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Rząd łotewski nie chce sie cofać 
ODPOWIEDŹ NA DWA PYTANIA 

Pewne przeszkody charakteru ra- 

«czej dyplomatycznego niż technicznego, 

-opóźniły mój przyjazd do Dyneburga. 

Właśnie zakończył się proces 0 roz- 

wiązanie polskich organizacyj kołturai 

nych ma Łotwie. Z ulicy Szosowej z 

gmachu, należącego ongiś do hr. Wa- 

„cława Mohla, gdzie obecnie mieści się 

sąd okręgowy, wracali dziennikarze, 

przybyli tu licznie z Wilna, Warszawy, 

Rygi, a nawet warszawscy przedstawi- 

ciele pism zagranicznych. Liczny zjazd 

dziennikarski w miasteczku, którego 

wiygląd zewnętrzny nadaje się najbar- 

dziej do określenia „„prowincjonalneje 

zachałustje', świadczy o jakiemś wy- 

jątkowem zainteresowaniu tym napozór 

drobnym, administracyjnym procesem. 

Czem się to tłumaczy? Faktem, iż nie 

«chodzi tu o jakieś małe administracyj- 

ne posunięcia lokalnych władz łotew- 

skich w stosunku do prowincjonalnych 
stowarzyszeń, a o systematyczną, pla- 

nową akcję, która w rezultacie odbić 

się może ną. stosunkach politycznych w 

tej części Europy. Otóż ci dziennikarze 

mieli stwierdzić na miejscu, ile praw- 

dy jest w powszechnie panującej api- 

nji tego rodzaju, czy zainteresowana 

prasa polska nie podniosła przypadkiem 

alarmu sztucznego, czy nie krzywdzi 
Łotwę, robiąc jej poważne zarzuty. Je- 

dnym słowem, co jest  sztucz- 

ne £ „dęte*: głosy opinji polskiej, czy 

proces na wniosek ministra spraw we- 
wnętrznych Łotwy. 

Odpowiedź na to pytanie otrzyma- 

liśmy w Dyneburgu w sobotę, dnia 17 
października: proces! To znaczy próba 

prawnego usprawiedliwienia dotych- 
czasowych antypolskich zarządzeń, re- 

presyj, posunięć, niewątpliwie politycz 

nych, niewątpliwie posiadających za- 

kulisową instalację sprężynową. 

Ostatnie wypadki w Latgalji mają 

charakter poważny. W ocenie wypad- 

ków tego rodzaju, każda przesada, każ 

de przeinaczenie faktów, tendencyjność 

jest objawem szkodliwym, jako zacie- 

mniającym prawdę, a stąd krok * już 

tylko jeden do fałszywych wniosków. 

Postaramy się zatem przytaczać same 

fakty i na ich podstawie oceniać całą 

sprawę. A przedstawia się ona jak na- 

stępuje: 
JUŻ NIE SEJM, A RZĄD 

Przed niedawnym czasem wyłonio- 

na została parlamentarna komisja sej- 

mowa do zbadania „niebezpieczeństwa 

polonizacji Latgalji*. Komisja powsta- 

ła na wniosek socjal-demokratów, stron 

nictwa najbardziej wrogo do Polski u- 

sposobionego. Narobiła ona dużo ha- 

łasu, ponieważ, po raz pierwszy może 

na Łotwie, jaskrawie podkreślońno sto- 

sunek do mniejszości narodowych ja- 

ko do obywateli drugiego rzędu: nikt 

z przedstawicieli mniejszości narodo- 

wych do tej komisji nie wszedł. Ta 

pierwsza wyrażna krzywda, została je- 

dnak złagodzona przez sejm, który w 

rezultacie nie przyjął do wiadomości 

oskarżeń komisji. Cóż się dzieje da- 

lei” Oto inicjatywę poszczególnych 

stronnictw parlamentarnych  przėjmu- 

je na siebie rząd, w osobie ministra 

spraw wewnętrznych Petrewitza i nie- 

jako kontynuuje oskarżenie. Sprawa 

przybiera charakter poważniejszy. O 
ile byliśmy przyzwyczajeni do anty- 

polskich wystąpień łotewskiej socjal- 

demokracji, o tyle wystąpienie tego ro- 

dzaju rządu łotewskiego jest dla nas 

nowością. 

Minister Petrewitz zabiera popro- 

stu tekę materjału policyjaego, na któ- 

rym opierały się oskarżenia komisji 
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(Od specjalnego wysłannika) 

i zawiesza wszystkie polskie organiza- 

cje na Łotwie, w tej liczbie Związek 

Polaków i co zatem idzie, szkoły pol- 

skie tego Związku, czasopismo 

„Dzwon*, wydawane przez Związek 

it. d. Przed samemi wyborami do sej- 

mu sparaliżowana zostaje całkowicie 

polska akcja kulturalna, uniemożliwio- 

na agitacja, rozwiązywane wiece i t. p. 

l opinję polską i europejską, mało u- 

dzielającą uwagi, co się dzieje w tym 

zakątku — wypadki te wprost zasko- 

czyły, tak były nagłe, nieusprawiedli- 

wione, niespodziewane. Pierwsza na 

alarm uderza prasa wileńska, wreszcie 

zelektryzowana zostaje cała opinja pol 

ska. 

Nie jestesmy poiniormowam ioklad- 

nie, jakie kroki przedsięwziął był rząd 

polski, który nie mógł nie widzieć w 

tym prześladowaniu pewnego odłamu 

mniejszości naradowej Republiki Ło- 

tewskiej ogólnej niechęci do Polski. 

Jednakże spodziewana defensywa an- 

typolskiej akcji rządu łotewskiego nie 

nastąpiła. Przeciwnie, minister Petre- 
witz zamierza ulegalizować swoje za- 

rządzenia z ramienia rządu i występu- 

je z wnioskiem do wydziału admini- 

stracyjnego Sądu Okręgowego w Dy- 

neburgu o zamknięcie zawieszonych 

już organizacyj polskich. Jeszcze jeden 

krok dalej! S 

ŚWIADKOWIE Z PRAWDZIWEGO : 

ZDARZENIA 

O ile zarządzenia ministra Petrewi- 

tza są słuszne osądzić możemy sami, 

posłuchawszy świadków, których ze- 

znania posłużyły za podstawę całej 

sprawy. 
Rzecznik ministerstwa p. Kruze po- 

wołuje się na trzech świadków. Trzech 

urzędników policji politycznej. Dobrze, 

— co ci świadkowie mają powiedzieć 

sądowi? No, to co im mówili inni. jak- 

to inni, kto mianowicie? Różni pół- 
analfabeci, konfidenci. Proszę, cóż ta- 

kiego oni zeziiali? Oto próbki najważ- 

niejszych, zeznań filarów oskarżenia: 

Kierownik szkoły łotewskiej Anton 

Dzirkałas mówi, że w jego okolicy gra- 

na była sztuka amatorska w języku 

polskim, gdzie na scenie występowali 

aktorzy w mundurach polskich... 

Przodownik policji Krumin donosi, 
że w jego rejonie istnieje baidzo 10z- 

winięty ruch polski. Wygłaszane są 

odczyty i referaty. Podczas wyborów 

do samorządu prowadzona była agita- 

cja za wyborem Polaków. W szkole 

polskiej, gdzie poprzednio było 60 dzie 

ci, obecnie jest ich 110. To są fakty. 

Pozatem nie podał ani nazwisk, ani 

miejsca, ani daty: „Polacy ubliżają 

władzy, teroryzują ludność... 

Świadkowie Rudit i Kalwan siwier- 

dzają, že w ich okolicy obchodzone są 

uroczyście rocznice 3-ga maja, żz wy- 

głaszane są mowy w języku polskim. 

7е słyszeli, iż podobno prowadzona 
jest agitacja za przekształceniem szkół 

mieszanych w czysto polskie. 

Znów inna nauczycielka zeznaje, że 

w jej szkole mieszanej ilość dzieci pol- 

skich się zwiększa i uważa, że świad- 

czy to o polonizacji (!), a panowie u- 

rzędnicy policji politycznej podzielają 

jej zdanie! a pan minister Petrewiiz 
podziela zdanie tych urzędników! 

To są najważniejsi świadkowie!... 
Jak teraz ulepić z tego „materjału 

robotę antypaństwową? 

4 PUNKTY OSKARŻENIA 

Wniosek rządu łotewskiego zamy- 
zeznania w cztery 

punkty: 

1) polonizacja kraju w celu zwo- 

łania plebiscytu, dla oderwania części 

WILNO, Wtorek 20 października 1931 r. 
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ani jedno nazwisko. ani jedna data, a- 

ni jedna nazwa miejscowości!) 

2) wywoływanie żajść w kościele 

iłuksztańskim przez ludność polską; 

3) ulotka wydana przez Związek 

Polaków w lutym roku 1930, nie skon- 

PRZEDSTAWICIELST W 
BIENIAKONIE — Buiet. Kołejowy. 
BRASLAW — Księgarnia T-wa „Łot”, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. |; 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DLUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — uL Zamkowa — W. Włodziierow, 
GRODNO — Księgarnia T-wa „iłuch”. 

Rwarzec Kolejowy — K. MORGDZIEJ 
WIENIEC — Sklep iytoniowy — 
KŁECK — Sklep „Jedność”. 

  

5. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — $. Mateski. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*”, 

  
  

, CZCIGODNY PANIE! 
"' Z.PRASY DOWIADUJEMY SIĘ, 
ŻE ZŁOŻONO PROJEKT DO SEJMU, 
MAJĄCY POZBAWIĆ RODZINY PO- 
WSTAŃCÓW. PRAW DO SPADKU PO 
ŻOŁNIERZACH I OFICFRACH WOJ- 
NY POLSKO-ROSYJSKIEJ 1831 RO- 
KU I POWSTANIA 1863 R. 

NIEWIELU NAS POWSTAŃCÓW 
ZOSTAŁO PRZY ŻYCIU, LECZ OŚMIE 
LIMY SIĘ GŁOS ZABRAĆ NIETYLKO 

| NIEŚWIEŻ — mł 

: N; ŚWIĘCIANY 
OSZMIANA K Malinowskiego. | 

| PIŃSK — 
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Iraarzyński: | 
źwierzyński. | 
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SZEGO KRAJU PRZEPISUJE. MAJĄT- 
KI POWSTAŃCÓW SKONFISKOWA- 
NE IM ZA UDZIAŁ W WALCE MAJĄ 
BYĆ, JAK SŁYSZYMY, ZABIERANE 
NĄ RZECZ SKARBU. 

NIE KRZYWDA  MATERJALNA 
NAS BOLI, — BOLI NAS STOSUNEK 
ZMARTWYCHPOWSTAŁEGO , PAŃ- 
STWA DO PAMIĘCI NASZYCH TO- 
WARZYSZY. BRONI. 

TY, CZCIGODNY. PANIE, KTÓRY 
fiskowana przez władze (półtora roku w SWOJEM IMIENIU, LECZ I W MŁODSZY OD NAS NIE BRAŁEŚ W 
temu! uznana za legalną) ; IMIENIU TYCH, KTÓRZY W TYCH POWSTANIU UDZIAŁU, LECZ KTó- 

4) przekroczenie statutu Związku. DNIACH  PAMIĘTNYCH POLEGLI, RY ŻYCIE CAŁE NIEPODLEGŁOŚCI 

Osądźmy sami, czy materjał opar- 

ty na cytowanych powyżej świadkach 

może wypełnić ramki tych czterech 

punktów! — Plebiscyt, Można zupeł- 
nie śmiało, nie będąc posądzonym 0 

tendencyjność 1 fałszowanie faktów, 

oświadczyć, że jest ta oskarżenie śmie- 

szne. Postaramy się powrócić do tej 

sprawy jeszcze w następnym artykule, 

narazie zaznaczyć należy, iż akcja pro- 

wadzona w kierunku oderwania części 

terytorium od jednego państwa za 

przyłączeniem do drugiego, musi być 

LUB TEŻ NA KATORDZE I WYGNA- 
NIU POMARLI. 

SZLIŚMY NA Bój Z ZABORCĄ 
NIE OCZEKUJĄC ZASZCZYTÓW, ANI 
NAGRODY, SZLISMY, BO UWAŻA- 
LIŚMY TO ŻA SWÓJ OBOWIĄZEK— 
LECZ NIE MYŚLELIŚMY NIGDY, ABY 
OJCZYZNA, GDY BÓG POZWOLI 
JEJ  ZMARTWYCHPOWSTAĆ, 
GORZEJ RODZINY NASZE, DZIECI 
I WNUKI NASZE TRAKTOWAĆ BĘ- 
DZIE, NIŻ RODZINY I SPADKOBIER- 
CÓW TYCH, KTÓRZY DO POWSTA- 
NIA NIE POSZLI, OD WALKI ZBROJ- 
NEJ UCHYLILI SIĘ. 

A JEDNAK RODZINY I NAJDALSI 

POŚWIĘCIŁEŚ -I SWEGO ŻYCIA, ANI 
ZDROWIA NIE SZCZĘDZIŁEŚ 
POZWÓL, ŻE W TWOJE GODNE 
RĘCE UPOMNIENIE SIĘ O KRZYW- 
DĘ NASZĄ SKŁADAMY. 

WIERZYMY, ŻE ZROZUMIESZ 
UCZUCIA NASZE. 

WILNO 19 PAŻDZIERNIKA 1931 
ROKU. 

FRANCISZEK SIEKIERZYNSKI, 
PODPORUCZNIK-WETERAN,  PRE- 
ZES STOWARZYSZENIA WETERA- 
NÓW 1831 R. I 1863 R. W WILNIE. 

STANISŁAW JODKO,  PODPO- 
RUCZNIK - WETERAN, WICE-PRE- 

zawsze w kontakcie z tym drugim. KREWNI TYCH, CO PRZY  MAJĄT- ZES STOWARZYSZENIA WETERA- 

Gdzie i kiedy rząd polski dał dotych- 

czas dowody, w swej nawskroś przyjąz 

nej dla Łotwy, polityce, najmniejszego 

bodaj cienia podejrzeń, iż chce rewin- 

dykować 6 gmin!!! 
Wywołanie zajść w lłłukszcie. 

Drobne kościelne zajścia, jakich moc 

notujemy na terenie, zamieszkałym 

przez różnojęzyczną ludność, z reguły 

wywoływane obustronnie, w żadnym 

KACH PODCZAS  ZAWIERUCHY 
WOJENNEJ ZOSTALI -— DZIEDZICZĄ | 

„JE, JAK TO PRAWO CYWILNE NA- RUCZNIK-WETERAN, 

NÓW W WILNIE. - 
FRANCISZEK _LIPIEŃ, PODPO- 

  

Nowy podział pracy w Ministerstwie Skarbu 
WARSZAWA, (PAT). Pan minister 

skarbu Jan Piłsudski wydał zarządza- 
nie, wprowadzające z dniem 17 paź- 
dziernika r. b. nowy podział pracy w 
Ministerstwie Skarbu. 

Według tego podziału, sprawy per- 
wypadku nie mogące świadczyć 0... ak<*sonałne skoncentrowane są w wydziale 

cji antypaństwowej! > 
Ulotka, jeszcze półtora roku temu 

łegalna, w której niema ani słowa tre- 

ści antypaństwowej. Miałem tą ulotkę 

w ręku. Zwyczajne nawoływanie lud- 

ności mówiącej po polsku w domu, do 

podawania się za Polaków. Ani słowa 

więcej! 

Przekroczenie statutu. Gdzie, kie- 
dy? Że jest więcej dzieci w szkołach 
polskich, że się gra amatorskie kome- 

dyjki w języku polskim, że się śpiewa, 

czy obchodzi polskie uroczystości? 

Przekroczeniem statutu byłoby raczej 

zjawisko odwrotne.  Zalegalizowany 

statut Związku Polaków, jako stowa- 

rzyszenia kulturalnego ma oczywiście 

na celu szerzenie kultury w ojczystym 

jezyku. Gdyby tegO nie robił — toby 

przekraczał, czy nie wypełniał statutu 

swego. Czy Związek powołany jest do 

tego, żeby więcej dzieci uczęszczało 

do szkół polskich, czy iżby ich było 
mniej?! To Śmieszne. Obchody  pol-. 
skie? Możnaby w takim razie pociąg- 

nąć do Odpowiedzialnošci gamizon 10- 

tewski w Dyneburgu, že urzadza deli- 
lady przed pomnikami polegtych  żoł- 
nierzy polskich. 

Zarzuty ministra Petrewitza, 

równie złośliwe jak... naiwne. 

ZWIĄZEK LUDÓW 

SĄ 

Jeden z najlepszych adwokatów ry- 

skich, uznany za takiego zarówno 

przez sfery łotewskie, wystąpił bezin= 

teresownie w obronie zagrożonych pol 

skich organizacyj kulturalnych, Wniósł 
on ważki argument, wskazując na fakt 

znamienny: Łotwa w swej deklaracji 
niepodległościowej z r. 1918 oświad- 

czyła, iż Republika Łotewska jest 
Związkiem ludów ten kraj zamieszku- 

jacych. Jakże zatem można ograniczać 

tych poszczególnych ludów prawa do 
krzewienia rodzimej kultury, szerzenia 
oświaty i t. d.! W dalszym ciągu, Z 

punktu widzenia czysto prawniczego, 

wskazał na fakt, że świadkowie docho- 

dzenia policyjnego nie mogą być bra- 

ni pod uwagę, ponieważ według обо- 

wiązującej procedury, miarodajne dla 
sądu mogą być jedynie zeznania złożo- 

ne conajmniej przed sędzią śledczym, 
albo w obliczu sądu, nigdy zaś dawa- 

ne poszczególnym funkcjonarjuszom po 

parlamentarnej, odrzucone przez sejm terytorjum od Łotwy (nie podane jest licyjnym. 

„administracyjnym departamentu plerw- 
szego i podiegają bezpośrednio mini- 
strowi skarbu szystkie sprawy, wy- 
magające aprobaty lub decyzji p mini- 
stra skarku, panowie dyrektorzy depar- 
tamentów, według tego zarządzenia, 
mają przedstawiać B podsekretarzom 
stanu, którzy w imieniu ministr> je de- 
cydują, udalelają dyrektywy, względnie 
przedstawiają do decyzji ministra skarbu 

Wiceministrowi  Wincentemu  Ja- 

strzębskilemu podlega departament VI 
akcyz | monopolów, Polski Monopol 
Tytoniowy, Monopol Spirytusowy, Mo- 
nopoł Soli I Monopol Loterji. fw 

Wiceministrowi Adamowi Kotowi 
podlega departament II obrotu pienięż- 
nego, sprawy Banku Gospodarstwa Kra- 
owego, PKO. I Państwowago Banku 
oinego. * ГУ ss 

wWiceministrowi Stefanowi Starzyń- 
skiemu podiegają departamenty: I ogól- 
ny, III budžetowy, Vil kasowy, VIII II- 
kwidacyjny i Państwowy Urząd Kon- 
troll Ubezpieczeń. 4 

Wiceministrowi Władysławowi Za- 
wadzkiemu podlegają departamenty iV 
ceł, V podatków |! oplat stemplowych 
oraz komenda straży granicznej. 

SĄD NAJWYŻSZY ODRZUCIŁ PROTESTY 
PRZECIWKO WYBOROM DO SEJMU W OKRĘGU KRASNYSTAW 
WARSZAWA. (Pat). W dniu 19 b. 

m. w lzbie III Sądu Najwyższego 1oz- 
patrywano dwa protesty, zgłoszone 

przeciwko wyborom do Sejmu w 
okręgu wyborczym Nr. 28 Krasnystaw. 
Po rozprawie Sąd oba protesty odrzu- 
cił. 

  

„KUŁACKIE 
MOSKWA. (Pat). Przed reglmem so- 

wieckim zjawił się nowy wróg w po- 
staci kołchozów s dążnościach kułac- 
kich. Kolektywy te hołdują zasadzie, że 
z urodzaju należy przedewszystkiem 
wydzielić przepisowe normy aprowlza= 
cyjne dia wszystkich członków, następ- 
nie stworzyć zapas siewny I zapas na 
przekarmienie inwentarza żywego w 
czasie zimy, a dopiero zbywające zbo- 
że przekazać państwu Okazało się, že 
przy togo rodzaju. polityce zbożowej 

KOLCHOZY“ 
kolchozėw państwo otrzymałoby nle- 
wiełe | że wszystkie plany rządowe 
musiałyby ulec załamaniu. To też w 
dzisiejsze] prasie sowieckiej ogłoszono 
dwa rozporządzenia, postanawiające, że 
przedewszystkiem mają być uregulo- 
wane zobowiązania wobec państwa i 
doplerc potem mogą być tworzońe za- 
pasy aprowizacyjne, siewne I inne. Za 
wykonanie zobowiązań zbożowych wo- 
bec państwa są odpowiedzialni osobi- 
ście członkowie zarządów kolektywów. 

Energiczne posunięcie min. skarbu Austrji 
WIEDEŃ, (PAT). Nowomianowany 

minister skarbu dr. Weindenhoffer ro- 
zesłał w sobotę wieczorem wypowie- 
dzenie 25 dyrektorom i zastępcom dy- 
rektorów ausirjackiego Zakładu Kre- 
dytowego. Niezwolniono: tylko: 4 dy- 

rektorów, między innemi generalnego 
dyrektora Spitzmiillera. Wypowiedze- 
nia dokonano na podstawie orzecze- 
nia rady ministrów pomimo sprzeci- 
wu generalnego dyrektora Zakładu. 

Straszna Katastrofa w kopalni 
BERLIN. (Pat). Na kopalni w  miej- 

scowości Sodingen w Westfalli -wyda- 
rzyła się dziś rano katastrofa, która 
przybrała wielkie rozmiary. Do tej 
chwili nie ustalono jeszcze bilžszych 
szczegółów. Wezwano z pobliskich oko 
lic wszystkich lekarzy do niesienia po- 
mocy. 

HI ITT KKI AI IT ID NIKON | 

WYROK 
Jakkolwiek dziwi nas niepomiernie, 

iż sąd, który zapoznał się z przytacza- 

nym tu „materjałem* ministerstwa 

spraw wewnętrznych i oceniając nie- 

wątpliwie „,ważkość* zeznań policyj- 

nych — nie umorzył sprawy, jakby to 

się należało spodziewać — nie zarzu- 

camy mu jednostronnego nastawienia. 

W połowie swej decyzji przychylił się 

do wniosków mecenasa Szabłowskiego, 

uznał za niemożliwe opieranie się na 

policyjnych zeznaniach, postanowił za- 

wezwać świadków przed oblicze sądu 

BERLI*. (Pat). Z wnętrza szybu na 
kopalni w Sodlingen wydobyto dotych- 
czas 3 zabitych I 8 ciężej lub iżej ran- 
nych górników. Do tej pory cała zało- 
ga zamknięta jest w głębi szybu. Wy- 
palsk nastąpił wskutek wybuchu ga- 
zów. 

i nawet nie wszystkich, a jedynie tych, 

którzy, zdaniem sądu, wnoszą do spra 

wy momenty istotne i sprawę udroczył 

na dwa tygodnie. 

Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży 

Katolickiej, na czele której stoi ksiądz 

Ławrynowicz —- zostało zamknięte. 

Ks. Ławrynowicz uważany jest przez 

niektórych za renegata, który powoła- 

ny był do rozbijania jedności list pol- 
skich podczas wyborów. Inni z pośród 

Polaków dyneburskich temu przeczą. 

W gmatwaninie zdań za i przeciw, 

trudno się jest po kilkudniowym poby- 
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W ostatnim zeszycie „Naszej przy- 
sztošci“ znajdujemy w. dziale „Miga- 
wek* niezmiernie charakterystyczny 
nito komiczny, nito rozpacznie smut- 
ny obrazek, wzięty z życia. Chodzi © 
stosunek czytelników do prasy. Rtdak- 
cja „Naszej Przyszłości wśród swych 
czytelników ma prawdziwego entuzja- 
stę, obywatela z prowincji, który, bę- 
stosunek czytelników do prasy. Redak- 
cji, aby wyrazić swój zachwyt i uzna- 

‹ 
nie, oraz udzielić pewnych rad. 

Wywiązała się następująca rozmo- 
wa: „$ 

— „Nasza Przyszłość... to jest jedyne 
prawdziwie konserwatywne pismo, jak się 
patrzy! Mogę pana zapewnić, panie redak- 
torze, że u nas każdy ziemianin ma je w rę 
ku, Uważamy je poprostu za ewangelję. Tak, 
tak — trzeba pisać śmiało i odważnie i ja- 
sno i wyraźnie, jak to właśnie robi pańskie 
pismo! Ale wie pan co, trzebaby to pisino 
jeszcze więcej spopułaryzować i udostępnić — 
dla szerokich mas. Bo wiele jego wałorów 
idzie na marne. Wsżakże pan przemawia tyl- 
ko do przekonanych. A przecież „N. P.* po- 
winna być dostępna w każdym kiosku za 
50 gr. Niechże wychodzi w jakimś szczupiej 
szym składzie i w wygodnym, bardziej re- 
klamowym formacie, aby brał ją do ręki każ- 

| 
| | | 

dy, w kawiarni czy pociągu i w pięć minut | 
zorjentował się, o co chodzi. Szczerze to pa 
nu 9 jako gorący zwolennik tego 
pisma! 

— Bardzo mi pan pochlebia i sktadam | 
dzieki imieniem'redakcji i wspėlautorow. Ake 
cóż to Się panu tak specjalnie podobało w 
naszę skromnem wydawnictwie w ostatnich 
czasach? 

— No, ja tam, panie, czytałem to i owo, 
ale stale nie mogę abonować, bo to prenu- 
merata aż 4 zł. miesięcznie, a to — rozu- 

mie pan w dzisiejszych czasach za drogo dła 
ziemiaństwa. Musimy się ograniczać! 

— Oczywiście! Rozumiem doskonaje, Ale, 
a propos, czy można wiedzieć, jak długo za- | 
bawi pan w Warszawie? 

— Eh, nie dłużej, jak kilka dni. Zaproszo- 
no mnie tutaj na jakieś posiedzenie, no a 
przytem skorzysta człowiek ze sposobności, | 
żeby się trochę przetrzeć w waszym wiełkim 
świecie! Posiedzenie, jak i ie! 
tam nowego nie usłyszałem, bo o czem tam 
gadali, wie doskonale każdy ziemianin i bez | 
Warszawy i bez posiedzenia. Co tu gadač— 
grozi nam ruina, ziemiaństwo jest w upad- 
ku, Wydam na tę podróż z pięćset 
dalipan, całkiem niepotrzebnie! Ale trzeba się 
czasem odświeżyć w Warszawie, 

a idž, bo choč przytem człowiek przegra ja- 
kiš tam drobiazg, jakieś kilkanaście, czy kil- 
kadziesiąt złotych, zawsze to jednak odrywa | 
na chwilę myśl od kłopotów... 

Zrozpaczony redaktor dodaje ko- 
mentarz do tej autentycznej rozmowy: 

A więc 500 zł, można wyrzucić na zbęd- 
ną podróż, na jakieś mizerne posiedzenie, 
można codzień przegrać w bridża kilkanaście 

* lub: kilkadziesiąt zł. To nie ciąży. Ale nie 
stać na prenumeratę 4 zł. raz na miesiąc za- | 
możnego: zwolennika pisma!... 3 

Co zrobić? Taka jest kultura ludzi 
dzisiejszych! „Entuzjastów* w stylu 
przyjaciela „Naszej Przyszłości” 
każde pismo, zna każdy autor, od któ- 
rego „wielbiciele talentu* domagają się | 
książki z dedykacją! Lector. 

Zgon Edisona | 
NOWY JORK, 18.10. Dziś o g. 9 | 

m. 40 rano zmarł wielki wynalazca To 

masz Alva Edison, przeżywszy 84 lata. | 
* * 

Urodzony w  Medjolanie (stan | 
Ohio, Am. Półn.) 10 lutego 1847 r. z 
osiemdziesięciu czterech lat swego ży | 
cia siedemdziesiąt poświęcił Edison 
twórczej pracy naukowej. W długim | 
tym okresie czasu dokonał Edison oko | 
ło tysiąca mniej lub więcej genjalnych | 
wynalazków. ZO 

- 

ZWŁOKI EDISONA ZŁOŻONO 3 
w BIBLJOTECE 

NOWY-YORK, PAT. Zwłoki Edi- 
sona złożono w jego bibljotece w 
West Orange. Pogrzeb odbędzie się 
we środę. 

prezydent Hoover. 

г 
cie zorjentowač. Wydaje się nam jed- 

nak rzeczą dosyć tajemniczą, że Sto- | 

warzyszenie to gładko zostało rozwią- 

zane, że go nikt nie bronił, mimo, iż 

sam ksiądz był obecny na sali rozpraw. | 

Wyrokiem sądu Sprawa Związku | 
Polaków na Łotwie została odroczona. | 

Powtarzamy raz jeszcze, że nie posą- 4 

dzamy sąd łotewski o jednostronncść, | 
„wszakże w szerokich masach wyrok | 
ten zrobił wrażenie, streszczające się. | 

w słowach: rząd łotewski nie daje za 
wygranę... J. K. 

Nic. | 

bo to u | 
nas straszna prowincja! Nic, jak same tylko | 

lamenty. Ratuje nas naprawdę tylko | 

ma | 

Weźmie w nim udział | 
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Rozpaczliwe położenie rolnictwa 
Z Lubelskiego, Kieleckiego i War- cucha czy też splotu związanych ze stuje urząd lub posadę, pozwalające 

szawskiega dochodzą nas następujące 
biuletyny: zimno, deszcze, nie możeny 
siać, zbierać okopowych, które gniją. 
IZ Poznańskiego podobneż wieści nad- 
chodzą. 

Cóż dopiero mówić o nas?! Wra- 
cam z powiatu łidzkiega: siewy albo 
dopiero kończą, albo — w niższych 
miejscowościach — wcale nie sieli. 
Runi zielonej nigdzie nie widać, — po 
la ozime szare, — gdzieniegdzie czer- 
wone kiełki wygłądają. Kartotli i bu- 
raków nie kopią we dworach, bo nie 
ma wcale robotnika; dopiero po 
wsiach przystąpili do wykopywania 
kartofli, które w nizach gniją, a naogół 
wykazują duży procent nadmarrznię- 
tych. 

Żyta niema literalnie nikt, częsta 
brak na nasiona, we dworach zaledwie 

ma parę miesięcy starczy na ordynarię. 

Słomy ozimej nie staje na okrycie oko 

powych, ziarna, podściółki niema nic. 

Zasięgnięte wiadomości z Poznań- 

skiego, co do możności kupienia tam 

słomy, wykazuja, że i tam jej brak, 

choć zwykle stoją tam sterty z 2 — 3 

lat. Cena dochodzi tam do8 zł. za cen- 

tnar, co wraz z przywozem wyniosło- 

by u nas najtaniej | zł. 50 gr. — a 

więc dla pustej kieszeni wileńskiego 
rolnika jest niedostępna. 

Na stacji w Skrzybowcach przysłu- 

chiwałem się rozmowie dwóch gosno- 

darzy: jeden opowiadał, że sprzedał 

trzyletnią krowę „niedużą, ale zgrab- 

па“ za 30 zł., a drugi oddał na jar- 

marku w Szczuczynie krowę i cielę 

2-letnie za 70 zł. 
A więc w pierwszym wypadku 0- 

trzymał 6 rubli 66 kop a w drugim 

17 rub. 75 kop.! 
Krowa warta więc z mięsem i skó- 

rą tyle, ileby przez 20 dni wyniosła 

cena skarmianej żytniej słomy, licząc, 

że cała dawka żywnościowa skł1dała- 
by się jedynie z puda słomy. 

Dosyć tego jednego przykładu, by 

znający się na rzeczy człowiek złapał 

się za głowę. 
Nie płaci nic, — literalnie nic z 

tego, co rolnik posiada, zaś za to, cze 

go mu brak, mus płacić niepomniernie 
drogo. 

Weźmy rynek mleczny w Wilnie: 

mleko w hurcie nietylko, że jest niepo 

miernie tanie, właśnie w chwili, gdy 

go zwykle brak i cena się podnosi, ale 

mynek wchłonąć nie może całej dosta- 

wy, gdyż wszyscy się rzucają na nie- 

zmiernie tanie mięso. 
W tych warunkach jak może rolnik 

dać sobie radę? 
Z niczego Bóg tylko świat stwo- 

rzył, zaś my, rolnicy, i tak dosyć dłu- 

go kręciliśmy bicze z piasku. 
Nie mamy czem opłacać robotnika 

a cóż dopiero mówić o płaceniu podat 

ków, długów i procentów od nich. 

Salomon nie mógł z próżnego nic 

nalać, a od rolnika tej sztuki się wy- 

maga. 
Dzban nosi wodę, dokąd ucho się 

nie urwie; dzban rolniczy już się roz- 

bił, a wymaga się, by coraz więcej wo 

dy dostarczał. 
Tragicznie wygląda perspektywa 

zapowiedzianego podniesienia podatku 

dochodowego, — nie dlatego, że nie 

mamy i nie możemy mieć dochodu, ale 

dlatego, że urzędy z roku na rok oba:- 

czają nas coraz większą prezumpcją 

ukrywanych dochodów, mając stałą, a 

na wątpliwościach tylko opartą ten- 

dencję do ściągania coraz większych 

sum od zrujnowanego rolnictwa. 

Nowe 10 gr. od 10 zł. frachtu, pod 

niesienie taryfy kolejowej na rzecz bez 
robotnych, jest też ciosem dla rolni- 

ctwa: na jednej platformie 10,000 kg. 

słomy z Poznańskiego trzeba dopłacić 

95 zł. do obecnego kosztu 350 zł., t.j. 

jedną dodatkową „nie dużą, ale zgrab 

ną“ krowkę. Caty zaš fracht wyniesie 

11 takich krówek, zaś sama słoma 13. 

(Za wagon słomy trzeba oddać 24 ta- 
kich krówek. 

Dla kogo więc ma się tę słomę ku- 
pować? 

Wszelkie gałęzie gospodarstwa nie 
dają zysku, zaś warunki kredytowe de 

ficytowość zwiększają. Robotnik na 

wsi nie tanieje, lecz drożeje. 

Gdy się na wsi mówi: opuśćcie ce- 

nę 2 zł. za kopanie kartofli do 1 zł. 50 
gr. (a w wielu miejscach wymagają 

prócz tego żywienia), spotyka się Z 

odmową, bo chociaż przyznają, że pro 
dukty nie mają ceny, ale dziś „swea- 

ter, likiery (lakierki) i pantofle drogie 
i co nie kup, to drogo”, więc taniej 

- parcować nie pėjdziem.“. 
Gdy mróz zaczyna cisnąć — trze- 

ba okopowe ratować, więc płaci się 
pod grozą utraty całego plonu, rok, 
dwa, trzy, aż nareszcie nie ma czem 

płacić. 
Na bezrobotnych ziemianie dają 

400,000 centn. kartofli, choć sami ban- 
krutują, — ciekawem by było dowie- 
dzieć się, ilu bezrobotnych wybrało 
dla siebie oddane im ziemniaki?. 

O las nikt nie zapyta nawet, — 
więc jak i z czego pokryć straty i co- 
raz większy deficyt gospodarstw rol- 
nych? 

Jeżeli kupiec, czy fabrykant pracu- 
je deficytowo, to zamyka sklep czy fab 

rykę i przynajmniej nie brnie w sta- 

ły deficyt. 
Rolnictwo jest b. trudne do zlikwi- 

sobą czynności i dlatego rolnik sieje z 
jesieni oziminy, mając inwentarz i lu- 
dz, których musi do kwietnia trzymać, 
a potem sieje jarzyny, bo musi mieć 
iludzi do zbioru traw i ozimin. A to go 
gubi. 

Otóż, gdy węzła gordyjskiego roz- 
plątać nie można, należy go przeciąć. 

Wprost się narzuca myśl o likwida 
cji gospodarstw rolnych jednem odważ 
nem cięciem, by ratować zarówno war 
sztaty rolne, jak i własną egzystencję. 

Rozumiemy cały heroizm, - na jaki 
się rolnik zdobyć musi, by uczynić 
krok, jakiego dotąd nigdy nie robiono, 
chyba, jako skutek klęski wojennej — 
powiedzieć rolnikowi, że ma swej zie- 
mi nie uprawiać, jest to prawie nanie- 
sienie mu obełgi, ale gdy innego wyj- 
ścia niema, trzeba czasem i brzytwy 
się chwytać. 

Wszak nie można zaprzeczyć, że w 
dosyć prędkiem tempie likwidujemy 
swe mienie, aż pewnego dnia wyrzucą 
nas za długi i podatki z majątków bez 
żadnych skrupułów i nawet nie dadzą 

zapomogi, jako bezrobotnym. Czyż nie 

jest więc wskazanem zapobieżenie ta- 
kiej ewentualności? 

Horoskopy poprawy sytuacji dla 

rolnictwa nie wniosą żadnej poprawy 

przez czas dłuższy, więc na co ma roz 

liczać rolnik, brnąc z roku na rok, z 

miesiąca na miesiąc, w prowadzeniu 

przedsiębiorstwa deficytowego? 

Dobrze jest moralistom mówić o 0- 

bowiązkach rolnika — żywiciela wzglę 

dem kraju, miast i osiedli fabrycznych, 

ale co robią oni, by temu rolnictwu 

przyjść z pomocą? 

Wszak po otrzymaniu reformy rol- 

nej i osadnictwa, jako zachętą do od- 

budowy zniszczonych przez wojnę gos- 

podarstw, oraz podatku majątkowego i 

całej serji innych, aż do podatku od 

wzbogacenia się (?!), od psów (z pro 

gresją) i od polowania, od hektara wła 

Snej ziemi prócz normalnej opłaty za 

kartę łowiecką (obecnie zamierzane), 

zostaliś my pozostawieni własnemu Ю- 

sowi bez żadnej absolutnie pomocy. 

Jednak gospodarstwa nasze zdołali 

śmy wskrzesić: odłogi zostały uprawio 

ne, meljoracje przeprowadzone, inwen 

tarze skompletowane, a budynki odbu- 

dowane. 
Szereg lat klęskowych  podkopały 

siły i osłabiły energię; do trzech razy 

sztuka się udaje, a mamy już cztery la 

ta klęski nieurodzaju, powodzi, grado- 

bicia i t.d. Klęskę urodzaju, t. j. spad- 

ku cen. Ten rok pożenił nieurodzaj Z 

niebywałą zniżką cen na wszystko, co 

rolnik produkuje i z niemożnością za- 

kupu brakującego żyta i słomy. 

Rządy lat ostatnich zwróciły uwa- 

gę na stan naszego rolnictwa i starały 

się okazać pomoc , w postaci różnych 

kredytów. 
Cóż z tego, gdy ostatecznie od 

niemających brano jednocześnie znacz 

nie więcej, niż dawano! 
Płacić 12 proc., a z rozchodami 14 

prac. od pożyczek rolnik nie mógł za 

świetnych dla rolnictwa czasów, a CÓŻ 

dopiero teraz. Rozterminowanie. wygó- 

rowanych podatków może dać niewy- 

płatnemu rolnikowi parę miesięcy od- 

poczynku od sekwestratora, ale w ter 

minie ulgowym zadłużenie wzrosło w 

stosunku 12 proc. rocznych, a każda 

wizyta tego spiritus movens systemu 

podatkowego powiększa zaległość O 

5 proc. (!!!), gdy zagranicą roczny 

procent tej wysokości nie sięga. Czy 
to nie za wysoka skala dziennego opro 

centowania za czynność, której się 

przed wojną nigdy nie opłacało? 

Rolnik zadaje i musi sobie zadawać 

pytanie; czy w tych warunkach praco- 

wać nadal jest jego interesem i obo- 

wiązkiem; czy ginąć samemu i grze- 

biąc rodzinę swoją, przyczynia się do 

ratunku Państwa, czy też odwrotnie — 

rujnowanie siebie nie prowadzi tegoż 

Państwa do ruiny? 
Rolnik bardziej niż pracodawca, w 

innych zawodach, jest związany mniej 

interesem własnym, niż węzłem uczu- 

ciowym ze swymi robotnikami, którzy 

częstokroć z pokolenia w pokolenie 

wspólnie pracują. Nie z lekkiem więc 

sercem widziałby się zmuszonym do 

likwidacji gospodarstwa i rozstawania 

się z tymi, z którymi lata całe biedę 

klepał, a często od małych lat do sta- 

irości współpracował. 
Demagodzy wszelkiego autoramen- 

tu nie uznają żadnych tradycyj i kpią 

z sentymentów, uznając z nich tylko 

dwa: zazdrość i nienawiść. 
To wzajemne zżycie się pracodaw- 

cy z robotnikiem daje wzruszające 

przykłady serdecznego stosunku, jakim 

ci ostatni darzą ziemianina. 

W takich warunkach zdecydować 
się na wymówienie pracy jest niezinier 

nie uciążliwe i stanowi pozycję bodaj 

ważniejszą, niż straty z likwidacją go- 

spodarstwa związane. 

Gdy jednak staje przed nami dy- 

lemat — być albo nie być — instynkt 

samozachowawczy każe ratować sie- 

bie i swoje. Zamiast prowadzić interes 

stale deficytowy, należy wyszukać spo 

sób, któryby dał choć minimalny zysk 

albo też zmniejszył deficyt do mini- 

mum. 
Nie mówimy tu o gospodarstwach 

wyjątkowych, które mogą egzystować 

dowania, gdyż składa się z całego łań przy stratach, o ile ich właściciel pia- 

na dokładanie stale do uprawy roli, za 
równo jak o tych, które mają wyjątko- 
we gałęzie opłacające się, np. hodowla 
nasion, duże gospodarstwa rybne, lub 
renomowane browary, — te egzysto- 
wać mogą i muszą. 

, Jednak nie omylimy się, twierdząc, 
że takich gospodarstw jest chyba nie 
wyżej nad 2 — 3 proc. Wszystkie zaś 
inne dają deficyt. 

Kto może dokładać z innych žrė- 
deł do roli, ten niech gospodaruje na- 
dal, gdyż deczekać może chwili, że 

produktów zbraknie i wówczas straty 

poniesione skompensuje. 
Lecz tym, którzy środków postron- 

nych nie mają, należy dobrze się obli- 

czyć i bez szczypty optymizmu i, o 

ile deficyt jest nieunikniony, gospodar= 
stwa likwidować. 

Jedni mogą oddać pola na tak zwa 

ne zapaszki, czyli połownikom, inni 

mogą paszę na polach oddawać pod 

wypasy, inni znowu mogą sprzedawać 
siano z łąk i koniczyny i t. d. 

Ogólnej recepty dać nie można, 

gdyż każdy majątek ma inne warunki. 

Kto może żyć i opłacać podatki z la- 

su, ten niech nie brnie w deficyt eks- 

ploatacji rolnej. 
W ten sposób właściciel ziemski 

nietylko salwować będzie siebie, ale 

też zmniejszeniem  nieopłacającej się 

produkcji przyczyni się do uregulowa- 

nia podaży z popytem i powrotu do 

stanu normalnej dochodowości gospo- 

darstw. 
Ogólnie. twierdzą, że na swojem 

gospodarstwie ludzie tracą, zaś na 

dzierżawach jeszcze potrafią zarabiać. 

Otóż są tu dwie ewentualności: al 

bo dzierżawca nie płaci tenuty i po- 

datków, czerpiąc jedynie z zapasów, 

nagromadzonych na roli, t. j. żyje kosz 

tem włożonego przez właściciela ka- 
pitału i wyssawszy z ziemi soki wynosi 

się z wyjałowionej ziemi, albo też 

przez okres 3 — 6 lat gospodaruje, pła 

cąc dzierżawe b. małą, która często 

podatków nie pokrywa, ale też ani gro 

sza w meljoracje oraz poprawianie lub 

wznoszenie budynków nie kładzie, a 

więc też eksploatuje kapitał włożony, 

czyli zjada powoli substancję majątko- 

wą właściciela. 
Po takiej dzierżawie, która chwiło 

wo może właściciela podtrzymać, trze 

ba będzie duży nakład pieniężny zro- 

bić, by do pierwotnej sprawności i po- 

rządku doprowadzić. 
Trudno dziś od dzierżawcy wyma- 

gač, by w obecnej konjunkturze myś- 

lał więcej o utrzymaniu fotwarku w 

wysokiej sprawności, a nie o ratowa- 

niu własnej sytuacji. 
Za normalnych czasów był cały 

stan zawodowych dzierżawców, którzy 

dziesiątkami lat siedzieli w tym sa- 

mym majątku, tak w nim gospodaru- 

jąc, jak najlepszy właściciel, ale też” 

inne były czasy i warunki. 
Czy kto wówczas myślał, że wy- 

myślą płatne 2-tygodniowe urlopy, któ- 

re doprowadziły do stałych  urło- 

pów, płatnych w postaci płatnego bez 

robocia, a wkrótce się przekształcą w 

stałe, bezpłatne urlopy, gdyż nie bę- 

dzie z czego płacić i nie będzie z kogo 
pięniądze brać. 

Nowe ciężary w postaci dodatków 

do biletów, do marek pocztowych i t. 

p. mogą chwilowo pomóc i to pod wa 

runkiem, że rolnicy nie będą zrauszeni 

do ograniczenia nietylko jazd. ale i ko 

respondencji, a przecie każdy nowy 

ciężar powiększa deficyt. 
Quo vadis? — tedy zapytamy. 

Kwestja bankructwa rolnictwa, a z 

niem całego społeczeństwa, jest ra 

tyle palącą, że nie wystarczą komitety 

w lwiej części z urzędników złożone, , 

a więc z ludzi niewątpliwie najlep- 

szych chęci, ale związanych w swych. 

poglądach istniejącemi ustawami — 

taki to los urzędnika — a w dodatku 

ból zęba w postaci 15 - procentowej 

redukcji pensji zawsze wydaje się bo- 
leśniejszy od amputacji, dokonywanej 
na organizmie rolnika. 

Jeżeli ogólnie jesteśmy  przeciwni- 
kami manji ciągłych, a najczęściej nie 
produktywnych i kosztownych  zja- 
zdów, to uważalibyśmy za celowe i 

konieczne zwołanie wszechpolskiego 

zjazdu rolników ziemian dla wynale- 

zienia drogi ratunku i sformułowania 

żądań, któreby ten ratunek przyniosły. 

Ciągłe wysyłanie deputacyj, nie- 

zmiernie uprzejmie przyjmowanych, ale 

dających minimalne efekty, nie prowa 
dziło do celu. Ważkie a rozsądne sło- 

wo zjednoczonego ziemiaństwa wy- 
warłoby inne wrażenie i inne skutki. 
Sto razy Warszawa nam mówiła: cze- 
mu, panowie, nie krzyczycie? — teraz 
tylko zbiorowy wielki głos ma znacze- 
nie, bo nie zapominajcie, że żyjeny w 
państwie demokratycznem. P. minister, 
który do nas ta w Wilnie tak mówił, 

miał rację. 
A krzyczeć trzeba, bo Hannibal an- 

te portas, a salus agricoli suprema 
lex esto! St. Wańkowicz. 

AINA TASTE RTN УСОеНИНОРАДИЯ 

PŁÓTNA |! MADAPTLAMY 
na bieliznę męską i damską. Ceny 
niebywale niskie, oraz towary weł- 
niane, kołdry watowe i pokrowce w 

wielkim wyborze poleca 
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Antypolska demonstracja hitlerowcó 
TCZEW, (Pat). Kompanja umun- 

durowanych i uzbrojonych  hitlerow- 
ców ze sztandarem na czele przyma- 
szerowała w dniu wczorajszym o go- 
dzinie 20 min. 30 od strony Liszewa 
do granicy polskiej, w pobliżu mostu 

kolejowego na Wisle. Hitlerowcy, sta- 
nąwszy przed granicą, wykrzykiwali: 
„Precz z Polską! Niech żyje niemiec- 
kie Pomorze*, Po tej demonstracji 
antypolskiej kompanja hitlerowców 
cofnęła się w głąb terytorjum gdań- 
skiego. 

  

UKŁADY W SPRAWIE ZATARGU 
chińsko-japońskiego 

GENEWA. (Pat). W ciągu popo- 
łudnia urzędujący przewodniczący Ra- 
dy Briand prowadził kolejne układy 
z przedstawicielami Japonji i Chin. 
Celem tych układów jest ustalenie 
maksymalnych ustępstw obu stron w 
sprawach ewakuacji Mandżurji z jed- 
nej strony, a zapewnienia bezpieczeń- 
stwa obywateli japońskich w tym 
kraju z drugiej strony. Wszelkie pró- 

by skłonienia stron do bezpośrednich 
układów spełzły na niczem. Jak sły- 
chać, obie strony pozostają nadal na 
zajętych stanowiskach. Obrady odby- 
wają się w atmosferze nieprzychylnej, 
gdyż dotąd nie wiadome jest, jak rząd 
japoński przyjął odpowiedź przewod- 
niczącego Rady na zastrzeženia“ jury- 
dyczne, zawarte we wczorajszej nocie 
japońskiej. 

Japończycy zimują w Mandżurii 
MOSKWA. (Pat). Prasa sowiec- 

ka donosi, że wojska japońskie 
są juź zupełnie przygotowane 

do zimowania w Mandżurji. Ww 
wielu miejscach zbudowano na- 
wet okopy. 

Japonja nie wystąpi z Ligi Narodów 
„TOKIO, (PAT). Ze źródeł miaro- 

dajnych oznajmiają, iż rząd japoński 
powziął postanowienie, iż Japonja nie 
ustąpi z Ligi Narodów bez względu 
na dalszy rozwój wypadków w zwią- 
zku z zatargiem mandżurskim. 

DELEGAT JAPONII U MIN, BRIANDA 

GENEWA. PAT. — Minister Briand 
przyjął delegata Japonji Yosisawę. 

RZĄD STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

NIE DOPUŚCI DO WOJNY 

WASZYNGTON PAT. — .Wedlug krążą- 
cych tų pogłosek, rząd przyłączy się do Ra- 
dy Ligi Narodów w sprawie zastosowania 
przepisów paktu Kelloga celem uniemożliwie 
mia nieprzyjacielskich działań między Chi- 
nami a Japonią, lecz sam nie powežmie w 
tej sprawie iincjatywy. 

ANGLJA ZWRACA UWAGĘ 
NANKIN. PAT. — Poseł angielski zwró- 

cił uwagę rządowi chińskiemu na art. 2 pak 
tu Kelloga. 

KNOWANIA JAPONII 
„ MOSKWA. PAT. — Opierając się na 
źródłach chińskich, prasa sowiecka podaje, 
że między Japonją a nowoutworzonemi rzą- 
dami w Mukdenie i Kirynie ma być zawarta 
umowa y sprawie pacyfikacji stosunków w 
Mandžurji. Na podstawie tego porozumienia 
Japonja ma uzyskać port w południowej 
Mandžurji, dalej węzeł kolejowy Aqndun, łą- 
czący korejską linję kolejową z kolejami po- 
łudniowej Mandżurji oraz prawo do budowy 
kolei kiryńsko - korejskiej. Pozatem rząd 
mukdeński i kiryński zapewnia  Japończy- 
kom swobodę osiedlenia się w  Mandžurji, 
przyznając im prawo nabywania i dzierża- 
wienia ziemi, obecując tłumić na tym terenie 
wszelkie antyjapńsskie wystąpienia. Man- 
dżurja w myśl tej umowy stanowić ma pań 
stwo samodzielne, niezależne od Chin. 

Wybory rad kantonalnych we Francji 
PARPŻ. PAT. — W całej Francji 

z wyjątkiem departamentu Sekwany 
odbyły sie wczoraj wybory do rad kan 
tonalnych i rad generalnych, których 
skład podlega -co trzy lata odnowieniu 
połowy członków. Wśród kandydatów 
figurowało 7-miu ministrów obecnego 
rządu. Ponownie obrano ich wszyst- 

kich z wyjątkiem podsekretarza szta- 
bu Riche. Przywódca socjalistów Leon 
Blum nie został wybrany. Naogół moż 
na stwierdzić zwrot na rzecz stron- 
nictw umiarkowanych i na 
socjalistów. 

Z byłych ministrów przeszli Her- 
riot i Caillaux. 

niekorzyść 
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NIECH WRACA ŻYWA, ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
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Miljon dolarów na bezrobotnych 
DETROIT, (PAT). Miljoner tutej- 

szy William Threteway ofiarował mil- 
jon dolarów na pomoc dla bezrobot- 
nych. 

  

5. 0. 5. 
OTTAWA. (Pat). Wszystkie okręty, wanie pošpleszenia z pomocą 10 stat- 

znajdujące sję w zatoce św. Wawrzyń- 
ce, otrzymały w drodze radjowej wez- 

kom rybackim, zagrożonym poważnie z 
powodu burzy przy wybrzeżu Quebecu. 

A U 

0d Admi nistracji £ 
Podajemy do wiadomości Sz. Sz. naszej Klijenteli, że poczynając 

od dnia dzisiejszego ogłoszenia 

wyłącznie od godz. 9-ej do 16-ej, 

do „Słowa przyjmowane są 

od 17-ej do 19-ej oraz 

pilne od 23 — 24-ej. 

  

  

NA PARNASIE 
AKADEMICKIM 

W OSTATNICH LATACH UNIWER- 
SYTETU WILEŃSKIEGO 

Tradycje poetyckie wśród akademi- 
ków wileńskich były bardzo żywe dzię 
ki filomatom i filaretom; nie brakło 
więc i później entuzjastów mowy wią- 
zanej, niezawsze natchnionych. Sło- 
wacki wówczas trzymał się nieco na 
uboczu. Nie wiemy nic o jego udziale 
w akademickim ruchu poetyckim, 
zresztą o tym ruchu trzeba mówić z 
wielkiemi zastrzeżeniami. 

Znamy natomiast niewielką paczkę 
literacką wśród studentów... teologji!.. 
Nawet do ponurych murów  po-augu- 
stjańskich wdarł się powiew odradza- 
jącej poezji polskiej. Hlołowiński. póź- 
niejszy metropolita, Woronicz, nieior- 
tunny imiennik żyjącego wówczas 2:- 
cybiskupa, Jankowski, późniejszy re- 
negat, Dobszewicz —- w przyszłości 
ksiądz i profesor akademji — wszyscy 
oni żywo interesowali się ruchem lite- 
rackim, entuzjazmowali się wykładami 
prof. Borowskiego i uprawiali poezję. 

Borowski był ich bożyszczem, więc 
choć jego wykłady nie obowiązywały 
teologów, chodzili na nie wszyscy i 
słuchali z zapałem. Jankowski zosta- 
wił w swoich wspomnieniach entuzja- 
styczną wzmiankę o Borowskim: jego 

świetnych wykładach. Zakończył tę 
wzmiankę w sposób następujący: 

„Każdy, komu nie ubliżyło przyro- 
dzenie uczucia piękności i upodobania 
w naukach nadobnych, wychodził z 
lekcyj Borowskiego, przenikniony szla 
chetną dumą za swojego mistrza i 
wyższy na parę cali, jak niegdyś Grek 
po wysłuchaniu Peryklesa". 

To zamiłowanie do poezji młodych 
alumnów Seminarjum Głównego oraz 
ich uwielbianie profesora Borowskiego 
stała się przyczyną smutnego zdarze- 
nia, które się ledwie nie zakończyło 
straszną katastrofą. Mianowicie, wy- 
wiązała się rywalizacja pomiędzy dwo 
ma poetami teologami — Hołowiń- 
skim, a Woroniczem. Obaj, jak zresztą 
wszyscy ówczesni poeci akademicy, 
wiersze swoje pokazywali prof. Borow 
skiemu, prosząc o sąd. Borowski cier- 
pliwie odczytywał arcydzieła niedojrza 
łej muzy i udzielał życzliwych i wy- 
czerpujących wskazówek. W tym wy- 
padku Borowski szczególnie zachęcał 
do dalszej pracy Hołowińskiego, prze- 

widując w nim wybitny talent litera- 

cki; natomiast niedołężne rymotwórcze 

wysiłki Woronicza z całą otwartością 

—ganil. 
Niezrównoważony psychicznie Wo- 

ronicz, który życie zakończył w obłą- 
kaniu, przejął się powodzeniem swego 
rywala i na początku wakacyj r. 1828, 
w gmachu Seminarjum, w mieszka- 

W _WIRZE STOLICY 
SAMOBOJSTWG 

_„Napiła się esencji octowej... skoczył do 
Wisły... wystrzałem z rewolweru..." czyż jest 
gazeta, w którejby się nie wyczytało codzien 
nie tych !akonicznych słów. Nikt się tem nie 
przejmuje, nikt nie myśli: dlaczego? Może i 
słusznie, bo ludzie nieraz przyśpieszają swój 
pogrzeb z tak dziwnych, niezrozumiałych, — 
dla innych powodów... Ale powód jest zaw— 

sze, i to powlażny, przekonałem się e tem 
na żywym przykładzie. 

Całą paką graliśmy w food-baal, jeżdzi 
na wycieczki rowerami, wiosłowali zapamię 
tale. Czyż może być wesoło, jeśli niema w 
pace prawdziwego matoła, takiej ofermy, któ 
ra się daje nabierać, która co się odezwie — 
to bez sensu, która nic nie potrafi. 

Mieliśmy Bodzia, ,„Nasmaruj sobie buty 
kredą", radzili mu zawsze, nie mógł kopnąć 
piłki i nie skiksować, zamiast główkować sta 
le „nosował*, a ileż razy leżał na każdym 
treningu! To też Bodzio tylko trenoważ pił 
kę nożną. Choć w klubie było osiem drużyn 
nie grał w żadnej — sędziował na aucie, 
częstował graczy w przerwie cytrynami, 
często pompował piłkę.... 

Wąskiemi ścieżkami, na wypożyczonych 
rowerach, długim wężem sunęło nas kilkuna- 
stu na wycieczkę przez asy, doły, wertepy. 
Bodzio zawsze dostał najgorszy rower, zaw 
sze jemu pierwszemu nawaliia kicha, jeśk 
kto się wykopyrtnął do rowu, to pewno on. 
A wszyscy zsiadali z maszyn i stojąc nad 
Bodziem, gramolącym się z błota śmieli się, 
šmieli. 

Bodzio majtnął wiosłem w próżnię i wy- 
wrócił łódź, Bodzio spróbował rzucać kulą i 
— rzucił ją sobie na stopę, Bodzio złamał 
oszczep, Bodzio witając się z trenerem wep- 
chnął go niechcący w ubraniu do wody, Bo— 
dzio nabijając flower zabił psa panny Miry. 

Powiedzenia Bodzia też szły na wagę zło- 
ta. jedziemy szosą do Sochaczewa, robotni- 
cy rozkopują ziemię przy słupach. Wieczorem 
wracamy tąż samą drogą do Warszawy: „jak 
jednak prędko się uwinęli, — mówi Bodzie, 
rano słupy były po prawej stronie, szosy, w 
te kilka godzin przenieśli je na lewą”. 

Bodzio nie byi kretynem, rozumiał, że 
jest pośmiewiskiem, gapą, łachmytą. Raz 
znaleźliśmy go w pustej szatni szlochającego 
szczerze. 

— Co ci jest? 
— Openheim mnie napędził z boiska, po- 

wiedział, że gdy niema widzów, to nie mam 
poco trenować. Co ja jestem winien, że ja 
nic nie potrafię! 

Zaczęła się moda ping-ponga. Kto żyw 
łapał rakietę, celulujdową piłeczkę, grano 
do utraty przytomności, Bodzio oczywiście 
nie pozostał w tyle — pukał całemi godzina 
mi na Išniącym sto!e, I o dziwo stał się klasą, 
prawdziwym mistrzem. Nie atakował, wyóćwi 
czył się w obronie, cykał, cykał niezmordo- 
wanie. Trzydzieści, pięcdziesiąt, sto razy od- 
bijał piłeczkę — regularnie, monotonnie; stał 
się djabelską żyłą, nieefektowną, potwornie 
jednostronną grą zwyciężał wszystkich. Bo- 

dzioł lał każdego, nikt nie mógł go przecykać. 

Co za odmiana. Stał się kimś, W sferach 

sportowych jakakolwiek specjalność imponu- 
je. Przestano bezlitośnie żartować z Bodzia 

— bił przecie w ping-ponga. 

Oficjalne mistrzostwa klubu. Wiełki tur- 

niej, do którego zgłosiło się 70-ciu graczy. 

Podzielono ich na dziesiątki, zwycięzcy po- 

szczególnych grup wchodził do. finału. 

W tej wybranej siódemce znalazł się 

rzecz prosta Bodzio. W aureoli sławy przy- 

szłego zwycięzcy — bo cykał tak precyzyj- 

nie, że nikt nie wątpił, iż wyżyłuje wszyst- 

kich. Bodzio chodził dumny jak paw- — sam 

dla siebie nabierał respektu. 
Wielki dzień finału. Na trzech stołach 

grają z wypiekami na twarzy. Tłum spektato 

rów: „dobrze zagrane Felek, piękna gała Kaj 

tek!” Bodzio skupiony, uważny żyłuje; nie 

ryzykuje żadnej piłki, odbija, odbija — jak 

ściana. 
Lecz Tomek Sachs po przegraniu pierw- 

szego seta postawił wszystko na kartę. Nie 

zmoże Bodzia ostrożną grą — więc wali 

rozpaczliwie smecze, łupi zabójcze crossy. 

Oibo wygra atakiem, albo — plajta. 

Udaje mu się, wychodzą całe serje wspa- 

niatych ścięć, plasuje po rogach, raz po raz 

przełamuje defensywę Bodzia. Po jednym 

secie. Tomek z furją atakuje dalej, Bodzio 

się traci, próbuje sam wykańczać przeciw 
nika — przegrywa — w jedną chwilę. 

Sensacja. Bodzio przegrał, I . to z Tom- 
kiem — względnie słabym graczem. Ile, he. 

Zupełne załamanie się Bodzia. W następ- 

nych meczach jest zerem, nie może cykać, 

mie umie atakować — przegrywa sromotnie 

wszystkie dalsze pięć spotkań. Zamiast spo- 

dziewanego mistrzostwa — ma 7-me miejsce. 

Coś w rodzaju ogólnego zadowolenia. 
No — przynajmniej! Nie pasowało do Bo- 

dzia mistrzostwo. Więcej .mu do twarzy nie- 

zdarność, ciemięgowatość — wszyscy wolą 

go w tej roli. Już go klepią lekceważąco, już 

sypią się docinki, dowcipy... 
Bodzio wyszedł ze schyloną głową. A na- 

zajutrz dowiedzieliśmy się, że prosto stamtąd 

wdrapał się gdzieś na czwarte piętro, sko- 

czył na bruk — trup na miejscu. : 

Biedny Bodzio. Żałowano go, martwiono 

się bardzo. Przed dwa dni nawet nikt nie 

chciał grać w ging-ponga. Karol. 
  

_ 

niu alumnów, wobec kolegów podstęp 

nie objął Hołowińskiego za głowę i 

nagle zadał scyzorykiem dwie rany w 

oczy. 
Okrwawionego Hołowińskiego ko- 

ledzy przesłonili przed dalszemi ciosa- 

mi prawie nieprzytomnego Woronicza, 

który krzyczał, że przecież Homer, He- 

zjod i Osjan byli ślepymi, poeta więc 

może obejść się bez oczu. Naszczęście 

rany, zadane Hołowińskiemu, okazały 

się lekkiemi, więc sławny później lite- 

rat i wysoki dostojnik kościoła rychło 

powrócił da zdrowia. 

Niezawsze zamiłowanie do poezji 

było przyczyną katastrofy, chociaż 

znało wówczas Wilno, osobliwie aka- 

demickie Wilno, pewną tragiczną ofia- 

rę niepohamowanego dążenia da 1au- 

ki i sławy literackiej. 
Krysztalewicz, Żegota  Krysztale- 

wicz lub Dominus Krysztalewicz —- 0- 

to imię może najbardziej wówczas f0- 

pularnego w Wilnie człowieka, szcze- 

rego przyjaciela akademików. 
Był to łagodny manjak - wierszo- 

kleta, nędzarz okropny, pijaczyna wre- 

szcie, Pochodził on z Wołyńia i kształ- 

cił się podobno w Liceum Krzemienie- 

ckem, po skończeniu szkół przez parę 

lat był tak zwanym „dyrektorem, 

czyli dawał korepetycje zamożniej - 

szym chłopcom. Z wielkim trudem, od- 

mawiając sobie we wszystkiem, zao- 

szczędził on aż 100 rubli i poszedł do



CZY MOŻNA OCHRZCIĆ 
BOLSZEWIZM 

Przed paru dniami w sali Uniwersy- 
tetu wygłosił ks. prof. Walerjan Mey- 
sztowicz niezwykle ciekawy i głęboki 
odczyt pod powyższym tytułem. Odczyt 
ten jest ze względu na swój poziom i 
ze względu na aktualność tematu, god- 
ny jaknajszerszego omówienia. Należy 
tylko żałować, że młodzież akademic- 
ka, która ten odczyt organizowała, na- 
ležyci go nie rozreklamowali. 

Obok tak ostro dzisiaj krytykowa- 
nego kapitalizmu istnieją dwie potężne 
doktryny, dwa głęboka w psychice ludz 
kiej zakorzenione światopoglądy, dwie 
potęgi zdolne do kierowania światem, 
a przynajmniej mające ambicje do kie- 
rowania wszystkiemi dziedzinami życia 
ludzkiego: katolicyzm i komunizm. Oto 
naturalnie jak z dzisiejszych ruchów 
społecznych widać, jedyni pretendenci 
do dalszego prowadzenia kultury za- 
chodniej po usunięciu się, obecnie we 
wszystkie objawy życia wżartego ka- 
pitalizmu. Jaki jest i jaki może być sto- 
sunek do siebie obu tych doktryn, obu 
systemów? Na te niezwykle ciekawe i 
o kolosalnem nietylko teoretycznem, 
ale i praktycznem znaczeniu pytanie, 
starał się odpowiedzieć ks. prof. dr. 
Walerjan Meysztowicz. 

Komunizm wyrósł z ogólnie w wie- 
ku XIX panującego prądu filozoficzne- 
go, z materjalizmu — dziejowego, z te- 
go samego materjalizmu, z którego wy- 
rósł kapitalizm. Niema na świecie war- 
tości nadzmysłowych. Jest to, ca 
widzimy, co można oznaczy, wy- 
mierzyć. Jedyne znaczenie dla rozwoju 
człowieka ma technika produkcji, życie 
gospodarcze, mają zjawiska przyrodni- 
cze. Oto są główne tezy materjalizmu, 
Ałe materjalizm kapitalizmu jest indy- 
widualistyczny , pozwala on jednost- 
kom żyć tak, jak im się podoba, wie- 
rzyć w to, co chcą. To stanowisko ka- 
pitalizmu umożliwia istnienie katolicyz- 
mu w ramach życia opanowanego przez 
ten kapitalizm, który to jedyny 
wzgląd według prelegenta, przemawia 
za kapitalizmem. Bo bolszewizm tej 
kompromisowej furtki nie zostawia. Bol 
szewizm jest systemem 0 wspaniałej, 
stalowej konsekwencji. I to jest główna 
siła atrakcyjna bolszewizmu. Według 
bolszewizmu największą wartością na 
świecie jest to, co względnie nieprzemi- 
ja, kolektyw. Stąd hasło komunizmu 
wszystko dla kolektywu. Wszystko — 
kosztem miażdżonej, gniecionej, ście- 
ranej do osłateczności jednostki. W 
kapitalizmie jednostka jest wszystkiem, 
jest celem sama w sobie, w komuniz- 
mie jest zerem, jest niczem. Te zasady 
doktryny komunistycznej wykluczają 
możność istnienia komunizmu katolic- 
kiego. Materjalizm kolektywny jest isto 
tą, zasadniczą cechą komunizmu. Tym- 
czasem katolicyzm stoi na wręcz prze- 
ciwnem stanowisku. Uznaje on wiecz- 

ne dobro duszy i podkreśla indywidual 

mość, suwerenność jednostki. Prelegent 

zakończył swój głęboki referat odczy- 

taniem rozdziału z książki Kossak- 

Szczuckiej o walce św. Jerzego ze smo- 

kiem. 
Zabierający głos w ciekawej dysku- 

sji, jaka się po referacie wywiązała, 
starali się ująć rolę katolicyzmu 
w tej wielkiej, dziejowej chwili wal- 
ki kapitalizmu z bolszewizmem. Między 
innymi zabierał głos p. prof. dr. Fr. 
Bossowski. Życzenie p. prof., ażeby re- 
ferat został ogłoszony drukiem, zosta- 

_ ło poparte oklaskami przez audytorjum. 

Zorganizowanie tego odczytu przez 
młodzież akademicką,, tak okrzyczaną 
za swą rzekomą bezideowość, jest do- 
wodem, że.ta młodzież jednak szuka 
nowych dia siebie dróg i że te poszuki- 
wania idą w dobrym kierunku.  Cz.. 

  

CZY$ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.OQ. nr. 82100 

WILNO. W niedzielę, w godzinach obia- 
dowych restauracja przy ulicy Mickiewicza 
nr. 41 była terenem krwawego zajścia, po- 
wstałego na tle osobistych pretensji pomię- 
dzy posterunkowynt III kom. P. P. Marcin- 
kiewiczem a Stefanem Burzyńskim, cukier 
nikiem (Witoldowa 35). 

Wymienieni, wraz z niejakim Nowickim 
i bratem Marcinkiewicza, Kazimierzem (Ob- 
jazdowa 18) będąc w osobnym gabinecie 
wszczęli między sobą kłótnię, w trakcie któ 
rej padły strzały, 

Gdy służba wpadła do gabinetu znatazła 
broczących krwią z ostrzymanych postrza- 
łów Burzyńskiego i Marcinkiewicza Kazimie 
rza, zaś koło nich stojącego z rewolwerem 
w ręku post. Marcinkięwiicza. Czwarty ucze- 
stnik zajścia, Nowicki, korzystając z wy- 
tworzonego zamieszania, zdołał wyjść z re- 
stauracji i uciekł. 

W pierwszej chwili, sądząc z zachowa- 
nia się post. Marcinkiewicza przypuszczano, 
że to on jest sprawcą strzałów, więc sta- 
rano się go rozbroić. W czasie szamotania 
się rewolwer trzymany kurczowo przez osa 
czonego policjanta niespodziewanie wypalił 
i kula raniła go w nogę. 

SŁOW oO 

Krwawe zajście w restauracji 
SPOWODOWANE NIEPOROZUMIENIAMI NATURY OSOBISTEJ 

W międzyczasie na. miejsce 
przybyły władze i pogotowie ratunkowe. 

Rannych odwieziono do poblizkiego szpi 
tala św. Jakóba, gdzie wszystkich trzech u- 
lokowano na oddzale chirurgicznym dla do 
konania operacyj wybrania kul. 

Jak wynika z badań uczestników zajścia, 
post. Marcinkiewicz miał z Burzyńskim do 
omówienia intymną sprawę dotyczącą jego 
żony, którą Burzyński stale napastował i 
prześladował swoja 'miłością. 

Świadkiem ze strony Marcinkiewicza by? 
lego brat, zaś z ramienia Burzyńskiego 
zbiegły Nowicki. 

Marcinkiewicz twierdzi, że między obec 
nymi w gabinecie doszło w pewnym  mo- 
mencie do ostrej wymiany słów, w trakcie 
której pierwszy strzelił Nowicki, 

Zasktczony ten: Marcinkiewicz sięgnął 
po rewolwer w obronie własnej lecz nie ne- 
guje, żeby w międzyczasie w zapomnieniu 
nie oddał strzałów i nie ranił kogoś z obec 
nych. 

Brat policjanta potwierdza te 'wyjaśnie- 
nia, natomiast Burzyński utrzymuje, że pierw 
szy strzela: Marcinkiewicz. 

Włamanie do lokalu b. wojskowych 
WILNO. Nieznani sprawcy wdarli się 0- 

negdaj do lokalu związku rezerwistów i by 
łych wojskowych w Oszmianie, skąd skra- 
dli 300 złotych gotówką 1 górną (metalo- 

wą) część drzewca od sztandaru wartości 
600 złotych. Policja aresztowała kilku podej- 
rzanych o to włamanie. 

Tragiczna śmierć dorożkarza 
WILNO. — Wczoraj w nocy, o godzi- 

nie 1 koło domu nr. 11 przy ulicy Sado- 
Uderzenie było tak silne, że dorożka zo 

stała całkowicie rozbita. Sawicz wypadając 
wej przejeżdżająca taksówka 14438, kierowa na bruk uległ rozbiciu czaszki i w niespełna 
na przez szofera o nieznanem nazwisku, 
wpadła na stojąca na postoju dorożkę 
Mowszy Sawicza (Nikodema 2). 

  

pół godziny zmarł w szpitala żydowskim, 
nie odzyskując przytomności. 

Policja poszukuje winnego — szofera, 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 19 października 1331 r. 

Ciśnienie średnie 767, 

Temperatura średnia 2. 
Temperatura najwyższa 5. 
Temperatura najniższa —3. 

Opad w mm. — 
Wiatr: zachodni. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pół pochmurno, 

Z, s. g. 4 m. 20 

MIEJSKA 
— Sprawa pożyczki angielskiej. — 

Wczoraj w magistracie odbyła się kon 
ferencja w sprawie likwidacji pożyczki 
angielskiej. 

W obradach brał udział delegat mi 
nisterstwa skarbu. Chodzi o uzgodnie 
nie stanowiska miasta i władz  pań- 
stwowiych w tej sprawie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— |Jan Parandowski na Środzie Literackiej. 

Znakomity pisarz, który dał nam wczoraj nie- 
zapomniany wieczór literacki, pozostanie w 
Wilnie do jutra by wypełnić Środę literacką 
własnemi utworami, Parandowski czytać bę— 
dzie rękopis nowej swej książki pod tyt. 
„Dysk olimpijski", nad którą pracuje obec 
nie. Jest to praca o dawnych greckich Olim- 
pjadach, w związku ze wskrzeszoną w XX 
wieku wielką tradycją sportową, pisana z 
właściwym temu autorowi ogniem i polotem. 
Początek o 8.30 wiecz. Wstęp dla członków, 
sympatyków i wprowadzonych gości. 

— Wilenskie Towarzystwo _ Lekarskie, 
XXIV Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 21 października 1931 r. o godz. 
20 w Sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24. 

Porządek dzienny: 
1) odczytanie protokułu ostatniego posie- 

dzenia, 2) demonstracje chorych, 3) doc. dr. 
T. Wąsowski: Wpływ pernoctonu na odru- 

chy biędnikowe, 4) dr. A. Kapłan: O współ- 
czesnej wiedzy djetetycznej i jej roli na za- 
gadnienie raka. 

— Z T-wa Eugenicznego. 22 październi- 
ka w lokalu Poradni Eugenicznej (ul, Želigow 
skiego 4) dr. W. Wysocki wygłosi odczyt na 
temat: „Jak pielęgnować zdrowie kobiety“. 
Początek o godz. 5.30 wiecz. Wstęp wolny. 

— Zebranie Wil. T-wa Nowoczesnego Wy- 
chowania. We czwartek dnia 22 października 
odbędzie się zebranie Towarzystwa, na któ- 
rem p. dyr. seminarjum nauczycielskiego Sta- 
nisław Godecki wygłosi odczyt na temat: 
Analiza procesu myślenia i płynące stąd wnio 
ski pedagogiczne. 

Zebranie odbędzie się w sali Kuratorjum 
(Wolana 10) o godz. 7 wiecz. 

Wstęp wolny dla członków i gości. 

— Zarząd Związku Przemysłowców Pol- 
skich w Wilnie zawiadamia, że dnia 21-X r. 
b. o godz, 19.30 odbędzie się w lokaiu Związ 
ku ogólne zebranie członków, mające na ce- 
lu omówienie prowadzonej obecnie akcji zwal 
czania bezrobocia i pomocy bezrobotnym. 

KOLEJOWA 
— Wagony sypialne przy 3 klasie, Dyrek- 

cja okręgowa kolei państwowych w Wilnie 
podaje do wiadomości, że z dniem 4 paździer 
nika r. b. kursowanie wagonu sypialnego kl. 
II pomiędzy stacjami Warszawa Ułówna — 
Zemgale w pociągach pośpiesznych Nr. 107 
—715 i 708—7i5 zostalo odwołane. 

Jednocześnie od powyższej daty wagon ! 
sypialny kl. III kursuje pomiędzy stacjami 
Warszawa Wileńska a Wilno --—w pociągu 
osobowym Nr. 713, odchodzącym z Warsza- 
wy Wil. o godz. 21.50 i przybywającym do 
Wilna o godz. 6.45 i zpowrotem w pocią- 
gu Nr. 714, odchodzącym z Wźina o godz. 
20.31 1 przybywającym do Warszawy Wil. o 
godz. 1.50. 

RÓŻNE 
— Nauczycielski kurs dykcji. W zrozu- 

mieniu znaczenia dykcji w wykiadach szkół 
nych, szczególnie języka polskiego, — Ku- 
ratorjum wileńskie zorganizowało kurs dyk- 
cji i wymowy da polonistów. Prowadzenia 
kursu podjął się dyrektor teatrów miejskich 
w. Wilnie p. M. Szpakiewicz i reżyser tych- 
że teatrów p. St. Wysocka, Łącznie z głów- 
nym celem kursu, przewiduje się również 
zaznajomienie nauczycieli — polinistów z 
zasadami inscenizacji i reżyserji. Kurs wy- 
mieniony będzie wielką pomocą dla poloni- 
stów w interpretowaniu utworów literatury 
pięknej w szkole, jak również da teoretyczne 
podstawy teatrologiczne. 

Dn. 19 bm. w gmachu Kuratorjum odby 
ło się zebranie organizacyjne, na którem u- 
stalono dni i czas wykładów. Kurs potrwa 
6 tygodni (c). 

—- Laski dla ociemniałych, Za zgodą Mi- 
nisterstwa Spraw Wewnętrznych Zjednocze- 

Wilna, poszedł w znaczeniu  literal- 
nem: pieszo, boso, z tobołkiem i bu- 

tami na kiju, przerzuconym przez ra- 
mię. Długo trwała uciążliwa podróż 
młodzieńca, marzącego o Wileńskim 
Uniwersytecie. 

Wreszcie trafił do Wilna. Szedł 
traktem lidzkim, więc przeszedł przez 
Ostrą Bramę, pacierz dziękczynny od- 
mówił, a że była już noc i nie wiedział, 
gdzie ma się udać, po wejściu do mia 
sta, usiadł na schodach ratusza -— i 
zasnął... 

Gdy się obudził, nie znalazł ani bu 
tów, ani tłomoczka z ubraniem i bieliz- 

ną, ani tych, tak ciężko zapiacowa- 
nych stu rubli.... 

Cios był zbyt wielki. Nie wytrzy- . 
mał: Dostał pomieszania zmysłów ... 

Pozostała mu jednak doskonała zna- 
jomość łaciny i ładny charakter pisma, 
więc zarobkował, przepisując studen- 
tom wykłady uniwersyteckie į otrzymu 
ląc za to aż trzy grosze od arkusza!.. 
Garnął się do akademików, ż ich jał- 
mużny przeważnie i żył, bawiąc ich 
Swemi improwizacjami  poetyckie ni, 

któremi sypał jak z rękawa na każde 
żądanie i na każdy temat. 

Cóż to były za wiersze!.. Baka, 
gdyby żył, pękłby z zazdrości, Gdy 
znanemu w Wilnie aptekarzowi Gutto- 
wi zdechła ulubiona kobyła, Kryszta- 
lewicz pośpieszył do zmartwionego 
aptekarza z takim nagrobkiem: 

„Przechodniu, piacz! 
"Ги leży klacz, 
Co była tak 
Szara, jak szpak, 
Długa, jak łoś, 
Lub inny ktoś! 
Gdybyś ją miał! 
Gdybyś ją znał! 
Cóż to za była — 
Moja kobyła!...* 

Kiedy uczeń akademii sztu!: pięk- 
nych w Petersburgu Konstanty Kukie- 
Wicz narysował kredką portret Krysz- 
talewicza, ten własnorecznie stwierdził 
podobieństwo zapomocą takiego dwu- 
wiersza: 

I w postawie samej wedle przyrodzenia — 
Jewnie, oczywiście, wcale, bezwątpienia* 

Często akademicy bawili się kosz- 
tem nieszczęśliwego manjaka. Pewne- 
go razu, naprzykład, student sztuk 
pięknych, znany później malarz, Adam 
Szemesz, który po skończeniu wydzia 
łu literackiego i zdobyciu stopnia kan- 
dydata filozofji, studjował od 1826 — 

31 roku malarstwo, poprosił Kryszta- 
lewicza o mowę pogrzebowią dla sie- 
bie. Zaskoczony taką propozycją Do- 
minus Krysztalewicz oświadczył, iż nie 
widząc trupa, przemawiać nie może. 
Ustawiono wówczas katafalk po środ- 
ku pokoju, zapalono świece, Szemesz 
położył się przy akompanjamencie ję- 
ków osieroconych kolegów, Kryszta- 

lewicz zaś zaczął: 

„Patrząc na te szanowne zwłoki 
wielmożnego kandydata filozofji...* 

Śmiech studentów nie dał mu skoń- 
czyć wzniosłej oracji. 

Ubożuchne zewnętrznie było wów- 
czas życie akademickie w Wilnie! A 
jednak — głęboko nurtowała myśl, 
wysoko wzlatywał duch!..*Cicho mury 
Wileńskiej Almae Matris opuścił na- 
tchniony Juljusz Słowacki, z nim ra- 
zem sławny krytyk Aleksander Tyszyń 
ski, później Hołowiński, Dobszewicz, 
Wołonczewski, Mianowski, K. Tyszkie- 
wicz, wreszcie Kraszewski. Poeci, lite- 
raci, uczeni, biskupi... 

Tyle wielkich, świetnych, mocnych 
jednostek! Na nic się nie zdał potwor 
ny ucisk moskiewski. Bezsilną okaza- 
ła się gorliwa policja uniwersytecka; 

wypadku 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

O INWESTYCJACH W OKOLICACH 

GÓRY BOUFAŁŁOWEJ 

Każdemu już bodaj wiadomo o tem, że 

przy ul. Portowej ma stanąć pierwszy w 

Wilnie aworzec autobusów dalekobieżnych. 

Mimo kilkuletńiego grzebania się Magi- 

stratu w przeznaczonym na to terenie re- 

zultat, jąk dotychczas, jest więcej niż skrom 

ny, oto, zdołano tylko usunąć przylegającą 

co ulicy część góry, tworząc w ten sposób 

placyk, na którym będzie wybudowany ów 

1 dworzec. 
Zboczom góry wznoszącej się nad pla- 

cykiem nadano  ksztalt regularnych skarp, 

które się od dłuższego czasu wykłada świe 

żą darnią. 2 
Trudno o bardziej mazgajską i šlamazar 

ną robotę! Mimo że trwa ona od kilku mie- 

sięcy wykładanie darnią zbocz wciąż jeszcze 

nie jest ukończone! 

Niezabezpieczone darnią zbocza, pod 

wpływem deszczy i wód podskórnych, Osu- 

пе!у się w kilku miejscach na znacznej prze 

strzeni, nie mówiąc już o pomniejszych wyr 

wach i lejach, Naprawienie tych uszkodzeń 

będzie kosztowało sporo wydatków : fatygi, 

których możnaby było uniknąć, gdyby tem- 

po robót było inne!... 

Obecnie, od paru tygodni tnwają roboty 

nad przekopaniem połączeń pomiędzy goto- 

wym już placem a uiicą Piekiełko. / 
Trasa tego połączenia przebiega pomię- 

dzy zboczem góry a nieczynną stacją pomp. 

By połączenie to mogło być szersze po- 

stanowiono odpowiednio okroić otaczający 

stację ogródek. Już usunięto sztachety i 

przystąpiono do niwelacji przeznaczonej na 

to części ogrodu, Tyle co do robót związa- 

nych z budową stacji autobusowej. Lecz na 

tem nie koniec! : 

Od pewnego czasu prowadzi tu Magi- 

strat inne jeszcze roboty, celowość których 

nastręcza pewne wątpliwości. A 

Oto od strony ul. Sierakowskiego, w 

tym miejscu, gdzie się przerywa linja do- 

mów, Magistrat z wielkim zapałem buduje 

nową drogę w kierunku ulicy Piekiełko. Da- 

lej biegnie ta droga ponad placykiem auto- 

busowym, kończąc się narazie przy wybru- 

kowanym zjeździe na ul. Portową w okali- 

cach tegoż placyku, jak jednak udało się 

nam dowiedzieć, ma ona być kontynuowa- 
ną aż do przecięcia się z ul. Boufałłową. 

Gdy się zważy, że biegnąca po zboczach 

góry droga ta, biegnie równolegle z ulicą 

Portową, przedzielona od tej ostatniej prze- 

strzenią jakichś kilkudziesięciu metrów za- 

ledwie celowość jei staje się bardziej jesz- 

cze mglistą i mimowoli ciśnie się na usta 

pytanie, czyż naprawdę nie mamy rzeczy pil 

niejszych w Wilnie niż budowa niepotrzeb- 

nych nikomu dróg, bo okoliczność, że w/- 

wożona stąd ziemia używana jest na wzma 
cnianie brzegów Wilji wcale jeszcze prac 

tych nie usprawiedliwia! 

Zresztą w tychże samych okolicach ist- 
nieje kilka ruchliwych Ścieżek, które istot- 
nie z pożytkiem dla ludnośc: okolicznej mo- 
głyby być przekształcone w normalne drogi, 
a więc droga z W. Pohulanki na Mickiewi- 
czowską, przebiegająca przez ul. Objazdową 

i Piekiełko, którą przecięła arcydogodnie no 

wa droga magistracka, lub inna jeszcze dro 
ga, począwszy od ulic Objazdowej + Piasko- 
wej, biegnąca wzdłuż muru cmentarnego aż 

do ulicy Boufałłowej. 
O uporządkowania jednak tych napraw- 

dę potrzebnych dróg nic narazie nie sły 

  

  

chać! Przechodzeń. 

D polsko - francuskiego 
l kompletu 

przyjmę dzieci od lat 6do 8 

Pierwszy rok nauczania. 

Ciasna 22 m. 1, (obok Mickiewicza) 

Zapisy przyjmuje się 

od 9-ej rano do 2-ej pp. 

  

nie Pracowników Niewidomych Rzeczypospo 
litej Polskiej zaopatrzy swych członków w 
laski koloru białego z ciemnem ckuciem, па 
którem uwidocznione będą inicjały „Z. P. N.“ 
oraz Nr. porządkowy, odpowiadający nume- 
rowi legitymacji, którą każdy czionek stałe 
będzie przy sobie posiadał, 

Laski te mają służyć dla wyróżnienia, że 
osoby posiadające je są rzeczywiście ociem- 
niałemi i zasługują na najżyczliwsze trakto- 

wanie oraz opiekę, 

POCZTOWA 
— wyjazd poczt. Prezes Dyrek- 

cji Poczt i Telegrafów inž. Žuchowicz wraz 
z inspektorem ministerjalnym inž. J. Zaįkow- 
skim w dniu 19 października b. r. wyjechak 
na inspekcję urządzeń  telegraficzno-telefo- 
nicznych okręgu. 

Kierownictwo Dyrekcji w czasie służbo- 
wej nieobecności prczesa Dyrekcji będzie 
sprawował inż. M. Nowicki, naczelnik wy- 
działu Dyrekcji P. i T. 

— Zwiniecie agencji pocztowej. Dyrek- 
cja Poczt i Telegrafów w: Wilnie komuniku- 
je, że zwinięcie agencji pocztowej Żytomia 
powiatu grodzieńskiego zostało cofnięte. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Dziś, we wto- 

rek dnia 20 b. m. propagandowe przedstawie 
nie bo od 20 gr. — 2zł:. Graną będzie sen- 
sacyjna sztuka Maughama „Święty płomień" 
ze świetną w roli matki p, St, Wysocka. 

'Pod reżyserją H. Zelwerowiczówny odby- 
wają się ostatnie próby z arcywesołej, dotych 
czas nigdzie jeszcze nie granej komedji zna 
nego wileńskiego autora T. Łopalewskiego 
„Aurelciu nie rób tego“. Premjera ciekawej 
tej komedji odbędzie się w nadchodzący 
tzwartek dnia 22 b.m, 

"Uwaga. Dyrekcja przypomina Szanownej 
Publiczności, iż z chwilą rozpoczęcia wido- 
wiska wejście na parter wzbronione. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dyrekcja 
zawiadamiając, iż na skutek nagłej niedyspo 
zycji jednej z osób grających, zmuszona by- 
fa w ostatniej chwili odwołać popołudniówkę 

Przed spisem ludności 
MILJONOWE STRATY POLSKI W ROZ- 

RACHUNKACH Z GDAŃSKIEM. 

Przy podziale dochodów celnych z Gdań- 
skiem, Polska traci od 1925 r. poczynając 
przeszło półtora miljona złotych rocznie. Wy- 
nika to z umowy polszo-gdańskiej, zawartej 
w: Warszawie w pażdzierniku 1921 r., według 
której dochód ze. wszystkich ceł pobranych 
na terenie Polski i Gdańska dzieli się między 
obie strony proporcjonalnie do liczb ludności 
ustalonych iw ostatnim spisie, 

Straty Polski pochodzą stąd, że kiedy 
Gdańsk legitymował się wynikami swego spi 
su z 1924 r., a ostatnio nawet opiera się na 
cyfrach z roku 1929,Polska musi wciąż brać 
za podstawę zupełnie już nieaktualną liczbę 
ludności z 1921 r.; liczba ta z 27 milionów, 
notowanych wówczas, niewątpiiwie do dziś 
wzrosła ponad 31 miljonów. 

Ogólne nasze straty z tego tytułu w cią- 
gu tych paru łat przekroczyły sumę 11 mi- 
ljonów złotych. Stratom. tym zapobiegnie do- 
piero nowy spis ludności, jaki się odbędzie iw 
Polsce w grudniu b. r., odkrywając prawdzi- 
wą, oficjalnie stwierdzoną liczbę ludności. 

ŻYCIE I ŚMIERĆ W DNIU 9 GRUDNIA B.R. 

Grudniowy spis ludności będzie niejako 
migawkowem zdjęciem, mającem dać obraz 
faktycznego stanu rzeczy, Ściśle o północy z 
dnia 8 na 9 grudnia. 

Jakkolwiek więc spis odbędzie się w: dzień 
9 grudnia, decydującym iest stan jaki byt o 
godz. 12 w nocy. Dlatego też dzieci nowonaro 
dzone podlegają spisowi tyłko wtedy, i ole 
urodziły się przed północą, a zmarli będą spi- 
sani narówni z żyjącym, iedyżeli zgon na- 
stąpił po godz. 12 w nocy. 

PENSJE PRACOWNIKÓW MIEJSKICH 
A LICZBA MIESZKAŃCÓW 

Nie wszyscy wiedzą, że pencje burmi- 
strzów względnie. prezydentów, oraz pracow 
ników miejskich uzależnione są ustawowo od 
liczby mieszkańców w danem mieście. 

Pobory burmistrzów, lb prezydentów w 
zależności od liczby mieszkańców nie mogą 
przekraczać poborów, odpowiadających ko- 
lejnym grupom uposażenia urzędników pań- 
stwowych od IX do III grupy uposażeniowej 
włącznie. Grupom tym odpowiadają nastę- 
pujące cyfry zaludnienia. 5, 10, 25, 50, 100, 
250 tysięcy mieszkańców. Pensja odpowiada- 
iąca Il kategorji przysługuje tylko prezyden 
towi m. Warszawy. W podobny sposób okre 
ślona jest również 'wtysokość dodatku repre- 
zentacyjnego. 

W ten sam sposób reguluje ustawa za- 
sodnicze pensje pracowników miejskich. W 
najmniejszych miasteczkach nie mogą one 
przekraczać IX grupy  uposażeniowej, w* 
miastach, zaś ponad 100 tysięcy V grupy. 

Niewątpliwie po grudniowym spisie lud- 
uości niektóre miasta uzyskają wyższe staw- 
ki maksymalne dla swych pracowników — 
przysługujące im zgodnie z ustawą z dnia 9 
października 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 116). 

SPIS BUDYNKÓW WOJSKOWYCH. 

W związku z Il powszechnym spisem lud 
ności, został wydany rozkaz Ministra Spraw 
Wojskowych o przeprowadzeniu spisu. w bu 
dynkach wojskowych. Spis w budynkach 
wojskowych zostanie dokonany przez woj- 
skowych komisarzy spisowych i obejmie za- 
równo wojskowe jak i cywiine osoby na tych 
terenach zamieszkałe. 

Natomiast wojskowi, zamieszkali poza te- 
mi budynkami, spisywani będą według ogól 
nych zasad narówm z ludnoścą cywilną. De- 
„egatem Ministerstwa Spraw Wojskowych do 
spraw .spisu ludności mianowany został ppłk. 
Fr. Waga, oraz jako jego zastępca por. St. 
Chmielewski. 

MIEJSKA AKCJA SPISOWA 

W dniach 17 i 18 b. m. bawiący w Wił- 
nie z powodu Zjazdu Powiatowych Reieren- 
tów Spisowych zastępca generalnego Komi- 
sarza spisowego p. prof. Heinrich odbył kil- 
ka konferencyj z naczelnym komisarzem spi- 
sowym m. Wilna p. T. Nagurskim, jego za- 
stepcą p. J. Święcickim i starszym komisa- 
rzem p. Z. Frąckiewiczem. Zastępca gen. 
kom, dokonał bardzo szczegółowego przeglą- 
du materjału, uzyskanego w ciągu prebnego 
spisu, oraz udzielił licznych wyjaśnień i ko- 
mentarzy do wydanych przez Główny Urząd 
Statystyczny zarządzeń |; :nstrukcyj Spiso- 
wych. Prócz etego p. prof. Heinrich zapoznał 
się z planem organizacji i aparatu spisowego 
na terenie m. Wilna. 

sztuki „Matrykuły 33", jednocześnie komuni 
kuje, iż ciekawa ta sztuka będzie jeszcze 
grana. | 

Dziś, we wtorek dnia 20 b.m, i w środę 
21 b.m. po cenach o 50 proc. niższych, ostat 
nie dwa przedstawienia arcyjwesołej komedji 
Marlowe'a „Złoty wiek rycerstwa” ściągają 
cej publiczność żądną przyjemnej i taniej roz 
rywki. 

W przygotowaniu pod kierunkiem reży- 
serskim dyr. M. Szpakiewicza arcydzieło Że- 
romskiego „Roža“. Niebawem przemówi 
przez usta szeregu mocno pomyślanych po- 
staci, mocarz słowa polskiego, Żeromski, ilu 
struiąc heroiczne zmagania się bohaterów za 
wolność podczas rewołucji 1905 r., to też 
ttumy winny pośpieszyć aby zapoznać się z 
tem wiekopomnem artydziełem wielkiego pi- 
sarza. 

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

CO GRAJĄ W. KINACH? 
Helios: Postrach sałonów. 
Hollywood: 1.000.000 (miljon). 
Casino: Na zachodzie bez zmian, 
Stylowy: Hrabina Paryża. 
Miejski jedna nec w hotelu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
Sprawcy okradzenia - 

ficera. Przed kilku dniami zamieszkania 
porucznika Zakrzewskiego, zam. przy ulicy 

   

Wilki zagrażają stajniom wojskowym 
Na granicy Htewskiej, w okciicy Ja- do stajen wojskowych. W związku z 

dzieła niszczycielskiego nie potrafił do nubŃszek, grasują wilkł. Onegdaj w no- powyższem władze K. O. P. zorganizo- 
konać rząd uniwersytecki, posłuszny cy Znaczna ilość wilków podchodziła wały na nawiedzonej plagą wilków 
rozkazom Nowosilcowa! Potężna siła 
tkwiła w prastarych murach wszechni- 
cy Batorowej i do zwycięstwa prowa- 
dziła! 

Ta siła nie zginęła, nie mogła zgi- 
nąć i zmarnować się!.. 

Lecz czy wszyscy obecni akademi- 
cy wileńscy odczuwają tę siłę? 

terenie obławę, 

Odtrącony narzeczony organizuje najazd 
na dom jej rodziców 

WILNO. We wsi Łapinki, gm. karzemi- ca, który pałając zemstą za uczyniony 
ckiej, podczas wesela w mieszkaniu sołty- 

„mt 
zawód, postanowił w ten sposób zemścić 

Czy wszyscy rozumieją, co to za sa Szykowca, który wydawał swą córkę za W czasie batalji, gdy towarzysze jego roz 

zaszczyt i honor wielki — być akade- 
mikiem wileńskim?! W. Ch. 

  

mąż, wdarło się niepspodziewanie siedmiu 0- 
sobników, którzy poczęli rozpędzać zebra- 
nych, bijąc i niszcząc urządzenie mieszka- 
nia i zastawione stoły. 

Przywódcą napastników był eks narzeczo 
ny córki sołtysa, Piotr Trubacz, z Kurzeń- 

bifali głowy biesiadnikom,  Trubacz usiło- 
wał uprowadzić pannę młodą, jecz w ostat- 
niej chwili manewrt ten zauważono i Truba- 
cza zatrzymano. 

Przybyła policja ujęła wszystkich ma- 
pastników. 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
W dniu 17 października 1931 r. zostały 

przewiezione z Warszawy do Wilna zwłoki 
$. р. Czesława Woyszwiłły, naczełnika wy- 
działu gospodarczo-skarbowego w Minister 
stwie Sprawiedliwości, 

Tegoż dnia o godz. 10 rano w wileńskim 
keściele Św. Jakóba i Filipa odbyło się na- 
bożeństwo żałobne przy zwłokach ś.p. Cze 
sława Woyszwiłły w obecności członków ro- 
dziny zmarłego, tudzież licznie reprezento- 
wanych przedstawicieli miejscowego sądow 
nictwa, palestry, więziennictwa, Oraz rzesz 
urzędniczych sądowych, 

O godz. 3 po poł. nastąpiło wtyprowadze- 
nie zwłok ś. p. Czesława Woyszwiłły z ko- 
ścioła św. Jakoba i Filipa na cmentarz Ro- 
sa. Żałobnemu konduktowi towarzyszyły oso 
by, które brały udzia w nabożeństwie żałob 
nem i liczne rzesze publiczności. 

Pana ministra sprawiedliwości reprezen- 
tował p. Wacław Wyszyński, prezes apelacji 
wileńskiej, zaś Ministerstwo Sprawiedliwości 
p. sędzia Stypiński, 

Przed złożeniem zw.ok do grobu, prezes 
apelacji, p. Wacław: Wyszyński, żegnał zmar- 
łego w imieniu p. ministra sprawiedliwości, 
wygłaszając serdeczne przemówienie, w. któ 
rem podniósł zasługi zmarłego wobec Pań- 
stwa i społeczeństwa, a w szczególności na 
odpowiedzialnem stanowisku w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, gdzię pozostawił po sobie 
głęboki ża: z powodu utraty tak serdeczne- 
go kolegi, nieskazitelnego obywatela i urzęd 
nika. 

Drugie przemówienie wygłosił p. sędzia 
Stypiński, żegnając zmarłego w imieniu 
wszystkich wspóipracowników _ Ministerstwa 
Sprawiedliwości. 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 193FR. 

11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Komun'kat meteorologiczny. 
12.15 Muzyka taneczna i baletowa (płyty) 
15.25 „Twórcza praca pani domu* — od 

czyt z Warszawy. 
15.45: Program dzienny. 
15.50 Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16.20: „Poczta w dawnej Połsce* — od- 

czyt ze Lwowa. 
16.40 Muzyka z płyt. 
17,05: Komunikaty z Warszawy, 
17,10 „O  niebezpieczeństwie używania 

kosmetyków * — odczyt z Krakowa. 
17.35 Koncert symfoniczny z Warszawy. 
18.50: Radjowa gazetka rzemieślnicza 
19.00 „Ze świętej Żmujdzi* — odczyt 27; 
19.15 Program na środę i rozmaitości. 
19.25 „Zamykanie bibljotek polskich na 

Litwie po r. 1863" — odczyt. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy z War 
20.00 „Wywiadowczynie“ — felį. z War- 

szawy. 
20.15: Koncert z Warszawy. 
21.35 „Prawda psychologiczna w drama 

tach Zofji Nałkowskiej" — feljeton. 
21.35: Skrzynka techniczna z Warszawy. 
22.10 Koncert ze Lwowa. 
22.40 Komunikaty z Warszawy 
2300 Koncert symfoniczny (płyty) 

  

Traktory szwedzkie 
„MUNKTELLS"“ 

na ropę naftową. 

Najtrwals e, najprostsze i najtańsze w 

użyciu 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawalna 11-a.       

Raduńskiej, wyniesiono 
i rewolwery. 

Obecnie policja ujęła winnych J. Oleskie- 
wicza i Artramowicza (Szpitalna 6), którzy 
po ukryciu skradzionych rzeczy u dozorcy 
domu nr 18 przy ul, Piłsudskiego, korzy- 
stając z posiadania broni wybierali się na 
prowinjcę dla dokonania napadów. 

— Samobójstwo w wagonie. W dniu 18 
b.m. Judycki Józef, 'at 20 (Raduńska 24) w 
wagonie na lidzkiej rampie, st. tow. Wilno, 
usiłował popełnić samobójstwo przez wypi- 
cie esencji octowej. Desperata odwieziono 
do szpitala żydowskiego w stanie niezagra- 
żającym życiu. 

— Wypadek na Wiiji. Koło elek- 
trowni miejskiej przewrócił się niespodzie- 
wanie kajak „Makabi“. 

Osada łodzi, członkowie tego klubu Po- 
czter i Ruchman wpadli do wody, wołając 
bezradnie o ratunek, 

Przewoźnicy uratowali — nieicrtunnych 
wiaślarzy z przymusowej kąpieli, 

— Podrzatki, Lansztejn Lejba (Wiłkomier 
ska 98) pod oknem swego mieszkania zna- 

lazł podrzutka płci męskiej w! wieku okcło 3 
godzin. W tymże dniu w bramie domu Nr. 
35 orzy ul. Fabrycznej znaleziono podrzutka 
płci męskiej w wieku około 2 tygodni, Pod- 
rzutków umiezszczono w żłobku im. Maryi, 

— Przebity nożem na chod-- 
dniku. Przedwczoraj w nocy będący w 
obchodzie post. IV kom. P.P. Rajmund Józef 
znalazł na uiicy Kalwaryjskiej koło domu Nr. 
31 leżącego na chodniku nieprzytomnego, jak 
się narazie zdawało, wskutek opilstwa 0sob- 

Podczas prób przewiezienia nieznajome- 
go do komiisarjatu, okazało się, że jest on 
ciężko ranny w bok nożem. й 

Rannego, którym był Paweł Libert (Za- 
walna 13) odwieziono do szpitała żydow- 

0. 5 
Sprawcy są poszukiwani. 

cenniejsze rzeczy 

WILNO-TROKI 
— Napad na policjantów. 

We wsi Pikieliszki. gra. podbereskiej 
na przod. Bymza i post. Gawrona na- 
padło kilku mieszkańców tej wsi, chcąc 
ich rozbroić. 

_ Policjanci użyli broni palnej, lecz 
nikogo nie zranili. 

Trzech sprawców zatrzymano. 
„— Wypadłz pociągu — W 

niedzielę w dzień z pociągu osobowe- 
go, zdążającego z Landwarowa 
Wilna wypadł 23 letni Wacław Jałow 
nik, technik, mieszkaniec wsi Zarzecze, 
gm. rudomińskiej. 

Wypadek rniał miejsce koło prze- 
jazdu kurlandskiego w czasie, gdy Ja- 
łownik otworzył drzwi wagonu, szy- 
kując się do wyjścia. 

Z POGRANICZA 
— Samoloty litewskie. Koło Dru- 

skienik oraz pod Olkienikami widzia- 
no wczoraj samoloty littwskie szybu- 
jące nad naszem terytorjum. 

do «
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ła otwartą przez prezesa okręgowego Tcwa- 
rzysta Organizacji i Kółek Rolniczych p. Nie 
wierowicza w obecności przedstawiciela U- 
rzędu Wojewódzkiego w Wilnie inspektora 
rolnictwa p. Gaweckiego M., przedstawiciela 
WTO i KR p. inż, Jana Czerniewskiego, a- 
gronoma powiatawego p. Łapyra B. i agrono 
mów powaitowych oraz przedstawiciela Zw. 
Mł. Polskiej w Wilnie powiatowa wystawa 
przysposobienia rolniczego w. Głębokiem, 
Wstępne przemówienie wygłosił p. preześ 
Niewiarowicz, a następnie trzej uczestnicy 
konkursu wygłosili krótkie rzeczowe refera- 
ty. Licznie zebrana młodzież na efektownie 
przybranej wystawie przedstawiia swoje pięk 
ne eksponaty w postaci produktów rolnych i 
podczas szeregowo przeprowadzonego egza- 
minu wykazała swój dorobek pracy w posta 
Ci znacznie rozszerzonego zakresu wiadomo- 
ści. Po zwiedzeniu wystawy przez sąd kon 
kursowiy i śicznych gości odbyło się wręcze 
nie dypłomów i odznak honorowych. 

SZCZUCZYN 
— Miłe wspomnienia z podróży czołów- 

ką LOPP-u po powiecie szczuczyńskim. W 
bieżącym miesiącu czołówka - samochód 
propagandowy  Nowogródzkiego Komitetu 
Powiatowego LOPP zwiedziła 9 miejscowo 
ści na terenie Komitetu Powiatowego LOPP 
w Szczuczynie. 

Zawdzięczając zarządowi Komitetu Powia 
towego oraz p. Stanisławowi Dukszcie, sek- 
retarzowi tegoż Komitetu, wszystkie koła w 
powiecie szczuczyńskim  nałeżycie zostaly 
przygotowiane do przyjazdu czołówki LOPP. 
Na szczególne podkreślenie zasiużyły koła 
LOPP w Sobakińcach, Ostrynie, Skrzybow- 
cach (Lebioda), Żołudku i Wasiliszkach, 
gdzie zarządy kół nie szczędziły pracy w 
przygotowaniach, aby pobyt czołówki wy- 
padł jak najkorzystniej tak pod wzgłędem 
propagandowym, jak i dochodowym. 

W Sobakińcach dzięki pomysłowej i nie- 
strudzonej akcji gminnego koła i funkcjona- 
ijuszów  P.P. — czołówka cieszyła się 
wprost niebywałem powodzeniem. Sala szkol 
na podczas wszystkich seansów byla wy- 
pelniona po brzegi miejscową publicznością, 
która — jak jeden 'mąż — pośpieszyła zło- 
żyć datek na promienne cele LOPP., wysłu 
chując z zajęciem odczytu i oglądając wy- 
świetlane filmy. Oprócz filmów lotniczych i 
z podróży P. Prezydenta po Ziemi Nowo- 
gródzkiej ogromnem powodzeniem cieszył 
Się wszędzie film p. t. „Od Komendhata co 
Marszałka”, obrazujący najważniejsze mo- 
menty z życia Wielkiego Twórcy Niepodleg 
łości Polski, Pierwszego Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Należy zaznaczyć, że film ten 
został wypożyczony przez kierownika Cczo- 
łówki w nowogrodzkim sekretarjacie BBWR, 
który zawsze bardzo chętnie i zupełnie bez- 
interesownie pomaga w akcji LOPP. 

Podobny sukces, jak w Sobakińcacii, 
niosła też czołówka LOPP w Żołudku, gd 
w pracy organizacyjnej wyróżnii się 
sekretarz urzędu gminy i Mydliński 
piec, członek zarządu kola. 

Jedne msiowem — odnosi się jaknaj!ep- 
szę wrażenia po podróży w powiecie szezu 
czyńskim, gdzie na każdym kroku, w prze- 
diwieństwie do lat ubiegłych, spotyka się 
sprężystą organizację w zakrese LOPP, nie 
mal mogącą rywalizować z pow. baranowi- 
ckim, — wzorem wiszystkich powiatów pod 
względem organizacji LOPP. 

Wypływa to z należytej pracy Komitetu 
Powiatowego — na czele którego stoją pa- 
nowie: starosta Siellawo i pan zastępca dr. 
Wadas, poświęcający wiele wolnych chwil 
dla dobra LOPP-u. 

' Biuro zaś Komitetu Powiatowego pod 
kierownictwem p. Dukszty wykazuje dużo 
energicznej pracy i zapewnia opiekę nad po 
wierzonemi mu kołami LOPP. 

J.. Budrewicz. 

Nowe ceny na mięso 
Starostwo Grodzkie podaje do  wiado- 

mości, iż z dniem 20 października cbowią- 
zują następujące ceny na mięsio: 

Mięso wołowe I gatunku z dodatkiem 30 
proc. kości za 1 kilogram 1 zł. 30 groszy, 
mięso wołowe I gat. bez kości za 1 ki'ogram 
1 zł. 70 gr. M:ęso wołowe II gat. z dodat- 
kiem 30 proc. kości za 1 kilogram 1 zł. 10 
groszy. Mięso wolowę II gat. bez kości za 1 
kilogram 1 zł, 50 gr. Mięso wołowe koszer- 
ne za 1 kg. 2 zł, 40 groszy. Mięso baranie 
za | kg. I zł. 25 groszy, 

Jednocześnie starostwo przypomina, że 
ceny na mięso wieprzowe obowiązują hadal 
te same, a 'mianowicie: 

1) Słonina świeża za I gr 2 zł. 2) Słoni- 
na solona I gat. za | kg. 2 zł. 40 gr. 3) Sło- 
nina solona II gat. za 1 kg 2 zł. 4) Sadło 
święże za | kg 2 zł. 20 groszy. 5) Sadło so- 
łone za I kg 2 zł. 20 gr. 6) Schab świeży 
nierąbany za 1 kg 2 zł, T) Schab świeży 
rąbany га 1 kg 2 2. 20 gr. 8) Szynka šwie- 
ža ża I kg 1 zł, 80 gr. 

Ceny na wyroby masarskie obowiązują 
nadal według zarządzenia z dnia 20 stycz- 
nia 1931 roku. 

Wini żądania lub pobierania wyższych 
cen od wyznaczonych będą karani zgodnie 
z przepisami grzywną do 3.000 zł, lub aresz 
"tem do 6 tygodni. 
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REILLY. 

OSTATNIE NOWINY SPORTOWE 

Rozgrywki ligowe trwają nadal. Ostatnia 
niedzieła przyniosła nam kilka spotkań, a 
pamiędzy niemi jedno, zakończone sensacyj- 
mie. 

Warta przegrała w Łodzi z ŁKS-em 4:0. 
Łodzianie przez cały czas przeważali. 

Garbarnia pokonała Polonję 3:2 na jej 
własnem boisku. Wynikiem tym Garbarnia 
utrzymała się na czołowem miejscu | tabeli. 
Wisła uporała się, na (własnem boisku z Le- 
gią warszawską (3:1). 

Pozatem Pogoń lwowska korzystając z 
wolnego terminu, rozegrała mecz towarzyski 
z Czarnymi, wygrywając 1:0. 

Obydwie drużyny w rezerwowych skła- 
dach, 

Największą sensację wywoła zapewne wy 
nik meczu drużyn kandydujących o wejście 
do Ligi, Lidzki ŁTSG pokonał Lipiny (Śląsk) 
4:1. Wobec tego trudno mówi o wyraźnej 
sytuacji Naprzodu. Drużyny spotkają się je- 
szcze raz na neutralnem boisku, 

Czołowy nasz biegacz Kusociński startu- 
jąc na międzynarodowych zawodach lekkca- 
tletycznych w Wiedniu wygrał znów bieg na 
5 klm. w czasie 14:42,8. (jest to wynik lep- 
szy © 13 sek, odrekordu polskiego i zaledwie 
o 12 groszy od światowego). 

Drugie miejsce zająt argentyńczyk Zobal- 
la (15:37,3,) trzecie — Bloedy (Wiedeń). 

Mistrz Czechosłowacji Kościak zrezygno- 
wał z biegu. 

Mecz bokserski o drużynowe mistrzostwo *" 
Polski pomiędzy śląskim BKS a Wawelem 
krakowskim zakończył się zwycięstwem šlą- 
zaków 9:7. 

Reprezentacja Warty pokonaia  Poło- 
nję 11:5. 

W Wilnie mieliśmy, a raczej mieliśmy 
mieć dwa spotkania piłkarskie 1 p.p. Leg — 
Makabi. 

W sobotę Makabi walcząca b. ofiarnie i 
ze szczęściem zremisowała 3:3. W niedzielę 
mecz nie odbył się, gdyż drużyna Makabi 
rlie przybyła na boisko, 

Jakoby zarząd 1 p.p. Leg. występuje w 
tej sprawie do wydziału Gier i Dyscypliny.(t) 

  

Tęcza Nr. 42 ks. K, Bajerowicz w art. 
„W niedzielę misyjną" omawia donioste za- 
godnienia pracy misyjnej. Prof. Z. Wojcie-- 

i chowski odtwarza przebieg bitwy pod Ptow- 
cami, Red, J. Drobnik wciąż prowadzi nas 
„Autem przez Podole”. Wlastimii Hofman 
kreśli dowcipne wspomnienia z pierwszej 
swej jazdy do Paryża, ozdabiając opowiada- 
nie własnemi ilustracjami. Pozątem — stałe 
działy. 

Wiadomości Literackie Nr. 42. Przeboga 
ty i przeciekawiy numer. Aleksander Święto- 
chowski daje fragment „Z pamiętnika”. Adolf 
Nowaczyński zamieszcza dowcipną „Komediję 
amerykańską" (Fragment sztuki historycznej 
z r. 1931). Boy-Żeleński dał narazie spokój 
zagadnieniom seksualnym i zwałcza.. sąd 
przysięgłych! Józef Weyssenhoff mówi o „Ża 
bawach łowieckich", co stanowi fragment z 
pamiętnika... Już wymienione nazwiska świad 
czą o wiełkiej wartości ostatniego numeru, 
ale te prace nie wypełniają całej treści!... 

Światowid — Nr. 42 Lotnicy i fótniczki: 
Kpt. Orliński, Wardasówna, Sikorzanka, Ol- 
szewska, Lierówna, Smarana Braesku... Tur- 
czyńska (przepiękna!) Beyham Hussemettin 
Hanum została sędzią, Japończycy biją Chiń- 
czyków, paryski kabaret „Chat noir” obcho- 
dzi jubileusz półwiekowy, panie mają coraz 
efektowniejsze pyjamy... A oto  stroniczka, 
która wzruszy wilnian: prof. T. Szydłowski 
daje artykuł p. t. „Znalezienie zwłok Barba- 

wileńskich w katedrze przed znalezioną przez 
architekta Jana Pekszę kryptą króżewską! 

iskry — Nr. 44 tygodnik dla starszej mto- 
dzieży, przynosi wiele ciekawych i poważnie 
potraktowanych artykułów. Na czele numeru 
znajdujemy b. interesujący artykuł Tadeusza 
Kurtza „Na cmentarzysku z przed 3000 lat 
— najnowszych wykopaliskach pod.Łęczycą. 
Płk. Alolf Małyszko daje nowy artykuł z cy- 
klu „Skarby morza” „Połów pereł", Z innych 
artykułów warto wyróżnić nowełkę opowia- 
danie Ireny Jaśkiewiczówny „Dzika kaczka", 
oraz pełną niefrasobliwiego humoru szkołne- 
go komedję Marji Morsztynkiewiczówny „Du 
szek szkolny”. Dalej znajdujemy powieści, 
wspomnienia wędrówek kajakiem Oskara Ża- 
wrockiego, wiersze, gazetkę i in. 

„Świat” Nr. 42 — przynosi aktualny ar- 
tykuł b. ministra Skarbu H, Gliwica pt. „Za- 
chwiane podstawy finansów". Dziewięć opo 
wieści z życia A. Brianda, H. Brininga, H. 
Hoovera, R. Mac Donalda, P. Laval, T. Ma- 
saryka, D. Lloyd-George'a, B. Mussolinie- 
go, O. Stalina są atrakcją tego zeszytu. Kazi 
mierz Leczycki pisze o Polakach na Łotwie. 
J. Sokołicz-Wroczyński wesoło opowiada o 
przesiłeniu Szymona Chrząszcza. Wacław od 
nalazł „System p. Piperinenta" niezawodny 
na obecne ciężkie czasy, Pozatem znajduje 
my zwykłe działy: z tygodnia, co czytać, 
teatr, ohaz liczne, ciekawe ilustracje. 

Powieść Andrzeja Struga pt. „Ostatni 
Film Evy Evard** wciąż zaciekawia. 

ŽK ARA ARA RESTA! 

Waterjan Cnarktewicz 
Zmierzch Unii Kościelnej na Litwie 
1 Blałarusi—szkice historyczne zł. 6.— 

Piacyd Jankew ski (John of Dycaip)— 
tycie i twórczość . zł. 18.-— 

Bez steru i busoll (Sylwetka 

  

      

    
   
    

    

    
x proł. Michała Bobrowskiego)  2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa. 
pleskiego w Wilnie . 9.57 

„łyrewice—łask krynica 0.50 
Pierwsze trudy I walki wl- 

leńskich kolejarzy . 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

ю _ 

Aj M A) ži НН 
KTD SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ŻY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NiE 

CZEKA! 

Giełda Warszawska 
z dnia 19 pażdziernika 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,86 — 8,88 — 8,84 
Belgia 125,60. — 125,91 — 123,29 
Gdańsk 175,00 — 175,43 — 174,57 
Holandja 362,75 -— 363,65 — 361,85 
Londyn 31,58 — 3467 — 34,49 
N.-York kabel 8,923 — 8,943 — 8,903 
Paryż 35,14 — 35,23 — 35,05 
Praga 26,42 — 2648 — 26.36 
Szwajcarja 175,10 — 175.58 — 174,67 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. pożyczka budowlana 31,50 
4 proc. inwestycyjna 75 
4 proc. iawestycyjna seryjna 82 
5 proc. konwersyjna 41,25 
5 proc. kolejowa 32—33 
6 proc. dolarowa 46—56,50 
7 proc. stabilizacyjna 54-—54,50 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje B. 

G. K. 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 
4 i pół proc. L. Z. ziemskie 42,50 
5 proc. warszawskie 49,75 
8 proc. warszawskie 62,75—64,25—63,50 
8 proc. Łodzi 60 
8 proc. Piotrkowa 54,50—55,25 

10 proc, Rsdomia 65. 

AKCJE: 
ry Radziwiłłównej (1) wi katedrze wileńskiej". Bank Polski 110, Siła i Światło 35. 

mom 1 wem ago gey I) 

Twoje oszczedności ° 
złoż one w 

Chrześcijańskim Banku Spółdzelczym 
przy ul. Antokolskiej Nr. 28, 

dadzą Ci spokój i pewność 

Bank przyjmuje 

oraz wysokie oprocentowanie 

większe wkłady 

oraz drobne oszczędności od 1 zł. 

Za ułokowane wkłady Bank gwarantuje kapitałami 

własnemi i mieniem Członków do sumy 1.800.000 zł. 

AT PRINS RA TIESTO ISK TORRE 

  

„W kraju tajemnic i zbrodni 
‚ Jak może znieść jej towarzystwo 
człowiek tak delikatny i rozumny, ja- 
kim jest B. — nie rozumiem. O spra- 
wie B. zaczął mówić dopiero po odej- 
šciu żony. Potem przyszli państwo 
Szultzowie i rozmowa nasza stała się 
prawdziwą radą wojenną. Szultzowie 
(którzy podtrzymują stosunki pomię- 
dzy K. i wewnętrzną organizacją) to 
dziwna para. On, młody chłopak, dzie 
cinny bardzo, sympatyczny, i pewnie, 
odważny, ale Tybyś nazwała go „pi- 
geonem“. Ona zaś, prawdziwy dowód- 
ca: długa, szeroka spódnica nie zasła 

nia całkowicie męskich spodni, które 
nosi. Typ amerykańskiej nauczycielki, 
bardzo rozpowszechniony w Rosji, sza 
ra i niepozorna, ale pełna woli i zapa 
łu. Rozmowa z nią jest bardzo ciekawa 
(a raczej słuchać ją, bo ona sama mó- 
wi ciągle!). Wiadomości jej są ścisłe, 
i ma ich więcej od wszystkich innych. 
'Nie mogę, oczywiście, powtarzać w 
liście, to, co słyszałem, ale jeśli ćwierć 
wiadomości jej jest oparta na praw- 
dzie (a nie na wyobraźni, co zdarza 
się często u ludzi, którzy czegoś bar- 
dzo gwałtownie pragną), to rzeczywi- 
ście Rosja jest na progu ważnych i 
decydujacych vo jej dalszym losie 

zmian. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

W każdym razie nie ruszę się stąd, 
dopóki nie wyjaśnię wszystkiego. 

Tymczasem sprawa się odwleka, 
Nie mamy żadnych wiadomości od lu- 
dzi, których tu czekamy. Ale każdej 

chwili możemy! dostać depeszę, wzy- 
wającą miie na konferencję do Wybor 
ga. Konferencja ta nie będzie trwała 
krócej, niż dwa dni, a więc nie zdążę 
na okręt, odchodzący we środę. Następ 
ny okręt odchodzi w sobotę. Ot wiam 
się jednak, że zostanę tu, albo v Wy- 
borgu do przyszłej środy. Dopóki nie 
mam depeszy, nie mogę nic przedsię- 
wziąć. W każdym razie dwie rzeczy 
dą pewne: konieczność zobaczenia się 
m emisarjuszami i jak najszybszy od- 
wrót stąd". 

Jednocześnie przyszedł drugi list, 
napisany w godzinę, lub dwie później: 

„Depesza nadeszła. Jutro rano jadę 
do Wyborga i spędzę tam czwartek i 
piatek. Wrócę w sobotę rano i zaraz 
wsiądę na pokład. Z portu zadepeszu- 
ję do Ciebie, czy pojadę prosto do 
Hanmburga, czy wstąpie po drodze do 
Berlina. 

W każdym razie w poniedziałek 
28-go będę przy tobie, ukochana..." 

Zaraz po liście nadeszła depesza z 
Wyborga: 

„„Muszę zostać do końca tygodnia. 
Wyjadę okrętem, środę. Będę Hambur 
gu piątek, Depeszuj Wyborg, hotel An- 
drea“. 

Była to ostatnia wieść, którą do- 
stałam od męża. 

Zadepeszowałam natychmiast do 
hotelu Andrea; oczekiwałam odpowie- 
dzi, ale napróżno. Podałam drugą de- 
peszę. Znów bez odpowiedzi. 28-go 
września zadepeszowałem do dyrekcji 
hotelu Andreai 

„Czy Reilly przyjeżdżał i kiedy wy 
jechał”. . 

Następnego ranka nadeszta odpo- 
wiedž: 

„Sydney Reilly przyjeżdża dziś wie 
czorem. Andrea“. * 

30-go znów dałam depeszę. Nie 
wiem, ile kilometrów przeszłam tego 
dnia po ulicach Hamburga, nie mogąc 
zdecydować sie na powrót do hotelu i 
oczekiwanie. Pod wieczór nadeszła od 
powiedź: 

„Reilly nie przyjechai. Andrea“. 
Na szczęście zachowałam gazetę, 

na której Sydnej napisał w Kóln adres 
E. Zadepeszowałam natychmiast: 

„Nie mam wiadomości od Sydneya 
od 25-go. Miał wrócić dzisiaj. W ho- 
telu Andrea Wyborgu czekano go 
wczoraj, ale depeszują, że nie przyje- 
chał. Co robić? Proszę depeszować co 
się stało, Bardzo niespokojna“. 

Odpowiedź E. brzmiała: 

Drukarnia Wydawnicza „Słowo”. 

SALA MIRISKĄ od 6, 8 i 10 wiecz 

Ostrebramsky 5 

„Jędna noc w hotelu" x Nad program; 
i tygodnik PA.T. Koucertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnicklego. Od dnia 22 b. m 

oczaruje i zachwyci gigantyczny epos z dziejów kolonizacji Ameryki „Droga Qibrzymów * 
Ceny miejsc: balkon 30 gr, parter 60 gr. Kasa czyuna od godz. 3.30 do JO w. 

„Jak to w Ameryce ładnie" 
olšni Was, oszolomi, 

  

  

Dźwiękowe Kino Premjera! Sensacja 

POSTRACH SA 
Potążny Przebój LOKÓW 

  

  

: wszechšwiatowa Dźwiękowy. 
s 

„HELIOS Reżys Ryszarda Eichberga. W rol gł. prześliczna Muriel Angelus i Jack Ralne. Film, który wciągnie wszyst- 
l. Wileńska 23. kich widzów w swą misternie splecioną iatrygę. Film o kolosalnem napięciu sensacyjnem. Nad progr. Dodatki 

Tel. 926. dźwiękowe. Na 1-szy szans ceny zniżoneod 60 gr. na pozost. seansy od 80 gr. Pocz. seans. o godz. 4, 6, 8 i 10,15 
Wkrótce największe przeboje sezonu: „Hadżi Murat" z Iwanem Mozżuchinem. i „10-clu z Pawiakz*. 

Dziś! Rekordowy sukces 7 Reż. Rene Ciaire twórcy filmu „Pod Hoop |. "eo rea Ф @ @@ +ФО © (miijon) dachami Fary”. 
У W rol. gŁ Anabeiła, Rene Lefabure, Louis Alibart. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na |1-szy seans ceny 

Mickiewicza 22 zniżone; bslkon 60 gr. Początek o godz. 4, 6, 8i 10.30 w dnie Świąt. o g. 2-ej. Dla młodzieży dozwolone. 
tel. 15-28 Następny progrom; „Hadži Murat* z Iwanem Mozżuchinem. Wkrótce „10-ciu z Pawiaka*     
  

DŹWIĘKOWE KIMO 

CGJING 
Tryumfalny przebój 

Dzis! Nowa uzupełniona kopja! Film, 

dźwiękowy NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN 
Podług głośnej powieści Erlka M. Remarque'a. ” 

© którym mówi cały Światl 

  

  

  

WIELKA 47. tel. 14-41 Nad program: Dodatek dźwiękowy „FOXA*. 7 
Początek o godzinie 4, 6, 8, 10.30, w dnie świąteczne o godzinie 2-ej. ы 

Dziš! Pierwszy raz w Wilnie porywający dramat 
KINO 4 W rolach głównych niezrównany, rycerski ułu- 

„SWIATOWID“ Z A | 4 E E T bieniec publiczności RICHARD DIX, oraz prze- 

Mickiewicza 9. Śliczna ESTRERA RALSTON. Film ten to sensacja sezonu; to wielki trynmf miłości dwojga serc. Moc niespo- 
dzianek na tle dzikich okolic indyjskich. Nad program: wesoła komedja. 

  

  

Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 doskonałości tematu i   w rolach głównych. 

  

WINA KRAJOWE 
Stare — leżałe — mocne 

poleca Wytwórnia 

II. Omołowski 
Wilno, Kazimierzowski 9. 

Żądać wszędzie. 

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 

BULWA 
Jest najlepszą rošliuą pastewną dla wszel- 
kiego inwentarza, nać je; jest, prócz tego, 
wprost nieocenioną dla dokarmiania zwie- 
rzyny, bulwy zaś są bardzo smaczną ja- 
rzynką. Wysyłam kłęby jej (bnlwy) do sa- 
dzenia po cenie 25 gr. za klg., licząc z 
workiem i dostawą na st, Postawy w iloś- 
ciach 50—100 i t.d, kilo inie mniej jak 50 
kilo. Zamówienia całkowicie opłacone wy- 
syłam w kolei ich nadejścia. Jesień jest 
najdogodniejezą porą do jej sadzenia, giyż 
posadzona jesienią, wiosną najwcześniej 

obchodzi, 
Adres; Wilno, Bankowa dom Nr. 1 m. 5. 

Wacław Kozłowski. 

  

  

  

  

  

  

UMOWY i pokwitowania na ko- 
morue, podania do sądów 

i do p.p. komorników sądowych na pro- 
testowan. weksie, pełnomocnictwa, ple- 
nipotescje ł inne druki do nabycia u 
©. GORDONA ul. Zawalna 60, sklep ma- 

ZAKŁAD PASÓW i BANDAŻY 
LECZNICZYCH 

„JEANETTE“ 
MICKIEWICZA 22. 

Poleca najnowsze modele, otrzymane 
z Paryża do ostatniej mody obcisłych 
sukiem, bardzo wygodne. Pasy leczni- | 

cze gumowe, 

[LEKARZE | KOSMETYK: | 

DOKTÓR MED. G A BI N ET 
Racjonalnej 

BAURYŁNIEWICZOWA k ki osmet 
rzyjmuje od 11—12 

ę Tod 5—6. 

  
  

    

lecznicze 
С WILNO, 

Choroby sk6rue, lecze- Micklewlcza 31—4 

  

  

nie włosów, kosmetyka kobiecą 
lekarska i operacje ko- Urod konserwu- 

smetyczne. Wilno, je, dosko- 
Wileńska 33, m.1. nali, odświeża usuwa 

= jej skazy i braki, Masaż 

Sztuczne opalanie cery. 
Wypadanie włosów i 
łupież. Najnowsze zdo- 

AKUSZERKA nalnej 

ŚMIAŁOWSKA codziennie od g.10—8 
przeprowadziła się uł. W. Z. P. 43. 

binet kosrietyczny, @- 
suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw- 

włosów 

długoźrwa Planina I fortepiany 
le przyciemnia kenną nowe i używane na 

fAkuszerkij ::-: i ciała (panie). 

MVR OZZIE ZDĘK 
bycze kosmetyki racjo- 

Zamkowa 3 m. 3. Ga- 

ki, kurzajki, wypadanie 

raty i do wynajęcia 
saa Z: т e Kijowska 4—10 
a ы H. Abelow 

Kosmetyki * ке Cedi6 

  

J. Hryniewicsewej. Dnia 21.X.b.r. o godz. 
ul. WIELKA Ke 16 m9, 14-ej odbędzie się     terjałów piśmiennych i drukarnia. 

G J k 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu  Grodzkiego w  Wilnie 
IX rewiru Konstanty Karmelitow zam. w Wil 
nie przy ul. Gimnazjalnej Nr. 6 — 14, na za- 
sadzie art. 1030 U.P.C. podaie do wiadomo- 
ści publicznej, że w dniu #5 października 
1931 r o godzinie 10 rano w Wilnie przy ul. 
Wileńskiej Nr. 25 odbędzie się sprzedaż z licy, 
tacji należącego do Wacława Mikulskiego ma 
jątku ruchomego, składającego się z 200 ksią 
żek nowych dla młodzieży, różnych autorów 
(beletrystyka), oszacowanego na sumę 500 
zł. (pięciuset zł.) na zaspoko:enie pretensji 
Borowskiego Pawła w sumie zł. 150 z procen 
tami i kosztami. 

Opis rzeczy i szacunek takowych przej-- 
rzany być może w dniu licytacji zgodnie z 
art. 1046 U. P. C. 

Komornik Sądowy K, Karmelitow 

  

„Nie mam żadnych wiadomości. 
Depeszowałem z zapytaniem. 

Czy zapomnę kiedy ten rozpaczli- 
wy niepokój,, jaki przeżywałam w tych 
dniach. W obcem, nieznanem mieście 
byłam zupełnie sama. Nie mogłam ni- 
komu opowiedzieć o Sydneyu, ani się 
z nikim poradzić, Oo się z nim stało? 
Czyżby pozwolił wciągnąć się w pu- 
łapkę na granicy rosyjskiej? = 

Pamiętałam jego słowa: „Coby się 
ze mną nie stało, nie jedź do Rosji”. 
Pamiętałam ostrzeżenia generała K., i 
rady, by Sydney zachował wszelkie о- 
sfrożności. Co mogło się stać? Czemu 
on mnie nie uprzedził? Gdzie on teraz 
jest? Co się z nim dzieje? Jak -naleźć. 
go? 

Minęło kilka dni i nadszedł list od 
E— 

„l października. 
Nie wiem nic o Sydneyu. Od czasu, 

kiedyśmy się rozstali, nie miałem od 
niego żadnych wiadomości. Sądząc Z 
depeszy pani, musiał się zdecydować 
na operację. Dziwi mnie to, gdyż. dok- 
torzy paryscy nie uważali operacji za 
konieczną. Musiały zajść nowe, niezna 
ne nam komplikacje, które zmusiły go 
do zmiany postanowień. Na ile się 
orjentuję,, operacja nie będzie ciężka, 
ale rekonwalescencja trwać będzie 
czas dłuższy. Nie trzeba się poddawać 
obawom. Wiem, że Sydney znajduje 
się w pewnych rękach i żadnych kom- 

Zamkowa 2. 

  

Przyj. w g. 6-11 «4-7 PRZETARG 
moza SZATY 13-g0 pułku uła- 

nów) na sprzedaż na- 

szych informacyj udzie- 
L 9 p la oficer żywnościowy 

ВЙ нЫ BS * Kwatermistrz pulku 

Ww. Z. P. M 38. w Nowo - Wilejce (ko- 

POPIERAJCIE wozu końskiego. Bliż- 

13go pułku ułanów. 

PiANINA,FO 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE ! ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ 

K DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3 

  

Dziśl Najpiękniejszy superszlager! Zupełnie nowe wydanie. Słynne arcydzieło JOE MAYA p. t. 

HRABINA PARYŻA 
obsady. EMIL JANNINGS, MIA MAY, WŁODZIMIERZ GAJDAROW I ERIKA GLEZKER 

Sensacyjny romans tragedja w 14 akt. 
(Jako niepodzielna całość), Szczyt 

  

  

Mieszkanie Plany ziemie, esz V ziemskich, 
z 6 pokoi ze wszyst: parcelację oraz wszelkie 
kiemi wygodami, Sło- prace miernicze wyko- 
neczne, ciepłe, całko- nuje mierniczy przy- 
wicie odremontowane sięgły 
do wynajęcia. Zakreto- Włodzimierz ZEJYĆ 
wa 9—4 oglądać od Baranowicze, Sadowa 

9—12 i od 4—6. 11 telelon 222. 

  

2 mieszkania ——— 
z, 3 pokoli 4 okoi [gltji frodtngkiego 
dami  mowoczesnem', pokój iub obiady. Za- 
wanną na miejscu do ś, 
wynajęcia. Wilno, ul. A Kazimierzowski 
Słowackiego 17. Só Zyty. 

Okazyjnie Guide wynajmuje się 

MIESZKANIE 
z 6 pokoi z wszelkie- 
mi wygodami przy ul. poszukujemy na I hi- 
W. Pohulauka 19. Dow. potekę kamienicy w 
się Biuro Ogłoszeń najlepszem centrum 
J. Kailin, Niemiecka 22, miasta Dowiedzieć się , 

tel. 605. Mickiewicza 46—12 0% 
godz. 4—6. 

Do odstąpienia 
MAGAZYN WERTEM 
przy ul. Mickiewicza , оааа 

Okazja. 

  

  

odpowiednie na biuro 
it. p. Wiadomośą w 
Biurze Reklamowem St. Polecamy okazyjnie po | 

Grabowskiego Garbar- bardzo niskich cenach 
ska 1 

ZE runka.h kupna w wiel- 
Poszukuje Się km wyborze: majątki 
dwa łączne pokoje w ziemskie, łolwarki, dział 
centrum miasta z wy-ki, kamienice i a, 
godami, wysoki parter dochodowe, wille, oso| 

lub pierwsze piętro. niaki i place. Wpłaty 
Obiady na miejscu dlaprzy kupnie dogodne. 
trzech osób. Zgłosze- Informacje wszechstron 
nia kierować Dobro: ne Biuro Grabuwskie-- 
czynny 4, m, 2, tele- go, Garbarska Nr. 1. 

ton 13-64. -— Najpewniejszą   

Powóz Jokatą kapitału i oszczę- 
dności są pożyczki pod — 

używany w dobrym zastaw  pierwszorzęd- 
stanie kupię natych- ny i 
miast. Zgłoszenia: Ka pych kwi cio AJ 

tylko na pewne hipo- 
teki, w różnych wału- 

om" tach, całkowita gwa 
ję racja, oprocentowanie 

ANY solidne i zwrot pos 
życzki zapewniony, Bez 
płatne zgłoszenia, e 
listownie, do Biura Gra 

ułanów w Nowo-Wi- 
lejce, 

RTEPI 

dział pośrednictwa. 

  

WYNAJĘCIE 

wyjszdu sprzedają się 
meble. Jagielloń ka 6, 
m. 24. Oglądać od 14 

m. 6. do 18 p. p. 
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udzieli nauczycielka za | 
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0d 66.000 dolarów i 
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inajdogodniejszych wa — 

nieruchomości w Wile | 
te'mistrz 13-go pułku nie, Kapitał lokujemy 

bowskiego, Garbarska l | 
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! 
plikacyj w rekonwalesceneji nie należy formować o najmniejszych zmianach 2 
się obawiać. Depesze nic nie pomogą. 
Przy pierwszej sposobności on sam da 
znać o sobie". 

Wślad za tym listem nadszedł dru- 
gi: › : 

„Po wysłaniu pierwszego listu, 
odebrałem kartkę, datowaną 27-go 
września i zawiadamiam panią, że 
wszystko zapowiada się dobrze. Na- 
turalnie, że dwa dni przed 29-tym nie 
mógł jeszcze wyzdrowieć, a więc nie- 
ma powodu się niepokoič.“ 

Następnego dnia, znów list od E. z 
wiadomością, że według ostatnich wia 
domości, operacja została rzeczywiście 

zdecydowana, czyli, że- Sydney poje- 
chał do Rosji. 

„„.Sądzę, że powinna Pani zoba- 
czyć się z doktorem w Paryżu. Nieste- 
ty, zapomniałem jego nazwisko, ale 
wiem, że zaczyna się ono na literę K. 
Prosiłem przyjaciela w Paryżu dać mu 
Pani adres i namówić, by odezwał się 
do Pani. : 

„Bardzo mnie to wszystka martwi. 
Ale mam nadzieję, że on się wykręci 
szczęśliwie. Pani wie, jak on Panią 
kocha. Przed wyjazdem do szpitalu, 
pozostawił list do Pani, z prośbą o 
oddanie go Pani, jeśli nie będzie mógł, 
sam napisać po operacji. Teraz list ten 
wysłano da Paryża. Doktorzy proszą 
o nieinformowanie się o chorym, aby 
go nie drażnić. Oni sami, obiecują in- 

w stanie jego zdrowia. Organizm je- 
go jest dosyć silny, więc można być 
pewnym poprawy, chocaż do zdrowia 
będzie przychodził bardzo wolno. Ma 
naokoło siebie ludzi, którzy bardzo 
dbają o niego. Kiedy wyzdrowieje, nie 
będzie potrzebował pomocy, ale jeśk 
Pani zechce posłać mu pieniędzy, przy 
ślę Pani adres, który postaram się do 
stać. Dalszych wiadomości narazie nie 
mam i dlatego sądzę, że proces rozwi- 
ja się normalnie. 

Sydney pisał dalej: ` 
„Co zaś dotyczy bliższych stosun- 

ków z międzynarodowym rynkiem, to 
sądzę, że narazie należy tylko porozu- 
mieć się z jednym człowiekiem, miano 
wicie z nieodrodnym potomkiem Mał- 
borough (Winstonem  Churchiliem). 
Stosunki pomiędzy nim a mną pozosta- 
ły nadal jak najlepsze i w zeszłym ro- 
ku zamieniliśmy z nim kiłka ciekawych 
listów z powodu krachu mego wielkie 
go planu. Uszy jego są zawsze otwar= 
te dla mądrych słów, szczególnie, gdy | 
te słowa płyną z ust mniejszości. Wspo 
minał nawet o tem sam, w jednym li- 
ście do mnie. > 

Oto kilka myśli, któremi się chcia* 
łem z Tobą podzielić, w odpowiedzi 
na Twój list. W każdym razie chcial | 
bym; bardzo, aby kalifornijczycy poro 
zumieli się ze mną, albo listownie, | 
też przyjechali tutaj". ę 

Redaktor w, z. Witold Tatarzyński. 
pa 
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