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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
'BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”, 
BARANOWICZE — ul. Saugo — A. Laszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — ięgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksi T-wa „Ruch“. 
HORODZIEĮ — Dworzsc Kolejowy — K. Smarzynski. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „ili 

Min. Janta-Połczyński WYROK TRYBUNAŁU 
w Sprawie kolei Landwarów—Koszedary 

0 SYTUAC I 
W dniu wczorajszym minister rol- 

nictwa p. Janta-Połczyński wygłosił 

na komisji rolnej dłuższe przemówienie, 

zmierzające do oświetlenia obecnej sy- 

tuacji w rolnictwie. Przytaczamy poni- 

żej główne momenty tego przemówie- 

nia: 

Zadłużenie długoterminowe  rolnic- 

twa wynosi 2350 miljonów zł., w tem 

na zadłużenie w bankach i towarzy- 

stwach kredytowych ziemskich  przy- 

pada 1650 milj. zł., reszta zaś stanowi 

zadłużenie wobec osób prywatnych. 

Obciążenie procentami przy przecięt- 

nej stopie 11 proc. — 258,5 milj. zł. 

Zadłużenie krótkoterminowe sięga 

cyfry 1500 milj. zł, w tem w bankach, 

spółdzielniach i kasach komunalnych 

900 milį. zł., reszta zaś — to znaczy 

600 milj. zł. — przypada na zadłużenie 

wobec osób prywatnych oraz na kre- 

dyt towarowy. Obciążenie procentami 

— 240 milj. zł. 

Podatki państwowe (bieżące) — 

97,5 milį. zł.; podatki samorządowe — 

123,9 milj. zł.; Powszechny Zakład 

Ubezpieczeń _ Wzajemnych 51,8 

milj. zł.; ubezpieczenia społeczne — 

32 milj. zł.; amortyzacja w instytu- 
cjach kredytu długoterminowego 

25,8 milj. zł.; oprocentowanie zaległo- 

ści rolniczych z tytułu podatków, ubez 

pieczeń społecznych i t. p. — 23,7 mi- 

ljonów złotych. 

Sumując cyfry obciążenia procento- 

wego z tytułu kredytu długotermino- 

wego i krótkoterminowego, dalej świad 

czeń na rzecz Państwa i samorządu i 

ingych pozycyj wyżej przytoczonych, 

— otrzymujemy łączną cyfrę 852,7 mi- 

ljonów zł., którą biorąc pod uwagę in- 

ne zobowiązania należy zaokrąglić do 

900 milj. zł, — sumy, która stanowi 

ekwiwalent 4,5 milj. tonn zboża, wów- 

czas, gdy chłonność miast nie prze- 

kracza 2.425.000 tonn. 

By ustalič bilans handlowy rolnic- 
twa, naležy ujawnič wplywy ze sprze- 

daży wszystkich produktów rolnych. 

Nie jest to rzeczą łatwą, ponieważ brak 

jest zupełnie dokładnych liczb w spra- 

wie obrotu wewnętrznego produktami 

rolnemi. Pośrednio jednak wyprowa- 
dzić można liczby orjentacyjne, bądź 

na stawie statystyki przewozów 

kolejowych, bądź obliczając spożycie 

ludności miejskiej, zużycie przemysło- 

we produktów rolnych i. wreszcie wpły 

wy z wywozu produktów rolnych. Sto- 

sując tą metodę, minister Janta-Poł- 

czyński otrzymuje następujące cyfry 

wpływów, osiąganych przez rolnictwo 
(w tysiącach zł.) : : 

žyto * 276.504 
pszenica 181.679 
jęczmień 84.106 
owies 55.236 
groch i fasola 26.027 
ziemniaki 119.889 
buraki cukrowe 206.523 
chmiel 3.170 
len i konopie 13.366 
sady i ogrody 100.000 
konie 35.858 
bydło 248.864 

nabiał 236.389 
trzoda chlewna 452.210 

owce = 6.350 
wełna 3.150 
drób 47.271 
jaja 139.812 
ryby 39.436 

Przypuszczalne wpływy rolnictwa 

ze sprzedaży produktów rolnych wy- 

noszą zatem około 1066,5 milj. zł., ze 

sprzedaży produktów zwierzęcych — 

1210,1 milj. zł. Należy przypuszczać, 

że rolnictwo ma pozatem około 100 

milj. zł. ze sprzedaży innych, tu nie 
Wyszczególnionych, produktów — co 
razem stanowi przeszło 2376 miilj. zł. 

_ Po potrąceniu zobowiązań (900 mi- 
ljonów zł.) pozostaje 1476,6 milj. zł., 

Czyli 65 zł. na 1 ha użytków rolnych, 
a przeciętnie na jedno gospodarstwo 
600 zł. rocznie. Te liczby są niewspół- 
miernie niskie w stosunku do liczb, 

k . go 
Wykazywanych przez rachunkowość 

ROLNICTWA 
rolniczą, według której wydatki na 

prowadzenie gospodarstw rolnych od 

2 do 50 ha wynosiły w roku 1928—29 

— 163,72 zł. na 1 ha, wydatki zaś osa- 

biste na rodzinę włościańską .1954 zł. 

Przy obecnych cenach na produkty 

rolne 40 proc. dochodu brutto z go- 

spodarstwa rolnego pochłaniają same 

procenty i świadczenia publiczne. A 

jednak państwo przeciwstawia się 

kryzysowi i nie ulega mu. Stąd wnio- 

sek, że program rolny rządu jest pro- 

gramem zdrowym, realnym i przewi- 

dującym. „Przestrzegałem, powiada 

minister rolnictwa, że ci, którzy się w 

kułak śmieją w nadziei, że rząd w kry- 

zysie może się utopić, przestaną się 

śmiać, — i po roku mogą stwierdzić, 

że bez ingerencji rządu kryzys prze- 

szedłby w załamanie. W ten sposób 

rolnictwo polskie trzyma się jeszcze 

nad wodą”. 

Program rolny, opracowany  jesz- 

cze w 1930 roku, wykonany został w 

80 proc. Dotyczy on różnych dziedzin, 

posiadających pierwszorzędne znacze- 

nie dla państwa i narodowej produkcji 

rolnej, a mianowicie: organizacji han- 

dlu produktami rolnemi, ustawodaw- 

stwa (zwłaszcza dotyczącego standa- 

ryzacji), kredytu rolniczego, polityki 

gospodarczo - zagranicznej, organiza- 

cji rolnictwa, wykształcenia gospodar- 

czėgo rolników i t. p. 

Połowa przemówienia ministra rol- 

nictwa była poświęcona omówieniu 

wykonania programu rolnego w tym 

vyżej wymienionym zakresie, a jedno- 

cześnie trudności napotykanych w roz- 

ważanym kierunku. Czytelnikowi „Sło- 
wo“ są to rzeczy dobrze znane, ponie- 

waż staraliśmy się zawsze skrupulatnie 

notować wszystkie zabiegi rządu w ce- 

lach ratowania rolnictwa. I nie tylko 

notować — ale poddawać analizie. 

Niewpsółmierność struktualna 
szego sprawozdania, a raczej streszcze- 

nia mowy p. ministra rolnictwa, pole- 

ga na tem, że stosunkowo zbyt dużo 

miejsca poświęciliśmy omówieniu sta- 

nu rolnictwa, w sensie jego możliwości 
płatniczych, mniej natomiast udzieliliś- 

my uwagi wysiłkom rządu w kierunku 

zabezpieczenia rolnictwa. 

Czynimy to całkiem świadomie. 

Wierzymy bowiem w dobrą wolę, i nie 

tylko wolę, ale zdolność rządu do opa- 

nowania sytuacji wewnętrznej pod 

względem gospodarczym, przynajmniej 

w rolnictwie. Zdajemy sobie jednak 

sprawę z tego, że ostateczny wynik za- 

leży od udziału .całego społeczeństwa. 

Im więcej zwracać będzie ono uwagę 

na faktyczny stan — tem lepiej. 

Z. Harski. 

na- 

WARSZAWĄ. (tel. własny). Ze 
źródeł mlarodajnych otrzymuje- 
my następujące oświetlenie opi- 
nil Trybunału Sprawiedliwości 
Międzynarodowej w Hadze w 
sprawie otwarcia ilnji kolejowej 
Landwarów—Koszedary. Trybu- 
nał wydał 15 b. m. opinię do- 
radczą dla Rady Ligi Narodów w 
zagadnieniu czysto prawnem, 
czy istnieje zobowiązanie mię- 
dzynarodowe nakazujące Litwie 
przedsięwzięcia środków niezbęd- 
nych dla otworzenia ruchu, lub 
pewnych kategoryj ruchu, natym 
odcinku. 

Trybunał na podstawie istnie- 
jących układów miedzynarodo- 
wych t. j. rezolucji Rady Ligi 
Narodów z dn. 10.XI| 1927 r., art. 
23 paktu Ligi Narodów I konwen- 
cj! kłajpedzkiej z dn. 8.V 1924 r. 
nie uznał obowiązku Li- 
twy otwarcia odcinka na 
linjiLandwarów — Kosze- 
dary. 

Wobec tego Trybunał nie uwa- 
żał za właściwe rozpatrzyć prze- 
dłożonych przez Litwę t.z. obec- 
nych okoliczności. Naieży przy- 
pomnieć, iż swego czasu, ani Pol- 
ska, ani Litwa, nie przyjęły ra- 
portu przygotowanego przez spe- 
cjalną komisję Rady L. N., komi-, 
sję komunikacyjno-tranzytową. 

Rozprawa przed Trybunałem 
haskim nie była więc sporem 
polsko -litewskim, a rozprawą 
interesującą Ligę Narodów w 
sprawie zobowiązującą Litwę. 

Polska uważała, że otwarcie 
Jedynie tranzytu na odcinku Lan- 
dwarów— Koszedary nie rozstrzy- 
ga kwestji komunikacji z Litwą 
i że raport komisji komunikacyj- 
no-tranzytowej Ligi jest niedo- 
stateczny w swych wnioskach. 
W uzyskaniu opinji zalntereso- 
wana jest Rada Ligi Narodów aby 
zdobyć podstawy dla przyszłego 

zalecenia, które ma w tej 5рга- 
wie wydać. 

Polska nie przywiązuje więk- 
szego znaczenia tej części kolei 
LandwarówKoeszedary jedynie 
dla ruchu tranzytowego, Stała 
bowiem na stanowisku, iż uchwa- 
ła Rady Ligi Narodów z dnia 
10.XI1 27 r. zalecająca obu rzą- 
dom wszczęcie w najbiiższym 
czasie rokowań bezpośrednich w 
ceiu doprowadzenia do zawarcia 
stosunków, któreby zapewniły 
między obu sąsiedniemi pań- 
stwami dobre porozumienie, od 
których zależy pokój, miała na 
celu osiągnięcie porozumienia 
szerszego, któreby obejmowało 
nie tylko komunikację tranzyto- 
wą na tym odcinku lecz również 
bezpośrednie stosunki komuni- 
kacyjne I konsularne rządów Poi- 
ski i Litwy. 

Litwa w swych motywach wo- 
bec Trybunału nie tylko niechcia- 
ła uznać takiego porozumienia 
lecz nawet posunęła się do zmia- 
ny swego stanowiska oświadcza- 
jąc uroczyście wobec Rady L. N. 
że nie uważa się ona za pozo- 
stającą w stanie wojny z Polską 
i wysunęła tezę, że stosunki 
między Litwą a Polską nie są 
ani stanem pokoju ani stanem 
wejny, a czemś pośredniem, u- 
możliwiającem stosowanie przez 
nią wobec Polski reprezaljów 
pokojowych. 

„Widzimy Jednak z opinii Try- 
bunału, iż Trybunał odrzucił te 
założenia litewskie i nie znamy 
jeszcze motywów dla których 
Trybunał nie uznał obowiązku 
Litwy uruchomienia odcinka ko- 
lejowego Landwarów—Koszeda- 
ry —należy przypuszczać, Iż wcho- 
dziły tu w grę względy czysto 
prawnicze, natury formalnej. 

Rząd polski odrzucając ra- 
port komisji komunikacyjno- 

  

PROCES ZWIĄZKU POLAKÓW NA ŁOTWIE 
ROZPOCZYNA SIĘ DZIŚ W DYNEBURGU 

RYGA. PAT. — Urzędowa agencja 

łotewska „L.T,Ą.* komunikuje: Sąd о- 

kręgowy w Dyneburgu rozpoczyna w 

dniu dzisiejszym (17 b. m.) proces w 

sprawie zamknięcia Związku Polaków 

na Łotwie. 

Akt oskarżenia zarzuca, iż sekcje 

Polskiego Związku, w porozumieniu z 

centralą tej organizacji, starały się 0 

to, by w drodze plebiscytu przeprowa- 

dzić przyłączenie kilku gmin powiatu 

iłłuksztańskiego do Polski. W tym celu 

rozwijali systematyczną działalność po 
lonizacyjną. 

Pozatem z zeznań wielu świadków 

wynika, że funkcjonarjusze Związku, 
wśród nich członkowie centralnej dy- 

rekcji, rozdawali na kilka dni przed 

wyborami w lokalu dyrekcji pewne su 

my pieniężne wyborcom, w celu skło- 

nienia ich do głosowania na polskie li- 

sty. Na zasadzie powyższych faktów 
organa rządowe zawiesiły działalność 

Związku Polskiego do czasu rozstrzyg- 
nięcia sprawy przez sąd. 

Dzień urodzin Króla Karola 
BUKARESZT. PAT. W dn. 16 bm. 

uroczyście obchodzono 38-ą . rocznicę 
urodzin króla Karola. Po Te Deum pa- 
trjarcha Bukaresztu oraz członkowie 

rządu udali się do Sinaia, by złożyć kró 
olwi życzenia. We wszystkich  kościo 
łach wszystkich wyznań w całym kra- 
ju odprawiono nabożeństwa. 

stany Zjednoczone zaproszone do współpracy 
W SPRAWIE ZAŁAGODZENIA KONFLIKTU CHIŃSKO-JAPOŃSKIEGO 
GENEWA. PAT. — W dniu 16 bm., © 

godzinie 10 minut 30, zebrała się Rada na pu 
bliczne posiedzenie, 

Na wstępie posiedzenia przewodniczący 
Rady min. Briand odczytał deklarację, która 
dotyczy sprawy zaproszenia Stanów Zjedne- 
czonych do współjracy z Radą w czasie de- 
baty nad konilitem chińsko-japońskim. Spra 
wa ta była przedmiotem obrad na pouinem 

posiedzeniu Rady. 

Przewodniczący Rady Briand odczytuje 
następnie swą odpowiedź, wystosowaną do 
japońskiego przedstawicieła. Dalej przypo- 
mina, że Rada na wrześniowej swej sesji jed- 
Inomyślnie zdecydowała komunikować rządo 
wi Stanów Zjednoczonych wszelkie informa 
cje, dotyczące rczpatrywanej sprawy i w ten 
sposób ustaliła już współpracę Stanów Zjed 
noczonych, Wreszcie Briand podkreśla, że 
Sprawa zaproszenia Stanów Zjednoczonych 
jest kwestją ściśle proceduralną i wobec te- 
go może być zdecydowana większaścią gło- 
sów. > 

PROTEST PRZEDSTAWICIELA 

JAPONII 
„ Następnie zabrał głos przedstawiciel japo 

nji, który w dłuższem oświadczeniu dowodził, 

że sprawa zaproszenia Starfów  Zjednoczo- 
nych z głosem doradczym podnosi kwestje 
riatury konstytucyjnej i prawnej, niezmiernie 
ważne dla Ligi Narodów. Powodowany tro- 
ską o poszanowanie paktu, przedstawiciel Ja 
ponji proponował utworzenie komitetu eks- 
pertów prawniczych dla rozpatrzenia tej spra 
wy. Ponieważ piopozycja ta została odrzu- 
cona, przedstawiciel Japonji uznał za konie- 
czne głosować przeciwko zaproszeniu  Sta- 
nów Zjednoczonych w proponowanej formie. 

PRZEMÓWIENIA PRZEDSTAWICIELI 
PAŃSTW 

Przedstawiciel Wielkiej Brytanji lord Rea- 
ding w wywodach swych podnosi, że sprawa 
zaproszenia do obrad państwa, które nie jest 
członkiem Rady, nie stanowi sprawy konsty- 
tucyjnej, 

Przedstawiciel Polski przyłącza się do de 
klaracji przewodniczącego Rady i przypomi- 
na, iż stwierdzone zostało, że zagadnienie, 
czy zaproszenie Stanów Zjednoczonych jest 
sprawą merytoryczną, czy proceduralną, nie 
było podnoszone w chwili powzięcia decyzji 
o wymianie iniormacyj między Radą a rzą- 
dem Stanów Zjednoczonych. 

Przedstawiciei Niemiec podkreśla, że spra 

wa zaproszenia Stanów Zjednoczonych zosta 
ła załatwiona, Wobec tego należy przystą- 
pić do załatwienia sprawy koniliktu chińsko- 
japońskiego. Liga winna uczynić wszystko, 
by zapobiec wybuchowi nowej wojny. 

Przedstawiciele Jugosławji i  Norwegji 
przyłączają się bez zastrzeżeń do deklaracji 
delegata polskiego. 

Przedstawiciel Chin wyraża zadowolenie 
z powodu powzięcia decyzji zaproszenia Sta 
nów Zjednoczonych. 

W. zakończeniu posiedzenia przewodniczą 
cy Briand wygłosił raz jeszcze krótką dekla 
rację, w której podniósł, że sprawę koniliktu 
chińsko-japońskiego należy załatwić pokojo- 
wo i w żadnym wypadku nie dopuścić do in 
nego jej rozwiązania. Zdaniem Brianda, gdy- 
by Liga Narodów istniała przed wojną Świa- 
tową, możnaby było zapobiec jej. 

Natychiniast po posiedzeniu sekretarz ge- 
neralny wysłał telegram do sekretarza stanu 

w Waszyngtonie, przesyłając mu zaproszenie 
Rady do współpracy. Rada zbierze się na po 
nowne posiedzenie w tymże dniu o godzinie 
6 wieczorem. W międzyczasie toczyć się bę- 
dą obrady komitetu pięciu. 

  

NIEŚWIEŻ — ul 

K Malinowskiego, 

Ratuszowa 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANĄ — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polską — St, Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkotne .. 

Jaźwińskiego. — Księgarnia 
Michalskiego. 

  

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
SŁONIM — 

Zwierzyński. oh 

      

    CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 
| nadesłane miiimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. w numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 prac. drożej 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabelaryczne o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego % 

 PRDETĄ DEC TYDO TN TABA "7 ZIA POREOZETA РЕ7 ЭКИЫЕ PEEL Dak CIO TZWAOZONO M ROE u 

HASKIEGO 
tranzytowej Ligi Narodów stał 
na.stanowisku, iż otwarcie spła- 
wu na Niemnie może mieć miej- 
sce tylko równocześnie z uregu- 
lowaniem między Polską a Lit- 
wą bezpośrednich stosunków ko- 
munikacyjnych, pocztowych, te- 
lefonicznych i konsularnych. 

Opinja Trybunału Międzynaro- 
dowej Sprawiedliwości w Hadze 
nie uznając obowiązku Litwy o- 
twarcia ruchu tranzytowego na 
odcinku Landwarów—Koszedary 
będzie musiała mieć równocześ- 
nie wpływ, w sensie negatyw- 
nym na Sprawę otwarcia spławu 
na Niemnie co chciał widać rząd 
Litwy. 

Silva rerum 
Z teatrami wciąż jest bieda: stosun 

ki w żaden sposób nie mogą się unor- 
mować. 

Kurjer Polski (Nr. 276) pisze: 

...podczas gdy artyści szeregu teatrów 
miejskich na terenie Rzeczypospolitej prowa- 
dzą wściekłą wałkę z magistratem, irekwen- 
cja w teatrach, już uruchomionych, jest po- 
prostu katastrofalna. . 

Z wyjątkiem jednej scenki literacko- ar- 
tystycznej, w stolicy kasy dziennie nie prze- 
kraczają kilkuset złotych. Jedni przypisują to 
coraz bardziej wzmagającej się konkurencji 
Kina, inni twierdzą, że publiczność poprostu 
odzwyczaiła się od teatru, a jeszcze inni wi- 
dza początek końca w katastrofałnem wyja- 
łowieniu repertuaru.. 

Są teatry — niema publiczności, 
niema teatrów — powstają olbrzymie 
koszty. Zlikwidowanie opery obciąży- 
ło budżet magistratu warszawskiego w 
sposób bardzo dotkliwy. Tenże dzien- 
nik mówi: 

Przystąpmy teraz do najsmutniejszego 
działania arytmetycznego — o ile chodzi o 
wydatki — do dodawania. 

  

Złotych. 
Emerytury dotychczasowe 490.000— 
Emerytury nowe 720.000.— 
Koszty utrzymania gmachów 157.500. 
Odprawy 603.000.— 
Zwrot składek do Z.U.P.U. 380.000.— 
Odszkodowania 320.000.— 
Płaca dyrektora opery za 

drugie półrocze 15.000.— 
  

Razem: 2.685,500.— 
Cyfra ta, wynika z dodawania, jest z 

dwóch powodów wprost tragiczna. jest bar- 
dzo wysoka i przekracza wszelkie możliwo- 
ści kasy miejskiej, ponadto trzy jej składniki 
istotne t. j. emerytury i utrzymanie gmachów 
Obciążą i następne budżety miejskie, po 1 
kwietnia 1932. Gdyby nawet koszty utrzyma 
nia gmachów zredukować, lub też zupełnie 
usunąć, pozostaną jednak owe stare i nowe 
emerytury, które w stosunku rocznym wynio- 
są: stare 980 tys. zł., nowe 1.440.000 zł., ra- 
zem: 2.420.00 zł., jako pamiątka odstrasza- 
jąca po tem, jak warszawski magistrat pro- 
wadził i zamykał teatry miejskie Czyż to nie 
tragedja gorsza i przykrzejsza w skutkkch, 
niż najtragiczniejsze przedstawienie teatralne? 

No i jakież się znajdzie wyjście? 
Wogóle ze sztuką we wszystkich dzie- 
dzinach jest niedobrze: publiczność 
współczesna zobojętniała na wszelkie 
przejawy Sztuki przez największe „S*. 
Zresztą nie tak łatwo się poznać na 
wartości nowoczesnych arcydzieł. 

Tak np. z powodu wystawy prac 
Władysława Zycha znajdujemy takie 
uwagi w bardzo życzliwej dla artysty 
recenzji, umieszczonej w Dniu Polskim 
(Nr. 278). 

Wchodząc na salę, w której rozwieszone 
są kompozycje Władysława Zycha, doznaje-. 
my dziwnego wrażenia, z początku obrazy 
te przedstawiają się jak gmatwanina plam 
barwnych bez sensu, bez harmonji, bez ja- 
kichkolwiek walorów malarskich. Po wpatrze 
niu się, zaczynamy rozróżniać różne kształ- 
ty, a równocześnie doznajemy uczucia, że 
obrazy te nie są żadną wymyśloną blagą, lecz 
że artysta chce niemi coś wyrazić. 

A więc najpierw — oszołomienie, 
dezorjentacja i dopiero później można 
stwierdzić, że artysta „chce coś powie- 
dzieć'!.. Ale co? 7 

Niewyraźnie przemawia w obrazach 
p. Zych, ale jeszcze mniej doskonale 
operuje drukowanem słowem Słowo 
Pomorskie (Nr. 232), które w komuni- 
kacie o wynikach konkursii Kodaka 
tak pisze o nagrodach: 

Jury po przejrzeniu bardzo licznie zgłoszo 
nych zdjęć, przysądziło wyznaczone 60 na- 
gród, przyczem pierwsze nagrody po 500 zł. 
otrzymali: 'w klasie F — p. Leszek Robow- 
ski, Warszawa, za zdjęcie psa, któremu też 
została przyznana wielka nagroda w Polsce 
w sumie zł, 3.000 i piękny medal bronzowy. 

Z tego wynika, że 3000 zł. i piękny 
medal bronzowy otrzymał.. pies p. Ro- 
bowskiego! Dziwy istne! Lector. 

Ksieguraia D. Lubowskiego, +!. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewia—-Bitrn Ga 
WiLEJKA POWIATOWA — ui, Mickies 
WARSZAWA — Tow. Fsięgarni Kal. 

Mickiewicza 13.    
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Tajne konferencje wy- 
słannika Watykanu 

Z METROPOLITĄ SZEPTYCKIM 
RZYM. (A. T.E.) W kołach Wa- 

' „tykanu szeroko komentowany | jest 
port specjalnego wysłannika _ komisji 
„Pro Russia“ księcia Wołkońskiego, któ- 
ry niedawno bawił we Lwowie, ceiem prze 
prowadzenia pouinych rozmów z metropoli- 
tą Szeptyckim w sprawie reorganizacji Cer- 
kwi grecko-katolickiej w Polsce w kierunku 
podporządkowania jej jurysdykcji komisji 
„Pro Russia" zamiast kongregacji „Pro Eccle 
sia Orientali“. 

Według raportu ks. Wołkońskiego zabie- 
gi w tym kierunku zostały przyjęte przez epi 
skopat obrządku grecko-katolickiego niezbyt 
przychylnie. Wskutek tego obecnie przewod- 
niczący komisji „Pro Russia“ arcybiskup 
d'Herbigny, oraz jego najbliższy pomocni: 
ks. Wołkoński uważają za główne zadanie 
utrzymanie pod swoją jurysdykcją akcji mi- 
syjnej biskupa Czarneckiego w wojewódz- 
twach wschodnich, 

Zastanawia przytem okoliczność, że po 
13 latach istnienia niepodległej Rzeczypospo 
litej Połskiejj akcja unijna na obszarach 
wschodnich Polski dotychczas, podlega jurys- 
dykcji komisji „Pro Russia“, Której sama 
już nazwa, jak gdyby kwestjonuje przynależ > 
ność kresów wschodnich do państwa poł- 
skiego. 

Jak wiadomo, komisji „Pro Russia* pod- 
legają wszystkie parafje katolickie emigracji 
rosyjskiej, istniejące, między innemi w Ber- 
linie, Paryżu i Rzyniie. 

Nie jest pozbawiona posmaku również i 
ta okoliczność, iż książę Wołkoński, b. put- 
kownik gwardji rosyjskiej pochodzi ze sta- 
rej rodziny rosyjskiej, wywodzącej się rze- 
komo z Rurykowiczów. Członkowie tej ro- 
dziny nieraz podkreślają swe prawa do tro- 
nu carów, 

Książę Wołkoński wydał również w ję- 
zyku włoskim książkę, w której zaprzecza 
istnieniu narodu ukraińskiego i dowodzi ko- 
nieczności odbudowania wielkiej Rosji Naro- 
dowej. 

Informacje powyższe podajemy na odpo- 
Ra: wymienionej Agencji). Przyp. 

  

Bezrobocie wzrosło 
wszędzie 

W EUROPIE NA PIERWSZEM MIEJSCU 
NIEMCY Z 4.3 MiILj. BEZROBOTNYCH. 

Na 55-tej sesji rady administracyjnej Mię 
dzynarodowego Biura Pracy'w Genewie roz- 
patrywana byla kwestja bezrobocia. 

Cyfry, jakiemi rozporządza M. B. P., nie 
dadzą się wprawdzie porównywać, gdy cho- 
dzi o rozmaite kraje (jedne państwa podały 
liczby bezrobotnych, otrzymujących zasiłki, 
inne —liczby wszystkich bezrobotnych zare- 
jestrowanych), niemniej jednak są zastana- 
wiające i wykazują zatrważający wzrost w 
porównaniu z rokiem ubiegłym. 

Według danych M. B. P., bezrobocie w 
poszczególnych krajach przedstawiało się na- 
stępująco: 

Niemcy — 4,335.000 bezrobotnych, zare- 
jestrąwanych w dniu 1 października b. r., 
wobec 2,882.500 w sierpniu roku ub. 

Austrla — 196.321 bezrobotnych pobiera- 
jacych zapomogi, wobec 156.124 w roku ub. 

Belgja — 62.339 otrzymujących zapomogi 
(15.202), 

Danja — 36.100 bezrobotnych (26.232). 
Francja 53.673 bezrobotnych (11.214). 
Wielka Brytanja wraz z północną Irlandja 

— 2,142.821 bezrobotnych ubezpieczonych i 
670.342 częściowo bezrobotnych w sierpniu 
r. b. wobec 1.500,990 bezrobotnych i 618.658 
częściowo bezrobotnych w sierpniu ub. r. 

Węgry — 29.412 bezrobotnych (21.860). 
1 talja — 693,273 bezrobotnych (375.548) 
Norwegja — 22.431 bezrobotnych (12923) 
Polska — 251,608 bezrobotnych (173.627) 
Holandja —65.952 bezrobotnych (32.755) 
Szwecja — 18.506 zarejestrowanych 

(10.351). ACZ 
Czechosłowacja — 210.908 (77.309). 

Kanada — 32.400 bezfobotnych (18.473) 
e SDE Zelandja — 48.670 bezrobotnych 

Stany Zjednoczone A, P. — w. lipcu b r. 
bez pracy było 18.9 proc. wszystkich robot. 
ników zrzeszonych wobec 15,7 proc. w r. ub. 
— obecnie ogółem około 8 miljonów bezro- 
botnych. 

. Cyfry umieszczone w nawiasie a określa- 
jące stan bezrobocia przed rokiem, wskazu- 
ja na ogromny wzrost bezrobocia. W niektó, 
rych krajach liczba bezrobotnych zwiększyła 
się o 100 procent. 

Zaznaczyć należy, że powyższe dane od- 
noszą się do stanu bezrobocia w najpomyśl- 
niejszym okresie roku; stąd prosty wniosek, 
że o ile nie nastąpi wkrótce poprawa świa- 
towej sytuacji gospodarczej, należy liczyć się 
z wyjątkowo ciężkim okresem zimowym. 

PONOWNE WYBORY DO SEJMU 
w OKRĘGU PRZEMYŚL 

WARSZAWA (tel. własny). Mini- 
ster Spr. Wewn. wyznaczył datę po- 
nownych wyborów do Sejmu w okręgu 
wyborczym Nr. 48 (Przemyśl) wobec 
unieważnienia poprzednich przez Sąd 
Najwyższy, Nowy termin wyborów wy 
znaczony został na dzień 22 licstopada 
roku bież. 3 

Do wyborów tych zgłoszono 10 list, 
a mianowicie: Nr 1 — BBWR, 4— H- 
sta narodowa, 5—Bund i Poalej-Sjon, 
7—Centrolew, 11 — o RO 
ruski blok, 14 — blok narodowy ży 
dowski w. Małopólsce, 15—ruska orga- 
nizacja, 22—-Chrześcijański kom. wy- 
borczy, 23-— ukraińska socjalistyczna 
partja, 24 — jedność robotniczo-chłop- 
ska (komuniści).



Wczorajsze posiedzenie Sejmu **"""" 
USTAWA 0 ŚCIĄGANIU PODATKÓW 

W NATURZE 

WARSZAWA. PAT. — Marszałek Sejmu 
o godzinie 16 min. 15 po południu. Po zło- 
żeniu ślubowania przez posła Biłyńskiego 
p. Świtalski otworzył 32 posiedzenie Sejmu 
(Kl. 'Ukr.), który wszedł na miejsce wice- 
marszałka  Hałuszczyńskiego, przystąpiono 
do pierwszego punktu porządku dziennego— 
ustawy 6 ściąganiu podatków w naturze. Na 
ławach rządowych zasiadło szereg ministrów 
i wiceministrów. 

Sprawozdawca poseł Moczulski (BBWR) 
stwierdza, że ustawa ma na celu przyjście z 
pomocą bezrobotnym w ciężkim okresie zi- 
mowym. Ustawą tą objęte są następujące po 
datki: gruntowy, majątkowy, spadkowy i 
przesrystowy. Mogą one być spłacane żytem, 
pszenicą, jęczmieniem, gryką, ziemniakami 
oraz węglem i drzewem w wyjątkowych wy 
padkach. 

Mówca wyraża opinję, że podatki w na- 
turze przyczynią się do zdjęcia z rynku du- 
żej iłości zboża, Ustawa jest przejściowa. 

Pos. Jasiukowicz (K. Nar) uważa, że za 
ległości z przed 1 kwietnia 1929 roku powsta 
ły w lepszej konjunkturze i podtrzymuje po- 
prawkę, zgłoszoną na komisji. 

Pos. Mikołajczyk (Str. Lud.) w dalszej 
dyskusji wyraża Opinję, że Sejm powinien 
był tę ustawę ustalić zaraz po żniwach. Mów 
ca wnosi poprawkę, żeby zaległości podatko 
we w gospadrstwach do 25 ha umorzyć. 

Po przemówieniu posła Daneckiego (Fr. 
Komun.), którego marszałek kilkakrotnie 
przywoływał do rzeczy, pos. Rudziński 
(BBWR) imieniem rolników stwierdził, że w 
przyszłości możę nawet bieżące podatki bę- 
dzie można ściągać w naturze „jeżeli próba 
da dobre wyniki. Mówca wyraża opinję, że 
załatwienie tej sprawy będzie w interesie roł 
nictwa. Po przemówieniu referenta Moczul- 
skiego, który udzielał repliki, Sejm przyjął 
ustawę w brzmieniu komisyjnem w drugiem 
i trzeciem czytaniu. 

CUKIER DLA BEZROBOTNYCH 
WOLNY OD PODATKU 

Następnie pos. Szymanowski (BB) refe- 
ruje następny punkt porządku dziennego — 
projekt ustawy o zwolnieniu od podatku cu- 
kru dla bezrobotnych, zwracając uwagę, że 
cukier ten przeznaczony będzie wyłącznie na 
dożywianie dzieci bezrobotnych w szkołach 
i ochronkach. 

Projekt ustawy o opodatkowaniu piwa 
reieruje poseł Idzikowski (BB), stwierdza- 
jąc, że po nowelizacji wpływy z tego podat- 
ku wyniosą 20 nuljdnów wobec dotychczaso 
wych wpływów 16 miljonów. Poseł Gruenz- 

WŁASNE POTKNIĘCIA 
W Nr. 229, z dnia 6-X bm. mamy opo- 

, wiadanie „Nowia świątynia w Królewszczyź 
nie“. Jest to opis poświęcenia nowowybudo- 
wanego kościoła, W ceremonjale biskupim 

widzimy modlitwy i obrzędy, które dopełnia 
biskup przy poświęcaniu świątyń. Między in 
nemi Pasterz kilkakrotnie obchodzi nowy 

kościół, skraprając wodą święconą zewnątrz 
i wewnątrz ściany i fundamenty przybytku 

Bożego. Wszakże przytem nie poświęca bi- 
skup kościoła, „obchodząc stacje Męki Pań 

skiej”. 

Obchodzenie stacji Męki Pańskiej, czyli 
Drogi Krzyżowej, jest osobnem  nabożeń- 

stwem, nigdy nie wchodzącem w zakres czyn 

ności biskupa przy poświęcaniu nowych ko- 

ściołów. + 
Bardzo użytecznym podręcznikiem dla 

wysłanników redakcji na uroczystości i ob- 

chody religijne może być „Wykład obrzę- 

dów” ks. Jana Ludwika Łumkiewicza Pijara. 
No RE 

Śmiem zapewnić, że ani Chopin, ani Luc- 
cy w swoich utworach religijnych nic nie ma- 
ja wspólnego z przepisam i wymaganiami 
Mturgicznemi Kościoła. Jeżeli pobożni podno- 
Sili, jak to zaznacza p. W. T., głowy 4 oczy 
pełne zdumienia i podziwu, to mogło się 

zdarzyć albo przez niezrozumienie ducha ko- 
ścielnych nabożeństw, albo poprostu dlatego, 
że czuli całą niestosowność podobnych kon- 

certów i kwartetów na miejscu Świętem.. 

Nasze wielkie artystki i nasi wiełcy artyści, 
w Śpiewie i muzyce, nie zawsze są oznaj- 
mieni z przepisami odnośnymi Kościoła ka- 

 tolickiego, wywołują nastrój, ale w muzyce 
i śpiewie kościelnym nietylko o nastrój cho- 
dzi: są myśli wyższe i najwyższe... 

Przepraszam | 

X. Michał Rutkowski. 

macher (Kl. Nar.) wypowiada się przeciw 
ustawie, wnosząc poprawki, zniżające stawki. 
Przeciwko ustawie wypowiada się również 
pos. Mikołajewski (PPS). Po replice reieren 
ta pos. Idzikowskiego przyjęto projekt usta- 
wy w drugiem i trzeciem czytaniu w brznie 
niu komisji. 

Projekt ustawy o opodatkowaniu wina i 
miodu syconego reierował pos. Lechnicki 
(BB), stwierdzając, że projekt ten powinien 
przynieść skarbowi od 600 do 700 tysięcy 
złotych. Po dyskusji i ten projekt przyjęto 
w trzeciem czytaniu w brzmieniu komisji, od 
rzucając wszystkie poprawki. 

USTAWA W SPRAWIE KWALIFIKA- 
CYJ NAUCZYCIELSKICH 

Następnie przystąpidno do sprawy nowe- 
lizacji ustawy z roku 1922, dotyczącej spra 
wy kwalifikacyj nauczycieli szkół średnich i 
Seminarjów. Reierent pos. Poctunarski (BB) 
omawia sytuację niewykwalifikowanych nau 
czycieli, którzy oddali wielkie usługi szkolni 
ctwu polskiemu, nie mając częściowo kwali- 
fikacyj papierowych. Referent podnosi, że 
przedstawiona nowela przesuwa termin egza 
minów kwalifikacyjnych do końca roku szkol 
nego 1932—33 i upoważnia ministra oświa- 
ty do przedłużenia nauczycielom prawa nau- 

5 

czania «lo konca roku szkolnego 1932—33 w 
tych okręgach, gdzie brak kandydatów aa 
nauczycieli. 

W dyskusji pos. Kornecki (Ki. Narodo- 
wy) oświadcza, że klub jego będzie głoso- 
wał za tą nowelą, mimo iż według jego opi- 
mji rząd przychodzi z nią zapóźno. 

Pos. Piotrowski (PPS) stwierdza, że ter- 
min ustawy obecnie nowelizowanej wygasa 
z końcem br.i rząd nie powinien do tego do 
puścić, 

Projtkt ustawy przyjęto en bloc w dru- 
giem i trzeciem czytaniu, 

POCZTOWA POŻYCZKA 
INWESTYCYJNA 

Następnie przystąpiono do sprawozdania 
komisji o projekcie ustawy, upoważniającej 
przedsiębiorstwo Polska Poczta, Telegraf i 
Telefon do zaciągnięcia długoterminowej po- 
życzki inwestycyjnej. W dyskusji zabierał 
głos p. minister Boerner, Po replice referen- 
ta przystąpiono do głosowania. Za projektem 
oddano głosów 155, przeciw 86, wobec cze- 
go ustawę przyjęto w 2-m, a następnie w 
trzeciem czytaniu. 
W pierwszem czytaniu odesłano do wła- 

ściwych komisyj 29 projektów. 
Następne posiedzenie Sejmu odbędzie się 

we wtorek dnia 20 bm., o godzinie 16-ej. 

  

Projekt ustawy o zarobkowym 
ruchu automobilowym 

PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW 

WARSZAWA (tel. własny). W dniu 15 

br. Rada Ministrów przyjęła projekt usta- 
wy o zarobkowem przewożeniu osób i to- 
warów pojazdami mechanicznemi, który w 

  

najbliższych dniach przedłożony zostanie cia 
łom ustawodawczym. 

Projekt wprowadza system koncesyjny, 
przyczem koncesje udzielane będą przez wo 

jewódzkie władze administracji ogółnej. 

  

Wieści z Dalekiego Wschodu 
Pogłoski o wycofaniu się Japonii z Ligi 
TOKIO, PAT. Agencja Reutera 

donosi: Mówią tu o możliwości 
wycofania się Japonji z Ligi Na- 
rodów. 

Pogłoski te powstają w związ- 
ku z niezadowoleniem z powodu 
stanowiska, zajętego przez Radę 
Ligi w kwestji zaproszenia przed- 
stawiciela Ameryki na sesję, po- 

"Ewakuacja konsulatu 
MOSKWA. (Pat). Władze japońskie za- 

rządziły ewakuację swej placówki konsular- 

święconą sprawie  Mandżurji. 
Przedstawiciei rządu oświadczył, 
że w kołach rządowych omawia- 
na jest taka możliwość i jedno- 
cześnie wyraził nadzieję, że Ra- 
da Ligi Narodów po dojrzałym 
namyśle uzna słuszność tezy 
japońskiej. ? 

Japońskiego w Cicikar 
nej w Cicikar. Cały personel placówki z kon- 
sulem na czele przybył dziś do Charbinu. 

Przegrupowanie wojsk japońskich 
MOSKWA, (PAT). Prasa moskiewska 

donosi, że w południowej Mandżurji 
odbywa się przegrupowanie wojsk ja- 
wfńskich. Część oddziałów przesuwana 

jest w okolice kolei mukdeńsko-pekiń- 
Ah w dolinę rzeki Lao. 

ddziały te mają być użyte do o- 
czyszczenia rejonu kolejowego od gra- 
sujących tam band, złożonych przeważ- 
nie z byłych żołnierzy armji mandźur- 

sklej. Kolej mukdańsko-peklńska, przez 
którą przechodzą transporty wojsk, zo- 
stała zamknięta dla ruchu pasażerskia- 
go. Z tych też powodów komisja ame- 
rykańska, badająca sytuację w polud- 
niowej Mandżurji, nie mogła udać się 
do Czin-Czau dla zbadania przyczyn i 
okoliczności bombardowania szeregu 
miast przez Japończyków. 

Bandy napadają na pociągi 
MOSKWA. (Pat). Pisma tutejsze dono- 

szą: W pobliżu stacji Kobańcy na kolei muk= 
deńsko-pekińskiej zbrojne bandy dokonały 

napadu na pociąg osobowy, eskortowany 
przez 50 żołnierzy chińskich, Część eskorty 
została rozbrojona, 

PRZED WIZYTĄ LAVALA w WASZYNGTONIE 
xOŚWIADCZENIE SEKRETARZA STANU STIMSONA 

NOWY YORK. (Pat). Sekretarz 
stanu Stimson oświadczył: Nie mamy 
zgoła zamiaru narzucać premjerowi 
Lavalowi przedmiotów dyskusji pod- 
czas jego wizyty. Przybywa on jako 
nasz gość, Zależy nam na tem, aby 

pozostawić mu zupełną wolność wy- 
boru przedmiotów, które chciałby omó- 
wić z prezydentem Hooverem. Spo- 
dziewamy się, że premjer 5Laval nie 
będzie się krępował w wyborze te- 
matów 1 że dyskusja będzie szczera 
i jasna. , 

WYCZEKUJĄCY NASTRÓJ NA GIEŁDZIE 
NOWY YORK. (Pat). W dniu 15 

i 16 b. m. na giełdzie tutejszej pano- 
wał nastrój wyczekujący, spowodo- 

wany oczekiwanym przyjazdem fran- 
cuskiego premjera Lavala i wypadka- 
mi mandżurskiemi. 
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WCZORAJSZE POSIEDZENIE REICHSTAGU 

BERLIN. PAT. — Z wielkiem napię 
ciem oczekiwano piątkowego posiedze- 
nia Reichstagu, które zadecydować mia 
ło o losach rządu Brueninga. 

Przebieg dyskusji nie przyniósł jed 
nak ciekawszych momentów. Ożywie- 
nie nastąpiło dopiero z chwilą, kiedy, 
bezpośrednio przed głosowaniem, za- 
brał ponownie gło kanclerz  Bruening, 
ażeby odpowiedzieć na zarzuty opozy 
oji nacjanalistycznej. W chwili gdy kan 
clerz wstąpił na trybunę, niemiecko- 

Lou Lan—zapomniane 
miasto pustyni 

Jednem z najefektowniejszych od- 
kryć słynnego podróżnika i badacza, 
Sven Hedina, było niewątpliwie, od- 
nalezienie w piaskach pustyni Gobi 
ruin miasta Lou-lan, które to ruiny, 
kryły w sobie bezcenne į napisy na 
papierze i drzewie, rzucające snop 
Światła na dzieje z przed 1600 lat 
wsiecz. Stało się to 28 marca 1900 
roku. Zdarzenie to opisuje interesu- 
jąco. uczony dr. A. Hermann, w Świe- 
žo wydanej książce „Lou-lan*. 

Dnia 28 marca 1900 roku wyru- 
szyt Sven Hedin ze swymi ludźmi z 
oazy Altmisz-Bulak na południe w 
bezbrzeżną zda się pustynię. Z tru- 
dem posuwały się konie i wielbłądy. 
Ziemię zaścielały twarde grudy czer- 
wonej gliny, miljardy muszelek i ska- 
mieniałe szczątki lasu i wodorostów. 
Wskazywało to na to, że kraj ten, te- 
raz wysuszony ostremi wiatrami z głę- 
bi Azji, był ongiś bogaty w wodę i 
roślinność, był bujną oazą, z której 
ponoć wyszły początki rodu ludzkiego. 

Niedługo też wyprawa natknęła 
na pierwsze ślady sadyb ludzkich. 
Znaleziono żelazny kubek i skorupy 
glinianych naczyń. Nieco później od- 
kryto ruiny trzech domów i wieży. 
Sven Hedin rozlokował się tu na do- 
bre i gorliwie zabrał się do rozgrże- 
bywania przysypanych szczątków. 
Oprócz skorup i naczyń z żelaza na- 
trafiono na monety starochińskie, sie- 
kiery żelazne oraz ciekawe rzeźby w 
drzewie, wyobrażające postać  jakie- 
goś króla, uwieńczonego wawrzynem. 

Po dokładnem przeszukaniu okoli- 
cy ruszono w dalszą drogę, gdy, jak 
się zdawało, żadnych isnych śladów 
siedzib w pobliżu nie było. 

Tego dnia przebyli podróżnicy 
dwadzieścia kilometrów uciążliwej dro- 
gi, a gdy wieczorem zamierzali rozło- 
żyć się obozem w małej kotlince, za- 
uważyli iż przez nieuwagę jednego 
ze służących została na, miejscu po- 
przedniego postoju łopata. Jeden z 
ludzi wyruszył w drogę powrotną na 
koniu, ale z powodu ciemności zabłą- 
dził i wrócił dopiero po całodniowej 
nieobecności. 

Zamiast jednak łopaty przyniósł 
kilka cennych drobnostek, które zna- 
lazł wśród rumowisk zupełnie niezna- 
nych, a rozciągających się na wielkiej 
przestrzeni. Było to właśnie Lou-lan, 
starożytna stacja wojskowa. 

Dopiero w rok później pozwoliły 
Okoliczności Sven Hedinowi udać się 
do nieznanych ruin miasta i przystą- 
pić do gruntownych, a niezwykle о- 
wocnych poszukiwań. Oprócz wielu 
drobnostek i pozostałości codzienne- 
go życia, odkrył uczony w pewnej 
szopie wśród rupieci szczątki z daw- 
nemi napisami chińskiemi, jakoteż 42 
laseczki z wyrytemi znakami. Nie 
trzeba dodawać, że wiadomości te, 
które dotrwały do naszych czasów z 
tak odległej epoki, rzuciły ciekawe 
światło na historję tych pustynnych 
obszarów, niegdyś zamieszkałych, kwit- 

nAcYeB zielenią uprawnych pól i ogro- 
ów. 

narodowi i hitlerowcy  spuścili 
mjalnie salę. 

Bruening w dłuższem przemówieniu 
zaznaczył między innemi, że zadaniem 
rządu będzie nie dopuścić, aby w okie 
sie tych najcięższych miesięcy zimo- 
wych naród niemiecki został rozdarty 
na dwa wrogie obozy. Kanclerz świa- 
domie nie reagował ostatnio na intry- 
gi ze strony pewnych kół, ażeby przez 
swe ostre wystąpienie nie zamykać 
drogi do możliwości na przyszłość. Kan 
clerz uważa, że obecnie ma ważniejsze 
zadanie do spełnienia, aniżeli odpowia 
dać na kalumnie. 

Rząd, jeżeli chce opanować trudno 
ści w okresie najbliższych miesięcy, nie 
może dać się zepchnąć na drogę wal- 
ki z robotnikami, jakby tego życzyły so 
bie pewne stronnictwa polityczne. Każ- 
dy nowy rząd niemiecki, nawet prawi 
cowy, chcąc wyprowadzić Niemcy z 
obecnej sytuacji, będzie zmuszony po- 
zostać na drodze, obranej przez gabi- 
net Brueninga, z tą tylko różnicą, że 
będzie on musiał złożyć wobec zagrani 
cy oświadczenie, jakiego ani dawniej- 
szy, ami dzisiejszy rząd nie składał, 

REICHSTAG ODRZUCIŁ WNIO- 
SKi OPOZYCJI 

BERLIN. (Pat). O godzinie 16 min. 
30 Reichstag odrzucił 294 głosami 
przeciwko 270 en bloc wszystkie wnio- 
ski partyj opozycyjnych o wyrażenie 
votum nieufności rządowi kanclerza 
Brueninga. Trzech posłów wstrzymało 
się od głosowania. 

ROSJA MODLI SIĘ... 
POD KOŁDRĄŁ!.. 

W audytorjum uniwersyteckiem wygłosił 
niezwykle interesujący odczyt przybyły do 
Warszawy uczony rosyjski, prof. Wodzimierz 
Marcinkowski. Odczyt nosił, tytuł „Ruch reli- 
gijny w Rosji współczesnej” i opierał się na 
osobistych wrażeniach uczonego. 

Prof. Marcinkowski, narażając się na wiel 
kie niebezpieczeństwa, postanowił podjąć wał 
kę z szerzonym przez rząd sowiecki ateiz- 
mum. W tym celu wystąpił z odczytem: „Czy 
możemy żyć bez Chrystusa, objeżdżając z 
tą prelekcją szereg miast rosyjskich. Odczyty 
te wzbudzaty entuzjazm wśród słuchaczy. 
Prof. Marcinkowski został aresztowany, wtrą 
cony do lochów więziennych i wreszcie po 
rocznym pobycie w katowni czerezwyczajki 
został wypuszczony i przymusowo wydalony 
z granic państwa sowieckiego. 

Prof. Marcinkowski w pierwszym rzędzie 
zadaje pytanie, w jaki sposób mogło się to 
stać, że „święta Ruś", kraj napozór najbar- 
dziej bogobojny — nagle w tak krótkim cza 
sie stał się wcieleniem najradykalniejszego w 
dziejach świata atteizmu. 

Otóż prelegent stwierdza, że przedwojen- 
na religijność Rosji była pozorna, Kościół był 
narzędziem polityki państwowej i jak beczka, 
która rozpada się, gdv opadają żelazne obrę- 
cze, tak samo rozpadł się przedwojenny ko- 
ściół prawosławny po runięciu caratu. Ale od 
zewnętrznego dogmatyzmu należy odróżnić 
wiarę, płynącą z najgłębszych tajników du- 
cha, przenikająca życie intelektualne jednostki 
I ta głęboka wiara zawsze tkwiła w. duchu 
narodu rosyjskiego, a obecnie stokroć pogłę- 
biła się. 

Pręlegent stawia ciekawą tezę — religij- 
ność narodu rosyjskiego nie była nigdy tak 
potężna, jak obecnie, a wałka bolszewizmu 
z religią, to najskuteczniejsza droga wzmoc- 
nienia wiary. Nawet ateiści rosyjscy — mó- 
wi prelegent — wyznają ateizm jako pełną 
mistycyzmu wiarę, z obrzędami i zabobona- 
nami, 

Niezwykle znamiennym objawem jest, že 
młodsze pokolenia są znacznie bardziej wie 
rzące, niż starsze. Prof. Marcinkowski opo- 
wiada, znany mu osobiście fakt, jak pewien 
robotnik w Samarze, wróciwszy z antyreli- 
gijnego zebrania oświadczył dwojgu 'natym 
dzieciom. „No, teraz koniec z bajdami o Bo- 
gu, Zdjąć krzyżyki i przestać się modlić": 

— Dobrze — odpowiedziały dzieci 
krzyżyki zdejmiemy, bo są twoje, ale modiić 
się będziemy, bo modlimy się pod kołdrą. 

I tak „pod kołdrą* modl. się cała Rosja, 
w ukryciu płyną żarliwe modlitwy. 

W dalszym ciągu prelegent zobrazował 
najważniejsze ruchy religijne w Sowietach. 
A więc „żywa cerkiewi* całkowicie zbankru 

gre- 

  

ESILENIA GABINETOWEGO  _WIRZE STOLICY 
w Niemczech 

FAKIR W OGRODZIE ZOOLOGICZ- 
NYM 

Do dyrektora ogrodu zoologicznego 
Žabinskiego zgłosił się ciemnołlicy, przystoj- 

ny młody człowiek i zaprezentował się: — 

Jestem Gozah, prawdziwy fakir z Bombaju. 

— Proszę, niech pan siada. 

Fakir schwycił garść papierosów z biur 
ka dyrektora i połkną: je momentalnie, prze- ® 

rażony gospodarz powstrzymał go w ostat- 

niej chwili — już miał chapnąć okėlniki pre- 

zydenta miasta. 

— Nie zechce pan przecie morzyć mnie 

głodem, zawołat Hindus, może pan każe przy 4 

niesć mi garnek piasku, 

Kto żyw w ogrodzie — zbiegli się zoba- 

czyć egzotycznego gościa. Na oczach wszyst 

kich Gorah skonsumował sporą miskę piasku, - 

potem przełknął obsadkę z piórem, na de- 

ser całą bibułę z suszki. 

Z koszyczka, który przynióst ze sobą, wy- 

ciągnął dwa węże — dyrektor aż pisnął ze 

strachu i zachwytu — były to wspaniałe 

kobry. Žarioczny fakir wsadził je sobie w 

usta i połknął do połowy. 

— Panie, daruj im życie, tożcudowne oka 

zy, — jęknął dyrektor. 

Odłożywszy kobry z powrotem do kosza 

Gorah wyprowadził całe towiarzystwo do 

ogrodu, Bez chwili wahania wszedł do klatki 
tygrysów i spojrzał na nie surowe. Złośliwe 

zwierzęta przeraziły się okropnie — skłębiły 

się w drugim rogu klatki, drżały, nie śmiały 

się ruszyć. 

Lwy również nie były zadowołone z wi- 

zyty, nieswojo czuły się wobec wzroku Hin- 

dusa. Zato ospałe i znudzone słonie wipadły 

w istny szał radości. Gdy fakżr przemówił coś 

do nich i pogłaskał za uchem — ryknęty 
na cały ogród i tupaływesoło. 

Z dalszych słów Gohara wynikło, iż ukoń- 
czył on w Indjach Wyższą Akademję Magów, 

kurs poskramiania dzikich zwierząt, szkołę 

zaklinania wężów, oraz posiadł sztukę kar- 

mienia się szkiem, gliną i innemi taniemi pro 
aduktami Akurat stróż niósł bocianom i żó- 
rawiom wiaderko z żabami i małemi wężami 

— fakir schwycił wężyka i jednym chaustem, 

jak wytrawny pijak służbowiego, posłał go do 

brzucha. 

W najbliższym czasie Gohar ma dać se- 

rję publicznych seansów w ogrodzie Zoolo— 

gicznym. K. 

  

  

LOSOWANIE KSIĄŻECZEK PKO. 
W dniu 15 października 1931 r. odbyło 

się w P.K.O. XXII z rzędu losowanie książe- 
czek premjowanych P.K.O. Serji I. 

Premje po zł. 1000.—padły na nastę” 
pujące NeNG: 2.519 2.868 3.729 4.657 7.280 
7.714 8.797 8.811 9690 11.193 12.176 18.327 
17.155 21.167 21.259 23.563 27.165 
27.605 27.878 28.946 29.031 29.522 
32.057 32.245 35.541 35813 36.197 
38.119 38.389 88.582 38.623 39.926 
44 42.268 44.183 45.330 45.484 

.824. 
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Waierjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Białorusi—szkice historyczne zł. 6,— 
Piacyd Jankowski (John of Dycalp)— 

życie i twórczość ‚ Zł 10—, 
Bez steru I busoll (Sylwetka 

x proł. Michała Bobrowskiego) 2— 
Ostatnie lata Alumnatu Pa. 

pleskiego w Wlinie . 
„Żyrowice—łask krynice —. 
Pierwsze trudy I wałki wi- 

leńskich kolejarzy 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

towała, Naród nie okazuje żadnego zaufania 
do duchownych państwowego Kościoła. Do 
jednej parafji, której pasterz został przez 
bolszewików zaaresztowany, przysłano mło 
dego popa z „żywej cerkwi”. Ludność boj- 
kotowała nabożeństwa. Zniecierpliwiony przy 
był raz pop na zebranie gromadzkie i zapy- 
tał: „czemu nie przychodzicie na nabożeń 
stwa, przecież nie zmieniłem dogmatów, ja- 
ka różnica jest między 'nną, a moim ро- 
przednikiem?'. „A jest różnica" — odezwał 
się stary chłop" — tamten został wsadzo 
ny do więzienia, a ty należysz do tych «co 

wsadzają“. \ 
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Konrad Górski 
W ZWIĄZKU LITERATÓW 

Mówił wczoraj prof. Konrad Gór- 
ski z Warszawy w po-bazyljańskim bu 
dynku obok Ostrobramy. Mówił o Mic- 
kiewiczu i trzeciej części Dziadów, do- 
tykając imanentne głębie i przepaście 
tego dzieła. Ewokował Ajschyla aby 
uzasadnić to, co widzi i wyczuwa w 

tym chejrosyfonie ognia, którym jest 

Improwizacja. Przed naszemi oczami 

mieniła się Prometeja, już nietylko ta 

pierwsza z Prometeuszem skowanym, 
ale i ta druga i trzecia z fragmentów 
dobyta, w której jest zakończenie, po 
przez człowieka, pogodzenie Tytana z 
Zeusem, Tę swoją rekonstrukcję poda- 
liśmy niedawno (w Kulturze wsi 1930) 
nie chcąc widzieć w człowieku innej ro- 
li, jak decydującą w tym kolosalnym 
sporze, który Ajschyl rozpiął raz na 
zawsze nad całą ludzkością. Przecież 
nie mógł człowiek przypatrywać się 
obojętnie mękom swego dobroczyńcy i 
zbudzone musiało być serce. To właśnie 
musiało skłonić Zeusa do rewizji i po 
przez apolińskie lustracje i obrzędy u- 
sposobić go dla człowieka inaczej, niż 
kiedyś, kiedy pragnął zguby ludzkości. 
Ze sporu między Tytanem a gromo- 

władcą urodził Ajschyles te ocentrycz- 
nie swe"serce. 

Ma rację Górski, kiedy Dziady trze- 
cie maluje na tle skarykaturowanej 
Prometei 18 wieku, czy 19-go, w któ- 

rej mit grecki przeistoczono na ołtarz 
Belzebuba. Odbił się Mickiewicz od 
tych herezyj, zawracając zdrową swą 
naturę na tę samą drogę, na której by- 
ła pierwotna ludzkość w dniach róża- 
nościi rosy, z której brano świeżość. 

Najciekawszą rzeczą w wykładzie 

Górskiego, to była egzegeza Improwi- 
zacji, analiza imanentna, jak nazywa- 
liśmy w Reducie formę badania dzieła 
przez to, co jest w dziele, szukając 
zwłaszcza to, co jest ukryte. To samo 
robił Górski przed salą nabitą, w któ- 
rej w miarę posuwania się w głąb Mic- 
kiewiczowskich natchnień rodził się ze- 
spół zestrojony i mocno duchowy w 
jedności. Górski narysował pole dzia- 
łania, siły, czy tryby, działające w tem 
polu, pozycje, które wiodą nas za Kon- 
radem po zawrotnej drabinie aż do 
miejsca, gdzie już tylko jest przepaść. 
Konrad i Bóg i to Bóg, który milczy, 
ale przez to swoje milczenie jest źró- 
dłem akcji. 

Musiał wyjść Konrad ze swego cia- 
ła, aby wzbić się w przestwory kosmo- 
su, wielką scenę, gdzie spogląda się 
w twarz Boga. W Śnie odbywa się ta 
akcja, w specjalnym transie, którą dra- 
maturg Mickiewicz przygotował i pod- 
malował wyraźnie. Postawienie w ten 
sposób sprawy, pozwala istotnie z im- 
prowizacji czynić brylant, przed któ- 
rym już nietylko wydobywać trzeba 
okrzyki zachwytu, ale przed którym 
nasycać się możemy światłem, ogląda- 
jąc jak to światło załamuje się, trafia 

na coraz inaczej rżnięte Ściany i jak 
przez kolory znowu tęskni do jedności. 

Górski w swej egzegezie podobnie 
jak aktor z Bożej Łaski, mając przed 
sobą utwór, schodzi w ten utwór, mo- 
że tylko z tą różnicą, że aktor nie wy- 
pada z roli raz dotknąwszy nitki, któ- 
ira prowadzi tajemnie od początku do 
końca, zaś prelegent nasz i badacz 
literatury, raz wraz wypadał, aby to, 
co przeżył, przez mózg, "czy intelekt 
jakby siecią zgarnąć i wydobyć na 
wierzch pod słońce. 

Dokąd Mickiewicz zmierzał i co 
chciał pisząc tę swoją / improwizację, 
stało się niezmiernie jasne, wyraziste, 
proste, konkretne. Mieliśmy wszyscy tę 
świadomość, że improwizacja jest od- 
razu zgóry założona, jako pycha i upa- 
dek, jako strącenie w przepaść. Wieszcz 
nasz kompozycję tę mając w ręku, już 
potem tylko ramę budował, aby ją po- 
mieścić, to jest właśnie Dziady trzecie, 
które przygotowują ten sen czy trans 
dla więźnia i potem po katastrofie cu- 
dotwórcze ocalenie nad przepaścią, 
wypadła doskonała uwaga o różnicy 
między przeżyciem in statu nascendi 
konfliktu z Bogiem, które miało miej- 
sce realnie w jego życiu, wtedy, kiedy: 
pisał Walenroda, a przeżyciem odn0- 
wionem, już artystycznie ujętem, na 
drugorzędnem łożysku, które odbyło 
się w Dreźnie, w czasach konfliktów o 
inne już .rzeczy, nie bogoburcze, jak 
wtedy przed laty, przed religijnem skla 
rowaniem się, 

W dyskusji, która właściwie była 
tylko wzmocnieniem głosu, wypadło 
uzupełnić odkrycie Górskiego. Bo w 
improwizacji zaiste nie jest tylko Kon- 
sad i Bóg, doskonale przez swoje mil- 
czefiie ujęty jako zródło akcji. Jest i 
gromada Archaniołów, którzy prze- 
szkodzić chcą bluźnierstwu, jest i gro- 
mada czarna, pragnąca Konrada prę- 
dzei zepchnąć. Wreszcie, to chcielibyś- 
my dodać: jest i ta matka, czujna, strze 
głąca swoje dziecię jak na początku. 
Czyż nie jej zasługą była wiara synow- 
ska, nagle jak ogień poprzez dym zja- 
wiona w czarnej wodzie pychy, prącej 
wprzód na krawędź przepaści. Róża, 
anioł sadów, bo taką była matka — ze 
swą czujnością i czułością, wiekuistym 
istnieniu przy synie obecna zwłaszcza 
skoro ten syn teraz w transie podniósł 
się w przestrzenie, aby spaść, lub zjaś- 
nić. Ewokowane przed trybunałem bę- 
dzie za chwilę imię Rodzicielki, z któ- 
rem związane będzie Miłosierdzie Chry 
stvsa. Bo przecież sąd czy trybunał zło- 
żony z Chrystusa, rozstrzygającego, 
oraz archanioła Michała po prawej a 
Gabryela po lewej czyż przez tę ewo- 
kację cudotwórczą nie zatrzyma nagle 
grzesznika lecącego w przepaść? Na 
szali sądu jest ten wyraz „szanował, 
który swoje robi odmykając drzwi, nad 
potępionym czyniąc znak,aby się zatrzy 
mał. Biała gałka, rzucona jest tu jak w 
Orestei nie przez Paladę, ale przez Ga- 
bryela, skoro ma być Konrad wyrwany 
z piekieł, jak królewicz strzelających 

w niebo Miken. Tyle razy w wykładach, 
wiiązałem Dziady genetycznie ze śmier- 
cią matki, rozumiejąc, że wstrząśnienie 
kosmiczne, spowodowane zerwaniem 
nici niewidzialnej a przecież istniejącej 
między nim a matką, spowodowało ca- 
łą twórczość cmentarną, krążącą okoła 
zagrobowego życia w dniach  listopa-= 
dowych kowieńskich, że nie może być 
nie istotną rzeczą wprowadzenie tej 

matki, w chwili, kiedy znowu po raz 
drugi (tam była Maryla, teraz jest of- 
czyzna) dusza jego stanęła na krawę- 
dzi czegoś, z czego można spaść albo 
unieść się w górę. 

Kapitalną prawdą jest odkrycie Gór 
skiego, że improwizacja w swoim po- 
czątku nia tę muzykę, któną słyszy Kon- 
rad, a którą my nie słyszymy. O niej 
jest mowa tylko i żadne ucho na świe- 
cie,chyba Mickiewicza, zdolneby było ją 
powtórzyć, natchniony tot w poszumie 
najwyższych skrzydeł w kosmos. Uwa- 
ga arcytrafna, że jest to klucz otwiera- 
jący imanentne tajemnice owego teraz 
nagle przeciwstawienia 'się ieśli cho- 
dzi o serce Bogu. Byliśmy razem kie- 
dyś z Górskim w Zaosiu i wśród mgieł 
Kołdyczewskiego regionu, gdzieśmy 
czuli, jak bardzo ajschylowe założenie 

jest natury dokoła tej kolebki wieszcza. 
Wraca Ajschyłos raz wraz, i pokrewne 
ajschylowemu tworzenie Mickiewicza. 
Z Prometei zostały fragmenty. Czło- 
wiek mocny, który stał się Świadkiem 
męki Prometeusza, widząc dobroczyń- 
cę, który dał mu ogień, teraz przybi- 

tego do tej skały, nie mógł nie urodzić 
dziękczynnie serca i pójść z tem sercem 
przed oblicze Zeusa. Mickiewicz uzu- 
pełnia, pogłębia, kontynuując mit Aj- 
schyla i jest to intuicja jedna z najpłod 
niejszych, z którą Górski przyjechał 
do Wilna z nami się podzielić, to po- 
krewieństwo, ta filiacya z prometeiz- 
mem ortodoksyjnym, 

Kapitalną prawdą są ogniwa w sa- 
mej improwizacji, które Górski nauczył 
się artykułować. Po przez upojenie 
twórcze i muzykę czynioną i słyszaną, 
idzie linja wzwyż da skurczu rąk, prag- 
nących z Boga zedrzeć maskę, ów bluź- 
nierczy odruch naprawdę  prometejski 
w walce człowieka z ojcem tego czło- 
wieka, który wydaje się być tylko 
okropnym ojczymem. Prelegent nasz 
demonstrował nietylko  djalektycznie 
esy i floresy w rzece wezbranej pychy. 
Fakt faktem, że Górski dotykając tej 
sceny, był aktorem, pozostanie w na- 
szych oczach. Miał głos Konradowy, 
drapieżne rysy, chwilami i ogień w 
oku do skoku gotowy. W prawdzie być 
trzeba, gdy wydobywa się  prze- 
żywanie najpierw, a z niego, jak ze 
stworzonego świata, nie literaturę, ale 
konkretność samego Bytu. Górski na- 
leży do Europy, do katolickiej elity i 
jak Mickiewicz może wypełniać się 
konradowym ogniem, który nie ma nic 
wspólnego z globowią namiętnością, er- 
satzem niskich sfer! Czasy są już inne, 
jakże dalekie od tych, kiedy po wojnie 
w Warszawie na jednej z prelekcyj Bo- 

3 

  

  

    
 



  

KO 
Fm

 
gł

 
JE 

    

SŁOW 

SZPIEG ZAWISŁ NA SZUBIENIC 
Sąd Doraźny.—Odrzucenie prośby o ułaskawienie.—Niespodziewana 
zwłoka w wykonaniu wyroku. Kat Maciejewski spóźnił się o 6 godzin. 

WILNO. W dnlu 15 b. m. w Głębo- 
klem Sąd Doraźny pod przewodnictwem 
prezesa S. O. Kaduszklewicza rozpatry- 
wał sprawę mieszkańców Głębokiego 
Michała Dmitrjewa I. 251 Leonarda Siem- 
czonka I. 18 oskarżonych © uprawianie 
szpiegostwa na rzecz Rosji sowieckiej. 

Aferę ujawniono w połowie ub. mie- 
siąca dziękt ujęciu na granicy jednego 
z oskarżonych usiłującego przedostać 
się do Sowietów mając przy sobie ma- 
terjał szpiegowski. 

Po klikugodzinnej rozprawie, która 
toczyła się przy drzwiach zamkniętych 
Sąd Doraźny egłosił wyrok skazujący 
oku szpiegów na karę śmierci przez 
powieszenie 

Obrońcy skazanych adw. Frucht I 
adw. Andrejew zwrócili się do P. Prezy- 
denta z prośbą © skorzystanie z prawa 
łaski i darowanie życia skażańcom. 

* Wczoraj rano oczekiwana  odpo- 
wiedżź nadeszła i wówczas okazało się, 
że został ułaskawiony Įedynie malo- 
letni Szemczonek, któremu karę śmier- 

‚ &! Р. Prezydent zamienił na 10 |. c. w. 

Co zaś się tyczy Dmitrjewa prośba 
jego została odrzucona. 

Wobec tego wyrok Sądu Doraźne- 
go stał się prawomocny I o godzinie 1 
P. p. skazańca milano stracić. 

Wszystkie przygotowania były już 
poczynione, gdy niespodziewanie egze- 
kucję musiano odroczyć. 

Zwłoka spowodowana została nie- 
przybyciem na oznaczoną godzinę kata 
Maciejewskiego, który z przyczyn od 
niego niezależnych mógł zdążyć do Głę- 
bokiego załedwie na godzinę 6 wiecz. 

Okoliczność ta skłoniła obrońcę 
Dmiirjewa do ponownego zwrócenia 

PROGRAM 
1 ZJAZDU DELEGATÓW ODDZIAŁÓW 
ZRZESZENIA MŁODZIEŻY RZEMIEŚLNI- 
CZEJ WOJEWÓDZTWA WILEŃSKIEGO 

W WILNIE, 

w dniu 18-go października 1931 r. 

CZĘŚĆ I. 
Godz. 9—10. Nabożeństwo w kościele 

„Bonifratrow“, celebrowane przez J. E. ks. 
Biskupa Bandurskiego. 

Godz. 10 m. 15. Uroczyste otwarcie inau- 
guracyjnego posiedzenia Zjazdu, a) wybór 
przejwodniczącego, b) powałanie prezydjum. 

Godz. 10 m. 40. Przemówienie powitalne. 
Godz. 11 m. 25. Wygłoszenia referatów: 

1) pt. „Dlaczego stworzyliśmy własną orga- 
nizację; 2) pt. „Co zdołaliśmy dokonać za 
czas swego istnienia". 

Godz. 11 «mn. 45. Wbicie gwoździa pamiąt 
kowego Il Zjazdu do drzewca sztandarowe- 
go. 

Godz. 11 m. 55. Rozdanie nagród zwycięz 
com w zawodach sportowych. 

Godz. 12 m. 05. Powołanie Komisji Wnio- 
skodawczej. 

Godz. 12 m. 15. Wysłanie depesz. : 
Godz. 12 m. 25. Przerwa obiadowa. 

CZĘŚĆ II. 
Godz. 15. Wybór przewodniczącego i pre 

zydjum. Odczytanie protokułu Z I| zjazdu. 
Sprawozdanie z prac Oddziałów ZMR. Spra- 
«wozdanie ż działalności Zarządu Centralnego 
ZMR. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Z. 
M. R. Uchwalenie planu pracy na rok przy- 
szły. Zatwierdzenie budżetu. Przyjęcie popra 
wek do statutu i regulaminów Z. M. R. 
Udzielenie absolutorjum ustępującemu zarzą 
dowi central. ZMR woj. wileńskiego. Wybór 
władz Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej 
woj. wileńskiego, Zamknięcie Zjazdu. 

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) 

  

Trleu ry A MROTT%a 
Wialnie WICHTERLEGO 

„DREVERA i „UNIA“ 
Źmijki krajowe i zagraniczne. 

Grzecohtki (treszczotki) i trieury do 
siemienia Inianego 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a.       

się do P. Prezydenta i ministerstwa 
sprawiedilwości o darowaniu życia, a to 
ze względu na to, że przewidziany u- 
stawą 24 godzinny termin wykonania 
wyroku nie został dotrzymany. 

W chwili przybycia kata, na pod- 
wórku aresztu policyjnego, gdzie stała 
szublenica, zgromadzili się przedstawi- 
ciele władz i asysta policyjna. 

Skazańca wyprowadzono pud silną 
eskortą policyjną | po ogłoszeniu sen- 

tencji wyroku oddano w ręce kata Ma- 
clejawsklego. 

Na krótko przed godz. 7 wiecz. egze- 
kucję wykonano, bowiem oczekiwana 
odpowiedź na drugą depeszę obrońcy 
Dmitrjewa nie nadeszła. 

Należy zaznaczyć, że jest to pierw- 
szy wyrok .śmierci Gd czasu wprowa- 
dzenia Sądów Doražnych na terenie 
wojew. wiłeńskiego. 

—==— — 

Parobek morduje swego pracodawcę 
MORDERCY UDAŁO SIĘ ZBIEC. 

Ostatnio nad brzegiem rzeki Spuszanki, 
koło osady Andruszowce, pow. szczuczyń- 
skiego, zostały znalezione przez policję za- 
kopane zwłoki Antoniego Chilmończyka, wła 
ściciela tej osady. Jak wynika z ustalonych 
dochodzeniem okoliczności, Chilmończyk z0- 
stał zamordowany uderzeniem siekiery przez 

swego parobka Stanisława Nowika, pocho- 
dzącego ze wsi Skragi, pow. szczuczyńskie- 
go, w dniu 11 bm. Nowik, zabrawszy go- 
tówkę, biżuterję oraz dokumenty i papiery 
wartościowe Chilnrończyka, zbiegł w niewia 
domym kierunku. Władze policyjne pow. 
Szczuczyńskiego wszczęły energiczne śledz- 
two. 

Rozłam w związkach P. P. $. 
W pozostającym pod wpływami 

P. P. S. miejskim związku pracowni- 
ków użyteczności publicznej nastąpił 

Uszkodzenie toru 

rozłam spowodowany tarciami na tle 
taktyki związku. 

Większość członków utworzyła 
własny związek, bardziej radykalny. 

pod Mołodecznem 
POCIĄG PRZESZEDŁ PO PRZESZKODZIE BEZ WYPADKU 
WILNO. Dozorca kolejowy Win- 

centy Jackiewicz lustrując linję 
kolejową Mołodeczno-Wiino zna- 
lazł na 35 kim. od Mołodeczna 
wbity między spojenia szyn hak 
żelazny. 

Pociąg, który w międzyczasie 
przeszedł po przeszkodzie spła- 
Szczył ją całkowicie swym cię- 
żarem I nie doznał żadnego u- 
szkodzenia. 

Policja szuka sprawców. 

  

RONIKA 

       SOBOTA 

Dziś 17 W. s. g. 5 m. 50 
dwigi 

JedniE Z,s. g. 4 m. 20 
Lukasza 

EE TEETŲ DS 

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

z dnia 16 października 1931 r. 
Ciśnienie średnie 772. 

Temperatura średnia --6. 

Temperatura najwyższa Ą-12, 

Temperatura najniższa —1. 

Opad w mm. — 

Wiatr: południowo-zachodni. 

Tendencja barometryczna: wzrost, spa- 

dek, wzrost, 

Uwagi: pogodnie. 

NABOŻEŃSTWA 
— W niedzielę 18 b. m. w kościele 5. 5. 

Wizytek odbędzie się uroczyste nabożeństwo 
ku czci św. Małgorzaty Marji. 

Prymarja o godz. 7, suma z kazamiem © 
godzinie 9, nieszpory-z kazaniem i konkluzja 
© godz. 5. 

Codzienne wystawienie Przenajśw. Sakra- 
mentu, 

URZĘDOWA 
— Wyjazd p. wojewody. — P. wojewo- 

da Beczkowicz wyjechał w dniu 16 bm. do 
Warszawy w pilnych sprawach służbowych. 
Z Warszawy udaje się p, wojewoda do Kry 
nicy, ażeby kontynuować przerwany urlop 
wypoczynkowy. P. Wojewoda zabawi w Kry 
nicy do końca bieżącego miesiąca. 

MIEJSKA 
— Słusznie. Magistrat zdecydował, żeby 

przy pracach nad budżetem, nie brano pod 
uwagę żadnych dochodów z ewentualnych 
imprez, jakie ewentualnie mogły być urzą- 

„I III S TOS TASTE 
rowego, wyraz Bóg, albo religijność 
Mickiewicza, działała na racjonalnych 
pozytywistów, jakby to było ukąszenie 
węża. W improwizacji jest Bóg i bunt, 
oczywiście, ten ostatni nie z powodu 
siebie a narodu. Musi być erygowany 
trybunał i z archaniołami wydarcie z 
przepaści grzesznika, który mie rozu- 
mie, a wskutek zatrucia i pychy może 
samobójstwo popełnić, po czem zosta- 
nie znak, plama na czole. 

W analizie swojej, czy egzegezie 
bystry i głęboki badacz Mickiewicza 
znalazł się w tem samem miejscu ka- 
tolickiem, w którem był Mickiewicz. 

Szał i lucyferyczne podżeganie, le- 
cenie w przepaść, jak wąż' reagowanie 
poprzez parskanie na milczenie, które 
jest mowłą dla wierzącego, wreszcie 
szczypta dymu w oczy przez blask, 
skierowanie się światła w stronę upite- 
go pychą, oto improwizacja, świat nie- 
tknięty jeszcze przez nasz intelekt pol- 
ski. Improwizacja jest szkołą, która do- 
pomóc musi do własnych wyraźnych i 
wyrazistych wzłotów. Z tego punktu 
prelekcja Górskiego była więcej, niż 
konstrukcja. Dowiodła tego sala zasłu- 
chana, biorąc żywy dech, pomnażający, 
podnoszący, klarujący. ` 

Górskiego egzegezi miało w sobie to, 
co budzić powinien prelegent  przede- 
wszystkiem, to jest współdźwięk wszy- 
stkich serc. Improwizacja Mickiewicza 
w uatchnieniu kosmicznem spłodzona, 
w_ transie, jest aktem nie jednego czło- 
wieka, ale po przez jednego człowieka 

całej zbiorowości. W tej muzyce, o 
której prelegent mówił tak trafnie, w 
tem chejrosyfonie uczuć i dynamiki wy- 
buchów konradowych, w _ przeżywa- 
niach i pauzach, które są też niczem 
innem jak mową bez słów, jest zbioro- 
wość u Mickiewicza, którą wiele razy 
sygnalizowano, Nie jest przeto omyłką, 
że ostateczny pełny ton egzegezy daje 
się — jak to przekonaliśmy się w Re- 
ducie — dobywać zbiorowo, kiedy zbio 
rowość poruszona jest jednem duchem. 
Ona łamie światło w pryzmacie wielu 
serc, skora światło jest bogate i żąda 
właśnie tych wielu serc. > 
W sali gmachu pobazyljańskiego 

nastąpiła elewacja zbiorowa i ta jedyna 
atmosfera, która dla siebie już jest 0- 
czyszczeniem. 

Daliśmy wszyscy przez oklaski wy- 
raz życzeniu, aby badacz i komentator 
Mickiewicza, dziś jeden z najpierw- 
szych, znalazł się pośród nas tu w Wil- 
nie, gdzie szeroko rozwarta jest brama w świat Mickiewicza. Tu działa kolu- 
mna ducha składniej. Byłoby to zapo- znać naturę najtajniejszą Wilna, gdy- 
byśmy przypuszczali, że może być ina- 
czej w tem mieście, które jest wysu- 
nięte na wschód, jako bastjon pod czer- 
woną ścianą. 

Mieczysław Limanowski. 

AE 

dzane latem 1932 r. w ogrodzie Bernardyń- 
skim. 

Na przyszłość przy wejściu do 
nie będą pobierane żadne opłaty. 

— Próbnych astaltów również nie 
będzie. Decyzja magistratu ułożenia ty 
tułem próby przesmyków  asialtowych 
w roku bież. z tem, że w zależności od 
tych prób roboty asfaltowe będą podję 
te na wiosnę, $potkała się ze sprzeci- 
wem zainteresowanych firm. 

Sprowadzenie do Wilna kosztow- 
nych i ciężkich maszyn naraziłoby fir- 
my ra znaczne wydatki, podczas gdy 
nadzieja otrzymania koncesji w takich 
warunkach jest więcej niż wątpliwa. 

Przedsiębiorstwa uważają to za zbyt 
duże ryzyka i żadne z nich nie rozpocz 
nie układania projektowanych  orob- 
nych jezdni. 

W ten sposób sprawa astaltowania 
jezdni utkneła na martwym punkcie i 
ciekawe jest, jak magistrat wybrnie z 
wytworzonej przez siebie sytuacji. 

— Wczorajsze detonacje, Wczoraj, w 

godzinach poopłudniowych słychać było w 

mieście detonacje, spowodowane  jakiemiś 

wybuchami. Jak się okazało, w godzinach 
tych odbywały się ćwiczenia wojskowe w 

rejonie koszar 1 Brygady, podczas których 

rzucono pewną ilość granatów, eksplozje 

których były daleko słyszane. 

-— Obiady dla biednych. Z dniem 
1 listopada liczba obiadów w  kuch- 
niach miejskich będzie zwiększona z 12 
do 20 tysięcy miesięcznie z jednoczes- 
nem zredukowaniem obiadów do jedne 
go dania. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Kontrola stanu bezrobotnych otrzymu- 

jacych zasiłki. W najbliższym czasie będzie 
przeprowadzona kontroła wśród  bezrobot- 
nych w celu stwierdzenia, czy pobierane 
przez nich zasiłki prawnie im się należą. 
Przedstawiciele „Funduszu Bezrobocia będą 
badali stan materjalny otrzysnujących pomoc 
w miejscu ich zamieszkania, w celu naoczne 
go przekonania się co do stanu materjalne- 
go każdego bezrobotnego. 

AKADEMICKA 
— Akademicy bezrobotnym. Bratnia Po 

moc Pol. Młodz. Akadem. U.S.B. zgłosiła u- 
dział w niesienia pomocy bezrobotnym. Ak- 
cja ta będzie miała na celu: 1) przeprowa- 
dzania wywiadów o stanie materjalnym po- 
szczególnych bezrobotnych i 2) udział w 
kwestach ulicznych, 

— lnauguracja pracy w kole prawników. 
w poniedziałek, dnia 19 bm., o arióna 19, w Sali Śniadeckich U.S.B. odbędzie się uro 
w A pracy, 

złożą się: przemówienie kol. pre: į Dembińskiego na temat: de kd Prawników, 2) p. Dziekana prof. dr St. Ehrenkreutza „Warunki i charakter studjów prawniczych”, 3) prezesa magistra Wiszniew 
skiego: „Przyczyny załamania się finansów 
światowych. Po przemówieniach nastąpi ur0- czyste naadąie znaczków członkom Koła. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
.— Z Koła Polonistów St, USB. W nie- dzieję, dnia 18 października b. r. o godz. 11 

odbędzie się w lokalu Seminarjum Poloni 
stycznego pierwsze ogólne zebranie naukowe 
Koła Polonistów z porządkiem  następują- 
cym: 

1) odczyt prof. Cywińskiego p. t. „Sta- 
nowisko nauczyciela w szkole i w žyciu“; 
2) Dyskusja; 3) program działalności Koła 
na rok 1931 — 32; 4) dyskusja nad progra- 
mem; 5) sprawozdanie Rady Nadzorczej o 
rewizji kolportażu $.Т.О. 

Goście mile widziani. 
= Odczyt J. Parandowskiego „Pisarz i 
o praca „będzie wykwintną ucztą ducho- 

wą dla miłośników literatury, Autor Erosa na 
Olimpie", „Aspazji“, „Dwóch wiosen“ i „Krėo 
la žycia“ Z „właściwą sobie fantazją odsłoni 
nam tajemnice sztuki pisarskiej, zgtebiajac 
zagadnienia tematu, stylu, warsztatu literac 

kiego i wałki o formę. Odczyt urządza Zwią 
zek Literatów w swojej siedzibie (Ostrobram 
ska 9), w poniedziałek 19 b. m. o godz. 8.30. 

ogrodu 

na program któreji Wędliniarzy Chrześcijan w Wilnie na Nad- 

о 

Jak bedzie prowadzo- 
ny spis ludności 

Komisarze spisowi, zaopatrzeni w odpo 
wiednie legitymacje będą obchodzili w dniu 
9 grudnia, tj, w dniu spisu już od godziny. 
8-ej rano cały powierzony im do spisania 
okrąg, dom po domu, mieszkanie po mie- 
szkaniu. 

Wszelkie wiadomości, tyczące mieszkań- 
ców, będą zatem z regużiy spisywane na te- 
renie ich mieszkań, nie zaś uzyskiwane dro 
gą pośrednią, przez zwracanie się do za- 
rządców sub właścicieli domów. Do tego 
środka wolno się odwoływać jedynie w wy- 
padku, gdy komiisarz po kilkakrotnej bytno- 
ści nikogo nie zastanie w domu. 

Również nie wolno komisarzowi zwoły- 
wać głów gospodarstw domowych w jakieś 
jedno miejsce (np. do urzędu gminnego w 
rejonach wiejskich) i tam wypełniać formu 
larze. W ten sposób spis jest oparty na tej 
słusznej zasadzie, że każdy winien zeznawać 
sam o sobie, 

SPORT 
NA PROGU SEZONU ZIMOWEGO 
Zima zbliża się szybko, Sezon !etni, a ra 

czej jesienny, zakończymy już za kiłka dni. 
Lekkoatletów wystrasza z boisk ostry wiatr, 
piłkarze zakończyli rozgrywki o mistrzostwa 
a imprezy dochodowe, spotkania towarzy- 
skie z obcemi drużynami nie mają szans po 
wodzenia. Komuby sie chciało sterczeć na 
trybunie i marznąć! 

Kolarze i motocykliści w niedzielę wyja 
dą na szosę na pożegnanie sezonu. Teni- 
śiści też chowają rakiety, a wioślarze łodzie. 

Zostali bokserzy i wszelkiego rodzaju zi 
mowcy: narciarze, hokeiści, łyżwiarze. 

Lada dzień rozpoczną treningi w terenie, 
zaprawiając się obecnię w salach gimnasty- 
cznych. 

Łyżwiarze utartym zwyczajem będą mieli 
„szklaną taflę" w parku Żeligowskiego. 

Sezon swój rozpoczną (oficjalnie) dopie 
ro 27 grudnia zawodami w jeździe figuro— 
wej o mistrzostwo Polski. Pozatem niewąt 
pliwie Kiub miejscowy zorganizuje szereg 
imprez o charakterze międzymiastowym. 

Narciarze pozazdrościli Zakopanemu Kro- 
kwi i przerabiają skocznię. Roboty prowa- 
dzone już od szeregu tygodni mają umożli 
wić skoki około 35 m, 

Jak wynika z kalendarzyka zawodów 
narciarskich, opracowanego na Ogółnopol- 
skiej Konferencji Porozumiewawczej, sezon 
wileński rozpoczniemy konkursem skoków 
27 grudnia. Będą to zawody nieoficjalne, 
gdyż oficjalne otwarcie sezonu wyznaczone 
zostało na dzień 3 stycznia — 32 roku. 
Dziesiątego tegoż miesiąca znów konkurs 
skoków, a 24-go dzień sztafet o nagrody 
przechodnie AZS, 

W ostatnim dniu miesiąca czołowi i nie 
czołowi zawodnicy wileńscy udają się z wi 
zytą do swych młodszych kołegów w Świę 
cianach — na zawody propagandowe. 

7 lutego zawody 0 mistrzostwo szkół 
średnich, a 12 — okręgowe mistrzostwa z 
udziałem jedynie zawodników miejscowych, 
natomiast 21-go wielkie międzymiastowe za 
wody narciarskie. 

Szóstego marca bieg sztafetowy 5X10 
i na tem zapewne koniec. 

Prócz wspomnianych zawodów projekto 
wany jest szereg imprez. 

Do najbardziej frapujących zawodów pro 
įektowanych na zimę, należą wyścigi nar- 
ciarzy za motocyklatni. 

Mimowoli nasuwa się tu myśl, że prze- 
ciež Wiłno mogłoby mieć b. ciekawe zawo 
dy motocyklowe, motocyklowo-narciarskie i 
ski — skjoeting. 

Plac wyścigowy jest, właściciel jego p. 
Alexandrowicz niewątpliwie zezwoliłby na 
zorganizowanie zawodów. 

Jestem pewien, że klub motocyklistów w 
porczumieniu z narciarzami mógłby zorgani 
zować wielkie, ciekawe zawody,( na wzór 
urządzanych iw Zakopanem, które ma tor o 
wiele gorszy), a koszta oczyszczenia toru ze 
śniegu napewno dałoby się pokryć wpływa 
mi kasowemi. 

Bodaj jeszcze większem powodzeniem 
cieszytyby się zawody konno-narciarskie. 

Trzeba tylko zaryzykować i zrobić począ 
tek. 

Klub motocyklowy przejawił ostatnio ty- 
le energji i tak dobrze przeprowadzi: orga 
nizację raidów, że i z tem zadaniem (wpraw 
dzie trudniejszem) da sobie rady. Aby tyl 
ko chciał wziąć się do roboty. (t). 

wiecz, Ze względu na bardzo ograniczoną 
ilość miejsc, poleca się nabywać bilety zaw- 
czasu w biurze „Orbis” (Mickiewicza 11). 

— w dnia 17 b. m. o godz, 20 w 
Seminarjum Archeologji Klasycznej (ul. Zam 
kowa 11) odbędzie się posiedzenie Sekcji Hi 
storji Sztuki w Wydziale I Towarzystwa Przy 
saw Nauk z następującym porządkiem 
obrad: 

1) dr. Rajmund Gostkowski: Ikonografja 
kapłańska cz. I a) w sztuce minojskiej (z apa 
ratem projekcyjnym); 2) dr. Marjan More- 
lowski: Wydanie I tomu prac Sekcji Historji 
Sztuki; 3) wolne wnioski, Goście mile wi- 
(dziani. 

„— W domu Sodalicyį Marjanskich (ul. 
Królewska 9) odbedzie się w sobotę dnia 17 
października o godz. 7 wiecz. odczyt hr. Ma- 

rj Zamoyskiej, р. & : „О myśli i dziele jene- 
ratowej hr. Zamoyskiej, założycielki Zakła- 
dów Kórnickich". Wstęp dla członkiń i za- 
proszonych gości, Zaproszenia można otrzy- 
mać u członków Soda!icyj Marjańskich. 
— Cech Rzeźników i Wędłiniarzy na rzecz 

bezrobotnych. Członkowie Cechu Rzeźników 

  

  

zwyczajnem Walnem Zebraniu w dniu 14 
bm., biorąc pod uwagę ciężki stan materjal- 
ny bezrobotnych, szczególnie w okresie zi- 
my i wczesnej wiosny, i pragnąc przyjść 2 
pomocą takowym —- na wniosek zarządu Ce 
chu jednogłośnie postanowili dobrowolnie o- 
podatkować się na przeciag 6-ciu miesięcy, 
tj. do dnia 1 maja 1932 roku na rzecz bezro- 
botnych z tem, iż od każdej bitej sztuki by- 
dła i wieprzy na Rzeźni Miejskiej będzie po 
bierane po 20 groszy i 6d każdej sztuki cie- 
ląt i baranów po 10 groszy. 
„Pragnąc jak najsilniej przyczynić się do 

ulżenia ciężkiej doti bezrobotnych w kraju— 
postanowiono ponadto, iż: większe przedsię- 
biorstwa będą składały tygodniowo datki 
w naturze, do czego narazie żgłośili się: pp. 
M. Żytkiewicz, L. Knapik, Fr. Bartoszewicz, 
). Uziałłoo W. Czerek, K. Bartoszewicz, A. 
Uziałło i W. Mickiewicz. 

Do wyłonionego na tem Zebraniu Koimi- 
tetu Pomocy Bezrobotnym powołano człon 
ków zarządu w osobach: pp. M. Żytkiewicza, 
L. Knapika i Fr. Bartoszewicza. 

RÓŻNE 
„ — W związku z pobytem Hr. Ma- 

rji Zamoyskiej, fundatorki i patronki 
zakładów wychowawczych w Zamku 
Kórnickim i w Kuźnicach ( Zakopane), 
wszystkie obecne kuźniczanki w Wil- 
nie są najuprzejmiej proszone przez pa 

  

PODPUŁKOWNIK K. S. 
długoletni członek i prezes Komisji rewizyjnej 
sOficerskiego Klubu Łowieckiego garnizonu Wilno 

zmarł dnia 16 października 1931 r. 

O czem zawiadamia 

Oficerski 

  

SŁAWOMIR 
i Kapitan 

zmarł w Wilnie w dniu 16 października, 

o czem zawiadamia pogrążona w głębokim żalu 

  

Antoni raj 

Kiub Łowiecki Garnizonu Wiine 

   

  

z    

KUNCEWICZ 
Referendarz Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Rez. W. P. 

Żona z Córką i Rodzina 

  

Na rubieży Rzeczypospolitej 
Z WYCIECZKI NA, POG RANICZE SOWIECKIE 

Niedawno zadano mi następujące pyta- 
nie: 

— Czy chce pan zobaczyć naszą granicę 
państwową z Sowietami? 

Bez chwili namysłu odpowiedziałem twier 
dząco. — Granica z Sowietami stanowi nie 
lada pokusę dla indywiduum, które ma coś 
wspólnego z prasą. Takie indywiduum go- 
towe : do piekła zaleźżć, byle uszczknąć coś 
niepowszedniego, A od Sowietów zawsze 
wieje czemś niezwykłem. 

Choćby takie rażące sprzeczności między 
oświadczeniami oficjalnych czynników so- 
wieckich oraz ich propagandą a wynurzenia 
mi tysięcy zbiegów. z Rosji sowieckiej —— 
dają wiele do myślenia. Jedni prawią bajki 
z tysiąca i jednej nocy o dobrobycie i roz- 
koszach „czerwonego raju“ — a ci drudzy, 
zsiniałemi i bezzębnemi usty  oszpeconemni 
przez straszliwą cyngę na zesłaniu w dale- 
kiej północy lub w oparzeliskach Karelji — 
szeplenią ponure powieści z kraju ponurej 

anegdoty, gdzie wszystko jest nietylko czer 
wore, ale krwawe, od terroru GPU, krwa- 
we od wyciśniętych prześladowaniem iez, od 
okropnej nędzy, bęz nadziei w lepsze jutro... 

* * * 

Posuwiališmy się wczesnym rankiem dro 
ga opodal krętej wstęgi Niemna ku grani- 
cy. W pewnem miejscu dostrzegliśmy grup 
kę pastuchów, pasących bydło na przybrzeż 
nych łąkach, którzy brodzili po mieliźnie, 
wynosząc z wody naręczami ryby. 

— To sowieccy pogranicznicy widać za 
bawiają się połowem ryb — poinformował 
mnie kopista, towarzyszący w podróży. 

Okazuje się, że pogranicznicy sowieccy 
bardzo często urządzają sobie podobne roz- 
rywki „kulturalne* i sportowe zarazem. Po- 
prostu rzucają w wiodę kilka granatów i 
później wyławiają pogłuszone ryby, które 
płyną nieraz po kilka kilometrów z biegiem 
wody, zanim nie wyłowią ich pastusi. 

Po kilku godzinach brnęliśny wzdłuż gra 
„nicy, odgrodzonej kolczastemi drutami. Po 
stronie sowieckiej słychać było niedaleko 
w lesie nawoływania i okrzyki, oraz szczeka 
nie psów, Może jakieś polowanie — zagad- 
nąłem towarzyszącego mi kopistę, który 
miast odpowiedzi uŚmiechnął się dziiwnie. 
Na chwilę zatrzymaliśmy się w miejscu, skąd 
lepiej było słychać okrzyki. Naraz huknąi 
strzał, jeden, drugi, trzeci. Z lasu wypadła 
grupka 'udzi, zmierzających ku nam. Jedno- 
cześnie kule poczęły Świstać nam koło uszu. 
Co do djabła, czyżby do nas strzelali — prze 
mknęło mi się przez myśl. Zanim jeszcze po 
słuchałem kopisty, który kazał mi po wojsko 
wemu  „padnąć, ujrzałem, jak za grupką, 
która pierwsza wybiegła, poczęła pędzić dru 
ga, uzbrojona w karabiny. Słychać byto je“ 
szcze jakieś szamotania się ludzi, okrzyki i 
przekleństwa. Kiedy powstaliśmy, ludzie i żoł 
nierze, którzy ścigali ich, niknęli już w łesie. 
Dowiedziałem się dopiero od kopisty, że to 
była zwykła obława pograniczników! sowie- 
ckich na ludzi, którzy setkami przyciągaja 
do granicy, chcąc się przedostać do Polski. 

— Jakże dziwnie nie harmonizowało to 
z zachwalaniem „raju bolszewickiego''1 
Czyż ucieka kto z miejsca, gdzie mu jest 
dobrze? 

Już bez jakichkołwiek przygód dotarli- 
śmy do odwodu kompanijnego. Dzień ze- 
szedł mi na pogawędce z kopistami, na łaże 
niu po lesie, Myśłałem, że na tych obserwa 
cjach skończy się moja wycieczka. 

Ale gdy nadeszła noc, mimo wesołych 
żartów kopistów : ich niefrasobliwości, by- 
łem pod wrażeniem, że znajduję się na iron 
cie wojennym. Poza bliskiemi zasiekami dru 
tówi kolczastych słychać było odmienne, na- 
prężone i niespokojne przejawy życia. To 
huknąt od czasu do czasu z tamtej strony 
strzał w ciszy nocnej, to znów łuny kilku 
pożarów oblały niebo. 

Około północy zbudziły mnie strzały + ha 
łasy, oczywiście pochodzące ze strony sowie 
ckiej. Później obserwowałem, jak patrole po 
graniczników sowieckich, świecąc elektrycz 
nemi latarenkami ‚ badały granicę, Widocz- 
nie znów ktoś usiłował zbiec z Rosji sowie- 
ckiej. 

Rano zastałem w kancełarji jednego ze 
zbiegów, któremu się tej nocy udało prze- 
ślizgnąć przez granicę. Liczył około trzydzie 
stu lat, Pochodził z bliskiej Słucczyzny. Po 
zostawił po drugiej stronie żonę i dwoje dzie- 
ci na opiece Opatrzności. Posiadaną gospa- 
darkę, złożoną z 5 dziesięcin ziemi — wła- 
dze zlicytowały mu za zaległe podatki, O- 
czywiście ziemię „nabył* -kolektyw.... 

Ciekawe było wyjaśnienie zbiega co do 
pożarów w Rosji sowieckiej. Pożary, jak 
wynika ze słów zbiega — są zjawiskiem co 
dziennem, powszedniem. Palą kolektywišci 
zabudowania..... kolektywów, a cierpią za 

to nieliczni indywiduahści, których o podpa 
lania się oskarża, by pod tym pozorem wy- 
zuć ich z resztek mienia, : 

Kolektywiści zaś dlatego pałą, by w ten 
sposób odwlec moment skoszarowania ich, 
a tem samem i pozbawienia wsezlkiej swobo 
dy i wszełkiej własności. Dotychczas więk- 
szość kolektywów posiada tylko współne ma 
gazyny na zboże i narzędzia rolnicze, Inwien 
tarz, jak konie, krowy, Świnie i tp. z braku 
odpowiednich pomieszczeń pozostaje u po- 
szczególnych kolektywistów. Oczywiście, że 
gdy kolektywista nie ma co zjeść, ,,zacho- 
rowywa* mu krowa lub świnia, którą się 
następnie z rodziną odżywia. Inaczej kolek- 
tywista żyć nie może, 

W kolektywie, urządzonym należyzic— 
kolektywišci cierpią niestychany niedostatek. 
Przedewszystkiem skrupulatnie obliczone są 
wszelkie możliwości dochodowe, od których 
odpowiednia część w płonach i dostawach 
należy oddać władzom. Następnie należy u- 
regulować wszelkie zobowiązania względent 
kooperatyw i innych dostawców potrzebnych 
produktów lub narzędzi. Co pozostaje — 
idzie na rzecz kożektywistów, ale i tu jest 
pewne... ale. Istnieje przecież zarząd kolek- 
tywu, który sobie rzepkę skrobie, a że za- 
rządy są iwieloosobówe i bardzo liczne — 
więc dla kolektywistów pozostaje, ałbo bar- 
dzo mało, albo i nic i kolektyw żyje niedo- 
borem, a ludzie poprostu głodują, przeno- 
sząc się od kolektywu do kolektywu. 

Nadużycia w kołektywach — są na po 
rządku dziennym. Jedni kradną i hulają, in- 
ni, którzy nie potrafią lub nie mogą ukraść 
— wymigują się od pracy, bonakogoż w sa 
mej rzeczy będą pracować! Jedni pałą kolek 
tywy, aby w ten sposób zatrzeć ;wszelkie 

— ślady swoich nadużyć, inni zaś palą — aby. 
uniknąć kompletnego skołektywizowania, 

A ci, którzy nie dają się wciągnąć w 
wir anarchji — stają się tej anarchii ofiara- 
mi. Zapełniają więzienia, wędrują na 
zesłania do niezbadanych tajg lub  trzę- 
sawisk Karelji, aby stać się łupem  nieli- 
tościwej cyngi. 

nią Janinę Falewicz na zebranie w nie 
dzielę 18 b. m., na godzinę 3-4 do jej 
mieszkania, ul. Jagiellońska 9, m. 13. 

— Katastrofa prometeizmu w III części 

„Dziadów*”. Pod takim tytułem niezmiernie 

ciekawy, gtęboko przemyślany i świetnie zbu 

dowany referat wygłosił dr. Konrad Górski 
na ostatniej „„Środzie” literackiej. 

O referacie tym dowiedzą się nasi Czy- 

telnicy z dzisiejszego artykułu prof. M. Li- 
manowskiego, obecnie zaznaczyć tylko wy- 

padnie, iż temat i osoba prelegenta sprawiły, 
że publiczności było sporo. Obecnością swą 
posiedzenie w Zw. Literatówi zaszczycił p. 
wojewoda Z. Beczkowicz. > 

POCZTOWA 
— Nowa taryfa pocztowa, Z dniem 15 

bm. obowiązuje nowa taryfa pocztowa, tele- 
graficzna i telec[niczna, zawierająca stawki, 
które na rzecz bezrobotnych dodawane bę- 
dą do tej taryfy w okresie od 15 październi- 
ka rb. do 14 kwietnia 1932 roku. 

Nowa taryfa w stosunku do poprzednio 
obowiązującej wprowadza trzy zmiany w. о- 
płatach pocztowych, a mianowicie: opłata 
za list zamiejscowy, zwykły, w kraju wyno- 
sić będzie 30 gr.; zagraniczny 60 groszy; 0- 
płata za kartę pocztową, zwykłą, w kraju 
wynosić będzie 20 gr., zagraniczną — 35 
groszy; opłatę za polecenie podwyższono do 
60 groszy, a zatem list połecony w kraju, 
według taryfy nowej kosztować będzie 90 
groszy, karta pocztowa polecona — 80 gr. 

Rozporządzenie przewiduje ponadto wpro 
wadzenie w okresie od 15 października rb. 
do 14 kwietnia 1932 r. specjalnych opłat do- 
datkowych do porta pocztowego, które prze 
znaczone będą na rzecz bezrobotnych, 

Opłata dodatkowa za. listy zamiejscowe, 
tak prywatne, jak i urzędowe, bez wzglę- 
du na wagę, wyniesie 5 groszy, za kartki 

zamiejscowie pojedyńcze — 5 groszy; za kart 
ki z opłaconą odpowiedzią — 10 groszy; za 
druki prywatne i urzędowe, bez względu na 
wagę — 5 groszy; za paczki prywatne i u- 
rzędowe, bez względu na strefę: do wagi 5 
kg. 5 groszy, do wagi 10 kg. -— 10 groszy; 
do wagi 15 kg—15 groszy, oraz do wagi 20 
kg. — 20 groszy. Do polecenia przesyłek 
miejscowych / groszy. 

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

dnia 17 b. m. o godz.4 popołudniówka dla 
młodzieży szkolnej po cenach znacznie zniżo 
nych, na której daną będzie arcyucieszna ko- 
medja w 3 aktach w reżyserji St. Wysockiej 
„Szelmostwa Skapena“. * 

Wieczorem o godz. 20 „Szelmostwa Ska- 
репа“. 
_W niedzielę o godz. 4 po poł. po cenach 

zniżonych „Święty płomień!" głośna sztuka z 
niezrównaną St. Wysocką w roli matki, Re- | 

żyserja St. Wysockiej, Ś 
Wieczorem o godz. 20 „Szelmostwa Ska- 

pena” komedja w 3 aktach Moliera, W pró- 
bach ucieszna komedja w 3aktach wileńskie 
go autora „Aurelciu nie rób tego'. . 

— Teatr Miejski na Pohułance, Dziś w 
sobotę dnia 17 b. m. o godz. 20 wiecz. i w 
niedzielę dnial8 bm. bawić będzie arcywe- | 
sołą, pełną przekomicznych sytuacyj, wyWO- | 
łując huragany oklasków u rozbawionej pu- 
bliczności komedją w 3 aktach Marlowe'a 
„Złoty wiek rycerstwa”, z niezrównanym J. 
Qiecierskim na czele świetnie zgranego ze- | 

spolu, Reżyserja i wnętrzne H. Zelwerowi- 
czówny. 

— Popołudniówki, W sobotę dnia 17-g0 
b. m. o godzinię 4 po poł. po cenach zniżo- | 
nych głośna sztuka „Matrykuła 33" z M. | 
Wyrzykowskim i Ir. Brenoczy na czele. Reży | 
serja dyr. M. Szpakiewicza. 

W. niedzielę o godz. 4 po poł. specjalnie 
przeniesiona na Pohulankę 

(Dokończenie kroniki na str. 4-ej). 
„Ładna historja“ | 
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przemiła i wesoła komedja w 3 aktach Cail- 
laveta i Fleursa z p. Dunin-Rychtowską w ro 
ii kochanej babci. 

W próbach epokowe arcydzieio Żerom- 
skiego „Róża”, w którem w mocnych bar- 
wąch znałazły oddźwięk wypadki z jediego 
bodej najtragiczniejszych powstań polskich, 
jakiem była rewolucja 1905 r. — najtrag.cz- 
nieįszem, bo zginęli w niem osamotnieni, w 
ciemnościach bohaterzy na szubienicy i towa 
rzyszyła 'm wzgarda i tępa nienawiść więk- 
szości społeczeństwa polskiego. Reżyserja 
spoczywa w rękach dyr. M. Szpakiewicza. 
Wnętrze opracował W, Makojnik. 

— Wielkie dziejowe widowisko p. n. Pol 
ska w kajdanach i Cud nad Wisłą odbędzie 
Się na boisku 6 p.p. Leg. (Ajntokol) @та 17 
i 18-X r.b. o godz. 3 po poł. 

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

C0 GRAJA W KINACH? 
Kino Mielskie: Prokurator oskarža, 
Heljos — X 27 Szpieg 
Hollywood: Dwaj malcy 
Casino — Człowiek o dwóch obliczach. 
Stylowy: Parada miłości. 

Światowid — Skrzydlata flota 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zagadkowa kradzież w Urzę- 

dzie pocztowym Wilno 1. Przedwczo- 
raj w urzędzie pocztowym Wilno 1, 
przy ulicy, Wielkiej, skradziono z dzia 
łu paczkowego 530 złotych gotówką. 

Kradzieży dokonano w czasie, gdy 
było duża osób, tak że narazie nie 
można mieć jakichkolwiek podejrzeń, 

Władze policyjne powiadomione o 
zniknięciu pieniedzy przez zast. na- 
czelnika urzędu p. Pakultinisa prowa- 
dzą dochodzenie. 

— Żony złodziei pracują jako siu- 
żące. Ostatnio policja zlikwidowała 
bandę złodziei mieszkaniowych, która 
dokonała całego szeregu kradzieży, na 
danych im przez żony. в 

Banda urządzała się w ten sposób, 
że za pośrednictwem żon, które przyj- 
mowały obowiązki służących w  róż- 
nych domach, dowiadywała się o zwy 
czajach domowników, by w odpowied 
nim czasie kierując się otrzymanymi 
wskazówkami upatrzone mieszkanie 
obrabować. Do bandy należała Stan- 
kiewiczowa Józefa (Dynaburska 31), 
brat jej Stankiewicz Jan (Stefańska 
25), Józefa Janowicz (Stefańska 25) i 
Ewa Stankiewiczowa, żona Józefa. 

IPaserką skupującą przedmioty by- 
ła Katarzyna Stankiewiczowa (Štefan- 
ska 25), znana ze sprawy z budzikiem, 
w którym były ukryte brylanty i godły 
właściciela lombardu „Kresowja* Gor 
dona. 

M. in. dzięki wskazówkom, udzielo 
nym przez Ewę Stankiewiczową, okra 
dziono mieszkania: Maszy Lejbowicz 
(ul. Schadzka 4) i jednego z lokatorów 
domu nr. 41, przy ul. Filareckiej. 

— Sprawcy najścia na piwiarnię 
Sząchmundesa. Wczoraj policja ujęła 
winnych najścia na piwiarnię Szachmun 
desa, przy zauł. Literackim 4, podczas 
którego, jak wiadomo, poraniono wła- 
ściciela i jego żonę, oraz zrabowano 
209 zł. Napastnikami okazali się Mi- 
chał Kirkus, Witold Wołk i Jan Woron 
kiewicz. 

Czwarty sprawca, który zranił 
Szachmundesa, niejaki Królikowski Bro 
nisław, ukrywa się nadal. 

— (Usiłowanie samobójstwa. — Buszkie- 
wicz Ignacy (Bazyljańska 4) usiłował popeł 
nić samobójstwo przez wypicie amoniaku. 
Pogotowie ratunkowe odwiozło go do szpi- 
Ry Żydowskiego w stanie nie zagrażającym 
życiu. 

— Włamanie do kasy przystanku kolejo- 
wego, Onegdaj w nocy nieznani Sprawcy, 
po wyłamaniu drzwi, dostali się do kasy bi- 
letowej na przystanku kolejowym Żołudek 
skąd skradli 66 zł. 10 gr. 

   

  

BRASŁAW 
— Kobieta podpałaczką. 

We wsi Buszany, gm. brasławskiej, 
spłonęła stodoła ze zbiorami podpalo- 
na przez żonę poszkodowanego Pasz- 
kowskiego, na tle zemsty osobistej. 

Paszkowscy żyli w separacji. 

ŚWIĘCIANY 
— Sekwestrator zbiegł z go- 

SYDNEY REILLY. 

wyjaśnienie T-wa 
św. Kazimierza 

„Kurjer WiL* z dnia 8 października r. b. 
umieścił artykuł, podpisany kryptonimem 

„A, C.* p. t. „Droga Boga i Cnoty". 
Pan A. C. w artykule tym stawi kierow- 

nikom T-wa Św. Kazimierza zarzuty „szcze- 

pienia ducha nieufności i — gorzej jeszcze— 

nienawiści do wszystkich ziomków, co inną 

mówią mową, niż litewska”, że „rozbieżność 
między tem, co się uwiecznia na monumen- 

tach, a tem co się pouinie głosi i wszczepia 

w charaktery — szczególnie młodego poko- 

lenia — jest uderzająca“ i że „Stowarzysze 

nia Św. iKazimierza.,. stają się w rzeczywisto 

šci nie tyle przybytkiem myśli i poczuć 

chrześcijańskich, co szkołą nowej odmiany 

„patrjotyzmu“, który z pianą na ustach wy 

stępuje względem współwyznawców i współ 

parafjan Polaków i Białorusinów. 
W odpowiedzi na powyższe Zarząd Cen- 

tralny Lit. T-wa Św. Kazimierza oświadcza, 

że on nie zna takiego Oddziału T-wa, który- 

by można z bewną miarą słuszności nazwać 

szkołą nienawiści względem Polaków i Bia- 

iorusinów, Bylibyśmy ogromnie wdzięczni p. 

A. C., gdyby zechciał nam wskazać, publicz 
nie, czy prywatnie, taki Oddział naszego 

Towarzystwa, wymieniając osoby szczegó!- 

nie z jego zarządu i ich niecne czyny, oraz 

miejsce i daty, w których czyny te zostały 

dokonane, byśmy mogli odpowiednio zarea- 

gować, 

Co się tyczy oskarżeń, rzuconych w owym 

artykule pod adresem kierowników T-wa 

Św. Kaziniterza, to, jak wyżej zaznaczylis- 

my, p. A. C. w całym przedługim artykule 

swy'm żadnego dowodu na poparcie ich nie, 

przytoczył. Wobec tego Zarząd Centralny 

T-wa Św. Kazimierza niniejszem prosi p. 

A. C. o podanie do wiadomości publicznej, 

chociażby na szpałtach tegoż  „Kurj. Wil.“ 

faktów konkretnych, z  wyszczególnieniem 

osób, miejsc i czasu, faktów, stwierdzających, 

że kierownicy T-wa rzeczywiście postępu- 

ją, jak w pomienionym artykule opisano. Je r, 

żeli autor tego nie uczyni, to artykuł p, A.C. 
będziemy musieli uważać nie za rzeczową 

krytykę działalności T-wa, lecz za planowy 

atak w celu zdyskredytowania T-wa w o- 
czach władz nadzorczych, 

(—) Zarząd Centralny Lit, Tow. 

Św. Kazimierza. 

i Przyjmę „dzieci 

i Kompieli 
w śródriieściu od lat 7, 8. Kurs nalik 

oddz. Il ewentualnie przygotowanie 

do wstępnej klasy, lałormacje w Adm. 
„Słowa 

  

tówką. Sekwestrator urzędu gminy kołty- 
nitńskiej Narmunt Jan zbiegł w nieustalonym 
dotychczas kierunku, przywłaszczając sobie 
kwotę 520 zł, wyegzekwowaną na rzecz gmi 
ny. Władze policyjne wszczęły pościg. Gmi 
na kołtyniańska strat nie poniesie, gdyż Nar 
munt przed objęciem posady złożył weksle 
gwarancyjne, 

LIDA 
Proces młodych komuni- 

stów. Wczoraj Sąd Okrmgowy w Lidzie 
rozpatrywał sprawę młodocianych komuni- 
stów Michała Kota, Szymona Woronka, Jana 
Gordziejczyka i Pawła Chilmanowicza, oskar 
żonych z art. 132 ust. 2 i 54 KK. Rozprawa 
trwała kilka godzin. Jako dowód winy wła- 
dze policyjne przedłożyły bogaty  materjai 
obciążający w postaci ułotek i koresponden 

„cji Niektóre listy nadsyłane były z Francji. 
Sąd po naradzie skazał Kota i Woronka na 

kary po 6 miesięcy twierdzy, pozostałych zaś 
dwóch uniewinnił, oddając ich jednocześnie 
pod nadzór policyjny. 

WILNO-TROKI 
— Autobus wpadł na furmankę. Na dro- 

dze Worniany — Wilno przejeżdżający au- 
tobus wpadł na furmankę Jana Zdanowicza 
z gm. wornianskiej. 

Zdanowicz został wyrzucony z wozu na 
drogę 'i doznał ciężkich obrażeń ciała. Ulo- 
kowano go w szpitalu św. Jakóba, 

Z POGRANICZA 
‚ — Strzały do zbiegów. Na od- 

cinku „granicznym Wilejka usiłowało przedo 
ad do zy St osobników. 

as pościgu 2 zbiegów ujęto, jedne- 
go zaś zabito. : A 

BRZ 

„W kraju tajemnic i zbrodni 
Zachowano wszelkie ostrożności 

dla zachowania jego incognito i bez- 
pieczeństwa. Przy pierwszej spasobno 
ści obiecał Sydneyowi przysłać wiado 
mości.o sobie. Ale mogły przejść całe 
tygodnie, zanim jakaś wieść do nas 
dotrze. 

Dnie mijały, a obiecanego listu 
nie było. Żyliśmy w ciągłem oczeki- 
waniu. Brak wiadomości był raczej do 
brym znakiem, gdyż o złapaniu Sawin 
kowa, bolszewicy nie omieszkaliby 
rozgłosić całeniu światu. Sydney oba 
wiał się, że jędnak Sawinkow może 
być złapany przypadkowo. 

Pierwsze wiadomości z Rosji spad- 
ły na nas, jak grom z jasnego nieba, 
W numerze z 29-90 sierpnia sowie- 
ckich „Wiadomości* („Izwiestja'') do- 
noszono o aresztowaniu Sawinkowa w 
Rosji. Ale dalsze wiadomości były je 
szcze bardziej wstrząsające. Sawin- 
kow został skazany na śmierć, potem 
karę śmierci zamieniono mu na dzie- 
sięć lat więzienia; dałej wyrok ten zo 
stał cofnięty: Sawinkow odzyskał wol 
ność. Antybolszewicka prasa zaczęła 
twierdzić, że zgoda Sawinkowa z boł 
szewikami była. przygotowana w Pa- 
ryżu. 

W odpowiedzi na list, wydruko- 
wany w obronie Sawinkowa w „Mor- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz, 

ning Post* Sydney Reilly dostał na- 
stępujący list od Churchilla: 

„Z najgłębszym smutkiem przyją- 
łem wiadomości o Sawinkowie. Oba- 
wiam się, że tłumaczenia, które wy- 
drukował pan w „Morning Post“, nie 
pokrywają się z wydarzeniami w Ro- 
sji. „Morning Post“ drukuje dzisiaj 
sprawozdanie z procesu i poznaje mo 
wy Sawinkowa, które słyszałem od 
niego, dotyczące wolnych Rad i t.p. 
W liście swym nie wyjaśnia pan, co 
skioniło Sawinkowa do wyjazdu ' do 

Rosji. Jeśli prawdą jest, że on został 
uwolnioiy,, cieszę się szczerze z tej 
wiadomości. Jestem pewien, że jeśli 
uda mu się uzyskać wpływ na tych 
ludzi, uczyni wszystko, co będzie w 
jego mocy, aby sytuację w Rosji zmie- 
nić na lepsze. Właściwie sposób za- 
chowania bolszewików wobec niego, 
po raz pierwszy świadczy, że i oni po 
trafią zachować się przyzwoicie i ro- 
zumnie. 

Będę rad usłyszeć coś więcej od 
pana o nini, bo uważałem zawsze Sa- 
winkowa za wybitnego człowieka i 
szczerego patrjotę rosyjskiego, minio 
okropnych rzeczy, które łączą się z je- 
£0 przeszłością. Zresztą trudno jest wy 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„CZŁOWIEK O DWU OBLICZACH* 

„Casino* 

Kryminalny film Foxa niezupe.łnie się 
udał. Pomysł jest interesujący, ale wykona 
nie wszystko psuje. Momenty sensacyjne 'mi 
jaja bez efektu, widz nie osiąga napięcia, 
jakie w filmie takim być powinno, a to 
wszystko dlatego, że reżyser za wiele po- 
święcił miejsca na ekspozycję, roziwlekając 
tem niepotrzebnie akcję. Na wyróżnienie zą 
siugują jedynie zdjęcia charakterystyczne 
przedmiotów i — powtarzam — wiele już 
razy — wstawka wojenna. 

Bohater — Edmund Love — może pedo 
bać się. Bohaterka — Joan Bennete — nie 
wyraźna i blada, 

Dodatek dźwiękowy z poprzedniego pro 
gramu, co zupełnie się nie chwali. Komedji 
rysunkowej niema — a szkoda! Tad. C. 

„Kino Miejskie'. 
Bieżący program jest pod znakiem prawa 

Obraz dła młodzieży przynosi sens moralny 
sprawiedliwość zwycięża! Tem sympatycznej 
wygląda wyuniar sprawiedliwości, że przy- 
czynia się do tego ładny rasowy pies-wilk. 
Bod.j że najbardziej ten aktor podobał się 
widowni, 

Nadprogramowa  koinedja z Haroldem 
Lloydem rozbawiła niezwykłemi sytuacjami, w 
jakich znalazł się Haroldekjako... mamka! Seans 
wieczorowy, aczkolwiek z Bernardem Goetzke 
w roli głównej, ше dał tego, czego się po 
nim spodzie «ano. Film įest wido. snie pocię- 
ty i skrócony, bo sytuacje nie wynikają 10 
gicznie jedna z drugiej. Nie moż też tych 
niespodzianek nazwać skrótami reżyserskiemi, 
Bardzo miła jest bohaterka -- Lafayette, ale 
tylko gdy jest bez kapelusza, bo wszystkie 
(zmienia ich kilka w ciągu akcji) szpesą ją 
niemożliwie, 

      

   

Komedja „Miljonowy spadek* kiepska i 
mało oryginalna, 

Ted. ©. 

7 SZCZUCZYN 

— Zjazd strażacki i zawody rejonowe w 
Nowym-Dworze, W dniu 11 października w 
m. Nowym-Dworze, odbył się zjazd OSP. 
IV-go rejonu ostryńskiego, na który przyby- 
ło 5 straży z miejscowości następujących: 
Ostryny, Narosze, Chodziłonie, N.-Dwór i 
ipiczanka, oraz OSP. Berszty, powiatu gro 

dzieńskiego. Ogółem wi zjećdzie wzięło udział 
124 strażaków. Po zdaniu raportu straże z 

kiestrą OSP. Ostryny, pod dowództwem 
e!nika rejonu Jerzego Fiedorowicza wy- 

maszerowały do kościoła parafjalnego w N.- 
Dworze. Następnie o godzinie 12,30 naczel- 

i j. zdał raport p. staroście J. Siellawo, 
prezesowi Zw. Okr. z liczebności oddziałów 
przybyłych na zawody. 

Q godzinie 13 na rynku przed remizą od- 
były się ćwiczenia szkolne pokazowe poszcze 
gólnych straży, z narzędziami, musztry for- 
'malnej i ćwiczenia alarmowe. Przed ogło- 
szeniem wiyników, odbyło się wspólne zdję- 
cie,. poczem przemówił prezes Związku Okr. 
J. Siellawo, dziękując za pracę i trudy, ja- 
kie strażak ochotnik ponosi @а dotka oj- 
czynzy i bliźnich, poczem przemówił przed- 
stawicieł samorządu gminnego p. Włodzi- 
mierz Chyliński, dziękując za ofiarną pracę i 
nawołując do wstępowania w szeregi armji 
strażackiej, następnie postawił za wzór OSP 
Lipiczankę, która 54 kilometrową  odiegłość 
przebyła furmankami, by zdać egzamin ze 
swej pracy i jednocześnie złożyć puodzięko- 
wanie p. Pajorowej riezmordowanej pracow 
niczce i założycielce straży pożarnej wi Li- 
piczance, 

Sąd Konkursowy w osobach pp. prezesa 
związku ]. Siellawy, insp, PZUW B, Paszko- 
wicza, inst. T. Pawłowskiego, Wł. Chyliń- 
skiego i J, astowskiego o godzinie 16 ogła- 
sza wyniki: l-sze miejsce zajęła OSP Cho- 
dziłonie, Il-gie Lipiczanka, Ill-cie Ostryny, 
IV-te Narosze i V-te N.-Dwór. Po rozdaniu 
nagród ofiarowanych przez PZUW i Okręgo 
wy Związek Straży Pożarnych odbyła się 
defilada przed kładzami Zw. Okr. i Sądem 
Konkursowy'm, poczem straże rozjechały się, 
by w dalszym ciągu stać na straży i być go- 
towym na każdy odgłos trąbki. Zorganizowa 
ne ćwiczenia strażackie w N.-Dworze zgro- 
madziły tłumy publiczności, które z zacieka- 
wieniem przyglądały się sprawnym ćwicze- 
niom strażaków, darząc każdą drużynę okla- 
skami. Bardzo dobrze zorganizowane i prze 
prowadzone zawody, wskazały postęp w wy 
szkcleniu wszystkich straży, co należy przy- 
pisać pracy poszczególnych dowódców: stra- 
ży, a przedewszystkiem wysiłkom Zw. Okr. 
w Szczuczynie, Strażak. 

KUPUJĘ OWOCE 
JABŁONI DZIKIEJ 

(leśnej, polnej) każdą ilość drobnicowo 
i wagonowo, Ceny do omówienia, 

Oferty składać: 

Wilno, ul. Wileńska 39 m.1. 
przedstawiciel Szkółek Daniłłowo 
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лМО Od wtorku dnia 13 b m. 1931 r. od godz. 4—6 dla młodzieży 

MIEJSKIE ek grama” „BICZ prawa" gaz „Cud nad Wisłą" 
Woieabramska s | Sezns wieczorowy PROKURATOR OSKARŻA” poza: ecja Bersarda Gotzke. 

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

  

Dźwiękowe Kino 

„Hollywood“ | 

X-27( 
Z powodu wieikiej frekwencji filmu 

Szpieg) 

Uźwiękowe Kino 

Helios" 33 NME   
z udziałem najsłynniejszej gwiazdy doby obecnej 

Marlena Dietrich 
wyświetla się pónownie w 2ch kinach „Hołlywood" I „Helios“ 

Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10.30 Na 1-$гу seans ceny zn żone. 

  

GŹWIĄROWI im 

CSŚIINO 

ZE ŚWIATA 
MAJOR FRANCO ZNOWU ŁAMIE 

NOGĘ 
Słnny lotnik hiszpański, organizator nieu- 

idałego buntu na lotnisku madryckiem, który 
później przemawiając na wiecu anarchistów 
spadł z trybuny i złamał nogę, ulegi obecnie 
nowemu wypadkowi, Odwiedzając w dniu je 
go imienin pułk. Macię w Barcelonie, Fran 
co wstając z krzesła upadł i złamał ponownie 
nogę w miejscu poprzedniego złamania. W 
ten sposób dymisjonowany za próbę komuni 
stycznego przewrotu olicer, będzie ponownie 
unieruchomiony na czas dłuższy. ь 

BANKIET GANDHISTOW — BE 

KUCHMISTRZA 
Londyńscy przyjaciele Mahatmy nie za- 

poanieli o tem, że wtych dniach przypada 
63 rocznica jego urodzin. Urządzili na. cześć 
wodza Indyj bankiet Przybyło nań ogółem 
500 osób. Otrzymali on: dość szczególne a 
nie skomplikowane dania. Na pieńwsze: ba- 
nan, na drugie — pomara! na trzecie — 
jabłko. Jako deser — garść migdałów, jako 
napój woda. Jedynie Gandhiemu podała miss 
Slade dzbanek koziego mleka, 

RADJO WILEŃ SKIE 
SOBOTA, DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 
11.58: Sygnał czasu,” 
12.10: Komunikat meteorologiczny. 
12.15: Muzyka popularna (płyty). 
15.25: „Co nas boli?" — przechadzki Mi 

ka po mieście. 
15.50: Koncert dla młodzieży (płyty). 
16.20: Radjokronika z Warszawy. 
16.40: Muzyka £ odczyt z Warszawy. 
18.05: Audycja i koncest dla młodzieży z 

Warszawy, 

18.50: Komun. Wil. Org. i Kół Rolniczych 
19.00: „Litwa za rządów Ober-Ostu" — 

odczyt litewski, 
19.20: Program na niedzielę i rozmaitości 
19.30: Jerzy Ostrowski przeczyta frag- 

ment ze swojej nowej powieści p. t. „Kobuz* 
19.35: Prasowy dziennik radjowy z War 

szawy. 
20.00: „Na widnokręgu" — z Warszawy. 
20.15: Muzyka lekka z Warszawy. 
21.15: „Chopin między Polską a Francją" 

— feljeton z Warszawy 
21.30: Koncert chopinowski z Warszawy 
22.45: Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warszawy. 

Giełda Warszawska 
z dnia 16 października 1931 r. 
WALUTY | DEWIZY: 

    

Dolary 8,88 i pół — 8,90 i pół— 8,86 i pół 
Belgja 125,50 — 12581 — 125,19 
Gdańsk 174,40 — 174,83 — 173,97 
Holandja 362,25 — 363,15 — 361,35 
Londyn 34,60 — 34,69 — 34,51 

Nowy-York 8,918 — 8,938 — 8,898 
N.-York kabel 8,923 — 8,943 — 8,908 
Paryż 35,14 — 35,23 — 35,05 
Praga 26,42 — 2648 — 26.36 
Szwajcarja 175,15 — 175.58 — 174,72 
Włochy 46,30 — 46,42 — 46,18 
Berlin w obrotach pryw. 207 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. pożyczka budowlana 31—32—31,75 
4 proc. inwestycyjna 76,50—77 
4 proc. inwestycyjna seryjna 82,50—82 
6 proc. dolarowa 56 
7 proc, stabilizacyjna 54,50—55—54,75 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje B. 

G. K. 94, 
Te same 7 proc. 83,25. 
8 proc. obl. bud. BGK 93 
7 proc. ziemskie dolarowe 59 
4 i pół proc. ziemskie 42,50—43—42 75 
4 i pół proc, warszawskie 46,50—47 
5 proc. warszawskie 50 
8 proc, warszawskie 62,—64,50—63 
8 proc, Łodzi 60,50 

dawać sąd o życiu politycznem obce-zachowanie, broniąc siebie i bolszewi- 
go kraju. 

Szczerze oddany Panu 
Winston S. Churchill“. 

Wkrótce rozwiały się ostatnie wąt- 
pliwości co do prawdy, drukowanych 
w „lzwiestjach* zeznań Sawinkowa. 
Sawinkow zdradził swych przyjaciół, 
organizację. sprawę, której służył, swo 
ja ojczyznę i przeszedł na stronę wro- 
gów. Sydney był głęboko wstrząśnię- 
ty tem, gdyż dotąd cenił bardzo Sa- 
winkowa i uważał go za bohatera. 

Z ciężkiem sercem Sydney znów na 
pisał do „Morning Post“ list, obalają- 
cy to wszystko, co napisał poprzednim 
razem. > 

W. odpowiedzi nadszedł drugi list 
od Churchilla: 

„15 września 1924 r. 7 
Szanowny Panie. 
Z „głębokiem zainteresowaniem prze 

czytałem list pana. Bieg wypadków nie 
był dla mnie niespodzianką. Sądzę, że 
nie powinien pan sadzić Sawinkowa 
tak ostro. Ten człowiek znalazł się w 
okropnej sytuacji, tylko ci, którzw sa- 
mi przeszli przez podobną próbę, ma- 
ją prawo wydawania wyroku. W każ- 
dym bądź razie zaczekam na koniec 
tej historji, zanim zdecyduję się zmie- 
nić zdanie o Sawinkowie. 

Szczerze oddany 
W. S. Churchill. * 

Sawinkow pisał długie listy z wię 
zienia do mego meża, tłumacząc swe 

Drukarnia Wydawnicza „Słowo*. 

ków. Ale mąż mój nie odpowiadał. 
Zdrada starego przyjaciela była zbyt 
ciężkim. ciosem. 

Na „Nowym Amsterdamie" wyje- 
chaliśmy do New Yorku. Bolszewicy 
wygrali pierwszą bitwę. % 

ROZDZIAŁ 3. 
> LIST SZYFROWANY 

Leży przede mną korespondecja me 
gomęża z p. E., starym rosyjskim przy 
jacielem Sydneya, który zna doskonale 
angielski język. P. E. mieszka obecnie 
w pewmem mieście, niedaleko granicy 
rosyjskiej. ! 

Na pierwszy rzut oka na listy, kto 
re zamienili pomiędzy sobą Sydney z 
New Yorku i p. E. z Krajów Nadbałty 
ckich, możnaby przypuszczać, że cho 
dziło im o jakieś sprawy handlowe. W 
rzeczywistości zaś, były one pełne waż 
nych politycznych wiadomości. 

|Przytaczam poniżej list, który przy 
był 24 stycznia 1925 roku z Rewla: 

„Drogi Sydneyu! 
W Paryżu mogą się zjawić u ciebie 

Krasnosztanow z żoną, którzy powoła 
ją się na mnie. Udzielą ci oni informa- 
cyj o stanie w Kaliiornjii oddadzą 
wiersze Omara Kajama, które tak 
chciałeś mieć. [eśli ich sprawy zainte- 
resują ciebie, poproś, aby zośtali, jeśli 
nie zainteresują, powiedz. wprost: 
„Dziękuję, dowidzenia!*. 

A sprawa ich polega na tem: są 

Zamkowa 2. 

  

Dziś! Wielka sensacja! Przebojowy dźwiękowiec! 

zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6 

CZŁOWIEK O DWUCH OBLICZACH ccotznd vara) 
Potężny dźwiękowy dramat miłości i namiętności. W rol. gł. Edmurd Love I Joan Bennete. 
Przebój odsłaniający metody najdoskonaliszej na Świecie organizacji detektywnej. 
Po raz pierwszy w Wilnie dźwiękowy dodatek „PATHE* w języku polskim. Na 1-szy seans ceny 

Nad program: 

, 81 10.20 w dnie świąt. o g. 2-ej. 
Następny progratu: Na zachodzie bez zmian. 

BR*2.89066666088 
| Gdzie była Pani | 
wczoraj między 

godz. 7 a 88 
— Nie siuchała Pani tego cudownego ? 

koncertu w radjo 

— (Co? Pani nie posiada odbiornika) 

— Ach! to już najwyższy czas nas 
odwiedzić s 

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

T-wo Elektrit 
„ Wilno, Wilenska 24 

"IIILILIILIII) 

A AAA AA 

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 

     

Ławaryskiem — poczta 
N. Wilejka 

w Nadleśnictwie Smorgońskiem — poczta 
Smorgonie, folw. Naroty. 

w Nadleśnictwie 

po cenach zniżonych. 

a ij M S 

26880908069806 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w  Wiilnie 
X rewiru, Z. Niewęgłowski, zamieszkały w 
Wilnie, przy ulicy Mickiewicza 35, na zasa- 
dzie art. 1030 UP.C. ogłasza, że w dniu 
21 października 1931 roku, od godziny 10 
rano, w Wilnie,- przy ulicy Ponarskiej 23, 
m. 5, odbędzie się sprzedaż z przetargu pu- 
blicznego ruchomości, - należących do Ozika 
Jankiela i składających się z urządzeńia do- 
mowego, oszacowanych na sumę zł. 534, 

Komornik Z, Niewęgłowski. 

2 nokoje 
zajmowane stale przez 
lekarza dentystę do 
wynaięcia stałym loka- 
torom. Zarzecze 16 m. 

   

LOKALE 

2 mieszkania 
z 3 pokoi i 4 pokoi17. Godz. 4—5. 
ze wszelkiemi wygo= 
dami 
wanng na miejscu do najęcia 
wynajęcia. Wilno, “ul. przy 
Słowackiego 17. 

SKLEP 
ulicy  Wileń- 

skiej Nr. 20. 

  

nowoczesnem*, Do wy- 

Kucharka 
poszukuje posady na 
wyjazd. Posiada šwia- 

i dectwa i rekomendacje. 
DOKTÓR MED. Może być do wszyst- 

HAWAYŁKIENICZOĄ adres: Zarzccze 16m.8 
przyjmuje od11—12 "= = 

1о5-6  Poszukuję 
Choroby skórne, lecze- dx dodaj ckilaib 

nie włosów, kosmetyka Ho” iš i E Po 
lekarska i operacje ko- 00 chorej osoby. Eo: 

siadam dobre šwia- smetycznė. Wilno, Е T 
Wilefska 33, m. 1. pew an: a . 
Em. Cholem g R О2 н ES 

Urolog 
Choroby nerek,  pe- W poniedziałek 19b.m. 
cherza i dróg MoCZ0- rozpoczną się kursa 
wych przyjm. 12 — 2 angielskiego 
i 5—7. Jagiellońska 8 prowadzone przez dypl. 

nauczycielkę, rodowitą 
Amerykankę. 

Mała Stełańska 23—1. 

Fe: „Zr Pianino 
а gd koncertowe  Śpiesznie 
$. Tej, do sprzedania. Ostro- 

bramska 22, piwiarnia. 

© Dnia 21.X.b.r. o godz. 
fAkuszerkii 14-ej odbędzie się 

[Akusze | PRZETARG 
AKUSZERKA 

w Nowo » Wilejce (ko- 
szary 13-go pułku uła- 
nów) na sprzedaż na: 

ŚMIAŁOWSKA wozu końskiego. Bliże pom > а 2 a: * szych informacyj udzie- 
E owa o о Оа oficet żywnościowy 

kia aaa jadę, 2 Bo, pułk, ułanów, 
wągry, łupież, Bėdas Kwatermistrz pulku 

ki, kurzajki, wypadanie P 

owóz włosów 

używany w dobrym 
stanie kupię natych- 
miast. Zgłoszenia: Kwa- 
termistrz 13-go pułku 
ułanów w Nowo-Wi- 

  

  

tel. 10-63. 

   

  

EEA! 

  

  

lejce. 

GABINET | warury 
Racjonalnej Najlepsza gwarancja 

kosmetyki) człości paz — 
lecznicze kupno domu 
WILNO, i DOCHODOWE 

Mickiewicza 31—4 DOMY 
na 10 proc., place, 
młyny, lasy i inne 
okazyjne  interesa 

poleca 
Dom H.-K., Za- 
chęta*. Wilno, Mic- 
kiewicza 1, tel. 9-05. 

kobiecą 
Urodę:==:- 

je, dosko- 
nali, odświeża usuwa 
jej skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalanie cery, 
Wypadanie włosów i 
łupież. Najnowsza zdo- Bezpłatnie 
bycze kosmetyki racjo- dziś każdemu wydaje- 

nalnej my smaczne próbki 
Codziennie od g. 10—8 wyrobów D-ra Oetkera. 

W. Z. P. 43. polski Skład Apteczny 
Władysława  Trubilly 
Ludwisarska ul. 12 róg 

twą Tatarskiej Tamże woda ° 
маза;е, „kolońska 19 cudnych 

> ЭА zapachów. 
ręczne, wibracyjneipla- _ _ „. 

styczne. Epllacje. 
tabinet . 

kane Bedi6 | Z 
Leczniczej sza 

J. Hryniewiczowej, жа 
ul. WIELKA M 18m. 73 GUBIONE 

Przyj.wg. 10-11/4-7 kwity lombardowe 
W. Z. P. A 26. (Biskupia 12) Nr. 73706 

i 73709 unieważnia się. 

      

      

  

oni przedstawicielami trustu, który mo 
że w przyszłości uzyskać wielki wpływ 
na angielskich i amerykańskich ryn- 
kach. 

Nie przypuszczają oni, aby przed 
sięwzięcie ich doszło do najwyższego 
rozkwitu przed upływem dwóch lat, 
ale sytuacja może ułożyć się szczęśli-- 
wie dla nich już w najbliższej przyszło 
ści. jest to bardzo poważne przedsię- 
wzięcie, ale narazie mówić o niem nie 
można, aby nie dowiedział się konku- 
rencyjny trust. Interesują się tą konce- 
sją dwie grupy: jedna z nich — mię- 
dzynarodowa, chce zgnieść trust, gdyż 
obawia się zupełnego krachu swych 
przedsięwzięć, w razie powodzenia w 
pracy Trustu. 

Druga grupa, niemiecka, chciałaby 
wstąpić do Trustu, ale organizatorzy 
Trustu, któręgo przedstawiciele, wyżej 
wymienieni, na własnych ramionach 
dźwignęli całą prace przygotowawczą, 
nie chcą mieć z tamtą grupą do czynie 
nia, obawiając się, żeby grupa niemie- 
cka ne zechorała wziąć w swe ręce ca 
łej sprawy. Wosec tego połączyli się 
z nieliczną grupą francuską, składającą 
się z mniej ambitnych ludzi. Sprawa 
jednak jest tak wielka i poważna, że 
obawiają się, czy starczy sił francu- 
skiej grupie, podtrzymywać ich po- 
czynania.. Chcieliby więc pociągnąć 

do wspólnej pracy również angielska 
grupę. Rozumie się samo przez się, że 
zarząd Trustu składać się będzie wy- 

  

łącznie z osób, które 
zasadniczą robotę. 

Narazie nie chcą wyjawiać, kto stoi 
na czele sprawy. Mogę powiedzieć tyl 
ko, że w sprawie tej zainteresowane 
ko, że w sprawie tej zainteresowani 
są pewni członkowie grupy kYnkuren- 
cyjnej. Rozumiesz więc, jak ważnem 
jest zachować tajemnicę. 

Wrozmowie z przedstawicielami 
przekonasz sie, jak poważną i realną 
jest ta sprawa. 

Piszę do ciebie o tem, gdyžsądzę, 
że plan ten mógłby z powodzeniem 
zastąpić ten, który opracowywałeś swe 
go czasu i który runął tak fatalnie, 

“ 

wykonaly calą 

  

Twój........ 
List ten wymaga wyjaśnienia. Ka- 

lifornja — to Rosja, wiersze Omara 
Kajana — umówiony szyfr; plan, któ 
ry runął — historja z Sawinkowym. 
List ten donosił, że w Rosji utworzyła 
się silna antybolszewicka organizacja, 
przy udziale niektórych członków rza- 
du bolszewickiego. 

+ Na'ten list Sydney odpowiedział: 
„Drogi E...... 
List Twój ucicszył mnie niezmier- 

nie. Przykro mi bardzo, że nie jestem 
w Paryżu i nie mogę zobaczyć się z 
Twoimi przyjaciółmi. Ale rozumiesz 
przecie, że będąc tutaj, nie porzuciłem 
sprawy i nadal podtrzymuję stosunki z 
aktywnemi grupami różnych krajów. 

(DCN) 

  
Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. į


