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"KRONIKI SEJMOWE 
Wspominki niedawnych i dawnych historyj 

(Telefonem z 

Skończyła się ta komedyjka: wy- 

czyny opozycji przeciw zmianie w re- 

gulaminie, wprowadzającej możliwość 

uchwałenia przez Izbę, zresztą tylko 

na wniosek marszałka, ograniczenia 

przemówienia do 15 minut. Należy raz 

jeszcze podnieść, że dziś obowiązują- 

cy regułamin posiada art. 23, który po- 

zwała Izbie uchwalić wogóle przerwa- 

nie dyskusji, a więc daje obecnej więk 

szości oręż daleko silniejszy, niż owe 

agraniczenie czasu do 15 minut, zresz- 
tą i tak ograniczone tem, że wniosko- 

dawcą tego musi być marszałek. Wie- 

lu osobem się zdaje, że 15 minut 
uchwala się jako maksimum, to też 

raz jeszcze zaznaczyć należy, że nie 

chodzi tu o maksimum, lecz o mini- 

mum, że Izba niema prawa nikomu o- 

graniczać przemówienia mniej, niż 15 

minut. Robienie więc z tego praktyko- 

wanego na każdem zebraniu upraw- 
nienia plenum jakiejś katastrofy społe- 
cznej, czy narodowej było oczywiście 

Sprawą „dętą*. Dobrze się stało, że po. 

tok argumentów dosłownie „od rze- 

czy”, który zalewał Izbę przez dwa 

długie ostatnie posiedzenia, nie zmie- 
nił w miczem stanowiska BB i że u- 

chwalono ten kwadrans ze spokojnem 

wzruszeniem ramion nad tymi, którzy 
chcieli z siebie robić ludzie niepoważ- 

nych i w chwili głosowania opuszcza- 
li sałe oczywiście śpiewając chóralnie. 

Tewarzystwo opozycyjne tak obniža- 
lące swą reputację niechże nadal o so- 

bie twierdzi, że w ich ręce można zło- 

żyć rządy nad Państwem. 

Dawny marszałek Izby poselskiej, 
potem senatorskiej, p. Trąmpczyński, 
miał dziś ładną chwilę, zresztą w cza- 

sie wygłaszania przemówienia wypeł- 
nionego niesłusznościami i rzeczami 

irytującemi. Oto wice-marszałek Pola- 
kiewicz w czasie przemówienia posła 
Tząmpczyńskiego zawołał: 

Warszawy). 

inówił oględnie, zaznaczając zresztą, 

że nikogo nie chce obrażać, lecz za to 
mówił rzeczy w żywy sposób obraża- 

jące uczucie historji. Idealizował pierw 

szy Sejm Rzeczypospolitej, mówił, że 

lud polski, który ten Sejm głównie re- 

prezentował, nie powtórzył wad pol- 

skiej szlachty. Tymczasem doprawdy, 

że wszystkie Sejmy z czasów Saskich 

i Stanisławowskich i te Sejmy, które 

Władysławowi IV łamały plany mocar- 
stwowe i te, które Sobieskiego  lżyły, 

gdy ten sam jeden chronił Rzeczypo- 

spolitę przed wszystkiemi siłami Mu- 

zułmańskiego Imperium — wszystkie 

te Sejmy bledną wobec  kłótliwości, 

płytkości, przyziemności i klasowego 

egoizmu, który wykazał pierwszy Sejm 
Rzeczypospolitej, który znęcał się nad 

Polską, podczas gdy inni bili się z bol- 

szewikami. Taką jest prawda history- 

czna, która może być kupą papieru ga- 

zeciarskiego pokryta, może być setka- 

mi mów sejmowych głuszona, lecz po- 

zostanie prawdą na spiżu prawdy hi- 

storycznej zapisaną. 

Mówcy lewicowi przemawiali mniej 

ciekawie, czasem pozwalając sobie na 

ubliżanie bezzasadne honorowi prze- 

ciwników, dla wznioślejszego zapew- 

ne podkreślenia, jak wartościową i 

wspaniałą jest swoboda przemówień 

poselskich i że ograniczać jej pod żad- 

nym względem nie należy, Cat. 

PRRTORETOPOSZRCEZA BEDE TS TE KTS 

Plenarne posiedzenie 
Sejmu 

EXODUS OPOZYCJI — OGRANICZE- 
NIE PRZEMÓWIEŃ POSELSKICH 

Na piątkowem 34-m posiedzeniu pienar- 
nem Sejmu po złożeniu ślubowania przez 
pos. Chmielewskiego oraz po oświadczeniu 
marszałka Sejmu, że pos. Perkowicz (BB) 
zrzekł się mandatu, Izba przystąpiła do dal 
szych rozpraw nad zmianami regulaminu ob 
rad Sejmu, 

Pos. Thon (Koło Żyd.) oświadczył, że 
„Pan, Panie marszałku, byłeś obec iednym z pozytywnych czynów pierwszego 

ny na nabożeństwie żałobnem za za- 

bójcę Prezydenta”. 
Poseł Polakiewicz miał prawo za- 

rzut taki uczynić, gdyż swego czasu 

postawiono go marszałkowi Trąmpczyń 

skiemu na posiedzeniu komisji budże- 
towej, a on temu nie zaprzeczył, lecz 

Sejmu był regulamin, wzorowany na najlep- 
szych przykładach. 
iwyposażał bowiem marszałka w taką 
dzę, jaką ma speaker w parlamencie angiel 
skim. W zakończeniu pos. Thon proponuje 
odesłać sprawę ponownie do komisj: regu- 
laminowej. 

Był on bardzo dobry, 
wła- 

Pos. Krysa (Str. Lud) podnosi, że rzeko- 
mo obecny wniosek zmierzać ma do zamknię 
cia ust opozycji. 

Pos. Roguszczak (NPR) w ogólnikowem 
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BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 

DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 

RORODZIEJ 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S$, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch““. 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

Księgarnia 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegamia T-wa „Ruch“. : 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — @ 

K Malinowskiego. 

Księgarnia 
NOWOGRÓDEX — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 

Ratuszowa — Jaźwińskiego. 

PIŃSK — Księgaraia Polska — St. Bednarski. 

Zwierzyński. 

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

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

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8, 
WiLEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 21, F. juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 
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Posiedzenie Rady Ministrów 
WARSZAWA. (Pat). W piątek dnia 

23 b. m. odbyło się pod przewod- 
nictwem p. premjera Prystora posie- 
dzenie Rady Ministrów. Obrady po- 
święcone były rozważeniu projektów 
o podatku od energji elektrycznej, o 
specjalnym podatku od niektórych za- 

jęć zawodowych oraz o zmianie nie- 
których postanowień ustawy o po- 
datku od lokali. Pozatem Rada Mi- 
nistrów uchwaliła projekt ustawy o 
poborze rekruta w roku -1932 oraz 
zatwierdziła plan finansowo gospodar- 
czy przedsiębiorstwa Polskie Koleje 
Państwowe. 

Vice-marszałek Czetwertyński 
ZRZEKŁ SIĘ URZĘDU 

WARSZAWA. 23.X. (tel. własny). 
Na posiedzeniu Sejmu zostały wysła- 
ne do p. marszałka Sejmu pisma: 

„Wobec przyjęcia przez większosć 
Izby proponowanej zmiany regulami- 
nu sejmowego zmuszony jestem zto- 
żyć piastowany przezemnie urząd wi- 
ce-marszalka Sejmu“. 

Podpisał: Seweryn Czetwertyński 
Klub Narodowy. 

„W związku z dokonaną przez 
większość zmianą regulaminu obrad 
Sejmu, składam godność sekretarza". 

Podpisał: Jan Kornecki Klub Na- 
rodowy. 

Pozatem rezygnację złożył sekre- 
tarz Izby p. Poboźny (Ch. D). 

Strajk pracowników Magistratu zażegnany 
WARSZAWA. PAT. — W wyniku po- 

rozumienia, osiągniętego w dniu wczoraj- 
szym między zarządem Związku Pracowni- 
ków Samorządowych m. st. Warszawy a 
prezydjum miasta, które to porozumienie о- 
statecznie zawarte zostało w dniu  dzisiej- 
szym w godzinach porannych o 10,30, wszy- 

scy pracownicy miejscy rozpoczęli normalne 
czynności. Osiągnięte porozumienie dotyczy 
najistotniejszych postulatów, które były wy- 
sunięte przez Związek Pracowników Samo- 
rządowych i które były główną przyczyną 
przerwania pracy, ‹ 

  

ZNOWU SKAZANIE POLAKÓW NA ŁOTWIE 
"DYNEBURG. (Pat). Po 12-g0- 

dzinnem rozpatrywaniu Sprawy 
47 oskarżonych Polaków za špie- 
wy polskie w kościele iłłuksztań- 
skim sędzia pokoju ogłosił wy- 
rok, skazujący dwie osoby na 

dwa miesiące aresztu, 5 osób na 
6 tygodni, 7 osób na 4 tygodnie 
aresztu, zaś 8 osób uniewinnio- 
no I 5 osób uniewinniono wa- 
runkowo, z zastrzeżeniem na 3 
lata. Osądzeni apelują do sądu 
okręgowego. 
* * 

WARSZAWA. (Pat). Do laski mar- NPR i Ch. D. wnlosek nagty, wzywają- 
szałkowskiej zgłoszony został 
Klub Narodowy, Stronnictwo Ludowe, 

rzez ty 
„wł ludności polski 

rząd, by wystąpił przeciwko ucisko- 
tej na Łotwie. 

— — — —НН 

Dyplomatyczna podróż Litwinowa 
DO TURCJI I WŁOCH 

MOSKWA. PAT. — Państwo Li- 
twinow wyjechali wczoraj w towarzy 
stwie ministra tureckiego w Moskwie 
oraz urzędników Narkomindiełu do An 
kary. Oficjalnie padróż ta nosić ma 
charakter rewizyty. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że łącznie z dowodami 
kurtuazji Litwinow wiezie z sobą i pe- 
wne propozycje polityczne. Nie jest 

bez znaczenia, że jego marszruta w 
drodze powrotnej prowadzi przez Gre- 
cje i Włochy. Można przypuszczać, że 
podróż Litwinowa ma na celu nietylko 
pogłębienie politycznej i gospodarczej 
kooperacji z Turcją, ale i bezpośrednie 
podejście do zagadnień Bliskiego 
Wschodu, a w szczególności do polity 
ki bałkańskiej. 

Bunty na okrętach niemieckich 
BERLIN. PAT. — Wczoraj wieczorem od 

była się w Kilonji pierwsza rozprawa prze- 
ciwko 5  palaczom okrętu niemieckiego 
„Asta”, na którym w czasie pobytu w Le- 
ringradzie wybuchł dziki strajk. Oskarżeni 
zaznaczali, że po przybyciu do Leningradu 
zostali zaproszeni przez innych marynarzy 

kim okrętach niemieckich. Sąd skazał wszyst 
kich 5 oskarżonych palaczy za niesubordy- 
nację na karę więzienia po 2 miesiące, 

TALLIN. PAT. — Prasa podaje, iż do 
portu tałlińskiego przybył z Lenigradu towa 
rowy okręt niemiecki „Belheim*. Okręt za- 
trzymał się w porcie tallińskim w celu uzu- teraz stary p. Trąmpczyński kilka razy przemówieniu krytykuje stronę polityczną. 

powtó i Aa Mówca stwierdza, że pośpiech nie był : nie 
cw. SPREAD NE A gdy będzie sprawdzianem sprawności parlamen- 

tumult się skończył, powiedział z uro- tu. Pos. Roguszczak Sądzi, że motywem 
czystym naciskiem: 

tyką. 

czyć, że nigdy i nigdzie w żadnym na- inicjatorom zmiany regulaminu bezinteresow 

u dza, że te regulaminy są naj'epsze, które 
Ci, którzy wiedzą, jak nazwisko 

niemieckich na zgromadzenie, па  ktėrem 
przewodniczył obywateli sowiecki. Zebrani 
uchwalili 231 głosami przeciwko 10 rozpo- 
czął strajk na stojących w porcie leningradz 

pełnienia załogi, ponieważ podczas przeby- 
wania okrętu na wodach sowieckich wśród 
marynarzy wybuchł bunt, w rezultacie któ- 
rego 8 marynarzy niemieckich porzuciło o- 
kręt i pozostało tw. ieningradzie. 

Rozmowa Lavala z Hooverem 
ODBĘDZIE SIĘ BEZ ŚWIADKÓW 

WASZYNGTON. (Pat). Specjal- przyłączyć się do zasady ściślej- 
ny wysłannik agencji Havasa szej współpracy pomiędzy Fran- 

A nie jest chęć usprawnienia prac 
& * я ejmu, l Wi ed ji kry- „W odpowiedzi panu wice-marszał- tyją * ocz rzekomo obawa przed jego kry 

kowi Polakiewiczowi muszę oświad- Pos. Czetwertyński (Kl. Nar.) mimo sta- 
nowiska krytycznego jest za przyznaniem 

bożeństwie za Niewiadomskiego nie nych i czystych intencyj. O ile chodzi » u- 
braiem udziału” \ sprawnienie prac sejmowych, jednak stwier 

i trwają bez zmiany, bo wtedy ustalają się 

Czyn nieszczęśnika L. Niewiadomskie- Zwyczaje parlamentarne, silniejsze często od 

80 była wygrywane w tajnych organi- 

których początek był kostjumowy, 
koniec płaczliwy — zrozumieją, jak 

dalece takie uczciwe postawienie spra 

przepisów. Dotychczasowy am 
dobry, bo wyrósł z polskiej psychiki ukocha 

zacjach i organizacyjkach endeckich, nia 

przez Izbę zabiera głos.pos. Tempka 
d.), który krytykuje projektowane zmiany, 

regulamin jest 

wolności. i 
Pos. Ładyka (Ukr. soc. rad.) wypawia- 

a da się przeciwko zmianom regulaminu. 
Po uchwaleniu zamknięcia listy ia 

(Ch. 

Wy dezawuuje pp. endeków. Oczywi- oświadczając, że mimo wszystko wejdą one 

ście, wolno jest modlić się za każdego w życie. Następnie 
ławski (PPS), który ;wyraża opinię, że 

zabiera głos pos. Żu- 
w 

zmarłego, a im kto był większym grze- parlamentach, gdzie ścierają się poglądy i 

sznikiem, tembardziej modlitw potrze- 
buje — pamiętamy wszyscy, 
żeństwa za duszę Niewiadomskiego by 

ły organizowane przez komitety par- 

tyjne, bynajmniej nie dla celów chrze- 
Ścijańskiej miłości bliźniego, lecz dla 
Obrzydliwej akcji anty-państwowej i 

trwały tak długo, aż księża Biskupi u- 
Tządzania tych nabożeństw nie zabro- 

Nil. Mocne słowa marszałka Trąm- 
Pczyńskiego, to dość duża i dość ostra 

Pigułka dla endeków. 
To też poseł Lewandowski z Pomo- 

"za zaraz zawołał: 
»Ą ja chodziłem na nabożeństwa 

ŽĄ Niewiadomskiego. Uwa! 

Drugi wybitny mówca obozu Naro- 

ks. Seweryn  Czetwertyński 

Pczyński 

zwalczają idee, dyskusja winna być wolna 
i nieskrępowana. Mówca wypowiada się 

że nabo- przeciwko zmianom, 
Następnie przemawiali posłowie Trąm- 

(KI. 'Nar.), Sommerstein (Koło 
Żyd.) i Danecki (komun.), którzy oświad- 
czyli się przeciwko zmianie regulaminu. 

Pos. Paschalski (BB) składa wniosek, a- 
by art. 42 regulaminu otrzymał brzmienie 
następujące: „Przemówienie postów nie mo- 
żę trwać dłużej niż godzinę. Marszałkowi 
służy prawo ograniczenia przemówień do 
oznaczonego przez siebie czasu, jednak nie 
poniżej 15 minut, pc: jego upływie — do od 

bierania mówcy głosu. W związku z tem u- 
padają pierwsze 4 punkty wniosku BB, Koń_ 
cząc swe przemówienie, mówca zaznaczył: 
„Nie boimy sżę zatzutów, żeśmy w czemś 
ustapili. Celem naszym jest usprawienie par- 
lamentaryzmu polskiego. * 

Po mowie pos. Paschalskiego dyskusja 
została wyczerpana. Pan marszałek udzielił 
głosu w sprawie osobistej pos. Carowi, któ 
ty sprostował zarzuty posła Czetwertyńskie 
go pod swoim adresem, oraz. posłowi Poła- 
kiewiczowi, który sprawę zatargu z pos. 
Trampczyńskim skierował do sądu marszał- 

stwierdził istotnie ewolucję, jaka 
dokonała się w klerowniczych 

kołach amerykańskich w klerun- 
ku większego zrozumienia po- 
trzeb Francji w dziedzinie roz- 
brojenia. Wydaje się iż sekre- 
tarz stanu Stimson jest skłonny 

cją a Stanami Zjednoczonemi w 
celu utrzymania pokoju. Rozmo- 
wa prezydenta Hoovera z prem- 

jerem Lavalem odbędzie się bez 

świadków, jedynie w obecności 
dwóch tłumaczów. Myśl zwoła- 
nia mieszanego zebrania rzeczo- 
znawców została odrzucona. 

W odpowiedzi na przemówienie powitalne 
NOWY YORK. PAT. — Odpowiadając 

na powitalne słowa majora miasta premjer 
Laval stwierdził między innemi, iż Francja 
przyjęła z wielkiem zadowoleniem zaprosze- 
nie prezydenta Hoovera, Zrozumiała ona, że 

RTM TESINIO) 
kowskiego. Po wyjašnieniach pos. Czetwer- 
tyńskiego zabrał głos referent pos, Podoski, 
odpierając kategorycznie zarzuty niedbalstwa 
w redagowaniu projektu regulaminu. 

W głosowaniu odrzucono wniosek formal 
ny pos, Bitnera (Ch. D.) o odesłanie do ko- 
misji, poczem wszystkie kluby opozycyjne 
opuściły salę obrad. Sejm przyjął poprawkę 
pos. Paschalskiego oraz poprawkę do art. 
35 regulaminu. 

Następnie pos. Kuźma (RB) zreferował 
wniosek Ch. D. o udzielenie funduszu Ślą- 
skiemu Urzędowi Woj. na pomoc dia bezro 
botnych, W głosowaniu przyjęto wniosek 
komisji. Pozatem lzba odesłała do komisyj 
5 projektów rządowych, poczem marszałek 
zamknąt posiedzenie, wyznaczając następne 
na środę godz. 4-ta popoł. 

gest ten jest nietylko wyrazem dawnej i sil- 
nej przyjaźni Frąncji i Stanów  Zjednoczo- 
nych, lecz że rząd Stanów Zjednoczonych 
skierował to zaproszenie do Francji dlatego, 
iż została ona zdrową w ogólnym zamęcie. 

Podkreśliwszy, iż Francja zachowuje ten 
swój zdrowy, silny stan dzięki swej pracy i 
oszczędności, premier Laval zbijał Śmiesz- 
ne oskarżenia, skierowywane czasem  prze- 
ciwko Francji, iż chciałaby ona objąć hege- 
monję w Europie. Francja jest pokojowo na 
strojona — powiedział premjer, lecz nasza 
historja, nasza przeszłość nakazują nam za- 
chowanie ostrożności. Nie chcemy urazić 
godności żadnego innego państwa, nie doma 
gamy Się niczego innego jak pokoju, lecz 
dbamy © nasze bezpieczeństwo. Trzeba, by 
narody i poszczególne rządy zrozumiały, iż 
bezpieczeństwo nie wyraża się jedynie przez 
różne formuły nadziei, lecz musi być z9rga- 
nizowĄne, Jeżeli Francja i Stany Zjednoczo- 
ne dojdą do porozumienia w dążeniach do co 
raz to silniejszej współpracy, można żywić 
nadzieję na lepszą przyszłość, 

  

GENERAŁ 
Nazwisko obecnego ministra spraw 

wewnętrznych i ministra Reichswehry 
Rzeszy Niemieckiej pojawiła się — pi- 
sze „,„Czas'* — po raz pierwszy na kar- 
tach dzienników w październikowych 
dniach klęski niemieckiej 1918 r. Na- 
stępca Ludendorifa, jako. generalny 
kwatermistrz przy Hindenburgu, аК- 
tycznie jego szef sztabu miał być tym, 
który pokonaną armję odprowadził w 
porządku i dyscyplinie do ojczyzny. 
Przychodził na to stanowisko z kierow 
nictwa „Urzędu wojny“ — minister- 
stwa wojny Rzeszy. Już tam zazna- 
czył swą energję. Pierwszy i jedyny w 
czasie wojny próbował ograniczyć zy- 
ski ciężkiego przemysłu niemieckiego 
przy dostawach wojennych. Pierwszy 
i jedyny zrozumiał, że wrzenie rewolu 
cyjne wśród robotników niemieckich, 
tak żywe w 1917 r. można stłumić tyl- 
ko w porozumieniu z socjalistami. On 
— cesarski generał — już w kwietniu 
1917 r. rozmawiał z późniejszym człon 
kiem pierwszego rządu  rewolucyjne- 
go Niemiec, Haasem, co należy uczy- 
nić, by 1 maja 1917 r. przeszedł spo- 
kojnie i bez strajku. 

W 1918 r. stał się mimowoli może 
— jednym z detronizatorów Hohenzol- 
lernów. W dniu 6-go listopada 1918 r. 
oświadczyli mu w Głównej Kwaterze 
zaproszeni tam z jego inicjatywy przed 
stawiciele Socjaldemokracji i Związ- 
ków Zawodowych, iż abdykacja cesa- 
rza Wilhelma jest konieczną, jeśli się 
chce uniknąć rewolucji i proponowali 
powierzenie regencji jednemu z jego 
synów (Eitel Fryderykowi lub Oskaro- 
wi). Groener wykluczył możliwość skło. 
nienia Wilhelma do abdykacji. I w ten 
sposób, jak sam powiada, „stał się 
winnym, iż wtedy nie przyjął propozy- 
cji Eberta“, któraby uratowała tron 
Hohenzollernów. 

Gdy w trzy dni potem trzeba było 
„powiedzieć Wilhelmowi II to, czego 
mu 6 listopada 1918 r. powiedzieć nie 
chciano, stał się generał Groener tym, 
który w imieniu zebranych generałów 
wypowiedział posłuszeństwo monarsze. 
Na oświadczenie Wilhelma, iż chce 
sam odprowadzić armię do ojczyzny, 
padły z ust generalnego kwatermistrza 
twarde słowa: „Armja powróci w spo- 
koju i porządku do domu pod swymi 
wodzami i generałami, ale nie pod roz- 
kazami Waszej Cesarskiej Mości. Ar- 
mja nie stoi już przy Cesarzu*. Na- 
stępnym aktem tragedji Niemiec poko 
nanych — i konsekwencją tych słów 
— była nocna ucieczka do Doorn. Zaś 
ten, który ją wymusił, był już wtedy 
w porozumieniu z nową władzą. W 
dniu 10 listopada 1918 r. nawiązane 
zostało porozumienie między Fritzem 
Ebertem, a główną kwaterą. Cesarscy 
generałowie stawali do dyspozycji so- 
cjalistycznego kanclerza, by wspólnie 
bronić Niemiec przed chaosem. 

Po latach sam Groener określił 
swoją role w tych dniach „Połączyliś- 
my się (sztab generalny i socjałdemo- 
kracja) dla obrony przed bolszewiz- 
mem. Ja pierwszy poradziłem marszał 
kowi Hindenburgowi, by nie walczyć 
zbrojnie z rewolucją: walka taka przy 
nastroju armji mogła się nie powieść. 
Zaproponowałem więc mu, by się 
sprzymierzyć z socjalistami, gdyż chwi 
lowo niema żadnej innej partji, któ- 
raby miała, zwłaszcza wśród mas, do- 
syć wpływu po temu, by wspólnie z 
Naczelnem Dowództwem przywrócić 
porządek i władzę w Niemczech. To 
stanowisko znalazło też wyraz w liście, 
który marszałek napisał do Eberta, w 
dniu 10 grudnia 1918 r.*. -— Miesiąca 
całego potrzebował dzisiejszy  Prezy- 
dent Rzeszy, by zrozumieć tę koniecz- 
ność, którą dzisiejszy jej minister 
spraw wewnętrznych zrozumiał po je- 
dnym dniu, od 9 do 10 listopada. 

Jeśli armja niemiecka nie stała się 
w r. 1918 ofiarą tego chaosu, które- 
mu uległa armja rosyjska, któremu ule- 
gła armja austrjacka, to jest to zasłu- 
gą trzech ludzi: Hindenburga, Eberta 
i Groenera. Eberta, który zrozumiał, 
że nowa władza utrzyma się przeciw 
komunizmowi tylko przy pomocy ar- 

mji. Hindenburga, który zrozumiał, że 
tylko wtedy potrafi ocalić Niemcy z 
chaosu, jeśli się porozumie z nową 
władzą. Groener, który obie te rzeczy 
zrozumiał pierwszy i ułatwił porozu- 
mienie wodza armji cesarskiej z sze- 
fem Niemiec republikańskich. Ci trzej 
tedy stali się ojcami burżuazyjnej re- 
publiki niemieckiej, Ebert — dlatego, 
że była republiką. Hindenburg i Groe- 

ner — dlatego, że była burżuazyjną. 
Głęboki — wzbudzający szacunek 

nawet nieprzyjaciół — tragizm tkwi w 
Sytuacji tych ludzi, którzy zwycięską 
przez cztery lata, powałoną w ciągu 
trzech miesięcy armję prowadzili z 
francuskich pobojowisk do kraju na 
pomoc tym, co wydarli władzę z rąk 
najwyższego wodza, ostatniego Ho- 
henzollerna na tronie. W tych dniach 
największego, jakie pomyśleć można 
poświęcenia własnych przekonań dla 
dobra ojczyzny zeszli się z sobą Paweł 
von Hindenburg i obecny jego minister. 
Przetrwali aż do tych dni czerwco- 
wych 1920 r., gdy na wiadomość o li- 
ście przestępców wojennych, układane; 
w Wersalu Hindenburg ustąpił z swe- 
go stanowiska—a równocześnie z nim 
uczynił to samo jęgo generalny kwa- 
termistrz. 

* * * 

Gdy dziś generał von Groener sta- 
je się tym, który ma strzec, by naj- 
cięższa zima Niemiec powojennych 
przeszła spokojnie, który ma bronić po 
lityki drugiego Prezydenta Rzeszy i je- 
go kanclerza — powtarza się sytuacja 
z zimy 1918—1919 r. Jakże wiele jed- 
nak o ewolucji Niemiec pierwszych 
dwunastu lat republiki mówi fakt, że 
po przeciwnej stronie stoją nietylko 
komuniści, ale również dawni przyja- 
ciele i towarzysze broni. 

ILE „ROZBROJONE" 
NIEMCY I POLSKA 
wydają na zbrojenia 

W ŚWIETLE DANYCH, PRZESŁĄ- 
NYCH LIDZE NARODÓW 

Dnia 28 sierpnia b. roku rząd nie- 
miecki przesłał do Ligi Narodów od- 
powiedź na kwestjonarjusz rozbroje- 
niowy. Odpowiedź ta była niekomplet- 
na, zawierała bowiem tylko dane o 
efektywnych siłach zbrojnych, odpo- 
wiadających wymaganiom traktatu wer 
salskiego. Natomiast dane, tyczące się 
wydatków na zbrojenie, miały nadejść 
później. Widocznie odpowiednie „wy- 
kazy“ nie były jeszcze gotowe, gdyż: 
zatajenie faktycznych wydatków na 
zbrojenie było trudniejsze, niż przesła- 
nie danych o siłach zbrojnych t. zw. 
„efektywnych, które formalnie odpo- 
wiadają cyfrom ustalonym w traktacie 
wersalskim.: Dodatkowy memozjał nie 
miecki nadszedł do Ligi dnia 1-X i po- 
dany został do wiadomości publicznej 
17 b.m. 

W memorjale tym Niemcy  przy- 
znają się oficjalnie, iż na wojsko wy- 
dają rocznie 707,722,623,88 marek, z 
czego na siły lądowe przypada 
520,728, 331 mk., a na morskie 
186.994,292,88 mk. Natomiast na lot- 
nictwo wojenne Niemcy nie wydają 
(oczywiście wedle memorjału) ani fe- 
niga), gdyż lotnictwa wojskowego nie 
posiadają rzekomo wcale. Również 
niema w Niemczech żadnych  „forma- 
cyj' zorganizowanych wojskowo, sta- 
cjonowanych w kraju (metropolji), 
gdyż pod to pojęcie nie podpadają żad 
ne stahlhelmy i inne tego rodzaju or- 
ganizacje, sybsydjowane przez rząd. 

Mimo to jednak, nawet niemieckie 
oficjalne dane, tyczące się wydatków. 
na zbrojenie, godne są uwagi, zwła- 
szcza, gdy rozpatrywać je w porów- 
naniu z danemi polskiemi, ogłoszonemi 
równocześnie z dodatkowym memorja- 
łem niemieckim. Z zestawienia danych 
polskich i niemieckich wynika, że Pol- 
ska na armię, liczącą 265,980 ludzi 
wydaje 847.600 tys. zł., podczas gdy 
Niemcy na armję 100-tysięczną, wyda- 
ja 707.722 tys. marek czyli 1.528.679 
złotych. Różnice szczególnie wymowne 
dają nam niektóre następujące pozycje: 

Lądowe siły zbrojne: podoficerowie 
“| 4 szeregowcy: 

Polska 124.363.407 zł. 
Niemcy 175.507.155 mk. 
czyli  378.095:455 zł. 

Mechanizacja armji: 

Polska  2.981.619 zł. 
Niemcy 14.721.450 mk. 
czyli 31.798.332 zł. 

Siły morskie (ogólne) : 

Polska 34.280.000 zł. 
Niemcy 186.994.292.88 mk. 
czyli 393.809.973 zł. 

  

Cyfry te mówią chyba dość wyraź- 
nie, czy Niemcy zostały „rozbrojone“ 
na żarty, czy na serjo. 
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| 2 POWODU PROJEKTU AUTONOMICZNEGO 
P. P. S. 

Polska socjałna demokracja w Ga- 
licji, nie mając odpowiedniego podło- 
ża z powodu braku silnej liczebnie 
warstwy robotniczej, opierała się w 
znacznej mierze na pomocy mniejszo- 
ści narodowych Galicji: żydów i Ru- 
sinów, zwłaszcza pierwszych. Jak-- 
kolwiek bowiem usiłowała popierać 
postulaty Rusinów, jednak nie znajdo- 
wała odpowiedniego poparcia wśród 
tego szczepu. Postułat autonomii na- 
rodowej nieterytorjalnej odpowiadał w 
owe czasy interesom Rusinów; którzy 
później przezwali się Ukraińcami. Gdy 
powstawało Państwo Polskie i szła 

walka zbrojna o Galicję wschodnią mię 
dzy Polakami a Ukraińcami, część so- 
cjalistów galicyjskich, rządzących się 
bardziej interesem narodowym, niż 
wskazaniem agentur obcych, stanęła 
"po stronie Polski. Przedtem jednak 
rząd lubelski Daszyńskiego proklamo- 
wał Państwo Polskie w granicach et- 
nograficznych, wyrzekając się ziem 
wschodnich na rzecz Białorusinów, 
Rusinów i Ukraińców. 

W pierwszych latach naszej pań- 
stwowości przed uznaniem naszej gra- 
nicy wschodniej przez radę ambasado- 
rów, gdy koalicja stała na gruncie pro 
jektu oddania Galicji wschodniej Pol- 
sce w tymczasowe władanie na lat 15 
z pewnemi klauzulami, nas krępujące- 
mi co do autonomji tego kraju, PPS 
oraz inne grupy polityczne rozważały 
sprawę autonomji Galicji wschodniej. 
Jedni pragnęli wytworzyć autonomicz- 
ną prowincję w takich rozmiarach te- 
rytorjałnych, żeby siła liczebna pol- 
skiego żywiołu była dostateczną gwa- 

° гапс13: poszanowania jego praw naro- 

fragmentem państwowym, 

dowych. Drudzy, uważając, że autono- 
miczna Galicja wschodnia stanie się 

pożerają- 
cym nasz stan posiadania w tym kra- 
iu, prągnęli, aby nie obejmowała Lwo- 
"wa. Tak niedawno Lwów się krwawił 
w obronie swej polskości. Wola przy- 
należności do Polski i zupełne z nią 

. zjednoczenie nię może być określane, 

_ wschodniej 

piebiscytem, gdzie rozstrzyga liczba. 
Musi tu decydować napięcie woli po- 
szczególnych grup. Otóż napięcie woli 
ludności polskiej okazało się silniejsze 
miż ukraińskiej i związek duchowy i 
uczuciowy z Polską Polaków Galicji 

okazał się silniejszym od 
związku Kusinów Galicji wschodniej z 
Ukrainą. 

Rzecz charakterystyczna, że socja- 
liści polscy, pochodzący z Galicji 
wschodniej, zajmują negatywne stano- 
wisko w sprawie tworzenia fragmentu 

‚° państwowego ukraińskiego z części na 
szego terytorjum państwowego. 

' Obecnie frakcja parlamentarna PPS 
występuje z projektem autonomii Gali- 
cji wschodniej. 

_ nas olbrzymią wartość; 

- lwowskiego, z 

Terytorjum autonomiczne mają sta- 
'nowić: Wołyń, województwa tarnopol 
skie i stanisławowskie, część wojew. 

woj. poleskiego — ро- 
wiaty: Kamień Koszyrski i Sarny. 

W projekcie tym uderza przede- 
wszystkiem to, że projekt PPS oddaje 
Wołyń i część Polesia pod kierowni- 
ctwo zdecydowanie nam wrogie Ukra- 
ińców wschodniej Małopolski; gdy 
prądy antypolskie na Wołyniu są zna- 
cznie słabsze, a powiaty poleskie nie 
mają zdecydowanej fizjognomji naro- 
dowościowej. Poleszucy nie są bynaj- 
mniej Ukraińcami, są jakąś formą przej 
ściową między Ukraińcami, Białorusi 

_ nami i Polakami. Ze względów geo- 
graficznych Polesie przedstawia dla 

nie jest ono 
bynajmniej prowincją kresową, lecz 
centralną. Brześć jest niemal tak cen- 
tralnym punktem Polski, jak i Warsza- 
wa. 

__ Wystąpienie z projektem  autono- 
mji wschodniej Małopolski z Woły- 
niem i częścią Polesia paraliżuje ener- 

 jgję polskiej ludności tych prowincyj, 
, wzbudza nadzieję i mobilizuje Ukra- 

- ińców. 
Pewne czynniki międzynarodowe, 

_ jak angielscy labourzyści, francuskie 

. wszelkich tradycyj, 

NA POKEADZ E 
„MAŁYGINA" 

Rosja bolszewicka, tak nie lubiąca 
podtrzymuje jed- 

nak tradycję badań polarnych, a po- 

pularnych zarówno za panowania Ca- 

mów, jak i Stalina. Trzeba jej to bez- 
stronnie przyznać. Wgazetach sowie- 

_" ckich, gdzie nie wolno pisać 'o niczem 
innem, jak o wysiłku pracy i przenó- 
wieniach komunistów, pod groźbą 0- 
skarżenia o „bulwarszczinę* — jedy- 
nie ludzką składnią pisane są kores- 

‚° pondencje z dalekich podróży polar- 
nych. Nie można się temu zbytnio dzi- 
"wić. Sowiecki obywatel, który się wy 
rwał z chaosu i nędzy, podejrzeń, wię 
zień, biurokracji, z krainy G.P.U. i... 
rekordów wysiłku, może się znowu 

_" stać człowiekiem. Zdała, ba:dzo dale- 
_ ko od wszelkiej cywilizacji, i sowie- 

skiej i kapitalistycznej, człowiek czuje 
spójnię, łączącą go z innymi sobie po- 
dobnymi; i przestają odegrywać rolę 
i tracą wszelką racją bytu przekonania 

_ społeczno-polityczne. | › 
‹ Gdy statek sowiecki „Małygin* ki polarnych, żywych i umarłych... ka- ne przedmioty, których tak brakowało 
wał się jeszcze na kotwicy w porcie mień z wyrytemi nań literami: „Herta znakomitemu podróżnikowi, Góra z gó 
Archangielska, gorączka rekordu pano 1914 r.* Dalej krzyż ekspedycji Sie- rą się nie zejdzie... Czy mógł przypu- 
wała na pokładzie: ot, żeby tak pobić dowa, Załoga „Małygina* ogląda pa- szczać szturman Albanow i majtek 
rekord i w trzy niespełna doby wylą- miątki bojowników o biegun północny. Konrat, ci jedynie pozostali przy ży- 

grupy lewicowe i pewne grupy niemie 
ckie popierają Ukraiiców przeciwka 
nam. Projekt autonomii, wniesiony 
przez PPS, da platformę polityczną 
wrogim nam czynnikom odnośnie do 
tych wschodnich naszych prowincyj, 
których obszar stanowi akoło 90 ty- 
sięcy km. kw., blisko czwartą część 
naszego terytorjum państwowego. 

Według projektu PPS da spraw u- 
stawodawstwa autonomicznego  nale- 
żałyby sprawy językowe, wyznaniowe, 
szkolne, organizacja wiadz administra- 
cyjnych i sądowych, policji kryminal- 
nej, sprawy  przemysłowo-handlowe, 
rolne, prace robót publicznych, koleje 
lokalne, ustawodawstwo rolne. 

Ta szeroka autonomja dałaby ży- 
wiołowi ukraińskiemu potężną broń do 
walki z polskością. Któż nie wie, że 
głównym programem Ukraińców Gali- 
cji wschodniej jest hasło: — za San 
Lachy — i w myśl tego hasła prowa- 
dzili sabotaż w roku zeszłym i dziś 
prowadzą akcję terrorystyczną. Nasze 
położenie na wschodzie zależy od sto 
sunków sił żywiołu polskiego do u:- 
kraińskiego. Koncesje autonomiczne 
wzmocniłyby Ukraińców na naszą nie- 
korzyść. Wielokrotnie oświadczałem się 
przeciwko centralizacji. Pragnę zwią- 
zku poszczególnych naszych prowin- 
cyj nie mechanicznego, lecz organicz- 
nego Uznaję, że najlepszą obroną prze 
ciwko żywiołom etnicznym nam nie- 
chętnym jest rozwiązanie rąk ludności 
polskiej, stanowiącej mniejszość na da 
nem terytorjum i wytworzenie prowin 
cyj samorządnych, tak geograficznie 
wykrojonych, aby zapewnić w nich 
większość polską. Przyczem samorząd 
nie powinien ograniczać się do prowia- 
cyj, gdzie posiadamy znaczne mniej- 
szości ńarodowe. Możemy żądać sa- 
morządu nie wschodniej Małopolski 
wraz z Wołyniem, lecz całej Małopol- 
ski, możemy żądać prowincji samo- 
rządnej, składającej się z Wołynia i 
znacznej części województwa  lubel- 
skiego, Polesia z Podlasiem i t. d. 

Nie chcemy federacji, lecz organi- 
cznego związku naszych prowincyj sa 
morządnych, posiadających własne or 
gany polityki gospodarczej lokalnej 
dla wzmocnienia sił gospodarczych po 
szczególnych części Polski. 

W samorządnej prowincji miesza- 
nej, gdzie większość polska jest za- 
pewniona, przy wspólnych obradach 
nad sprawami gospodarczemi, nad 
podniesieniem sił produkcyjnych kra- 
ju może nastąpić scalenie polityczne 
ludności obcoplemiennej z polską. 

Władysław Studnicki. 

POGRZEB 
PROF. KRZYSZTAŁOWICZA 

WARSZAWA. PAT. — W dn. 23  bm., 
o godzinie 11 rano odbyt się pogrzeb ś, p. 

prof. Franciszka Krzyształowicza, b. rektora 

Uniwersytetu Warszawskiego. Nabożeństwo 
żałobne za duszę zmariego zostało odpra- 

wione w kościele Karola Boromeusza na Po 
wązkach, poczem zwłoki złożono w gro- 

bach rodzinnych na cmentarzu Powązkow- 
skim. W pogrzebie wzięli udział prócz naj- 
bliższej rodziny zmarłego przedstawiciele Mi 
nisterstwa W. R. i O. P., rektorowie i pro- 
fesorowie wyższych zakładów naukowych 

w Polsce z rektorem Uniwersytetu Warszaw 
skiego prof. Łukasiewiczem, przedstawiciele 
licznych towarzystw naukowych, których 
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Lord Cecil oburzony odpodiedzią Joponji 
NIEUSTANNE DEBATY RADY LIGI 

GENEWA. PAT. — Posiedzenie Rady Li 
gi Narodów rozpoczęło się dopiero o godzi- 
nie 18 min. 30. 

Na początku posiedzenie przewodniczący 
Rady zawiadomił, że otrzymał tekst odpowie 
dzi od rządu japońskiego, wystosowanej do 
rządów — sygnatarjuszy paktu Kelloga na 
telegram wysłany do rządu japońskiego zgo 
dnie z decyzją Rady. Następnie przewocki- 
czący przypomina, że na wczorajszem posie- 
dzeniu przedłożono projekt rezolucji, opraco- C 
wanej w sprawie konfliktu chińsko - japoń- 
skiego. Projekt ten był opracowany i przy- 
jety jednomyślnie przez wszystkich czion- 
ów Rady, z wyjątkiem stron zainteresowa- 

nych. Przedstawiciele Chin i Japonji żądali 
odroczenia debaty do chwili otrzymania in- 
strukcyj od swych rządów. Wobec tego, że 
instrukcje te nadeszły, można przystąpić do 
dyskusji, 

Następnie zabrał gios przedstawiciel Chin 
dr. Sze, Zaznaczył dn na wstępie, że Chiny 
spodziewały się od Rady natychmiastowego 
załatwienia sprawy i w całkowitym jej za- 
kresie. Zdaniem przedstawiciela Chin, coś 
szwankuje w maszynie pokoju, albo brak 
jest dobrej woli, która czyni tę maszynę u- 
żyteczną. Przedstawiciel Chin zastrzega, że 
tego rodzaju opinja może szkodzić Lidze Na 
rodów. Dalej dr. Sze podkreśla, że aby dać 
dowód ustępliwości rząd chiński zgadza się 
całkowicie na proponowaną rezolucję, acz- 
kolwiek w wielu wypadkach wydaje się о- 
na Chinom niewystarczająca. Rezolucja za- 
wiera zobowiązanie rządu chińskiego do po- 
wzięcia wszelkich środków dla zabezpie- 
czenia życia i mienia obywateli japońskich. 
Chiny biorą na siebie ten i 
że w dalszym ciągu na terenie Mandżurji 
trwają akty gwałtu ze strony wojsk okupa-. 
cyjnych. Dziś rano jeszcze przedstawiciel 
Chin otrzymał depeszę o bombach, rzuca- 
nych z samolotów. Przedstawiciel Chin pod- 
kreśla, że przewidziana w rezolucji ewakua- 
cja obejmować winna wycofanie nietylko 
wojsk, lecz również policji, żandarmerji, sa- 
molotów itd. Również wirtny być zwrócone 

POWSTANIE 
ANTYANGIELSKI RUCH 

NICOSIA (Cypr). PAT. — Na czele ru- 

chu powstańczego antyangielskiego stoi dr. 

Bannottis, który w roku 1914, w chwili a- 
neksji Cypru przez Anglję, opuścił Larnaca 
i odmówił przyjęcia obywatelstwa  brytyj- 
skiego. Drugłm przywódcą jest Rossidis. Na 

Cypr przybyły torpedowiec i krążownik an- 
gielski. Oczekiwane jeszcze są dwa krążow- 

niki. Ponadto samoloty angielskie przywiozły 
kilkuset żołnierzy. 

  

wszelkie dobra, odebrane Chińczykom w 
Mandżurji, Dalej przedstawiciel Chin oświad 
cza, że wystosuje natychmiast ie 
do członków Rady i przedstawiciela Stanów 
Zjednoczonych, by wyznaczyli swych przed- 
stawcieli, którzy przydzieleniby zostali do 
władz chińskich, zgodnie z propozycją, za- 
wartą w projekcie rezolucji, Dalej wyraża 
on przekonanie, że członkowie Ligi Naro- 
dów i sygnatarjusze paktu Kelloga pomogą 
hinom. 
Następnie przewodniczący Rady oświad- 

czył, że dziś w południe otrzymał «od przed- 
stawicieła Japonji memorjał, zawierający u- 
wagi co do wczorajszego projektu rezolu- 
cji. Memorjał ten stanowi w gruncie rzeczy 
kontrprojekt rezolucji. 

Po odczytaniu kontrprojektu japońskiego 
zabrał głos przedstawiciel japonji Yoshiza- 
wa. Zaznaczył on, że połowa wojsk wysla- 
nych poza granice strefy kołejowej została 
wycofana i w tej chwili poza streią nie po- 
zostaje więcej, jak 2500 żołnierzy. Dalej 
przedstawiciel japoński zaznacza, że rząd 
japoński nie uważa za możliwe zakończyć 
w obecnej chwili ewakuację. Oświadcza przy 
tej okazji, że okupacja nie miała na celu 
wymuszenie na Chinach żadnych nowych 
kdncesyj lub specjalnych przywilejów. 

Po przemówieniu delegata japoński 
zabrał głos dr. Sze, który oświadczył, że Chi 
ny nie mogą w żadnym wypadku przyjąć 
poprawek przedstawiciela Japonji. 

Następnie przemawiał lord Cecil, który w 
krótkiem przernówieniu zażądał od przedsta- 
wiciela ]аропй dwóch wyjaśnień, a miano- 
wicie: jakie są sprawy podstawowe, co do 
których Japonja chce się układać z Chinami 
i następnie — co' ma na myśli przedstawi- 
ciel Japonji, mówiąc w ostatnim punkcie swe 
go projektu o pozostawieniu przewodniczą- 
cemu Rady możliwości zastosowania wszel- 
kich środków, jakie uzna za stosowne? 
W odpowiedzi Yoshizawa nie dał żadnych 

wyjaśnień na te dwa wyrażne zapytania Ce- 
cil. TA ODPOWIEDŹ PRZEDSTAWICIE- 

NA CYPRZE 
OWŁADNĄŁ WYSPĄ 
LARNAKĄ (wyspa Cypr). PAT. — W 

ciągu ubiegłej nocy nastrój panował niespo-. 
kojny, W mieście Limissos zebrał się tłum, 
który zatrzymał samochód, wiozący prowjan 
ty dla wojska i zmusił szofera do porzuce- 
nią samochodu. Tłum podpalił dom komisa- 
rzą okręgowego. Policja była zupełnie bez- 

silna 'ze względu na niedostatecąną ilość lu! 
dzi, E 

  

Nastroje powstańcze w Egipcie 
KAIR. (Pat). W-g nadchodzących tu 

wiadomości, w całym Egipcie panuj 
nastroje powstańcze. Między innem| 
doniesiono, iż w Nicosii zebrały się 

5 i pół miliona bezro 
BERLIN. PAT. — Według  sprawozda- 

nia urzędu pośrednictwa pracy, ilość bezro- 
botnych na obszarze Niemiec w okresie od 

Nowe pola 
WINNIPEG. PAT. — Z Calgary Alberto 

donoszą o odkryciu tam nowych pól złoto- 
dajnych w okolicy Big Timber Creek. Do- 
tychczas wpłyneło stosunkowo bardzo mało 

wczoraj wieczorem tłumy | obrzuclty 
kamieniami oddziały policji i wojska. 
Wiadomość ta nie jest dotychczas po- 
twlerdzona. 

botnych w Niemczech 
1 do 15 października r. b, wynosiła 4,484 
tysiące osób. Od ogłoszenia ostatniego spra 
wozdania ilość bezrobotnych wzrosła © 
129,600 osób. 

złotodajne 
zgłoszeń na dzałki. Wedle danych statystycz 
nych Kanada jest w tej chwili na drugiem 
miejscu jako producent złota. Na pierwszem 
miejscu jest Afryka. 

Rejestracja podróżnych na granicy łotewskiej 
RYGA. PAT, — Udający się na Łotwę re pozwalają na wywóz jedynie 50 łatów, 

zmarły był członkiem, przedstawiciełe władz winni przy przejeździe granicy rejestrować osoby te mogą mieć trudności. 

wojskowych z gen. Kołłontaj-Szrednickim, 

oraz młodzież akademicka, 

posiadaną ilość pieniędzy celem późniejsze- 
go ewentualnego wywozu, gdyż w przeciw- 
nym razie, wobec nowych ograniczeń, któ- 

  

Komunalna Kasa Oszczędności m. Wilna 
ogłasza KONKURS na stanowiska: 

1) DYREKTORA Zakładu Zastawniczego (lombardu) 
2) TAKSATORĄ w tymże Zakładzie. 
Ubiegać się o te stanowiska mogą obywatele polscy w wieku do lat 50, mogą- 

cy wykazać się dostatecznem, zwłaszcza praktycznem przygotowaniem do pełnienia 
obowiązków. Kaucja gotówkowa, lub hipoteczna — pożądana. 

Uposażenie: Dyrektora — do 900 zł., Taksatora — do 600 zł. miesięcznie. 

isnoręcznie napisanego życiorysu, tudzież odpisów świa 
dectw z odbytych studjów, oraz prąc dotychczasowych, z powołaniem się na poważne 
referencje, nadesłać należy do K.K.O. m. Wilna (Mickiewicza 11) do dria 10 fistopa- 

da 1931 roku. 

Oferty z załączeniem 

  

TRAGICZNY OBŁĘD KSIĘDZA 
WARSZAWA, (Pat). Ks. Franci- 

szek Waszczyk, zamieszkały w domu 
parafjalnym przy kościele św. Florja- 

, na na Pradze, w przystępie nagłego 
ataku obłędu, zabił wystrzałem z re- 
wolweru służącą, poczem popełnił sa- 
mobójstwo strzelając sobie w usta i 
wyskakując z pierwszego piętra na 
podwórze. 

CZYS SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ 

Konto P.K.D, He, 

  

dować na archipelagu Franciszka Jó- Dziwnym zbiegiem zebrało się tego ciu członkowie ekspedycji Brusiłowa, 
zefa! Śruba okrętu robiła pełne obroty 
—wśród mgły i skał lodowych parła 
go naprzód. Załoga uprzykrzała się 
towarzyszom Wize i Czerkowowi: 
„kiedy będziemy na przylądku Flory?" 
Ci rozkładali bezładnie ręce. Napotka- 
no nieprzeniknione mgły, a wiatr od- 
rzucił okręt w kierunku północno-za- 
chodnim, następnie osadził na mieliź- 
nie, następnie omal nie rozbił go o 
przybrzeżne skały. Termin dwunasto - 
dniowy okazał się bardziej prawdopo- 
dobny. Mimo to witano radośnie chwi 
lę, w której część załogi mogła z na- 
rażeniem życia, przeskakując po krze 
lodowej, dotrzeć do przylądka Flora. 
Wokół kolorowe mchy, olbrzymie ka- 
mienie, małe jeziorka, blade nizsba i 
chmury nieprzebrane ptactwa. Daleko, 
daleko pozostał w tyle Sowiecki 50- 
juz. Sterczały skały, u dołu ciemno-bu 
re, u góry różowe, po których z hu- 

kiem biegły wodospady słodkiej wo- 
dy. 

Przy lądek Flora słusznie nazywać 
się powinien przylądkiem „Spotkania”. 
Tylu się tu bowiem spotkało badaczy 

wszystkiego tyle w ciągu wielu dzie- 
siątków lat na tym przylądku. Składy, 
budowane przez Dżeksona, a obok 
bambusowa, dobrze zachowana chat- 
ka i na jasnych granitach wyryte na- 
zwiska: F. Querini, H. Stokken, F. Ol- 
ber. To byli trzej członkowie jednej z 
ekspedycyj ratowniczych, którzy tu do 
tarli, aby już nigdy nie wrócić! Wśrćd 
kamieni leży ołowiany lejek. Wydoby 
ty stamtąd zwitek papieru mówi też 
o walce ludzi z żywiołem lodów, zimy 
i śmierci. 

Dziwne są drogi życia ludzkizgo, 
a najdziwniejsze, łe, znaczone płoza- 
mi nart i sań po śniegach Arktyki. 
Dnia 17 czerwca 1896 roku Dżekson 
spotkał przypadkowo Nansena. Ten zaś 
piętnaście miesięcy przedtem opuścił 
swój słynny statek „Fram* i razem *z 
Johansenem zimował w rozpaczli vych 
warunkach nocy polarnej. Nie wie- 
dział, że... przywiązawszy narty do 
nóg, w ciągu czterech marszów nie- 
spełna znalazłby się w obozie angiel- 
skiej ekspedycji, zimującej na tym 
przylądku, a zaopatrzonej w niezbęd- 

że tu czeka ich ratunek i zbawienie, 
w chwili, gdy zapasy, zabrane ze „Św. 
Anny“ już się skończyły i przygotowa 
mi byli na straszną śmierć głodową? 
A jednak spotkała ich ekspedycja Sie- 
dowa dnia 2 sierpnia 1914 roku i wró 
ciła do życia. Przylądek Spotkań: 0- 
bok nienaruszonego krzyża Siedowa, 
stoi w kamienie wbity emblemat so- 
wieckiej władzy -— sierp i młot. | 

„Małygin* płynie dalej. Szerokim 
kanałem „Brytyjskim* kieruje się do 
wyspy Dżeksona. Po obu stronach bie 
grą nagie skały, spadające stromo do 
morza. 

— Próbowaliśmy — pisze kores- 
pondent „Izwiestij'* — wydostać się na 

brzeg, ale przez czas dłuższy przeszka 
dzał nam w tem wiatr. Dął ze straszną 

siłą. Idąc po skalistem wybrzeżu, mu- 
sieliśmy się trzymać rękami za wysta- 
jące kamienie, ażeby nie upaść. Za- 
czął padać śnieg. W drodze do wyspy 
Rudolfa statek skuty został górami lo- 
dowemi. Żelazne sztangi chroniły go 
od zniszczenia. Po kilku godzinach 

wszystko pokryła  nieprzenikniona 
mgła. Ciągnęły się długie nudńe dnie 
wyczekiwania wolnego morza. Z za- 
rzuconym za plecy karabinem wyła- 

ziliśmy za burtę i tak błąkali się godzi 
nami całemi, depcząc skały lodowe. 

LA JAPONJI WYWOŁAŁA WYRAŹNE 0- 
BURZENIE ZE STRONY LORDA CECILA. 

W zakończeniu posiedzenia Rady jeszcze 
zabrał głos przewodniczący, który 'w krót- 
kich słowach zreasumował stanowisko obu 
stro. Następnie przewodniczący przerwał 
posiedzenie i odroczył je do jutra. 

PROFESOR PICCARD 
O PRAKTYCZNYCH WYNIKACH 
SWEGO LOTU do STRATOSFERY 

Profesor Piccard, który stał się 
głośnym z powodu swego lotu do stra 
tosiery, urządza obecnie w różnych 
miastach europejskich odczyty o swem 
przedsięwzięciu i ostatnio przybył 
przez Wiedeń i Berno Mor. do Pragi. 

Już po drodze z Brna do Pragi 
zaatakowany został bohater stratoste- 
ry przez dziennikarzy, którym udzielił 
krótkiego wywiadu. 

— Kiedy pan profesor pierwszy 
raz powziął zamiar przedsięwzięcia lo- 
tu do stratosfery? 

— ©О takiem przedsięwzięciu ma- 
rzyłem już w młodości. Kiedy skończy 
łem studja i począłem zajmować się 
kwestją promieniowania kosmicznego 
— było to już przed wojną —- mój 
dawno już przygotowany lot do stra- 
tostery był środkiem do utwierdzenia 
teoretycznych przypuszczeń. Pierwsza 
próba jednakowoż nie oznacza jeszcze 
zupełnego rozwiązania problemu. 

— Czy pan profesor chce tem po- 
wiedzieć, że przygotowuje drugi lot 
do stratosfery? 

— Tak jest. Nie można jednako- 
woż powiedzieć, kiedy do tego doi- 
dzie. Pewnem jest, że w drugim locie 
nie wezmę udziału. Z jednej strony 
nie życzy tego sobie moja żona, a z 
drugiej postanowiłem sam kierować 
startem, który przy pierwszym locie 
był niezadawalajacy. Oprócz tego i z 
innego powodu nie chcę wziąć udzia- 
łu w locie. Przy drugim locie osiągnię 
ty zostanie prawdopodobnie rekord 
wysokości. Życzę, aby rekord ten przy 
pisany został Belgji, która udzieliła mi 
środków na uskutecznienie mego pier- 
wszego lotu i dlatego w gondoli bę- 
dzie Belgijczyk (profesor Piccard jest 
— jak wiadomo — Szwajcarem). 

— Jakie będą praktyczne wyniki 
pańskiego lotu? 

— O praktycznych wynikach me- 
go lotu mówiłem już kilkakrotnie. Stra 
tosfera zapewne wykorzystana będzie 
w niedalekiej przyszłości „dła lotów 
komunikacyjnych na dalekie odległo- 
ści. W tym celu wybudowane muszą 
być specjalne samoloty. Motory. ich 
muszą być trzy razy silniejsze, aby 
śruba mogła się poruszać trzy razy 
prędzej. Nie obejdzie się bez kompre 
sorów. Kabina musi — oczywiście — 
być również odpowiednio zbudowana, 
tak, jak zbudowana była nasza gondo- 
la. Chodzić będzie jedynie o loty na 
daleką odległość, np. z Pragi do New 
Yorku. Przebyć tę odległość w 8 go- 
dzinach nie będzie nic trudnego. Za- 
kłady Junkersa w Monachium i Farma 
'na w Paryżu zresztą budują już samo- 
loty dla takich lotów. Loty w strato- 
sferze będą bezpieczniejsze, niż w at- 
mosferze. Tam niema wiatrów ani bu- 
rzy. Temperatura jest niezmienna. 

Wzłot i lądowanie — to drobnostka, 
gdyż 7 lub 9 godzin naprzód można 
przepowiedzieć pogodę. W tym czasie 
można odbyć nawet najdłuższe loty, 
tak, że pilot już naprzód wiedzieć bę- 
dzie, jaka będzie pogoda w czasie 

lądowania. jestem przekonany, że do 

takich lotów dojdzie w  stosunkowa 

krótkim czasie i że wyniki bedą zada- 
walające. Przypuszczam, że swym lo- 

tem do stratosfery przyczyniłem się 

do jej poznania i tem samem niby 

przygotowałem dla przyszłego ruchu 
komunikacyjnego w stratosferze. W 
tem właśnie widzę praktyczny wynik 
swego lotu. SĄ 

— Wreszcie jeszcze jedno, mniej 

Do okrętu zbliżały się białe nieiźwie- 

dzie, obwąchiwały burtę, przyglądały 
się ciekawie niewidzianym „istotom lu- 

dzkim. Fotografowano je, filmowano i 

zabijano, a suszarnia skór wypełniała 

po brzegi nasze składy. Do obiadu po 

dawano pieczeń niedźwiedzią, n.enu, 
rzadko spotykane w restauracjach eu- 
ropejskich“.... i 

Po kilku dniach walki z lodami „„Ma 
łygin* przełamał zapory, uzyskał swo- 
bodę i płynął dalej do wysp Broroka. 
Z trudem udało się załodze wydostać 
na brzeg, otoczony pływającą krą. Na 
białej równinie lodów i śniegu ludzie 
wyglądali, jak małe, czerne punkciki, 
poruszające się niesamowicie w ja- 
kimś nieokreślonym celu. Pierwszym 
przedmiotem, który się rzucił w oczy, 
byla... reklama: „Die besten Suppe 
sind von Knorr*. Niewielu czytelników 
miało zapewne to ogłoszenie, upiększa 

jące malutkie lusterko na odwrocie, 
samotnie leżące wśród kamieni. Tu 

obozowała niegdyś ekspedycja ks. A- 

bruycci.. Dobrze zachowały się kamien- 

ne budowle, składy, puszki porzuco- 

nych konserw, meteorologiczne budki. 

Dalej, w górze, kamienna mogiła, nad 
nią pochylony krzyż i zatarte iuż na- 

zwisko nieznanego bohatera północ- 

ch pól. 
2 „81 i 47“ szer. pėln. kres naszej 

W WIRZE STOLICY 
STRAJK WŁOSKI 

'Wę czwartek 3000 urzędników zaczęło 
robić jawinie to, co dotychczas robili ukry- 
cie, mianowicie — nic nie robili. Punktualnie 
powiesili swe palta na kołkach, podpisał listę 
obecności, rozwalili się przy biurkach — ziew 
nęli. Lecz wczoraj ziewanie było przyjemną 
rozrywką, krótkim intermeczem, dziś jako 
dominujące zajęcie okazało się czemś w ro- 
dzaju filmu z Malicką: żadna zabawa, a 
spać nie daje, 

Publiczność o niczem nie wiedziała , pcha 
ła się do otwartych okienek, za któremi wid— 
niały znudzone damulki, dłubiące w mosie. 
A no, zwykłe urzędowe czynności — two- 
rzy się ogonek, interesanci czekają cierpi 
wie. 

— Niepotrzebnie państwo tu sterczycie, 
wyksztusza wreszcie  magistracka ofiara, 
dziś nic nie robimy 

— To znaczy?.. 

— To znaczy, że nawet nie będę oglą- 
dać państwa papierów, wysłuchiwać Spraw 
i — odsyłać do innych okienek, 

lnteresanci, którzy miesiącami łażą do 
"magistratu i przepętawszy się parę godzin 
po biurach wychodzą nic nie załatwiwszy — 
dziś gdy z podoblnym rezultatem wychodzą 
po pięciu minutach, są jednak riezadowoleni. 
Liczyłi, że cały ranek zejdzie im w ogonkach, 
na kłótniach, besztaniach — a tu nic. Tamcž 
siedzą narzekając, ci łażą po ulicach stęka- 

jąc. 
Urzędniczki — te młode strojnisie i stare 

wiedzmy, które zawsze miały sobie tyle do 
powiedzenia, że aż paraliż trafiał petentów, 
dzig jakby języki w domu zostawiły. Ani sło 
wa. Milczenie, zatęchły nastrój. Bo biuro, to 
jak szkoła: przyjemnie dokazywać póki nie 
wolno, póki pedel groźnie spoziera z kate- 
dry, teraz pan naczelnik zamknął się w ga- 
binecie, można nie szeptać, ale ryczeć na 
głos — ktoby tam miał na to ochotę. 

Panawiie są roztropniejsi. Grają w szachy, 
warcaby — inni kibicują. jeden spryciarz 
przyniósł karty — w wydziale podatkowym 
kwitnie bridż, wszyscy się Śmieją z kasjera, 
który na proste bez atu wpadł bez czterech 
— po partji, z kontrą. 

W bibljotece pubłicznej im. Kierbedziów 
na Koszykowej też strajk. Zacne, stare panie 
co stemplują karty wejścia, dezygnują miej- 
sca na sali, kontrolują książki, są zażeno- 
wane — pienwszy raz w życiu strajkują, my- 
Ślały zawsze, że to jedynie komuniści straj- 
kują, ciemne apasze — choć skrommiutkie 
ich pensje są im bardzo potrzebne, chętnie 
prolongowałyby je magistratowi; "wstydzą 
się czytelników, dla kontenansu wertują sto- 
sy gazet, Pani o pięknych białych włosach, 

majestatycznym exterieure przegląda I'ustra- 

tion; mój Boże, dość spojrzeć na nią, by 

mieć pewność, iż nie zawsze siedziała na 

schodach i mówiła studencikom: „będzie 

pan miał numer 143".. pewnie ta [ilustration 
leżała dawniej w jej sałonie, prenumerowana, 

lekceważona. Tygodnik się nie zmienił — a 

ona... 

Lepiej? akomodują się strajkiem młode 
bibljotekarki — wszystko magisterki histo- 
cji, czy polonistyki. Wielkie studja i dyplomy 

nie powodują zbyt skomplikowanych  funk- 

cyj: odkładają przeczytane książki na półki, 

pilnują, by każdy siedział na  właściwem 
miejscu, jeśli ktoś umacza pióro w kałama- 
rzu „przeznaczonym dla personelu* robią 

mu brutalną awanturę. Biedne papienki, war- 
to kończyć historję, by ustawiać potem w 

należytej kolejności dziewięć tomów iawi- 

sse et Rambaud" Im strajk się podoba — coś 

nowego, nieznanego, szepczą po kątach, pa- 

trzą na zegar — kiedyż wybije upragniona 

godzina, że będzie można popędzić do do- 

mu, stamtąd na randkę, opowiedzieć „jemu 

tuiąc się, w noczuciu własnego znaczenia: 

„a dziś strajkowałyśmy, niech magistrat 

inie myśli, że z nami to żarty.... Karol 

ASCONA TN ATRI ISTAT III 

byla pierwsza myśl pana profesora, 
kiedy pan profesor wylądował w Al- 
pach? Jeśli turysta przyjdzie do gór, 
pierwszą jego troską jest przekonać 
się, gdzie jest najbliższa restauracja. 

— Nie inaczej było ze mną, — z 
uśmiechem odpowiada profesor Pic- 
card. — Tylko my mieliśmy takie pra- 
gnienie, że nie mogliśmy czekać, aż 
znajdziemy jaką gospodę. Szczęśliwym 
przypadkiem wylądowaliśmy na śnie- 
gu i dlatego śniegiem gasiliśmy prag- 

BZTWW ważne pytanie, panie profesorze. Jaka nienie. 

wędrówki na północ!. Wracamy! Po 
przez cieśninę Bakka, nienaruszoną do 
tychczas kilem żadnego ua świecie 
statku, płyniemy na południe Łamacz 
kruszy wiosenny lód z łatwością. W 
słoneczną pogodę przyjemnie jest ob- 
serwować z pokładu pejzaż. Życie pły 
nie tu swoistym, odwiecznym korytem 
praw natury, nie regulowanym przepi 
sami kolektywnej gospodarki. Widać, 
jak biała niedźwiedzica uczy niedźwiad 
ka polowań. Ten jego przyszły chleb 
powszedni składać się będzie z mięsa 
fok. Niedźwiadek bialutki, jak bryła 
śniegu, leży przed otworem naturalnej - 
przerębli, zakrywając dla niepoznaki. 
łapą czerniejący nieprzyzwoicie koniec 
noska. Co która foka wysunie się nie- 
co z wody, próbuje ją łapą dosięgnąć. 
Ale sprytne zwierzęta ostrożne są i 
wczas unikają niebezpiecznych pazu- 
mów. Niedźwiadkowi znudziła się nie- 
bawem ta zabawa, odszedł od prze- 
rębli i turlał się wesoło po Śniegu, 
śmiesznie wymachując w powietrzu 
łapkami, szczęśliwy, wolny, krzepki, 
bezpieczny w swej dziewiczej, śnież- 
nej ojczyźnie... Z sowieckiego statku 
padły strzały bolszewickiej ekspedy- 
cji polarnej... Czerwona krew wystą- 

piła na futerku niedźwiadka i wsiąka- 
ła zwolna w biały śnieg.... aż. 
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S LOL MIO 3 

BIURO LIKWIDATORA MIENIA B. PETERSBURSKO-TULSKIEGO, 

MOSKIEWSKIEGO, POŁTAWSKIEGO ORAZ KIJOWSKIEGO 

BANKÓW ZIEMSKICH 

niniejszem podaje do wiadomości: 

1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Banki wydanych, a również za niespłacenie przeterminowanych pożyczek krótkoterminowych odbędą się w obecno- 

skutku, 

2) że zgodnie z $ 24 Ustawy Banku, licytacja rozpocznie się od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki, z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości 

šci Likwidatora licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości: pierwsza 23-go listopada 1931 roku, a jeśli pierwsza nie dojdzie do druga 16-go grudnia 1931 roku; 

w ratach, należności przewidzianych w $ 19 Ustawy Banków, zaległości zaliczonych na rachunek dłużnika z powodu przerachowania pożyczek rublowych, kosztów egzekucji, obciążających 

dłużnika, wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed dniem 

licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomości będą przelane obciążające sprzedaną nieruchomość pożyczki długoterminowa i nieprzeterminowara krótkoterminowa, z ratą bieżącą i należnemi 

odsetkami od niej; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w Kancełarji Biura Likwidatora akta, dotyczące zastawu nieruchomości wystawionych na sprzedaż od godz. 9 do 1, 

w dniach urzędowania Biura; 4) że osoby, przystępujące do licytacji, winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadium w wysokości wszystkich zaległości i wydatków, które obciążą na- 

bywcę nieruchomości; 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego wadium i nieuiszczonej pozostałości pożyczki oraz raty bieżącej z należnemi odsetkami od niej, a również 

opłaty aljenacyjne, winny być wniesione w ciągu 14 dni od dnia licytacji; w razie zaś nieuiszczenia w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacji 

wadium, które będzie obrócone na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat należnych Bankowi z wystawionej na sprzedaż 

nieruchomości, a ta pozostanie własnością dotychczasowego właściciela i 6) że nieuiszczona pozostałość z pizeterminowanej pożyczki Hi ikoermiaswe winna być uiszczoną przez nabywcę 

w ciągu 14 dni od dnia licytacji, jeżeli Biuro Likwidatora nie wyrazi zgody na prolongowanie pożyczki w całości lub częściowo na prośbę nabywcy. 

Licytacje na nieruchomości ziemskie i miejskie odbędą się w Wilnie, w lokalu Biura Likwidatora, 

: (ul. Mickiewicza 8) o godz. 12-ej. 

Pierwsza 23 listopada 1931 r., druga 16 grudnia 1931 r. 

            

Suma należnych Bankowi zale- 
głości w ratach, odsetkach i wy- 
datkach, poniesionych na rachu- 
nek dłużnika, która musi być 
uiszczoną przez nabywajacego 
nieruchomość. Suma ta, z doli- 
czeniem do niej mających pierw- 
szeństwo przed pożyczką Banku 

Należności, które mogą 

pozostać na hipotece 

Powierzchnia sprzedawanej nieruchomości 

  

Nazwisko i imię właściciela MIASTO Ulica i Nr, domu placu ERC akara. < ae i ch o których Nieumsocaga o = : informacje będą otrzymane przed za 
> 8 w mtr. kw. dniem licytacji, a: wydańkóo. Rata bieżąca pozostałość 
o 2 które ujawnione zostaną w dniu pożyczki na 

= = przetargu, winna być złożoną ja- z odsetkami dzień 1 sty- 
> : ko wadjum przed rozpoczęciem cznia 1932 r. 

z z 
licytacji 

Zi. i Gr. Zł. i gr. Zi“ it) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

p b ko-Tulski Bank Zi ki etersbursko-ilulski Lan lemSskl 

1748 4710 Szczedrowicka Chaja-Brucha Brześć n/B Dąbrowskiego 150 546,25 661,38 41,25 444,14 

1776 Landau Zelman-Salomon Dzisna Wileńska róg Kocha- : 
nowskiego 451,4 " 2952,46 215,13 2294,70 

/ 

1897 4714 Ajzensztejn Mowsza-Icko Brzesč n/B Kobryńska 96 Э. 552,09 48,13 518,16 

1286! 7056 Hejbowicz Hieronima Święciany 3-go Maja 21 55/0 1709,78 198,55 3306,43 

1298 6179 Rutkowski Ignacy Dzisna Wileńska 4 ZAST 1025,96 125,40 , 2088,27 

74 3281 Chazan Mowsza-Ajzyk Brześć n/B Sadowa 29/31/1 1497,64 5380,34 506,— 10753,16 

308 930 Dobniewscy Aron i Benjamin i Kane Berko Białystok Jurowiecka 54 1152, — 1668,14 171,60 3646,72 

333 849 _ Kurjańscy: Owsiej, Abe, Mojżesz, Lejba, Benjamin, 
; Sarja i Ajzensztadt Sora » Zamenhofa 5 261385 15855,52 902,— 19168,67 

543 855 Słonimscy: Tewel i Paja-Rejzla » Kościelna 4 1497,5 1282,06 387,20 8228,50 

1436 5377 Milchiker Nachman Brześć n/B Krzywa 40 1151,68 1663,35 176,— 3740,23 

1913 Frenkiel Herc Wołkowysk Kolejowa 24 eo" 1858,72 136,40 - 2898,68 

853 1737 Chazanowie: Izrael i Ester-Mirka Grodno Piaskowa 8 1837,32 10974,96 730,13 16933,66 

Moskiewski Bank Ziemski 

56 6588 Liwszycowie: Chana i Josel Pińsk Honczarska i Kole- 1024,1 791,49 61,88 666,20 
jowa 58/56



  

Suma naležnych Bankowi zale- 
glošci w ratach, odsetkach i wy- 
datkach, poniesionych na rachu- 
nek dlužnika, ktėra musi byč 
uiszczoną przez nabywającego 
nieruchomość. Suma ta, z doli- 

Należności, które mogą 

pozostać na hipotece 

sprzedawanej nieruchomości 

  

przy wsi Hołubne 

OBSZAR czeniem do niej mających pierw- 
< i я ZĘ DOS : szeūstwo przed požyczką Banku 
S o Nazwisko i imię właściciela NAZWA MAJĄTKU POWIAT zaległości podatkowych, skarbo- 
= 5 wych i komunalnych, o ktėrych Nidumiėšzans 
Ss JĄ: W HEKTARACH informacje będą otrzymane przed RM NIĆ 
e = dniem licytacji oraz wydatków, Ra bieżaca AP S 
> > ktėre ujawnione zostaną w dniu 2 A ik ns 
© 5 przetargu, winna być złożoną z odsetka, "1932 S $ 
E 5 jako wadjum przed rozpoczęciem : | 
z z licytacji. 

Zl. i gr. Zł. i gr. Zl. i gr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Р ko-Tulski Bank Zi ki etersbursko-Tulski Bank Ziemski 

1892 4422 Wolosewiczowie: Pawel, Cyprjan i inni Chudlin Kobryński 294,97 3813,55 297, — 5220,68 
- 1859 Olędzki Justyn folw. Wólka z m. Bi- 

szewo Bielski 46,22 1341,17 80,85 2009,08 
1903 4715 Kuczur Łukasz i Rochlej Grzegorz Wieluń z ur. Gruszka Brzeski 51,9 575,49 30,80 765,36 
1911 Kondraszuk vel Jakowczuk Teodozy i inni Krasny Bór przy wsi 

Borki Kobryński 54,98 547,97 38,50 956,70 
54 4699 Dubickie: Izabella, Rozalja, Julja, Chrząszczowa Sa- Ž 

lomea i inni Balin Święciański 176,67 706,68 107,25 2935,06 ! 
355  Nirzec„D* Narbut Florentyna-Augustyna-Marja i Jurczakowie ! 

Wincenty i Adela Nurzec Bielski 263,48 6353,78 732,88 20056,22 * 
833 Kulbacki Michal Kulbaki Grodzieński 38,23 584,51 110,83 3032,89 | 

1715 Engelhardt Bazyli Sylwerjanowo vel 
Zaracz Brasławski 146,22 1628,53 96,53 2641,55 

1718! 11851 Prazdniczny Michał Bujle Wilejski 101,44 1701,42 92,95 2543,72 
1889 Suzin Kazimierz Nietyczyn Kobryński 86,95 1337354 89,38 2445,88 
1004 2548 Gulecki Safron parc. 31 z m. Kurze- 

niec Wilejski 5,85 383,45 30,94 890,26 
289? Juroff Józef Sielec (parcela) Prużański 1237,68 33378,35 2310,— 66472,63 
-2893 1561 Albinowski Mieczyslaw Sielec > 437,— 8056,75 749,38 21564,04 

' 397 456 Święcińska Eugenja Zasimowicze z ur. ; 
Klin » 198,34 2201,02 574,07 16519,24 

549 1627 Zadarnowski Jan Sokołów Kobryński 237,36 5790,01 807,82 23245,64 
939 Nowosiółki  Muromcew Aleksander, Hasbachowa Lidja, Murom- 

cewa Helena Nowosiółki Białostocki 163,52 39190,42 2282,50 65681,29 
947 117511176  Michałowscy: Olgierd-January, Przemysław - August 

г ; i Jadwiga Bikiewicze i Micha- 
lin Slonimski 633,14 20683,97 у 1663,75 47876,12 

1700 5920 Czernow Wlodzimierz dz. Nr. 36 1 37 z m. 
Dywin w ur. Jag- 
minowo 4 Kobryński 67,73 2072,57 125375 3561,03 

1707 Rumejki Klimiuk Miron, Dorosz Jan i in. Rumejki Białostocki 174,91 12699,74 725,32 20871,61 
1817 Kulczyński Karp, Łucewicz Onufry, Szudrej Izydor 

i inni Dywin-fundum i ur. 
Wielki Las Kobryński 295,91 6348,97 422,82 12166,86 

1902 13914 Sumorok Marja Mokrzec działka Szczuczyński 93,60 897,43 58,44 1681,60 й 

Moskiewski Bank Ziemski 

42 478/3 Jeleńska Jadwiga Tucza Nieświeski 1001,82 9536,10 806,85 14182,84 
46 Wadejko Antoni Melachowicze Baranowicki 66,62 944,91 66,— 1496,09 
49 Lisowski Antoni, Puszkowie: Siemion, Grzegorz i inni Bohatowo - Niesiuty- 

cze folw. Winnica Nowogródzki 111,11 2059,17 150,15 3731,15 
43 Sokołowska Darja Dolny Skrobów » „291,12 7587,61 496,93 13599,09 
24 Rewkowska Marja Orzechowiec "w 58,99 846,13 82,50 2374,02 
31 1415 Oleszkiewicz Szymon . Haszczyn B Baranowicki 54,77 721,61 41,25 1187,01 
53 Rabuszko Laurenty i Žolnierkiewicz Jan Romanowo Mołodecki 111,43 2615,61 199,38 5737,22 

Kijowski Bank Ziemski 

377 614 Śliwerski Władysław Smolary Kowelski 1124,69 26315,90 1815,— 52228,49 # 
730 10578 Garłowa Franciszka, Wołoszynowscy Zygmunt i Gu- Л 

staw, Golawska Marja, Murawska Janina Wolica Krzemieniecki . 176,92 4551,82 326,57 9397,17 
737 174 Dąbska Chrystyna, Dąbscy: Leon, Mikołaj, Zofja i in. Wołkowyje ur. Czar- 

” na Loza Dubieński 150,39 4232,71 35118 10485,27 
39 5369 Łubieńska Marja (spadkobiercy) Stara Niwa i chut. t 

Chmiele Kamień-Koszyr- 
ski 1323,82 11,111,85 904,07 26015,33 

Połtawski Bank Ziemski 

670 12916 Zajączkowski Kazimierz Trosteniec Łucki 204,02 1223,98 99, — 2244,14 
667 Rej. wiecz.  Juśkiewicz Wiera, Szerstniow Stefan, Juškiewicz Ro- 

cz Nr 8о ścisław, Szerstniowa Anna Wiczynie 2 215,94 1615,16 110,83 3032,89 
‚ 676 Pszeniczny Tymoteusz, Michalczik Maksym i inni Mokre Dubieński 74,33 1522,88 107,25 2935,06 

684 Opasznij Leontij, Rożyk Jakób, Onyszczuk Aleksan- 
er i inni Zalisiec Krzemieniecki 172,10 4231,36 314,60 8609,50 

53 5150 Szymsiak Jan kol. Rzeszniowieckie 
z maj. Kołodne = 18,38 418,54 17,19 494,59 

663 Kunachowicz Wlodzimierz Maszów | Lubomlski 217,39 2937,90 295,63 8506,91 
669 11825 Romer Pelagja- Józefa-Ewa Żdżary i Zdżarki Włodzimierski 185,72 4158,30 302,50 8704,75 4 
6741 Rh nież Pomorska Leonja-Marjanna-Helena Powursk-Cegielnia Kowelski 348,54 3443,41 257,82 7418,82 

: cz. 11 Ne 

675: 4383 Chmielowski Jan ur. Koleszów - Koro- 
lew z m. Powursk 5 839,59 6759,16 611,88 17607,33 

686 8843 Boczkowski Adam, Urbanowiczowie: Urszula, Michał przy wsi Hołubne Kostopolski 57,78 1192,26 64,69 2275,10 
i inni 

687 8881 Sidorczuk Auksenty i inni у 326,43 9423,02 732,19 21069,45 
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SŁOW O В 

| SPIS GRUDNIOWY 
Na Zachodzie Europy powszechne 

Spisy ludności od dawien dawna cie- 
szą się sympatją i poparciem najszer- 
szych warstw społecznych. 

Wypływa to tam głównie z przy- 
, czyn natury raczej historyczno-poli- 

tycznej. 
Bowiem w wielu tych państwach 

perjodyczne spisy ludności odbywały 
się już od początku stulecia zeszłego: 
w Anglji i Szkocji, od r. 1803 — w od- 
stępach dziesięcioletnich, we Francji — 
w odstępach pięcioletnich od lat stu, 
w Niemczech przęd r. 1871 — co trzy 

  

Bancerewicz proponuje... 
UJAWNIENIE WINNYCH AFERY W K.K.0. 

WILNO, Aresztowany w związku z głoś- uzyskaną wołność „dołożyć wszelkich sta- 
nem oszustwem na szkodę K.K.O., rzekomy rań* aby ujawnić winnych podstępnego po- 
inżynier Bancerewicz nadsyła z więzienia pod djęcia z K.K.O. 5 tys. dolarów. 
adresem władz, petycje o zwołnienie go na Bancerewicz nie jest pewny, czy policja 
wolną stopę. ma w ręku dowody jego winy i na wszelki 

Bezczelność swą  Bencerewicz posuwa wypadek asekuruje się w ten sposób, udając 
tak daleko, że zobowiązuje się wzamian za że padł ofiarą nieporozumienia, 

Podstępne podjęcie kaucji sądowej 
PRZY POMOCY FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA 0 ŚMIERCI 

OSKARŻONEGO 

lata, potem — co lat pięć. SŁONIM. — Przed kilku laty, w trakcie kając rozprawy, uciekł do Berlina, gdzie ku 
> В ь „ przekraczania granicy Z Sowietow, zatrzy- pił z wyrobanii lmowemi i zai = - safe Or : e: mano partję zbiegów, a m. in. Samuela Kon bwa za tytąniowemi j zainsta- 

skie poznały się już dawno na nieza- stantynowskiego, legitymującego się fałszy-  Baumsztalski obawiając się o kaucję 
przeczalnej wartości spisu — dła spo- wemi dokumentami. wzywał kilkakrotnie przyjaciela do powro- 
łecznego i gospodarczego życia państw _ Konstantynowskiego przekazano do dyspo tu, a gdy listy nie Odniosły skutku, han- 

R LOGÓW. zycji o = sądowych, jako po- dlarz wpadł na pomysł uzyskania kaucji 
B » lejrzanego o kontakt Zz wywiadem  sowie- Podstepem. 

Polska pod koniec + XVIII o chiń Złożył więc Sądowi zaświadczenie, że 
okresie pierwszych spisów na OD- — Danych, że zatrzymany przybył do Pol. Konstantynowski zmarł i w ten sposób ura- 

szarze niektórych zachodnioeuropej- ski z jakąś misją nie było, więc Konstan- tował swoje pieniądze od kdniiskaty, gdyby 

skich państw — walczyła daremnie o tynowskiego zwolniono z więzienia po. u- doszło do rozprawy sądowej, na którą ©- 
i Я & _ przedniem pobraniu kaucji w wysokości 10 Skarżony z całą pewnością nie stawiłby się. 

uratowanie swej państwowości od za. = i 

głady i nie mogła myśleć o przepro- wes A : аа Od tego czasu minęło cztery lata i Baum- 
giady 4. mog, y . _ Konstantynowski pieniędzy nie miał, jed- sztalski przeniósł się do Słonima, gdzie pro- 
wadzeniu spisu na rozszarpywanych 1 nak znalazł się jego dawny znajomy, kupiec wadzi liczne interesa drzewne. 

niszczonych przez zaborców ziemiach. wileński Baumsztalski, który żądane 10 tys. _ W gronie znajomych opowiedział Baum- 

W czasach niewoli przeprowadza- 7ł złożył gwardntując tem samem, że Kon sztalski o swej przygodzie z Konstahtynow- 
no często spisy na terenie zaboru pru- stantynowski wrazie wezwania stawi się na skim, licząc, że zwierzenia jego nie dojdą 
ki 3 dziej ооа rozprawę sądową, by odpowiedzieć za nie- do władz. Stało się jednak inaczej, bowiem 
S ego; rzadziej — w. NaiOp e; legalne przekroczenie granicy i posługiwa- policja po sprawdzeniu w Berlinie, że Kon- 
wreszcie w zaborze rosyjskim, teryto- nie się fałszywemi dowodami. stantynowski żyje, aresztowała  Baumsztal- 

rjalnie ze wszystkich trzech najwięk- Tymczasem Konstantynowski, nie cze- skiego. Czeka go proces o oszustwo. 
szym — przeprowadzono tylko jeden 
spis ludności w r. 1897. Banda przemytnicza 

Oświecone warstwy naszego społe- 

WILNO. Na pograniczu polsko-łotew- niącą się przemycaniem cukru polskiego z czeństwa zdają sobie sprawę z wielkiej 
doniosłości powszechnych spisów wo- skłem ztikwidowano bandę przemytniczą, trud Łotwy, z powrotem do kraju, 

Ryesztowano w związku z tem 6 osób. | góle, a zbliżającego się spisu grudnio- 

| wego u nas — w szczególności. 

Magistrat w życie wzmiankowanego regu- 

i ieńrk | 

    

Spis grudniowy jest bezspornie nietyl- 

ko nakazem chwili i bezwzględną ko- 

niecznością, lecz także — momentem 

| specjalnego dla całej Polski „znaczenia. 

| Jako pierwszy bilans dziesięciolet- 

niego, pokojowego rozwoju Rzeczypo- 

, spolitej — spis musi zostać przepro- ; : 

wadzony specjalnie dokładnie. a A pt Z a> 

Pierwsz wszechny spis ludno- kołach, ło przy, wielkie. niem 

ści, dokoiyć e oda r 1021, dał Aaa tylko nie:naczna  grupka 
: 1 4 i edliniarzy, ze względow czysto 

nam obraz Polski wolnej, lecz jeszcze osobistych, wystąpiła do wałki z Magistra- 

ostatecznie terytorjalnie nie skonsolido tem. 
— Asfalt czy kostka? W związku prze- 

wanej. Spis wrześniowy z przed lat poszwa» Е . 

Ц:іезііесіцр aczkolwiek odtworzył wier- | SOBOTA O drzewnych była ostatnio omawia 
> 2 Tai asi prawa bruków w mieście. 

nie stan Rzeczypospolitej w zaraniu jej | Dzis 24 W. s. g. 6 m. 01 _ Przemysłowcy postanowili poczynić stara 
pokojowego rozwoju — nie mógł się Rafała nia, aby magistrat przystępując do zmiany 

stać odzwierciadleniem rezultatów po- Jutro Z, s. g. 4 m. 04 ZE 2. asfaltu wykorzy- 

i i й $ 0 arzi ki 

kajowej pracy naszego społeczeństwa: | Kryspina O asked miejski, 2 a mz 

lombardu miejskiego należy spodziewać w 
połowie przyszłego miesiąca, 

— Regulacja ulicy Dzielnej. Magistrat 
przystąpił do uporządkowania ulicy Dzielnej, 
która otrzyma nowe chodniki i bruki. 

‚ — Uporzadkowanie zaulka  Franciszkan- 
skiego. W rezultacie od diužszego juž cza- 
su trwających robót brukowo-chodnikowych 
na zaułku Franciszkańskim, ta zaniedbana 
dotychczas uliczka zmieniła się obecnie nie 
do poznania, 

Przedawszystkiem została ona przebru- 
zowaną i uzyskała nowe chodniki. Poza- 
tem placyk, który tworzy ta uliczka od stro 
ny kościoła Franciszkańskiego nietylko, że 
uzyskał chodnik biegnący dokoła lecz po- 
madto został jeszcze ozdobiony dużym traw- 

Polska miała bowiem za sobą przeszło 

dwuletni okres wojen „własnych*, oraz 

krwawą epokę wojny światowej. 
Rozpatrzmy pobieżnie korzyści, ja- 

kie osiągnie z grudniowego spisu nasz 
kraj. 

Przedewszystkiem spis określi do- 
kładnie liczbę ludności Rzeczypospo- 
liteq. 

Obecnie możemy przypuszczać, że 

Polska ma 31 do 32 miljonów miesz- 

kańców. Spis grudniowy ustali dokład- 

niej tę liczbę, a jednocześnie wykaże, 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WIŁNIE 

z dnia 24 października 1931 r. 

Giśnienie średnie 755. 
Temperatura šrednia 4-2. 
Temperatura najwyższa 59. 

Temperatura najnižsza 0. 
Opad w mm. 0,5. 
Wiatr: Zachodni. 

Tendencja: Wzrost. 

Uwagi: Przełotny śnieg, wieczorem po- 

godnie. 
  

_ cenioną wprost wartość. 

'jak wielką jest żywotność naszego na- 

rodu. EE 

Na tle katastrofalnego zmniejszania 

się przyrostu naturalnego, wielit kra- 

jów europejskich — potężna  žywot- 

ność narodu polskiego, która zostanie 

ujawniona i ściśle określona przez spis 

— stanie się najlepszą naszą propa- 

' gandą zagraniczną, bo nic tak nie prze 

mawia do świata, jak — Świadectwo 

siły. 
"spis dostarczy także mnóstwo da- 

nych, określających liczbę ludności po- 

szczególnych województw, powiatów, 

$min, miast, miasteczek i wsi. 

Dła celów administracji ogólnej, 

dla wielkich poczynań społecznych, dla 

' badań geograficznych i statystycznych 

— jmformacje te bedą posiadały nieo- 

W niezmiernie bogatym  materjale 

stažystycznym, dostarczonym przez 
spis — znajdzie wyjaśnienie wiele za- 

gadnień wyznaniowych i narodowo- 

ściowych. ` e 

Wiemy ogólnikowo, jak wielkie 

zmłany musiały nastąpić w tej dziedzi- 

nie wystarczy na dowód tego wspom- 

_ mieć 6 masowej emigracji Niemców z 

_ województw zachodnich, lub o powro- 

_ cie półmiljonowej rzeszy repartjantów 

z Rosji sowieckiej. 
|. W obecnych czasach światowego 

_ kryzysu gospodarczego, naukowej or- 
ganizacji pracy, oraz bardzo daleko 

  

 posunietej specjalizacji — niezmierne 

znaczenie ma dokładna statystyka za- 

 wodowa. Temu zagadnieniu zostało po 

święconych kilka rubryk formularza A, 
wszechstronnie i szczegółowo badają- 

t cych zawód, stanowisko w zawodzie. 
oraz teren pracy spisywanej osoby. 

Przez zbadanie wielkości kryzysu 
_ mieszkaniowego na terenie poszczegó|- 

: umożliwi przeprowadzenie racjonalnej, 
'kampanji budowlanej w latach najbliż- 
szych. ; 

: W związku ze statystyką budynko- 
wą spis dostarczy nam danych, które 
powinny zainteresować najszerszy 

_ Ogół: dowiemy się np., ile i jakich bu- 
" dynków murowanych znajduje się na 

terenie naszego kraju, a ile — betono- 
wych, drewnianych; dalej — ile domów 
dołączono do sieci gazowej, elektrycz- 

_ Tej, kanalizacyjnej i t. d. 
. Będziemy mogli nawet zorjentować 

Się, ile i jakich domów wzniesiono u 
Nas w latach 1914 — 1931, a ile — 

_ Wybudowano przed wojną. 
— Wiele danych, zaczerpniętych z bo- 

_ £atego materjału spisowego — zainte- 
Iesuje specjalnie socjologa, statystę, 
Seografa, etnografa i polityka; lecz 

   

       

nych ziem Rzeczypospolitej — spis. 

KOŚCIELNA 
— Zmiana miejsca nabożeństwa w 

dniu uroczystości Chrystusa-Króla. — 

W osjatniej chwili zaszła zmianą, że 

nabożęństwo z okazji uroczystości 

Chrysttgęa-Króla, celębrowane przez 

pe. Arcybiskupa R. Jałbrzykow- 

skiego, Metropolitę Wileńskiego, od- 

będzie się nie w Bazylice, lecz w ko- 

ściele św. Jakóba (plac Łukiski) o go- 

dzinie 10 rano. 
URZĘDOWA 

— Niewolno przedłużać czasu pracy w 

zakładach ch, W związku z akcją 

walki z bezrobociem, starosta grodzki wy- 

dał kategoryczne zarządzenie, aby organa 

policji państwowej nie dopuszczały w żad- 

nym wypadku do pracy w zakładach fryzjer 

skich w niedziele i święta, oraz po godz. 19 

w dnie powszednie, ) 
Koimisarjaty otrzymały polecenie stosowa 

nia do opornych zakładów fryzjerskich naj 

wyższych wymiarów kary. 

į MIEJSKA 

— Dodatnie skutki wprowadzenia regula- 

minu na rzeźni miejskiej. Tak głośna przed 
kilku tygodniami sprawa regulaininu rzeźni 
miejskiej, znana Wiinu z agresywnych wy- 
stąpień wileńskich rzeźników i wędliniarzy, 
dziś już przybrała kształty realne. Zaledwie 
miesiąc upłynął ой dnia wprowadzenia 

wspomnianego regulaminu w życie, a już do- 

datni wpływ na uzdrowienie stosunków na 

rzeżźm, Oraz na unormowanie warunków pra 

cy, daje się wyraźnie odczuć każdemu, kto 

ma styczność z rzeźnią. : 

П;\Ушшіцс bowiem z rzeżni niepotrzebny 

w czasie pracy element, dalc to większą swo 

bodę ruchu robotnikom przy oprawianiu zwie 
rząt i pozatem nietylko ułatwiło wykonywa- 

mie swych czynności przy badamu i znako- 
waniu mięsa personelowi weterynarvįnemu, 
lecz również dopilnowanie i uporządkowanie 
towaru jego właścicielom. 

Ponadto zagwarantowało niezbędny @а 
pracy spokój. 

Wobec powyższego, wprowadzenie przez 

  

Młocarnie motorowe 
Wichterlego i Wolskiego 

Młocarnie maneżowe 
: Wichterlego i Sp. Akc. „Kraj* 

Tarki i bukowaiki dokoniczyny 
Motory 

Muaktelisa i Massey - Harrisa 
Maneże 

Wolskiego i Sp. Atc. „Kraj* 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
wilno, ul. Zawałna 11-a       

niektóre z nich staną się źródłem nie- 

zmiernie cennych wskazówek i dla eko- 

nomisty, a ich ogół — odtworzy wier- 

nie obraz Polski współczesnej. 

Obraz ten będzie zarówno dokład- 

ny, jak i aktualny; dotąd jednak z po- 
wodu danych — nie mógł on być skon- 
struowany i przez nasze społeczeństwo 

poznany. St. Czaplicki. 

— pośrodku również okolonym chrodni 
ciem. 

Drugi trawnik na prawo, przy'ega bez- 
pośrednio do murów klasztornych. 

Istnieje projekt połączenia zaułku Fran- 
ciszkańskiego z ulicą Trocką. Pomysł ten 
jest celowy, łatwy do wykonania, to też za- 
sługuje na najszybszą realizację. 

— Budżet gminy żydowskiej. Władze za- 
twierdziły budżet gnuny żydowskiej na r. 30, 
© со przedstawiciele żydów czynili duże sta- 
rania. 

Z preliminarza skreślono jednak cały sze- 
reg pozycyj, jako zbyt wygórowanych. 

Stan zdrowotny. W ubiegłym tygodniu 
zanotowano na terenie woj. wileńskiego na- 
stępujące wypadki zasłabnięć na choroby za- 
każne: tyfus brzuszry 13, płonica 20, jaglica 
85, odra 7. 

WOJSKOWA 

— Uwadze Peowiaków. Podaje się do 
wiadomości Peowiaków, że wszelkich infor- 
macyj co do Krzyża Niepodległości udzielą 
sekretarjat Koła w środy, czwartki i piątki, 
w godz. od 18 do 20 w lokalu Federacji — 
Żeligowskiego 4. Jednocześnie powiadamia 
się, że podania o Krzyż przyjmowane będą 
tylko do dnia 29-X 31 r. 

UNIWERSYTECKA 
— й ń W sobotę dnia 24 b. 

m. o godzinie 13 w Auli Kolumnowej Uniwer 
sytetu odbędą się promocje na doktora 
wszechnauk lekarskich następujących osób: 

Sumoroka Marjana Grzegorza, _Mikinki 
Franciszka i Naumowa Józefa. Wstęp wolny. 

AKADEMICKA 
— Legjon Młodych zawiadamia, że dnia 

24 października roku bieżąc., wi sali Śnia- 
deckich, o godzinie 19-ej odbędzie się ze- 
branie inauguracyjne Legjonu. Na porządku 

dzierinym: 1) zagajenie, 2) referaty kol. Ję- 
drzykowskiego Stefana p. t. „Trzecia strdna 
barykady" j kol, Bujnickiego Teodora p. t. 
Polktyka akademicka". 

Dyskusja po referatach nie jest przewi- 
dziana. 

— Zebranie akademickiego koła żydow- 
skiego klubu myśli państwowej. W sobotę, 

ónia 24 b. m. odbędzie się w lokalu przy 
uł Zawalnej 28/30 o godz. 20 zebranie Ko 
ła Akademickiego żydowskiego klubu myśli 
państwowej z referatem Mr. Sz. Leiwina na 
temat: „Udział żydów w powstaniu listopa- 
dowem na Litwie”. 

Wstęp wolny dla sympatyków i 

_ ZEBRANIA I ODCZYTY 
—. Jubileusz ]. E. ks. biskupa dr. 

WŁ Bandurskiego. Wszyscy zgłoszeni 
do Komitetu na zebraniu organizacyj- 
nem, p.p. delegaci Stowarzyszeń, oraz 
osoby pragnące wziąć udział w pracach 
Komitetu, proszone są o przybycie na 
posiedzenie Komitetu Wykonawczego, 
które odbędzie sie w dniu 26 paździer- 
nika godz. 18.00 w sali Urzędu Woje- 
wódzkiego. 

LXII Zebranie Klubu Włóczęgów Senjo- 
rów. Wyjątkowo w sobotę dnia 24 b.m. o 

godz, 19 odbędzie się w lokalu przy ul. Prze 
jazd 12 (Antokol) kolejne LXII zebranie Klu 
bu. Na porządku dziennym referat p. t. 

gości. 

„Róża” Żeromskiego 
na Pohulance 

Dziś, w sobotę dnia 24-X w tea- 
trze na Pohulance wielka premjera ar- 
cydzieła Żeromskiego „Róża”. Potężny 
ten dramat, pisany krwią i sercem wiel- 
kiego człowieka zamyka w sobie nietyl- 
ko dzieje walk o niepodległość Polski, 
lecz z nieustraszeną prawdą prowadzi 
naród ku ideałom przyszłości do Potęgi 
Duchowej, tej jedynej ostoi każdej Pań 

stwowości. Jak każdy Duch wielki 

wznosił się Żeromski ponad to wszyst- 

ko, co dzieli i jątrzy naród, budząc go 

wiecznie z uśpienia, z niewoli ducho- 

wej, z przesądu, z obłudy, z upadku i 

spiżową dłonią wiodąc ku jaśniejszemu 

Jutru. To też dzieła Jego, szczególniej 

sceniczne, są tak zrośnięte z zagadnie- 

niami dnia dzisiejszego, tak aktualne, a 

w „Róży wyjątkowo tak  proroczo 

przeczute, jakby dziś były  skreślone. 

|Premjera dzisiejsza, to jedno z waż- 

nych wydarzeń kulturalnych naszego 

miasta, na które niewątpliwie zareagu- 

je żywo całe społeczeństwo. 
Róża jest dziełen: nie dla specjal- 

nych warstw — słuchać i ujrzeć ją wi- 

nien na scenie każdy, kto po polsku 

czuje i myśli — na przedstawieniach 

„Róży* muszą być i przedstawiciele 

najwyższej elity umysłowej i kultural- 

nej i młodzież i kupiec i rzeźnik i ro- 

botnik i wytworne damy i szwaczki i 

ci wszyscy, którzy są obywatelami pol- 

skimi — wszystkich ich bowiem objął 

skrzydłami wielkiego talentu mocarz 

Ducha polskiego. 
Teatr ze swej strony uczynił wszyst 

ka nie szczędząc pracy i wielkich ko- 

sztów, by wizję poetycką wyczarować 

przed oczyma widzów, Cały zespół ar- 

tystyczny wsparty o tłumy statystów, 

chóry, ilustracja muzyczna, potężne 

efekty, wszystko to w zgodnym harmo- 

nijnym ruchu stworzy tło dla mocarne- 

go słowa. — Żeromskiego. 

0 - francuskiego D polsk 

0 kompietu 
przyjmę dzieci od lat 6do 8 
Pierwszy rok nauczania. 

Ciasna 22 m. 1, (obok Mickiewicza) 

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

do ogółu inteligencji katolickiej 

jako święta Akcji Katolickiej 
25 października r. b. (niedziela), 

pochodzie, który winien stać się 
brzymią manifestacją uczuć 
kich. Udział inteligencji 

Rok rocznie w ostatnią niedzielę paź- 
dziernika, tj. dnia 25.10, obchodzi cały świat 
katolicki w myśl życzeń Ojca Šw., wyražo- 
nych w encyklice „(Ques Primas" liturgiczne 
święto Chrystusa-Króla. 

O ceiu ustanowienia osobnego święta 
ku czci Chrystusa - Króla mówi nam ency- 
klika w tych słowach: 

„Uroczystość ta przypomni narodom, że 
do oddawania publicznej czci Chrystusowi : 
do słuchania Go są obowiązani zarówno lu- 
dzie prywatni, jak ci, którzy stoją u sterów 
rządu". 

Uroczyste manifestacje ku czci Chrystu- 
sa-Króla obudzą i pogtębią we wszystkich 
państwach i narodach zasady chrześcijań- 
skie. Obudzenie to i pogłębienie staje się 
niezbędnem wobec przesilenia, jakie prze- 
chodzi cały świat we wszystkich  dziedzi- 
nach, a predewszystkiem w dziedzinie du- 
chowej. żeby je przetnwać, trzeba nam spe- 
cjalnego zasobu sił duchowych, które czer- 
pać będziemy ze święta Chrystusa-Króla. 

My, Polacy, tej siły duchowej potrzebuje- 
my stokroć więcej, niż inne narody. Mamy 
tu bowiem, jak ongiś, szczytną misję przed- 
murza chrześcijaństwa do spełnienia przed 
największą herezją współczesną — bolsze- 
wizmem. 

Całemu światu katolickiemu pokazać mu 
simy, jak walczyć z wrogami Boga, jak 
zwyciężać tą straszną herezję i dzisiejsze 
wielkie przesilenie. 

Encyklika „Ques Primas* głosi całemu 
światu dowody królewskości Chrystusa Pa- 
na, błogie chwile uznania tego panowania, 
korzyści i potrzebe ustanowienia osobnego 
święta ku czci Chrystusa-Króla jako !ekar- 
stwo przeciw szerzącemu się laicyzmowi, 

Laicyzm jest to cecha współczesnej cywi 
sizacji i kultury, Tu i ówdzie dąży się do 
zniesienia rządów Boga, do zastąpienia nie- 
zachwianej etyki chrześcijańskiej zmienną i 
chwiejną etyką świecką rwe wszystkich dzie- 
dzinach życia. Zwolennicy Iaicyzmu zapomi- 
nają, że kujtura i cywilizacja dzisiejsza na 
zasadach chrześcijańskich wyrosła, a więc 
znieść te zasady, to odebrać fundementy cy- 
wilizacji i kulturze naszej. 

Stolica Piotrowa wzywa w encyklice 
swojej całe społeczenstwo katolickie do pod- 
jęcia walki z laicyzmem. Środkiem w tej 
wialce jest ustanowienie święta  Chrystusa- 
Króla, o czem Ojciec św. Pius XI mówi w 
ten sposób: „Dzis, gdy rozkazujemy, by о- 
gół katolików czci Chrystusa pod imieniem 
Króła, tem samem uważamy, że podajemy 

       

  

„Obecna sytuacja Litwinów na Wileńszczyź 
nie". Stawiiennictwo członków Klubu obo- 
wiązkiem. Wprowadzenie goście miłe wi- 
dziani. 

— Z Wyższej Szkoły Instytutu Naukowo- 
Badawczego Europy Wschodniej: Dziś, w 

sobotę dnia 24 b. m. w lokalu Wyższej Szko 

ły, Zygmuntowska 22, odbędzie się o godz. 

5 po poł. dwugodzinny wykład p, dr. S. Wy- 
stoucha ,„Wspėtczesny kryzys ideologiczny 

ww społeczeństwie białoruskiem w Polsce". 

Dla gości z miasta wstęp wolny. 

   

  

    
   

— Stowarzyszenie lekarzy Polakó Ww. я soażócii Н 
мее > LĄ "a: ;, jedno z najskuteczniejszych lekarstw na na- 

Wow. nieza got EO A sze czasy i na zarazę, która ludzkie społe- 

w, Sobotę upa 27 b. m. o_godz. 20 w lo czeństwa nawiedziła. Zarazę naszych cza- 
Izby Lekarskiej (ul. Mostowa 8 m. 21). odbę 
dzie się ogólne zebranie Stowarzyszenia z 
następującym porządkiem dziennym: 

1. prof. dr. A. Safarewicz „Znaczenie 

przyrostu ludności w Polsce", 2. sekcją Czer 

sów nazywainy tak zwany laicyzm z jego 
błędami i niegodziwemi dąženiami“. 

Dążenia laicyzmu nałeży zwalczać. 

Laicyzm sięga we wszystkie dziedziny 
życia, wie wszystkich więc dziedzinach trze 

  

katolic- 
w pochodzie 

5 

DO OGÓŁU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 
miasta Wilna 

Archidiecezjalna Rada Akcji Kato- ma szczególnie doniosłe znaczenie wy- - 
lickiej zwraca się z gorącym apelem chowawcze. 

m. 

Wilna o jaknajliczniejsze uczestnictwo go o godzinie 12 m. 30. 
w obchodzie Święta  Chrystusa-Króla 

w dniu 

Pochód wyrusza z placu Łukiskie- 

(— ) Stanisław Białas, prezes Archidiece- 
zjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. (— 
Dr. Stanisław Cywiński, Docent USB. (— 

> т 2 Nie я W Dr. Stefan G'aser, profesor USB, (—) Ks. 
szczególności zaś o wzięcie udziału W Franciszek Kafarski, dyrektor Archidiecezjał- | 

ol- nego Instytutu Akcji Katolickiej. (—) Gu- 
staw Malawko. (—) Dr. Kazimierz Niżyńskć, 
dyrektor Banku Zw. Spółek Zarobk. (—) 
Wacław Olszewski, (—) Władysław Piase- 
cki, puikownik. A 
  

ckich jest tem, co Ojciec św. Pius XI na- 
zywa Akcją Katolicką, м 

Posłuchajmy co o istocie i działalności 
Akcji Katolickiej mówi Papież. 

„Akcja Katolicka jest to udział  šwie- 
ckich w aposto!stwie hierarchialnem kościoła 
katolickiego, dla obrony zasad religj: i moral 
ności oraz dla rozwoju zdrowej i pożytecz- 
nej akcji społecznej, pod przewodnictwem 
hierarchji kościelne; cełem odnowienia ż 
cia katolickiego w rodzinie i spoieczeństwie" | 
(słowa wyrzeczone do przewodniczącej Mię 
dzynar, Unji Związków Kobiecych, p. Steen- 
berg-Eugehring, w roku 1928). 

Widzimy więc, że bez Chrystusa-Króła, 
bez Akcji Katolickiej nowoczesnego laicyznu 
zwyciężyć niepodobna. Dlatego też Ojciec 
święty wzywa katolików całego Świata, a 
przedewszystkiem świeckich pod sztandar 
Akcji Katolickiej. Przynałeżność swą orga- - 
nizacyjną najlepiej udowodnimy czynnym 
wzięciem udziału w szeregach organizacji 
Akcji Katolickiej. A 

Szerokie i przestronne jest pole dziaial- 
ności Akcji Katolickiej. Działalność ta jed 
nak zawsze zaczynać się winna od rodziny, 
zwłaszcza u nas, gdy coraz głośniej odzy- 

   

    

Przed świętem Chrystusa-Króla 

Г 

е 

wają się wezwania: „Rodzina мл niebezpie | 
czeństwie! Moralne i prawne podstawy jej 
zagrożone!” i 

Prawne podstawy rodziny naszej zdają | 
się być zagrożone również jak i moralne. 
Coraz częściej dochodzą nas głosy, iakoby 
riie została zachowana w projektach ustawo 
dastwa małżeńskiego katolicka zasada: „„ka- 
tolickie małżeństwo dla katolików”. 

Dla nas, katolików w Polsce, jak dla ka | ` 
tolików całego świata drogowskazem norm 
moralnych i prawnych w dziedzinie małżeń- * - 
stwa jest encyklika Ojca św. Piusa XI „Ca- 
sti connubi“ — o małżeństwie chrześcijań- 
skiem. jest to program pracy Alkcji Kato- 
lickiej na najbliższy okres D!a tego pierw- 
sze tegoroczne Święto Akcji Katolickiej wi 
dniu Chrystusa - Króla obchodzimy pod 
znakiem rodziny chrześcijańskiej. 4 

Akcja katolicka proponując Święcenie dnia 
Chrystusa-Króla pud wezwaniem rodziny 
chce, by przez rodziny nasze Chrystus zapa- 
nował w całej Polsce, w całem  społeczeń- 
stwie ludzkiem. 

W czasach dzisiejszych trzeba wiele wx= | 
siłku, wiele energji, wiele rozumu i serca, 
by zasady te w życiu utrzymać, rozszerzyć - 
i pogłębic. Do tego służą najrozmaitsze 
środki. Między innemi koniecznem jest оби- - 
dzenie : poglębienie świadomości katolickiej, 
brzeba zbiorowej, silnej opinji społecznej ka- 
tolickiej, nawet zewnętrznych wyrazów tej 
epin';, jak zewnętrzne manifestacje. 

Dziś, gdy za bliskim kordonem, na każ- 
dym kroxzu grupy bezbożników manifestują 
swą walkę z Bogiem — dziś nam, w pań-. 
stwie wolności religijnej i wiary w Boga — 
trzeba nasze katolickie uczucia nazewnątrz | 
także. okazać. $ 
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Niech w dniu święta Chrystusa-Króla — * wonego Krzyża, 3, dr. W. Mórawski „Sekcja 
    

     

      

eugeniki“, 4. sprawa Biura Pracy, 5. wolne >a, by zapanowały zasady chrz eścijańskie. 25-90 paździ rnika — nie zabraknie nikogo 
wnioski. Aby tak się stać mogło, trzeba ludzi świec- Па JA de w EEE R naby- || 

kich, by oni sami ksztaltująć i' przetwarza- Want naEDEK it0, fiecu mie zastanie naa 
RÓŻNE zc cywilizację i kulturę, na zasadach chrze- KO70, W A tli Si s a ia as LZ 

Žž a i i - ścijańskich tego dokonywał. Taka działal. Wiary w buga w rystusa,  Krolą 1е- 
Nalepki w Swieto:' Chrystusa- šcijanskieti (6 ków, Króla Krótów. Z. Breza. ność ludzi świeckich, tikie apostołstwo świe 

RADZA 7^ 

Nowi zbiegowie z Bolszewi! 
WILNO. — Daje się zauważyć dal- só 

sze silne wzmożenie się ucieczek z Ro 
sji Sowieckiej na wschodaiem pogra- 
niczu. W okresie ostatnich kilkunastu 

Króla. Wydane przez Archidiecezjalny 
Instytut Akcji Katolickiej artyscyczne 

nalepki są jeszcze do nabycia w Arch. 

Instytucie A. K. (Metropolitalna 1), we 

wszystkich księgarniach m. Wilna, o- 

raz przy wszystkich paratjach. Cena 

1 egz. nalepki — 10 gr. Czysty do- 

chód ze sprzedaży jest pizeznaczony 
na cele walki z bezrobociem. 

— Zarząd Katolickiego Związku Polek 
uprasza wszystkich członków - do wzięcia 

udziału w pochodzie w czasie uroczystości 
święta Chrystusa Króla w niedzielę 25 b.m. 
i zebranie Się ze znaczkami Związku o godz. 

9 rano na ut, Miskiewicza 19, m. 2, skąd 
wyruszą do kościoła św. Jakóba pl. Łukiski. 

—U cykliści. — Zarząd Wi . T-wa 

Cyklistów zawiadamia swych - członków 0 

konieczności stawienia się w dniu 25 bm. 

(niedziela), o godz. 9 m. 30, w lokalu T-wa 
dła wzięcia udziału w nabożeństwie. ” 

WA KOLEjO 
— Zjednoczenie Kolejowców Polskich 

zaleca swym członkom wolnym od pracy 
wzięcia jaknajliczniejszego udziału w obcho- 
dzie Święta Chrystusa Króla. 
W szczególności wzywamy o liczny udział 

w pochodzie, który wyruszy o godz. 12 m. 
30 z plącu Łukiskiego. : 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Dziš, w 

sobotę, dnia 24 bież. m. Teatr w Lutni gra 

  

  

Jak oświadczają sami  zbiegowie, 
zwiększenie się łiczby ucieczek z Ro- - 
sji Sowieckiej spowodowane zostało 

dni na odcinkach granicznych trzech wzmożeniem akcji kolektywizacyjnej. 
powiatów: nieświeskiego, stołpeckiego Rzecz charakterystyczna, że tempo 
i wołożyńskiego woj. nowogródzkiego kolektywizacji wzmacnia się we wczes 
przekroczyło granicę 
Rosji Sowieckiej do Polski 56 osób, stwa indywidualne, przeznaczone do 
podczas gdy w takim samym poprzed- zlikwidowania, rozporządzają uietknię- 
nim okresie zanotowano zaledwie 8 o- temi zbiorami. ы 

nów. Juan Manen, uczeń Sarassatego zgotu- 
artysty, 

Andrzeja. 

ale i 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś w je dziś melomanom prawdziwie 

sobotę dnia 24 b.m. o godz. 20 wiecz, pre- biesiadę nie tyłko jako wykonawca, 

mjera arcydzieła Żeromskiego „Róża”, któ- kompozytor. 

ra została wyposażona przez Dyrekcję w _ Bilety jeszcze są 

nowe reflektory dla niezbędnych efektów Orbis, Mickiewicza 11, poczem 

świetłnych, oraz we wspaniałe dekoracje po 18-ej w kasie Konserwatorjum. CY 

mysłu W. Makojrika. Dziesiątki statystów „Polonja* Mickiewicza Nr. 11 codzien- 

  

w ręku dyr. M. Szpakiewicza. W niedzielę wu i humoru. „Dancing”. 

dnia 25 b.m. o godz. 4'po poł. po cenach 

arcywesołą komedję w 3 aktach „Aurelciu zniżonych sensacyjna sztuka _„Matrykuła CO GRAJĄ W KINACH? 
nie rób tego T. Łopalewskiego w re- 33" z p. M. Wyrzykowskim i p. Ir. Brenoczy — Helios: Postrach salonów. ‚ 

Zelwerowiczów- na czele. Wieczorem o godzinie 20 „Rėža“ 
sobie na Żeromskiego. 

Dyrekcja przypomina, iż w sobotę dnia 
24 b.m. popołudniówki zarówno w Lutni, jak 

Hollywood: 1.000.000 (miljon). 
Casino: Na zachodzie bez zmian, 
Stylowy — Hrabina Parvża 2 

Kino Miejskie — Droga olbrzymėw. | 

WYPADKI I KRADZIEZE | 
— Usiłował ukrašė motocykL 

Stanistaw (Witokiowa 11) doniósł 

žyserji i dekoracjach . H. 
ny. Wesoła ta komedja zdobyła I 
premjerze wstępnym bojem publicznošė kil- 

kakrotnie wywołując autora, oraz nie szczę- % 
dząca oklasków wszystkim wykonawcom z i na Pohulance odwołane, 
p. Ir. Ładosiówną, Dunin-Rychiowską, Det- / — Antonia Brico. Fenomen artystyczny— 

kowską į E. Glinskim na czele za ich świet- kobieta dyrygent wszeświatowej sławy. We 
ną grę W niedzielę dnia 25 b.m. o godz. 20 czwartek dnia 29 b.m. Wilno ujrzy na Pohu- 
„Aurelciu nie rób tego". К laqce Antonię Brico, niezrównanego dyrygen 

We wtorek dnia 27 bm. odbędzie się kon ta wszechśwatowej sławy, która po całym 
cert skrzypaczki wszechświatowej sławy Ce- szeregu miast odniosła sukces niebywały 
cylji Hansen, Es A Aue AS przed tygodniem w Filharmonji Warszaw- 
chodzie po całym świecie zdobywa sobie suk skiej. х 2 В 
cesy niebywałe za swoją niezrównaną grę. — IUtwór Syrokomli na scenie „Ogniska aa zł. ów miej ukraść. Spłoszeni przez 

ая B a EZ: E a k I „Ogni : SWIECIANY 
OSŁONA ŚĆ ы a“ (Kolejowa 19) wystawia jutro, tj. 2 = Tai ^ я . 

„Ladna historja“ z p. Dunin-Rychłowską W bm, o EG nie 19-ej 28 nai doki jne gorzelnie, Ostatnio na terenie 

a nych gorzelni. ną Władysława Syrokomli „Wyrok Jana Ka 

P z Zimierza”, Akcja tego utworu toczy się ko- 

- WIELKI RECITAL D ® 1ето: w obozie polskim, w obozie Czarnie- 

TIS sKRZYPCOJWY ckiego, w gospodzie na pograniczu śląskim 
i w Gdańsku u Króla. 

król skrzypków, najwybitniejszy 

Sztuka ukaże się w nadzwyczaj staran- 
nem opracowaniu scenicznem. W. wykona- 

uczeń Sarassatego spadkobierca 
jego Stradivariusa. 

niu bierze udział cały zespół sekcji drama- 

Szczegóły patrz w kronice teatralnej. 

Ak 

sprawcy, wyrwawszy skobel, dostali się do | 

Zagadkowe postrzeleni e. 
W obrębie zabudowań zaśc. Mcnowszczyz- . 
na gm. Mickuńskiej, do idącego A: ; 
Żarnowskiego oddano z ukrycia strzał, 
zraniła go poważnie w rękę, 

tycznej pod reżyserją Zbigniewa  Śmiałow- 
skiego. Słowo wstępne wygłosi prof. J. Wie- 
rzyński, 

— Wileńskie Towarzystwo  Filharmoni- 
czne. — Dziś, o godzinie 20-ej, w sali Kon- 
serwatorjum Muzycznego (ul. Wielka 47, 
wejście z ul. Końskiej) będziemy mieli spo- 
sobność usłyszeć najsławniejszego  skrzyp- 
ka Juana Manena, który będąc rodowitym 
Hiszpanem posiada ten swoisty czar wydo- 

skim, który drogą okrężną miał wrócić | 
do kraju. ) ‹ 

— Koto Moraukańców zniszczono na 
nieznacznej przestrzeni komunikację  tele- 
foniczną. Winni są temu chłopi, którzy krad — 
ną drut dla własnych potrzeb. 

  

państwową Zz nym Okresie jesiennym, gdy gospodar- 

120 M 
roli kochanej babci i J. Wasilewskim w roli bywania ze skrzypiec najwspanialszych to- || 

do nabycia w biurze ы 
godziny | 

B 

Zejnis : 
policji, że w nocy z 22 na 23 b. m. nieznani | 

składzika, w którym stał motocyki wartości | 

Święciańskiego ujawniono 5 1а | 

WILNO-TROKI ||| 

Z POGRANICZA || 
— Przemyt. Koto Dukszt zatrzyma- || 

no dwóch przemytników z cukrem pol- | 
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biorą udział w „Róży”. Reżyseria spoczywa nie od 10 wiecz, do 4 rano rewja tańca, śpie «p 

 



uchwały Zw. lzb Przemysłowo-Handlowych 
W dniach 19 ; 20 b. m. obradował Zwią- 

zek Izb Przemysłowo-Handłowych w War- 
szawie nad projektami podwyższenia podat- 
ku od nieruchomości i lokali, wprowadzenia 
podatku od energji elektrycznej, oraz nad 
nowelą do ustawy o państwowym podatku 
przemysłowym. 

W dziedzinie podatku od nieruchomości 
i od lokali wypowiedział się związek ze 
względu na dotychczasowe nadmierne obcią 
żenie opłatami publicznemi szczególnie prze- 
mysłu i handłu, za zwolneniem od propono- 
wanej podwyżki lokali handlowych i prze- 
'mystowych. 

W dziedzinie podatku od energji elektrycz 
nej, Związek wypowiedział się za niewpro- 

LIST DO REDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W. pismie codziennem „Dziennik Wilen- 
ski“ Nr. 242 z dnia 21 października 1931 r. 
umieszczone zostało sprawozdanie ze Zjazdu 
Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej Woje- 
wództwa Wileńskiego. Ponieważ wspomnia- 
me sprawozdanie zawiera szereg nieścisłości 

‚ % dużo niesłusznej tendencji w stosunku do 
"osoby p. Łazarewicza, prezesa Centralnego 
Zarządu Zrzeszenia — Centralny Zarząd Zrze 

szenia na podstawie uchwały z dnia 23 paž- 

„dziernika r. b. zmuszony jest wyjaśnić, że: 

| * 1. p. Łazarewicz, jest jednym z czynniej- 
czych członków: Zrzeszenia, jednym z jego 
twórców, oraz prezesem powołanym jedno- 

"głośnie po raż trzeci na to stanowisko. 
2. Zjazd nie został zwołany przez p. Ła- 

zarewicza z tytułu obowiązków pełnionych 
przez niego w Izbie Rzemieślniczej, lecz 
przez Centralny Zarząd Zrzeszenia w myśl 
$ 34 statutu Zrzeszenia. 

3. Niesłusznem jest posądzanie pana Ła- 
zarewicza o tendencję polityczne w pracy na 
terenie Zrzeszenia — gdyż nigdy w pracy 
Zrzeszenia nie miało miejsca jakiekolwiek 
usitowanie czy to ze strony p. Łazarewicza, 
czy też innych członków Zarządu ujmowa- 
inia zagadnień interesujących Zrzeszenie w 
płaszczyźnie politycznej. 

4. Nieprawdą jest, że jakoby p. Łazare- 
wicz miał nawoływać młodzież do pracy, nie 
oglądając się na starsze społeczeństwo, Za- 
rząd jaknajkategoryczniej stwierdza, iż p. 
Łazarewicz ogrom wysiłku w okresie półto- 
rarocznej pracy poświęcił na nawiązanie kon 
taktu t bliższej wispółpracy z Cechami i star 
szem spoieczeństwem rzemieślniczem — cze 

0 dowodem może być fakt, że większość 
Cechów było reprezentowanych na zjeździe 
przez swoich dełegatów, niektóre Cechy wy- 
słały delegację ze sztandarami, a pozatem 
przedstawiciele 5 Cechów wchodzą do Ko- 

misji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Zrze- 

"szenia. To chyba jest wystarczającym dowo- 
dem dalekoidącej współpracy. Jeżeli chodzi o 
stosunek p. Łazarewicza do Cechów, to jest 

on dobrze znany rzemieślnikom wileńskim i 

w sferach starszego społeczeństwa rzemie- 
ślniczego cieszy się wielkin szacunkiem i 
uznaniem, Na zjeżdzie w żadnym wypadku 
p. Łazarewicz nie wypowiadał się tak, by to 
mogło posłużyć sprawozdawcy do interpre- 

_ towania jego nieprzychylnego stosunku do 
Cechów. 

5. Sprawozdawca wspomina, że p. Łaza- 
rewicz wygłosił nowe dogmaty wychowaw- 
cze, twierdząc, iż stare nie są dobre. l w 
tym wypadku Zarząd stwierdza, iż p. Łaza- 
rewicz, «nówiąc o nowych metodach wycho- 
wawczych młodzieży rzemieśśniczej w war- 
sztatach miał zupełną słuszność, bo gdyby 
sprawozdawca na chwilę zastanowił się nad 
tem, jak dużo zmieniło się w samej organi- 
zacji warsztatów rzemieślniczych ze względu 
chociażby na zupełnie nowe zagadnienie so- 
cjalne, klasowe i ekonomiczne — to napew- 
no zrozumiałby przemówienie p. Łazare- 
wicza. 

6. Sprawozdawca porusza kwestję ks. 
Markowskiego, jako kapelana. Istotnie ks. 
Markowski był zaproszony na kapelana, ale 
przez kilku członków Zrzeszenia, natomiast 
Inigdy nie było żadnych w tym kierunku 
uchwał. Nie zważając na brak formalnych 

podstaw ks. Markowski obowiązki swoje peł 
ił aż do czasu swego wyjazdu. Ponieważ 
wyjechał i nie był obecny w Wilnie przez 
dłuższy okres czasu — Prezydjum Zrzesze- 
nia było zmuszone potroszczyć się o innego 
kapelana. Jeżeli zaś chodzi o księdza Mar- 
kowskiego, jako członka Centralnego Zarzą 
du — iak to zostało wyjaśnione na zebraniu 
Centralnego Zarządu i na II Zjeździe, był on 
zaproszony jedynie do współpracy z Zarzą- 
dem; uzupełniającym jednak członkiem Za- 
rządu jednak nie mógł być, gdyż statut nie 
przewiduje prawa kooptacji nowych człon- 
ków Zarządu, 

7. Sprawa gier zręcznościowych porusza- 
na przez sprawozdawcę, była szczegółowo 
wyjaśniona na II części obrad zjazdu. 

Antoni Sokołowski, 
Wiceprezes Centr, Zarządu 

Sekretarz Centraln. Zarządu. 
Antoni Anforowicz 

wadzaniem tego podatku ze wzgłędu na ma- 
łe rozmiary elektryfikacji naszego Państwa, 
a w każdym razie za poborem tego podatku 
w jednolitej wysokości 5-procentowej z wy- 
łączeniem prądu zużytego na cele ošwietle- 
jniowe zakładów handlowych i przemysło- 
wych, 

W dziedzinie podatku przemysłowego, 
Związek Izb przyjmując z uznaniem projekt 
nowelizacji podatku przemysłowego, powziął 
następujące uchwały: 

W dziedzinie stawek podatkowych wypo 
wiedział się Związek za przyznaniem stawek 
ulgowych, przewidzianych dla handlu hurto- 
wego, prowadzącego księgi handlowe row- 
nież skupowi zawodowemu, nieprowadzące- 
mu ksiąg handlowych, za zniżeniem stawki 
tego podatku dla komisantówi i pośredników 
do 2 proc., za przyznaniem 1 procentowej 
stawki tak dla drobnego handlu przy sprze- 
daży towarów spożywczych  perwszej po- 
trzeby, jako też hurtowego handlu temi to- 
warami nieprowadzącego ksiąg hand'owych, 
za zniżeniem stawki do 1 proc. dla handlu 
drobnego, prowadzącego ksiągi handlowe. 
W dziedzinie zniżek stawek podatkowych 
dla przemysłu uznano, aby stawki te weszły 
w życie już od 1 stycznia 1933 r. 

Odnośnie do zaliczek kwartalnych wypo- 
wiedziano się na wniosek Izby Przemysłowo- 
Handlowej w Wilnie za tem, by zaliczki kwar 
talne wynosiły 15 proc. kwoty podatku, wy- 
mierzonego za ubiegły rok kalendarzowy. 

W: dziedzinie świadectw przemysłowych, 
wypowiedziano. się za wprowadzeniem 7 ka- 
tegoryj świadectw przemysłowych dła han- 
dlu, a to nowej kategorji między II a III i 
Ii a IV dla handlu towarowego, zaś nowej 
kategorji między II a III dla przedsiębiorstw 
gospodnio-restauracyjnych. 

Na wniosek Izby P. H, w Wilnie podnie- 
siono potrzebę wprowadzenia nowej katego- 
rji świadectw dla przedsiębiorstw przemysło- 
wych między IV a V kategorją, półrocznych 
świadectw przemysłowych, nabywanych na- 
wet przed 1 lipca, dla przedsiębiorstw eksplo 
atacyj leśnych, tudzież podwojenia ilości ro- 
botriików, których przedsiębiorstwa eksploa- 
tacyj leśnych mogą zatrudnać przy poszcze- 
gólnych kategorjach śwadectw  przemysło- 
wych. 

W sprawach proceduralnych uważa Zwią 
zek za nieodzowne bezzwłoczne przeprowa- 
dzenie następujących zmian: 

1) wprowadzenia, jak w podatku docho- 
dowym, obowiązku władzy 'wymiarowej do 
przedstawenia podatnikowi wątpliwości w 
prawdziwośći złożonego zeznania, 

2) upoważnienia podatników do przeglą- 
dania aktów wymiarowych przed 'wniesie- 
niem odwołania, lub skargi do N. T. A., 

3) by przed odrzuceniem dowodów z 
ksiąg handlowych podatnik miał prawo u- 
dzielenia ustnych wyjaśnień przed Komisją 
Szacunkową, 

4) wreszcie na wniosek Izby Przemysło- 
wo-Handlowej w Wilnie wypowiedziano się 
za tem, by Ministerstwo Skarbu równocześ- 
nie z ogłoszeniem noweli do tej ustawy 
ogłosiło rozporządzenie wykonawcze o upro- 
szczonej księgowości d!ta mniejszych przed- 
siębiorstw, któraby miała 'moc dowodową 
narówni z prawidłowią ' księgowością, oraz 
szczegółowe przepisy w przedmiocie badania 
i oceny ksiąg handlowych. 

  

RADJO WILEŃSKIE 

SOBOTA, DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 

11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteorołogiczny 
12.15: Muzyka popularna (płyty) 
15.25: „Z Agricoli na stadjony szerokie- 

go świata" — odczyt z Warszawy. 
15.50: „Mała skrzyneczka" — listy dzieci 

omówi Ciocia Hala. 
16.10: Koncert dla młodzieży (płyty). 
16.20: „Radjokronika” z Warszawy. 
16.40: Muzyka z płyt  gramofonowych. 
17.05: Komunikaty z Warszawy, 
17.10: „O Wicie Stwoszu* — odczyt z 

Krakowa, 
17.35: Koncert z Warszawy. 
18.05: Słuchowisko dla młodzieży: „P'o- 

selstwo Wicusia" — fragmenty z powieści 
W. Przyborowskiego p. t. „Reduta Woli — 
zradjof. przez Hatine Hohendlingerównę. Tr. 
na całą Polskę. 

18.30: Koncert z Warszawy. 
19.00: Komun. Wil. Tow. Org i Kół Roln. 
19.20: „Bohater Święciański" — nowela 

Žemajtisa i „Pan Tadeusz“ A. Mickiewiccza 
po litewsku, 

19.20: Kwadrans akademicki. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy z War 

szawy 
20.00: Muzyka lekka z Warszawy. 
20.45: „Wywiadowczynie“ — feljetor 
21.00: Transm, koncertu pieśni słowiań- 

skich z Pragi. 
Koncert chopinowski (Bolesław  Kohn). 
22.40: Komunikaty z Warszawy. 
23.00: „Król Baratarji" — opera komicz- 

па м 2 aktach A. S.eSullivana (płyty) 

S 

SPORT 
NAJBLIZSZE CIEKAWE IMPREZY SPOR- 

TOWE у 

Jutro odbędzie się trzecie decydujące spot 
kanie o wejście do Ligi pomiędzy ŁTSG a 
śląskim Naprzodem. Mecz rozegrany zosta- 
nie na neutralnym gruncie, Jako teren spot- 
kania zarząd Polskiego Związku Piłki Noż- 
nej wyzłnaczył Częstechowę. 

W myśl przepisów, o ile w przeciągu 90 
'minut gry, zawody nie dadzą rezultatu, mecz 
zostanie przedłużony dwukrotnie, a w razie 
dalszego braku wyniku, trwać będzie aż do 
chwili zdobycia przez jedną ze stron bramki. 
Mecz ten zadecyduje o wejścia do Ligi, gdyż 
zwycięzca tego spotkania wygra niewątpliwie 
ze zwycięzcą. spotkania 22 p.p. — 82 p.p. 

W międzymiastowem spotkaniu piłkar 
skiem Łódź — Górny Śląsk, barw Łodzi bro- 
nić będzie drużyna ŁKS-u. Pozatem odbę- 
dzie się spotkanie Warszawa — Kraków, nie 
licząc spotkań ligowych 

Kusociński wystąpi jutro na bieżni w Pa- 
ryżu, a 'w dniu 1 listopada weźmie udział w 
międzynarodowym biegu w Sztokholmie (10 
ktm.). 

W Wiłnie nic nas nie czeka specjalnie 
ciekawego. (t). 
  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„POSTRACH SALONÓW" 
„Heljos*. 

Trzeba dobrze uważać, aby pochwycić 
zagmatwaną nić intrygi tego filmu! Kto lu- 
bi zagadki, ma wdzięczne połe do popisu ż 
ręczę, że nie odgadnie, kim jest ów tajemni- 
czy, „nieuchwytny Jack*, — „postrach salo- 
now“?! — Z pośród filmów sensacyjno-kry 
minalnych „Postrach sałonów* jest jednym 
z łepszych, przynajmniej ma umiejętną bu- 
dowę, która intryguje widza, podsyca cieka 
włość. 

Scottland Yard, — angielska centrala wy 
wiadowcza, wielekroć była tematem filmów, 
lecz jedynie „Postrach sa'onów" spełnia wa 
runki i wymagania stawiane filmom krymi- 
nalnym, a mianowicie pochłania uwagę wi- 
dza i pobudza do wszelkiego rodzaju przy- 
puszczeń, domysłów, które później okazują 
sie mniej lub więcej nietrafne! 

Na amatora zresztą musi trafić taki film! 
Jeżeli kto ogładał „Szpiegów* i entuzjazmo- 
wał się zagadkowością akcji, .to i tutaj, choć 
w mniejszym znacznie stopniu znajdzie coś 
podobnego, 

Jako intermezzo przed zapowiedzianym 
„Hadżi Muratem* i „10-cioma z Pawiaka" 
wcale nie szkodzi zobaczyć coś  kryminal- 
nego, 

Jedynie denerwujące są niesa.nowite ry- 
ki dobywające się z głośnika, Widać, że „re 
żyser dźwiękowy” wytwórni „International 
Pictures" jest zwolennikiem silnych wrażeń! 

Tad. C. 

Jeżeli to jest prawdą... 
-— Powiadają, że stynna Marlena Dietrich 

(widzieliśmy ją niedawno w X—27) została 
podana do sądu w Nowym-Yorku przez 
ex-żonę reżysera filmów Marleny Józefa 
Sternberga. Czy o prawo do władzy nad 
mężem? 

— Tymczasem Mar'ena i Sternberg pra- 
cują nad nowym filmem „Paramountu* p. t. 
„Shanghai Express“. Wystąpi w tym filmie 
także egzotyczna May Wong, a w roli mę- 
skiej Clive Brook. Ciekawe! 

— „Metro Goldwyn Mayer" nie daje się 
zdystansować i zapowiada również sensa- 
cję (co do wyczynia konkurencja!?) 

Greta Garbo ma grać z Ramonem No- 
varro w wielkim filmie pt. „„Mata-Hari“, 0- 
snutym na tle prawdziwych dziejów  feno- 
menalnej kobiety-szpiega, z czasów  wiel- 
kiej wojny. Szykujmy się na niezwykłe te 

sensacje! Tad. C. 

Waierjan Charkiewicz 
Zmierzch Urji Kościelnej na Litwie 
i Blatorus!—szkice historyczne zł. 6,— 
Płacyd Jankowski (John oł Dycaip)— 

życie i twórczość ‚ zł 10— 

Bez steru i busol! (Sylwetka 

           
      
        
    
    
        
    
      

   

x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa. 
pieskiego w Wilnie . „ 066 

„Żyrewice—łask krynica 0.50 
Pierwsze trudy | walki wi- 

leńskich kolejarzy . ‚ 0.80 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

FKSTWEECS TTC 

ŁO w oO 

Sklep futer 
i pracownia 
kuśnierska 

ZOSTAŁY PRZENIESIONE 
do nowego lokalu przy 

Porudomińskich 
ul. Niemieckiej 2 

I piętro m. 6 (róg Wielkiej) 

Telefon ten sam Nr. 13-72 
  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5 

Od dnia 22 peźŹdziernika b. r. gudz. 4, 6,8 i 10 wiecz. 

„DROGAGLBRZYĄKOW 
Szlakiem pionierów, walcząc z krwiożerczymi Indjanami i żywiołdm kroczą w olbrzymiej karawnnie 
Goston Głass | Jeanne Helbiung. Koncertowa orkiestra pod batutą p. M Sałnickiego. 

Ceny Miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czynna od 330 do 10 w. 

2 

  

  

  

3 Sensacja Potążny Przeb: Dźwiękowe Kino otążny: Przebój žagre k | | maki POZTRACH SALONÓW "Vu: 
„ у Reżys. 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 kołosalnem napięciu sensacyjnem. Nad progr. Dodatki 

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

Dziś! Rekordowy sukces = Rež. Rene Claire twórcy filmu „Pod 

HOLLYWOOD Światowego repertuaru 1.0060.0066 (miljon) dachami Paryża”. 
A W rol. gł. Anabella, Rene Lefebure, Louis Alibert. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny 
EC 22 zniżone; balkon 60 gr. Początek o godz. 4, 6, 8i 10.30 w dnie Świąt. o g, 2ej. Dla młodzieży dozwolone.   Następny progrom; „Hadži Murat“ z Iwanem Mozżuchinem. wkrótce „10-ciu z Pawiaka" 
  

  

GŹWIĄKOWE MIRKO 

CGIINE 
WIELKA ši. ta. 15-41 

Tryumialny przebój 
dźwiękowy 

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

NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN 
Podług głośnej powieści Erika M. 

Nad program: Dodatek dźwiękowy „FOXA*. 

Remarque'a. 

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

  

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

Kino-Teati R A e Ž Sensacyjny romans tragedja w 14 akt 
STYLOWY” BM a A E k A P 7 A (Jako niepodzielna całość). Szczyt 

= doskonałości tematu i obsady. EMit. JANNINGS, MIA MAY, WŁODZIMIERZ GAJDAROW ! ERIKA GLEZYER 
Wielka 36 w rolach głównych.     

racyjne obydwóch stron, oraz podaje charak 
7 terystykę wodzów. 

2 м Ha Ši Wśród tych szczególną uwagę zwraca 

ONEKSPĄŻZK    
  

     

I. 1174: ' 
Wydaje się 

dwa pokoje 
bez mebli z balkonem 
i wszelkiemi wygodami. 
Zgłaszać się cały dzień. 
Ul. Bankowa (z Mako- 

DOKTÓR MED. 

  

na postać Lubomirskiego, jako głównego or 

Janusz Makarczyk — Przez morza i dżun 

| ganizatora, istotnego wodza i zwycięzcę w 
tej wyprawie, podnosząc jego wielkie talen 

gle Biblį. Iskier T. XXXIX. Ksiąžnica — 

Atlas 1931 r. 

ty wojenne i dyplematyczne. 
Jako wniosek z tych roztrząsań z punk- 

Janusz Makarczyk jest jednym z nielicz- 

nych utalentowanych podróżników polskich, 

którzy podróżują z „otwartem okiem i czuj- 

nym słuchem”, umieją dostrzegać i swe spo 

strzeżenia wnet kojarzyć w pewien synte- 

tyczny obraz. Feljetony, bądź powieści po- 

dróżnicze Makarczyka czyta się z łatwością, 

a nie mniej czytając je zdobywa się wiedzę 

o kraju, po którym autor wraz z czytelnika 

kiem podróżuje. 

Niniejsza najnowsza powieść poczytnego 

autora „Przez morza i dżungle" jest napisa- 

na pod kątem widzenia zainteresowań pol- 

skiej młodzieży, Autor porusza ważną z pań- 

stwowego punktu widzenia — kwestję kolo-' 

nizacji polskiej w Ameryce Południowej. — 

Kwestję gospodarczego współdziałania na- 

szej emigracji na obczyźnie z krajem macie- 

rzystym. 
Dwaj młodzi przyjaciele, ubodzy — pie- 

niędzmi, lecz bogaci zdrowiem, siłą ducha i 

zapałem udają się za morza — wi poszuki- 

waniu przygód, pracy i chleba, a zarazem w 
celu nawiązania trwałych stosunków handlo 
wych i gospodarczych pomiędzy emigracją 
poiską a krajem ojczystym. 

Bogaci doświadczeniem, zahartowani w 
ogniu licznych przygód i niebezpieczeństw 
powracają do kraju z tem radosnem — ргге- 
świadczeniem, że ich trudy nietylko przynio- 
sły im plony osobiste, lecz także zawiązki 
przyszłych wartości  społeczno-gospodar- 
czych dla Państwa. 

Nintoni Hnilko, „Wyprawa cudnowska“ 
Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 
Warszawa, 1931, str, 190, Cena 4 zł. 

Wojenne plany cara Aleksieja dotarcia ze 
swemi wojskami hen aż do Krakowa i o- 
panowania Polski, znalazły swój epilog w 
wojnie ukraińskiej, zwanej przez naszych hi 
storyków także wyprawą  cudnowską od 
miejsca rozprawy orężnej w 1660 roku. Mo- 
skwa mimo ogromnej przewagi liczebnej zo 
stała całkowicie upokorzona i 'musiała swo- 
je zamierzenia zaborcze przesunąć o sto lat 
później. 

To ważne wydarzenie dziejowe w sto- 
sunkach polsko-moskiewskich znalazło wielu 
dziejopisów, którzy jednakże nie wyjaśnili 
dostatecznie istoty powodzenia wojska po!- 
skiego i nie uwzględnili w należytym stop- 
niu najważniejszego pierwiastka, jaki ode- 

at tu rolę —a mianowicie wojskowego. zpieczona złotem, sre- Zwierzyniec, Jasna nej gotówce duonos UBS a : iskowego. Sztuczne opalanie cery. ME d drosiemii Kotie- ZOE 38. DOMYdochodowe 
Tego zadania podjął się skrzętny badacz Wypadanie włosów i iami.Wil. Tow. Handl. . osobniaczki z og- 

tego okresu dziejów A. Hnilko w książce p. łupież. Najnowsze zdo- zasiawowe (LOM- Miesz ka nie rodami od 6000 
t. „Wyprawa cudnowska”, dając nam pracę bycze kosmetyki racjo- BAR) Plac Katedralny 5-pckojowe Zz kuchnią, | złotych. MŁYNY, 
o charakterze historyczno-wojskowym. Au- nalnej Biskupia 12 Wydaje łazienką i wszelkiemi| dzierżawy poleca 
tor przy pomocy analitycznej metody nau- AE 10—8 pożyczki pod zastaw: wygodami. Zakretowa| Dom H K „Za- 
kowej baća skrupulatnie stan liczebny, mo- + Z. P. 43.złota, srebra, brylan- 17, dow. się u dozorcy. | thęta** Mickiewi» 
ralny, zaopatrzenie, plany strategiczno-ope- tów, fnter, i t. p. —8 @га 1, tel. 9-05. 

HAURYŁKIEWICZOWA tu widzenia wojskowego, autor przypisuje 
zwycięstwo wyższości sztuki wojennej pol- 3 EE, 
skiej u dowódców z Lubomirskim na czele pooioniccc 1е 
oraz wielkiej sile moralnej naszego żołnie- Choroby skórne, lecze- 

rza. # ‚ ‚ nie wlosėw, kosmetyka 
„Wyprawa cudnowska““ rzucająca wiele Iekarska i opera je ko- 

nowego światła na cały przebieg tej wojny,  smetyczne. Wilno, 
zwróci niewątpliwie na siebie uwagę nie- Wileńska 33, m.1. 
tylko świata 'wojskowego i naukowego, lecz 

wej) d. 2, m 5 (2gi 
piętro). 

DO WYNAJĘCIA 
mieszkania 
5 pokoj we, 4 pokojc- 
we i jednopokojowe z 
wygodami i elektrycz - 

  

również i interesującego się naszą histori ' : noś.ią odremontowau - 
odłamu oo. zpolecześsaiij e Em, Cholem POWER, a: SE: 

2 dzieć się u dozorcy lub GIEŁDA WARSZAWSKA саг „est że 
— cherza i dróg moczo- aż 

  

z dnia 23 października 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,86 i pół — 8,88 i pół — 8,84 i 

Belgja 125,40 — 125,71 — 125,09. 
Holandja 361,50 — 362,40 — 360,60. 
Londyn 35,15 — 35,24 — 35,06. 
Nowy York 8,915 — 8,935 — 8,895. 

wych przyjm. 12 — 2 
i5—7. Jagiellońska 8 
tel. 10-63. 

Dr 6insberg 
Choroby tkórne, we- 
meryczne i moczopłcio- 

POSZUKUJE si 

mieszkania 
4—5 pokoi z nowo- 
czesnemi wygodami w 
okolicy Zielonego Mo- 
siu, Zygmuntowskiej, 
św. Jakóba—szczegóło- 

  

  

Nowy York kabel 8,92 — 8,94 — 8,90. we. Wilańska 8 odu oferty do admini- 
Paryż 35,11 — 35,20 — 35,02. 2 114 — 8. Tel, stracji sdlawać pod — 
Szwajcarja 175,10 — 175,53 — 174,67. х „Mieszkanie*. 

PEBAPIERY PROCENTOWE: > JAkuszerkij 
4 proc. pożyczka inwest, 77,50—77; Ta A uszerkiį R 0 N E 

sama seryjna 82—81,50; 5 proc. konwers. wAKEKEKANNNNHH 
41,25; 6 proc. dolarowa 62; 7 proc. stabi- 
Lizacyjna 57,50 — 58,50 — 58; 8 proc. L. Z. AKUSZERKA Baczność 
BGK i BR, obl. BGK 94; Te same 7 proc.— 
83,25; 8 proc obl. bud. BOK 93; 4 i pėt ŚMIAŁOWSKA: a jeża dych 
roc. L. Z. ziemskie 44,50 — 45 — 44,75; przeprowadziła się u 

5 proc. ais 50,50 — 51,50; 8 di Zamkowa 3 m. 3. Ga: pienie, a Z 
warsz. 65,50 — 68,50 — 66,50. 5 proc. tąą Pinet kosmetyczny, u- merdyner*. 

suwa zmarszczki, piegi, 

wągry, łupież, brodaw- 

najsarćztej ki, kurzajki, wypadanie 
$ : Cerę zaniedbaną włosów 

POZA f.4 poprawia, pielęgnuje ię 

da Be di [LOKALE 

    

Mamka 
poszukuje miejsca. Ul. 
Ponarska Nr. 38 m. 1. 
  

  

      

  

Lė Karai ; FOIWGTECZEK opie s tyki kupię 
GABINET (niw Ćedió 28-40 ha, like mi 

0 - sta о 1 ko- 

Racjonalnej —* Bważe come ó niecznie woda, a 1—2 
kosmetyki: WIELKA 8 m. POK J ba. Wilno, tel'Nr 9-85. 

lecznicze! Przyj.w g. 10-1i 4-) słoneczny, wszelkie wy Pośrednictwo  wyklu- 
WILNO, w Z. P. Aż M gody, wodociąg, wanna. czone. 

Mickiewicza 31—4 Ul. a (Anto- 601 GWKĘ 

Urodesits Oszczędności R lokujr my bezpaknie 
swoje złote i dola i zabezpieczenie zu- 

je, dosko- „ioknj na elle Mieszkania pełne. MAJĄTKI, 
nali, odświeża usuwa 
jej skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie). 

folwa ki, działki i oprocentowanie, Go: 4—3 pokoje do wyna 
place przy minimal- tówka twoja jest zabe- jęcia. Oglądać 12—4. 

  

    

  

  

SYUNEY REILLY, 

„W kraju tajemnic 
, — Czyż można wątpić? — odpo- 
wiedziała smutnie. — Sądząc z. tego, 
co wiemy, był on ranny i umarł w 
drodze. Pani nie wierzy? Dlaczego my 
Śli pani, że on jeszcze żyje? 

— Gdyby Sydney trafił do ich rąk 
i umarł, obejrzeliby napewno jego u- 

_ branie, a inicjały na zegarku i moja 

A 

fatografja wyjaśniłyby, kim był ów 
„Szteinberg*. Pani wie, że bolszewicy pisać osobiście. 
mają sporo fotografij mego rięża. Po- 
zatem wielu z nich zna go osobiście. 
Czyżby oni go nie poznali? Przecież 
nie omieszkaliby wtedy  roztrąbić na 
cały świat, że Sydney Reilly wpadł 
do pułapki! Rozstrzelać go mogli jaw- 
nie i otwarcie, bo wiadomem było ,że 
Sydney był już dwukrotnie skazany 
przez nich zaocznie na Śniierć. Dlacze 
go więc mieliby trzymać w tajemnicy 
fakt złapania go i zabicia? Może ra- 
nili go i teraz czekają, by wyzdrowiał? 
Mimo wszystko, pewna jestem, że gdy 
by był ranny, albo zabity, bolszewicy 
nie tailiby tego! Więc Sydney żyje ie 
szcze! : 

Marja Szultz przyznała mi rację, 
mówiąc, że i ieį przycHodzity te my- 
šli do głowy. Postanowiłyśmy dzia- 

 łać wspólnie, aby jak najprędzej uo- 
ciec prawdy. Ale od czego zacząć? Co 
przedsięwziąć? 

Wyczerpana bezsennością i cało- 
_ dzienńemi rozmyślaniami, nie mogłam 

>, Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

i zbrodni 
uporządkować myśli. Nagle przypom- 

niałam sobie Orłowa, berlińskiego zna 

jomego Sydneya. Sydney nie ufał mu 
i uważano go za człowieka, pracują- 
cego na dwa fronty. Ale może uda mi 
się uzyskać od niego jakieś dane, nie 

zdradzając pobytu Sydneya w Rosji. 
Napisałam do Orłowa w imieniu 

męża, jakby chorego i nie mogącego 
W liście donosiłam, 

że przyjaciel męża, niejaki Sztejnberg 
znalazł się w kłopotliwej sytuacji w 
Rosji i że byłabym niezmiernie wdzię- 
czna, gdyby Orłow zasięgnął wiadomo 
ści o jego losie. 

Orłow odpowiedział tełegraficznie: 
miałam stawić się pod wymienionym 
adresem, gdzie czekać miał na mnie 
przyjaciel jego, któremu Orłow tele- 
graficznie prośbę moją przedstawił. 
Przyjaciel jego mieszkał przy głuchej 
uliczce na pierwszem piętrze, nazywał 
się Mikołaj Karłowicz. 

Udałam się tam w towarzystwie 
Szultzów. Umówiliśmy się, że jeśli nie 
wrócę za pół godziny, Szultzowie przyj 
dą po mnie. Serce biła mi gwałtownie, 
kiedy dzwoniłam do drzwi. 

Drzwi otworzył mały, gruby jego- 
mość. Zapytałam o Mikołaja Karłowi- 
cza. Grubas uśmiechnął się i wpuścił 
mnie do przedpokoju, nie odpowiada- 
jąc. Wyjaśniłam mu sprawę, w której 
przychodzę. Wysłuchał mnie uważnie, 

poprosił, abym usiadła i zaczekała i 
zateletonował do kogoś. Nie mogłam 
zrozumieć, o czem mówił, bo roz:rio- 
wa toczyła się po fińsku. Po chwili po 
dał mi słuchawkę, mówiąc, że Miko- 
łaj Karłowicz chce rozmawiać ze mną 
osobiście. 

— Ależ ja myślałam, że to Pan 
jest Mikołajem Karłowiczem! —oburzy 
łam się. 

Grubas uśmiechnął się i wzruszył 
ramionami. 
+ Po drucie doleciał da mego ucha 
słodkawy głos. Zapewniał mnie, że 
jest zachwycony moją wizytą, pytał, 
czy może odwiedzić mnie w pensjona 
cie tego wieczoru. Dałam mu adres, 
odpowiadając, że miło mi będzie wi- 
dzieć go. 

— Adres jest zbyteczny, — roze- 
śmiał się słodziutko, — wiem dosko- 
nale, gdzie pani mieszka. Wiem, na 
jakiem pietrze, w jakim pokoju, a na- 
wet wiem, co pani jadła dziś na šnia 
danie! Będę u pani o ósmej. 

Wyszłam z tego tajemniczego mie- 
szkania z mimowolnem uczuciem stra- 
chu. Adresu swego nie mówiłam niko- 
mu i całą korespondencję odbierałam 
na „poste - restante“. Skądže ów ta- 
jemniczy Mikołaj Karłowicz mógł wie- 
dzieć, gdzie ja mieszkam? 

Szułtzom nie podobało się to rów- 
nież Dowiedziawszy się ode mnie 
szczegółów mojej rozmowy telefonicz 
nej, zdecydowali odrazu, że Mikołaj 
Karłowicz jest agentem bolszewickim, 
zaproponowali-więc, że śledzić go bę- 

Drukarnia Wydawnicza. S 

dą podczas bytności jego u mnie, aby 
stwierdzić, czy nie utrzymuje stosun- 
ków z miejscowymi bolszewikami. 

Minęła ósma, a zapowiedziany 
nie ukazał się. O wpół do dziewiątej 
zawiadomił telefonicznie, że nie może 
przybyć wcześniej, jak o dziewiątej. 
Wiedziałam, że moi przyjaciele ocze- 
kują go na silnym mrozie, ale bałam 
się uprzedzić ich o zmianie planów, 
sądząc, że jestem również śledzona. 
Zresztą było już zapóźno. Szult:owie 
oczekiwali na gościa, który  n.iał 
przyjść o ósmej i mogli śledzić, obec- 
nie jakiegoś przygodnego jegomościa, 
biorąc go za Mikołaja Karłowicza. 

O dziewiątej zapukano do drzwi. 

Ukazał mi się na progu wysoki męż- 
czyzna o wojskowej postawie i niemie 
ckim typie. Ze sprężystym ukłonem 
przedstawił mi się, jako Mikołaj Kar- 
łowicz. Nie czekając na zaproszenie, 
usiadł i zaczął mówiś, że dostał list 
od Orłowa, ale nie mógł nic zrozumieč 
i chciałby usłyszeć wszystko z moich 
ust. 

Powtórzyłam źwięźle to, co napisa- 
łam do Orłowa, dodając, że mąż mój 
leży chory w Paryżu i przysłał mnie 
tu po wiadomości o przyjacielu swym 
Szteinbergu. 

Mikołaj Karłowicz wysłuchał mnie, 
nie patrząc w moją stronę i nie przery 
wając. Ale kiedy skończyłam, wstał 
nagle i wpił się we mnie hypnotycz- 
nym wzrokiem. Oczy jego zdawały się 
czytać najgłębsze tajemnice duszy. Ser 
ce zamarło mi w piersi, kolana zadrża 

ły, zbladłam i oparłam się o ścianę, 
aby nie upaść. Było to prawdziwe 
spojrzenie „czekisty*'! 

— Czy pani zna generała Kutiepo 
wa? — zapytał ostro,. 

Pytania tego obawiałam się naj- 

więcej. Z trudnością upanowałam się i 

odpowiedziałam obojętnie: 
— Nie, nie znam. Ale, zdaje mi 

się, że słyszałam to nazwisko. Czy, to 
Rosjanin?- Nazwisko jest rosyjskie. 

— Czy pani jest zupełnie pewna, 
że go nie zna? — wypytywał gość, 
nie spuszczając ze mnie przeszywają- 
cego spojrzenia. 

— Pan sądzi, że on mógłby nam 
dopomóc? — zapytałam, udając na- 
iwną. — Czy on jest w Finlandji? 

Przez długą chwilę Mikołaj Karło- 
wicz šwidrowat mnie czarnemi oczy- 
ma i powtórzył: 

— Pani jest pewna, 
zna? 

Głos mi się _ załamał. Język przy- 
Ignąt do podniebienia. Skinęłam gło- 
wą przecząco. Gość mój spuścił głowę 
i rzekł: 

— Sądzę, że uda się zdobyć wia- 

domości o pani przyjacielu Szteinber- 

gu, ale ta będzie kosztowało... : 

— Gotowa jestem zapłacić za wia 
domości. 

— Doskonale, — ożywił się Miko 
łaj Karłowicz. — miałem przyjaciela, 
w „Czeka*, mogę przez niego zasi?g- 
niąć informacji. Jeśli ten Szteinberg ży 
jie, znajdziemy go. Jeśli nie żyje, do- 
starczymy pani fotografję jego ciała. 

że go nie 

  

   

Jutra o tej porze będę u pani i po- 
wiem, ile to będzie kosztowało. 

Zaraz, po jego wyjściu, ubrałam 
się i poszłam do Szultzów. Na scho- 
dach spotkałam się z jednym tajemni- 
czym jegomościem, dalej z drugim. 
Na przeciwległym chodniku stała Ma- 

rja Szultz, ale nie zwróciłam się do 
niej, rozumiejąc, że jestem  śledzona. 
Na rogu wzięłam taksówkę. Człowiek, 
idący za mną, uczynił to samo. 

Kazałam jechać na dworzec. W du 
żej sali poczekalni ukryłam się za kio- 
skiem z gazetami. W tejże chwili pod- 
jechał szpieg, wpadł do sali i nie zau- 
ważywszy mnie, pobiegł na peron. 

Widząc odpowiednią chwilę, wsko 
czyłam da ' auta i pojechałam na uli- 
cę, sąsiednią do ulicy, na której niesz 
kali Szultzowie. Ulice były puste i ci- 
che. Przekonałam się, że nikt mnie nie 
śledzi, zapłaciłam szoferowi i we- 
szłam do domu Szultzów. 

Marja czekała już na mnie i nie 
tracąc czasu na zbytnie słowa, powtó- 
rzyła wszystko, czego się dowiedzia- 
ła: od ósmej godziny przed bramą 
pensjonatu dyżurowało dwóch ludzi. 
Po pewnym czasie. zjawił się trzeci, 
szepnął coś tamtym i odszedł. Tamci 
zniknęli również i wrócili dopiero za 
kwadrans dziewiąta. O dziewiątej przy 
szedł Mikołaj Karłowicz i zamieniwszy 
umówione znaki ze szpiclami, wszedł 
do domu. Grzegorz Szultz z przyjacie- 
lem czekali jego wyjścia i poszli za 
nim, ale dotąd nie wrócili, 

(D. C. N.) 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 

    
 


