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Uchoały II Konferencji Pińskiej 
Zeszłoroczna Konferencja Pińska w 

wyniku swych obrad powzięła trzy 

uchwały, dotyczące organizacji zjaz- 

dów, oraz jedną (niewykonaną dotych- 

czas) o potrzebie podręczników teolo- 

gii dogmatycznej, moralnej i paster- 

skiej dla księży — neokonwertytów. 

Tegoroczna konferencja w siedmiu 

uchwałach poruszyła szereg  kwestyj, 

ściśle związanych z samą akcją unijną. 

Jest to już znaczny postęp. Nieste- 

ty, zgóry twierdzić można, iż szereg 

uchwał nie doczeka się realizacji wsku 

tek niezdecydowanej redakcji, będącej 

wyrazem komprom!'su. 

Zwróćmy uwagę chociażby na taką 
rezolucję: 

Druga konferencja unijna pińska uważa 
> ros =P e wami o ANR ist- 

р ym ju jedności 

Wieleż ciekawych rzeczy. tkwi w 
'ej niewinnej uchwale! „Tutejszy kraj”.. 
(Broń Boże, nie, Rzeczpospałita Pol- 
ssa!) „„Pożądane* — nie, *akbv się 
zdawało — konieczne: „Pouczanie* — 
bliżij nieokreślone — co dowodzi pize 
zorność wnioskodawcy, gdyż nikt z 
obecnych kapłanów unickich nie bę- 
dzie mógł, gdyby nawet chciał, powie- 
dzieć całej prawdy o dawnej unii... 
Przecież ta unja miała cechy wybitnie 
polskie i bardzo mało się różniła od 
obrządku łacińskiego, czyli była czemś, 
absolutnie niepodobnem do obrządku 
wschodniego!... 

Czy kaptani, „pouczając ш@“ o prze- 
szłości unji „w tutejszym kraju”, będą 
mieli odwagę stwierdzić, iż świadomie 
zrywają z tradycjami Kościcła grecko- 
katolickiego w Polsce? 

Albo taka np. uchwała: 

Druga konierencja unijna pińska uważa 
za potrzebne podkreślić zasadę prawa na- 
turalnego starej praktyki Kościoła, aby w 
głoszeniu Słowa Bożego w świątyniach ka- 
tolickich obrządku wschodniego był używa- 
ny język ojczysty wierzących, zatem dla Po- 
laków — polski, dla Ukraińców — ukraiń- 
ski, dia Białorusinów — białoruski, dla Ro- 
słan — rosyjski i t. p. 

Piękna zasada, ale... Czy można 

od księży obrządku wschodniego wy- 
magać, aby byli poliglotami? I kto ma 
określać, do jakiej narodowości należą 
wierzący?... Naturalnie. sami księża, z 
których każdy widzi przed sobą tę na- 
rodowość, którą pragnie  widzieć!... 
Uchwała jałowa, mająca na celu naiw- 

ne uspokojenie tych wszystkich, ko- 
go niepokoi rusyfikacja, prowadzona 
przez wschodników. O. Piotr Chomyn 

szczerze się do tego przyznaje: 
„J. E. ks. Biskup Łoziński sprzeci- 

wił się wymienieniu w rezolucji wszyst 
kich języków, w których ma być gło- 
szone słowo Boże i domagał się tylko 
ogólnego ujęcia: „w głoszeniu słowa 
Bożego używać własnej mowy  wier- 
nych“. 

Jednak większość uczestników, sto- 

jac na stanowisku, że wymienienie 
wszystkich języków, w których ma być 
prowadzona akcja unijna, wytrąci broń 
z rąk tych wszystkich, którzy zarzuca- 
ja © unja rusyfikuje ludność, — po- 
wzięła uchwałę w tej redakcji, w ja- 
kiej zaproponowała komisja. Wówczas 

ks. Biskup Łoziński złożył votum se- 
parafum, co wywołało wśród obecnych 

Ukraińców i Białorusinów niemałe zdzi 
wienie“... 

Próżno się dziwili Ukraińcy, Biało- 

rusini, że x. Biskup Łoziński nie zgo- 
dził się na rezolucję. która swą redak- 
cję zawdzięcza niesłychanie  naiwr.e- 
mu wyobrażeniu o „tych wszystkich, 
którzy” etc.... 

'Puste słowa nikogo i do niczego 

nie obowiązującej rezolucji nają wy- 

trącić komuś broń z rąk, stosunki w 
Albertynie, oraz organizacja semina- 

rjum w Dubnie z językiem wykłado- 
"wym rosyjskim, mają być dowodem 
kultywowania w akcji unijnej” języka 
miejscowej ludności!... 

Zwróćmy uwagę na inną uchwałę: 
konferencja unijna pińska uważa 

za konieczne tak „objaśniać w duchu katolic- 

kim istotne znaczenie wyrazu „prawosław- 
ny“, by jego używanie w liturgji, czy poza 
liturgją nie dawało powodu jakiegokolwiek 
pomieszania pojęć. 

Zaglądamy do artykułu o. Cho- 

myna: : 
„Wielka dyskusja wywiązała się 

przy uchwalaniu niektórych rezolucyj. 

Dotyczy to rezolucji II, co do wyrazu 

„prawostawny“, przyczem niektórzy 

uczestnicy konferencji zawzięcie zwal- 

czali ten wyraz, domagając się wyeli- 

minowania go z akcji unijnej. inni 

znów bronili go i domagali się jego 

zachowania, a jednocześnie wyjaśnie- 

nie ludowi istotnego jego znaczenia. 

Wkońcu większością głosów przyjęto 

rezolucję, zaproponowaną przez komi- 
T sję”... 

Można tylko wyrazić ubolewanie, 

iż zwyciężyła właśnie ta redakcja, 

gdyż żaden prawosławny nie uwierzy 

i'nie zrozumie, iż „nawracając się* na 

„prawosławny katolicyzm', stanie się 

©n bardziej prawosławnym, niż był 

przedtem !.... 

A zresztą, jeżeli tylko katolicy są 

prawdziwymi prawosławnymi, wycotaj 

my z obiegu nazwę katolik, bo inaczej 

zaczynamy krzywdzić katolików rzym- 

skich, którzy stają się prawosławnymi 

drugiej kategorji!... 
W dyskusji na temat używania na- 

zwy „prawosławny* zarysowaly się 

trzy. różne stanowiska. 

Znów poprosimy o. P. Chomyna o 

udzielenie nam informacyj. 
„O. Sirko staje w obronie słowa 

„prawosławny, przeciwstawiając się 

włyrzuceniu tego wyrazu z akcji unij- 

nej. Ludowi trzeba tłumaczyć, iż nie 

dyzunici, lecz właśnie my jesteśmy pra- 

wosławnymi, niech będzie „„rzymsko- 

prawosławnymi”, czyli takimi, jakimi 

byli przed rozdzieleniem Kościołów. 
Ich możnaby było nazywać „polski 

mi prawosławnymi. (!!) Nie trzeba od- 

razu forsować nazwy „katolik*. Rów- 
nież staje w obronie stroju i zewnętrz- 

nego wygłądu wschodzącego  katoli- 

ckiego duchowieństwa... 

Niezgrabna budowa zdań nieco 

utrudnia pochwycenie sensu, gdyż nie 

jest zbyt wyraźne do kogo sie odnos: 

wyraz „ich“. Dopiero po zastanowieniu 

się można w całej krasie odtworzyć 

bieg rozumowań o. Sirki. 
Prawosławnym w Polsce (za mało 

autentycznym dla kapłanów unijnych). 

„polskim prawosławnym — przeciw- 

stawia się „rzymskich*  (istinno  ru- 

skich?) prawosławnych!.... 

Co za dziwaczny pomysł! Co za 
bigos pojęciowy!... 

Tej nadzwyczajnej koncepcji prze- 
ciwstawili się x.x. Poczopko i Onoszko. 

„O. Poczopko oponuje mu (x. Sir- 
ce) i co da stowa „prawostawny“ i co 

do ubrania. Jęst za wyraźnem  posta- 
wieniem sprawy wobec ludu“. 

O. Onoszko jest za tem, żeby ludo- 

wi nie bać się mówić słowa „katolik“; 

trzeba przekonać wiernych, iż oni są 

katolikami, a wówczas oni nie będą 

masowo odpadać, gdy do nich przyj- 

dzie łaciński biskup". 

Kompromisowe stanowisko zajął x. 

Pańko. 
„O. Pańko jest za tem, żeby z po- 

czątku nie używać słowa „katolik*; dla 

utwierdzenia wiernych w katolicyzmie, 

jest za wprowadzeniem pewnych (?) 
zmian w obrządku synodalnym"... 

Wkońcu, jak wiemy, zapadła kom- 

promisowa uchwała: nazwę „prawo- 

sławny” zachować, ale tłumaczyć wy- 
raźnie, że prawosławny katolicki jest 

bardziej prawosławny od prawosław- 

nego, który nie jest katolikiem, lecz 

który należy do Cerkwi' „kafolicze- 

skoj“, czyli katolickiej!... ! 

Krótko, jasno, całkiem wyraźnie, 

niczem definicja z gramatyki Szobera!.. 

Co z tego wszystkie zrozumie nasz 

«chłop, tylko Pan Bóg raczy wiedzieć, 
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Marszałek Piłsud 
BUKARESZT, (Pat). Od ponie- 

działku bawi w Bukareszcie Mar- 
szałek Piłsudski, Który przybył 
tu po przeziębieniu, przebytem 

Opłaty od ba 

PRZE 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — T-wa „Lot“ 

DUKSZTY — Butet K 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stonie 2-ej 

Księgarnia . 2 
BARANOWICZE — ul tyckiego — A, Łaszuk. i 
DĄBROWICA (Połesie) mom 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W. Wiłedzimierow. 

DSTAWI 
NIEŚWIEŻ — ul 

OSZMIANA — K Malinowskiego. 
PIŃSK — 

NOWOGRÓDEK — 

CIELSTWA: 
Ratuszowa — Księgarnia ińskiego. 

Kiosk SŁ Michakkiego = 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

Spółdz Naucz. 
Polska — St. Bednarski. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolne .. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch 

K. Smarzyński. 
Zwierzyński. 

i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 

SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 
WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 

gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe į tabelaryczpe o 50 proc 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zm.eniane dowolnie. 

ski w Bukareszcie 
w Carmen Sllva. W stanie zdro- 
wla p. Marszałka nastąpiła po- 
prawa. Dzień wczorajszy spędził 
p. Marszałek poza łóżkiem. 

gażu ręcznego 
na rzecz bezrobotnych 

© WARSZAWA, 21.X. (łel. własny). 
Jak się dowiadujemy wśród szeregu 
projektów zmierzających do zwiększe- 
nia funduszów centralnego Komitetu 
do walki z bezrobociem wysuwany 

jest projekt wprowadzenia specjalnych 
opłat od bagażu ręcznego na kole- 
jach. Stawka wynosiłaby po 10 gr. 
od jednej sztuki bagażu. 

Z KOWNA 
KÓŁKO WALKI 

Z DUCHOWIEŃSTWEM 

KOWNO. PAT. — Wśród inteligencji, 
należącej do stronnictwa ludowców, coraz 
większe wpływy zyskują ludzie, grupujące 
się przy wydawnictwie ,„„Waga*. Kółko t.zw. 

wagistów propaguje ideę współpracy z rzą 
dem w sprawach kułturalnych oraz w spra- 
wie walki z duchowieństwem i Watykanem. 
Nowy kierunek zdobywa coraz więcej zwo- 
lenników. Świadczy o tem chociażby fakt, 
że z 15 członków centralnego komitetu, wiek 
SzoŚć rekrutuje się z grona tych ludzi. W 
tych okolicznościach należy się spodziewać, 
że dotychczasowa taktyka stronnictwa ule- 

PIĄTKOWE POSIEDZENIE SEJMU "tevai ss cuosxów 
WARSZAWA, 21.X. (tel. własny). 

Porządek dzienny piątkowego posie- 
dzenia Sejmu przewiduje dalszy ciąg 
rozprawy nad sprawozdaniem 0 wnio- 
sku klubu B. B. w sprawie regulami- 

nu obrad Sejmu w kierunku wprowa- 
dzenia możliwości ograniczania prze- 
mówień poselskich do 15 minut, Prze- 
bieg posiedzenia może być burzliwy. 

Telegramy nadawane w pociągach 
WARSZAWA. (Pat). Ministerstwa 

Komunikacji wespół z Ministerstwem 
Poczt | Telegrafów opracowuje obecnie 
przepisy © nadawaniu telegramów pry 
watnych przez podróżnych w pociągach. 
Telegramy takie będą nadawane w po- 
ciągach za pośrednictwem kondukto- 
rów, którzy zkolel telegramy przekazy* 

Fabryki fałszywych 
ŁÓDŹ. (Pat). W związku z wykry* 

ciem przed niedawnym czasem w pos 
bilżu Wielunia drukarni fałszywych 
banknotów, w toku dalszego dochodze- 
nia władze wykryły dwie fabryki fał- 
szywych banknotów: jedną we wsi 
Dąbrowa Malicka pod Zgierzem, drugą 
we wsl Wiśniowa Góra. Pod Wieluniem 
fałszowano 500-złotowe banknoty, w 
Dąbrowie Malickiej banknoty 5-dolaro-, 

wać będą kolejowym urzędom telegra- 
flcznym na najbliższe! stacfi, na której 
pociąg się zatrzymuje Opłata za tego 
rodzaju telegramy będzie nieco wyż- 
sza, niż za talegramy normalne. Po- 
dróżni będą mogli radawać telegramy 
nietylko do wszystkich miejscowości w 
Polsce, ale I zagranicą. 

pieniędzy w Łodzi 
we, w Wiśniowej Górze—tylko 100-zło- 
tówki. Energiczne dochodzenia prze- 
prowadził miejscowy urząd śledczy. 
Aresztowana kilkanaście osób. Na uwa- 
gę zasługuje fakt, źe w Wiśniowej 66- 
rze fałszerzem banknotów był dozorca 
willi, należącej do jednego z łódzkich 
przemysłowców. Willa ta przez klika 
miesięcy stała niezamieszkana I dozor- 
ca zalnstalował w niej przyrządy | ma- 
szyny do fałszowania pienięczy, 

KOWNO. PAT. — W czasie rewi- 
zjł u ks. Raukiały znaleziono odezwy 
Ch. D., dotyczące wyborów prezyden- 
ta. W związku z tem policja kryminal- 
na przeprowadziła rewizję w mieszka- 
niach członków centralnego komitetu 
partji dr Bistrasa, Endziułajtisa i sekre 
tarza komitetu Repszysa. Ustalono, že 
odezwy były pisane przez Repszysa z 
polecenia dr Bistrasa. Inni członkowie 
centralnego komitetu nic o tych ode- 
zwach nie wiedzieli, pomimo że na o- 
dezwach figurowały ich podpisy. 

PODNIESIENIE STOPY 
DYSKONTOWEJ 

KOWNO. PAT. — Banki prywatne pod- 
niosły stopę dyskontową z 5 do 9 : pół proc. 

od wkładów i rachunków bieżących, 

PROTESTOWANE WEKSLE 

KOWNO. PAT. — Liczba zaprotestowa- 
nych weksli w ostatnim miesiącu niepomier- 
nie wzrosła. Objaw powyższy tłumaczy się 

tem, że banki prywatne, którym bank emi- 
syjny ob 'ał kredyty, nie dyskontują nowych 
weksli. 

  

  

DUEDNOCZENE (AN W/ CBRÓNIE PRZED JAPONIĄ 
SZANGHAJ, (PAT). Na ulicach 

miasta zebrało się w środę rano 
około 20 tysięcy osób, które, 
wraz z orkiestrami I niesionemi 

przez poszczególne grupy Sztan- 
darami, oczekiwały na przyby- 

200-tysięczna 
MOSKWA. PAT. — Z Mukdenu dono- 

szą, że gubernator  Mandżurji 

cie dęlegatów z Kantonu. Dele- 
gaci w liczbie 150 przybywają do 

Nankinu, ażeby omówić z przed- 
stawicielami rządu nanklińskiego 
sprawę zjednoczenia Chin. 

armja chińska 
nizowania 200-tysięcznej armjł, która znaj- 

„Czego chce Japonja?" 
MEMORANDUM DELEGA(CJI JAPOŃSKIEJ 

GENEWA, PAT. — Delegacja japońska 
przy Lidze Narodów podała prasie memo- 
randum na temat konfliktu chińsko-japońskie 
go. 

Na wstępie memorandum zaznacza, że 
wszystkie nieporozumienia wynikają z wro- 
giego stosunku rządu chińskiego do władz 
japońskich w sprawie kolei południowo- 
mandżurskiej, będącej terenem koncesji Ja- 

Lin-In-Zin dować się będzie w miejcowości Pan-Czan ponji, Japończycy zainwestowali w Man- 
wystąpił przeciwko dotychczasowemu wiel w pobliżu Mukdenu i pekińskiej finji kole- dżurji przeszło 5 miljardów franków szwaj- 

korządcy tej prowincji i przystąpił do orga- jowej. 

Nieustanne narady w Genewie 
GENEWA, (Pat). W ciągu popo- 

łudnia aż do późnego wieczora trwa- 
ły bez przerwy narady u przewodni- 
czącego Rady Ligi ministra Brianda. 
Jak słychać, rezolucja opracowana 
przez komitet zawierać ma ponowne 
zalecenie dla Japonji wycofania wojsk, 

a dla Chin—przywrócenia ładu i bez- 
pieczeństwa w Mandżurji. Pozatem 
rezolucja poleca przewodniczącemu 
Rady baczenie nad rozwojem wypad- 
ków i zwołaniem sesji w razie gdy 
uzna to za potrzebne. 

Japonja nie ustąpi z Ligi Narodów 
MOSKWA. PAT. — Do prasy sowieckiej 

donoszą z Tokjo, że japońskie ministerstwo 
spraw zagranicznych nie zamierza prosić 
Radę Ligi Narodów 0 odroczenie posiedze- 
nia, ani nie będzie zgłaszać swego wystą- 
pienia z Ligi. Rząd japoński zamierza „Aato- 
miast zbadać prawne podstawy decyzji Ra- 
dy Ligi w sprawie zaproszenia przedstawi 

ciela Stanów Zjednoczonych do obrad nad 
wypadkami w Mandżucji i o ile zajdzie tego 
potrzeba zwróci się z tą kwestją do Trybu- 
nału Międzynarodowego w Hadze. 

Decyzję Ligi Narodów rząd japoński u- 
waża nie jako ingerencję arbitrażową, ale 
zwykłe pośrednictwo i w chwili obecnej nie 
będzie precyzował swego stanowiska w sto 
sunku do tej uchwały. 

carskich. Dalej memorandum przypomina, 
że ze strony chińskiej koncesje japońskie w 
Manżurji były systematycznie i oddawna 
gwałcone. Memorandum przytacza szereg 
faktów na poparcie powyższego twierdzenia. 
Ten stan rzeczy z biegiem czasu wywołał 
napęcie, które doprowadziło z kolei do oku- 
pacji Mandżurji w dniu 18 września r. b. 

Memorandum podkreśla, że rząd chiński 
nigdy nie chciał podjąć zarządzeń, koniecz- 
nych dła właściwego wykonywania koncesyj 
japońskich. „Dalej memorandum podkreśla, 
że władze stosują szykany wobec Koreańczy 
ków. 

W. zakończeniu memorjał japoński zawie- 
ra ustęp pod tyt.: „Czego chce Japonja?“ 
W tem miejscu memorandum domaga się 
przywrócenia atmosfery spokoju i względne- 
go bezpieczeństwa, tak by życie produktyw- 
ne Japończyków 'mogło rozwijać się w wa- 
runkach normałnych. W tym celu Japonia 
domaga się, by Chiny dały przyrzeczenie, że 

zaprzestaną aktów nielegalnych i wrogich, 
stosowanych przez władze wojskowe i cy- 

wtlne wobec obywateli japońskich w Man- 
dżurji. 
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ale członkom konterencji pińskiej nale- 
ży się wdzięczność chociażby i za ta- 
kie zaakcentowanie katolickości ob- 
rządku wschodniego. 

Mocniejsze zaakcentowanie znajdu- 
jemy w głównej, naprawdę wažkiej 
uchwale, dotyczącej potrzeby ożywie- 

nia kultu Eucharystji w kościołach 0b- 

rządku wschodniego. Jednym ze šrod- 
ków. prowadzących do tego celu ma 

być: 
Wskrzeszenie — za pozwoleniem Stolicy 

św. — osobnej uroczystości Najśw. Eucha- 

rystji, jaka istniała na tem terytorjum i do- 
tąd przez sam lud prawosławny jest świę- 
towana przez powstrzymanie się od pracy. 

Uwaga ta jest niezmiernie cenna, 

gdyż wskazuje na to, że członkowie 

konferencji zdają sobie sprawę ze Śla- 

dów unji kościelnej, które przechowa- 

ły się „na tem terytorjum"*. nawet 

wśród ludności prawosławnej. 

Pamiętać jednak wciąż należy, 

te ślady pozostawiła unja zlatynizowa- 

na i spolszczona w sposób zdecydo- 

wany. 
Na zakończenie słówko o końcowej 

uchwale, która brzmi tak: 
Druga konierencja unijna pińska wobec 

stwierdzonych faktów tendencyjnego oświe-. 
tlenia pracy unijnej przez pewne organy pra- 
sy polskiej stwierdza, że takie postępowa- 
nie nie jest godne prasy poważnej i uważa- 
jącej się za katolicką. 

Nie wiem, czy do zakresu pracy 

misyjnej kapłanów wschodnich należy 

opieka nad prasą polską, ale przypu- 

szcza, że konferencja powinnaby była 

wprost pociągnąć prasę do odpowie- 

dzialności sądowej za rozpowszech- 
nianie niezgodnych z prawdą faktów 
(jeżeli to rzeczywiście się. zdarza!). 

Uchwała, piętnująca „tendencyjność 

oświetlenia", bez podania konkretnych 

faktów, nie jest celowa. Wiemy 

iż przecież dobrze, że tendencyjne, bała- 

mutne, wykazujące nieznajomość rze- 

czy artykuły na temat obrządku wschod 

niego ukazywały się w pewnych dzien- 
nikach endeckich, wydawanych w War 

szawie. 

Ale męska, obywatelska po- 

stawa prof. St. Strońskiego na po- 
siedzeniu Zagranicznej Komisji Sejmo- 
wej dowodzi. że w ocenie działalności 

pewnych metod, stosowanych w OD- 

rządku wschodnim, zgodne jest całe 

społeczeństwo polskie, bez względu na 

przekonania polityczne. 

Tendencyjne więc wystąpienia po- 

szczególnych publicystów nie są tak 

groźne, gdyż nie przeszkodzą  społe- 

czeństwu orjentować się należycie w 

celach i metodach współczesnej akcji 

unijnej. W. Ch. 

s Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
enie numeru dowodowego 20 gr. 

  

W sprawie konfiskat 
MAJĄTKÓW POWSTAŃCÓW 
Sprawa wycofanego z Sejmu pro- 

jektu ustawy o wywłaszczeniu potom- 
ków bohaterów wojny 1831 r. i po- 
wstania 1863 przemycana pod osłoną 
figowego listka naprawy krzywd — 
nie schodzi ze szpalt prasy. Oprócz od- 
prawy którą otrzymał p. W. Rzymow- 
ski z powodu wystąpienia w obronie 
tego niefortunnego pomysłu, o czem pi 
saliśmy wczoraj, niemniej interesujące 
są uwagi „Dnia Polskiego“, dotyczą- 
ce faktycznego stanu sprawy. 

Sukcesorowie powstańców — pisze „D. 
Polski“ — którym skonfiskowano majątki 
za udział w powstaniach 1831—1863 r., wy- 
toczyli około 30 powództw, pomimo tego, 
że koniiskat było znacznie więcej. 

Tłumaczy sę to tem, że większość po- 
wstańców, którym skonfiskowano majątki, 
nie zostawiła sukcesorów. 

Należy zaznaczyć, że w b. Kongresówce 
chodzi jedynie o 5 koniiskat, gdyż przeważ- 
nie majątki koniiskowano na Kresach. 

Ze wszystkich spraw, wytoczonych prze- 
ciwko Skarbowi Państwa o rewindykację 
skoniiskowanego mienia jedno zaledwie po- 
wództwo dotyczy nieruchomości miejskiej, 
a reszta dotyczy przestrzeni leśnych, ponie- 
waż skonfiskowane ziemie rolne już dawno 
zostały sprzedane i rozparcełowane. 

Przestrzenie leśne, o które wytoczono 
powództwa przeciwko Skarbowi Państwa, 
Ściśle nie mogą być określone, gdyż znacz- 
ma część powodów nie była i nie jest w sta- 
nie określić ani przedmiotu sporu, ani jego 
przestrzeni, wskutek czego wiele powództw 
zgodnie z żądaniem Prokuratorji Generalnej 
już sądy oddaliły. 

Możliwie najściślejsze wyliczenia wskazu 
ja, że przestrzenie, które mogą odejść od 
Skarbu Państwa na mocy wyroków sądo- 
wych 'wahają się między 80,000 ha a 140 
tys. ha, 

Stanowi to mniej więcej jadną trzydziestą Y 
część przestrzeni leśnych, będący w posiada 
niu Skarbu Państw., gdyż według danych Mi- 
nisterstwa zawartych w księdze pod | 
tyt. Majątek Państwa Polskiego, Warszawa 
r. 1931, przestrzenie leśne, znajdującego się 
w posiadaniu Skarbu Państwa, wynoszą 
2.859,929 ha. 

Według prełiminarza budżetowego na rok 
oti dn. 1 kwietnia 1931 r. do 31 marca 1932 
r., preliminuje się wpływów z lasów państwo 
wych 136,385,000 zł, i rozchodów 86,385,000 

złotych, 
innemi słowy, według preliminarza net- | 

to dochodów z lasów państwowych stanowi 
50,000,000 zł., co wynosi 0,36 proc. dochodu | 
brutto, stanowiące 136,385,000 zł. ! 

Wreszcie w świetle cyfr ciekawy jest sto 
sunek powodów pod względem ich zamoż- 

m 2 ы 

Okazuje się, że z roszczeń, dotyczących 
spadków po powstańcach, w dwóch  jedy- 
nie wypadkach powodowie są o tyle zamo- 
żni, że opłacili wpisy sądowe, 

W 28 zaś wypadkach są to ludze, któ- 
rzy ec powództwa na mocy prawa | 

С 

Ci sukcesorowie powstańców wskutek | 
konfiskat majątków ich spadkodawcom byti 
i są ubodzy, zj 

Dopiero sądy swemi wyrokami zwraca- 
ją im to, co im się należy. 

Pozbawienie ich obrony sądowej w swej | 
konsekwencji miałoby to, że ci ubodzy suk- | 
cesorowie powstańców, którym majątki skon 
fiskowano, musieliby powiedzieć — dła nas 
już niema sądów w Warszawie, gdyż sądy | 
te są jedynie dla tych, których ojcom i dzia- 
dom majątków nie koniiskowano. 

POSIEDZENIE KOMISJI 
K“ MUNIKACYJYEJ | 

WARSZAWA. PAT. — Odbyło się w | 
dn, 21 bm. posiedzenie sejmowej komisji ko- | 

munikacyjneį pod przewodnictwem posła Do 

Janowskiego (BB). Pos. Krasicki (BB) refe- 

rował wniosek klubu parlamentarnego chłop | 
skiego w sprawie 5 proc. zniżki kolejowej | 
dła obywateli gmin wiejskich, udających się 

1 powracających ze szpitala i posiadających 
zaświadczenie ubóstwa. 

Przedstawiciel rządu złożył  oświadcze- 

nie, że odpowiednie zarządzenie o przyzna- 

niu ulg kożejowych w tym względzie dla lud 
ności gmin wiejskich, z uwzględnieniem 
wniosku pos, Krasickiego co do rozszerze 

nia go także na obywateli miejskich, zosta | 

nie wydane. Wobec powyższego koinisja od 
rzuciła wniosek klubu parlamentarnego chłop 

skiego. 

Pos. Dobrzański (BBWR) zreferował pro 
jekt ustawy w sprawie zmiany rozporządze- 
riia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej o od-_ 
pawiedzialności skarbu za przesyłki poczto- | 
we i telegraficzne i rozmowy telefoniczne Ww 

obrębie miasta. Projękt ustawy w drugiem i 
trzeciem czytaniu przyjęto. й 

Pozatem w dniu 21 bm. obradowała sej- | 
mowa komisja skarbowa nad projektem u-- 

stawy w sprawie zwolnienia od cła przywo- 

zowego i opłat manipulacyjnych sprzętów 

dla armji oraz nad projektem nowelizacji u- 

stawy o uregulowaniu obrotu. cukrem na ob- 

szarze Rzeczypospolitej. 34 

Obradowała również sejmowa * komisja 
prawnicza. Porządek dzienny obejmuje no- | 
welizącje ustawy o ochronie lokatorów, no-- 

welizację przepisów postępowania karnego. 

oraz projekt ustawy o wydawaniu hipotėcz- 

nych zezwoleń na parcelację gruntów. 

  

    

   
    

    

  

    
    

   

        

    

  

   

      

     
    

   

   
     

    

   

        

 



  

  

KONSEKWENCJE KREDYTOWANIA Zesłanie księdza Polaka z Rygi Techn 
Rosji Sowieckiej 

Nasi przemysłowcy pragnęli, aby 
Państwo -polskie zągwarantowało wek- 
sle sowieckie, za które oni otrzymaliby 
zamówienia. Po powrocie z Rosji so- 
wieckiej usilnie reklamowali Sowiety, 
ich odradzanie się gospodarcze, powo- 
dzenie ich „piatiletki“, aby zachęcić 
rząd polski do współdziałania im w 
uzyskaniu zamówień w Rosji sowiec- 
kiej i dyskontowania sowieckich wek- 
sli w bankach państwowych. 

W.1930 r. z powodu kryzysu šwia- 
towego obroty handlu zewnętrznego 
wszystkich państw Europy i Ameryki 
uległy zmniejszeniu. Przeciętne obroty 
państw europejskich o 12 proc., obro- 
ty zaś handlu zewnętrznego Polski — 
przeszło 20 proc. W tym samym roku 
obroty handlu zewnętrznego Rosji so- 
wieckiej wzrosły o przeszło 25 proc. 
Rosja sowiecka wykorzystała kryzys 
światowy, znaczną ilość bezrobotnych 
w państwach europejskich, oraz cięża- 
ry finansowe. jakie pociągają rzesze 
bezrobotnych. Wszędzie, a szczególnie 
w Niemczech, dawano zamówienia na 
kredyt i wielkie przedsiębiorstwa kal- 
kulowały, że lepiej sprzedać na kredyt, 
niż mieć bezrobotnych. Państwa udzie- 
lały gwaraneji wekslom sowieckim za 
pośrednictwem swych banków. sądząc, 
że to może spowodować straty znacz- 
nie mniejsze, niż ograniczenie produk- 
cji i wspieranie bezrobotnych. Nastą- 
piła pewna inflacja weksli sowieckich. 
Kredyty, udzielone Sowietom zaostrzyły 
kryzys w Niemczech, oraz w państwach 
pomniejszych, szczególnie na Łotwie. 

Niedawno, pod przewodnictwem 
prezesa Reichstagu Lutera odbyła się 
narada członków parlamentu z udzia- 
łem zaproszonych przedstawicieli wiel- 
kich koncernów przemysłowych, jak 
„A. E. G.“. „Borsing“, ,„Humbolt“, 
„Siemens i Schukert“, ,„Borgmand“. 
„Krupp“ i t.d. W referacie swym Luter 
wskazywał na niemożliwość, a w każ- 
dym razie na znaczną trudność, jaką 
spotyka dyskontowanie weksli sowiec- 

narggowy cyrkularzem 

wszystkie banki eliropejskie, że z po- 
wodu znacznej ilości weksli sowiec- 

dzy innemi nasz Górny Śląsk. W 1929 
roku, kiedy zapotrzebowanie na wyro- 
by hutnicze, zmniejszyło się w Polsce 
wskutek zmniejszonych  inwestycyj 
osłabienia tempa budownictwa, huty 
śląskie przyjęły obstalunki Rosji So- 
wieckiej, dzięki którym nastąpiło na- 
wet zwiększenie produkcji. Produkcja 
w pierwszej połowie 1930 r. dla stali 
surowej była o 3,17 proc. wyższa od 
produkcji 1928 r. — roku wysokiej 
konjunktury. Gdy w 1928 r. eksport 
wynosił 18,3 proc. produkcji, w 1929 
r. — 25,9 proc., w 1930 r. — 54 proc., 
w pierwszych miesiącach 1931 r.—66 
proc. Ceny eksportowe były znacznie 
niższe ad cen wewnętrznych, a co riaj- 
gorzej — eksport odbywał się na wek- 
sle funtowe, wydane przez Sowiety. 
Obecniej weksle te nie można zdyskon- 
tować w bankach zagranicznych, a wy 
noszą one sto kilkadziesiąt miljonów 
złotych. Przemysł górnośląski kołacze 
do banków państwowych o redyskonto 
tych zobowiązań. Nieuzyskanie redy- 
skonta wywołać może bezrobocie i za- 
łamanie się przemysłu hutniczego Gór- 
nego Śląsku. Danie zaś kredytów za- 
ciąży na kapitale obrotowym całego 
naszego przemysłu. м 

Błędem było popieranie eksportu 
do Rosji Sowieckiej. Należało podjąć 
się inwestycyj w kraju: budowy kolei, 
melioracyj i t. d. Dałoby to zatrudnie- 
nie robotnikom i wzmocniłoby nas w 
międzynarodowej walce o byt. Umiar- 
kowana emisja dla celów  produkcyj- 
nych nie jest szkodliwą, w każdym ra- 
zie mniej szkodliwą, niż kredytowanie 

Rosji Sowieckiej. 
Władysław Studnicki. 

  

Dr. H. Korowicz: 
ZS ; Ksiąžnica — Atlas 1931 

kich i ich redyskonto. Bank Miedzy- y 

Polityka  handlowa, 
r. Pod tym tytułem 

wyszło nakładem Książnicy -— Atlas dzieło 
zawiadomił dr. Henryka Korowicza, prof. Wyższej Szko- 

ły Hańdłu Zagranicznego We Lwowie, W sze 
Ściu rozdziałach zobrazował dr, Korowicz 
politykę handiową wewnętrzną a w pięciu 

kich na rynkach Europy i ciągłych no- dalszych zewnętrzną politykę handlową. W 
wych propozycyj dyskonta, Rada Ban- 
ku Międzynarodowego postanowiła 
zaprzestać lombardowania weksli so- 
wieckich. 

Wiele niemieckich firm nie mają 
dzisiaj możności lombardowač, lub dy- 
skontować u swych bankierów weksli 
sowieckich, gdyż banki niemieckie nie 
mogą zdyskontować tych weksli zagra- 
nicą. Na całym świecie wzmogła się 
nieufność do sowieckich zobowiązań. 
Anglja i Ameryka nie chcą przyjmować 
weksli sowieckich. 45 miljonów funtów 
weksli sowieckich było uprzednio 
akceptowane w Londynie, jako redy- 
skonto pierwszorzędnych niemieckich 
banków i firm. Obecnie jednak angiel- i 
skie banki, jak i banki amerykańskie 
odmawiają się od przyjmowania nie- 
tylko bezpośrednio od Sowietów, ale i 
pośrednio od niemieckich banków wek- 
Sli sowieckich. Stany Zjednoczone ро- 

_ siadają obecnie zobowiązań  wekslo- 
wych sowieckich na 500 miljonów do- 
larów. W ciągu najbliższych trzech 
miesięcy następuje termin płatności 
weksli sowieckich, wydanych w dru- 
giej połowie 1930 r., w Niemczech na 
sumę 25 miljonów marek, pozatem 
miesięczna prolongata weksli sowiec- 

| kich wynosiła 158 miljonów marek. 
Wobec niemożliwości redyskonta, 

pewna część zapasu złota rosyjskiego 
Banku Państwowego (Gosbank) ma 
być przywieziona do Berlina w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy. Zmniejszone 
pokrycie musi wpłynąć też ujemnie na 

_ kurs rosyjskiej waluty. 
Kredytowe trudności Rosji Sowiec- 

_ kiej załamują jej .piatiletkę* i muszą 
wywołać inflację. 

: Na wekslach sowieckich i kryzysie, 
przez nie wywołanym, ucierpiał mię- 

szczególności zajmuje się przedstawieniem 
istoty, znaczenia, rodzajów i rozweju handlu 
oraz przedsiębiorstw handłowych a dalej tar 
gów i giełd. 

O części traktującej O polityce  bandlu 
zewnętrznego zaznajamia autor czytelnika z 
rozwojem główriych systemów zewnętrznych 
polityki handlowej, tworząc w ten sposób 
podstawy dla zrozumienia kapitalnego za— 
gadnienia jakiem jest kwestja protekcji cel- 
nej, czy wolnego handlu, którą stara się roz 
wiązać w sposób jasny i przekonywujący. 
Z kolei porusza książka bilans handlowy i 
płatniczy wtajemniczając czytelnika w nie- 
zwykle skomplikowany i nader ciekawy me- 
chanizm przenoszenia wartości w obrocie 
międzynarodowym, a wkońcu omawia środ- 
ki polityki handlowej. 

Dr. Mieczysław Kreutz: Rozwój psychicz 
ny młodzieży. Bibljoteka „Współpracy domu 
szkoły w dziele wychowania młodzieży Nr. 

6. Książnica — Atlas 1931 r. Wychodząc 
z powszechnie dziś użnanego założenia, że 
wyniki pracy wychowawczej zależą w znacz 
nej mierze od zrozumienia przez wychowaw- 
cę psychiki dziecka i od. dostosowania się do 
głównych praw jego. rozwoju psychicznego, 
autor przedstawia w pracy swoiej główne 
linje tego rozwoju w okresie dzięciństwa i 
młodości t. j. od stanu niemowlęctwa do lat 
dwudziestu kilku. 

Po ogólnych uwagach, dotyczących roz- 
woju psychicznego, w których autór wyka- 
zuje odrębność struktury psychicznej dzieci i 
młodzieży, następuje szczegółowy opis okre- 
su dzieciństwa i okresu młodości, 

Ponieważ książka ma służyć celom prak- 
tycznym t. j. ułatwić pracę wychowawczą 
rodzicom i nauczycielom, następuje po każ- 
dym opisie teoretycznym szereg cennych 
wskazań, których zastosowanie jest jednym 
z postulatów nowoczesnej pedagogiki. 

Wysoka wartość pracy prof, Kreutza po- 
lega — między innemi na tem, że umie on 
pogodzić naukową przedmiotowość teoretyka 
mi, czy będzie nim nauczycie, czy redzice. 
z praktycznemi wymaganiami wychowawcze 
mi, 

KTO SZYBKG DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 

Konto P.K.O, pr, 82106 
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RYGA, (tel. własny). Na mocy 
rozporządzenia kurji biskupiej 
został wysłany na czas nieogra- 

с О о 

niczony do Powsinia w pobližu 
granicy sowieckiej jedyny kapłan 
Polak w Rydze ks. Stryczko. 

  

Strasziiwa burza nad Łotwą 
RYGĄ. PAT. — Nad terytorjam Łotwy, 

w szczególności nad południową częścią Kur 

landji, szaleje burza. Wyrządzone szkody 
na linjach telefonicznych i , telegraficznych 

są bardzo znaczne. W Libawie na szeregu 

domów zostały zerwane dachy. Kilka kutrów 

rybackich, które wyszły w morze na po- 
łów ryb, dotychczas nie wróciło, Zachodzi 

opaważna obawa, że uległy one katastrofie, 

a załoga zginęła. 

Przypuszczalny wynik wyborów w Angiji 
LONDYN. PAT. — W miarę postę 

pu kampanji wyborczej i zbliżania się 
dnia wyborów szanse poszczególnych 
stronnictw zaczyńają się wyraźnie zary 
sowywać. W kołach politycznych ist- 
nieje przekonanie, że rząd uzyska po- 
ważną większość. Zainteresowanie kół 
politycznych i gospodarczych kancen- 
truje się dlatego dokoła pytania, czy 
konserwatyści uzyskają absolutną*więk 
szość i co w takim razie nastąpi. 

Eksperci wyborczy, dokonywujący 
obliczeń dla maklerów giełdowych, 
przyjmujących zakłady co do wyników 

wyborów, ustalili dzisiaj następujące 
prawdopodobne rezultaty: konserwa- 
tyści 336 mandatów, grupa Simona 29, 
liberali grupy Samuela 28, labourzyści 
grupy Mac Donalda 10, niezależni pro- 
rządowi 1, razem 404 zwolenników je- 
dności rządowej; Labour Party 202, 
niezależni Irlandczycy 2, niezależni 
prohibicjoniści zbliżeni do Labour Par 
ty 1, grupa Masley'a 1, grupa Lloyd 
George'a w ścisłem tego słowa zna- 
czeniu, zaliczona do opozycji, 6 man- 
datów, razem 211. Większość rządo 
wa wynosiłaby zatem 193 posłów. 

Miljonowe długi sowieckie w Niemczech 
BERLIN. PAT. — W związku z rozpo- płacić ma jeszcze za rok 1931 — 40 miljo- 

wszeclinianemi od kilku dni pogłoskami 0 nów mk. Przypadające na rok 1932 zobo- 
wstrzymaniu wypłat przez rząd sowiecki wiązania sowieckie wynosić będą w pierw» 
prasa niemiecka ogłasza zestawienie, wyka- szym kwartale 55 "niljonów mk., w drugim 

zujące wysokość obecnego zadłużenia Z.S. — 78 miljonów, w trzecim — 82 miljony i 

R.R. w Niemczech. Z tytułu należności za w czwartym — 165 miljonów mk. 
zamówienia w Niemczech rząd sowiecki za- 

Ochrona republiki w Hiszpanii 
MADRYT. PAT. — Kortezy przy- propagowanie nastroju monarchistycz- 

jęły wczoraj jednomyślnie z wyjąt- nego, za używanie emblematów monar 
kiem 5 głosów projekt ustawy o ochro chistycznych, za wywoływanie strajku, 
nie republiki. Projekt tem przewiduje bez zawiadomienia o nim na 8 dni na- 
między innemi ściganie aktów wro- przód. Nariszającym powyższe posta- 
gich republice, kary za podżeganie nowienia grozi między innemi kara wy 
wojska do nieposłuszeństwa, za propa gnania i zawieszenia w czynnościach 
gowanie fałszywych wiadomości, za na okres, nie przewyższający okresu u- 

stawy. : R 

Przed zerwaniem Watykanu z Hiszpanią 
CITTA DEL VATICANO. PAT. — W mą zmianie i o ile muncjusz apostolski mgr. 

tutejszych kołach z niepokojem śledzą roz- Odeschini nie przywiezie do Rzymu zapew- 
wój polityki antyreligijnej w Hiszpanji. Prze nień, uważanych za dostateczne, nie ulega 
widuje się możliwość powtórzenia preceden- wątpliwości, że nastąpi zerwanie stosunków 
su meksykańskiego, kiedy kościół odwołał dyplomatycznych pomiędzy Citta del Vati- 

się do opinji świata w sprawie prześladowa- cano i Madrytem. W kołach duchowieństwa 

nia katolików w Meksyku. Możliwa jest na- zakonnego hiszpańsktego w Rzymie panuje 

wet encyklika papieska na temat prześlado- przygnębienie i obawa o dalsze następstwa 

wań, O ile stosunki dotychczasowe nie uleg< „polityki obecnego rządu republikańskiego. 

Bezrobocie we Włoszech 
RZYM. PAT. — Ilość bezrobotnych, wy- 

nosząca w dniu 31 sierpnia 693,256 osób, 
wzrosła w końcu września do 747.764 osoby, 
z których tyiko 234 tysiące otrzymywało za- 
pomogi, przewidziane prawem, Na czele pro- 
wincyj dotkniętych plagą bezrobocia pozo- 
staje, jak przedtem, Lombardja. Przyróst w 

ciągu miesiąca wyniósł 46.265 mężczyzn i 
8.243 kobiet. Przewiduje się, że w ciągu paź 
dziernika przyrost miesięczny będzie znacz- 
nie większy, wobec zbliżających się chłodów, 
a tem samem zaprzestania działalności w 
przemyśle budowlanym i w przemysłach se- 
zonowych, 

KIM JEST MATUSZKA 
SPRAWCA ZAMACHU 

BUDAPESZT. PAT, — Wedłe ošwad- 
czenia policji w sprawie Matuszki, był on w 
czasie przewrotu komunistycznego na Wę- 
grzech detektywem i pozostawał w łączno- 
ści z osławionym terorystą Schoenem, póź- 
niej powieszonym. Matuszka pozostawał rów 
hież w ścisłym kontakcie z komisarzem dla 
spraw wojskowych Wagą, pracując jedno- 
cześnie jako wywiadowca wojskowy. Wiele 

POD BIA TORBAGY 
osób, które zgłaszały sę do policji, zeznały, 

że były one w owym czasie dotkliwie bite 

iczne 
przygotowania 

DO PROCESU BRZESKIEGO 

Jakkolwiek od terminu rozprawy w 
t. zw. sprawie brzeskiej dzieli nas je- 
szcze dni 6, niemniej już od dni kilku 
czynione są przygotowania natury for- 
malno - technicznej do procesu, prze 
dewszystkiem zaś zauważyć się dają 
liczne zgłoszenia, celem otrzymania bi 
letów wstępu na salę sądową. 

Rozprawa odbędzie się w przepięk- 
nej sali kolumnowej w historycznym 
pałacu Paca przy ul. Miodowej, — sali 
niewielkiej rozmiarami i dlatego ilość 
kart wstępu, z konieczności będzie o- 
graniczona, zwłaszcza, że zachodzi po 
trzeba zarezerwowania więcej niż za- 
zwyczaj miejsc aż dla 1l-tu oskarżo 
nych, około 20 obrońców i licznych 
przedstawicieli prasy miejscowej, pro- 
wincjonalnej i zagranicznej. 

Co do przedstawicieli palestry, to 
specjalne karty dla nich nie będą wy- 
dawane, strój ich (togi) bowiem zastą- 
pi konieczność legitymowania się kar- 
tami i w miarę znajdowania się na sali 
miejsc wolnych, — będą mogli pp. ad 
wokaci zajmować miejsca, w szcze- 
gólności ławki dla świadków, ustawio- 
ne przed barjerą (przed miejscami dla 
publiczności). 

I tych miejsc będzie b. mało ze 
względu na rozmiary sali. 

Celem ułatwienia pracy obrony, 
sprowadzone zostały nowe i w więk- 
szej ilości pulpity, dające możność (o- 
koło 20-tu obróńcom) wygodnego roz 
mieszczenia aktów i „dokumentów. 

Również i przejścia dla oskaržo- 
nych zostały znacznie rozszerzone. 

Karty wstępu wydawane będą w se 
kretarjacie prezydjalnym sądu okręgo- 
wego, poczynając od dnia 23-go bm. 

Rozprawie przewodniczyć będzie 
wiceprezes Klemens Hermanowski, 
przy udziale sędziów Jana Rykaczew- 
skiego i Stanisława Leszczyńskiego. 

Przy stole urzędu publicznego za- 
siądą wiceprokuratorzy Witold Gra- 
bowski i Robert Rauze, który sporzą- 
dził i podpisał akt oskarżenia w tej 
sprawie, zawierający 102 stronice dru- 
ku maszynowego. 

Lista adwokatów (dotąd jeszcze nie 
pełna) obejmuje nazwiska: Berenson, 
Benkel, Barcikowski, Honigwill, Ja- 
rosz, l. Nowodworski, Rudziński, Śmia 
rowski, Sterling, Szurlej, St. Urbano- 
wicz i kilkunastu innych, o których na 
razie jeszcze nie wiadomo. 

Do sprawy, ze strony oskarżenia, 
wezwanych będzie około 180 świad- 
ków. 

Ze strony obrońców oskarżonego 
Duboisa wniesione zostało podanie o 
wezwanie do sprawy 30-tu świadków. 

Poza tem liczba świadków  poda- 
nych i przez innych obrońców wynie- 
sie 100 osób. 

Tym sposobem świadków na ogół, 
wraz ze świadkami oskarżenia, będzie 
300-u, co spowoduje, że rozprawa pó- 
trwa około 5 tygodni. 

W _WIRZE STOLICY 
SZAŁ TANECZNY 

Plajtują sklepy jubiterskie, zakłady po- 
grzebowe, instytuty dentystyczne. Jedynym 
rentownym dziś interesem jest sklepik z ser- 
delkami z psiego mięsa — odpowiednio ta- 
niemi — i sala do tańca. Bo Warszawiacy, 
jak te golasy z nad Konga, byle coś wetknęl: 
do brzucha — tańczą i tańczą. 

Otwarto ostatnio cztery nowe pierwszo- 
rzędne dancingi, zarówno jak w starych frek- 
wencja znakomita, tłumy nieustanne. Zwła- 
szczą podwieczorki taneczne mają powodze- 
nie. Cóż dziwnego, że ciągle wpływają no- 
we podania o koncesje na dancing: w śród 
mieściu, O Woli i Pradze niema co mówić, 
tam nie trzeba koncesji — wyrżuca się ze 
stajni starego konia : nawóz: jest fajna salai 

Narazie króluje tango. Ale tancmistrze są 
niezadowoleni, poraby wymyślić coś napraw 
dę innego, coś co wymagałoby solidnych 
studjów. Od czasu shimmy i chariestona nie 
widać zmian, sezon w sezon to samo. 

Dobrze jeszcze niewiadomo, lecz krążą 
sensacyjne pogłoski o wspaniałym tańcu, któ 
ry idzie ku nam zwycięsko z Zachodu. Ma 
się nazywać: hau-hau, Dalaj-Babuia, hip- 

hop, czy coś podobnego. Fenomenalne! Na- 

przód prawa noga lekko stąpa, potem lewa 
płynnie sunie, potem — znowu od początku. 

3000 ZŁ. MIESIĘCZNIE 

Urząd skarbowy nałożył na pewnego 18- 
łetniego młodzieńca podatek od zarobku 
3000 zł. miesięcznie. Jest to młody muzyk 
jazzbandowy bez ukończonego konserwato- 

rjum ani innej wiyższej uczelni muzycznej. 
18-letn: jazzbandzista gra w świetnej or- 

kiestrze gdzie mu płacą 1500 zł., za nagry- 

wanie płyt gramofonowych, w zespole otrzy 

muje 1000 zł. a za różne bale i wieczory — 
500 zł. 

Nie jest to sukces chwilowy, utałentowa- 

ny młodzieniec zarabia tyle systematycznie 

od dwu lat. Mieć 16 lat : 3000 zł. miesięcznie 

— niewiarogodne! Ten chłopak jest chyba 

kretynem, 

PRĘDKO DO ŚLUBU 

Niewątpliwie zyskał uznanie w oczach 
licznych rzesz niewieścich Tadzio Himeliarb 

17-letni uczeń Vl-tej kiasy, zato mężczyżni 

zgodnie widzą w nim niebezpiecznego wa- 
rjata, 

* Chodzi o to, że sympatyczny ten chło- 

piec zameldował się u dyrektora komuniku- 
jąc, iż przestaje uczęszczać do szkoły. 

— Dlaczego? 

— Felek kopnął mnie i powiedział „idjo- 

to", nauczyciel łaciny gdy się omylłem w 

conjugatio periphrastica krzyknął: „ce to za 

tępota notoryczna”, nie przystoi żonatemu 

człowiekowi znosić takie traktowanie. 

— Jak to nieszczęšniku, ożeniłeś się? 
Okataio się, że istotnie Tadzio popełnił 

to szaleństwo — nadobitek z trzydziestopię- 

cioletnią (wediug jej zapewnień) kobietą, a 
więc z osobą, która zapewne mogłaby być 

jego babką. Młody żonkoś przestał chodzić 
do szkoły — ku zadowoleniu zresztą dyrek- 

tora, który uważa, że jego zakłąd jest prze- 

znaczony wyłącznie dla normalnych ludzi, K. 

Straszliwy wypadek i samobójstwo drożnika 
SOSNOWIEC, PAT. — W dni. 21 bm. 

rano pociąg osobowy, idący z Warszawy do 
Katowic, wskutek zamknięcia zapory na prze 
jeździe pod Ząbkowicami najechał na fur- 
mankę jednokonną, kierowaną przez 68-let- 
niego Jana Papiernego. Lokomotywa pocią 

ka uległa strzaskaniu. Konie ocalały, 
W kilkanaście minut potem drożnik Ja- 

centy Cieślak, który obowiązany był pilno- 
wać przejazdu, pod wpływem depresji psy- 
chicznej rzucił się pod pociąg i po- 
niósł śmierć. Zwtoki obu ofiar przewieziono 

przez siepaczy Matuszki. Matuszka przewie- gu zmiażdżyła Papiernemu głowę, wskutek do kostnicy. 

ziony będzie do miejsca katastrofy pod Bia 

orbagy, celem przeprowadzenia na miejscu 

wizji lokałnej, Policji udało się stwierdzić 

na podstawie wiadomości, pochodzących z 
miarodajnych źródeł, że Matuszka w roku 

'1919 zorganizował w Csantaver bandę rozbój 
niczą, która grabiła okolicę. 

Niezwykle zuchwały rabunek 
BERLIN. (Pat). Na jednej z najludniej- 

szych ulic dzielnicy Pankow dokonano we 
środę w południe niezwykle zuchwałego na- 
padu baudyckiego na listonosza, roznoszące- 
go pieniądze. W chwili gdy listonosz prze- 
chodził ulicą, w błyskawicznem tempie nad- 

jechał motocykl, z którego wyskoczyło dwóch 
osobników. Napastnicy steroryzowali nożami 
listonosza i wyrwawszy mu z ręki torbę z 
pieniędzmi zbiegli na motocyklu. Mimo za- 
rządzonego natychimiast przez policję pości- 
gu bandytów nie ujęto. 

czego poniósł on śmierć na miejscu. Furman 

  

  

     

  

i Od 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 

   
  

  

„Biała róża i bi ała chorągiew" 
(NA MARGINESIE DYSKUSJI O KULTURZE SZLACHECKIEJ) 

l. Gdyby postępy komunizmu by- 
ły znaczone jedynie postępami „kul- 
tury proletarjackiej*, mielibyśmy już 
bolszewizm w Polsce. Pod względem 
literackim i artystycznym propaganda 

_ bolszewizmu jest silniejsza niż to się 
ogólnie w Polsce przypuszcza. Inna 

‚` rzecz, że drogi tej propagandy, cechy 
_ tej „kultury* mają z proletarjatem tyl- 

ko to wspólnego, że głoszą koniecz- 
ność politycznej dyktatury swoich pu- 
pilów. O ile chodzi natomiast o świa- 

_ topogląd, odbiega on bardzo daleko 
_ od tego, co w życie wprowadza sekta 
komunistyczna w Rosji. Mamy u pre- 

- kursorów kultury . proletarjackiej 
_ („Wiadomości Literackie*) dominują- 

cą nutę humanitaryzmu i litości dla 
bezrobotnych. Obok tego mamy oce- 
nianie przejawów czysto artystycznych 
na podstawie wyłącznie społe cznej. 
Stąd ,„.odbronzownicza* akcja. Obok 
ataków na religię katolicką, mamy bał 
wochwalczą cześć dla najbłahszych 
wynalazków technicznych. Pacyfizm 
jest, o ironjo, sztandarowem hasłem 
kultury proletarjackiej u nas, a milita- 
ryzm celem najostrzejszych pocisków. 
Czyżby dlatego, że w honorze wojsko- 
wym jest dziś ostatnie refugium kul- 

tury szlacheckiej, a z nią jedynej siły, 
zdolnej walczyć z komunizmem? 

II. Nie jesteśmy w stanie ściśłe zde- 
finjować pojęć kultury szlacheckiej i 
kultury burżuazyjnej. Wszyscy jednak 
zgodzą się na to, że kultura burżuazyj- 
na łączy się przedewszystkiem z hy- 
pertrofją racjonalizmu. i że pochodne- 
mi jej są wszystkie zasady kapitaliz- 
mu i liberalizmu. Natomiast z pojęciem 
kultury szlacheckiej łączy się w pierw- 
szym rzędzie tradycja, czynnik irracjo- 
nalny, pozatem czynnik wiary, misty- 
cyzmu. Póki ataki radykalizmu szły 
drogami demokracji, nie zbaczając z 
zasadniczej podstawy racjonalizmu, pó 
ty kultura burżuazyjna mogła im się 
przeciwstawiać, częściowo asymilo- 
wać. Kiedy szturm przychodzi od stro- 
ny kultury proletarjackiej, włysuwają- 
cej pewien mit, pewną psychozę, pra- 
wie religję opartą więcej na entuzjaz- 
mie i wierze niż na rozumowaniu, kul- 
tura burżuazyjna staje się bezbronną i 
gotowa pierwsza podać szyję pod gilo- 
tynę. 

III. Krasiński w „Nieboskiej* prze- 
czuł, jak nikt inny, awczy pęd przed- 
stawicieli burżuazji do obozu bolsze- 
wickiągo. Kiermasz et Blauman i Juli- 

nicz pierwsi przechodzą na stronę Pan- 
kracego. Tydzień temu we Lwowie 
rozmawiałem o nastrojach świata ka- 
pitalistycznego z jednym młodym dzien 
nikarzem, artystą słowa, romantykiem, 
ale pracującym w piśmie wybitnie bur- 
żuazyjnem. Mówił, że bolszewizm wci- 
ska się wszystkiemi porami, że musi 
przyjść, że na to niema rady. Na ten 
sam temat rozmawiałem z adwokatem, 
człowiekiem już siwym, bardzo boga- 
tym i bardzo wykształconym, najlep- 
szym typem kultury burżuazyjnej. Mó- 
wił to samo. Ale dopiero kiedy dyrek- 
ktor wielkiego przedsiębiorstwa, ślą- 
zak, w sile wieku, jeden z tych ślą- 
skich morowców, którzy łączą w sobie 
siłę i wytrwałość Czechów z inteligen- 
cją Polaków, wyraził się przede mną, 
iż fala bolszewizmu przejść musi przez 
Europę, zrozumiałem, że ci zwłaszcza, 
którzy są najbardziej związani z syste- 
mem kapitalistycznym, nie wierzą już 
w jego przyszłość, i że propaganda ko- 
munistyczna, a raczej może defetyzm 
kapitalistyczny sięga u nas bardzo głę- 
boko. 
nąć muszą przy Pankracym. Ale jeżeli 
się znajdzie hrabia Henryk, to nie na- 
leży wszystkiemi siłami starać się go 
przerabać na Julinicza lub Kiermasza. 

IV. Pan K. Grzybowski domaga się 
połączenia w jeden front dwóch czyn- 
ników, burżuazyinego i szlacheckiego 

Blauman i Julinicz stanią, sta- | 

do walki z kulturą proletarjacką. 
Chciałby wybrać co najlepsze tu i tam, 
by tylko się oprzeć wspólnemu prze- 
ciwnikowi. Ale zapomina o tem, że ce- 
chy, które są istotne dla obu światopo 
gladów, wzajem się niecierpią. Nie da 
się połączyć racjonalizmu z irracjona- 
lizmem. Zwyciężyć musi tradycja i en- 
tuziazm, albo chłodny rachunek inte- 
resu. Tylko, że jeżeli zwycięży ten dru 
gi kierunek, zwany przez St. Mackie- 
wicza czechosłowakizacją, wówczas 0- 
brona przed komunizmem będzie nader 
trudna. 

V. Czynnik entuzjazmu, a raczej 
możliwości wzbudzenia entuzjazmu, 
psychozy, mitu, zapału religijnego, 
wspólny jest kulturom: szlacheckiej i 
proletarjackiej. Dlatego może Żeromski 
zwalczając kulturę szlachecką, а jed- 
nak koniecznie szukający idei, znalazł 
się w obozie proletariackim. W Polsce 
cechy wymienione powyżej znajdują 
się w pewnej mierze w obozie legjano- 
wym (nie identyfikować z BB, lub 

grupą „pułkowników '). 
Nie chodzi tu o stosunek do mili- 

taryzmu. choć i tu możnaby przeciąc- 
nąć analogję. Przedewszystkiem idzie 
o zdolność do poświęceń dla irracjo- 
nalnej idei, dla symbolu, o wiarę bez 
względną w swoje stanowisko, o tra- 
dycję, nową, ale silną nad wszystko, 
o przekonanie swojej wyższości nad 

resztą społeczeństwa, 0 to wszystko, 
co cechowało dawną arystokrację w 
okresie jej powstawania, a czego anty- 

tezą jest kultura burżuazyjna. Faszyzm 

mógł zwalczyć i zwyciężyć w opinii 
komunizm, gdyż był prądem irracjo- 
nalnym, psychozą zbiorową. Kultura 
burżuazyjna,  przeracjonalizowana i 
przeliberalizowana, uniemožliwia stwo 
rzenie takiej psychozy. Kiedyś, w о- 
statniej instancji decydować będzie 
zdolność skierowania karabinów ma- 
szynowych przeciw rewolucji, w о- 
bronie starego świata. Mackiewicz na- 
zywa światopogląd burżuazyjny unie- 
możliwiający taką bezwzględność, in- 
fekcją kupiecką. W Anglii każdy bur- 
żuj gotów jest zginąć za króla i par- 
lament. Generał Stan. Haller wykazał 
w swojej książce o zamachu majowym 
jak trudno walczyć o majestat Prezy- 
denta polskiego. Brak u nas monarchii, 
brak arystokracji, mającei zawarowane 
prawa, ale zdolnej praw tych bronić i 
spełniać wyznaczone obowiązki, któ- 
rych reszta społeczeństwa pełnić nie 
jest zdolna. Dziesięć lat temu zdanie 
powyższe mogłoby być uważane za 

anachronizm. Teraz nikt się nie dziwi, 
kiedy ktoś chce zastąpić równość — 
hierarchią, wolność — dyscypliną. 

VI. Jednakże mamy kraje, gdzie 
kultura mieszczańska zdolna jest prze- 
ciwstawić się teorji komunizmu. Tak 

jest we Francji, w Belgji, w Czecho- 
słowacji, u nas w Poznańskiem. Dzie- 
je się to przedewszystkiem dlatego, że 
w krajach tych element burżuazyjny 
jest bardzo liczny, i liczebność jego do 
daje mu sił. tak, jak słabość prołeta- 
rjatu ich mu odejmuje. Zapas sił wy- 
nikających z prostej przewagi liczeb- 
nej i ogromnej siły finansowej, wy- 
starczy, dopóki. nieprzyjaciel jest słab- 
szy, lecz załamie się, gdy rzeczywiście 
zagrozi rewolucja. W Polsce burżuazja 
jest nieliczna, biedna i nękana przez 
państwo, którego nie potrafiła opano- 
wać. $ 

VII. Tu nasze pole widzenia zbliža 
się do horyzontów Chrząszczewskiego, 
roztoczonych w jego Studjum: „Od 
sejmowładztwa do dyktatury". Wy- 
mowne są losy tej książki. Mogłaby 
być Macchiavelem polskiej burżuazji, 
tyle w niej głębokiej, arcygtebokiej 
analizy, tyle erudycji, i tyle Śmiałości 
w formowaniu zdań nowych it zwalaniu 
starych, powszechnie przyjętych i zda- 
wało się niewzruszonych, tyle naresz- 
cie koncentrycznošci W tej książce, tej 
koncentryczności, o której Alfons-Dau- 
det mówił, że sama decyduje o po- 
czytności. Książka ta miała doskonałe 
recenzje a jednak czytaną nie jest. 
Niema u nas bowiem ludzi, którzyby 
umieli ją czytać. 

Chrząszczewski dochodzi w kon-



—
 

| 

Komornik z Kowna uciekł do Polski 
WILNO. Koło Łoździej w rejonie Ołkie- przed aresztowaniem za działalność antyrzą- 

mik zbiegł na nasze terytorjum komornik dową, podczas gdy władze litewskie utrzy- 
przy sądzie okręgowym kowieńskim Giedro- mują, że ucieczka spowodowana została u- 
wicz, Twierdzi on, że uciekł w obawie jawnieniem nadużyć i że Giedrowicz jest 

Skazanie zbrodniarzy w Lidzie 
Wczoraj sąd okręgowy skazał z art. 453 W tymże dniu Sąd skazał z art. 458 

K. K. na 10 lat ciężkiego więzienia Włodzi- K. K., z uwzględnieniem okoliczności lago 
mierza Gonczarczyka, mieszkańca wsi Wsie- dzących, na 6 lat ciężkiego więzienia Alek- 

luby, gm. piereszackiej pow. wołożyńskiego, sandra Buraczewskiego, mieszkańca osady 
za zabójstwo, dokonane w dniu 3 miaja 1931 Żardele pow. wołożyńskiego, za zabójstwo, 
roku podczas powrotu z wesela na osobie dokonane na osobie Władysława Wójcika. 

ст О .0 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

O NAJPILNIEJSZYCH POTRZEBACH 

Katastrofa autobusowa pod Lidą 
TAKSÓWKA WYWRÓCIŁA AUTOBUS — 12 RANNYCH 

Posiedzenie Zarządu 
Klubu Społecznego LNIEJSZYCH POT 
W ubiegły poniedziałek odbyło SIĘ / prowadzone od szeregu lat prace nad : : ; 3 i 

posiedzenie (Zarządu) Klubu Społecz uporządkowaniem chodników w śródmieściu LIDA. W dniu wczorajszym wyru- owu. Wszyscy pasażerowie doznali 
nego bod przewodnictwem dotychcza- Wilna postąpiły tak dalece naprzód, że trzy Szył z Lidy autobus z 12 pasażerami. ogólnego potłuczenia, trzech doznała 
sowej przewodniczącej posł. Janiny czwarte a L za wykona- Na 4-m kilometrze od Lidy, na szosie obrażeń poważniejszych, a  mianowi- 

Kirtiktisowej. W zebraniu wzięli udział S = k aaadiai Lida — Bielica, dopędziła go taksówka cie Maciukiewiczówna Emilja, z gm. 

pp. posłowie Podoski, Mackiewicz, dr. go 'usunęcia. Wymienimy je pokrótcel lidzkiej kasy chorych, prowadzona wsielubskiej doznała złamania obojczy 
kierowcę Bielejewskiego Anto- ka, Bukatko Leonard z Bielicy skalecze 

Brokowski, pułk. Wędziagolski, Borys Tedy względy reprezentacyjne nakazują przez 4 

Pimonow, Dobosz, senator Rydzewski, jak najszybsze zaopatrzenie w porządne niego. W taksówce jechaŁ lekarz dr. nia prawej ręki, zaś Kaczan Józef — 
> с : „5 chodniki ulic potožonych па terytorjum bez- 

pułk. Filipkowski, dr. Hirschberg, inž. srednio przylegającem do dworcu, Ulice Jawiopowa tył ы ы В ! 

ТГ&ЁК‘Ё SE х te są następujące: Kolejowa (odcinek. od uderzyła tylnem kołem w przednie ma rozbitą lewą ścianę, 

ebranie inauguruje działalność Ostrobramskiej do bulwarów), Gościnna, koło autobusu, który wywrócił się do drzwi i zniszczoną karoserję, 

Klubu w bieżącym roku. Dzięki swej д 

Jastrzebski. Podczas mijania taksów- ogėlnych powažnych obrażeń. Autobus 
połamane 

Szopena, Sadowa (odcinek od Gościnnej do 
Zawalnej) i Kwiatowa. Ponadto sam placyk 

jednolity 

  

swego szwagra. 

Krwawe zajście w kolonji Jeremjewicze 
LIDA. — W kolonji  jeremje- 

wicze, gminy tarnowskiej  miesz- 
kaniec tejże kolonii _ Stanisiaw 
Bohdan, lat 32, na tle porachunków о- 
sobistych wystrzałem z rewolweru za- 
bił swą kochankę Nadzieję Bakszuk, 

mieszkankę wsi Kliszewice, gminy dzię 
ciolskiej, postrzelił w ramię znajdują- 
cego się tamże mieszkańca Lidy Józe- 
fa Utkiewicza, a następnie dokonał sa- 
mobójstwa. 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

Urzędzie Wojewódzkim posiedzenia 
Wojewódzkiej Komisji Odbudowy, na 
których rozpatrywano 573 wnioski sta 
rosty co do umorzenia pożyczek, po- 

branych na odbudowę zabudowań zni 
szczonych przez działania wojenne na 
terenie powiatu postawskiego. Z ogół 
nej kwoty pobranych pożyczek na 
257.374 zł. Komisja postanowiła umo 
rzyć 213.748 zł., to jest 83 proc. Resz- 
tę pożyczek na 43.625 zł. winni dłuż- 
nicy spłacić w ciągu 10 lat. 

— Przed spiseni ludności. Biura meldun 
kowe sporządzają spisy stałych mieszkań- 

ROLOGICZNEGO U.$.B. W WILNIE ców Wilna, co ma na celu uproszczenie prac 

z dnia 21 padziernika 1931 r. 

Ciśnienie średnie 747. 
Temperatura średnia --2. 
Temperatura najwyższa +-7, 
Temperatura najniższa 1. 

Opad w mm. 2,5. 
Wiatr: Południowo - zachodni. 

Tendencja: spadek, potem stan stały. 

Uwagi: pochmurno, przełotny deszcz. 

NABOŻEŃSTWA 

— Wezwanie. Upraszam wszystkich człon 

ków Katolickiego Związku Polek i Stowarzy 
szeń z nim złączonych, o zebranie się i przy 

stąpienie do Komunji św. w święto Chrystu- 

sa — Króla (25 b.m.) jako święto akcji ka- 

|| tolickiej — w kościele św. Jakóba, gdzie się 
odbędzie w dniu tym uroczyste nabożeństwo 

z Intronizacją i poświęceniem  parafji Naj- 

słodszemu Sercu Jezusowemu. 
*._ Mieczysława Jeleńska 

Przewodnicząca Kat, Zw. Polek. 

URZĘDOWA 
— W sprawie egzaminów dla rabinów z 

ięzyka polskiego. Według obowiązującego 
regularinu, kandydaci na. rabinów lub pod- 
rabinów winni złożyć egzamin ze znajomo- 
ści języka polskiego przed komisją czynną 
przy tem województwie, na którego obsza- 
rze zamierzają kandydować. Tymczasem 
zdarzyły się wypadki, iż kandydaci, którzy 
zdali egzamin w jednem województwie, u- 
biegają się następnie o stanowisko rabina 
w innem województwie. Komisja egzamina- 
cyjna przy Urzędzie Wojewódzkim  Wileń- 
skim będzie na przyszłość — dla uniknięcia 

nieporozumień — żądać od egzaminowanych 
wskazania wyraźnie gminy wyznaniowej ży 

dowskiej, w której zamiarzają kandydować. 

— Za ratowanie ginących. W dniu wczo-   
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Tajszym zast. starosty grodzkiego p. Giży- 
cki udekorował medalem za ratowanie gi- 
nących posterunkowego 6 kom. P.P. Fran- 
ciszka Kuklińskiego. Obecni przy dekora- 
€ji byli komendant policji i kierownik 6 ko- 
misarjatu P. P. 

MIEJSKA 
— Umorzenie pożyczek budowla- 

nych. Dnia 19 i 20 bm. odbyły się w 

Do polsko - francuskiego 
kompletu 

przyjmę dzieci od lat 6do 8 

Pierwszy rok nauczania. 
Ciasna 22 m. 1, (obok Mickiewicza) 

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

RETWAPTBPUYCZEREJ PAROS RZE OWYSREKI 

kluzji swego studium do przekonania, 
że społeczeństwo biedne, jak nasze, 
nie może mieć parlamentaryzmu, gdzie 
proletarjat, mając przewagę, pcha pań- 
stwo do ruiny. Twierdzi, że w takiem 
społeczeństwie burżuazja musi popie- 
rać każdy zamach dyktatury czy mo- 
narchji, i nawzajem, wszystkie dykta- 
tury muszą się zdecydować na wybit- 
nie ekonomiczną politykę, o ile nie 
chcą doznać losu Primo de Riwery. Do 
dajmy, że społeczeństwa biedne, jak 
nasze, nie mogą wytworzyć silnego 
światopoglądu kapitalistycznego. Jeżeli 
mają uniknąć komunizmu, to musi 
je podnieść jakaś wielka idea, zdolna 
wzbudzić entuzjazm. 

VIII. Ale jeżeli nie mamy silnej bur- 
żuazji, to czy mamy silną warstwe 
szlachty i arystokracji? Albo raczej, je 
żeli trudno u nas o dominację świato- 
poglądu kapitalistycznego, ta czy ma- 
my jednak jakikolwiek światopogląd 
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spisowych iw dniu 9 grudnia. 
— Uporządkowanie ul. Boufałowej. Wo- 

bec tego, że dotychczasowe próby umoco- 

wania osuwających się co pewien czas zbocz 
«ulicy Boufałowej na najbardziej wyniosłym 
ich odcinku nie dawały pożądanych wyni- 
ków, Magistrat przystąpi obecnie do grun 
towego remontu tego zbocza. 

Mianowicie, by uniemożliwić na przy- 
szłość osuwanie się darni i gliny iwe wspom- 
mianym punkcie zadecydowano osłabić spa- 
dzistošė skarpy przez usunięcie większej 
ilości ziemi, 

Roboty te są już na ukończeniu i nale- 
ży się spodziewać, że na ten raz wynik ich 
będzie trwały. 

— Żądanie restauratorów. Właściciele re 
stauracji postanowili zwrócić się do władz 
z prośbą o zmniejszenie licznych lokali, gdzie 
są wydawane t. zw. domowe obiady. 

Restauratorzy utrzymują, że domowe przy 
gotowywanie obiadów stwarza dla nich kon 
kurencję tembardziej groźną, że nieobciążo- 
ną żadnemi świadczeniami. 

AKADEMICKA 
— Akademickie Koło Muzyczne. Zbiórka 

orkiestry odbędzie się dnia 22 b. m, we 
czwartek w sali Śniadeckich USB. o godz. 
7.45 wieczorem, w celu wzięca udziału w 
Wesołym Czwartku. 

Koledzy, mający instrumenty wi Ognisku, 
zbierają się o godz. 7.30 tamże, w celu wspól 
nego wyruszenia na Czwartek. 

— Z chóru akademickiego. Kalendarzyk 

Chóru na bieżący tydzień, Dziś, we czwar- 
tek, godz. 19, próba w Ognisku; godz. 20 
śpiewamy na Czwartku Inauguracyjnym w 
Sai Śniadeckich. 

Próba piątkowa przeniesiona wyjątkowo 
w tym tygodniu na sobotę, godz. 20, Zakład 
Etnologiczny (Zamkowa 11). 

W niedzielę, o godzinie 12,30 próba w 
Zakładzie Etnologicznym, o godzinie 14 śpie 
wamy na Akademji ku czci Chrystusa-Kró- 
la. 

Ci wszyscy członkowie, którzy z powo- 
du braku czasu nie mogą chodzić stale na 
próby, a którzy brali udział w „Widmach* 
w latach ubiegłych, proszeni są o zgłosze- 
nie się na próbę w przyszłym tygodniu 
próby w poniedziałki i piątki. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet w Wilnie, na którem 
p. Marja Znamierowska - Priifierowa wygło 
si odczyt ilustrowany przezroczami pt. „Wra 
żenia ze Skandynawji* — odbędzie się w 
czwartek, dnia 22 bm. o godzinie 7-ej wie 
czorem, w lokalu Szkoły Pracownic Gospo- 
darczych, przy ul, Jagiellońskiej Nr 3-5 m. 3 

Wstęp wolny dla członkiń, sympatyczek 
i wprowadzonych gości. 

— Posiedzenie Naukowe Wileńskiego 
T-wa Ginekologicznego odbedzie się dnia 22 
b. m., w lokalu Kliniki  Położn.-Ginekolog. 
USB (Bogusławska 3) z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

1) Dr Sedlis — Przypadek pęknięcia 
RRC po cięciu cesarskiem podczas poro- 

2)Dr Giecow — Przypadek uwięzgnięcia 
główki pierwszego z blizniąt, ' 

3) Demonstracje z Kliniki Położn.-Gine- 
kolog. USB. 

— Odczyt o elektryfikacji Wilna. Dzisiaj 
o godz. 8 w lokalu Stowarzyszenia Techni- 
ków Polskich w Wzlnie (Wileńska 22) inż. 
Jensz wygłosi ogėlno-dostepny odczyt © 
hydroelektrowni, oraz e'ektryfikacji Wileń- 
szczyzny, poczem z: stanie poddana dyskusji 
sprawa elektryfikacji m, Wilna i jego okolic. 

ROŻNE 
— Kurs przeciwjagiiczy dla łekarzy roz- 

pocznie się: w Państwowej Szkole Higjeny 
dnia 18 fistopada i będzie trwał do 25 listo- 
pada r. b. 
в ia na kurs przyjmuje Sekretarjat 
Pa owej Szk Higjeny, Warszawa, ul. 
Chocimska 24, ZY 

— Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Ni z s ystwa Nie 
zależnych Artystów Malarzy składa serdecz- 
ne podziękowanie Magistratowi m. Wilna z 

żywotności, bardzo starannemu dobo- 

rowi prelegentów i wysokiemu pozio- 

mowi odczytów, Klub Społeczny  Zyr 

skał markę środowiska, skupiającego 

elitę inteligencii społecznie czynnej, a 

zebrania czyli czarne kawy Klubu о- 

czekiwane były z najwyższem 
resowaniem. 

Zagajając zebranie post. Kirtikli- 

sowa zreferowała bieżące sprawy Klu- 

z 

wodniczącego. W dłuższej dyskusji, 

której brali udział wszyscy obecni, 

stalono, że Klub należy rozszerzyć i 

powiększyć prezydjum. Zebrania Klu- 

bu, t. j. czarne kawy odbywać się bę- 

dą zasadniczo co dwa tygodnie, naj- 

bliższe 8 listopada z referatem sen. 

Targowskiego, następnie jest przewi- 

dziany referat posła B. Pimonowa o 

kongresie mniejszości narodowych, 

którego był uczestnikiem oraz odczyt 

o stosunkach polsko-litewskich w ich 

ostatniem stadjum. 
Zebrani wyrazili p. 

podziękowanie za inicjatywę utworze- 

nia Klubu i kierownictwo spełniane z 

tak wielkiem zrozumieniem rzeczy. 
Przewodniczącym 

poseł Podoski, wice-przewodniczący- 

mi sen. Rydzewski i min. Zawadzki, 

sekretarzem Pos. Dobosz, zastępcą se- 
kretarza dr. A. Hirschberg. 

  

Żeby mieć czyste i zdrowe owoce 

przed dworcem winien posiadać 
chodnik, biegnący dokoła tego placu. 

ulicy Zawa!nej i regulacja ogólna tej ulicy. 

: k 
zainte- wyższy, by zeuropeizować i tą trzecią łączą 

cą dworzec z Mickiewiczowską arterję ko- 

munikacyjną. 

cinku Wilenski 
bu, poczem zaproponowała wybór prze wiczowską i 

w bezpośrednio przylegający do ulicy pryncy- 

u- palnej Wilna, nie może pozostawać nadal w 
stan 

staje już niespełna miesiąc tylko, a pozosta- wy błędu kronikarskiego, stwarzającego nie- 
wienie brzegów Wilji w ich obecnym stanie słuszną a krzywdzącą Zakład opinię, 
grozi dalszem osuwaniem się terenów nad- nowny Pan Redaktor nie odmówi umieszcze 

brzeżnych, zwłaszcza w okresie wiosennym, nią tego listu. 
wi którym jakieškolwiekbądž 
vzykluczone, Magistrat nasz nic sobie z tego 
nie robi!! 

ry są zasypane metrowej 

Kirtiklisowej naniesionej przez Wi 
_ zgarniętej 
wyrwa w bułwarach dochodząca w jednem 
miejscu do samej jezdni w dalszym ciągu po 
zostaje nienaprawiona 

został wybrany nieszczęsne 'wagonetki „po maleńku* zwo- 

LIST DO REDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W N-rze 226 redagowanego przez Sza- 
nownego Pana pisma w dziale kroniki miej 
skiej umieszczono wiadomość o mającej na- 
stąpić redukcji persone!u Zakładu, którego 

Na ostatek wspomnjmy tu jeszcze o Od jestem kierownikiem; ma to nastąpić jakoby 
A kie- Z polecenia władzy nadzorczej, przyczem po- żej żonym między Mic : ! 

ЁЁЬЕЗЁ‘Ж‹%&Ъ„Т’ЫЁ…& ten, dano, że przy 6 osobach personelu Zakładu Wisłą rozegrają 

irnem jeszcze pilnem zadaniem z tego 

akresu jest ułożenie nowych chodników na 

Po porządkowaniu Ostrobramskiej—Wiel 
iej « Niemieckiej — Wileńskiej czas już naj 

  

  
— nr. 42. „Nad 

się wydarzenia o epoko- 

przypada dziennie na osobę 2 próbki do zba- wem dla ludzkości znaczeniu” — pisze Ar- 

Tygodnik Ilustrowany 

   
tur Śliwiński «w artykule „Na przełomie 
dwóch wieków”. Polska znajduje się mię- 
dzy anarchją kapitalistyczną zachodu a po- 
nuremi eksperymentami bolszewizmu. Z. 
Makarczyk rozważa nadzwyczaj aktualną i 
interesującą wszystkich Sprawę: ..Spadek 
dolara". P. Szumiłas kreśli barwne wspom- 
nienia i wrażenia z Kielc z okresu przedwo- 
jennego. M. Jarosławski daje impresje z po 
dróży do Babilonu i Bagdadu Gr kolebki 

я 2 ŽŽ świata”. Dział teatralny, krytyka literacka, 

‚ Władze, zatwierdzając preliminarz bud- (J. E. Skiwski), malate (W. Husarski) 0- 
żetu m. Wilna, zażądały wyjaśnienia potrze- raz szereg felietonów aktualnych ożywia ze- 

by preliminowanych na 1931 r. etatów Za- szyt. Na uwagę zasluguje nowela Michała 
kładu, ale wcale nie wydawały polecenia Choromańskiego p. t. „Palec Boży”. 

RADJO WILEŃSKIE Liczbę badań, przypadającą na 1 osobę 
personelu fachowegc, obliczono mylnie, wzię 

CZWARTEK, 22 PAŹDZIERNIKA 
11.58: Sygnał czasu. 

to bowiem liczbę badań, dokonanych w 1930 
r., podzielono przez liczbę dni pracy i przez 
liczbę 6 pracowników Zakładu. 

żą do niej od pewnego czasu usuwaną z W r. 1930 było tylko 4 osob, rsonelu Ę Е Ё!шагбшеъгіете? Nani mój 4a lake ZA jaa ace pracę 1210 Komunikat: meteorologiczny. 
nem jej tempię może starczyć na trzy lata! w połowie lutego. W marcu 1931 r. otworzo- 12,15 Fogadanka że saa >. 

Spójrzmy z kolei na bulwary po drugiej no dział bakterjologiczny i mięsny, zaproszo- 15,25 „Twórcza praca” — odczyt z War 
stronie Zielonego Mostu. Rozmyty przez wy no wtedy piątego pracownika. Pracownik SZawy_ wygłosi P. Romanowa. 
lew wioseny brzeg dotychczas ani tknięto szósty jest gońcem Zakładu. 5,50 Audycja dla dzieci z Warszawy. 

16,20 Lekcja francuskiego z Warszawy. 
16,40 Muzyka z płyt. » 
17,10 „Józef Sułkowski" — odczyt! 
17,35 Koncert muzyki hebrajskiej i pieś- 

dania, 
Notatka zawiera wiadomości nieprawdzi- 

we i ujemną opinję o wydajności pracy Miej 
skiego Zakładu bad. żywn., opartą na myl- 
nych obliczeniach. 

Wierzę, że w imię prawdy i dla napra- 

ie obecnego zaniedbania! 

I. OSTATNI CZAS POMYŚLEĆ 
O BRZEGACH WILJI 

Mimo, że do pierwszych śniegów pozo- 

Sza- 

reparacje są 

Na Zygmuntowskiej po dawnemu bulwa 
wysokości ;wałem 

ilję podczas wylewu i 
tylko ziemi; olbrzymia 

  

z jezdni 

i tylko jakieś trzy 

nia powiększył się jeszcze przez wymycie boratoryjnej nie można powodować się je- 
głębokich wyrw w zboczach przez wody de dynie liczbą dokonywanych badań przez 1 należy z jesieni jeszcze zaopatrzyć 

drzewa owocowe w tak zwane 
opaski lepowe. 

Najlepszy lep sadowniczy, papier 
ma opaski oraz przyrządy do Sma- 
rowania opasek są do nabycia w 

składzie maszyn rolniczych 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
w Wilnie 

Ul. Zawalna Nr. 11-a. 
ŹŻądajcie prospektów ze sposobem 

użycia i cenami, 

szczówie. 

się bez sensu całe wozy ziemi, tak że utwo- 

brzeg dzięki zwężeniu rzeki, 
Łatwo się domyśleć, że cała ta masa pu 

mi runie znówi do rzeki z nastaniem wiosny, 
tak jak to było wiosną r. b. Poco więc to 
marnowanie pieniędzy, czasu i siły robo- 
czej?!... 

Bez wyłożenia kamieniami dolnej chociaż 
części zbocz nie może być 'mowy o solidnem 
umocowaniu brzegów! 

Praca ta jest niezbędną i pilną i środki 
na nią musza się znażeźć! Przechodzień. 

RETIABAEEREWZEOZIA AZCEZRZOIEZZACA 

szyby w drzwiach i po splądrowaniu 

    
zł, 100 na ręce prezydenta m. Wiłna p. Fo- 

lejewskiemu na bezrobotnych m Wilna. 

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

czwartek, dnia 22 bm. premjerd dawno 
oczekiwanej, dotychczas nigdzie nie granej 
w Polsce, znanego wileńskiego autora T. Ło 

palewskiego arcywesołej komedfi w 3-ch ak 
tach „Aurelciu nie ób tego". Reżyserja i 

dekoracje H. Zelwerowiczówny. Satyra ta 
obfituje w przekomiczne typy, znakomicie 
podpatrzone przez autora i świetne sytua- 
cje. 

— Koncert Cecyiji Hansen. We czwartek 
dnia 27 bm. Lutnia gościć będzie w swych 
murach wirtuozkę wszechświatowej sławy 
p. Cecylję Hansen, 

W piątek powtórzenie premjery „Aurelciu 
nie rób tego”, T. Łopalewskiego. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś, we 
czwartek, dnia 22 om, i w piątek, dnia 23 
bm. teatr nieczynny z powodu konieczności 
przeprowadzenia instalacji nowych reflek- 
torów do „Róży”. Próby z arcydzieła Żerom 
skiego „Róży* pod kierunkiem reżyserskim 

sze przedmioty, przedstawiające war- 
tość około I tys. zł. 

— Sępy licytacyjne między Sobą. 
Wczoraj na ul. Rudpickiej wynikło zaj 

ście między członkami dwu konkuru- 

jacych między soba band licytacyj- 

nych. 
Powodem zajścia było nieporozu- 

mienie na tle podziału łupów. Ciężkie 
rany nożem w głowę otrzymał Abram 
Burakiski (Klaczki 8) znany pod pse- 
udonimem „Abram Anarchista*. Spraw 
cą poranienia jest Dawid Bobrowski, 
który w roku ubiegłym w identycznych 
okolicznościach został ciężko przebity 
nożem, lecz z ran wyleczył się i w dal- 

dyr. M. Szpakiewicza dobiegają końca, O- е > 2 E 
cžom oublicznošci wileūskiej ukaže się arcy- Szym ciągu grasuje wszędzie, gdzie są 
twór Żeromskiego „Róża" w godnej szacie. licytacje. 
Tłumy statystów (około stu osób) podniosą — Wyłudzali kaucję. Ła- 
potęgę bijącą z poszczególnych scen tego 
tak Świetnie obrazującego utworu nastroje, 
jakie nurtowały w warstwach społeczeństwa 
poiskiego w pamiętnych dniach rewolucji 
1905 r. Gra wykonawców pań Szpakiewiczo 
wej, Szurszewskiej, Pawłowskie, Kamińskiej 
oraz panów Wyrwicza, Wołłejki, Wyrzykow 
skiego, Zastrzeżyńskiego, Bieleckiego na cze 
le całego zespołu — wydobyte zostaną wa- 
flory artystyczne, w jakie obfituje „Róża” 
Żeromskiego, 

— Popołudniówki. W sobotę dnia 24-go 
bm. zarówno w Lutnt jak i na Pohulance z 
powodu przygotowań do premjery „Róży” 
popołudniówki odwołane. 

— Popołudniówki. W niedzielę, dnia 25 
bm., o godzinie 4-ej pp. po cenach zniżo- 
nych odbędą się popołudniówki: na Pohulan 
ce „Matrykuła 33" z pp. M. Wyrzykowskim 
i Ir. Brenoczy, w Lutni „Ładna historja" z 
Pp. Dunin-Rychłowską w. roli babci i j. Wa 
silewskiego w roli Andrzeja. 

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

— Sala konserwatorjum mtrzycznego. W 
sobotę 24 b. m. znakomity skrzypek hiszpań 
ski Juan Manen uczeń Sarassałego wykona 
kilka własnych utworów — oprócz tego utwo 
ry Paganiniego, Sarassatego, Bacha i in. Przy 
fortepianie dr. Edward Steinberg. Bilety w 
cenie od 1 — 6 zł. do nabycia w biurze po- 
dróży „Orbis”, Mickiewicza 11. Początek o 
godz. 20. 

CO GRAJA W KINACH? 
waż Postrach salonów, 

ływood: 1.000.000 (miljon). 
Casino: Na zachodzie bez sA 
Stylowy — Hrabina Paryża 

Kno Miejskie — Droga olbrz: 
Światowid — Zaklęty krag sę 

wrynowicz Tadeusz (Zarzecze 16) za- 
meldował we wtorek policji, że nieja- 
ki Staskiel Wacław (Kalwaryjska 12) 
w sposób podstępny usiłował wyłudzić 

od niego 400 zł., wzamian za co miał 

mu wystarać się o posadę szofera w 

firmie „Arbon*, która rozpocząć ma 

wkrótce w Wilnie swą działalność. W 

wyniku dochodzeń ustalono, że Sta- 
skie! wspólnie z Kleberem Tadeuszem 
(Gedyminowska 8-7) wyłudził od Dą- 
browskiego (Kalwaryįska 56) 300 zł., 
któremu obiecał wystarać się o posadę 
woźnego w tej samej firmie. Dalsze 
dochodzenie prowadzi Wydział Śled- 

— Dzieci sprawcami pożaru. W 
posesji domu Nr 60 przy ul. Derewni- 
ckiej, nałeżącej do Naruckiego Antonie 
go, wybuchł pożar, skutkiem czego 
spłonęło 6 składzików. Dochodzeniem 
ustalono, iż w składzikach tych bawi 

ły sie dzeci — Pawlukowicz Jan, lat 5 

i Sawińska Helena lat 4, które też wznie 

ciły pożar zapałką. Straż ogniowa 
wkrótce ogień stłumiła. Wypadków z 
ludźmi nie było. Strat narazie nie usta 
lono. 

— Pożar na Antokolu. Wczoraj 
na ulicy Ogińskiego 12 spłonał dom, Straż 
ogniowa pracowała 3 godziny. Straty nie- 
ustalone. 

— Ukradli rewolwer. Małkow- 
skiemu Alntoniemu (W. Stefańska 30) skra- 
dziono rewolwer firmy „Humberg* i inne 
rzeczy wartości ogólnej 360 zł, 

— Usiłowanie samobojstwa, Świrkowski 
Wacław (Połocka 4) usiłował popełnić sa- 
mobóstjwo przez wypicie esencji octowej. 

„Uporczywe zaparcia stolca, katary gru- 
bej kiszki, zastój w kiszkach, wzdęcie, bór. 

Jedynie przy szpitalu św. Jakóba sypie rodzaj badań i całokształt pracy. 

rzył się «w tem miejscu rodzaj wzgórza na i 
bez tego wysokim brzegu, a wzgórze to, ni 
czem półwysep, wrzyna się w rzekę wzmac 
niając w ten sposób parcie wód Wiłji na 

chnej, nieubitej i niczem nieumocowanej zie 

wszystkich pokoi wynieśli co cenniej- 

zaś w górnej części brzegu proces zniszcze- Poza tem w ocenie wydajności pracy la- 

gę również ni w opracowaniu Eugenjusza  Dziewulskie- badacza, należy brać pod uwa 

0. 
Miejski zakład pod tym względem jest ё 19,00 „Skrzynka pocztowa nr. 172“ — 

swego rodzaju konsultantem poszczególnych listy radjosłuchaczów omówi Witold Hule- 
wydziałów gospodarki miejskiej i oprócz ba- wicz „dyr. programowy. 
dania żywności, dokonywa szeregu badań in- 19,30 „W świetle rampy" — nowości 
nych, związanych z kontrolą wartości przed teatralne omówi Tadeusz Łopalewski. 
miotów, zakupywanych dla potrzeb  iniej- 19,20 Program na piatek i rozmaitości. 
skich, jak to wartości paliwa, smarów ma- 19,45 Prasowy dziennik radjowy z War— 
szynowych, środków dezynfekcyjnych, na- 20,00 „Dusza Wołynia" —— feljeton 
stępnie, badań, związanych z kontrolą wody 20,15 Muzyka wesola z Warszawy, 
wodociągowej, z rozbudową sieci wodocią- 20,30 „Wesota imatrykulacia““ — trans- 
gów, z poszukiwianiem nowych zródeł zao- misja z Sali Šniadeckich na USB. 1) wpro- 
patrywania w wodę, z usuwaniem, unieszko wadzenie z orkiestrą senjorów i junjorów. 
dliwieniem ścieków, oraz ich oczyszczaniem, 2) lista zasłużonych, 3) epizod z wiecznym 
z inspekcją mieszkań, podwórzy i t.d. studentem, 4) obrząd oczepin, 5) przemó- 

Badania te w porównaniu do zwykłych, wienie senissimusa. 
wymagają omał że nie w poszczególnych 22,15 Słynni śpiewacy (płyty). 
przypadkach specjalnego nastawienia pracy 2300 Muzyka lekka ze Lwowa. 
w RE. często — żmudnych poszuki A T и 
wań źródłowego piśmiennictwa naukowego, o 
które w Wilnie nie jest łatwo. Pochłaniają Giełda Warszawska 
one dużo czasu i pracy. Oprócz tego Miej- z dnia 21 października 1931 r. 
ski Zakład ma jeszcze inne zadanie, które WALUTY I DEWIZY: 
może wykonywać dzięki dość bogatemu urz. 
dzeniu i wysokiemu stopniowi walifikacyj BZ GER = A > 14 fachowych moich współpracowników. Mię- Nowy-York 2021 ESTE 8,901 dzy innemi Zakład prowadzi pracę ustala- Paryz 35,14 — 35,28 — 35,05 nia t. zw. łokalnych norm składu art. żywn. Praga 26,4 .i pół — 2648 — 2635 
i wody. Normy te są niezbędne dla dokład- Szwajcarja 175,10 — 17553 — 174,67 
nej orjentacji wi ocenie sanitarnej. Wreszcie Włochy 46,50 — 4662 — 46,68 
prowadzi się pracę wyświetlania 
kwestyj sanitarnych, O charakterze pracy Za 
kładu może poniekąd świadczyć szereg pu- 
blikacyj, ogłoszonych przez Żakład w pol- 

spornych Berlin w obrotach pryw. 208.30. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. pożyczka budowlana 31,50—31,75 
4 proc. inwestycyjna 77,50—77 

skich czasopismach fachowych w r. 1930 — 4 proc. inwestycyjna seryjna 82 
31. Roczne sprawozdania liczbowe tego cało- 5 proc. konwersyjna 41,25 
kształtu pracy Zakładu nie ujawniają, Prze- 6 proc. dolarowa 8 
praszam za nieco być może długie wyjaśnie 7 proc. stabilizacyjna 55 —56—55,25 

8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obi 
G. K. 94. R 

<Te same 7 proc. 83,25. 
4 i pół proc. L. Z ziemskie 44 
5 proc. warszawskie 50,50 
8 proc. warszaw skie 63,50—64,50—63,75 
8 proc. Piotrkowa 55,25 
8 proc. Kielc 58. 

A KrGCeJZE 
Bank Polski 110, Węgiel 17, Haberbvsch 56,25 

przyniósł zniszczył 6 gospodarstw wraz z inwen 

nia i pozostaję z głębokiem poważaniem. 

„ Doc. dr. A. Safarewicz 
Kierownik miejskiego Zakładu 

Badania Żpwności, 
  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
FILMY WZNOWIONE 

Program bieżącego tygodnia 
dwa obrazy, widziane już raz i, i i bodaj аНЕр 3 w większości tarzem, Straty wynoszą 30 tys. zło- 

Mowa o filmie „Na zachodzie bez zmian” tych. : w „Casino“ i o „Hrabinie Paryža“ w „Sty- DZISNA 
lowym. — Książka Remarque'a гпапа |ез+ _ — Nieszczęšliwy wypadek.— 
dokładnie wszystkim, to też obraz liczyć We wsi Szermaczewo, gm. drujskiej wywró 
może na tem, większe powodzenie. Omawia. Cił się wóz naładowany żwirem, przygniata- 
liśmy już swego czasu „Na zachodzie bez iac woźnicę Józefa Milewskiego, mieszkańca 
zmian* z okazji wyświetlania tego filmu w tei wsi. Poniósł on śmierć na miejscu. 

„Hollywoodzie“ i „Heljosie“ — obecnie ogra \ DOKSZYCE 
niczamy się do stwierdzenia, iż film ten na. _— Napad. — Czterech nieznanych 0- 
leży zobaczyć choćby przez ciekawość, bo sobników dokonało napadu na Melanję Ko- 
jest on wyrazem doby obecnej i, — fczkol- łago, idącą drogą do Dokszyc, 
wiek odbiegając miejscami od intencyj au- Napastnicy zrabowali jej paczkę towarów 
tora — maluje jaskrawo grozę wojny i prze i trochę pieniędzy w bilonie. 
strzega przed widmem walk, do których cią Z POGRANICZA 

SĘ RWIE RZA: — Zniszczone wiechy. W rejonie Niemen 
„Hrabina Paryża” jest stary film, niemy, SiĘ > r Ki 

obecnie wyświetlany z dorobioną muzyką. z Skai PE 
Mistrzowska gra Janriingsa uwydatnia się tu STaniczne, 

TURMONT 
— Z kółka amatorskiego kolejarzy. Praca 

na tie innych jego filmów, Mia May, dawna 
„Władczyni świata”, w okresie nakręcania 
„Hrabiny Paryża” bliska już była końca swej miejscowego zespołu artystycznego kolejarzy filmowej karjery. Jedna to z nielicznych dziś jest godną podziwu, pomimo braku odpo- 
„weteranek”* filmowych, która otwarcie zre- wiedniej sceny i lokalu, są urządzane przed- 
zygnowała z występowania na taśmie | z stawienia w sal: dworca co miesięcznie co 
uśmiechem potłażania wskazuje na siatkę kosztuje dużego nakładu pracy i czasu, lecz zmarszczek koło oczu. wszystko pokonują czynni ko!ejarze Turmon Kryminalny romans „Hrabina Paryża” tu, aby tylko zdobyć choć cokolwiek groszą 
zasługuje na obejrzenie i budzi w widzu na- na budowę własnego domu i świetne to da- pięcie i zainteresowanie. Tad. €. ją im rezultaty, gdyż pozbawiona wszelkich 

kulturalnych rozrywek publiczność Turmon- 
EEEE 4 == tu i okolicy gromadnie przybywa na wszyst- 

w Wiźnie, Obu przekazano władzy poszuki: kie organizowane przez Ognisko . kciejowe jacei. imorezy. Nie zapominają oni też i o innych 
24 Zgon postrzelonego podczas zaj potrzebach, czego jest dowodem chociażby 

ба аЕ cji. w szpitalu 5 Ja- urządzone przedstawienie w dniu 18-X, czy- 
< > sty dochód, z którego w sumie 73 złotych 

kóba zmarł wskutek komplikacyj, Spo- przekazano na remont ogrodzenia = 
wodowanych postrzałem jeden z uczę- w Smołwach. 

oparty na tradycji. Nie. Zarówno pier- P Prezydentem Fole jewskim na czele, insty- 
tucjom, redakcjom gazet i wszystkim tym, wsza, jak druga kultura jes ba. T 2 e d jest u nas sła którzy w ten lub mny sposób przyczynili się 

siła у'ко, 2е ро czas gdy ewentualna do zrealizowania i powodzenia I-ej Wystawy 
i pierwszej nicby nie pomogła, we 'brazėw Towarzystwa. Zarzad skiada“jedno- 

wskrzeszeniu drugiej upatrywać mo- cześnie podziękowanie tych fachowym kry- 
żemy ratunek Jeżeli ni i :„„tykom, ktėrzį i rozdaniami A - Jeżeli nie będziemy mie- RC ODWECIE: 
Н światopoglądu elitarnego, opartego JR wzbudzili zainteresowanie społeczeń- 

- tem również sczynil Si > monarchii i warstwie, będącej pew dzenia WIELRWY przyczynił: się do powo- 

| swojej siły, wówczas wszystkie po- | Na zebraniu Zarządu T-wa w dniu 18 b. 
stępy kultury burżuazyjnej nas nie u- b.m. postanowiono przesłać na ręce marszał , ratują. ka Senatu p. Wład iewi . ją Aleksander Bocheński. 225, 10 gr na owa > "Wilefakiej. oraz 

le w bokach, przechodzą przy używaniu ra- 
no i wieczór po szklaneczce naturalnej wody 
gorzkiej „Franciszka- Józefa", ё p ie ni » J Żądać w apte w stanie nie zagrażającym życiu ogłwiózł go 

do szpitala Żydowskiego. Przyczyna niezna- 
na. 

kach i drogerjach. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zuchwała kradzież mieszkanio- 

wa. Wczoraj w nocy nieznani sprawcy 
okradli pp. Babiańskich (W. Pohulan- 
ka 41). ` 

Złodziej dostali się do mieszkania 
przez balkon po uprzedniem wybraniu 

Zawezwany lekarz pogotowia ratunkowego 

policyjni zatrzymali Baftrumiec-Baranowskie 
go Jana, bez stałego miejsca zamieszkania, 
poszukiwanego za kradzież przez posterunek 
P. P. w Bujwidzach. Zatrzymanego przeka- 
zano do wymienionego posterunku, 

Jana i Lotka-Lotkowicza, bez stałego miej- 
sca zam. poszukiwanych przez Sąd Grodzki nych przyczyn wybuchł pożar, który 

stników niedzielnego zajścia w restau- 

racji przy ulicy Mickiewicza 44, Bu- 
rzyński. 

Sprawca strzałów, posterunkowy 
Marcinkiewicz jak również brat 
znajdują się nadal w szpitalu. 

Obu im grozi kalectwo z powodu 
ciężkich ran nóg. 

WILNO-TROKI 
— Duży pożar. We wsi Sołki 

Małe, gm. solecznickiej, z niewyjaśnio 

o udzieleniu pierwszej pomocy  desperata 

—. Ujęcie poszukiwanych. Wywiadowcy jego K 

— Zatrzymano również  Szwabowicza aktowa komedja Baluckiego 
radcy', czysty dochód z której ma być prze- 
znaczeny na pomoc bezrobotnym. 

Na przedstawieniu tem odegrano 2-akto 
wą komedję Pobratymca z życia górali „Zrę 
kowiny u Druzgaly“. Gra całego zespołu, w 
0S0i 
sołowicza,  Straszynskiego, 

bach: p.p. Sliwowej, Gožubeckiego, Ro- 

Ilcewiczėwny, 
oztowskiego i Cybulskiego budzila ogėlny 

zachwyt. Wykonawcy otrzymali rzęsiste bra- 
wa. Sztuka ta była wystawiiona przez zespół 
trzykrotnie między innemi i w Nowo-Świę- 
cianach w dniu 5-X i za każdym razem cie 
szyła się wielkiem powodzeniem. 

Obecnie w opracowaniu znajduje się 3- 
„Radcy pana



S 
  

GŁĘBOKIE 
— Otwarcie świetlicy męskiej drużyny 

harcerskiej im, Zawiszy Czarnego. W nie - 
dzielę dnia 18 pażdziernika rb. w budynku 
gimnazjalnym odbyła się uroczystość otwar 
cia męskiej drużyny harcerskiej im. Zawi- 
szy Czarnego. Koło Przyjaciół Harcerstwa 
przy gimnazjum im. Unji Lubelskiej na po- 
siedzeniu zarządu w dniu 11 października r. 
b. uchwaliło dla uczczenia zasług wielkiego 
patrjoty, ks, biskupa dr. Władysława Ban 
durskiego, przy odbudowie Państwa Polskie 
go nadać męskiej świetlicy harcerskiej mia 
no: „Świetlica im. ks. biskupa dr. Włady- 
sława Bandruskiego*, o czem osobiście po- 
wiadomit J. Ekscełencję p. dyrektor Kczicki. 
JE. ks. biskup Bandurski w odpowiedzi na- 
desłał pismo tej treści: 

„Głęboko wzruszony pamięcią  Ukocha- 
nych Rodaków, prącujących na rubieżach 
Ziem Wschodnich, dla dobra i chwały Naj- 
jaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, dzięku 
ję uprzejmie za nadanie mego imienia świet 
licy harcerskiej drużyny męskiej w Głębo- 
kiem“. 

Na dzień otwarcia tej świetlicy z całego 
serca błogosławię Ukochanym Harcerzom i 
Kołu Przyjaciół i życzę, by praca harcerska 
rozwijała się pomyślnie na gruncie głębo- 
ckim : wyrobiła szereg dobrych i szlachet- 
nych ludzi, dzie!nych i prawych obywateli 
Odrodzonego Panstwa Polskiego. 

Bóg niech Wam wszystkim i Waszym 
wysiłkom błogosławi. Z pozdrowieniem i 
oddaniem ks. Władysław Bandurski, biskup. 
Wilno, 17 — X — 1931 roku.“. 

Nadto JE. ofiarował do bibljoteki har- 
cerskiej kilka swoich cennych książek. 

W uroczystości otwarcia świetlicy wziął 
udział zasłużony pracownik społeczny, pro- 
tektor harcerstwa, p. Romuald Fryzicki, 
członkowie zarządu Koła Przyjaciół Harcer- 
stwa, grono nauczyciełskie, żeńska drużyna 
haceska im, Emilji Plater i młodzież szkolna. 

Do zebranych słowo wstępne wygłosił 
p. dyr. Kozicki, podnosząc wagę dla pracy 
harcerskiej życia świetńicowiego. Zkolei głos 
zabrał opiekun drużyny męskiej p. prof. jó 
zef Gorlewski, podkreślając potrzebę wzmo 
żenia tężyzny duchowej przez przeciwstawie 
nie ideałów harcerskich egoizmowi jedno- 
stek, a nawet mas społecznypch, co w kon- 
sekwencj: swojej grozi światu zagładą, je- 
żeli nie zwyciężą szczytne ideały. Poczem 
przemówiła opiekunka drużyny żeńskiej, p. 
prof. Stefanja Florczakówna, wskazując 1a 
znaczenie ruchu i pracy harcerskiej w życiu 
Państwa naszego. 

Po odśpiewaniu szeregu pieśni, starsza 
brać harcerska puściła się w tany, a 'młod- 
sza rozpoczęta gry i zabawy pod kierunkiem 
p. prof. Babińskiego. в 

Tu widać było, jak gimnazjum potrafi 
dobrze połączyć zabawę z potrzebą uświa- 
damiania życia obywatelskiego i państwowe 
go. Widok rozradowanych twarzy młodzień- 
czych świadczył, że gimnazjum obok rauki 
daje tej młodzi jakowąś radość życia. 

Obserwator. 

WISZNIEW 
— Wystawa konkursów przysposobienia 

rolniczego. Zazwiyczaj ciche miasteczko — 
Wiszniew, w dniu 18 — X — rb. przybrało 
barwny i ożywiony widok z pówodu licznie 
przybyłej młodzieży stowarzyszonej na wy- 
stawę konkursów przysposobienia rolnicze- 
go. Gremjałnie przybyła młodzież z SMP z: 
Wiszniewa, Niestaniszek, Daniuszewa, Woj- 
stomia i inn. Śliczne uniformy tej młodzieży, 
duża estetyka w urządzeniu wystawy swych 
eksponatów oraz wiygląd eksponatów — 
zwracały na siebie powszechną uwagę ra 
wystawie. 

Najliczniejszy zaś udział SMP w akcji w 
powiecie i na wystawie pozostawiło przeko- 
nianie, żę ta praca — jak każda inna---znaj- 
duje największe zrozumienie w SMP, 

Po wystawie na dane hasło przez komen 
danta okręgowego SMP, specjalnie przyby- 
łego tutaj z Wilna, młodzież stowarzyszona 
zebrała się w Ognisku 'miejscowego Stowa- 
tzyszenia, wypełniając dużą salę po brzegi. 
Po przemówieniu przedstawiciela Związku 
Mtodzieży Polskiej i miejscowego  probo 
szcza, księdza Chomskiego, którzy w gorą- 
cych słowach nawoływali młodzież do wy- 
trwania w pracy i dążeniu do ideałów SMP, 
nad Wiszniewem  rozbrzmiał szerokiem e- 
chem potężny hymn SMP „Hel, do apelu 
stańmy wraz”... wydobywający się z gorą- 
cych serc młodzieży. „P-n“, 
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lub wycieczka dla czytelników z poza Wił. 
ma do Państwowej Średniej Szkeły Ogrod- 
niczej, Sołtaniszki 50. 

Szkoła posiada piękny  6-hektarowy о- 
gród, który jest zarazem jednym z najpięk- 
niej położonych ogrodów Wilna, Ogród le- 
ży na zboczu góry i przechodzi potem w 
las, wspinający się wzwyż. 

Przed szkołą w doie roztacza się widok 
na całe Wilno. Górują wieże kościelne i ba 
niaste kopuły cerkwi; w głębi 'wiieńcem roz- 
łożyły się wzgórza z górą Trzykrzyską i 
Zamkową na czele. 

Piękna jest ta panorama w dnie słonecz 
ne, kiedy każdy szczegół rysuję się jasno 
i wyraźnie, piękna również i w dnie pochmur 
ne. Mgły wtedy przeciągają nad miastem, 
to się Ścielą dołem, jakgdyby warując u 
stóp kościołów, to znów przesłaniają je na 
chwilę, a gdzieś w głębi ostrą linją przeci- 
nają niebo obce temu krajobrazowi, ale za 
to czujne nigdy nie  spoczywające u. 
cho ziemi wileńskiej anteny nowej radjo- 
stacji. 

Wchodząc przez bramkę na teren szkol- 
ny, pierwsze wrażenie: bogactwo kwiatów 
i zieleni, Budynek tonie w zielonych spło-- 
tach dzikiego wina, róży jerychońskiej (ca- 
prifolium), jeszcze kwitnącej o bardzo mi- 
łym zapachu i wina pachnącego (vitis odo- 
ratissima), 

Na korytarzach porozwieszane fotogratje 
najpiękniejszych ogrodów świata. 

Pracownie: ' botaniczna. Zbiory, barwne 
tablice. 14 mikroskopów. Pracowinia chemi- 
czna została obecnie przeniesiona z górne- 
go piętra do piwnicy, gdzie właśnie pracują 
nad założeniem rur i cysterny gazowej, tak 
aby każdy stolik miał doprowadzony gaz 
do palników i prócz tego wodę. 

W tym roku szkoła — pierwsza instytu 
cja na całą Wileńszczyznę — prowadzić bę 
dzie analizy gleboznawcze o poziomie uni- 
wersyteckiej pracowni !aboratoryjnej, 

Analizy gleboznawcze mają pierwszorzęd 
ne znaczenie tak dla rolników, jak i ogrod- 
ników. Zainteresowani będą mogfi z tej pra 
cowini korzystać. 

Pokój bibljoteczny; ogromny, cały za- 
stawiony szafami. 2500 dzieł i około 20 cza 
sopism. Doskonałe fachowe wydawnictwa 
w języku polskim, francuskim, niemieckim i 
rosyjskim. Imponująca liczba i prawdziwe 
skarby dła pragnących się uczyć. Sale szkoł 
ne miłe, czyste, o wielkiej ilości słońca i 
światła, 

Wychodzimy do ogrodu. Część przyty- 
kającą do budynku stanowi ogród ozdobny, 
czyli t. zw. parter. 

Z powodu górzystości terenu posiada 
tarasy. Wzdłuż Ścieżki ciągną się niskie ży 
wopłociki z ligustru, róże piwne, dalej raba 
ta z byłin, pełna kwięcia od wczesnej wios 
ny do późnej jesieni, Krzewów ozdobnych 
mnóstwo; bzy, kaliny, tawuły, drzewiaste pi 
wonje, Śnieguliczki, głogi, róże, hortensje 
gruntowe. Z drzew: jesion płaczący, bożo- 
drzew,, śrebrzyste świerki i wieće, wiele in-- 
nych. 

Pod jesionem stoją estetyczne i bardzo 
wygodne meble ogrodowe. 

Na prawo po schodkach idziemy w gó- 
rę do Różanki. Podmurowanie jest zamie- 
nione na kwitnący murek czyłi ogródek 
skałny. Rośnie na nim mnóstwo oryginal 
nych roślinek — gości z dalekich gór lub 
egzotycznych krajów. Ogródki skalne stano 
wią piękną ozdobę ogrodu i są zarazem wy- 
korzystaniem martwych i często szpetqych 
murków. 

Różanka. Mnóstwo róż, na środku ba- 
sen, na końcu perodaciennik, obrośnięta rów 
nież różami. Stamtąd znowu, jak prawie z 
każdego miejsca tego ogrodu, piękny widok 
na naszą polską Florencję. Aby widzieć ró- 
że w całej krasie, to trzeba je oglądać w 
czeńwicu. Ałe i teraz jeszcze kwitnie ich spo 
ro, szczególnie te, t. zw. polyanthy, tworzą 
ce całe bukieciki drobnych różyczek. Jedna 
z nicha specjalnie mii się podoba. 

Ma barwę rdzawo-różową, nazywa się 
Orange Kinge. Kolor dawniej  zupełniej 
wśród róż niespotykany. 

Co do ilości odmian, to szkoła posiada 
ich okoto stu. Różankę z boków zamyka z 
jednej strony żywopłot z tui, z drugiej sze- 
roka przestrzeń obsadzona rzadkiemi i pięk- 
nemi drzewami i bylinami, 

Przychodzi mi na myśl smutna refleksja, 
jak mało tych krzewów i w jakiem zanie- 
dbaniu znajdują się nasze ogródki рофлие]- 
skie, 

Idziemy do szklarni. Zbudowana według 
najnowszych iwizorów, idealna czystość. — 
Z kwiatów wyróżniają się primule— masą 
i bujnością kwitnienia, no i przedewszy- 
stkiem chryzantemy. Są naprawdę przepięk 
ne, o wielkich dochodzących 40 cm. średni- 
cy kwiatach. Prawdziwe uznanie należy się 
ich hodowcy , p. instruktorowi Łopacińskie- 
mu. Tak samo można powinszować cycla- 
menów. jeszcze są w inspektach. Kwiaty na 
razie w pączkach, ale jakie ich ilości! 

Uśmiecham się: 

„ W Kraju tajemnic i zbrodni 
Natychmiast wróciłam do Paryża. 

W hotelu Terminus w pobliżu dworca 
św. Łazarza, dostałam te same pokoie, 
które zajmowałiśmy z Sydneyem. Ale 
teraz byłam zupełnie sama. 

W przejściu potrącił mnie mężczyz 
na, który spojrzał na mnie triumfują- 
co. Widziałam kiedyś tę twarz, ale nie 
obejrzałam się. Dopiero, kiedy zniknął 
ża drzwiami, rozjaśniło mi się w gło- 
wie: był to Drebkow. 

Zaraz przyszedł do mnie generał 
„K. Ale nie przyniósł żadnych nowin. 
"Mówił tylka po rosyjsku, był bardzo 
miły i uprzejmy, ale czy słowa jego 
mogły stanowić jakąś pociechę w mo 
jem nieszczęściu? 

_ Nłe mógł on uciszyć, wciąż wzra- 
stającego niepokoju. Nie mógł w ni- 
«czem mi dopomóc, ani nic powiedzieć. 

Z Helsingforsu nadszedł list ad E.: 
„Ponieważ nie mogłem zdobyć 

koniecznych informacyj od przyjaciół 
postanowiłem przyjechać tutaj, aby na 
miejscu wyjaśnić sytuację. Teraz do- 
noszę wszystko, co wiem. 

Jak Pani wiadomo, sprawa ta by- 
ła uważana za bardzo ważną i otoczce 
no ją wielką tajemnicą. To właśnie u- 
trudnia nam bardzo wyjaśnienie tego, 
co nas specjalnie interesuje, 

Widocznie z początku wszystko 
szło według planu, ale w ostatniej 
chwili, jak to zwykle bywa, zdarzyło 

X Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

się coś niespodziewanego, co spowo- 
dowało zinianę projektów.... 

Oczekuję obecnie szczegółowego 
sprawozdania z miejsca, w którem o- 
becnie skupia się centrum ich działal- 
ności, ale to, jak Pani wie, wymaga 
pewnego czasu. Rozmowy ich były 
trzymane w ścisłej tajemnicy, tak, że 
człowiek, nie biorący w nich udziału, 
nie może okazać najmniejszej pomocy, 
ani wpływu na dalszy bieg wypad- 
ków. Jedyną rzeczą, którą udało mi się 
ustalić, było to, że wszystkie doku- 
menty i papiery są oddane па prze- 
chowanie i znajdują się w pewnych 
rękach. Proszę również. żeby Pani 
strzegła pilnie dokumenty, które pozo- 
stały u Pani, bo wszystko może się 

przydać, a przedewszystkiem należy 
dbać o to, aby nic nie wpadło w obce 
тесе“. 

List ten byt datowany 11 paždzier- 
nika. 18-20 października E. pisał znów 
ze Sztokholmu: i 

„Wracam do Paryža przez Londyn 
i będę u Pani we czwartek, najpóźniej 
"w_ piątek. 

Sytuacja, muszę przyznać, jest po- 
ważniejsza, niż z początku przypu- 
szczałem. Podobno w ostatniej chwili 
grupa, składająca się z czterech osób, 
postanowiła zrobić wywiad w lesie ko- 
ło granicy i zosiała nagle napadnięta 
przez bandytów. W rezultacie tej bit- 

t dolce 
„O, może i więcej"* Tylko fachowcy wie 

dzą, jak trudno wyhodować ładne cyclame- 
ny. W pracowni specjalna maszyna wytła- 
cza t. zw. surowe doniczki. Jest to nowy i 
bardzo ważny wynalazek. Robi się je z na 
stępującej mieszaniny: jedna trzecia gliny 
z tortem, jedna trzecia ziemi ko.mpostowej, 
jedna trzecia przegnoju. Doniczek takich u- 
żywa się do rozsady, a kiedy korzenie prze- 
rosną doniczkę, wkłada się je całe do ziemi. 
Tak zyskujemy dużo na czasie, bo przesadza 
nie zawsze na pewien czas hamuje rozwój 
roślin. 

Oglądamy inspekta. 1100 okien. Obok 
błok oszklony, zakrywający przestrzeń 250 
m. kw. dla hodowii wczesnych warzyw. 
Teraz, jesienią, ma stanąć jeszcze drugi o 
powierzchni 500 m. kw. Ma być przytem 
nawadniany w ciekawy sposób, Na głęboko 
ści 30 cm. będzie założona sieć z rurek dre 
narskich, z boku będzie osadzona jedna pio 
nowa nad powierzchnię, do której wlewana 
będzie woda, Zapomocą rurek woda rów- 
nomiernie będzie się rozchodzić, a z tych 
przez podsiąkanie obejmie całą przestrzeń. 
Jest to specjalnię ważne przy hodowli pomi 
dorów, którym połewanie z wierzchu szko- 
dzi, a przytem duża oszczędność na czasie. 

Za blokiem ciągną się tarasy z warzyw, 
stoją ule z pszczołami i stebnik, miejsce zi- 
mowania pszczół. 

Zbliżamy się do ogromnego zbiornika 
wody. Długość 50 m. szerokość 11 m., głę 
bokość stopniowo od 70 cm. do 2 metrów. 

Pracuje przy nim kilku robotników. Ba- 
sen ten zostanie wybetonowany i zamienio- 
ry na pływalnię dla uczniów. Wody dostar 
czają poddostatkiem sąsiednie źródła. 

Idziemy dalej. Praca wre przy tej naj- 
bardziej górzystej części ogrodu: powstają 
tarasy, na których w przyszłości zakwitną 
najpiękniejsze byliny (rośliny  zimotrwałe), 
a niskie granitowe podmurowania zamienia- 
w kwitnące murki. Dalej jest plac do za- 
baw dla uczniów i koniec ogrodu. 

Wracamy drugą stroną. Szkółki, iwarzy- 
wa. Warzywa różnorodne, szpinak nowoże- 
landzki, karczochy, i cały szereg sałat zupeł 
nie w Wilnie nieuprawianych na użytek je 
sienno-zimowy. Większa 2086 sałat rzym- 
skich, endywji paryskiej i fryzowanej zasa 
dziła szkoła specjalnie na zamówienie Zwią- 
zku Pań Domu.. Kalafiory budzą wprost po 
dziw dła siły wzrostu. 

Trzeba dodać, że ogród jest położony na 
jałowym, nieomal lotnym piasku. Niemniej 
dzięki umiejętnej uprawie daje tak Świetne 
rezultaty. 

Oglądamy całe kolekcje malin, agrestów, 
porzeczek, szparagarnię i truskawczarnię, 

Dalej ciągnie się sad, a pomiędzy rzęda- 
mi drzew całe łany róż, rysów, ostrożek, 
płomyków, astrów, i wielu, wielu innych. 
Znowu szkółka drzewek, miedawno założo- 
na, a w końcu przy samym ogrodzeniu jest 
łan soi. Soja należy do jeszcze mało zna- 
nych, ałe niesłychanie pożyżecznych 'pod wie 
loma względami roślin. 

Obeszliśmy cały ogród Co do narzędzi— 
to szkoła posiada ich mnóstwo i to specjał- 
nych, ułatwiających pracę. Jedną z najważ- 
niejszych jest frezarka, szybko i doskonaie 
przerabiająca glebę. : 

Historja szkoły jest następująca: otwar- 
cie oficjalne miało 'miejsce 1 maja 1923 ro.- 
ku. Kierownikiem wtedy był p. Grochowski, 
który położyt duże zastugi przy jej organi- 
zowaniu, Następnie krótko, bo tylko od mar 
ca 1923 r do września 1924 r. był dyrekto- 
rem p. Pawłowicz. Od września zaś, 1924 r. 
objął dyrekcję b. Roman Kraus. 

Jest rzeczą bardzo interesującą porówna- 
nie obecnego stanu szkoły z tem, co «było 
dawniej. 

Gdzie dawniej rósł owies i jęczmień, ma 
my dzisiaj piękny parter. Tam, gdzie teraz 
jest Różanka, był zasadzony klomb z 'wa- 
rzyw, na miejscu dzisiejszej szklarni stała 
maleńka, fałszywie zbudowana  szkłarenka. 
Okien inspektowych dzisiaj jest 1100, wów- 
czas było 25. Ogród był nieogrodzony, tylko 
przed samą szkołą było trochę parkanu z 
desek. Drzewa w sadzie tak chorowały, że 
profesorowie USB, poszukując jakichś szkod 
ników drzew, przedewszystkiem do szkoły 
szli ich szukać. W budynku szkolnym nie 
było ani elektryczności, ani kanalizacji, : 

Szkoła z każdym rokiem nieomal z każ- 
dym miesiącem rozwija się i udoskonala. Nie 
będąc w niej kilka miesięcy zastałam 'takie 
zmiany, że to podsunęło mi myśl napisania, 
tego feljetonu. ` + 

A szkoła ogrodnicza — to p!acówka vie 
pomietnej wagi. Zadaniem jej jest nietylko 
szkolenie młodych ogrodników, ale i promie 
niowanie wiedzy i postępu wśród szerokich 
mas. Szkoła wileńska to piękne zadanie 
spełnia. 

Jako drobny dowód przytoczę następują- 
cy fakt, na który się przypadkowło natknę- 
łam. Oszklony blok, o którym już wspomi- 
nałam, wybudowała szkoła zeszłej wiosny. 

W tym roku, w Małych Leoniszkach, 0- 

grodnik Szabad wystawił sobie taki sam. 
„będzie z pięćdziesiąt" Oto: przykład, czem jest i czem może być 
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wy dwóch ludzi zostało zabitych. Syd 
nej był ciężko ranny, a czwarty wzięty 
do niewoli. 

O dalszym łosie jeńców nie udało 
mi się zćbrać wiadomości. Dwie gru- 
py udały się natychmiast na śledztwo. 
Grupa, która dotarła do miejsca spot- 
kania z bandytami, potwierd:a, wia- 
domy już Pani opis. Druga grupa je- 
szcze nie wróciła, ale powrotu jej ocze 
kujemy, z dnia na dzień. Sądzę, że w 
Paryżu znajdę szczegółowe sprawozda 
nie, gdyż poczta powinna mnie wy- 
przedzić. 

Trudno jest narazie powiedzieć, 
czy napad bandytów został zorganizo- 
wany w związku ze sprawą, w której 
chciał wziąć udział Mufi, czy też wszy 
scy czworo stali się ofiarami nieszczę- 
śliwego zbiegu okoliczności. W. każ- 
dym razie wiadomość o tem, że Muif 
jest ciężko ranny, zaniepokoiła mnie 
poważnie. Mam nadzieję, że druga gru 
pa przyniesie nam pocieszające wiado 
mości. 

Przy spotkaniu pomówimy o tem, co 
— mojem zdaniem—należułoby przed- 
siewziąč“. 

Ale z E. nie udało mi się zoba- 
czyć w Paryżu. 23-go października 
nadszedł list od niego z Londynu, w 
którym zawiadamiał mnie, żę: 

„..Dalszych wiadomości nie uda- 
ło mi się uzyskać. Jedyny człowiek, 
który udzielał mi. informacyj, wyjechał 
z Helsingforsu do Paryża, gdzie ma 
się zobaczyć z Panią. Dowie ię Pani 
od niego bezpośrednia   

  

  

  

  

  

  | 
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KINO Oddnia 22 października b. r. godz. 4, 6,8 i 10 wiecz. 

6 MIEJSKIE „DROGA OLBRZYĄÓW 
SALA MIEJSKA Szlakiem pionierów, walcząc z krwiożerczymi Indjanami i żywiołdm krocząw olbrzymiej karawnnie 
Ostrebriniiś 5 Goston Glass I Jeanne Helbiung. Koncertowa orkiestra pod batutą p. M Salnicklego. 

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

m 

; Sensacja Potążny Przebój oset | POSTRACH SALONOW "LLS 
э $ Re'ys Ryszarda Eichberga. W rol. gł. prześliczna Muriel Angelus | Jack Raine. Film, który wciągnie wszyst- 
ul. Wileńska 23. kich widzów w swą misternie splecioną iutrygę. Film o kolosalnem napięciu sensacyjnem. Nad progr. Dodatki 

Tel. 926. dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zniżoneod 60 gr. na pozost. seansy od 80 gr. Pocz. seans, o godz, 4, 6, 8 i 10,15 
Wkrótce największe przeboje sezonu: „Hadźl Murat" z Iwanem Mozżuchinem. i „T0-clu z Pawiakc“. 

Dziś! Rekordowy sukces Reż. Rene Claire twórcy filmu „Pod 
KD aGė Światowego repertuaru 1.0©0©0,.066 (miljon) dachami Paryża". | 

: 8 W rol. gł Anabella, Rene Lefabure, Louis Alibert. Nad program: Atrakcje dźwiękowe, Na 1-szy seans ceny 
Mickiewicza 22 zniżone; balkon 60 gr. Początek o godz. 4, 6, 8i 10.30 w dnie świąt. o g. 2-ej. Dla młodzieży dozwolone. 

tel. 15-28 Następny progrom; „Hadżi Murat" z Iwanem Mozżuchinem. Wkrótce „10-ciu z Pawiaka* 
  

  

DŹWIĘKOWA KINO 

CEJINC 
WIELKA 47. tai. 15-41 

Tryumfalny przebój 

Dzis! Nowa uzupełniona kopja! Film, 

NA ZACHODZI dźwiękowy 

o którym mówi cały Świat! 

E BEZ ZMIAN 
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. 

  

Dźwiękowy 
Kiuo-Teatr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36   

  

   SPRZEDAŽ 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

    

kli kok 
Górnośląski konc. Zjedn. Kop. Górn. 
„PROGRESS* Katowice wagonowo i 
od jednej tonny w szczelnie zamknię- 

tych i zaplombowanych wozach 
dostarcza 

M. DEULL wro. 
EGZ. od 1890 r. 

Biuro: ul. Jagellońska 3, tel. 8-11. 
Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. 

  

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

Paweł Bure 
poleca wielki wybór zegarów 

| 
\ 

  

i biżuterji oraz precyzyjna naprawa 

po cenach zniż onych 

Wilno, A. Mickiewicza 4. 

  

     
     

       

  

   

    

PEAR 

Nekrologi,    Żałatwia na 
ogłoszenia, BARDZO dogod 

ora h runkach reklamy | Wa 
do «| Biūro  Rekl:mowė 

„SŁOWA | gpj grzhowskiega 
oraz do : 

wszystkich w Wilnie 

p'sm Garbarska 1, tel. 82 
   

vai) A) Ai 

szkoła, o ile tylko tak fachowi ogrodnicy, 

jak i amatorzy zechcą iść naprzód, zechcą 

dię uczyć! E е 

Na zakończenie dodam, że dzięki energji 
dyrekcji i dojście czy dojazd do szkoły u- 

legły zmianie na lepsze. Zamiast nieznośne- 
go piachu, jest wybrukowana droga, wie- 
czorem światło elektryczne, a wkrótce bę- 
dzie i chodnik. 

Proszę przekonać się, wycieczka jest bar 
dzo interesująca i bardzo miła. Zostawia 
przytem niezapomniane wrażenie, jakie bu- 
dzi zawsze celowa, planowa i wytężona 

praca. Irena Łubiakowska. 

co mu jest wiadomem. Obawiam się, 
że ja nie będę słyszał tego, bo inte- 
resy zatrzymują mnie zagranicą i do 
Paryża narazie nie mogę przybyć”... 

Ostatnia słomka, której się chwy- 
tałam, została złamana. (E. był jedy- 
nym człowiekiem, któremu mogłam 
wierzyć). Ludzie, wśród których się 
znalazłam, należeli do klanu, którego 
nienawidziłam i bałam się zarazem. 
Każdy z nich mógł być ugentem bol- 
szewickim. Nikogo z nich nie znałam 
bliżej, ale wiedziałam, że „Czeka* u- 

miała zaciągnąć zręcznie pętlę dooko- 
ła całej organizacji. wskutek czego 
prowokatorzy mogli wciągnąć Sydne - 
ya do pułapki, do której już uprzed- 
nio wciągnęli D. w Loadynie, Sawin- 
kowa w,Paryżu, Suwałowską w New- 
Yorku. 

Była to dla mnie rzeczą jasną. Lu- 
dzie, do których skierowywał mnie E., 

mogli być agentami Czerwonego Ter- 
roru. A może i sam E. został przeku- 
piony przez „Czeka”*? 

Nareszcie B. przyjechał do Pary- 
ża. Mówił tylko po rosyjsku i nie mo- 
gliśmy się porozumieć, ale orzywiózł 
mi list, który dla przyczyn jemu tylko 
wiadomych, przechowywał u siebie do 
przyjazdu do Paryża. 

List był napisany w Wyboręu 25 
września — tego dnia, kiedy Sydney 
wysłał ostatnią depeszę do muie: 

„Moja ukochana, jedyna (pisał 
mój mąż) muszę koniecznie pojechać 
do Piotrogrodu i Moskwy na trzy dni. 

  

PIANINA,FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

w rolach głównych. 

Oszczędności 
swoje złote i dolsry 
ułokuj na wysokie 
oprocentowanie.  Go- 
tówka twoja jest zabe- 
zpieczona złotem, sre« 
brem i drogiermi ksimie- 
niami.Wil. Tow. Handi, 
Zastawowe (LOM- 
BARD) Plac Katedralny 
Biskupia 12 Wydaje 
pożyczki pod zastaw: 
złota, srebra, brylan- 
tów, futer, i t p. —B 

a GWCAMAEEZ 
BEBE WROCI AOS EAZA 

Ę ŻĄDBAJCIE | 
we wszystkich aptekach 1 

skłaćach aptecznych zuanege 

šrodaa od adcisków 

Prow. A. PAKA 
=== === E "T 

ši L is 
ZARZĄD WILENSKIEGO TOWARZYSTWA 

DOBROCZYNNOŚCI 

niniejszem podaje do wiadomości, że zwy- 
czajne Wałne Zgromadzenie członków Towa 
rzystwa odbędzie się dnia 6 listopada 1931 
r. o godz. 5.30 wieczorem w lokalu 'T-wa 
przy ul. Wyżeńskiej Nr. 23. Będzie ono pra- 
womocne na zasadzie $3 17 i 20 statutu 
Towarzystwa przy każdej ilości członków 
przybyłych. 

Porządek dzenny obejmuje: 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez 

Prezesa Zarządu lub jego zastępcę. 
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza. 
3. Uczczenie pamięc: zmarłego członka $. 

p. Michaliny Krzyżanowskiej: 

a) zakupienie na nią Mszy św., z ogło- 
szeniem o tem w prasie miejscowej; 

b) zakupienie również Mszy św. za wszy 

       

    

WYNAJĘCIE 

   

    

= stkich zmarłych ofiarodawców i dobroczyń- 
cówi T-wa i ogłoszenie o tem w prasie miej- 
scowej, 

4. Odczytanie protokółu ostatniego Wal 
nego Zgromadzenia. 

5. Sprawozdanie Zarządu 
Towarzystwa za czas od 1-IV 1930 r. 
1-1V 1931 r. 

6. Sprawozdanie Komisji Rewrzyjnej. 

z działalności 
do 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie prelimi- — 
narza budżetowego na rok następny. 

8. Sprzedaż nieruchomości przy zaułku 
Lidzkim pod Nr. 9, 

9. Wolne wnioski. 
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 

URK KK RRIS 
Fabryka I skład mebli 

W. Wilenkin i S-Ka 
Spółka z ogr. odr. 

wWilino, ul. Tatarska 20, dos wiasny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
zy, stoły, szały, bizrka, krzesła dębo- 
we | t p. Dogodne warunki i ua raty, 

Rai ЫА НАНАЫАЧАЫА, 

    

тапо. Rozumiesz przecie, že nie zde- 
cydowałbym się na taką podróż, gdy- 
bym nie był przekonany, że nie t ara- 
żant się na najmniejsze ryzyko. Piszę 
ten list na wypadek, gdyby mi się coś 
złego przydarzyło. ale proszę Cię, nie 
rozpoczynaj żadnych kroków dla od- 
szukania mnie, bo mogłoby to tylko 
mnie zaszkodzić, budząc czujność bol- 
szewików i ułatwiając im ustalenie, 
kim jestem, Jeżeli, wbrew cczekiwa- 
niom, zostanę aresztowany w Rosji, 
na mocy niezbyt obarczającego oskar- 
żenia, to znajomi moi są dosyć silni, 
by móc uwolnić mnie z więzienia. Po- 
znać mnie obecnie bolszewicy nie są 
w stanie, jeśli oczywiście jakieś nieo- 
strożne kroki z Twojej strony nie do- 
pomogą im w tem. Jednem słowem, 
gdyby w drodze powrotnej zaszły ja- 
kieś komplikacje, to powrót mój do 
Europy ulegnie opóźnieniu niezbyt dłu 
giemu. Może do dwóch tygodni — nie 
więcej. Znając Ciebie, pewien jestem, 
że znajdziesz się na wysokości zada- 
nia, nie stracisz głowy 1 będziesz spo- 
kojnie i twardo stać przy moich inte- 
resach i mojej sprawie. 

Oczywiście nikt nie powinien wie- 
dzieć, gdzie jestem. Coby się ze mną 
nie stało, pamiętaj, że wszelki;hałas i 

niepokój dookoła mojej osoby, wyda- 
dzą mnie w ręce bolszewików... |... 

Ukochana moja, czynię to. co każe 
mi czynić sumienie, i nie wątpię, że 
pochwaliłabyś mnie, gdybyś tu była. 

Myślami jestem zawsze przy To- 
wszystko to, Wyjeżdżam dzisiaj i wrócę we wtorek bie i miłość Twoja będzie mnie chro- 

2 skórne | moczopiciewe „, 

  

   

        
    
    
      

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

HRABINA PARYŻA 
doskonałości tematu i obsady. EMIL JANNINGS, Miż MAY, WŁODZIMIERZ GAJDAROW I ERIKA GLEZEŁER | 

JL KARZE s 

(Jako niepodzielna całość). Szczyt 

Zlrodę 
’ № odzwie- 

7 Idowi rz zza braki i skazy. 

GIdOWICZ kośnetyki 2 
chor. skórne, wene- mj Ce di6 

ryczne, narządów MO- j, Hjryniewiczowej. 
cowych. Od 9—40 1, sj, WIELKA M 18 m9. 

ZE Przyj.wg. MM-1i 4-7 
DOKTÓR V. Z. P. A 8. 

ZELDOWICZOWA 2 

KOBIECE, WENE- Lo K A L z 

Mieszkanie 

RYCZNE NARZĄDÓW 
MOCZOWYCH 

z 6 pokoi ze wszyst- 
kiemi wygodami, sło- 

od 12—2i od 4—6 

neczne, ciepłe, całko- 

   
uk Mickiewicza 24. 

tel 27.7 

DOKTOR 

Bilumowicz 
chereby weneryczne, 

  

do wynajęcia. Zakreto- 

9—12 i od 4—6. 

  

, 

| 

| 

Sensacyjny romans tragedja w 14 akt | 

» 
Т 

| 
| 

| 
wicie odremontowane | 

wa 9—4 oglądać od | 

WIELKA 21 | 
tel, 921, ed9—113—5 Pokój 

W Z.P. 26 z telefonem, łazienką 
= do wynajęcia, Telefo= 

DOKTOR 

Szyrwindt a 
Ww свогору ent! CZnE, Mieszkanie 

skórne i moczopłciowe 

wielka 19, od 9 do I dia jnteligeninej ro- 
1—7 dziny do wynajęcia 3 

pokoje, kuchnia, ele- 
DOKTOR ktryčzcošė ogród. 

A. Cymbler Brzeg Antokolski 15—2 

Choroby weneryczne, 
skórne AE mo Poszukoję pokoju 
czewego. Micklawicza za korepetycje, znam 
12, róg Tatarskiej przyj- dobrze francuski. Mły- 

    

maje 9—2 i . > 
Hel. 15-64. io. ZE 

| usze Okazyjnie 

FORTEPJAN 
AKUSZERKA w dobrym stanie Edo 
ŚMIAŁOWSKA sprzedania. Sierakow- 

przeprowadziła się ul. > 217, 3 00419 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- ® 
binet kosmetyczny, u- 
suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw- 
ki, kurzajki, wypadanie 

włosów 

BRESSER 
04 6- 8.000 dolarów 
poszukujemy na I hi- 
potekę kamienicy w 

  

"ADI uma.  najlepszem centrum 

6 A B I N E miasta Dowiedzieć się 

Racjonalnej NE ZE o 

godz. 4—6. 
kosmetyki 

leczniczej  UREWEEEP 
WIŁNO, 

= GOTÓWKĘ a» E 4); bkajętty bezpistcje 

Urod konserwu. | ZaP<zpieczenie zu- 

je, dosko- | Pełne. MAJĄTKI, 
nali, odświeża usuwa | 19 val, działki k 

jej skazy i braki, Masaż pe pa 
twarzy i ciała (panie). nońydzctnóowe 

Sztuczne opalanie cery. BiobasaczkE = (o 

Wypadanie włosów l | rogami od 6000 
łupież. Najnowsze zdo- złotych, MŁYNY. 

е . 5 bycze aa" racjo dzierżawy: ё S esi 

Dom H. Za- ao a B 2 vheta“ Mle E 
       tza 1, tel. 

  

    

nić od złego. Niech Bóg maCię w swej 
opiece...'*, 

To wszystko. Ostatnie | 
niego!... To wszystko, co pozostało mi 
po moim mężu! Czytałam, a łzy pada 
ły mi na papier. Słońce jesienne chy- 
liło się ku zachodowi, oświecając cz: 
wonemi promieniami pokoje. A tame 
gdzieś daleko, mąż mój walczył z nić 
znanym losem, otoczony bezlitosnymi 
wrogami. Czeka” triumfowała: udało 
się jej wkońcu wciągnąć Sydneya Re” 
illy w swe sieci. 4 

ROZDZIAŁ 5. 
MIKOŁAJ KARŁOWICZ i 

„Zginął zginął, zginął”, turkotał po- 
ciąg, idący do Dieppe, „zginął, zginął, 
zginiął'. Jechałam do Londynu, żeby się 
zobaczyć z B. Przyjechał on tam z pole 
ceniem od E.,który tak go charaktery- 
zował: „Jest to człowiek, nieżądający 
pieniędzy za usługę, ale nie odmawia- 
jący, gdy je mu ktoś daje". 

Zaraz, po przyjeździe, zobaczyłam 
się z B. E. był tłumaczem, Ale B. nie 
mógł nic powiedzieć. Był on tylko ma- 
łym i riieodpowiedzialnym wykonawcą 
cudzej woli. Bezpośrednim jego sze- 
fem była Marja Szultz. Kim była owa 
Marja Szultz? Bližszych informacyj u- 
dzielić nie mógł, Wiedział tylko, że 
Marja Szultz należy do dużej organiza” 

cji antybolszewickiej, której sztab znaj 
duje się w Moskwie. Nic więcej. nie 

mógł powiedzieć. Czy mogę zobaczyć 
się z Marją Szultz? В. wzruszyt ra” 
mionami: prżecież ona jest w Helsing" 
forsie... i 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 

słowa od 

nować 14-78 między 
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