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Na froncie walki z bezrobociem 
OBRADY SENATU 

Podejmując akcję walki z bezrobo- 

ciem, rząd całkowicie zdawał sobie 

sprawę z potrzeby pociągnięcia do 

czynnego udziału całego społeczeń- 

stwa. Potrzeba ta wynikała nie tylko 

ze stwierdzenia, że możliwości skarbu 

są niedostateczne dla opanowania sy-- 

tuacji. Należało liczyć się z tem, że 

walka z bezrobociem, w sensie usuwa 

nia przyczyn bezrobocia, — z zagad- 

nienia państwowego o charakterze eko 

nomicznym, staje się jednocześnie za- 

gadnieniem społecznem 0 charakterze 

filantropijnem, skoro przechodzi w fa- 

zę usuwania Skutków bezrobocia. 

Zależnie od tega — posunięcia rzą- 

dowe szły w dwuch kierunkach: stwo- 

rzenia możliwości zatrudnienia jaknaj- 

większej liczby robotników i zabezpie- 

czenia pozbawionym pracy maksimum 

opieki tak środkami skarbu jak środka- 

mi społeczeństwa. 

Realizacja pierwszego zadania siłą 

rzeczy jest ograniczona i w szybkości 

i w rozmiarach. W szybkości — z po- 

wodu warunków powstających na tle 

światowego kryzysu gospodarczego, w 

rozmiarach — nie tylko z tego powo- 

du, ale i skutkiem zakończenia się 0- 

kresu robót sezonowych. Ogólne kon- 

junktury wskazują raczej na to, że kry 

zys gospodarczy nie osiągnął jeszcze 

swego punktu kulminacyjnego. Nad 

produkcją w dalszym ciągu wisi mus 

ograniczeń ! redukcji. Jak długo stan 
taki trwać bedzie — nie może być mo- 

wy o polepszeniu sytuacji na rynku 

pracy. Chodzi więc w pierwszym rzę- 

dzie © przeciwdziałaniu pogarszaniu się 

sytuacji. 

Jak wiemy, — do środków zapobie 

gawczych, przedsięwziętych przez rząd, 

sfery gospodarcze naogół  ustosunko- 

wały się bardzo życzliwie i przychyl- 

nie, z pewnem zatrzeżeniem, zupełnie 

zresztą słusznem, że środki te, zwłasz- 

cza dotyczące pracy kobiet i młodocia- 

"nych, godzin nadliczbowych itp., nie 

powinny być przy zastosowaniu gene- 

ralizowane lecz wprowadzane w życie 

załeżnie od istotnych indywidualnych 

warunków produkcji w poszczególnych 
przedsiębiorstwach. Abstrahując więc 

od wymienionego zastrzeżenia, które 

niewątpliwie zostanie przez czynniki 

miarodajne uwzględnione, stwierdzić 

inusimy całkowitą zgodność poczynań 

rządowych w rozważanym zakresie ze 

stanowiskiem zainteresowanych dzie- 

dzin produkcji i wymiany. Daje to gwa 

"neję, że poczynania te są celowe, ży- 

ciowe i skuteczne. 

Nie należy jednak przesadzać. Nie 
należy oczekiwać jakiegoś nadzwy- 

czajnego efektu, nadzwyczajnych skut- 
ków. Opanowanie sytuacji w produk- 

cji i na rynku pracy równoznacznem 

byłoby z opanowaniem kryzysu gospo- 

darczego. Światowy charakter kryzy- 

su zgóry jednak przesądza taką możli- 

'wość, — tembardziej w ramach wy- 
siłków odosobnionych jednego pań- 

stwa. 

Te mrzonki o opanowaniu u siebie 

własnemi środkami kryzysu są wręcz 

szkodliwe. Zawczasu powinniśmy być 

przygotowani; że w wyniku podjętych 

na tej drodze starań w najlepszym wy- 

padku zahamowane zostanie tempo bez 

robocia, względnie zapobiegnie się 

większemu pogarszaniu się sytuacji na 

rynku pracy. Uzyskanie takich wyni- 

ków w dobie potęgującego się kryzy- 

* su — już jest an und fiir sich wielkim 
sukcesem, warunkującym możliwość 

przerwania ciężkich dni bez większych 
wstrząsów. Postawmy sobie” tylko te, 

zdawałoby się bardzo skromne, zada- 

nie — a przez realizację jego osiągnie 
My maksimum tego, co może być wo- 

gėle przy istniejących  konjunkturach 
osiągalnem. 

Nie są te uwagi bynajmniej wyra- 
zem pesymistycznego nastroju. Wyzna 

ję, że optymizm, jaka wiara w ostate- 

czne przezwyciężone trudności, jesi 

podstawą działania, jest warunkiem 

dojścia do celu w najkrótszym czasie. 
Ale optymizm polegający na tem, że 

środkom ograniczenym w działaniu 

przypisuje się moc uniwersalną poko- 

nania wszystkich przeszkód jest li tyl- 

ko szkodliwym brakiem poczucia rze- 

czywistości. Ołówek powinien  zastą- 

pić złudzenia. Obliczmy, ilu robotni- 

ków znajdzie pracę po wprowadzeniu 

w życie projektowanych zarządzeń, ilu 

zaś zostanie pozbawionych pracy w 

związku z prosperującą depresją w pro 

dukcji. Przekonamy się, że środki te 

zaledwie powstrzymać będą mogły tem 

po bezrobocia. I jeszcze z innych wzglę 

dów ten uzasadniony optymizm jest 

szkodliwy, mianowicie ze względów 

politycznych, — daje bowiem broń w 

ręce opozycji. Bliżej trzymać się nale- 

ży rzeczywistości, a nie wchodzić z 

nią w rozbrat. 

Na przytoczone wyżej okoliczności 

musimy tem większą zwrócić uwagę, 

że w zależności od nich znajduje się 

udział, względnie współudział spote- 
czeństwa w akcji zwalczania skutków 

bezrobocia, czyli w akcji pomocy bez- 

robotnym. Skoro materjalne środki 

skarbu są niedostateczne, powiedzmy 

wyraźnie bardzo ograniczone, skoro z 

drugiej strony wysiłki w kierunku 

zmniejszenia bezrobocia, jakkolwiek 

mogą w tym lub innym stopniu po- 
wstrzymać tempo bezrobocia, 

zmniejszą je wydatnie, — przed społe- 
czeństwem polskim wyrasta bardzo 

poważne a trudne zarazem zadanie, 

któremu sprostać będzie mogło li tylko 

w warunkach harmonijnej i zgodnej 
współpracy wszystkich sfer i warstw, 

zrozumienia obywatelskiego obowiąz- 
ku i odpowiedzialności oraz umiejęt- 

nego zorganizowania i przeprowadze- 

nia całej akcji. 

Nie odejmuję znaczenia rozważa- 

niom i dociekaniom, dla czego przed 

'wojną nie zachodziła potrzeba doży- 
wiania rodzin bezrobotnych, utrzymy- 

wania robotników na koszt skarbu, 

dlaczego robotnik zatracił zmyst о- 

szczędności, w jakim stopniu przyczy- 

niło się do tego nasze ustawadaw- 

stwo socjalne itp. Sądzę jednak, że te 

zagadnienia nie należy zazębiać o obec 

ną akcję społeczną zwalczania skutków 

bezrobocia, bowiem jest ona musem, 

koniecznością. "W okresie zimowym 

liczba bezrobotnych może dojść do 
pół miljona. Z tym faktem należy li- 

czyć się przedewszystkiem, — co by- 

najmniej nie oznacza, że można przejść 

do porządku dziennego nad zagadnie- 
niem reformy świadczeń socjalnych, — 

nie trzeba tylko tych dwu rzeczy sprzę 

gać razem, ponieważ wywołać to mo- 

że niepotrzebne zgrzyty. 

Rozmiary społecznej akcji pomocy 

bezrobotnym rzecz zrozumiała będą u- 

zależnione od ofiarności poszczegól- 

nych warstw, treść i kierunek akcji — 
od nastawienia organizacyjnego. Głów 

nym nakazem powinno być hasło: nic 

zawodowym nierobom, maksymum po- 

mocy rzeczywiście potrzebującym. 

Jeżeli chodzi o stronę organizacyj- 

ną, od której właściwie zaieży ostate- 

czny efekt, bowiem, co do ofiarności 

naszego społeczeństwa, jest ena  do- 

brze znana, —- pierwszorzędne tu bę- 

dą miały znaczenie formy niesienia po 

mócy. Nie można pod żadnym wzglę- 

dem dopuścić, by produkty przeznaczo 

ne na dożywianie ukazywały się w o- 

biegu. rynkowym, powodując zniżkę 

cen, która przedewszystkiem uderzy w 

producenta rolnego. Nie należy znów 

rozszerzać akcji pomocy na wieś, któ- 
ra w okresie zimowym skazana jest na 
przymusowe bezrobocie, ale która bądź 

co bądź może wyżywić się własnemi 
środkami, 

Poruszano sprawę, czy nie byłoby 

racjonalniej ograniczyć akcję społecz- 

ną do minimum na korzyść zatrudnie- 

nia bezrobotnych przez uruchomienie 

robót nawet nie opłacających się. Nie- 

wątpliwie wszelka  „darmocha“ jest 

czynnikiem demoralizującym. Jednak 

sprawa zatrudnienia bezrobotnych na 

większą skalę w naszych warunkach 

może być tylko przedmiotem akademi- 

ckiego sporu, ponieważ dla urucho= 

mienia robót potrzebne są kapitały, a 

tych kapitałów niema i niema skąd ich 

dostać. Nie mogą być w tym celu wy- 

korzystane podatki w naturze lub ofia- 

ry w naturze, ponieważ spieniężenie 

produktów, wytwarzając sztucznie po- 

daż, spowodowałoby niebezpieczną 

dla producenta zniżkę cen, cen, które 

i na obecnym poziomie nie pokrywają 

kosztów produkcji, — a łącznie z tem 

przyczyniłoby się do dalszego zaniku 

konsumcji wyrobów przemysłowych, a 

więc do wzrostu bezrobocia. wręcz od- 

wrotnie, wskazaną byłaby taka orga- 

nizacja pomocy bezrobotnym, któraoy 

mogła zapewnić zaopatrzenie rodzin 

bezrobotnych we wszystkie brakujące 

przedmioty pierwszego użytku, na ja- 

ki to cel mogłyby być przeznaczone 

fundusze gotówkowe komitetów  po- 

mocy. Jest ta jedyny sposób przeciw- 

działania sprzedaży przez' bezrobot- 

nych jednostronnych zasiłków w natu- 

rze, sprzedaży, która bezwzględnie bę- 

dzie miała miejsce, bo wsząk człowiek ;gją 1030 
ale nie nie jednym tylko chlebem żyje, — ma rok bież. dał nadwyżkę prawie 100,000 bez- 

* inne potrzeby. W. skuteczność akcji 

społecznej, jeżeli ona ma ograniczyć 

"się do wydawania zupki darmowej z , 
publicznych kuchni, trudno rówuież u- 

wierzyć. Kuchnie te będą miejscem 

"wyrażania niezadowolenia pod  adre- 

sem opieki społecznej, bedą jednocześ- 

nie miejscem propagandy komunistycz- 

nej. 

I jeszcze jedna uwaga: jaknajmniej 

biurokratyzmu, jaknajmniej zbędnych, 

uciążliwych formalności, jaknajmniej 

kosztów administracyjnych. W tej ak- 

cji społecznej pomocy bezrobotnym 

nie powinny znaleźć zatrudnienia 0so- 

by „dorabiające“ na jedwabne poń- 

czoszki lub kolacje w „Polonji*. Jeże- 

li będą te lub inne czynności qłatne— 

tylko bezrobotnym winne być one po- 

wierzone. : 

Gdy się mówi o akcji społecznej 

pomocy bezrobotnym, ma się na my- 

Ślii w tysiącach wypadkach na jeden, 

robotników fizycznych. A pracowuicy 

umysłowi? Czy to jest już taka quan- 

titė negligeable, że o niej nie warto 

wspominać, myśleć, zastanawiać się 

lub troszczyć o los? Czy też wynika to 

Stąd, że pracownicy umysłowi  trakto- 

wani są narówni, co do ich potrzeb, z 

pracownikami fizycznemi? 

Każdego dnia przemysi, haadel i rol- 

nictwo wyrzuca na bruk nowe zastępy 

zredukowanych pracowników. Nie po- 

zostają w tyle urzędy państwowe, in- 
stytucje samorządowe i różne zrzesze- 

nia. Gdzie, kto, kiedy wchłania tę za- 

"straszającą podaż pracy mózgu? Bez- 

robocie wśród pracowników  umysło- 

wych wzrasta. Rząd w swoin czasie 
zwracał się do sfer gospodarczych Z 

apelem, by redukowały koszty admi- 

nistracyjne, by przez potanienie kosz- 

tów wytwórczości mogły zatrudniać 

większą ilość bezrobotnych. Słusznie! 

Ale nie trzeba zapominać, że na dwóch 

lub kilku nowozatrudnionych robotni- 

ków fizycznych przypadał jeden  zre- 

dukowany pracownik umysłowy. 

Nie, — bezrobotni pracownicy u- 

mysłowi, to nie jest quanlitć negligea- 

ble. To poważny, bardzo poważny 

czynnik wywierający i zdolny wywie- 

rać nieraz decydujący wpływ na kształ 

towanie sie stosunków wewnętrznych 

Byłoby wielkim błędem lekceważenie 

tego czynnika, zapoznawanie potrzeb 

'nikami 

WARSZAWA. PAT. -- Sprawozdanie z 
20 posiedzenia Senatu z dn. 22 bm. Marsza- 

łek Raczkiewicz przed przystąpieniem do po 

rządku dziennego podkreś'ił, że w pierw- 

szych 4 punktach porządku dziennego znaj 
dują się sprawy, dotyczące sytuacji na ryn- 
ku pracy w związku z kryzysem gospodar 

czym. Są to: nowela o czasie pracy w prze- 

myśle i handlu, ustawa o skróceniu wzglę- 

dnie przedłużeniu czasu pracy na Gćrnym 
Śląsku, nowela do ustawy o pracy kobiet i 

młodocianych, projekt ustawy o ogranicze- 

niach w zatrudnieniu pracowników młicdo- 

cianych na Górnym Śląsku, 
Przed sprawozdaniami z komisyj p. mar- 

szałek Senatu udzielił głosu ministrowi Hu- 

bickięmu. 

Po mowie p. ministra zabrał głos spra- 

wozdawca komisji gospodarstwa społeczne 

go sen. Rogowicz który zreferował prcjekt 
noweli o czasie pracy w prz: myśle i handlu. 

Referent scharakteryzował prace rządu na 
He kryzysu, a w szczególności na połu wal- 

Nie potrzebuję Panom wyjašniač, iž naj- 
bardziej charakterystycznym i jednocześnie 
najcięższym w skutkach objawem obecnego 
kryzysu jest wzrost bezrobocia. 

Rozwój bezrobocia, tak u nas, jak i w in 
nych krajach, posiada charakter progresyw- 
ny i trudno jest w tej chwili przesądzić, czy 
punkt kulminacyjny tego procesu został już 

. Z zestawień cyfrowych za pierw- 
sze łat 1930 i 1931 wynika, iż w 
łatach tych największe nasilenie bezrobocia 
wypadło na marzec i charakteryzowało się 
okrągiłą cytrą 289,000 dla 1930 r. i cyirą 
370,000 dla 1931 r. 

Najgłębiej spadało bezrobocie w lipcu £ 
żało się w symbolu cyfrowym 190,000 

r. i 255,000 dla 1931 r., czyli że 

robotnych w okresie największego bezrobo- 
oli 50,000 w: okresie największego zatrud- 

a, 
Jak wiadomo, cyfry powyższe uwzględ- 

niają tylko bezrobotnych, zarejestrowanych 
w państwowych urzędach pośrednictwa pra- 
cy, i nie obejmują wogóle bezrobocia na roli. 

P. Prezes Rady Ministrów zaznaczył w 
swem przemówieniu sejmowem, jaxiemi dro 
gami rząd dąży do usprawnienia organizacji 
gospodarczej kraju, ożywienia produkcji i 
wzmożenia eksportu, znaczenie Których to 
zagadnień dla sprawy walki z bezrobociem 

aż nazbyt oczywiste, O ile chodzi o ko 
nieczne zmiany ustawodawcze w zakresie 
polityki społecznej Ministerstwo Pracy i O- 
pieki Społecznej opracowało kilka przedło- 
żonych ciałom ustawodawczym projektów 
ustaw, przeprowadzenie których uważam za 
niezbędny warunek skutecznej waiki z bez- 
robociem. Nie będę ich wyliczal, gdyż będą 
one szczegółowo Wysokiej Izbie na dzisiej- 
szem posiedzeniu reierowane, 

Zasadniczą koncepcją, na której oparła 
Się ustawodawcza praca rządu w zakresie 
czasu pracy, było przekonanie, że stan za- 
trudnienia z natury rzeczy zależny jest, obok 
ogólnych przyczyn gospodarczych, również 
od tak ważkiego momentu w procesie pro- 
dukcji, jaką jest suma dziennego czy tygo- 
dniowego wysiłku rąk roboczych. 

Ostatnia międzynarodowa  konierencja 
pracy, na której zagadnienie bezrobocia wy- 

sunęło się na czoło debat, dało wyraz w 0- 
świadczeniach szeregu delegatów coraz pow 
szechniej absorbującej tendencji do skróce- 
nia czasu pracy. 

By nie komplikować zagadnienia chciał. 
bym odrazi rozróżnić dwojakego rodzaju 
możliwości w zakresie skrócenia czasu pra- 
cy. Jedne z nich mają na celu trwałe usta- 

BEI STATE 

pracowników umysłowych w stanie bez 

robocia. To — raz. A po drugie nie 
wolno traktować ich na równi z robot- 

fizycznymi. „Dostaniecie w 

kuchni publicznej darmową — зирке“. 

Nie, — trzeba uwzględniać poziom po- 

trzeb i nawyknięć kulturalnych. 

To też z wielkim uznaniem witamy 

inicpatywę miejscowego  stowarzysze- 

nia urzędników państwowych opodat- 

kowania się na rzecz zredukowanych 

urzędników, tych mianowicie, którzy 

są bez wyjścia. Jesteśmy bezwzględ- 

nymi wrogami wszelkich urzędniczych 

związków zawodowych, gdy te webec 

rządu występują jako strona. Uznaje- 

my ich zasługę, gdy pracują w pła- 

szczyźnie podniesienia poziomu kultu- 

ralnego i samopomocy. ! 
Inicjatywa ta winna zatoczyć szer- 

sze koła. Powinna spowodować poro- 
zumienie się i zjednoczenie  wszyst- 

kich pracowników, nie pozbawionych 

pracy, by w tych ciężkich czasach ich 

koledzy i towarzysze pozbawieni pra- 

cy, mogli wyjść z sytuacji obronną rę- 

kłą, względnie tę sytuacje przetrwać. 

Z. Harski. 

ki z bezrobociem, Referent wskazał między 
innemi, że obecne ustawy mają na celu 

złagodzenie skutków bezrobocia przez da- 
nie pracy większej ilości osób w ramach 
istniejącego quantum pracy, tj. przez skró- 

cenie czasu pracy. 

Po przemówieniu senatora Iwanowskie- 

go w głosowaniu przyjęto oba projekty u- 

staw o czasie pracy, zarówno ogólnej, jak i 

dotyczącej Górnego Śląska ze zmianami za- 

proponowanemi przez komisję Senatu, 

Po referacie sen. Rogowicza Izba przy- 

jęła nowelę do ustawy o pracy młodocia- 

nych i kobiet oraz projekt ustawy w spra- 

wie ograniczenia zatrudnienia pracowników 
młodocianych na Górnym -Śląsku, z jedną 

poprawką, zaproponowaną przez komisję. 

Sen. Szarski zreferował następnie nowelę 

o podatku dochodowym (kumulacja docho- 
dów i tantjemy) oraz projekt ustawy o kry- 
zysowym dodatku do podatku dochodowe- 
go. 

Po przemówieniu sen. Głąbińskiego (KI. 

wowe skrócenie czasu pracy poniżej 8 go- 
dzin dziennie, stanowiące ostatnio nowy po-' 
stulat kłasy robotniczej, która w ten spo- 
sób pragnęłaby wprowadzić wyrównanie so- 
cjalne gospodarczego procesu wzrastającej 
racjonalizacji i nadprodukcji. 

Drugą formą skrócenia czasu pracy sta- 
nowią zarządzenia o charakterze konjunktu- 
ralnym, obejmowane nazwą tak zw. „short 
time", Mają one na celu, drogą skrócenia 
dnia lub tygodnia pracy, umożliwić włącze- 
nie w życie gospodarcze pewnego odsetka do 
bezrobotnych. 

Rząd polski, nie przesądzając rozwoju, 
jaki czeka koncepcję trwałego skrócenia cza- 
Su pracy, nie uważa za wskazane, w obec- 
nym stanie tego Z na terenie 

cie na dr zarzą- 
ah które miałyby charakter as nada 

Z tych względów rząd polski wybrał dro 
gę zarządzenia konjunkturalnego, które ma 
umożliwić szybkie wprowadzenie w nasze 
życie gospodarcze rozdziału istniejącej pra- 
cy na większą sumę rąk roboczych, dosto- 
sowanego do palących postulatów chwili 

Wyrazem tej dążności są przedłożone 
Panom Senatorom projekty ustawowe w za- 

czasu pracy. 
Pierwszy z nich przynosi nowelizację 0- 

bowiązującej ustawy z dria 18 grudnia 1919 
roku o czasie pracy w przemyśle i handlu, 
nie naruszając w swych postanowieniach w 
niczem charakteru i konstrukcji obowiązują- 
cego ustawodawstwa. W myśl art, 6 dotych 
czasowej ustawy Rada Ministrów та  вро- 
ważnienie tylko do przedłużenia czasu pra- 
cy w wypadkach, spowodowanych koniecz- 
nościami narodowemi. Proponowana noweli- 
zacja tego artykułu da rządowi tnożność 
również skracania czasu pracy poniżej orm, 
przewidzianych w art. l-ym ustawy. 

Projekt ustawy w sprawie zmian i uzu- 
pełnień niektórych postanowień ustawy z dn. 
2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodo- 
cianych i kobiet jest drugim projektem u- 
stawodawczym, który dojrzał pod wpływem 
kryzysu bezrobocia, jakkolwiek przesłanki go 
spodarcze, prawne i etyczne dla tego projek 
tu istniały już na długo przedtem. 

Proces zastępowania robotników  doro- 
słych przez młodocianych ujawnił się u nas 
w czasie największego rozwoju przemy- 
słu; kryzys obecny powoduje jedynie przy- 
śpieszenie i pogłębienie tego procesu. Jeżeli 
mówię, iż przesłanki do ustawodawczego u- 
regulowania tego zagadnienia istniały już 
oddawna, to mam na mysli, iż w każdych 
warunkach gospodarczych nadmierny wzrost 
zatrudniania młodocianych jest zjawiskiem 
nienormalnem i szkodliwem, nie tyiko dla 
samych zatrudnionych, lecz i dia przyszło- 
ści kraju. 

Istotnym motywem korzystania Zz pracy 
młodocianych jest taniość ich pracy; wzgląd 
ten jednak nie może się ostać, zwłaszcza w 
momencie obecnym, kiedy okazało się nie- 
zbędnem jak najbardziej racjonaine uregulo- 
wanie zatrudnienia, aby dostarczyć środków 
do życia najbardziej potrzebującym. 

Mówiąc o konieczności zastąpienia pracow 
ników młodocianych przez dorosłych, nie łu- 
dzę się bynajmniej, iż da się to osiągnąć 
mechanicznie przez wydanie odpowiedniej 
ustawy i zarządzenia administcacyjne. Tak 
nieniejszy projekt, jak i powyżej przedsta- 
wiony projekt noweli do ustawy 0 czasie 
pracy, nie stanowią jakichś cudownych środ 
ków leczniczych, które się dadzą zaapliko- 
wać bezboleśnie naszemu organizmowi g0- 
spodarczemu i osiągnąć imechaniczne prze- 
widziany efekt, Krytyka przedłożonych ustaw 
jest z tego punktu widzenia niezmiernie ta- 
twa, lecz i niemniej hezprzedriotowa. Nikt 
nie może przesądzić, czy zastąpienie pracow 
ników młodocianych przez dorosłych doko- 
nane zostanie w 70, czy tylko w 30 proc. 
lecz efekt będzie tem większy, im więcej 
szczerego i śwładomego wysiiku okażą w 
tej akcji tak władze jak i zainteresowane 

czynniki społeczeństwa. 

Osobne uwagi należy poświęcić przepi- 
som karnym, które w Obu nowelach oparte 
zostały na identycznych zasadach. Przepisy 
karne przewidują podwyższenie sankcyj kar- 
nych za przekroczenie ustawy, wyłączenie 
odnośnych przestępstw z pod ogólnych za- 
sad łagodzenia kar i powierzenia orzecznic- 
twa karnego organom inspekcji pracy. Pod- 
wyższenie senkcyj karnych spowodowane 
zostało małą efektywnością praktyczną. san- 
kcyj dotychczasowych, ze względu na niski 

Nar.) wiceminister Zawadzki, połemizuiąc z 
jega wywodami, dotyczącemi błędów w u- 
stawie o podatku dochodowym, że ma ona 
pewne braki, ale zgadza się z referentem, że 
reforma, któraby musiała sięgać głęboko, 
mogłaby wywołać przejściowy wstrząs i 
przejściowe zmniejszenie wpływów. Rozsze- 
rzenie podstaw opodatkowania pociągnie za 
sobą zajęcie się bardzo wielką ilością drob- 
nych płatników, a nadwyżka pracy organów 
skarbowych mogłaby wpłynąć na ucieczkę 
od podatku w wielkiej ilości większych po- 
datników. Zanim cały system podatku do- 
chodowego nie będzie zmieniony, aparat 
skarbowy nie będzie nastawiony na ten 
zmieniony system, reforma taka byłaby nie- 
co niebezpieczna. 

W rezultacie poprawki sen, Głąbińskie- 
go odrzucono i projekt przyjęty w brzmie- 
zn zaproponowanem przez komisję sena- 

а. 

MOWA MINISTRA HUBICKIEGO 
wymiar podstawowy kary, niestanowiący dla 
przeciętnego przedsiębiorstwa przemysłowe- 
go jakiejkolwiek dotkliwszej represji; moż- 
ność zaś łagodzenia nawet tych kar podsta- 
wowych, z której sądy korzystają bardzo 

często, pozbawia je wszelkiego wogóle zna- 
czenia, Podniesienie kar, a w szczególności 
stosowania w razie powtórzenia wykroczeń › 
kary krótkotrwałego pozbawienia wolności, - 
odpowiada w zupełności poylądem nowocze 
snej polityki kryminalnej, które skłaniają się 

stosowania dotkliwszych, lecz niedługo- 
trwałych represyj względem przestępstw 
mniejszej wagi. 

Powierzenie orzecznictwa karnego w za- 
kresie obu ustaw inspektorom pracy ma na 
celu przedewszystkiem usprawnienie i przy- 
śpieszenie postępowania. Panom miewatpli- 
wie jest znane zjawisko niepomiernego ob 
ciążenia sprawami naszych sądów i że dzię- 

ki powyższej okoliczności ściganie wykro- 
czeń następuje z opóźnieniem i traci znacz 
nie ae ać 

ustawy opracowane zostały dla 
Górnego Śląska. Na Górny Śląsk nie SEK 
ga się, jak wiadomo, działanie ustawy z 
dnia UA ana r. O czasie pracy w 

przemy: lu oraz ustawy z 2 li 
ca 1924 r. RZE 

Tak się przedstawiają zamierzenia usta- 
wodawcze, skierowane ku zwalczaniu klęski 
bezrobocia. Jak już zaznaczyłem, całkowite 
przezwyciężenie bezrobocia może być w na- 
Szych warunkach tytko idealną wytyczną, 
która nawet w okresie dobrej konjunktury 
nie będzie — i nie była nigdy dotychczas — 

całkowicie wciełoną w życie. Bezrobocie na- 
sze miało zawsze charakter w pewnym stop 
niu chroniczny, chociażby dzięki działaniu 
czynnika tak stałego i samoistnego, jakim 
jest silny przyrost naturalny naszej luóro- 
ści. Zjawiska tego nie da się zmienić środ- 
kami natury czysto społeczuej. Rozwiązać 
je można tylko na płaszczyźnie gospodarczej 
i nie na jednym terytorjum naszego Pań 
stwa, lecz w związku z przebudową całego 
świała gospodarczego, 

„ Ze względu na specjalny rozrost zagad- 
nień, związanych z bezrobociem, Rada Mi- 

nistrów postanowiła, nie naruszając konipe- 
tencyj poszczególnych ministerstw, powołać 
Naczelny Komitet do Spraw Bezrohocia, zło 
żony z przedstawicieli rządu, pracodawców 
i Oz. pod A wybił 
nych znawców zagadnii 'ospodarcz; 
społecznych, a A 

Atrybucje i zadanie tego Koinitetu są zna 
ne Wysokiej Izbie, Chciałbym tylko w paru 
słowach wyświetlić stosunek rządu do tego 
komitetu, gdyż od chwili powstania myśli 
o jego utworzeniu aż do chwili obecnej stał 
się on jednym z ognisk, na którem kon- 

centrują się ataki opozycyjnych czynników, 
operujących z całą maestrją inwektyw i zło- 
śliwości, Stwierdzam, że rząd nie myśli zwa- 
lać na barki Komitetu żadnej odpowiedział 
ności ani też nie wycofuje się z żadnego od- 
cinka pracy, do której jest obowiązany. 

-_, Rząd rozporządza tylko «egraniczonemi 
Siłami wykonawczemi, których może nie wy 
starczyć wobec konieczności dotarcia do naj | 

większej ilości zakamarków, w których mie- 
ści się niedola bezrobotnego. I o to przediu- 
żenie swego ramienia zwrócił się do ludzi 
dobrej woli, by stanęli z nim do współpracy 
na najcięższy okres nadchodzącej zimy. A- 
pel ten odbił się należytem echem. 

Ludzie dobrej woli znaleźli się i z nimi 
dokonamy tego, czego w dobrych  warun- 
kach dokonać można. Innym pozostawiamy 
rolę bezbłędnych krytyków. 
BEL DSS ASS SS TTT 

OSTATECZNY WYROK W SPRAWIE 
BISKUPA KOWALSKIEGO 

WARSZAWA. PAT. — Sad Najwyższy 
przystąpił do rozważania po raz drugi spra- 
wy arcybiskupa marjawickiego Jana Marji 
Michała Kowalskiego. Pierwszy wyrok, ska- 
zujący Kowalskiego na 4 lata więzienia, a po. 

zastosowaniu amnestji na 2 lata i 8 miesię- 
cy, był już raz przez Sąd Najwyższy uchy- 
lony. Przy powtórnem sądzeniu sprawy przez 

Sąd Apelacyjny Kowalskiego skazano na 3 
lata więzienia i z mocy aranestji zmniejszo- 
no tę karę do lat 2, Sąd Najwyższy wyrok | 
ten zatwierdził, wobec czego stał się on osta 

tecznie prawomocny.   д
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WSPOLCZESNY HEROSTATES 
PODWÓJNE ŻYCIE MATUSCHKI 

MATUSCHKA, A „UPIÓR 
Z DUESSELDORFU* 

Uczucie przeraźliwego lęku ogarnia 
każdego, gdy czytamy szczegóły, ty- 
czące się Matuschki. Pytamy: się mimo 
woli, czy możliwą jest nietylko taka 
forma, ale taka, że tak pawiemy, ilość 
obłędu. Słyszeliśmy w ostatnich cza- 
sach o innych masowych mordercach, 
nie ulega jednak wątpliwości, że po- 
stać Matuschki wyodrębnia się z po- 
śród nich, nabierając cech jakiegoś 
snu koszmarnego. Bladą wobec Ma- 
tuschki jest nawet postać Kiirtena, ma 
sowego mordercy z Diisseldorfu, nie 
mówiąc już o innych tego rodzaju о- 
sobnikach zwyrodniałych. Kiirten mor 
dował dziewczyny i kobiety, gnany 
obłędem seksualnym. Ta postać obłę- 
du jest jeszcze poniekąd zrozumiałą, 
natomiast bezradni stoimy wobec Ma- 
tuschki, który używa całego dorobku 
naszej techniki, by wysadzać w po- 
wietrze pociągi. Wprost upiorne wra- 
żenie robi obrona tego zbrodniarza, 
który aroguje sobie prawo krwawego 
wychowawcy ludzkości. Kiirten przy- 
znał się do tego, że nie mógł się oprzeć 
pokusie wprost demonicznei i musiał 
widzieć krew. Kiirten nie zasłaniał się 
żadnemi sofizmatami, miał niejako od- 
wagę wziąć na siebie odpowiedzial- 
ność za swe zbrodnie. A Matuschka 
maskuje się, wdziewając na siebie to- 
gę apostoła nowej moralności. Chce 
rzekomo ludzkość doprowadzić do ©- 
pamiętania, chce być ręką sprawiedli- 
wości karzącej. Wreszcie Kiirten po- 
chodził niejako z peryferji społeczeń- 
stwa, żył przez całe swoje życie poza 
nawiasem ludzkości i tylko w chwili 
śmierci, gdy przed jego Óczyma zja- 
wił się korowód postaci, których ży- 
cia pozbawił, odczuł piekło dantejskie 
swej straszliwej tragedji życiowej. Ma- 
tuschka zaś był nauczycielem  ludo- 
wym, oficerem podczas wojny, póź- 
niej właścicielem kamienic, cnotli vym 
ojcem rodziny, a jednak wszystkie te 
rzeczy stanowiły niejako tylko  po- 
wierzchnię, pod którą w duszy jego 
obalały dzikie instynkty niszczenia. 

Jednym z motywów  potwornej 
żbrodniczej zdolności 
żąda rozgłosu. Herostatesowa sława 
nie dawała (hu zmrużyć oczu — aż 
dokonał okropnego zniszczenia pod Ju 
teborgiem i Bia Torbagy. 

PIKANTNY SZCZEGÓŁ 

Postać Matuschki jest niezwykle 
ciekawa dla psychologa. Jego podwój- 
ne życie przypomina głośną w swoim 
czasie sztukę „Prokurator  Hallers". 
W sztuce tej granej przed oaru laty w 
Wilnie główny bohater cierpiał na tk. 

zw. rozdwojenie jazni i jako prokura- 
tor w dzień był najsurowszymi obroń- 
cą prawa, w nocy zaś stawał się ban- 
dytą, aby na rano znów być surowym 
prokuratorem. Sztuka ta była refeksem 
dyskutowanej w swoim czasie w sie- 
rach lekarskich hipotezy o rozdwoje- 
niu się jazni. Ale wróćmy do Matusch 
ki. 

Po zamachu pod Bia Torbagy па- 
pisał list do swych rodziców, w któ- 
rym dziękuje Bogu za swe ocalenie. 
List ten podpisany jest „Wasz Sylvi*, 
a pisze kochający swych rodziców 
„Sylvi*, że ocalenie swe zawdzięcza 
statuetce św. Antoniego, którą zawsze 
przy sobie nosił. Czy jest to próba 
skonstruowania sobie alibi, czy też 
jest to okienko dozwalające nam wglą 
du w straszliwą przewrotność duszy 
ludzkiej? 

BOHATER KAWIARNI 

Matuschka był częstym gościem w 

jednej z kawiarń wiedeńskich. Zacho- 

dził tam, gdy był w Wiedniu, prawie 

codziennie, zamawiał filiżankę kawy i 

grywał w szachy. A był namiętnym sza 

histą i prawie zawsze zwyciężał. Po- 

tem wstawał od stolika, dawał kelne- 

rowi 20 groszy napiwku i odchodził 

spokojnie do domu. A gdy wszyscy in 
teresowali się zamachem pod Bia Tor- 
bagy — Matuschka — tak opowiada- 
ja kelnerzy tej kawiarni — wprost lu- 
bował się w opowiadaniu rozmaitych 

szczegółów. Na kawałku papieru dał 

obraz katastrofy, wyrysował miejsce, 

gdzie leżały zwłoki pod wiaduktem, 

prawie pół godziny poświęcił temu ry- 

sunkowi, a nawet starał się dać wyraz 

twarzy swych ofiar. A gdy 11u ZWYÓCO 

no uwagę, że nie mógł przecież Zepa- 

miętać rysów twarzy, bo katastrofa nie 

wydarzyła się w dzień, tłómaczył obu- 

rzony, że zapalił zapałkę i przy tem 

świetle obserwował agonję ofiar kata- 

strofy. A więc rozkoszował się tą 260- 

nją, wchłaniał w siebie obrazy umie- 

rania ludzi, których sam życia pozba- 

wił. 
A pewna kokota, z którą zjawiał 

się regularnie w innej już dzielnicy 

Wiednia, opowiedziała teraz, jak dziw 

nie Matuschka się zachowywał. Zja- 

wiał się w tej kawiarni nad ranem, koł 

nierz miał nastawiony i był zawsze pod 

niecony. Nie grywał tu w szachy, nie 
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oglądał czasopism ilustrowanych, nie 
zamawiał kawy, lecz pił dużo i zaba- 
wiał się głośno i hałaśliwie. Wciąż tyl- 
ko opowiadał o wojnie, a nieraz opo- 
wiadał z taką siłą ekspresji, że obec- 
nym się zdawało, iż czują zapach tru- 
pi w powietrzu. Nieraz wprost mu prze 
rywano, ponieważ nerwy odmawiały 
słuchaczom posłuszeństwa. 

POLICJI ZWRACANO UWAGĘ 
NA MATUSCHKĘ! 

Obrazu zgrozy dopełnia jeszcze. je- 
den szczegół. — Oto jeszcze przed Bia 
Torbagy i przed zamachem pod Jiiter- 
bog można go było łatwo unieszkodli- 
wić. Pani Forgo-Jung, właścicielka ka- 
mieniołomów w Austrii, które wydzier 
żawił Matuschka, doniosła policji, że 
Matuschka wydaje jej się bardzo podej 
rzany, ponieważ zdaniem jej wydzier- 
żawił te kamieniołomy tylko po to, by 
móc nabyć ekrazyt i inny materjał wy- 
buchowy. (Pani Forgo Jung otrzyma 
też prawdopodobnie nagrodę w kwo- 
cie około pół miljona -złotych za wy- 
krycie zbrodniarza. Także niejaki Sche- 
belski, który w Wiedniu miał skład 
materjałów wybuchowych, doniósł rów 
nież policji, że Matuschka wydaje mu 
się bardzo podejrzanym. Matuschka u 
niega nabywał ten materjał wybucho- 
wy i wciąż się wypytywał o jego sku- 
teczność. Raz nawet przyszedł do nie- 
go późną nocą w skrwawionem ubra- 
niu i zdziwionemu Schobelskiemu tłó- 
maczył, że zranił się podczas eksplozji 
w swych kamieniołomach. 

Gdyby policja nie była lekceważyła 
sobie tych doniesień, dawnoby już Ma 
tuschkę unieszkodliwiono. Ale policja 
nie mogła pogodzić się z tem, że bo- 
gaty człowiek, porządny obywatel, wła 
Ściciel kamienic i kamieniołomów, mo- 
że być wogóle podejrzany o czyny tak 
straszliwe. Doprawdy, są nieraz po- 
myłki, które nazwać można wprost tra 
gicznemi. 

  
Nasz Przyszłość — październik 1931 (Re 

dakcja i administracja w Warszawie, Mar- 
szałkowska 61, tel. 9—10—36). 

Wstępny artykuł pod zbiorowym tytu- 
łem „Nad zamkniętą trumną" zawiera naj- 
pierw pośmiertnie ogłoszony artykuł Ś.p. 
Tadeusza Hołówki „Tragedja społeczeństwa 
ukraińskiego w Małopolsce Wschodniej”, ilu 
strujący Świetnie to tak dotkliwe nietylko 
dla Ukraińców, ale i dla nas zagadnienie. 

„Stańczyk** nawiązuje w krytycznych— 
jak zwykle — wywodach p. t. „Polska mu- 
rowana czy drewniana?" do niezreformowa 
nych jeszcze tendencyj  nieprodukcyjnych 
różnych sier gospodarczych, 

Józef hr. Tyszkiewicz ilustruje w bardzo 
pięknym artykule swe wrażenie z wystawy 
kolonjalnej w Paryżu, przeciwstawiając w 
rezultacie spokojny, niejako organiczny sy- 
stem francuskiej polityki kolonizanizacyjnej, 
w którym działalność misyj katolickich du- 
żą odgrywa rolę, angielskiemu systemowi 
zaborczości i przemocy.. Dlatego — twier- 
dzi autor — francuskie imperjum kolonjal- 
ne konsoliduje się z każdym rokiem, pod- 
czas gdy angielskie trzeszczy mw posadach i 
wykazuje wyntowne symptomy rozkładu. 

Znakomity rzeczywiście artykuł prof. 
Marjana Zdziechowskiego, oparty w części 
na książce Mereżkowskiego „Atlantyda 
Europa", analizuje psychikę słowiańską w 
jej ewolucji na tle pojęć religijnych na dłuż 
szą metę. Naczelną praktyczną tezą tej roz- 
prawy jest stwierdzenie, że Polska piastow 
ska, w szczupłych swych granicach, była 
tworem o psychice wyraźnie zachodniej, 
twiardej, dzie!nej i dlatego rozbudowywała 
się mocarstwowo wśród największych trud- 
ności, w walce wszechstronnej z sąsiadami. 
Natolniast * późniejsza Polska, obejmując 
wiełkie przestrzenie na wschodzie, przejęła 
się mimowołi duszą wschodu, wraz z jej ro 
mantycznością i słabością z jednej, a gru- 
bym materjaliznem z drugie strony. I to 
właśnie wypaczyło początkową tężyznę na- 
„kę i spowodowało jego polityczny upa- 
ek. 

Dr. Jan Bobrzyński rozbiera wi artykule 
Bad „Czy zmierzamy do komunizmu?” nie- 
pokojącę oznaki defetyzmu, jakie mnożą się 
zarówno wśród naszej młodzieży, jak i w 
starszem pokoleniu, mimowolnie pod wpły- 
wem sugestji „żelaznej konsekwencji'* pro- 
gramu i pofityki sowieckiej. 

  

Z powodu Ursynowa 
O NIEMCEWICZU I KRASZEWSKIM 

Tak liczne są krzywdy rzeczywiste, 
doznane przez nas od zaborców. że 
długiego ich rejestru nie trzeba już po 
większać przez pretensje urojone. Tym 
czasem obok niekontrolowanego opty- 
mizmu co do teraźniejszości („nowe 
zwycięstwo polskie w Hadze*; „druz- 
goczące sukcesy hippiki polskiej w 
Nizzy*; „wybitny dyplomata Costa - 
Ricański podziwia rozwój przemysłu 
polskiego"; „kiyzys gospodarczy w 
Polsce ma się ku końcowi'; „Liberja 
zakupiła 10,000 žitrow naszej „wybo- 
rowej”) popłaca w pewnym odłamie 
prasy, ba, opinji. polskiej, zwalanie 
wszystkich niedomagań, braków, i zni 
szczeń na barki „zaborców*. Przekcna 
ny jestem, że tak wabiany warszawiak 
będzie za lat kilka pokazywał dzie- 
ciom skośny most linii średnicowej, ja 
ko dzieło Moskali, k'ó:zy chcieli nam 
zasłonić widok na Wisłę; gmach Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego, jako ©- 
woc moskiewskiej szatańskiej myśli za 
korkowania śródmieścia; 
dząc koło nieczynnych 

    
a przecho- do obrony Warstawy — nawet i 

teatrów miej- tym drugim wyvosadku nie można wy- 

$ 

Uroczysty wjazd Lavala do Ameryk 
НОФ МО 

19 strzałów armatnich przywitało francuskiego premjera 
NOWY YORK. (Pat). Francuski 

premjer Laval wylądował tu o 
godzinie 9 min. 15 rano w-gcza- 
su miejscowego. Na przyjęcie 
Lavala zebrały się niezliczone 
tłumy, zalegając ulice w pobliżu 

portu. Wiele osób weszło napo- 
bliskie latarnie, lub gromadziło 
się na dachach drapaczy chmur. 
Policji z wielkim trudem udawa-7 
ło się utrzymać wolny przejazd 
dla automobllu premjera Lava- 

$trajk urzędników samorządowych 
w WARSZAWIE 

WARSZAWA, (Pat). Urzędnicy ma- 
glstratu miasta stał. Warszawy rozpo- 
częll w dn. 22 b. m. strajk włoski, pole- 
gejący na tem, 2е urzędnicy stawliil się 
do biur, jednak zaprzestali wykonywa- 
nila swych czynności. Organizacje urzę- 
dnicze magistratu wysunęły szereg po- 
stulatów, m. in regularną wypłatę pen- 
syl, cofnięcie wymėwlef urzędnikom 
ziikwidowanych zakładów zaopatrywa- 
nia, niecbniženie kategoryj płac. uru- 
chomienie teatrów miejskich, nieprzyj- 
mowanie nowych pracowników. Prezy- 
dent miasta Inż. Słomiński w odpowie- 
dzi swej stwierdził, że pensje za paź- 

dziernik zostały już wypłacone urzę- 
dnikom do 5ej kategorji, że sprawa 
wymówień trzem grupom urzędniczym 
nie została zdecydowana ostatecznie, 
że sprawa teatrów miejskich nie należy 
do urzędników i że magistrat nowych 
pracownix ów nie przyjmuje. Strajk włos- 
ki objął znaczną część urzędników miej- 
sklch, a także pracowników fizycznych, 
zatrudalonych przy robotach pubiicz- 
nych przez miasto, oflcjalistėw, pracow- 
rlków szpitali, szkół, Instytucyj apro- 
wizacyjnych I poborców podatkowych 
na rogatkach. 

Zwyżka państwowych papierów 
PROCENTOWYCH NA GIEŁDZIE WARSZAWSKIEJ 

WARSZAWA, (tel. własny): 
Mocna tendencja dla papierów 
procentowych, a zwłaszcza obii- 
gacyj pożyczek państwowych no- z 
towanych na giełdach zagranicz- 
nych utrzymuje się w dalszym 
ciągu, 

Dziś na zebraniu giełdy war- 
Sszawskiej zaznaczyła się dość 
znaczna zwyżka dla pożyczek 

państwowych zwłaszcza 6 proc. 
dolarowej (o prawie 2 złote) I 7 
proc. stabilizacyjnej (o prawie 1 
1.). Pozatem poszły w górę o 2 

zł. prawie, 8 proc. listy zastawne 
warszawskie. i 

W związku z mocną tenden- 
cją dała się zauważyć duża po- 
daż banknotów dolarowych. 

Obroty papierami małe wobec 
braku podaży. 

Wolny tranzytzRumunjido Czech 
PRZEZ TERYTORJUM POLSKIE 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 23 b m. 
nastąpiła w Warszawie wymiana do- 
kumentów ratyfikacyjnych konwencji 
między Rzeczpospolltą Polską, króle- 
stwem Rumunj! i republiką czechosło- 
wacką w sprawie wolności tranzytu ko- 
iejowego z Rumunjii do Rumunji przez 

terytorium polskie | czechosłowackie 
na odcinkach kolejowych między stacja- 
mil Grigore—Ghlca Voda, dalej »niatyn, 
Załucze, Woronienka, Jasina, Vaiea, VI- 
saului, podpisanej w Pradze 9 listopada 
1929 roku. 

  

Przesunięcie terminu procesu 
dyneburskiego 

NA CZAS NIEOKREŚLONY 

DYNEBURG. PAT. — W sprawie 
zawieszonego Związku Połaków na 
Łotwie wydział administracyjny letgał- 
skiego sądu okręgowego  przesłuchu- 
je obecnie szedeg świadków, oskarża- 
jących Związek o rzekomą akcję anty 
państwową. Przewidziany dwutygo- 
dniowy termin na procedurę w tej spra 
wie będzie przesunięty na czas nieo- 
kreślony. 

  

DYNEBURG. PAT. — W dn. 23 
bm. w iłłuksztańskim sądzie pokoju 
odbędzie się dalszy ciąg procesu Pola- 
ków, oskarżonych o śpiewy w koście- 
le po polsku. Proces ten został czę 
šciowo Qdłożony z powodu braku 
dwóch świadków ze strony oskarżają- 
cej. Oskarżonych jest 25 ludzi. Funk- 
cje obrońcy pełni adwokat przysięgły 
Paweł Damaski. 

ła. Wzdłuż Broadway ustawiły 
się oddziały wojska z orkiestra- 
mi. Na molo oczekiwał premje- 
ra sekretarz Stanu Stimson, w 
charakterze oficjainego przedsta- 
wiciela rządu Stanów Zjednoczo- 
nych. 

w chwlii gdy holownik prem- 
Jera Lavala przejeżdżał koło Ga- 
vernos island, powitała go sal- 
wa 19 strzałów armatnich. Po 
wylądowaniu premier Laval wy- 
głosił przemówienie w języku 
francuskim przed ustawionemi 
mikrofonami. 

Premjer podkreślił, że panu- 
Jacy obecnie ciężki kryzys zaha- 
mował rozwój zarówno Stanów 
Zjednoczonych, jak i Innych 
państw. W żyjącym, w niepewno- 
šci świecie nasze dwa wielkie 
«raje — mówił premjer Laval, 
winny razem szukać dróg popra- 
wy i stosować takie metody, któ- 
re przywrócą Spokój I równowa- 
gę. Mówię to w imieniu kraju, 
który zdecydowany jest przyłą- 
czyć się do czynionych wysiłków, 
zmierzających do usunięcia nie- 
sė: 2 grożących cywiii- 
zacji. 

NOWY YORK. (Pat). Po nie- 
słychanie owacyjnem przyjęciu, 
Jakiego w Nowym Yorku nie do- 
znawał dotychczas żaden z go- 
ści zagranicznych premjer Laval 
odjechał do Waszyngtonu. 

Posiedzenie komisji 
adm'nistracyjneį 

AUTONOMJA UKRAINSKA 
i NOWELA ANTYALKCHOLOWA 

WARSZAWA, (Pat). Sejmowa komisja 
administracyjna na czwartkowem posiedzeniu 

przydzieliła rełerat o wniosku PPS w sprawie 

autonomii ziem z»mieszkałych w większości 
przez ludzość ukraińską posłowi Niedziałkow- 

skiemu z PPS. 
Po przydzieleniu dalszych referatów wnio- 

sek Stron. Ludowego o noweli do ustawy 
antyalkoholowej * przydzielono pos. Dratzie 

(BB.), który wygłosił referat, wnosząc o przej- 
ście do porządku dziennego nad wspomnianą 

nowelą, ponieważ zbędne jest nowelizowanie 

ustawy w tyim punkcie, który jeszcze nie 

miał zastosowania w życiu. Referent oświad- 
cza, że jeżeli zs:jdzie potrzeba nowelizacji 

ustawy, wtedy referent, tak jak i klub BB, 

rzeczowo ustosunkują się do tego zagad- 

nienia, 

Przedstawiciel rządu wniosek referenta 

poparł, wyjaśniając, że oznaczona przez usta- 

wę liczba punktów sprzedaży alkoholu na 21 

tysięcy nie została przekroczona. Po dyskusji 

uchwalono przejść de porządku dziennego 

nad wnioskiem Stron. Ludowego. 

  

  

REZOLUCJA RADY LIGI 
GENEWA. PAT. — W ciągu nocy 

i rana 22 bm. opracowany 21 bm. pro 
jekt rezolucji dla Rady uległ dalszemu 
poprawieniu, Rano w gabinecie Brian 
da zebrał się komitet pięciu, który w 
dalszym ciągu obradował nad sposo- 
bem dalszego działania. Jak słychać, 
opracawana rezolucja stwierdza przy- 
rzeczenie Japonji . ewakuacji Mandżu- 

rji i stawia ostateczny termin dla wy- 
konania ewakuacji na dzień 16 listo- 
pada. Jednocześnie rezolucja stwier- 
dza zobowiązania Chin do zapewnie 
nia bezpieczeństwa życia i mienia oby 
wateli japońskich w Mandżurji i zale- 
ca poczynienie kroków w celu przeciw 
działania akcji przeciwjapońskiej w 
Chinach. Rezolucja zaleca również 

  

Mętna odpowiedź Sowietów 
MOSKWA. (Pat). TASS donosi: 

Litwinow wystosował odpowiedź na 
list sekretarza generalnego Ligi Na- 
rodów z zapytaniem, czy rząd so- 
wiecki gotów jest przyjąć projekt 
przerwy w zbrojeniach w myśl zale- 
ceń Rady. W odpowiedzi Litwinow 
między innemi pisze, że brak jasno- 
Ści i wyraźności w zobowiąniach mię- 

skich, powie: „tu grali niegdyś. tytani 
sceny polskiej, lecz Moskale zamkną- 
wszy teatry, wywiażli ich na Sybir, 
gdzie zginęli w lochach czrezwyczaj- 
ki!*. Pamięć ludzka jest krótka, mo- 
że szczególnie w Polsce! 

Co do muie, mam jej dosyć, by pa- 
miętać, że przed trzydziestu laty, spę- 
dzając raz wakacje pod Warszawą, 
dość często bywałem w starym, panię 
tającym Niemcewicza, parku; widzia- 
łem i ową altankę, choć autentyczność 
jej, ile że to budowla nietrwała, jest 
wątpliwa. Niewątpliwie zato, skromny, 
lecz typowy dla początków XIX wie- 
ku pałacyk był (i est dotąd) pamiąt- 
ką po wielkim pisarzu. 

Byłem więc bardzo zćziwiony twier 
dzeniem świetnego feljetonisty „Sło- 
wa“, a mego niennika „Karola”, że 
Moskale, nie mogąc wywrzeć zemsty 
na osobie Niemcewicza, „zniszczyli je 
go Ursynów". Prawda, że parku stare 
go nie zastałem po wojnie — nie wiem 
czy go wycięli okupanci, łasi nawet na 
drzewa przydrożne, czy też Rosjanie, 
oczyszczając pole obstrzału dla pobli- 
skich fortów, w czasie przygotowań 

w 

dzynarodowych jest jednym z powo- 
dów godnych pożałowania wypad- 
ków, rozgrywających się obecnie w 
Mandżurji, Z chwilą, gdy wszystkie 
sprawy zostaną wyjaśnione, rząd ZSSR 
będzie gotów przyjąć zobowiązania, 
dotyczące zawieszenia zbrojeń na 
tych samych podstawach, co inne 
państwa. 

ciągać motywu bezrozumnej zemsty i 
dzikiego panowania. Rezydencja Niem 
cewicza została skonfiskowana, jak i 
dobra innych emigrantów, ale zacho- 
wana; jeśli bez specjalnego pietyzmu 
— to uderzmy się w pierś i przyporń- 
nijmy najnowsze, po »dzyskaniu nie- 
podległości, zaniedbania w dziedzinie 
zabytków, a co gorsza -- riefortunne 
restauracje (zamki królewskie w Kra- 
kowie i w Wasszawie, ostatnio bibljo 

teka Jagiellonskai. A jeśli chodzi o 
pietyzm specialnie względem osoby i 
dzieła Niemcewicza, to jest tu jedeń z 
najsmutniejszych punktów naszego sto 
sunku do przeszłości. 

W czasie, gdy Instytuł Literacki 
wydaje bzdurne inedita  Micińskiego, 
znaczna część dzieł Niencewicza do- 
tąd leży w rękopisach. Posiadamy ab- 
surdalne zastępy poioristów, ale 0 pra 
cach oświetlający.h, stumujących i a- 
nalizujących ienomenalną twórczość 

Ursyna, znakomitą w każdym gatunku, 
do dziś czasem »ktywną estetycznie, a 
w każdym razie prekcrsorską, niety!- 

ko w stosunku do romantyzmu polski 
go (prosze porównać np. powiastkę 

wierszem „Pannę Guzdralską* z nie- 
któremi ustępami „Pana Tadeusza”) 

wszczęcie bezpośrednich układów mię 
dzy Chinami i Japonją na temat prac, 
które mają związek z okupacją japoń- 
ską w Mandżurji. W zakończeniu, jak 
słychać, rezolucja stwierdza, że Rada 
pracować będzie permamentnie i od- 
racza się do dnia 16 listopada. 

PRZESADNE WiEŚCI O BITWIE 
POD TIEG-L' EG 

MUKDEN, (Pat). Wydany tu komu- 
nikat urzędowy zaznacza, że wladomoś- 
cl o bitwie pod Tieg-Lieg krążące wczo- 
raj były przesadne. W rzeczywistości 
garnizon |apońsk! zetknął się z grupa 
około 500 bandytów, którzy niszczyl 
przewody teiefoniczne i telegraficzne. 
Bandyci zostali rozbici, przyczem około 
50 z nich poniosło śmierć. 

KARABINY ZAMIAST LUDZI 
TOKJO. PAT. — Ministerstwo wojny po 

stanowiło przesłać do Mandżurji transport 
karabinów oraz karabinów automatycznych, 
celem zwiększenia zdolności obronnej, nie 
2 jednak stanu liczebnego woj- 
S 

— nic nie słychać. Sama jej wielkość 
odstrasza uczonycit od podjęcia zada- 
nia. Niestety, jest tro przekleństwa pło.j 
ności, i tłumaczy ono, cnoć nie uspra- 
wiedliwia, inne wielkie, jeszcze większe 
zaniedbania kuliury pols<icj: zapom- 
nienie Kraszewskiego. 

Bez echa minęło w ciągu ostatnie 
go roku stulecie jego wstąpienia w 
szranki pisarskie, początek twórczości 
która epokę stanowi v' dziejach kuitu- 
ry polskiej, a która nie liczba tylko za 
dziwia, jakby ntożna ! yło wncsić z po 
tocznego określenia: „tytan pracy”. 
Pracowitość, ale w tem znaczeniu, w 
jakiem Goethe czyni z nie; rdzeń ge- 
njusza; rozległość zai1teresowan, ale i 
umysłu; wielki usarz, którego język 
wydaje się nam bardziej nowuczesny, 
niż któregokolwiek 7 jego współcześ- 
ników; w każdej dziedzinie, której się 
dotknął, należał do naj wyższej klasy; 
niezwykła samodz.:! „ zadziwiają” 
ca na jego czasy i 'arunki śiniałośc 
sądu nic w nim zaściankow ści: bar- 
dziej on europeiczyk, redagując z za- 
padłej wsi wołyńskiej „Atkereum*, niż 
niejeden jego rodak, co życie spędził 
na emigracji. Trzeba tylk: «twerzyć 
jego dzieła, by zobaczyc jasna świe- 

   

                

     

    

W _WIRZE STOLICY 
KOMU SPRZEDAĆ FRAK? 

„Handęłe, handełe!'** — woiają niechiuj 

ni chałaciarze po podwórkach -— „kupuje 
stare ubrania, stare majtki, stare koszule, 

stare starzyzne kupuje", 

Jeżeli administratorowi domu przyszło do 

głowy przybić nad bramą tabliczkę: „Do- 

mokrążcom, żebrakom | złodziejom wstęp 

wzbroniony” — to już nie można w takim 

domu wytrzymać, -— nic, tylko „handełe, i 

handełe". Bo każdy brodaty chałaciarz, wi- 
dząc groźny napis, myśli: „Uj, jak to do- 

brze, to tu nikt nie-wchodzi, nie kupuje, — 

to ja zajdę, zrobię wyjątek i dobry interes". 

Stróż połamawszy na wyjątkach dwa tuziny 

mioteł w ciągu dwóch godzin padnie tru- 

perm, zamiast Veni Creator zaśpiewają nad 
nim „handete, handele". 

Ten okrzyk „stare starzyzne kupuje" jest 

szczytem perfidji. Może dawniej rzeczywi- 

ście miało to dosłownie jakieś znaczenie, 

dziś tyłko cena jest odpowiednia do sta- 

rzyzny. 
Za nowy, pięć razy 

handełes ofiaruje 20 zł, 

— Panie, przecie to nowiutkie ubranie! 

— Ja nie kupuję, jak tylko stare, poco 

pan mnie wołał, jak to nowe? Patrz pan, 
na ten guzik — czy to dobry guzik, en jest 

wyszczerbiony, to nic nie warte guziki 

— Panie, 50 zł, albo za drzwi. Gdzie 

pan dostaniesz ubranie za 50 zł.? 

— Dawaj pan 50 zł. i masz moje ubra- 

nie — już się rozbierami, już odaję, patrz, 

pan, tak długą marynarkę daję, czy mam 

zdejmować spodnie? 

Są naiwni , co naprawdę proponują 

sprzedaż starych, podniszczonych rzeczy. 

— Owszem, ja mogę panu wynieść te 

rzęczy do Śmieci, ale za usługe dasz mi pan 

pół złotego — za fatygę. 

Na Ś-to Krzyskiej gwałt i harmider. 

Zwarty tłum chałatów otoczył staruszkę, 

tak się pchają, miętoszą, że smał jej nie za- 

duszą. Okazuje się, że biedaczka ma frak 

do sprzedania, lśniący, piekny frak na jed- 
wabnej podszewce. Zobaczywszy *nnie, — 

jedynego oprócz policjanta chrześcijanina 
na całej ulicy — stamiszka wyrwała sę z 
pośród brodaczy i uwiesńła się za ramię 

, — Mój panie kochany, niech pan kupi 

frak. 

— lle pani zań chce? 

— Te brudasy dają mi 40 Zi., ale ja go 

panu sprzedam za 35 — tylko pan mi opo“ 

wiesz, kim jest, bo ten irak musi išč w do- 

bre ręce, 

Rozgadała się staruszka. Jest wdową po 

pisarzu, nieodżałowany ś. p. Izydor był wieł 

kim patrjotą, obecny tu frak włożył pe raz 

pierwszy na raucie w Kijowie — gdy byli 

tam Polacy. 
Drugi raz, gdy został zaproszony na Za 

mek; trzeci raz, gdy witał oficjalnie prezy- 

denta, czwarty raz na bału Ziwiązku Doroż 

karzy Konnych, piąty -- w. dziesięciolecie 

niepodległości. Tylko pięć razy i zawsze w 

jakś uroczysty moment! Byle komu fraka 

nie można sprzedać, 

Może jaki poseł kupi....? 

A fe! Jeszcze by'by taki , mie daj 

z większości, albo Boże broń, z epo- 

  

noszony garnitur 

Boże, 

zycji. 

  

Może adwok'towi....? 

Żeby w sądrie plótł. Izydor w gro- 

się przewrócii, 

Może jakiemu urzędnikowi z MSZ...? 

— Panie! Izydor był prazowitym, normal 

nym człowiekiem! 

— Może aktorowi....? 

O rety, na scenę! 

— Tenorowi? 

Izydor był "mądry! 

A dziennikarzowi? 

—- Panie, Izydor był przyzwołty! 

— Dobra pani -- rzekłem — nie mam 

odpowiednich kwalifikacyj, a po drugie nie 

mam 35 zł.. Frak radzę sprzedać kelnerowi. 

bieby“ 

   
Waierjan Charkiewicz 

Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
ł! Blałorus!—szkice historyczne 24.6.— 

Piacyd Jankowski (John o! Dycaip)— 
žycie i twėrczošč „|. Et. 18— 

Bez steru I busoli (Sylwetka 
x proł. Michała Bobrowskiego) 

Ostatnie lata Alumnatu Pa- 
pleskiego w Wliłnie . 

„Żyrowice—łask krynice |. 

Pierwsze trudy I walki wi- 
leńskich kolejarzy - - 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 
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żość, jakie walory intelektualne zacho- 
wały jego essaye, jego dzieła histo- 
ryczne, listy, poezje. Umyślnie nie mó 
wię nic o jego podstawowym rodzaju 
literackim — powieści, bo wiem, jak 
mu zaszkodził zły wybór zwykle po- 
lecanych w szkołach i na nowo wyda- 
wanych utworów powieściowych, któ- 
re należą częsty do najsłabszych w 

tym olbrzymim i nierównym z koniecz 
ności zastępie. A przecież sa tam ta- 

kie np. „Dała i niedola*, które pole- 
ciłby nawet Boy-mędrzec, autor „Tech- 

niki życia”. Gdzie należy, powstałaby 

falanga zapaleńców, «tórzyby życie 
poświęcali studjowaniu tego -— co tu 
gadać — genjalnego w sumie człowie- 
ka, jak Balzakiści we Francji. U nas 
woli dostojny uczony jedną pastyllę z 
XVI w., przez całe życie tyrpać. 

Względem niego, wychowanka Wil- 
na, jak i względem Niencewicza in- 
nega wielkiego syna Wielkiego Księ- 
stwa Litewskiego, Wilno, a w szcze- 

gólności Wszęchnica Steiana Batorego 
mają obowiązek, od którego spełnie- 
nia nic ich zwolnić nie może. 

K. W. Zawodziński. 
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"ZA KULISAMI K. K. 0. 

Pogłoski jeszcze niesprawdzone, a- 
le bardzo znamienne winny obudzić 
czujność mieszkańców m. Wilna w 
związku z przesunięciami personalne- 
mi w łonie Komun. Kasy Oszcz. Podob 
no pan Jan Żejmo, szef Sekcji Finanso- 
wej Magistratu miasta Wilna, ławnik z 
ramienia PPS, ma opuścić dotąd zaj- 
mowane stanowisko i zostać drugim 
dyrektorem K.K.O. Dotychczasowy dy 
rektor pan Illinicz ma odejść na sta- 
nowisko dyrektora organizującego się 
lombardu miejskiego, jako agendy ka- 
sy. Do zmian personalnych jesteśmy 
przyzwyczajeni i pozornie ten kontre- 
dans ma wygląd niewinny. Dla znają- 
cych dokładnie jednak stosunki w sa- 
morządzie miasta Wilna zmiany te ma- 
ją wyraźną wymowę. 

K.K.O. jest instytucją finansową 
bardzo poważną na terenie miasta i są 
dzić należy, że nie będzie obojętnem 
dla jej klijentów w czyich rękach bę- 
dą spoczywać operacje finansowe tej 
instytucji. 

P. jan Żejmo zdał dostateczny eg- 
zamin jako kierownik spraw  finanso- 
wych na terenie miasta. Egzamin ten 
wypadł ujemnie, Dbałość o finanse in- 
stytucji nie jest wyłączną troską pana 
Żejmy. Przynależność do PPS nakła- 
da na niego obowiązek wspierania 
swych towarzyszów. Przyznać mu na- 
leży, że na terenie Magistratu czyni 
wszystko, co może w tym kierunku 
nie licząc się z żywotnymi interesami 
'iasta i harmonją, jaka powinna pano 

wać wśród pracowników  samorządo- 
wych. Wystarczy podać bardzo cha- 
rakterystyczny przykład, że przed kil- 

koma dniami została stworzona wśród 

pracowników miejskich przy wyraźnym 
poparciu pana Żejmy organizacja pra- 
cowników komunalńych i użyteczno- 

ści publicznej magistratu m. Wilna. 
Znamiennem jest, że od zgórą 10-ciu 

lat istnieje organizacja pod tą nazwą. 

Lecz kierownicy organizacji PPS nie 

uważali za właściwe krępować się ta- 

ką drobnostką i pod tą samą nazwą 

utworzyli swoją własną organizację. 

Nowa fala zbiegów 
W tych dniach zaznaczył się 

nowy przypływ zbiegów z Rosji 
sowieckiej przekraczających. gra- 
nicę państwową do Polski. W 
taki sposób przybyła do Polski 
rodzina Downar - Zapolskich z 
zaść. Dąbrowo-Kryniczne Okr. 
Mińskiego,BohdanowiczBolesław, 
Jurewicz I inni, razem w liczbie 
kilkudziesięciu osób. Między in- 
nemi zbiegii do Polski dwaj bra- 
cia, chłopcy w wieku do iat 16-tu, 
których rodzice zostali wysłani 
przez władze sowieckie na Sy- 
berję, chłopcy zaś przebywali w 
okropnych warunkach w Kolek- 

_Konkure 
WILNO. Z Głębokiego donoszą o cha- 

rakterystycznym wypadku, jaki tam się zda 
rzył w dniu skazania na śmierć szpiega 
Dmitrjewa Jak wiadomo kat Maciejewski 
powiadomiony zbyt późno o potrzebie przy- 
bycia do Głębokiego spóźnił się o kilka „go- 
dzin i był z niecierpliwością oczekiwany 
przez władze, które z urzędu muszą przy eg 
zekucji asystować. 

Rozprawa doraźna i wyrok Sądu wy 
wołały w Głębokiem zrozumiałe poruszenie 
i sprawa Dmitrjewa była tematem powszech 
nych rozmów. 

Przyczyny odroczenia egzekucji również 

Sway LOW 

z Rosji Sowieckiej 
tywie w Nowym Dworze Okr. 
mińskiego. 

Jak opowiadają  zbiegowie, 
władze sowieckie po ukończeniu 
żniw i częściowem obsianiu pól 
— przystąpiły energicznie do dal- 
szej akcji kolektywizacy|nej, wy- 
właszczając na rzecz kolektywów 
nawet najmniejsze gospodarstwa. 
Ma to głównie na celu, zasiienie 
kolektywów w ziarno I inwen- 
tarz odebrane od wywłaszczo- 
nych indywidualistów, bowiem 
kolektywy wskutek haotycznej i 
niewłaściwej gospodarki znalazły 
się obecnie w straszliwej nędzy. 

nci kata 
były wszystkim znane i żądni niecodzienne- 
go widowiska mieszkańcy miasteczka, licząc 
że wyrok będzie wykonany w dzień śpie 
szyli gremjalnie pod areszt, gdzie szykowa- 
no szubienicę. 

Okoliczność opóźnienia się kata chcieli 
wykorzystać dwaj mieszkańcy Głębokiego, 
którzy zgłosili się do władz z propozycją 
zastąpienia Maciejewskiego. Kandydaci na 
katów żądali za swą „pracę” tylko 25 zło- 
tych i upewniali, że egzekucja będzie wyko- 
nana niemniej fachowo. 

„Oferta* oczywiście nie została przyjęta. 
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PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— 0Q składy na kartoile dla bezrobot- 

nych. Wojewódzkiemu Komitetowi do spraw 
bezrobocia potrzebne są pilnie składy na kar 
tofle, zwraca się przeto z apelem do osób, 
któreby chciały ułatwić komitetowi akcję, 
ażeby — o ile rozporządzają odpowiedniemi 
lokałami, zechciały odstąpić je na okres zi- 
mowy do dyspozycji Komitetu. Komitet upra 
sza o nadsyłanie zawiadomień pod adresem 
przewiodniczącego sekcji pomocy, p. preze- 
sa Czerwonego Krzyża, Uniechowskiego, 
Wilno uł. Zawalna 1. Ze względu na zbliża 
jące się przymrozki sprawa jest nagląca. 

— Pomoc bezrobotnym. W dniu 14 paź- 
dziernika r.b. powołana została do życia Ko 
misja Odzieżowa Sekcji Pomocy Wileńskie- 

Cetowość posunięć finansowych pana ROLOGICZNEGO U.$.B. W WILNIE go Wojewódzkiego Komitetu do spraw bez- 
Żejmy znajdzie w swoim czasie oświe- 

tlenie. Przenoszenie tych samych me- 

tod pracy na forum Kasy Komunalnej 

uważać należy za groźne dla życia in- 

stytucji z tego. powodu, że wniesione 

tutaj zostaną te same momenty partyj- 

ne, tak dobrze znane na terenie samo- 
rządu. Wątpić należy, czy zgodne bę- 

dzie z życzeniem wszystkich klijentów 

K.K.O., aby ten poważny nerw życia 

gospodarczego miasta był opanowany 

przez kierunek, który reprezentuje pan 

Żejmo. Dr. Stefan Brokowski. 

   
     

  

A 
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Peretiakowicz prof. dr. Współczesna En- 

cyklopedja życia politycznego z uwzględnie 

niem życia gospodarczego, podręczny infor 

mator dla czytelników gazet, wydanie no- 

we, uzupełnione,. 1932, stron 230, Poznań, - 

Księgarnia Św. Wojciecha, cena 5 zł. 
W przeciwieństwie do innych 'wydaw- 

nictw politycznych, praca ta 'ma charakter 

zupełnie bezpartyjny, praktyczny, informa- 

cyjny. Zawiera pojęcia zasadnicze, najwaž- 

niejsze dane polityczne, „ekonomiczne i sta- 

tystyczne, dotyczące państw współczesnych 

— a w. szczególności Polski, datej informa- 
cje o polskich organizacjach gospodarczych 

i politycznych, o partjach, prasie polskiej i 
obcej, oraz życiorysy publicystów, polity- 
ków i ekonomistów współczesnych. Książ- 

kę zdobi około 100 portretów. 

St. Więckowski płk. .„„Historja 17 pułku 
artylerji polowej". (2. a. W.Lk.p) 1919 

-— 1920 oraz kronika dziesięciolecia. War- 
szawa 1931 rok str. 272. Wojskowy Insty- 
tut Naukowo-Wydawniczy. Cena 13 zł. 

Największym czynem Polski powstałej 
z gruzów i zgliszcz są dzieje jej Siły zbroj 
nej — Wojska Polskiego. 

Dotychczas jednak stosunkowo niedłu- 
gi okres czasu nie pozwolił całkowicie i 

szczegółowo opracować tego twórczego: Wy 
siłku organizacyjnego, jak i bojowego wszy 
stkich naszych pułków. Prace nad ich dzie- 
jami są w toku. jedną z tego rodzaju prac 
jest ukazująca się obecnie „Historja 17 puł- 
ku artylerji polowej”, która jest zarazem 
pierwszą szczegółową  historją pułku arty- 

i. j 
Dzieje 17 pap. mają ścisły związek z 

Wie!kopolską, gdzie pułk się zawiązał wśród 
walk z Niemcąmi w latach 1918 — 1919. 
Qkres ten, należy do największego jego wy- 
Siłku organizacyjnego. 

Dalsze jego losy w roku 1920 są zwią- 
zane z walkami na froncię litewsko-bialo- 
ruskim. Autor dzień za dniem opisuje boje 
pułku, z których zasługują na uwagę walki 
na linji Smorgoń - Oszmiany, Niemna, Bu- 
gu, Narwi, pod Nasielskiem, Pułtuskiem, na 
stępnie zaś udział w akcji zwycięskiej aż do 
zakończenia wojny. 

Opisy epizodów bojowych czynów. po- 
szczególnych żołnierzy znakomicie ilustrują 
przebieg wypadków i nadają scenom dużo 
życia. Przed oczami czytelnika przesuwają 
się postacie dzielnych żołnierzy naszych z 
walk 1920 roku. 

    

Po szczegółowem omówieniu akcji bojo p, 
Wej autor podaje spis poległych i zmarłych, 
Tannych i odznaczonych podczas powstania 
Wielkopolskiego i w r. 1920. 

Obfity materjał zawiera dział: „Tradycje 
pułku”, stanowiący obraz pracy pokojowej 
za 10-iecie. Praca zawiera skorowidz imien 
Ay 600 nazwisk oraz 35 szkiców i mnóstwo 
fotografij, 

_. Autor — uczestnik walk tego pułku i 
długoletni jego dowódca— pracę oparł na 
"Szystkich znanych i dostępnych, a nigdzie 

Niedrukowanych źródłach, odnoszących się 
% 17 р. а. р. 

aca jest ciekawa dla każdego ze 
Względu na szerokie omawianie wypadków 

goncie. 
apisana 
w 

nym. językiem jędmym i plastycz- 
" Wydana starannie i estetycznie. 

z dnia 22 października 1931 r. 

Ciśnienie średnie 755. 
Temperatura średnia --2. 

Temperatura najwyższa +-5. 

Temperatura najniższa 0. 
Opad w mm, 0,5. 
Wiatr: Zachodni. 
Tendencja: Wzrost. 

Uwagi: Przełotny śnieg, wieczorem po- 

godnie. 

KOŚCIELNA 
— lIntronizacja Najśw. Serca Jezusowego 

w parafji św. App. Filipa i Jakóba, Dnia 25 
października, w święto Chrystusa Króla, w 
kościele św. Jakóba odbędzie się introniza- 
cja Najśw. Serca Jezusowego. Pontyfikalną 
Sumę z wystawieniem Przenajświętszego Sa 
kramentu o godz. 10 odcelebruje ].Е. Агсу- 

biskup R. Jałbrzykowski. Po sumie zostanie 

odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica, 

wmurowana nad głównemi drzwiami kościo- 

ła. Przed uroczystością we czwartek, piątek 
i sobotę, o godzinie 6 wieczorem przez ojca 
Jezuitę Antoniego Wilusza będą wygłoszo- 7 
ne specjalne nauki. Na powyższą uroczy 
stość i na adorację Przenajświętszego Sakra 
mentu (od 8 do.9 w niedziełę) zaprasza 
wszystkie organizacje i stowarzyszenia ka- 
tolickie 

Zarząd Akcji Katolickiej 
par. św. Jakóba. 

MIEJSKA 
— Prośby o dotacje. W związku z praca 

mi nad układaniem nowego budżetu, do ma- 
gistratu wpływają liczne podania różnych 
instytucyj i stowarzyszeń z prośbą o preli-- 
minowanie pewnych sum na potrzeby tych 
instytucyj. Większość podań będzie załatwio 
na odmownie, wobec braku odpowiednich 
funduszów. 

— Badanie gospodarki Kina Miejskiego. 
Komiisja powołana do zbadania gospodar- 
ki kina miejskiego zbadała już zgromadzo- 
ne materjały potrzebne i obecnie uzupełnia 
dochodzenie  materjałami przedstawionemi 
przez Magistrat. 

— Komisja stypendjalna dla stypendjów 
m. Wilna, po rozpatrzeniu podań zeszłorocz 
nych stypendystów o przedłużenie stypen- 
djów na rok 1931 -— 32, uchwaliła: 1) pięć 
stypendjów dla uczniów szkół zawodowych 
i seminarjów nauczycielskich — przedłużyć 
zeszłorocznym stypendystom, wobec promo- 
wania ich do klas następnych; 2) z czterech 
stypendjów dla dzieci strażaków — dwa 
przedłużyć, zaś na dwa pozostałe przyjąć 
nowych kandydatów; 3) z dwóch stypen- 
djów dla studentów USB. — jedno przedłu- 
żyć do dnia 1-Ill 32 r., a drugie zwolnić 
wobec niedopełnienia warunków statutu. 

Wobec powiyższego, są dwa wolne sty- 
pendja Straży Ogniowej, oraz jedno akade- 
mickie, na przeciąg całego roku i drugie od 
1-IH 32 r. 

„Oprócz tego zostały utworzone dwa no- 
we stypendja im. Antoniego Atyszewskiego, 
dr. St. Klikowicza, Dominiki Puchalskiej i dr. 
Adama Surwiłły — dla młodzieży wstępu- 
jącej do średnich zakładów naukowych, 
szkół zawodowych i seminarjów nauczycie 
skich. 

Podania w sprawie stypendjów należy 
składać do Wydziału Kultury i Oświaty Ma- 
gistratu (Dominikańska 2, pokój Nr. 10) do 
dnia 1-XI r. b. 3 

— Umacnianie przyczółków mostowych 
Prace nad umocnieniem mostu Zwierzyniec- 
lego są już na ukończeniu. Obecnie będą 

prowadzone roboty zewnętrzne. Podobne pra 
ce będą podjęte na Zielonym Moście.. 

— Sprawa asfaltów. Mimo odmownej 
odpowiedzi firm ukaładania próbnych odcin 
ków asfaltowych, magistrat dotychczas nic 
nie poczynił, by sprawę asfaltowania jezdni 
w taki lub innych sposób pchnąć naprzód. 

  

  

robocia, 
W skład prezydjum Komisji Odzieżowej 

wchodzą: p.p. Jadwiga Małowieska — prze- 
wodnicząca, Janina Burhardtowa i Konstan- 
ty Przegaliński — wiceprzewodniczący i ja- 
ko sekretarz Bolesław Pietraszkiewicz. 

Prezydjum przystąpiło już do prac w celu 
przygotowania wielkiej zbiórki odzieżowej 
na terenie miasta Wilna. 

AKADEMICKA 
— Legjon Młodych AZP. dia Państwa, 

zawiadamia, że dnia 26 października roku 
biežąc., w sali Śniadeckich, o godzinie 19-ej 
odbędzie się zebranie inauguracyjne Legjo- 
nu. Na porządku dziennym: 1) zagajenie, 
2) reieraty kot. Jędrychowskiego Stefana p. 
t. „Trzecia strona barykady” i kol. Bujnic- 
kiego Teodora p. t. „Polityka akademicka". 

Dyskusja po referatach nie jest przewi- 
dziana. 

— Z Akademickiego Kola Misyjnego St, 
USB. W niedzielę dnia 2-X o godz. 15.30 
odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie 
Akad. Koła Misyjnego (ul. Wielka 64) z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1) referat o celach i zadaniach Akad, Kół 
Nisyjnych; 2) wybór delegatów na zjazd 

Akad. K lisyjnych;3) przedyskutowa 
nie deklara: deowej Związku; 4) instruk- 
cje dia delegatów: 5) wolne wnioski. 

— Konwent Vilnensia, W dniu 16-X b, r. 
odbyły się wybory nowych władz korpora- 
cyjnych na semestr l-szy (zimowy) rok aka 
demicki.1931 — 32. 

Po udzieleniu absolutorium  ustępujace- 
mu prezydjum z cmlt. Edmundem Krupień- 
czykiem na czele, dokonano wyborów. Pre- 
zesem został obrany cmlt, Aleksander Dzia- 
kowicz, viceprezesem cmlt. Edmund Krupien- 
czyk, sekretarzem zaś cmlt. Witold Kostanow 
ski. Na Oldermana powołano cmit. Jana Ko- 
morowskiego, Rok akademicki został w Kor- 
poracji rozpoczęły prace i wewnętrzne ży- 
cie Korporacji toczą się iuż normalnie. 

— Akademickie Koło Muzyczne. Podaje 
do wiadomości członków Kota, iż dnia 25 
pażdziernika r. b. odbędzie się o godz. 12 
w poł. zwyczajne walne zgromadzenie człon 
ków w lokalu Ogniska (ul. Wielka 24) z 
następującym porządkiem dziennym: * 

1) odczytanie protokułu z zebrania orga 
nizacyjnego; 2) sprawozdanie ustępującego 
zarządu; 3) dyskusja nad sprawozdaniem: 
2 wybory nowego Zarządu, 5) wolne wnio 
Ski. 

Sympatycy i kandydaci na członków są 
mile widziani. 

— Sobótka w Ognisku Akademickiem. W 
sobotę dnia 24 b. m. w lokalu Ogniska Aka- 
demickiego (ul. Wielka 24) odbędzie się so- 
bótka akademicka, Początek o godz. 9 w. 
Bufet na miejscu. Do tańca przygrywać bę- 
dzie trio akademickie. Wejścia za okaza- 
niem legitymacji akademickiej, dla gości za 
kartą wstępu. 

— Obiady ulgowe. Komisja Kwalifikacyj 
na Bratniej Pomocy Pol. Młodz. Akad. USB. 
podaje do. wiadomości, że termin składania 
podań i obiady ulgowe na miesiąc listopad 
r.b. upływa z dniem 24 b.m. 

Reparacje 

MASZYN ROLNICZYCH 
siewników, tryeró w, młocarń, kieratów, 
sieczkarń Oraz motorów wszelkiego 
rodzaju i traktorów d konywa Zakład 
Reparacyjny przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
Wiino, Zawalna 11-a 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Okręgowa Konierencja jesienna Spół- 

dzielni Spożywców, należących do Związku 
S.5. Rz. P., odbędzie się nieodwołalnie dnia 
25 października *. b © godzinie 9, w lokalu 
oddziału zw. przy zau. Rossa 3. 

W konferencji weżmie udział ddegat Cen 

  

   
     

  

  

    
  

  

i od Administracji 
Podajemy do wiadomości Sz, Sz, naszej Klijenteli, że ogłoszenia 
przyjmowane są wyłącznie od 

do 19-ej oraz pilne od 23 — 24-ej, 
godz. 9-ej do 16-ej, od 17-ej 

trali w Warszawie p. St. Dippel. 

| 

о 

MIĘDZYNARODOWA 
konferencja drzewna 
W dniu 14 października 1931 r. odbyla 

się w Pradze międzynarodowa konferencja 
drzewna, w której udział wzięli przedstawi- 
ciele Związków Wiašcicieli Lasów Finlandj:, 
Niemiec, Alustrji, Polski i Czechostowacji. 

Przedmiotem konferencji był omawiany 
przez jej uczestników kryzys w leśnictwie 
poszczególnych państw, przyczem jednomyśl 
nie stwierdzono fakt, iż  ogólno-światowy 
kryzys gospodarczy w pierwszej linji dotknął 
gospodarstwio leśne. 

Zdecydowano postępować po dawno utc 
rowanej drodze samopomocy przez stosowa 
nie i na przyszłość odpowizdniego cgranicze 
nia produkcji drzewnej. 

Żywotne interesy leśn twa, pomimo swe 
go wybitnego znaczenia w życiu gospodar- 
czem znacznej. większości państw  europej- 
skich nie znajdują prawie nigdzie z punktu 
widzenia zdrowej polityki gospodarczej na- 
leżytego zrozumienia. 

Należy z całym nacissien zaznaczyć, że 
obecne, wiprost katastrotalie położenie ieś- 
nictwa powoduje bardzo poważne straty w 
ogólnej gospodarce  dotxn:e. kryzysem 
państw i społeczeństw, potęgująz nadto 1 tak 
już nadmierne bezrobocie, oraz przyczyn:a- 
jąc się w znacznej mierze do zmnicjszenia 
majątku społecznego. 

Dlatego też poza samopomocą leśnictwa 
winny również czynn.ki rządcavć zabiegać 0 
podtrzymanie żywotności gospodarstw ;cś- 
nych, oraz o dosiosywami2 Ch tej tak 
ważnej dziedziny 2035 xiarczej 

      

    

  

tycdatków, 
świadczeń socjalnycm, taty! kciejowych i t. 
d.) do jej zdolności płatn czej. 

Mierniczy przysięgły 
WŁODZIMIERZ BORONIECKI 

Wilno, ul. Beliny 16 m. 5, tel. 15—43, 
Godz. przyjęcia: od 9—2. 

  

    
  

RÓŻNE 
— Na powodzian, Kasa Oszczędności we 

Lwowie ofiarowała na rzecz ofiar powodzi 
w województwach  północno-wschodnich 4 
tysiące złotych z czystego zysku za rok 1930 
otwierając konto na imię Wileńskiego Komi- 
tetu Pomocy Ofiarom Powodzi ii przesyłając 
jednocześnie Komitetowi książeczkę oszczęd- 
nościową z wpisaną do niej powyższą kwo- 
tą, Wśród dalszych ofiar na rzecz powodzian 
wpłynęło między innemi: tysiąc złotych od 
Magistratu miasta Łodzi oraz 57 zł. 00 gr 
od Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie. 

— Sodalicja św, Piotra Klawera wzywa 
wszystkich członków i przyjaciół misji pod 
sztandar sodalicyjny dnia 25 października o 
godz. 11 m. 30 w lokalu Zamkowa 19, ce 
lem wzięcia udziału w uroczystym pocho: 
ku czci Chrystusa Króla i prosi o jaknajlicz 
niejszy udział. 

‚ — Podziękowanie Wyrażam gorące po- 
dziękowanie wszystkim zrzeszeniom i in 
tucjom, które poparły sprawę organizacj 
wiecu w obronie mniejszości polskiej na Łot 
wie, a w szczególności Legjonowi Młodych 
Akademickiemu Związkowi Pracy dia Pań- 
stwa, który pierwszy zgłosił się na apel Za- 
rządu Bratniej Pomocy i sprężyście przepro- 
wadził techniczną organizację wiecu. 

Dembiński 
prezes Bratniej Pomocy USB 

— Zarząd Stowarzyszenia Właścicieli Nie 
ruchomości m. Wiłna, podaje do wiadomości 
swych członków, że biuro zostało przeniesio 
ne z ul. Zawalnej | do nowego lokalu przy 
ul. Żeligowskiego 10 tel, 553. Porady praw- 
ne bezpłatnie udziela członkom  Stowiarzy- 
szenia radca prawny w poniedziałki i piątki 
od godz. 6 — 7 wiecz. 

— Wystawa prac czionków wileńskiego 
T-wa Miłośników Fotografji jest otwarta do 
dnia 7 listopada b. r. we środy i piątki od 
godz. 17.30 do 19.30 (5.30 — 7,30) wiecz. 
w lokalu WTMF. ul. Ad. Mickiewicza. 15. 

Wstep bezpłatny. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w. Lutai, Dziś, w piątek 

dnia 23 b. m. i w dnie następne powtórze- 
nie wczorajszej premjery wileńskiego auto- 
ra T. Lopalewskiego „Aurelciu nie rób tego”, 
która doznała sympatycznego przyjęcia od 
publiczności nie szczędzącej okłasków wszyst 
kim wykonawcom. Reżyserja i dekoracje H. 
Zelwerowiczówny. 

— Występy znakomitej skrzypaczki Ce. 
cylji Hansen. Po szeregu triumfów odniesio- 
nych przez Cecylję Hansen, skrzypaczkę 
wszechświatowej sławy, ukaże się ona “we 
wtorek dnia 27 b. m. ze swoim koncertem 
w Sali Lutni. : 

‚ — Teatr Miejski na Pohulance. Dziś, w 
piątek dnia 23 b. m. Teatr na Pohulance 
nieczynny, z powodu próby generalnej „Ró- 
žy“ Żeromskiego, której premjera została 
przełożona na sobotę dnia 24 b. m. W sobo- 
tę dnia 24 b.m. premjera „Rėžy“ Žeromskie 
go, w reżyserji dyr, M. Szpakiewicza, oraz 
dekoracjach pomysłu W. Makojnika, Do naj- 
więcej emocjonujących scen „„Róży”  bez- 
sprzecznie należą: w gmachu fabryki pod- 
czas wiecu wraz z setkami sprawnie poru- 
szających się i reagujących statystów, na 
balu z całym szeregiem ukazujących się sym 
bolicznych postaci, wywierających przez kon 
trast niezatarte na widzu wrażenie, oraz sce 
na, pełna dramatycznego napięcia w ochra- 
nie rosyjskiej, tak umiejętnie w deta!tach pod 
chwycona i po mistrzowsku oddana przez 
znakomitego pisarza. : 

Wszystkie siły, tak skomplikowanej ma- 
szyny, jaką jest teatr, skierowane są przez 
Dyrekcję na to, aby godnie sprostać zada- 
niu przez umiejętne podkreślenie i wydoby- 
cie wszystkich tych mocnych akcentów i 
niezrównanych walorów artystycznych, w 
jakie hojną ręką wyposażyt Żeromski swój 
arcytwór „Różę". 

— Fenomen artystyczny — kobieta dyry 
gentem wszechświatowej sławy. Jest nią p. 
Antonia Brico, która w swym sensacyjnym 
tńumfie zdobywa jako kapelmistrz Berlin, 
Sztokholm, Kopenhagę i wszystkie większe 
centra muzyczne. Wilno ujrzy Brico na pier 
wszym wielkim koncercie w cżwartek dnia 
29 b.m. na Pohulance. 

— Popołudniówki, W sobotę dnia 24 b.m. 
z powodu premiery „Róży” Żeromskiego, po- 

południówki zarówino w Lutni, jak i na Pohu 
lance odwołane. 

W niedzielę, dnia 25 b.m. o godz. 4 po 
poł, w Lutni — komedja w 3 aktach Cailla- 
veta i Fleursa „Ładna Historja“ z p. Dunia- 
Rychłowską w roli babci i p. J. Wasilewskim 
w roli Andrzeja. 

Na Pohulance ostatni raz sensacyjna „Ma 
trykuła 33* z p. M, Wyrzykowskim i Ir. Bre- 
noczy na czele. 

— Wileńskie Tow. Filharmoniczne. jutro 
w sali konserwatorjum muzycznego (wejście 
z ul. Końskiej), odbędzie się koncert sławne 
go skrzypka hiszpańskiego Juana — Мапепа, 
którego wielkie artystyczne walory poznaliś 
my w koncercie środowym, transmitowanym 
z Warszawy — przez radjo. Niewie'ka ilość 
biletów jest jeszcze do nabycia w biurze 
„Orbis“ Mickiewicza 11. Początek o godz. 20 

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

     

    

-mienie na tle podziału łupów, a ponad 

Dnia 24 października r. b. jako w pierwszą bolesną rocznicę smierci naszego 

ukochanego syna, męża, brata i zięcia Ś.fp. porucznika W. P. 

WŁADYSŁAWA LEMPKE 
odbędzie się w Wilnie w kościele po-Bernardyńskim o godz. 9 rano, nabożeństwo 
żałobne, o czem zawiadamia krewnych przyjaciół i znajamych RODZINA       
  

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

Kno Miejskie — Droga olbrzymów. 
Światowid — Zaklęty krag 

KŁOPOTY PANI 
SZULEWICZOWEJ 

(Korespondencja wł. z Baranowicz) 
Ważniejsze anształty kulinarno-al- 

koholowe w Baranowiczach należą do 
WYPADKI I KRADZIEŻE kobiet. Przeważnie są ta wdowy, dzie- 

— Zdeterminowany samo dziczące na pociechę mężowski interes. 
bójca. W jednej z bram przy ul. z takim interesem w dzisiejszych cięż Benedyktyńskiej usiłował otruć się kar kich czasach bywa rozmaicie: często 
bolem 25-letni Wacław Sienkiewicz kładzie się on. na fest, to znaczy robi 
(Olimpji 10). Przechodzący policjant plajtę. Albowiem i kryzys, i słaba nie- wyrwał desperatowi -z rąk szklankę, Wiasta nie umie nieraz chodzić, jak się 
lecz już tylko z częścią zawartości tru- należy koło niego. 

cizny. O pani Szuiewiczowej powiedzieć 
W Pogotowin, Sienkiewicz bronił tego nie można: ta kobieta rozumie, co 

się jak mógł przed udzieleniem mu po- Znaczy ruch i — mówiąc * uroczystym mocy, tak że musiano użyć siły by prze tonem — docenia jego rolę w ogólnej 

` 

RADJO WILEŃSKIE 

PIĄTEK, DNIA 23 PAŻDZIERNIKA 
11,58 Sygnał czasu. 
1210 Kom. meteor. 

12,15 Muzyka lekka. 
. Р 15,25 „Co to jest antropologia“ -— 

WILEJKA  odcz. z Warsz. wygl. pro“. X. Stołyhwe 
— Požar. We wsi Reckiewicze, gm. wia- 15,45 Program dzienny 

zyńskiej spłonęły bydynki kilku chłopów. 15,50 Muzyka i iskcja angielskiego z War 
Straty wynoszą 14 tys. zł. 

DZISNA 

szawy. в 
16,20 Odczyt Zz Warszawy „Stara stol- 

— Burza. Nad północną częścią po 
wiatu dziśnieńskiego przeszła silna bu 

  

płukać zatrutemu żołądek. sytuacji ekonomicznej kraju. 
Z kartki, jaką przy nim znaleziono, Miała niedawno mały zakładzik przy 

wynika, że powodem targnięcia się na rynku. Nazywał się figlarnie, Bajadera. 
życie była nędza. Ale ktoby z tych chamów rynkowych 

Sienkiewicza ułokowańo w szpitalu. Poznał się na tem. Leźli w łapciach, 
— śmierć „sępa” licytacyjnego. — chlali czystą z ogórkiem i zapaskudzili 

W szpitalu żydowskim zmarł ranny Bajaderę. Pani Szulewiczowa zlikwi- 
przedwczoraj na ulicy Żydowskiej czło dowała ją. Pomyślała o innej dzielnicy 
nek bandy licytantów Burakiski. miasta. Wytwornej, z elegancką pu- 

Sprawcą poranienia jest, jak stwier blicznością. Chciała mieć zakład ia- 
dziliśmy przywódca innej bandy Bo- Shionable. Myślała, że go nazwie gór- 
browski, którego aresztowano. nie, a patrjotycznie: Złoty Róg. Wy- 

Powodem zajścia było nieporozu- Pim, gdy zagrzmi Złoty Róg... 
„Załatwiła przeto wszystkie formal- 

to zemsta za zeznawanie na nieko- NOŚCI, wynajęła odpowiedni. lokal 
rzyść Bobrowskiego w: procesie © (Szeptyckiego róg Mickiewicza) vis-4- 

porżnięcie tego ostatniego w roku u- VIS stojącego tutaj nieznanego policjan 
biegłym również przez jednego z za- ta, który stałby się w ten sposób naj- 
wodowych licytantów. lepszą gwarancją bezpieczeństwa i no- 

— Robota pajęczarza. Szerma- bliwości, sprowadziła wreszcie zapas 
nowi Benedyktowi, Panaszewskiemu Wikto- alkoholu. Takie sprawy, jak wiadomo. 
rowi i Strakunow: Abrainowi, zamieszkałym leżą „w zakresie” Izby Skarbowej 9, 

przy ul. Niemieckiej 22, nieznani złodzieje -: > = by Skarbowej. Mu 
skradli ze strychu, po wyrwaniu skobla, bie- SPA: zbadać teren i stwierdzić, czy 
lizjnę łącznej wartości 750 złotych. w myśl artykułu takiego to, takiej to a 

— Ujęcie poszukiwanych, Została zatrzy- takiej ustawy, z takiego to raku, zgod- 
mana p. Ma bez i nie z takiem to rozporządzeniem... Sło- 

P.P. w Landwarowie. Przekazano ją do tego ©» CZy miejsce pod zakład jest to- 
posterunku. pograficznie w porządku. 

Również zostali zatrzymani i przekazani _ Okazało się, że do starej cerkiewki 
do Starostwa Grodzkiego Ryzenko Bogdan, jest akurat 113 metrów, czyli o 13 za 

byk Jan, posztikiwani przez to Starostwo,  |użo. Izba Skarbowa wobec powyższe 
— Zemsta żon złodziei. S? Załnkasowała tysiączek za patencik, 

Znany jest zatarg band złodziejskich POZWoleńko na ręce i zakład otwarto. 
występujących pod nazwami „Bruder- „ 0 liśmy się tu WSZYSCY POR 
ferein* i „Złoty Sztandar”. Pisaliśmy — iśmy dzielną kobietę, że mimo 
onegdaj, że „Złoty Sztandar” pobił ko TYZYSU, mimo cięžką koniunkturę eko- 
ło młynu kaukazkiego swych prze- "omiczną.. Boże drogi, co tu dużo ga- 
ciwników, ściągając na siebie, jak się dać: Sdy tyle interesów codzień wali 
okazuje, gniew rodzin poszkodowa- Się ta kobieta otwiera nowy! To god- 
nych podczas tej utarczki. ne podziwu i żywiołowego poparcia. 

Z tego powodu ul. Nowogródzka Aliści, na drugi dzień po otwarciu 

była onegdaj terenem zajścia, w któ- e Skarbowa przypomniała sobie, że 
rem tym razem brały udział wyłącznie jakieś dwadzieścia metrów od Złotego 

kobiety: żony, siostry i przyjaciółki po Rogu, leży stary, oddawna nieużywany 
bitych. Zgroniadzone, zwartym murem cmentarz prawosław ny. Cmentarz w 

otoczyły dom przywódcy „Złotego '37i€ nieczynnym. | cała historja w 
Sztandaru* Wojciuka usiłując dostać łeb wzięła. Sny o potędze pani Šzule- 
się do środka. wiczowej prysły. Bar wprawdzie įst- 

Obiężony zabarykadował się wraz nieć może, ale wódki ani zapachu. To 

z rodziną w mieszkaniu i jak mógł tak t3k; jakby kto pączek róży zerwał i 
bronił do siebie dostępu. zasadził w piasku. Parę tysięcy  zło- 

Rozwścieczone kobiety przypuści- *Ych Poszło na niepotrzebne inwesty- 
ły wówczas formalny szturm, obrzuca Je. Ada ' ‚ : 

jąc dom gradem kamieni. ch ten stary, zapadający się cmen 
Awanturnice niewątpliwie dostały- 277, na którym może już za kilkana- 

by się do mieszkania, gdyby nie wiado |C'e lat wysterkać będą drapacze nie- 3 
mość o przybyciu policji. ba! Ach, kości ludzkie, użyźniające po- 

Momentalnie ulica była pustą i Woj 12; SAdy i łąki po wszystkich pobojo- 
ciuk mógł wyjść z ukrycia. wiskach świata! Cóż może wadzić 

— Przygodna znajoma. Pauk- Opuszczone cmentarzysko, którego przy - 

sztis Stefan (W. Pohrulanka 14) donióst po- pierwszym dniu oględzin Izba Skarbo- 
licji, że w dniu 10 b. m. zaprosił do swego wa nawet niedostrzegła. 

rz Uab ies Z _ Żale i refleksje nie pomogą. Stało 
garek i bieliznę wartości 100 zł. Dochodze- Sie. Tu trzeba rady, bo pani Szulewi- 
nie ustalžo, że kradzieży tej dokonała zawo- czowa stanęła wobec widma bankru- 
dowa złodziejka Jankowska Marja, prostytut ctwa. Trzeba jej życzliwej, pomocnej 
ka, bez. stałego miejsca zamieszkania. Zło- dłoni. 

gre zzz DEE _E, co tam martwić się! jeżeli w 
— Przemytnik. Na dworcu osobowym w Wilnie, w prohibicyjne dni sam pan * 

Wilnie został zatrzymany z przemytem ro- posterunkowy zachodził dla rozgrzew- 

a deska ve ale pac. Dukszty ki na jednego w filiżance, dlaczego nie 
pow. Święciańskiego. Skierowano go do urzę "9Źna tego robić w Złotym Rogu? Pa- 
du celnego w Wilnie, ni Szulewiczowa, proszę posłuchać do- 

— Przyczyny pożaru na u l. brej rady: od dziś dnia niech nam pa- 
Ogińskiego. Jak notowališmy = 21 ni daje w filiżankach, a płacić gotowi 

kat Śglńskiego należącej do Gawroń. jesteśmy więcej, bo strach też coś ko- 
skiej Józefy, wybuchł pożar, który strawił Sztuje. Ale wykiwamy Izbę Skarbową. 
dom. Przyczyną pożaru było wadliwe urzą- Tylko cicho, sza. W. 
dzenie komina. Straż | na ski poki 

i żar ugasiła. at m 
Sia omas > ludźmi nie było. 

— Zamach samobójczy. Podbroj Leja, 

lat 20 (Szawelska 6), usiłowała popeźnić 

samobójstwo przez wypicie esencji octowej. 

Desperatkę odwieziono do szpitala Sawicz 

w Stanie niebudzącym obaw o życie. Przy- 
czyna nieznana. 

r 

ca Norwegji“ — wygłosi prof, Jonowtki. 
16,40 Muzyka z płyt. 
17,10 „ Oracjonalizacji pracy naukowej" 

— odczyt ze Lwowa wyg ]. Kozieł 

    

rza. 
Wichura zniszczyła kilkanaście 2 ak, „Vara y 

drzew, wywróciła łodzie rybackie na — 1900 „Polakom na Kowieńszczyźnie"l 

Dźwinie. Ucierpiały również przewody 1920 „Ciotka Albinowa mówi” — ina. 
telefoniczne. Wypadków z ludźmi nie nolog humorystyczny. 

zanotowano 19,35 Program na sobotę i rozmaitość. 
- : Z POGRĄNICZA 19,45 Prasowy dzieanik radjowy z War- 

— Konierencja z Litwina mi. M ; 8 

Na odcinku Troki miało miejsce spotkanie ,00 Pogadanka muzyczna z Warszawy. 

lokalnych władz polskich i litewskich w ce 20,15 Koncert symtoniczny z Warszaw 

lu załatwienia drobnych incydentów grani. Skiej Filharmonii. 
cznych. 20,40 Kom. z Warszawy. 

23,00 „Król Baratarji" -- opera komicz- 
na w 2 aktach. 

Współpracownicy S. P. Albina Bujnickie- CZY4 SPEŁNIŁ SWOJ OBOWIĄZEK 
go zatrudnieni EZ ok RAA WOBEC WSPÓŁOBYWATEŁI DG- 

Prze! , zamiast wianka na grób, skła q K DZ 
daję xa chłeb dia biednych dzieci złotych ANR R om" 
29 groszy 25. Konto PK.O. rs 82106 
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SZCZEGÓŁY KATASTROFY 
DZIWNE ZNALEZIENIE SIĘ DR. JASTRZĘBSKIEGO 

  

  

  

E : 5 ОН W 0 

AUTOBUSOWEJ WILCZE KŁY KINO Od dnia 22 p«ździernika b. r. gudz. 4, 6, 8 i 10 wiecz. 

odda MIEJSKIE „DROGA OLBRZYĄÓW* 
CZEM BYŁY I CZEM BĘDĄ SALA MIEJSKA SE | wie zla K i S Eva ai Kas zał karawnnie 

a oston Glass leanne Helblung. Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Sainicklego. 
CZWARTKI AKADEMICKIE Roa Ceny_Miejsc balkon 30 parter 60. Kas d330 do 

strofy, nie zatrzymała się po wypadku, a „Historja czasów _ najnowszych* we Road = ои wa LIDA, Jak już donosiliśmy, wczoraj, w d. 
21 bm., o g. 15 m. 15 wyruszył z Lidy auto- 
bus z 12 pasażerami. 

Na czwartym kilometrze od Lidy na szo 
sie Lida — Bielica dopędziia go taksówka 
Lidzkiej Kasy Chorych, prowadzona przez 
kierowcę Bielejawskiego Antoniego, W tak- 
sówce jechał lekarz dr. Jastrzębski, 

Podczas mijania taksówka uderzyła tyl 
nem kołem w przednie koło autobusu, który 
ze znacznej wysokości wywrócił się do ro- 
wu. 

Nastąpiła katastrofa, która aczkolwiek 
nie pociągnęła za sobą żadffego Śmiertelne- 
go wypadku, zakończyła się jednakże tra- 
gicznie. Р 

Oto z jadących oprócz ogólnego potiu- 
czenia wszystkich Maciukiewiczówna Emilja 
z gm. wsiełubskiej doznała złamania oboj- 
czyka, Bukatko Leonard z Bielicy skalecze 
nia prawej dłoni, a Kaczan Józef z Bielicy 
ogólnych poważnych obrażeń. 

Autobus zaś doznał rozbicia lewej ścia 
ny, połamania drzwi ji zniszczenia karoserji. 

Lecz nie w tem tragizm spoczywa. 
Oto taksówka, która była sprawcą kata 

pojechała sobie najspokojniej do wioski Szej 
baki. W taksówce tej jechał dr. Jastrzębski 
z Lidy, 

Wstyd, panie doktorze! 
U pańskiej taksówki zerwany został kap 

tur ochronny z osi koła. Nie było to bez 
wstrząsu! Musiał pan odczuć ten wstrząs! 

Mało tego. W drodze powrotnej zamiast 
udzielić pomocy ofiarom katastrofy, dr. Ja- 
strzębski przyjechai do Lidy po posterunko 
wego, bo podobno nie miał ' ze sobą le-- 
ków, więc pomocy nie mógł udzietić! 

Nie! Każdy autobus ma ze sobą aptecz- 
kę! Tam były środki opatrunkowe, któremi 
się sami poszkodowani musieli opatrywać. 

Tak czynić nie przystoi.. 

Opinja publiczna i poszkodowani, z któ- 
rpmi miałem możność rozmawiać — z obu- 
rzenia nie mają granic. 

Lekarz musi być zawsze lekarzem, a 
odwiezienie Maciukiewiczówny do szpitała 
w Lidzie było elementarnym obowiązkiem 
dr, Jastrzębskiego, już nietylko jako lekarza, 
ale poprostu jako człowieka. B. 

KR TA TEL TT A RIETAVAS OTOAOOOZOKOZEOACZZAA 

Z powodu wystąpienia „Expresu Wileńskiego" 
W _ poniedziałkowym / numerze 

„Ekspressu Wileńskiego* dnia 10-go 
października r.b., znaleźliśmy artykulik 
© sensacyjnym tytule: „Cichy bunt 
smaganych robotników. Nowe recepty 
Jaśnie Wielmożnych na pańszczyźnia- 
ne egzekucje”. 

Ma to być wyraz oburzenia, opar- 
ty na _ rezolucji Zjazdu Delegatów 
Chrz. Zw. Zaw. Leśników i Pracowni- 
ków Rolnych Ziemi Wileńskiej, otwar- 
tego przez p. mecenasa Ostrowskiego. 

Rezolucja, potępiająca ziemian „za 
bezprawne eksmisje, zrywanie umów 
zbiorowych i bicie pracowników przez 
chlebodawców* ma być przesłaną pa- 
niu ministrowi pracy i opieki społecz- 
nej, p. wojewodzie, inspektorowi pracy 
oraz Zw. Ziemian, aby szczególnie ten 
ostatni dowiedział się jak „rycerskich'* 
członków posiada w swym stanie. 

Cała sprawa, jak twierdzi artykuł, 
wynikła z rzekomego pobicia przez 
niejakiego p. P. w maj. Bienica, dzie- 
dzica tamecznego „w cztery oczy* 
„przy pomocy własnej, wypielęgnowa- 
nej rączki*, przyczem „skatowany pa- 
robek* wytrzymał „cichą i składną 
egzekucję, choćby ośmielił się szukać 
sprawiedliwości* to nie może, bo nie- 
ma świadków. 

Dla wydania opinji trzeba, aby fakt 
był stwierdzony — gdyby nawet ów 
Edward Gierńć, rzekomo pobity przez 
p. P., opowiadał, że fakt taki w oświe- 
tleniu przez niego podanem, miał miej- 
sce, to jednak należało na takiem go- 
łosłownem zapewnieniu nie polegać, 
gdyż za etykę jego i za prawdę słów— 
wątpić należy, by ręczyć było można. 

Opowieść o tem, że p. P. pobił Gie- 
rncia, za to, że mu tłumaczył, że „,pra- 
cy swej pokazać nie może, bo „stróżu- 
ję w nocy, więc w dzień nie widać, 
koszę siano — zjadają je konie, a gdy 
narąbię drzewa — spala je kucharz”, 
jako za „czelnošė“ — jest oskarżeniem 
tak głupiem, że tylko ktoś bardzo na- 
iwny na ten haczyk da się wziąć. 

Sądzimy, że oskarżenie Ziemian o 
pastwienie się nad robotnikami jako 
uogólnienie tego rzekomego incydentu, 
który o ileby nawet miał miejsce — 
co wydaje się nam  nieprawdopodob- 
nem musiałby posiadać całkiem inny 
podkład, — zawiera się w innych po- 
wiedzeniach zjazdu. 

A więc ziemianie eksmitują bez- 
prawnie robotników, zrywają. umowy 
zbiorowe i biją robotników. 

Przypuśćmy, że ktoś z ziemian 
chciał eksmitować parobka, jak to mo- 
że zrobić i w dedatku „nieprawnie“, 
gdy nawet prawna procedura trwa bar 
dzo długo, a gdyby ziemianin sam siłą 
eksmitował, to podlegałby karze, a o 
takim wypadku dotąd jeszcze nie sły- 
szeliśmy, Natomiast bardza często for- 

  

SYDNEY REILLY. 

nal, po rozwiązaniu stosunku służbo- 
wego nie ustępuje nawet po terminie 
ulgowym, przewidzianym przez usta- 
wę i wówczas trzeba rozpoczynać pro 
ces o eksmisje. 

Oskarżenienie o zrywanie umów 
zbiorowych jest również tendencyjne i 
bezpodstawne, ba „zerwać'* umowy w 
żadnym razie pracodawca nie może, 
gdyż ma Komisję Rozjemczą i Sąd, 
którym podlega, jak też i przewidzia- 
nym sankcjom. 

Może najwyżej zawiesić danego ro- 
botnika w czynnościach i sprawę prze- 
nieść do Komisji, prosząc o rozwiąza- 
nie sumowy. 

Natomiast robotnicy rolni nie są ni- 
czem związani, rzucają pracę kiedy im 
się zamarzy i nie ponoszą żadnej od- 
powiedzialności i nikt nie może ich 
zmusić do dotrzymania umowy zbioro- 
wej, na rzekomem zrywaniu której 
Związek pracowników powstaje. 

Mamy tu do czynienia z objawem 
demagogji, która, niestety, coraz sil- 
niej występuje. 

Naganka na ziemian, kierowana 
jest przez znaną zbyt dobrze nam rę- 
kę i tylko dziwić się należy, że Zwią- 
zek, noszący nazwę „chrześcijańskie- 
go“, do tej roboty się bierze. 

Mamy w niektórych  pawiatach 
woj. Nowogródzkiego objaw fatalny: 
ludność miejscowa jest teroryzowaną, 
gdyż grożą jej spaleniem, o ile pójdzie 
do dworu kopać kartofle poniżej 5 zł. 

dziennie. 
W rezultacie w wielu miejscach 

kartofli nie wykopano, a w innnych wy 
słano wojsko na tę robotę. 

Związek Ziemian doskonale się 
orjentuje w kampanji przeciw ziemiań- 
stwu prowadzonej i piętnuje z całą 
stanowczością zarówno  rozkładową 
działalność Chrz. Zw. Zaw. Leśników i 
Pracowników Rolnych, jak i dawanie 
miejsca na swych łamach enuncjacjom 
agitacyjnym, a podburzającym jedną 
warstwę ludności przeciw drugiej, co 
jest szkodliwą robotą antyspołeczną i 
antypaństwową. 

St. Wańkowicz. 

    

Przyjmę dzieci 

О komplelh 
A w śródmieściu od lat 7, 8. Kurs nauk 

oddz. II ewentualnie przygotowanie 

do wstępnej klasy, lntorimacje w Adm. 
„Słowa 
  

POPIERAJCIE L.0.P.P 

„W kraju tajemnic i zbrodni 
Rozstališmy się, umawiając się, że 

jednym z najbliższych okrętów przy- 
jadę do Helsingforsu. 

Helsingfors!.. Na przystani oczeki- 
wali mnie trzej ludzie. W jednym z 
nich poznałam B., drugi był jego ro- 

dzonym bratem, a trzeci — niepokaź- 
liśmy ulicami, białemi od śniegu. B. 
najął dla mnie pokój w pensjonacie, 

gdyż, jak: twierdził, w najlepszym ho- 

telu w Telsingforsie pełno jest bolsze 

wików. Stolica Finlandji była gnia- 
zdem sowieckich i anty-sowieckich in- 
tryg. Dla mnie zaś było rzeczą ważną, 
aby nikt nie wiedział o moim przyje- 
żdzie do Helsingforsu. 

Młody Grzegorz Szultz powiedział 
łamaną niemczyzną, że żona jego przyj, 
dzie do mnie o 1-szej po pałudniu i 
wszyscy trzej odeszli. Czułam się nie- 
zmiernie samotną i nieszczęśliwą. O- 
statnie siły opuszczały mnie. Po raz 
pierwszy w życiu czułam się złamaną 
i opuszczoną... 

Punktualnie o pierwszej zapukano 
do drzwi. Weszła zgrabna kobieta o 

przyjemnej, uccziwej i surawej twarzy. 
Rzeczywiście, określenie Sydneya na- 
dawało się do niej doskonałe: była to 
typowa nauczycielka. 

Odrazu odczułam, że można jej za 
ufać. Marja Szultz podobała mi się od 
pierwszego wejrzenia i zdobyła maje 

serce. : 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

Widocznie zrozumiała odrazu, jak 
rozpaczliwą była moja sytuacja, bo 

objęła mnie ze wzruszeniem i ucała- 
wała serdecznie. Powiedziała mi, że 
uważa siebie za odpowiedzialną za 
śmierć mego męża, nie uspokoi się 
więc i rąk nie złoży, dopóki go 
nie uratuje, jeśli on żyje jeszcze, lub 
nie pomści, jeśli jest zabity. 

— Kiedy mąż pani przyjechał tu- 
taj, — mówiła — opowiedziałam mu 
szczegółowo stan naszej organizacji. 
Mamy wśród nas wybitnych działaczy 
bolszewickich "w Moskwie, gotowych 
pomóc nam w zamachu stanu, jeśli: za 
gwarantujemy im osobistą bezkarność. 
Ale nie dalibyśmy sobie rady bez po 
mocy z zewnątrz i dlatego potrzebowa 
liśmy koniecznie udziału pani męża 
i jego rady. 

Jestem w ścisłym kontakcie z wo 
dzami organizacji w Moskwie, Umyśl- 
nie przyjechałam tutaj z Moskwy, aby 
zobaczyć się z kapitanem Reilly i o- 
mówić z nim sprawę pomocy z ze- 
wnątrz. 

— Kapitan Reilly odniósł się scep- 
tycznie do tej sprawy. Mówił, że na 
pomoc cudzoziemców liczyć można je 
dynie w tym wypadku, gdy przedsta- 
wi się dowód, że organizacja moskiew 
ska nie jest mytem. Jeśli zaś jesteśmy 
dostatecznie silni wewnątrz Rosji, to 
możemy, jego zdaniem, sami dokonać 

wskrzeszonym uniwersytecie wileńskim za- 
czyna się mniej więcej od jesieni roku 1927 
kiedy potrochu zaczęło fermentować i bu- 
rzyć się plemię akademickie w coraz bar- 
dziej masowy i coraz bardziej akademicki 
sposób. Tradycje „Smoka”,  nowiczańskiej 
„Banidy“ i jej płodu — Żywej Gazetki, od- 
wiecznej Szopki i nowowyklutej Sekcji 
Twórczości Orygina!nej Koła Polonistówt mu 
siały wreszcie dać jakis szlachetny stop, a- 
ljaż twórczych myśli i gestów ludu żakow- 
skiego, musiały skrystalizować nowe pojęcie 
dła ówczesnych warunków wprost rewela- 
cyjne, dziś niemal komunał: pojęcie Rzeczy- 
pospolitej Akademickiej. Najpiękniejsze pań- 
stwo w państwie, republika młodości i ra- 
dości, której konstytucją, zapisaną w ser- 
cach iwszystkich, jest nieśmiertelna oda do 
młodości, najbardziej entuzjastyczne odkry- 
cie przysłowiowej Ameryki: bo przecie po- 
wiedziało się tylko siowami to, o czem myś- 
leli i wiedzieli wszyscy, lub prawie wszyscy. 
Dziś „Rzeczpospolita Akademicka*, dobro 
tej Rzeczypospolitej jest na ustach wszyst- 
kich iteaderów i mężów sztandarowych każ 
dego ze stronnictw i ugrupowań ideowych, 
walczących o rząd dusz na terenie wszyst- 
kich uczelni wyższych w Polsce, powieło- 
kroć nadużywane i profanowane, że już 
czas najwyższy pomyśleć o przywróceniu 
tym pojęciom dawnego blasku i znaczenia. 

Dziś, u progu nowego i pomimo mnó- 
stwo przeciwności, dobrze zapowiadającego 
się roku akademickiego, nie wadziłoby przy 
pomnieć „zielone lata" budowy fundamen- 
tów pod gmach — jeszcze nie domu akade- 
mickiego na Górze Boufałłowej, — lecz po 
stokroć ważniejszy gmach państwo młode - 
go, zluzować swych rodziców: i starszych 
braci w wyścigu o potężną Polskę. 

Walnie przysłużyły się tej sprawie Czwart 
ki Alkademickie i o nich właśnie chcę wspom 
nieć, o nich i o ich pierwszym, zasłużonym 
dobrze propagatorze, dziś zdala od nas bę- 
dącym, Antku  Bohdziewiczu, ówczesnym 
kierowniku sekcji kulturalno-oświatowej. 

Dobrzę pamiętam pierwszy czwartek, któ 
ry się odbyt w zatłoczonej sali Ogniska na 
Wielkiej. Kogo tam i czego niebyło! Wszy- 
scy twórcy i wytwórcy USB dali na tę u- 
roczystość, co kto miał najlepszego. Muzy- 
ka , Śpiew, wiersze sekcji tw. oryg., humor 
Żywej Gazetki i wielka mowa Bohdziewi- 
cza o Rzeczypospolitej Akademickiej, która 
potrafiła rozpętać następnie zażarte dysku- 
sje i dopomogła w dużej mierze do wprowa 
dzenia nowego „kursuć w polityce i rozwo 
ju ideologji akademickiej. ‚ 

Po pierwszym, uroczyście reprezentacyj- 
nym, posypały się następne czwartki, jak z 
rogu obfitości: Żywa Gazetka, Koncert, wy 
stęp poetów ze STO, czwartki dyskusyjne, 
(o korporacjach, o kołach naukowych i tp.) 
czwartek AZS-u, regularnie co tydzień sala 
Ogniska lub aula Śniadeckich w uniwersy- 
tecie rozbrzmiewały gwarem tłumnie uczę- 
szczających na bezpłatne najczęściej imprezy 
czwartkowe studentów. 

Dawaty one dużo: były terenem, gdzie 
w rzeczowej i przeważnie na wysokim po- 
ziomie stojącej dyskusji kształtowały się i 
ścierały poglądy na najbardziej żywotne ża 
gadnienia życia akademickiego, zaznajamia- 
ły wzajemnie słuchaczy różnych iwydziałów, 
pozwalały organizatorom wygrzebywać u- 
kryte talenty, nowe siły i tęgie głowy. Saty 
ra reprezentowana przez Żywą Gazetkę, pa 
stwiła się nad nietowarzyskim i stroniącym 
od życia towarzyskiego i koleżeńskiego „dzi 
kim, dobrodusznie wyszydzała słabostki 
p.p. profesorów, ostrzegala łatwowiernych 
młodzieńców przed matrymonjalnemi zaku- 
sami kołeżanek z humanistyki. AZS werbo 
wał tu sobie wioślarzy, bokserów i narcia- 
rzy, i o dziwo, nie argumentem pięści, lecz 
lotnem słowem, Chór akademicki miał moż- 
ność głośno Świadczyć o swej egzystencji! 

Niezawsze jednak było gwarno i rojno 
na czwartkach, Przeżywały one nieraz swo- 
je kryzysy, nieraz sałe świeciły pustkami, 
«mimo frapujących piakatów, a nawet nie- 
zawsze Żywa Gazetka, trybuna śmiechu i 
humoru, miała powodzenie. Bywało różnie, 
bo też i nie w jednakowej mierze w ciągu 
tych czterech lat odpowiadały one włożo- 
nym na Siebie zadaniom. Bardzo szczęśliwą 
inowacją następnego roku była Wesoła Ima 
trykulacja, uroczyste i programowo-wesołe 
doroczne przyjmowanie do rodziny akademi 
ckiej nowego narybku, junjorów i junjorek 
z pierwszego roku. Dziś, gdy się zbliża ter 
min czwartej zkolei uroczystości tego typu, 
z duma już możemy się obejrzeć za siebie 
na dorobek lat ubiegłych: jest tego trochę! 
Ale też i z ufnością możemy spojrzeć przed 
siebie: mamy jeszcze dużo do zrobienia i z 
pewnościa zrobimy: musimy podźwignąć z 
chwilowej dekadencji czwartki i zrobić z 
rich soczewkę, skupiającą jak najbujniejsze, 
jak najintensywniejsze życie umysłowe, to- 
warzyskie i ideowe akademików, widomy 
znak istnienia wielkiej Rodziny Akademickiej 

  

przewrotu bez większego wysiłku. W 
każdym razie musielibyśmy dać dowo 
dy siły i dobrej organizacji, aby uzy- 
skać pomoc abcych państw. 

— Zapewniałam go, że nasza Or- 
ganizacja w Rosji jest bardzo silna, i 
że w naszych szeregach nie brak na- 
wet bolszewików, zajmujących wyso- 
kie stanowiska w obecnym rządzie. 
Dla większej pewności wysłałam do 
Moskwy kartke przez jednego z na- 
szych, z prośbą, aby przybył tu ktoś 
z szefów, głównych organizatorów na- 
szego spisku. 

Spotkanie wyznaczone było w Wy- 
borgu, bo bliżej stamtąd do granicy 
sowieckiej, niż z Helsingforsu. Nie 
chciałam wystawiać emisarjusza z Ro- 
sji na zbyt wielkie ryzyko. Zjawienie 
się jego w Helsingforsie wywołałoby 
ogólne zainteresowanie, a tutejsi agen 
ci bolszewiccy poznaliby go napewno 
i donieśli o tem do Moskwy. W pobli 
żu Wyborga zaś mieszka uciekinier ro 
syjski, członek naszej organizacji i w 
jego domu możnaby bez trudności od- 
być kilka konferencyj. 
— A więc wszyscy czworo — Grze 

jgorz, ja, B. i Pani mąż — pojechali- 
śmy do Wyborga i spotkaliśmy się 
tam z emsarjuszami z Rosji. 

Mąż Pani zadawał im szereg pytań 
chcąc zbadać sytuację szczegółowa i 
przekonał się, zdaje się, że miałam 

rację, że organizacja nasza jest wielka 
i silna. Silne wrażenie wywarł na nim 
starszy przyjezdny, wybitny urzędnik 
bolszewicki, nienawidzący z całej du- 

* Drukarnia Wydawnicza ,    

  

  

  

Р Sensacja Potążny Przebój осост к | | macku POZTRACH $ALONÓW "ic: 
„H Ь Re'yś. Ryszarda Eichberga. W rol gł. prześliczna Muriel Angelus i Jack Ra!ne. Film, który wciągnie wszyst- 
ul. Wileńska 23. kich widzów w swą misternie splecioną intrygę. Film o kolosalnem napięciu sensacyjnem. Nad prog . 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: „Hadżi Murat" z Iwanem Mozżuchinem. i „10-ciu z Pawiake'. 

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

HOLLYWOOD | _ “"!отево repertuaru 1.©06.000 mion) dachami Paryża”, 
W rol. gł Anabella, Rene Lefebure, 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"   
  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIINO 

  

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

NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN dźwiękowy 

Podług głośnej powieści Erlka M. Remarque'a. 

  

  

  

  

  

WIELKA 47. ta!. 41 Nad program: Dodatek dźwiękowy „FOXA*. 

Pogzątek o godzinie 4, 6, 8, 1030, w dnie świąteczne o godzinie 2-ej. 

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

ino-Teat . ż Sensacyjny rotnans tragedja w 14 akt 

STYLOWY" EB R % B E P A P A R y A (Jako niepodzielna całość). Szczyt 

= doskonałości tematu i obsady. EMIL JANNINGS, MIA MAY, WŁODZIMIERZ GAJDAROW I ERIKA GLEZWER. 
Wielka 36 w rolach głównych. 

Dzis! Niezriównany komik 1 * 

KINO $ ulubieniec PACZKOCI HAR LD LLOYD w swoim najlepzsym filmie p, t. 

ATOWID“ € © % Be Dwie godziny śmiechu 
„AW: z šo o Z E i humoru! 

Mickiewicza 9. Moc przezabawnych sytuacji, Dla młodzieży dozwolone.     
PROTESTY WEKSLOWE NA TERENIE IZBY P.-H. w WILNIE 

WE WRZEŚNIU 1931 r. w PORÓWNANIU Z WRZEŚNIEM UB.R. 
  

  

  

  

  

  

        

wrzesi ń 1930 Sierpień 1931 Wrzesień 1931 

оее RA ość | amy | ność |Qumaz | mość | tee "zh 

Wileńskie . ‚ - . . » 11.974 2.441 13.821 2.570 18.808 2.508 

Białostockie. ‚ . .. 20.659 3.506 21.588 2.964 22.218 3.762 

Nowogródzkie . . . « 6.725 1.318 7.539 1.493 8.190 1.536 

Poleskie. . . . 12.624 2.140 9 489 1.492 9.551 1.505 

Okręg fzby P.-H w Wilnie 51 982 9.405 52.437 8.519 53.767 9.310           

  

Giełda Warszawska 
z dnia 22 października 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 8,86 — 888 — 84 
Belgja 125,40 — 125,71 — 125,09 
Holandja 362,00 — 361,50 — 362,40 
Londyn 35,30 — 35,39 — 35,21 

Nowy-York 8,915 — 8935 — 8,895 
N.-York kabel 8,92 — 894 — 890 
Paryż 35,13 — 3522 — 35,04 
Praga 26415 — 2647 — 26.36 
Szwajcarja 175,10) — _175.53 — 174,67 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 proc. inwestycyjna 77,75—78 
5 proc. konwersyjna 41,25 
6 proc. dolarowa 60 
7 proc. stabilizacyjna 56,50—56—56,25 

10 proc. kol jowa 103,25 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje B. 

G. K. 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 
4 i pół proc. L. Z. ziemskie 43,50—44 
8 proc. warszawskie 64—66,50—65,25 
8 proc. częstochowy 55,75. 
8 proc. Piotrkowa 56 

Nekrologi, 

ogłoszenia, 
różne 

reklamy 
do 

„SLOWA“ 
oraz do 

wszystkich 
pism 

Żałatwia na 

BARDZO dogod 

nych warunkach 

Biuro Reklamowe 
Stef. Grebowskiego 

w Wilnie 

Garbarska 1, tel. 82 

—wiecznie młodej i wiecznie czynnej. 
„Czwartki akademickie w roku bieżącym 

mają stać się wytwórnią nowego typu aka- 
demickiej reprezentacji akademika 
wileńskiego, mają stać się filtrem dla twór- 
czej myśli i dla nowych form, obecnie budu 
jącej się potężnej Republiki Akademickiej w 
Wiinie Thor. 

szy wszystko, co bolszewickie. 
Bolszewik ten powiedział Pani mę 

żowi, że powinien on poznać się z in- 
nymi kierownikami organizacji, a mó- 
'wiąc to, podał mu ' paszport na imię 
Mikołaja Mikołajewicza  Szteinberga. 
Za tym paszportem kapitan Reilly 
mógł spokojnie jechać do Rosji i prze- 
konać się osobiście, co do siły i możli- 
wości naszej organizacji. Siła organi- 
"zacji jest tak wielka, że nie było po 
wodu obawiać się niebezpieczeństwa 
pobytu w Rosji. Mamy wszędzie swo- 
ich ludzi. „Trust“ miał odwieźć go do 
Moskwy, a potem z powrotem da Wy- 
borga. Kapitan Reilly milczał, słuchał, 
badawczo przyglądając się nowym zna 
jomym. : 

— Widocznie robili wraženie do- 
datnie, skoro zdecydował się na jazdę 
do Moskwy. Pożyczył ubranie od me- 
go męża, ale został w bieliźnie włas- 

nej, znaczonej, wziął ze sobą zegarek 
złoty z inicjałami i fotografją Pani. 
Wspominam o tych szczegółach dlate- 
go, że mogły one posłużyć bolszewi- 
kom do wykrycia jego tożsamości. 

  

  

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

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

Wacław Kozłowski. 
  

  

LEGARK| 
Reperuje 

Solidnie 

K. Gorzuchowski zamkowa 9. 

  

  

PŁÓTNĄ I MADAPCLAMY 
na bieliznę męską i damską. Ceny 
niebywale niskie, oraz towary weł- 
niane, kołdry watowe i pokrowce w 

wielkim wyborze poleca 

A. GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27 
VTITNKAENEISBRSIS EEK 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego / Władysław 
Cichoń, zam. w Wiłnie, przy ul. Góra Bou- 

    

  

    
fałowa 19, na zasadzie art. 1030 U.P.C. 
ogłasza, że w dniu 2 listopada 1931 roku, 
od godz. 10 rano, w Ejszyszkach, odbędzie 
się sprzedaż z przetargu publicznego rucho- 
mości, należących do Adama Koryckiego i 
składających się z koni, klaczy, wozu i brycz- 
ki, oszacowanych na sumę 1200 złotych. 

Komornik Cichoń, 

nianych barakach: z jednej strony fiń- 
skie, z drugiej bolszewickie. Pomiędzy 
strażą pograniczną obu państw panują 
nastroje wrogie i obie strony: mają się 
na baczności. Przejść przez rzeczkę 
można tylko nocą. Miejscowość ta jest 
prawie nie zamieszkała. Można iść 
bardzo długo i nikogo nie spotkać, ani 
dostrzec śladu ludzkiej siedziby. Nale- 
żało w odpowiedniej chwili przebyć 
rzeczkę tak, aby bolszewicy nie zau- 
ważyli, a potem pieszo iść do najbliż- 
szej stacji. W wiosce, po drugiej stra- 
'nie granicy, przygotowane było na 
wszelki wypadek schronienie w chacie 

chłopskiej. 1 
— Przyjechaliśmy, według umowy 

na fiński posterunek graniczny, gdzie 
spotkali nas trzej żołnierze fińscy. O- 
ni do dokonali wywiadu i po przekona 
niu się, że droga wolna, wyprowadzili 
ku rzece. 

— Noc była jasna i cicha, dosko- 
nała dla przejścia. Czekaliśmy, aż 
księżyc zajdzie i gęsiego zeszliśmy ku 
rzece. Czerwonych patroli nie było wi 
dać. Jeden z Finów wszedł do rzeki i 

Następnego dnia udaliśmy się na”przeszedł ją wbród. Mąż pani poszedł 
granicę, umówiwszy się uprzednio z 
fińską strażą graniczną, że nie będzie 
nam czyniła wstrętów przy przejściu 
przez rzekę. Grzegorz odprowadził ich 
do stacji, a ja dojechałam do granicy. 

— Jak Pani wie, zapewne, grani- 
ca pomiędzy Rosją a Finlandją ciągnie 
się wzdłuż niedużej rzeczki. Na obu 
brzegach stoją w pewnej odległości od 
siebie posterunki pograniczne, w drew 

za nim, a potem inni. 2 
— Dwaj inni Finowie  zosiali ze 

mną po tej stronie. Widzieliśny wy- 

raźnie, jak ciemne ich cienie posuwa- 

ły się przez rzekę ku brzegowi, po- 

czem zniknęły we mgle i po pewnym 

czasie znów zarysowały się czarnemi 

sylwetkami na tle nieba, na wysokim 

brzegu. 
Minęło dziesięć minut. Nic nie n.ą- 

  

Įškuszerkį [ POSADY] 
AKUSZERKA Kliniką (“77 

Grdla- 
ŚMIAŁOWSKA na U. S, B. na Anto- 

przeprowadziła się ml.kolu poszukuje od za- 
Zamkowa 3 m. 3. Ga-raz wykwalifikowanej 
binet kosmetyczny, n __gospodyni-kucharki. 

  

suwa zmarszczki, piegi, Zgłoszenia tylko ze 
wągry, łupież, brodaw- świadectwami, 
ki, kurzajki, wypadanie — — 

włosów 

RÓŻNE 
RYBY 

ŻYWE i WĘDZONE 
Ceny rynkowe 

   

      

  

GABINET SERY: 
Racjonalnej  Litewskiel-szy gat. 280 

kosmetyki., : 28 . 260 
leczniczej  yki ge WILNO. J s o-Szwajcar. 4.— 

; inne, wielki wybór. 
Mickiewicza 31—4 аиаа ах 

Шгобе ха Н Я BANEL i 
je, dosko- Wilno, Mickiewicza 23 

majątków 
nali, CE usuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie). Plany ziemskich, 
Sztuczne opalanie cery. parcelację oraz wszelkie 
Wypadanie włosów iprace miernicze wyko- 
łupież. Najnowsze zdo- nuje mierniczy przy- 
bycze kosmetyki racjo- sięgły 

nalnej Włodzimierz ZEJTC 
Codziennie od + 10—8 Baranowicze, Sadcwa 

W. Z P. 43.11 telefon 222. 

. twa 
€ Masaże: 

ręczne, wibracyjne i pla- 

styczne. Epilacje. 

najlepszem centrum 
abinet ы Ce di6 miasta. Dowiedzieć się 

Kosmetyki 
Leczniczej 
J. Hryniewiczowej, Mickiewicza 46—12 o 
ul. WIELKA A I8 m9. godz. 4—6. 
Przyj. w g. 101 i 407 0 

W. Z. P. M 6. 

Majątków 
do kupna i dzierżaw, 
oraz młynów poszu- 
kujemy. „Informator* 
Królewska 3. 

ZGUBY 

  

  

| GSM 
dd 6-6.000 dolarów 
poszukujemy na I hi- 
potekę kamienicy w 

    

    

  

  

  

  

Gabinet.;c;; 
częściowo urządzony 
do wyd-ieržawienia lub 
dwa pokoje stałym lo- 
katorom przy rodzinie. 

Zarzecze 16 m. 17. 

  

a „Uk ių E 
Do wynajęcia wyd. na imię Fra 

3 pokoje z kuchnią na ciszka Jordanka przez 
salce. Święciańska 12, Dyr. P. i T. w Wilnie 

od 12 do 5. unieważnia się. 

  

| 

  

A
B
 

ciło ciszy. A więc udało im się szczę- 
śliwie minąć placówki bolszewickie! 
Wróciłam spokojnie na posterunek fiń 

ski. | 
, — Grzegorz wrócił nazajutrz z 

wiadomością, że doprowadził ich do“ 
stacji i widział, jak wsiadali bez prze- 
szkód do pociągu. A więc wszystko 
się udało! 

— Mąż Pani dotarł szczęśliwie do 
Moskwy i Piotrogrodu, skąd przysłał 
kartki dla Pani i dla E. W dzień ozna 
czony na powrót byłam w Wyborgu i e 
czekałam. Ale kapitan Reilly nie przy 
jechał. 

Tu Marja Szultz pokazała mi wy- 
cinek z gazety „Izwiestja” i przetłuma 
czyła jego treść: | 

„W nocy na 29 września czterej — 
kontrabandyści usiłowali przejść grani 
cę fińską, ale zostali przyłapani przez 
straż pograniczną. Podczas strzelani- 
ny dwóch zostało zabitych, trzeci — 
żołnierz fiński — aresztowany, a czwaf | 
ty ciężko ranny. W drodze do Piotro- 
grodu ranny umarł. 

— Była to pierwsza wieść 9 ka- 
tastrofie — mėowita dalej Marja. — 
Wysłałam natychmiast Grzegorza na 

/ 

па 
granicę, aby sprawdził te wiadomości. 
Zeznania chłopów zdawały się po- | 
twierdzać wiadomości z gazety : 

Styszano strzelaninę na granicy L 

nocy, kiedy mąż: pani miał wracać. .. 
— Czy Pani myśli, że go zabili? 

zapytałam. = 

    

  

D.CN. ( ) ь 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. Е


