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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA Nowa nota litewska 
Konflikt mandżurski. Od — wtorku 

ubiegłego tygodnia obraduje w Gene- 

wie nadzwyczajna sesja Rady Ligi Na- 
rodów, zwołana dla rozpatrzenia za- 

targu chińsko-japońskiego. Zwołanie 

tej sesji było postanowione warunko- 

wo we wrześniu w czasie Zgromadze- 

nia Ligi. Wówczas Liga ratując swój 

autorytet skwapliwie przyjęła za.dobrą 

monetę obietnicę Japonji, że wycofa 

swoje wojska z Mandżurji. Nadzieje 

Ligi rychło okazały się płonne. Sytua- 

cja na dalekim Wschodzie z każdym 

. dniem stawała się coraz poważniejsza. 

Japonja wojsk swych nie wycofała, a 

a odwrotnie, zwiększyła garnizony, sa- 

mołoty japońskie zbombardowały kilka 

osiedli chińskich, na zajętem  teryto- 
Tjum wprowadzono administrację ja- 
pońską, słowem okupacja została po- 

głębiona. Niedotrzymanie swej obietni- 

cy, Japonja motywowała tem, iż w dro 
dze bezpośrednich rokowań z Chinami 
nie udało się jej zagwarantować bez- 
pieczeństwa życia i mienia obywateli 
japońskich w Mandżurji. Ze strony 
Chin ałarmowano również Ligę wzro- 
stem i rozszerzaniem się okupacji ja- 
pońskiej, przyczem wojska okupacyj- 
ne dopuszczały się gwałtów i rabun- 
ków. W przeddzień zwołania nadzwy- 
czajnej sesji, szef rządu nankińskiego 
gen. Czang-kai-Szek oświadczył, że o 
ile Liga nie załatwi zatargu, a wojska 
japońskie nadal będą w  Mandżurji, 
Chiny zostaną zmuszone dochodzić 
Swych praw o własnych siłach. Jest to 
wyraźna groźba wojny. 

Narady w Genewie narazie nic po- 
zytywnego, prócz stwierdzenia powa- 

gi zatargu i rozszerzenia konfliktu, nie 
przyniosły. © ile przedtem zatarg miał 
charakter lokalny  chińsko - japoński 
a tyle teraz można się spodzie- 
wać rozszerzenia jego ram, wo- 
bec nieporozumień, jakie  zaczy- 
nają SIę zarysowywać pomiędzy Ja- 

ponją z jednej strony a Ligą Narodów 
i Stanami Zjednoczonemi z drugiej. 
Konflikt japoński chiński — przekształ 
cając się w zatarg Japonii z Ligą Na- 
rodów i Ameryką może pociągnąć za 
sobą niezwykle doniosłe następstwa 
polityczne w układzie stosunków niię- 
dzynarodowych, trzeba bowiem pamię- 
tać, że japonja mimo swego oddalenia 
jest bardzo ściśle związana z polityką 

Auglji i Francji a w stosunku do Sta- 
nów Zjednoczonych zawsze zajmuje 
pozycję konkurenta. 

Wytłomaczenia tej zmiany sytuacji 
szukać należy z jednej strony w zanie- 
pokojeniu Stanów Zjednoczonych z po- 
wodu postępów i umacniania się Japo- 
nji w Mandżurji, z drugiej zaś w po- 

stępowaniu Łigi, która pragnie urato- 
wać swój nadszarpnięty prestige. Po- 
czątkowo, gdy wojska japońskie zaję- 
ły Mukden, zastępca amerykańskiego 
sekretarza stanu oświadczył, że działa- 
nia japonji nie można uznać za naru- 

szenie paktu Kelloga, ponieważ woj- 
ska japońskie walczą z bandami a ofen 
zywa japońska ma na celu zagwaranto 
wanie bezpieczeństwa obywatelom ja- 
pońskim w Mandżurji. Stanowisko Ame 
ryki nie pozbawione cynizmu, robiło 
wrażenie, iż japońska wyprawa w 
Mandżurji została uprzednio starannie 
przygotowana na drodze dyplomatycz- 
nej. Stosunek Sowietów również nasu- 
wał podobne przypuszczenia. W mia- 
rę jednak, jak Japończycy zaczęli się 
umacniać w Mandżurji i rozszerzać 
strefę okupacji pozycja Stanów Zjed- 

noczonych uległa zmianie. Sekretarz 
stanu p. Stimson zainteresował się, co 
robi Liga, aby konflikt chińsko-japoń- 

ski zlikwidować i nawet oświadczył, że 
Stany Zjednoczone same, z tytułu pak- 
tu Kelloga gotowe są zaproponować 
swoje usługi dla złagodzenia konfliktu. 

Wystąpienie p. Stimsona powita- 
ne zostało w Genewie jak nadzwyczaj- 

dzo ufa swym siłom i dlatego rad był 

bardzo wciągnąć Stany Zjedn. do akcji 

moralnego oddziaływania na Japonię. 

Wbrew protestom delegata japońskie- 

go, przedstawiciel St. Zjednoczonych 

został zaproszony i bierze udział w po- 

siedzeniach Rady, mimo, że Ameryka 

nie jest członkiem Ligi i że jest to na- 

ruszeniem statutu i tradycji. O ile po- 

przednio Liga bez sprzeciwu przystała 

na formułę japońską a tyle teraz po- 

zycja Japonji w Genewie jest odosob- 

niona. Według pogłosek, Japonja zde- 

cydowana jest brónić swego stanowi- 

ska i nie cofnie się nawet przed wy- 

stąpieniem z Ligi Narodów. Pogłoski 

te można uważać narazie jako balony 

próbne, ale z drugiej strony jeżeli u- 

względnimy stanowczość, jaką wykaza 

ła dotychczas Japonja, finał taki nie 

jest wykluczony. : 

W swoim czasie, gdy  Hiszpanja 

opuściła Ligę Narodów, .krok ten nie 

miał większych następstw tylko dla- 

tego, że Hiszpanja gra niewielką rolę 

w koncercie międzynarodowym, nato- 

miast wyjście Japonji, wstrząsnąć mo- 

że posadami Ligi a w każdym bądź 

razie następstwa tego kroku będą mia- 

ły doniosłe znaczenie polityczne. 

Wybory angielskie. Kampanja wy- 

borcza w Anglji jest już w caełj pełni. 

Stronnictwa ogłosiły manifesty wybor- 

cze, zmontowały aparaty agifacyjne, 

pozawierały sojusze - i  wyznaczyły 

kandydatów. Najbardziej znamiennem 

wydarzeniem obecnych wyborów jest 

rozbicie angielskiego społeczeństwa na 

większą, niż zwykle ilość grup politycz 

nych. Klasyczny podział na dwa a póź- 

niej na trzy stronnictwa należy już do 

pięknej przeszłości. Bakcyle, toczące 

parlamentaryzm europejski przedostały 

się za kanał La Manche i zróżniczko- 

wanie polityczne na wielką ilość partyj 

i partyjek, które jest chorobą większo- 

ści parlamentów Europy stało się rów- 

nież udziałem Anglji. Do urn wybor- 
czych stanie 8 stronnictwii konserwaty- 

ści, liberałowie (grupa Simona) libera- 

łowie Lloyd George'a i Samuela, Par- 

tja pracy na czele z Hendersonem, gru- 

pa labourzystów popierających Mac- 

Donalda, grupa Mosley'a, Niezależni 

Maxtona i komuniści. 
Naczelnem hasłem konserwatystów 

jest ochrona przemysłu i ograniczenie 

przywozu, liberałów — wolny handel, 

a labourzystów walka z kapitalizmem. 

Szanse tych ostatnich oceniane są na 
giełdzie wyborczej nisko, mimo dema- 
gogji stosowanejw agitacji wyborczej, 
zbyt świeże są w pamięci wyborcy an- 
gielskiego dobrodziejstwa rządów par- 
tji pracy, aby dał się znowu złapać na 

lep obiecanek. Również nie wysoko 

szacowane są szanse liberałów. Wybo- 
ry obecne prawdopodobnie będą ostat 

niemi, w których liberałowie biorą u- 

dział. Stronnictwo liberalne, którego 

najpiękniejsze karty działalności przy- 

padają na wiek XIX wyraźnie chyli się 

do upadku. Lloyd George jak Alman- 
zor broni się jeszcze w Grenadzie, ale 

w Grenadzie zaraza. 
Grupa liberałów pod przewodni- 

ctwem Simona, licząca około 20 depu- 

towanych, przejdzie prawdopodobnie 
do obozu konserwatywnego, grupa 
Herberta SCamuela i lorda Readinga, 

popierająca rząd narodawy  Mac-Do- 
nalda rozproszy się pomiędzy kon- 
serwatystami a *Partją Pracy, któ- 
ra wchłonie prawdopodobnie i prawo- 

wiernych liberałów Lloyd George'a. 
Jeżeli taki będzie jak przewidują nie- 
którzy koniec partji liberalnej, Anglja 

powróci znowu do systemu trzech par- 

tyj. i 
Bruemning Otrzymał większość. Ty- 

dzień ostatni obfitował w doniosłe wy- 

darzenia w Niemczech. Pierwsze, to 

zjazd t. zw. opozycji narodowej w 
Harzburgu, drugie — uchwalenie vo- 

na okazja. Areopag genewski nie bar-tum zaufania dla nowego rządu Brue- 

SKARŻY POLSKĘ W LIDZE NARODÓW 

Litewski minister spraw 

Zaunius wystosował do xeneralnego sekre- 

tarza L. N. sir Erik Drummonda w związku 
z zastrzeleniem na linji administracyjnej straż 
nika litewskiego Jerzego Kybartasa, notę: 

„Mam zaszczyt podać do wadomości Wa 

szej Ekscelencji, informację o nowym incy- 

dencie, który miał miejsce na polsko-litew- 

skiej linji administracyjnej. WW dniu 4 paź 

dziernika, © godzinie 9 min. 30 rano w re- 

jonie Jewja, w pobliżu linji administracyj- 
nej został zamordowany przez żołnierzy pol 

skich strażnik litewski Jerzy Kybartas. 

Śledztwo ustaliło, że zabójstwa było do- 
konane niedaleko od Ścieżki, prowadzącej 
wzdłuż linji administracyjnej, po której to 
ścieżce od 1924 r. przechadzali się zwykle 

strażnicy iitewscy, a czasem polscy. 
Komunikując o tym incydencie Waszej 

Ekscelencji na podstawie 7 zdania rezolucji 

Rady L. N. z 10 grudnia 1927 r., protestuję 
energicznie w imieniu Rządu Litewskiego 
przeciwko temu okrutnemu i nieusprawiedli- 

wionego zabójstwu i proszę Waszą Ekscełen 
cję o podjęcie środków uspakających, 

Zdaniem Rządu Litewskiego akty takie 

nie mogą pozostać bez odpowiedniej kary, 
gdyż tego rodzaju precedens może zachęcić 
do podobnych incydentów, które się zawsze 
mogą zdarzyć, gdy władze polskie usiłować 
będą zająć pewne odcinki terytorjum litew- 
skiego, 

ZWOLNIENIE PUŁK. SKORUP- 
SKIEGO 

KOWNO, (Pat). Płk. sztabu gene- 
ralnego Skorupskis, autor znanej bro- 
szury „La resurracilon d un peuple“ z0- 
stał zwolniony ze służby za rzekome 
sympatje dla Polski. 

INCYDENT GRANICZNY NIE- 
„ MIECKO-LITEWSKI , .. 

KRÓLEWIEC, (Pat). Prasa królewiec- 
ka przynosi wiadomość o naruszeniu 
granicy przez litewską straż graniczną 
w miejscowości Kiloken. Władze Iltew- 
skia wysłały na niemiecką stronę Niem- 
na łódź ze strażnikami, którzy uprowa- 
dziil do litwy barkę z towarami, znaj- 
dującą się po stronie niemieckiej. 

10 TYSIĘCY OSOB PRZY TRUMNIE 
EDISONA 

WEST ORANGE. PAT. — Około 
10 tysięcy osób przedefilowało przed 
ciałem Edisona, które spoczywa w о- 
twartej trumnie. Burmistrz Nowego 
Yorku zarządził 21 bm. o godzinie 18-ej 
w czasie pogrzebu Edisona minutę 
„Ciemności *. 3 

UCHWAŁY KOMISJI SENACKIEJ 
WARSZĄWA. PAT. — Senacka komisja 

skorbowo-budżetowa na posiedzeniu wtor- 

kowem przyjęła projekt ustawy, dotyczący 
podatku kryzysowego do podaku dochodo- 

wego oraz projekt ustawy w sprawie niektó 
rych zmian ustawy o podatku dochodowym. 

Następnie komisja przyjęła projekt ustawy o 
opodatkowaniu wina i miodu syconęgo, pro- 
jekt ustawy o uiszczaniu zaległości podatko 
wych w naturze na cele pomocy dla bezro- 

botnych, projekt ustawy o opodatkowaniu 
piwa, wreszcie projekt ustawy, upoważnia- 

jącej Przedsiębiórstwo Polska Poczta, Tele- 
graf i Telefon do zaciągnięcia długotermi- 

nowych pożyczek inwestycyjnych. Przy tym 
ostatnim punkcie szczegółowych wyjaśnień 
udzielił p. minister Boerner. 

UNIEWINNIENIE POSŁA KWĄ- 
PIŃSKIEGO 

WARSZAWA. (Pat). Sąd Okręgowy w 
Warszawie rozpatrywał sprawę byłego posła 
Jana Kwapińskiego oraz byłego redaktora 
odpowiedzialnego  „Robotnika* p. Dubois, 
oskarżonych przez dr. Bolesława Rychlińskie= 
go o zniesławienie w druku, Pan Kwapiński 
zamieścił w „Robotniku*, a następnie w 
książce cykl artykułów, w którym, opisując 
swe przeżycia w więzieniu w Orle, postawił 
szereg zarzutów dr. Rychlińskiemu, który 
pełnił w tym czasie obowiązki lekarza wię- 
ziennego. Sąd w dniu 20 b. m. ogłosił wyrok 
uniewinniający Kwapińskiego. 

   
    

     

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKGNIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księ 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
UUKSZTY — Bufet К, 
GŁĘBOKIE -—— ul, Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — 
WIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Skiep -„jedność”. 
ЫВА — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

Zagraniczne 50 proc. drożej. O; 
do miejsca. Terminy 

T-wa „Lot“, 
SARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

nadesłane mżimetr 50 gr. Kronika reklamowa 
. Ogłoszenia 

druku mogą być przez 

NIEŚWIEŻ — ul 
NOWOGRODEK 
Ń, ŚWIĘCIANY 

K' Malinowskiego. 

    

OSZMIANĄ — Księgarnia Spółdz 3 
PIŃSK — Księgarała Połską — St. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Sziotne .. 

     

  

Ratuszowa — Księgarnia: jaźwińskiego. 
Kiesk St. Michalskiego 

— Księgarni p 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
K. Smarzyński. 

Zwierzyński. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 pr. Komunikaty ors/ 
у ili gr. W numerach šwiatecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

drożej Administracja 
Za dostarczenie 

miłimetr 60 
cyfrowe j tabełaryczne o 50 proc 

Administrację zmieniane. dowolnie, 
   

"KRONIKI SEJMOWE 
zagranicznych HBŁASY w IZBIE. PIERWSZY ARTYKUŁ ZA WYWŁASZCZE- 

BEZ ODSZKODOWANIA POTOMKÓW b. POWSTAŃCÓW 
(Telefonem z Warszawy). 

Dlaczego opozycia jak chce zrobić 

awanturę, to chwyta się zawsze takich 

argumentów, niesłuszność których bije 

wprost w oczy? — Od rana było już 

wiadomem, że opozycja szykuje gru- 

bą awanturę. Zdarzyło się kilka dni te- 

mu, że na komisji regulaminowej było 

15 osób. Nigdy nikt nie zabraniał prze- 

wodniczącemu głosować. Przewodniczą 

cy komisji p. Bogdani, po obradach 

nad wnioskiem BB o pewnych zmia- 

nach w regulaminie, zarządził głosowa- 

nie: zrachował ręce podniesione prze- 

ciw, których było 7, zrachował ręce 
podniesione za, których było także sie- 

dem, a później powiedział: „wniosek 

przeszedł, bo ja także głosuję za”. O- 
pozycja chwyciła się w sposób śmiesz- 

ny. pretekstu, że przewodniczący do- 

dał swój głos już po obrachowaniu gło 

sów, a więc głos przewodniczącego ma 
yć nieważny, 

To .był jeden pretekst do awantu- 
ry, charakteru formalnego, drugi pre- 

tekst miał być merytoryczny. Oto opo- 

zycja zaczyna wołać, że BB knebluje 
usta posłów, że ogranicza swobodę sło 

wa, że zezwala na przemówienia tylko 
15-minutowe. Ktoś przysłuchuiący się 

tym krzykom ze strony, byłby pewny, 
że BB zaprojektowało, aby z reguły 

przemówienia poselskie trwały tylko 

kwadrans. Mówiąc między nami także 

nie byłoby nic strasznego, aby się tej 

wody z kranu sejmowego mniej lało. 
Lecz tak sprawa wcale nie stei. BB 

projektuje, aby w wypadkach wyjątko- 
wych, kiedy dyskusja się przedłuża wol 

na było Izbie na wniosek Marszałka 
skracać czas przemówień, aczkolwiek 

nie na czas krótszy niż 15 min. Ci wszy 

scy, którzy biorą udział w -zebraniach 

jakichkolwiek, wiedzą doskonale, że 

na każde zebranie nachodzą chwiłe, że 

już się ma dość swoich mówców ś o- 

granicza się ich przemówienia zwykle 

nawet na 5 minut. Raczej wydaje się 
dziwne, że dotychczas takiego przepi- 

su brakowało w regulaminie sejmowym, 

z czego tak łatwo mogła skorzystać 

pierwsza lepsza obstrukcja. Dość by- 

ło intencji Klubu Ukraińskiego, albo ko 

munistycznego, aby zahamować pracę 

sejmową przy obecnym regulaminie. 

Tymczasem oto z tego powodu za- 

czął wołać poseł Purzak, że lud wyj- 
dzie na ulicę, grozić rewolucją socjal- 

ną, a poseł Stroński zaczął grozić opu- 

szczeniem Sejmu przez endeków. Naj- 
zupełniej więc słusznie poseł Car za- 

czął swą odpowiedź od nazwania te- 

go wszystkiego nieprzyzwoitą demago- 

gia. AUE 
Poseł Car zaczął swe przemówienie 

słowami: 

„Przepraszam Wysoką lzbę i z gó- 

ry zaznaczam, że w odróżnieniu od 

dwóch ostatnich swoich przedmówców 

nie potrafię się wznieść na tak wyso- 

ki poziom...“ 

Tu wszyscy z opozycji zaczęli go 

  

uważnie słuchać, ciekawi, dlaczego za- 

czyna od komplementów. 

..demagogji** — kończył zdanie po- 

seł Car. 

Dopieroż powstał hałas! Posła Śle- 
dzińskiegc (socj.), znanego z hałasów 

i awantur, musiał Marszałek kilkakrot- 

nie przywoływać do porządku. Ponie- 

waż poseł Śledziński nie przestawał 

ryczeć, więc Marszałek wydala go z sa- 

li. Poseł Śledziński woła „nie pójde”, 

zjawia się straż marszałkowska, a z 

nią hałas nie do opisania. Straż mar- 

szałkowska usiłuje którędykolwiek wy- 

nieść opierającego się jej posła Šle- 

dzińskiego. Socjaliści hałasują i sztur- 

chają straż marszałkowską, z drugiej 
strony wyją endecy. Jednem słowem 

największy skandał tego sezonu. Wyda 

la się na dodatek posła Wyrzykow- 

skiego, ogłasza przerwę i przywraca 

spokój. 

Poseł Car miał wielki dzień. Mowa 

jego była świetna. Zaczęta ostrem lecz 

spokojnem napiętnowaniem demagogji 

przeszła następnie do tonów również 

spokojnych, lecz tak  przekonywują- 

cych, że nawet opozycja powoli zaczę- 

ła przysłuchiwać się coraz uważniej. 

Istotnie był to poprostu wzór rzeczowej, 

ciekawej, pouczającej mowy parlamen- 

tarnej. Ani jednem słowem poseł Car 

nie wykroczył poza temat. > 
* 

Pawiedziano mi, že w  „Expresie 
Porannym“ wystąpił znany publicysta, 

p. Rzymowski z artykułem przeciw 

zwracaniu ziemi potomkom b. powstań- 

ców. Dotychczas z dumą stwierdziłem, 

że żaden z moich kolegów  dziennika- 
rzy obozu rządowego nie splamił się 

obroną ustawy o wywłaszczeniu bez 
odszkodowania potomków b. powstań- 

ców. P. Rzymowski jest więc pierw- 
szy. Chciałem na ten artykuł o:/powie- 

dzieć i zabrałem się do jego przeczyta- 

nia. Niestety, w miarę czytania rozu- 

miałem coraz bardziej, że trudno mi bę 

dzie napisać taką odpowiedź. Artykuł 

p. Rzymowskiego, to jakaś woda zupeł 
nie bez kośćca. Nota-bene woda wypeł- 

niona najbardziej patetyczną, najbar- 

dziej mdłą hurra-patryjotyczuą  fraze- 

ologją. Od człowieka, który żąda wy- 

właszczenia bez odszkodowania potom- 

ków b. powstańców należy się spodzie- 

wać, że same powstania uważa za akt 

buntu, czy szaleństwa, czy zdrady, — 
jednem słowem potępia je i chce za nie 

karać do trzeciego pokolenia. Tymcza- 

sem przeciwnie, właśnie p. Rzymowski 

pisze o powstaniach z łezką godną cio- 

ci Femci, a jako wniosek ze swego 

rozczulenia proponuje wywłaszczenie 

bez odszkodowania potomków tych, co 

w powstaniu wzięli udział. 

Hipokryta, który kłamie, jest nie- 

przyjemny, hipokryta, który szlocha z 

rozczulenia — tembardziej. Szukam w 

tej mdłej lemonjadzie jakiegoś miejsca 

mniej grząskiego, jakichś pozorów ar- 

gumentów, na które można byłoby od- 

ORZECZENIE TRYBUNAŁU w RADZE 
Nie likwiduje zagadnienia komunikacji 

GENEWA. PAT. — W dalszym cią innemi przyjęty został raport w spra- 

gu obradowała we wtorek 4-ta general 
na konferencja komunikacyjna i tranzy 

towa, przyjmując bez dyskusji raporty, 

dotyczące prac ubiegłego roku. Między 

ninga. Pomiędzy pierwszem a drugiem 

jest ścisły związek a właściwie votum 

zaufania dla rządu Brueninga uchwalo- 

ne głosami socjal-demokratów. jest na- 

stępstwem gromkich słów, które padły 
w Harzburgu. Kanclerz Bruening nie 

mógł zdecydować się na rozszerzenie 

wie stosunków komunikacyjnych pol- 
sko-litewskich. Przy tej okazji przedsta 

wiciel Litwy Dobkiewiczius starał się 

w krótkiem przemówieniu dowieść, że 

oparcia rządu o prawe skrzydło parla- 

mentu, ponieważ Hugenberg i Hitler 

kategorycznie domagali się jego dymi- 

sji, W ten sposób przywódcy prawicy 

sami popychają kanclerza w objęcia 

socjaldemokracji. Sz. 

polsko-litewskiej 
ostatnie orzeczenie Trybunału w Ha- 

dze stanowi zamknięcie sprawy Коти- 

nikacji polsko-litewskiej. 

W odpowiedzi przedstawicielowi Li 

twy zabrał głos przewodniczący komi- 

sji komunikacyj rzecznych Dreyfus, wy 

jaśniając, że orzeczenie Trybunału sta- 

nowi odpowiedź na wyraźnie siormu- 

łowane przez Radę zapytanie i bynaj- 

mniej nie likwiduje opracowanych przez 
komisję tranzytu zagadnień komunika- 

cji kolejowej i rzecznej polsko-litew- 

skiej. 

SLONIM — Ksiegamia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza !3. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Ga 
WIiLEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 21, F. juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 
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nie przyjmuje zastrzeżeń ce 
numeru dowodowego 20 gr. 

  

Silva rerum 
Ilustracja Połska (Nr. 54) zamie- 

szcza obszerny, ilustrowany artykuł p. 
t. „Tajemnice katedry. wileńskiej". Czy 
tamy m. in.: 

Pod ołtarzem wikarjuszy są jeszcze drzwi 
żelazne, prowadzące do pieczary, w której 
za czasów pogańskich trzymano święte wę- 
że i gdzie grzebano wajdelotów. Pod prezbi- 
terjum mają być grobowce Oigierdowiczów 
i. Kiejstutowiczów.... 

Węże, wajdeloci,  Olgierdowicze, 
Kiejstutowicze — cóż za rzeczowe i 
sensacyjne informacje! W tymże arty- 
kule o samemi odkryciu grobów krółew 
skich mówi się w ten sposób: 
4 Wiedzeni jakgdyby przeczuciem tak sza- 

nowny ks. rektor bazyliki, jak i naczelny 
kierownik robót konserwacyjnych od począt- 
ku pałali chęcią szukania szacownych gro- 
bów, właśnie gdzieś pod prezbiterjum kate- 
dry, intuicja zaś architekta p. }. Pekszy do- 
konała reszty. 

Wyrazy „przeczucie, „intuicja* i 
t.p. tak często używane w odniesieniu 
do p. Pekszy, bezpośredniego odkryw- 
су krypty królewskiej, mimowoli krzyw 
dzą i zmniejszają jego zasługę. Mogła 
być intuicja, ale o zwycięstwie nieza- 
wodnie zadecydowała wiedza! O tej 
wiedzy i naprawdę imponującej orjen- 
tacji p. Pekszy świadczyć może cho- 
ciażby kierunek pierwszego otworu, 
który zdradził tajemnice krypty. 

Podziwiajmy intuicję, ale jednocześ 
nie — oddajmy cześć wiedzy! 

Swoją drogą, żałować naležy, iż 
nikt dotychczas nie poinformował ogó- 
łu o samej technice historycznego od- 
krycia. 

Intuicja i wiedza dokonały odkryć 
wileńskich, nadzwyczajny spryt i dow- 
cip pewnego ziemianina przyczyniły się 
do odkrycia mniej wielkiego, ale bar- 
dzo pożytecznego. Został znaleziony... 
sposób skuteczny obrony przed wygó- 
rowanemi podatkami!... 

O tem pisze A B €: 
Znany i szanowany powszechnie właści- 

ciel ziemski, zgłosił do urzędu podatkowego 
zeznanie o dochodzie z majątku za r. 1930, 
wykazując dochód w wysokości 10.000 zł. 

Niezwykły — bądź co bądź — w  dzi- 
siejszych czasach fakt poważnej, stosunko- 
wo, rentowności gospodarstwa ziemskiego 
zastanowił naczelnika urzędu podatkowego. 

— Jakto, sam przyznaje się do 10 tysię- 
cy złotych?., W takóm razie z pewnością 
zarobił dwa razy więcej... Wyznaczymy staw 

KREW „a yz ja 
niebywały. Ziemianin, otrzymawszy wik. 
nie do zapłacenia podatku ed 20 tysięcy do- 
© skierował do sądu skargę karną prze 
ciw administratorowi majątku © 
wierzenie 10.000 zł. W motywach skargi 
powołał się na decyzję urzędu podatkowego, 
podkreślając, że urząd podatkowy wyznacza 
jąc podwójną stawkę podatku musiał posia- 
dać dokładne informacje, z czego jasno wy- 
L = administrator sprzeniewierzył 10 tys. 

ych, 
Na rozprawie przedstawiciele urzędu po- 

datkowego nie umieli uzasadnić swojej de- 
cyzji. Administrator został zwolniony od wi- 
ny i kary, a w następstwie oskarżył naczeł- 
nika urzędu skarbowego 0 oszczerstwo... 

Lector. 
RERSKIĄ SK ASN AIA RIO 

powiedzieć kontr-argumentaii. Znaj- 

duję żal p. Rzymowskiego, że w spra- 

wie tej nie wydano żadnej ustawy. Ża- 
łuję, że p. Rzymowski nie dowiedział 
się do chwili napisania swego poema- 

tu, że istnieje wyrok Sądu Najwyższe- 

go, który czyni zbędną wszelką usta- 

wę. 1 

Następnie wysuwa p. Rzymowski 

jako argument za wywłaszczeniem po- 

tomków powstańców, że dlaczego nie 

odebrano majątków o tych, kórzy do- 

stali je od carów za Targowicę lub 

zwalczanie powstania. 

Otóż szkoda, że p. Rzymowski nie 
wie, że właśnie te maiątki wyrok Sądu 

Najwyższego odebrał i to są właśnie 

te majątki prywatne, które nadal — 

nawet według tego przedłożenia o kon- 

fiskacie potomkom b. powstańców ma- | 

jątków będących dziś w posiadaniu 

Skarbu Państwa—mają być potomkom 

byłych powstańców zwracane. 

Trzeci argument p. Rzymowskiego, 
że przedewszystkiem myśleć należy o 

inwalidach z ostat:iej polskiej wojny, 

też nie wytrzymuje krytyki. Inwalidzi 
są przez Państwo zabezpieczani i są za 

swój udział w woinie wynagradzani. 

Potomkowie powstańców nie żądają 

nej nagrody. Panie Rzymowski, ze- 

chciej Pan to łaskawie zrozumieć — 

żądają tylko, aby zwrócone im było to, 

co na mocy prawa cywilnego stanowi 

ich niesporną własność. Co innego jest 
nagradzać, a co innego nie zabierać 

rzeczy cudzej. Cat.
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GŁOSY CZYTELNIKÓW 

_ Jak walczyć z bezrobociem! 
Od p. inż. K. Michalskiego bur- 

mistrza m. Słonima otrzymujemy 

następujące uwagi na aktualny 

temat, 

Zbliża się zima szybkiemi krokami 
a z nią na czoło wszystkich trosk do- 
by obecnej wysuwa się kwestja pomo- 

cy licznym rzeszom robotniczym, któ- 

rym w braku pracy, chłód i głód w 

oczy zagląda. Mimo wysiłku tak spo- 

łeczeństwa jak i Państwa, do nielikwi- 

dowania warsztatów pracy, życie nieu- 

błaganie zwiększa ilaść ludzi, poszuku 

jacych pracy. Przy prezydjum Rady mi 

mistrów utworzono Naczelny Komitet 

do Walki z Bezrobociem a w całem 

państwie komitety wojewódzkie i po- 

wiatowe, oparte o szerokie warstwy 

społeczne. Z tą chwilą zagadnienie to 

narzuca się wszystkim i wszędzie. Spra 

wa bezrobocia jest zagadnieniem nietyl 

ko państwowem, ale głęboko społecz- 

nem. Dotyka bowiem ono szerokie ma- 

sy a jako zjawisko o charakterze ka- 

tastrofalnym — wymaga uwagi i współ 

pracy szerokich warstw społeczeństwa. 

Każdy Komitet Powiatowy stoi 

dziś przed poważnem pytaniem, jak 

zorganizować i jak ją sfinansować. 

Tak zwana „walka z bezrobociem 

ma dwa zadania. Jedno — to zwalcza- 

nie samej przyczyny, wywołującej bez- 

robocie, to jest danie pracy, drugie — 

to łagodzenie skutków bezrobocia. | 

Instrukcje, jakie otrzymano w tej 

akcji z Warszawy opierają się na okól 

niku Prezydjum Rady Ministrów, na- 

kazującym rozpoczęcie akcji dożywia- 

nia. Akcja ta idzie po linji łagodzenia 

skutków kryzysu. Wypływa to stąd, 

że uwagę Rządu pochłaniają dziś duże 

ośrodki przemysłowe na zachodzie, 

gdzie usunąć bezrobocie t. į. dać pra- 

cę ogromnym rzeszom robotników wy- 

kwalifikowanych, gdy warsztaty pracy 

są nieczynne, jest ponad siły i moż- 

żliwości Państwa. Niema wystarczają 

cych środków pieniężnych, niema zresz 

tą takich robót na terenie tych miast, 

które pozwoliłyby zatrudnić tysiączne 

rzesze bezrobotnych. Nie mogąc dać 

pracy, niemogąc iść w kierunku szero- 

kich świadczeń materjalnych, które sze 

roko stosowane spowodowały w Niem- 

czech i Anglji krach finansowy, Rząd 
zainicjował akcję ulżenia nędzy. 

Ale nasze Komitety powiatowe, dzia 
łające na terenie województw wschod- 
nich, muszą bardziej indywidualnie 
przystępować do tej akcji. To, co sta- 
nowiło do tej pory Raszą słabość go- 
spodarczą, t. j. brak licznych i wiel- 
kich zakładów przemysłowych, w tej 
chwili jest dla nas ulgą. Musimy sobie 
wyraźnie powiedzieć, że posiadając 
stosunkowo niewielkie ilości bezrobot- 
nych, musimy się pokusić o zwalcza- 
nie samego bezrobocia przez zatrud- 
nienie swoich bezrobatnych. Nasi bez- 
robotni są w przeważającej swojej ma- 
sie robotnikami niewykwalifikowanymi, 
a więc nadają się do każdej roboty, 
którą i w zimie przeprowadzać można 
jak np. roboty ziemne, mostowe i t.d. 

I dlatego wprost niezrozumiałem 
jest oparcie zamierzeń większości Ko- 
mitetów powiatowych o ścisłe wypeł- 
nienie nakazów okėlnika R. M. i przy- 
stępowanie do akcji tylko dožywiania. 
W wykonaniu tych zamierzeń, niektó- 
re komitety projektują zamiast kuchni, 
rozdawać suche produkty, co łatwo mi 
nie się z naznaczeniem i zapoczątkuje 
handel temi paczkami. 

Jest i inna strona tego zagadnienia. 
Jeżeli zamiast pracy dla 100 żywicieli 
rodzin, uruchomiamy kuchnię, to musi- 
my karmić 500 i więcej osób. Wzglę- - 
dy czysto ludzkie nie pozwolą odmó- 
wić nikomu strawy, nawet gdy do tej 
kuchni garną się różne niebieskie pta- 
ki i nawet wtedy, gdy obiad z takiej 
kuchni idzie na.... karmienie nieroga- 
cizny. To też koszty zatrudnienia i ko- 
szty przeżywienia dzieli różnica nie 
wielu dziesiątków procentów. 

Jest jeszcze inna strona, stokroć 
ważniejsza — moralna. Każda masowa 
akcja społeczna pomocy, może być wła 
ściwą tylko na krótki przeciąg czasu, — 
doraźnie. Stosowana na dłuższy dy- 
stans, w formie stałej troski i pomocy 
wytwarza typ emeryta bezrobotnego, 
który dziś jeszcze prosi, jutro już ka- 
tegorycznie żąda pomocy, przestaje li- 
czyć na własną zapobiegliwość, orga- 
nizuje się w związki, staje się w pew- 
nej formie inwalidą społecznym na 
utrzymaniu państwa, czy społeczeń- 
stwa. Ta grupa ludzi staje się swoje- 
go rodzaju kastą. Pomoc bezrobotnym 
częsta staje się zjawiskiem demorali- 
zującem. Poniża tych, którzy z niej ko- 
rzystają, przytępia uczucie ich własnej 
godności. Staje się formą dobroczyn- 
ności,.a ta nigdy nie prowadzi do za- 
łatwienia sprawy. Nie można odrzucać 
potrzeby szczerego ludzkiego uczucia. 
Jeżeli jednak to uczucie każe nam kar- 
mić głodnych, to dlaczego nie każe 
nam dążyć do wyższego przejawu ludz 
kiego, uczucia i myśli, do uniemożli- 
wienia głodu? 

Serce traci się tam, gdzie jest sy- 
stem stałej instytucji, z organizacją 
handlową i metodą pracy. Przejaw je- 
go przyjmowany jest 
wdzięczności. 

Doświadczenia z dożywianiem w 
zimie roku ubiegłego, jest tego dowo- 
dem. W naszych tu warunkach ludność 
daleką jest od zrozumienia istoty po- 
mocy społecznej czy państwowej. Za- 
siłki Funduszu Bezrobocia raczej de- 
moralizują, niż pomagają. „Pójść w 
bezrobotne jest dziś na wsi synoni- 
mem przejścia w błogi stan nic nie 
robienia i pobierania zasiłków. 

Mając nieliczne zastępy bezrobot- 
mych tu u siebie, nie możemy je demo- 
ralizować formą dobroczynności spo- 
łecznej, czy co gorzej — państwowej. 

Stwarzajmy pracę. Niech wartość 
tej wykonanej pracy nie opłaci się w 
całych 100 procentach, wydanych na 
to pieniędzy. Pracy nie brak. Dużo 
można zrobić i wielkie będą z tego ko- 
rzyści, jeżeli nie materjalne, to w każ- 
dym razie moralne. Akcja ta odsunie 
na właściwe miejsce te liczne jednost- 
ki, które dziś żerują na głośnej walce 
z. bezrobociem. 

1 jeszcze jedna uwaga. Możemy 
mówić o walce z, bezrobociem na tere- 
nie miast. Nie ruszać - tej sprawy na 
wsi! Jest ona ponad siły nietylko gmi- 
ny ale i państwa. Tam bezrobotny ma 
dach nad głową i co jeść. Nędzy zaw- 
sze pomóc może Sąsiad. 

Zresztą w zimie cała wieś jest bez- 
robotna, jak bezrobotni są w mieście 
malarze, cieśle, stolarze i inni, którzy 
od niepamiętnych czasów zawsze mieli 
przerwę pracy w okresie zimowym i 
o tej przerwie sami myśleli i do niej 
się przygotowywali. Dziś troskę o tem 
przejęło państwo. Oby prędzej zejść 
mogło z tej drogi! 

Na miastach spoczywa cały ciężar 
zatrudnienia czy pomocy bezrobotnym. 
Jednocześnie stan funduszów miejskich 
jest wszędzie b. ciężki. Bez pomocy 
kredytowej czy zasiłkowej, miasta w 
ciągu nadchodzącej zimy swemu bez- 
"robociu nie zaradzą. Należy, aby na- 
sze władze baczną zwróciły uwagę na 
wysiłki miast zwalczenia bezrobocia 
drogą pracy. Tu pomoc. finansowa nie 
będzie bezowocną. Grosz nie będzie 
przejedzony. Powstanie realna korzyść, 
ufność we własne siły i zdrowie, po- 
siane zostanie ziarno. 

K. Michalski inż. 

DO polsko - francuskiego 
_ kompletu 

przyjmę dzieci od lat 6 do 8 
Pierwszy rok nauczania. 

Ciasna 22 m. 1, (obok Mickiewicza) 

Zapisy przyjmuje się 
od 9-ej rano do 2-ej pp. 

    

20.000 w Stołowiczach 
Feljeton regjonalny powinien być 

popularny, 
Stołowicze — to mała mieścina w 

Nowogródczyźnie. Słownik geograficz- 
ny Trzaski, Everta i Michalskiego, bar- 
dzi reklamowany i bardzo drogi, zdo- 
łał całą swą wiedzę o Stołowiczach 
zamknąć w trzech wierszach: m/astecz 
ko w odległości tylu to kilometrów od 
Nowogródka. Mieszkańców sześćset 
kilkadziesiąt. Ściślejsza liczba  miesz- 
kańców podana jest na słupie, na ryn- 
ku stołowickim, z uwzględnieniem, we- 
dług przepisów ilości meżczyzn i ko- 
biet. Oto wszystkie wiadomości. 

Ale państwo i bez tego znacie to 
miasteczko. 

Więc słuchajcie. 
W Sfołowiczach mieszka spersjo- 

nowany generał Franciszek Karaś. Ma 
tutaj działkę ziemi jako wojskowy i 
urządza się po trochu. Żyje --- innego 
wyrazu nie znajduję — po spartańsku. 
Dwie izby, sprzęt bylejaki, nad twar- 
dem łożem skrzyżowane szable i obra- 
zek Matki Boskiej. Pan generał wysoki, 
siwy, włos krótko przystrzyżony, wąs 
sumiasty, twarz rumiana. 

Użyłem dziwnych słów: sumiasty, 
rumiany, twarde łoże. Trzeba było je- 
szcze powiedzieć: szablica, albo zgoła 

szerpentyna. Może wówczas wystąpił- 
by wyraźniej niedzisiejszy sztymung 
dworku pana generała. Coś z Mohorta 
Ž dymisji, a może coś z tego starego 
kapitana, o którym opowiada Lermon- 
tow w „Gieroje naszego. wremieni*. 
Albowiem generał długie lata swej 
służby spędził w Dagestanie. 

; Ze światem łączy generała radjo i 
książki. Duże i piękne książki, cennie 
oprawne, wszystko historyczne i ar- 
cheologiczne. Takie są zainteresowania 
generalskie. Podobno Stołowicze stoją 
na miejscu jakiegoś grodziska prasło- 
wiańskiego, podobno można tutaj do- 
kopać się różnych ciekawych rzeczy. 
Tak utrzymuje pan generał. Ale ta za- 
mierzchła przeszłość nie pociąga mię. 
Wolę coś nowszego, nawet nowoczes- 

nego. Z tem wszakże w Stołowiczach 
będzie kłopot. Dwie ulice, przecinają- 
ce się na rynku, dwie bagniste ulice, 
obramówane rowami, zabudowane par 
terowemi domkami. Ściśle mówiąc, są 
to zwykłe wiejskie chaty o wybielo- 
nych, zgodnie z niestosowanym już dzi 
siaj ukazem, frontach. Ta wapienna bie 
lizna pokruszyła się i pozaciekała, po- 
ciemniała i zbrukała się, skutkiem cze- 
go wygląda nieświeżo i melancholijnie. 
Nie pasuje ona zupełnie do starych 

niechętnie i bez 

DALSZA OKUPACJA MANDŻURJI Tomasz Alva Edison 
SPRZECZNE WIADOMOŚCI W GENEWIE 

GENEWA. (Pat). W ciągu wtor- 
ku sekretarjat generalny opubii- 
kował wiadomości, które nade- 
Szły do przedstawicieli Chin i 
Japonji. 

Przedstawiciel chiński podał 
klika depesz z Nankinu I Szang- 
haju, w-g których okupacja ja- 
pońska w Mandżurji rozwija się 
i utrwala. Japończycy zajmują 
obecnie w Mandżurii 170 tysięcy 
mił kwadratowych. 

W depeszach zakomunikowa- 
nych przez delegata [apońskiego 
podkreślany jest rozwój akcji 
antyjapońskiej w Chinach. Przy- 
taczane są przykłady. M. In. w 
Szanghaju kolonja japońska, któ- 
ra liczy 30 tysięcy osób, żmuszo- 
na była do zorganizowania wła- 
snego systemu aprowizacji we- 
bec postawy zajętej przez miej- 
scową ludność chińską, która 
wzbrania się dostarczać Japoń- 
czykom prowiantu. 

5 punktów rządu japońskiego 
TOKJO. PAT. — Jak się dowiaduje 

agencja Reutera, 5 podstawowych punk 
tów, których zasadniczego uznania do- 
maga się Japonja od Chin przed wyco- 
faniem swych wojsk z Mandżurji, zo- 
stało poufnie przedstawionych Brian-- 
dowi, sir Ericowi Drummondowi oraz 
Stimsonowi. W miarodainych kołach 
oświadczają, iż punkty te są następują- 
ce: 

1) Japonja i Chiny zobowiążą się 
wzajemnie do nieagresji, jako gwaran- 
cji całości terytorjalnej każdej ze stron. 

2) Muszą być na stałe zaniechane 

wszelkie formy wrogiego antyjapońskie 
go stanowiska, łącznie z bojkotem. 

3) Winy być dane zapewnienia bez 
pieczeństwa życia i mienia Japończy- 
<ów, 

4) Winy być dokonane wypłaty na 
rzecz kolei, wybudowanych za pienią- 
dze chińskie, istniejące zaś umowy w 
sprawie linji kolejowej w Mandżurji 
winny być uznane. 

5) Prawa, wynikające z traktatu 
chińsko-japońskiego, łącznie ze spra- 
wą terenów japońskich w  Mandžurįi, 
muszą być uznane. 

Japonia zapewnia, że wojska wycofuje 
WASZYNGTON. (Pat). Japonja wycofała 

się z opozycyjnego stanow'ska w _ sprawie 
udziału Stanów Zjednoczonych w obradach 
Rady Ligi Narodów, dotyczących konfliktu 
mandżurskiego. Japonja zastrzega sobie jed- 
nakże prawo wystąpienia z zarzutami co do 
procedury zastosowanej w przedstawionych 
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Lidze Narodów sprawach. Ambasador japoń- 
ski powiadomił Stimsona, iż Japonja wyco- 
fała już swe wojska poza rzekę Jalu i odwo- 
lala eskadry samol tów, używanych do rzu- 
cania bomb. Ambasador dodał, iż odbywa, 
się obecnie naprawa połączeń kolejowych 
Banki są stopniowo otwierane, 

0d Administracji 
Podajemy do wiadomości Sz, Sz. naszej Klijenteli, że ogłoszenia 

przyjmowane są wyłącznie od godz. 

do 19-ej oraz pilne od 23 — 24-ej. 

    
9-ej do 16-ej, od 17-ej 

Przed rozmową Lavala z Hooverem 
PARYŻ, (Pat). Specjalny kores- 

pondent Havasa, znajdujący się na 
pokładzie „Ile de France* podaje, iż 
premjer Laval i prezyden Hoover bę- 
dą niezawodnie omawiali sprawy bez- 
pieczeństwa i rozbrojenia. Ameryka- 
nie, zdaniem tego korespondenta, 
skłaniają się w kierunku możliwości 

wzmocnienia paktu Kelloga, przyłą- 
czając się do zasady sankcyj gospo- 
darczych, które miałyby być zastoso- 
wane przeciwko napastnikom. Rze- 
czoznawcy, których zdania zasięgnął 
premjer Laval, ujawniają jednomyślnie 
optymizm. \ 

Krwawe rozprawy w Niemczech 
BERLIN. (Pat). W mieście brunświc- 

kiem Wolfenbiittel doszło wczorzj wie- 
czorem do krwawych starć ulicznych 
między hitlerowcami I komunistami. Z 
obu stron padły strzały rewolwerowe. 
Policja interwenjowała, używając rów= 

nież broni palnej. Kilka osób odniosło 
rany. W ciągu ubiegłej nocy zasztyle- 
towany został jeden rcbotnik przez 

hitlerowców. 
BERLIN. PAT. — Donośzą z Brunswi- 

ku, że wczoraj wieczorem komuniści demon 
strowali w śródmieściu, Doszło do wymiany 
strzałów z oddziałami szturmowemi hitlerow 
ców, którzy użyli broni palnej. Policja aresz- 
towała szereg osób. Również w Berlinie wy 
darzyły się wieczorem poważne wykrocze- 
nia w dzielnicy centrowej. Wywiązała się 
strzelanino, w czasie której 2 osoby odnio- 
sły rany. 

380 beczek złota 
CHER BOUR G. (Pat). Na parowcu „Euro- 

pa* przywieziono 380 beczułek złota warto- 
šci 500 miljonów tranków. Na pokładzie 3 

innych okrętów, przybyłych do Cherbourga, 
znajdują się również transporty złota, prze- 
znaczone dla banków paryskich. 

Zakłady graficzne w grobach carów rosyjskich 
LENINGRAD, (PAT). Sowiet lenin- 

gradzki wydał zarządzenie przebudowy 
grobów carów rosyjskich w twierdzy 
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strzech słomianych i do czarnego błota 
ulic. Jest tandetnym, na poczekaniu i 
sztucznie wprowadzonym pozorem 
pseudo-czystości i pseudo-kultury. W 
jednem miejscu na rynku wznosi się 
ni to zajazd, ni to karczma, a obok niej, 
gwoli harmonji, szkoła, Dzieciaki wiej- 
skie mają więc pod bokiem rozrywkę. 
Przyglądając się tym dwom  koniecz- 
nym w każdem ludzkiem osiedlu bu- 
dynkom, tak przykładnie sąsiadującym 
ze sobą, pomyślałem, że nasza ustawa 
o wyszynkach alkoholu wymaga refor- 
my. Stoi w niej naprzykład jak wół, że 
karczmy nie można stawiać przy cmen- 
tarzu. Musi być te sto metrów. A co to 
właściwie nieboszczykam szkodzi? Ży- 
wym natomiast czasem nawet raźniej 
przechodzić koło cmentarza pod ga- 
zem, Zato szkoła, przytulona nienial do 
karczmy, to w porządku? Nie 16wię 
tego w tym celu, aby karczme stoło- 
wicką zaraz eksmitować i lokal po niej 
oddać na mieszkanie nauczycižlowi. 
Zajazd musi być. Tylko nie trzeba tej 
szkoły na szyldzie tytułować szumnie: 

„rozwojowa*. Dalibóg, to brzmi fałszy 
wie. 

Otóż, dwa wymienione bydynki — 
to współczesne Stołowicze. Poza tem, 
reszta należy do zabytków. Jednym z 
nich jest zmurszały cokół jakizgoś po- 
mniczka, otoczony pogietem  želaznem 
ogrodzeniem. Stał tu kiedyś pono car 

oswobodziciel. Cokolik został na wiecz 
ną rzeczy pamiątkę. Obok w zupełnem 
zaniedbaniu szczątki Kamiennego ob- 
murowania, z którego ongi błogosławi- 
ła mieścinie figura św. Jana ]erozolim- 
skiego, patrona rycerzy maltańskich, 
oni tu bowiem w swoim czasie gcspo- 
darzyli. Wreszcie, na tymże rynku, wi- 
dzimy jakieś kamienne fundamenty. 
Starzy ludzie powiadają, że zaczęto tu 
przed kilku laty budować dom ludowy. 

Stołowicze mają naturalnie swoją 
historję. Zna ją świetnie pan generał 
Karaś. W historji tej dwa są 1ajważ- 
niejsze momenty: bitwa dnia 23 wsze- 
śnia 1771 r. i kościół, który ma zkolei 
całą kistorję, ciągnącą się po dziś dzień. 
Bitwę, jak wiadomo, stoczył tu Suwo- 
row z konfederatami barskimi pod wo- 
dzą hetmana Ogińskiego. Nie przyspo- 
rzyła ona wiele laurów feldmarszałko- 

wi, chociaż Ogiński najadł się słusznie 
wstydu. Suworow szedł ze Słonima, 
mijając Świaciłowiczz do  Kroszyna, 
gdzie miał nocować. Tu się dowie- 
dział, że w Stołowiczach rozłożył się 
Ogiński z piechotą i kawalerją. Hetman 
był nadto pewny swego: pikieta na 
grobli miała wystarczyć. Sam zasię ze 
swoją kochanicą Francuską oddawał 
się w tę ciemną roc niegratyskowym 
napewno amorom. To też musiał sro- 
motnie, wprost z łoża wyskoczywszy, 
porzucając na łup nieprzyjaciela Frau- 

„ Tomasz Alva Edison nie żyje! Nie 
żyje człowiek, który stworzył wiek 
20-ty, który w 19-tym wieku przygo- 
tował dla niego grunt, który jest uspo- 
sobieneim naszej epoki. Żyjemy prze- 
cież w epoce maszynizmu, w epoce nie 
słychanych udogodnień życiowych, a 
możemy śmiało powiedzieć, że chociaż 
rozkład do tych wszystkich udogod- 
nień stworzyła praca pokoleń i wie- 
ków ale one same wywołane zostały 
potęgą genjuszu jednego człowieka, To 
również symbolizuje mijający wiek in- 
dywidualizmu: sam Edison powiedział 
kiedyś, że w przyszłości wynalazki do- 
konywane będą nie przez jednostki, ale 
przez grupy uczonych. Spójrzmy teraz, 
co człowiek ten dał ludzkości. 

Już jako telegrafista dokonuje waż 
nego odkrycia, pozwalającego naj- 
pierw do przesyłania dwuch (t. zw. du 
plex), a potem czterech (t. zw. qua- 
druplex) depesz po jednym drucie. 
Dwie z tych depesz mogą iść w jedną, 
a dwie w drugą stronę. Pomyślmy, jak 
wielkie znaczenie posiada tak drobne 
napozór ulepszenie: przy obecnie roz- 
winiętym ruchu telegraficznym musia- 
noby zakładać po kilkaset przewodów, 
aby umożliwić normalny bieg, gdyby 
po jednym drucie iść mogła tylko jedna 
depesza. Jaka wielka oszczędność ko- 
sztów, materjałów i czasu. 

Drugim, niemniej ważnym wynalaż 
kiem jest ulepszenie telefonu, ulepsze- 
nie tworzące właściwie telefon współ- 
czesny. Jak wiadomo, telefon wynalazł 
Graham Bell. Jednakże posiadał on 
zbyt słabe urządzenia, by mógł służyć 
do rozmów na dalszy dystans: dopiero 
Edison przez zastosowanie przesyłacza 
węglowego umożliwił zastosowanie te- 
lefonu dla rozmów dalszych. Znów ja- 
kie olbrzymie znaczenie społeczne! 

Niemniej ważnemi są wynalazki me 
gafonu i mikrofonu. Wszystkie przyrzą 
dy akustyczne zaopatrzone są w mikro- 
ton i megafon i one to stanowią ich 
najważniejsze części: telefon, gramo- 
fon, głośnik lub słuchawka radjowa, 
dyktafon, udźwiękowienie filmu, wszy- 
stko to wyszło z wynalazku Edisona. 
Nawet kino zwykłe miało swój począ- 
tek w kinetoskopie „czarodzieja z Men 
lo-Park*. Przyrząd ten, jak ówczesne 
źródła podają, pozwalał  „uwieczniač 
ruchome obrazy, jak zabawy ludowe, 
pochody wojsk itd.*. 

Najbardziej jednak epokowym i do 
niosłym wynalazkiem jest żarówka elek 
tryczna. Tak drobna rzecz, a jednak 
spróbujmy sobie wyobrazić życie współ 
czesne bez żarówki. Jakże ciemne i pu 
ste się wydaje, jak pozbawione światła 
i nawet ciepła. Edison bardzo długo 
pracował nad swym wynalazkiem, aż 
wkońcu w niepozornej szopie w Menlo- 
Park zabłysła pierwsza lampka. Mia- 
ła ona włókno węglowe i świeciła nie- 
bardzo iasno. Opowiadają, że wynalaz 
ca zaprezentował swój wynalazek róż. 
nym ludziom, ale nikt nie chciał po- 

zwolić na zainstalowanie tego urządze- 
nia w swym domu, gdyż bano się wy- 
buchu i pożaru. Dopiero miljarder Mor 
gan zgodził się wypróbować wynala- 
zek w swoim gabinecie, mówiąc przy- 
tem: 

„Jeżeli ta lampa mnie zabije albo 
spali bank, na pana spadnie odpowie- 
dzialnošė“. 

Ale, jak wiadomo, lampa nikogo nie 
zabiła, lecz przyjęła się wkrótce na ca 
łym świecie. Szopę, w której zabłysła 
po raz pierwszy „gruszka elektryczna”, 
zakupił do swych zbiorów Ford. 

Niemniej ważnym wynalazkiem Edi 
sona jest fonograf. Wynalazek ten umo 
żliwił powstanie gramofonu, dyktafo- 
nu i szeregu innych przyrządów. Pierw 
szy fonograf Edisona składał się z wal- 
ca, pokrytego grubą warstwą wosku. 
Przy walcu znajdował się lejek, ma- 
iący zbierać dźwięki, zakończony od 
strony wosku cienką blaszką, t. zw. 
mebraną. Blaszka ta drgając pod wpły- 
wem fal głosowych wprawia w ruch 
kolec, zostawiając ślady "na wosku, 
gdy walec obraca się zapomocą kręce- 

cuzicę, umykać aż da Prus. Moskale 
bowiem, zdjąwszy pikietę, wpadli od- 

razu na rynek, skąd jazda hetmańska, 

biorąc przykład z wodza, drapnęła rów 
nież do Zdzięcioła. Piechota zato roz- 
stawiła się na polu i doszło do walki. 
Zakończyła się ona odwrotem koniede- 
ratów na Słonim. 

Oto jedno z wydarzeń, naniętnych 
w dziejach Stołowicz. 

Drugie — to kościół, checnie cer- 
kiew. Ta siedemnastowieczna budowla 
góruje swym ogromem nad całem nija- 
steczkiem. Jej imeonujący profil widać 
już zdaleka i wśród tych rozjechanych 
dróg, drewnianych chat i zadeszczonej 

płaszczyzny pól, wydaje się on jakby 
nietutejszy, jakby wymagający innego 
otoczenia. W XVII XVIII wieku, gdy 
władali tu Radziw'iłłowie, założyciele 
Komandorji Moltańskiej, wyglądałó to 
pewnie inaczej. l.ata świetności dawno 
jednak minęły. Cóż pozostała dzisiaj? 

Pana genera: opowie dzieje. ostat- 
nich czasów. 

Od roku 1867 kościół ten oddano 
prawosławnym, i oiękny jego barok 
zeszpecono  różneni przystawkami. 
Drewniane daszki i nadbudówki wy: 
krzywiły jego linię. Jednak rządy car-. 

skie dbały o to, by zachewar  idostoj- 
ność i bogactw» 1aležne świątyni, by 

stał się widoczrym znakiem  zwycię- 
stwa prawosł wia, tumbardzicj, ŻE KC- 

W _WIRZE STOLICY 
ROZMOWA W CUKIERNI 

Do stolika Dawida Mendelbauma w cu- 
kierni b-ci Studnia przysiadł się pan Szło- 
ma Pucykier. 

— Goś pan taki skryzysiały? 

— Uj, panie Dawid, ja mam tego dość, 
ja potrzebuję wyjechać. 

— Dokąd? 
— Wszystko jedno, ale ja chcę do Jero- 

zolimy, zobaczyć tę Ścianę Płaczu. 

— Pucykier. Nie bądźcie dzieckiem. Na- 

co dla takiego drobiazgu jechać do Jerozo- 

limy? Pójdźcie do byle pokoju, gdzie siedzi 

urzędnik państwowy i będziecie mieli czte- 

ry ściany płaczu. 

-— Jużbym był wyjechał, ałe potrzebuję 
paszportu i nie mogę dostać. 

— A jak się staracie? 
— No, jak? Chodzę tam,  tu.... 
— Panie P.! Osioł i ślimak chcieli wy- 

jechać, starali się o paszporty; jak pan my- 

ślisz, który pierw otrzymał? 9 

— Skąd ja potrzebuję wiedzieč? 

— ślimak oczywiście, bo osioł — jak 

prawdziwy osioł — robił starania drogą u- 

rzędową. 

— He, he, he. 

— A morze, panie P.? Nie boisz się pan 

morza i konsekwencji? 

— Na morze to może oddam śniadanie, 
może nie. A tu napewno nie będę miał za 
co zjeść Śniadanie. I ja myślę, że z dwóch 

chorób to lepsza ta morska, niż ta cholera, 

co mnie tu bierze. 

— Araby się pan nie boisz tyż? 
— ja wolę te tysiąc parę Arabów, niż 

ten komornik, ten sekwestrator, ten podat- 

kowy nakładacz, co mnie tu trapią w noc 

i dzień, 
— Szioma Pucykier, jesteście prawdziwy 

bohater! , 

— I ja tak myślę, przytem widzisz pan, 

ten złodziej Mordka Apsz wytoczył mi pro- 

ces a sfałszowanie jakichś weksli... prowa- 

dzą dochodzenie.., uj, mo;ą być nie przy- 

jemności, a że szwagier pisze mi z Palesty- 

ny, że prowadzi nieziy interes ipotrzebuje 
niezłego pomocnika —- ® — rozumiesz 

Karol. 

50-LECIE FIRMY BRACIA A.iM- 
SKOWRONEK w WARSZAWIE 

Półwiekowy jubileusz istnienia powyższej 

firmy, założonej przez nieżyjącego już Salo- 

mona Skowronka, ojca obecnych właścicieli, 
zbiegł się z datą przeniesienia biura do no- 

wego, znacznie powiększonego łokały w 

śródmieściu przy ul. Fredry 4. 

Świadczy to wymownie o wielkiej in- 

tensywności spadkobierców firmy, którzy ©- 

dziedziczyli jaknajlepszą opinję i tradycję za- 
łożyciela i którzy niebacząc na przeżywany 

obecnie kryzys i zmagania na połu gospodar 

czo-finansowem, nie żałowałi znacznych na- 

kładów na inwestycję lokalu. 
Nowa siedziba Braci A, i M, Skowronek 

przedstawia się doprawdy imponująco i stoj 

na wysokości zadania w zupełności dorów- 
nywiując stale rosnącym potrzebom i WYma- 
ganiom iicznej klienteli. 

Ze wszechmiar zasługującej na wyróżnie 

nie bankowej instytucji, życzyć należy dałsze 

go owocnego rozwoju i dosięgnięcia e 

okresu z pożytkiem Przepracowanychie $ 
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nia korbą, Nastepnie proces w OdWTOL- 
nym kierunku, otrzymujemy przez apa- 
rat oddane dźwięki. Edison zaprezento- 
wał swój wynalazek nowojorskiemu to 
warzystwu naukowemu „Scientific Ą- 
mercan*. Ustawił swój aparat wobec 
uczonego grona i wypowiedział do nie- 
go początkowe słowa  wierszykas dla 
dzieci: „Mania miała małego baranka", „ 
Ku ogólnemu podziwowi aparat wy- 
raźnie powtórzył jego słowa. Eiekt był 
nadzwyczajny. Obecnie wynalazek ten 
rozpowszechnił się na całym Świecie 
i ma wielkie znaczenie społeczne. 

Ogółem posiadał Edison około 1000 

(!) patentów na swe wynalazki, jed- 
nakże tylko niewielka ich część zna- 
lazła zastosowanie praktyczne. Widać 
jednakże, jak potężny był rozmach 
twórczy tego ducha, który pośrednio 

lub bezpośrednio dał Światu telefon, ra 
djo, i żarówkę elektryczną. 

ściół katolicki w necgotyckim stylu, 
pozwolono wzrieść dopiera w r. 191. 
Złe czasy dla exmaltańskiego kościałą 
zaczęły się dopiero od wielkiej wojny, 
Niemieccy otu:oanci zwrócili ga wpraw 
dzie katolikom, ale powoł: gmach zą- 
czął niszcze*. Przyszedł rok: 1918. W 

pośpiechu i w gniewie odch::dząc stąd, 

komendant niemiecki na złość ludnosci 

katolickiej kuicze kościelne oddał pra- , 
wosławnym. A potem byli bolszewicy, - 
potem zamęt. Aż wreszcie, gdy „się 

wszystko изпохоЧо, sprawę kościołą 
chwiejnie rozstrzygnai minister Stani- 
sław Głąbiński. oddaja : go we włada- 
nie prawosławny: do r. 1924. Nie mia- | 
ja bowiem oi tutaj ranej świątyni, a | 

potrzebują je. $dyż w okolicy sporo | 
żyje prawosławnycn, aczkolwiek samo 
miasteczko jest niemai całkowicie ka- 
tolickie. 

I oto od roku 1924 trwa dziwaczny 
stan. Ziemia, na której stoi obecna cer- 

kiew, należy do parafji katelickiej i 

ksiądz płaci sd tego podatek. Tuż obok 
cerkwi znajduje się drewa'ana, zanied- 
bana katolicka plebanja, ksiądz zaś 
prawosławny mieszka zdala w nedznej 
chacie zakrycti ina, otrzymując z roku 
na rok zezwolenie władz na cdprawia- 
nie w tym dav nyn: kościele swego na- 

bożeństwa. 

Osobliwy stan tymczasawości, któ- 
remu nie mogł” zaradzić ani petycje 

  

 



LIST DO REDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze. 

Jedno i jedyne pismo, podając w wątpli- 

wość słuszność powództw sukcesorów pow- 
stańców o majątki, skoniiskowane po pow- 

staniach i zapadłych w tym przedmiocie wy- 

roków sądowych, wychodzi z dwóch błęd- 

nych przesłanek, że tytułem tych powództw 

jest żądanie potomków powstańców wyna- 

grodzenia ich za zasługi przodków i że przy 

uwzględnieniu tegoż żądania należałoby jed- 

nocześnie odebrać te majątki, które zostały 

nadane przez carów rosyjskich za zbrodnie 

uprawiańe w służbie carów na zgubę Polski, 

co zdaniem pisma tego byłoby absolutnie 

niemożliwe, gdyż spowodowałoby skasowa- 

nie ksiąg hipotecznych. 

Oczywiście pismo to nie wie o tem, że 

sukcesorowie powstańców, wcale nie żądają 

jakiegokolwiek wynagrodzenia ich za zasłu- 

gi ich przodków, a żądają jedynie na mocy 

ustaw ogólnych, dotyczących prawa włas- 

ności i spadkobrania, zwrotu im tej ziemi, 

której odebranie, jak to ustaliły władze są- 

dowe, było nielegalnem. 

Nie wie również pomienione pismo tego, 

że wiszystkie bez wyjątku majątki w Polsce, 

nadane przez carów rosyjskich wszystkim 

tym osobom, które w ten, lub inny sposób 

zasłużyły się dla państwowości rosyjskiej, 

zostały już definitywnie odebrane na mocy 

odpowiednich ustaw, a mianowicie ustawy z 

dnia 25 lipca 1919 r., dotyczącej donacyj car 

skich, i traktatu ryskiego, który w art. 12 

mtówi o przejściu na rzecz państwa wszelkie- 

go rodzaju mienia i praw majątkowych, na- 

danych przez b. carów rosyjskich. 

Sprawiedliwości pod tym względem sta- 

ło się już zadość. 

Potomkowie sług carskich zostali już wy 

zuci z nadanych im dóbr. 

Dlaczego sukcesorowie powstańców mają 

być pozbawieni drogi sądowej do rewindyka 

cji majątków, skonfiskowanych przez tych- 

że carów — drogi, otwartej przed wszystki- 

mi innymi obywatelami, których mienie ule- 

gło jakiejkolwiek przemocy byleby nie w 

walce o „Ojezyznę? 

Niech zwolennicy tego pozbawienia suk- 

cesorów powstańców pewnych najistotniej- 

szych praw obywatelskich odpowiedzą w 

swych sumieniach na to pytanie. 

Raczy Wielce Szanowny Pan Redaktor 

umieścić niniejszy list w swej gazecie i przy 

jąć wyrazy głębokiego szacunku, 

Prezes Zarządu Stewarzyszenia 

Weteranów 1863 r. j. A. Święcicki 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„MILJON“ 

„Hollywood“. 

Młody francuski reżyser Renć Clair należy 

dziś do najlepszych sił światowych. Jego 

fiim „Pad dachami Paryża” przyniósł mu sła 

wę i rozgłos. Odrazu wytwórnie amerykań- 

skie zainteresowały się młodym reżyserem i 

zwyczajem swoim chciały ściągnąć go do 

siebie. Jak zwykle wszedł w grę magnes zło- 

ta, ale Renć Clair nie dał się omamić, Europa 

choć raz przeciwstawiła się w osobie za- 

dzierżystego Francuza zakusom bussinesma- 

nów filmowych z Hollywood. Tylu zdolnych 

rężyserów i aktorów „porwała” amerykańska 

produkcja, że wszystkie najleps ze filmy moż 

na uważać za własność duchową Europy. 
Renć Clair stał się wyjątkiem i nie dał się 

„porwać”, Jest on wyjątkiem swojej rodzi- 

mej francuskiej twórczości filmowej. Ogląda 

my iw Wilnie drugi film tegoż reżysera — 

„Miljon*. Zdolności reżyserskie Claire'a wy- 

stępują tu w całej pełni. Z obrazu tchnie 

galiicka pogoda, radość i werwa. Żaden film 

amerykański nie ma tego tonu i nastroju, 

co filmy Renć Claire'a, a w tym wypadku 

„Miljon**, — Bohaterka filmu — Anabella, 

opowiada, że przez cały ciąg nakręcania ob- 

razu, bawiono się i pokładano od Śmiechu, 

a zabawne sytuacje podniecały artystów, któ 

rzy szczerze przejmowali się beztroskim na-. 
strojem. Rzeczywiście trudno jest oprzeć się 
polotowi humoru i werwie, z jaką rozwija się 
akcja. | 

Tematem filmu jest miljon, wygrany na 
łoterji przez zasłużonego malarza. Gonimy ten 
ukryty w starej marynarce miljon, wraz z 

uszczęśliwionym posiadaczem, od monsardy 
malarskiej poprzez ciasne schody na ulicę, 

do opery do kamisarjatu policji, meliny zło- 

dziejskiej i wszędzie towarzyszy nam fig'ar- 
na melodja, wszędzie uśmiecha się groteska 
i dobry przewdziwy humor. Ani jednej sy- 

tuacjć banalnej, ani jednej osoby zbytecznej 
i nieprawdopodobnej Wszystkie są utrzyma 
ne na granicy realizmu i satyry z taką finezją, 
że chwilami widzi się karykaturę, a jednocześ 

nie jej odpowednik realny. Е 
Strona dźwiękowa ma również cechy cha 

SŁOW 

25-LECIE SAKRY BISKUPIEJ 
J. E. BISKUPA DR. BANDURSKIEGO 

W dniu 19 bm. powstał w Wilnie 
Komitet uczczenia 25-lecia sakry bisku 
piei J. E. ks. biskupa dra Władysława 
Bandurskiego. Na wezwanie komisji 
organizacyjnei zebrało się w wielkiej 
sali konferencyjnej Urzędu Wojewódz- 
kiego w tym dnix mnóstwo osób z 
wszystkicn sfer naszego społeczeństwa. 

Posiedzenie zagaił z ramienia komi 
sji organizacyjnej prezes Uniechowski, 
poczem zaproszony przez zebranie prze 
wodniczy: obradom p. wicewojewoda 
Marjan Jankowski. 

Na wstępie zebrani uchwalili pro- 
sić Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

i Pana Marszałka Piłsudskiego o obję- 
cie protektoratu nad uroczystošcia ju- 
bileuszową ks, biskupa Bandurskiego. 
Następnie postanowiono zaprosić do 
komitetu honorowego szereg najwybit- 
niejszych osobistości Rzeczypospoli- 
tej. 

Z kolei wybrano komitet wykonaw 
czy, który ukonstytuuje się w dniach 
najbliższych i przystąpi do opracowa- 

HOŁD POŚMIERTNY 
WILNO. Dziś z racji pogrzebu 

wielkiego wynalazcy Edisona, miasto 
uczci pamięć zmarłego przez dwumi- 

nia wniosków i obmyślenia sposobu, w 
jaki społeczeństwo nasze złoży zasłu- 
gom ukochanego przez całą Polskę pa 
trjoty, działacza społecznego, natchnio- 
nego kaznodziei ks. biskupa Bandur- 
skiego. Następnie w toku ożywionej dy 
skusji wyionił się szereg konkretnych 
propozycyi, jak np. wydania odezwy 
do narodu, wydania stosownych pu- 
blikacyj i broszur, albumu -z fotografja- 
mi pamiątek ze zbiorów ks. Banrudskie 
go. Powstała myśl utworzenia stypen- 
djum ks. biskupa Bandurskiego, urzą- 
dzenia obchodów w szkołach itd. W to 
ku dyskusji  zakomunikowano, że 
wśród kolejarzy powstała iuż pierwiej 
myśl uczczenia jubileuszu ks. biskupa 
Bandruskiego, którego kolejarze ota- 
czają szczególną czcią i umiłowaniem. 

Myśl ta powstała zupełnie samo- 
rzutnie. Na terenie Dyrekcji K. P., któ 
rej zasięg obejmuje 5 województw, od 
będą się w 236 środowiskach  koleja- 
rzy specjalne obchody. 

WILNA EDISONOWI 
nutowe zgaszenie Światła na wszyst- 
kich ulicach. Nastąpi to o godz. 18 
m. 28 do 18.30 

  

KRONIKA 

  

      

     
ŚRODA 

Dziś. $Ą W. s. g. 5 m.50 

Pa Z, s. g. 4 m. 20 

Korduli 

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

z dnia 20 pażdziernika 1931 r. 

Ciśnienie średnie 750. 
Temperatura średnia +-5. 
Temperatura najwyższa 4-7. 
Temperatura najnižsza O. 

Opad w mm.: ślad. 
Wiatr: południowo bardzo silny. 
Tendencja: silny spadek. 
Uwagi:: pochmurno, wietrzno. 

x 

URZĘDOWA 
— Wojewódzka komisja spisowa, P. wo 

jewoda wileński powołał na podstawie par. 
9, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

2.9 1931 r. w sprawie przeprowadzenia dru 

giego powszechnego spisu ludności oraz 

par. 30 Instrukcji dla władz, biorących udzia? 
w przeprowad: niu tego spisu- WG,ewódz- 
ką Komisję Spisową w składzie następują- 
cym: 

Prezes Zygmunt Bortkiewicz, dyrektor To 

bjasz Bunimowicz, dr Waterjan Chrakiewicz, 

insp. Jan Czerniawski, poseł Stanisław Do 

bosz, prof. Mieczysław Gutkowski, dyrek- 

tor Witold Huiewicz, dr Adolf Hirszberg, p. 
Henryk Dembiński, red, Stanisław Kodź, p. 
Tadeusz -.opalėw Teodor Nagursl::, 
p. Helena Kon.r Gchenkowska, red. Ja- 
nusz Ostrowski, p. Antoni Nekanda Trepka, 
naczelnik Józet Małowieski, dyr. Ludwik Ma 
culewicz, radca Wiktor Piotrowicz, dr Sta- 
nisław Świaniewicz, prezes Zygmunt Rusz- 

URL TLS STS RSS 
rakterystyczne dla Rene Claire'a. Gdy na 
plan pierwszy występuje dźwięk obraz staje 
się tylko dodatkiem i odwrotnie. Nigdy nie 
ma równorzędnie silnych wrażeń. Nie mar- 
nuje się w ten sposób nic. Dla przykładu 
proszę zaobserwować scenę wchodzenia po 
schodach wierzycieŃ ma!arza. Wartość op- 
tyczna wymienia się tu na wartość słucho- 
wą i odwrotnie. Widz odnosi wrażenie cze- 
goś zupełnego skończonego, nie rozprasza 
swej uwag: między obraz i dźwięk. Film jest 
przesiąknięty duchem francuskim włącznie 
do niezupełnie moralnego założenia walki 
dwóch przyjaciół o pieniądze, Ale taki już 
jest Francuz! Z pewnością później podzie- 
lą się tym miljonem, o który tak zawzięte bo 
je toczyli. Tad. C. 

    

katolików, zanoszone do władz šwiec- 
kich i duchownych, ani nawet coś w 0 
dzaju krucjaty, zwołanej w r. 1024, gdy 
katolicka ludnośs Stołowicz siłą chcia- 
ła kościół od=brać. 

A jakież są skutki tej siedmioletniej 
. tymczasowości? Katolicy narzekają, 
choć potróchi można się do wszystkie 
go przyzwyc it i o wszystkiem zapom 
nieć. Proboszcz prawosławny ks. Le- 
szczyński narzeka również: trudno się 
w takich vkolicznościach zasiedzieć, 
powiada. I dodaje, że prawosławni 
chętnie wynieśltby się z kościała, gdy- 
by mogli zbudować sobie choć drew- 
nianą cerkiew. Ale niema pieniędzy, a 

rząd dzisiaj dać nic nie może. Nieswo- 

Jo się czuje Ks. Leszczyński. 
‚ Jednak me to jest w tych perype- 

tjach najgorsze . Najsmutniejszy  je:t 
los materjalay samego gmachu. Bez- 
pańska — pr>:'2 mr ten wyraz daro- 
wać — Od kilkunastu lat, stara świą- 
tynia cierpi prawcziwie. Ma wpraw- 
dzie szyby wstawione -— į to jest jedy- 
ny nakład, jakieg: w niej dokonann. 
Ks. Leszczyński powiada: nie n ażeiny 
robić żadnych inwestycyj, bo kto wie, 
Czy na przyszły rok cerkiew będzie na- 
Sza, Czy ma słuszność? Trudno wyro- 
kować, Więc stary kościół bez sprze- 
ciwu rozkłada się. Straszy swym tru- 
pim wyglądem, swemi zielonemi od 
zacieków murami. Wyniosły i okazały 

zdala, wydaje się bezradnym i samot- 
nie opuszczonym, gdy się dotknie je- 
go wietrzejących murów. A do tego 
siąpiący deszcz październikowy, lep- 
kie błotko dookoła... I ten idjotyczny 
napis naprzeciwko: szkoła rozwojowa. 
Te wyszczerzone fundamenty domu lu- 
dowego, który nim powstał, już jest w 
ruinie... Brakuje tylka żółtej tablicy z 
wyprowadzonemi  modnemi literami: 

napisem: cukier krzepi. 
A dałoby się rzecz całą szybko i 

skutecznie załatwić. Ten stary łobuz 
Ogiński uciekł przecie w bieliźnie. Wie 
czorem, zamykając się ze swoją Fran- 
cuzką, dał proboszczowi na przecho- 
wanie kutą skrzynię, a w niej 20.000 
złotych dukatów. Nie uiał widać swc- 
im. Skrzynia, rzecz prosta została, bo 
przewidujący proboszcz ukrył ją prze- 
myślnie w podziemiach kościoła, i Su- 
worow napróżno przetrząsał furgony 
hetmańskie. Skarb leży nietknięty i 
dzisiaj. Starzy ludzie, powiada pan ge- 
nerał, dodają, że się znajdzie, kiedy ko 
ściół wróci do katolików. Starczy go z 
pewnością na odrestaurowanie košcio- 
ła, wybudowanie nowej cerkwi, na do- 

kończenie domu Ludowego i na wy- 
stawienie w jakimś ślicznym parku 
szkoły rozwojowej. Wu. 

czyc, red. Marjan Szydłowski i poseł Broni- 
sław Wędziagolski. 

O dniu zebrania się Komisji osoby zain- 
teersawanz będą powiadomione, 

MIEJSKA 
— Potczeby szkolnictwa miejskiego. W 

związki z pracami nad nowym budżetem miej 
skim, inspektorat szkolny m. Wilna zwrócił się 
do Magistratu z prośbą o uwzgłędnienie po- 
trzeb szkolnictwa powszechnego. Chodzi o Jun 
dusze na nowe lokale, zapomogi da instytucji 
oświatowych, pomoce szkolne w postaci ksią- 
żek dla miezamożnych dzieci itd. 

— Pożyczki dla powodzian. W przyszłym 
tygodniu zbiera się Komitet Rozbudowy w ce 
lu rozdziału pożyczek na remont domów, u- 
szkodzonych przez wiosenną powódź. 

— Zadrzewienie ulic. W miejsce ustnię- 
tego podczas regulacj: ulicy Wicikiej zadrze-. 
wienia w okolicach byłego Ratusza władze 
miejskie zasadziły obecnie nowe drzewka po 
obu jego stronach oraz wzdłuż prawej stro- 
ny ulicy Wielkiej na przytykającym do Ra- 
tusza odcinku. 

Tak samo zasadzono szpaler młodych drze 
wek przed wejściem do prawosławnego sobo- 
ru „Preczystieńskiego" na Zamku. 

Spodziewać się należy, że pożyteczna ta 
innowacja nie organiczy się do dwu powyż- 
szych punktów lecz zostanie zrealizowaną i 
w szeregu inay h-ogołoconych z „ieleni punk 
tów. 

— jednostronny ruch uliczny. Ze wzglę- 
Gu na bezpieczeństwo na zaułki św. Micha- 

ła i Lidzkim będzie wprowadzony  jedno- 
stronny ruch kołowy. 

SZKOLNA 
— Konferencje nauczycielskie, W dniach 

od 21 do 23 bm. na terenie okręgu szkolne- 
go odbędą się konferencje nauczycielskie zor- 
ganizowane przez kuratorjum, które mają na 
celu udoskorałenie metod nauczania w szkol- 
nictwie powszechnem. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— jan Parandowski na dzisiejszej Śro- 

dzie Literackiej czytać będzie rękopis „Dy- 
sku Olimpijskiego”, książki o sporcie i Olim- 
piadach, nad którą pracuje od dłuższego 
czasu. Po fascynującym odczycie poniedział- 
kowym o pracy pisarza, dziś Parandowski 
stanie przed nami jako wybitny twórca i 
niezrównany stylista, Początek o godz. 8.30 
wiecz. Wstęp na zwykłych warunkach. 

— Odczyt pt. „Współpraca intelektualna 
a historja* wygłosi prof. M. Lheritier z Pa- 
ryża w Uniwersytecie S. B. we środę 21 bm. 
o godzinie 19. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
XXIV Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 21 października 1931 roku o g0- 
dziedzinie 20 w sali własnej przy ulicy Zam- 
kowej nr. 24. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 
kułu ostatniego posiedzenia, 2) Demonstra- 
cje chorych, 3) Doc. dr. T. Wąsowski: 
wpiyw pernoctonu na odruchy błędnikowe, 
4) dr. A. Kapłan: o współczesnej wiedzy 
dietetycznej i jej roli na zagadnienie raka. 

— Zjazd pracowników miejskich.. — W 
dniach 7, 8 i 9 listopada odbędzie się w Wil- 
nie ogólnopolski zjazd pracowników! samorzą- 
dowych. 

TOWARZYSKA 
— Zaśłubiny. 15 b.m. w kościele garni- 

zonowym został pobłogosławiony związek 
małżeński znanej sportsmenki p. Marji Ni- 
tosławskiej z por. 27 p. ułanów Janem Ma- 
ciejowskim. 

Młodej parze szczęść Boże! 

RÓŻNE 
— Do Pań Ziemianek Wojewódz- 

twa Wileńskiego. Zwracamy się do 
wszystkich Pań Ziemianek z gorącą 
prośbą o pomoc w turzymaniu przed- 
szkoli dotąd prosperujących wzorowo 
przy pomocy finansowej Koła Ziemia- 
nek. Teraz”wobec cofnięcia większości 
subsydjów i zwiększeniu zaległości 
składek placówki oświatowe upadają. 
Ciężki kryzys niech nie wpływa na 
wstrzymanie się od wpłacenia 2 zł. mie 
sięcznie. Składki prosimy wpłacać: 
konto czekowe P.K.O. Nr. j1014, oraz 
w sekretarjacie we wtorki i piątki od 
12 godz. do 1-ej, Mickiewicza Nr. 19. 

— Zarząd Cechu Rzeźników i Wędlinia- 
rzy w Wilnie podaje do wiadomości p .P- 
mistrzów cechu, iż z dniem 20 października 
b. r. obowiązuje nowy cennik na mięso, usta 
ony przez Wileńskie Starostwło Grodzkie. 

Nieprzestrzeganie powyższego cennika, 
lub pobieranie wyższych cen od wyznaczo- 
nych będzie karane w drodze administracyj- 
nej w myśl art, 4 i 5 Rozp. Prezydenta R.P. 
z dnia 31.VIII 1926 r. — aresztem do 6 ty- 
godni, lub grzywną do 3.000 zł. . 

We wtasnym interesie p.p. mistrzowie 

, 

O 

  

   

  

o czem zawiadamiają 
Dyrekcja, personel Nauczycielski 
oraz Bratnia Pomoc Konserwatorjum. 

Dnia 22 października r. b. o godz. 9ej rano odbędzie się w kościele 
św. Kazimierza nabożeństwo żałobne za spokój duszy 

JANINY FRĄCKIEWICZÓWNY 
słuchaczki Konserwatorjum Muzycznego w Wilnie, zmarłej w dniu 12 b. m.    

  

Wszystkim p.p. Sędziom, Prokuratorom, 
nego, Okręgowego i Grodzkiego, Krewnym, 

Michałowi Kadaszkiewiczowi, p. Naczelnikowi 

oraz urzędnikom Sądów Apelacyj- 
Przyjaciołom i Znajomym a w 

szczegolności p. Prezesowi Sądu Apel. w Wilnie Wacławowi Wyszyńskiemu, 
pp. Delegatom Min. Spraw. Stefanowi Stypińskiemu i Radcy Minister. Anto- 
niewiczowi, p. Prokuratorowi Józefowi Przyłuskiemu, p. Prezesowi Sądu Okr. 

Sądu Grodzkiego Michałowi 
Krukowskiemu, p. Naczeluikowi więzienia na Łukiszkach Kazimierzowi Bar- 
toszewiczowi 
Urzędn. Państw. w Wilnie Stefanowi 
wszystkim tym. którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej 

wraz z całym personelem więziennym, Stow. 
oraz 

p. Prezesowi 
Grabowskiej Eblowi, p. Stefanji 

posługi 

zi. 

CZESŁAWA WOYSZWIŁŁY 
tą drogą składamy najserdeczniejsze „ Bóg zapłać* 

RODZINA 

X 

winni zaopatrzyć się w nowy cennik w Se- 
kretarjacie Cechu przy ul. Niemieckiej 25, w 
godzinach od 9 do 16-ej. 

— Kolejarze bezrobotnym. Przed- 
wczoraj odbyło się w gmachu Dyrekcji 
OKP w Wilnie posiedzenie naczelników 
wydziałów w celu podjęcia akcji pomo- 
cy bezrobotnym. W związku z czem zo- 
stał powołany do życia Komitet Dyrek- 
cyjny Pomocy Bezrobotnym pod prze- 
wodnictwem dyr. Kolei inż. Falkow- 
skiego. Dla ułatwienia pracy komitetowi 
Dyrekcyjnemu zostaną powołane, w sie 
dzibach Oddziałów Ruchu lub Oddzia- 
łów Drogowych, komitety lokalne. Za- 
daniem tych ostatnich będzie rozdawa- 
nie deklaracji na potrącenie składek mie 
sięcznych oraz sporządzanie odpowied- 
nica wykazów. Potrącanie zadeklaro- 
wanych przez ofiarodawców składek na 
„Fundusz pomocy bezrobotnym'** usku- 
teczniane będzie za pomocą list płac. 
Niezależnie od powyżsczej akcji, będą 
organizowane imprezy dochodowe ze 
współudziałem „Ognisk Kolejowych'* i 
„Ognisk Kolejowego Przysposobienia 
Wojskowego. St. 

— Dyrekcja Kursów Rysunku i Malarstwa 
im. Fr. Smuglewicza Wil, T-wa Art. Plast. 
podaje do wiadomości, że zajęcia na kur 
sach już są w toku i że zapisy na malarstwo 
i rysunek są przyjmowane nadał w lokalu 
Szkoły (Św Anny 13) w poniedziałki i środy 
od 9—12 i wtorki : czwartki od 17—19. 

— Wyjaśnienie. Na skutek prośby p. Wło- 
dzimierza Charchana, b. pracownika Magistra 
tu, wyjaśniamy, że wymienony nic niema 
wispólnego z aresztowanym o podobnem na 
zwisku osobnikiem, w sprawie afery z dekla- 
racjami dodatkowemi, ujawnioinej na terenie 
Magustratu. 

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

dnia 21 b. m. z powodu próby generalnej 
Aurelciu nie rób tego* komedii w 3 ak- Z, 

tach, znanego wileńskiego autora T.  Ło- 
palewskiego — przedstawienie zawieszone. 

We czwartek premjera arcywesołej, po 
raz pierwszy w Polsce granej komedji w 
3 aktach T. Łopalewskiego „Aurelciu nie rób 
tego', w dekoracjach i režyserji p. H. Zel- 
werowiczówny. jest to świetna satyra na 
przesądne pojęcie o konieczności pracy spo- 
łecznej, mającej w skutkach zaniedbanie obo 
wiązków rodzinnych, do nawrotu do których 
i do otrzeźwienia potrzeba było aż użycia 
podstępu ze strony męża Satyra ta została 
wyposażona w galerję przepysznych typów 
z maestrją oddanych przez panie Dunin-Ry- 
chłowską, ]. Detkowską, I. Ładosiównę, S. 
Zielińską, B. Sławińską, oraz panów świeżo 
pozyskanego dia sceny naszej .E. Glińskiego, 
Z. Karpińskiego, ]. Łubiakowskiego, K. Pu- 
chniewskiego. 

— Koncert Cecylji Hansen, Po wielkich 
sukcesach artystycznych w Holandji, Szwe- 
cji, Norwegji, oraz w Paryżu, przyjechała do 
Polski skrzypaczka śwatowej sławy Cecylja- 
Hansen, o którą dobijają się wszystkie biu-* 
ra koncertowe. Prasa zagraniczna wyraża 
się o tej artystce z niebywałym zachwytem, 
nazywając ją „aniołem skrzypiec” i zaznacza, 
że instrument jej, oraz ona sama stanowią 
nierozerwalną całość i że tak grać, jak ona, 
"może tylko wielka artystka Cecylja Hansen, 
która grać będzie u nas w przyszłym tygod- 
niu. 

— Teatr Miejski na Pohulance. W śro- 
dę dnia 21 po raz ostatni po cenach o 50 
proc. niższych „Złoty wiek rycerstwa" który 

do łez rozśmiesza publiczność, hojnie da- 

rzącą oklaskami wszystkich wykonawców z 

p. L. Woliejką i J. Čiecierskim na czele. 

We czwartek dnia 22 b. m. oraz w pią- 
tek dnia 23 b. m. przedstawienia zawieszo- 

W ne na skutek koniecznej instalacji, niezbęd- 
nych nowych reflektorów w zastosowaniu 
do arcydzieła St, Żeromskiego „Róża”. Do 
wystawienia tego wiekopomnego arcydzieła 
zarówno zespół artystyczny jak i Dyrekcja 
przygotowuje się z całym pietyzmem, na ja- 
ki arcytwór tea w zupełności zasługuje, nie * 
szczędząc sił ani środków, w tem przekona- 
niu, że w uznaniu wzniosłych poczynań Dy 
rekcji tłumy iwilnian pośpieszą do teatru, aby 
złożyć hołd nieśmiertelnemu dziełu znakomi- 

tego pisarza. Reżyserja dyr. M. Szpakiewi- 
cza. Dekoracje W. Makojnika. 

W sobotę dnia 24 b. m. tak w Lutni jak 
i na Pohulance z powodu próby generalnej 

„R6žy“ Żeromskiego, popołudniówki odwo- 
łane. 

— Popołudniówki, W niedzielę dnia 25 
b. m. o godz. 4 po poł. po cenach zniżonych 
w Lutni „Ładna 'historja* z Dunin-Rychłow 
ską i ]. Wasilewskim na czele, oraz na Po- 
hulance wraca na afisz „Matrykuła 33" z M. 
Wyrzykowskim i J. Brenoczy na czele. 

— Juan Manen najsławniejszy skrzypek 
hiszpański otworzy sezon tegorocznych kon- 
certów Wileńskiego Tow. Filharmonicznego. 

Znakomity skrzypek wykona utwory własne, 
Poganiniego, Sarassatego i in. Bilety w ce- 
nie w cenie od 1 — 6 do nabycia w biurze 

PARNIKiiarrorui 
udoskonalonego systemu, bardzo 0sz- 

czędne i praktyczne w użyciu, tudzież 

gniotewniki, płuczki I sor- 
towniki do kartolli poleca 
Zygmunt Nagrodzki 

Wilno, ul. Zawalna 11-a. 

Dogodne warunki kupna, 
Żądajcie prospektów. 

  

    

„Orbis” Mickiewicza 11. W dniu koncertu 
iv kasie Koncerwatorjum Muzycznego ul. 
Wielka 47, (Wejście z uł. Końskiej). 

— „Wyrok Jana Kazimierza” w Ognisku 
Kołejowem. Sekcja dramatyczna Ogniska Ko 
lejowego wystawia w niedzielę nadchodzącą 
25 b. m. efektowny utwór historyczny W. 
Syrokomli „Wyrok Jana Kazimierza”. 

Przed odegraniem sztuki słowo wstępne 
iwiygłosi prof. Józef Wierzyński. 

Do wyreżyserowania tego utworu zapro- 
szony został p. dyr. Zbigniew  Śmiałowski. 
Pod jego kierownictwem odbywają się co- 
dziennie próby zespołowe, Do sztuki tej przy 
gotowano nową wystawę. 

Początek o godz. 19. Ceny miejsc od 50 
gr. do 2 zł, 

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

CO GRAJĄ W KINACH? 
Helios: Postrach salonów. 
Hollywood: 1.000.000 (miljon). 
Casino: Na zachodzie bez zmian. 
Stylowy — Hrabina Paryża 

Miejski Jedna noc w hotelu. 
Światowid — Zaklęty krąg 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Kim jest samobójca z An- 

tokoła? Dotychczas policji nie udało 
się ustalić tożsamości samobójcy zna- 
lezionego z przestrzeloną głową koło 
boiska 6 p.p. Leg. Zachodzi przypu- 
szczenie, że jest to jakiś przyjezdny. 

Z fotografji policyjnej trudno roz- 
poznać rysy twarzy; desperata, więc 
zanim ktoś nie zgłosi zaginięcia po- 
dobnego z wieku i ubrania mężczyz- 
ny, tożsamości tragicznie zmarłego 
nie sposób będzie ustalić. 

— Echa strzałów o kobietę. — 
Sprawa krwawego zajścia w restauracji przy 
ulicy Mickiewicza 41, badana przez władze 
śledcze, została już mniej „więcej wyjaśniona. 

Na podstawie zebranych danych wyjaśni- 
ło się, że winnym strzałów jest posterunkowy 
Marcinkiewicz, który wyprowadzony z rów- 
nowagi zachowaaiem się Burzyńskiego nie- 
spodzewanie użył broni, strzelając z bliskiej 
odległości z „parabeliwa: *. 

Po pierwszym strzale brat Marcinkiewicza 
i strażak Nowicki rzucili się ла policjanta, 
chcąc go vbezwiadić. W czasie szamotania 
się rewolwer niespodziewarie wypalił i jedna 
kula zraniła obu braci w nogi, by następnie 
przejść przez ścianę do sąsiedniego gabinetu 
i utkwić tam w niurze. 

Dwie łuski znaleziene na miejscu wypad- 
ku świadczą dobitnie, że oddane były dwa 
strzały ,którymi zranionych zostało trzy 0s0- 
by. W chwili, gdy siużba goście obecni w 
tym czasie w restauracji wpadli do gabinetu, 
ranny post. Marcinkiewicz leżał na ziemi i go 
rączkowo naprawiai rewolwer, który, jak 0- 
kazało się do drugim strzale zacisnął się. Ran 
ny co chwila groził obecnytn, nie pozwalając 
mikomu zbiiżyć się do siebież W momencee, 
gdy przybył wezwany z przed gmachu sądów 
policjant, Marcinkiewicz prosił u niego, by 
pozwolił mu popełnić samobójstwo, 

„_ W. odpowiedzi policjant wyrwał  Marcin- 
kiewiczowi broń i zarządził wezwanie pomo- 
cy lekarskiej niezbędnej dla rieżko ran- 
nego Burzyńskiego. Przypadek zrządził, że in- 

Przeszkoda na torze k: 
WILNO. Miedzy Kieną a Nową Wilej 

ką nieznani sprawcy ułożyli na torze 
kolejowym przeszkodę w postaci żełaz 
nych śrób, wepchniętych w szyny. 

Wyrok śmierci dla 

3 

Š. p. rektor prof. dr. 
IF. Krzyształowicz 
W nocy z dnia 19 na 20 bm. zmarł 

nagle wszechświatowej sławy uczony 
polski ś. p. Rektor prof. dr Franciszek 
Krzyształowicz, dyrektor kliniki  Der- 
matologicznej w Warszawie, — prezes 
Polskiego T-wa Dermatologicznego A- 
kademji Nauk w Krakowie, członek ho 
norowy Wileńskiego Towarz. Nauko- 
wo Lekarskiego. Urodził się w r. 1868 
w Krakowie — dyplom doktora medy 
cyny uzyskał w Uniwersytecie Jagiel- 
lońskim w r. 1892. W r. 1899 wyjeż- 
dża na studja i pracę naukową do Ham 
burga. W r. 1904 wyjechał poraz dru- 
gi do Hamburga i Paryża. Wreszcie w 
r. 1011 wyjeżdża znowu do Paryża, 

W r. 1901 uzyskał w Uniwersyte- 
cie Jagiellońskim Veniam  legendi z 
chorób skórnych i wenerycznych. W r. 
1907 zostaje profesorem nadzwyczaj- 
nym, a w r. 1917 profesorem zwyczaj- 
nym chorób skórnych i wenerycznych 
i dyrektorem kliniki. W r. 1919 zamia 
nowany profesorem zwyczajnym derma 
tologji w Uniwersytecie Warszawskim, 
gdzie w najcięższych warunkach pod- 
czas wojny buduje i stwarza wzorową 
klinikę. 

'W r. 1910 został wybrany człon- 
kiem zagrahicznym T-wa dermatologi- 
cznego irancuskiego w Paryżu, w r. 
1923 członkiem T-wa Urologicznego w 
Paryżu, a w r. 1924 członkiem zagran. 
Duńskiego T-wa Dermatologicznego w 
Kopenhadze, w r. 1928 został człon- 
kiem honorowym T-wa Dermatołogicz 
nego Czechosłowackiego, oraz T-wa Ju 
gosłowiańskiega i Bułgarskiego. 

Działalność ś. p. rektora Krzyszta 
łowicza nie ograniczała się pracą w 
dziedzinie dermatologji, lecz brał on 
żywy i twórczy udział w życiu społecz 
nem — był jednym z inicjatorów zało 
żenia instytutu radowego w  Warsza- 
wie, twórcą i prezesem Związku Prze 
ciwweneryczuego. Rozumiejąc  mecar- 
stwowe znaczenie naszego nowoodbu- 
dowanego Panstwa i potrzebę wskrze- 
szenia dawnych tradycyj nauki polskiej 
doprowadza do założenia związku der 
matologów słowiańskich, którzy po raz 
pierwszy zgromadzili się w Warsza- 
wie w r. 1928, Stworzył świetną szko- 
łą dermatologiczną, z której wyszło 
szereg wybitnych pracowników nauko- 
wych. Był kawalerem orderu „Polonia 
Restituta" i „Officier de la Legion 
d'Honneur'". 

W. zmarłym nauka polska straciła 
wybitną i niepospolitą siłę. 

Cześć Jego pamięci. M. 

terwenjującym policjantem był akurat kazyń 
żony Marcinkiewicza, o którą całe zajście 
wynikło, 

— Przygodna znajoma, Kadziewicz Ma- 
rja, bez stałego :niejsca zamieszkania, przeby 
wając chwilowo w mieszkaniu Tadryka Wi- 
toida (Straszuna 3) ukradła garnitur męski 
wartości 100 zł. W dniu 19 bm. garnitur od- 
naleziono w straganie gotowych ubrań przy 
Hali Miejskiej, należącym do Rynsztejna Sa- 
muela (Zawalna 55). Garnitur zwrócono po 
szkodowanemu, Kadziewicz Marję zatrzyma 

— Ofiara wiasnej nieostrożności. W dniu 
19 bm. wiecz. szofer taksówki Nr 38407, ' 
Piotrowski Hipolit (św. Jakóbska 10) jadąc 
ul. Ostrobramską w kierunku kolejowej, ude 
rzy prawym przedr'm  błotnikie m przebie 
gająca przez jezdnię Lewin Sorę (Subocz 7), 
która upadając straciła przytomność. Lekarz 
pogotowia stwierdził wstrząs mózgu i od- 
wiózł Sore Lewin do szpitala Żydowskiego w 
stanie b. ciężkim. Ustalono, że szofer jechał 
z przepisową szybkością i dawał sygnaty 0- 
strzegawcze. 

— Zatrzymanie podejrzanych. W nocy 
dnia 19 na 20 przez 3 posterunek P.P. m. 
Wilna zatrzymani zostałi Daniszewski Edward 
i Tamulewicz Maciej, znani zawodowi złodzie 
je, zam. przy ul. Połockiej 4. Znaleziono przy 
nich gerderobę, pochodzącą prawdopodobnie 
z kradzieży, gdyż z posiadania takowego nie 
mogli się wytłumaczyć, 

elcwym 
Szczęśliwym zbiegiem okoliczno 

ści przeszkodę w czas zauważono i 
usunięto. Władze policyjne prowadzą 
śledztwo. 

mordercy szwagerki 

  

  

ROZPRAWA DORAŹNA W NEŚWIEŹU 
NIEŚWIEŻ. Wczoraj sesja Sądu 

Dėražnego w Nieświeżu w skta- 
dzie prezesa $. 0. w Nowogród- 
ku sędziego Muraszki jako prze- 
wodniczącego i sędziów-wotan- 
tów Downar-Zapolskiego i Mur- 
zy-Murzicza rozpatrywała sprawę 
mieszkańca wsi Zatruja gm. ho- 
weźmiańskiej Taratuty, winnego 
skrytebójczego morderstwa na 
osobie siostry żony, Kłokielówny. 

W końcu września Taratuta 
podstępem wywiózł szwagierkę 
w okoliczne lasy I tam udusił 
symulując następnie zamach sa- 
mobójczy. 2 ‹ 

Dokonał tego w celu zawład- 
nięcia częścią gruntów, które 
zgodnie z wyrokiem sądowym 

przypadły jej z ogólnego spadku 
po śmierci (również zagadkowej) 
jej ojca, a teścia mordercy. 

Sąd Doraźny po przeprowa- 
dzeniu rczprawy ogłosił o godz. 
1 p. p. wyrok skazujący Taratu- 
tę na karę śmierci przez powie- 
szenie. 

O godzinie 3 p.p. obrońcy ska. 
zanego adwokac! Paliwoda i Flo- 
rentyński wystesowall prośbę do 
P. Prezydenta o ułaskawienie. 

W międzyczasie do Nieświeża 
przyjechał kat Maciejewski w 
celu wykonania wyroku. 

O ile odpowiedź na depeszę 
obrońców w ciągu nocy nie na- 
dejdzie Taratuta będzie powie- 
Szony dziś o godzinie 6 rano. 

Dzisiejsza rozprawa doraźna nad szpiegami 
ZOSTAŁA w OSTATNIEJ CHwILi ODROCZONA 

WILNO. W dniu dzisiejszym przed 
wileńskim sądem Doraźnym miała się 
odbyć rozprawa przeciwko 6 szpiegom 
litewskim, ujętym przed paru tygod- 
niami, w trakcie - zbierania informacji 
natury wojskowej. 

Wśród ujętych szpiegów są dwie 

kobiety, które były bardzo pomocne 
przy zbieraniu materjałów szpiegow- 
skich. 

Rozprawa doraźna wyznaczona na 
dzień dzisiejszy została odroczona 
na inny termin, bliżej  nieokreš- 
lony. 

Spowodowane to zostało potrze- 
bą uzupełnienia niektórych szczegó- 
łów Śledztwa danemi, które dopiero 
w ostatnich dn'ach znałazły się w po- 
siadaniu odnośnych władz. 

 



a 

HODOWiA LISÓW 
ŚREBRZYSTYCH 

W GRDYNACJI NIEŚWIESKIEJ 

jeden z największych hodowców 
lisów srebrzystych — Norweg, p. Knut 
Horvei, na początku bieżącego miesią- 
ca zwiedził okolice nasze i znalazł, że 
warunki: dła hodowli są tu u nas na kre 
sach wprost nadzwyczajnie pomyślne 
i dlatego postanowił założyć tu u nas 
filję swej egzystującej już od roku pod 
Warszawą w maj. Passy (powiat Błoń 
ski), pod nazwą „Argentolis“, fermy. 

Ordynat niešwieski tež nabyt kilka 
gniazd tych najdroższych zwierząt fu- 
terkowych i założył hodowlę w Albie. 

W najbliższym czasie podamy szer 
sze wiadomości o tej nadzwyczaj ren- 
townej hodowli. 

EEEE ZE LII 

— Podrzutek. W lokaiu gminy żydowskiej 
przy ulicp Orzeszkowej znaleziono podrzutka 
płci żeńskiej w wieku około 5 miesięcy. Przy 
podrzutku znaleziono kartkę z napisem w ję- 
zyku żydowskim: „Na imię Bejne. Jestem w 
krytycznem położeniu, oraz z powodu wyja 
zdu w celu poszukiwań pracy zostawiam dzie 
cko na opiekę ludzi miłosiernych". Podrzutka 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

GŁĘBOKIE 

— Włamanie do hurtowni. Nieznani 
sprawcy włamali się w nocy do hurtow 
ni tytoniowej w Głębokiem, skąd wy- 
nieśli znaczny zapas tytoniu i papiero 
sów, kilkadziesiąt złotych gotówki i 

znaczki pocztowe. 
Straty znaczne. 

DOKSZYCE 
Uszkodzenie linji telefonicznej, Na linji 

Budsław_Dokszyce uszkodzono па znacznej 
przestrzeni przewody telefoniczne. Winnych 
tych wybryków, które już kilkakrotnie miały 
miejsce, policja poszukuje. 

Z POGRANICZA 

— Ucieczka dygnitarza 
bolszewickiego. Na odcinku Dzi- 

sna przeszedł na nasze terytorjum ko- 

misarz Wołodkow, naczelnik gospodat- 
czego rejonu w Krajsku. 

Wołodkow zbiegł przed aresztowa- 

niem za rzekome uprawianie akcji kontr 

rewolucyjnej. 
— Zniszczone słupy, Koło Kozdrowicz 

(Iwieniec) straż bolszewicka zniszczyła 2 słu 

py graniczne. 
— Łódź zezwłokami zbiegów. 

Koto Dzisny wyłowiono z Dzwiny łódz, w 
której znajdowały się zwłoki strażnika sowie 
ckiego i dwóch cywilnych. 

Najprawdopodobniej byli to zbiegowie za- 
strzeieni przez straż bolszewicką. 

oflary 
Zamiast kwiatów na trumnę ś. p. pułkowi 

nika Antoniego Doboszyńskiego na rzecz Ko 
mitetu dla walki z bezrobociem Adolf Bo- 
biański zł, 6. 

Giełda Warszawska 
z dnia 20 października 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

  

Dołary 886 — 888 — 8,84 
Belgia 125,55 — 125,86 — 125,74 
Gdańsk 175,50 — 17560 — 176,03 
Hołandja 362,75 — 363,65 — 361,85 
Nowy-York 8,922 -— 8,912 — 8,902 
Paryż 35,14 — 35,23 — 35,05 
Praga 26,42 — 26,48 — 26.36 
Szwajcarja 17510 — 17558 — 174,67 
Włochy 46,35 — 46,47 — 46,23 
Berlin w obrotach pryw. 209.75. 

PAPIERY PROLENTO : 

3 proc. požyczka budowlana 8',50 
4 proc. inwestycyjna 76 

— 4 proc. inwestycyjna seryjna 81,50-—-82,25 
5 proc. konwersyjna 41,25 
6 proc. dolarowa 57—56,25—56,35 
7 proc. stabilizacyjna 55,50—54,50—55 
8 proc. L. Z. B. G. К. ! В. К., obligacje B 

G. K. 34. 
Te szme 7 proc. 83,25. 
7 proc. L. Z. ziemskie dolarowe 57-—-58 
4 i pół proc. L. Z. ziemskie 43—42,50 
5 proc. warszawskie 50 —50,75 
8 proc. warszawskie 63,70—64,50 —63,75 
8 proc. Łodsi 61 
8 proc. Piotrkowa 55,75 

A-ROCZEE 

  

Bank Polski 110, Częstocice 27. Węgiel 17, 
Lilpop 13. Haberbusch 55. 

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I RĘDZA NB 

CZEKAI 
Konto Р.К.О. pr. 32108 

SYDNEY REILLY. : 

UCIESZNA  IMATRYKULACJA 

We czwartek, dnia 22 października anno 
Dimini 1931, w sali Śniadeckich  Batorowej 
Wszechnicy uczynioną będzie Ucieszna ima- 
trykulacja, doroczne święto Reipubłicae Aca 
demicae gwoli podniesienia serc i rozocha- 
cenia umysłów uczynionemi będą: 

1) Oratio magistri juridicae, Henrici Dem 
biński, w której tenże vir, welokowencji nie- 
zrównany, o sprawach każdego żaka obcho- 
dzcych, mówić będzie. 

2) Przyjęcie nowowstępujących do ża- 
kowskiej rodziny, wedle prastarego obycza- 
jl, wreszcie 

3) W. Ognisku żakowskiem (ul. Wielka 
nr. 24) — „Žywia Gazetka" odczytaną bę- 
dzie pod Małego Sionia przewodem, w któ- 
rej ta gazetce żywej młodzeńcy wielce w 
piśmie biegli, a w księgach uczeni „Wypi- 
sy' najmłodszym produkować będą, mądre 
wskazówki a rady im dając. lInitium owej 
wielkiej awantury na godzinę 8-mą po zacho 
dzie słońca wyznaczonem jest. 

Szlaban otwartym będzie dla jaśnie O- 
świeconych a  Miłościwych  Professorow 
Cn-ych Państwia Meszczaństwa, Bakałarzy i 
Tłumów žakowskich. 

INAUGURACJA PRACY W SODALICJI 
MARJANSKIEJ 

. Solidacja Marjańska Młodzieży Akademi- 
ckiej przystąpiła do energicznej wracy, płan 
której podała na niedzielnem zebraniu inau- 
gurzcyjnem. Zebranie zagaił prezes Sodali- 
cji Marjańskiej, kol, Pawiowski, poczem zo- 
stały wygłoszone referaty: kol. Rodziewicza 
o ideotogji Sodalicji Marjańskiej, koł. Kowa- 
lewskiej o historji Sodalicji Alkademiczek w 
Wilnie i koł, Pawłowskiego „Historja Soda- 
licji Akademickich". Zebranie zakończono 
zabawą towarzyską, która w miłej atmosfe- 
rze przeciągnęła się do późna. Wśród gości 
zauważyliśmy ks. prorektora _ Fałkowskiego, 
ks. Hlebowicza, prefekta Sodalicji Marjań- 
skiej, ks. prof. Świrskiego, O. Kucharskiego, 
ks. prof. Meysztowicza, kapelana ,/Odrodze- 
nia" oraz zarząd „Odrodzenia, 

Sodalicja Marjańska wytrwale pracuje na 
terenie U.S.B. nad podniesieniem życia reli- 
giinego młodzieży akademickiej, to też nale- 
ży życzyć jej dalszego rozwoju. 

WZNOWIENIE PRACY W KOLE 

ROSJAN 
W lokalu Koła Rosjan Studentów U.S.B. 

odbyła się uroczysta inauguracja. W wypeł 
nionej sali miejsca honorowe "zajęli: Metro 
polita, przedstawiciele miejscowego społeczeń 
stwa oraz prezes Bratniej Pomocy kol. H. 
Dembiński, Zebranie zagaił prezes Koła Ro- 
sjan, poczem kol. Karpiński w przemówieniu 
swem streścił cele i zadania Koła. 

Następnie między innemi kol, Bielewski 
wygłosił referat o potrzebie odrodzenia ży- 
cia relgijnego, który spotkał się z wiełkiem 
uznaniem zebranych. Na zakończenie własna 
orkiestrą wykonała koncertowo szereg utwo 
rów członka Koła, kol. Ilinrowicza, Zebranie 
zakończono herbatką towarzyską. 

Z uznaniem podnieść trzeba pracę Koła 
Rosjan, które pod opiekuńczym dachem Rze 
czypospoltej Akadęmickiej pomyślnie pracu- 
je nad utrzymaniem i rozwojem kultury ro- 
syjskej oraz zogniskowaniem życia rosyj- 
skiej młodzieży akademickiej, Ze swojej stro 
ny życzymy Kołu pomyślnego rozwoju. 

ODCZYT „ODRODZENIA* 

Na pierwszem zebraniu dyskusyjnem Sto 
warzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademi- 
ckiej „Odrodzenie został wygłoszony przez 
ks. prof. Meysztowcza odczyt na temat „Mo. 
żliwości ochrzczenia bołszewizmu”, W oży- 
wonej dyskusji, która wywiązała się po od- 
czycie, zabierali głos między innemi p. prof. 
Bossowski oraz kol. Miłosz, Arcimowicz, Ję- 
drychowski i inni. 
FUNDUSZE NA UMEBLOWANIE 

DOMU AKADEMICKIEGO 

Dzięki usiinym staraniom kuratora Brat- 
niej Pomocy, p. prof. dr. Władysława Jako- 
wickiego, Bratnia Pomoc uzyskała z Komite 
tu „Budowy Domów. Profesorskich* pożycz- 
kę w kwocie 10,000 zł., która umożliwi za- 
kup mebli do nowowybudowanego Domu 

ŠA A A 
GS KOME SRT WAPACERAECZ SER 

an 
VW aisrjan Charklewicz 

Zmierzch Unii Kościelnej na Litwia 
i Białarust—szkice historyczne zł. 6.—— 
Piatyć Jankowski (Johu of Dycaip)— 

zycie i- twórczość zł. 10.— 

822 sieru | busGil (Sziwetka 

       

   

   

  

       
      

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

a prol. Michała Bobrowskiego) B.— 

Dstatnie lata Alumnatu Pa- 
pleskiege w Wlinie . 0.50 

„żyrowiee—łask krynice —, 0.50 
Fierwsze trudy I walki wi- 

leńskich kolejarzy = ‚ 0.56 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

„W kraju tajemnic i zbrodni 
A oto drugi list: 
„4 kwietnia 1925 roku. 
Drogi E. 

koła, że przedsiębiorstwo 

nich zależy, aby ułatwić nam działani 

nasze jest 
pewne, uczyniliby oni wszystko, co od 

ЗОО 

WILCZE ZEBY 
Aikademickiego przv ul. Boufalowa Gėra, to 
tež w najblžszym czase zostanie on oddany 
młodzieży akademickiej. 

W LEGACISZKACH JEST JESZCZE 
LATO 

Kto może niech jedzie do Legaciszek. Uj- 
rzy pełnię czaru jesieni w tym bogatym za- 
kątku akademickim. W Legaciszkach jest je- 
szcze lato. Kto chce meże porozumieć się z 
referentem Kolonji ” odwiedzić Legaciszki w 
całej krasie barwi. 

PODANIA DO DOMU 
AKADEMICKIEGO 

Referent Domu Akademickiego podaje do 
wiadomości, że termin składanai podań o u- 
dzelanie mieszkania w Domu Akademickim 
przy ul. Boufałowa Góra upływa z dniem 
24.10 b. r. Ze względu na to, że ilość po- 
dań przekroczyła już "miejsc w Domu 
Akademickim, podania zostaną poddane roz 
patrzeniu Komsji Kwalifikacyjnej na zasa- 
dach ogólnych podobnie, jak przy ubiega- 
niu się o innego rodzaju śwadczenia, Decy- 
zia Komisii po zatwierdzeniu jej przez kura- 
tora Domu Akademickiego ogłoszona zosta- 
nie we czwartek dnia 19.10 1931 r. Oddanie 
Domu do użytku mieszkalnego nastąpi 1-g0 
listopada r. b. Podania przyjmuje Bratnia Po 
moc w godzinach urzędowania, a referent 
Domu przyjmuje osobiście we wtorki * piąt- 
ki od godz. 19—21-cj w lokalu Bratniej Po- 
mocy. 

Z 
| 
| 
LRT 
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St. Pawłowski „Francja, 
Biblj, „Dookoła Ziemi”. Zeszyt I. Książnica— 
Atlas. 1931 r. 

Książeczka „Francja, kraj i ! 

kraj i ludzie” 

   oparta na bezpośredniej znajom 
podstawowej geograficznej literaturze, 
tor podaje w niej istotne cechy krajoobrazów 
4 licznych krain francuskich i co najważniej- 
sze, zwraca uwagę na związki, jakie zacho- 
dzą miedzy krajokrazem a człowiekiem. Roz- 
działy „Człowiek pracujący, a człowiek pro- 
dukujący“, oraz „Francja a morze” są naj- 
lepszym obrazem tych związków. 

Każdy, kto chce w możliwie krótkim za- 
rysie zapoznać się z geogratją Francji, weź-Idziały i akcje w przeds. kons. 
'mie ją do reki i znajdzie zpewnością dla sie-Banki krajowe 
bie wiele rzeczy ciekawych i nowych, 

  

w driw 36 października 1931 roku z0- 
stały skradzione na szkodę Chona Dela- 
tyckiego następujące dowody: 

Dowód osobisty wydany przez tirząd 
gminy Ługomowicze, książeczkę wojskową 
wydanę przez PKU Lida i książkę udzia- 
łową wydacą przez Bank Ludowy Żydow- 
ski w Iwju, na imię Chone Delatyckiego 
zam, w Ługom.wiczach. Dowód osobisty 
wvydany przez urząd gminuy Iwie na imię 
Chai Brajny Kocelenbogien, Weksle 
bianco z podpisami Chone Dełatycki jeden 
do 100 zł, i jeden: do 200 zł. Weksel Jó- 
zefa Karolasza us 50 zł, Józeła Kuczyń- 
skiego wa 50 zi, Frauciszka Lacbowskie- 
go па 50 zł., Walentego Biczela na 200 zł., 
Szotta. Józefa na 26 zł, protestowany, oraz 
weksel z podpisem Choae Delatycki na 18 
dolarów Amer, zwrócony przez. Bank Lu- 
dowy Żydowski w Iwju opłacony. Kwity 
drobne wystewione przez Józeta Szydka 
na 94 zł. Wszystkie wymienione doku- 
menty uniewaźnia się. 

RADJO WILEŃSKIE 
ŚRODA, DNIA 21 PAŻDZIERNIKA 

11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteorologiczny. 
12,15 Muzyka rosyjska (płyty). 
15,25 Koncert dla młodzieży (płyty). 
16,00 Lekcja angielskiego z Warszawy. 
16,20 „Dwie sylwetki bohaterów dwu na 

rodów* -- (gen. Józef Ludwik hr. Hanxe- 
Bosak i por. Macja Ant>nina Lix) — ud- 
czyt wygłosi dr. Wałer,dn Charkiewtcz. Tr, 
na wszystkie stacje polskie. 

16,40 Muzyka z płyt. 
17,10 „Nie myślę, więc jestem” 

czyt z Warstowy wygłosi W. Rogowicz. 
17,35 Koa':'t pepołudncwy z Warsza- 

odczyt wygło 

      

   

wy. 
19,25 „Nasz eksport". - - 

si Stefan Rucki, 
20,00 s'etjstoa muzyczny z W'uszawy 

(„Ewolucja tańca — dr. А. Simonówna). 
20,15 Rewja z. Warszawy. 
20,15 Kwadrans literacki 2 

(Grubiński). 
21,15 Recital skrzypcowy Juana Manena 

z Warszawy, 
22,15 „Don Juan“ 

sa (płyty). 
22,30: Komunikaty z Warszawy. 
22,45 Odczyt francuski z Krakowa. 
23,00 Muzyka taneczna z Warszawy. 

Warszawy 

—- Ryszarda Straus- 

Do Ostendy 
neya, następującej treści: 

„Wczorajszy dzień przeszedł nam 
na konferencji z generałem K., G-wytm, 
B--wym i E. K. zrobił dobre wrażenie: 
jest bardzo praktyczny i rozsądny, wol 
ny jest od wszelkich illuzyj i liczy tyl- e. 

  

; Od poniedziałku 19 b. m. 1931 r. Tylko 3 komik amerykański Mont 
KIRO dni. Od godz. 4—6 ppoł. Rekord humoru wesoły pechowiec do eini Cowhóy uiniesiók, 

MIEJ SKIE Seansy wieczorowe 66 w roli głównej Ha Liedtke. 
od 6, 8i 10 wiecz. „Jedna nos w hotelu Nad Piopiói dak ie “ A ładnie'* 

i tygodnik P.A.T Koncertowa orkiestra pod batutz p. M Salnickiego. Od „dnia 22 b. m olšni Was, oszołomi, 
oczaruje i zachwyci gigantyczny epos z dziejów kolonizacji Ameryki „Droga Olbrzymów * 

‚ Ceny miejsc: balkon 30 gr parter 60 gr. Kasa czynna od godz. 3.50 do 10 м. 

ukaze się na ekrani- monumentalny utwór filmowy. 
w którym bierze udział 

59 e 5 6 A e 5 E = Žž 7 M Ėė 20.000 osób na przestrzeni 

4300 mil. Walki starych szczepów indyjskich z białemi twarzami. 93 wielkich artystów, 22 operatorów i sztab cały 
z 200 pracowników techni znych pracował nad realizacją tego tilmu. W czasie wyświetlania fi mu z dostosowaną 
ilustracją muzyczną wystąpi koncertowa orkiestra pod batuią p. M Salnicklego. Pocz. seansów godz. 4, 6,810 w. 

Ceny Miejse balkon: 30 parter 60. Kasa czynna od 3.30 do 10 w. 

SALA MIEJSKA 
Ostrebramaks 5 | 

©d czwartku 

22 b. m. 

  

  

  

Się : Sensacja Potążny Przebój Diotowe ka | waaimz POQZTĘACH SALONÓW "Sac; 
w Re ys Ryszarda Eichberga. W rol. gł. prześliczna Muriel Angelus i Jack Ralne. Film, który wciągnie wszyst- 
ul. Wileńska 23. kich widzów w swą misternie splecioną intrygę Film o kolosalnem napięciu sensacyjnem. Nsd progr. Dodatki 

Tel. 926. dźwiękowe. Na 1-szy seans centy zniżoneod 60 gr na pozost. seansy od 84 gr. Pocz. seans. o godz. 4, 6,8 i 10,15 
Wkrótce największe przeboje sezonu: „Hadži Murat“ z Iwanem Mozżuchinem, i „10-clu z Pawiakz”', 

Dziś! Rekordowy sukces z Reż. Rene Claire twórcy filmu „Pod 

HOLLYWOOD Świstowego repertuaru 1. 006.096 (miijon) M 
A W rol. gł Anabella, Rene Lefebure, Louis Alibert. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny 

SieRka 22 zniżone: balkon 60 gr. Początek o godz. 4, 6, 8i 10.30 w dnie świąt. o g. 2ej. Dla młodzizży dozwolone. 
Następny progrom; „Hadżi HHurat" z Iwanem Mozżuchinem. Wkrótce „10-ciu z Pawlaka* 

  

Dzis! Nowa uzupełniona kopja! Film, o którym mówi cały Świat! 

i źwiękowy " NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN dźwiękowy 

Podług głośnej powieści Erika M. Remarque'a. 
Nad program: Dodatek dźwiękowy „FOXA*. 

Początek o godzinie 4, 6, 8, 10.30, w dnie świąteczne o godzinie 2-ej. 

oWIĘKO AŻ Bia 

CGJINO | 
wWiZLNA 41. tai, 15-63 

  

  

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

Kino-Teatr 2 Žž A Sensacyjny romans tragedja w 14 akt. 
STYLOWY” Eš s A B 5 Eš Ša go % Y (Jako niepodzielna całość). Szczyt 

> doskonałości tematu i obsady. EMIL JANNINGS, MIA MAY, WŁODZIMIERZ GAJDAROW | ERIKA GLEZ+ER 
Wielka 36 ze "m rolach głównych.     

  

BILANS SUROWY 

  

  

  

WILEŃSKI 60 PRYWATNEGO BANKU HANDLOWEGO SP. AKC. 
(jet AKTYWA na dzień 30 września 1931 r. PASYWA 

kraju iKasa i sumy do dyspozycji Kapitały własne 

Au- a) gotowizna w kasie . 229.804.44 a) zakladowy 2.500.000.— 
b) pozostałość w B-ku Polsk. P. K. O.i b) zapasowy 120981.84 2.620.981.84 

Banku Gosp. Kraj, __289.63672  519.441.16| Wydady 2202813 

Waluty zagraniczne 216.007.90 a) terminowe 4.351.172.58 
Papiery wartościowe własne b) 4 vista 2.035.263.42 6.386.436,— 

a) pożyczki państwowe aa Aa > (sałda kredytowe otwar- 
b) papiery hipoteczne » ego kredytu t 2 В R y hip 41.739.28  833.49.82| Zobowiązania inkasowe =. 58.4847 

SE, 75.000 —|Redyskonto weksli й 1.419.365.24 

кЕ 98913 58]Banki krajowe = 224.257 34 
Banki zagraniczne = 154 682.22|Banki zagraniczne — 22.094,46 
Weksle zdyskontowane — — 3.599.069.64 Ёжееп sina saa — 615.897.55 
Rachunki bieżące (salda debetowe) otwarte- EDM = 652.332.14 

go kredytu (Oddziaży r 995.908.45 
a). zabezpieczone 4.385 657.71 

b) ezizEpidcicne __263 764.05 4,654.421.76 

Požyczki terminowe — 189.163.6: $ 

Nieruchomošci = 633.000.— 

Różne rachunki = 645 823.93) 
Koszty różnice kursowe i t.p. z 433.645.33 
Oddziały į = 953 078 39] 

11 & Suma bilansowa 13.005.744.36 Sz Suma bilansowa 18.005.744.36 
Udzielone gwarancje 172.700.—|Zobowiązania z tyt. udz, gwar. 172.700.— 
Inkaso | 1.488 933.21jRóżmica za inkaso ‚ 1.438 933.21 

14 617,377.57 14.517.377.57 
SE L žtiSi 

  

  

Obwieszczenie 
I Urząd Skarbowy m. Wilna na zasadzie 

$ 38 instrukcji o przymurowem 'ciąganiu 
państwowych podatków z dnia 17.V-26 roku 

(Dz. U. M. Skarbu Nr. 15) podaje do wiado- 
meści ogólnej, że w dnin 22. X. r. b. o go- 
dzinie 1l-ej min. 30 w Walnie przy ul. Kal: 

po rd ŻE i KGSNE 

Dr Ginsberg 
Cuoroby zkórne, we- 

Niedrogie Chcesz ot 
3-pokojowe mieszkanie mać posadę 
z wygodami do wyna- 
jęcia. Ul. Krakowska 51, Masisz ukończyć karsy 

korespondencyjne im. d pokazuje dozorca. Sobolewa «Warsz 
0 ECO 

  

GABINET 

      

A „NV na-yczae I moczopicios Žurawis 4 Е 
waryjakiej 1 5 odbędzie się Sprzedaż, © cy” we Wiieńske 3 4 Racjonalnej SK le p ca listownie: balla 
tacji 125.250 sztuk cegieł ciegielni Trynopol gp; 4 —— % Te. kosmet y "LST Aa terii, rachunkowości, 

na pokrycie zeległości podatkowych. - 587. lecznicze p data sp korespondencji, steno- 
l Urząd Skarbowy m. Wilna. ||| ky SEN l Krakowska Nr. 50, gratli, handla, prawa, 

| eo k o 4 md ammieaiiminnc „ Kaligralji,  daktylogra- 
"Fabryka | skład mmebii Mickiewicza 31— М, — towaroznawstwa, 

а уеа kuszerk „obieca _ MIESZKANIE jęyków, pisowntgr= 
W Wileag In į Sk a LTSR STIGA ro ę as 6-pokojowe może być Matyki Bo skiej, eko- 

ika = ы AKUSZERKA nai, odświeża usuwa wynajęte pokojami od- nomji. Żądajcie pro- 
Spółka 2 ogr. 045 ŚMIAŁOWSKA jej skazy i braki. Masaż dzielnie, i 4-pokojowe SP< tów. 

iino, ui Tatarska 20, dow wisas, 
; Istnieje od 1644, 
Judainie, sypialnie, salony, gabinety, 
ióżka uiklowane | angielskie, kreden= 

ży, sioty, szały, biurka, krzesła dębo= 
we i L p. Dogodne warnnki ? ma raty. 

mieszkanie do wyna- 
jęcia. Ul. Oliarna 2. 
Informacje na miejscu. 

Mieszkania 

  

twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalanie cery, 
Wypadanie włosów i 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

przeprowadziła się ul. 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
binet kosmetyczny, u- 
suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw= 

zy dbasz o Swój Żo- 
łądek? Spożywaj co- 

dziennie najzdrowszy 
chleb 

  

= ki, kurzajki dani: nałnej do wynajęcia 5, 6 i 7 

a | włosów "ET. Codziennie od g. 10—8 pokojowe, luksusowe a 

Obwieszczenie 
*W.'Z. P. 43. ze wszelkiemi wygoda- pr yrządzony na spo- 

mi w domach Nr. 41 ul, „90 d ra Kneippa). 
Ad. Mickiewicza Nr. 28 žatwostrawny, po- 
ul. Portowej. Dow. się Ag AE ae : W e Szolc mech. M. Wołożyńskie- 

I 
dawki i kurzajki uszoe ZSZ o, Wielka 18, i wskle- 

Gabinet ‚ 1 lub 2 pokoje PA gisteoliomicznych 
Kosmetyki Ce die (obok Sądu Okręgowe- - 
Leczniczej go) ze wszystkiemi wy- Z owod 

J. Hryniewiczewej, Pianłna i forieplany godami z prawem ko- D u 

ul. WIELKA JB iš mą, NOWe i пдумапе na rzystania z kuchni do wyjazdu sprzedają się 
: 2 meble. Jagiellońska 6, ‚ „ aty i do wynajęcia wynajęcia. Zwr. się do 

Przyj. w g. 10-11 4-7 Kijowska 10 biira ogł J. Karlin, m. 24. Oglądać od 14 
W. Z. P. 4%, do 18 p. p. H. Abelow Niemiecka 22, tel. 605, 

trak cze”. 

mero. 

zmarszczki, wągry, это- 

1 Urząd Skarbowy m. Wilna na zasadzie Mosa 
$ 33 instrukcji o przymusowem ściąganiu 
państwowych podatków i opłat z dnia 17 V-26 
roku (Dz. Urz. Min. Skarku Nr. 15) podaje 
do wiadomości ogólnej, że w dn'u 22X, r. b. 
o godzinie 10 rano w Wilnie przy ul. Wę- 
glowej 8 w pomieszczeniu warsztatów sto- 
larskich edbędzie się sprzedaż z licytacji na» 
stępujących ruchomości: 2 maszyn stolarskich 
el ktrycznych, 79 desek, i motoru 5-cio  sil- 
nikoWego, wszystko oszacowane na sumę zł. 

696, należących 'do tirmy Expres, 
"4 Urząd Skarbowy m. Wilna. 

    

  

KIA i R A II I OIS TI INPE, 

przyszedł list od Syd- liśmy o zajściu E., zaniepokoił się bar 

dzo i zaczął wypytywać o wygląd fo- 

tografa, Niepokój jego udzielił się i 

mnie. żle spałam i denerwowałam się 
potem cały dzień. 

Wyjeżdżaliśmy  ekspresem berliń- 
skim i przedtem byliśmy na obiedzie 

człowieka, którego wygląd zewnętrzny 
zdradzał typowego Anglika? 
"Znów ogalrnęło mnie dobrze znane 

uczucie, że setki oczu śledzą nas z u- 

krycia i uczucie to nie opuszczało nas 
ani na chwilę przez całą podróż. W 
Kóln tozstałam się z mężem: ja jecha- 

cą Rosji w Finlandji i ci przewiozą 
go do Rosji. : 

Generał K. uprzedzał Sydneya © 
niebezpieczenstwie tej przeprawy. Ge- 
nerał wywarł na nas obojgu jaknaj- 
lepsze wrażenie. Razem zjedliśmy о- 
biad wilją wyjazdu z Paryża i gen. K. 

   

Otrzymałem dzisiaj kopję listu Zą- Będę czekał bardziej szczegółowych 
rządu z dnia 15 maja, adresowanego informacyj cd Ciebie koło 20-go, a 

do B. Liste ten przewiduje odpowiedź sam tymczasem uczynię wszystko, aby 

odmowną, na propozycje moje, przed- móc wkrótce wyjechać. *. 
stawione B. w liście do Ciebie z 30-go Przygotowaliśmy się do wyjazdu z 
maja. Ale ja nie zgadzam się z dyrek- Ameryki. Mąż mój dostał posadę dy- 
torami i przypuszczam, że ty również Lektora poważnej firmy w Europie, ale 
jesteś innego zdania. Widocznie je- miat objąć swe stanowisko dopiero za 
steśmy z Tobą jednego zdania, bo list miesiąc, lub dwa, a czas ten miał zu- 
Zarządu odpowiada wprost na ady, żytkować na zapoznanie się ze spra- 
które Ty sam dawałeś B., po moim li- wą. 

NOZE: й żę 4 lipca nadeszła depesza: 
Z drugiej strony muszę się zgodzić | wszystko przygotowane dla spot- 

z Zarządem, że dla ostatecznego 0- panią, prosze dać znać,kiedy przyje- 

znaczenia dat i uzgodnienia dalszego IZ = < E.“ 

planu przedsiębiorstwa, muszę osobi- Odpowiedź nasza brzmiała: 
ście zwiedzić fabrykę. „Wyjeżdżamy +26 sierpnia, będzie- 

Uczynię to z EE er a £0- my w Paryžu 3 września”. 
łów jestem wyjechać natychmiast po 

odamiańic ua osobistych. Oczywi- ROZDZIAŁ IV. 

ście, nie udam się w podróż, zanimnie OSTĄTNI ŁIST SYDNEYA REILLY 
poradzę się z Tobą i z inżynierem B. A 
Sądzę, że w razie, gdyby fabryka wy- | E. spotkał nąs w Paryżu i razem j myśli co PRA 

warła na mnie dodatnie wrażenie, a zjedliśmy obiad w dniu naszego przy- możliwości tej antybolszewickiej orga- 

moje sprawozdanie a technicznych u- jazdu. Następnego dnia wyjechałam do nizacji. Zdecydowano, że ma się spot- 

lepszeniach przekonała zainteresowane Ostendy, gdzie nie byłam już od roku. kać w szefami organizacji nad grani- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

ko na siły wewnętrzne. Postanowili- 
śmy rzucić karty na stół, ale temat jest 
tak obszerny, że narazie mogliśmy tyl- 
ko przygotować grunt, przyczem ku 
memu szczeremu zadowoleniu okazało 
się, że niema między nami żadnych 
różnie, co do oceny sytuacji. 

Ważne pytania, dotyczące metod 
taktyki i środków, bedą rozstrzygnię- 
te we wtorek, gdyż K. zmuszony jest 
wyjechać z miasta da tego dnia. W 
każdym bądź razie, natychmiast po 
dojściu do porozumienia, wyjadę do 
Helsingforsu, dla porozumienia się о- 
sobistego z wewnętrznymi przyjaciół- 
mi K. 

G. niema w mieście. Jest chory, ale 
polecił siostrzeńcowi opowiedzieć mi 
najświeższe nowiny. G. ma przyjechać 
do Paryża, żeby się ze inną rozmówić. 

Po kilku dniach wróciłam do Pary- 
ża, Sydney zapewniał, że jest najlep- 

szej myśli co do szczerości i wielkich 

  

     

      

gorąco namawiał mego męża, by zanie 
chał projektu przedarcia się przez gra 

nicę. 

— Niech oni przyjadą do pana, — 
mówił, — centrala moskiewska może 
przyjechać do Helsingforsu na konfe- 
rencję z panem. 

Postanowiliśmy, że odprowadzę mę- 
ża do Hamburga i tam będę czekała 
jego powrotu. Z wyjątkiem kilku dni, 

które spędziłam w Ostendzie, nie roz- 

stawaliśmy się z Sydneyem ani razu od 

dnia ślubu. Ale teraz musiałam się po- 
godzić z losem. Jeśli przyjedzie sam do 
Helsingforsu, nie zwróci na siebie uwa 
gi. A przytem wobec tego, że Sydney 
postanowił nie jechać da Rosji, nie by 
ło powodu obawiać się o jego losy. 

Wilją wyjazdu wyszliśmy pod rękę 
z hotelu Terminus. Mały, zręczny czło 
wieczek podskoczył nagle do nas i sfo 
tografował nas aparacikiem  kieszon- 
kowym, Zanim zorjentowaliśmy się, co 
się stało, nieznajomy wskoczył do tak 
sówki i odjechał. Żartowaliśmy sobie 
z tego dziwaka, ale, kiedy opowiedzie 

  

Zamkowa ŻA 

  

z X. Po raz pierwszy zobaczyłam te- 
go człowieka, będącego w ścisłym kon 
takcie z moim mężem, od dłuższego 
już czasu. Muszę przyznać, że odnio- 
słam bardzo niekorzystne wrażenie. 
Odprowadził nas na dworzec. Mąż po- 
wiedział mu, że jedziemy do Berlina, 
ale na dworcu X. poddał mnie zręcz- 
nemu i szczegółowemu badaniu. 

— źle zrobiłeś, że pozwoliłeś mu 
odprowadzić mas! — powiedziałam 
mężowi. 

Nie zdążyliśmy zamówić miejsc sy 
pialnych, ale Sydney zapłacił służące- 
mu, który ulokował nas w oddzielnym 

przedziale. Zaledwie rozłożyliśmy się, 

gdy wszedł jakiś młody człowiek i 0- 

znajmił, że przedział ten był zarezer- 
wowany dla niego, ale on z przyjemno 
ścią ustąpi nam dwa miejsca. Młody 
mężczyzna był zimny, lecz uprzejmy, 
ale ździwiło mnie, że odrazu zwrócił 

się do Sydneya po rosyjsku. Skąd on 
mógł wiedzieć, że mąż mój mówi po 
rosyjsku? Dlaczego zaczął mówić języ 
kiem, mało w Paryżu używanym, do 

  

łam do Hamburga, a on zostawał w 
pociągu idącym do Berlina. Z ciężkiem 
sercem żegnałam się z nim. Serce 
gnivtły mi ciężkie przeczucia. Przed 0- 
dejściem pociągu, kiedy, stałam na pe- 
romie, a Sydney przy oknie, poprosi- 

łam go nagle: 
— Daj mi adres E. 
Sydney napisał adres na gazecie i 

podał przez okno... Rozległ się gwizd. 
Pociąg ruszył. Ze šcisnietem gardłem, 
z oczyma, pełnemi łez, patrzałam za 

odjeżdżającym pociągiem. Sydney je- 

szcze żegnał mnie ręką przez okno. Za 
chwilę pociąg zniknął, zabierając Syd- 
пеуа na zawsze... 

W Hamburgu czułam się bardzo sa 
motnie: i nieszczęśliwie. Otaczali mnie 
ludzie zupełnie obcy. Chciało mi się 
mówić z kimś o Sydneyu, ale nie mog 
łam.ł Musiałam strzec jego tajemnicy. 
Nie mogłam powiedzieć nikomu, do- 
kąd i poco pojechał mój mąż. 

Pierwszy list przyszedł z Berlina, 
a drugi z Helsingforsu 

(D.C.N.) 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 

 


