUDNIOWY 

„DANCING — CZARNA KAWA" 
(„Five o clok*) 

z udziałem programu artystycznego 

Wst a 
Uwaga! _jub iierbz 

„dancing“ 
lub herbatką i ciastkiem 2 zł. od osoby 

łącznie z kawą 
Uwagał 

  

odszkodowań. Wreszcie manifest po- 
tępia program partji pracy, który, zda- 
niem autorów manifestu, doprowadził- 
by do katastrofy fimansowej kraju. 

LONDYN. — W obecnych wybo- 
rach powszechnych weźmie udział 8 
grup, co jest zjawiskiem  niespotyka- 
nem w historji Anglji. Konserwatyści, 
Labour Party wystawią po 50 kan- 
dydatów. Liberałowie prawicowi pod 
kierownictwem sir Johna Simona 30 
kandydatów. Liberałowie rządowi sir 
Herberta Samuela 30 kandydatów. Li- 
berałowie niezalezni Lloyd George'a 
20 kandydatów. Grupa sir Oswalda 
Mosleya 18, komuniści 47 oraz labo- 
urzyści którzy pozostali wierni Mac 
Donaldowi i popierają rząd narodowy 
około 50 kandydatów. 
RAIN PST TIE SENENIIEAE I 

Pokatastrofieautomo- 
bilowej H. Ordonówny 

WARSZAWA. — Brak odpowiedniego za 
bezpieczenia i środków ostrzegawczych na 
szosie wilanowskiej, w miejscu, głośnem ze 
śmiertelnych wypadków i dłatego przezwa- 
mem „zakrętem Śmierci* (na drodze Królew- 
skiej, pod Wilanowem) — był głównym i 
jedynym powodem  onegdajszej katastrofy 
automobilowej, której ofiarami — jak wia- 
domo — padły: popularna artystka, p. Han 
ka Ordon Oraz dziennikarka, p. Jadwiga Mi- 
gowa. 

Roboty przy wykopywaniu i ścinania sta 
rych drzew na słynnym zakręcie wilanow- 
skim, w punkcie, gdzie ruch kołowy stale 
jest b. ożywiony, prowadzone są bez zacho- 
wania należytej a tak koniecznej ostrożno- 
ści. 

Posterunku ostrzegawczego względnie 
jakiegokolwiek ogrodzenia niema. Robotnicy 
sami na własną rękę czuwają, a w najlep- 
szym wypadku machają ręką na widok nad- 
jeżdżającego auta, lub wozu. 

Szoferzy, obznajmieni z różnemi wybry- 
kami łobuzerskiemi opryszków, 
się po szosie, nie przywiązują do tego rodza- 
ju „nawolywan“ specjalnej uwagi, traktując 
takie sygnały wprost za zaczepki, co się już 
niejednokrotnie powtarzało. 

Kierowca Stanisław Płoch, który prowa- 
dził auto, wiozące panie: Ordon i Migową= 
jak zeznał w policji — widział zdateka kilku 
mężczyzn, dających znaki rękoma -do za- 
trzymania się, Szoier nie mógł zorjentować 
się, że to robotnicy wzywają go do stanięcia. 
Po chwili ścięte drzewo zwaliło się na dach 
limuzyny, powodując źranienie jadących 

Narazie, w wyńikti przeprowadzonego do 
chodzenia, szoterowi Płochowi odebrano pra 
wo jazdy, do czasu rozprawy sądowej. 
lecznicy chirurgicznej SS. Elżbietanek im. św. 

Ranna artystka Ordonówna przebywa w 
Antoniego (Goszczyńskiego 1) pod opieką 
lekarzy: dr, Uspieńskiego i dr. Zaorskiego. 

Pani Ordonówna ma złamane lewe ramię, 
jeden palec prawej ręki, ponadto: ranę na 
głowie, riewielką rane powierzchowną na 
nodze, pozatem ogólna kontuzja i wstrząs. 

Stan zdrowia artystki nie budzi poważ- 
niejszych obaw. 

Druga ofiara katastrofy  automobilowej, 
p. Migowa pozostaje na kuracji w domu. Ma 
опа złamaną podstawę nosa oraz uległa о- 
gólnemu potłuczeniu. 

DZIŚ RAID MOTOCYKLOWY 
Trzeba przyznać, że przez dokooptowa- 

nie do zarządu kilku ruchliwych członków, 
a zwłaszcza p. Sitarskiego, Wil. T-wo Cykli 
stów i Motocyklistów zyskało wiele. 

Niedawno mieliśmy raid Wilno — Grod- 
no — Wilno, a dziś o 6 rano rozpoczyna się 
drugi, na trasie: Wilno — Lida — Wilno 

W tak krótkim czasie druga duża impre- 
za, Świadczy to wymownie 0 _ ruchliwości 

klubu i wzrastającem zainteresowaniu "moto 
rzystów wileńskich. Bądź co. bądź, 274 ki- 
lom. przy dzisiejszej pogodze, to wysiłek 
spory, a mimo to kilkunastu zawodników 
zgłosiło już swój udział. 

Na starcie zobaczymy znanych już z po- 
przednich imprez zawodników oraz kilka no 
wych maszyn, w tej liczbie kardanowe O- 
święcim — Praga. 

Komandorem raidu jest inż. Stelmasie- 
wiicz, wicekomandorem Wł. Kurec, Obowiąz 
ki komisarzy technicznych wzięli na siebie 
pp. inż. Szestakowski i Janowicz, pozatem 
skład jury stanowią pp. inż. Krukowski—pre 
zes, Felitan, Rydzewski i Andrukowicz. 

Powrót zawodników na metę (na placu 

  

     

Katedralnym) spodziewany, jest w. godzinach 148,106, po 3 tysiące zł. — 8,587, 
3—5 pp. (t) 

większego w „Polsce Brzeskiego woje- zostaną osiągnięte. nietylko korzyści nym sobie terenie badań. Grupa wileń- komunikacji wiełokrotnie odcięte od te- 
wództwa. Jakież możliwości gospodar- gospodarcze, ale zebrany i opracowa- ska, złożona z asystentów i starszych renów historycznie z niem związanych, 
cze kryją te tysiące klm. przestrzeni! 

Polesie, to kraj nieznany, nieomal 
znaczony na mapach białą plamą. Stu- 
dja topografów rosyjskich z przed woj- 
ny rzuciły zaledwie trochę światła na 
te tereny. Próby osuszania bagien 
przez b. rząd rosyjski zakończyły się 
przeprowadzeniem kanałów odwadnia- 
jących w okolicach Mozyrza, natomiast 
zachodnie moczary poleskie pozostały 
w dziewiczym, nietkniętym stanie. Do- 
piero Polska, pomimo trudności finan- 
sowych, przystąpiła do meljoracji Po- 
Jesia z szerokim, zakrojonym na wiele 
lat programem pracy. Odwodnione ob- 
szary, przekształcone w orne pola i do- 
skonałe łąki, nietylko podniosą dobro- 
byt miejscowej ludności, ale będą mo- 
gły służyć jako tereny osiedleńcze dla 
przeludnionych województw  central- 
nych. 

Biuro Projektu Meljoracji Polesia 
od kilku lat prowadzi szerokie studja 
przygotowawcze. Obok pomiarów i 
pracy niwelacyjnej, są zbierane obser- 
wacje limnologiczne, dotyczące głębo- 
kości i wahania poziomu niektórych 
jezior, obserwacje meteorologiczne, no- 
tujące w szczególności wysokości opa- 
dów. Biuro posiada pływającą stację 
meteorologiczną na jeziorze Czarnem, 
jedną z nielicznych tego typu w Euro- 

obfity materjał naukowy. studentów, z prof. Limanowskim na pozbawione możliwości szerszego kul- 
Studja geologiczne w terenie pro- czele, wyruszyła w roku bieżącym już turalnego promieniowania. Siedmiogo- 

wadzi Komitet Geologiczny dla badań w początkach lipca na dłuższe studja dzinne oczekiwanie w Baranowiczach 
połeskich, złożony z przedstawicieli uni terenowe, 

  

Fragment b. klasztoru Kartnzów w Berezie. 

wersytetów warszawskiego, wileńskie- Długa i uciążliwa droga oddziela 
go i poznańskiego, pod ogólnem prze- Wilno od obszarów polskich. Centrali- 
wodnictwem M. Limanowskiego, prof styczne tendencje Warszawy przewidu 
USB. 

Każda grupa uniwersytecka posia- 
ją dogodne połączenia kolejowe tylko 
w kierunku na stolicę. Natomiast Wil- 

skie zajmuja 22 proc. powierzchni naj- pie. Tą drogą przy osuszaniu Polesia da szeroką autonomię na przydzielo- ne jest zaniedbane, przez utrudnienie 

na połączenie w kierunku na Brześć, 

usposabia do najbardziej pesymistycz- 

nych nastrojów, tembardziej, że Bara- 

nowicze, ponure ; zabłocone, zaprojek- 
towane na miarę koszarowych gustów 
byłych zaborców, to chyba jedno z naj 
brzydszych miast w Polsce. 

Sieć kolejowa w kilku kierunkach 
przecina wielkie obszary Polesia. Przy- 

stanki kolejowe, to punkty wypadowe 
do wnętrza kraju podług których zor- 
jentowały się szlaki kołowe, przekształ 

cając dawniejszą, niezależną od kolei, 
historyczną sieć drożną. Dla wileńskiej 

grupy geologicznej jednym z punktów 
wypadowych do wnętrza Polesia była 
Bereza Kartuska. 

Małe to, pięciotysięczne miasteczko, 

położone jest na brzegu Jasiołdy, któ- 
ra rozlewa swoje leniwe wody. Przez 
okna czystego hoteliku wyglądać moż- 
na na szosę, gdzie w godzinach wie- 

czornych gromadzi się śmietanka miej- 

scowego towarzystwa, defilują rowery 

starozakonnych sportsmenów, a Cza- 
semi przeleci auto, sypiąc promieniami 

światła po szerokiej, szutrowanej jezd- 

ni. Bereza Kartuska posiada proszę 
państwa cementowe chodniki i ele- 
ktryczność. Całkowitią poezję oświetlo- 

Teatr „Lutnia” 
SZELMOSTWA SKAPENA — 

KOMEDJA MOLJERA 
Poczciwy Moljer dziś nie może 

wzruszać ludzi tak, jak wzruszał przed 
wiekami, ale zawsze jednak jest cieka 
wy, no i bardzo łaskawy dła artystów, 
którym daje świetną sposobność do 
popisywania się swym talentem. 

„Szelmostwa Kapena* nie małeżą 
do najlepszych i bardziej oryginalnych 
komedyj mcljerowskich, zasługują jed- 
nak na uwagę przedewszystkiem ze 
względu na rolę Skapena, rolę nietyl- 
ko główną, ale bodaj jedyną. 

Komedja bardzo wesoła, choć za- 
nadto trąci myszką. Publiczność na pre 
mjerze nagradzała artystów „burzą о- 
klasów'* i „salwami szczerego šmie- 
chu', co jednak prawie nie mąciło ci- 
szy rozpacznie pustej sali... 

Sztuka jest godna uwagi tak ze wzglę 
„du na pogodną treść i szczery humor, 
jak i wskutek gry artystów. 

Ale o tej grze poinformuje łaska- 
wych Czytelników stały sprawozdawca 
teatralny naszego pisma. W. Ch. 

ga 2 = и 
RADIO WiLEN 5416 
NIEDZIELA, DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 
10,00: Tr. nabożeństwa z Krakowa. 

12.10: Komunikat meteorołogiczny. 
12.15: Poranek z  Filharmonji Warsz. 

„14.00: „To, co rolnika najbardziej intere- 
suje” — odczyt wygłosi inż. Romuald Węc- 
kowicz. 

15.55: Audycja dla dzieci z Warszawy 
16,30: „Czy Angola nadaje się na kolonję 

  

Polski" — odczyt z Krakowa wygłosi S. Le- 
szczycki. 

16.45: Muzyka lekka (płyty) 
17.10: „O odżywianiu dzieci* — odczyt 

wygłosi p. Leśniewska. 
17,25: Transm. z Brukseh meczu piłkar- 

skiego Polska—Belgja. 
19.00: „Tan Tadeusz* A. Mickiewicza po 

litewsku w wyk. Grażyny Czapskajte. Pio- 
włóczących -senki litewskie w wykonaniu Biruty Gajlu- 

szajte. Przy fort. Walentyna Czuhowska, 
19.20: „Co się dzieje w Wilnie?" — po- 

gad. wygłosi prof. Mieczysław Limanowski. 
19.45: Słuchąwisko z Warszawy („Dar 

poranka" — Forzano 
21.55: Kwadrans |!iteracki. (Orkan). 

PONIEDZIAŁEK DNIA 12 PAŹDZIERNIKA, 
15.25: „Znaczenie zwierząt t. zw. niższych 

dła biologii i szkoły” — odczyt z Warszawy 
wygłosi S$. Sumiński. 

15.50: Muzyka taneczna (płyty). 
16.20: Lekcja francuskiego z Warszawy. 
17.10: „Oryginały w przesziošci polskiej“ 
17.35: Muzyka lekka z Warszawy. 
18.50: Wiileński komunikat sportowy. 
19.00: „Radjo w chacie wiejskiej"; w 

programie odczyty: rolnicze i pedagogiczne, 
muzyka ludowa polska, litewska, białoruska 
i na zakończenie słuchowisko: ,„Garść pszen- 
na" Syrokomli. w opracowaniu radjof. H. 
Obiezierskiej, Poszczególne punkty progra- 
mt zapowiadać będzie Ciotka Albinowa. 

20.15: Operetka z Warszawy („Sztygar* 
— Zeilera). 

22.30: LOPP w ob!iczu nowych zagad- 
nień — pogad. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 10 października 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 8,82 — 8,8,84 — 8,80. 
Belgja 125,00 — 125,31 — 124,69. 
Bukareszt 5,33 — 5,34 i pół — 531 i 

pół. 
Holandja 360,90 — 361,80 — 360,00. 
Londyn 34,45 — 34,45 — 34,36. 
Nowy York 8,924 — 8,944 — 8,904. 
Nowy York kabel 8,928 — 8,948 — 8,908 
Paryż 35,18 — 35,27 — 35,09. 
Szwajcarja 175,30 — 175,73 — 174,87. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. pożyczka bud.'31; 4 proc. inave- 

stycyjna 77,50 — 79; Tasama seryjna 82; 
5 proc. konwresyjna 41,25; 6 proc. dolaro- 
wa 57; 7 próc. stabilizacyjna 56,50 — 55,75; 
10 proc, kolejowa 100: 8 proc. L. Z. BGK i 
BR, obligacje BGK 94; Te same 7 proc. 
83,25; 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 45; 4 i 
pół proc. warszawskie 49; 5 proc. warszaw 
skie 52,50 — 52, 8 proc. warszawskie 63,75 
— 66,50 — 65. 8 proc. Częstochowy 56; 10 

  

KTO WYGRAŁ? 
WARSZAWA. PAT. — W 26-ym dniu 

ciągnienia 5 klasy 23 Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej główniejsze wygrane padły 
na NrNr: 

wygrana złotych 250 -- premja 1850 zł. 
Nr. 95.963, 106,921, 153,549 i 177,400, wy- 
grana złotych 1000 i premia o 2 
zł, — 126,553, 10 tysięcy zł. — Я , po 1 

46,000, 134,255 i 176,255. 

НРЕЛЕЛНПЫОНМТИЦИПАТЕТЫТ НЕИБ STS STT 

nych chodników zrozumieć i ocenić 

można tylko po tygodniowej, jesiennej 

słocie. 
Bardzo znacznie na podniesienie, 

standard'u of life kartuskich obywateli 
wpłynęła szkoła podchorążych  rezer- 
wy, która przez kilka lat egzystowała 
w Berezie. Kilkuset inteligentnych 
chłopców, oficerowie, ich rodziny, to 

poważny kapitał, który zaważył na 
szali rozwojowej poleskiego miastecz- 
ka. 

Czemże jest jednak rzeczywistość 
Berezy wobec jej majestatu przeszłości! 
Klasztor Kartuzów! Dziś osamotnione 
mury, gęsto przysypane gruzem, daw- 
niej twierdza na kresach, skąd promie- 
niowało potężne tchnienie ducha. Trud- 

no się oprzeć urokowi tego klasztorne- 
go zakątka. Wśród cienistych alei i 
owocowych sadów zdają się jeszcze 
krążyć cienie pogrążonych w kontem- 
placji braci zakonnych. Fundator kłasz 
toru, Kaz. Leon Sapieha, podskarbi li- 
tewski, otoczył ogrody murem obron- 
nym, aby nikt nie przerywał i nie mą- 
cił spokoju kartuzów. Zachowały się 
mury obronne i narożne wierze strzel- 

nicze, zachował się pałac fundatora w 

obzębie klasztoru, budowany wytrawną 
ręką mistrzów włoskich. Padły tylko ce 

le klasztorne i padł kościół rozwalony 
przez żołdactwo rosyjskie w roku 1866. 

Stary powstaniec, kościelny i do- 

zorca murów, staruszek zdrowy i rzeź
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TEATRALNE 

ZIEMOWIT KORAB-KARPIŃSKI 
aktor, tancerz, akrobata. 

"Wychowanek Państw. Szkoły Dramat., 
uczeń dyr. Zelwerowicza, pierwsze kroki 
stawiał na scenie Teatru Bydgoskiego, gdzie 
szeregiem wybornych kreacji zdobył sobie 
opinję jednego z najzdolniejszych artystów 
młodego pokolenia. (Franek w  „Niespo- 
tiziance“ „Rostworowskiego, Piotr w „Pieśni 
nad pieśniami" Wiśniowskiego i t. d.). 

Wiilnu znany jest Karpiński z Broadway'u 
— Roy Lane — Indywidualnošė; „Przestęp 

cėw“ — Franck; „Cierpkłege wwoci” — Lu- 
dwik Lowigjani; „Paria Jewnalskiego* — 
Wiktor; „Młodego lasu” — Cybulski, oraz 
wielu innych kapitalnie kreowanych ról czo- 
łowych i epizodycznych, 

Najnowszą kreacją artysty jest rola tytu- 
ijowa w „Szelmostwiach Skapena* Moliera, 
granych ku welkiej uciesze publiczności w 
Teatrze Lutnia. 

  

Inauguracja roku akademickiego 
Inaugurację nowego roku akademi- 

«kiego poprzedziła uroczysta Msza św., 
celebrowana przez naszego Arcypaste 
rza J. Eminencję, ks. Arcybiskupa Ro- 
mualda Jałbrzykowskiego w dużej asy- 
ście szeregu księży w  dalmatykach. 
Ten radosny moment początku nowego 
roku akademickiego znalazł swe od- 
zwierciedlenie w jasnych kolorach orna. 
tów i w powodzi światła, które zalewa 
ło potężne nawy akademickiego kościo 
ła św. Jana. „Pierwsze rzędy krzeseł 
zajęli wysocy przedstawiciele władz 
„państwowych, dalsze profesorowie w 
swych purpurowych strojach, szpaler 
«od balasek do wejścia tworzyli przed- 
stawiciele organizacyj akad. Całą na- 
'wę główną wypełniła młodzież. Chór 
„akad. swemi pieniami potęgował pod- 
niosły nastrój nabożeństwa. 

Ро skończeniu się Mszy św. i od- 
śpiewaniu „Boże coś Polskę“ przeszliś 
my do auli Kolumnowej. Dostojne miej 
sce na tronie rektorskim zajął J. M. dr. 
Aleksander Januszkiewicz. Wokoło nie 
go na podjum zasiedli dziekani wydzia 
łów, a w dalszych krzesłach inni profe- 
sorowie. Barwne togi profesorskie cu- 

downie harmonizowały się z tłem ko- 
lumn i ścian auli. Uroczystość rozpo- 
czął chór akad. Poczem na wniosek J. 
M. rektora uczciliśmy przez powstanie 
«cienie ś. p. ministra W. R. i O.P. Sła- 
"womira Czerwińskiego. 

Następny punkt uroczystości wypeł 
miło przemówienie J]. M. rektora. Na 
"wstępie ]. M. rektor przywitał dostoj- 
mych gości będących na sali. A widzie 
liśmy tu nietylko wysokich  dostojni- 
ków instytucyj religijnych i państwo- 
wych Wilna, ale” nawet najwyższych 
kierowników nawy naństwowej z War 
szawy. Obecność p. Premjera A. Pry- 
stora, p. marszałka Władysława Racz- 
kiewicza i p. ministra  Jędrzejewicza, 
ks. prof. Żongołłowicza jest nowym do 
'wodem naprawdę serdecznego stosun- 
ku tych wysoko postawionych na dra- 
binie społecznej osób do naszego U. 
S. B. Dalsze miejsca pierwszych rzę- 

ki, opowiada historję każdego klaszior 
nego kamienia. Kamienie muszą ożyć, 
do murów musi wrócić życie. Każdy 
klasztor na kresach, to ośrodek kultury, 
a tak wiele trzeba zrobić w dziedzinie 
kultury ducha wśród ludności poleskiej. 
Szkoły nie wystarczają. Młodzież, wy- 
chodząca ze szkół jest czasami gorsza 
od niepismiennego starszego pokolenia, 
gdyż przez umiejętność czytania staje 
się podatniejsza na działanie bibuły 
komunistycznej. Katolicyzm musi im 

dać coś ze swego rzymskiego hartu, 
aby się mogli skutecznie przeciwsta- 

wiać  rozkładowym wpływom ze 
wschodu. 

Za Berezą Kartuską, w głąb terenu 
od kolei, na przestrzeni kilkudziesięciu 
klm. już się nie spotka żadnego więk- 
szego miasteczka. Odtąd punktami opo 
Th w pracy będą dwory i plebanje cer- 
kiewne. Niestety ilość dworów na Po- 
leniu gwałtownie maleje. Przeciążona 
podatkami i świadczeniami socjalnemi 

większa własność ziemska topnieje, 
Przechodząc działkami w ręce chłop- 

Stwą i żydów. Giną ośrodki kultury i 
ośrodki polskości na pograniczu. Mar- 
nieje dorobek kultury rolnej na źle upra 
Wianych polach nowopowstałych kolo- 
listów. Kiedy się tak przebiega, z ty- 

łu Swojej specjalności, różne zakątki 
naszych kresów, widzi się nieudolną go 
spodarkę chłopów na  rezparcelowa- 
nych dziąłkach dworskich, ich bory- 

dów zajmowali najdostojniejsi paste- 
rze Arcybiskupstwa Wileńskiego: ]. E. 
ks. Arcyb. R. Jałbrzykowski, J. E. ks. 
Bisk. K. Michalkiewicz, |. E. ks. Bisk. 
Wł. .Bandurski, arcybiskup prawosław 
ny Teodozjusz, gen. Żeligowski, Mufti 
Szynkiewicz, Wojewoda Beczkowicz i 
inni. 

„Je M. Rektor niezwykle dokładnie 
odmalował przebieg rocznej działalno- 
ści Uniwersytetu i poruszył wszystkie 
działy i tereny tej owocnej, jak byłe 
«widać ze sprawozdania, pracy. 

Swe przemówienie zakończył J. M. 
następującemi słowami: 

„Naszemu Państwu chcielibyśmy 
być jaknajmniejszym ciężarem, ale za- 
razem pragnęlibyśmy być tego Pań- 
stwa godną i dostajną Instytucją. 

Zjednoczmy się we wspólnej pra- 
cy, do której wzywam również perso- 
nel naukowy pomocniczy, a  przede- 
wszystkiem młodzież akademicką. 

Do Was się zwracam. Młodzieży 
Kochana! Musicie się stawić do tego 
apelu. Nie marnujcie sił i środków. 
Wzywam Was do wytężonej i spokoj- 
nej pracy w imię obowiązku, jaki ma- 
cie względem samych siebie, rodziców 
i uczelni, a przedewszystkiem Państwa. 

Baczmy, abyśmy byli godni pamię- 
ci Wielkiego Króla, założyciela tej 
Wszechnicy i abyśmy nie zawiedli za- 
ufania tego, który, wiedziony gorącą 
miłością, tę Wszechnicę jeszcze przy 
huku armat otworzył i Was do niej 
jako najpiękniejszą nadzieję Państwa 

wprowadził. з 
Wskrzesicielowi Wszechnicy ©Wi- 

leńskiej, Marszałkowi łózefowi Piłsud- 
skiemu składam «vw dniu atwarcia roku 
akademickiego wyrazy hołdu i wdzięcz 
ROŚCI. \ 

Z gorącem pragnieniem dalszego 
rozwoju drogiej nam Uczelni otwieram 
rok akademicki 1931-—32, i3-ty od 
wskrzeszenia Uniwersytetu, a 353 od 
RY. iego założenia. Oby byt .czczęśli- 

wy! ‚ 

kanie się z trudnościami z tytułu zupeł 
nego braku kapitału, często nędzę i 
niezadowolenie, mimoweli nasuwa się 
zrozumienie dla konieczności reiormy 
rolnej w Polsce: to znaczy wywłaszcze 
nia drobnej własności na korzyść więk- 
szej. 

Wróćmy jednak do naszej wędrówki 
po Polesiu, tembardziej, że ta wędrów 
ka przestała być najeżona trudnościa- 
mi. Legendarne drogi poleskie, nieo- 
czekiwane wyrwy, zatopione groble, 
karkołomne mostki, należą już do nie- 
powrotnej przeszłości. Wysiłkiem pań- 
stwa, oraz samorządów powiatowych i 
gminnych drogi na Polesiu zostały na- 
prawione. Setki шг piasku, wysypa- 
nych na groblach, wytwarza nawet pod 
czas jesiennych deszczów niezłą komu- 
nikację kołową. Si: 

Obok naprawy dróg dokonuje się 
wysiłkiem państwa polskiego druga 
wielka praca na Polesiu, a mianowicie 
utrwalenie wydm. Te kapryśne grzędy 
piasków, to w wielu regionach jedyne 
punkty suche. Na wydmach, podobnie 
jak w czasach  przedhistorycznych, 
gnieżdżą się osiedla ludzkie, Człowiek 
próbuje ciężarem własnych budynków 
przycisnąć, zatrzymać ruchome piaski, 
ale wiatr zawsze znajdzie wolne prze- 
strzenie i będzie w nich wydmuchiwał 
bruzdy, zabierał lotny materjał, aby 
nieco dalej zasypywać z trudem wyro- 
bione pola. 

SŁ 0 Ww 0 

SĄD DORAŽNY 
NAD UJĘTYMI PRZED 2 TYG0DNIAM! SZPiEGAMI LITEWSKIMI 
WILNO. Afera szpiegowska u- 

Jawniona przed kilkunastu dnia: 
mi w Wilnie została już całko- 
wicie przez odnośne władze bez- 
pieczeństwa wyjaśniona. 

Aresztowani w liczbie sześciu 
szpiedzy, wysłannicy wywiadu 
litewskiego stoją pod zarzutem 
utworzenia bandy, która miała 
na celu szkodzenie sile zbrojnej 
państwa przez przesyłanie obce- 
mu państwu wiadomości tajnych 
dotyczących tych sił. Ujęci ostat- 
nio szpiedzy grasowałi w Wilnie 
I okolicy, w miejscowościach roz- 
iokowania oddziałów  wojsko- 
wych. 

Zgodnie z przepisami о Są- 

dach Doraźnych, śledztwo w tej 
Sprawie zostało przeprowadzone 
w przyśpieszonem tempie I na 
dzień 21 b. m. wyznaczo- 
no rozprawę sądową przed try- 
bunałem doraźnym w składzie 
sędziów: Zaniewskiego, Sienkie- 
wicza i Szpakowskiego. 

Zdemaskowanym ;szpiegom: 
Antoniemu  Czerwiakowskiemu, 
Eugenjuszowi Jagodowskiemu, 
Szymonowi Jodzewiczowi, Stefa- 
nowi Grońskiemu, jego siostrze 
Marji oraz Helenie Węckowej gro- 
zi kara śmierci, jako najwyższy 
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RE Е 
BRONISŁAW SWIATOPEŁK - MIRSKI 

ziemianin pow. Lepelskiego Ziemi Witebskiej я 
Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św Sakramentami zasnął w Panu 

dnia 9. X. 1931 r. o godzinie 22 m. 30 w wieku lat 76. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (Bankowa 2) do kościoła św. 

Kazimierza dnia 12 b. m. o godz. Brano, poczem nastąpi pogrzeb na cmen- 
tarz po-Bernardyński. O czem zawiadamiają 

Synowie, córki, zięć, synowe I wnuki 

Oszustka zbierała składki na kościół 
WILNO. W okolicy Radunia grasowała łudzała datki na nieistniejący kościół. 

wymiar Kary przewidziany Za od pewnego czasu pewna kobieta, podająca Osobą Jabiońskiej zainteresowała się osta 

szplegostwo w ustawie o Sądach się za Ewę Jatłońską, krewną jednego z ksią tecznie policja i wówczas wyszło na jaw, że 

Doražnych. 

Na śladach nadużyć w fabryce tytoniowej 
Dyrekcja fabryki tytoniowej zauważyła, 

że od pewnego czasu pracownicy wynoszą 
tytoń, by następnie go spieniężyć z wolnej 
ręki. 

Wczoraj kierownictwo fabryki w porozu 
mieniu z policją przeprowadziła rewizje mie- 

KRONIKA 

    
Z, s. g. 4 m. 36 

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

z dnia 10 pażdziernika 1931 r. 
Ciśnienie średnie 765. 

Temperatura średriia --13. 

Temperatura najwyższa --15. 

Temperatura najniższa --9. 

Opad w mm. 15. 

Wiatr: pół.-zachodni. 

Tendencja: wzrost, potem stały spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

ŻAŁOBNĄ 
— $. p. Bronisław Światopełk-Mir- 

„ski. Dnia 9 października r. b. zasnął w 
„Panu śŚ. p.. Bronisław  Światopełk-Mir- 
ski, ziemianin pow. lepelskiego, ziemi 
witebskiej, przeżywszy lat 78. W zmar 
łym odszedł jeden :z wiernych i pra- 
wych synów Ojczyzny, który od zara- 
nia swego życia z zapałem i poświę- 
ceniem pełnił patrjotyczną służbę. а- 
ko młody chłopak bierze czynny udział 
'w powstaniu 1863 roku. | 

W latach 1904 — 1905 walczy o 
polskość ziemi witebskiej — zakładając 
szkoły polskie w pow. lepelskim, które 
wspiera materjalnie i jest jednym z 
głównych organizatorów i wykonaw- 
ców pracy kulturalno - oświatowej, pro 
wadzonej na teirenie Witebszczyzny. 

W pracy tej nie ustaje aż do czasów 
przewrotu bolszewickiego. 

W latach od 1917 do 1933, będąc 
w Witebsku, oddaje nieocenione usłu- 
gi więźniom politycznym i uchodźcom 
Polakom przy powrocie da kraju, nie- 
jednokrotnie ratując życie ich z nara- 
żeniem własnego. 

RTL T NORI IIS 

Ouod ielix, iausium, fortunatumgue 
51е 

Po krótkiej przerwie, którą wypeł- 
nił Chór ak. swemi produkcjami J. M. 
wygłosił Wykład Inauguracyjny na 
temat „Zagadnienie konstytucji ustroju 
ludżkiego*. Ten pierwszy wykład o- 
tworzy cały, nięskończony szereg wy- 
ikładów na poszczególnych kated:ach, 
iktóre oby były :jaknajowocniejszetni. 

R. 

Jedynie zaiesieńie daje trochę sta- 
bilnsšci wydmem. Proces  zalesianiia 
wydm jest prowadzony w estatnich la- 
tach na szeroką skalę, po uciążliwych 
konierencjach z miejscową iłudnością, 
która ©drazu nie mogła zrozumieć przy 
szłych własnych (korzyści. . 

Jakież smutne są wioski, osiedlone 
na piaskach wśród bagien, wśelokrot- 
nie odcięte od dróg kołowych,  utrzy- 
mujące komunikację ze światem tylko 
przy pomocy łodzi! Monotonji cedzien 
ności nie zakłóci nawet przejeżdżająca 
obca furmanka. Życie płynie 'w swoim 
własnym zamknietym kolisku i tylko 
nędza, wierna towarzyszka, zagłąda 
często do chat. Czyż dziwić się należy, 
że w tych warunkach hasła wywrote- 
we czasami znajdują tam  chętniejszy 

rosłuch? Złudnemi majakami obietnic 
bolszewizmu próbują sobie mieszkań- 
cy bagien zasłonić tragiczną rzeczywi- 

stość. ‚ 

Chętny posłuch wśród ludności za- 
padłych katów Polesia znajduje rów- 
nież  sekciarstwo.  Przedewszystkiem 
baptyści szerzą tu swoje wpływy. Peł- 
no się widzi „apostołów** o podejrza- 

nym wyglądzie, wałęsających się z wio 
ski do wioski. Popierając ideje dosko- 
nałego ubóstwa pieciodolarowym bank 
notem dla neofitów, zwiększają oni 
gromadę swoich wyznawców. Mimo- 
woli nasuwa się pytanie, z jakich źró- +, 
deł czerpią baptyści pieniądze dla pro- Ateneunm Wileńskie, 1929 r. 

  

  

nabywali, 

Pe powrocie do kraju nie bierze 
czynnego udziału w, życiu społecznem, cii ma wziąć udział prof. Wojciechowski. 

paca S : — TerroryzOwanie sklepikarzy žy- 
dowskich. Wczoraj w dzien do 
sklepów żydowskich przy ul. Wielkiej, 
otwartych mimo soboty, wdzierały się raj sprawa sześciu organizatorów masówki 
bojówki, złożone z kilkunastu wyrost- komunistycznej w sali Kreugla w r. ub. przy= 

ków, żądające zaprzestania handlu. 
Bojówki groziły rozprawą w razie 

MIEJSKA  nieusłuchania nakazu. 

a to z powodu słabego :zdrowia, do re- 
sztę .zniszczonego „przejściami i przeży- 
ciami w latach 1947—1923. 

Niech ta ziemia polska będzie mu 
lekką i utuli go do wiecznego snu. 

Cześć Jego pamięci! 

powziętych w 

żąt Kościoła. Odwiedzała cna różne osobi- nie jest ona upoważnioną do й zbierania 

stości i przedstawiając fałszywe dowody wy składek i wpływające do niej pieniądze przy 
właszczała. Aresztowano ją. 

—-——— 

szkaniowe u kilku pracowników, u których działu tegoż Związku o godz. 9 rano odbę 
znaleziono wyncszony tytoń. Na tej podsta- dzie się konferencja Spółdzielni Spożywców 
wie zatrzymano ich i z kolei dokonano licz- Okręgu Wileńskiego z następujących porząd 
nych rewizji u handlarzy, którzy ten tytoń kiem obrad: 

1) Odczytanie 
sprawach organizacyjnych na wiosennej kon 
ferencjii 

2) Walka spółdzielni ze skutkami kryzy nicy żydowskiej młodego żyda J. Grynszpa- 
su gospodarczego: 

3) Praca organizacyjno - propagandowa. nią na Ścianach haseł komunistycznych. 
4) Sprawy. bieżące. 
W dniu następnym, 

Z SĄDÓW 
Zaoczny wyrok nad zbiegłym 

komunistą. 
WILNO. W roku ub. zatrzymano w dziel- 

na, który niosł różne przyrządy do malowa- 

Gryuszpan, stawiony przed Sąd Okręgo= 
tamże odbędzie się wy został uniewinniony, lecz na skutek sprze- 

jednodniowy kurs dla członków rad nadzor- ciwu prokuratora sprawa jego Znalazła się 

czych i zarządów spółdzielni. 
ramienia Centrali Związku w konferen + 

wczoraj na wokandzie Sądu Apelacyjnego. 
Grynszpan na rozprawę nie zjawił i są 

informacje, że zbiegł. 
Sąd skazał go tym razem na 4 lata wię- 

kilku zienia, J 

W Sądzie Okręgowym toczyła się wczo- 

łapanych wówczas na gorącym uczynku przez 
policję. 

W wyniku rozprawy czterech oskarżo- 

Na tem tle w nych wyłącznie żydów, skazano na kilkuletnie 
więzienie. Dwóch oskarżonych nie stawiło — Zapomogi powodzianom. Na posiedze sklepie z mięsem przy tej ulicy (obok * : У ч 

miu Wojewódzkiego Komitetu Powodziowe- p, hotelu „Hana“) omal nie doszło do da 2 więc akia ich zostały wy 

<go w dniu 9 bm. jpod przewodnictwem £ćn. „zlewu krwi, lecz szybka interwencja —-0-22x7:5255>——23— 277 
Żeligowskiego po rozpatrzeniu całego szere- 
«gu podań o zapomogi mieszkańcom m. Wil- policji: zapobiegła temu. Sprawę „Świę- 
na, poszkodowanym na skutek powodzi, u- towania sabatu należy pozostawić sa- 
chwalono wyasygnować na pomoc poszko- mym zainteresowanym, 
dowanym zł. 12.675, 

Do dnia dzisiejszego Wojewódzki Komi- 
tet Powodziowy asygnował na cele pomccy 

bm. zł. 12,675. Co daje łączną kwotę zapo- 
móg dla poszkodowanych mieszkańców m. 
Wilna zł. 45,674, 

woływanie publicznych 
dla poszkodowianych mieszkańców m. Wil- pornymi należy stanowczo w 
na zł, 29,192. Na kolonje letnie dla dzieci ky ukrócić przy pomocy organów poli- 
powodz. zł. 3,807. Asygnowano w dniu 9 cyjnych. 

Obrady otworzył i słowo wstępne wygło- 
sił p. Jan Łazarewicz, prezes zarządu Cen- 
tralnego Z.M.R. — witając przybyłego p. W. 

: 5 н nana aa Szumańskiego, prezydenta lzby Rzemiešlni- 

padanie w biały dzień na sklepy i wy- czej — informując go o działalności Zrzesze 
rozpraw Z 0- nia w pracy kulturalno-oświatowej i społecz- 

zared- nej — stwierdzając, iż pomimo ogromnych 
trudności z braku środków materjalnych, pra 
ca rozwija się pomyślnie, : 

Po przemówieniu p. prezesa Lazarewicza 
Tolerowanie wystąpień wytworzy wywiązała się żywa dyskusja na temat spraw 

stan obserwowany w dzielnicach ży- organizacyjnych, w której zabierali głos: pp. 
Onichimowski, Anforowicz, Sokołowski itp., ;Powiatowym komitetom powodziowym dowskich stolicy, gdzie doszło do te- „v;x: ">. е > Ad 13 < ‚ ‚ Wyjaśniając i uzgodniając niektóre sprawy or została przekazana dotychczas przez Woje- go, że sprawców podobnych napadów ACE. 8 1а 

wódzki Komitet kwota zł. 374,450 — jako 
pomoc dla poszkodowanych. 

— Wolne koncesje wódczane. Izba Экаг 
bowa podaje do powszechnej wiadomości, 
że w związku z wprowadzeniem w życie no 
wej ustawiy przeciwalkoholowej i wydatnem 

musiano stawiać przed Sąd Doraż- 

SKARBOWA  ")- „A i Ab) 
Przy licznych dolegliwošciach kobiecych WĘGIEL i KOKS górnośląski poleca 

naturalna woda gorzka „Franciszka-Józefa” firma DEULL, Wilno, Jagiellońska 3. 
sprawia znakomitą ulgę. Żądać w aptekach 
i drogerjach. 

tel. 8-11. 

zwiększeniu ości miejsc detaliconej sprzeda | OSOB | - --— i ży napojów alkoholowych w woj. wileńskiem, 
powstały wakaty na koncesje wódczane. 

Osoby reilektujące powinny złożyć od. 
nośne prośby do lzby Skarbowej w termi- 
nie nie później 20 października r.b. 

AKADEMICKA niezno-Kreślarskie, 

— Pan Premjer Prystor fili- 

— Kursy Wieczorowe jednoroczne meljo- 
racyjne, Miernicze, Drogowe, Żeńskie Tech- lę dn. 11 b. m.o godz. 12 w poł. I-szy pora 

Obróbki nek muzyczny w wykonaniu znaxomitego 
Meteli i spawania acetylenowego, oraz Ele- kwartetu wileńskiego: prof. A. Kantorowi- 
ktro-techniczne o poziomie mistrzowskim uru cza, A. Poleskiego, I. Stołowa, A. Katza — 

Nowoczesnej 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś w niedzie- 

strem honorowym „Piłsudii”. chamia w dniu 15-X 1931 roku Towarzystwo przy fortepianie zasiądzie E. Sołomonówna. Bawiący w dniu wczorajszym w Wilnie, w 
związku z objęciem przez rząd opieki nad 
grobami królewskimi w Bazylice, pan Pre- 
mjer Prystor — przyjął w godzinach potu- 
dniowych delegację korporacji akademickiej 
„Piłsudia", Pan Premjer przyjął ofiarowaną 
imu godność filistra honorowego K. „Piłsu- 

Państwowej, Szkoły Technicznej 
Kursów Technicznych w Wilnie w gmachu Usłyszane będą najcelniejsze utwory Griega, 

w Wilnie Vivaldiego, Nielsena. Bilety popularne od 20 
przy ul. Holendern 12, Wykłady rozpoczną gr. — 2 zł. do nabycia w kasie. 
się 15 października i trwać będą do miesiąca 
maja; po ukończenia Kursów i złożeniu egza cą wileńskiej publiczności znakomitego arty- 
minów absolwenci otrzymają Świadectwa. sty Juljasza Osterwy w jego kreacji Andrzeja 

— Ostatnie 2 gościnne występy ulubień- 

dia“ Nauka odbywa się na kursach w godzinaca w komedji w 3-ch aktach „Ładna bistorja“ 

— Ostateczne terminy skladania podań 
o odroczerie oplat upiywają d!ła Kol.Kol. z 
następujących Wydziałów: Prawa i Nauk 
Społecznych do 15 bm. Lekarskiego do 13 
bm. Matematyczno - Przyrodniczego do dn. 
13 bm. Sztuk Pięknych do dn. 12 bm. 

wieczorowych — od godz. 17 do 21. Oprócz odbędą się: w niedzielę o godz, 4 po poł. 
wyżładów teoretycznych słuchacze odbywają Ceny popularne i w naltanszy poniedziałek 
także ćwiczenia praktyczne w zakresie swej dnia 12 b. ta. o godz. Bwie: 
specjalności. Na KursyDrogowe i Nowoczes tańszych od 20 gr. do 2 zł, 
nej Obróbki (Metali przyjmowani są kandyda- 

ci posiadający praktykę i świadectwa o ukoń znakomitego artysty, który z Wilna udaje 
czeniu 5 oddziałów szkoły powszechnej, na się do Krakowa. 

RÓŻNE pozostałe kursy kandydaci muszą 'mieć szko- W niedzi 

  

z. po. cenach naj 

Są to nieodwołalnie już ostatnie występy 

  

1е1е o godz. 8 wiecz. „Szeimo- 
— Komisja do spraw leśnych B. B. łe powszechną ukończoną, natomiast prakty- stwa Skapena* Moliera. W próbach „Róża” 

W. R. W dniu 9 b.m. Prezydjum Bez- Ka nie jest wymagana. Na „kursy Drogowe Żeromskiego, й 
przyjmowaai będą także i ci kandydaci, któ.. — Teatr Miejski na Pohulance. Popołud- 

partyjnego Bloku Współpracy я Rzą- rzy praktyki nie mają, lecz ukończyli całko- nę, 
dem, doceniając znaczenie leśnictwa w jwity kurs szkoły powszechnej, 
Polsce, powołało do życia komisję do przyjęcie na kursy przyjmowawane będą do 
spraw leśnych, składającą się z posłów dnia 15-X b. r. 

wka, Dziś, w niedzielę, dn. 11 b. m. o 
godz, 4 po poł. po cenach zniżońych sensa- 
cyjna, emocjonująca sztuka w 3 aktach A. 

o 

Szczegółowych informacyj Maądisa i R. Boucarda „Matrykuta 33“ w kon- 
udziela kancelarja Kursow (Wilno Holender certowiem wykonaniu wszystkich grających i senatorów BBWR. Prezesurę tej ko- mia 12) w, godzinach od: 17 do 10. 

misji objął hr. Emeryk Hutten-Czapski. 
— # гисви spoidzieiczošci spożywczej: 

Ogólne zainteresowanie budzi wiadomość o 
powrocie p. profesora. Stanisława Wojcie 
chowskiego do aktywnej pracy kooperaty- 
stycznej w Związku Sp. Spoż. „Społem* w 
Warszawie, 

W dniu 25 października rb w lokalu Od Soboru Efeskiego, na którym został ogłoszo 

z pociągającym p. M. Wyrzykowskim, oraz 
ZEBRANIA I ODCZYTY pelną powabu kusicielką p. Ir, Brenoczy na 

— Akademia popularna z okazji 1500-1е- czele. 
cia Soboru Efeskiego. Dziś? w niedzie'ę 
października, o godzinie 

11 O godz. 8 iwiecz. „Złoty wiek rycerstwa" 
13, w sali T-wa Marlowe'a, premjera której była owacyjnie 

Chrześcijańskiego Domu Ludowego odbędzie Przyiętą przez prasę i licznie zebraną publicz 
się popularna akademja z okazji 1500-lecia "OŚĆ. 

— Tani poniedziałek na Pohulance, W po 
ny dogmat Macierzyństwa Bożego. W pro- niedziałek dn. 12 b. m. o godz. 8 wiecz. nie 

polityczna ukrywa się pod obslonką 
religijnej działalności. 

gramie akademji sa przemówienia, referat, odwołalnie ay ostatni po cenach 50 proc. я ° PR Rak ny i Zniżonych głośna „Matrykuła 33*. pagowania swoich haseł i jaka robota Udar dle Ślepa, - daracown: iu 
— Dzisiejszy odczyt dr. K. Górskiego o 

Żeromskim i jutrzejszy o Kasprowiczu Ściąg n:ę 

'W. próbach „Anielciu nie rób tego* uta- 
lentowańego autora Tadeusza Łopalewskiego. 

— „Polonja* Mickiewicza Nr. 11 codzien 
od 10 wiecz. do 4 rano rewja lańca, śpie Mijają dnie pracy w terenie. Przy- 7. "5 widać z bardzo żywej sprzedaży bi- wy j humoru. „Dancing“, е В WALNE: с letów, ttumy publiczności wileńskiej. Świetny 

słowiowa piękna jesień nie zajrzała w prelegent ujmie dwie te przełomowe postacie — Dzisiaj, o godzinie 12, w sali Kina 
tym roku na Polesie. Północny wiatr naszej literatury pod kątem widzenia dzisiej 0 (Ostrobramska 5) odbędzie się 
zacina zimnym deszczem, niebo bez- szej Polski, dając żywy obraz głębokich za- % oranek muzyczny”, zorganizowany przez 

ieini е ja + ń i ięstw, odniesionych i > S madziejnie szare, mabrzmiałe prado Mya wa Pos! bilety py cji „Wielkiego Tygodnia P.C.k.* 
wieczorem w kasie .. Na program złożą się: chóry, tańce, Gr- 

Konserwatorjum, na drugi jutro w „Orbisie” KeStra harmonijkowa i smyczkewa, 
i w kasie m Początek obu odczytów 
© 8,30 wiecz. Szczegóły jwi afiszach. Człon- 

końcowy etap wyprawy. Przytulony kowie zwyczajni Związka 
do bagien, na piasczystej wydmie, stał młodzież ucząca się korzystają ze zniżki 50 
tu ongiś gród warowny na straży zimo Proc. Bilety od 50 gr. do 3 zł, 

— Z T-wa Eugelnicznego (walki ze zwy- 
oddział wileński 

przystępuje do organizacji cyklu jesiennego 
‚ - odczytów. popularnych głównie 

ny punki strategiczny, staczały oręż- dziedziczności i walki z chorobami wenerycz 
ne boje zastępy Mendoga i książąt nemi. 15 października w lokalu Poradni Eu- 
włodzimiersko - halickich. Jeszcze w gericznej (ul. Żeligowskiego 4) Dr. W. Mo- 

rawiski wygłosi odczyt na temat „Dojrzewa 
i przekwitanie u kobiet i mężczyzn". Po- 

atek o godz. 5.30 wiecz. Wstęp wolny. 

Ród — Zmiany w Gminie Karaimskiej w Wil- 
Dziś to tylko nedzna, * przymierająca lnie. Plenarne zebranie członków Gminy Wy 
głodem wioska, Wielkie tradycje zatar znaniowej Karaimskiej w Wilnie dokonało wy 

adj nowych władz. Na Li eton wy 
3 : Ч MERA rano p. dyrektora Eljasza Jut cza, na 

ła się karta historji i na dawnej świet- Wa mecenasa AŻ Michajłowicza, 
ności Zdzitowa osiadł szary proch Za- na sekretarza J. Rojeckiego. 

W. Rewieńska. się z 7 osób, w tej liczbie z urzędu Hazzan 
— proboszcz Kienesy — Jozef Łabanos. 

— Zebranie zarządu Centr. Zrzeszenia 
Mł, Rzemieślniczej, W. dniu 7-go bm., o go- 
dzinie 19, w lokalu przy. ul. Mickiewicza nr. 

*) S. Wysłouch: „Rozwój granic powia- 23.5, odbyło się zebranie zarządu Central- wojskową. Sprawcę kradzieży Romanowskie 
kobryńskiego do połowy 16-go w.", nego Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej 1 

woj. wileńskiego w Wilnie. 

wiemi chmurami. ! 

Mijają kolejne punkty krótszego czy 
dłuższego postoju i wreszcie Zdzitów, 

wej drogi, która, jak wykazały bada- 
nia Wysłoucha, *) łączyła Wołyń 
Litwę. W walce o Zdzitów, jak o waž- 

16-ym wieku wymieniają  dokunrenty 
wielikij Zdzitow“. Nic nie pozostało Z cz 
dawnej šwietnošci poleskiego  grodu. 

ły się nawet w pamięci ludzi. Odwróci 

pomnienia, 

nad duchem niewoli. 
* pierwszy odczyt dziś 

Literatów  oraz 

į rodnieniem rasy) T-wa 

w sprawie 

nie 

Zarząd składa 

Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża z ra 

Wejście — 50 gr. dla dorosłych i 30 gr. 
dla młodzieży. 

CO GRAJA W KINACH? 
Kino Mielskie — Śladem Ii a przestępcy 

Holiywood — Kochanek o północy 
Casino — Trzech djabłów z  Materhorn 
Stylowy — Tyranja miłości 
Światowid — Janko muzykant, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zatrzymanie poszukiwanych. W dn. 9 bm. zatrzymano Ratkina Dawida, bez sta- 

łego miejsca zamieszkiwania, poszukiwane- go przez sędziego śledczego 3 okr. m, Wil. 
na i Krzyżowską Judzisz, bez stałego miej. 
sca zamieszkania, poszukiwaną przez Sta 
rostwo Grodzkie w Wilnie. 

. — Przywłaszczenie i kradzieże. Zbieno- 
wicz Mojżesz (Zamkowa 2) w kwietniu br. 
oddał swój budzik wartości 7 doł. do napra- 
wy Niedzwiedzkiemu  Abramowi (Szopena 
nr. 1), który budzika dotąd nie zwrócił. 

— Katowi Kaźmie (Betlejemska 14) w 
dniu 9 bm. podczas jego nieobecności w 
mieszkaniu skradziono 30 zł. i książeczkę 

go Kazimierza (w. Oszmianka, gm. szum- 
skiej) zatrzymano.



  

  

  
  

4 SŁO w O 

EURE TPA CT ZEEA KINO Od wiorku 6 października br. Dia młodzieży od 4-6 wielki dramat sensacyjny 
5 w roli gł, słynny król sensacji Eddie Polo. Nad program. „Wujaszek 

MIEJSKIE ŚLADEM PRZEST ĘPCY z Psiej Wólki', wesoła komedja w 3 aktach LWsrawionia osz 
SALA MIEJSKA od godz. NIEPOSKRO MIONY“ dramat w 8 akt. ;w Froli głównej George O'Brien i 

: Ostrebramska 5 6—8— 0 wp Lauise Huntington. Nad program: „W krainie niebie- 
zabiera i odstawia 

AKUMULĄTRY co domu 

ŁADUJE i * OŃSERKOJE akumulatory po 
cenach fabryczn. 

Dostarcza do domu cod:ień Świeże 

BATERJE ANODOWE 
Służba akumulatorowa 

T-wa ELEKTRIT 
ul. Wileńska 24. 

Nie dźwigajcie akumulatorów i bateryj! 

DZWOŃ.IE do NAS Telefon 10-38, 

Lini hi 

LŁGARKI 
Reperuje 

Solidnie 

  

  

  

  

        
    

TROJKA NA PRĄD 
Z WBLD. 4 BIEG. 
GŁOŚNIKIEM STAŁA 

7 SIĘ.PRZEBOJEM 
SEZONU 

tak   K. GorzuchowSski zamkowa 9. 

TA A K KAA AAM 
Fabryka i sktad mebli 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wlino, ul. Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden= 
zy, stoły, szały, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warnnki ł ua raty, 

     

    

   
   

    

  
. W. JUREWICZ 

były majster firmy 

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

po cenach zniż onych 

Wiino, A. Mickiewicza 4. 
  

      

   STYLOWE 
Meble i nowoczesne 

pierwszorzędnej jakości 
w wielkim B“ Oikin. 

wyborze 
poleca 

Wilno, ul, Niemiecka 3, tel. 362. 

Nadeszło dużo nowościł 

Ceny zniżone. 
SATA 

j ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środza od adcisków 

Prow. A. PAKA 

  

. iii S 
OBWIESZCZENIE 

  

I Urząd Skarbowy m. Wilna podaje do 
wiadomości ogólnej, że w dniu 12. paździer- 
nika r. b. o godz. liwWilnie przy ul. Kal- 
waryjskiej 3 (Huta Szklana) wdbędzie się 

sprzedaż z licytacji 60 tys. różnych bute- 
iek, oszacowanych na sumę zł, 7.500, a na- 
leżących do Szapiry Zelmana za zaległości po 
datków! skarbowych. 

Berezowski 
p. 0. Naczelnika Urzędu Skarbowego 

Gi i] A i ik) 

Masaże”: rzy: 
ręczne, wibracyjne i pla- 
st Kas Epllacje. 

ал я 
Kosmetyki Ce di6 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA № 18 т.9. 

Prayj.wg. 10-11 4-7 
Ww. Z. P. M 26, 

SYDNEY REILLY. 

12) 

Serce zaczęło mi bić gwałtownie. 
Nad uchem rozległ się ostrożny szept: 

— Sydneyu Georgiewiczu!... 
Nie odwróciłem się, idąc coraz 

szybciej. 
— — Niech się pan nie boi. Jestem 

przyjacielem, nie wrogiem... 
Szepnął adres na Kamienoostrow- 
m prospekcie i dodał: 

: — Będę tam czekał na pana za pół 

. ziny. 
Pe odpowiedziałem i nie odwróci- 

- łem się. Co to jest? Pułapka? Iść, czy 

nie iść? Gdyby to był wróg, nie po- 
przebowałby wciągać mnie w pułapkę, 

dosyć było krzyknąć na ulicy, aby 

tłum otoczył mnie i zatrzymał. Należa 

— ło to wyjaśnić, dowiedzieć się, czego 
- ten człowiek chciał ode mnie. 

Poszedłem na Kamienoostrowski 
prospekt i zapukałem do drzwi pod 
wskazanym adresem. 

Ostrożnie wpuścił mnie da środka 
ten sam człowiek, którego spotkałem 

ma Newskim prospekcie i wprowadził 

do ubogiego pokoiku, zupełnie prawie 

/ pozbawionego mebli. Zatrzymał się 
d przede mną, z przymrużonemi oczyma, 

wpatrując się w moją twarz. 
—_ Broda bardzo pana zmieniła. 

Sydneyu Georgiewiczu, — zauważył 

Nawet przyjaciel nie mógłby pana po 
znać. 

| ski 

      

TTC LEKARZE 

      
  

1. X. r. b. w WILNIE OTWIERA SIĘ 

Ecole Moderne de Piano 
ue „Studjum Muzyczne 

pod kierownictwem 

ANNY NOCHIMSONÓWNY a»r.piansrki 
dyplomowanej na Konkursie Międzynarodowym U. F. A. M. w Paryżu 

Wykłady wegług znanych pianistów-profesorów Państwowego Konserwatorjum 
L. Lewy i 

Zapisy przyjmuje sekretarjat od 12—2 Targowa 11 m. 1. 

A. Cortot, 

      

DOKTOR 

Zeldowicz 
chor, skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1 

5—8 wiecz. 

DOKTÓR 

Racjonalnej 
kosmetyk! 

leczniczej 
E WILNO, 
Mickiewicza 31—4 

kobiecą 
konserwu- 

U rodę je, dosko- 
ZELDOWICZOWA nali, odświeża usuwa 
KOBIECE, WENE- jej skazy i braki, Masaż 

RYCZNE NARZĄDÓW twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalanie cery. 

MOCZOWYCH „ Wypadanie włosów i 
od 12—21i od4—5 łupież, Najnowsze zdo- 
ul. Mickłewicza 24. bycze kosmetyki racjo- 

  

tel 27,7 nalnej 
Codziennie od ZY: 

W. Z. P. 43. 
DOKTOR 

A. Cymbler chcesz otrzy- 
Choroby weneryczne, 
skórne 1 marząda sarna mać posadę? 

czewego. Micklewicza Musisz ukończyć kursy 
12, róg Tstarskiej przyj- korespondencyjae Im. 

muje 9—2 i 5—8, Sekułowicza, Warsza- 
Tel. 15-64, wa, Żurawia 42, Wys- 

czają listownie: bnhal- 
terji, _ rachunkowości, 

DOKTOR Ko? steno- 
gralji, handli, prawa, 

Szyrwindt kaligratji, daktylogra- 
choroby weneryczne, lji,  towaroznawstwa, 
skórne I moczopłciowe języków, pisowni-gra- 
Wielka 19, od 9 do 1 matyki polskiej, eko- 
8—7 nomji. Żądajcie pro- 

spektów. 

    

DOKTOR 

Blumowicz TNA!  JĘLNIÓW 
choreby weneryczne, OBCYCH" 
skórne i moczopłciowe jest czasopismem nie- 

WIELKA 21 zbędnem dla wszyst- 
tel, 921, od 9—113-—-6 kich znających począt- 

W Z.P. 28ki francuskiego, nie- 
„„ mieckiego, angielskie- 

go. ja x. księga:- 
niach. Bezpłatne stro- 

Em. Cholem nice okazowe wysyła 
Urolog administracja „TŁUMA- 

Choroby nerek, pę- CZA“, Warszawa, 
cherza i dróg 6 Skrzynka pocztowa 396 

zyjm. = ch przyj 
SZ, Jagiellońska 8 
tel. 10-63. 

  

    

Konwersacji 
francuskiej oraz lekcyj 
dla dzieci i dorosłych 
udziela rutynowana na- 
uczycielka od 1 zł. za [Akuszerkiį 
godzinę. Zgłoszenia w 

AKUSZERKA Administracji Słowa 
śMI AŁOWSKA pod „Konwersacja tran- 

„6prowadzila się ul. A 

    

Mieszkania 
3 pokojowe z wygoda- 
mi słoneczne odnowio= 
ne do wynajęcia. Ul. 
Krakowska Nr. 51, po- 
kazuje dozorca. Infor- 

od zaraz na stałe bona rnacje Ofiarna 4—8, te- 
Niemka lub Polka Zjefon 15—10. 
dobrą konwersacją nie- . 
miecką do 2 chłopczy 
ków, wymagane dobre 
świadectwa, wiadomoś- 
ci Wilno, Kościuszki 14 

m. 1, od 4 do 8 w. 

Inłeligntta panienka saa 
absolwentka Szkoły DQ wynajęcia 

Handlowej poszukuje dwa pokoje umeblowa= 
posady bony, ma b. po- ne oddzieielne z nie- 
ważne rekomendacje. krępującym wejściem 
Wilno, Zakretowa 5-1.przy nl. Dąbrowskiego 

3, m. 6. 

KUCHARKA 
lub służąca do wszyst- 
kiego, posiadająca re- 
terencje, poszukuje po- 
sady na wyjazd, Wilno, wy; 
Kalwaryjska 10, m. 2. 

Do wynajęcia 
suche i jasne mieszka- 
nie 5-cio pokojowe z 

* kuchnią, łazienkąi wy- 
godami. Wilno, ui. Wił- 
komierska 5-a. 

  

  

    

POKÓJ 
umeblowany, słonecz- 

ny do wynajęcia, 
ino, Mickiewicza 1 

m. 19. 

Wywala POKÓJ 
krawcowa, posiadająca 
dyplomy paryski i kra- 
jowy, z długoletnią 

  

dobrze umeblowany do 
wynajęcia. Parter, te- 
lefon, łazienka. Wilno, 

praktyką w Paryżu. przyjmuje wszelkie Sh Ofiarna 4 1, tel. 1478. 

stalunki w zakresie MIESZKANIA 
krawieczyzny wchodzą: 5.pokojowe w centrum 
ce: suknie, kostjumy, miasta, Świeżo grune 
płaszcze, łutra i prze-townie odnowione Z 
róbkę takowych. Uczę wanną i pokojem dla 

nowoczesnego kroju isłużby. Wilno, ul, Św. 
szycia w przeciągu Jacka 16, m. 5, róg 3 
trzech miesięcy, Wilno, Maja, Oglądać można 
ul. Zarzecze 16, m. 6. codziennie od 11—4 g. 
Przyjmuje od g.. 10—1 nan 

i od 377. Dwa pokoje 
ze wszysikiemi wygo- 

Kursy kroju, dami (może być z uż. 
szycia i modelowania kticlini) „do wynajęcia. 
S. Stefanowiczówny, uf. Wilno, Podgórna 5 m. 6 
Wielka 56 m. 3. Przyj- 
muje zapisy uczenic 
codziennie, W godzi- 
nach wieczorowych, dla 
pań lekcje kroju i szy- 
cia. 

Plan majątków 
y ziemskich, 

parcelację oraz wszelkie 
prace miernicze wyko- 
nuje mierniczy przy- 

sięg: 
Włodzimierz ZEJYC 
Baranowicze, Sadowa 
11 telefon 222. 

Pokój duży sło- 
neczny 

umeblowany do wyna- 
jęcia. Na życzenie do- 
bre obiady, Wilno, ul. 
Objazdowa 6, m. 7. 

Mieszkanie 
do wynajęcia 3 pokcje 
z kuchnią i przedpo- 

kojem na I piętrzę. 
Wilno, ul. Wiwulskie- 

go 26 m. 1. 

  

  

kowa 3 m. 3. Ga- 
V kosmetyczny, П- 

ine! zmarszczki, piegi, 
suwa 
wągry 
ki, kur 3 włosów. gmuntowska 4—19. 

W kraju tajemnic i zbrodni 
— W tym celu ją noszę. Ale może 

powie pan, kim pan jest i w jaki spo- 
sób mógł pan mnie poznać? 

Jestem człowiekiem, który nie do- 

puszczał do tego, by pańska broda ro- 

sła. Czyż pan mnie nie poznaje? 

Nagle rozjaśniło mi się w głowie. 

— Fryzjer! -— krzyknąłem. —: A- 

leksander, który golił mnie codzień u 
Mola! 

Aleksander był zachwycony. Ja 
również ucieszony byłem tem spotka- 
niem. Wkrótce na stole zaczął szumieć 
samowar i obaj, zadowoleni z losu, u- 

siedliśmy do' herbaty. 
— Nie rozumiem, poco pan przyje 

chał do Rosji, Sydneyu Georgiewiczu, 
skoro mógł pan żyć sobie spokojnie w 
kraju, — mówił Aleksander. —- Czy 

pan przypuszcza, że ja przyjechałbym 

tutaj, gdylbym mógł mieszkać gdziein- 
dziej? 

Wytłumaczyłem mu, że nie przyje- 

chałem dla kaprysu, ale z rozkazu swe 

go rządu, dodałem przytem, że obec- 

nie o tem tylko myślę, jakby się wy- 

dostać zagranicę. 
— Wjechač do Rosji łatwo, ale wy 

jechać bardzo trudno! —  'odpowie- 

dział smutnie fryzjer. — Jaką drogą 

chce pan uciekać? 
— Zamierzam prosić kogoś 0 wię 

czenie łapówki pogranicznej straży w 

Obiady © Ma Antokolskie) 42 
, łupież, brodaw- smaczne i obfite od obiady prywatne i po- 
zajki, wypadanie 1—5 godz. Wilno, Zy- koje przy rodzinie, Do- 

Ddstąp'ę mieszkanie 
za zwrotem kosztów 
remontu 5 pokoi z wy- 

godami, 
Wilno, Zawalna 16, m. 

zorca wskaże. 10, od 12—5- 

Białoostrowie. Podobno tym sposobent 
można bez przeszkód przejechać most. 

— Nie, to się panu nie uda! — po 
kiwał głową Aleksander. — Kto inny, 
— mógłby, ale i to za wielkie pienią- 
dze, a panu to się nie uda! Nikt nie 
odważy się wypuścić pana z Rosji, 
chociażby za największe pieniądze. Ja 
poznałem pana. Więc i inni mogą pa- 
na poznać. Pan tego nie wie, że na 
wszystkich dworcach dyżurują stale lu 
dzie, którzy znali pana. Te łajdaki wie 
dzą, że pan jest w Piotrogrodzie i 
wszyscy ci, którzy pana przepuścili, zo 
stali rozstrzelani. Oni wiedzą, że pan 
jest tutaj i dlatego puszczają pogłoski, 

że pan uciekł, aby pan uspokoił się i 

wyszedł z kryjówki.. Wtedy oni pana 
złapią bez trudu! Nie, Sydneyu Gieor- 

giewiczu, za dużo ludzi śledzi pana. 
Trzeba wymyśleć coś innego. 

Nie mogłem mu zaprzeczyć, szcze- 
gólnie, że on sam dowiódł, jak łatwo 
jest poznać mnie, mimo mojej maska 
rady. 

Tymczasem może pan zamieszkać 
u mnie, — ciągnął dalej poczciwy fry 
zjer. — Tutaj będzie pan zupełnie bez 
pieczny.. Pracuję u bolszewików i nikt 

nie może mnie podejrzewać. Postawię 

tu drugie łóżko i będę zaszczycony pa 
na towarzystwem. 

Mieszkałem dwa tygodnie u Alek- 

sandra i nauczony ostrożności, nie wy 
chodziłem wcale z domu. 

Komitet domowy nie podejrzewał 

wcale mej obecności. Z mieszkania A- 

  

7 Wydawca Stanisław Mackiewicz. Drukarnia Wydawnicza „Słowo: aa, 

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. 

  

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

  

  

66 U W krainie wiecznej wiosny. Film piękna pośród nagich ludzi. Nad program: Wspom- 
„H ELI 05 T A B nienia Wileńskiej Produkcji i Tygodnik Paramountu. Na 1-szy kaca cy a od 
ul. Wileńska 23. 60 gr. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w sob. i niedz, o godz. 2 ej pp. 

Tel. 926. Wkrótce: przeboje wszechświatowe: X-27/(Szpleg) z Marleną Dietrich i „Nadży Murat" z Iwanem Mozžuchinem 

KINO Dziś ostatni dzień ! Humor! Zachwyt! Furore! Budzi przebój dźwiękowy 

HOLLYWOOD „KOCHAKEK © PÓŁNOCY 
ACE 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- 

  Dźwiękowy kino-teatr 

„HELIOS“   

X „277 Guno 

Jutro premjera! wszechświatowy Przebój Dźwiękowy 

reżys. Józefa von Sternberga 
w roli gł. uajsłynniejsza 
gwiazda doby obecnej M A 

Dźwiękowy kiuo-testr 

|„HOLLYWOOD" 
RLENA DIETRICH 

  

siej parter VICTOR MAC LAGLEN 
Nad program: Dodatki dźwiękowe, 

W celu dania możności obe jz enia tego super filmu najszerszym warstwom publiczności, będzie om wyświetlany płerwsze trzy dn 
w dwóch największych kinach: „HELIOS* i „HOLLYWOOD*. Na pierwszy seans ceny zniżone, Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
Honorowe bilety nieważne. Wkrótce największe przeboje sezonu: „Hadżi Murat" z Iwanem Mozżuchinem i „10-clu z Pawlaka". 

  

DŹWIĘKOWE KIRO 

CG/ING 
WIELKA 4YV. Kal. 15-41 

DŹWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 

Dziś ostatni dzień. Przebój dźwiękowy. Poraz pierwszy w Wilniel 

TRZECH DJABŁÓW z MATERHORN cv siazyci cór) 
W roli gł. niezapomniany bohater filmu „Monte Santo* LU S TRENKER. W głównej roli ko- 

biecej MARY GLORY. Nad program! Dodatek dźwiękowy *Foxa* i rysunkowy. 
Początek o g. 4, 6, 8 i1015, w dnie świąt. o g. 2-ej. Następny program 

ŁÓDŹ PO 

„Łódż podwodna' 

Jutro! Potężne arcydzieło dźwiękowe. 

BDWODNA $ 4 
od życia i ludzi, toczy się zajadła walka o kobietę. Najsłynniejsze gwiazdy ekranu; JACK HOLT 

Na dnie morza 
w odległości 400 mtr. 

DOROTHY REVIER | RAŁPH GRARES. Nad program: Dodatek dźwiękowy „Foxa*. 

  

  

  

  

Wielka 47. Tel. 14-51 Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.80, w dnie świąt. o g. 2-ej. 

Dźwiękowy Dziś! Najnowsze i najpiękniejsze 100 proc. dźwiękowe arcydzieło po raz pierwszy w Wilnie, Superszlager 1931 
„Kino-Teatr jakiego dotychczas nie było według słyn- i p 

„STYLOWY“ nej powiešci Aleksandra Dumasa p. t. r s R A B E 5 R E. o | A 

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

KINO Dziś! Rekordowy epokowy film z udziałem znakomitego RAMONA NOVARRO i czarującej ANITY PAGE 
э W filmie tym bierze udział cała eskadra 

WW IRTAWID $SKRZYDLATA FiIGOTA+, lotnicza U. S. A. pod dowództwem Novarro, 
Mickiewicza 9. | który zaimponuje publiczności swoją odwagą w czasie niebezpiecznych manewrów.   
  

pisania 
Dwa IksusoweNauk 
kiemi wygodami z prze- kowej 11-16, 
robianemi na nowo pie- 

na ma- 
5 pok. mieszk. z wszel- szynie. Wilno, Orzesz- 

  

Sprzedam 
tanio ładnego psa, ra- 

н ее SY—WIIK 4-0 miesięcz- 
  

cami i z gwarancją za 
ciepło do wynajęcia 
przy ul. Mostowej 9 
Oglądać od g. 15 do 18. 

DOMY 
dochodowe 

przy 10 proc. rocz- 
nie. Małe osob- 

  

MIESZKANIA 
4 pokoje i kuchnia, 2 
pokoje i kuchnia do 
wynajęcia, Wilno, Zwie 

rzyniec, Jasna 38. | 
  

nlaczki z ogroda- 
mi, majątki, place 
najtaniej przy mi- 
nimalnej gotówce 
poleca do kupna 
Dom H.-K. „Za- 

2 mieszkania | chęta“. Wiluo, Mic- 
kiewicza 1, tel. 9-05.   

ny. Wilno, ul. Kalwa- 
ryjska 37 u dozorcy. 

- Karetkę 
Fo'd,,w dobrym stanie, 
Model 1929 roku sprze- 
dam. W. Charytonowicz 
wilno, Wielka Nr. 58. 

Pianino 
Wilno, 

  

K. DĄ 

  

    
PIANINA,FORTEPIANY, 

i FISHARMONJE 
KRAJOWE i ZAGRANICZNE 

TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŠCI 
SPRZEDAŽ WVNAJĘCIE 

BROWSKA 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 
  

  

zagraniczne do sprze:   z 3 pok. odremonto- 
  

wane ze wszelkiemi 
wygodami (wanna, wa- 

  

dania spiesznie, Š.-Mi- 
chalski zauł, 8-5. 

  

    Са 2 
metodą nową, 
łatwą, szybką, 

tanią. 

Rysunki arty- 

  

ter) do wynajęcia, Wil- Di- ać zdanej styczne, deko- 
no, róg Miłosiernej i Pianino saa racje wnętrz, 
placu Satjanej Nr. 3. nicznej firmy, nowe, NAUCZYSZ SI kreślenia tech- 
Dow. się u dozorcy, okazyjnie, niedrogo do niczne,grafika 

- . sprzedania. Wilno, Pił- RYSOWA ” Bezpłatnie 

Solidnemu. Planina I fortepiany EA. Z 
sublokatorowi (ce) je- 10%e i używane na 

raty i do wynajęcia 
Kijowska 4—10 
H. Abelow 

Sprzedaje się 

den lub dwa pokoje 
umeblowane odnajmę, 

Wszelkie wygody 
Św.-Ignacego 8, ш. 11 ° 

    

Na Zwierzyńcu szachy z kości słonio- 
do wynajęcia lokal owej kunstownej robo- 

  

  

  

2.500 dolarów 
FOLWARK 
pod samem Wilnem. 

Pierwszy w Polsce Instytut Nauk| Rysunków 

i Kreśleń przez korespondencję, 
Warszawa, Hoża 50, m. 9. 
  

Ziemia dobra, las 
  

dębowy, brzoza, le- 
szczyna, jezioro, 
dom mieszkalny, 

  

    

5 pokojach z wygoda- ty, Wilno, ui. Lwow: 
mi i elektrycznością. 2 są ż PE На ZP OEI SA i 
Wilno, ul. Moniuszki SERA Dom H.-K. Za- i Nr. 19 m. 3 Oglądač od — chęta“, Micklewi- ! godz. 11 do 4 pp. Oszczędności cza 1, tel. 9-05. 
= swoje złote i dolary 
Ładne du Ź Eniokuj na wysokie - 

d Go- WA oprocentowanie, 
pokoje lub jeden Z tówka twoja jest zabe- 

  

Wełnę na szale 
chustki (w kłębkach) w jaskrawych 

spokojnych barwach poleca 

Polska Składnica Galanteryjna 
FRANCISZKA FRLICZKI 

Wilno, Zamkowa 9, tel. 6-46. 
  1.000, 2.000 

M a nej: zpiebióa złotem, sre- i 2.500 mc 
cia, Wilno, ul. Ofiarna i emi kamie- 
4m.3. Bien Wi Tow. Hand. | DOLARÓW Zgubioną 
"TRY REC Zastawowe (LOM- | ulokujemy natych- | książkę wojskową wyd. 

Mi BARD) Plac Katedralny | miast na I Nr. do- | przez P.K.U. Wilno-Po- 
eszkanie Biskupia 12 Wydaje | brej hipoteki miej- | wiat, 'roczn. 1907 na 

3i 4 pokojowe do wy- pożyczki pod zastaw: 
najęcia. Ul. Ofiarna 2, złota, srebra, brylan- 
telefon 15—10. Infor- tów, łuter, i t. p. —8 
macje na miejscu. - 

leksandra wyniesiono już wszystko, co 

miało jakąkolwiek wartość, nie było 

więc obawy o rewizję. 

W ciągu tych dwuch tygodni Alek- 

sander poszukiwał glla mnie dróg, wio- 

dących zagranicę Rosji. 

Nareszcie przyprowadził do domu 

grubego jegomościa o rozlanej twarzy, 
typowego kupca — w Rosji ten typ 
zaginął już podówczas zupełnie. 

— Pan Van - der - Buch, — przed 
stawił mi go Aleksander. 

Gruby pan skłonił się z godnością. 
— Pan Van - der - Buch jest Ho- 

lendrem i przyjechał do Piotrogrodu w 
sprawach handlowych. Statek jego — 
mały parowiec — stoi teraz na Newie. 

Aleksander przerwał, a po chwili 
dodał zniżonym głosem: 

— QOpowiedziałem panu Van -der- 

Buchowi, jak stoją pana sprawy i cze 

go nam trzeba, Pan Van - der - Buch 
zgadza się dopomóc nam. 

Podziękowałem po niemiecku Holen 
drowi. Ё 

— Mówiono mi, — odpowiedział 

kupiec, — że pan ma jakieś nieprzy- 
jemności z rządem, jeżeli wogóle tych 
zbójów można nazwać rządem. Jakie- 

go rodzaju są te wasze nieporozumie- 

nia, to do mnie nie należy. Ale pan ro- 

zumie naturalnie, panie... 
— Bergman... 
— Pan jest Niemcem? (ukłoniłem 

się). Pan rozumie, panie Bergman, że 

pomagając panu, narażę się na nieprzy 

jemmości. Nietylko interesy moje, dla 

& Zamkowa 2. 

    

imię Wik'ora Wojcino- 
wicza unieważnia 
——————— 

skiej, Wiadomość 
Biuro Grabowskie- 

go Garbarska 1,     

  

się. 

  

    

Już nadeszły 
wełny w pasy i kraty, ostatnie nowo- 
Ści na suknie i dżempry oraz flanele, 
Wielki wybór kołder watowych i po- 

krowców 

A. Głowiński — Wileńska 27 

  

      
  

których tu przyjechałem, mogą się po- 
wikłać, ale ryzykuję tem, że zostanę 
aresztowany, może wsadzony do wię- 
zienia za to, że chciałem pomóc czło- 
wiekowi, poszukiwanemu przez wła- 

dze. si 
— Rozumiem to doskonale, — od- 

powiedziałem, —-zapłacę chętnie wszel 
kie odszkodowanie. Ile pan chce? 

60,000 rubli. 
— Dobrze. 
— Kiedy dostanę pieniądze? 
— Połowę zaraż, a połowę po wy- 

lądowaniu, — odpowiedziałem, zabie- 
rając się do liczenia banknotów. 

— Odpływamy jutro o północy, — 
oznajmił Wan - der Boch, kładąc pie- 
niądze do pugilaresu, — Niech pan sta 
wi się puktualnie. Ja nie mogę czekać. 
Przyjaciel pana wie, gdzie stoi mój sta 
tek i zaprowadzi tam pana. Marynarz 
spotka panów na przystani. Księżyca 
niema, noce ciemne. Ale, gdybyście 
zauważyli, że jesteście śŚledzeni, nie 

wchodźcie na pokład. 
Van - der - Boch pożegnał się i 

wyszedł. Następnego dnia wysłałem 
Aleksandra do mego dawnego mieszka 
nia, gdzie udało mu się odszukać tro- 
chę bielizny i moje stare ubranie. Od- 

dany i szlachetny ten człowiek zajął 
się z przejęciem moją sprawą: ogolił 
mnie i podstrzygł tak, że stałem się po 
dobny do marynarza, który spędził 

dłuższy czas na lądzie. - 

Umówiliśmy się z Aleksandrem 

spotkać się o 11-ej wieczorem przed 

Kazańskim Soborem. Na przystani mie 
liśmy ukazać się w ostatniej chwili, po 
ukończeniu zwykłej rewizji bolszewi- 
ckiej. : 

Czas ciągnął się nieznośnie. Napróż 
no starałem się zabić czas czytaniem 
gazet bolszewickich, których  dostar- 
czał mi Aleksander. 

Pod wieczór zerwała się burza. 

Ciężkie chmury pełzły nisko nad zie- 
mią i co chwila ulewa zalewała poto- 
kami wody ulice, uciszając się i znów 
powracając. 

Na ulicach było pusto i cicho, kie- 
dy szedłem na umówione miejsce. A- 
leksander czekał już na mnie. Widząc 
mnie, dał znak ostrzegawczy i schował 
się za kolumnę. Ostrożnie wślizgnąłem 
się za nim. 

— Wszystko dobrze, Sydneyu Се- 
orgiewiczu, — rzekł. — Przed chwilą 

byłem na przystani. Holender zrobił 
wszystko, jak obiecał. Na statku zja- 
wił się komisarz z czerwonogwardzi- 
stami, ale wrócił o ósmej. Od tego cza 
su nikogo nie było na przystani. Teraz 
pójdę naprzód: jeśli zobaczę coś podej 
rzanego, zacznę kuleć. Witedy- niech 
się pan schowa. Jeżeli sprawa będzie 
się źle przedstawiała, pan wróci na Ka 
mienoostrowski. Ale niech pan będzie 

ostrożny i nie przyprowdzi do domu 
szpicli! : 

(D. ©. №) 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.  


