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PROCES O FAŁSZYWYM REZONANSIE HYNIKY WIA 
W streszczeniu aktu oskarżenia, 

które robiłem onegdaj co się najwię- 

cej rzucało w oczy? Oto ta olbrzymia 

dysproporcja, która zachodziła pomię- 

dzy frazesami, jakie więźniowie brze- 

scy rzucali na wiecach, zebraniach, zja- 

zdach, kongresach, a skromniutką, ba- 

rankową, płaczliwą, przepraszającą for 

mułą, podyktowaną podczas zeznawa- 

mia u sędziego śledczego. W tej dys- 

proporcji mieści się, mojem zdaniem, 

cały sens sprawy brzeskiej, więzienia 

brzeskiego; jej wykładnią, jej ilumina- 

torem powinien byłby sie stać proces 

brzeski. Wtedy byłby pod względem 

politycznym i społeczno-wychowaw- 

czym czynnikiem pożytecznym. 

Raz jeszcze powtórzę, co mam na 

mtyśń. Oto widzieliśmy w streszczeniu 

akt oskarżenia, że ci, którzy na wie- 

cach, zebraniach, zjazdach, kongresach 

używali wyrazów takich, jak „na stry- 

czek”, „na latarnię", „rozpłatać mu 

brzuch*, „kulą w łeb*, „pod ściankę” 

— u sędziego śledczego przybierałi ton 

zupełnie inny. Najbardziej krwawy, w 

krwawych swoich przemówieniach, mo 

gących z krostawym Maratem rewolu- 

aji francuskiej iść w paragon, poseł 

Barlicki, oświadcza sędziemu śledczemu 

że jeżeli kiedykolwiek 'nówił o przej- 

ścu sprawy na ulicę, to tylko w tym 

rozumieniu, że polityka zaczyna się in- 

teresować szersza publiczność. Trudno 

coprawda zełgać bezczelniej, lecz też 

trudno bardziej przekręcić wszystko, 

co się mówiło o gotowości własnego 

poświęcenia dla ludu. 

Więzienie brzeskie było zdemasko- 

waniem tych ludzi. Trudno, lud zoba- 
czył jakich ma obrońców. Podobno, 

warunki były ciężkie, Ale historja zna 

niejedno więzienie i może najgorliwsi 

organizatorowie aktu z hańbą brzeską 

nie zaprzeczą, że były gorsze więzie- 

nia, a jednak nie złamały więźniów tak 

doszczętnie. W więzieniach takich sie- 

dzieli ludzie, dla których mamy sym- 

patję, siedzieli tacy, których ubóstwia- 

my, siedzieli tacy, których nienawidzi- 

my. Czy to będzie jakiś chrześcijanin, 
prześladowany za wiarę, ksiądz katoli- 

cki w więzieniu bolszewickiem, czy to 

będzie ktoś o typie Włodzimierza Ulja- 
nowa, to jednak więzienie jego nie 

kończyło się taką rezygnacją z siebie 

samego, jak owe tłomaczenie, że jak 

mówił o ulicy to tylko dlatego, że in- 

teresuje się szersza publiczność. 

Ludzie, którzy od poniedziałku ze- 

znają w pałacu Paca w Warszawie, 

twierdzą, że nie chcieli akcji rewolu- 

cyjnej, że te wszystkie „na stryczek“, 

„pod ściankę”, „na latarnie", których 

sie przecież nie wyprą, bo je każdy z 

nas słyszał, kto choć raz był na wiecu 

organizowanym przez stronnictwa ra- 

dykalne — były tylko „sposobem wyra 

ania sie“, pod którym kryły się inten- 

cje zdrowe, spokojne, pacyfistyczne, 

parlamentarne. Sąd to rozsądzi. Ale 

„omal, że gotów jestem: krzyknąć: „tem 

gorzej dla was kłamcy i komedjanci, 
tem gorzej dla was, nieodpowiedzialni 
frazesowicze, zające w Iwich skėrach“. 

Czyż to nie jest obrzydliwe z rewolu- 

cyjnego krwią oblepionego frazesu ro- 

bić sobie rekwizyt wiecowy, z którym 
idzie się wychowywać nasz tłum, nasz 

lud. Chwała Bogu, że znalazł się wresz 
cie rząd, który was trzasnął, który r0- 
zumie, że gdy się ma obok granicę 
bolszewicką, to nie można pozwalać 
na nieodpowiedzialne frazesy na wie- 
cach. Ci, którzy do rewolucji czy do 

latarni lud wzywają, biorą na siebie 

odpowiedzialność za lud, za naród, za 

Państwo. Ci, którzy w tych krwawych 

frazesach widzą tylko instrument dla 
zdobycia w swe ręce steru nawy pań- 
stwa, także biorą na siebie te odpowie- 
dzialność — a więc muszą to być lu- 

POLEGA re 

(Telefonem z Warszawy) 

z charakterem może naród przyszłość 

swą powierzyć. 

Krwawi krasomówcy z fortecy brze 

skiej w zeznaniach u sędziów śledczych 

pokazali, że charakter ich bynajmniej 

nie jest tak demoniczny, aby z czerwo- 

ną łuną wielkich przewrotów dobrze 

się harmonizował. Przeciwnie. Czarne 

brzydkie słóweczka wykrętów, prze- 

praszań, zarzekań i płaczliwości zapi- 

sane w zeznaniach, coś o tem mówią. 

Powyższe nie stosuje się da Bagiń- 

skiego, da Witosa, być może nawet nie 

do Libermana, ale wyraźnie do Barli- 

ckiego i do większości oskarżonych. 

O tem więc myślałem, gdy pisałem 

na początku, że sąd powinien był prze- 

świetlić moralną osobistą wartość о- 

skarżonych. Byłaby to próba iudzi, lecz 

i próba stronnictw — próba polityczna. 

Niestety narazie i proces i wszystko, 

co się dookoła procesu dzieje w zupeł- 

nie innym rozwija się kierunku. Oto o 

typie, który powiedział, że jeśli mówi 

a ulicy, to tylko dlatego, aby powie- 

dzieć, że publiczność zaczyna się inte- 
resować polityką „Robotnik* w dniu 

procesu drukuje jego portret, dodaje 

od siebie wyjaśnienie, że jest to czło- 

wiek „o niebywałej odwadze cywilnej". 

Publiczność czytająca  „Robotnika“ 

przyjmuje tę „niebywałą odwagę“ 2 са 

łą dobrą wiarą, echa tego idą dalej. 

W Krakowie odbywa się akademja 

ku czci więźniów brzeskich, jakby w 

rodzaju Łukasińskich. Dwóch księży z 

tych, którzy wołali o straceniu, o latar- 

ni i nie rozstawali się z czerwonym 

sztandarem, posyła swe „szczęšč Bože“. 

To wszystko składa sie na to, co chcia 

łem powiedzieć w tytule tego artykułu: 

„Proces o fałszywym rezonansie". 

Wczoraj w procesie zeznawali Pra- 

gier, Ciołkosz i Witos. Wszyscy wystę- 

powali w charakterze prokuratorów za- 

miast oskarżonych. I jakże dalekie są 

te czasy, kiedy byli tacy powściągliwi 

w zeznaniach. Poza, gest, okrzyk, ton 

głosu — wszystko to było już wieco- 

we, parlamentarne. Sala wypełniona 

aplikantami i aplikantkami sądowemi 

narodowości polskiej i żydowskej, choć 

przeważnie żydowskiej,  zachwycała 

się efektami mowy Witosa, który na 

końcu powiedział, że to właśnie jego, 

prezesa prawowitego rządu, obalił za- 

mach stanu i że prokurator powinien w 

inną się stronę zwrócić. 

Wyrazy te były wypowiedziane e- 

fektownie, lecz iakiż to tani, jakiż fał- 

szywy efekt — właśnie taki, aby mo- 

gli go oklaskiwać aplikanci i aplikantki 

o mieszanem ' pochodzeniu. Przecież 

Wincenty Witos powinien wiedzieć, że 

udany zamach stanu jest czynnikiem 

prawotwórczym. We Francji w 19-ym 

wieku było siedam ustrojów, a wszyst- 

kie powstały przez zamach stanu, czy 
przez rewolucję, a żadnemu z nich po- 

ważnie nie zarzucano  nielegalności. 
Dzisiejsza republika francuska tak sa- 

mo powstała droga nielegalną. Polska 

przed zamachem majowym powstała 

przez szereg aktów nielegąlnych, sprze 

cznych z prawem, jak akt dwóch cesa- 

rzy z 5-go listopada, jak oderwanie się 

Galicji od Cesarstwa, jak wymuszona 

rezygnacja Rady Regencyjnej. Raz je- 

szcze stwierdzam —— udany zamach sta 

nu jest czynnikiem  prawotwórczym. 
To tak, jak order Marji Teresy: oficer 
nie posłuchał, lecz z tego właśnie po- 

wodu odniósł zwycięstwo, zasłużył się 
ojczyźnie dostawał order Marji Teresy, 

oficer, który nie usłuchał rozkazu i po- 

niósł klęskę szedł na rozstrzelanie. Za 

zamach stanu nieudany idzie się pod 

sąd, przez udany tworzy się prawo kon 

ctytucyjne. Nic bardziej zgodnego z hi- 

storją. ! 
Poza tą efektowną groźbą, którą do- 

prawdy gotowi jesteśmv osobistemu 

dzie z charakterem, bo tylko ludziom zirytowaniu raczej, niż polityce przypi- 
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sać, poseł Witos mówił długo, lecz 

jedno i to samo. Nie mogłem się do- 

szukać nici politycznej w tem przemó- 

wieniu, nie potrafiłbym też przemówie- 

nia politycznie określić. Jedynie, że się 

wyraźtnie odcinał od socjalistów. Nie 

czynił tego, co endecy, którzy już prze- 

mówienie Libermana drukują jak włas- 

nego człowieka, a w tych wypadkach, 

gdzie Liberman mówi: ja „socjalista“, 

wykreślają nawet wyraz  „socjalista”, 

aby go już ze sobą całkiem zasymilo- 

wać. Witos nietylko się odcinał od so- 

cialistów, lecz mimo bliskiego sąsiedz- 

twa na ławie oskarżonych wyraźnie z 

nich podrwiwai. Mimo iednak wszyst- 

kiego, słuchając go, miałem wrażenie, 

że ten człowiek skończony. Taki Veni- 

zelos wypłynie zawsze. Thiers wypły- 

wa i w królewstwie i w cesarstwie i za 

republiki, lecz krótka nasza historja 
stworzyła typ polityka chłopskiego. 

Ten załamany raz już nie powstaje. 

Tak było ze Stapińskim i wielu spryt- 

niejszymi od Witosa, tak było ze Sto- 

jałowskim, Thugutem, według  wszel- 

kiego prawdopodobieństwa tak będzie, 
a raczej już jest z Witosem. Jakaś dziw 

na cecha specjalna chłopskich polity- 

ków, I gdy słyszałem, jak Witos raz 

po raz powtarzał nam to, że był pre- 

mjerem, że ma order Białego Orła, to 
te frazesy raczej potęgowały je. Zwykle 

tak bywa, że ten, kto, chcąc autorytet 
swój uzasadnić. sięga do argumentów. 

z przeszłości, do przeszłości już sam 

należy. Cat. . 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
SIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
8RASLAW — Księgarnia T-wa „Lot*, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch'”, 
HORODZIEJ] — Dworzec Kolejowy — 
(WIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Skiep „Jedność. 
LIDA zł 
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Zwycięstwo Konse rwatystów — Klęska Labour Party 

REZULTATY WYBORÓW 
W 221 OKRĘGACH 

LONDYN. PAT. — Z przeprowa- 
dzonych wczoraj wyborów ogłoszono 
do tej pory 221 rezultatów. Konserwa- 
tyści zdobyli 174 mandaty, z których 
73 były dotąd w ich posiadaniu. 99 
zdobyli od socjalistów, a 2 od liberałów. 
Konserwatyści nie stracili ani jednego 
mandatu, wygrali więc na czysto 101 
mandatów, doliczając do tego jeszcze 
48 mandatów, uzyskanych bez głoso- 
wania; otrzymują zatem 222 manda- 

Do konserwatystów zaliczyć także 
można 2 niezależnych nacjonalistów, 
którzy zdobyli swe mandaty od socja- 
listów. Liberałowie wszystkich odcie- 
ni zdobyli dotąd 24 mandaty, wygry- 
wając 13 od socjalistów, a tracąc 2 na 
rzecz konserwatystów. Doliczając do 
tego 13 liberałów, wybranych bez gło- 
sowania, otrzymujemy ogółem 37 libe- 
rałów. 

Narodowi socjaliści Mac Donalda 
zdobyli do tej pory 4 mandaty, wygry- 
wając wszystkie 4 od socjalistów. 

Labour Party z 135 mandatów, któ 
re dotąd do niej należały, straciła 118, 
zachowując jedynie 17 mandatów. Do- 
licząc do tego 6 mandantów, uzyska- 
nych bez głosowania, stan posiadania 
socjalistów, a tem samem stan posia- 
dania opozycji stanowi 23 mzandaty. 
Rozmiar porażki Labour Party jest cał 
kowicie niespodziewany. Naogół liczo- 
no, że Labour Party utraci najwyżej 
100 mandatów, zachowując mniej 
więcej 180. Tymczasem Labour Par- 
ty otrzymała zaledwie 23 mandaty. Co- 
prawda pozostaje jeszcze 145 manda- 

Suwalska 13 — S. Mateski. 
Q — Ksiegarnia T.wa „Nuch'”. 
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tów, które dotąd były w posiadaniu La 
bour Party, lecz sądząc z dotychczaso- 
wego przebiegu wyborów, które wyda 
ją się być typowemi dla całego kraju, 
jest wątpliwe, ażeby Labour Party w 
najlepszym wypadku zachowała z tych 
145 jeszcze nieogłoszonych chociażby 
50 mandatów. Oznacza to, że w najko- 
rzystniejszych warunkach, jak na sytua 
cję Labour Party, będzie ona posiada- 
ła ostatecznie 70 do 75 posłów, a na- 
wet i mniej. 

W ten sposób Labour Party cofnę- 
ła się ze stanu posiadania w roku 1918, 
tracąc cały swój dorobek 13 lat powo- 
jennych. Sądząc z dotychczasowego 
przebiegu wyborów, konserwatyści zdo 
będą nie mniej 450 mandatów, uzysku- 
jąc tem samem olbrzymią bezwzględ- 
ną większość. 

Kięska Labur Party jest nietylko li- 
czbowa, ale również i personalna. La- 
bour Party nie przeprowadziła dotąd 
ani jednego z przywódców, natomiast 
utraciła do obecnej chwili mandaty na- 
stępujących wybitnych. działaczów: 
przedewszystkiem prawie wszystkich 
członków byłego rządu — przywódcę 
partji ministra spraw zagranicznych 
Hendersona, ministra spraw wewnętrz- 
nych Clynesa, ministra wojny Shawa, 
ininistra marynarki Alexandra, ministra 
zdrowia Greenwooda, ministra oświaty 
Lee Smitha, dawnego ministra oświa- 
ty, który ustąpił przed półrokiem, Tra- 
wellyana, ministra pracy miss Bond- 
field, ministra emerytur Robertsa, mini 
stra komunikacji Morrisona, ministra 
skarbu Lawrence. Nie także 

przewodniczącego frakcji parlamentar- 
nej Labour Party Hirsta, prezesa egze- 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
ŁAWA OSKARŻONYCH CZY TRYBUNA WIECOWA? — MOWY 

POLITYCZNE ZAMIAST ZEZNAŃ 
OSK. PRAGIER 

WARSZAWĄ, 28.10 (tel. własny). — W 
trzecim dniu procesu przywódców Centrole- 
wu przewodniczący udziela głosu pos. Pra- 
gierowi, Osk. Pragier mówi monotonnie Z 
kartek, Na początku swoich wyjaśnień oskar 
żony zajmuje się historją, mówi, że PPS dało 
Polsce niepodległość. Prostuje akt oskarżenia, 
mówi że nigdy nie wspominał, że min, Cze- 
chowicz ukradł 500 mil. zł. Pos. Pragier czy- 
ta następnie swe oświadczenie wygłoszone 
na posiedzeniu Sejmu, że stronnictwo jego 
bronić będzie konstytucji i nakazanego przez 
nią porządku prawnego. Akt oskarżenia za- 
rzuca mi — mówi dalej — że w deklaracji 
Centrolewu jest ustęp, iż przeciw terrorowi 
stosowany będzie opór, zaznaczam, że mia 
ło tylko charakter koniecznej obrony, że nie 
miało to żadnego znaczenia agresywnego, 
Tutaj Pragier przytacza przykład osobisty 
napadu na siebie, kiedy to 12 osobników na- 
padło go w Pruszkowie j gdyby miał rewol 
wer użyłby go w obronie własnej, a proku- 
rator przecież z tego tytułu nie pociągnąłby 
go do odpowiedzialności, 

Kiedy w Brześcia sędzia Demant pytał 
mnie czy stronnictwa Centrolewu wzywają 
do niepłacenia podatków, co miało być rze- 
komo zawarte w uchwale kongresu krakow 
skiego, powiedziałem, że takiej uchwały kon- 
gres nie powziął, aresztowany jednak byłem 
i osadzony w Brześciu. W chwilach wolnych 
mogłem oddać się rozmyślaniom, chodząc po 
celi. Zgadzam się z Marszałkiem Piłsudskim, 
który twierdzi, że myśli wychodzone są naj- 
lepsze. Miał rację. Myślałem więc chodząc 
dlaczego należę do aresztowanych? W orga 

nizacji kongresu przecież udziału nie brałem, 
nie zasiadałem w prezydjum, nawet w nim 
rie uczęstniczyłem jako delegat, byłem po- 
prostu jednym z tysięcy szarych uczęstników. 
Przygotowań do manifestacji nie robiłem, ba 
w tym czasie wyjechałem zagranicę. Otóż 
stwierdzam z tej wysokiej ławy oskarżonych 
nie tylko przed tym Wysokim Sądem, ale i 
przed całym narodem, że służbę maja w Sej 
mie pełniłem zgodnie z sumieniem i w myśl 
mego ślubowania, 

Po przemówieniu posła Pragiera z ławy 
obrońców podnosi się dziekan rady adwoka- 
ckiej Nowodworski, że wczoraj nastąpiły kon 
fiskaty kilku pism za umieszczenie wiernego 
i nieuchylonego przez Sąd sprawozdania 
wyjaśnień oskarżonych, może Wysoki Sąd 
zechce w tej sprawie wydać zarządzenie, u- 
możliwiające pracę panom sprawozdawcom, 
mówi adw. Nowodworski, W odpowiedzi na 
to przewodniczący stwierdza, że Sąd nie mo 
że mieć wpływu na te sprawy, gdyż to nie 
leży w granicach jego kompetencji. 

OSK. CIOŁKOSZ. 

Następnie zaczyna składać wyjaśnienia 
pos, Ciołkosz. Mówi donośnym głosem, zwra 
cając się w przeważnej części do ławy dzien 
nikarskiej i do publiczności. Przemówienie 
jego to zupełnie przemówienie wiecowe, co na 
wet podkreślił, w wwadze skierowanej do po 
sła Ciofkosza, przewodniczący sądu. Pos. 
Ciołkosz przypuszcza z miejsca gwałtowny 
atak na ustrój kapitalistyczny, rozwodząc się 

długo nad teorją walki socjałnej z kapitałem, 
Przewodniczący kilkakrotnie zmuszony jest 
mu przerwać i zwrócić uwagę, ażeby nie za- 
głębiał się w wywody teoretyczne, a mówił 
Ściśle o zarzutach zawartych w akcie oskar- 
żenia. JEŚi mowa o winie — mówi w pew 
nym momencie pos. Ciełkosz — to muszę 
się przyznać do jednej winy, że pomagałem 
spiskowi dążącemu do obalenia rządu w ma 
ju 1926 r. Ciołkosz mówił dalej wiecowym 
tonem i zapalił się tak dalece, że w pewnej 
chwili rzuca wykrzyknik: „Wysoki Sejmie", 
Na sali wesołość. Ciołkosz mówi dalej, przy- 
znaje się, że urządzi! 400 zebrań agitacyj- 
nych, następnie dowodzi, że w ośrnieszaniu 
rządu niema nic złego, dłaczego bowiem 0- 
bywatel woinego Państwa nie może, po- 
śmiać się ze swego premjera? 

OSK. WITOS 

Po pośle Ciotkoszu, któremu przewodni- 
czący odebrał głos w związku z poruszeniem 
sprawy brzeskiej, po kilkunasto minutowej 
przerwie, wygłosił swą obronę b. premjer 
Witos, Nie poczuwam się do winy, 'wiem, że 
to co robiłem, czyniłem zgodnie z duchem 
ustawy z obowiązkiem obywatelskim. Jestem 
zwolennikiem innej ideologji, anieżli koledzy, 
którzy przedemną mówili. Mój stosunek do 
przewrotu majowego jest inny, 

Po omówieniu wypadków od zarania nie 
podległości Państwa Polskiego do czasu woj 
iny polsko-bolszewickiej, w którym on pia 
stował godność prezesa rządu, czyta wyjąt 
ki z odręcznego pisma Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego do niego, z którego wy- 
nika, że Naczelnik Państwa serdecznie mu 
dziękuje nie tylko za to, że on jako premier 
i wszyscy członkowie jego rządu znakomicie 
wywiązali się ze swego zadania w okresie 
najcięższym dla państwa, ale wyraża  jesz- 
cze szczere uznanie i podziękowanie za u- 
mocnienie autorytetu władzy, 

Przychodzi przewrót majowy — mówi 
skarżony, — Stałem na innym bieguniem, a- 

niżeli ci co przedemną mówili, oni z tego 
czy innego powodu byli zwolennikami prze- 
wrotu. Mylili się, Mylić się jest rzeczą ludz- 
ką. Przyznaję, że nie byłem przeciwnikiem 
Piłsudskiego tylko jego metod i sposobu rzą 
dzenia, mimo to daliśmy rządowi czego żą- 
dał. Ostatecznie musiałem sobie zdać sprawę 
z tego, że zostałem zwyciężony i jako czło- 
wiek i jako polityk, Trzeba było ustąpić z 

pola zwycięscy i dać mu możność pracy i 
popisu. Nie chciałem przeszkadzać tym, któ- 
rzy władzę zagarnęli. W roku 1926 przed 
przewrotem majowym kilka razy przez pew- 
nego człowieka, kazałem powiedzieć, by Pił- 
sudski objął władzę, w odpowiedzi spotkałem 
się z obelgą, Przewrót majowy był pod ha- 
słem „za dużo nieprawości”. Nie usunięto 
jednak łajdactw, co garsza jest ich coraz wię 
cej, a co najkarygodniejsze wykopano nie- 
słychaną przepaść między własnem  społe- 
czeństwem. 
„Przychodzi kongres krakowski, byłem na 

nim. To nie jest wielkiem odkryciem policji, 
nie wiem kto doniósł o mojem przemówieniu 
i kto je słyszał, wyrwano poszczególne zda- 
nia i ukuto akt oskarżenia, 

Prawdą jest, przyznaję to, że mówiłem o 

niebezpieczeństwie dyktatury. Sądzę, że nie 
tylko wolno mi było, ale miałem obowiązek 
mówić o tem. Akt oskarżenia mówi o zebra 
niach nielegalnych, Nie odbywałem takich. 
Przedmówcy m9i przywódcy robotników za- 
przeczali zarzutowi, by mieli i chcieli wy 
woływać rewolucję. Nikt mi nie wskaże, że 
w czasach nowożytnych rewolucję robili chło 
pi. Byłem posłem do Sejmu i w zdecydowany 
sposób zabierałem głos, poddając silnej kry- 
tyce posunięcia rządu, to samo robiłem jako 
poseł do parlamentu austrjackiego w pań- 
stwie zaborczem, gdzie uchodziłem za zwo 
lennika Ententy. Jako wróg Austrji zostałem 
pociągnięty do odpowiedzialności za zbrodnię 
zdrady stanu i jeszcze 5 innych zbrodni. To- 
czyło się śledztwo przeciwko mnie, ale nie 
wtrącono „mnie do lochu, ani nie zdeptano 
ani godności, ani człowieczeństwa mego. 

Rząd mój w maju 1926 r, został obalony 
drogą zamachu. Rząd mój był konstytucyjny, 
kto robił ten zamach czy Pan Prokurator wie, 
czy zna tych ludzi, którzy robili zamach — 
tych nie oskarża, 

OSK, KIERNIK 
Dalej zeznaje Kiernik. W ścisłem tego sło 

wa znaczeniu Centrolew nie był żadną orga- 
nizacją, jedynie porozumieniem 6 stronnictw, 
które przyszły do przekonania, że w Pań- 
stwie Polskiem źle się dzieje i skutkiem tego 
należy połączyć wszystkie swe siły. Przed- 
miotem działania była współna obrona pra 
wa i konstytucji przed gwałtem zamachu sta 
nu przed terrorem j utworzenie jednolitego 
bloku wyborczego, Tu poseł Kiernik cytuje 
szereg faktów, dotyczących wydawania roz 
porządzeń sprzecznych z konstytucją, mówi 
o systemie zwoływania Sejmu, przekrocze- 
niach budżetowych i uchwałach komisyj sej 
mowych, stwierdzonem łamaniu prawa. W 
długie dni spędzone tam nad Bugiem zada- 
wałem sobie to pytanie, które mi postawił 
wczoraj pan przewodniczący. Czy jestem wi 
nie? I doszedłem do przekonania, że nie. Czy 
w Polsce jest dyktatura, czy jej niema? Jeśli 
niema, to jak można oskarżać tych, którzy 
walczyli z czemś nieistniejącem, jeśli jest, to 
dyktatura przecież nie stoi pod ochroną pra- 
wa, nie wolno Óbywatelowi w imieniu pra 
wa zakazywać walki z tem, co jest sprzecz- 
ne z obowiązującą konstytucją. Nasz cały 
światopogląd jest stałem oskarżeniem.  Je- 
steśmy przekonani, że obecnie już po na 

szych wyjaśnieniach akt oskarżenia przed- 
stawia się jako obraz poczynań Ministerstwa 
Spraw Wewnętręnych, które nie zostały skon 
trolawane, Nie zarzucam  Prokuratorowi złej 
woli, zarzucam ją tym, którzy gromadzili ten 
materjał : wysłali nas do Brześcia. Wielokrot 
nie sprawowałem władzę w Państwie. Czasy 
te przyniosły mi dużo goryczy, Jestem przeko 
nany, że nie armaty wybudują Polskę, lecz 
wsparcie się na najszerszych kołach  społe- 
czeństwa, ina prawie i praworządności. Nas, 
przeciwników politycznych, złączyła nie chęć 
władzy, lecz obrona prawa. Według mego 
najgłębszego przekonania nie jednostka, lecz 
społeczeństwo stanowi podstawę naszego by 
tu państwowego, Człowiek jest śmiertelny— 
naród jest nieśmiertelny. 

Rozprawę odroczono do jutra. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego. 
ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PINSK — Księgaruła Potska -- St. Bedrarski.. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkotne „. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
SLONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, w!. Mickiewicz 
ST. šSWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gareiowe, 

WiŁEJKA POWIATOWA -— ni. Mickiewicza 21, >. | 

WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 
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kutywy Lathara, delegatki na Zgroma- 
dzenie Ligi Narodów pani Hamilton 0- 
raz znanej dziennikarki Ellen Wilkin- 
son, wybitnego ekonomisty socjalisty- 
cznego doradcy sowieckiego  Centro- 
sojuzu Wise, wybitnych przywódców 
związków zawodowych Ben Tilleta i 
Haysocka oraz wielu innych. 

Najdotkliwszą jest strata Hender- 
sonia i Clynesa, którzy byli oficjalnymi 
przywódcami stronnictwa oraz Green- 
wooda, który miał objąć funkcje sekre- 
tarza generalnego stronnictwa i ucho- | 
dził za mózg Labour Party. Z tych, któ 
rzy mogą zająć rolę kierowniczą, wy- 
srano dotąd tylko jednego Crippsa. Na- 
razie nie wiadomo jeszcze, jaki los 
spotka Grahama, byłego ministra han 
dlu i Johnsona, byłego lorda pieczęci 
prywatnej, którzy obydwaj mogliby pre 
tendować do stanowiska przywód- 
ców opozycji. : 

2 partji Mosley'a nie przeszedł 
nikt. Sam Mosley przepadł. Z grupy 
Mac Donalda wśród 4 posłów dotąd 
wybrany jest Thomas, były minister 
dominjów. 

Konserwatyści zdobyli 
384 mandaty 

LONDYN. (Pat). Do godziny 
3-ej ustalono, że konserwatyści 
zdobyli 384 mandaty, Mac Donałd 
12, Labour Party 37, liberałowie 
53, Simon 22. różni 2. Wśród no-_ 
wych posłów będzie 450 zwolen- 
ników rządu narodowego. We- 
dług obliczeń z godziny 5-e|, 
rząd uzyskał ogółem 10.624.253 
głosów, opozycja—5.230.338. 

PARTJA PRACY STRACIŁA 
234 MANDATY 

LONDYN. PAT. — Dotychczas 0- 
głoszono 501 rezultatów na ogólną licz 
bę 615 mandatów. Pozostałych 14 jest 
bez znaczenia, bo stanowiły one dotych 
czas stan posiadania stronnictw _pro- 
rządowych i nie ulegną zmianie. Na 
podstawie obecnego stanu rzeczy kon- 
serwatyści iadają 467 mandatów, 
liberali ze Sztandarem oficjalnym, kie- 
rowani przez Samuela, wliczając w to 
Lloyd George, a i jego bezpośrednich 
zwolenników — 45 mandatów, grupa 
Simona — 24 mandaty, grupa socjalno - 
narodowa Mac Donalda — 13 manda- 
tów. Razem stronnictwa popierające - 
rząd liczą dotąd 549 mandatów. 

‚ Opozycja złożona z 49 posłów ofi- 
cjalnych Labour Party i 3 niezależnych 
sacjalistów, liczy 52 posłów. Obecna 
większość rządowa byłaby najpotężniej 
szą w politycznych stosunkach angiel- 
skich. Ostatnia najznaczniejsza więk- 
szość, jaką posiadali liberałowie w 1832 
roku, wynosiła 370 głosów. Większość 
wyłącznie konserwatywna wynosić bę 
dzie przeszło 300 głosów w  stosutku 
'9 wszystkich innych partyj. Większość 
rządowa, włączając w nią przedstawi- | 
cieli innych stronnictw popierających - 
rząd, wynosi 510 mandatów. Ogółem 
Labour Party utraciła 234 mandaty. 
Konserwatyści zyskali 207 mandatów. | 

Porażka Labour Party jest bez pre- 
cedensu w historji angielskiego parla- 
mentaryzmu. Labour Party będzie mia- 
{а checnie mniejszy stan posiadania, a- 
niżeli w zaczątkach swej karjery, gdyż 
swój stan posiadania z roku 1910 w li- 
czbie 42 mandatów, podniosła w roku 
1918 do 57 mandatów. Kleska Labour 
Party jest również klęską Lloyd Geor- 
ge'a, albowiem wybory udowodniły, że 
Lloyd George nie posiada już żadnego 
wpływu i jego nawoływania do wy- 
borców liberalnych, aby głosowali na | 
kandydatów Labour Party, pozostały | 
głosem wołającym na puszczy. 

Wszyscy wyborcy liberalni głoso- 
wali w 100 proc. na kandydatów rzą- 

dowych. : 

ANI JEDNFGO KOMUN!STY 

LONDYN. PAT. — Z komunistów i 

tym razem nie przeszedł ani jeden i na- » 

ogół wszystkie głosy komunistyczne, 

zresztą w nieznacznych ilościach, wy- 
kazują zmniejszenie. Z  niecierpliwoś- 

cią oczekiwany jest rezultat z okregu 

Mac Donalda, aczkolwiek przypuszcza | 

ja powszechnie, że Mac Donald, podob 

nie jak Thomas, utrzyma swój mandat. 

 



„Na Rossie u grobów r odziny Wróblewskich 
_ (Z POWODU POŚWIĘCENIA POMNIKA MEC. T. WRÓBLEWSKIEGO) 

Dnia 28 bm. Wilnu przypomni się 
_ niepospolicie zasłużone dla spraw kul- 

tury i oświaty miejscowej imię zmar- 
łego przed 6-cioma laty mecenasa Ta 
deusza Wróblewskiego, fundatora im- 
ponującej nietylko  bibljofilom wileń- 
skim, wielkiej książnicy im. Eustache- 
go i Emilji Wróblęwskich. 

Imię to bowiem uczczone zostało 
obecnie przez wileński komitet T-wa 
Pomocy Naukowej im. E. i E. Wrób- 
lewskich wspaniałym monumentem na- 
mogilnym, wzniesionym na cmentarzu 
Rossa, który to nagrobek 28 b.m. zo- 
stał poświęcony po odprawieniu na- 
 bożeństwa o godzinie 9-ej zrana w 
kościele św. Jana. 

Oczywiście, w uroczystościach 
tych itie zabraknie najwybitniejszych 
przedstawicieli palestry, literatwry i te 
go odłamu oświeceńszego społeczeń- 
stwa, które umiało już odczuć znacze- 
nie i powagę tyle ofiarnego dla kraju 

_ rodzinnego rodaka, jakim był ś. p. Ta 
_deusz Wróblewski. Odsłonięcie tego 
pomnika, związane jest jakby pozgon- 

" nym obchodem imienin ś. p. Tadeusza, 
przypadającym właśnie w dniu 28 
pażdziernika. 

Mając sposobność obejrzenia za- 
" wczasu rzeczonego nagrobka, poświę- 
_ cić winniśmy słówko temu, jak najbar 

_ dziej dodatniemu wrażeniu, jakie on 
wywiera, oraz samemu opisowi jego 
wyglądu. 

Przyznać trzeba, że imponująca ta 
' pamiątka, z granitu i bronzów złożo- 
' na, należeć będzie do najpiękniejszych 
' pomników cmentarnych w Wilnie, a 
_ przedewszystkiem tyle malowniczej na 

szej Rossy, do tej właśnie grupy, za- 
' ciekawiającej swą koncepcją i ideowo 

ścią pomysłu, do której należą pomni 
ki Józefa Montwiłła dłuta Z. Otta, Sal 
monowiczówny dłuta Wasilkowskiego, 
Antoniego Czurlonisa dłuta Zikarasa i 
innych, zaś ze starszych, monumenty 
profesorów medycyny: Józefa Korze- 
niewskiego i Ferdynanda  Szpitznagla 
i profesorów literatury: Euzebjusza 
Słowackiego, Stanisława Hryniewicza, 
niegdyś nauczyciela Juljusza Słowac- 
kiego i t. d. 

Piękny pomnik, poświęcony ś. p. 1. 
Wróblewskiemu, nie figuruje w żadnej 
z tych grup najdroższyca sercu Pola- 
ka pamiątek namogilnych, które mia- 

" nowicie znajdują się na Górce Litera- 
_ ckiej (istny Nekropul literatów, uczo-. 
_ nych i artystów: Syrokomla, Eustachy 
„Tyszkiewicz, Mikołai Malinowski, A- 

lam jocher, A. |. Gliński, autor „Ba- 
- jarza polskiego", Czesław Jankowski, 

artyści muzycy: Sokołowski, Gliński, 
Szachno, art. malarze. Baniewicz, J. 
Bałzukiewicz i in.) oraz tych grup, 

' gdzie spotykamy imiona profesorów 
dawnego uniwersytetu T. Smuglewicza 

_ i T. Hussarzewskiego, wielkiego Lele- 
_ wela i nieodżałowanego profesora dzi- 
_siejszej wszechnicy wileńskiej, Ś. p. 
Ludwika Janowskiego, dalej prałata 

- Jana Kurczewskieyo i biskupa tytular- 
mego Ludwika Zdanowicza, oraz tej 

' grupy, gdzie na zboczu profesorskiem 
obok Euzebjusza Słowackiego spoczy- 

° мара ks. prof. Platon Sosnowski, o- 
raz historyk i fizjolog Michał Homoli- 

_cki i in. į 

Chcąc odnaleźć miejsce wiecznego 
spoczynku rodziny W'4blewskich, na- 
leży skierować swe kroki wzdłuż dro- 

gi, prowadzącej tuż obok prawej ścia 
ny cmentarza Rcssy, gdzie na począt- 
ku u lewego zbocza drogi spotyka 
my nagrobek powszechnie cenionego 

adwokata, a następnie sędziego ś. p. 
 Restytuta Sumoroka. zmarłego przed 

dwoma laty. Dalej w środku tej drogi, 

również na lewem jej zboczu, dostrze- 
' gamy pomnik bardzo niepospolity, po 

święcony pamięci generała Ludwika 

Sztyrmera, uczestnika powstania 1831 
r. i autora cenionych swego czasu po- 

wieści psychologicznych oraz pamięci 
_ wysoce wykształconej jego małżonki, 
Eleonory, której imienia używał jako 

_ swego pseudonimu. 
, Właśnie przed samym zakrętem tej 
długiej drogi, wi.dącej do pomników 
Pietraszkiewiczów i prof. Becu, natra- 

    

- 

ta 

    

   
    

    

    

aš 
3 
    

  

   

   
    

Książki i Czytelnicy 
Jest źle. Coraz mniej książek wy- 

" chodzi z pod tłoczni drukarskiej, co- 
raz mniej ludzie czytają, a przynaj- 

_ mniej gustom czytających przyklasnąć 
‚° nie można, Coraz gorsze utwory, czyta 

my. 
“Oto twierdzenia, które słyszymy 
przy każdej dyskusji na temat książki 

i jej poczytności. 
° Z księgarzami trudno się na ten te 

mat dogadać. Zapytani machają ze 
zniechęceniem ręką i opuściwszy smut 
nie głowę, milczą lub przeskakują na 

„ inny temat. 

(Trudno im sie dziwić, że nie chcą 
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E. mówić o tem, co ich boli. —. Kryzys 
_ gospodarczy odbił się w sposób fatal- 
ny na interesach firm wydawniczych, 

7 i księgarzy. Nikt, ale to absolutnie nikt 
+ nie kupuje książek tyle, co dawniej; 

_ nawet zamożni ograniczają się, uwa- 

żając widać, że oszczędności najłat- 

3 -wiej zacząć robić od książki. - 

ZE Dostrajając się do zapotrzebowa- 
Ž nia, wydawnictwa czekają na powrót 

starych, dobrych, normalnych czasów. 

Deficyt, albo nawet niewielki do- 

"chód, niewspółmiernie mały w stosun- 

  

  

  

   

  

   

   

fiamy na owe ustronne groty rodziny 

Wróblewskich. 
Wygląd owego duzego, lśniącego 

szwedzkim granitem  polerowanym, a 
przyozdobionego od strony frontowej 
artystycznie wykonaną podobizną me- 
cenasa Tadeusza Wróblewskego, zaś 
wieńcem, przewiniętym wstęgą, ułożo- 
nym na szczycie pom: ika, jest nader 
korzystny, a nawet wprost efektowny. 

Całość złożona z dużego, prosto- 
kłątnego sarkofagu, ustawicnego na 
szerokim piedestale, przedstawia się 
poważnie i dobrze świadczy o pomy- 
słowości artysty, który to skampono- 
wał i bronzami wyżej wspomnianemi 
przyozdobił. 

Bronzy te, jako to: wieniec i meda- 

ljon, zostały odlane w słynnym zakła- 

dzie warszawskim braci Łopieńskich. 

Tak samo zaszczytnie wywiązał się ze 

swego zadania najlepszy, bodaj z wi- 

leńskich zakładów  snycersko-kamie- 
niarskich Biknera. 

Uczeń prof. B. Bałzukiewicza, u - 

talentowany art. rzeźbiarz B. Jachima 

wicz, trzeba przyznać, rzetelnie pod 

względem artystycznym wywiązał się. 

ze swego zadania. Dodać należy, że i 

pod względem zaopatrzenia obu stron 

grobowca w napisy właściwe, pomnik 

ten zyskuje. Są one pod względem li- 

ternictwa artystycznego wyrazem do- 

brego smaku. Napis na tym sarkofagu 

z lewego boku jest rastępny: 

Świętej pamięci 
Tadeusz Wróblewski 

ur. 8 listopada 1858 rcku , 

zm. 3 lipca 1925 roku 

Adwokat, Załażycel Bibljoteki im. Eu- 

stachego 
i Emilji Wróblewskicn. 

Na prawym boku sarkofagu wyry- 

te następne słowa z Ewangelji św.: 

Błogosławieni, którzy cierpią prześla- 
dowanie 

dla sprawiedliwości, albowiem 1ch jest 

królestwo niebieskie (Mat. 5. 11). 

Litery szare, wyryte wgłąb hez zło 

cenia. W ten sposób szczęśliwie unik- 

nięto tanięgo efektu w rzeczonych na- 

pisach. й 

Przy tej. sposobności zasługują na 

wspomnienie imiona tych drogich ser- 

cu š. p. adeusza Wróblewskiego ro- 

dziców, mianowicie Emilji i Eustache- 

go Wróblewskich, tej czcigodnej pa- 

ry ludzi ifiarnych, którzy swego czasu 

przyświecali społeczeństwu wileńskie- 

mu pracą swą tak zaszczytnie, jak E- 

milja Wróblewska, kierowniczka pięk- 

nie renomowanego konspiracyjnego 
zakładu wychowawczego dla panien, 

oraz mąż jej popularny lekarz i zasłu- 

żony badacz nauk przyrodniczych, mia 

nowicie entvmologji. : 

Owóż wspólny nagrobek  dostoj- 

nej tej pary, sformowany w kształcie 

dużej bryły skałkowej, uwieńczonej że 

laznym krzyżem, nosi na odpowied- 

nich tablicach następne napisy, złożo- 

ne z bronzowych liter złoconych: 

Ś.P. 
Eustachy 

Wróblewski 
+ 9 czerwca 1891 r. 

Błogosławieni Cierpiący. 
Obok na drugiej czarnej 

napis, poświęcony jego żonie: 

SP. 
Emilja 

z Bieniowskich 
Wróblewska 

+ 23 grudnia 1886 r. 

tablicy 

Czterdzieści lat dzieci uczyła. 
Co do š. p. doktora Eustachego 

to należał on do najzacniejszych, a 
bardzo popularnych postaci wileńskich 
od lat swych najmłodszych, albowiem 
wkrótce po przybyciu z rodzinnej jego 
Mińszczyzny do Wilna spotkał się tu z 
współziomkiem swym, Ludwikiem Kon 
dratowiczem, który to dla upamiętnie- 
nia przyjaznych stosunków z doktorem 
Eustachym takie najpierw skreślił sło- 
wa do jego sztambuchu: 

„Rozkazałeś mi pisać, więc piszę 
choć trocha: 

ku do trudu i ryzyka, nie mogą prze- 
cież zachęcać do. pracy. 

Z tej racji nowych książek mamy 
stosunkowo mało, jeżeli nie brać pod 
uwagę tandety (krajowego „wyrobu') 
i tłumaczeń. 

Jakie zapotrzebowanie — taki to- 
war — tłumaczy mi jeden z księgarzy 
— zresztą, poco kupować książki, sko 

ro można je, znacznie taniej, wypoży- 
czyć w bibljotece. 

Wypożyczyć w  bibljotece.... a 
więc jednak ludzie czytają, trzeba tyl- 
ko ustalić: czy dużo czytają, jakich au 
torów (polskich czy obcych), kto czy- 
ta wreszcie? 

Bibljoteki wileńskie z wyjątkiem kil 
ku większych, nie prowadzą statystyki 
poczytności poszczególnych dzieł, to 
też materjał, mający nam dać odpo- 
wiedż na pytania zacytowane wyżej, 
trzeba było zbierać drogą przegląda- 
nia kart wypożyczających książki i 
drogą przeprowadzania małej, podpa- 
trującej (jeśli tak można powiedzieć) 
ankiety w bibljotekach. 

Rozmowy te dały ciekawy mate- 
rjał, bo któż więcej, jak nie panie, za 
trudnione w bibljotekach, znają tę 
sprawę! One znają czytelników, ich gu 
sta i guściki, 

SŁO w O 

Echa prześladowań Polaków naŁotwie 
Komunikat Lety 

RYGA. (Pat). Agencja LETA komunika- 
je: 1 pażdziernika r, b. na mocy decyzji są- 
dowej zawieszono działalność Związku Pola- 
ków na Łotwie i Katolickiego Związku Mło- 
dzieży Polskiej. Zarządzenia te były umoty- 
wowane ciężkierni oskarżeniami, skierowane- 
mi przeciwko tym związkom, które w czasie 
kampauji wyborczej manifestowały w formie 
szczególnie ostrej swe antypaństwowe stano- 
wisko, a które już uprzednio zwróciły na 
siebie uwagę władz. 

Poseł polski w Rydze wyraził - swe nie- 
zadowolenie z powodu tych zarządzeń i zwró- 
cił się do rządu łotewskiego z prośbą, ażeby 

  

Wybory 
WYBORY ODBYŁY SIĘ 

" W SPOKOJU 
LONDYN. (Pat). Wybory odbyły się 

wczoraj w całej W. Brytanji w największym 
porządku i spokoju. Gęsta mgła, która pano- 
wała w Londynie i w Środkowej Anglji 
znacznie utrudniała przebieg wyborów i osła- 
biała frekwencję wyborczą Głosowanie trwa- 
ło od godz. 8 rano do 8 wiecz., a w niektó- 
sa okręgach przemysłowych—od 7 rano do 

wiecz. 

NIEPOWODZENIE LABURZY- 
STÓW I! WALLACE 

LONDYN. (Pat), Obecny minister 
spraw wewnętrznych Herbert Samuel 
(liberał) wybrany został 18323 głosami 
wobec 14636, jakle uzyskał kandydat- 
konserwatysta | 5184—kandydat-labou- 
rzysta 

nie czekając na ostateczny wyrok sądu, Ze- 
zwolono zamkniętym związkom polskim na 
podjęcie ich działalności. Wobec tego, że 
wszystkie zarządzenia sądu były skierowane 
wyłącznie przeciwko organizacjom łot-wskim 
i łotewskim obywatelom, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych sprzeciwiło się mieszaniu się 
posła polskiego do spraw wewnętrznych kra- 
ju i oświadczyło posłowi, że rząd nie może 
wkraczać w działalność sądu. Jednocześnie 
rozpoczęły się w prasie polskiej ostre ataki 
przeciwko Łotwie, spowodowane jednostron- 
nemi, tendencyjnemi sprawozdanizmi Polskiej 
Agencji Telegraficznej i niektórych polskich 
dzienników. : 

W Wainie doszło do wrogich dermostra- 
cyj przed łotewskim konsulatem, z którego 

angielskie 
Clynes, były członek Labour Party 

I były minister spraw wewnętrznych z 
ramienia tej partji, który w roku 1929 
miał w Manchesterze większość 6646 
głosów, obecnie pobity został 5790 gła- 
sami. Były pierwszy lord admiralicji 
Alexander pobity został większością 
6500 głosów. Stracli! również mandaty 
członkowie Labour Party b minister 
Roberts, b. minister Artur Greenw od, 
b. minister wojny Shaw, b. minister 
Turner. Były minister z Labour Party 
Georg Landsbury został wybrany więk- 
Sszością 4664 wobec 11267, jaką uzyskał 
w PORE wyborach. Słynny po- 
pularny powieściopisarz Edgar Wsliace, 
kandydujący z ramlenla liberałów w 
miejscowóśc!i Blackpool, przepadł. Au- 
stln Chamberlain, pierwszy lord admi- 
ralicji, wybrany został w Birmingham 
większością 11.941 głosów wobec 43 gło- 
28 większości, jaką uzyskał w roku 

  

POSIEDZENIE IZBY POSELSKIEJ 
WARSZAWA, PAT. — Otwierając posie 

dzenie Sejmu marszałek zawiadomił o zrze- 
czeniu się godnośc. sekretarzy przez post. 
Korneckiego (Kl. Nar.),  Michałkiewicza, 
(Str. Lud.) i Pollaka (NPR). 

Z kolei uzupełniono porządek dzienny no- 
wym punktem, mianowicie nagłością wn.osku 
Kiubu Narodowego, Str. Lud., NPR i Ch. D. 
w sprawie ucisku ludności polskiej na Ło- 
twie, 

Izba przystąpiła do sprawozdania komisji 
skarbowej o rządowym projekcie ustawy w 
sprawie częściowej zmiany ustawy Zz roku 
1925 o uregulowaniu obrotu cukrem na ob- 
szarze Rzeczypospolitej. Rerefent pos, Ru- 
dziński (BB) wskazuje, że naskutek wielkie 
go spadku cen cukru doszło do międzynaro- 
dowego układu w Brukseli wi maju b, r., w 
którym omówiono sprawę racjonalnego roz- 
kładu produkcji cukru, Porozumienie to o- 
kreśliło pewne kontyngenty roczne, które dla 
Polski wynoszą 308,812 ton. Gdyby Polska 
tego układu nie poparła, to — zdaniem refe- 
renta — cukrownictwo nasze me mogłoby 
eksportować i rolnictwo zostałoby silnie do- 
tknięte. W zakończeniu referent wypowiada 
się przeciwko poprawkom mniejszości. W 
dyskusji pos, Langer (Str. Lud.) oświadcza, 
że stronictwo jego głosować będzie przeciw 
ustawie, Pos, Dembiński (Kl. Nar.) krytyku- 
je gospodarkę w przemyśle cukrowym. Pos. 
Trąmpczyński występuje ostro przeciwko go 
spodarce cukrowej w Po!sce, wskazując na 
zbyt wygórowane koszty administracyjne. W 
zakofń:czeniu pos. Trąmpczyński utrzymuje, że 
rząd popiera cukrownictwo dłatego, że dało 

ono parę miłjonów na wybory. Pos. Zarem- 
ba (PPS) zwraca uwagę na niskie płace ro 
botników pracujących w cukrownictwie, pod 
czas gdy uposażenie kierowników dochodzi 
do wielkich sum, W końcowem przemówie 
niu sprawozdawca Rudzińsk: polemizuje z wy 
wodami przedmówców, odpierając między 
innemi zarzut posła Trąmpczyńskiego, jako 
by cukrowinictwo dało rządowi pieniądze. W 
głosowaniu projekt ustawy przyjęto w dru 
giem i trzeciem czytaniu. 

Następnie Izba przyjęła w drugiem i trze- 
ciem czytaniu projekt ustawy o ujawnianiu 
hipotecznych zezwoleń na parcelację grun- 
tów i projekt ustawy, zmieniający rozporzą 
dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z roku 
1927 o odpowiedzialności skarbu państwa 
za przesyłki pocztowe, telegraficzne i rozmo 
wy telefoniczne w obrocie wewnętrznym. Ten 
ostatni projekt przedłuża termin do 'wnosze- 
nia roszczeń o odszkodowanie za przesyłki 
pocztowe z 6 do 12 miesięcy oraz za wpła- 
ty w PKO ustala na 18 miesiący. 

Do uzasadnienia nagłości wniosku Klubu 
Narodowego, Str. Ludowego, NPR i Chrze- 
ścijańskiej Demokracji w sprawie ucisku ud 
nośc. połskiej na Łatwie zapisany był do 
„głosu pos. Bielecki z KI. Narodowego, ale 

nie było go na sali, wobec czego przystąpio 
no do głosowiania, Nagłość wniosku przyję- 
to i wniosek odesłano do komisji spraw ża 
granicznych. 

Po odczytaniu wniosków j interpelacyj 
marszałek zamknął cbrady, wyznaczając na- 
stępne posiedzenie Sejmu na środę 4 listopa- 
da, o godzinie 16. 

Bóg daj, żebyś tak mię kochał, jak 
Cie Wilno kocha“. 

Innym razem Syrokomla nakreślił 
w albumie swego druha wiersz dłuż- 
szy, zaczynający się od: 

„Śmierć, mówi ojciec Baka, w ży- 
ciu łupów szuka, 
wypowiada lekar- 

ska nauka...“ 
Rzeczy te spožytkowane już zosta- 

ły na podstawie autografów przez kre 
ślącego te słowa, a to dzięki uczynno- 
ści syna, posiadacza tego albumu, ś, 
p. Tadeusza. 

Artykuł pod tytułem „O druhu Sy- 
rokomlowym* podałem w jednodniów- 
ce literackiej swego czasu p. t. „Sami 
sobie“. Tam się znajduje i charaktery- 
styka zasług naukowych dr. Wróblew 
skiego, jako zasłużonego kolekcjonera 
entomologicznego i ofiarodawcy gabi- 
netowi przyrodniczemu krakowskiego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Co da ś. p. Emilji Wróblewskiej, 
to ta niepospolitych cnót obywatel- 
skich matrona polska, odznaczała się 
głęboką  religijnością i oddaniem sie 
pracy nauczycielskiej. Z pod jej 

1 

Śmierć Śmierci 

Opinje poszczególnych pań są mo- 
że zbyt subjektywne, nieścisłe, wszy- 
stkie jednak razem, dają wyraźny 
obraz. 

Naogół . biorąc, czytają wilnianie 
dużo, prędko i bezładnie. Marne po- 
wieścidło tuż po cennem dziele, „su- 
perszlagierowy*, modny romans po 
tomie poezji natchnionej — bez planu, 
bez kłopotu. 

— Proszę mi dać coś nowego i cie 
kawego... może być głupie, byłe inte- 
resujące... coś, co pozwoli zapomnieć 
o kłopotach... — w ten sposób zwra- 
cają się wypożyczający książki. Nie 
wszyscy na szczęście, ale znaczna 
większość. 

W tych warunkach nic dziwnego, 
że sensacje mają powodzenie. 

Okało 65 proc. czytających stano- 
wią niewiasty. Co czytają? Na to py- 
tanie odpowiedź jest niemal jedno - 
brzmiąca we wszystkich czytelniach, 
Podlotki zaczytują się Rodziewiczów- 
ną, Łuczyńską, Zarzycką; Mniszkówna 
ma wciąż jeszcze powodzenie, poza- 
tem idą utwory tych autorów, których 
muszą znać, jako uczenice. 

Panie starsze, trzydziestoletnie (w 
całem tego słowa znaczeniu) zapytu- 
ją zwykle o Szczucką, Dell'a, Nałkow 

wpływów wyszły liczne zastępy świat- 
łych kobiet wileńskich. 

Obok tych szacownych grobów 
znajdują się i bardzo smutne mo- 
giły przedwcześnie zgasłych ich dzieci 
Šš. p. córki Marii i ś. p. syna Kazimie- 
rza, którzy pogaśli, przeżywszy każde 
z.nich zaledwie 17 wiosen. 

Niedawno, bo przed dwoma laty, 
usypano tu skromną mogiłę ś. p. Sta- 
nisławowi Sadkowskiemu, ukochanemu 
wychowankowi ś. p. Tadeusza Wrób- 
lewskiego. Był on również prawni- 
kiem, a zmarł w wieku 42 lat. 

Był ś. p. Sadkowski także miłośni- 
kiem pamiątek narodowych i pozosta- 
wił po sobie pamięć prawego Polaka. 
"lą jego mogile wznosi się tymczaso- 
wy skromny krzyż drewniany, zaopa- 
trzony odpowiednim napisem. 

Grupa tych, wzbudzających głębo- 
ki sentyment mogił, otoczona jest że- 
lazną sztachetą. 

Cześć niech będzie pamięci tych do- 
brze zasłużonych krajowi ojczystemu 
ludzi i niech im ta ziemia rodzinna lek 
ką będzie. Sulimczyk. 

ską (zwłaszcza nauczycielki, urzędni- 
czki), nie zapominają  „przerzucić” 
Pitigrilli'ego, Żeromski i Bandrowski 
mają w tych paniach stałe czytelniczki, 
zarówno, jak Wassermann, Prus i 
gen. Krasnow. 

Proszą też o Witkiewicza „„Jesień*, 
ale... nie kończą jej — tak mówi mi 
pewien pan, właściciel bibljoteki, za- 
pewne, że przez złośliwość. 

Starsza generacja pań czyta jeszcze 
autorów zapomnianych, a raczej przez 
znaczną część czytelników  zapozna- 
nych, jak: Sewer, Kraszewski, nawet 
„ramoty* Wilkońskiego, no i Dumasa. 
Pozatem czytają głównie pisarzy oby- 
czajowych. 

Ta kategorja pań, których nie moż 
ra zaliczyć do żadnej z wymienionych 
wyżej, czyta wszystko, pierwszeństwo 
oddając autorom nastrojowym i ero- 
tycznym. Przez jakiś czas czytały pa- 
nie powieści i nowele z życia wojen- 
nego. Passę tę zapoczątkował Remar- 
aue. Teraz gust ten odmienił sie: wi- 
dać opowiadania te, osobom nieposia- 
dającym przeżyć i wspomnień  włas- 
nych przejadły się, natomiast do dzieł 
historycznych nigdy nie miały panie 
większego pociągu — wyjątek, jak już 
zaznaczyliśmy, starsza, najstarsza ge- 

to powodu rząd musiał założyć protest w 
polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 
wskazując na możliwość niepożądanych na- 
stępstw nieodpowiedz alnej kampanji praso- 
wej oraz niedopuszczalnych ekscesów. Gdy 
ze strony rządu polskiego oświadczono po- 
tępienie dla tego rodzaju niepożądanych 
zajść, rząd łotewski uznał to oświadczenie za 
z.dawalejące, czerpiąc stąd nadzieję,że przy- 
szłe łotewsko-polskie stosunki nie będą za- 
kłócone przez przykre zajścia. Nadzieja ta 
jednak w dalszym ciągu wydarzeń nie urze- 
czywistniła się. 

Btaki prasy polskiej ponowiły się, przy- 
czem nawet organy, stcjące blisko rządu pol- 
skiego, nie powstrzymały się od wyzywają- 
cych i zawierających groźby artykułów, skie- 
rowanych przeciwko Łotwie. W końcu te 
nieustające insynuacje prasy doprowadziły do 
tego, że dnia 23 października wniesiono do 
Sejmu polskiego wniosek, który wzywał rząd 
do wimieszania się w wewnętrzne sprawy 
Łotwy. 

Dnia 24 października nastąpiła zkolei 
pożałowania godna, obrażająca nas demon- 
stracja przed łotewskim poselstwem w War» 
szawie. W związku ze wzmiankowanemi о- 
statnio wydarzeniami łotewski poseł w War- 
szawie zł żył w dniu dzisiejszym ponowny 
protest w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 
oczekując, że rząd polski potępi działalność 
nieodpowiedzialnych elementów i wrogą w 
stosunku do Łotwy propagandę. 

W związku z powyższą depeszą 
agencji łotewskiej PAT dowiaduje się 
z miarodajnegó źródła co następuje: 

Od dłuższego czasu w Łotwie, za- 
równo w pewnych organach praso- 
wych, jak w Sejmie łotewskim, pro- 
wadzona była akcja skierowana prze- 
ciw Polsce i mniejszości polskiej w 
Łotwie. Poselstwo polskie w Rydze 
niejednokrotnie zwracało uwagę  rzą- 
du łotewskiego ra możliwe konsek- 
wencje tej kampanji antypolskiej. 
Rząd łotewski, charakteryzując tę 
akcję jako opozycyjną w stosunku do 
swego programu politycznego nie przy- 
pisywał jej poważniejszych następstw. 
Tymczasem dnia 1 października r. b. 
opinja polska została zaskoczona re- 
presjami wobec mniejszości polskiej, 
wyrażającemi się w faktach zawiesze- 
nia Związku Polaków, żależnego od 
Związku pisma „Dzwon*,. Katolickie- 
go Związku Młodzieży, niektórych 
szkół polskich, usunięcia szeregu na- 
uczycieli w innych szkołach i zakazu 
wykładania w szkołach utrakwistycz- 
nych religji w języku polskim. 

Równocześnie władze administra- 
cyjne wydały zarządzenie, utrudniają- 
ce czasowo działalność teatru polskie- 
go w Rydze. Drogą procesów sądo- 
wych skazano szeteg Polaków za 
incydenty, związane z polskiemi śpie- 
wami w kościołach. Represje te były 
przez niektóre czynniki łotewskie mo- 
tywowane rzekomym związkiem akcji 
mniejszości polskiej z polityką pań- 
stwa polskiego. 

Te fakty, które nie znajdują żad- 
nego wytłumaczenia w niezmiennie 
lojalnem ustosunkowaniu się mniej- 
szości polskiej wobec państwa łotew- 
skiego, wywołały szereg spontanicz- 
nych wystąpień protestacyjnych prasy 
i opinji polskiej. Równocześnie rząd 
polski zwrócił uwagę rządu łotewskie- 
go na niebezpieczeństwo wydanych 
zarządzeń dła dóbrych stosunków 
polsko-łotewskich i sugerował pewne 
posunięcia, któreby, nie przesądzając 
wyroków sądowych, mogły jako wy- 
raz dobrej woli rządu łotewskiego, 
spowodować uspokojenie opinji. 

Rząd łotewski uchylił jednakowoż 
te sugestje, nie czyniąc nic dla zła- 
godzenia wytworzonej sytuacji. Nato- 
miast rząd łotewski wystąpił z szere- 
giem protestów przeciw zrozumiałej 
reakcji opinji polskiej. 

Wystąpienia te—wbrew  twierdze- 
niu komunikatu agencji Letą z dnia 
27 b. m.—spotkałv się ze strony Mi- 
nisterstwa Spraw Zagranicznych z od- 
powiedzią, która miała charakter rze- 
czowy i przyjazny i utrzymane były 
w formie perswazji. Dopiero gdy dnia 
27 b. m. charge d* affaires łotewski z 
polecenia swego rządu złożył ponow- 
ny protest przeciw demonstracji aka- 
demików i interpelacji w Sejmie, „o- 
czekując, że rząd polski potępi dzia- 
łalność nieodpowiedzialnych elemen- 
tów*, protest został kategorycznie 
odrzucony. 

  

neracja, z rezerwą odnosząca się do 

nowszych prądów. 
Panowie maja pociąg do autorów, 

dających silne emocje. Powieści sensa 
cyjne mają ogromne wzięcie, pozatem 
wszystko, co przypomina okropności 
wojenne, i powieści o podkładzie spo- 
łeczno-historycznym. 

Wallace, Sinclair — „Nafta“, zwla 
szcza (panie mają swego Sinclair'a. 
Nazywa się Teddy, jest królem jazz - 
bandu w Anglji i jest tam rozchwytywa 
ny, jakkolwiek nieczytany), H. Pontopi 

dam, Fink „jestem głodny* Curwood 
i wszechpotężny Pitigrilli (same tytu- 
ły już coś obiecują: „18 karatów dzie 
wictwa“, „Pas cnoty”,  „niężczyzna 
szuka miłości*). Z polskich autorów 
czytani są najchętniej: Żeromski, Kie- 
drzyński, Ossendowski. no — rzecz 
jasna — Marczyński, Boy (zachłannie 
też czytany przez panie) i Makuszyń- 

ski. ' 
Pozatem mężczyźni czytują chętnie 

utwory sceniczne. 
Naogół jednak są mężczyźni — zda 

niem moich szanownych informatorek 

— mniej cennymi czytelnikami, niż ko 

biety. Czytają — jak to już zaznaczy- 
liśmy — aby zapomnieć » kłopotach, 
zresztą b. niewielu mężczyzn fatyguje 

Kobiety pracujące w 
przemyśle sowieckim 

W ostatnim czasie daje się w Ro- 
sji sowieckiej zauważyć, że w przemy 
śle sowieckim pracuje coraz to. więcej 
kobiet, podczas gdy liczba kobiet pra 
cujących w gospodarstwie domowem 
stale się zmniejsza. Według  sprawo- 
zdania okręgowej komisji planowej, w 
samym tylko Leningradzie w gospodar 
stwie domowem zatrudnionych jest 
25000 kobiet, co przez wspomnianą 
komisję uważane jest za objaw nienor 
malny. 

Już przed dłuższym czasem organa 
naczelne wystosowały do organizacyj 
spółdzielczych i kulturalno-towarzy- 
skich dyrektywy, jak należy zorganizo 
wać sieć jadalń komunistycznych, 
przytułków i żłobków dziecięcych w 
tym celu, aby kobiety mogły poświę- 
cić się pracy w przemyśle. Organiza- 
cje jednakowoż do dyrektyw tych się 
nie zastosowały. Zamiast 20 jadalń 
otwarto tylko 10. Tak samo nie zorga 
nizowano odpowiedniej ilości przytuł- 
ków dla dzieci, których zadaniem mia 
ło być uwolnienie kobiety od obowią- 
zku opiekowania się dzieckiem, tak, 
aby wszystek czas poświęcić mogła 
pracy w przemyśle. 

Obecnie kwestia zasilenia kadrów 
kobiet pracujących w przemyśle wysu 
niętą została znów na pierwszy plan. 
Poczyniona odpowiednie starania, aby 
przedsiębiorstwa potrzebujące kobiet 
do pracy, postarały się o wybudowa- 
nie kulturalno-towarzyskich instytucyj, 
które zajęłyby się opieką nad dziećmi 
matek, które pracować będą w przed 
siębiorstwach przemysłowych. W naj- 
bliższym czasie ma być opublikowany 
wykaz zatrudnien, które będą dostęp- 
ne dla kobiet, i poczynione będą sta- 
rania, aby kobiety w poszczególnych 
zawodach mogły nabyć kwalifikacje. 
lub kwalifikacje dotychczasowe uzupeł 
nić. 

W _WIRZE STOLICY 
NIEDOLE MIŁOŚNIKÓW KWIECIA 

Na honorowej, pierwszej ławce w sali 

sądu, siedzą dwaj jednakowo ubrani, krót- 

ko ostrzyżeni panowie, Odpowiadają z aresz 
tu, pałkowaci policjanci sterczą po bo- 

kach. Między towarzyszami z ławy oskar- 

żonych zawiązuje się cicha rozmowa: 

— Pan szanowny za co? 
— Za to, że kochałem kwiaty. 
— Niby jak to? 
— Zwyczajnie... po całych nocach sy- 

piać nie mogłem, tak dranie pachniali; mu- 
stałem bez parkan przeleźć i urwać parę... po 
sąsiedzku... bo uważasz pan na Koszykowej 

mieszkam i jedna doktorowa naprzeciwko 

róże w ogródku trzyma, A ja przepadam na 
różamy... | patrz pan za to niewinnego czło 

wieka do mamra pakują; trzymają miesiąc 
i teraz też niewiadomo co będzie z wyro- 

kiem... 

— Nic się pan nie bój, adwokat napew- 

no będzie wolny, sędzia też pójdzie do do- 

m... 
— A ja? 

— Pan se posiedzisz jeszcze ze dwa ty- 

godnie. Ale to frajer. Ze mną gorzej, cho- 
cioż i mnie kwiaty zgubili, tylko nie róże, a 

jakieś inne — nagła Śmierć ich wie jak się 
nazywają — figusy.. nie figusy, klaptusy.... 

nie klaptusy,,, е 

— Kaktusy! 

— Właśnie oni, cholerę im w bok — bez 

nich tera tu siedzę... to było tak... ‚ 

— Sprawa Józefa Krysiaka, przerywa zaj 

mujące opow'adanie głos sędziego. 

Ofiara kaktusów wstaje, Z aktu oskarże- 

nia okazuje się, że Krysiak jest zawodowym 

złodziejem, króry pewnej nocy, iwygniotiszy 

szybę, zakradł się do mieszkania parterowe— 

go państwa Buraczewskich, Wchodząc do 

mieszkania usiadł niechcąco na kolczastym 
kaktusie i zdemaskował się własnym krzy- 

kiem. 

  

To nieopanowanie nerwów kosztowało go 

6 miesięcy więzienia. 
Z kolei rozpatrywano sprawę miłośnika 

róż pana Wrony. Wielce mu zaszkodziła w 

oczach sędziego niepotrzebna opinja znanego 

policji nocnego sprzedawcy kwiatów. 
Zgodnie z proroctwem Krysiaka adwokat 

i sędzia poszli do domu, a pan Wrona je- 

szcze na czternaście dni do kryminału. K. 
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się osobišcie po ksiąžkę. Proszą naj- 
częściej kogoś z domowników lub 
przysyłają służącą z kartką: proszę o 
coś interesującego. 

Jeżeli ustalenie poczyiności po- 
szczególnych autorów i ich dzieł na- 
stręczało trudności, zwłaszcza, gdy się 
chciało wyjaśnić, kogo i co czytają ko 
biety, a koga mężczyźni, to ustalenie, 

co czytają poszczególne zawody było 

zadaniem stokroć trudniejszem. 
Najłatwiej poszło z młodzieżą u- 

czącą się. Ta czyta autorów polskich 

„przepisowych**, Conrada Korze- 

niowskiego, trochę rzeczy wojennych, 

i Ossendowskiego (chłopcy), Łuczyń- 
ską, Mniszkówne i Sieroszewskiego 
„Małżeństwo'* (dziewczęta). 

Osoby nigdzie nie pracujące, a 

więc panie — gospodynie domowe 1 

„złota mołdzież* chetnie czytają: Drei 

sera. Galsworthy, Silelair'a, oraz wszy 

stkich autorów, 0 którycn się w da- 

nym okresie czasu mówi. To zdanie 

dało się słyszeć kilkakrotnie. 
Jedna z informatorek oświadczyła, 

iż na mocy  kilkoletnich obserwacyj | 

przekonała się, że sędziowie zaczytu- | 

ją się w książkach 0 treš“i sensacyjnej, 
natomiast w innej bibljotece usłysza - 
łem zdanie: ..z pizykrością muszę: 
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Otwarcie trumny Królowej Barbary 
DALSZE BADANIA W KATEDRZE. — JAK KONSERWOWANO ZWŁOKI 

KRÓLOWEJ PRZED TRZYSTU LATY 
Dziś w dalszym ciągu dokony- 

wano badań szczątków królew- 
skich w podziemiach Katedry. 
Badania te dały „niezwykie cie- 
kawe rezultaty. Okazało się, że 
Królowa Barbara Radziwiłłówna 
po zgonie, jeszcze w Krakowie 

zakonserwowana została specjal- 

ną zaprawą wapienną używaną 
w tamtych czasach, która miała 

uchronić jej szczątki przed ze- 

psuciem. Zaprawa ta w ciągu wie- 

ków uległa przeobrażeniom che- 

micznym I tworzy wokół posta- 

ci Królowej zbitą masę. Zaprawa 

stanowiła nieznany dziś związek 

chemiczny, wylany na postać u- 

marłej przykrytej przedtem za- 

słoną z materji. Trumna była 

drewniana obita skórą, na której 

umieszczono krzyż z ztotogto- 

wiu. Złotogłowie te, wraz z ta- 
bliczką z herbami Polski, Litwy 
I Radziwiłłów zachowało się naj- 

lepiej. Nitki złote wydobyte o- 

becnie z podziemi, po trzystu la- 
tach, błyszczą w blaskach latar- 
ki jak szczerozłote, Narazie od-- 
Jęto zaledwie górną część trum- 

ny. Wyłoniła się z niej głowa 

Królowej w koronie pozłacanej. 

Na szyi widnieje łańcuch szcze- 

rozłoty. Każdy szczegół badany 
jest skrupulatnie, fotogratowany 

i poddawany analizie chemicznej. 
Współdziałają w tem dr. Lo- 

rentz jako historyk sztuki i 
konserwator, prof. Reicher ana- 
tem, pozatem prof. dr. Opoczyń- 
ski, profesor chemji organicznej 

Hłasko, prof. Morelowski I inni. 
Charakterystycznem jest, że je- 
dynie Królowa Barbara zalana 

została tego rodzaju zaprawą, 

do szczątków zaś Królowej Elž- 

liu weteranów powstań 
MIESZKA W WOJ. WILEŃSKIEM? 

W zamieszczonych rozmowach naszego 
współpracownika z  zamieszkałymi w Wil- 
nie weteranami 63 roku zaznaczyliśmy, że 
prócz wspomnianych trzech mieszka na te- 
renie woj. wileńskiego tylko jeszcze jeden, 
a mianowicie p. Edward Czernicki. 

Nie odpowiada to rzeczywistości, gdyż 

— jak nas informują —- zamieszkują w wo- 

jew. wiłeńskiem jeszcze następaiacy wetera 
ni: й 

Władysław Kodź — maj, Poniatowszczy 
zna pow, mołodeczańskiego, Ewa Komaro- 
wa — m, Oszmiana (p. Ewie Komarowej 
przyznane zostały prawa weterana), Miko- 
taj Klimaszewski) n,b. wuj J.E, biskupa 
Michalkiewicza), Bonifacy Rutkowski — 
folw. Notna pow. święciański i Maciej Zna- 
mierowski — kol. Bastiiny pow, lidzki. 

Nadto musimy zaznaczyć, że wspomnia- 
ny przez p. Stan. Jodkę Henszel nie był do 
wódcą partji, a naczelnikiem  powiata i Z 
nim to właśnie utrzymywał kontakt obecny 
weteran, a wówczas młody chłopiec — Sta 
nisław Jodko. Partją dowodziło kolejno kil- 
ku, m. in, Narbutt, Wysłouch. 

biety użyto Innych składników 
chemicznych. 

Obicie skórzane, złotogłów i 

tabiiczkę z napisem przeniesiono 

na specjalne nosze w celu pod- 
dania następnie konserwacji. Po 

usunięciu tego obicia stwierdzo- 

no, że zaprawa rozpadła się 

dawno na kilkanaście części róż- 

nej wieikości. Usunięto w dniu 
dzisiejszym część bloków zapra- 

wy, pokrywających głowę I gór- 

ną część ciała królowej, odsła- 

niając w ten sposób z łatwością 

czaszkę królowej w koronie I 

część szkieletu ze złotym łań- 

cuchem, zawieszonym ongiś na 

szyi. 0 godz. 7 więczorem po 
podniesieniu jednego z fragmen- 

tów stwardniałej zaprawy wa- 

piennej odsłonięto częściowo ma- 

łe berło, małe jabłko Insygnal- 

ne i tabliczkę metalową, leżącą 

na piersiach. Odsłonięte przed- 

mioty pozostawione na razie na 

miejscu dla bliższego zbadania 
w dniu następnym. i 

  

KRONIKA 

    
    

W. s. g. 6 m. 14       
Narcyza 
Jutro 

Marcela 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.Ś.B. W WILNIE 

Z dnia 28 października 1931 r. 

Ciśnienie średnie 768 
Temperatura średnia 21 

Temperatura najwyższa --1 

Temperatura najniższa --5 

Opad w mm, ślad 
Wiatr: pėtnocno-wschodni. 

Tendencja barometryczna wzrost, potem 

silny spadek. 

Uwagi: pochmurno wieczorem przelotny 

Z, s. g. 3 m. 54 

śnieg. 
  

MIEJSKA 

— Prace Miejskiej Komisji Spisowej. We 

wtorek dnia 27 b.m. odbyło się organizacyj- 

ne posiedzenie Miejskiej Komisji Spisowej. 

W wyniku obrad ustalono, że prace czynnika 

społecznego, reprezentowanego przez Komi- 

sję, będą dotyczyły propagandy spisu wśród 

ludności, oraz werbunku i szkolenia komisa- 

rzy spisowych, którzy w myśl obowiązują- 

cych zarządzeń będą pełnili swe funkcje ho- 

norowo, traktując je jako spełnienie zaszczyt 

nego obowiązku obywatelskiego, | Е 

Postanowiono w związku z temi zadania- 

mi komisji przenieść ciężar prac do 2-ch pod 

komisyj: Propagandowej i Naukowo-Wer- 
bunkowej. 

Bezpośrednio po zebraniu plenum odby- 

ło się zebranie podkomisji Naukowo-Wer- 

bunkowej pod kierosvnictwem prof. M. Gut- 
kowskiego, Omawiano sposób zwerbowania 
odpowiedniej ilości komisarzy i zorganizowa- 

nia przedewszystkiam kursu dla starszych 

Komisarzy Spisowych. Postanowiono zwró- 
cić się do przedstawicieli tych instytucyj na 

terenie miasta, które skupiają gros inteligen- 

cji, nadającej się na komisarzy spisowych z 

prośbą o pomoc w werbowaniu komisarzy, 
ustalono podział miasta na dzielnice omówio 
'no program kursu dla Starszych Ko:nisarzy, 
stwierdzono potrzebę wydania miejscowej 
instrukcji spisowej. 

Uznano potrzebę dokooptowania do obu 
podkomisyj szeregu osób oprócz tych, któ- 
re zostały zaproszone na zebranie organiza- 
cyjne. 

Przy sposobności nadmieniamy, że w po- 
KITT RTN AA OOOO 

Profanacja grobu na cmentarzu żydowskim 
„Wczoraj dozór cmentarza żydowskiego 

zauważył, że mogiła niedawno pogrzebanego 
kupca Husmana została naruszona, Okazało 
się, że jacyś sprawcy dopuścili się profanacji 
grobu przez rozkopanie go i wybranie złożo+ 
nej tuż przy trupie szkatułki, w której m.in. 

znajdowała się księga modlitw t. zw. tora. 
Książkę znaleziono niedaleko grobu, na- 

tomiast szkatułka znikła. Rabusie zapswno 
wiedzieli że znajdują się w niej jakieś war- 
tościowe przedmioty, włożone tam przez żonę 
zmarłego. 

PORWANI NA GRANICY 
WILNO. Koło Kołtynian straż Iitew- 

ska porwała znad granicy I uprowa- 
dziła do Wiłkomierza dwu obywateli 

skich: Lisłewiczową i Strzałkomiesz- 
ańców okolic Łyntup. 

— Wymienieni byl! na granicy na pod- 
stawie przepustek w sprawach osobis- 
tych (spadkowych). Porwanych pędzo- 
no piechotą do Wiłkomierza gdzie wtrą- 

cono do więzienia. Wastępnie przez dwa 
dni badano | zmuszano do przyznania 
do szpiegostwa. 

Na snutek interwencji KOP'u Strzał- 
ko zwolnione, Lisiewiczową jednak za- 
trzymano. Strzałko po powrocie na na- 
Sze terytorium zastał odwieziony do 
szpitala, bowiem jest wycieńczeny do 
ostatnich granic. 

przednim komunikacie prasowym, dotyczą- 

cym osób zaproszonych na posiedzenie or- 

ganizacyjne Komisji zostało pominięte nazwi- 

sko p. inż. Trockiego, co niniejszem prostu- 

jemy. 
— Dodatkowe lampy w Halach. Na sku- 

tek starań straganiarzy z Hal Magistrat usta 
wi tam kilka dodatkowych lamp elektrycz- 

nych. 
Brak Światła umożliwiał złodziejom gra- 

sowanie wśród straganów. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Koła Medyków USB. urządza 

w dniu 29 października, we czwartek o go- 
dzinie 19 min. 30 w sali Ogniska Aikademic- 
kiego, Wielka 24 Herbatkę Zapoznawczą dla 

członkiń i członków Koła. Początek tańców 

   

  

o godzinie 21 min. 30. Na tańcach mile wi- . 
dziani goście za okazaniem legitymacji aka- 

demickiej. Wstęp 1 zł. 50 gr. 
— Prezydjam korporacji Conradia, W 

dniu 24 bm. odbył się konwent wyborczy 

K! Conradia. Skład nowoobranego prezy- 

djum przedstawia się następująco: 
Marszałek — com. Radziwon Władysław, 

wiicemarszałek — com. Ellert Kazimierz, 
kanclerz — com. Senderacki Stanisław, pod 
skarbi — com. Suroż Włodzimierz, bakałarz 
— com. Piekarec Wincenty. Lokal K! mieści 
się przy ul. Wielkiej 5 — 17. 

— Z „Odrodzenia*, Dnia 2 listopada b,r. 
odbęda się w Czarnym Borze „Konferencje 
religijne dla kołegów", prowadzone przez ks. 
prof. Walerjana Meysztowicza. Koledzy, któ- 
rzy zechcą wziąć udział w powyższych kon- 
ferencjach, proszeni są a zapisanie się w !0- 
kalu „Odrodzenia* — Uniwersytecka 7 —9 
w godzinach dyżurów (codziennie od 12 — 1 
i od 7 — 8 ) łub też u któregokolwiek z 
czitonków „Odtodzenia* —- do soboty dnia 
21-X wieczorem. 

Odjazd nastąpi w niedzielę 1 listopada o 
godz, 16, Zbiórka odjeżdżających na dworcu 
o godz. 15.40. Powrót do Wilna we wtorek 
dnia 3-X1 rano. 

— Akademickie Sodalicje Marjańskie, Wo 
bec ukazania się w praste nieścisłych spra- 
wozdań, komunikujemy co następuje: Inau- 
guracja Akademickich Sodalicyj Marjańskich 
USB, odbyła się dnia 18 pażdziernika r.b. o 
godz. 17.30. 

Zebranie zagaił sod. Pawłowski poczem 
referat „O ideologji Sodalicyj* wygłosił sod. 
Rodziewicz, następnie rys historyczny Soda 
licyj Akademiczek przedstawiła sod, Jankie- 
wiczówna, a rys historyczny Sodalicyj Aka- 
demików sod. Pawłowski. 

Po części muzyczno-wokalnej, w której 
brała udział p. Święcicka, orkiestra akademic 
ka, sodaliski i sodalisi odbyła się wspólna 
fotografja i wieczór towarzyski, 

Uroczystość zaszczycili swą obecnością: 
J. E. ks, biskup Michalkiewicz, ks. rek- 

tor Falkowski, ks. dziekan Swirski, ks. kano- 
nik Cichonski, prof. Massonius, ks. prof, Mey 
sztowiez, ks. prof. Nowicki, ks, pr. Hiebo- 
wicz, ks, Kucharski T. p, J. Kossakowska i 
przedstawiciele organizacyj katolickich. Osób 
obecnych było 150. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Przed spisem ludności, W pierwszej 

połowie listopada odbędą się we wszystkich 
powiatach woj. wiieńskiego zjazdy — пасте!- 
nych komisarzy spisowych w celu poinstruo- 
wania ich w. sprawach, związanych z pow- 
szechnym spisem ludności 

— „Róża* Żeromskiego na Środzie Lite- 
rackiej. Dzisiaj we czwartek ата 29 b.m, o 
godz. 20 m. 30 wi siedzibie Związku Litera- 
tów odbędzie się wielka dyskusja na temat 
wystawionej ostatnio w teatrze wiłeńskim 
„Róży” Stefana Żeromskiego. Wobec sprzecz 
nych opinij, jakie wywołała inscenizacja dyr. 
Szpakiewicza oczekiwać należy żywej wy- 
miany poglądów, Dyskusję zagai prof. Ste- 
fan Srebrny. Wstęp dla członków i sympa- 
tyków Związku bezpłatny, dla wprowadzo- 
nych gości 1 złoty. 

— Ze stowarzyszenia Kupców i Przemy- 
słowców Chrześcijan w Wilnie. W niedzielę 

INT TAKSI ZO EPE TROEORA NC SCX ODU RSTYE PUEDO POOR PRESS IASIS RSS BTA 
stwierdzić, że nauczycielstwo szkół 
średnich czyta b. mało, a szkół po- 
wszechnych, zwłaszcza mężczyźni, wca 
le nie czytają, a na zwróconą sobie 

uwagę, że można wydawać komuś 
książkę, nie wiedząc, kim jest intere- 
sant, padła odpowiedź w formie kate- 

 gorycznej: ...znam stosunki w šrodo- 
wisku nauczycielskiem i znam ich bo 

daj z widzenia. z 

Oskarżenie b. poważne i, niestety, 

potwierdzone następnie w innej bibljo 
tece z dodaniem, że b. niewiele czyta 

 młódź oficerska, natomiast starsi Ofi- 
cerowie czytają dużo. 

Młodź oficerska korzysta zapewne 
z bibljotek pułkowych i garnizonowej, 
a starsi oficerowie, o których mówi na- 
sza informatorka — to zapewne emery- 
ci siłą rzeczy odcięci od tych bibljotek. 

Z wyjaśnień, uzyskanych tą drogą, 
dowiedzieliśmy się też, że Żydzi są, 
naogół, dobrymi czytelnikami. Nie czy 
tają prawie wcale sensacyj kryminal- 
no-erotycznych, natomiast wszystkie 
książki z życia wojennego, oraz chętnie 
powieści, mające jako tło walki so- 
cjalne. 

„Na zachodzie bez zmian”, „Po- 
wrotna a" Remargue'a, „Jestem 
glodny“ Finka, „Nafia” Uptona Sin- 

claira , „Palę Paryż:* Br. Jasieńskiego, 
„Syberyjski garnizon”, niemal wszy- 
stko Erenburga, oraz Pitigrilli (dla 
pań) — oto książki, ad których zaczy 
na czytać nowy abonent — Żyd. Jerzy 
Kossowski (zresztą podobno tracący 
już poczytność), jest też poszukiwany 
przez Żydów. 

Dlaczego specjalnie Kossowski? 
Jakie książki nigdy nie nocują na 

półkach  bibljotecznych, zapytywali- 
Śmy się i zawsze była jedna odpo- 
wiedź: Remarque, Łuczyńska i Zarzy- 
cka. Mamy po 5 —-6 egzemplarzy (Łu 
czyńska) i zawsze brak. 

No, a wilniańie, nasi najbliżsi: Nie 
działkowska - Dobaczewska, Kobyliń- 
ska - Masiejewska, Łopalewski, Leczy 
cki, Miller?. 

Największe i ogromne powodzenie 
ma „Utopiona lalka* Kobylińskiej (nie 
tylko rozchwytywana, ale nawet sy - 
stematycznie „zaczytywana*), oraz 
„Nierozsądny kochanek“ i „Podwójny 
cień* Łopalewskiego. 

Dziwnem się może wydać, ale 
„Brat z tamteį strony“ Leczyckiego 

więcej jest czytany niż „Państewko”. 
Zreszta wszystko, CO napisali wil- 

nianie, było czytane. 
Reasumując uzyskane iniernacje, 

należy przyjść do smutnego przekona- 
nia, że wilnianie czytują dużo, ale 
gust ich jest niezbyt wybredny. 

Młodzież czyta autorów polskich lecz 
starsi tłumaczenia i do tego tłumacze- 
nia dzieł mniej wartościowych. Ale 
czytają i to już -dobrze. Stopniowo 
smak się wydelikaci i Wallace pój- 
dzie... na najwyższą półkę — tam, 
gdzie teraz Kraszewski, Słowacki i wie 
lu innych. W. Tatarzyński. 

P.S. Narzekania na czytelników należy 
uzupełnić narzekaniami na niektóre bibljo- 
teki. 

iNe wszystkie sa naieżycie zorganizowa- 
ne i umiejętnie prowadzone, co gorsza, cza 
sami bibljoteki umierają przedwcześnie, nim 
zdażą nawet rozwinąć jakąkolwiek działa!- 
ność. 

Mamy na myśli zmarnowaną Bibliotekę 
Wojskową, którą zaczął organizować ZOW. 
Jakoby prac tych zaniechała Federacja ZOW. 

Bibljoteka ta miała być pierwszą na pro 
wincji . bibljoteką wojskową, obejmującą 
wszystkie działy wiedzy wojskowej oraz №- 
teraturę piękna na tematy wojenne. Książki 
były kompletowane w pięciu językach: pol- 
skin, francuskim, angielskim, niemieckiin i 
rosyjskim. Zebrano już przeszło 1000 to- 
mów, gdy nagle, z powodów bliżej niezna- 
nych, zaniechano dalszego kompletowania. 

о 

Z OSTATNICH DNI SEZONU SPORTOWEGO Komitet Pomocy 
Polakom na Łotwie 
W dhn.. 24.10 br. wciągniete zostało 

do rejestru stowarzyszeń i związków U- 

rzędu Wojewódzkiego w Wilnie po- 

wstałe ostatnio stowarzyszenie pod na 

zwą: Komitet Pomocy Polakom na Ło- 

twie w Wilnie. 
W skiad zarządu komitetu weszli: 

przewodniczący sen. dr. Stefan Ehren- 

kreutz, profesor Uniwersytetu Stefana 

Batorego, pierwszy wiceprzewodniczą- 

cy Józef Małowieski, naczelnik Wydzia 

łu Ogólnego Kuratorium Okręgu Szkol- 

nego Wileńskiego, drugi wiceprzewodni 

czący Władysław Wielhorski, profesor 

Instytutu Naukowo-Badawczego Euro- 

py Wschodniej, oraz sekretarz p. Lu- 

dwik Bar. 
Statut określa cel Komitetu Pomo- 

cy Połakom na Łotwie w następujący 

sposób: 1) zespolenie rozbitej w róż- > 

nych organizacjach akcji pomocy Ra 
Е 

twie, 2) utrzymywanie sta- 

e ef Sad ke, Radą Or- Jocza zdobył plac (na Górze „ Bouiłałowej, 

ganizacyjną Polaków z Zagranicy i ze za. cmentarzem ewangelickim) j tam stwe- 

Związkiem Polaków na Łotwie. 
rzyi kort. : į 

Sekretarjat Komitetu mieści się w ! Pošwiecenie tego, pierwszego kortu (ma- 

Wilnie, przy ulicy Zygmuntowskiej 16. ja być i następne) odbyło się przed kilku 

TESTAI TC ORKA 
dniami, 

. Przecięcia symbolicznej wstępi dokonał, 

aa - o i se S w obecności członków Związku i zaproszo- 

O as AE > nych gości inż. Glattman. 

Dre [a oai daga R ; Оььеспу sezon jest juž dla tenisistow stra 
dzenie cztonków. Na porządku dziennym są 

wybory trzech radców do Izby Przemysło- cony, od wiosny jednak ruch zapanuje na 

Gó:rze Boufiałowej. wo-Handlowej w Wilnie. 

krecie. Nie ustąpił też . Zw, Prac. Miejskich, Budowa kortu odbywała się pod kierow- 

  

  

Popu!arny, doskonały i iadnie położony 

kort tenisowy AZS-u 'w parku po-Bernar- 

dyńskim został im zabrany. Magistrat, do 

którego zresztą należy teren, uznał za wska- 

zane oddać go Kolu spertowemu Zw. Pra- 

cowników Miejskich, 

Dużo na ten temat mówiono, interwenjo- 

wano i w rezultacie Magistrat sprawę załat- 
wił w ten sposób, że kort zniszczył, aby na 

tem miejscu stworzyć różarnię. 

Nolens-volens akademicy musieli pomy- 

śleś o swoim placu i zbudowali go na Za- 

ich  kapitalną 

  

O ile zebranie z braku quorum w 2 
у inie i ojdzie do skutku, = ! i 3 

dE an (e, tegoż dnia 5 bo oto przy pomocy Magistratu i p. nacz. nictwem p. inż. Wątorskiego. (t) 

godz. 5 po poludniu bez względu na SloŚĆ | vas K IK IIS 
obecnych. 

— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne, ; 8 

Na posiedzeniu naukowem, które odbędzie wszystkich wykonawców za LISTY DO REDAKCJI 

się w piątek dnia 30 października o godz. 8 Srę- 2 us аЕР 

wiecz w Seminarjum Filozoficznem Uniwer-. _ — Cecylja Hansen w Lutni, Nieodwolal- 2 : 
sytetu, prof. dr. Tadeusz Czežowski wygłosi nie po raz ostatni w piątek dnia 30 b.m. wy- Szanowny Panie Redaktorze! 

odczyt p. t.: „O zależności między treściami stąpi z zupełnie nowym programem skrzy- Uprzejmie proszę Pana Redaktora o umie 

zakresami pojęć". Wstęp wolny dla człon Paczka wszechświatowej sławy, Cecylja Han szczenie w swem poczytnem pismie nastę- 
ków Towarzystwa j wprowadzonych gości, Sen, która również u publiczności wileńskiej pującego: 

RÓŻNE wzbudziła zachwyt swoją, na wysokim po- — W Kurjerze Wil, z dnia 7-X r.b. Nr. 231 
ziomie stojącą grą.. Znakomita skrzypaczka, (2173) umieszona została notatka pod tytu- 

— Pierwszy śnieg, Wczoraj spadł pierw- 0 której cała bez wyjątku prasa wyraża Się łem „Zło niekonieczne", w której autor sta- 
szy śnieg, który w krótkim czasie pokrył uli EA wykona tym razem „bogaty ra się odgadnąć pewne, dla siebie bardzo 
ce miasta białym całunem program, złożony Z następujących dzieł Jite- trudne zagadnienia, ale nie może i nie dziw- 

E : ratury skrzypcowej: I. S. Bach, Corelli, Men- my się, gdyż trudno człowiekowi, prawdo- 
— wadze odnośnych władz. W dniu 28 delsohn i wiele innych. Wszędzie, gdzie wy- podobnie fachowo nie obznajmionemu ze 

b.m. o godz. 8 min. 10 rano rakarz miejski stępuje tylko Cecylja Hansen, sale koncerto- sprawami szko!nemi, zabierać głos w szkol- 

przy ul. Cichej około nowego domu wybu- we są wyprzedane do ostatniego miejsca. — nej sprawie: szewc nie rozumie pracy stola- 
dowanego przez fundusz kwaterunkowy, Osoby, które dotychczas nie miały szczę- rza, kołodziej — piekarza, a tembardziej nau 
urządził widowisko z łapaniem psa, którego Ścia usłyszeć tej niezrównanej wirtuozki, bę- czyciela, lub księdza i t. p. Jeśli jednak za- 
właściciel szedł ulicą, W najwyższym śtop- dą mogły to uczynić w najbliższy piątek, na gadnienie to naprawdę nie daje komuś spo- 
niu niekulturalny sposób . przeprowadzania który sprzedaż biletów już rozpoczęto. | koju ducha, to najlepiej zwrócić się z proś- 
tych czynności wywołał w ciągu niecałej mi- Uwaga! Dzieci, już niebawem ukaże się bą o wyjaśnienie do kierownictwa szkoły, a 
nuty zbiegowisko. Czyż ńie ma sposobu na premiera tak niecierpliwie wyczekiwanego nawet do Inspektoratu Sżkolnego (Wilno, 
produkcje żadystyczne w śródmieściu? Czy przez całą dziatwę Wilna „Kopciuszka", W Gdańska 6), do których poruszone w arty- 
czymności te muszą się odbywać w. biały przebajecznej oprawie dekoracyjnej pomysłu kule sprawy należą i gdzie ciekawy może 
dzień, wywołując placz dzieci, krzyki doro- W. Makojnika. Režyserja H. Zelwerowi- otrzymać potrzebne dla siebie informacje. 
słych i wycie męczonych zwierząt? AK ie Ša й Dla wyda zaś dodam, że do niko- 

= iejski na Pohulance. Koncert go nie zwracałem Się i nie żądałem przyjścia 
TOWARZYSKA fenomenu, niezrównanej dyrygentki Antonji dzieci do innego gmachu, jak twierdzi autor 

— Zaślubiny. Dnia 27 października Brico. We czwartek dnia 29 b.m. | wystąpi artykułu, lecz wprost po porozumieniu się 
ži di Janowski proboszcz paraiji w charakterze dyrygenta o wszechświatowej @ Kierownictwem szkoły, kazatem dzieciom 

SARI › у 5 Sławie, która krytyka całego świata uznaje przyjść do gmachu szkolnego, koło którego 
Biała Waka pobłogosławił związek mał za jedną z najzdolniejszych kapelmistrzy one przechodzą, wracając po lekcjach do do- , 
żeński p. Michała Pawlikowskiego, na- Świata, dyrygując koncertem symfonicznym, mu i gdzie wtedy miałem lekcję z inną kla- 

czelnika Wydziału / Administracyjnego Ras Win udział BUDA RUR Są. nah to = ze mae dydaktyczno- 
i E : Ika ilna. Na program ziožą się utwory: wychowawczych wskazane, lub nie i jakie 

POZO AŚ, A redakto «A. Dworaka, Liszta, Wagnera, Berliora i in- były pobudki ku temu, jest rzeczą di 
a naszego a myśliwskiego, z p. nych, Znakomita Antonia Brico ponadto da ctwa szkoły, nie zaś osoby trzeciej, — Obej- 

Stefanją Podhajską. . Się podziwiać jako niezrównana pianistka, dziemy się bez „Sowieta Roboczych Depu- 

Młodej parze redakcja naszego pi- która objeżdżając z koncertami obie półkułe tatów". 

sma składa najserdeczniejsze życze- Zn fps ie wzbudzała niekłamany za-  Zasluguje jednak na uwagę to, że nie 

nia. 

„i podziw zarówno krytyki, jak i umu- Zdążył jeszcze nowy, kierownik szkoły objąć 
zykalnionej publiczności. Poza znakomitym urzędowania, a już ma kłopoty w postaci 
gościem udział w koncercie biorą między in- artykuska, Zresżtą u nas w N.-Wilejce ta- 
nymi prof. Aleksander Kantorowicz (skrzyp kie i temu podobne sprawy są na porządku 
ce), Albert Katz (wiolonczela), Ceny miejsc dziennym. . nie podwyższone. Sprzedaż biletów już roz. _ Jak usunąć to „Zło niekonieczne” z na- 

eta. ° szego horyzontu nowowilejskiego i jak za- 
W piątek dnia 30 b.m. arcydzieło Żerom Pewnić spokój tym, co chcą pracować dla 

skiego „Róża”, w której bogata wystawa i dobra szkoły? 
: znakomita gra wszystkich wykonawców z p, Łączę wyrazy szacunku j poważania 
Wyrzykowskim i L. Wołłejko na czele, wzbu- Ks. Stanisław Baranowski 
8 228 zainteresowanie szerokich nas Preiekt szkół powsz. w N. Wilejce 

na, 
‚ — „Роюща“ Mickiewicza Nr. 11 codzien”  - Szanowny Pahie Redaktorze: 

nie od 10 wiecz, do 4 rano rewia 2 Mle Pozwolę sobie za pośrednictwem poczyt 
wu i humoru. „Dancing“. nego pisma Sz. P. zwrócić uwagę na iakty 

оава Щ&з&усні›педо paskarstwa, uprawianego pod 
į r | nis! € aszczyki: ydawni skrypio 

O R ej E + ро- — Сазтю — Капео ‹{‚іе;:у ne Wydz, "Prawa USB. PETA 
Wa . sw: dz Kino Miejskie —  Tragedja księżniczki Niejacy Galpern i Dajches wydali skrypt 

Komi Rodziciels! Inieį Szkoły Nedelków. prawa kościelnego, obejmujący wykłady ks. 
Handlowej im. St. Staszyca urządza dancing IŻ Ž $ prof, Bolesława Wiłanowskiego i sprzedają 
w dniu 31 pażdziernika r,b. (sobota) o godz. Heljos — Hadži Murat (biały szatan). takowy po 30 zł. za egzemplarz, podczas 
11 (23) w lokalu „cukierni B. Sztralla (Zie- Hollywood — Hadżi Murat (biały szatan) gdy koszta wydawnictwa wynoszą 5 zł.(”), 
a L is Nr. 22. Y Światowid — „Krystyna“. a więc z zarobkiem 500 proc, (!). 

zyste zyski przeznacza się na wpisy (5 й й HH " S 

szkolne i dożywianie niezamożnych uczniów! DA М. BEDA marynarki akc že Za a: SN — „Variete“ ająceg e ami w. 
Wstęp dwa złote, akademicki jeden zł. ” e runkami 'materjalnemi, winno być śladów 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Humor kolejarzy. Mogę założyć się np. Roza 0 * $ 

o kamienicę B-ci Jabikowskich, že najwięcej o AS AE w 
wigoru, z urzędników, posiadają kolejarze. — Furman przywłaszczyciel skiego który PEAR Ф P а !_‚а-!‹:у\'— 
Proszę nie ryzykowač zaktadem, bo chyba Markiewicz jan, sekretarz fabryki wód gazo.. żej wymienionym gii ы ZA Z 
nikt nie widział w Wilnie pracowników ja- wych Osmołowskiego przy zaułku Kazimie- | Cena te gay t WYCRWWĄCYWO DND 
kiejś poważnej instytucji, np. Magistratu, czy rzowskim 16, doniósł, że furmah fabryczny 12 A. Dia ilustr apa anna, Wynosiė 10 
też Izby Przemysiowo-Handlowej, występu- Jan, przywłaszczył gotówkę i syfo- Międzynarodowe o b oczę cenę „Prama 
jacych w rewii! Pracownicy natomiast Dy- my do wody gazowej łącznej wartości 230 tu, wydanego Pi js A rów ауе 
rekcji Kolei państwowych w Wilnie,,. tańczą zi. poczem zbiegł, skiego, autora o a ji 3 
w rewji, I to tańczą nie mortusowo, a pier- — Między sąsiadkami. Gotówkę i bieliz nika, obejmującego zgórą o ARE A da 
wsza klasa z wigorem, Rewję kolejową uło. nę pościelową, skradzione z niezamkniętego nego w śosie SE = m i wyda 

żyli sami, a w dowód, że wiadomość ta nie mieszkania domu Nr. 12 przy ul. Słowiań- na rynku księgarskim w: * 25 ie P 
jest ani kaczorem, ani nawet kaczką dzien- skiej na szkodę Krystepanisowej  Rozalji. Pozwolę sobie nasa kc. o aż 
nikarską — pracownicy P.K.P. ukażą się pu- Sprawczyni kradzieży Zdrujewska Sabina; wspomnieni panowie, licząc w 9 Uk 
biicznie w roli boyów i girlasek w Ognisku zam. w tymże donu, po kradzieży zbiegła. ogłosili, że przystępuj + A Se SO 
Kolejowem 7-go listopada. Szczególnie, mi. _ — Przywłaszczenie, Sarkis Józef, mieszka skryptu ekonomii polity sl 
łe pracowniczki „dużej dyrekcji" na scenie niec Głębokiego, zameldował policji, że Sza- Załączam sta A w 
„ubrane" wyglądają uroczo, postokroć bar- ciłowska Katarzyna, (Konarskiego 46) przy $ di o gw 
dA ACO od zblazowanych zawodo- ph jego meble, naczynia stolcwe i mah A 
wych tancerek rewjowych, Ręczę, że z tego kuchenne łącznej wartości 1160 zł. Prz: i i SA 

tytułu na widowni ściecić będzie nie jedna | — Porzucona bieliz na. Niezna Woda gorzka: Franel seka alia Genio na tes poWAZnego dostawcy. Dekoracje Te- ni sprawcy skradli Bielawskiemu Eiroimowi jemnie i znacznie zmniejsza te dole. liwości 'wjji A ejowej efektowne, opracowanie staran (Sadowa 9) z niezamkniętego strychu bieliz- Często nieraz mała ilość działa iż” 730 
ne. Na program skiadač się będzie 19, try- nę męską i damską wartości 200 zł. — Bie. Žadač w aptekach i drogerjach. RAA 
skających humorem, numerów. S-t, liznę odnaleziono w ogrodzie, przylegającym ———————S 

do tegoż domu i zwrócono poszkodowane- i į TEATR I MUZYKA mu Toczy się dochodzenie TR ustalenia AA granicę konia. skradzionegc pod Osz- 

BALE I ZABAWY 
— Dancing. Staianien Patronatu Wię- 

ziennego odbędzie się w sobotę 31 b.m. Daj= 

cing Towarzyski w _ cukierni Czerwonego 
Sztralla. Całkowity dochód przeznacza się 
na zakup dożywiania * ciepłej odzieży dla 
dzieci więźniów, 

Początek o godz. 11 wiecz. Wstęp 2 zł. 
dla młodzieży 1 zł. 

— „Czarna kawa* А.7,$. Akademicki 
Związek Sportowy przypomina, iż stosownie 
do poprzednich zapowiedzi, urządza 'w dniu 
31 b.m. w salonach Hotelu George'a „Czar- 
ną Kawę', która ze względu na to, że jest 
pierwszą w tym roku, oraz na niskie ceny i 

   

  

    

— Teatr Miejski w Lutni. Dziś, we czwar g : й prawcy. 
tek dnia 29 b.m. pelna przekomicznych sytua A cyi. Komedija w. 3 aktach: T. E skiego — Podrzutki. Znaleziono w bramie domu DOKSZYCE. 
„Aurelciu nie rób tego”, na której publicz- Nr. 35 przy ui, Niemieckiej podrzutka płci — — Uszkodzenie linii telefonicznej, ność bawi” się doskonale; <żywo > oklaskując meskiej w. wieku około 6 miesięcy, W tymże szlaku Porzecze-Dokszyce zerwane linię Ab 

dniu znałeziono 6-iygodniowego podrzutka foniczną na przestrzeni 7 mtr Do; uścili Sie 
płci męskiej w klatce schodowej domu Nr. 5 *ego pastus.. A М 

Z POGRANICZA 
przy ul, Rydza-Smigtego. Obu podrzutków 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. — Przemyt cukru, W ubiegłym tygodni BA vga u 

na pograniczu z Litwą zatrzymano 14 prze- 
WILNO-TROKI mytników wraz z 40 pudami cukru polskiego 

— Odebrali pieniądze, W gminie Mickuń Wwracającego z zagranicy. A 
skiej dwaj vijani chłop: napadli na sąsiada i 
odebrali mu rzekomo 210 złotych. 

Sprawców ujęto. 

: 3 Dnia imienia Pana Naczełni 

Łącznie z KOP będa urządzone obł: ‚ Ка Tadeusza Żemoyteła urzędnicy Wydziału 
я DY a ADA Urządzeń Rolnych Okręgowego Urzędu Ziem 

OSZMIANA  Skiego w Wilnie, składają T-wu Św, Wia- 
Koniokrad, Ujęto cygana |. Kuzyna przy- centego a Paulo 23 zł. na rzecz biednych. 

byłego z Łotwy, który usiłował przemycić - 

  

Żeby mieć czyste i zdrowe owoce 
należy z jesieni jeszcze zaopatrzyć 
drzewa owocowe w tak zwane 

opaski iepowe. 
Najlepszy iep sadowniczy, papier 
na opaski oraz przyrządy do Sma- 
rowania opasek są do nabycia w 

składzie maszyn rolniczych 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
w Wilnie 

UI. Zawałna М№. 11-а. 
Żądajcie prospektów ze sposobem 

użycia i cenami. 

  

  

; ; ŚWIĘCIANY 
— Wilki. W całym szeregu miejscowości 

w powiecie, ukazały się stada wilków, 

           



Zebranie Zw. Przemysłowców Polskich 
b.m. pod przewodnict- 

awa. Bohdanowi 
Polskich. Dnia 21 
wem pana prezesa Mic 
cza odbyło się ogólne zebr 
Związu Przemysiowe Pols 
zwołane w celu omówienia 
zanych z bezrobociem oraz a 
ną dła zwalczania takowego. 

Po udzieleniu przez szefa biura Wojew. 
Komitetu Obywatelskiego dla Zwalczania 
Bezrobocia p. mec. B, Nogida  szczegóło — 
wych informacyj i wyjaśnieą w sprawie or 

cji i działaln. Komitetu, — wyło- 

się dłuższa i ożywiona dyskusja, w wy 
niku której zebra całkowicie uznało poni 

żej streszczone zas ; postulaty, wysunię 
te przez prezesa M. Bohdanowicza, urzeczy 

WOŁOŻYŃSKA 
— Dzień Oszczędności w pow. Wołożyń 

skim. W dniu 26 października 1931 r. w io- 
kalu Starostwa Powiatowego w Wołożynie 
odbyło się organizacyjnę zebranie w spra- 
wie urzędzenia obchodu „Dnia Oszczędno- 
ści* w dniu 31 października 1931 roku na 
terenie powiatu Wołożyńskiego, Na zebra- 
niu obecni byli przedstawiciele miejscowych 
władz duchownych, państwowych, instytu- 
cyj oszczędnościowych, samorządowych, nau 
czycielsbwa, zrzeszeń społecznych, kultural- 
nych i zawodowych. 

„Dzień Oszczędności" w Wołożynie ma 
się odbyć według następującego programu: 

1) Uroczyste nabożeństwa w świątyniach 
wszystkich wyznań; > 

2) Wygioszenie referatów na temat aktu- 
alny; 

3) Zorganizowanie pogadanek w szkołach, 
oraz wygłoszenie odczytów dla wojska i cy- 
wilneį vudności. 

Pogadanki i odczyty nie są ograniczone 
tylko do dnia 31 października, ale wykorzy- 
stane będą w tym celu bliskie dni świątecz- 
ne. Niezależnie od tego, na zebraniu powzię 
to uchwałę założenia powiatowego Związku 
instytucyj Oszczędnościowych, celem ustale- 
nia wspólnej wytycznej prac w. dziedzinie 
oszczędności, 

POSTAWY. 
— Sprawa Rusakowicza. W związku z 

ujawhietniem u aresztowanego za pijań- 
stwo Stanisława Rusakowicza różnych pie- 
ezątek wyciętych ze skóry, starosta postaw- 
ski p. Niedźwiecki wyjaśnia, że Rusako- 

ricz nie jest urzędnikiem sejmiku, a jedy- 
iie przez parę tvgodni odbywał praktykę w 
komunalnej kasie oszczędności w Posta- 
wach, łecz wobec wykazania nieudolności 
pozbawiono go pracy. Korzystał wprawdzie 
z poparcia w formie stypendjum rządowego 
jako kaleka, pozbawiony ręki i za opiekę nad 
sobą odpłacił się w ten sposób, że fałszował 
pieczęcie, Zdemaskowanie Rusakowicza było 
prawdziwą niespodzianką. 

  

    
agadnień, zwią 

ją, prowadzo 

      

   

     

  

  

   

  

  

  

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„RANGO* W „CASINO* 

Olbrzymia większość filmów jest popisem 
jednej, lub kilku gwiazd. Wszyscy patrzą 
ną twarz aktora, lub aktorki, podziwiają jej 
ruchy, linję, a ostatnio i grę! 

Naturalnie, że wielkość sławy jakiejś 
gwiazdy decyduje o powodzeniu filmu. Lecz 
idea kina paczyłaby się, gdyby tyłko takie 
iimy — personalne powiedzmy, kręcono. 
Wartość obrazu jest większa, gdy bez po- 

y niejako premjowanej wielkości film po- 
zostawia wrażenie, porywa, czaruje, To «n0- 
że osiągnąć tylko dobry reżyser, mając te- 
mat interesujący i stosując umiejętny mon- 
taż, Produkcja światowa coraz więcej przy- 
nos filmów „bezgwaezdnych*, poświęconych 
bąćź jakiejś idei, bądź t. zw, reportażowych. 

Na ekranach europejskich olbrzymie po- 
wodzenie zdobywają filmy egzotyczne, uka- 
zujące życie niedostępnych dla przeciętnego 
mieszkańca miasta, dżungli. Nie są tu kraje 
podzwrotnikowe żadnem tłem (często robio- 
nem w atelier), łecz są celem same w sobie. 
Widzimy prawdziwe życie, takie, jak widzi 
je podróżnik — myśliwy, Reżyser ułożył je- 
dynie porządek naszej wycieczki z apara- 
tem, powiązał lużne obrazy, czyniąc je bar- 
dziej interesującemi. 

Film „Afryka mówi”, film „Chang“, a 
'wireszcie film „Rango”, grany obecnie w 
„Casinie“ — to są etapy coraz bardziej roz- 
wijającej się tej gałęzi wytwórczości fi”mo- 
wej 

Film „Rango“ winien zobaczyć każdy. 
Przenosi nas twórca tego obrazu Shoedsacke, 
na wyspę samotną * z wielkim realizmem uka 
zuje życie dżungli, drżącej przed srogim, 
krwieżerczym tygrysem, pełnej rozgwaru pta 
ków, pisku małp i tajemniczych cieni. To 
nie jest śmieszna „dżungla” robiona w ogro 
dzie wytwórni — to naprawdę Sumatra! Tak 
jak w „Tabu“ były naprawdę wyspy Bora- 
Bora! W takich filmach kino świadczy o 
swej przydatności dla ludzi. Młodzież powin- 
na być na „Rango”. 

Dodatki, jak coraz częšciej w „Casino“ 
dobre. Z przyjemnością to stwierdzam, 

Tad. C. 
. 

CZYš SPELNIL SWOj OBO 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
SKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K,O, vr, 82106 
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SYDNEY REILLY. 

wistnienie których w znacznej mierze może 

się przyczynić do zmniejszenia bezrobocia 

na ziemiach naszych wojewodztw, a w Szcze 

gólności m, Wilna ,sa mianowicie: | 

“ |]. pomoc bezrobotnym, poza wy 
mi okolicznościami, musiałaby by 

czona tylko w postaci udzielonej pracy; 

2. zwiększenie 
mogłoby być uskutecznione drogą: 

a. uwzględnienia postulató 
(o charakterze doraźnym), Znu 
utrzymania w ruchu «warsztatów 
moczesnem zastosowaniu możliwie maksy- 

iczby zmian roboczych; 

      

      

   
   

    

   

     
decydują- 

i rozporządzeń, 

prywatnej |od- 
ino-budow- 

    

  

umożliwiających inicjatywie p 
jęcia wykonania robót inżynie: 
lanych; : s 

c. uruchomienia celowych robót pubiicz- 
nych -— przyczem dia osiągnięcia iachowej 

organizacji i kierownictwa takowemi — ©- 
raz racjonalnego zatrudnienia bezrobotnych 

— należałoby wykorzystać współpracę przed 
siębiorców i posiadanego przez nich perso- 
nelu, co również  uchronii w. znacznej 
miierze od zwiększenia bezrobocia wśród ia 
chowców, a też, dając możność im prze- 
trwania tych ciężkich czasów, nie zdezorga- 
rizowałoby poszczególnych placówek prze- 
mysłowych, A 

Potwierdzając możliwość przy: 
do wykonania niektórych robót nawet w c- 
becnym sezonie — inż, E. Lange wysunął 

      

  

  

ąpienia 

- następujące propozycje: 
1. Budowę jeźdni z kostki drzewnej w 

Wilnie. | 
Powyższa budowa mogłaby być wyko- 

nywana przy temperaturze 5 —10 stopni 
C. poniżej zera, zatrudniając znaczną ilość - 
niewykwaliiikowanych bezrobotnych, oży- 
wiłaby miejscowy przemysł drzewny, zaś 
środki na takową mogłyby być użyte z sum 
przydzielanych dla zwalczania bezrobocia, 

2, Rozpoczęcia w szerszym zakresie ro- 
bót kanalizacyjno-wodociągowych przez wła 
ścicieli nieruchomości — co dałoby ję U- 
czynić przy podniesieniu rentowności skana 
lizowanych mieszkań. 

Inż. W. Wojewódzki podał projekt zwał- 

czania bezrobocia zapomocą stosowania bu 

downictwa drewnianego (ognioodpornego), 
do którego na szeroką skalę ostatnio przy- 

stąpiono w Czechach. 

Prywatne budownictwo drewniane — 
mogłoby być uruchomione pod warunkiem 

uzyskania od Lasów. Państwowych długolet 
niego kredytu na surowiec, koszt którego 

stancwi w budownictwie drewnianem do 35 
proc, ogółnych kosztów, oraz uzyskania po- 

życzek do 35 proc, kosztów budowy (od 

ZUPU, ZUW, i od innych państwowych lub 

prywatnych instytucyj) — pozostałe zaś ko 
szty budowy dałyby się pokryć z oszczędno 

ści, posiadanych przez poszczególne jedno- 
stki, dziś przeważnie unieruchomione dla 
życia gospodarczego. ; 2 
"W zakończeniu posiedzenia zebrani wy- 

raziłi życzenie, by dla rzeczowego „omówie 
nia powyższych projektów, jako tež ich U- 
rzeczywistnienia została powofana do życia 
przy Woj. Kom. Ob. dla zwalczania bezro- 
bocia specjalna sekcja robót publicznych, 
do współpracy z którą zostaliby wciągnięci 
przeważnie przemysłowcy, 

      

  

Aj i AO З4 

D polsko - francuskiego 
u kornpietu 

przyjmę dzieci od lat 6do 8 

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

Zapisy przyjmuje się 

| od 9-ej rano do 2-cj pp. 

„aig bi ii A 

POCZTOWCY BEZROBOTNYM 
Na posiedzeniu bm., w gmachu Dyrekcji 

Poczt i Telegrafów w Wilnie, przedstawicie 
!e organizacyj pracowników pocztowych u- 
chwalili przyjść z pomocą bezrobotnym i 
zaapółować do ogółu pocztowców okręgu 
wileńskiego, by zgodziłi się na comiesięczne 
dobrowolne samoopodatkowanie, Sani00po- 
datkowanie się ujęte zostało odpowiednią, 
skalą, według której dla pracowników IV 
st. sł. składka miesięczna ma wynosic 10 zł., 
<Та prac. V st. sł. — 7 d. VI — 4 zł. 50 
gr, VII — 3 zł, i t. d. plus 1 proc, (od su 
my brutto) od otrzymywanych zapomóg, 
wynagrodzeń za godziny nadliczbowe i na- 
gród. Uchwały wytonionego Komitetu Wy- 
konawczego Pomocy Bezrobotnym, na wy= 
żej wymienionem pusiedzeniu, spotkały się 
z gorącem uznaniem  wszystkicn pocztow- 
ców okręgu wileńskiego, czego wyrazem są 
zgłoszone deklaracje, w których bardzo du- 
żo pracowników zobowiązało się do płace- 
nia większych składek, niż określono w 
skali, W ten sposób, co miesiąc, począwszy 
od lutego, będzie wpływać — zawdzięcza 
jąc pocztowcom na bezrobotnych do 
trzech tysięcy złotych, O ofiarności dwuty- 
sięcznej rzeszy pocztowców świadczyć mo- 
gą sumy zebrane, w roku bieżącym, na po- 
wodzian — 11 tysięcy 500 zł. i na „Odpo- 
wiedž Treviranusowi* 12 tysięcy zł. S—t, 

  
    

  

   

„W krału tałemnic i zbrodni 
Wszystko to, co dotąd słyszałam 

od niego o prowokowaniu cudzoziem- 
skich wywiadów i dyplomatów, okazało 
się zupełnie prawdziwe. Mam wszyst- 
kie dowody. SĘ 

Czy można twierdzić, że on prowa- 
dzi fałszywą grę? Jeżeli zaś jest szcze- 
ry, to musimy go uważać za taką sa- 
mą ofiarę, jakiemi jesteśmy my wszy- 
scy. 

"Po przyjeździe z Helsingforsu przy- 
jęłam prawosławie, aby jak najciaśniej 
zżyć się z ludźmi i sprawą, której mia 
łam służyć, Marja dała mi list poleca 
jący do duchownego rosyjskiego. 

Zyskałam w nim przyjaciela i do - 
radcę w ciężkich chwilach zwątpienia. 
On to uratował mnie i nie dopuścił do 
czynu, któregobym żałowała przez ca- 
łe życie. — 

- Spowiedź moja przeraziła duchow 
nego. Powiedział, że w pewnych wy- 
padkach takie czyny mogą być uspra- 
wiedliwione, ale że w danym wypad- 
ku, nietylko wzięłabym na sumienie 
ciężki grzech, ale nie pomogłabym, a 
raczej zaszkodziła sprawie. Sumienie 

dawca Stanisław Mackiewicz. 

  

zanim nie dowiem się, co się stało z 

będzie dręczyć mnie, życie mego mę- 
ża będzie w większem niebezpieczeń- 
stwie wobec mściwości bolszewickiej. 

— Marjo, — powiedziałam, — о- 
biecaj mi, że nigdy nie powiesz o na- 
szej rozmowie swoim szefom w Rosji.. 

— Nie, nie, — przerwała mi, — 

nie mogę tego obiecać! Oni muszą wie 
dzieć wszystko. jeśli ty masz jakieś 
podejrzenia, proszę, nie mów mi nic o 
tem. Możesz wypowiedzieć wszystko 
generałowi K., ale nie mnie! 

— Dlaczego? 
— Bo ja muszę donieść wszystko, 

rozumiesz, wszystko Moskwie. Ty nie 
znasz kierowników naszej organizacji. 
Jesteśmy wszyscy związani przysięgą. 
Przysięga Rozumiesz to? 

Przestraszyłam się za nią. Serce 

ścisnęło mi się boleśnie. Zrozumiałam, 
że ogarnęły ją takie zwątpienia, ale 
nie ma odwagi przyznać się do nich. 
Błagałam, aby została w Paryżu, i nie 
wracała do Rosji. Ale Marja odpowie- 
działa mi ze spokojnym uśmiechem: 

— Obiecałam ci, że nie spocznę, 

pracy dla bezrobotnych . 

  

Wilcze kły 
Kurs dykcji dla ko!.kol, członków nowa- 

utworzonej Sekcji Teatralnej Koło  Polouj= 
stów rozpocznie się w poniedziałek dnia 24 
bm., o godzinię 15 min. 30, prowadzony bę 
dzie w poniedziałki i czwartki przez dyrekto 
ra M. Szpakiewicza. 

Sekcja Dramatyczna Koła Polonistow 
U.SIB. życie Sekcji zaczęło się 20 bm. Na za 
powiedziane zebranie Sekcji przybyło 25 о- 
sób. Zebranie zagaił jako Prezes Koła kol. 
Stupkiewicz, oddając następnie głos Kol. 
Bortkiewiczowi, który wygłosił referat pod 
tytułem „'Teatr', Koi. Bortkiewicz zaznaczył, 
że kompletny kryzys teatrów w Polsce na- 
stąpił przed kryzysem gospodarczym, Ogół 
przenosi kino nad teatr, bo w kinie myśleć 
nie trzeba — wystarczy czuć. Słowo straci- 
ło dla nas wartość. W Wilnie, w tem jedy- 
nem mieście teatralnem w Polsce, jak się 
wyrazil: Dyrektorowie: Osterwa, Zelwero- 
wicz i Szpakiewicz, brak przedewszystkiem 
kultury teatralnej spowodował katastrofę 
napiepszego teatru polskiego — Reduty. 
Pracy w Sekcji winna przyświecać idea zdo 
bycia kultury teairainej, osągnięcia prawdzi- 
wego artyzmu w naszym teatrze, bez oglą- 
dania się na szkodliwą i burzącą krytykę 
oraz opinję publiczną. Przed Sekcją stoją 
lata żmudnej pracy, urozmaiconej rzadkiemi 
występami na scenie. Cel pracy jeden: „Oder 
wać na chwilę ręce od pracy, aby wywołać 
uśmiech na twarzach*, Uśmiech w Sztuce. 
Obyśmy rozjaśniłi twarze przed  Pięknem, 
zakrytem szarzyzną dni w gmatwaninie wy- 
darzeń życia w kipiącym roju Braci Akade- 
nickiej! 

  

LLRA ASS 
Fabryka I sktad mebil 

W. Wilenkin i $-ka 

zowo 

Sklep futer 
i pracownia 
kušnierska 

ZOSTAŁY PRZENIESIONE 

do nowego iakaiu przy 

Porudomińskich 
ul. Niemieckiej 2 

I piętro m. 6 (róg Wielkiej) 

Telefon ten sam Nr. 13-72 
  

K INO 
:)SKIE 

KA 
-tragrawske 5 

     

  

SALA 

Od wtorku 27 b m. 
godz. 4—6 Przygody w obłokach 

godz. 6 8 i 10 wiecz U RAGEDJA KSIĘŻNICZKI NEDELKÓW 
Nad program: Flip i Fiap w opałach. Koncertowa orkiestra pod batutą p. 

dramat 
w JO akt. 

M. Sa!nicklego. 
Ceny Miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czynna od 3.30 do 10 w. 

  

Kino „Helios“ 
IWAN MOZŻUCHiN=« 

Н 

  
  

  

mych filmow ostatnich sezonów całego Świata Dodatki dźwięk. Film jednocześnie wyświet 
Najpotężniejszy 

  Kino „Hollywood“ 
Wszechświatowy przebój dźwiękowy Niezrównuany król ekranu 

* LIL DAGOWER==ci« RETTY AMANN " 

Według słynnego arcydzieła ŁWA HR. TOŁSTOJA. Režyser Aleksander Wolkow. 

mcnumentalnym: 
dźwiękowcu 

(Biały 
szatan) 

ze wszystkich óćźwiękowych i nie- 
la się w dwóch kinach „Helios“ i Holly wo 

  

Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
Wkrótce korona Polskiej czołowej twórcz ści filmów dżwiękowych 10 z Pawiaka. 

  
  DŹWISKOWE Kusz 

CGIINE 
MAS. KA 61 154. 18-41 | Prześliczny przebój 

Coś, czego się jeszcze nie 

dźwiękowy 

widziało! Cud najnowszej techniki! 

R A NG © PIEŚŃ Dźuscli 
wykonał i reżyserował na Sumatrze ERNES” SCHOEDSACK. Mrożące krew niewidziane do- 
tychczas sceny. Film ten jest p zedmiotem podziwu na całym Świecie. Ze w: 
wartość artystyczną Dla młodzieży dozwolone. Atrakcje dźwiękowe. 

zgliędu na wysoką 
Na 1-szy Seans ceny 

zniżone. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie Świąt. o g. 2-ej. 
Następny program „Nieśmiertelna miłość" 

  

  

  

  

Džetekdui : Dziśł Najnowsze dwa 100 proc. dzwięsowe przeboje Świata p. L. 
Spółka z ogr. odpa wiaze KA AR RARYRARK 10 skt. przepięknych powikłanych mie Wina, ut Tatarska 20, dom wiesny, KTP A ka BET. i łostek „Marynarzy i blondynek* istnieje od o wSTYLÓWY BL głównych Harry Liedtke, Marja Paudler i Hans Junkerman. Nad program: poraz pierwszy w Wilnie Jadalaie, sypialnie, salony, gabinety Wielua 56 więkowa i sensa yjny romans w 10 akt. w roli głównej Elissa Landi łóżkn niklowane i angielskie, kreden- 2 sensacja p. t. Królewski jeździec iKen Maynard dla którego miłość i wojenka są terenem sy, stoły, szaty, biurka, krzesia dębo- awanturniczych d'iałań. ' we | i. p. Dogodne warunki i pa raty. > > 

ARRAS KINO Dziś! Zachwycająca w porywającem arcy- “ 
ulubienica Wilna Jeanet Gaynor dziele aa p. t. KRY TYŠA As „HWIATOWID" у s; R A DJ a Ww i LE N 5 k i E Misie a Film, który oczaruje wszystkich. Przecudne sny o miłości, W pozost. rolach Charles Morton, Lucy Doraine i 

& Rudolf Schildsraut. Nad program: Przezabawna komedja, 

CZWARTEK, DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 

11,58: Sygnał czasu. 
Komunikat meteorologiczny 
Pogadanka z Warszawy х 
Poranek szkolny z Filharmonji 

Warszawskiej 
15.25: „Wśród książek* — z Warszawy 
15.50: Pogadanka dła dzieci z Warszawy 
16.00: „O instrumentach muzycznych — 

djalog Witolda Hulewicza z córeczką. Trans 
misja na wszystkię stacje po!skie, 

16.20: Lekcja francuskiego z Warszawy 
16.40: Mikrofon w domu dla ociemnia- 

tych na Antokolu w Wilnie. 
17.10: „Pół godziny w pracowni kiologa* 

— odczyt z Katowic, е 
17.35: Koncert z Warszawy 

18,50: Kom. Akadem. Koła Misyjnego 
19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 173“ — 

Listy radjosłuchaczów omówi Witoid Hule- 
wicz 

19.20: Program na piątek i rozmaitości. 
19.30: „Bolero“ — Ravela (płyty) 
19.45: Prasowy dziennik radjowy z War 

szawy 
20,00: „Wartość złota i złocieni: — felj, 

z Warszawy 
20.15: Koncert muzyki iekkiej z Warsz. 
21.15: Słuchowisko z Warszawy 
22.15: Muzyka wokalna (tenorzy). 
22.40: Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warszawy. 

  

Giełda Warszawska 
z dnia 28 października 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY:' 

Dolary 8,86 i pół 8,88 i pół 8,84 i pół Belgja 124,64 — 124,95 — 124,33 Holandja 361,60 — 362,50 — 36070 
Londyn 35,05 — 34,14 — 34,96 
Nowy-York 8,917 --- 8,937 — 8,897 
Paryż 35,11 — 3520 — 35,02 
Praga 26,40 — 2646 — 26.34 
Szwajcarja 174,95 — 175.38 — 174,52 Włochy 46,40 — 46,52 — 46,28 
Berlin w obrotach pryw. 210 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. pożyczka budowlana 31,25 
4 proc. inwestycyjna 76,50 
4 proc. inwestycyjne]jser;jna seryjna 81 
5 proc. konwersyjna 41,25 | 
6 proc. dolarowa 60,25— 60 
7 proc. stabilizacyjna 55,50—56,50— 55,58 

10 proc. kol jowa 105 
8 proc, L. Z. B. G. K. i B. R., obiigacje B 

G. K. 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 
7 proc. L. Z. ziemskie dolarowe 60 
4 i pół proc. L. Z. ziemskie 42,75 
8 proc. warszawskie 65,85 — 64—64,25 
8 proc. Łodzi 62 

10 proc. Siedlec 65,75. 
10 proc. Radomia 67. 

AKA 
Bank Polski 110, 

      

Sydneyem. 

  

BER 
Biedaczka! Wróciła do Rosji, ale 

listy jej stawały się coraz dziwniejsze. 
Zdawało się, że boi się samej siebie. 
Miałam wrażenie, że ktoś stoi za nią, 
i czyta, co ona pisze. Męczył mnie nie 
pokój o nią. Z niecierpliwością i nie- 
pokojem oczekiwałam jej powrotu do 
iParyża. Jasnem było dla mnie, že za- 
wisło nad nią straszne niebezpieczeń- 
stwo. г 

Wreszcie, ku mielkiej mojej rado- 
Ści, wróciła. Byłam szczęśliwa, że ją 
ujrzę. Przecież był to jedyny mój przy 
jaciel, jedyna bliska dusza, w ciągu 
tych okropnych dni. Ale, Boże, jakże 
się ona zmieniła! Twarz miała wychud 
ną i pożółkłą. W oczach miała wyraz 
zwierzęcego strachu. Nie pozostało 
śladu dawnego spokoju, pewności sie 
bie i równowagi duchowej. Marja ba- 
ła się! 

Czego? Po długich wypytywaniach 
wyjaśniła mi to. Wyjechała z Rosji 
wbrew wyraźnym rozkazom szefa, w 
celu złożenia raportu generałowi K. 
Teraz męczyło ją poczucie złamania 
dyscypliny. Ale to tłumaczenie nie za- 
dowolniło mnie. rozumiałam, że Marja 
odkryła zdradę w „Truśce* i powie- 
działam to jej otwarcie. 

  

  
  

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w 
VII rewiru, zamieszkały w Wilnie, Przy ul. 
Połockiej Nr, 14 m. 3 zgodnie z art. 1030 U. 
P.C. obwieszcza, iż w dniu 6 listopada 1931 
г о godz. 10 rano w Wilnie,przy ul. Adama 
Mickiewicza Nr. 22, m, 13, odbędzie się z 
zastosowaniem art, 1070 U.P.C. sprzedaż z 
licytacji publicznej majątku ruchomego, na- 
leżącego do Eljasza Ginzburga, składającego 
się z umeblowania i fortepianu, oszacowane- 
go na sumę zł 500 na zaspokojenie pretensji 
Leokadji Pawluciowej. 

Komornik Sądowy A. Uszyński. 

Wilnie 

mei dA 

PIANINA,FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYLKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI | 

WYVNAJĘLIE 

K DĄBROWSKA 
Wiina, ut. Niemiecka 3, m. 5. 

+ 
SPRZEDAŻ 

  

  

  

  

Do wynajęcia 
raraz sklep z mieszka- 
niem ul. Kalwaryjska 
Nr. 2  Dowiedzieć się 
na miejscu. 

  

Do wynajęcia 

skile 
przy ul. Wiłeńskiej 20. 

Mieszkanie 
do wynajęcia 3 pokoje 
z kuchnią i elekt ycz- 

EMERZEAC| WSRZNRE” nością. Trakt Batere- 
5 o ołocka ses000000000< | > JAN GUMOWSKI | | KOSMET SAO > 0 todo. 

NEZEEGRETE BCE PST IN RS RINDI 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 1 

składach aptecznych znanege 
środa od edcisków 

Prow. A. PAKA | 
PEETYIYTT INNI] 1) 

OBWIESZCZENIE 

l Urząd Skarbowy m. Wiina podaje do 
ogólnej wiadomości, że w dniu 30 paždzier- 
nika r.b. o godz, 10 rano w sali licytacyjnej 
Izby Skarbowej w Wilnie przy ul. Wingry 4 
(gmach rządowy) odbędzie się sprzedaż z 
licytacji w terminie drugim od ceny zaofia- 
rowanej następujących przedmiotów: 2 kre- 
densów oszklonych, pudru, galanterji, mydła 
tualetowego, zegarów ściennych, ubrania i 
bielizny, fortepianu, szafy, komody, lornetek, 
baromętrów, aparatów fotograficznych i in- 
nych rzeczy na opiacenie zaległości podat- 
kowiych. 

I Urząd Skarbowy m. Wilna, 

  

   Waierjan Charkiewicz 
Zmierzch Unqi Kaścietne! na Litwie 
| Białorusi—szkice bistoryczne zł o. — 

Biacyd Jankowski (Jolis of Dycety) -- 
życie i twórczość | zł 10.-— 

Bez steru | busolł (Sylwetka 
x prol. Michała Bobrowskicze) 2 — 

Ostatnie lała Alumnatu Pa 
płeskiego w Wlinie . 0.60 

„żyrowice—łask krynice . 4.50 
Pierwsze trudy | wałki wi- 

lenskich kalefarzy . . 0.80 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
Św. WOJCIECHA w WILNIE 

  

Nie potrąfiła nadać szczerości swym 
protestom. Ale twierdziła, że narazie 
ne było mowy o zdradzie. Chodziło 
tylka o pewne nieporozumienia pomię 
dzy nią a szefami organizacji. Nie ukry 
wała swego zdania i zaczęto ją podej- 
rzewać o podwójną. grę. 

— Przyjeżdżając tutaj, złamałam 
dyscyplinę, — mówiła, — muszę więc 
wrócić jak najprędzej do Moskwy. 
Kiedy oznajmiłam, że jadę z raportem 
do generała K., rozkazano mi pozo- 
stać. Mieszkanie moje w Moskwie zo- 
stało wzięte pod nadzór, ale udało mi 

się wymknąć i dostać się na dworzec. 
W drodze już odebrałam rozkaz piś- 
mienny natychmiastowego powrotu. 
Ale ja nie odpowiedziałam i przyjecha 
łam tutaj. 

— Nie powinnaś wracać do Rosji, 
— nalegalam. 

— O, nie, muszę! 

ROZDZIAŁ 7. _ 
KONIEC MARJI SZULTZ 

O Sydneyu nie było nadal żadnych 
wieści. Minęła zima, w powietrzu czuć 
było pierwsze wiosenne podmuchy. 
Marja robiła, co mogła, aby; wyjaśnić, 
co się stało z Sydneyem, ale bezsku- 
tecznie. 

  

Wilno, ul. Tartaki 10, tel. 18-31 

WARSTTATY MECHANICZNE 
Pradukcja stolarszczyzny 

budowlanej 

(okna idrzwi | 
RM A i MA k 

NAJLEPSZĄ CEGŁĘ 
bo z cegielni 

„DWORCZANY“ 
tanio i na dogodnych warunkach sprzedaje 
inżynier F. KO.H dzierżawca tej cegielni. 

Osobiście w godz. 4—6 po poł. 
Wilno, ul, Mickiewicza Nr. 22, m. 40. 

aj K ii 

  

  

    
  

    

wwje, doskonali, odzarie- 

Do wynajęcia 
G A Bł N E T mieszkanie 5 pokojowe 

z wygodami. Jakėba 
Racjonalnej Jasińskiego 18, dowie- 

kosmet ł dzieć się Trocka 4, m. 1 
iecznicze E e wtc 

WILNO, POSZUKUJE się 
Mickiewicza 31—4 ad. Mieszkania 

ad konserwu. 4—5 pokoi z nowo- 
je, dosko- Czesnemi wygodami w 

nali, odświeża usuwa Okolicy Zielonego Mo- 
jej skazy i braki. Masaż Slu, Zygmuntowskiej, 
twarzy i ciała (panie). ŚW. Jakóba—szczegóło- 
Sztuczne opalanie cery, We oferty do admini- 
Wypadanie włosów i Stracji „Słowa* pod — 
łupież. Najnowsze zdo- „Mieszkanie“. 
bycze kosmetyki racjo= 17 

Os Słoneczne Codziennie od g. 10—8 
W. Z. P. 43. mieszkanie 5 pokojowe 

z łazienką, wygodami, 
о8о tottasą 

Bre dę komasr- 

Ur 

  

tarasem, ogródkiem, 
elektrycznością i piwa 
nicą, (w tem 2 pokoje 
z niekrępującem weį- 

-— , TEA MSuwa braki i skazy. ściem). (W pięknej 
Gabinet | ® @ dielnicy przed placem 

E "i šk rka zzz Cedić Św. Piotra i Pawła, 
LEKARZE; usze Leczniczej Godacimie od g. 2 do WOEWWUNZECZECOAKEAKA J Hryniewiczowej, 4,30 po południu, na 

  

DOKTOR AKUSZERKA 

Szyrwinót ŚMIAŁOWSKA 
choroby weneryczne, przeprowadziła się al. 
skórne | moczopiciowe Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
Wielka 19, ed 9 do 1 binet kosmetyczny, u- 
3--7 suwa zmarszczki, piegi, 
man a wn WĄĘTY, łupież, brodaw- 

DOKTOR ki, kurzajki, wypadanie 
r łosó 

Bilumowlcz — 1" 
caoroby weneryczne, 
skórne ! moczopiciowe POPIERAJCIE 

A i: L.0.P.P 

  

tei, 921, od 3—1 i 3—g 
W Z.P. 25 

Przyj.wg. Ю - 11 4-7 

© wackiego 17. 

miejscu ul, Kościuszki ni. WIELKA Ja 18 m.3, 
Nr. 25. 

  

Paryżanka 
z uniwersyteckiem wy- 
kształceniem poszuku- 
je lekcyj francuskiego 
od 5 — 6 wiecz, Wil- 
no, Garbarska 1, m. 24. 

Ww. Z. P. 48. 

(LOKALE 
W он 

2 mieszkania > siej 
z 3 pokoi i 4 pokoi ze Dwie 
wszelkiemi wygodami ładae palm 
nowoczesnemi, wanna do sprzedania. Kwa« 
na miejscu do wyna-szelna 23 m. 5. 
jęcia. Wilno, ul. Sło-dać można codziennie 

ой 9—12 1 ой 15—17. 

      

  

  

Wchodziłam w coraz bliższy kon- 
takt z członkami  „Trustu“. Radzono 
mi uczyć się jak najwięcej, aby opano 
wać język rosyjski i czem predzej je- 
chać do Moskwy. Generał K. ostrożnie 
odradzał mi tego kroku, ale Marja by 
ła już w Moskwie i pracowała dla 
mnie, narażając się z dnia na dzień 
wobec najzacieklejszych wrogów. Do- 
stałam zagranicą szereg poleceń od 
„Trustu“. 

Proszono mnie o wydostanie truci- 
zny, którą możnaby nieznacznie domie 
szać do jadła i napoju, a skutek której 
miałby się objawiać w ciężkiej i prze- 
wlekłej, lecz nie śmiertelnej chorobie. 
„Trust“ miał korzystać z tej trucizny, 
by unieszkodliwić wybitnych „,czerwo 
nogwardzistów** w dniu, kiedy nasta- 
nie przewrót w Moskwie. 

IProszono mię wyjechać do War- 
szawy i porozumieć się z Niemcem, 
właścicielem fabryki papieru, który 
miał wyrabiać fałszywe czerwońce sa 
wieckie. Projektowano bowiem dopro 
wadzić do krachu finansowego bolsze 
wików przez rozsiewanie fałszywych 
czerwońców. Odmówiłam wzięcia u- 
działu w tej sprawie, ale wielu rosyj- 
skich antybolszewików dało się wciąg 
nąć do pułapki. 

TOS AL OAS T ARIASTINKNINA IPSN KISS 
R iii ET ZY PAORRETTTTOTĄ 

Zwolna ogarniać mnie zaczęły zwą 
tpienia, Coraz nowe polecenia od „Tru 
stu* zaczynały mnie niepokoić. Zaufa- 
nie moje do tych ludzi topniało i za- 
mieniało się w dziwnie niepokojące 
przeczucie. Ale myśl o Marji odpędza 
ła zwątpienia, a chęć zdobycia wiado- 
mości o Sydneyu zmuszały mnie iść do 
końca po raz obranej drodze. Wiado- 
mości o Sydneyu były tak różnorodne 
i sprzeczne, że nie można było wyciąg 
nąć z nich żadnego wniosku. Mówio- 
no mi raz, że Sydney nie żyje, to 
znów, że żyje — a nadzieja rozpalała 
się w mem sercu, po raz setny, gdy 
„Trust“ zapewniał, że go odnajdzie i 
pomoże mu wymknąć się z Rosji. 

Lecz mimo wszystko, nie opuszcza 
ło mnie przeczucie, że w „Trušcie“ są 
zdrajcy. Jeśli zaś informowano  imnie 
umyślnie w ten sposób, by mnie otu- 
manić i zamydlić nfi oczy, to jasne by 
ło, że zdrajcy musieli odegrywać rolę 
gl6wna w „Trušcie“. 

Kiedy Marja przyjechała do Pary- 
ża, podzieliłam się z nią swemi podej- 
rzeniami. Przy pierwszych moich sło- 
wach Marja zerwała się i zaczęła cho- 
dzić wielkiemi krokami po pokoju. 

TY (D. C N.) 

  

    
Tod 
101 

nia. Wydawnicza „Słowo”. 
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Redaktor w, z. Witold Tatarzyński. ; 
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