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PRZED NOWYM ZAMACHEM 
ETATYSTYCZNYM 

O gospodarczem znaczeniu łowie- 

ctwa wogóle rozwodzi się co miesiąc— 

krócej, lub dłużej — nasz specjalny 

dodatek łowiecki. Z artykułów w do- 

datku tym drukowanych dowiadujemy 

się, jak zaniedbaną u nas w Polsce, a 

zwłaszcza na jej wschodzie jest ta nie- 

poślednia a wielce skomplikowana ga- 

łąż gospodarstwa krajowego i jak nie- 

zmierzone możliwości rozwojowe tej 

gałęzi tai w sobie Polska dzięki nie- 

zwykle pomyślnym warunkom natural- 

nym. To też na tem miejscu nie zamie- 

rzamy poruszać sprawy ekonomicznych 

walorów łowiectwa. Wskażemy tylko, 

że łowiectwo po za obrotem wewnętrz 

nym zwierzyny bitej i jej eksportem 

zagranicę (niedawno uruchomione w 

Warszawie eksportowe przedsiębior- 

stwo chłodnicze „Frigibier* i in.), za- 

hacza o hodowlę i handel zwierząt fu- 

terkowych (ferma „Serwecz“ na Wi- 

łeńszczyźnie), o rozwój przemysłu rusz 

nikarskiego, o zatrudnienie tysięcy ta- 

chowców (kwalifikowanych łowczych, 

bażantarników, gajowych i t.d.) — sło 

wem — w zupełności zasługuje na mia- 

no nietylko ważnej, lecz i skompliko- 

wanej gałęzi gospodarczej. 

W polityce gospodarczej naszego 

Państwa obserwujemy ostatnio zna- 

mienny i pomyślny zwrot. Byliśmy za- 

wsze przeciwnikami etatyzmu. Z rado- 

ścią więc powitaliśmy enuncjacje czyn- 

ników decydujących, stwierdzające 

przerost etatyzmu w IPolsce (jako spu- 

ściznę, zresztą, po rządach przedmajo- 

wych) i konieczność uzdrowienia na- 

szego życia publicznego i gospodarcze- 

go w kierunku „odetatyzowania”. 

I oto w takiej chwili, w momencie, 

gdy i społeczeństwo i rząd wysila się 

nad uproszczeniem naszych stosunków 

publicznych, nad rewizją ustaw etaty- 

stycznych, nad „odreglamentowaniem* 

naszego życia gospodarczego — Polski 

Związek stowarzyszeń łowieckich, bę- 

dący centralą organizacyj społeczno- 

łowieckich, będący centralą organiza- 

cyj społeczno-łowieckich w Polsce i 

reprezentujący niejako wobec władz i 

nazewnątrz cały polski świat łowiecki, 

— uchwala (przy pośrednictwie wyło- 

nionej z siebie t. zw. „komisji noweii- 

zacyjnej') projekt nowej ustawy ławiec 

kiej, Projekt ten ma być w czasie naj- 

bliższym złożony władzom odpowied- 

nim t. j. Ministrowi Rolnictwa. 

Zdawałoby się, że niema w tem nic 

złego, że pewna organizacja fachowa 

opracowuje projekt ustawy, by projekt 

ten przedłożyć następnie  władzor... 

Skąd więc alarmujący ty:uł niniej- 

szego artykułu?... Stąd, że projekt, któ 

ry ma być złożony, jest nawskroś prze- 

siąknięty duchem etatyztiu i stanowi 

pod względem splotu pom,słów biu 

rokratycznych dziwoląg, jaki nigdy się 

nie śnił najbardziej zaśniedziałemu biu- 

rokracie z nad pajęczyną myśli vapiero 

wej osnutego biurka. 
Nie chcę być z jednej strony poSą- 

dzony O zarzuty gołosłowne, a'z dru- 
giej —- nie chcę nudzić czytelników 

wywodami _ fachowo-myśliwskiemi. 

Więc przytoczę jeno kilka najjaskraw- 

szych kwiatków biurokratyczno-etaty- 

stycznych, od których roi się voprostu 

spłodzony przez centralnych spłecz- 

ników (?) łowieckich projekt. 

Wedle tego projektu każdą uniowę 

o dzierżawę polowania na gruntach 

włościańskich (t. zw. obwodu ławiec- 

kiego wspólnego) zawiera  »tarosta, 
przyczem zarząd tych gruntów (obwo- 

du wspólnego) sprawuje urząd gminy.. 

Dalej — starosta zatwierdza każdą 

umowę o dzierżawę polowania na grun 

tach fotwarcznych (t. zw. abwodu ło- 
wieckiego własnego)... Dalej —— staro- 
sta wydaje pozwolenie na trzyinanic 
przy bydle t. zw. psów pasterskich. (W 

tak pomysłowy a życiowy sposób prag- 

nie się zwalczyć plagę psów włóczą- 

cych się samopas i wyniszczającycih 

zwierzynę)... Dalej — jako kwiatek 

ostatni — starosta wydaje pozwolenie 

na handel zwierzyną i tylko w takich 

sklepach, które ów ,,konsens* uzyskały 

handel zwierzyną jest dozwolony... 

Sądzę, że przytoczonych kwiatków 

wystarczy. Starostwa nasze, przeciążo- 

ne pracą nadmierną (a i dziś już w du- 

żej części przeważnie niepotrzebną), 

poczną układać, koncypować i „kola- 

cjonować'* umowy dzierżawne o polo- 

wanie, ściągać zaległe czynsze dziei- 

żawne (bo i ten pomysł projekt zawie- 

ra!), wydawać paszporty psie obok już 

wydawanych końskich i bydlęcych, u- 

dzielać „konsensów'* na handel dziczy- 

zną w sklepach gastronomicznych... 

Można sobie wyobrazić jakość pracy, 

która będzie wykonywaną w warun- 

kach  redukcyjno-oszczędnościowege 

przemęczenia i nudy odrabianych „ka- 

wałków... Można sobie wyobrazić ra- 

dość uszczęśliwionej projektem ludno- 

Ści, na którą spadnie nowy deszcz 

zbędnych, nieżyciowych, zniechęcają- 

cych już nie do pracy, lecz wręcz do 

życia — ceglamentacyj administracyj- 

nych... Wieje przeto od chybionego pro 

jektu stęchlizną uwiądu inwencji twór- 

czej — wieje szarą neurastenją impo- 

tencji społecznej, pragnącej przerzucić 

Giężar pracy na potulną niańkę do 

wszystkiego — nieszczęsną polską ad- 

ministrację!... A trzeba wiedzieć nado- 

bitek, że projekt „przewiduje* (natural 

nie!) nowy podatek w postaci 5 proc. 

od czynszów dzierżawnych na rzecz 

Funduszu Łowieckiego. 

Projekt nasuwa szereg smutnych 

refleksyj. Po pierwsze, — że się nie 

zrodził nad biurkiem  ministerjalnem, 

lecz właśnie w gronie osób stojących 

na czele zorganizowanego społeczeń- 

stwa łowieckiego. Po drugie, że świad- 

czy on o jałowości i niemocy do pracy 

twórczej tego społeczeństwa. Po trze- 

cie, że głosowali za projektem nietyl- 

ko jego autorzy przy aplauzie przedsta 

wicieli łowiectwa małopolskiego, lecz 

również delegaci Poznańskiego i Po- 

morza — dzielnic, zdawałoby się, za- 

hartowanych w ogniu sdyscyplinowa- 

nej pracy społecznej, 

Ponoć autorzy projektu „usprawie- 

dliwiali się”, że wzorem dla przyszłej 

ustawy łowieckiej był projekt ustawy o 

rybołóstwie, który już „przeskoczyl“ 

Radę Ministrów. Miejmy nadzieję, że 
projekt łowiecki — „nie przeskoczy *'.. 

* М. K. P. 
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PRZEDSTAWICIELSTW 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
ŁIDA — ul. Suwalska 13 — S$. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch““, 

MEŚWIEŻ — ul 

Zwierzyński. 

    

  

    

  

    

  

do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dos 

Konilikt hńcho- japoński przed Ligą Narodi 
NADZWYCZAJNE ZEBRANIE RADY 

DEKLARACJA DELEGATA CHIN 
GENEWA, (PAT). Rada Ligi Na- 

rodów rozpoczęła obrady w spra- 
wie konfliktu chińsko - japoń- 
skiego. 
W obradach blorą udział: Briand, 

Grandi, lord Beading I przedsta- 
wiciel Niemiec von Mutius. 

Obradom przewodniczy Briand. 
Przedstawiciei Chin oświad- 

czył, że jego rząd ma zupełne 
zaufanie do Ligi Narodów I Sta- 
nów Zjednoczonych i podkreślił, 
że nieząłatwienie w Sposób po- 
kojowy sprawy mandżurskiej po- 
ciągnęłoby za sobą fiasco dążeń 
rozbrojeniowych i zachwiałoby 
Ideą bezpieczeństwa międzynaro- 
dowego. 

SZCZEGÓŁY POSIEDZENIA 
GENEWA. PAT. — W uzupełnieniu wia 

domości o rozpoczęciu obrad Rady Ligi nad 
Sprawą koniliktu chińsko - japońskiego ©- 
trzymujemy bliższe szczegóły. 

Po objęciu przewodnictwa minister Briand 
złożył oświadczenie, w którem przypomniał 
zobowiązania, przyjęte przez Japonję i Chi- 
ny i w skróceniu nakreślił rozwój wypad- 
ków, które wydarzyły się od wrześniowej re 
zolucji Rady. 

OŚWIADCZENIE DR. SZE 

Następnie pierwszy przemówił przedsta- 
wiciel Chin dr Sze, Dalecy jesteśmy — mó 
wił dr. Sze — od odpowiadania gwałtem na 
gwałt. Chiny powierzyły obronę swych inte 
resów Lidze Narodów. Dały one w ten spo 
sób wyraźny dowód swej dobrej woli. Mów 
ca przypomina, że statut polityczny Świata 

oparty jest na pakcie Ligi Narodów i na 
pakcie Kelloga, Jeśli te dwa filary pokoju 
nie będą uszanowane i zawałą się, wtedy bę 
dzie niemożliwą rzeczą utrzymanie na świe- 
cie pokoju. Również niepodobieństwem bę- 
dzie osiągnięcie pomyślnych wyników przy 
szłej międzynarodowej konierencji rozbroje- 
niowej, jeśli prawo międzynarodowe nie bę 
dzie uszanowane. Gdyby się tak stać. miało, 
czyż nie wypływa stąd nauka — zakończył 
dr. Sze — że każde państwo winno liczyć 
tylko na własną siłę zbrojną? 

REPLIKA YOSHIZAWY 

O godzinie 16-ej Rada Ligi Narodów ze 
brała się ponownie. Głos zabrał przedstawi- 
ciel Japonji Yoshizawa. Dełegat japoński 
stwierdził, że przedstawiciel Chin w Tokjo 
zażądał od rządu japońskiego określenia da 
ty, w której wycołane będą wojska japoń- 
skie z Mandżurji. Minister spraw zagranicz 
nych Japonji ddpowiedział wówczas, że kraj 
jego pragnie wycofania wojsk w terminie 
jak najkrótszym, jednak wroga dla Japończy 
ków atmosfera w Mandżurji stanowi poważ 
ne niebezpieczeństwo. Wobec tego Japonja 
proponije ustalenie pewnych zasad wstęp- 
nych, zanim wznowione zostaną normalne 
stosunki, Chodzi tu przedstawicielowi japoń- 
skiemu o tego rodzaju porozumienie, które 

wprowadziłoby odprężenie w sytuacji i @- 
łatwiłoby ewakuację wojsk japońskich. 

W odpowiedzi przemówił jeszcze przed- 
Sstawiciel Chin, który podkreślił, że umysły 
w Chinach są podniecone, ale jest to vyni 
kiem okupacji terytorjam chińskiego przez 
wojska japońskie, która trwa od przeszło 
miesiąca. 

FRAZESY P. BRIANDA 

W zakończeniu przewodniczący Rady 
Briand zreasumował debatę, stwierdzając, że 
ze strony Japonji było ponowione zapewnie 
nie, że Japonja nie ma żadnego zamiaru do 
stałego: okupowania Mandżurji i że wycofa 

  

Marszałek Piłsudski w Sinaia 
BUKARESZT. (Pat). Marszałek Pił- 

sudski przybył w dn. 13 b. m. spe- 

cjalnym pociągiem do  Sinaia. Na 

zamku królewskim w Sinaia odbyło 

się na cześć Marszałka Piłsudskiego 

śniadanie, na którem byli obecni: król, 

książę następca tronu Michał, prezes 

Rady Ministrów Jorga, poseł Rzeczy- 

pospolitej Szembek, minister Argeto- 

jano, gen. Stefanesco, Ghica, szef 

Echa zamachu 

sztabu 
„inni. 

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI SZE- 
FEM PUŁKU RUMUŃSKIEGO 

SINAJA, (PAT). Po śniadaniu w 
pałacu królewskim król odbył z Mar- 
szałkiem Piłsudskim rozmowe, która 
trwała do godziny 16. Król nadał 
Marsz. Piłsudskiemu wysokie odzna- 
czenie, mianując go szefem 16 p. p. 
w Falkiceni. 

generalnego Samsonovici 1 

pod Bia Torbagy 
UJĘCIE SPRAWCY. — SYMULANT CZY UMYSŁOWO CHORY? 

WIEDEŃ. (Pat). Ujęty onegdaj Syl- 
wester Matouszek przyznał się wczoraj 
częściowo do udziału w zamachach ko- 
iejowych pod Bla Torbagy I Jūteborg. 
Twierdzi on mianowicie, że do tych za- 
machów skłonił go pewien człowiek, 
którego miejsca pobytu nie zna, Czło- 
wieka tego spotkał on w podróży | w 
rozmowie ctrzymał od nlego wyjaśnie- 
nia, które zasadniczo zmieniły jego po- 
giądy na stosunki społeczne. 

W dalszej rozmowie nieznajomy 
powiedział, że należałoby utworzyć 
sektę, której celem byłoby uszczęśli- 
wienie wszystkich ludzi. Wpływ tego 
człowieka na Matouszka miał być pra- 
wie hypnotyczny tak, że gdy podsunął 
on Matouszkowi myśl urządzania za: 
mechėw kolejowych, ten ostatni zgo- 
dził się I wyjechał z nieznajomym do 

Jiteborg, gdzie tenże dostarczył mu 
materiałów wybuchowych. Matouszek 
w zeznaniach swych podał, że ze swym 
towarzyszem udał się na miejsce za- 
machu. Nieznajomy, pokazawszy mu, 
gdzie należy położyć materjał wybucho- 
wy, oddalił się | Matouszek sam po- 
dług wskazówek wywołał eksplozję 
po niejakim czasie. Zjawił 51е wówczas 
nieznajomy do Matouszka i skusił go 
do zamachu pod Bia Torbagy. Mato- 
uszek zaprzecza natomiast, jaxoby brał 
udział w zamachu pod Auerbach w Bol- 
nej Austrji. Przesłuchiwany po raz dru- 
gi Matouszek cofnął częściowo swe ze- 
znania, twierdząc, że sam nie brał u- 
dziatu w zamachach. Władze policyjne 
uważają zeznania Matouszka za niedo- 
kładne | nieszczere. Matouszek czyni 
wrażenie człowieka umysłowo chorego. 

  

Posiedzenie Izby Poselskiej 
Ustawę o podatku dochodowym przyjęto w drugim i trzecim czytaniu 

WARSZAWA. PAT. — Po złożeniu ślu- 
bowania poselskiego przez Wacława — Каг 
wackiego i Pawła Kurusia z BB Izba przy 
ięła w trzeciem czytaniu nowelę do ustawy 0 
uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych 

PODATEK DOCHODOWY 
Z kołei pos. Czernichowski (BB) imie 

niem komisji skarbowej referował projekt 
ustawy o zmianie niektórych postanowień u- 
stawy o państwowy.m podatku dochodowym. 

Pos, Czernichowski wskazał, że wyniki 
budżetowe projektowanych zmian ustawy bę 
dą dość poważne, gdyż opodatkowanie tan- 
tiem na 6 miljonów zł., a nadwyżka z tytu 
łu kumulacji dochodów ma przynieść 10 mi- 
ljonów złotych, Prcjekt ustawy przyjęto bez 
dyskusji w drugiem i trzeciem czytaniu gło- 
sami klubu BB. i klubu Narodowego. 

Następny punkt porządku dziennego — 
sprawozdanie komisji skarbowej o projekcie 
ustawy 0 nadzwyczajnym dodatku do pań- 
stwowego podatku dochodowego referował 
również pos. Czernichowski, Jeżeli chodzi o 
efekt skarbowy, to należy przyjąć, że doda 
tek ten przyniesie około 35—40 miljonów zi. 
W znacznej części dochód ten przeznaczony 
jest na pomoc dla bezrobotnych. 

Po referacie przemawiał 
skarbu Zawadzki, 

PRZEMÓWIENIE VICE MIN. 

ZAWADZKIEGO 
Omawiając przedłożone projekty ustaw, 

podkreślił wiceminister, że nie są one jeszcze 

viceminister 

zasadniczą reformą podatkową, 
dzisiaj jest ona niemożliwa; istotna reforma 
musi dostosować się do konkretnych warun 
ków, które w okresie kryzysu nie są ustabili 
zowane. 

Musimy pamiętać — mówił wiceminister 
— że projekty podatkowe winy zrekompen- 
sować obecne zmniejszenie się wpływów po 
datkowych i muszą zapewnić pokrycie no- 
wych wydatków skarbu państwa, związanych 
z walką z bezrobociem, Pozatem muszą one 
przedewszystkiem służyć zasadniczo do u 
trzymania za wszę:ką cenę równowagi bud- 
żetu. 

Dalej mówca podkreślił, że ulgi w podat- 
ku przemysłowym polegają na obniżeniu sta 
wek oraz na ulepszeniu organizacji wymiaru 
i poboru podatków. Jeśli dzięki tym ulgom i 
lepszej konjunkturze rozwinie się życie go 
spodarcze i zwiększą obroty, niemniejszą ko 
nięcznością będzie rekompensata strat, jakie 
poniesie skarb państwa. 

Zasada słuszności — zdaniem  wicemini- 
stra — wymagała, aby zwrócić się przede 
wszystkiem do podatku dochodowego, który 
powszechnie w teorji i praktyce uważany 
jest za najsłuszniejszy, Mówca omawia ob- 
szernie przedłożenia rządowe w sprawie zmia 
ny postanowień o podatku dochodowym i 
podkreśla, że obok dochodów z uposażeń i 
dochody właścicieli domów są lepsze od do 
chodu rolników. Dlatego też rząd przedsta 
wit projekt ustawy w sprawie obciążenia do 

albowiem Nie ukrywamy — kończy mówca — że 
projekty te pociągną za sobą poważne ofia 
ry, ofiary te są jednak konieczne i wydaje 
mi się, że zostały słusznie rozłożone i że słu 
szne jest rówinież, aby ofiary nawet lżejsze, 
przez czas nieznaczny, wszyscy ponosili. Je- 
Śli bowiem od każdego obywate!a żądany, 
aby przejął się odpowiedzialnością za pań- 
stwo, od każdego inusimy żądać, aby pono 
sił dla swego państwa ofiary i tę odpowie- 
dzialność czynami zaznaczył, 

W. dyskusji po przemówieniu  wicemini 
stra Zawadzkiego przemawiali posłowie 
Langer (Str. Lud.), Stahl (KL Nar.), Zarem- 
ba (PPS), Faustyniak (NPR), Rottenstreich 
(Koto Žyd.), Pełeński (Kl. Ukr.) — wszyscy, 
wypowiadając się przeciw ustawie i stawia- 
jąc pod adresem rządu szereg zarzutów. 

W głosowaniu za projektem ustawy gło- 
sowało 177 posłów, przeciwko 104. Zatem 
projekt ustawy przyjęto w drugiem i trze 
ciem czytaniu, Przeciwko ustawie głosowały 
wszystkie kluby opozycyjne i mniejszości na 
rodowe, 

_W dalszym ciągu obrad odesłano do komi- 
sji „nowelę do ustawy o kolłejdch w czasie 
Wojny i projekt ustawy o ustroju adwokatury, 
; ) laski marszalkowskiej wplyna! miedzy 
innemi winiosek PPS w sprawie autonomji 
ziem Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszka- 
łych w większości przez ludność ukraińską 
oraz wniosek BBWR w sprawie zmiany regu 
laminu obrad Sejmu, 

chodów od nieruchomości specjalnym podat Następne posiedzenie w piątek 16 bm. o g. 16 

swe wojsko, o ile warunki bezpieczeństwa 
i ochrona mienia obywateli japońskich na to 
pozwolą. Z drugiej strony przedstawiciel 
Chin jeszcze raz dał zapewnienie, że bezpie- 
czeństwo obywateli japońskich będzie za- 
gwarantowane i że rząd jego wpływa na u- 
spokojenie umysłów swych obywateli. W 
tych warunkach przewodniczący: Rady wy- 
rażą nadzieję, że konflikt nie rozszerzy się 
do rozmiarów katastrofy. Briand odwołuje się 
do uczuć przedstawicieli obu powaśnionych 
krajów i wzywa ich, aby wpłynęli na swoje 
rządy celem wniesienia uspokojenia i stwo 
rzenia atmosiery, któraby umożliwiła pokojo 
we załatwienie konfliktu. 

Rada Ligi — mówił Briand —znajduje 
się wobec konieczności spełnienia jednego z 
najbardziej wzniosłych, a zarazem i najbar- 
dziej trudnych zadań, jakie ma do spełnienia 
Liga Narodów. Zadanie to Rada spełni z ca- 
łą energją wówczas, kiedy będzie w całej 
rozciągłości poinformowana o stanie spraw, 
9 przyczynach i zakresie konfliktu. 

Kończąc Briand podkreślił, że jest rzeczą 
wysoce znamienną, że przedstawiciele dwóch 
powaśnionych narodów zasiadają przy współ 
nym stole i spokojnie, w sposób kurtuazyj 
ny, rozstrząsają zagadnienie, które ich dzieli. 
W żadnym momencie historycznym podobny 
stan rzeczy nie byłby możliwy. Czyż nie 0- 
znacza to, że oba te narody mają zaufanie 
do Ligi Narodów? — zapytuje Briand. — 
Trzeba, by zaufanie to trwało radal i żeby 
towarzyszyła mu cierpliwość, która umożli-- 
iwi Radzie Ligi Narodów spełnienie swej roli.. 

NASTĘPNE POSIEDZENIE w 
PIĄTEK 

GENEWA, PAT. We wtorek 
wieczorem iw ciągu środy trwać 
będą dalsze narady między dele- 
gatami chińskiemi I japońskiemi 
oraz członkami Rady I sekretar- 
Jatem generanym Ligi Narodów 
celem znalezienia wyjścia z sy- 
tuacji. Prawdopodobnie więc na- 
stępne posiedzenie Rady odbę- 
dzie się nie wcześniej, jak w 
piątek. 

JAPONJA ODRZUCA INTER- 
WENCJĘ LIGI. 

TOKJO, (PAT). Jak donosi a- 
gencja Havasa, na wczorajszem 
posiedzeniu rady gabinetowej, na 
którem omawiano sytuację w 
Mandżurji, zebrani postanowil, 
że rząd japoński odrzuci wszel- 
kie starania Waszyngtonu luk 
Ligi Narodów iInterwenjowania w 
sporze chińsko-japońskim I bę- 
dzie dążył systematycznie do te- 
go, aby sprawa załatwiona była 
w drodze bezpośrednich rokowań 

> zainteresowanemi stro- 
nami. 

Powstanie zntysowie- 
ckie na Kaukazie 
GENEWA. PAT. — Gruzińskie biu- 

ro prasowe w Genewie donosi z Tyfli 
su o powstaniu na Kaukazie. Według 
tej wiadomości, operacje powstańców 
sozwijają się bardzo pomyślnie. Lud- 
noś Azerbejdżanu i Armenji usuwa w 
wielu miejscowościach władze sowiec- 
kie. Wielka ilość oddzałów komunisty- 
cznych przechodzi z bronią w ręku na 
stronę powstańców. 

Znaczna część Azerbejdżanu jest 
według doniesień biura, już w rekach 
powstańców. Pewna ilość wyższych 
oficerów i kierowników  komunistycz- 
nych w Azerbejdżanie i Armenji zosta- 
ła uwięziona w fortecy Meteki. Próby 
układów pomiędzy władzami sowieckie 
mi a powstańcami zostały zerwane. 
Walka trwa w dalszym ciągu. 

  

Rewizje w Akcji Kato- 
lickiej w Kownie 
ZAWIESZENIE „RYTASA* 

KOWNO. PAT. — Policja kryminal 
na przeprowadziła szereg rewizyj, mia 
nowicie w lokalu organizacji Akcji Ka 
tolickiej, w lokalu zarządu Młodzieży 
Chrześcijańskiej oraz u  poszczegól- 
nych studentów i księży. 

W wyniku tych rewizyj znaleziono 
bardzo dużo materjału antyrządowego. 
4 osoby aresztowano. Śledztwo w to- 

ku. 
Jednocześnie na mocy zarządzenia 

komendanta m. Kowna dziennik „Ry- 

tas“ został zamknięty na przeciąg 3-ch 
miesięcy. Redaktora naczelnego Ra- 
dziawicziusa wysłano na trzy miesiące 

do powiatu marjampolskiego, zaś re- 
daktora odpowiedzialnego Berutisa u- 
karano grzywną w wysokości tysiąca 
litów. 

    

  

Ratuszowa — Księgaruia jaźwińskiegoa. 

  
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — T 

NĄ — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PINSK — Kslęgarnia Polska — St, Bedn: 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
SLONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, 

ST. sSWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gas 
WiLEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 

księg 

  

  
   

   

  

wl. Mickiewicza i3. 

towe, ul, G Maja 8 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miłimetr 60 gr. w numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe į tabelaryczne o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
tarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Silva rerum 
Nowy rok akademicki, rozpoczęty 

w Wilnie w sposób wyjątkowo — Бет- 
troski, nie wszędzie jednak budzi we- 

soły nastrój. Najstarsza nasza wszech- 
nica — Uniwersytet Jagielloński prze- 
żywa ciężkie chwile wskutek ogólnego 

kryzysu ekonomicznego. 
Nowy dziennik (Nr. 272) podaje 

streszczenie sprawozdania rektora U. Į. 
za rok ubiegły. Czytamy tam m. in.: 

Kredyt, jaki rząd wyasygnował na cele 
budowy Bibljoteki odbiega daleko od sumy 
preliminowanej, tak, że zachodzi obawa, iż 
rozpoczęte roboty zaskoczy zima zupełnie 
nieprzygotowane gmachy Collegium Maius i 
Collegium Nowodworskiego, mieszczące zbio 
ry bibljoteczne, przedstawiają się fatalnie pod 
względem bezpieczeństwa. Dla braku kredy- 
tów nie można podjąć robót restauracyjnych, 
mitno, że np. wilgoć niszczy bezpowzotnie 
rękopisy i stare druki. Klinika ginekoiogicz- 
na również nie może się doczekać wykończe 
nia, Chore skazane na przebywanie w fatal- 
nych warunkach starej kliniki są narażone ra 
niebezpieczeństwo utraty życia, podczas gdy 
nowy gmach niszczeje, Jedynie Studjum pe- 
dagogiczne uzyskało kredyt na budowę pa- 
wilonu. Personel Bibljoteki Jagiellońskiej zo- 
stał zredukowany w 23 osób do 17-tu. Re 
dukcja ta uniemożliwia podjęcie, względnie 
kontynuowanie szeregu robót bibljotecznych. 
Kredyty rządowe na zakup czasopism i dzieł 
naukowych zostały wstrzymane. Drukarnia 
Uniwersytecka została zmuszona do zreduko 
wania 20 osób, j.t. do ograniczenia persone- 
lu o ponad 20 proc. 

Ciekawe są dane statystyczne, do- 
tyczące składu słuchaczy uniwersytetu 
w ubiegłym roku: 

W ub. roku było zapisanych: na wydzia 
le teołogicznym 360 osób, na prawniczym 
2728 (w tem 294 kobiety), na lekarskim 736 
(89 kobiet), na Studjum w. fiz, 181 (kobiet 
124), na wydz, filozoficznym 2750 (1478 ko 
biet), na tarmacji 130 (kobiet 74), na wydz. 
rolniczym 259 (kobiet 69) — razem 5024 
mężczyzn i 2120 kobiet. Kobiety stanowiły 
więc 28 proc. Według narodowości było: pol 
skiej 5444 osoby, rusińskiej 344, rosyjskiej 10 
słowackiej i węgierskiej po 3, bułgarskiej, 
czeskiej, francuskiej, amerykańskiej i fitew- 
skiej po 2, niemieckiej 99, szwedzkiej 1, ży- 
lowskiej 1230. Według wyznania: rzymsko 

katol. 4891, grecko-katol. 359, prawost. 28, 
ewangeł. 100, mojżesz. 1857, karaińskiego 1, 
baptysta I, buddysta 1, bezwyznaniowych 6. 

Z tej statystyki wynika, że na ogół 
nią ilość 7144 słuchaczy i słuchaczek 
mężczyzn — Połaków przypada tylko 
3324. 

Nie jest to zbyt dobrze. A oto je- 
szcze mniej dobra wiadomość z Kra- 
kowa: zeszpecono wskutek braku arty- 
stycznej kontroli prześliczny  dziedzi- 
niec Bibljoteki Jagiellońskiej. 

Czas (Nr. 233) pisze: 

Robót, obecnie dokonanych niepodobna u- 
znać za szczęśliwe. Mianowicie wymieniono 
na słupy z wapienia szereg kolumn piaskow 
cowych, które w znacznej części albo może 
prawie wszystkie pochodziły z XIX wieku, z 
czasu restauracji Kremarowskiej, czy Księ- 
żarskiego, ale które już miały czas pokryć 
się patyną starości i zharmonizować się z ca 
łością dziedzińca, Obecnie dane z wapienia 
nieprzyjemnie uderzają dyssonansem swojej 
białości, Ta zaś wymiana nie była konieczna. 
Słupy piaskowcowe usunięte, niektóre wpraw 
dzie ucierpiały od wietrzenia, ale głównie na 
powierzchni, zresztą były w takim stanie, że 
mogły stać i słażyć jeszcze długie dziesiątki 
lat, tembardziej, że niewielki ciężar miały do 
dźwigania, bo tylko galerję I piętra. Stan ten 
ich zachowania można jeszcze sprawdzić na 
dwóch, czy trzech słupach, dotąd nie wywie 
zionych z placu budowy. 

Ostatecznie stało się niedobrze. Klejnoto 
wi gotyckiej architektury świeckiej znaczną 
część urdku odjęto, podejmując w r. b, ro- 
botę delikatnej natury z lekkiem sercem bez 
kierownictwa fachowego architekta, artystycz 
nie wykształconego, a podobno i bez zawia- 
domienia urzędowego stróża przedsięwzięć 
tego rodzaju, tj. konserwatora zabytków. 

Takie rzeczy dzieją się w Krakowie.. 
Nawet w Krakowie!... 

W PrzeSlądzie księgarskim (Nr. 20) 
znajdujemy ciekawą wzmiankę o za- 
mierzonem przez (Związek Księgarzy 
Polskich uczczeniu pamięci przedwcześ 
nie zmarłego Mortkowicza!: 

Zarząd Główny Związku Księgarzy Pol- 
skich postanowił w celu uczczenia zasług 
przedwcześnie zmarłego Jakóba Mortkowicza 
jako wybitnego organizatora księgarstwa i 
zasłużonego dla książki i kultury polskiej za- 
równo w kraju jak i zagranicąwydawcy-ar- 
tysty, zorganizować Tydzień Wydawnictw 
Jakóba Mortkowicza, zapraszając do współ- 
udziału „Towarzystwo Wydawnicze j. Mort 
kowicza“ w Warszawie. 

Tydzień ten odbędzie się w całym kraju w 
(dniach od 29 października do 5 listopada r. 
b. Szczegóły znajdują się w opracowaniu. 
Przewiduje się: plakat artystyczny z podo- 
bizną Zmarłego, wystawy, specjalnie poświę 
vone wydawnictwom J. Mortkowicza, arty- 
kuły w prasie i propaganda przez radjo. Prze 
prowadzony zostanie również konkurs wy- 
staw z nagrodami dła pracowników księgar 
skich w postaci cennych wydawnictw Zmar 
łego. 

Można tylko wyrazić szczere uzna- 
nie za taki sposób uczczenia pamięci 
zasłużonego księgarza. Lector. 

 



  

Walka o wileńskie programy radjow 
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Należy się wielkie uznanie Radzie 
Opiekuńczej Kresowej, a przedewszyst 
kiem głównemu inicjatorowi akcji, p. 
M. Obiezierskiemu za wytrwałą, upor- 
czywą i konsekwentną walkę o samo- 
dzielny głos Wilna w programach ra- 
djowych. 

Dokonana w ostatnich miesiącach 
centralizacja programów  radjowych 
odbiła się ujemnie na jakości progra- 
mów pod względem ich ideowej kon- 
strukcji. 

. Programy, przeznaczone  przede- 
wszystkiem dla nudzących się mieszczu 
chów, za mało uwzględniają potrzeby 
wsi, a to, co robią w tym kierunku, jest 
tak nieudolne i tak absolutnie się nie- 
nadające dla naszych ziem, iż rola ra- 
dja w kształceniu szerokich mas ludu 
sprowadza się do zera. 

Centrala warszawska, kompletnie 
nie zdająca sobie sprawy z odrębności 
naszych ziem, nie może zaspokoić na- 
szych potrzeb, wskutek czego palącą 
koniecznością jest wywalczenie możli- 
wie szerokiej autonomji dla Rozgłośni 
wileńskiej. 

Zainicjowana na początku bieżące- 
go roku ankieta radjowa w naszem 
pismie wykazała jak małą rolę odgrywa 
radja wileńskie w swym obecnym sta- 
nie; w szeregu artykułów z tegoż okre- 
su zostały wyjaśnione przyczyny tego 
zjawiska; nie będziemy więc powtarzać 
tych samych arkumentów. 

Zaznaczymy tylko, że zwołane w 
maju przez Radę Opiekuńczą Kresową 
pierwsze dyskusyjne zebranie przedsta- 
wicieli różnych .organizacyj społecz- 
nych nie dało należytych wyników 
wskutek nieco wadliwej organizacji. 

To też, nie zrażając się pidrwszem 
niepowodzeniem, Rada Opiekuńcza Kre 
sowa wspólnie z Wil. Tow. Organiza- 
cyj i Kółek Rolniczych, oraz Federacją 
Zw. Obr. Ojczyzny zwołała w dn. 12 
b. m. w lokalu R. O. K. drugie zebra- 
nie, na którem został zademonstrowa- 
ny program audycji radjowej dla wsi, 
później zaś zorganizowana dyskusja. 

Program audycji nie należał do 
szczęśliwych. 

Na program złożyły się referaty p. 
M. Obiezierskiego (0 konieczności au- 
tonomicznych programów  radjowych 
dła Wileńszczyzny), inž. J. Czerniew- 
skiego (0 znaczeniu przysposobienia 

_ rolniczego), dr E. Góry (o armji re- 
zerwowej p. J. Ostrowskiego (o pod- 
stawach wychowania dzieci), — zra- 
djofonizowana przez p. H. Obiezierską 
gawęda *Syrokomli „Garść pszenna”, 
wreszcie — muzyka: tańce polskie, bia 
łoruskie i litewskie. 

Nie obeszło się, rzecz naturalna. bez 
popisow „regjonalnej“ perły rozgłośni 
wileńskiej, słynnej, sławnej i zasłużo- 
nej ciotki Albinawej, która wystąpiła 
w roli speakerki. 

Na temat programu, zademonstro- 
wanego przez organizatorów zebrania, 
mie dyskutowano wcale, jednak szereg 

_ mówców nie mógł się powstrzymać od 
+ uwag na temat „„regjonalnej'* błazena- 

dy  niezmordowanej Ciotki Albino- 
wej... 

Po audycji rozpoczęły się obrady. 
Na przewodniczącego zebrania jed 

nomyślnie powołano p. wojewodę Be- 
czkowicza, który w sposób niezwykle 
umiejętny poprowadził dyskusję, w 
której kolejno głos zabierali: pp. prof. 

„M. Limanowski, dr W. Charkiewicz, 
W. Arcimowicz, J. Bujnowski, St. 
Ciozda, Świackiewicz, — Н. Romer- 
Ochenkowska, W. Stankiewicz, dyr. W. 
Hulewicz, kurator Szelągowski, instruk 

„tor R.O.K. — Łoś. 
Krótkie i treściwe przemówienia 

mówców wszechstronie oświetliły stan 
rzeczy i potrzebę uzyskania dla wileń- 
skiej rozgłośni możliwie większej au- 

‚ tonomji. Po dyskusji p. prezes Kopeć 
przeczytał projekt rezolucji, która zo- 
stała przyjęta przez aklamację. 

Pa omówieniu twórczości poety- 
ckiej („Słowo* nr. 220 25 — IX. —31) 
oraz prozy, literackiej („Słowo* nr. 226 
2—X — 31 r.) Białorusinów w Polsce, 
na zakończenie naszego krótkiego zary 
su o ich dorobku literackim w Wilnie 
w ciągu ostatniego dziesięciolecia 
przyjrzyjmy się utworom scenicznym 
Białorusinów wileńskich, oraz ich kry- 
tyce literackiej. 

° Jak to wiemy już z dwóch poprzed 
nich artykułów, twórczość poetycka 
Białorusinów wileńskich rozwija się 
dość pomyślnie i ma już za sobą sze- 
reg wartościowych pozycyj. Wiemy 
również, że z prozą białoruską w Wil- 
nie jest o wiele gorzej, zwłaszcza w 
dziedzinie powieści, i że smętnią sytua- 
cję usiłuje się tu ratować przekładami 
z języków obcych, w pierwszej mierze 
z rosyjskiega. : 3 

Jeszcze gorzej i beznadziejniej 
przedstawia się sprawa z twórczością 

| dramatyczną Białorusinów wileńskich, 
omówieniu której poświęcamy dzisiej- 
szy nasz artykuł, tu bowiem, gdyby 

nie osoba F. Olechnowicza, nie byłoby 
właściwie o czem mówić. Jego to bo- 
gaty i wszechstronny dorobek scenicz- 
ny, niczem potężna Karjatyda, pod- 
trzymuje wątły nad wyraz gmach dra- 

Zamykając obrady, p. wojewoda 
Z. Beczkowicz zaznaczył, iż całkowi- 
cie podziela zapatrywania zebranych 
w sprawie radja wileńskiego i że z ca- 
łego przekonania poprze słuszne żada- 
nia, zmierzające do wzmocnienia siły 
ideowej naszego radja. 

Możemy więc w dobrej nadziei 0- 
czekiwač na rezultaty tej akcji, tem 
bardziej, że, jak zaznaczył p. wojewo- 
da, sprawą tą bardzo się zaintereso- 
wał p. minister Jędrzejewicz, który 
przyrzekł swe poparcie. 

REZOLUCJA 
Zważywszy: 
1.—że odmienne wiarunki geograficzne 

i terytorjalne, w jakich się znajdują północ 
no-wschodnie ziemie Rzeczypospolitej, w 
sposób odrębny kształtują psychikę nniejsco 
wej ludności, 

2-—że głębokie przeżycie historyczne, tą 
czące się z intensywnemi przejawami życia 
religijnego, nadały swoiste cechy kulturze 
polskiej na ziemiach b. W. Ks. Litewskiego, 

3-—że wyrobienie obywatelskie odmien- 
nych grup etnicznych wymaga specjalnych 
metod kształcenia szerszych mas, 

4.-—że poziom kulturalny naszej wsi jest 
b. niski, praca zaś w terenie b. utrudniona 
ze względu na złą komunikację i redukcję sił 
instruktorskich w organizacjach społecznych 
i instytucjach państwowych, / 

5—że ludność polska, znajdująca się po- 
za granicami Rzeczypospolitej w obrębie 
trzech ościennych państw, cierpi prześlado- 

$ 

waria i wymaga szczególnie troskliwej, bra- 
terskiej opieki i moralnej pomocy, 

6.—że państwa ościenne, opasujące cias- 
nemi granicami woj. wiłeńskie, zapomocą 
radjostacji w Kownie, Mińsku i Moskwie 
prowadzą antypolską propagandę, której na 
leży stanowczo się przeciwstawić, 

obecni na zebraniu, zwiołanem w dn. 
12.10 1931 r. przez Federację Poł. Zw. 
Obrońców Ojczyzny, Radę Opiekuńczą Kre- 
sową i Wil. Tow. Org. i Kółek Rolniczych 
przedstawiciele inteligencji pracującej nau- 
kowo, zawodowo i społecznie postanawiają: 
Zwrócić się do p. wójewody wileńskiego z 
prośbą, aby poczynił starania u władz @ 
wywarcie na Dyrekcję Polskiego Radja na 
cisku mw celu uwzględnienia przez nią na- 
stępujących wymagań: 

1) Aby inicjatywa i kierownictwo audy- 
cji dła wsi na wiłeńszczyźnie i ziemiach 
przyległych znalazło się w ręku przedstawi- 
cieli tutejszego społeczeństwa, w ręku przed 
stawiicieli organizacji pracujących nad go- 
spodarczem i kulturalnem podniesieniem wsi. 

2) Aby władze raczyły otoczyć opieką 
i poprzeć swym autorytetem dążność orga- 
nizacji oświatowych i gospodarczych do 
stworzenia jednolitego frontu zwróconego ku 
wsi narazie na terenie radja, a potem na te 
renie całokształtu pracy oświatowej : gospo 
darczej, mającego na względzie usystematy- 
zowanie i racjonalny podział pracy na tere- 
nie wSI. 

3) Aby w programach Radjostacji Wi- 
leńskiej jak najszerzej uwzględnić materjał 
historyczny, dotyczący ziem b. W. Ks, Lit. 
oraz zagadnięnia aktualne ; podawać je nie 
tylko w formie wykładów, ale przedewszyst- 
kiem w postaci literackiej i artystycznej. 

  

Na front wileńskiego radja! 
Pierwsza wileńska stacja radjowa— 

półkilowatowa — obsługiwała  zaled- 
wie Wilno i okoliczne gminy. Pociesza 
no nas wtedy fazą przejściową, mówio 
no, że w najbliższym czasie otrzyma- 
my dużą, silną, godną Wilna stację, 
która zaspokoi potrzeby całego nasze- 
go kraju. Cóż było robić? — Czekaliś- 
my, tem bardziej, iż argument zamia- 
ny stacji wileńskiej —- stacją warszaw 
ską, gdy ta ostatnia okaże się za ma- 
łą dla Warszawy — zupełnie odpowia- 
dał logice stołecznej, chociaż nam, my 
ślącym po tutejszemu, nie mogło się 
w głowie pomieścić, aby kraj, mający 
najgorsze warunki komunikacyjne, naj 
więcej analiabetów, wreszcie  naibar- 
dziej na wrogą propagandę narażony, 
mógł być pod względem potrzeb ra- 
djowych zaliczony do kategorji trze- 
ciorzędnej, 

Przyszła jednak upragniona chwila, 
doczekaliśmy się stacji silnej, wystar- 
czającej dla. obsłużenia licznych słucha 
czy, i masz djable kubrak — dają nam 
fale, a właściwie falkę zaledwie o 50- 
kilometrowym zasięgu  detektorowym. 
Mało tego — traktuje się stację wileń- 
ską, jako przetok dla wygłaszanych z 
Warszawy, Krakowa i Katowic — od- 
czytów i prelekcyj, które nie odpowia- 
dają ani uszom, ani umysłom słucha- 
czy. 

Dlaczego programy warszawskie 
nie wystarczają stuchaczowi ziem na- 
szych? Czego im brak? 

Odpowiedź znajdzie się dość ła- 
two: są one albo za trudne, albo za 
płytkie. Brak pierwszy jest oczywisty 
dla każdego i dotyczy wszelkich pro- 
dukcyj treści poważniejszej. Trudność 
ich polega po pierwsze na języku, zbyt 
wyszukanym, zbyt bogatym, obfitują- 
cym w wyrazy pochodzenia obcego, w 
kunsztowne i zawiłe zwroty, po dru- 
gie na treści przystosowanej do zain- 
teresowań ludności wielkomiejskiej, a 
przynajmniej miejskiej, wykształconej i 
oczytanej. Tak więc część poważna 
programu radjowego jest dla słuchacza 
z domu ludowego niemal całkowicie 
niezrozumiała. Pozostaje część lżejsza: 
muzyka dancingowa, piosenki rewjowe, 
monologi humorystyczne — operetki— 
i na tem koniec... Inteligencja, zmęczo- 
na intensywnością współczesnego tem 
pa życiowego, żąda w dziale rozrywek 
przedewszystkiem takich, któreby wy- 

Ale inaczej jest z surowym materja- 
łem naszego ludu. Tam umysły wieka- 
mi leżały odłogiem, a teraz przebudzo 
ne i poruszone zostały zarówno pro- 
pagandą oświaty, prowadzonej wśród 
nich, jak i wielkim wstrząsem społecz- 
nym i politycznym, który się przed ich 
oczyma dokonał w postaci rewolucji 
bolszewickiej i wskrzeszenia państwa 
polskiego. Umysły te' domagają się 
strawy, materjału myślowego do pcze- 
robienia, naturalnie zaczerpniętego z 
tej dziedziny, która jest im znana, i 
podanego w formie dla nich dostępnej. 
I dlatego twierdzę, kategorycznie, że 
centralny program lekki polskiego ra- 
dja dla słuchaczy z naszych domów: lu 
dowych jest za płytki. 

I nie dziw, że się twarze słuchaczy 
ożywiają, gdy po usypiającym krakow 
skim odczycie natemat: Wartość zagad 
nienia dziedziczności w wychowaniu”, Ż, 
katowickim „Ku Besarabji*, lub war- 
szawskim kabarecie, usłużna fala są- 
siedzka, trzymana na uwiezi przez kie- 
rownika domu ludowego w zamyka- 
nym ekranie, którego model mają pań- 
stwo przed sobą, przemówi żywem sło 
wem, przeplatanem lawonichą, jurecz- 
ką lub szapowałem. 

W chwili obecnego przewlekłego 
kryzysu gospodarczego wszystkie or- 
ganizacje zmuszone zostały do zriniej- 
szenia swego personelu instruktorskie- 
go co najmniej o połowę. Jest to naj- 
groźniejszy moment w. dziesięcioleciu 
pracy społecznej, Dorobkowi z takim 
trudem zdobytemu grozi niepowetowa- 
na luka, tem niebezpieczniejsza, iż nie 
da się określić jej rozmiarów. 

I w takiej chwili oczy i myśli orga- 
nizacyj, oddanych pracy społecznej 
zwracają się ku Wilnu. Czy znajdą się 
prelegenci wyrośli z gruntu szczytnej 
tradcyji Batorowej i Promienistych? 
Czy Wilno, które się szczyci sztuką, li- 
tearturą i nauką wyższej uczelni, będzie 
i nadal obcjętne patrzeć na lekcewa- 
żenie przez radjo interesów wsi? Czy: 
też, — otrząsnąwszy się z wielkości 
podrabianych, „zstąpiwszy z pałaców 
sterczących dumnie'* poniżej literatu- 
ry pisanej do życia ludu rolnego, dzier 
żącego największe bogactwo kraju na- 
szego — ziemię, odnajdzie swój wiel- 
ki styl rodzimy?... 

„WILNO UPADA*! Jest w tej ska 
magały od niej jak najmniej myślenia. dze inteligencji wileńskiej tyleż rozpa- 
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- Twórczość dramatyczna Białorusinów 
WILEŃSKICH. 

matopisarstwa białoruskiego. 
Gdy się zważy, że ta galęž twór- 

czości literackiej Białorusinów. jest wąt 
łą nie tylko w Polsce, lecz i brana jako 
całość, to znaczy z uwzględnieniem 
Białorusi Sowieckiej i czasów przedwo 
jennych, znaczenie Olechnowicza dla 
literatury białoruskiej, jego rola w niej 
niemal że opatrznościowa, bardziej się 
jeszcze uwypukli...! 

Obok Kupały i Haruna jest Olech- 
nowicz jednym z najwybitniejszych 
przedstawicieli Białorusi katolickiej, 
organicznie związanej z Zachodem, 
grawitującej kulturalnie ku Polsce, za- 
sługuje przeto na bliższe z nim zapo- 
znanie, tembardziej, że jest to w peł- 
nem tego słowa znaczeniu „człowiek 
Wilna” i że pracował on — jak się o 
tem dowiemy z życiorysu — nietylko 
na niwie białoruskiej, ale także i pol- 
skiej, jako aktor i dziennikarz. 

FRANCISZEK OLECHNOWICZ 
a) Dane biograficzne, 

życiorys Olechnowicza, który opie- 
iramy częściowo na danych Hareckie- 
go, przypomina barwnością swą i ob- 
fitością epizodów dramatycznych jakiś 
scenarjusz filmowy lub powieść awan- 
turniczą. 

Przyszedł Olechnowicz na świat 9 
marca 1883 r. w Wilnie. Rodzice jego 
—wyznania katolickiego — należeli do 
stery mieszczańskiej. Ojciec Olechno- 
wicza, skrzypek teatralny z zawodu, 
często brał ze sobą do teatru małego 
Franciszka, który w ten sposób już od 
dzieciństwa miał możność zetknąć się 
ze swoistą atmosferą teatru, zarówno 

od strony widowni, jak i kulis. 
Po nieukończonych studjach w pa- 

mu średnich zakładach naukowych w 
Wilnie, Olechnowicz idąc za głosem 
powołania, wyjeżdża w roku 1903 do 
szkoły dramatycznej w Krakowie, 
snadź jednak czuje się tam obco, bo 
już w następnym 1904 r. przenosi się 
do Warszawy i kończy tam szkołę dra 
matyczną. Odtąd zaczyna młody Fran 
ciszek życie samodzielne. Z polskiemi, 
wędrownemi zespołami teatralnemi ob- 
jeżóża szereg miast i miasteczek, kle- 
piąc biedę z nędzą, aż wreszcie w r. 
1908 trafia do rodzinnego Wilna. Po- 
ślubia tu pewną Polkę i bieduje w dal 
szym ciągu, pożywając gorzki chleb 
dziennikarski, jako reporter rozmaitych 
pism wileńskich. 

W r. ]Q10, wespół z nieżyjącymi 
już obecnie działaczami białoruskimi, 
J. Bujnickim i A. Burbisem, zorgani:o- 
wuje Olechnowicz, pierwsze od począt 
ku ruchu przedstawienie białoruskie w 
Wilnie. 

W tvmże roku wydaje Olechnowicz 

ŁO W O 

BERLIN, (PAT). Od wczesnych 
godzin rannych okolice Reichstagu 
przedstawiały niezwykły obraz. W 
wielkim promieniu gmach parlamentu 
zamknięty został kordonem policji, 
która rozpraszała gromadzące się u- 
stawicznie tłumy. Większe oddziały 
wprowadzono do wnętrza gmachu 
Reichstagu i ulokowano w pobliżu 
sali obrad oraz klubów  parlamentar- 
nych. 

OPOZYCJA NARODOWA 
NIEOBECNĄ 

W chwili otwarcia posiedzenia sa- 
la obrad i galerje były szczelnie za- 
pełnione. Brak było tylko frakcyj 
t. zw. opozycji narodowej. W chwili 
kiedy kanclerz z członkami rządu 
wszedł do sali z ław komunistycz- 
nych rozległy się okrzyki: „Kanclerz 
głodowy! kanclerz głodu i dekretów"! 

Niezwłocznie po otwarciu posie- 
dzenia i załatwieniu kilka formalności 
poseł komunistyczny Torgler zgłosił 
protest przeciwko wprowadzeniu po- 
licji do wnętrza Reichstagu. 

PRZEMÓWIENIE BRUENINGA 
Następnie zabrał głos kanclerz 

Bruening. Więcej niż kiedykolwiek 
przedtem — oświadcza mówca — kry- 
tyczna sytuacja zmusza rząd Rzeszy 
w obecnej chwili do koncentrowania 
wszystkich środków władzy jako roz- 
porządzeń państwowych i do stoso- 
wania uzyskanych od prezydenta Hin- 
denburga pełnomocnictw nadzwyczaj- 
nych przeciwko dążeniom  wywroto- 
wym. Jako kierownik niemieckiej po- 
lityki zagranicznej kanclerz zapewnił, 
że będzie ona kontynuowana w duchu 
rozmów, odbytych w ostatnich mie- 
siącach z rządami rozmaitych państw, 
szczególnie zaś w duchu konferencyj, 
prowadzonych z ministrami francuski- 
mi w Berlinie. 

EODPOWIEDŹ NA WYZWANIE 
Z HARZBURGU 

W drugiej części swego przemó- 
wienia kanclerz Bruening w tonie nie- 

e Ekspose kanclerza Brueninga 
zwykle agresywnym zwrócił się prze- 
ciwko stronnictwom opozycji narodo- 
wej, zaznaczając z naciskiem, że ra- 
czej zgodzi się, aby oskarżono go o 
zdradę ojczyzny, aniżeli miałby zejść 
z obranej przez siebie drogi. Czyniąc 
aluzję do uchwał kongresu. nacjonali- 
stów w Harzburgu, kanclerz wskazał, 
że szerzenie wiadomości, wzbudzają- 
cych panikę, w związku z sytuacją 
Banku Rzeszy, tak jak to miało miej- 
sce na kongresie w Harzburgu pod- 
kopać musi podstawy nietylko rządu 
obecnego, lecz każdego innego, który 
po nim przyjdzie. 

Następnie kanclerz omówił sytuację 
banków niemieckich i odpowiadał na 
zarzuty zbytniej ingerencji rządu w 
sprawach gospodarki prywatnej. 
Kanclerz oświadczył, że nadużycia, 
jakie stwierdzone zostały ostatnio w 
przedsiębiorstwach prywatnych  Nie- 
miec, zmuszają rząd Rzeszy do więk- 
szej kontroli. 

Wreszcie, odpowiadając na okrzyki 
z ław nacjonalistycznych, że kryzys 
banków niemieckich wywołany został 
przez politykę rządu, kanclerz w tonie 
groźby, zwracając się do Hugenberga, 
oświadczył: „„Ostrzegam, aby panowie 
w.tym względzie byli nieco ostrož- 
niejsi, ponieważ będę zmuszony pew- 
nego dnia mówić otwarcie o rzeczach, 
które dla was mogłyby być nieprzy- 
jemne“. W tem miejscu na całej sali 
rozbrzmiewają huczne oklaski, Z ław 
socjalistów i komunistów słychać gło- 
sy: „Nie ukrywać przed narodem pra- 
wdy! Korupcje nałeży bezwzględnie 
demaskowač!“ 

Odczytaniu expose rządowego przez 
kanclerza towarzyszyły ustawiczne о- 
krzyki z ław komunistycznych. Szcze- 
gólnie głosno protestowali komuniści 
okrzykami „Dyktatura!*, kiedy Brue- 
ning wspomniał o połączeniu mini- 
sterstwa Reichswehry z ministerstwem 
spraw wewnętrznych w ręku Groene- 
re. Socjal demokraci wysłuchali expo- 
se kanclerza Brueninga, wstrzymując 
się od oklasków. 

Delegacja żydów z Litwy na zjeździe 
ORTODOKSÓW W WILNIE 

Wczoraj rano przez stację graniczną Za- 
wiasy przybyła z Litwy delegacja ortodoksów. 
ydów w liczbie 70 osób w celu wzięcia 

udziału w zjezdzie ortodoksów z terenu 
państw bałtyckich, który rozpoczął się wczo- 
raj w Wilnie w małej sali miejskiej. 

  

Uchwały zjazdu gospodarczego w Oszmianie 
Zjazd gospodarczy, odbyty w inieście O- 

szmianie w dniu 11 października 1931 r. je- 
"4 > sig uchwala prosić czynniki miato- 

ine: 

czy, co bezsilności. Funt angielski u- 
pada, nie znalazłszy odpowiedniego po 
krycia w szlachetnym metalu. Wilno 
upadał gdyż w stolicy rolnego kraju 
inteligencja, ten najcenniejszy kruszec 
narodowego skarbca, nie pokrywa się 
z zapotrzebowianiami ziemi, skąd jej 
ród... Pod łukami lamp elektrycznych, 
na równo asfaltowanych ulicach mia- 
sta, na drogach szosowych, przed fa- 
scynującym ekranem dźwiękowego iil- 
mu, inteligencja oderwała się korze- 
miami swemi od własnego pokładu ge- 
ologicznego, z którego bije źródło ży- 
wej sztuki i harmonijne współżycie z 
naturą. 

Gdy w prostej pogawędce radjowej 
z karmicielem swym rolnikiem  inteli- 
gencja miejska odszuka wszystko za- 
pomniane, a „w kawałku chleba ze 
swej wieczerzy”, jak mówi Syrokomia, 
„znajdzie treść pieśni — żywotną i 
czułą ', odróżni — wówczas „chleb, co 
się sporzy od chleba, co się nie spo- 
rzy”, i wtedy nie trzeba będzie wypra 
cowyjwać poetów — oni się sami ro- 
dzić będą. Michał Obiezierski. 

w Wilnie polski tygodnik humorystycz 
ny,Perkunas“, naraża się władzom ro- 
syjskim i w obawie przed grożącemi 
'mu represjami zmuszony jest do uciecz 
ki zagranicę. Ucieka do Małopolski, 
gdzie znów w ciągu trzech lat prze- 
mierza prowincje galicyjską z polskim 
teatrem objazdowyjm lub występuje w 
Krakowie i Lwowie pod pseudonimem 
Monwida. 

W r. 1913, rozliczając na amnestję, 
ogłoszoną z racji 300-lecia domu Ro- 
manowych, wracą Olechnowicz do Wil 
na i zgłasza się do prokuratora, by za 
legalizować swój powrót. 

Mimo wszystko, zapakowano go na 
rok do więzienia, zgodnie jednak z 
maksymą „Niema takiego złego, które 
by na dobre nie wyszło!'*, — to pozba 
wienie wolności okazało się o tyle ko- 
rzystnem, że odtąd właśnie datuje się 
działalność dramatopisarska Olechno- 
wicza. Mając dużo wolnego czasu w 
więzieniu, pisze on tam najprzód po 
polsku, później zaś po białorusku, swą 
pierwszą sztukę p. t. „Na Antokali“, 
czas której przypada na lata 1914 — 
1915. 

Odtąd wciąga się Olechnowicz co- 
raz to bardziej do ruchu białoruskiego 
i z nastaniem okupacji niemieckiej w 
Wilnie rozwija intensywną działalność 
w tym kerunku, a więc organizuje 
przedstawienia białoruskie, kreując ro- 
le tytułowe, zakłada stały zespół ama 

©О rozszerzenie. powiatu  Oszmiańskiego 
do granic możliwości spełnienia funkcji sa- 
morządu i nałeżytego rozwoju życia gaspo- 
darczego, . 

O możliwie szybką budowę kolei żelaznej 
Druja — Woropajewo — Oszmiana — Lida. 

Zjazd gospodarczy w Oszmianie, stwier 
dzając doniosłość Iniarstwa dla całego kra- 
ju i dła Oszmiańszczyzny w szczególności, 
wypowiada się za bojkotem juty, bawełny i 
innych surowców kolonjalnych. Poza bojko 
tem należy roztoczyć ochronę celną @а па- 
szej produkcji iniarskiej przez wprowadzenie 
cła prohibicyjnego na len i konopie oraz na- 
siona oleiste. Wyrównawczego cła na jutę, 
manillę i sizal i fiksalnego cła na bawełnę. 

O utworzenie na Wileńszczyźnie przędzal 
ni Iniarskiej. 

O obniżenie ceny sprzedażnej na nawozy 
sztuczne dla Wileńszczyzny. 

W związku z obowiązującemi przepisami 
taryfowemi, zjazd gospodarczy jednogłośnie 
uchwała zwrócić się do czynników miarodzj- 
nych 0: | 

Obniżenie taryt wywozowych na wywóz 
produktów rolnych żywnościowych z terenu 
województwa wileńskięgo, 
  

Kto wygrał? 
„WARSZAWA. PAT. — W 28-m dniu 

ciągnienia 5-ej klasy 23 Polskiej Państwowej 
Loterji Kiasowej główniejsze wygrane padły 
na NrNr nastę,: . 

Wygrana 250 zł. plus premja 4 tysiące 
zł — Nr 90.540, 104.725, 119,826, 173.975 i 
200,119, po 5 tysięcy zł, — 87,475 i 143,146. 

torski, pisze w ciągu lat 1916 — 17 
szereg nowych białoruskich utworów 
scenicznych i t. p. у 

Jednakže stan materjalny obarczo- 
nega rodziną Olechnowicza jest w dal 
szym ciągu rozpaczliwy, to też, jedno 
cześnie z powyższemi czynnošciami, 
chwyta się on z energją i ruchliwością, 
przypominającą stosunki amerykańskie, 
za najrozmaitsze zajęcia. A więc ma- 
luje nasz nieszczęsny literat szyldy 
(tak!), służy w Milicji, jest kontrole- 
rem liczników elektrycznych!... 

Wyczerpany głodowaniem w Wil- 
nie wyjeżdża wreszcie Olechnowicz do 
Czarnego Boru pod Wilnem, by objąć 
tam posadę nauczyciela w przytułku 
białoruskim, wkrótce zaś potem oglą- 
damy go, jako członka... straży ognio- 

wej!... ` 
Usłyszawszy o wzmożonem po re- 

wolucji 1917 r. tempie życia białoru- 
skiego w Mińsku, Olechnowicz prze- 
krada się nielegalnie przez linję stare- 
go frontu niemieckiegi i przybywa pie 
chotą do Mińska. Tu wystawia z po- 
wodzeniem sztuke historyczną „But- 
tym Niamira“, reorganizuje teatr biało- 

ruski, pisze szereg nowych utworów 
scenicznych. a 

Wiosną r. 1910 wraca Olechnowicz 

do opanowanego przez bolszewików 
Wilna, a po wyparciu ich przez woj- 
ska polskie, rozpoczyna redagować ilu 
strowaną gazetę białoruską a kierunku 

W _WIRZE STOLICY 
DOOKOŁA SCENY 

Czy można mieć więcej tupetu od akto- 
rów. teatrów miejskich? Deficytowa impreza 
niepotrzebna nikomu, ogromny zespół w po- 
łowie zbędny, a w dwóch trzecich partacki 
— i oto gdy nareszcie przychodzi roztropny 
dyrektor cc chce napędzić fuszerów, poredu 
kować wygórowane pensje — gwałt, skowyt, 
pisk, że aktorzy strajkują to doskonale: wol 
no im; ale larum które podnoszą jest obu- 
rzające. Delegacje do prezydenta miasta, 
premjera, ministra oświaty, marszałką sejmu, 
senatu, posłów, naczelników wydziałów, refe 
rentów, starszych woźnych — nikomu nie da 
rują, każdemu tłumaczą swą krzywdę, składa 
ją memorjai. 

Jaka krzywda?  Poredukowano tysiące 
urzędników, nauczyciel, wojskowych — i 
nic. Aj gdy wymawiają kilkunastu patałachom 
— gwałt. Na szkoły, szpitale, bruki, bezdom 
nych, warjatów i głodnych, "magistrat nie ma 
pieniędzy. A wyrzucać półtora miljona na 

gujących się łatków to powinien mieć co? 
Nauczycielom obcięto pobory o 30 procent— 
człowiek, co stracił piętnaście lat na żmudne 
studja, co ma drugie piętnaście lat praktyki, 
zarabia jwi miejskiem gimnazjum 285 zł A 
chłystek, którego wylano z Vll-ej klasy, któ. 
ry dwa late. popętał się w szkole dramatycz 
nej, który na scenę wchodzi z karafką i mó- 
wi: „Proszę, jaśnie panie" taki cymbał do- 
staje 300 zł.; a po roku — gdy w dorobku 
swych ról będzie już miał nawet jedną dwu- 
zdaniową kwestję — 350, 400 zł. 

Niech ma i tysiąc. Ale niech je zarobi,. 
niech je otrzyma z kasy teatru — nie z kasy 
magistratu, gdzie wpłynęły jako podatki, 
gdzie je ściągnięto za zlicytowaną komodę, 
rozklekotaną szafę. 

Zawsze tępy, niezdarny,  nierozgarnięty 

magistrat, nareszcie wszczął sensowną akcję, 
nareszcie okazuje się nieustępliwy wobec 

bezczelności, dbały o swą kieszeń t. j. kieszeń 

płatników. Ty!ko przyklasnąć. 
— Nie nudźcie nas, powiedział jakiś do- 

stojnik stękającym aktorom, magistrat nie- 

ma dla was pieniędzy. 
— To dlaczego nie nałoży nowych podat- 

ków? 

I Naczelny Komitet aktorów miejskich wy 
gotowuje podobno szczegółowy płan: bilet 

trarmwajowy o 5 groszy droższy, bilet kino- 

wy o 5 groszy droższy, kufel piwa o 5 gro- 

Szy droższy—znajdą się pieniądze. Muszą się 

znaleźć — bo przecie Węgrzyn nie może zre 

zygnowač ze swych 4000zł. miesięcznie, któ 
re pobiera za tubalne przemawianie do za- 

kurzonych krzeseł teatru Narodowego, 

Gdy się rozeszła wieść o wypadku Ordon 

ki, w świecie aktorskim nikt w to nie uwie- 

rzył. ! 
— Bujda, symulacja, auto — reklama! | 
Istotnie Ordonówna nie miała żadnego po 

wodzenia w Warszawie. Publiczność nie do— 
pisywała, prasa ją zjechała — a najwięcej 

właśnie ta Migowa, która ponoć z nią razem 
jechała, Aktorzy suponowali, że to wybieg by 

przerwać niefortunne przedstawienia i wyco- 

fać się z honorem. Na ten raz była to jed 
nak prawda. 

„Banda” ma szalone powodzenie. Pierw- 

szy tydzień nie można było dostać biletu, 
obecnie tylko droższy — tańsze są rozkupy 

wane zawczasu. Okazało się, że Warszawia 
cy gustują przedewszystkiem wi dowcip:e, że 

piosenka, skecz, monołog są magnesem, nie 

żadne rozebrane girlasy, hałaśliwe jazzy, fi- 

kające Halamy. 

Bo w Bandzie catą orkiestrę stanowi for 
tepian, girls niema wcale, tańców minimalna 

doza, nagości okruszyna i to fatalna, 
Ale Lawiński, Krukowski — ci bajecznie 

mili eks_żydzi, robiący świetnie żydów, Zula 
demonstrująca nogi i przezornie choiwająca 
twarz, Dymsza, Tom, Kalinówna — sume 

gadane numery, ale jakie numery! 

Tylko dowcipu politycznego nadal brak. 
Tyle rewji jest wi Warszawie — żeby gdzie 
ca usłyszeć aktualnego, dowcipnego. Niema 

sposobu. Ortym, conferancjer  Hollywocdu, 

uczęstował słuchaczy kilku niewinnemi, za- 

bawnemi kawałami. O "ministrze Przemysłu 
i Handłu, o Świtalskim, sytuacji gospodar- 

czej... Cenzura zabroniła kontynuować, Pod- 

czas następnych wieczorów Ortym wychodził 

z zawiązanemi chustką ustami i plakacikiem 

nad głową. Karol. 

dla nas życzliwym, p. n. „Białaruskaje 
Зуссю“. : 

Po wojnie w r. 1920 kontynuuje 
Olechnowicz w Wilnie swą działalność 
teatralną i dramatopisarską oraz w 
dalszym ciągu bieduje. 

Sytuacja materjalna Olechnowicza 
poprawia się nieco w latach 1924 — 
1926, gdy angażują go do współpracy 
„polonofiłe'* białoruscy (najprzód Wo- 
łejszo, następnie Pawlukiewicz), dru— 
kując jego utwory oraz poruczając 
mu organizację dorywczych imprez 
teatralnych. Jednak Olechnowicza nie 
zadawalniają te skromne osiągnięcia: 
marzy się mu stale działalność teatral 
na, zakrojona na większą skalę, zrywa 
więc z „połonofilami*, a gdy nie udaje 
mu się uzyskać od władz polskich za- 
pomogi na zorganizowanie białoruskie- 
go teatru objazdowego, wyjeżdża nie- 
bawem — tym razem legalnie — do 
czerwonego Mińska, pełen najróżow - 
szych nadziej... 

Niestety, los zadrwił okrutnie z te- 
.go biednego człowieka! Po przybyciu 
swem do Mińska, Olechnowicz pada 
ofiarą terroru, stosowanego stale przez 
władze bolszewickie względem biało- 
ruskich działaczy narodowych i za- 
miast spodziewanej możności pracy 
twórczej, w którymś z teatrów biało- 

ruskich, zamiast nowych laurów autor- 
skich i aktorskich zostaje, nie wiedzieć 
za co, skazany na 10 lat zesłania do  
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AFERA Z WĘGLEM KOLEJOWY 
WILNO. Niezwykle pomysłową aierę z węgła w ilości kilkuset tonn, po cenie znacz cki po raz drugi przyszli do Gurwicza zo- 

nieprawnem pobieraniem deputatów węglo- 
wych wykryto na terenie wil. dyrekcji kole 
jowej. 

Urzędnik oddziału mechanicznego Ro- 
mual4 Radzieiewski (Wiwulskiego 12) zdo 
łał wykraść błankiety książeczek opałowych, 
wydawanych zwykłe pracownikom  kolejo- 
wym i po ostemplowaniu w porozumieniu się 
z innymi postanowił je odpowiednio wyko- 
rzystač. 

Nadużycia były zakrojone na szeroką ska 
ię. Ujawniono obecnie przeszło 30 iałszywych 
książeczek opałowych, które przez przewidu 
jacego Radziejewskiego poza  ostemplowa- 
niem były zaksiążkowane i przenumerowa- 

ne, tak, że wrazie kontroli nie nasuwałyby 

podejrzeń. 
Jak się okazało Radziejewski działał w po 

rozumieniu z trzema znanymi w Wilaie aie- 
rzystami: Sewerynem Głowackim (Majowa 
nr. 25), Czesławem Popielskim 1 Zyginun 
tem Przybyłskim, do niedawna urzędnikiem 
kolejowym, wydalonym ze służby za rożne 

sprawki. 
Ostatnio, gdy go zwolniono z posady, 

wpadł na pomysł przeprowadzenia tranzak 
cji z węglem, będącym własnością kolei, 

Przybylski był właśnie tym, który namó- 

wił Radziejewskiego do fałszowania deputa- 

tów, tłumacząc, że załatwi wszystkie nie 

zbędne formalności i ao nabywców na 

bran lstęj węgiel K 

' Gdy Radzie jewski potrzebne książeczki 

opałowe zdołał wykraść, Popielski podpisał 
je nazwiskiem elnika oddziału i po poro 
zumieniu się z Przybylskim, dobrawszy do 

towarzystwa Głowackiego, zwrócił się do 

handlarza węglem Gurwicza z konkretną 
ozycją. 

2 ke Popielskiego wynikało, że jest u- 
poważnionym przez kilkudziesięciu urzędni- 

ków kolejowych do sprzedaży zbędnego im 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

DROBNE PLUSY 

Przechadzki nasze byłyby poniekąd jedno 

stronne, gdyby, wytykając wady urbanistyki 

wileńskiej i domagając się ich usunięcia, nie 

notowalibyśmy jednocześnie także i postę- 

pów w tej dziedzinie, chociażby były to na- 

wet rzeczy — zasadniczo-drobne i nabiera- 

jące znaczenia tylko w obliczu kryzysu 
gospodarczego, który obecnie przeżywamy. 

Notujemy więc poniżej kiika takich „krze- 

piących serca" drobiazgów, zauważonych 
podczas ostatnich naszych peregrynacyj wi- 
leńskich. 1 

Zacznijmy od ul. Nowogródzkiej, gdzie 
przy skrzyżowaniu jej z ul. Piłsudskiego moż 
na było do ostatniego czasu obsernwłować 
niezwykły nawet jak na Wilno chodnik. Oto 
na przestrzeni jakichś 20 — 30 metrów, 
snadź „dla dotkliwszej kary" mieszkańców 
wznoszących się przy tym odcinku Nowo- 
gródzkiej paru kamienic, chodnik tu zamiast 
udeptanej „ziemi rodzicielki" jak to ma miej- 
sce na przedmieściach, wybrukowany byt 
na całej jego przestrzeni najzwykłejszemi w 
świecie „kociemi łbami** oddziełonemi tyl- 
ko rynsztokiem od jezdni! 

Otóż ten dogodny dla dorożkarzy lecz 
nieznośny dła przechodni chodnik zastąpiono 
obecnie normalnym chodnikiem betonowym. 
Mieimy nadzieję, że przy tej sposobności 
ułożony zostanie chociaż jednopłytowy chod 
nik u stóp nasypu, biegnącego aż do skrzy- 
żowania Nowiogródzkiej z ul. Słowackiego. 
"Szeroka jezdnia pozwala na to nawet bez 
usunięcia nasypu! 

Tak samo pomyślano nareszcie o dopro-. 
wadzeniu do stanu norma!nego niesamowi- 
tej uliczki, wyłot której znajduje się przy ka- 
mienicy z karjatydami na ul. Trockiej. Ulicz 
'ка ‘а bez chodników, zabrukowana na całej 
przestrzeni, z rynsztokiem, biegnącym przez 

sam środek, obecnie jest przebrukowyiwaną 
i otrzyma normalny chodnik jednostronny. 

Wreszcie osławione Sofjaniki zmieniły się 
mie do poznania dzięki nowym chodnikom, 
przebrukowaniu jezdni, oraz uporządkowa- 
niu bezpańskiego, zaśmieconego placyku po 
łożonego przy samym wstępie na wspomnia 
ną ulicę, tuż obok mostu przez Wilenkę. 

Placyk ten  przebrukowano, ozdobiono 
wielkim trawnikiem pośrodku i chodnikami 
dokcła, zaś od strony rzeki otoczono gustow 
nemi sztachetami żelaznemi  wpuszczonemi 
do słupków betonowych, na wzór tego, jak 
to mamy przy znajdującym się obok sobo- 
1ze „Preczyscienskim“. Przechodzeń 

  

Młocarnie motorowe 
Wichterlego i Wolskiego | 

Młocarnie maneżowe 
Wichterlego i Sp. Akc. „Kraj* 

Tarki i bukowniki dokoniczyny 
Motory 

Muaktelisa i Massey - Harrisa 

Maneże 
Wolskiego i Sp. Axc. „Kraj* 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, ui. Zawalna 11-a     

straszliwych Sołowek, co równoznacz- 
ne jest z wyrokiem śmierci!... 

„Usunęliśmy go!“ powiedział 
dyskretnie o tej potwornej rozprawie 
„proletarski“ poeta białoruski — Cisz- 
ka Hartny, przyciśnięty do muru przez 
studentów białoruskich podczas jego 
bytności w Pradze Czeskiej!... у 

Białorusini wileńscy nie potrafili 
zareagować należycie na ten niestycha 
ny gwałt: pisma obozu radykalnego, 
tłoczone „grażdanką”, wogóle tę rzecz 
przemilczały, obawiając się narazić 
swym „protektorom*: chadecka ,,Kry- 
nica" protestowała, ale bez większego 
zapału; protestowały białoruskie pisma 
polonofilskie, których wystąpienia wo- 
góle efektu nie sprawiają; protestowali 
wreszcie — po dłuższym namyśle -— 
białoruscy studenci, jednak jakiegoś 
solidarnego, skoordynowanego wystą- 
pienia całega hez różnic społeczeństwa 
białoruskiego w Wilnie, które mogłoby 
znaleźć swój oddźwięk w Mińsku, i 
nie widzieliśmy. chociaż od zesłania 
Olechnowicza upłynęło już dobrych 
kilka lat! Taka, niezrozumiała dla nas, 
Polaków, obojętność Białorusinów wi- 
leńskich o lasy swego najwybitniejsze 
go pisarza scenicznego niezbyt po- 
chlebnie świadczy o ich wyrobieniu 
narodowem i obywatelskiem! ; 

Kończąc niniejszem dane biograficz 
ne, przejdźmy z kolei do omawiania 
twórczości literackiej Olechnowicza. 

nie niższej od rynkowej. 
Gurwiczowi cała ta sprawa wydała się 

nieco podejrzaną, lecz nie dając po sobie nic 
poznać, poprosił Popieiskiego, by przyszedł 
cokolwiek potem. 

W międzyczasie przewidujący handlarz 
powiadomił 9 wszystkiem policję. 

Gdy po pewnym czasie Popiełskii Głowa 

stali natychmiast aresztowani przez oczeku- 
jacych policjantów. 

W trakcie badaria zatrzymani ujawnili 
wspólników i wyjaśnili szczegóły afery. 

Przybylskiego i Radziejewskiego nie zdo 
łano jednak ująć, bowiem dowiedziawszy się 
w jakiś sposób o wykryciu nadużyć zdołali 

zbiec. т 

Asfaltowanie ulic odroczono do Wiosny 
WILNO. Dowiadujemy się, że 

magistrat postanowił odroczyć 
do wiosny decyzję co do asfal- 
towania jeżdn! w mieście, z tem 
że w międzyczasie ubiegające się 
o koncesję firmy ułożą na jezd- 
niach próbne przesmyki z propo- 
nowanych materjałów. 

Zerwanie przewod 
WILNO. Na trakcie Plissa - Prozoroki o 

6 klm. od Plissy ujawniono zerwanie prze- 
wodów. telefonicznych i obciągów druciarrych 
na słupach, 

Linja ta łączyła poszczególne oddziały sta 

W zależności od tych prób 
zostanie powzięta decyzja komu 
będą oddane roboty asfaltowe. 

Powodem do powzięcia tej 
decyzji był brak odpowiednich 
funduszów I trudności w wybo- 
rze odpowiedniego koncesjona- 
rjusza. 

ów telefonicznych 
cjonującego w okolicy baonu KOP. Dopuścić 
się tego mieli trzej chłopcy, których aresz- 
towano. 

Czy działali oni z kims w porozumieniu— 
ustala śledztwo. 

Młodociany morderca 
WILNO. W lesie koło wsi Widły gminy 

kobylnickiej, pow. postawskiego, znaleziono 
zmasakrowane zwłoki 15-!etniego Bolesława 
Hrynkiewicza ze wsi Łapińce, gm. kobylni- 
ckiej. 

Jak się wyjaśniło, sprawcą zabójstwa był 

15-letni pastuch Teodor Wiesiełow, który 
spotkawszy Hrynkiewicza, zbierającego rózgi 
wszcął z nim bójkę, w trakcie której ude- 
rzył go kilkakrotnie kawałkiem żelaza w 
głowę, powodując zgon. 

Zabity na granicy 
PODCZAS ZBIOROWERUCIECZKI DO SOWIETÓW 

WILNO. Kóło strażnicy Soczewka, gm. 
dołhinowskiej, pow. wilejskiego, kilka osobni 
ków usiłowało przedostać się do Bolszewji. trzech zaś jego towarzyszy zatrzymano. 

  

Podczas pościgu jeden z 
mieszkaniec okolicznej wsi, 

uciekających 
został zabity, 

  

KRONIKA 

    
W. s. g. 5 m. 44     

Kaliksta 
Jutro 

Teresy 
"LL 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU ME TEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 13 października 1931 r. 
Ciśnienie średnie 768. 

Temperatura średnia -]-9. 

Temperatura najwyższa --12. 

Temperatura najniższa --7. 
Opad w mm.: Wiatr południowy. 

Tendencja: słaby wzrost, potem silny 

spadek, 

Uwagi: pói pochmurno. 

Z, s. g. 4 m. 26 

  

MIEJSKA 
— Sprawa pożyczki angielskiej. Powro- 

cili do Wilna z podróży do Londynu przed 
stawiciele miasta pp. Jundziił + Bagiński, któ 
rzy załatwiałi sprawę likwidacji pożyczki an- 
gielskiej. 

— Zniesienie ul. Syrokomli. W związku 
z projektem urządzenia parku miejskiego 
łącznie z Ałtarją i sąsiednimi ogrodami ul. 
Syrokomli będzie zniesiona i zamieniona zo- 
stonie na aleję parkową. 

Plany parku są już opracowywane. 

AKADEMICKA. 
— Akademickie Koło Muzyczne, Niniej- 

szem pzypominamy członkom orkiestry A. K. 
M., iż próba orkiestry odbędzie się dnia 15 
b.m., t.j. we czwartęk o godzinie 7 wiecz. w 

Ognisku. у 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Środa Literacka poświęcona będzie za- 
gadnieniu prometeizmu w Ill części „Dzia- 
dójw'. Jako prelegent wystąpi dr. K. Górski, 
którego odczyty o Kasprowiczu i Żeromskim 
wygłoszone przed paru dniami przyjęte zcsta 
ły przez publiczność wileńską z wielkiem u- 
znaniem. To też zapowiedź © referacie dr. 
Górskiego na temat mickiewiczowskiego dzie 

b). Twórczość Olechnowicza. 

Dorobek Olechnowicza w dziadzi- 
nie twórczości dramatycznej jest, zwła 
"szcza, jak na stosunki białoruskie, wy 
jatkowo obfity, wynosi bowiem coś ze 
20 pozycyj, w czem sporo większych 
utworów scenicznych. Ponadto próbo- 
wał Olechnowicz swych sił w dziedzi- 
nie prozy oraz twórczości poetyckiej, 
podpisując swe wiersze pseudonimem 
„Monwid“. 

Na omawiany przez nas okres cza- 
su przypadają następujące utwory O- 
lechnowicza: 1) „Zaruczyny Paulinki" 
(Wilno 1921). Jest to dowcipnie do- 
robiony pendent w 1 akcie do sztuki 
dwuaktowej ]. Kupały z życia białoru- 
skiej szlachty zagrodowej p. n. „Pau- 
linka“, 2) Ptuszka szczašcia“ (Wilno 
1922) — sztuka ludowa w 3-ch aktach 
ze śpiewami i tańcami, ukazująca „na 
wesoło” z zastosowaniem akcesorjów 
bajkowych fatalne skutki ciekawości i 
nieposłuszeństwa w ремпет stadle 
włościańskiem, 3) „Szezasłiwy muż* 
(Wilno 1922) — farsa w 4 aktach z 
życia mieszczańskiego o dość trywjal- 
nych, miejscami, konceptach. 

Zaznaczmy tu nawiasem, że Olech- 
nowicz uważany jest za twórcę biało- 
ruskiego teatru mieszczańskiego, przed 
tem bowiem nieliczni autorowie drama 

tyczni obracali się w swych utworach 
niemal wyłącznie w świecie włościań- 

ła, tak ściśle związanego z murami pobazy- 
ijańskie.mi, wywołała zrozumiałe zaintereso- 
wanie. Początek o godz. 8 wiecz. Wstęp ma 
ją członkowie, sympatycy i wprowadzeni go- 
ście. Młodzież ucząca się mile widziana. 

— Zjazd b. maturzystów gimn. im. Ada- | 
ma Mickiewicza. W związku ze zjezdem b. 
maturzystów gmn. im. A. Mickiewicza, który 
się odbędze dnia 5 stycznia 1932 r., podaje 
się do wiadomości, iż celemudzielenia infor- 
macyj, sekretarjat urzęduje w piątki od godz. 
6 — 7 wiecz, w gmachugimn, m. A. Mic- 
kewicza, Wilno, ul. Dominikańska 3 -- 5. 
— Ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

W dniu 7 b. m. w lokalu wileńskiego zarzą 
du Okręgu Zw. Nauczycielstwa Polskiego 
odbyło się posiedzenie pełnego Zarządu Ko 
misji Samorządowej przy Zarządzie Okr. 
Z.N.P, Na posiedzeniu omówiono, jaki wi- 
nien być stosunek nauczyciela — związkow- 
ca do pracy samorządowej i ustalono pro- 
gram pracy na najbliższy okres czasu. Po- 
łegać on będzie na należytem uświadomie- 
niu samorządowem najszerszych mas nauczy 
cielstwa i ogółu społeczeństwa tak przez 
prasę, szczególnie związkową, jak i urządza 
nie konferencyj samorządowców — nauczy- 
cieli i tp. 

Przy każdym Oddziale Powiatowym Z.N. 
P. powstanie narazie referat samorządowy, 
którego kierownik prowadzić będzie pracę 
na terenie swego powiatu. Program Komisj! 
Samorządowej obejmuje również i sprawę 
budowy szkół, sprawę trudną wprawdzie bar 
dzo do prowadzenia w czasach ostatnich, aie 
równocześnie coraz bardziej domagającą się 
realizacji. Opracowany zostanie kosztorys, 
plany i t.p., które poziwolą na wznowienie 
budynków sposobem gospodarczym. W naj 
bliższym czasie odbęda się konferencje nau- 
czycieli-samorządowców w _ poszczególnych 
powiatach. 

POLICYJNA 
— Odprawa powłatowych komen- 

dantów Policji Państwowej. W dniu 12 
i 13 października r. b. w gmachu Woje- 
wódzkiej Komendy, przy ul. Ostrobramskiej 6, 
odbyła się odprawa powiatowych komendan- 
tów Policji Państwowej. 

Na odprawie był obecny p. wojewoda 
Beczkowicz oraz p. wicewojewoda Jankowski, 
naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu 
Wojewódzkiego p. Bruniewski oraz naczelnik 
Wydziału Wojskowego p. Wiśniewski. 

„Odprawę zagaił wojewódzki komendant 
p. insp. Konopka, poczem p. Wojewoda wy- 
głosił dłuższe przemówienie, charakteryzując 
w niem aktualne zadania komendantów po- 
wiatowych w dobie dzisiejszej. 

skim, 4) „Niaskonczanaja drama“ 
(Wilno 1922) — dramat w 4 aktach z 
życia białoruskiej inteligencji. Jest to 
jeden z najlepszych utworów Olechno- 
wicza, a pod bohaterem utworu — li- 
teratem białoruskim — należy się do- 
myślać samego autora, 5) „Pan Mini- 
star“ (Wilno 1924) — cięta satyra w 
3 aktach na jednego z ministrów z cza 
sów Białor. Rep. Lud. w Mińsku, 6) 
„Dryhwa* (Wilno 1925) — dramat w 
6 aktach, będący rozwinięciem wcześ- 
niej napisanego utworu w 4 aktach p. 
{ „Майка“ (1917), malującego dra- 
mat porzuconej przez studenta kelner- 
ki. Jest to także jedna z lepszych rze- 
czy Olechnowicza. 

„Dryhwa* była ostatnim utworem 
Olechnowicza, pisanym w Polsce. Po- 
zatem wydał on jeszcze w Wilnie w 
r. 1924 tylko „Biełaruski Teatr" (116 
stren in octo) — pierwszą bodaj hi- 
storję teatru białoruskiego, nader sta- 
rannie i zajmująco opracowaną. 

Z wcześniejszych utworów Olech- 
nowicza wymienić należy: 1) „Na An- 
tokali“ (1914 — 15) — sztukę z ży- 
cia mieszczanskiego w Wilnie w 3 ak- 
tach — pierwszy utwór autora, 2) 
„Butrym Niamira* (1916 r.) — dramat 
historyczny w 2 aktach, którega akcja 
rozgrywa się w domu bojaryna biało- 
ruskiego, 
baśń sceniczna w 3 aktach, oparta na 
legendzie o wileńskim smoku — Bazy 

3) „Bazyliszk* (1917) — 

o 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
ŁÓDŹ PODWODNA S 44 

„Casino“. 
Oparte na prawdziwem zdarzeniu tragi- 

cznej katastrofy łodzi podwodnej, dzieje serc 
iudzkich, zamkniętych w ciasnem kole lekko 
myślnej miłości i pomyłki... Siłniejsza nad 
wszystko przyjaźń i poświęcenie... Wstrzą- 
sająca beznadziejność powolnego konania 
jw stalowem pudle na dnię Oceanu... Wszy- 
stko to składa się na emocjonującą treść 
„Łodzi podwodnej S. 44“. Film jest połącze 
niem zdjęć plainaerowych i dekoracyjnych, 
lecz połączeniem nadzwyczaj umiejętnem i 
doskonale oddającem istotną treść i akcję. Re 
żyser wyzyskał manewry floty. amerykań- 
skiej, które na taśmie wypadły wręcz impo 
nująco-. Stąd całość filmu jest o 100 proc. 
wartościowsza, niżby to było przy zdjęciach 
wyłącznie dekoracyjnych. 

Dodatki dźwiękowe .,Pathe —journal — 
interesujące i — co ważniejsze — mówione 
po polsku. Tad. C. 

„PARADA MIŁOŚCI* 
„Stylowy“. 

Gdyby jeszcze po raz trzeci i czwarty 
iwznowiono ten przemiły, uśmiechnięty film 
zawsze tłumy pójdą, bo głos Jeanettey Mac 
Donald i łobuzerska mina rozkosznego Mo 
rysia Chevalier'a posiadają niewyczerpane 
zasoby przyciągającego magnetyzmu. Czy 
„magnetyzm“ ten kryje się również i w bia 
łych, równych ząbkach Jeanettey, a:bo w 
mocnym torsie Chevaliera — o tem niech 
wyrokują zainteresowani : zainteresowane... 
Dla mnie pozostanie zawsze „Parada miło- 
ści” najmilszym filmem, który choć jest raj- 
zwyklejszą w świecie operetką, przecież ma 
tyle uroku, że nie sposób mu się oprzeć. 

Niewątpliwie jest to zasługą czołowych 
bohaterów, ale i obsada drugoplanowa nie 
mniej dzielnie sekunduje. Lilian Roht (przed 
kilkunastu dniami widzieliśmy ją w „Królu 
żebraków* : w „Madame Satan*) popisuje 
się swemi zgranemu nóżkami i ekscentrycz- 

"nym tańcem. Więc na wznowionej „Paradzie 
miłości” nie powino zabraknąć stałych przy 
sięgłych bywalców kinowych, obok „pokrzyw 
dzonych*, którzy jeszcze filmu tego nie wi- 

dzieli. Tad. C. 

Dr. M. Girszowicz 
powrócił 
i wznowił przyjęcie 

  

      

HANDLOWA 
— Z lzby Przemysowo Haudlowej w Wił 

nie. Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie, 
komunikuje, że w dniu 27 października 1931 
roku odbędzie się w kierownictwie filji Woj 
skowych Zakładów Zaopatrzenia intendenc- 
kiego w) Łodzi, Zamenhota 8, przetarg na 
sprzedaż kompletnego urządzenia drukarni 
D.O.K. Nr. IV. 

Szczegółowych informacyj udziela Kierow 
nictwo Filji Wojsk. Zaop. Int. w Łodzi. 

RÓŻNE 
‚ — Okradanie pasażerów w pocią- 

gach. W pociągu pośpiesznym, który 
wczoraj przybył do Wilna z Warsza- 
wy, okradziono dwie panie. Kradzież, 
jak przypuszczają poszkodowane, na- 
stąpiła przed Białymstokiem. O ile wy 
padek kradzieży w czasie biegu pocią 
gu może się zdarzyć, o tyle dziwne jest 
zachowanie się funkcjonarjuszy kole- 
jjowych, którzy zameldowania poszko- 
dowanych potraktowali z większym, 
niż olimpijski, spokojem, a prośbę o za 
wezwanie policji na najbliższej stacji 
zbagatelizowali całkowicie, 

Nic dziwnego, że ten stosunek służ- 
by kolejowej, bagatelizującej elemen- 
tarny obowiązek opieki nad podróżny- 
mi, zachęca tylko opryszków do ope- 
rowania podczas snu pasażerów. Dla 
każdego bowiem jest rzecz jasmą, iż 
tylko niezwłoczne zareagowanie po u- 
jawnieniu faktu kradzieży może umożli 
wić ujęcie przestępcy. 

— Podziękowanie. Archidjecezjalny Insty 
tut Akcji Katolickiej gorąco dziękuje wszyst 
kim, którzy mw jakikolwiek sposób przyczynili 
się do powodzenia Akad. Popularnej z oka 
zji 1500-lecia Soboru Efeskiego, w pierw 
szym zaś rzędzie P.Wielebnemu ks. kanoni- 
kowi j. Kretowiczowi za łaskawe wypoży- 
czenie fisharmonji, chórowi ostrobramskiemu 
pod batutą p. Leśniewiskiego za wykonane 
śpiewy, p. W. Jaksztasowi S. M. za recytację 
i deklamację, oraz „Bazarowi Przemysłu Lu- 
dowego” za wypożyczenie kilimów. 

-— Rodzice wobec strajku nauczycieli ży- 
dowskich. Odbyło się posiedzenie rodziców, 
dzieci, które z powodu strajku nauczycieli 
pozbawieni są nauki. 

Na zebraniu postanowiono wezwać gmi- 
nę żydowską do natychmiastowego załago- 
dzenia zatargu. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Dziś, we środę 

14 b. m. wchodzi z powrotem na afisz na 

-czówny arcywesoła komedja 

| 

  

Przegląd Powszechny Nr. 574 paždziernik 
1931. Treść numeru: A. Szymański — 
odnowienie porządku społecznego”, x. St. 
Bednarski — „Na przełomie. Do historji 
szkołnictwia jezuickiego w Polsce" (rzecz cie 
kawa, jako pierwsza próba rehabi'itacji szkol 
nictwa jezuickiego, tuż przed kasatą zakonu), 
x. dr. L. Poszwa — „Emigracja polska rolna 
we Francji, Z. Falkowski — „Echa „Anhelle- 
go” w prozie „Quo vadis", Dusza Czara — 
„Obłąkany poeta, Michał E'minescu, dr, M. 
Niwiński — „Przegląd polskiej literatury hi- 
storycznej 1929 — 30* — Bogaty przegląd 
życia religijnego, politycznego, społecznego, 
literackiego i artystycznego.  : 

Tęcza — Nr. 41 — „O potrzebie silnych 
charakterów* mocno i rzeczowo mówi В. 
Jarochowski. Red, J. D. wciąż prowadz: nas 
„autem przez Podole". O szopce krakowskiej 
w „Weselu“ pisze P. Maczewski. M. Pawli- 
kowski daje zakończenie „Turnieju poetyc- 
kiego”, Pozatem — stare działy. 

Świat — Nr. 41 — Na okładce dziewięć 
żywych lałeczek — niezwykle miłych „pięk- 
ności japońskich. Treść rozpoczyna „Funt 
i złoty” — wywłady na aktualny temat z 
wybitnymi ekonomistami i finansistami. Da- 
lej — inna aktualność — „Problem mandżur 
ski”. Przez „Saską Kępę — willową dzielni- 
cę Warszawy” — trafiamy w wir życia sto- 
iecznego, skąd wyruszamy: w podróż naoko- 
ła świata. 

Dowcipne sa karykatury „Rzeczy nie do 
wiary”, 

— światowid — Nr. 41. Laval z psem, 
Gandhi w  przescieradle, Berlin — miasto 
rozpusty, midinetki paryskie, lotniczki pol- 
skie, „sukienki popołudniowe, „Królowa 
przedmieść* wcale bez sukienek... 

Niczego nie brak! 

ka „Święty płomień* Maughama, w której 
dla kapitalnej gry swojej święci prawdziwe 
triumiy p. St. Wysocka w roli matki, Reszta 
obsady dostraja się do wysokiego poziomu 
gry znakomitej artystki. Z niesłabnącem na- 
pięciem śledzi (widz akcję tej ciekawej sztuki. 

W czwartek i piątek dwa przedstawienia 
tej sztuki, którą udało się wznowić dzięki 
powrotowi z objazdu z Hanką Ordonówną 
kilku członków zespołu. 

W próbach w reżyserji H. Zelwerow — 
w 3 aktach 

„Aurelciu nie rób tego”. Niefrasobliwa, peł- 
na komicznych, dobrze pomyślanych scen 
komedja ta baiwić będzie przez szereg wie- 
czorów spragnioną przyjemnej rozrywki pu- 
biiczność. 

— Teatr Mielski na Pohulance. W środę 
14 b.m. i w dnie następne teatr będze ścią 
gać publiczność na Pohulankę współczesną, 
obfitującą w moc przezabawnych sytuacyj 
kodją w 3 aktach Marlowe'a „Złoty wiek 
rycerstwa: z niezrównanym w rośi głównej 
p. ]. Ciecierskim na czele, dobrze zgranego 
zespołu, Doskonale bawiąca się publiczność 
nie szczędzi brawa wszystkim bez wyjątku 
wykonawcom. 

Najbkższą premierą będzie „Róża* Że- 
romskiego w opracowaniu reżyserskiem dyr. 
M. Szpakiewicza podług inscenizacji L. S. 
Schillera. Próby tej nader ciekawej sztuki, 
poruszającej przeróżne problemy życia już 
rozpoczęte, 

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

CO GRAJA W KINACH? 

Kino Miejskie: Prokurator oskarża, 

Heljos — X 27 Szpieg 
Hollywood — X 27 Szpieg. 
Casino — Łódź podwodna S 24 
Stylowy: Parada miłości. 
Światowid — Skrzydlata flota 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Spadła z okna 1 piętra nad roz- 

miękłą ziemię 2-letnia Ita Szapiro (jagielloń 
ska 5). Nie odniosła ona poważniejszych 0b- 
rażeń. 

— Usiłował powiesić się Józef 
Dobrodziej, z gm. horonowskie;, zam. chwi- 
łowo w zajeździe przy ul. Szopena 2, Sa- 
mobójstwo wczas udaremniono. Dobrodzieja 
zdradzającego objawy choroby umysłowej, 
odwieziono do szpitala. 

— Bójka w mieszkaniu stróża. W miesz- 
kaniu dozorczyni domu Nr. 1! przy ul. Szkla 
nej Drozdowski Jan (Stefańska 25) w cza- 
sie bójki z Milewiczem Stanisławem (Rydza- 
Śmigłego 15) odgryzł Milewiczowi część 
dolnej wargi. Drozdowskiego zatrzymano, 
Milewicza umieszczono w szpitalu Żydow- 
skim. 

— Podrzutek na dworcu kol. Na dworcu 
osobowym Wilno znaleziono dwoje dzieci 
jedno w wieku około lat 6, drugie 2 lat. 
Dzieci umieszczono w  Opiece Społecznej 
Magistratu m. Wilna. 

— Ujęcie poszukiwanych. Zostali zatrzy- 
mani przez policję Beluszówna Helena i Mo 

ogólne żądanie publiczności sensacyjna sztutylkiewicz Józei, poszukiwani przez Sąd 
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liszku, 4) „Strachi žyčoia“ (1918) — 
dramat w 3 aktach, malujący nędzę, 
która panowała w Wilnie za czasów o- 
kupacji niemieckiej i deprawujące skut 
ki takiego stanu rzeczy — kupczenie 
swem ciałem, 5) „Cieni* (1919) — 
dramat w 3 aktach z życia inteligencji, 
pisany pod wpływem sztuk ibsenow- 
skich, utwór o cechach uniwersalnych, 
z postaciami symbolicznemi, niezwią- 
zany bliżej z jakimś określonym naro- 
dem lub terytorjum. 

Przejdźmy do innych autorów. 

M. HARECKI, K. SWOJAK, J. BYLINA 

I S. HRYNKIEWICZ. 

Hareckiego i Hrynkiewicza znamy 
już z części drugiej naszego szkicu 
(proza), zaś Swojaka z części pierw- 
szej tej pracy (poezja), nowym więc 
będzie tu tyłko Janka Bylina, pod któ- 
rym to pseudonimem ukrywa się pe- 
wien ksiądz białoruski, 

Co do Hareckiągo, autora pierwsze 
go podręcznika gimnazjalnego histosji 
białoruskiej literatury (Wilno 1919 — 
1920, 207 stron in octo), oraz kresto- 
matji białoruskiej, to poza omówionym 
przez nas w dziale prozy dramacie nie- 
scenicznym p. t.„Anton*, jest on auto- 
rem dwu jeszcze obrazków jednoakto- 
wych: jednego — ze środowiska mie- 
szczańsko - inteligenckiego  („Muter- 
ka") i drugiego z życia włościan 

(„Atruta“), poświęconego odmalowa- 
niu zgubnych skutków pijaństwa. 

Poeta Swojak jest autorem drama- 
tu z życia wiejskiego p. t. „Janka Kar- 
cawy*, ujętego w 5 niewielkich aktów. 

Młody prozaik Hrynkiewicz napisał 
„Żanimstwa pa radjo* — sztukę ludo- 
wą w 3 aktach, bijącą na aktualność. 
Wreszcie Bylina, jeden z drugorzęd- 
nych poetów białoruskich, autor zbior- 
ku „Na pryżbie*, wydał w r. 1926 
melodramacik ludowy w 3-ch aktach 
p. t. „Wybary starszyni”, tytułując go 
uroczyście „tragikomedją z czasów car 
skich““! 

Oto i wszystko, jeśli nie liczyć pa- 
ru kiótkich jednoaktówek przygodnych 
autorów. ° 

W dziale przekładów mamy tu do 
zanotowania . jedynie sztukę ludową 
Gutowskiego w 3 aktach p. t. „Surdut 
i siarmiaha“, ttumacz0ną z polskiego. 

KRYTYKA LITERACKA 
Białoruską krytyke literacką w Wil- 

nie od szeregu lat reprezentują trzy 0- 
soby: 
białoruski działacz radykalny, 
zbiorków szkiców krytycznych p. t. 
„Naszy Piešniary“ i „Adbitaje žyčcio“, 
podpisujący tego rodzaju utwory pseu- 
donimem Anton Nowina, 2) W, Samoj- 
ło, występujący pod rozmaitemi pseu- 
nimami, oraz 3) J. Świetazar. 

K. Smreczyński. 

ECHA KATASTROFY E 
BUDOWLAKEJ 

Miejsce onegdajszej katastrofy na ulicy 
Wiwulskiego, gdzie, jak wiadomo, runęła 
część nowozbudowanego domu Ryndziunów 
zwiedziła specjalna komisja dyrekcji robót 
publicznych wraz z przedstawiciełami władz 
sądowych. Ogłędziny murów nie wykazały 

  

Ogólny widok domu, którego narożna Ściana 
runęła. 

żadnych uchybień ze strony przedsiębiorcy, 
budujacego ten dcm, co zaś się tyczy usunię 
cia się Ściany i narożnika z balkonami u- 
znano, że nastąpiło te z powodu poczynio-- 
nych przez Ryndziuna poprawek bez uprzed 

  

  

na chodniku przy ulicy 
Wiwulskiego 

niego porozumienia Zz odnošnym wydziałem | 
magistratu. 

Ryndziun został zwolniony na wolną sto 
pę, niemniej jednak dochodzenie przeciwko 
niemu toczy się i będzie on pociagnięty do“ 
odpowiedziaśności za naruszenie odnośnych 
przepisów budowlanych, 

Zatrudniona przy usuwaniu szczątków 
ściany na keszt sprawcy katastrofy, partja 
robotników pracuje 'w przyśpieszonem tem- 
pie pod kierownictwem upoważnionego przez 
władze kierownika robót inż. Cholerha. Stra | 
ty spowodowane zawalenieni się części do 
mu sięgają 100 tysięcy złotych. 
NTT CORTES TINA Oka IT GTA "Z BLS 

Grodzki w Wižnie, Krigman Wilhelm i Rat- 
kin Chana, bez stałego miejsca zamieszka- 
nia, poszukiwani przez Starostwo Grodzkie 
w Wilnie i Śnieżko Władysiaw, bez stałego 
mliejįsca zamieszkania, poszukiwany przez 
posterunek P, P. w Graužyszkaeh za kra- 
dziež. : 

— Znaczna kradzież. W nocy z 
dnia 12 na 13 bm. Aksełrodowi Izraelowi (M. 
Pohułanka 11) nieznani sprawcy skradli z 
mieszkania 500 zł. gotówki oraz weksli pro- 
testowanych na sumę 1000 zi. 

— Sawickiej Marji (Mickiewicza 22) 
skradziono iw: nocy z 12 na 13 bm. z przed- | 
pokoju różnej bielizny pościelowej na 400 zł. 

DZISNA 
Aresztowanie bandy- 

tów. Koło Dzisny zatrzymano 4 uzbro 
jonych osobników, co do których za- 
chodzi podejrzenie, że przybyli z So- 
wietów w celu dokonania napadów 

BRASŁAW 
— Zabity w bójce. W m-ku Ikazń 

podczas odpustu dorocznego, pomiędzy mie 
szkańcami kol. Zaczarowie, gm. przebrodz-. 
kiej — Jelimem Iwanowem, Szymonem Iwa- 
nowem, Dienisowemi Terentjem, a mieszkań 
cami zaśc. Kozłówka, gm. nowo-ponoskiej, 
braćmi Fiedorowem Pimanem, Jitem i Sie 
micnem wynikła bójka, w czasie której Fio- 
dorow Pimian ugodził nożem w: szyję Jefima 
Iwanowa, lat 36, zabijając go na miejscu. 

MOŁODECZNO 
— Kradzież w sklepie, W m-ku Lebiedie- 

wie, pow. mołodeczańskiego, nieznani spraw 
cy skradli że sklepu różnych rzeczy: łącznej 
wartości 186 zł., na szkodę Pawła Szymań 
skiego. 

Zwały gruzów 

POSTAWY 
— Podziękowanie. Zarząd Zrzeszenia Po 

wiatowego Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet 
w Postawach, składa serdeczne podziękowa 
nie p.p. Tamarze Bejer-Kuc z Borówek, gm. 
Woropajewskieį, Antoniemu Suchorzewskie- 
mu i Stanisławowi Ertmanowi za ich bezin 
teresowny udział w koncercie, czysty dochód: 
z którego w sumie 60 zł. przeznaczony został 
na przedszkole ZPOK w Postawach. 

—. Samobójstwo. Antoni Malinowski, lat 
32, mieszkaniec wsi Syrmierz, gm. kobyłni- 
ckiej popełnił samobójstwo przez powiesze 
nie się, Przyczyn samobójstwa nie ustalono. 

: SMORGONIE 
— Ze Związku Pracy Obywatelskiej Ko. 

biet. W dniu 11 października r. b. odbyło się 
w. Simorgoniach nadzwyczajne wa'ne zebra- 
nie członkiń Zw. Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet przy współudziałe delegatek Zarządu 
Zrzeszenia Wojewódzkiego ZPOK. 

- PO przedstawieniu licznie zebranym sytua 
cji, jaka się wytworzyła ostatnio na terenie 
ZPOK w Śmorgoniach i po. wszechstronnej 

a 'ezer dyskusji, nadzwyczajne walne zebranie człon ge 
1) Antoni Łuckiewicz — znany kiń ZPOK w Smorgoniach jednogłośnie po- | 

autor tępiło akcję, utrudniająca pracę zarządowi, 
wybranemu na walnem zgromadzeniu w dniu 
20 września r. b. i jednogłośnie wyraziło cał- 
kowite zaufanie do 'wszystkich członkiń za- 
rządu, 

Zebranie nacechowane było wielką ser- 
decznością i zrozumieniem ciężkich warin- 
ków, w jakich nowoobrany zarząd ZPOK w 
Smorgoniach przystąpił do pracy. 

(Dokończenie kroniki na str. 4-0j). 
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ODEZWA 
POCZTOWEGO KOMITETU POMO 
CY BEZROBOTNYM DO WSZY- 
STKICH PRACOWNIKÓW POCZT, 

TELEGRAFÓW I TELEFONÓW 
Ciężar bezrobocia wiełkiem brzemieniem 

legł na barki wszystkich niemal społe- 
czeństw Świata. 

Nic więc dziwnego, że w młodem Pań- 
stwie polskiem skutki katastrofy ogó!noświa 
towej nastręczają trudności, którym nie mo 
że podołać również nasz budżet państwowy. 

Tylko zbiorowa akcja całego społeczeń- 
stwa może skutki bezrobocia złagodzić, a 
tem samem przyczynić się do przyśpiesze- 
mia wyjścia z kryzysu, w jakim znajduje się 
nasze życie gospodarcze i społeczne! 

Rząd, oceniając sytuację i zdając sobie 
sprawę, że tylko zbiorowy wysiłek całego 
społeczeństwa potrafi skutecznie złagodzić 
skutki bezrobocia, iwezwał do tej akcji całe 
społeczeństwo, wyłaniając Naczelny Komitet 
Pomocy Bezrobotnym. 

Pocztowcy, jako zorganizowana część 
społeczeństwa, nietyiko nie mogą od akcji 
tej uchylić się, lecz jak zawsze gotowi da 
współpracy i ofiar na rzecz Państwa i spo 
łeczeństwa, w akcji niesienia pomocy bezro 
botnym wezmą udział w miarę sił i środ 
ków materjalnych, 

Nie poprzestając na słowach — zebrani 
na posiedzeniu 'w: dniu 2 -go października r. 
b. w gmachu Wileńskiej Dyrekcji P. i T., 
przedstawiciele organizacyj pocztowców jed 
nogiošnie uchwaliti- 

1) przyjść z pomocą bezrobotnym na ca 
łym terenie Okręgu Wileńskiej Dyrekcji P. 
1 T. i to z pomocą jaknajszybszą; 

2) w tym celu zaapełować do ogółu pra 
cowników Okręgu, aby zgodzili się na co- 
miesięczne dobrowolne samoopodatkowarie 
się na rzecz bezrobotnych, poczynając od 
dnia 1-go listopada rb. według skali uposaże 
niowej. 

Celem kierowania tą akcją wśród pocz- 
towców Dyrekcji został tegoż samego dnia 
wyłoniony Komitet Wykonawczy, w nastę- 
pującym składzie: 

Prezes — inż. Żuchowicz Karol. 
Wiceprezes Kozłowski Eug. 

Skarbnik — Teodorowicz Nestor. 
Sekretarz Krydel Witold 

Czł nkowie — Dorożyński Kazimierz, Dro 
biazgiewicz Jan, Giecewicz Juljan, Korwin 
Krukowski Stanisław, Meyer Aleksander, Mo- 
rawski Stelan, Szrubis Piotr. 

| RPTTOUE TIESTO KAS 

Waierjan Charkiewicz 
Zmierzch Unii Kościelne] na Litwie 
1 Blałorust—szkice historyczne zł.6. — 
Placyd Jankowski (John oł Dycalp) — 

życie i twórczość zł. 10.— 
Bar steru | busali (Svlwetka 

x prot. Michała Bobrowskiego)  2.— 

Ostatnie lata Alumratu Pa. 
pieskiego w Wilnie . 0.60 

„Żyrowice—łask krynica . 0.50 
Pierwsze trudy | waiki wi- 

teńskich kolejarzy “ ‚ 0.80 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

ii] 
BUJWIDZE 

— Zabawa, oraz zbiórka uliczna na rzecz 
L.O.P.P., Dnia 4-X 31 r. urzadzono zabawę 
wi Bujwidzach na LOPP., przeprowadzono 
zbiórkę uliczną, odegrana została komedyjka 
pod tyt. „Poseł, czy kominiarz”, "Wobec te 
go, że w dniu tym był odpust w tamt. para 
dji, ludności było bardzo wiele. Bawiono się 
ochoczo i szkoda tyko że zabawa ta skończy 
4a się tak prędko. 

Trzeba przyznać, że wiele położył pracy 
przy zorgunizowaniu przedstawienia p. Al. 
Kowalewski przy pomocy "miejscowego nau 
czyciela. 

Szkoda wielka, że w miejscowości tej, 
jak m. Bujwidze, które położone jest w dal- 
szej odległości ой Wilna, brak jest jakiegoś 
większego lokalu na urządzanie podobnych 
imprez — jest tam „dom parafjalny", który 
otworzony został przez miejscowego ks. dzie 
kana p. Dulko loka: bardzo mały, 

WILEJKA 
— Pożar. Z powodu wadliwości kominów 

«wybuchł pożar w domu Flegonta Hilmano 
wicza przy uł. Kolejowej w Wilejce. 

gień zniszczył część budynku powodu- 
jąc straty 300 złotych, 

— Podpalenie stogu siana. — 
Na polach wsi Plikowicze, gm. kurzenieckiej, 
spłonął stóg siana. należący do Euirozyny 
Miłaszewskiej. Siano podpalił sąsiad, kierując 
się chęcią zemsty. 

N. WILEJKAJ 
— Pobicie, Na torach kolejowych kało 

b Wilejki został ciężko pobity Jan Życki z 
ap. 

Sprawcą był Alfons Wireciński, rzeź 
nik z gm. mickuńskiej, który miał pre. 
tensje do Życkiego o nieuregulowany rzeko 
mo dług. 

Ofiary 
W. N. na remont kościoła Trynitarskiego 

Zotych 5. 
Na Polski Czerwony Krzyż 

5 złotych. 
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SYDNEY REILLY. 

    

Higjena—rzeźnicy— 
konieczność reform 
Piszą do nas: 
Przed kilku tygodniami zostało wydane 

przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
rozporządzenie, 'mające na celu wyłącznie roz 
szerzenie nadzoru nad przetworami mięsne- 
mi i pożepszenie stanu sanitarnego sklepów 
i jatek mięsnych, które dziś jeszcze pod tym 
względem, pozostawiają dużo do życzenia, 
jak to widać z pokaźnej iłości protokułów, 
sporządzanych za antysanitarne utrzymywa- 
nie tych przedsiębiorstw. Zaledwie prze- 
brzmiało echo, wspomnianego rozporządze- 
nia, nazakującego, by sklepy z mięsem i je- 
go przetworami odpowiadały wymogom hi- 
gieny, — jak wśród rzeźników i wędliniarzy 
powstaje protest i to tylko dłatego, iż oni 
nie chcą mieć nic wspólnego z tą nigjeną. 
A gdy pozatem Magistrat na mocy rozporzą- 
dzenia Ministerstwa Rolnictwa wprowadził 
regulamin dla rzeźni miejskiej, 'mając jedynie 
na celu unormowanie stosunków i usuni jęcie 
chaosu iwi czasie pracy na rzeźni, to protest 
przybiera tak gwałtowny charakter, że grozi 
się nawet strajkiem, któryby pozbawił mięsa 
całą ludność wileńską, 

Podane wyżej fakty, zbyt wyraźnie cha- 
rakteryzują wileńskich rzeźników i wędlinia- 
rzy i ujawniają także ich tendencję, które win 
ny być wzięte pod uwiagę przez władze nad- 
zorcze, a Magistrat celem zabezpieczenia spo 
łeczeństwa wileńskiego od wszelkich w tym 

kierunku ewentualności, winien tę właśnie 
chwilę „wykorzystać i handel mięsem wziąć 
w swoje ręce, otwierając na terenie miasta 
sklepy mięsne. Napdwno Magistrat nie był- 
by stratny, a mieszkańcy Wilna mieliby pro- 
dukt jakościowo dobry i w cenie bardziej 
dostępny. 

VIli Tydzień L.0.P.P. 
Zarząd Komitetu Wojewódzkiego Wileń- 

skiego LOPP, przystępuje do przeprowadze 
nia na terenie m. Wilna VIII Tygodnia ŁOPP. 

Protektorat tej dorocznej imprezy łaska- 
wie przyjęli: Pan marszałek Senatu Włady 
sław Raczkiewicz, wojewoda wileński p. Zyg 
munt Beczkowicz, |.E, arcybiskup metropoli- 
ta wileński Romua!d Jałbrzykowski , prezy- 
dent m. Wiilna Józef Folejewski i dowódca 
III Okr, Korp. generał Litwinowicz. 

Celem Tygodnia jest zebranie niezbęd- 
nych do prowadzenia dalszych programo- 
wych prac Ligi funduszy w szczególności 
prac związanych z organizacją obrony prze- 
«iwgazowej i przeciw/otniczej. Cele te są tak 
żywotne i doniostd, że nie wątpimy, że po- 
mimo ciężkiego kryzysu ekonomicznego, ak- 
cja LOPP-u znajdzie żywy oddźwięk w naj 
szerszych warstwach społeczeństwa wileń- 
skiego, które jak corocznie wydatnie poprze 
naszę zamierzenia, Wszystkie imprezy do- 
chodowe są tak pomyślane, żeby przy jak- 
najmniejszych kosztach organizacyjnych mo 
gły dać największy zysk zapewniając równo- 
cześnie możność jaknajściślejszej kontroli. 

Dzięki temu wszyscy ofiarodawcy będą 
miieli zupełną gwarancję, że grosz ofiarowa- 
ny na LOPP. faktycznie pójdzie na cele, 
związane z ogólną akcją naszej instytucji. 

Wśród wszystkich przygotowywanych im- 
prez najszerzej stosowane będą listy ofiar, 

które rozesłane zostaną do wszystkich wła- 

ścicieli domów z uprzejmą prośbą o zbiera- 

nie ofiar wśród lokatorów, pozatem rozpow- 

szechniane będą mareczki LOPP. i nalepki 
okienne, — w jednym też z dni Tygodnia na 
boisku 6 p.p. Leg.odbędzie się wielkie wido- 

wisko batalistyczne p. n. „Cud nad Wisłą”. 

Niewątpimy też, że widowisko to wzbudzi 

wiielkie zainteresowanie i ściągnie tłumy wi- 
dzów, W czasię widowiska odbędzie się 

zbiórka do puszek na rzecz LOPP, 

  

„ Do kompletu 

przedszkola 
polsko - francuskiego 

z początkami nauczania, 

przyjmę dzieci kilkoro, inteligentne z 

dobrej rodziny, od 6 do 8 lat, 

Zapisy od 9 tej rano do 2-ej pp. 

Pańska 4 m. 4. (Obok Łukiszek) 

  

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA. ZY DAJE — GŁÓD i NĘDZA NIE 
CZEKA! 
Konto P.K.O, nr, 82106 

RZA 

„W kraju tajemnic i zbrodni 
— Kiedy pan opuścił nas, kapita- 

nie Reilly, — ciągnął dalej Worner — 
znikły ostatnie nasze nadzieje. Nie mo 
gliśmy naturalnie obwiniać pana i 
mieć do pana żal. Pan postąpił tak, 
jak uważał za konieczne. Ale my, po 
wyjeździe pana, zostaliśmy bez wodza, 
bez kierunku. Nikt nie mógł pana za- 
stąpić. Bałkow, Opperput, Alfwendort, 
Borisławski i inni postanowili wysłać 
mne do pana. Prosimy o radę i kie- 
rownictwo. Za panem pójdziemy wszy 
scy. Potrzebujemy odważnego i umie- 
jętnego wodza, znającego dobrze sto- 
sunki w Rosji. 

— Kim pan jest? —-zapytał Syd- 
ney. 

— Pan mnie nie zna, Sydneyu Ge- 
orgiewiczu, — odpowiedział smutrie 
wysłaniec z Moskwy. — Ale ia znam 
pana doskonale. Pamięta pan, jak w 
Piotrogrodzie poznał pana fryzjer Ale- 

ksander?. Pamięta pan jego gościnność 
i opiekę, z której pan korzystał wa iXa 
mienoostrowskim? Jak Van-der-Boch 
wywiózł pana swym statkiem z Piotro 
grodu?. jak pan myśli, w jakim celu 

"Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

Aleksander narażał się na takie niebez 
pieczeństwo? Czyżby z miłości do czło 
wieka, którego kiedyś  golił? Głup- 
stwo! Dla takich sentymentów ludzie 
nie wsuwają głowy do pętli... To ja, 
Sydneyu Georgiewiczu, poznałe.n pa- 
na na ulicy i poleciłem Aleksandrowi 
opiekę nad panem. To ja miałem pew- 
ne interesy z Van-der-Bochem i poleci 
łem mu przyjechać do Piotrogrodu, li- 
cząc ma to, że uda mi się przemycić 
pana na jego statku. Słowem, ucieczka 
pańska została przeze mnie zorganizo- 
wana. Nie mogłem spotkać się z pa- 
nem, bo obaj byliśmy tropieni. Prze- 
cież pan pamięta, jakie to były czasy? 
Potrzebowaliśmy nadludzkich sił , o- 
strożności i sprytu. Jestem szczęśliwy, 
że nareszcie mogę poznać pana. 

— Proszę powiedzieć mi swoje na 
zwisko, żebym mógł podziękować pa- 
nu z całej duszy. 

— Drebkow, odpowiedział 
skromnie „Worner*, —- jestem teraz 
chwilowe głową organizacji „białych* 
w Moskwie. Rozumiem doskonale pań- 
ską nieufność. Oto mój paszport. Ko- 
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— Zarys historji wojennej pułków pol- 
skich, W bieżącym roku została ukończona 
pierwsza serja wydawnictwa  zarysów hi- 
storji pułków polskich 1918 — 1928. 

Celem tego wydawnictwa, jak podkreślił 
w programie szef Wojskowego Biura Hi- 
storycznego gen. bryg. Juljan  Stachiewicz 
było: „wystawienie pomnika wysiłkowi or- 
ganizacyjnemu i bojowemu naszego wojska 
w dobie zmartwychwstania ojczyzny, oraz 
związanie pułków z ich tradycją”. 

Wydane zarysy zasługują na uwagę szer 
szych warstw społeczeństwa a zwłaszcza zie- 
mi wileńskiej. 

Wilno i ziemia wileńska są ściśle związa- 
ne w latach 1918 — 1920 z wysiłkiem oręża 
polskiego. Zmienne koleje wojny, która I0Z- 
grywała się na ziemiiach Litwy i Białorusi 

ilnie tkwią we wspamnieniach wszystkich. 
Ziwiązały one tutejsze społeczeństwo z żoł- 
nierzem, którego krwawy trud dał ostatecz- 
ne zwycięstwo. 

Cofnijmy się myślą do 
okresu 1918 — 1919, okresu wysiłku samo- 
obron, gdy po raz pierwszy od wielu lat na 
ulicach Wilna zjawił się żołnierz z orłem 
polskim, Wysiłek społeczeństwa ziemi wi- 
leńskiej świadczy o zdecydowanych  dąże- 
niach narodowych, jest niezwykle ważkim 
momentem w historji odrodzonej Ojczyzny. 
O tem czytamy w. zarysach pułków, wywo- 
dzących się z samoobron  organizacyj kie- 
sowych (81 p. strzelców grochowskich, 85 
strz. wileńskich, 86 p. strzelców  mińskich, 
TT p. strz, kowieńskich, 76 p. strz. lidzkich, 
13 pułk ui. wileńskich, 23 pułk. uł. grodzień 
skich i innych). 

Pułki te z duma podkreślają w swojej tra 
dycji, iż początki ich życia, to wyraz świado 
mych dążeń miejscowego społeczeństwa, 

  

  

Po okresie pierwszej inwazji sowietów 
nadeszły niebawiem dni radości. Wielkanoc 
1919 r. — to dni zwycięstwa 1 odzyskanie 
Lidy, Nowogródka i Wilna. 

Ofensywa ta, te okres niespożytej chwa 
ty wielu pułków. O radosnych tych dniach 
czytamy z kart zarysów pułków 1 dywizji 
legionów 1, 5, 6 p.p. leg, 1 pap. Leg., oraz 
1 p. szwol., 3 pac i innych. Są to najtrwal- 
sze więzy, które: łącząl 'p.p. żeg., pozosta- 
jacą obecnie w Wilnie z miejscowem społe- 

- czeństwem. 

W zarysach pułkówi dywizji litewsko-bia 
łoruskiej widzimy obraz wysiłku w walkach 
pod Lidą, Nowogródkiem i Baranowiczami, 
wieszcie przeglądając zarysy pułków 2 d.p. 
leg. (4, 24, 3, i 2 p.p.). Śledzimy przebieg 
działań pod Lidą, Motodecznem, Borysowem. 

Lipiec 1920 roku, to okres krwawych nie- 
powodzeń, to bitwy nad Autą i Berezyną, na 
linji okopów niemieckich, bolesna utrata 
Wilna. 

Przerzucamy stronice zarysów _ historyj 
wielu pułków, których knwawe szlaki zazna- 
czone są mogiłam na ziemiach Litwy i Bia- 
łorusi (zarysy pułków piech. 28, 29, 30, 31, 
2, 3, 4, 24, 59, 60, 61, 62, 69, 70, 71,-72, 
13, 33, 21, 36, 76, 77, 78, 79, 48, 5 p. sp. 
6 p. sp. 80, 81, 85, 86 p.p. i wielu innych). 
kiem społeczeństwa, B. w. 

Q Żukowski, por. marynarki, Stalowe re 
kiny. Warszawa W. INW, 1931 str. 88, ce 
na zł. 2,60, 

Historja łodzi podwodnej zaczyna się 
od 1776 r, kiedy została zbudowana w Ame 
ryce pierwsza łódź „Żołw”, 

Za tym prymitywem idzie stopniowo dal- 
szy rozwój i udoskonalenie łodzi aż do współ 
czesnych typów, które wyrażają się obecnie 
w formie wielkich okrętów podwodnych. 

Łódź podwodna, jako jednostka bojowa 
nabiera rozgłosu dopiero od czasu wojny 
światowej. Świeżo mamy jeszcze w pamięci 
wielką iłość zatopionych wówczas okrętów, 
wojennych oraz statków handlowych. 

Odtąd swiat zaczyna zwracać baczną 
wwagę na rozwój łodzi podwodnych, które, 
zwłaszcza dla państw słabych na morzu, sta 
rowią niezwykle potężny środek obronny i 
zaczepny. 

Stąd zagadnienie posiadania łodzi podwod 
nych jest dla nas niezmiernie aktualne i 
wbudza zrozumiałe zainteresowanie się nie- 
mi społeczeństwa, szczególnie w związku z 
wcieleniem pierwszej łodzi podwodnej „Ryś* 
do naszej marynarki wojennej, 

Z przyjemnością bierzemy do ręki świe- 
żo wydaną książkę „Stalowe rekiny", która 
wyczerpująco zaznajamia nas z całokształ 
tem (wiiadomości o łodzi podwodnej. Praca 
ta składa się z 8 rozdziałów, i kolejno poda 
je opis dawnych typów łodzi do czasu woj 
ny Światowej, opis torped i min, współczes 
nych łodzi podwodnych, znaczenie ich, tak 
tykę i sposoby walki, sposoby zwalczania 
łodzi podwodnej w czasie wielkiej wojny, 
ratowanie łodzi oraz ich załogi i iw końcu 

działanie łodzi podwodnych w czasiewielkiej 
woiny 

' Zdobią ksiąžkę i uzupelniają licznė rysun 
ki w niej zamieszczone. Książka napisara nie 
zwykle jasno i przejrzyście z przeznaczeniem 
dla szerokich warstw społeczeństwa. 

rzystałem z angielskich dokumentów, 
aby łatwiej móc dostać się do Anglji. 
Czy pan nadal ma jakie wątpliwości? 
Oto list Sawinkowa, z którym widzia- 
łem się w Paryżu, Oto list od Orłowa, 
który jest w Berlinie. A to kartka od... 
(Worner nazwał jednego z wybitnych 
działaczy politycznych angielskich), w 
której prosi o odwiedzenie go, w cza- 
sie mego pobytu w Anglji. 

Sydney uważnie obejrzał dokamen- 
ty i widocznie zadowolniły go. 

— Tak, to pismo Sawinkowa... 
— A to, -— mówił Drebkow 

list, a raczej petycja od naszych przy- 
jaciół z Rosji. Błagają pana, kapitanie 
Reilly, o przyjechanie do Moskwy i 
wzięcie organizacji w swoje ręce. Oto 
mam wszystko przygotowane dla pa- 
na: Paszport na imię Sergjusza Iwa- 
nowicza Konowałowa, członka Komi- 
sji Nadzwyczajnej („Czeka*). Widzi 
pan, rubryka, w której ma być opis 
zewnętrznego wyglądu jest niewypeł- 
niona. Można tu wpisać wszystko, co 
się komu podoba. W Helsingforsie zo- 
stawi pan swój paszport i zmieni się 
w bolszewika. 

Tutaj nie mogłam się powstrzymać 
od przerwania mu: 

— Mąż mój nie może jechać. Jest 

Drukarnia Wydawnicza „Stowo“. Zamkowa 2. 

   

przetomowego „,:- Ž 

   
   

  

Seans wieczorowy 

Wielki sensacyjny 
dramat 

godz. 6 — 8 — 10 95 

Od wtorku dnia 13 b. m. 1931 r. od godz. 

„Bicz prawa“ „4“ program 

4—6 dla młodzieży 

„Cud nad Wisłą" 
PROKURATOR OSKARŽA“ potężna kreacja Bernarda Gótzke, 

Nad program „Miljonowy Spadek'' wesoła komedja w 6 akt. Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 
Cenv miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czvnna od godz. 3.30 do 10 w. 

  

Dźwiękowy iino-luatr 

„HELIOS“   
Dziš! Wszechświatowy Przebój Džwiekowy 

reżys. Józefa von Sternberga 

X-277 cz) 
W celu d .nia możności obejzenia tego super filmu najszerszym warstwom publiczności, 

w roli gł. najsłynniejsza 
gwiazda doby obecnej 

Dźwiękowy kino-teatr 

„HOLLYWOOD   
MARLENA DIETRICH 

ije partuer VICTOR MAC LAGLEN 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

będzie on wyświetlany dziś 
w dwóch aajwiększych 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 Mezżuchinem i „10-clu z Pawiakz”. 

  

  

=   SŹWIĘKOWE 2 

CGIINE 
WIELKA 47. tat. dł 

ŁÓDŹ PO 
DOROTHY REVIER I RALPH GRARES. N. 

Dziśł Potężne arcydzieło dzwiękowe. 

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

Na dnie morza 
w odległości 400 mtr. 

ad program: Dodatek dźwiękowy „Foxa*. 
Na 1-szy seans ceny zniżone, Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. 

Następny program: Na zacnodzie bez zmian. 

  

“I: EN: 

ŚRODA, DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 
11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteorologiczny. 
12.15: Muzyka taneczna (płyty). 
15.25: Koncert dla 'młodzieży (płyty) 
16.00: Lekcja angielskiego z Warszawy. 
16.20: „Ważenie gwiazd” — odczyt wy- 

głosi dr. Stanisław  Szeligowski. Tr. na 
wszystkie stacje polskie х 

16.40: Utwory Schuberta (płyty) 
17.10: Odczyt z Warszawy. 
17.35: Koncert. ` 
18.50: Komunikat Zw. Młodzieży Polsk. 
19.00: „Jakie są prawa Litwinów do Wil 

na" — odczyt wygłosi red. Janusz Ostrow- 
ski. 

19.20: Program na czwartek 
19.25: „Sytuacja gospodarcza wojew. 

pólnocno-wschodnich a republiki bałtyckie" 
— odczyt wygłosi Teodor Nagurski. 

  

J 

20.00: Muzyka. taneczna z Warszawy 
(orkiestra argentyńska). 

20.40: „Pociąg przyszłości* — fe'jeton z 
Warszawy wygłosi inż. M. Bekker. 

20.55: Wieczór narodowościowiy irłandz- 
ki z Warszawy. 

21.55: Słuchowisko z Warszawy (Wilde). 
22.40: Komunikaty i muzyka taneczna z 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 13 października 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 8,89 — 8,91 — 8,87. 
Belgja 125,60 — 125,91 — 125,29. 
Gdańsk 173,85 — 174,28 — 173,42. 
Holandja 362,50 — 363,40 — 261,60. 
"Londyn 34,71 — 34,60 — 34,69 — 34,51. 
Nowy York 8,02 — 8,94 — 8,90. 
Nowy York kabel 9,925 —- 8,945 — 3,905 
Paryż 35,16 — 35,25 — 35,07. 
Praga 26,42 — 26,48 — 26,36. 
Szwajcarja 175,15 — 175,58 — 174,72. 
Berlin w obrotach pryw. 210. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. poż. bud. 30,50 — 30,75; 4 proc. 

inwestycyjna 77 — 76; Ta sama seryjna 81; 
5 proc. konwersyjna 41,25; 6 proc, dolaro- 
wa 60; 7 proc. stabilizacyjna 56,75 — 57 — 
55,50; 10 proc. kolejowa100 — 101; 8 proc. 
L. Z. BGK i BR, ob'igacje BGK 94: Te sa- 
"ne 7 proc. 83,25;8 proc. obl. bud, BGK 93; 
4 i pół proc. L. Z. ziemskie 43,50 — 5 proc. 
warszawskie 49,50; 8 proc. Warszawskie 
65,25 — 62 — 63; 8 proc. Kalisza 57; 8 
proc. Piotrkowa 56,50; 10 proc. Radomia 
64,50; 10 proc. Siedlec 64,50 — 65, 

13 M i, 

Drzewka 
owocowe 
alejowe i dekoracyjne 

liściaste i iglaste, 
wyprodukowane w klimacie miejscowym 

w szkółkach handlowych 

POLECA 

DYREKCJA LASÓW 
PAŃSTWOWYCH w WILNIE 

w Nadleśnictwie Lidzkiem — poczta Lida 
os. Hornie . 

  

w Nadleśnictwie Ławaryskiem — poczta 
N. Wilejka 

w Nadleśnictwie Smorgońskiem — poczta 
Smorgonie, folw.. Naroty. 

po cenach zniżonych. 

esi J J i 

chory, Doktorzy nakazali mu spokój i 
ciszę. On nie może jechać do Rosji! 

Słowa moje podziałały, jak wiadro 
lodowatej wody na abu panów. I)reb- 
kow zmarszczył brwi i zamilkł. Syd- 
ney pobladł i rzekł smutnie: 

— Żona moja ma rację. Nie jestem 
teraz zdolny do żadnej pracy. Muszę 
wypocząć, nabrać sił. Wtedy dopiero 
przyjaciele moi będą mogli liczyć na 
mnie! 

— Potem będzie zapóźno! -— rzu- 
cił ostra i z uporem Drebkow. — Jeste 
śmy gotowi teraz. Jeśli organizacja bę 
dzie musiała czekać, rozpadnie się. 
Ludzie nie mogą żyć wiecznie nadzie- 
ą = 

W głosie jego 
szczerej rozpaczy. 

— Niech pan zaczeka, — uspoka- 
jał Sydney. — ja nie potrzebuję dużo 
czasu dla odpoczynku. A zresztą, dla 
czego nie zwrócicie się do Sawinko- 
wa? On jest w Paryżu, wolny, a lep- 
szego wodza trudno znaleźć!. To wódz 
z Bożej łaski! 

Sydney. miał szczery i głęboki sza- 
cunek dla Sawinkowa, uważał go za 
jednego z najwybitniejszych Rosjan. 
Ale Drebkow pokiwał głową *powątpie 
wająco. 

zadźwięczała nuta 

  

Ogłoszenie 
Komornik Sądu  Grodzkiegc w Wilnie 

VII rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ulicy 
Połockiej Nr. 14 m.3, zgodnie z art. 1030 
UPC obwieszcza. iż w dniu 23 października 
1931 r. o godz. 10 rano w Wilnie przy ul. 
Wileńskiej Nr. 8, odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji publicznej majątku ruchomego, nale- 
żącego do Bernarda Osowskiego, składającego 
się z autobusu marki „Chevrolet“, oszacowa- 
nego na sumę złotych 800 na zaspokojenie 
pretensji Galicyjskiego Towarzystwa Nałto- 
wego „Galicja“. 

Komornik Sądowy. (—) A. Uszyński. 

Ogłoszenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

VII rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ulicy 
Połockiej Nr. 14 m. 3, zgodnie z art. 1030 
UPC obwieszcza, iż w dn. 27 października 
1931 r. o godz. 10 rano w maj. Prudziszcze, 
gm. ru*omińskiej odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji publicznej majątku ruchomego, nale- 
żącego do ks. Izydora Słyczko, składającego 
się z inwentarza żywego, oszacowanego na 
sumę złotych 2180, na zaspokojenie pretensji 
Pawła Marcinkiewicza. 

Komornik Sądowy (—) A. Uszyński. 

Ogłoszenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

VII rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ulicy 
Połockiej Nr. 14 m. 3, zgodnie z art, 1030 
UPC obwieszcza, iż w dn. 21 października 
1931 r. o godz. 10-ej rano w Wilnie przy ul, 
Kwiatowej Nr. 7 m. 13 odbędzie się z zasto= 
sowaniem art. 1070 UPC sprzedaż z lfcytacji 
publicznej majątku ruchomego, należącego do 
Oszera Zitlera, składającego się z materjałów 
bławatnych, oszacowanego na sumę złotych 
650, na zaspokojenie pretensji Powszechnego 
Banku Związkowego w Polsce S. A., Jakóba 
Dawida Liwszyca, Banku Spółdzielczego Zwią- 
zku Kupców i Przemysłowców i Hurtowni 
Firanek. 

Komornik Sądowy (—) A. Uszyński. 
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LFOSADY | 
DrGINSBErg 
Choroby skórne, we- Poszukuję 
Arryczne i moczopicio- я 
we. Wliafska 8 cd posady gospodyni, mam 
BOKI — 8 Tel. świadectwa. 
547 Adres: st. Gudogaj 

uszerki 
Anna Bukielówna, 

DRIVES 
AKUSZERKA 
ŠMIALOWSKA 

przeprowadziła się ul. 
Zamkowa 3 m. 3. G 

Student 
z b. Kongresówki u- 
dziela korepetycyj po 
cenach przystępnych. 
Wilno, Mostowa 7 m. 2 

binet kosmetyczny, u- 

      

suwa zmarszczki, piegi, a> šporys> 
wągry, łupież, brodaw- ( ad ‘ _ес; Р Ё{’::‘ і 

Eh Kusiai ay kad IE S. Sokoli W. 'w. З. 

z ski, Wilno, Portowa 5. 

KOSMETYKA Ku i zaraz uży- 

p ę wany wó- 
a m - zek dziecięcy w zu- 
6 A B i N ET pełnie dobrym stanie 

od inteligentnej rodzi- 
Racjonalnej ny. EE p 

kosmet y k | niem AA owa 

leczniczej A 

Mickiewicza 31 _4 SPRZEDAJĄ się 
kobiecą łóżko ze sprężynowym 

konserwy. ateracem,biórko, mięk 
re e: dosko. Ki, krzesła, lanszatty, 

nali, odświeża usuwa ZN 
jej o ma% pak. G 

warzy i ciała (panie), 
moi opalanie cery. P i an i no 
ypadanie włosów i 2 

łupież. Najnowsze zdo- do sprredania“ Odas 
bycze kosmetyki racjo- bramska 22, piwiarnia, 

  

nalnej $ 
Codziennie od g. 10—8 

w. z.?.«. Fortepian 
  

Ogłoszenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

VII rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ulicy 
Połockiej Nr. 14 m 3, zgodnie z art. 1030 
UPC obwieszcza, iż w dniu 20 października 
1931 r. o godz. 10-ej rano w Wilnie przy ul 
Rudnickiej Nr. 25 odbędzie się sprzedaż z 
licytacji publicznej majątku ruchomego Maksa 
Kantorowicza i Szmai Fiszera, składającego 
się z materjałów piśmiennych, oszacowanego 
na sumę złotych 1050 na zaspokojenie pre- 
tensji firmy „Gocde et Co London". 

Komornik Sądowy (—) A. Uszyński. 

„a A M O ik O 
WĘGIEL I KOKS górnośląski poleca 
firma DEULL, Wilno, Jagiellońska 3. 

tel. 8-11. 

Li i d i MAR 

2.000 do 3.000 
DOLARÓW 
możemy ulokować 

natychmiast najdo- 
brą hipotekę domu 

w Wilnie, 
Dom H.-K., Za- 
chęta", Wilno, Mic- 

    

  

Chcesz otrzy- 
mać posadę? 

Musisz nkończyć kursy 
korespondencyjne im. 
Sekułowicza, Wassza: 
wa, Żurawia 42, Wya- 
czają listownie; buli'l- 
terji, rachunkowości, 
korespondencji, stezo-       

  

  

  

bardzo tanio do sprze- 

Okazyjnie „ Targielska Ne 2m. 2 
Palta zimowe damskie 
i męskie, garnitury, su- 
kienki. różne futra, ko- 
żuchy, skórki futrzane, 
różne  materjały na 
damskie i męskie ubra- 
nia, różne jedwabie, 

bielizna, ny, į try: 7 ю 
kotaże, obuwie, dywa- 
ny perskie, różne meb- Zgubioną 
le stołowe i salonowe, legitymację kolejową, 
elektroluxy. kasy ognio WYdaną przez PKP w 
trwałe, serwis angielski, Wilnie na imię Heleny 
maszyny do szycia i isniewskiej, zamiesz- 

pisania, pianina i for-Kałej w Landwarowie 
tepjany, 2 motory ele- _ unieważnia się. 

  

ZGUBY 

  

  KE O ay: RB ZE 
motocykle rylanty. 
zegarki i wiele r s Z e £ a r e k 
pozostałych z licytacji pozostawiony przed 

łantów sprzedaje miesiącem w wagonie 
kolejowym jest w kla- 

L 0 MB ARD storze O. O. Karmeli- 
Biskupia 12. tów Bosych w Wilnie, 

ul. Ostrobramska 12, 
Okazyjnie do odebrania za zwro- 
wynajmuje się tem kosztów ogłoszenia 

MIESZKANIE" 
z 6 pokoi z wszelkie- Zgubioną 

    

mi wygodami przy ul. 
W. Pohulanka 19. Dow.legitymację uniwersy- 
się Biuro Ogłoszeń tecką za Nr. 3604 na 
J. Karlin, Niemiecka 22, imię Girsza Zakhejma 

  

       

  

rałji, handlu, prawa, | kiewicza 1, tel. 9-05, 2 
AŽ daktylogra- porz = tel. 605. unieważnia się. 

tji towaroznawstwa, "i 
zyków, pisowni-gra- ау — BĘ ŚBPWI mare Fabryka T skład mebli 

nomji. Żądajcie pro- ję przyciemnia kenną W Wil ki a k 

piw. šregaleje. Magaktege J VJ, WNIENKIA | 5-KQ 
Ss "7 Gabinet > 

PORNOLE nn Kosmetyki в wlino, ais r R własny. 
POPIERAJCIE  zemiczej *  qstnieje od 1843, 3 J. Hryaiewiczowej. 

ul. WIELKA X 18 m3. L.0.P.P. 

  

— Za Sawinkowym nasi nie pój- 
dą, kapitanie Reilly. Nie mamy dla 
nięgo tyle zaufania, co do pana... Ale 
nie będę dłużej dokuczać panu. Spę- 
dzę jeszcze tydzień w Londynie. Może 
nie odmówi mi pan przyjścia na śnia- 
danie jutro do Savoyu.... 

Z ponuro opuszczoną głową opuścił 
Drebkow nasze mieszkanie. 

Następnega dnia, po śniadaniu w 
Savoyu z Drebkowym, Sydney oznaj- 
mił, że podróż nasza do Francji zosta 
nie odłożona. 

— Jest to, widocznie, człowiek, 
godny zaufania, — mówił Sydney. -— 
Dokumenty, które mi pokazywał, nie 
budzą najmniejszych wątpliwości. W 
Londynie pozostać ma jeszcze tydzień. 
Chcę skorzystać z jego obecności tutaj 
i dowiedzieć się szczegółowo o stanie 
spraw w Rosji. 

Postanowienie Sydneya padło na 
mnie, jak grom z jasnego nieba, ale 
starałam się nie okazać niepokoju. Nie 
mogłam wytłumaczyć, dlaczego Dreb- 
kow wzbudził we mnie dziwną nieuf- 
ność. Drebkow zaś odczuwał widocz- 
nie mój wrogi nastrój i starał się wszel 
kiemi sposobami naprawić złe wraże- 
nie, które wywarł na mnie. W piątek 
zaprosił nas na obiad i zachowywał 

Przyj.wę. B-11 4-7 
w. Z. P. Jk 23. 

    
    

     

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
ży, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warnnki i na raty,     

   

  

się z wielką uprzejmością . Nieufność 
moja zaczęła się zwolna rozpraszać. 
Rozmowa przy obiedzie obracała się 
dókoła najbardziej interesującego Syd- 
neya tematu, dotyczącego „białych* 
organizacyj w Rosji i o możliwościach 
przewrotu. Drebkow opowiadał wiele 
ciekawych szczegółów o stosunkach 
organizacyj z emigracją, nie taił na- 
zwisk, przeważnie znanych memu mę- 
żowi, nie taił, że jest pełen najlepszych 
nadziej na przyszłość. 

Mówiliśmy o rozmaitych innych te 
matach i Drebkow wykazał duże wy- 

kształcenie i kulturę. Ale rozmowa co 
chwila wracała do Rosji. Sydney i 
IDrebkow mieli wspólnych znajomych i 
przyjaciół Mąż mój powiedział mi po 
tem, że chociaż nigdy nie spotykał się 
w Moskwie z Drebkowym, wiedział 
jednak, że stat on na czele jednej z 
„piątek*. Wieczór przeszedł szybko i 
przyjemnie. Mimowoli czułam pewne 
zawstydzenie, że tak nieprzyjažnie 
przyjęłam poczciwego brodacza. A 
jednak głos jakiś w głębi duszy mówił 
mi, że nie należy mu ufać. 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 

  

  
 


