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AGITPUNKT 
CENTROLEWU 

(Telefonem z Warszawy) 

Dzisiaj w procesie Centrolewu 

przemawiał Bagiński uczuciowo, 

Putek — efektownie i dowcipnie i Sa- 

wicki analfabetycznie. Fale krasomów= 

stwa rozsadzają stary pałac Paca, gdzie 

się odbywają obrady. Proces brzeski 

nie jest jeszcze środkiem wymiaru 

sprawiedliwości, lecz stał się centrum 

agitacji. Nigdy Centrolew nie miał tak 

dobrze zorganizowanego agitpunktu, 

tak uważnie przysłuchującej się mu 

prasy, tak wdzięcznie nastrojonej pu- 

bliczności. Nawet pisma obozu rządó- 

wego nieświadomie współdziałają z tą 

atmosferą. Kto wie—może nasze tiwa- 

gi będą przyjęte bardzo źle przez wła- 

snych czytelników. Nic jednak bardziej 

niebezpiecznego, niż takie masowe 

hipnozy. Zróbcie jedną, drugą, trzecią 

taką masową hipnozę — oto buduje- 

cie łańcuch, który prowadzi do wypad- 

ków tego rodzaju, co rewolucja rosyj- 

ska. Narazie podkreślamy, że proces 

brzeski stał się agitpunktem  Centro- 

iewu. RER 

Niejeden jednak pouczający mo- 

ment można z tych przemówień wyłu- 

skać. Oto nutą ogólną eoskarżonych 

jest, że się do przewrotu nie gotowali, 

że myśleli tylko a walce parlamentar- 

nej, ale tłomacząc powyższe stale po- 

wołują się na swą słabość, na nieprzy- 

gotowanie, wyśmiewają wprost myśl, 

aby można było chłopów Putka, czy 

chłopów Witosa o jakieś poważne roz- 

ruchy podejrzewać. „Oni się tak boją” 

— opowiadał Witos — „jak ich nama- 
wiałem, żeby pojechali do Krakowa, to 

ciągle mnie pytali, czy jakiejś bitk: nie 

będzie i mimo moich zapewnień wie- 
lu z drogi zawróciło”. 

Oskarżony Ciołkosz (socj.) powia- 

da: „Może kiedyś jeszcze trafimy pod 

sąd za to, żeśmy rewolucji nie urzą- 

dzili“. Na tem miejscu ołówek spra- 
wozdawcy komunistycznych  „Izwie- 

stji“ począł sam posuwać się po ра- 

pierze. W każdym razie wszyscy po- 

wołują się, czy to na swą słabość, czy 

na pokojowość, czy przywiązanie do 

parlamentaryzmu,  Gromkie frazesy, 

których używali, to tylko sposób mó- 

wienia — tłomaczą. 
Teraz głos należy do prokuratora. 

Cat. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
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DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
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ia T-wa „Ruch“. 
— K. Smarzynski. 

GRODNO — Ksiegarni 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Skiep „Jedność”, 
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Ratuszowa —- Kiske Jaźwińskiego. 
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OSZMIANA — Księgarnia Spóidz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 

Zwierzyński. 
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STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

SLONIM — Ksiegarmia D. Lubowskiego, ul. Micklewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro 
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PO WYBORACH W ANGLUJI 
Blok rządowy liczy 556 mandatów, opozycja 55. 

REZULTATY OSTATNICH OBLICZEŃ 

LONDYN. PAT. — Według ostat- 
nich obliczeń, błok rzadowy będzie roz 
porządzał w nowym parlamencie 555 
mandatami, opozycja zaś 55. Niewy- 
branych jest jeszcze 5 posłów 

(Ogólna liczba głosów, oddanych 
za rządem wynosi 14.240.937, w tem 
11.867.697 za konserwatystami, 
338.17 za grupą Mac Donalda, 
1.949.485 za liberałami, popierającymi 
rząd. Przeciwko rządowi oddano łącz- 
nie 7.316.889 głosów. Na ogólną liczbę 
30.758.967 uprawnionych do głoso- 
wania głosowało 20.852.104. | 

MAC DONALD U KRÓLĄ 

LONDYN PAT. — Mac Donald 
przyjety był w dniu 29 bm. rano przez 
króla na przeszłe godzinnej audjencji. 

LONDYN. PAT. — Przywiązuje się 
wiełkie znaczenie do mowy, którą ma 
wygłosić Mac Donald na bankiecie, ja 
ki wyda lord-major w dniu 9 listopada. 
Zazwyczaj premjer rządu angielskiego 
wygłasza na tym bankiecie mowę poli- 

tyczną, lecz tegorocznej mowie Mac 
Donalda przypisują szczególną donio- 
słość, Uroczyste otwarcie parlamentu 
odbędzie się nazajutrz po bankiecie. 

OSOBLIWOŚCI WYBORÓW 
ANGIELSKICH 

LONDYN. PAT. — Zastanawiając się nad 
rezultatem wyborów brytyjskich należy prze 
dewszystkiem stwierdzić znaczną rozpiętość 
między stosunkiem rnandatów, a stosunkiem 
złożonych giosów, co wynika z brytyjskiego 
systemu wyborczego, opartego na relatyw- 
nej większości i nie znającego systetnu -pro- 
porcjonalnego. 

Stosunek złożonych głosów jest 2:1 na 
korzyść rządu, który zdobył mniej więcej 
14 miljonów głosów, podczas gdy opozycja 
zdobyła około 7 miljonów głosów, Tymcza- 
sem stosunek zdobytych mandatów jest 10:1 
na korzyść rządu, bowiem rząd rozporządza 
minimalnie 550 mandatami, opozycja zaś 
maksymalnie 55. Fakt ten nie może być po- 
mijany i dlatego w społeczeństwie angiel- 
skiem, hołdującem w wysokim stopniu poczu 
ciu sprawiedliwości i uczciwości politycznej, 
zaczyna być już odczwwana świadomość, że 
obecny stan rzeczy wcale nie będzie odpo- 
wiadał idealnemu parlamejntaryzmowi, 

W wywiadzie udzielonym na temat wy- 
borėw „Manchester Guardian“ Bernard Skaw 

  

Japonia nie wycofa wojsk z 
Mandżurii | 

SZANGHAJ. 

że rząd japoński nie zamierza wycofać 

wojska poza strefę kolei mandżurskiej 

PAT. — Korespon- dopóki zatarg chińsko-japoński nie zo- 
dent agencji Reutera donosi z Tokjo, stanie rozstrzygnięty na drodze bez- 

pośrednich rokowań między rządem 

chińskim i japońskim. 

w zbrojeniach 
WASZYNGTON, PAT. — Jak do- 

ności prasa, departament stanu posta- 
nowił przyjąć plan Ligi Narodów w 

sprawie rocznej przerwy w zbrojeniach 

Znowu „trupia” sprawa w Krakowie 
Zamknięcie „Collegium Novum" 

KRAKÓW. PAT. —. Naskutek one- 
gdajszego zajścia przed zakładem ana 
tomicznym między studentami  chrze- 
ścijańskimi i żydami rektor Uniwersy- 
tetu Jagiellońskiego zwołał nadzwyczaj 
ną komisję dyscyplinarną, która rozpa 
trywała sprawę zajścia. Również se- 
nat odbył posiedzenie, na którem u- 
chwalono zamknąć uniwersytet, wszy- 
stkie zakłady i laboratorja. Równocześ 

nie w bramach, wiodących do gmachu 
uniwersytetu, wywieszono odezwę re- 
ktorską następującej treści: „,Z ubole- 
waniem muszę stwierdzić, że mego we 
zwania do spokoju, mimo urzędowania 
komisji dyscyplinarnej, nie usłuchano. 
Wobec tego zawieszam wykłady i pra 
ce seminaryjne Collegium Novum aż 
do odwołania. Równocześnie zamykan 
Collegium Novum““. 
  

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
DALSZE ZEZNANIA. — DEMONSTRACJE OSKARŻONYCH 

WARSZAWA, 29.10 (tel. własny), — 

Czwarty dzień rozprawy sądowej przeciwko 
Ceatrolewu rozpoczęło wyja- 

Śnienie b, posła Bagińskiego. Oczekiwano, 

że przemówienie oskarżonego Bagińskiego 

będzie sensacją, tymczasem słyszeliśmy bla- 

de przemówienie, wzmacniane tu i owdzie 
krzykiem. Bagiński początek swego przeinó- 
wienia poświęcił obszernemu  wstępowi na 
temat swej działalności _ niepodległościowej. 

ie przeszedł do szczegółowego omó- 

wienia aktu oskarżenia, Pan Demant, mówi 
dalej, zatrzymał mnie w Brześciu na podsta- 
wie pisma, które głosi, że mogłem wpływać 
na wizm zeznań świadków — papie- 
rek ten mogłem tylko chwilowo  ogiądać. 
Tu osk. Mastek woła coś głośno z miejsca. 

Przewodniczący: „Panie Mastek, żadnych 
zwischenrufów nie będą tolerował", 

Opowiada następnie Bagiński o złamaniu 
wiełkiej szkoły Państwa, złamania pracy kul 

łuralnej wsi, kooperacji, ma to być powo- 
dem niewiary, obojętności, Czyż nie może, 

być wielkim argument dła wysokiego Sądu, 
dlaczego przestałem być ze = 
następuje dłuższy ustęp poświęcony  wyja- 
śnieniu, dlaczego Bagiński był piłstdczy- 
kiem, a nim nie jest. Oskarżony wspomina 0 
zorganizowaniu prawdziwego zjazd iegjoni- 
stów, co mu zapisano na czarnej liście, po- 
czem wywodzi, czemu złożył Krzyż Virtuti 
Militari i woła, że postawiony nu zarzut, że 
jest złodziejem: Piłsudski powinien był ze 
mną się liczyć, jak to już wynika z tego, co 
powiedziałem, a żandarm wołał do mnie: 
„iesteś złodziejem”. Tu Bagiński krzyczy. 

Przewodniczący: „Już uprzedzałem Pana, 
że nie ma to związku ze sprawą i jeśli Pan 
będzie nadal poruszał te tematy, odbiorę 
głos”, Bagiński nie daje za wygrane. Mastek 
tubalnym głosem wtóruje mau, rzucając gwał 
towne zdania, 

Przewodniczący: „Panie Mastek, ostatni 

raz Pana uprzedzam, jeśli to jeszcze raz się 
y «surę Pana z sali. 

Mastek coś nadal mruczy. 
Przewodniczący: „Proszę wstać”, 
Mastek podnosi z ławy ciężką swa olbrzy 

mią postać i opierając rękę na balustradzie, 
patrzy nabiegłtemi krwią oczyma. Dobywa 
potężnego głosu i nadal coś wykrzykuje. 

Przewodniczący: „Usywam Pana z sali, 
proszę wyjść natychmiast", 

Mastek wychodzi, a za nim jego obrońca. 
Bagiński znów dochodzi do głosu. 
Przewodniczący: „Odbieram Panu głos i 

zarządzam przerwę”. 
Sędziowie wstają. Z ław obrończych zry 

wa się adwokat Graliński i prosi o głos. 
Przewodniczący: „Zarządzam przerwę, 

będzie Pan miał głos po przerwie. 
Po przerwie adwokat Graliński, bronia- 

cy Bagińskiego, oświadczył, że to co oskar 
żeni mówią o areszcie prewencyjnym, nie 
jest demonstracja, skarga na nieodpowiednie 
traktowanie w Brześciu, Wnosi o nierytory- 
czne rozpatrzenie sprawy i odwołuje się do 
decyzji przewodniczącego, do decyzji całe- 
go kompletu sędziowskiego. Wniosek ten po 
piera adwokat Szumański. 

i Adwokat Landau zgłasza gotowošė, imie 
niem ławy obrończej, w ciągu pół godziny 
spdrządzenia wniosku i powołanie świadków 
dla stwierdzenia tego, co się działo w aresz- 
cie prewencyjnym w Brześciu. Na przemó- 
wienie to odpowiedział prokurator Grabow- 
ski: „Każdy z oskarżonych mógł tyle razy, 
ile tylko chciał”, mówi prokurator, „od 
chwili wypuszczenia go z twierdzy złożyć 
zameldowanie odnośnej władzy, czy to poli- 
cyjnej, czy prokuratorskiej, czy nawet samo- 
rządowej, jeśli dotychczas tego nie zrobił, 
jeżeli wybrał salę, to mam prawo powiedzieć 
że to jest demonstracja, a jeśli obrońcy po- 
pierają to stanowisko oskarżonych, to tem- 
samem biorą udział w demonstracji”. 

W odpowiedzi adwokat Berenson stwier= 
dza, że odpowiednia skarga na postępowa= 
nie władz w areszcie prewencyjnym złoża 
na była prokuratorowi apelacyjnemu w Wat 
szawie. Skargę tę prokurator 6 miesięcy trzy 
mał w szuiladzie, odmawiał wysłuchania 
świadków i wreszcie sprawę timorzyl, PO 
dłuższej naradzie Trybunał powziął uchwałę, 
odrzucającą wniosek obrony, albowiem, jak 
to sama obrona przyznaje, zameldowanie do 
władzy o przestępstwie dokonanem rzekomo 
na więźniach w Brześciu, nastąpiło już do 
władz sądowych. Po tej decyzji Sądu skar= 
ży się oskarżony Dubois na traktowanie go 
w Brześciu. Po przerwie zabiera głos oskar= 
żony Putek i stwierdza, że aktu oskarżenia 
przeciwko niemu «je starano się nawet uza- 
sadnić. Oskarżany zarzuca urzędowi proku- 
ratorskiemu, że stoi na ławie oskarżonych 
bez śledztwa sądowego, a nawet nie dorę 
czono mu żadnego postanowienia 0 wdroże- 
niu śledztwa, 

Następnie mówi oskarżony poseł Sawicki. 
Stwierdza, że nie wie, z jakiego powodu akt 
oskarżenia mówi o nim, jako o jednym Z 
przywódców Centrolewu. Nie miał bowiem 
możności położyć dla Państwa tych zasług, 
jakie położyli inni oskarżeni, Akt oskarże- 
nia nie jest ani pełny, ani ścisły. Ja na Kon 
gresie nie byłem, a jednak zasiadam na ła- 
wie oskarżonych. Następnie poseł Sawicki 0- 
mawia szereg zarzutów aktu oskarżenia, skie 
rowanych przeciwko niemu, następnie opo- 
wiada o swej działalności politycznćj i spote 
cznej i opisuje okoliczności, w jakich został 
aresztowany, Zdaniem posła Sawickiego przy 
czyną jego aresztowania były wybory: 
kolei przewodniczący Hermanowski Ošwiad- 
cza, że uchyla zarządzenie usunięcia z sali 
posła Masteka od jutra. Przewodniczący wn9 
si o zakomunikowanie posłowi Mastkowi 
przebiegu rozprawy w czasie jego nieobec- 
ności. Zostaje zarządzona przerwa do piątku. 

stwierdza, że żywiołowe głosowanie na Ko- 
rzyść rządu narodowego dowodzi powszech 
nego znięczenia i zniechęcenia systemem par 
tyjnictwa pitycznego. Glosujac na kandy- 
datów konserwatywnych, wyborcy angielscy 
nietyle głosowali na partję konserwatywną, 
ile na rząd narodowy, któryby nie był załeż 
jy od intryg partyjnych w parlamencie i nie 
posiadałby aktywnej opozycji, utrudniającej 
pracę rządu. Sytuacja wytworzona bardziej 
jest w praktyce dyktaturą, niż gdzieindziej, 
posiadające tyiko pozory parlamentaryzmu, 
Jak diago tego rodzaju sytuacja da się utrzy 
inać, trudno obliczyć. Nie ulega wątpliwo- 
ści, że leaderzy partji konserwatywnej nieza 
długo zaczną odczuwać ciężar przytłaczają- 
cej większości, którą posiadają, 

Należy wziąć pod uwagę, że w partji kon 
serwatywnej przeszło 200 posłów nowoobra 
nych stanowi element mało znany leaderom 
partji. Znaczna liczba posłów konserwatyw- 
nych będzie naciskała na leaderów pattji w 
kierunku _ przeprowadzenia  maksymainego 
programu protekcjonizmu, O iłe nacisk ten 
obejmie większość partji, to wobec tylu no- 
wych, bliżej nieznanych elementów, możh- 
we jest, że leaderzy partji koserwatywnej bę 
dą mieli bądz do czynienia z opozycją w ra- 
mach własnego stronnictwa, bądź też — je 
żeli naciskowi temu ulegną — z opozycją 
ze strony Mac Donalda i znacznej części li- 
beralnej gabinetu. 

BAROMETR GIEŁDOWY 

LONDYN. PAT. — Giełda przy zamknię 
ciu była słabsza, aniżeli w ciągu dnia. Do- 
lar notowano 3,86 i trzy ósme, frank fran- 
cuski 98,25, 

NIEMCY NIE WEJDĄ 

  

NA DROGĘ INFLACJI 
Inauguracyjne posiedzenie Rady gospodarczej 

rządu 
BERLIN. PAT. — W wielkiej sali 

pałacu prezydenta Hindenburga odby- 
ło się we czwartek przed południem 
inauguracyjne posiedzenie Rady Gospo 
darczej Rządu Rzeszy. 
W posiedzeniu uczestniczyli również 

członkowie rządu Rzeszy z kanclerzem 
Brueningiem na czełe, prezydent Ban- 
ku Rzeszy dr. Luther i generalny dyrek 
tor tow. kolei niemieckich dr. Dort- 
imueller. Obradom przewodniczył pre- 
zydent Hindenburg, który zagaił posie 
dzenie krótkiem przemówieniem. Pod- 
kseślając wyjątkowy charakter obecnei 
chwili, prezydent wskazał na zależność 
sytuacji Niemiec od warunków polity- 
cznych i gospodarczych w Świecie. 
Współpraca rządu Rzeszy i rady gospo 
darczej powinna, zdaniem prezydenta, 
przyczynić się do usunięcia sprzeczno 
ści, istniejących w polityce gospodar- 
czej o socjałnej i do złagodzenie obec- 
nego kryzysu gospodarczego Niemiec. 

Następnie zabrał głos kanclerz 
Bruening, przedstawiając w dłuższe 
expose obecną sytuację gospodarczą 
Niemiec oraz możliwości przezwycięże 
nia kryzysu. Sytuacja Niemiec — о- 
świadczył m. in. kanclerz Bruening — 
uległa w ostatnim czasie dalszemu za- 

Rzeszy 
ostrzeniu. Między innemi grożą nowe 
niebezpieczeństwa w związku z oczeki 
wanem przejściem  Anglji do polityki 
wysokich ceł. Na zdolność konkuren- 
cji Niemiec z zagranicą wpłynął ujem- 
nie nietylko spadek funta angielskiego, 
lecz również spadek waluty innych kra 
jów. Niemcy nie mogą jednak w żaden 
sposób wejść na drogę inilacji. Po prze 
mowieniach ministra gospodarki Rze- 
szy dr. Warmbolda i prezydenta Ban- 
ku Rzeszy dr. Luthera posiedzenie zo- 
stało odroczone do godziny 5-ej po południ 

VOLDEMARAS WYJECHAŁ 
DO FRANCJI 

Z Kowna donoszą: Jak podają pisma, po 
wyjeździe Voldemarasa do Francji dowie- 

dziano się, że przed swym wyjazdem: od- 
wiedził on kilka przedstawicielstw obcych w 
Kownie. Szczególnie długo  przesiadywał 

'Voldemaras w przedstawicielstwie sowiec- 
kiem. W końcu ub, tygodnia poseł sowiecki 

odwiedził premjera Tubelisa, z którym od- 
byt podobno dłuższą rozmowę na temat Voł- 
demarasa. Sfery dyplomatyczne  iniormacje 

te oceniają bardzo poważnie. 

  

NZNOWIENIE © 11K053! KOKSTYTULYJACI 
(Telefonem z Warszawy). 

Dziś się rozpoczęła dyskusja kon- care na czele, wyraża się w obarczaniu tyce, to budziły namiętne protesty, spo- 
stytucyjna obecnej sesji. 

który nie opuszczał posiedzenia 
chwilę. Komisja pracuje na podstawie 
uprzednio opracowanego schematu. 
Schemat ten składa się z 18 tematów 
konstytucyjnych, na które został roz- 
bitny cały problem ustrojowy. Każdy 
temat dzieli się jcszcze na punkty. We 
dług tego schematu proszeni byli o ad- 
powiedź i współpracę wybitni polscy 
konstytucjonaliści. Wielu z nich nade- 
stało swe odpowiedzie, które są druko 
wane z rozporządzenia Marszałka Sej- 
mu i będą stanowiły pożyteczny sub- 
strat do dyskusji. 

Konstytucionaliści zaproszeni do an- 
kiety reprezentują różne kierunki my- 
Śśli naukowej w Polsce i są sympatyka- 
mi przeróżnych kierunków  politycz- 
nych. Nadesłali swe odpowiedzi pp.: 
prof. Abraham, prezes Stanisław Buko- 
wiecki, prof. Cybichowski, Edward Du- 
banowicz, hr. Dunin-Borkowski, prof. 
Estreicher, Władysław Grabski, Kon- 
stanty Grzybowski, Jan Gumiński, Lu- 
dwik Kulczycki, prof. Kutrzeba, prof. 
Peretjatkowicz, Leon Piniński, Maciej 
Starzewski, prof. Starzyński, Włady- 
sław Studnicki, Adolf Suligowski, Ka- 
zimierz Zakrzewski. Przewodniczący 
Komisji prof. Makowski złożył im na 
dzisiejszem posiedzeniu Komisji publi- 
czne podzękowanie za ich pracę oby- 

watelską. я 
Dyskusję konstytucyjną  zainaugu- 

rował wicemarszałek Stanisław Car 
referatem na temat: Uprawnienia Pre- 
zydenta w stosunku do Sejmu i Sena- 
tu. Temat ten obejmował zwoływanie, 
otwieranie, odraczanie i zamykanie 
Sejmu i Senatu; sesje zwyczajne i nad- 
zwyczajne; rozwiązywanie Sejmu i Se- 
natu, 

Jak widzimy, są to właśnie te za- 

awek,_W i 
ani na gdy sesja nadzwyczajna, jak ta już z 

W obradach i ładowaniu w sesje nadzwyczajne 

i ju Spraw —=_pOdCZas, 

samej jej nazwy wynika — powinna 
obradować tylko nad sprawami, zała- 
twienie których było celem jej zwoła- 
nia. 

Referat Ministra Cara wykazał, jak 
trudne jest wybrnięcie z grząskiej nie- 
chlujności naszych obyczajów konsty- 
tucyjnych. Mówi się np. u nas: „zwo- 
łanie sesji", podczas, gdy wyraz zwo- 
łać powinien być zarezerwowany dla 
zwołania Sejmu po wyborach, dla roz- 
poczęcia nowej kadencji Sejmu i Sena- 
tu. 

Streszczenie przemówienia ministra 
Cara znajduje się w djarjuszu sejmo- 
wym, który będzie ogłoszony w pra- 
sie. Jak już zaznaczyliśmy, wicemar- 
szałek Car, poruszył te właśnie zagad- 
nienia, które, gdy były aktualne w prak 

ry, ataki. Teraz jednak, wobec nauko- 
wego rozpatrywania tych  probleniów 
w referacie posła Cara na tak wyso- 
kim poziomie stojącym — nie potra- 
fiły one zainteresować opozycji. Przed- | 
stawiciele klubów lewicowych, cbecni 
na posiedzeniu, poszeptali się między 
sobą, jak widać, omawiając jakieś spra 
wy codzienne, a potem posiedzenie ko- 
misji opuścili, zrażeni widać jej pozio- | 
mem naukowym, nie nadającym się do 
harców. 

Jak nas informują, kierownictwo 
BB dołoży wszelkich starań, aby dy- 
skusji konstytucyjnej zapewnić należy- 
tą powagę o szerokim rezonansie. Udo- | 
stępni się też przysłuchiwanie się tej 
dyskusji możliwie dużej ilości posłów 
i senatorów. Wysunięty nawet został 
projekt, aby obrady Komisji konstytu- 
cyjnej przenieść do sali zebrań plenar- 
nych Senatu, „ISKRA*. 

Tezy wicemarszałka Cara 
WARSZAWA. PAT. — W uzupeł- 

nieniu sprawozdania z posiedzenia ko- 
misji konstytucyjnej podajemy tezy, 
wysunięte przez wicemarszałka Cara, 
jakiemi kierować się winna zreformo- 
wana konstytucja co do stosunku Pre- 
zydenta do Sejmu i Senatu, Tezy te są 
następujące: 

1) Zwoływanie i rozwiązywanie 
Sejmu i Senatu oraz otwieranie, odra- 
czanie i zamykanie sesyj sejmowych i 
senackich stanowi prerogatywę Prezy 
denta Rzeczypospolitej. : 

2) Sesje są zwyczajne i nadzwy- 
czajne. Nie wprowadza się terminu „se 
sji budżetowej”. 

"8) Sesje zwyczajne będą otwierane 
w czwarty wtorek po dniu głosowania 
do Senatu i corocznie w listopadzie. 

4) Sesja, na którą został wniesiony 
gadnienia, które powstawały tak czę- budżet, nie może być zamkniętą przed 
sto w praktyce ostatniej Sejmu. Wie- ukończeniem postępowania budżetowe- 
my, że prawnicze rozróżnianie zamy- 
kania sesji i odraczania sesji wywoły- 
wały w Seimie, w prasie i w agitacji 
politycznej namiętne spory. Wiemy, że 
rzucano oskarżenia 0 hockach-kloc- 
kach ministra Cara. W swoim refera- 
cie poseł Car przedstawiał te właśnie 
zagadnienia w sposób głęboki i nau- 
kowo przemyślany. Referat jego był 
nader szczegółowy, nie przestając być 
ani na chwilę systetycznym o przejrzy 
stej, jasnej strukturze. Każdy  szcze- 
gół został zilustrowany przykładami 
wziętymi z praktyki państw cudzoziem 
skich po zanalizowaniu prawniczem. 
Na płan pierwszy wybijało sie rozróż- 

ž nienie sesji zwyczajnych od nadzwy- 

czajnych. Minister Car wskazywał jak 

zamiłowanie parlamentów do obrado- 
wania w permanencji, potępione 

przez wszystkich naprawdę wielkich 

parlamentarzystów z Rajmundem Poin- 

go. 
5) Sesja nadzwyczajna poświęcona 

będzie wyłącznie przedmiotom wska- 
zanym w zarządzeniu Prezydenta oraz 
sprawom, których załatwienia na naj- 
bliższej sesji wymagają ustawy iub re- 
gulamin Sejmu. 

6) Sesję nadzwyczajną otwiera Pre 
zydent z własnej inicjatywy lub na żą- 
danie połowy liczby posłów, względnie 
setatorów. 

7) Zasada jednoczesności obowią- 
zuje w stosunku do otwierania, odra- 
czania i zamykania sesyj zwyczajnych, 
nie obowiązuje w stosunku do sesyj 
nadzwyczajnych. : 

8) Czas trwania odroczenia nie wli 

cza się do terminów konstytucyjnych, 
wyznaczonych Sejmowi i Senatowi dla 
dokonania wyznaczonych czynności. 

9) Wniosek poselski i przedłożenie 
rządowe z chwilą zamknięcia sesji nie 

wygasa, lecz przechodzą w takim sta- 
nie, w jakim się znajdowały w chwili 
zamiknięcia do następnej sesji zwyczaj- 
nej, chyba że w zarządzeniu Prezydzn- 
ta będą zaliczone do przedmiotów ob- 
rad sesji nadzwyczajnej. Nad wnioska. 
mi, pozostającemi z sesji poprzedniej, 
najbliższa sesja podejmie prace o tyle 
tylko, o ile wnioskodawcy tego zażą- 
dają. O ile w ciągu roku od zamknię- 
cia sesji wnioskodawcy nie zgłoszą żą 
dania o wznowienie obrad, wnioski 0- 
statecznie wygasają. 

10) Rozwiązanie Sejmu i Senatu 
przed upływem kadencji zarządza Pre 
zydent Rzeczypospolitej bez uprzednie 
go wniosku Radv Ministrów. 

POWRÓT MARSZAŁKA 
PIŁSUDSKIEGO 

WARSZAWA. (Pat). Dziś o godz. 
8.27 przybył do Warszawy pociągiem 
bukareszteńskim Marszałek Piłsudski, 

SPRAWA LIKWIDACJI GŁÓW- 
NEGO URZĘDU UBEZPIECZEŃ 

WARSZAWA. (Pat). W związku z 
pojawieniem się w prasie wiadomości 
o likwidacji Głównego Urzędu Ubez- 
pieczeń należy zaznaczyć, że wiado- 
mość ta jest przedwczesna. Aczkol- 
wiek w projekcie nowego statutu Mi-. 
nisterstwa Pracy i Opieki Społecznej. 
przewidziano, że Główny Urząd Ubez- 
pieczeń będzie istniał tylko do 1 kwiet- 
nia i że wykonywane przez niego 
czynności obejmie departament ubez- 
pieczeń społecznych M-stwa Pracy i 
Opieki Społecznej, jednak zmiana ta- 
ka będzie mogła wejść w życie jedy- 
nie po uprzedniem uchwaleniu przez 
Radę Ministrów wspomnianego wyżej 
projektu nowego statutu M-stwa Spraw 
Wewnętrznych.



Japonią a Rosją Sowiecką 
Na pytanie, czy istnieje porozumie- 

nie pomiędzy Japonją i Rosją sowiecką 
odnośnie Mandżurji, trudno odpowie- 
dzieć. W okresie rewolucyjnym bolsze- 
wicy energicznie protestowali przeciw 
ko tajnej dyplomacji. Kiedy jednako- 
woż sami stali się panami w Rosji so- 
wieckiej, rokowania dyplomatyczne, 
utrzymywane były jeszcze w większej, 
tajemnicy, niż w państwach  kapitali- 
stycznych, ponieważ rząd sowiecki kon 
troluje nietylko całą administrację, ale 
również cały aparat polityki zagranicz 
nej, a zarazem prasa sowiecka kontro- 
lowana i cenzurowana jest przez orga- 
ny partji komunistycznej. 

Jednakowoż sytuacja na Dalekim 
Wschodzie, oraz ton prasy sowieckiej 
przy omawianiu koniliktu chińsko-ja- 
pońskiego każe nam przypuszczać, że 
pewne porozumienie pomiędzy Moskwą 
a Tokio w kwestji Mandżurji istnieje 
Prasa moskiewska wprawdzie nie pisze 
o pozycji Sowietów w konflikcie japoń- 
sko-chińskim. Moskwa raczej zacho- 
wuje się nieutralnie. W uwagach poli- 

tycznych, jakie zamieszczono w ostat- 

nich dniach na łamach  „Izwiestij” i 

„Prawdy”, więcej atakuje się Stany 

Zjednoczone i Ligę Narodów, aniżeli 

Japonję. Centralny organ partji komu- 

nistycznej „Prawda* w jednym ze 

swych artykułów dowodzi, że rząd 

Stanów Zjednoczonych, zwracając się 

Cenna książka 
STUDJA NAD POCZĄTKAMI SPO- 

ŁECZEŃSTWA I PAŃSTWA LITEW- 

SKIEGO HENRYKA ŁOWMIŃSKIEGO 

Wilno, nakładem Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk w Wilnie, z zasiłku 
funduszu kultury narodowej przy pre- 

zydjum Rady Ministrów. Rok 1931, 

stron 439. 
Profesorowie dawnego Uniwersyte- 

tu Wileńskiego oraz ich uczniowie zaj 

mowali się historją Litwy pierwotnej i 

państwa litewskiego. Prace te naszej 

nauki zostały przerwane wskutek za- 

gwożdżenia centrum umysłowego pol- 

skiego w*Wilnie. Polska nauka nie 

przestała jednak interesować się Litwą. 

Dość wspomnieć o pracy Ludwika 

Krzywickiego, — Żmudź Starożytna, 

"A. Briicknera — Starożytna Litwa, lu- 

dy i bogi, A. Mierzyńskiego — Źród- 

ła do historji Litwy, i Kamienieckego 

—- Geneza Państwa Litewskiego. Ta 

ostatnia praca, jakkolwiek niewytrzy- 

mująca krytyki naukowej, przejawiała 

nasze zainteresowanie. się „początkiem 

Litwy. Do tych prac ostatniemi czasy 

przybyły S. Zajączkawskiego — Przy 

czynki do hipotezy pochodzenia dyna- 

stji Gedymina na Žmudzi, i Paszkiewi 

cza — Z zagadnień ustrojowych Lit- 

wy przedchrześcijańskiej. Obecnie wy- 

szła praca p. Henryka Łowniańskiego 

— Studja nad początkami społeczeń- 

stwa i państwa litewskiego, — praca, 

która gruntownością badań, ścisłością 

metody naukowej zajmie niewąipliwie 

wybitne miejsce w literaturze nauko- 

wej i jest najgruntowniejszem studjum 

o początkach społeczeństwa i państwa 

litewskiego. SE 

Wyjście tej pracy w Wilnie jest 

przejawem odradzania się naszego ży” 

cia naukowego w tem mieście. © 

P. Henryk Łowmiański jest kierow 

nikiem archiwum akt dawnych 1 iasta 

Wilna, jest pierwszym doktorem Uni- 

wersytetu Wileńskiego i praca jego 

znajduje się w pewnym związku Z 1ia- 

szą wyższą uczelnią. Dziwić się tylko 

należy, że p. H. Łowmiański nie wy- 

kłada w Wileńskim  Iniwersytecie, 

gdyż to, podniosłoby naukową powągę 

naszego Uniwersytetu. : 

O pracy tej damy obszerną recen- 

zję. Władysław Studnicki. 

TEATR „BOLSZEWICKI" 
W WILNIE 

в (GARšC WSPOMNIEN) AE I 

Rok 1919-ty, obfitujący w zdarze- 

nia i momenty przełomowe, przyniósł 

w życiu teatralnem Wilna ciekawy 

eksperyment w postaci polskiego teat- 

tru bolszewickiego. : 
Po zajęciu Wilna przez wojska bol- 

szewickie, życie kulturalne w mieście 

całkowicie zamarło. : 

' Pesymizm wielki i rozczarowanie 

wkradały się coraz częściej w dusze 

tych, co zmuszeni byli pozostać, aby 

strzec od zagłady wieloletniego dorob 

ku kulturalnego. 

Po dziesięciu dniach okupacji Wil- 

na otrzymaliśmy z Komisarjatu Ludo- 

wego Oświaty dekret, polecający nie- 

zwłocznie zorganizowanie z artystów 

pozostałych w Wilnie — Polskiego 

Teatru Artystyczrego. 

Zaznaczyć należy, iż wielu arty- 

stów nie zdążyło opuścić Wilna przed 

wejściem wojsk bolszewickich, a wsku 

tek braku pracy pozostawali w nad - 

wyraz trudnych warunkach materjal- 

nych. 
W ciągu tygodnia wespół z reżyse- 

rem Jaljanem Strycharskim zdołaliśmy 

powołać do pracy przeszło 40 osób ar- 

tystów, oraz zdolniejszych amatorów. 

Na kierownika literackiego powołany 

został p. Józef Wierzyński, który jed- 

do Ligi Narodów liczył na to, że różni- 
ce pomiędzy Japonją a państwami im- 
perjalistycznemi zostaną zaostrzone. 
iPrasa sowiecka zarzuca Ameryce, że 
jej kapitał dąży do osiągnięcia niec- 
graniczonej władzy w.Chinach. „Izwie- 
stija” w swym artykule wstępnym do- 
wodzą, że pretensje japońskie napot- 
kały na opór jedynie ze strony Amery- 
ki, podczas, gdy popierane są przez 
Anglję i Francję, które uważają za 
mniejsze niebezpieczeństwo  zesilenie 
Japonji, niż nowe podniesienie się Ame 
ryki. Takie jest stanowisko Moskwy. 
Moskwa nie wypowiada się otwarcie, 
ale z większą przychylnością odnosi 
się do Japonji, niż do Ameryki. Dlate- 
go można przypuszczać, że pomiędzy 
Rosją sowiecką, a Japonią istnieje ja- 
kieś porozumienie w kwestji podziału 
sfery wpływów w Chinach i na Dale- 
kim Wschodzie 

„DO WILNA 
Z REWOLWEREM" 
Organ Zw. Wyzw. Wilna „Musu 

Vilnius“ drukuje w paru swych nume- 
rach wrażenia z pobytu w Wilnie nie- 
jakiego Władysława Gaiżutisa, który 
przekradł się latem r. b. nielegalnie do 
Wilna, spędził tu potajemnie przeszło 
tydzień, a następnie po powrocie na 
Litwę — również przez t. zw. zieloną 
granice — opisał swe impresje i re- 
fleksje pt. „Do Wilna z rewolwerem..." 

Podajemy poniżej charakterystycz- 

ny ustęp z tych — mówiąc stylem sa- 

mego Gaiżutisa — „Wrażeń podróż- 
nych poszukiwacza przygód': 

Kilka dni, które spędziłen w Wilnie, do- 

prowadziły mnie do następujących wniosków: 

wszystko przemawia za tem, że Wilno musi 

być rządzone przez nas (Litwinów). Przema 

wia za tem nietylko przeszłość Wilna i kra- 

ju wileńskiego, lecz i obecna ciężka sytua- 

cja. Okupowana Litwa z Wilnem, Grodnem, 

Suwałkami, Sejnami, Augustowem, Oszmia 

ną, Lidą, Trokami i Świięcianami, jest orga- 

nicznie zrośnięta z pniem wolnej Litwy i 

wiecznie będzie bez niego marnieć i niknąć, 

Zwróćcie nam Wino, a nadamy mu wygląd 

przedwojenny. Ba, nawet prześcigniemy go 

kilkakrotnie tak, jak to dziś nastąpiło z Kow 

nem. Zwróćcie nam Wilno, a wlejemy w о- 

słabiony jego organizm zdrową, ożywczą 

krew, która zapoczątkuje dla stolicy Gedy- 

mina nowy okres. 

Czy iwilnianie to rozumieją? Czy widzą i 

czy czują, gdzie są ukryte klucze potęgi Wil 

na? Niewątpliwie tak. 

Nietylko Żydzi, z którymi wypadło mi 

nieco obszerniej mówić płaczą po Litwie. 

Trzeźwe -głosy dają się — słyszęć również 

wśród polonofilów. Tęsknota do Litwy daje 

się odczuwać. wszędzie, W stronę Litwy pa- 

trzy się z zazdrością, gdyż nikt nie może u- 

kryć faktu, iż na Litwie życie jest piękne, 

mniejszości narodowe czują się doskonale, 

a przedewszystkiem dobrobyt gospodarczy 

kwitnie. 
Szczególne przygnębienie odczuwa się 

wśród Żydów, stanowiących główny odsetek 

ludności. Poza trudnościami materjalnemi do 

znają Żydzi również dużo przykrości od szo 

winistów polskich, których tu nie brak. Ży- 

dzi cierpią nietylko morałnie lecz niekiedy 1 

fizycznie. 

Nie odczuwa się więc w Wilnie nastro- 

jów, któreby świadczyły, że życie toczy Się 

po normalnych i zdrowych torach. Bolesną 

jest rzeczą, że stolica nasza tak dziś cierpi, 

nędznieje i zanika. i 

O Wilno, Wilno. Wieczny męczenniku. 

Taki już twój !0s, tecz... per aspera ad astra. 

  

Reparacje 

MASZYN ROLNICZYCH 
ików, tryerów, młocarń, kieratów, 

S PC motorów wszelkiego 

rodzaju i traktorów dokonywa Zakład 

Reparacyjny przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 

Wilno, Zawalna 11-a   
noczešnie był łącznikiem pomiędzy 
zespołem, a władzami. 

Kierownictwo malarsko-dekoracyj- 
ne objął znany i wielce utalentowany 
artysta EFugenjusz Kazimierowski. Kil- 
ka konferencyj, odbytych w Komisarja 
cie Oświaty pod kierownictwem komi- 
sarza Birżyszki, wyjaśniło, iż polski 
teatr artystyczny ma być prowadzony 
w gmachu „Lutni”* na zasadach gażo- 
wych. 

Przy układaniu repertuaru zdołali- 
śmy przemycić przeważnie utwory au- 
torów polskich, bez żadnego zabai- 
wienia politycznego. Wogóle repertuar 
nie różnił się w niczem od 1epertuaru 
normalnego poważnego teatru polskie- 
go. 

Próby rozpoczynały się a godz. 8 
rano i trwały przeciętnie do godz. 12 

w poł. 
Wogóle praca w teatrze nie prze- 

kraczała 8 godzin dziennie, włączając 
w to i przedstawienia wieczorowe. Ar 
tyści, aczkolwiek nieprzyzwyczajeni do 
tak wczesnych prób, przychodzili jed- 
hak z wielką punktualnością.. Pierw- 
szą sztuką, jaka się ukazała w „Lutni* 
w dniu 22-go lutego 1919 r. była „Na- 
dzieja”, głośny utwór  Heyermansa, 
grywany na wielu scenach polskich. 

Święta państwowe i rocznice ob- 
chodzone były wówczas nadwyraz u- 
roczyście. Jedno z dalszych przedsta- 
wień „Nadziei* wypadło właśnie w ta- 
ką rocznicę. 

W dniu tym publiczność mogła ko 

ЭВНО 

BERLIN. PAT. — Sensacją polityczną 
dnia jest wiadomość podana przez „Berliner 
Voikszeitung" * o poufnych naradach, które 
odbyły się przed niedawnym czasem między 
gen. Schleiferem a przywdócą раг naro 
dowo-socjalistycznei Hitlerem, Spotkanie to 
zakończyło się porozumieniem między Schlei 
ferem, który dotychczas uchodził za zdłecy- 
dowanego przeciwnika narodowych socjali- 
stów, a Hitlerem. 

Konferencja odbyła się z wiedzą ministra 
Reichswehry Groenera oraz pruskiego mini- 
stra spraw wewnętrznych Seweringa. Hitler 
miał zrezygnować z żądania utworzenia mili 
cji narodowo-socjalistycznej i przyrzekł nie 
mieszać się do spraw wewnętrzn. Reichswe- 
hry. W kołach politycznych wiadomość о tej 
konterencji wywołała niezwykłe wrażenie 

Spotkanie między Schleiferem a Hitlerem 
uważane jest za wstęp do akcji pewnych kół 
politycznych, zmierzających do wciągnięcia 

hitlerowców do rządu. Wiadomość o konie- 
rencji Schleifer-Hitler została przez mini- 
sterstwo Reichswehry potwierdzona, 

Ostatni Hitler -odwiedził Schleifera dwu 
krotnie: po raz pierwszy przed miesiącem, 
po raz drugi przed 8 dniami. Komunikat mi- 
nisterstwa Reichswehry podkreśla, że roz- 
mowa miała charakter służbowy i że gen, 
Schieiferowi chodziło o stwierdzenie, czy hi 
tlerowcy koontynuują akcję tworzenia jacze- 
jek w Reichswehrze. 

Ministerstwo stwierdza, że od czasu pro 
cesu lipskiego przeciw oiicerog1 Reichswehry 
Scheringerowi i Ludinowi hitlerowcy nie po 
dejmowali prób utworzenia jaczejek w ar- 
mji, Hitler zapewnił oficjalnie Schleifera, że 
partja narodowo-sacjalistyczna odrzuca wszel 
kią akcję w kierunku formowania nielegal- 
nych komórek w armji i oświadczył ponow 
nie, że narodowi socjaliści bedą w swej wal- 
ce nadal drogą legalną. 

Koncert Paderewskiego 
DUBLIN, (Pat). W wypełnionej po 

brzegi sali teatru królewskiego odbył 
się tu koncert Paderewskiego. Pu- 
bliczność wysłuchała programu z 
wielkiem skupieniem. Program zawie- 
rał sonaty Beethovena i Chopina oraz 
kilka mniejszych utworów Chopina, 
Brahmsa, Debussy'ego, Wagnera i 
Liszta. 

Każdy numer programu przyjmo- 

wany był długotrwałemi oklaskami, 
które pod koniec koncertu zamieniły 
się w olbrzymią owację. Prasa za- 
mieszcza artykuły o  Paderewskim, 
pisząc o nim jako o jednym z naj- 
większych i najgenjalniejszych ludzi 
współczesnej doby, Z Dublina Pade- 
rewski odjechał do Belfastu, skąd u- 
daje się do Szkocji. 

Kto jest senator Borah? 
W związku z głośnem wystąpie- 

niem sen. Boraha, otrzymujemy od 
jednego ze znawców stosunków ame- 
rykańskich następujące informacje i 
uwagi. 

William Borach, urodzony w Faiz- 
field, w stanie Yllinois, w 1865 roku, 
z zawodu adwokat, mieszka od 1891 
r. w Boise w Idaho, jest on jednym z 
najstarszych co do czasu urzędowa- 
nia, senatorem St. Zjedn.. Należy do 
radykalnego odłamu republikańskiej 
partji i piastuje poważne stanowisko 
prezesa komisji senackiej do spraw 
zagranicznych. 

Z charakteru jest to typowy pry- 
mitywny człowiek Dalekiego Zachodu 
amerykańskiego: inteligencja ciasna, 
choć garnąca się do wiedzy, bez- 
względnie uczciwy, nawyknienia skrom- 
ne i proste, ambicyj towarzyskich ża- 
dnych, nie łaknący pieniędzy, ani za- 
szczytów, szczery idealista, ciasny pa- 

  

baakruiyo pięc (s 

trjota, odruchowa jakaś przychylność 
skłania go raczej ku Niemcom niż ku 
Francuzom. Mistrzowska zaś propa- 
ganda o „niesprawiedliwości* Trakta- 
tu Wersalskiego dokonuje reszty. 

W 1917 Borah zwalczał Wilsona, 
naprzód opierał się wmieszaniu się 
wmieszaniu się St. Zjecdn. do wojny 
Światowej, następnie przyczynił się 
znacznie do odrzucenia przez senat 
traktatu, podpisanego przez prezyden- 
ta Wilsona. 

Borah, to nie sceptyczny i ostroż- 
ny polityk, lecz impulsywny, fana- 
tyczny sentymentalista. Potępiał woj 
nę, czuje podświadomą niechęć do 
wyników tej wojny, a więc i do wer- 
salskiego traktatu. Ta to właśnie pod- 
świadoma niechęć, a nie ważkie racje 
stanu, skłoniły go do powiedzenia te- 
go, co oświadczył dziennikarzom w 
sprawie konieczności likwidacji „ko- 
rytarza polskiego". 

Zdecydowana akcja separatystów 
doprowadziła sprawę do pomyślnego 
załatwienia. 

W terminie przez nich oznaczonym, 
więc punkt o godz. 12 w południe 
zjawił się w teatrze Letnim p. Paw- 
łowski z odpowiedzią ZASP'u. W od- 
powiedzi znikają „zasadnicze powody, 
dla których ZASP dotąd odmawiał 
konwencji p. Krzywoszewskiemu, zja- 
wia się zasadnicza zgoda na kon- 
wencję, z zastrzeżeniem tylko, że o 
sprawie rozstrzygnie ostatecznie Zrze- 
szenie artystów scen miejskich na ze- 
braniu wczoraj wieczór o 8-ej w lo- 
kalu ZASP%u. Na to zebranie p. Paw- 
łowski zaprosił separatystów. Ci jed- 
nak nauczeni dotychczasowem smut- 
nem doświadczeniem, bojąc się jakichś 
niespodziewanych „posunięć* ze stro- 
ny zarządu ZASP-owego, ułożyli z 
góry najskrupulatniej cały porządek 
dzienny z mającą zapaść uchwałą 
rozwiązania Zrzeszenia włącznie. Za- 
strzeżono się też, że w sprawach tych 
już nie będzie głosowania. 

Po takiem obwarowaniu się i uło- 
żeniu zgóry wszystkiego, artyści przy- 
byli na wieczorne zebranie, które od- 
było się ściśle wedle programu, wo- 
bec czego trwało zaledwie 3 minuty 
(od 8.10 do 8.13) Odczytano list tych, 
którzy postanowili przystąpić do pra- 
cy i w konsekwencji rozwiązano zrze- 
szenie. Zarząd ZASP'u złożył oŚwiad- 
czenie, że wobec tego nie widzi prze- 
szkód do udzielenia konwencji p. 
Krzywoszewskiemu. 

Imieniem ZASP'u delegat jego, p. 
Brydziński, przyszedł z tem ošwiad- 
czeniem do p. Krzywoszewskiego, któ» 
ry zatelefonował do zarządu ZASP'u, 
że oficjalnie proponuje mu konwencję: 
Propozycję przyjęto. Zatarg, sztucznie 
rozdęty i przeciągnięty tak długo z 
największą szkodą dla teatru artystów, 
został zlikwidowany. 

Dowiadujemy się, że bezpośrednio 

Skazanie Polaków 
w Kownie 

Sąd wojenay w Kownie rozpatrywał spra 
wę stryja i bratanka Wilimasów, oskarżo- 
nych o szpiegostwo na rzecz Polski. Pier- 
wszy z nich został skazany na 10, drugi na 
15 lat ciężkiego więzienia. 

    

Janków amerykański 
W CIĄGU DWÓCH LAT 

, W Stanach Zjednoczonych coraz 
więcej podziela się to zdanie, że kry- 
zys-'w znacznym stopniu wywołany 20- 
stał tem, że Stany Zjednoczone przez 
długi okres czasu prowadziły swą po- 
litykę gospodarczą niezależnie od Euro 
py. Liczono na to, że dobrobyt gospo- 
darczy wielkiej republiki zamorskiej 
może zachowany zostać niezależnie od 
stosunków gospodarczych w Europie. 
Dwa ostatnie lata dały politykom i eko 
nomistom amerykańskim porządną 
nauczkę. 

Ostatnim ciosem, który prawdopo- 
dobnie wpłynął na zmianę przekonań 
amerykańskiej opinii publicznej, był 
kryzys finansowy 1.800 banków zam- 
knęło swe kasy, w których znajdowało 
się około półtora miljarda dolarów. Z 
końcem roku 1930 zanotowano — Бап- 
kructwa 3.000 dalszych  instytucyj, 
związanych z bankowością, w których 
ogólna pozycja wkładek przedstawia 
kwotę dwóch i pół miljarda dolarów. 
Jeszcze przed niedawnym czasem ban- 
krutowały jedynie małe banki prowin- 
cjonalne i dlatego bankructwa te nie 
wywoływały znacznego popłochu 
wśród wielkich firm bankowych. Ale 
kryzys niemiecki, oraz upadek funta 
angielskiego oznaczają już pewne me- 
mento nawet dla wielkich domów ban- 
kowych. Wszystkie państwa, które 

rzystać bezpłatnie z wszelkiego rodza- 
ju widowisk, teatrów i kin. 

To też o godzinie 6-ej wiecz. sala 
teatru „Lutnia* była doszczętnie za- 
pełniona różnorodną publicznością, acz 
kolwiek przedstawienie rozpoczynali- 
śmy o godz. 7 w. W godzinach popo- 
łudniowych otrzymaliśmy telefoniczne 
powiadomienie, iż przed przedstawie- 
niem „Nadziei* wygłosi słowo wstęp- 
ne znany działacz komunistyczny Le- 
szczyński. Przemówienie to miało być 
wygłoszone do publiczności, wobec 
wszystkich artystów, zgromadzonych 
na scenie. 

Zespół artystyczny pragnął za 
wszelką cenę uniknąć towarzyszenia te 
mu agitacyjnemu przemówieniu. Punk- 
tualnie o godz. 7 w., nie czekając na 
przybycie kom. Leszczyńskiego, rozpo 
częliśmy przedstawienie. 

Dopiero po dziesięciu minutach 
wpada na scenę komisarz Leszczyński, 
przepraszając za mimowolne opóźnie- 
nie. Z przemówienia jednak nie rezyg- 
nuje, a uskutecznić ma to w przerwie, 
pomiędzy aktami. 

Z wielkim trudem przekonaliśiny 

Leszczyńskiego, że przemówienie je- 
go nie może się odbyć wobec arty- 
stów, którzy muszą czas wolny zużyt- 

kować na uzupełnienie charakteryza- 

cji, oraz na przebieranie się. Pozatem 

że skomplikowana zmiana dekoracyjna 
utrudnia wielce sytuację. 

Przemówienie więc Leszczyńskiego 
musiało się odbyć na tle zamkniętej 

obecnie usiłują wzmocnić swą walutę 
1 pomnożyć zapasy złota, wysyłają na 
rynek nowojorski znaczną ilość dewiz 
w dolarach i wielką ilość amerykań- 
skich papierów wartościowych. Rów- 
nocześnie Europa podejmuje swe wkła 
dy w wielkich bankach amerykańskich. 
To wszystko doprowadziło do tego, że 
w ostatnich pięciu dniach września 
wywieziono ze Stanów Zjednoczonych 
450 miljonów dolarów w złocie. Pozy- 
cja ta nie jest czemś nadzwyczajnem 
i groźnem. Należy sobie uprzytomnić, 
że pod koniec sierpnia wszystkie zapa 
sy złota w Stanach Zjednoczonych do- 
sięgały 4 miljardów 739 miljonów do- 
larów wartości. Pomimo to i ten od- 
pływ złota spowodował niemałe trud- 
ności w kasach wielkich banków ame- 
rykańskich. 

Wszystko to skłoniło prezydenta 
Hoovera do tego, aby wypracować 
plan utworzenia specjalnego, między- 
narodowego zakładu kredytowego z 
kapitałem pół miljona dolarów. Rów- 
nocześnie zaproponował różne zarzą- 
dzenia, zniierzające do rozszerzenia 
działalności federalnych banków rezer 
wowych. Prezydent Fioover dobrze ro- 
zumie, że jeśli to wszystko ma być 
uskutecznione, to przed tem musi dojść 
do uregulowania stosunków  finanso- 
wych w Europie. Zdanie Hoovera po- 

kurtyny. Mówca z wielką swadą i e- 
lokwencją podnosił pracę i szczytne 
zadania aktora, który pełen poświęce- 
nia dla idei, składa swój talent, zdol- 
ności, a nieraz i zdrowie na ołtarzu 

sztuki. * 
Stosunkowo w krėtkim czasie wy- 

stawiliśmy- „Szkołę* Kaweckiego z 
udziałem młodzieży szkolnej. Premjera 
tej sztuki odbyła się we wtorek 21-go' 
lutego 1919 r. w wykonaniu całego nie 
mal zespołu artystycznego pod reżyse- 

1ją Juljana Strycharskiego. 
Warunki pracy stają sie coraz trud- 

niejsze. Dokucza nam chłód. Próby 
zmuszeni jesteśmy odbywać w fut- 
rach. Odczuwa się wszędzie brak opa- 
łu. Tozgrzewamy się w przerwach her- 
batą. 

Wobec trudności zdobycia w mie- 

ście artykułów spożywczych, artyści 

zmuszeni są udawać się po zakupy na 

wsie. Niektórzy zaś korzystają z taniej 

jadłodajni, mieszczącej się w restaura 
cji „Brystol*, gdzie z talerzem w rę- 

ku musieli oczekiwać w ogonku, aby 

otrzymać ciepłą strawę. 
Pomimo niesprzyjających ogólnych 

warunków życiowych w mieście, 

frekwencja publiczności jednak wzra- 

sta i dochodzi do 70 proc. 
Niejednokrotnie mogliśmy stwier- 

dzić , że frekwencja publiczności teat- 
'ralnej zwiększała się zawsze w ОКте- 
sach przełomowych zmagań kraju. 

Plan repertuarowy przewidywał 
szereg sztuk Gabrieli Zapolskiej. 

dzielają również bankowe i finansowe 
koła w Stanach Zjednoczonych, pod- 
czas gdy koła parlamentarne przeciw- 
stawiają się narazie tym zamiarom, nie 
chcąc zrozumieć ścisłego związku mię- 
dzy sytuacją w Stan. Zjedn. a sytuacją 
w Europie. 

W czasie rozmowy premjera Lavala 
z prezydentem Hooverem ma być zna- 
leziona droga do uzgodnienia polityki 
gospodarczej Stanów Zjednoczonych z 
polityką Europy. Kryzys finansowy do 
prowadził do tego, że w amerykańskich 
kołach politycznych i amerykańskiej 
opinji publicznej doszli do przekona- 
nia, że w obecnych warunkach koniecz 
na jest współpraca Ameryki i Europy. 

CZY ISTNIEJE POROZUMIENIE POMIĘDZY HITLER ! REICHSWEHRA _ Koniec wojny teatralnej w Warszawie 
po zlikwidowaniu zatargu z ZASP'em 
wczoraj wieczorem stawili się u p. 
Krzywoszewskiego dyrektorowie Sol- 
ski, Chaberski i Strzelecki. Odbyła się 
wspólna narada. 

_W poniedziałek artyści rozpoczy- 
nają próby. Już w połowie listopada 
ma ruszyć pierwszy — teatr Letni, i 
jeszcze w ciągu listopada — Narodowy. 
Nowy--ūopiero po uruchemieniu tam- 
tych dwóch. 

W teatrze Narodowym ukaże się 
przedewszystkiem słynna sztuka wi- 
L 6 autora Leczyckiego— „Sztu- 
a. 

W _WIRZE STOLICY 
OBCY WYRÓB 

Solidny rwetes podnieśli muzycy przecjw— 

ko dancingowi Oaza, gdzie orkiestra, wedle 
zapewnień dyrekcj: składa się z 10 auten- 

tycznych Argentyńczyków, Jakto? 300 zgórą 

iest obecnie bezrobotnych muzyków w War- 

szawie (te bezwstydne kina dźwiękowe!), a 

Oaza sprowadza cudzoziemców — jakby 

swojacy nie umiefi walić w bęben i dąć w 

saksofon. 

Energiczny w drobiazgach komisarjat Rzą 

du interwenjował, dyrekcja udzieliła wyjaś- 

nień: to tyłko dla reklamy — Argentyńczy- 

cy; panienki cisną się na sałę, lubują wido— 

kiem 10 czarnych muzykantów — patrz, 

mówią do siebie, jacy ogniści, namiętni, per- 

  

wersyjni.. gdyby któryś chciał  wnetbym.... 

Ale są to poczciwe Žydki ze Stanistasvowa, 

nie žadnį Argentynczycy. Umowa warunku- 

je, że za jedno słowo po polsku, czy w žar- 

gonie — dyrekcja wypędza orkiestrę, 

W pewnych rzeczach jednak cudzoziem- 

cy są niezbędni. Lakierować śmigła samolo- 

tów może tylko Chińczyk — lakieruje się 

specjalnym preparatem, który na europejczy 

ków działa zabójczo, żółtym  azjatom, nic 

nie szkodzi. ® 

Albo obecnie wielkie transporty "nięsa 

końskiego odchodzą z Warszawy do Bełgji. 

Przerabia się je tam na biszkopty dla psów. 

Ubojem koni trudni się Tatar specjalista. Na- 
si rzeżnicy potrafią ciachnąć krowę, czy by- 

ka, !ecz nie konia. K. 

ZNIŻKI KOLEJOWE |DLA MŁ9- 
DZIEŻY SZKOLNEJ. 

WARSZAWA. PAT, — Ministerstwo Ko 
munikacji udzieliło młodzieży szkolnej ulg 
przejazdowych na kolejach w drodze wyjąt 
ku także na ferje w czasie świąt Wszyst- 
kich Świętych i Dnia Zadusznego w bieżą- 
cym roku szkolnym. Według zarządzenia Mi 
nisterstwa Komunikacji ulgi powyższe waż 
ne są od dnia 30 października do 4 listopa- 
da 1931 r. włącznie. 

SZCZĘŚLIWY ZNALAZCA 
KATOWICE. PAT. — lak donoszą dzi- 

siejsze dzienniki, niejaki Tasarek znałazł na 
ulicy Poprzecznej dwa czeki: jeden na kwo 
tę 4.437 f. st., wartości 155,300 zi, wysta- 
wiony przez firmę „Enskild Bank* w Sztok- 
holmie, oraz czek niemiecki na Wrociaw, 
wart. 320 marek niem. 

  

bank 606 WA Maj 
Oddział w Wilnie, ui. Śnizdeckich 8, 

przyjmuje wkłady płatne natychmiast, jak również terminowe opro: 

centowane w stosunku do 6 proc. rocznie, oraz na książeczki oszczę- 

dności oprocentowane w stosunku 7 proc. rocznie. 

Wszystkie wkłady w Banku Gospodarstwa Krajowego 

gwarantowane są przez Państwo. 

  

To też wystawiliśmy w stosunko- 
wo krótkim okresie: „Tresowane du- 
sze“ (premjera 1-g0 marca), „Moral- 
nošč pani Dulskiej“ (6 marca), „Tam 
ten* (22-go marca), i „Panna Mali- 
czewska* (5-go kwietnia). 

Wszystkie sztuki Zapolskiej cieszy 
ły się wyjątkowem powodzeniem w 
szczegėlnošci „Tamten“. 

Z wielkim naktadem pracy i kosz- 
tów wystawiliśmy 9-go marca efek- 
towną baśń dramatyczną Lucjana Ryd 
la „Zaczarowane koło”. ' 

Malownicze dekoracje Eugenjusza 
Kazimierowskiego budziły ogólny za- 
chwyt i dopełniały artystycznej cało- 
ści. 

Dekoracje te ze względu na arty- 
styczne wykonanie użytkowane były 
w czasach późniejszych przez następ- 

ne dyrekcje teatralne. 
Po wystawieniu „„Zaczarowanega 

koła* spotkał nas zarzut, ze strony 
Komisarjatu Ludowego Oświaty. że 
wystawiamy przeważnie polskie utwo- 
ry, natomiast unikamy sztuk c zabar- 
wieniu komunistycznem, że należuwy 
tknąć repertuar ideowy, a nie posługi- 
wać się sztukami, majacemi znaczenie 

iedynie literackie. 
— „Sztuk o charakterze prepagan 

dowym komunistycznym nie posiada- 
ту“ — odrzeklišmy na jednej z licz- 
nych konferencyj. 

— „My dostarczymy wam z Mo- 

skwy szereg świetnych utworów spe- 

cjalnych, które w zupełności zadość- 

  

uczynią naszym wymaganiom“, — о- 
świadczył delegat Komisarjatu Oświa- 
ty. 

— „Tak, ale utwory te są pisane 
po rosyjsku, więc muszą Dyč pierwoi- 
nie przetłumaczone, w Wilnie zaś w 
obecnej chwili nie posiadamy odpo- 
wiednich ludzi, którzyby się podjęli te 
go trudnego zadania”, — zaoponawa- 
liśmy zgodnie, pragnąc nie dopuścić 
za wszelką .cenę sztuk agitacyjnych. 

Pa pewnym czasie zdołaliśmy jed 
nak wytłumaczyć i przekonać przed- 
stawiciela Komisarjatu Oświaty © bez- 
podstawności jego żądań.. 

Rozpoczęliśmy więc dalszą pracę, 
która nie zbaczała z dotychczas wy- 
tkniętej drogi repertuarowej. Graliśmy 
w dalszym ciągu wyłącznie sztuki pol 
skie. 

Ze sztuk o charakterze popułarnym 
wystawilišmy „Popychadto“ Jana Szut- 
kiewicza. Premjera odbyła się 29-go 
marca 1919 r. : 

Wobec częstych rewizyj, jakie się 
odbywały w mieście, wszyscy artyści 
otrzymali urzędowe pisma, zabraniają 
ce dokonywania w ich mieszkaniach 
jakich bądź rewizyj. Prócz tego poleco- 
no ochraniać wszelkie upominki jubi- 
leuszowe artystów narówni z najcen- 
nejszemi pamiatkami państwoweni. 

Z. S.



4 ЗЕО У 

Kto dopomoże? OGROMNY POŻAR W HAJNÓWCE 
SPŁONĘŁY DUŻE TARTAKI PAŃSTWOWE й Celem naszym — Dzieła Matki Boskiej 

| Powołań — jest dopomaganie biednym aspi 
/rantom do stanu duchownego w kształceniu 
"się na kapłanów, zakonników i miejscowych 
„ misjonarzy; jest ratowanie powołań duchow 
nych, których u nas dużo się marnuje, choć 

/ w innych krajach odczuwa się ich brak, choć 
* mamy w Polsce tyle serc do rozgrzania, ty- 
, le umysłów do oświecenia, do wlania w nie 

religijnej otuchy, hartu i wytrwania; choć w 
prędkim, da Bóg czasie, z upadkiem bolsze- 

„ Wizmu otworzą się przed nami niezmierzone 
tereny do pracy apostolskiej, do której my 
Polacy, jako najbliżsi, jesteśmy najbardziej 
powołani, Wiełu, bardzo wielu, wszędzie po- 
trzeba apostołów, W obecnych czasach ma- 
terjalizmu, zepsucia i niewiary jest droga 
każda dobra wola, a cóż dopiero każda chęć 

odzieńcza oddania się Bogu wyłącznie į 
dozgonnie. A jakże trudno przeciętnemu bied 
nemu młodzieńcowi do tej pracy apostolskiej 
się przygotować? Na wiadomość w prasie o 
powstaniu Dzieła, otrzymujemy zewsząd go- 

‚ rące prośby o zapomogi. Są tu i alumni se- 
minarjów niższych i wychowankowie kole- 
gjów misyjnych, i uczniowie gimnazjów 
świeckich i biedni chłopcy ze wsi. Jakże 
smutno być musi im w duszy, gdy z braku 
środków nie mogą spełnić wołania Chrystu- 
sa: „Pójdźcie za mną”, a jaka strata dia Ko- 
ścioła! Kto dopomoże tym biednym aspiran- 
tom? Komu oni będą zawdzięczać swoje 
kapłaństwo, a Kościół apostołów? 

Wiele jest potrzeb w życiu  spolecznem, 
Dla zaradzenia im powstają coraz to nowe 
organizacje: stowarzyszenia, ligi, konferen- 
cje, domy ludowe. W rzędzie tych potrzeb 
miejsce naczelne i pierwszorzędne zająć ро- 
winna troska o przyszłych pracowników Bo- 
żych, budzenie, popieranie i ratowanie po- 
wołań duchownych, Rzucamy hasło do tej 
pracy. Apelujemy do wszystkich ludzi do- 
brej woli, gorąco prosząc o pomoc dla tej 
młodzieży, opiekowanie się nią, przybieranie 

jej sobie za synów, ułatwianie spełnienia jej 
žamiarėw, O popieranie samego Dzieła į jed- 
nanie mu dobroczyńców. Składka członkow- 
ska wynosi od 50 groszy miesięcznie. Ła- 
skawie ofiary prosimy wpłacać na konto P.K. 
O. Nr. 81245 „Dobra Prasa". Wszelkiemi in- 
formacjami służymy najchętniej. 

Do tak poważnej, wietkiej pracy stanęliś- 
my bez mienia, bez funduszów, jedynie za- 
sobni w dobrą wolę i mocne przešwiadcze- 
nie o świętości powziętej idei. Lecz nie wąt- 
prmy w żywą współpracę miłośników idei 
Chrystusa. Na kogo tedy możemy liczyć 
Kto nam współpracy nie odmówi? 

Dyrektor Ks, Prałat L. Żebrowski 
Prezes Zarządu A. Sawicki 

i 
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(KORESPONDENCJA 
W ostatnich dniach wysiedlono znowu 

Partję „pierebieżczyków*, składającą się z 
14 osób, którzy przed kilkoma miesiącami 
przekroczyli nielegalnie granicę sowiecką, w 
nadziei, że dostąpią tego szczęścia, by та- 
znać rozkoszy życia w zachwałanym przez 

płatnych agentów komunistycznych „raju so- 
eckim“. 
Zaciekawiony oplakanym stanem przyby- 

łych do Baranowicz „pierebiežczykow“ w licz 
bie 8-miu, udałem się do nich, by zasięgnąć 
najświeższych informacyj o stosunkach pa- 

j - nujących za kordonem, W rozmowie z jed- 
nym, dowiaduję się, że jest to stały miesz 
kaniec wioski Luszowice, powiatu Chrzanow 
skiego, niejaki Klasa Franciszek, który je- 
szcze w lipcu b. r. przekroczył granicę nie- 
legalnie, Jest to człowiek 35-letn:, robiący 
wrażenie skrajnego nędzarza, pomimo tego 
(jak sam oświadcza), iż wyszedł z Polski 
zabierając z sobą co miał najlepszego. 

Na wstępie naszej rozmowy pokazuje mi 
koszulinę, niegdyś białą, a dziś czarną jak 
ziemia w dodatku bogato zaopatrzoną w ro- 
bactwo į oświadcza, że przez cały czas po- 
bytu swego w Rosji sowieckiej przesiedział 
w kilkunastų „Sprawdomach*, których nie 
można nazwać nawet więzieniem, gdyż rów- 
nają się lochom w średniowieczu, przeznaczo 
nyni na tortury dla zbrodniarzy, 

Każdy „pierebieżczyk”, który przejdzie 
na stronę Rosji sowieckiej jest natychmiast 
aresztowany i odsyłany do wspomnianych 
„Spraw domów*, 

Ukrywać się przed 
może w żaden 
lepszy tamtejszy 

    

  

   

     

    

  

   

aresztowaniem nie 
sposób, albowiem pierwszy 

szy te obywatel, spotykając „pie- rebieżczyka ; MuSsj wydać go w ręce władz G.P.U., gdyż w przeciwnym razie zostaje 
kazany 3-letniem więzieniem. Tak więc każ 

dy „pierebieżczyk* dostaje się obowiązkowo 
do „Spraw domu”, gdzie władze G.P,.U. roz- 
taczają nad nim specjalną opiekę, wzywając 
go o każdej porze dnia i nocy na „doprosy*, 

| podczas których wymuszają na nim potrzeb 
ne O 

J ale taki „pierebiežczyk“ odmówiłby ze- Znań, lub też chociażby PGópieć na Spisa- 
nym z nim protokule, wówczas wszczyna się orzeciwko niemu śledztwo jako szpiegowi, 

działającemu na korzyść ościennego państwa. 
Kolejno każdy „pierebieżczyk” przechodzi wszystkie etapy „spraw domów" i o ile, nie znajdą w rim nic podejrzanego, ani też god- nego ich uwagi, odsyłają do „Spraw domu“ 

w Cimk:ewiczach, powiatu Słuckiego, gdzie 
musi oczekiwać partji podobnych sobie ko- 
legów, których G,P.U. z powrotem przerzu- 
ca na stronę polską, 

samym Mińsku Litewskim oczekuje na 
ZR? droge do Polski kilkuset ar 

rym nie żyć zęści: - Зомиіе‚скіт ке dano zażyć szczęścia 

cie w „Spraw domach* jest bardzo peččne, Racja, jaką otrzymuje każdy z prze- Swających tam, wystarcza zaledwie, by czło wiek nie zmarł z głodu. Składa się ona z 250 
gramów czarnego chłeba, pół litra zupy za- kraszonej „postnym mastom“ (tłuszczem ro- p Ślinnym) na obiad, zaś z rana i wieczorem 
aresztowani otrzymują po pół litra herbaty z 
dodatkiem 13 gram cukru na cały dzień. 

0 ubraniu, a tembardziej bieliźnie niema 
tutaj mowy, Każdy pozostaje w tem, co ma 
na sobie, nie mając nigdy możności wypra- nia, Buty, to rzecz bardzo rzadka, albowiem 
brak skóry „daje się tutaj dotkliwie odczuwać, 
> Przy tej sposobności pytam się Swego "iormatora o stosunki wewnątrz panujące, 
na R. dostaję odpowiedz: ь * 

winie tutaj pod przymusem „Kołchoz” 
(kollektywizm). „Każdy tamtejszy obywatel 
AE SIĘ zgodzić na przystąpienie do kole- 

ywu, albowiem w przeciwnym razie, obar- 
czają go podatkami wprost przechodzącemi 
wszelką możliwość. Pozostawiają takiemu 
jedną tylko krowę : jednego konia. Podatek 

krowy wynosi 360 ltr. mleka rocznie zaś 
Od kury 100 jajek rocznie, Jeśli świadcze- 
nie na rzecz państwa nie jest wykonane, oby 
za zesłany jest na Sybir, a obowiązki po 
žona a Spadają na żonę. W dalszym ciągu, 
RA G.PIOSAC podołać niemożliwym żąda- 
kolektyw ZE przechodz. pod przymusem na 
L“ komislias dzieci oddane zostają do obo- 
alkos Z gdzie G.P.U. stara się o WIEKÓW, na prawych obywatel: So- 

Kolektywiści pracują jak 

  

woły _ robocze, 

BIAŁOWIEŻA. — Na terenie zabu- 
dowań łartaczanych w Hajnówce ро- 
wstał w środę w godzinach  popołu- 
dniowych pożar. Ogień ze względu na 
łatwopalny materjał rozszerzył się na 
wszystkie składy zapełnione towarem i 
ogarnął przeszło 2 tysięcy mtr. drze- 

straże okoliczne, nawet z Białegosto- 
s. Straty sięgają setek tysięcy  zło- 

ch. 
Ogień zlokalizowano dopiero wczo- 

raj w dzień. Do Hajnówki wyjechały 
adze sądowo-śledcze. 
Zachodzi podejrzenie, że miało tu 

wa. Na ratunek przybyły wszystkie uniejsce podpalenie. 

  

KRONIKA 

  

PIĄTEK 

Dziś 30 

Marcela 
Jutro 
Luci 

| SORO ZEKZZZNCI 

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

z dnia 29 października 1931 r. 
Ciśnienie średnie 755. 
Temperatura średnia --1. 

Temperatura najwyższa +-1, 

Temperatura najniższa — 1, 

Opad w mm. 6,9. 

Wiiatr połud.-zachodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi pochmurno, śnieg, 

MIEJSKA 
— Sprawa pożyczki angielskiej.— 

Wczoraj rano wrócił z Warszawy rad- 
ca prawny Magistratu, który wraz z 
prez. Folejewskim brał udział w kon- 
ferencjach z czynnikami rządowymi w 
sprawie likwidacji pożyczki angielskiej. 

K SSE NTT S A WWE TOON TEOER NOZ ZE ZE ZWO TRZ 

Rozmowa z „pierebieżczykiem” 
Z BARANOWICZ) 

oddają Iwią część tej pracy na rzecz GPU,, 
pozostałą dzieląc się pomiędzy sobą, lub 
też przechodząc na utrzymanie do stołówki, 
których GPU otwiera coraz to więcej. 

Posiadanie złota uważane jest za wielką 
zbrodnię, a podejrzani o ukrywanie u siebie 
złota giną w lochach „spraw domów* 

Jako przykład podaje m. mój rozmówca 
jednego tamtejszego obywatela nazwiskiem 
Rudziński, którego podejrzewano o ukrywa- 
nie złota. Został on osadzony w więzieniu 
mińskiem i gnębiony na częstych  „dopro- 
sach". Wkońcu Rudziński nie mogąc prze- 
żyć tortur « szykan, jakiemi go codziennie 
częstowali siepacze, pewnej nocy poderżnał 
sobie gardło blachą, znalezioną na podwórku 
więziennym. Nałożono mu jednak opatrunek 
i oddano iekarzowi, który przeprowadził ope 
rację gardia, bardzo zresztą  nieumiejętaie, 
poczem w dalszym ciągu Rudziński wzywa- 
ny był na „dopiosy”, przeplatane torturami. 
Gdy już nie można było nic od niego wy- 
ciągnąć, wówczas w dniu 24 sierpnia straż- 
nik więzienny oddał strzał przez okno do 
Rudzińskiego, kładąc go trupem na miejscu 
w celi więziennej, w obliczu kilku współto- 
warzyszy niedoli, 

Trupy wywozi specjalny „pacan* na 
wózku z paką drewnianą i chowa ich w czy 
stem polu, wrzucając ciało do wykopanego 
dołu. 

Więzienia przepełnione są więźniam:, któ 
rych większa część stanowią ludzie uczeni, 
gospodarze nie uznający kolektywu, oraz 
pierebieżczyki. Głód stale zagląda w oczy nie 
szczęśliwvm. 

Wkońcu dowiaduję się, że sklepów tam 
wcale niema. Natomiast istnieją kooperaty- 
wy, 'wi których poza mydłem i zapałkami rie 
można nic kupić bez karteczki, wydawanej 
uprzywilejowanym obywatelom. Dlatego też 
kwitnie tutaj szmugiel chiebem, produkta- 
mi spożywczemi, odzieżą, obuwiem i t. p. 
Za kilogram chleba trzeba płacić szmuglero- 
wi 2 ruble, buty dochodzą nieprawdopodob- 
nej ceny 200 rubli, Bielizny z wyrobów fa- 
brycznych brak, gdyż płótno zużywane jest 
na wyrób bielizny dla krasnoarmiejców. 

Oto garść wrażeń „pierebieżczyka* z So- 
wieckiego raju, człowieka, który szukał szczę 
Ścia za granicą Rosji sowieckiej. A—wicz 

LIST DO REDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze. 
Bardzo uprzejmie proszę o łaskawe umie- 

szczenie w „Stowie“ następującego oświad- 
czenia mego: 

Wszystkim którzy w czasie pobytu me- 
go w Lecznicy św. Józefa okazali tyle ser- 
decznej życzliwości i pamięci: organizacjom 
i instytucjom społecznym, Korporacjom Aka- 
demickim, Redakcjom pism, oraz wszystkim 
poszczególnym osobom, zwłaszcza zaś Arcy- 
biskupowi Teodozjuszowi, składam tą drogą 
moje najserdeczniejsze „Bóg zapłać” 

Stanisław _ Władyczko 
Profesor Uniwersytetu Wil. 

  

Na zwołanem w południe posiedze 
niu Magistratu radca prawny omówił 
stanawisko min. skarbu w tej sprawie 
i wynikłe w związku z tem nowe trud 
ności, jakie ujawniono podczas rozmów 
w Warszawie. 

Jednocześnie wczoraj wieczorem od 
było się nadzwyczajne posiedzenie ko- 
misji do spraw pożyczki angielskiej w 
celu omówienia żądań władz central- 

nych. 
— karani administracyjnie, — Starosta 

Grodzki Wileński ukarał następujące osoby: 
Taraszkiewicza Józefa, zam. we wsi 

Michaliszki, gm. mejszagolskiej, za niestawie- 

nie się bez uzasadnionej przyczyny w przecią 

gu 2-ch lat na komisję poborową aresztem 
bezwzględnym na przeciąg dni 7-miu. | 

Miadler Hindę, żam. w Smorgoniach 

przy ul. Krewskiej Nr. 28, za wprowadzanie 

po raz piąty na terenie m. Wilna w obrót 
niestemplowanego mięsa aresztem bezwzglę- 

dnym na przeciąg dni 5-ciu. . 
"Magija Łazarza, zam. w Smorgoniach 

przy ul. Wileńskiej, za wprowadzanie w ob 

rót na terenie 'm. Wilna po raz czwarty mie- 

sa niestemplowanego aresztem bezwzględ- 
nym na przeciag dni 3-ch. 

" Wilkiewiczowa Urszulę, właścicielkę skie- 

pu mięsnego w Wilnie, przy ulicy Kalwaryj 

skiej 8, za wprowadzanie po raz czwarty wi 

obrót mięsa niesteniplowanego aresztem bez 
względnym na przeciąg dni 3-ch. 

— Autobusy w Dzień Zaduszny, W związ 
ku z nadchodzącym Dniem Zadusznym, 2 li- 
stopada b.r. zostaną uruchomione specjalne 
autobusy do cmentarzy: Rossa i Bernardyń- 
skiego w dniach 1 i 2 listopada b.r. w na- 
stepujących punktach miasta: : 

1) Z placu przed Urzędem Wojewódzkim 
(obok pompy) — do cmentarza Rossa. 

2) Ž ul. Królewskiej, Róg Zamkowej, — 
do cmentarza Bernardyńskiego. : 

3) Z placu przed Ostrą Bramą (ul. Piw- 
na) — do cmentarza Rossa. 

Kursowanie autobusów do cmentarzy w 
powyższych dniach rozpocznie się o godzinie 

9 rano. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Wojewódzki Komitet do Spraw Bezro- 

bocia w Wilnie podaje do wiadomości: Biuro 
Komitetu zostało przeniesione do gmachu 
Województwa — plac Magdaleny 2, pok, 
Nr. 23, Biuro jest czynne od godz. 8 do 15. 
Szef Biura przyjmuje osobiście codziennie ed 
8 do 10 rano, 

— Pow. Komitet do spraw bezrobocia. 
Dnia 28 października r.b. odbyło się zebra- 
nie organizacyjne Powiat, Komitetu dla 
spraw bezrobocia w Wilnie. Przy licznie re- 
prezentowanych przedstawicielach organiza- 
cyj i instytucyj społecznych powiatu Wil.- 
Trockiego, oraz zainteresowanych władz 
państw., komunainych i wojskowych doko- 
nano wyboru władz: przewodniczący komi- 
tetu p. starosta Radwański, pierwszy wice- 
prezes zast, starosty p. N. Trzaska-Pokrze- 
wiński, drugi wiceprezes p. Cz. Zambrzycki, 
naczelnik Urzędu Skarbowego, sekretarz p, 
Klukowski Stanisław, skarbnik p. mjr, Lan- 
kau, przedstawiciel komitetu nad wsią wileń 
ską. Ukonstytuowany wydział wykonawczy 
przystąpił niezwłocznie do kierownictwa już 
odbywającej się na terenie powiatu zbiórki 
produktów żywnościowych j organizowania 
pracy innvch dziedzin. 

Jednocześnie dokonano wyboru  zastęp- 
ców do wydziału wykonawczego P.P. A. Soł 
tana, przedstawiciela Zw. Ziemian, oraz Afa- 
nasjewa, przedstawiciela Zakładów przem. 
Mozera. 

Kierowników sekcyj: 1) zbiórkowio-żyw= 
nościowej — przedstawiciel wydziału po- 
wiatowego p. Węckowicz, 2) transportowej 
— p. 0. inżyniera powiatowego Polkowski, 
3) zatrudnienia oracy — przedstawiciel Zw. 
Mł. Wiejskiej Kacieszczenko, 

Do komsji rewizyjnej: 1) p. płk, Wędzia 
golski, poseł na Sejm, 2) p. dyr. Izby Rzemie 
Ślniczej Łazarewicz, 3) Pilczewski, przedsta- 
wiciel S. M. P. 

   

AKADEMICKA. 
— Akademickie Koło Muzyczne, W nie- 

dzielę dnia 1 listopada o godz, 2 po poł. od- 
będzie się zebranie organizacyjne sekcji man 
dolinistów w Ognisku Akademickiem (ul. 
Wielka 24), Zarząd. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. 

W piątek, dnia 30-X r.b. o godz. 19.30 (pun- 
ktuałnie), w lokalu przy ul, Przejazd 12 (An- 
tokcl) odbędzie się LXIII Zebranie  Klubu.. 
Na porządku dziennym referat dr. Sewery- 
na Wysłoucha p. t. „Ruch Białoruski w Pol. 
sce w latach 1926 — 1928“. Staweinnictwo 
członków Klubu obowiązkowe, Stań i "wpro- 
wadzeni przez członków Klubu goście, mile 
widziani. 

— Odczyt © Afryce Środkowej. Przed paru miesiącani powrócił z Centralnej Afryki 
p. W. Tański, jeden z dyrektorów Roważnej 

ZZ I IIS IO 

TRANSPORTY BIBUŁY KOMUNISTYCZNEJ 
PRZEWOŻONO AUTOBUSAMI NA PROWINCJĘ 

„„ WILNO. — Ostatnio policja zwró- 
ciła uwagę na częste da do Wil 
na kurjerow , komunistycznych, zna- 
ze ze swej działalności na prowin- 
cji. 

Zarządzona obserwacja ustaliła, że 
przyjazdy te stoją w bezpośrednim 
związku z przygotowaniami do obcho 
du rocznicy rewolucji komunistycznej 
i że zauważeni emisarjusze odbywaj; 
podczas swego pobytu w Wilnie stą- 
ie narady z kierownikami miejscowego 
komitetu komunistycznego. _ Wiado- 
mem również się stało, że nieproszeni je 

goście odjadą z miasta autobusami za- 
miejskimi. 

W związku z tem na końcowych 

przystankach tych autobusów zarządzo 
no aresztowanie podejrzanych. | 

` W rezultacie w ciągu dnia wczo- 
rajszego ujęto w ten sposób trzy duże 

transporty bibuły wywrotowej wraz z 
przewożącemi ją osobami, Ogółem 
skonfiskowano kilkadziesiąt tysięcy 
egzemplarzy wydawnictw, przeznaczo- 
nych de rozkolportowania w dniu 7 li- 

lą stepada. 
Jednocześnie na dworcu kolejo- 

wym ujeto mężczyznę i kotietę w mo- 
mencie przenoszenia do wagonu — ой- 
żdżającego w stronę granicy, walizki 

naładowanej odezwami w ilości 13 ty- 
sięcy sztuk. 
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belgijskiej firmy przemysłowo-handlowej w 
Afryce. 

W czasie swojej kilkuletniej pracy miał 
możność dokładnie poznajomić się z Central- 
ną Afryką, oraz poznać jej zapotrzebowania 
i możliwe tereny pracy, 

Pan Tański zgodził się wygłosić odczyt 
na temat „Možiiwošci i nakazy chwili dia 
polskiej ekspansji handlowej i przemysło- 
wej w Afryce Środkowej”. 

Odczyt zostanie wygłoszony we wtorel 
dnia 3 listopada r.b. o godz. 19 w sali Sto- 
warzyszenia Techników Polskich w Wilnie 
(ul, Wileńska 33). Wstęp wolny i bezpłatny. 

— Dni rolnicze. Wileńskie Towarzystwo 
Organizacyj i Kółek Rolniczych w dniu 3-g0 
i 4-go listopada br. organizuje szereg zebrań 
rolniczych, mających na celu w pierwszym 
rzędzie skierowanie pracy naszych gospo- 
darstw na tory dostosowane do złagodzenia 
skutków przeżywanego krygysu w rolnic 

  

Zebrania odbędą się według następującej 
kolejności: 3-go listopada, © godzinie 12 
Rada Wydziału Organizacji Gospodarstw, 
Sierakowskiego 4; o godzinie 17 Rada Wy- 
działu Ekonomicznego, Zawalna 9; 4-go “ 
stopada, o godzinie 10 Rada Wileńskiego 
T-wa Organizacyj i Kółek Rolniczych, Sie- 
rakowskiego 4; o godzinie 17 Rada Wydzia 
łu Hodowlanego, Zawalna 9. 

RÓŻNE 
— Prof. St, Władyczko po odbytej kuracji 

wznawia wszystkie swe czynności z dniem 
2 listopada. 

— „Dzień Oszczędności". Ukonstytuowa- 
ny przed kilku dniami Komitet „Dnia Oszczę 

dności" postanowił ze względu na panujący 
kryzys gospodarczy zredukować program 
„Dnia Oszczędności” do: 

1) zwrócenie się do duchowieństwa wszy 
stkich wyznań z prośbą o propagowanie z 
ambon łdei oszczędnościowej, 

2) rozlepienie afiszów i plakatów propa- 
gandowych na ulicach miasta, w lokalach in 
stytucyj oszczędnościowych, bankowych i 
samorządowych, 

3) zamieszczenie w prasie szeregu arty- 
kułów  okułicznościowych, haseł oszczędno- 
ściowych ito., 

4) zorganizowanie pogadanek iwi szkołach, 
odczytów dla wojska itp., 

5) zwrócenie sie do władz unisyersytec- 
kich z prośbą o _ urządzenie odczytu w Sali 

Śniadeckich U.S.B. й 
6)przvozdobienie lokali mstytucyj oszczę 

dnościowych flagami narodowemi i plakata- 
mi. 

BALE I ZABAWY 

— Towarzyska Sobótka. Celem паулаза 

nia bliższych stosunków koleżeńskich z 
członkami Organizacyj wchodzących w skład 

Federacji, Zarząd Koła Wileńskiego O. Z. P. 
urządza w dniu 31,10 1931 r., o godzinie 20 
towarzyską sobótkę - taneczną. Wstęp za le 
gitymacjami członkowskiemi 50 gr., goście 

wprowadzeni będa nule widziani. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Koncert Cecy- 

li Hansen. Dziś, w piątek dnia 30 b.m. nie- 
odwołalnie po raz ostatni koncert znakomitej 
skrzypaczki o wszechświatowej sławie Cecy- 
Iii Hansen, która 'w zwycięskim pochodzie 
podbiła niezrównaną swą grą serca wilnian. 

Prasa wileńska przyjęła bardzo ciepło jej kon 
cert, podkreślając w wykonaniu przez nią 

trudnych utworów, duże techniczne wyrobie- 
nie, wnikliwość interpretacji, wielkie uzdoł- 
nienie odtwórcze, ton głęboki i pełny. Ponad- 
to jest ona niedoścignioną w wykonaniu 
utworów melodyjnych i efektownych. 

W sobotę dnia 31 b.m. przemiła i przeko- 
miczna komedja w 3-ch aktach „„Aurelciu nie 
rób tego" T. Łopalewskiego, w której pole 
do popisu znaleźli m, in. p.p. Dunin-Rychłow 
ska, Ir. Ładosiówna, E. Gliński. Reżyseria H. 
Zelwerowiczówny. 

— Dziady — Widma w Teatrze Miejskim 
Lutnia. Tradycyjnvm zwyczajem w niedzielę 
dnia 1 listopada r.b. o godz. 4 i 6 po poł. 
(dwukrotnie) ukaże się na scenie teatru Lut 
nia wspaniałe misterium ludowe St, Moniusz 
ki do słów! Adama Mickiewicza, w nowej 
scenicznej oprawie pomysłu prof. Adama Lud 
wiga, pod kierunkiem muzycznym  kapelm. 
Władysława Szczepańskiego. W niezwykłem 
tem widowisku biorą udział najwybitniejsi 
tut. artyści opery i dramatu, oraz znany i 
ceniony z występów lat ubiegłych wil. chór 
ekademicki USB, i zespół tut. orkiestry sym 
fonicznej i teatralnej. : 

Bilety wcześnie do nabycia w kasie teatru 
Lutnia. Ceny miejsc zniżone. 

Teatr Miejski na Pohulance, W piątek 
dnie 30 b.m, arcydzieło Żeromskiego „Róża” 
«oncertowo grana przez wszystkich wyko- 
nawców z p. M. Wyrzykowskim, M. Szpa- 
kiewiczowa, C. Szurszewską, H, Kamińską 
na czele, Reżyserja dyr. M. Szpakiewicza. 
Dekoracje W Makojnika, 

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

CO GRAJA W KINACH? 
Casino — Rango (pieśń Dżungli). 

Kino Miejskie — Sonia, Sonia, szczęście 

me i Przygody w obłokach 
Heljos — Hadži Murai (biały szatan). 

Hollywood — Hadżi Murat (biały szatan) 

Światowid — „Krystyna*. 

Styłowy — Kapitan marynarki 
Lux — „Variete“ 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Uciekł szvier ze skradzionym sa 

mochodem. Onegdaj zbiegł z terenu 
Wilna szofer Stanisław Makowski (św. 
Filipa), zabierając z sobą auto-doroż- 
kę, bedącą własnością Romualda Za- 
wadzkiego (3 Maja 3). Makowski u- 
ciekł jakoby do Warszawy. 

_Wartość samochodu wynosi 3 tys. 
złotych. 

— Banda złodziejska. Po- 
licja zlikwidowała bandę złodziei mie- 
szkaniowych, którzy ostatnio dokonali 
na terenie Wilna cały szereg kradzieży 
i włamań. Aresztowano kiłkunastu zna 
nych kryminalistów. Ponadto zatrzyma 
no paserów, u których ujawnione du- 
żo skradzionych rzeczy. 
Ciało samobójczyni znaleziono w lilka 

— Samobójstwo na Górze Bouta- 
łowej. — Wczoraj w południe na Gó- 
rze Boufałowej popełniła samobójstwo 
strzelając w okolicę serca  24-letnia 
Tamara Pelikanówna (Wileńska 12) 
słuchaczka kursów im. Piotra Skargi. 
Ciało samobóczyni znaleziono w kilka 
chwil po wypadku, lecz wszelka po- 
moc okazała się spóźnioną. 

Strzał „okazał się _ Śmiertelnym. 
Żadnych listów wyjaśniających powo- 
dy  rozpaczliwego kroku tragicznie 
zmarła nie pozostawiła. 

— Spadła ze schodów i uległa złamaniu 
nogi Marja Bolszewiczowa, zamieszkała przy 
ulicy Popowskiej 4, 

Odwieziono ja do szpitaia Sawicz. 

W dniu Oszczędności w sobotę 31 Pażdziernika 
WNIEŚ NA KSIĄŻECZKĘ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 

1 ZŁOTY, LUB WIĘCEJ 

(hrześcijańskiego Banku Spółdzielczego 
naAntokolu Nr. 28 

na wysokie oprocentowanie, — a pieniądze Twoje wypożyczone zostaną kupcom 

i przemysłowcom w celu powiększenia obrotów, właścicielom domów na remonty, 

czem przyczynisz się do zwalczania kryzysu gospodarczego i bezrobocia w Wilnie, 

Wilenska R 
Było długie czekanie na rozpoczę- 

cie obrad, był duży porządek dzien- 
ny, było kilka wniosków nagłych i 
byłe naogół dość nudno. 

Był też taki moment, kiedy prze- 
wodniczący p. wice-prezydent Czyż 
musiał zwrócić, w delikatnej oczywiś- 
cie formie, uwagę swemu koledze po- 
litycznemu p. Stążowskiemu, żeby 
wkońcu głupstw nie plutł, a dorze- 
cznie zprawa głosu korzystał. Było 
tak, owszem—na wczorajszem posie- 
dzeniu Rady Miejskiej, ale o tem — 
potem. 

* * * 

Na wstępie Rada uczciła, na wnio- 
sek przewodniczącego, przez powsta- 
nie pamięć zmarłego ś.p. Józefa God- 
woda, który przez szareg lat piasto- 
wał mandat radziecki. 

Następnie odczytano 4 wnioski 
nagłe, z których 2 były małoważne, 
jeden dotyczył uwzględnienia języka 
żydowskiego przy mającym być w 
grudniu przeprowadzonym spisie lud- 
ności i jeden wyrażał wdzięczność 
miasta dla p. Aleks. Dmochowskiego 
za zasługi położone około Szkolnej 
Prac. Przyrodn. i w związku pozosta- 
wał z 10:cioleciem pracy p. Dmochow- 
skiego na stanowisku kierownika tej 
instytucji. 

Zkolei Magistrat udzielał odpo- 
wiedzi na zgłoszone na poprzednich 
posiedzeniach interpelacje. Okazało 
się, że w szkole dokształcającej Nr. 1 
nie wprowadzono równoległych od- 
działów dla dzieci żydowskich, ponie- 
waż zgody na to nie wyraziło Kur. 
Okz. Szk. 

Na wniosek r. Czernichowa posta- 
nowiono sprawę skierować do kom. 
prawniczej w celu ustalenia, czy od- 
mowa Kuratorjum miała odpowiednie 
podstawy prawne. 

Odpierając zarzut osłabienia akcji 
pomocy bezrobotnym, Magistrat stwier- 
dził, że wobec cofnięcia dotacyj rzą- 
dowych na tą akcję, zdołał z włas- 
nych resursów zwiększyć pomoc w 
naturze, więc w obiadach, dokarmia- 
niu dziatwy szkolnej i t. d. 

Radny Stążowski wystąpił z pro- 
pozycją wyłonienia specjalnej komisji, 
któraby doglądała jakości strawy wy- 
dawanej bezrobotnym. 

Znaleziono 4 smakoszów, którzy się 
tej miłej pracy podjęli. 

W sprawie poprawek w budżecie 
na rok 1931—32 poczynionych przez 
Ur. Wojew., jako władzę nadzorczą, 
postanowiono polecić Magistratowi za- 
łożenie sprzeciwu przeciw redukcji 
kwoty zł. 29.000 przeznaczonej na do- 

  

ada Miejska 
datek dla kier. szkół powsz. oraz 
kwoty 5 tys. zł. na pomnik Mickie- 
wicza. 

Dla uwzględnienia tych sum  Ma- 
gistrat przedstawić ma Kom. Finans. 
odpowiednie źródła dochodów. 

Zkolei Rada przyjęła do wiadomo- 
ści sprawozdanie Kom. Rew. z wy- 
konania budżetu m. Wilna w r. 1928 29, 
udzielając Magistratowi absolutrjum. 

Dłuższą dyskusję wywołało spra= 
wozdanie Kom. Rew. z rewizji budo- 
wy baraków kolonji letniej w  Leo- 
niszkach. Chodzilo o to, że w rok po 
zbudowaniu ząwalił się dach nad jed- 
nym z tych baraków. 

Komisja Rew. stwierdziła, że bu- 
dowę prowadził technik wydz. szkol- 
nego i zaproponowała Radzie zcentra- 
lizowanie wszystkich _ przedsięwzięć 
budowlanych Magistratu w jednym 
wydziale sekcji technicznej. 

Postawienie sprawy «przez Kom. 
Rew. było jasne dla wszystkich. Jed- 
nak p. Stążowski zasłyszawszy z od- 
czytanego protokułu, że baraki budo- 
wała spółdz. „Robbud*, stajał się u- 
porczywie, mimo sprzeciwów p. wice- 
prezydenta Czyża sugerować Radzie, 
że na całej tej sprawie ciąży figura 
niejakiego Baracewicza, ostatnio zna- 
nego z afery oszukańczej, której ofia- 
rą, czy nie ofiarą, ale padła K. K. O. 

Uspokoił się p. Stążowski po o- 
strej odprawie daną mu przez ławni- 
ka dra Maleszewskiego i przez p. 
Przewodniczącego. 

Ostatecznie sprawę uznano za zli- 
kwidowaną, przyjąwszy do wiadomo- 
ści wyjaśnienie Magistratu. 

Następnie ustalone zostały na rok 
1932 następujące dodatki komunalne 
do podatku państw. 
a) do państw. pod. od przem. i 
handlu w wysokości 25 proc. od pod. 
obrotowego i 30 proc. od świad. przem., 
b) do opł. państw. od podatków na 
wyrób trunków i przetworów wódcz. — 
100 proc. i 200 proc. od takichże pa- 
tentów na sprzedaż. Uchwalono jed- 
nak poprawkę, że od świadectw III 
kateg. na sprzedaż dodatek komunal. 
wynosić będzie 100 proc. 

W dalszym ciągu obrad uchwalo- 
no szereg kredytów, m. in. na zakup 
nowej karetki dla Pogot. Rat. oraz 
elektrycznego aparatu do zabijania 
zwierząt w rakarni miejskiej, ustalono 
projekt przepisów o typie autobusów, 
dokonano wyborów do szeregu ko- 
misyj Rady. 

Wreszcie z powodu braku quorum 
posiedzenie zostało zamknięte przed 
godz. 12-tą. Kim. 

  

Umysłowo-chora podpaliła wieś 
WILNO, — Nocy wczorajszej powstał 

niespodziewanie pożar we wsi Draczuny, gm. 
święciańskiej. 

Ogromina łuna widziana zdaleka zaalar- 
mowała okoliczne straże pożarne, które na- 
tychmiast pośpieszyły z pomocą. Mimo wy- 

siłków ratowniczych kilkanaście budynków 
spłonęło. Jak się okazało pożar wznieciła u- 
mysłowo-chora mieszkanka tej wsi, Agata 
Ganatowska, która zbiegła w okoliczne la- 

sy. , 

— Okradzenie wieśniaczk i. 
Wracającej do domu  Ainie Ambrosowejį, 
mieszkance wsi Wojdaty, gm. rudomińskiej, 
skradziono jermiak i skórę, wartości kilku 
dziesiąt złotych. Sprawca kradzieży zdołał 
zbiec. 

WILNO-TROKI 
— Dzieciobójczyni, W kolonji  Kosolce, 

gm. olkieniskiej, 20-letnia J], Žemajtisėwna 
udusiła swe nieślubne dziecko i ukryła je w 
chlewie. 

POSTAWY 
— Inspektor Kół Federacji, Z ramienia 

pow. Komitetu Federacji Obrońców Ojczy- 
zny i b. Wojskowych, inspekcyjnym @а 
wszystkich kół Federacji, działających na te 
renie powiatu został mianowany aspirant Pi 
skozub, zastępca komendanta policji w Po- 
stawach. 

— Podpalenie stogu siana. — 
Na polach wsi Cucki, gm. postawskiej, spło 
nął stóg Siana, własność mieszkańców tej 
wsi. 

Zachodzi przypuszczenie podpalenia. 

JASZUNY 
— Wystawa w Jaszunach. W dniu 20 

X, — rb. w Jaszunach w Ognisku SMP od 
była się wystawa konkursów przysposobie- 
nia rolniczego, zorganizowana staraniem Po 
wiatowego Komitetu p. r., 4 urządzona przez 
miejscowe Stowarzyszenie Młodzieży Pol- 
skiej. Na wystawę przybyli zespoły konkur 
sowe SMP z Rukojń, Rudomina, Czarnego 
Boru, Taboryszek, Wielkich  Soleeznik, Ja- 
szun i Onżadowa i Koła Młodzieży Wiej- 
skiej z Paskowszczyzny. 

Powiatowy Komitet p, r. był reprezento- 
wany przez p. prezesa Faiewicza Jana, a- 
gronomów powiatowych: p, Wasilewskiego 
Stefana i p. Żywieckiego Edwarda. oraz 
przedstawicieli Związku Młodzieży Polskiej 
w Wilnie w osobach: p. Dyakowskiego Leo 
narda i Kowalewskiego Romualda, 

Wystawę zaszczycił swą obecnością pro 
tektor SMP w Jaszunach p. Sołtan Aleksan 
der, nabywając rasowe kury od konkursi- 
stek SMP w Rukojniach. 

Zasługuje na podkreślenie obywatelskie 
stanowisko SMP w Jaszunach i innych, któ 
re bezinteresownie urządziło wystawę oraz 
podarowali swe plony na bezrobotnych, 

„P-ń, 
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ANTOWIL 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

W dniu 29 października rb. ze szkoły rol 
riczej w Antowi'u wyszedł nowy zastęp ab 
solwientek po ukończeniu kursu w szkole. 

Zakończenie roku szkolnego zostało po- 
łączone z wystawą własnych wyrobów — 
należy zaznaczyć — bardzo ciekawych i ład 
nych i odbyło się bardzo uroczyście, Po 
Mszy św., celebrowanej przez ks. kapelana 
Zawadz i owej kaplicy, ucząca 

młod 2 ją szkoły na czele, ze- 
braża się w jednej z sal, wyjątkowo na ten 

dzień ślicznie niewieścią ręką — udekorowa 
nej. 

Na uroczystość przybył p. inżynier Gar- 
szyński Adolf — dyrektor Szkoły Rolniczej 
w Bukiszkach, przedstawiciele Związku Mio 
dzieży Polskiej sv osobach p. Roszkowskiej 
Jadwigi i p. Leonarda Dvakowskiego, przed 
stawiciela szkoły rolniczej w Święcianach o-, 
raz prżedstawiciele miejscowego  społeczeń- 
stwa, Po wykonaniu przez absoiwentki kil- 
ku pieśni ludowych pod kierownictwem p. 
Ciborowskiej, pani Dyrektorka Lesiecka 
w serdecznych słowach życzyła absolwent- 
kom szczęścia na przyszłej drodze życia. Po 
przemówieniach: ks. kapelana Zawadzkiego, 
pana dyrektora Garszyńskiego i przedstawi- 
ciela Związku Młodzieży Polskiej, którzy wy 
rażali życzenia, aby ten zastęp młodzieży 
tak w życiu ofiarnie pracował, jak nad nim 
w szkole pracowano, — pani dyrektorowa 
Lesiecka — rozdała świadectwa Szkolne. 

Nowym bojowniczkom o ideały młodzie- 
ży — szczęść Boże! 3 

    

  

    

  

Walerian Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościetne] na Litwie 
1 Blałorusł —szkice historyczne zł, 6,— 
Plaryd Jankowski (Joha o! Dycatp)-—- 

życie i twórczość zł. 18.-— 
Bez sieru i buscell (Sylwetka 

x prof. Michała Bobrows 

Ostatnie lata Alumnatu Pa. 
pleskiego w Wlinie . 

„Żyrowike—iask krynice |. 
Pierwsze trudy I welki wi- 

łeńskich kolejarzy » . 0.88 
SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 

ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 
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NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„TRAGEDJA, KSIĘŻNICZKI NEDELKOW* 

KINO MIEJSKIE 
Pośród filmów Kina Miejskiego wyróżnia 

się korzystnie ,"Tragedja księżniczki Nedel- 
kow*. Zarówno treść filmu jak i wykonanie, 
pozwalają zaliczyć ten obraz do lepszych, W 
dodatku osoba głównej bohaterki — Marcelli 
Albani podnosi jeszcze bardziej wartość fił- 
mu. Rasowa Włoszka — reprezentuje Mar- 
cella Albani specjalny typ urody kobiecej, 
pełnej temperamentu, a jednocześnie jakby 
utajonej Rysy twarzy Marcelli Albani są 
nadzwyczaj czyste i posiadają wiele uroku, 
w połączeniu ze sztuką (Albani ukończyła 
w Rzymie szkołę dramatyczną) sprawia, że 
artystka ta liczy mnóstwo wielbicieli. 
Obecnie wyszła Marcella Albani zamąż i 
przebywa w Wenecji, gdzie też ma wkrótce 
być nakręcony nowy jej film. 

„Tragedja księżny Nedelkow'* jest fil- 
mem o podłożu oryginalnem, W opracowa- 
niu polskiem (mówię o napisach) stracił wie 
le. Jest to przedewszystkiem i wyłącznie 
.„Zaslugą“ ukladacza, czy tež „redaktora“ na- 
pisów. Zadziwiająca ignorancja i nieznajo- 
mość psychiki widza, który lubi tajemni- 
czość, szczególnie w filmie kryminalnym, 
autor ognistych napisów wykłada uprzej- 
mie i zbytecznie niejasność, a nawet oniawia 
rzeczy zupełnie zrozumiałe, Wogóle jest to 
choroba naszych filmów — grafomaństwo 
napisów! Na zbity łeb trzeba wyrzucić 
wszystkich takich „redaktorów'* od napisów, 
wywodzących się z pod ciemnej gwiazdy! 
Dobry film zyskuje przy umiejętnem opraco- 
avaniu tekstu! — Łączy się również z tem 
kwestja tytułów obrazów. Z tą księżną Ne- 
delkow wyszło jakieś nieporozumienie — bo 
niewiadomo czy myśleć o Nadelkopf czy też 
o czeskich... Knedlkach!! 

Nad program idzie farsa z F'ipem i Fla- 
pem, którzy zagranicą są ogromnie popular- 
ni, zajęli miejsce Pata i Patachona i szcze- 
gólnie w filmach dźwiękowych budzą kaska- 
dy śmiechu. Mają „swoją melodję“, która: 
jest jakby hasłem. Prawdziwe ich nazwiska 
brzmią: Hardy i Lauwant. Filmy ich odzna- 
czają się wielką pomystowością i dowcipem. 

Tad. C. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 
NĄ ŁUKISKIM RYNKU 

Szanujący się obywatel wyjątkowo chy- 
ba znajdzie się na jakimś rynku, czy targu, 
bo i cóżby 'miał tam do robienia?! Od spraw 
aprowizacji jęst przecie żona, względnie — 
służebnica. 

A więc przejdźmy się, czytelniku, po 
tych, egzotycznych dla moblessy terenach! 

Oto wkraczamy po przez żelazne porę- 
- cze na terytorium rynku Łukiskiego. Przy 

wejściu po obu stronach owoce. Jedna z 
przekupek, słodka jak lukrecja, cienkim dy- 
szkancikiem kusi i zachęca: 

„Paniusieczka,  gruszeczek życzeniem? 
Prosza, prosza! Ot te kwaśnieńkie, buźka 
ściągują (autentyczne!), a te, widzi, słodziej 
szel.., Jak kto lubi”... Ćwierć kili? Prosza! 
Już daję dla paniutki!* 

Dalej na lewo na wozach nabiał, jaka, wa 
rzywa!.. Józefowoczki probują śmietanę, 7a- 
garniając ją palcem z dzieżek (o hygjeno!) 
Babiny na wozach zajadają bułki, popijając 
miekiem prost z „kwarty”! Z próbowaniem 
twiarogu, masła, seru — znów sielanka, jak 
wyżej! Uciekajmy stąd, o czytelniku, bo za- 
czyna się mi wydawać, że jesteśmy na koły- 
szącym statku... 

Oto jesteśmy po stronie prawej rynku. 
Tu miasto, że się tak wyrażę, urządzito Za- 
'sadzkę na kieszenię wsi, ktora tak tłumnie 
zjechała na rynek z racji dnia targowego. 

A więc prosto na ziemi ustawiono wszel 
kiego rodzaju naczynia: talerze, słoje, szklan- 
ki, spodeczki, garnki gliniane. Miejscami stra 
gany z bułkami i gorącą „arbatą“. Dalej 
stragany z galanterją, gdzie często-gęsto 
powiewa na wietrze jakiś intymny szczegó- 
lik garderoby damskiej, niczem „sztandar 
miłości”, jak się wyraził pewien domorosły 

poeta!... 
Wreszcie, tuż przy samej alei stanowiący 

teren właściwej „tołkuczki'', rozłożyły się 
-" stragany z gotowym ubraniem, obuwiem; sto 

sy poukładanych na ziemi perkalików, płótna 

itp. materjałów, o których się mówi: „pójda 
ja nabrać dwa metry na sukieńka dla naszej 
Zoškil...“ 

Czasami klientem jest kmiotek, to znów 
jakiś mizerak-studencina. W tym drugim wy 
padku, zmęczony bezpłodnem przycenianiem 
się i przymierzaniem ubrań przez różnych 
Klientów z nieprawdziwego zdarzenia, ku- 
piec-lzraelita w odpówiedzi na pytanie go 
Ścia o cenę arcydyplomatycznie go zapytu- 
je: „Ja bardzo przipraszam, ale czi panicz:ń- 
ka miśli teraz kupować, czy ti!ki tak?!" Do- 
wiedziawszy się, że gość ma „poważne za- 
miary” roztacza przed nim przepych swych 
zasobów, 

„Wiele kosztuje ten kostjum“ — pyta 
studencina, przymierzając ubranie, — „Nie- 
drogo, tilki trzydzieści złcte! _„Zwarjowali- 
ście! 30 zł. za tą tandetę? Daję 10 zł.!* 

„Uj, paniczyńka wesolińki człowiek! Sło- 
wo daje! Żartownik iz panat Za 10 zł. chce 

" paniczińka kupić nowy kostjum?! Nu, a sof, 
_filki jak dla panicza niech biendzi 20 zł,! 
„Widzę, że nie chcecie targować skoro żą- 
dacie takie cęny! Daję 15 zł. i ani grosza 
więcej! 

Co znaczy nie chce?! Mi tut dlatego sie- 
dzimi, żebi targować! Ałe pan żeż nie daje 
ceny! Paniczyńka, powiedzieć jak słusznie?! 
„Mówiłem przecie! 15 zł, ani grosza więcej!" 

„Uj, na honor, żebi ja tak żił, żebi ja tak 
biedy nie miał, jak panicz na strata daje! Pro 
szi dorzucić choć pare złot, to zgodzimsi! 
„Nie t niel“, 

к „Nu, co robić z paniczyńką, jak panicz 
taki uparty! Ja chce targować! Bierz pan, to 
war! Rob pacziontek“. Przechodzeń, 

  

SYDNEY REILLY. 

SPORT 
TO ZACIEKAWI SPORTOWCOW 

Smutną wiadomość  przyniosiy depesze. 

Umatł (wi Krakowie doskonały gracz Wisły 

Emil Skrynkowicz, 
Wszyscy znamy (bodaj z fotografij, u- 

mieszczanych w pismach sportowych) miłą 
sylwetkę doskonałego piłkarza wielokrotne- 
go reprezentanta Polski, grającego zawsze 

ambitnie i falr. 
Jak wiadomo, do finałowych walk o wej 

ście do Ligi zakwalifikowały się drużyny: 
Naprzód (Lipiny) i 22 p.p. (Siedlce). 

Pierwszego listopada spotkają się rywa- 
le w Lipinach, a 8-go rozegrają tewanżo- 
wy mecz w Siedlcach. Trudno przypuszczać 
aby wojskowi mogli wygrać, zwłaszcza w 

Lipinach, na obcem boisku, 
Jutro j w niedzielę bawić będzie w War=. 

szawie Makabi wileńska, która rozegra dwa 
mecze z tamtejszemi drużynami. Pierwszego 
dnia przeciwnikiem Makabi będzie Gwiazda 
a drugiego — Polonia. Ib, 

Zima przynosi zawsze ożywienie w sze 
regach bokserskich. Szykują się większe im 
prezy (i u nas też), prow intensywniej 
trening, śledzi za wynikami innych cśrod 
kach. Nie od rzeczy więc bedzie pódać te- 
raz listę najlepszych bokserów świata, 

Waga ciężka: Maks Szmelling, (mistrz 

świata — Niemcy), Jack Sharkey (Amery- 

ka), Mickey Walker (Ameryka), Tommy 

Loughran (USA), Ernie Shaaf (USA), Vit- 

torio Campolio (Argentyna), Primo Carne- 
ra (Włochy), Young Stribbling (USA). 

  

  

    

Waga  półciężka: Maxie  Rosenbloom 
(mistrz świata — Ameryka), Jim Maloney, 

Jim Slattery. 
Waga šrednia: Marcel Thii  (Francja) 

Vince Dundee (USA), Dave Shade (USA), 

Harrv Smith (USA), Len Harvey (Anglja). 

Waga pėlšrednia: Jack Thompson (mistrz 

šwiata — USA), Mac Larmin (USA), 
Young Corbett (USA). 

Waga lekka: Tony Canzoneri (mistrz 
świata — USA), M. Quitere (Meksyk), Sua 
rez (Meksyk), : 

Waga  piórkowa: Battling  Battalino 
(Mistrz šwiata — USA), Fred Miller (USA) 
Eari Maestro (USA), Kid Francis (Fran- 
cja). 

Waga kogucia: Al. Brown (mistrz świa 
ta — Panama), Pete Sanstoel (Nonwegja), 
Newboy Browin (USA). 

Waga musza: Midget Wolgast (USA), 
Frankiel Cenaro (mistrz świata — USA), 
Dade (USA), Young )V8aMs (nJGatau 
Tobias (USA), Dade ,(USA), Young Perez 
(Francja). 

W dniu 8 listopada odbędzie się w Po- 
znaniu międzypaństwawiy mecz bokserski po- 
między Polską a Niemcami. (t) 

wiicze Kły 
WASZE SŁOWA — NASZE CZYNY 

Zebranie inauguracyjne Stowarzyszenia 
Katolickiej Młodziezy Akademickiej „Odro- 
dzenie* stało się przedmiotem ataków pa- 
nów, którzy sądza, iż mają monopol na wgłą 
danie w uczucie resigijne, a nawet wchodze- 
nie do duszy ludzkiej ze swojemi kalosza- 
mi... wyborczemi. 

Ludzie ci uczyniii z wiary świętej agita- 
cyjny sztandar przedwyborczy, na który ła- 
pią stare dewotki i dziadów z pod kościoła. 

To też pienia się z wściekłości, gdy spot 
kają się ze szczerą, nie afiszowaną wiarą — 
głębią tego czystego uczucia przeraża ich, 
gdyż uwypukla jeszcze bardziej ich niecność 
i faszwość. Niec też dziwnego, że przypu- 
šcili tak na „Orodzenie“. Przysłali swoje 
„najtęższe głowy” począwszy od Kol. Ocho- 
ckiego, a skończywszy na jakimś Kocięckim, 
który swojemi powiedzeniami o  „perkali- 
kach i koralikach (dosłownie) rozmieszał 
całą salę, 

Nie mając najmniejszego pojęcia o kwe- 
stjach poruszanych na zebraniach, chcieli 
olśnić zebranych swoją wy'mową (pozosta- 
wiającą wiele do życzenia) i głupotą (nie 
pozostawiającą nice do życzenia). Wykuli się 
na pamięć xilku wiecowych frazesów i uwa- 
żali, iż to ich upoważnia do dyskutowania 
o rzeczach, o których mają mniej, niż zie- 
lone pojęcie. 

Że ich znajomość spraw społecznych nie 
wykracza poza sferę przysłowiowego rogu 
tabakiery, najiepiej chyba Świadczy niezna- 
jomość pism Dmowskiego, co tak dobitnie 
wykazał im kol, Dembiński, że nikt nie pi- 
snął nawet słówkiem. Zgłębienie dzieł teore- 

tyka, w którego partji kroczą, jak cielęta, 

wiedzione na pasku przez starych wyjada- 

czy wiecowych, to dla nich zbyt wielki trud, 
o wiełe łatwiej przecież powtarzać wyświech 
tane komunały. 

Najlepszym dowodem ich mijania się z 
prawdą jest sprawozdanie z zebrania „Odro- 
dzenie”, zamieszczone w „Dzienniku Wileń- 
skim”, w której mówią o sprawie lwowskiej. 
Piszą, że Kol, Henryk Dembiński wystąpił 
w obronie żydów, którzy zbezcześcili Nai- 
więtszy Sakrament, a pomijają milczeniem, 
przytocszone "a zerbaniu słowa o. Jacka Wo 
ronieckiego, wypowiedziane na 
Społecznym w Lublinie, że młodzież odro- 
dzeniowa Wilna najdobitniej zademnstrowa- 
ła przeciw: profanowaniu świętości, Metody 
młodzieży iwowskiej, bijącej żydów i napa- 

dającej na redakcje potępił. O. Jacek Woro- 
niecki jako metody „wilcze* przeciwne ety- 

ce chrześscijańskiej. i Aa 
Oni wolą o tem bezczelnie przemilczeć. 

Wreszcie poruszona w „Dzienniku  Wilen- 

„W kraju tałemnic ! zbrodni 
Marusia pisała dalej: 

_'„Nie pytaj mnie narazie o dalsze 
plany. Zapomnij, wszystko co pisałam, 
o tem dawniej i nie mów nic nikomu. 
Mam nadzieję, że wkrótce się zoba- 
ozymy i pomówimy 0 wszystkiem. 

Wysłałam do Ciebie depeszę, z 
prośbą, abyś przyjechała tutaj. Myślę, 
że lepiej będzie, jeżeli ja przyjadę do 
Paryża. Proszę Cię tymczasem, żebyś 
za pośrednictwem swoich przyjaciół 
opublikowała w  „Liberte'* artykuły, 
których dostarczy ci generał K. Prze- 
szłość Opperputa nie przeszkodzi nam 

"w wykorzystaniu udzielonych przez 

niego informacyj. Uważam, że trzeba 

' napiętnować podłe intrygi belszewi- 
ków i ich prowokatorówską  działal- 
nošč...“ 

Wypadki wyprzedziły tn list. Ge- 

* nerał K. dostał od Masji depeszę, w 

której zawiadamiała go , że powraca 

wydawca Stanistaw Mackiewicz. 

do Tosji. Generał zadepeszował natych 
miast, prosząc, by zaczekała w Finlan- 
dji na jego przyjazd i natychmiast wy 
jechał z dwoma oficerami do Finlan- 
dji. Powrócił do Paryża zauiepokojo- 
ny i smutny. Mówił, że Marja straciła 
rozum i stała się niepoczytalną. Nie 
chciała słuchać rozsądnych uwag. Je- 
dynem jej pragnieniem było wrócić do 
Rosji i zemścić się za oszukaństwa, za 
zdradę, za krew ludzi, których cna sa- 
ma mimowoli oddawała w ręce prowo 

katorów. 
Generał K. zostawił przy niej 

dwóch swoich oficerów i wrócit do 
Paryża. Kilka dni potem dostałam od 
Marji depeszę, wzywającą mnie do 

Helsingforsu. Zaufanie jej do Opper- 2 

puta byto tak szczere, že proponowa- 
ła mi wyjechać z nimi razem do Rosji. 

— Zdaje się, że depesza spóźnio- 
na, — powiedział posłaniec, podając 

„Tygodniu zaeesm 

s 

skim* sprawa rzekomego wprowadzenia ży- 
dów do Bratniej Pomocy, Sprawa ta oddaw- 
na przesądzona, dobitnie charakteryzuje za- 
chłanność wszechpolaków na rzeczy pogrze 
bane — to też nie warto nawet odpowia- 
dać na tego rodzaju bzdurzenie. 

Zresztą, panowie wszechpolacy, jesteś- 
cie usprawiedliwieni, Czujecie, że grunt u- 
suwa się wam z pod nóg, więc chwyłtacie 
się kłamstwa, jak pijany płotu. Uważajcie 
tylko, aby ten płot nie przygniótł м@5 do 
ziemi. Wreszcie stawiają panowie wszech- 
połacy „zarzut* „Odrodzeniu”, iż jest sana- 
cyjnem. Powtarzają ten sam zarzut w sto- 
sunku do Zarządu Bratniej Pomocy, na któ 
rego czele stoi odrodzeniowiec. Krzyczą pa- 
nowie wszechpołacy na cały  uniwźrsytet: 
„Uciekajcie od tego Zarządu, nie wybieraj 
cie już nigdy sanatorów, bo gdzie sanacja, 
tam nadużycia", 

Ale najlepiej mówią za nich 52,000 zł. 
(pięćdziesiąt dwa tysiące zł.) długów, pozo- 
stawionych za czas rządów 'nłodzieży naro- 
dowej. 

Pięćdziesiąt dwa tysiące długów! 
Pokrycie na nie wynosi 45,000 ze składek 

członkowskich i subwencji, A więc, gdvby 
zamknięto Bratnią Pomoc na kluąz i nie u- 
dzielano żadnych świadczeń, tylko spiacano 
długi, to jeszcze brakłoby 7,000 zł. 

Tymczasem ten „sanacyjny* Zarząd 
Bratniej Pomocy nie zamknął, świadczeń nie 
zmniejszył, a nawet jeszcze zwiększył i spła 
e driugi porobione przez pp. wszechpoła- 
ów. 

Wreszcie sprawa Mensy. я 
Przez półtora roku wasz kierownik, p. 

Józef Zyblewski pod waszem pieczołowitem 
okiem gospodarzył ra zskodę młodzieży aka 
demickiej. Przez półtora roku wyście tego 
nie widzieli, czy nie chcieliście widzieć. Wa.. 
sze Zarządy i komisie rowizyjne, zachwyco 
ne jego gospodarka oktamywaty młodzież 
akademicką, mówiąc o dochodowej gospo- 
darce Mensy, a te młodzież żywiono najpod- 
lejszemi obiadami ! okradano, podrywając 
jednocześnie iaj opiuję u starszego społe- 
czeństwa. 

Dopiero trzeba było „sanacyjnego” Za- 
rządu, który wyłoni: Nadzwyczajną Komisję 
do Zbadania Gospodarki Mensy, a ta po mie 
sięcznych smutnych oczekiwaniach ujawniła 
bagienko. 

Zaliste macie, panowie, wiele powodów 
do narzekania na obecny Zarząd Bratniej 

Pomocy" (—) Wł, Ryńca. 

— Wolne posady, Społeczne Biuro Po- 

Średnictwa Pracy Bratniej Pomocy Pol. 

Młodz. Akadem. U.S.B. podaje do wiadomo- 

ści kol.kol. cztonków Bratniej Pomocy, że 

są do objęcia dwie posady akwizytorów do 

jednego z dzienników wileńskich. Pożądani 

są student i studentka, wymowni i o Wy- 

glądzie reprezentacyjnym. Wysokie wyna- 

grodzenie. Potrzebni są także deklamatorzy, 

humoryści, oraz wszelkie siły dramatyczne 
do udziału w przedstawieniu za dobrem wy- 

nagrodzeniem. 

z Z Bibljoteki Bratniej Pomocy P. M. A. 

U.SIB. Z powodu konieczności sporządzenia 

talogu i spisu inwentarza oraz uporządko- 

wiania książek Bibljoteka  Bratniei Pomocy 

zostaje zamknięta do dnia 1.12 1931 r. 

— Z Koła Prawników. Zarząd Koła Praw 

ników Studentów U.S.B. podaje do wiado- 

mości kol,kol, że zostałą utworzona przy 

Kole Sekcja Społeczno-Gospodarcza, < która 

ma na celu przeprowadzenie przekroju struk 

tury współczesnego społeczeństwa, wyświe- 

tlając w płaszczyźnie naukowej” zasadnicze 

reguły rządzące światem wispółczesnym i 

sprzeczności zachodzące w jegQ łonie, oraz 

ma na celt naszkicowanie pewnych postula- 

tów dogmatycznych. Pienwsze zebranie: Sek 

cji Spoleczno-Gospodarczej odbędzie się w 

sobote dnia 31,10 r.b., o godzinie 18, w lo- 

kalu Koła (Zamkowa 11) z referatem Kol. 

St. Jędrychowskiego pt. „Ideologja komuni- 

zmu“. Kol.kol., ktorzy chcą nałężeć do danej 

sekcji proszeni są o zapytywanie się do niej 

w Sekretarjacie Kola w godzinach urzędo- 

wych 14—15. Zarząd Koła uprzejmie zapra 

sza wszystkich członków wspierających o ła 

skawe wzięcie udziału w posiedzeniach Sek- 

cji. Oddzielne zaproszenia rozsyłane nie będą, 

PANOW NANEEC 

D polsko - francuskiego 
0 kompletu 

przyjmę dzieci od lat 6do 8 

Pierwszy rok nauczania. 

Ciasna 22 m. 1, (obok Mickiewicza) 

Zapisy przyjmuje się 

od 9-ej rano do 2-ej pp. 
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     Nekrologi, | Żałatwia na 

ogłoszenia, | BARDZO dogod 
różne h kach 

reklamy A warun: 

ŠOU“ Biuro Aeklimuvo 
z do [310 GIYDOWAKIEgO 

wszystkich w Wilnie 
pism Garbarska 1, tel. 82 
  

„AAAA CE GA 
WĘGIEL I KOKS górnośląski poleca 
firma DEULL, Wilno, Jagiellońska 3, 

tel. 8-11. 

ARENA K k 

mi papier. 
Depesza była wysłana z Helsing- 

forsu przed dwoma tygodniami i od- 
dano ją wpierw ak: innej Mme. 
Reilly. Może się nie spóźnię? Zadepe- 
szowałam do Marji, z prośbą, by na 
mnie czekała, a sama poszłam do ge- 
nerała K. 

Tam czekał mnie cios. Zastałam u 
generała dwóch oficerów, których zo- 
stawił w Helsingforsiet, aby pilnowali 
Marję. Ale ona wymkneęła się im i prze 
ślizgnęła się przez granicę do Rosji, 
razem z Opperputem. 

Nie chciało mi się wierzyć ich sło- 
wom: jak mogła Marja, która tak do- 
brze znała baiszewików, pozwolić 
wciągnąć siebie do Rosji prowokatoro 

wi? Przecież wiedziała, że wiarołom- 
stwo i chytrość bolszewików nie mają 
granic.. 

Ale fakt był oczywisty: Marja za- 
ufała prowokatorowi i odeszła z nim 
na pewną śmierć. 

Teraz nie pozostawało nic innego, 
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MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
wtrebramsky © 

Od piątku 30 października b. r. Od godz, 4 — „Przygody w obłokach” | 

0d godz. 6-2—0 SONIA, S' NIA, SZCZĘŚCIE ME" z Harry Liedtke | 
Nad program: „„Małżeństwo za tysiąc lat'. Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 

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

  

  [Kino „Helios“ 
Wszechświatowy przebój dźwiękowy Niezrównany król ekranu 

IWAN MOZŽUCHIN i LIL DAGOWERre<i« BETTY AMANN * 

RADZI MURAT 
mcnumentalny! 
dźwiękowcu 

(Biały | 
szatan) | 

Według słynnego arcydzieła LWA HR. TOŁSTOJA. Reżyser Aleksander Wołkow. Najpotężniejszy ze wszystkich dźwiękowych i nie- 
mych filmów ostatnich sezonów całego Świata Dodatki dźwięk. Film jednocześnie wyświetla się w dwóch kinach „НеНоз* i Hollywo 

Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
Wk'ótce korona Polskiej czołowej twórcz: ści filmów dżwiękowych 10 z Pawiaka. 

  

  

TAI, 

   
i „Ry , A 1 

WIELKA 47. tal. 14-41 

RADJO WILEŃSKIE 
PIĄTEK, DN. 30 PAŹDZIERNIKA 
11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteorologiczny 
12,15 Muzyka Jekka * taneczna (płyty). 
15,25 Audycja dla nauczycieli muzyki w 

szkołach ogólnokształcących zorgan'zcwana 
przez Myzyczne Ognisko Wakacyjne Lice- 
um Krzemienieckiego, Transmisja z Warszż- 

16,10 Utwór skrzypcowy (płyty). 
16,20 Odczyt z Warszawy. 
16,40 Koncert życzeń (płyty) 
16,55 Lekcja angielskiego z Warszawy. 
17,10 „Co to jest dzieło sztuki?" 

odczyt ze Lwowa wygłosi prof, S. Mach- 
niewicz. 

17,35 Muzyka lekka ze Lwowa. 
18,50 „O aktorach i branży aktorskiej” 

— ieljeton wygłosi Leon Woiłejko, 
19,05 „Polakom na Kowieńszczyźnię”". 
19,45 Prasowy dziennik radjowy z War 
20,15 Koncert symfoniczny z Filharmonii 

Warszawskiej. 
22,40 Komunikaty : muzyka taneczna & 

SOBOTA, DN. 31 PAŹDZIERNIKA 
11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Komunikat nieteorologiczny 
12.15 Transmisja ze Lwowa poranku z о- 

kazji dnia oszczędności. 
15,45 Program dzienny. 
15,50. Koncert dla młodzieży (płyty). 
16,20 Radjokronika z Warszawy. 
16,40 Muzyka z płyt. 
17,05 Komunikaty z Warszawy. 
BE OE i krytycy Ameryki 

wspėtczesnej““ — odczyt ze Jiwowa - 
si dr. M. Szarota, : и 

17,35 Koncert z Warszawy. 
18,05 Słuchowisko dla miodzieży z War 

szawy. 
18,30 
18,50 

Roln. 
19,00 
19,20 
19,35 

ŚCI. 

19,45 
szawy. 

20,00 „Na widnokręgu * — z War 
20,15 Koncert z Warszawy. Н 
21,55 „Zamek mMešwieski“ -— feljeton 2 

Warszawy wygłosi B, Szarlitt. 
22,10 Koncert chopinowski z Warszawy. 

(solsta Z. Drzewiecki).. 
22,40 Komunikaty : muzyka taneczna z 

Warszawy. 

  

Koncert dla młodzieży, 
Komunikat Wil Tow. Org. i Kół 

„Tygodnik litewski“.. 
Kwadrans akademicki. 
Program na niedzielę i roizmaito- 

Prasowy dziennik radjowy z War 

  

Giełda Warszawska 
z dnia 29 października 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,86 i pół 8,88i pół 8,84 i pół 
Belgja 124,60 — 124,91 — 124,29 
Holandja 361,40 — 362,30 — 36050 
Londyn 3475 — 3484 — 34,66 
N.-York kabel 8,917 — 8,937 — 8,897 
Paryż 35,10 — 35,19 — 35,01 
Praga 26,40 — 2646 — 26.34 
Szwajcarja 173,90 — 17433 — 173,47 
Włochy 46,20 — 46,32 — 46,08 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 proc. inwestycyjna seryjna 81,75 
6 proc. dolarowa 60 
7 proc. stabilizacyjna 55,50—56,50—55,85 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje B. 

G. K. 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 
7 proc. L. Ż. ziemskie dołarowe 59 
4 i pół proc. L. Z. ziemskie 64 
8 proc, warszawskie 64—64,25 
8 proc. częstochowy 56 
8 proc. Kalisza 59 
8 proc. Piotrkowa 57 

10 proc. Radomia 67. 
6 proc. obl. Warsz. VI em. 1926 r. 38 

czywiście zanim minał tydzień, sowie- 
ckie gazety podały wiadomość c are- 
sztowaniu mojej nieszczęśliwej pizyja 
ciółki. Nie chcąc oddać się żywcem w 
ręce czekistów, strzeliła da siebie i 
ciężko się raniła, 

Opperput uciekł i uniknął areszto- 
wania. Oczywiście — „uciekł*. Oczy- 
wiście — „uniknął aresztowania”. Od 
tego czasu nie odzywał się więcej. 
Czekiściumieją doskonale inscenizować 
wszelkiego rodzaju komedje, kiedy im 
na tem zależy! 

Tak zginęła jedna z najszłachetniej 
szych kobiet rosyjskich, która życie 
swe poświęciła walce z ciemięźcami 
ojczyzny! 

ROZDZIAŁ 8. 

WYBUCH NA ŁUBIANCE 

Lecz ofiara Maji nie była ostatnią. 
Odebrawszy wiadomość o jej śmierci, 
rapisałam natychmiast da jej męża, 4 
Grzegorza Mikołajewicza Radkiewicza 

Prześliczny przebój 

Coś, czego się jeszcze nie widziało! Cud najnowszej Technikil 

dźwiękowy 

zniżone. Początek o g. 4, 6,8 i 

R A NG © Pieśń DźuncLi 
wykonał i reżyserował na Sumatrze ERNES' SCHOEDSACK. Mrożące krew niewidziane do= | 
tychczas sceny. Film ten jest przedmiotem podziwu na całym Świecie. 
wartość artystyczną Dla młodzieży dozwolone. Atrakcje dźwiękowe. Na 1-szy seans 

Ze względu na wysoką | 
ceny 

10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. 

Następny program „Nieśmiertelna miłość” 

Przebój sezonu гар МОИ 
Aparat radjowy zasilany wprost z 

   
   

   

   

   
   

      

      

      

z trzema lampami i 
głośnikiem Philipsa 

se 105 1 KLASY 
'24 LOTERJI PAŃSTWOWEJ 

zakupiony w kolekturze 

LICHTLOS 
Wilno, Wielka 44 

Główna wygrana 

ZŁ. 1.000.000-(73) 
25 PREMJ!!!! 

Ogólna suma wygranych 

około 25 miljonów 
Połowa losów wygrywa 

Cena losów: 1/4 zł. 10, 1/2 zł. 20, 

3/4 zł, 30, 4/4 zł. 40. 
Łaskawe zlecenia prowincji załatwiamy 

odwrotną pocztą. 

Konto P. K. O. 81051. 

-, ОМ 
Reperuje 

Solidnie 

K. GorzuchowSki zamkowa 9. | 

ij 
rar ольсейчед randze PY a koi 

twa Oszczędności M. asaże 
rzy: 

   
  

  

swoje złote i dolary 
uiokuj na | ©wygokie ę-yne, wibracyjne i pla- 
oprocentowanie.  Go- Mienie С Н ГОЛ 

tówka woja jest zabe- аВЙ A > 

zpieczona złotem, sre- ‚ = 

brem i drogiemi kamie- kotke Ce dió 

z- z SEK Hryniewiczowej, stawowe (LOM-*: J 

BARD) Plac Katedralny ui. WIELKA № 18 m.9. 

Biskupia 12 Wydaje Pyzyj wg. [0-11 4-7 
pożyczki pod zastaw: w. z. P 676 

  

' złota, srebra, brylen= 

  

tów, futer, i 4. p. —8 

który mieszkał wówczas w Warsza- 
wie. Po kilku dniach nadeszła odpo- 
wiedź, pisana rozpacziiwą łamaną 
francuszczyzną. 

„..0d czterech miesięcy nie widzia 
łem Marji (pisał), ale z iej ostatniego 
listu wiem, jak bardzo cierpiała i prag 
nmęła śmierci. Pani pisze, że powinie- 
nem przeczuwać, czy Marja żyje, czy 
też umarła rzeczywiście. Nie viem, ja 
nic nie czuję. Sądzę, że dusza moja 
nie jest zdolna nrzeczuć coś. Marja 
mówiła nieraz, że mam koński mózg. 
Nie wiem, czy Pani mnie rozumie i 

trudno mi to wytłumaczyć po francu- 
sku, ale wiem, ze Pani nie będzie się 
śmiała zrozumie, co się dzieje w mej 

duszy w tej chwili. 
Pani pisze, że jedzie do Londynu 

i ma nadzieję dowiedzieć się tam cze 
goś konkretnego. Pcsyłam Pani ostat- 
nią fotograiję Marusi. Niech Pani jej 
strzeże. Może ona pomoże Pani wpaść 
na jakiś ślad.... 

Może ludzie śmieliby się z tego li- 

jak czekać wieści o jej Śmierci. Rze- (takie było jego prawdziwe nazwisko) stu,, ale pani, wiem to, śmiać się nie 

Drukarnia Wydawnicza „Słowo”. : 

    t So 

Nie potrzebuje akumułatora i baterji 

tylko zł. 350.— 
Odbiera zagraniczne stacje na głośniki 

Wyłącza stację wileńską. Żądajcie demonstracji u siebie w domu 
Dogodne warunki spłaty. 

T-wo ELEKTRIT " 

E i AA 

  

        | LORALE 
° 3 

sieci (typ ES II) 1—2 pokoje | 
z ku.hnią poszukuję, 
Zgłoszenia gimnazjum 
Lelewela. 

  

Poszukuję 2 
nauczycielkę (la) znają- 
cą języki — angielski 
i niemiecki. Podać xa 
piśmie warunki i ad- 
res. Adm. „Słowa* dla | 
ss. 

Mieszkanie 
4 pokojowe do wyna- | 
jęcia. Wiłkomierska 13. 

Duży pokój 
(balkonowy - frontowy) 
ładnie odnowiony Z 
meblami lub bez, Wzn- 

światło elektryczne 
tanio od zaraz 

Wilenska 24 
tel. 10-38. 

      E 

[LEKARZE 

Zeldowicz 

  

chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, "% 

  

  

RZA Mickiewicza 48—5 

DOKTÓR 3 
zepowiczowa Pokój | 
KOBIECE, WENĘ umeblowany z telefo 

nem do wynajęcia. 
Zygmuntowska 20 m. 5 

Pokój. 
umeblowauy, używal- | 

„_ ność salonu. lazie: ki. 
Br. Kenigsberg Dobre obiady va miej- 

scu. Objazdowa 6 m. 7. 
choroby SKÓTNE, WEME - mma umamam 
ryczne I moczopiciowe 

Mickiewicza 4, Mieszkanie 
4-0 pokojowe do wy- 

са 1&-1120.1904.—-8 najęcia. Św. Jańska 1|. 

== Mieszkanie K a PNE 

ĮAkuszerk 3 pokoje z kuchnią ze 
wszelkiemi wygodani 

AKUSZERKA 

w ogrodzie (Karpacka 

ŚMIAŁOWSKA 
5) tanio do wynajęcia, 
Wiadomość — Zamko- 

przeprowadziła się ul. 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- 

wa 4 — 5. 

Do wynajęcia 
binet kosmetyczny, ®- 
suwa zmarszczki, piegi, mieszkanie 
wągry, łupież, brodaw- 3 pokojowe z kuchnią 

RYCZNE NARZĄDÓW 
MO CZOW/C1 

od 12—21 od 4-—5 
si, Mieklawlc za 24. 

tel 27,7 

  

  

  

  

  

  

„ Ki, kurzajki, wypadanie i elektrycznoścją. Plac 
św. Piotra i Pawła Nr. 
5—1 u właściciela. 

: fatków 
Plany zaszył 
parcelację orz wsretkie 

prace miernicze wyko” | 

włosów 

    

GABINE' sięsły 1 
Racjonaine|  Miedzimierz ZEJYC 

kosmetyki yy. eM 
leczniczej PA 
WILNO, Okazyjnie! tanio 

   

Mickiewicza 371—4 Sprzedam fortegjon — 
Urodę kobiecą „Beckera* lampę kwar- 

kovserwu- cową, meble miekšie, 

nali, 
je, dosko- umywalkę marm:' 

odświeża csuwaz justrem, krs 
jej skazy ibrski, Masaż inne "zeczy « t 
twarzy i ciała (panie).kieszę. Oglądsć od 4 
Sztuczne opalanie cery. do 6 pp. Garla ska 5, 
Wypadanie włcsów i m. 3. 
łupież. Najnowsze zdo- -— 
bycze kosmetyki “6 h ь о 

0R y sprzedaje 
nalnej 

Codziennie od g. 10—8 
W. Z. P. 43.POLSKI LLOYD 

ul, Kijowska. 

    

   

| 
| 

(LEI AIDS S INS ITT II AION TKO TT TT INIT VIETA ETO о, 

bedzie, bo Pani ma dobre serce!“. 
Wšlad za listem Radkiewicz przy- 

jechał do Paryża.. W*lač byto po nim, 
jak bardzo przemęczył się w ciągu = 
statnich dni. Z początku zdawało SIĘ; 

że gotów był pogodzić się z losem, 
ale w miarę, jak uświadamiał sobie, że 

nigdy już jej nie odzyska, wszystko 
zaczęło się w nim »untować, łamać i 
w końcu zbudziła się w nim szalona | 
nadzieja i wiara w odzyskanie Marji, » 
że ona żyje jeszcze! 

Nie był to człowiek, zdolny do zno 
szenia w samotności ciosów losu. Żo- 
na była dla niego tem, czem dla mnie 

Sydney. Była dlań wszystkiem — je- 
go nauczycielką i kierowriczką. Nie 
wątpię, że ona sama kazała mu oże- 
nić się ze sobą, tak,jak całe jego Ży- 
cie podporządkowywała swęj woli i 
ideałom. Grzegorz Mikołajewicz był 
dobrym, miłym, prostym, ale pozbawio | 
nym charakteru człowiekiem. 

(D. C. N.) \ | 

* Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. ч 

+


