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Bankrucioo Sowietów  VZOWIENE 
  

    

REWELACJE BERLIŃSKIEJ „GERMANIJI* 

W jednym z ostatnich numerów ber 

lińska „Germania“, organ centrum ka- 

tolickiego, którego Bruening jest sze- 

fem, opublikowała rewalacyjny artykuł 

„Czy Moskwa zawiesi wypłaty?”*, prze 

powiadając bliskie ogłoszenie przez 

Sowiety moratorium dla długów zagra- 

nicznych i w następstwie bankructwo 

całego systemu ekonomicznego Rosji. 

Na rewelacje te posypały się dementi 

ze wszystkich stron, pozostaje jednak 

faktem niezbitym, że sowieckie misje 

handłowe zagranicą otrzymały polece- 

nie nacisku na wierzycieli o przedłuże- 

nie terminów spłaty. Jedno z głównych 

przedstawicielstw sowieckich z siedzi- 

bą w Rydze weszło już w pertraktacie 

z firmą Baltimex o prolongatę, lecz Bal 

timex narobił wrzawy, która jest u źró- 

dła artykułu Germanii. Przerażone temi 

rewelacjami Sowiety, na gwałt zg'oma 

dziły potrzebne dewizy i zdołały  je- 

szcze wykupić weksle, mające iść da 

protestu. 

Można się jednak zapytać, jak dłu- 

go to jeszcze potrwa. Według „Gesma- 

nii“, przyczyny obecnego niesłychanie 

ciężkiego kryzysu finansowego, jaki 

przechodzą Sowiety, pozostają w związ 

ku z „piatiletką“. Przed nią ekonomja 

sowiecka opierała się na kontyngencie 

eksportu i importu, ustalanym pizez ra- 

dę ekonomiczną, komisarjat finansów i 

komisarjat dla handlu zagranicznego. 

Kontyngent ten na papierze dawał pew 

ną nadwyżkę wywozu, a dewizy uzy- 

skane z tej nadwyżki miały iść na roz- 

wój przemysłu. W rezultacie jednak bi- 

lans handlowy był pasywny. Niedobór 

pokrywano przez wyprzedaż zagranicą 

rosyiskich skarbów sztuki i różnych 

drogocennych przedmiotów  zrabowa- 

nych po kościołach i muzeach. 

Pomimo wszelkich wysiłków, trud- 

ności się zwiększały a równocześnie 
plan pięcioletni (piatiletka), zwięxsza- 

jąc tempo uprzemysłowienia w sposób 

nieliczący się z normalnym rozwoiem, 

pogorszył jeszcze sytuacię finansową. 

Zwiększenie bowiem importu środków 

produkcji, powiększyło w tym samym 

stopniu potrzebę dewiz zagranicznych. 

Dla rozwiązania tego problemu eko 
nomicznego ucieknięto się do typowo 

sowieckiej biurokratycznej metody. 

Przedstawicielstwa handlowe zagrari- 

cą otrzymały poprostu dyktatorski roz- 

kaz dostarczania na ustalone terminy 
kontyngentu dewiz. 

Nie można było inaczej wywiązać 

się z tego zadania, jak przystępując do 

masowych sprzedaży i oddając towary 

w zastaw. 3 

To był właśnie okres dumpingu sowiec 
kiego, polegający na wyzbywaniu się 
towarów po każdej cenie i bez względu 

na stan rynków zagranicznych. Przed- 
stawiciele sowieccy zadawalali się ce- 

ną, która pokrywała zaledwie 20 proc. 
a często nawet 10 proc. kosztów pro- 
dukcji, byłe tylko móc dostarczyć de- 

wizy na oznaczony termin. Zapomocą 

tych to  manipulacyj, pozbawionych 

wszelkiego charakteru ekonomicznego, 

zdołano sprostać dotychczas zobowią- 
zaniom. 

  

miljonów dolarów. Zarówno stanowi- 

sko opinji francuskiej jak ametykań- 

skiej rokuje tiasco tym próbom. 

Ostatnio Sowiety chwyciły się me- 

tody intensyfikacji eksportu płodów rol 

nych, lecz wobec groźby podania się 

do dymisji komisarza wyżywienia Mi- 

kojana, który oświadczył, że ogołoce- 

nie kraju ze środków żywności grozi 

nowym głodem, komisarjat dia handlu 

zagranicznego, powziął w ostatnich 
dniach następującą decyzję: 

Zasadniczo należy się trzymać pro- 

gramu, który nakazuje przedstawicie- 

lom dostarczanie dewiz w  oznaczo- 
nych ilościach i ustalone terminy. Je- 

żeli który z przedstawicieli nie jest w 

możności wywiązać się z tego zadaria, 

otrzyma upoważnienie wszczęcia per- 

traktacyj z dostawcami o przedłużenie 

terminu płatności na sumę  brakujacą. 

Uzyskane w ten sposób nowe kredyty 

będą mu zaliczane tak, jakgdyby do- 

starczył dewiz. Pertraktacje o prolon- 

gatę terminów muszą być otoczone 

zupełną tajemnicą i prowadzone w po- 

rozumieniu z ambasadorem Sowietów. 

Jak z tego wynika, Sowiety są o 

krok od zawieszenia wypłat. Po Niem- 

czech będą to nowe .,zamrożone* kie- 

dyty i weksle. KZ 

Łacina, językiem mię- 
dzynarodowym 

TOWARZYSTWO PROPAGANDOWE 

W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT, — Pod protek- 
toratem światowej sławy prof. Tadeu- 
sza Zielińskiego odbyło się w Warsza 
wie, w lokalu T-wa Literatów i Dzien- 
nikarzy, pierwsze zebranie organizacyj 
ne grona osób, zwolenników wprowa- 
dzenia łaciny jako języka międzynaro- 
dowego. Na zebraniu tem przedyskuto- 
wano opracowany przez mecenasa Ki- 
jeńskiego statut przyszłego towarzy- 
stwa zwolenników  umiędzynarodowie 
nia łaciny, po uzgodnieniu go z najwy- 
bitniejszymi humanistami w Polsce. 
Będzie on przetłumaczony na łacinę i 
wówczas w tekście polsko-łacińskim 
zostanie przedstawiony odpowiednim 
władzom do aprobaty. W najbliższym 
czasie odbędzie się jeszcze jedno i о- 
statnie zebranie organizacyjne, poczem 
zostanie zwołane walne zebranie, na 
którem ukonstytuuje się rzeczone to- 
warzystwo. 

W Czechach wnet po urodzeniu otrzy 
muje dziecko książeczkę  oszczędnościową. 
Ten, kto nie oszczędza jest uważany za oby 
watela nie wypełniającego swych obowiąz- 
ków iwzględem ojczyzny. 

  

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
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PROCESU DYNEBURSKIEGO 
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DYNEBURG. (Pat). Sprawa za- 

wieszonego w swych czynno- 

ściach Związku Polaków w Łot- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*, 

tyckiego — A. Łaszuk. BARANOWICZE — ul. 
DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Bufet 

arnia 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
T-wa „Ruch“, GRODNO — K. 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — $, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch““, 

   
      

wie, została wyznaczona w okrę- 

gowym sądzie w Dyneburgu na 

dzień 12 b. m. 

  

interpelacja Koła Żydowskiego 
W SPRAWIE ANTYSEMICKICH ZAJŚĆ NA UNIWERSYTECIE 

WARSZAWA, 4.11 (tel. wł.). Na 
dzisiejszem posiedzeniu Sejmu zgłosili 
posłowie Koła żydowskiego interpela- 
cję do Ministra Oświaty w Sprawie 
ekscesów anty-żydowskich w uniwet- 
sytecie warszawskim, spowodowanych 
przez młodzież Obozu Wielkiej Polski. 
Interpelanci stwierdzają, 2е młodzież 
pozostająca pod wpływem stronnictwa 
narodowego, zapowiedziała już z po- 
czątkiem roku akademickiego czynne 
wystąpienia przeciwko akademickiej 
młodzieży żydowskiej, Zajścia rezpo- 
częły się we Lwowie, poczem przenio- 
sły się do Krakowa i do Warszawy, a 
kierowane są przez zaangażowanych 
politycznie studentów starszych roczni 
ków. 

Dalej interpelanci opisuja obszer- 
nie zajście na uniwersytecie podczas 
wyborów na syndyków z poszczegól- 
nych lat studjów, podkreślając, że wy- 
padki pobicia akadetmików-żydów zda 
rzały się nawet w obecności profeso- 

rów, których nazwiska interpelacja wy 
mienia. Interpelanci poruszają również 
sprawę niedopuszczania akademików 
żydowskich na wykłady i do zakładów 
uniwersyteckich i mimo, że władze uti 
wersytetu warszawskiego —— wywodzą 
interpelanci — zaostrzyły w r. bież. nu- 
merus clausus w przyjmowaniu Ży- 
dów, endecy prowokują zajścia, ataku- 
jąc w barbarzyński sposób młodzież 
żydowską. Społeczeństwo żydowskie 
nigdy nie pozwoli na to, aby jego mło- 
dzież traktowana była, jak wyjęta z 
pod obrony prawa. Jest pierwszym ©- 
bowiązkiem władz zabezpieczenie bez- 
pieczeństwa obywateli, bez względu 
na wyznanie i narodowość i zapewnie- 
nie swobody studjów. 

Koło żydowskie zapytuje wobec 
tego, co rząd zamierza uczynić, aby po 
łożyć kres ekscesom  anty-żydowskim 
na wyższych uczelniach i uniemožiiwie 
nie powtarzania się barbarzyńskich 
zajść. 

Otwarcie Uniwersytetu Jagiellońskiego 
KOMUNIKAT REKTORA MICHAŁOWSKIEGO 

KRAKÓW, (Pat). Rektor Uniwersyte- 
tu Jagiellońskiego wydał następujący 
komunikat: 

Do młodzieży akademickiej. Ogła- 
szam niniejszem otwarcie Uniwersyte- 
tu jutro, we czwartek 5 listopada o go- 

dzinie 7 min. 30 rano, w nadziei, że 
Żadne niepokcje już nie powtórzą się 
I że nie będzie potrzeby wydawania 
ostrzejszych zarządzeń. 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(—)K. Michałowski. 

NOWY KODEKS KARNY 
WARSZAWA. PAT. — Odbyło się w 

dniu 4 bm. posiedzenie sejmowej komisji 
prawniczej. Na posiedzeniu rozważano rzą- 
dowy projekt ustawy, nowelizującej kodeks 
postępowania karnego. Komisja przyjęła 

Zalście uliczne 
ŁÓDŹ. PAT. — Wczoraj o godz. 10 

wiecz, w Tomaszowie Mazowieckim, gdy r0- 
botnicy tomaszowskiej fabryki sztucznego 
jedwabiu powracali z pracy, komuniści usi- 
łowali urządzić masówkę w pobliżu fabryki. 

W momencie tym przechodził posterunkowy 
Władysław Kiełbaska, który wezwał zebra- 

nych do rozejścia się, a agitatora przemawia 

  

projekt w drugiem czytaniu w całości, z wy- 
jatkiem art. 4, z całym szeregiem poprawek 
referenta, kilkoma poprawkami rządu i kil- 
koma poprawkami posłów z klubów opozy- 
cyjnych. 

w Tomaszowie 
jącego chciał aresztować. Wówczas z tłumu 
padł strzał w stronę posterunkowego, raniąc 
go ciężko. Policjant sniał jednak tyie siły, że 
wydobył rewolwer i dał kilka strzałów, Wy- 
wiązała się wówczas strzelanina, w czasie 
której została zabita jedna osoba. Na miej- 
sce zajścia przybył silny oddział policji, któ- 
ry rozproszył tłum. 

  

DYMISJA RZĄDU ULMANISA 
RYGA. (Pat). We wtorek wie- 

czorem o godzinie 10-ej rząd UI- 

manisa, zgodnie z zapowiedzią, 

podał się do dymisji. Partja so- 

cjai-demokratyczna zrzekła się 

powierzonej soble początkowo 
misji utworzenia nowego gabi- 
netu. Po rezygnacji socjal-demo- 

kratów prezydent powierzył mi- 

sję stworzenia koalicji rządowe j 
Związkowi Chłopskiemu. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
„KOSY, PAŁKI, STRYCZKI"! DEMAGOGICZNA AKCJA POSŁA SAWICKIEG9 

WARSZAWA, 4.11 (tel, wł,). Dzisiejszy 

cały dzień poświęcił Sąd badaniu świadków, 
którzy wyłącznie mówili s pracy agitacyjnej 
na wsi oskarżonego posła Sawickiego. Z 0- 

powadań świadków wynika, że poseł Sawi- 

cki jest typowym demagogem chłopskim, nie 

liczącym się z powagą słowa. który najstra- 
szliwsze oskarżena rzuca z czystem sercem, 

gołosłownie w tłum, nie zastanawiając „ się 

Obecnie jednak przychodzą głównie mad tem, jakie skutki taka agitacja może wy 
płatności za dwa pierwsze lata „„pia- 

tiletki“. Trzeba było zapłacić 500 mi- 
lionów marek firmom niemieckim, a 

około 250 milj. marek amerykańskim. 
Zarazem ogólny spadek cen  šwiato- 
wych utrudnia zaopatrzenie się w de- 

wizy. Zwrócono się o nowe pożyczki 

długoterminowe do Niemiec, Anglji, 
Norwegji,ale bez skutku. Wtedy to So- 

wiety pomyślały o Francji i za cenę 

znacznych koncesyj politycznych w for 

mie paktu nieagresji, usiłowały zdobyć 

sobie kredyty francuskie. Jednocześnie 

Moskwa wysłała do New-Yorku misję 
Bogdanowa dla uzyskania kredytu 150 

*wołać: Rząd wydał na wybory 500 miljonów 
zł., Polakiewicz dostał ćwierć miljona. Kosy, 

pałki, stryczki — oto bzdury demagogiczne, 
które podobno, według zeznań kilku policjan- 
tów i jednego nauczyciela ludowego, rzucał 
z trybuny, gdzie się dało i jak się dało poseł 
Sawicki, е 

Badanie świadków po południu odbywa 
się w coraz szybszem terzpie. Zeznania są 
coraz krótsze, a nie brak i takich, które o- 
graniczają się do stwierdzenia, że Świadek 

nic nie pamięta i nic nie wie, że zeznania je 
go ze śledztwa odczytane być nie mogą, 

gdyż świadek badany był przed powstaniem 
sprawy obecnej. Po złożeniu zeznań świad- 
kowie przechodzą do kancelarji, gdzie spe- 
cjalnie delegowany urzędnik wystawia im 
rachunki do kasy sądowej, w której odbie- 

rają zwrot kosztów. Zdarzają się bardzo wy 
sokie pozycje, przekraczające sumę 1.000 zł. 
dziennie, Dzień po dniu kasa sądowa wypła- 
ca mmniejwięcej koło 1000 zł. przesłuchanym 
świadkom. Tak potrwa do końca przewodu 
sądowego. 

Św. Szulczewski, st. przod. w Su- 

chowoli, zapytany przez przewodniczącego, 
czy bywał na wiecach Sawickiego, odpowia 
da: 

— Tak. 
— W jakim tonie Sawicki przemawiał? 
-— Mówił, że obecna konstytucja jest do- 

bra, że rząd chce wprowadzić nową konsty- 
tucję, która daje duże przywileje Prezydento 
wi j rządowi, a ogranicza prawa ludności. 

Przewodniczący odczytuje zeznania świad 
ka słożone w śledztwie, z których okazuje 
się, że Sawicki mówił, że policja jest głupia, 
nic nie robi, tylko chodzi po wiecach, a na- 
stępnie robi doniesienia, bo pan minister 
Skladkowski zrobił policjantów sędziami i 
dał im prawo karania wszystkich doraźnie. 

Inny policjant, świadek Mieluch. 
przytacza również te same powiedzenia Sa- 
wickiega o głupocie policji. Na wiecu w S0- 
kółce oskarżony groził, że będzie członków 
rządu wieszać na latarniach. 

Świadek Woźniak, były policjant, 
obecnie egzekutor, opowiada o wiecu w Dą- 
browie w -1929 r., gdzie Sawicki również mó 
wił, by ludność, nie „bojała” się policji : by 
się organizowała. 

Adw. Czernicki: — A czy 

że policja jest głupia?! 
— Tak, mówił. 

Św. Jarych, st. poster., przytacza te 
same ustępy przemówień Sawickiego 0 SU- 
mie ćwierć miljona złotych, o rządzeniu ba- 
gnetem i uazywaniu ministrów złodziejami 
itd. Pytania obrony zmierzają do wyjaśnie 
nia, czy poseł Sawicki nazywał ministrów 
złodziejami, czy też powtarzał cudze słowa. 
W każdym razie świadek ustala, że poseł Sa 
wicki nazywał złodziejami ministrów. 

Świadek, st. poster. Każmie- 
rzak z Knyszyna, mówił o wiecach, odby- 
tych tam przez oskarżonego Sawickiego. 
świadek słyszał od niejakiego  Olesiewicza, 
że Sawicki w tokalu stronnictwa mówił do 
chłopów: głupi jesteście, trzeba wziąć kosy 
i siekiery, uderzyć i obalić rząd. 

Św adek Czamański, szofer z Bia 
łegostoku, słyszał, jak Sawicki wymyślał na 
rząd, jako na złodziejów i zbrodniarzy, po- 
czem rozdawał odezwy. 

mówił, 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

NIEŚWIEŻ — ul 

K Malinowskiego. 

Ratuszowa 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, 
N. ŚWIĘCIANY — 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 

Jaźwińskiego. 

k“. 
Mic! 
T-wa „ 

'О. 

PIŃSK — Ksiegarnia Polska — St, Bednarski.. 
POSTAWY — 

Zwierzyński. 

WARSZAWA — 
   

  

Polskiej Macierzy Szkołne . 
STOŁPCE — nawy ję „Ruch“. 
SLONIM — Ksiegamia D, Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ui, 3 Maja 8. 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 21, F. Juczewska. 
Tow. Księgarni Kol. „Rach* 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na strenie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane miimetr 50 gr. Kronikz reklamowa milimetr 60 gr. W mxmerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabelaryczne o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Ea dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

OBRADY SEJMU 
SPRAWY IZB RZEMIEŚLNICZYCH. 

ROBIĄ KONKURENCJE FABRYKOM 
— CZY WYTWÓRNIE WOJSKOWE 

PRYWATNYM. — KOLEJE W CZASIE 
WOJNY 

WARSZAWA. PAT. — Sprawozdanie z 

36-go posiedzenia Sejmu dn, 4 listopada 1931 

roku. 

Otwierając posiedzenie, marszałek zako- 

munikował, że p. minister skarbu wniósł w 

dniu 31 października rb, do Sejmu ustawę 

skarbową oraz preliminarz budżetowy na rok 

1932—1933. 

Po złożeniu ślubowania poseiskiego przez 

posła Terlikowskiego (BB) pos. Jurczyk 

(BB) zreferował projekt ustawy o zamianie 

państwowych pól górniczych na pola górni- 
cze, stanowiące iwłasność prywatną. Mówca 

zwraca uwagę, że tranzakcja ta przedstawia 

się dla skarbu korzystnie, przyczem zauwa- 

żył, że w razie nieuchwalenia tej ustawy ko- 

* palnie zmuszone będą do zamknięcia swych 

warsztatów, wskutek czego przeszło 2 ty- 

siące osób straciłoby posady. Pos. Rogusz- 
czak (NPR) krytykuje gospodarkę w prze- 
myśle węglowym, przyczem twierdzi, że rze 

komo omawiania tranzakcja jest szkodliwa 

dla skarbu państwa. Przeto stawia wniosek 

forma'ny o odesłanie do komisji przemysło- 

wo-handlowej, Po końcowem przemówieniu 

sprawozdawcy wniosek pos. Roguszczaka 

odrzucono. Projekt ustawy przyjęto en bloc 

iwi drugiem i trzeciem czytaniu. 

Następnie pos. Idzikowski (BB) złożył 
sprawozdanie komisji przemysłowo - handlo 

wej o rządowym projekcie ustawy, dotyczą- 
cym zasilania funduszu izb rzemieślniczych. 

Projekt ten ma na celu zapewnienie izbom 

potrzebnych fundusźów na pokrycie niedobo 

rów przez osobne opodatkowanie warszta- 
tów rzemieślniczych na terenie każdej izby. 
Referent odpiera twierdzenie, jakoby byt to 
nowy ciężar dla rzemieślników, Zestawienie 

cyfr wykazuje, -że- niedobór. wszystkich izb 
rzemieślniczych wyniósi w bieżącym roku 

około 1500 tysięcy złotych. Ponieważ war- 
sztatów zarejestrowanych jest 260 tysięcy, 

przeto na jeden warsztat przypada na dziale 

50 gr. miesięcznie, Co się tyczy krytykowa- 
nego podziału wpływów z 15 proc. dodatku 

do świadectw przemysłowych, to mówca 

wskazuje, że Ministerstwo podzieliło te wpły 
wy i dodatek do świadectw 2-ej i 3 katego- 
rj,  wykupywanych przez rzemieślników, 

przeznaczony jest nie na izby rzemieślnicze, 

lecz na izby przemysłowo - handłowe. Nie- 
ma w tem zdaniem referenta krzywdy, gdyż 

owe wiarsztaty rzemieślnicze mają charakter 

handlowy i ciążą ku izbom przemysłowo-han 

dlowym, 

W zakończeniu referent wnosi szereg po- 
prawek do projektu ustawy, Pos. Maryański 
(Kl. N.), krytykuje gospodarkę w izbach rze 

mieślniczych. Twierdzi, że ustawa nakłada 
nowe ciężary na rzemieślników i że jest to 

ustawa rzękomo szkodliwa. Klub Narodowy 
głosować będzie przeciwko ustawie. 

Pos. Sommerstei: (Koło Żyd.), krytyku- 

jac omawiany projekt podkreśla, że Minister 

stwo powinnoby raczej zająć się znowelizo- 

waniem Samej ustawy o izbach na podsta- 
wie poczynionych doświadczeń. Koło żydow 

skie sprzeciwia się ustawie. Pos. Górczak 

(KI. Nar.) wypowiada się również przeciwko 

ustawie, przyczem jest zdania, że niedobór 

izb rzemieślniczych wypływa ze złej gospo- 

darzi niektórych z nich. Po końcowem prze- 
mówieniu roferenta, który w dłuższym wywo 
dzie polemizuje z przeciwnikami, projekt u- 

stawy przyjęto w 2 i 3 czytaniu. 
Po referacie posła Psarskego przyjęto wi 

2i3 czytaniu z poprawkami komisji rządo- 

wy projekt ustawy o publicznem posługiwa- 

niu się odznaczeniami, uzyskanemi zagranicą 

na wystawach gospodarczych, 

Nastepnie po 'referacie posła Swieżawskie 

go przyjęto en błoc w 2 i 3 czytaniu rządo- 
wy projekt ustawy o opłatach sądowych w 
sprawach rejestrowego zastawu rolniczego. 

Pos. Ulrich (BB) zdawał sprawozdanie 
komisji skarbowej o rządowym projekcie u- 

stawy, di tyczącej zwolnienia od cła sprzę- 

tu sprowadzanego da potrzeb armji. Po 

przemówieniu posła Arciszewskiego Franci- 
szka z Klubu Narodowego zabrał głos wice- 
minister spraw wojskowych gen. Składkow- 

ski, który odpowiadał na zarzuty posła Ar- 

ciszewskiego. 

Co do zarzutu, że wytwórnie wojskowe 

robią konkrurencję fabrykom prywatnym, p. 

wiceminister zwrócił uwagę, że fabryki woj 

skowe, tak samo jak j wojsko, muszą mieć 
pewne kadry na wypadek wojny i dlatego 

nic dziwnego, że nie mając zamówień spe- 

cjalnych, muszą uciekać się do pewnych spa 

sobów celem podtrzymania kadr robotni- 

czych. Dlatego np. fabryka karabinów w War 

szawie wyrabia produkt, którego żadna ia- 
bryka w Polsce nie wytwarza, mianowicie 
maszyny do pisania. 

Co się tyczy tantjem, o których mówił 

pos. Arciszewski, to wiceminister Składkow- 

ski stanowczo stwierdza, że żadnych  tan- 

tjem w zakładach wojskowych żadni oficero 
wie nie otrzymują. W wielu zakładach woj- 

skowych do rad nadzorczych należą oficero- 

wie, by na drodze pozasłużbowej zabezpie- 

czyć interesy wojska. Oficerowie ci za do- 
datkową pracę i za posiedzenia pobierają 

wszyscy jednakowo po 00 zł. miesięcznie. 

Nie jest to tantjema, lecz wynagrodzenie u- 

stanowione rozkazem wiceministra Skład 
kowskiego i gen. Konarzewskiego. Po koń- 
cowem przemówieniu sprawozdawcy posła 

Ulricha ustawę przyjęto en bloc w 2 i 3 czy 

taniu. 

Dałej po reteracie pos. Brzozowskiego 
(BB) przyjęto również w drugiem i trzeciem 
czytaniu ustawę o nadzwyczajnym przewozie 

oficerów i szeregowych rezerwy i pospoli- 

tego ruszenia oraz sprzętu wojskowego w 

czasie pokoju. 8 
Z kolei pos. Brzozowski zreferował pro- 

jekt ustawy w sprawie zmiany ustawy z 27 
marca 1920 roku o kolejach w czasie wej- 
ny. Noweła ta zuienia ustawę z 1920 roku, 
dodając w samym tytule: „,..lub grożącego 
państwu  niebezpieczeństwa”. Artykuł 1 
iwspomnianej ustawy opiewa, że z chwilą wy 
buchu wojny albo zarządzeń — bądz ogól- 
rej, bądź częściowej mobilizacji, albo gdy te 
go wymaga interes obrony państwa, stwie 

dzony uchwałą Rady Ministrów,  powziętą 
na wriiosek ministr spraw wojskowych, wszy 

stkie koleje żelazne podporządkowują się in- 

teresom obrony państwa. Mówca obszernie 

omówił rolę, jaką koleje odegrały przy po- 

przednich wojnach i odegrywają nadal, przy 

czem podkreśla wie'ką wagę, jakie stery woj 
skowe przywiązują do kolejnictwa. 

Referent omawia szczegółowo artykuły 
projektu, wskazując między innemi, że naj- 
istotniejsza zmiana zachodzi w art. 7, mia- 
nowicie, że kazdy funkcjonarjusz kolejowy 
do 60 roku życia może być powołany do 
wojskowej służby kolejowej. Nowela przesu 
wwa granice wieku z 50 do 60, gdyż okazało 

Się, że rezerwy są niedostateczne. 

Po przemówieniu pos. Stażaka i posła 
Miedzińskiego, który w dłuższym wywodzie 
zbija: zarzuty mówców opozycyjnych oraz 

po końcowych wywodach sprawozdawcy 

Brzozowskiego nowelę do ustawy o kolejach 
w czasie wojny przyjęto w. 2 i 3 czytaniu. 

W dyskusji nad tą nowelą zabierał jeszcze 
głos pos. Arciszewski Tomasz z PPS, kry- 
tykując projekt ustawy i zarzucając jej, że 
ma ona na celu militaryzację kołej oraz pos. 
Alrciszewski Franciszek z Klubu Nar., oświad 
czając, że jeżeli zgłoszona przez niego po- 
prawka, polegająca na wstawieniu do art. 1 
terminu: „zagrożenie państwa wojną* za- 

miast: „interes obrony państwa, nie będzie 

przyjęta, Klub Narodowy powstrzyma się od 
głosowania. 

Na tem posiedzenie Sejmu zamknięto. 

Dzisiejsze posiedzenie Senatu 
WARSZAWA, (Pat). Porządek o- 

brad pleriarnego posiedzenia Senatu 
w dniu jutrzejszym, t. j. w dniu 5 
b. m., obejmuje 4 punkty: sprawo- 
zdanie komisji o wydaniu sądom se- 
natora Tyrki, nowelizację ustawy o 

kwalifikacjach nauczycieli, _ noweli- 
zację rozporządzenia Prezydenta o 
odpowiedzialności skarbu za przesył- 
ki pocztowe oraz sprawa nowelizacji 
ustawy o obrocie cukru, 

Przedłużenie terminu egzaminów 
nauczycielskich 

WARSZAWA, (Pat), Na środowem ро- 
siedzeniu komisji oświaty i kultury Senatu 
sen. Sienko (BB) zreferował ustawę o przed- 

ster Pieracki, W dyskusji zabierali głos se- 
natorowie Thullie i ks. Szulc. Sen. Ciastek 
pytał ministra o uregulowanie sprawy prze. 

łażeniu terminu egzaminów nauczycielskich, jazdów dzieci do szkół, Komisja wchwaliła 
Dodatkowych wyjaśnień udzielił wice-mini- ustawę bez zmiany. 

-—
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SPROWOKOWAŁ WYBUCH 

Dzienniki wiedeńskie powtarzają 
za prasą ateńską sensacyjne szczegóły 
powstania na Cyprze. 

Jak się okazuje, wybuch rozruchów 
był na rękę władzom angielskim, bo- 
wiem nastąpił przedwcześnie i nie do- 
puścił do zjednoczenia żywiołów na- 
cjonalistycznych, które ostatnio nawią- 
zały kontakt z Atenami. 

Wskutek krachu funta angielskiego, 
powaga Anglii zmalała wśród wyspia- 
rzy do tego stopnia, iż coraz wyraźniej 
zaczęli wypowiadać się za przyłącze- 
niem Cypru do Grecji. 

Według prasy ateńskiej, gubernator 
wyspy Stors, chcąc w zarodku stłumić 
te tendencje, wezwał na pomoc słyn- 
nego organizatora mnóstwa powstań z 
ramienia Intelligence Service, płk. La- 
wrence'a, znanego z wywołania burzy 
wśród Arabów i w Afganistanie. 
Wylądowawszy na Cyprze, Lawren- 

ce z właściwą sobie energią zabrał się 

sensacje hiszpańskie 
W czerwonej łunie pożarów rewo - 

lucji hiszpańskiej coraz wyraźniej za- 
rysowuje się oblicze podskórnej infil- 
tracji bolszewickiej, która niezaprze- 
czenie odegrała i odgrywa poważną 
rolę inspiracyjną i kierowniczą. Oprócz 
realnych, niezb.tych faktów, Świadczą- 
cych nieomylnie o wpływach komuni- 
stycznych, szerzą się o tem sensa- 
cyjne pogłoski, a między innemi wiel- 
ki dziennik holenderski „Maasbode* 
zamieścił list pewnego wybitnego 
znawcy stosunków hiszpańskich o tre- 
Ści tak, mówiąc politycznie, niezwy- 
kłej, że redakcja dodaje, iż musiała- 
by go przyjąć z pewnemi zastrzeże- 
niami, gdyby nie to, że pochodzi on 
ze źródeł rzekomo wiarogodnych. 

W tych dniach hiszpański mini- 
ster sprawiedliwości de Los Rios o- 
świadczył, że jest zwolennikiem roz- 
działu Kościoła od państwa właśnie 
ze względu na dobro Kościoła. „Wia- 
domo mi jest jednak—pisze autor, — 
że ten sam minister de Los Rios na 
miesiąc przed upadkiem królestwa 
organizował osobiście wraz z obec- 
nym ministrem marynarki przy pomo- 
cy elemeniów gawiedzi madryckiej 
akcję podpalania klasztorów w Ma- 
drycie. Już na miesiąc przed obale- 
niem monarchji było ustalone kto ma 
dokonać różnych podpalań i już wte- 
dy poczyniono zarządzenia, uniemoż- 
liwiające gaszenie pożarów przez 
straż ogniową". 

W dalszym ciągu autor listu za- 
znacza, że w związku. z tą akcją pod- 
palań minister de Los Rios i obecny 
minister marynarki otrzymali z Mo- 
skwy 48 miljonów pesetów i że pier- 
wszy z nich pozostawał w stałym ja- 
koby kontakcie z komisją propagan- 
dową Sowietów rosyjskich i nie do- 
puścił, aby podpalacze świątyń i kla- 
sztorów ponieśli zasłużoną karę. 
Według informatora dzieanika „Ma- 

asbode* (list był pisany przed upad 
kiem rządu Zamorry) pięciu członków 
rządu hiszpańskiego a w ich liczbie i 
de Los Rios, należy do lóż masoń 
skich i że Zamorra był tylko pion 
kiem w ręku sprzysiężonych, którzy 
otrzymywali rozkazy z Moskwy i od 
loży masońskiej. 

Pozostawiając wiarogodność po- 
wyższych wieści na odpowiedzialność 
holenderskiego pisma dodać tylko 
można, że specjalnego zabarwienia 
„socjalmym* ekscesom rewolucji hisz- 
pańskiej nadaje ten fakt zastanawia- 
jący, iż pierwszy atak ulicy został 
skierowany nie przeciwko bankom, 
fabrykom oraz innym  przybytkom 
„gwałtu kapitalistycznego*, lecz prze- 
ciw świątyniom i klasztorom. 

SPROSTOWANIE 

Wskutek przeoczenia korektora tytuł ar- 
tykułu o projekcie prawa małżeńskiego Z0- 
stał w niemożliwy sposób przekręcony. Ty- 
tuł ten powinien brzmieć: Summum lus — 
Summa Iniura, 

Niema końcowej stacji 
W 44-tym numerze Wiadomości 

Literackich zwraca uwagę notatka pod 
©oklepanym, ale groźnym tytulem: „Do- 

- łaj gramotnyje!'* W notatce wymienio- 
ne są „z obowązku dziennikarskiego" 
pewne artykuły, które w ostatnich ty- 

godniach ukazały się w prasie stołecz- 

nej wszelkich odcieni, a które alarmu- 

jaco informują społeczeństwo o „likwi- 

dacii frontu kulturalnego". Już nagłów 
ki tych artykułów krzyczą o zbliżają- 
cej się katastrofie: Intelekt w ponie- 
wierce, Elita nie czyta, O czem tu pi- 

sać, Morga, Kompresja nauki, Bibljo- 
teki publiczne w stolicy w obliczu 'li- 
kwidacji... 

W tego rodzaju artykułach, obok 
utyskiwań ogólnych na apatję społe- 
czeństwa i t. p., napada się zazwyczaj 
na różne t. zw. czynniki, od których 
podobno poziom kultury narodowej za 
leży. Czynnikami temi, rzecz. prosta, 
są: rząd i samorządy, a potem rozmai- 
te instytucje naukowe, artystyczne, 
propagandowe i t. d. i t.d. Przeważna 
część wzmiankowanych artykułów ob- 
jeżdża magistrat warszawski, „cynicz- 

ny magistrat", który „dziesiątki miljo- 
nów topił lata całe w błocie teatral- 

nem”, a obecnie „zabrał się do podci- 

nania bezpłatnych bibljotek miejskich". 

POWSTANIĄ NĄ CYPRZE 

do dzieła, stworzył tajny komitet po- 
wstańczy i pokierował w ten sposób 
rozruchami, że cała akcja spaliła na 
panewce. Podczas rozgrywających się 
awantur, gubernator Stors znajdował 
się wraz z rodziną w forcie, pod opie- 
ką jedynej kompanji piechoty, która nie 
brała udziału w tłumieniu rozruchów. 

Zrozumiałą jest rzeczą, iż po takim 
debjucie powstania, grecki premjer 
Venizelos zrzekł się wszelkiej łączności 
z ruchem wolnościowym na Cyprze i 
nieomieszkał zapewnić rządu angielskie 
go, że Grecia nie przyłoży do tej spra- 
wy ręki. W ten sposób powstanie stra- 
ciło rację bytu. 

Obecnie płk. Lawrence opuścił już 
wyspę w okolicznościach równie tajem- 
niczych, jak i przybył. 

Pisma ateńskie charakteryzują gu- 
bematora Storsa jako człowieka bez 
skrupułów, Stors przed objęciem rzą- 
dów na Cyprze, był gubernatorem Pa- 
lestyny, gdzie pozostawał w stałym kou 
takcie z płk. Lawrence'm. Wtedy to, w 
odpowiedniej chwili  zainscenizował 
pogromy antyżydowskie, w czem, jak 
zwykle, dopomógł mu Lawrence. 

Sfors prowadzi na Cyprze politykę 

w myśl zasady: „divide et impera". Do 

niedawna faworyzował muzułmanów, 

wskutek czego zdarzały się bezustanne 

nieporozumienia między ludnością grec 

ką a turecką. 
Według źródeł greckich, 80 urzed- 

ników narodowości angielskiej, sprawu 

jących rządy na Cyprze, pobiera wyż- 

szą pensję od 600 urzędników narodo- 

wości greckiej, Szczegół ten jest jedną 

z przyczyn rozgoryczenia, gdyż miej- 

scowe finanse nie są wystarczające na 

bieżące potrzeby, wskutek czego daje 

się odczuwać brak szkół, a ruch budo” 

wlany zupełnie zamarł. 

KOSZTA ZBRODNI 
Są to poważne miejscami olbrzymie ko- 

szta, Czasopismo „Bankers Monthly“ cbli- 

cza, že straty spowodowane przez kradzie- 

że z włamaniem wynoszą w Stanach Zjed- 

noczonych rocznie 223 miljonów dolarów, 

przez zwykłe kradzieże — 152 miłjonów, do 

larów przez napady rabunkowe — 49 miłjo- 

nów dol, Straty wynikłe z oszustw kredyto 

wych wynoszą 100 mitj. dol. rocznie, taką 

samą sumę wyciągają z kieszeni poszkodo- 

wanych fałszerze czeków bankowych „zaś 

inni oszuści zdobywają 2 miljardy dolarów 
rocznie. 

Drugą, niemniej poważną pozycję stano- 

wią koszta utrzymania policji, sądownictwa 

fi zakładów karnych, Niemiecki  kryminolog 

Heindl oblicza, że w Niemczech jest 8500 
zawodowych złoczyńców, z których każdy 
co dwa lata dostaje się do więzienia, przy- 
sparzając rządowi niemieckiemu roczny wy- 
datek 13 i pół miljona marek t, j. 30 miljo- 
nów złotych. Do tego do'iczyć trzeba dzie- 
siątki tysięcy złoczyńców okolicznościowych 
przypadkowych i takich, których do zbrod- 
ni popchnęła nędza. 

Koszta te rosną z roku na rok, bo stan 
nierównowagi powszechnej przestępczość 
wzmaga, a nie znamy dotąd żadnego środ- 
ka, któryby. nas doprowadził do ogranicze- 
nia rozmnażania się rodzin zbrodniczych. W 
Saksonji założono po raz pierwszy staty - 
styczne, oparte na metrykach, tabele kilku 
rodzin  zbrodniazy. Między innemi zmarła 
tam w 1740 roku zawodowa zbrodniarka Ida 
Juke, nad której potomstwem  roztoczono 
nadzór ewidencyjny i do roku 1877 naliczo 
no 834 potomików przestępczyni, Najdokład 
niesjze dane zdołanc zebrać o 709 potom- 
kach, w których żyłach płynęta krew zbrod 
niczej założycielki rodu, a z nich 24 + pół 
procent stanowiły prostytutki, 9 proc. umy- 
słowo chorzy, 20 procent bvło utrzymywa- 
nych przez gminy, jako pozbawionych środ 
ków do życia, a 11 proc. stale przebywało 
w więzieniu. Dwie trzecie zatem tego po- 
tomstwa stanowiły elementy  aspołeczne. 
Dugdale napisał historję tej rodziny, ob'iczył, 
że do roku 1877 członkowie tej rodziny ko 
sztowali skarb państwa przeciętnie po 66 
tysięcy marek rocznie. Estabrook badał stan 
tej rodziny w roku 1915 i naliczył 2820 po 
tomków, na których do powyższego roku 
skarb państwa wydał 100 miljonów marek, 

Czy zbrodnie są rentowne? Bynajmniej. 
Tylko wyjątkowi zbrodniarze dorabiają się 
majątku lub skromnego dobrobytu, reszta 
żyje w nędzy. Działa tu przedewszystkiem 
lekkomyślna rozrzutność, a nąstępnie z kra 
dzieży, których łupem był nie gotowy pie- 
niąd, złodziej otrzymuje bardzo mało, bo 
Iwią część zabierają mu paserzy, pomocni- 
cy ż pośrednicy. „„Aparat* zapomocą którego 
dokonywują się zbrodnie, bywa również czę 
sto bardzo kosztowny. 

  

Na tejże stronicy Antoni Słonimski 
w Kronice tygodniowei po swojemu 
rozprawia się z tymże magistratem. 
Słonimskiemu musimy przyznać rację. 
Ale magistrat nie wystarcza mu. Od 
magistratu krok tylko do rządu, po 
drodze trzeba rugnąć prasę, wreszcie 
inteligencję wogóle. Czy jest w Euro- 
pie, a nawet na świecie całym drugi 
taki kraj, gdzie tak nic nikogo nie ob- 
chodzi? — zapytuje Słonimski. Mimo- 
wolnem pendant do tego zapytania 
staje się końcowy ustęp tejże Kroniki 
tygodniowej. Ustęp ten brzmi: „Nie - 
dawno w Niemczech wielki pisarz Tho- 
mas Mann wypawiedział się przeciw 
narodowym obchodom ku czci Goe- 
thego. Ośmielił się powiedzieć, że 
współczesne Niemcy nie godne są, ani 
nie mają prawa do czczenia Goethe- 
go”. Wniosek stąd taki: u nas nie od- 
ważyłby się nikt powiedzieć coś po- 

dobnego na uroczystościach mickiewi- 
czowskich. Ale mnie się zdaje, że to 
jest Nebensache. Ważniejsze jest to, 
że i w Niemczech, jak widać, nie wszy 
stko jest w porządku, skoro sam Tho- 
mas Mann takienii słowy ocenia swych 
ziomków. Gdybyśmy zaś poszukali 
lepiej, znaleźlibyśmy nieporządek kul- 
turalny i we Francji, i w Anglji, i w 
Ameryce, i gdzieindziej. Więc może 
wina jest nietylko po stronie magistra- 
tu, rządu i prasy. Dlatego też bardziej, 
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Słynny pułkownik Lawrence Rozpoczęcie rokowań francusko-niemieckich Nota Brianda 
PARYŻ. PAT. — Do prasy przeni- 

knęły nieliczne szczegóły o wczoraj- 
szej rozmowie Lavala i Brianda z am 
basadorem niemieckim von Hoeschem. 
Wobec tego prasa z pewną Gstrožno- 

ścią przystępuje do jej komentowania. 
Faktem jest, że rokowania  francusko- 
niemieckie rozpoczęły się i dzienniki 
różnych kierunków omawiają ich mo- 
żliwe wyniki. 

Rządowa kandydatura Zamory 
MADRYT. PAT. — Rząd postano- 

wił popierać kandydaturę Zamory na 
stanowisko prezydenta republiti. Zamo 

ra postanowił nie ingerować wię- 
cej w obrady Izby i nie rozpoczynać 
kampanii za rewizją konstytucji. 

Wyrok śmierci na zamachowca 
BUDAPESZT. PAT. — Trybunał 

stanu na sesji w Gyula wydał wyrok 
w procesie o zamach na pociąg, doko- 
nany przez rolników Lakiego i Hejjasa 
w mocy 29 października, Oskarżeni po- 
łożyli na szynach w celu spowodowa- 
nia wykolejenia pociągu sztabę grubo 

Fabryka fałszyw 
AFERA KOMUNiSTY 

WIEDEŃ, PAT. — Policja wiedeńska wy 
kryła w dniu 4 bm. komunistyczną fabrykę 
fałszywych paszportów i dokumentów. Are- 

sztowany został komunista niemiecki Willy 

Klose i komunista austrjacki Kliwer, a po- 

nadte 10 innych osób, wmieszanych w tę 

aferę. W czasie rewizji w lokalu znaleziono 

maszynę drukarską najnowszej konstrukcji, 

formularze paszportowe różnych  przynależ- 

ności, metryki chrztu oraz duży zbiór chemi 

ści 15 cm. Dzięki przytomności umysłu 
maszynisty pociąg zdołano w porę za- 
trzymać. Trybunał skazał Lakiego na ka 
rę śmierci przez ieszenie, zaś współ 
oskarżenego Hejjasa uniewinnił. Wy- 
rok trybunału przekazany będzie regen 
towi z wnioskiem o ułaskawienie. 

ych dokumentów 
CZNA W WIEDNIU : 

kalij, potrzebnych do fałszowania dokumen- 

tów. W osobnym „dziale* fabryki zajmowa 

no się naklejaniem fałszywych fotografij na 

autentyczne paszporty. Policja wiedeńska 

sądzi, że odkryta drukarnia fałszywych do- 

kumentėw pozostaje w związku z takąż fa- 

bryką, wykrytą przed 7 laty w Neukoeln w 

Niemzech. Jak donoszą dzienniki, oprócz wy 

żej wyzmiankowanego lokalu policja wyśle- 

dziła ponadto jeszcze dwie filie w różnych 

dzielnicach Wiednia. 

Grożńe zaburzenia w Kaszmirze 
NOWE-DELHI. PAT. — W odpowiedzi 

na prośbę maharadży Kaszmiru udzielenia 

mu pomocy w związku z sytuacją, jaka wy- 

nikła naskutek starć między hindusami i mu 

zułmanami w Kaszmirze, wysłano do Jammtt 

bataljon wojsk angielskich. W ciągu dnia 

dzisiejszego wysłano na terytorjum Kaszmi- 

ru drugi oddział wojska angielskiego. We- 

dług doniesień otrzymanych ze Srinagar, w 

czasie zajść w Jammu 8 hindusów oraz 8 

muzułmanów odniosło rany. Kilka domów 

padło pastwą pożaru. Komunikat urzędowy, 

który ukazał się w związku z powyższemi 

zajściami, wyjaśnia "okliczności, które skła- 

nają rząd do zapobieżenia temu, ażeby ban- 

dy muzułmańskie z Pendżabu przedostawały 

че па terytorjum Kaszniiru. W New-Delhi 

ogłoszono zarządzenie, mające na celu ochro 

nę Kaszmiru przed zaburzeniami. Zarządze 

nie to ma obowiązywać przez ctwa miesią- 
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Ultimatum włościan kłajpedzkich 
KOWNO. (Pat). W Szyłokarczmie 

niedaleko Kłajpedy odbyło się zebra- 
nie 500 włościan, na którem zapadła 

decyzja żądania zmniejszenia pensy| 
urzędnikom dyrektorjatu oraz przad- 
sięwzięcia kroków, zmierzających ku 
obniżeniu podatków. Powyższa decyzja 
ma charakter ultymatywny | gdyby w 

clągu 8 dni nie stało się zadość tym żą- 
daniom, uczestnicy zebrania mają gro- 
madnie udać się do Kłajpedy I zmusić 

dyrektorjat do zastosowania się do ich 
żądań. Gdyby обеспу dyrextorjat nie 
był w stanie wykonać tej decyzji, po- 
stanowiono zażądać podania się |ego 
do dymisji. 

Strajk tartaków w Klajpedzia 
KOWNO (Pat). W Kłajpedzie wy- 

buchł strajk robotników, zatrudnionych 
w tartakach. Strajsuje około 1200 ludzi. 
Powodem strajku jest obniżenie płac 
zarobkowych o 20 prac. Pracodawcy 
motywują tę obniżkę spadkiam funta, 
z powodu czego ponoszą oni wielkie 

  

straty na dostawach d> Angijl. Wobec 
strajku szereg statków, które miały 
być załadowane materjałem drzewnym, 

opuściły port kłajpedzki. Stosunki mię- 
dzy stronami bardzo slę zaostrzyły, 
tak że nie należy się spodziewać szyb- 
kiego zakończenia strajku. 

DO JAPONII 
GENEWA. PAT. — Briand w cha- 

rakterze przewodniczącego Rady Ligi 

wystosował do delegata iapońskiego 

Yoshizawy odpowiedź na notę z 26 ub. 

m., stwierdzając przedewszystkiem iden 

tyczność stanowisk Japonji i Chin co do 

4 punktów, Pozostaje jedynie nieuzgod 

niony jeden punkt, dotyczący poszano 

wania praw, przyznanych Japonji w 

Mandżurji. Następnie Briand przypomi 

na deklarację delegata chińskiego, 

stwierdzającą, że rząd chiński zdecy- 

dowany jest wykonać lojalnie wszyst 

kie zobowiązania, wynikające z paktu 

Ligi Narodów i daje temu dowód, zo- 

bowiązując się rozwiązać wszełkie spor 

ne kwestje z Japonją w drodze azbi 

trażu lub na drodze prawnej. W tych 

warunkach Briand zaleca obu rządom 

nawiązanie rokowań w celu omówienia 

szczegółów przeprowadzenia ewakua- 

cji wojsk. 

WYBORY ANGIELSKIE 
przyniosły iudziom fortuny 
Zamiłowanie do gry i hazardu jest tak sil 

ne w Angiji, że nawet wybory dają okazję 

do licznych zakładów. Ostatnie wybory też 

naturalnie nie były wyjątkiem pod tym wzglę 

dem, a dzięki swoim sensacyjnym i nieocze- 

kiwanym rezultatom przyniosły prawdziwe 

fortuny niektórym ludziom, 
Nic prostszego, jak zrobienie zakładu 

wyborczego w Anglji. Wystarczy zateleio- 

nować do któregoś ze znajomych „bookma- 

kerów" i poinformować się o kursie, W ko- 

łach giełdowych w Londynie, kurs ten w 
okresie przedwyborczym oznaczony był na 

200 głosów większości dla Mac Donalda. 
Można było grać już to na większość, już 
to na mniejszość przy stawce od jednego do 
4 tysięcy złotych. Grając na większość otrzy 
muje się tyle razy swoją stawkę, ile manda- 
tów. rząd ponad oznaczony kurs 200, traci się 
natomiast w tym samym stosunku, jeżeli wy- 
bory dają większość nie dochodzącą do kur- 
su, praktykowanego na giełdzie. 

Przy stawianiu na mniejszość wygrywa 
się znów tyle razy swioją stawkę, ile razy 
osiągnięta większość rządowa jest niższa od 
200, Ponieważ giełda 'ondyńska grzeszy, jak 
wiadomo, zbytkiem raczej, niż niedostatkiem 
sy.npatji wobec konserwatystów, więc kurs 
200 uważany był naogół za wygórowany 

i gracze stawiali przeważnie na mniejszość. 
Tymczasem wybory przyniosły rządowi 

olbrzymią większość. Kto zatem grał na 
większość, zrobił fortunę, otrzymując prawie 
trzysta razy zwrot swojej stawki. W ten 
sposób lord Rothermere wygrał zgórą 2 mi- 
ljony złotych. Największa wygrana przynio- 

sta prawie 7 miljonów! złotych. 
Mówią, że wśród tych, którzy się najwię- 

cej „obłowili*, znajduje się wielu znanych 
socjalistów! Ogólny obrót oceniany jest na 
okoio 35 miljonów złotych, Wśród „szczę- 
ściarzy” znajduje się pewien chłopiec biu- 
rowy, który zaryzykował dwa szylingi i wy- 
grał 500 zł. Ž 

CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ GBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DOQ- 
1KNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K,O. sr, 82108 

  

  

Prace w Bazylice Wileńskiej 
W SOBOTĘ PRZENIESIENIE ZWŁOK KRÓLOWEJ BARBARY. — DALSZE BADANIE FUNDA- 

MENTÓW i ŚCIAN.—RYSY W ŚCIANIE FRONTOWEJ — BUDOWA MAUZOLEUM. 

Fotografowanie I zrysowywa: 
nie poszczególnych szczątków I 
przedmiotów znalezionych w 
krypcie królewskiej, trwa w dal- 
szym ciągu. 

Z chwiią ukończenia tych prac 
pozostające w krypcie jedynie 
szczątki królowej Barbary zosta- 
ną przeniesione z Krypty do ka- 
plicy. Nastąpi to najprawdope- 
dobniej już w sobotę. 

Konserwator wileński p. Lo- 
renz wyjechał przedwczoraj wie- 
czorem do Warszawy, gdzie m. 
in. omówi z władzami plan dal- 
szych prac. 

Co zaś się tyczy prac tech- 
nicznych w Bazylice to przedsta- 

niż napaści na wszelkie czynniki, tra- 
fia mi do przekonania takie zdanie z 
tejże Kroniki tygodniowej Antoniego 
Słonimskiego: 

— A może ta obojętność dla na- 
prawy życia, dla kształtowania no- 
wych praw płynie z poczucia schyłko- 
wości naszego ustroju? — Gdybym 
mógł to zdanie nieco skorygować, na- 
pisałbym chętnie „naszej epoki*, za- 
miast „naszego ustroju”. Ale to dźwię- 
czałoby nadto naiwnie i nadto patety- 
cznie. 

Schyłkowość — oto słowo,na któ- 
re można wzruszyć ramionami i przy- 
toczyć tysiące dowodów, że objawów 
jej nie dostrzeżemy nawet przez nai - 
grubsze szkło powiększające. Może 
kryzys? Ależ to, co nazywamy kryzy- 
semi, jest zjawiskiem  przejściowem, 
jest naturalnym skutkiem pewnego 
kompleksu ubiegłych wydarzeń, jest 
chwilowem zaburzeniem, któremu pod- 
lega świat, jak każdy organizm. Po 
ostrych zapaleniach obserwujemy czę- 
sto tem siłniejszy przypływ zdrowia i 
mocy. Kryzys zresztą ogarnął głównie 
życie ekonomiczne. W ten sposób moż 
na się zawsze pocieszać, i można na- 
wet twierdzić, że kryzys ekonomiczny 
nie ma żadnego wpływu na życie kul- 
turalne i intelektualne. W naszem Wil-. 
nie chociażby: możemy całą parą dą- 
żyć do tego, żeby zeń zrobić polskie 

wiają się one następująco: Zba- 
dano już całkowicie ścianę i fun- 
damenta od strony Cielętnika, 
gdzie jak już pisaliśmy, nie zna- 
leziono żadnych usterek tech- 
nicznych I uznano, że mur z tej 
strony znajduje się w dobrym 
stanie, ściana od strony pi. Ka- 
tedrainego, fundamenty której 
stoją na palach, wymaga remon- 
tu. Obecnie przystąpiono do Za- 
powiadanych przez nas badań 
ściany frontowej od wewnątrz I 
zewnątrz. 

Rysy na tej ścianie nie są 
wcale tak bardzo niebezpieczne 
I powstały z powodu usuwania 
się cegleł ułożonych trójką tem 

Ateny, których jądrem stanie się, po- 
wiedzmy, Cela Konrada, czy jaka inna 
wyspa mędrców, mimo, że Wilno eko- 
nomicznie ledwie zipie. Słowem, moż- 
na sobie wszystko wbrew oczywistości 
wytłumaczyć i można wbrew nadziei 
zawsze mieć nadzieję. 

Tymczasem tak dobrze nie jest. 
Przedewszystkiem w dziedzinie „inte- 
lektu“. I nie pomogą tutaj ani, daimy 
na to, wspaniałe perspektywy przy- 
szłości, ukazywane przez „Linję”, ani 
też — zstępując do Wilna — radosny 
werbunek Żagarów „sygnalizujących 
(obrzydliwe słowo) defilady umarłych 

i naradzających się bogów, Albowiem 
stwierdzić, że coś umarło, jest bardzo 
łatwo. I równie łatwo jest pofantazjo- 
wać na temat przyszłości. Najtrudniej 
jest żyć teraźniejszością. A gdy teraź- 
niejszość staje się trudną i zaczyna 
ciążyć, gdy nie można sobie z nią po- 
radzić, wówczas zjawia się wyraz: 
schyłkowość. Jednak od teraźniejszo- 
ści uciekać nie wolno i niema gdzie. 
Wszelkie próby ratowania się przeszło 
ścią czy przyszłością będą fałszem i 
zakończą się klęską. Szczególnie dla 
tych, którzy roszczą pretensie do mia- 
na pisarza i artysty, Bo wszelka twór- 
czość za punkt wyjścia powinna mieć 
dzień dzisiejszy, a zrozumiawszy go, 
może rzutować na wieczność. 

I oto w tej dezorganizacji dnia dzi- 

na głębokości pół mtr. pod tą 
ścianą dłazabezpieczenia lew ego 
narożnika od ściany do Kolu mn. 

Jednocześnie postępują na- 
przód roboty pod kaplicą św. 
Kazimierza w mauzoieum, gdzie 
spoczną trumny królewsk ie. 

Śrlany mauzoleum będą po- 
kryte żelazobetonem co będzie 
gwarancją że na wypadek po- 
wodzi woda do wnętrza w żaden 
sposób nie dostanie się. Je dno- 
cześnie przystąpiono do us uwa- 
nia ścłany oddzielającej po dzie- 
mia kaglicy Św. Kazimierza od 
krypty Kanonicznej. Przez tą 
kryptę ma być wejście do ma- 
użolsum. 

siejszego, w chaosie epoki tkwią przy- 
czyny niemocy współczesnej sztuki i 
literatury. Kto wie zresztą, czy ta jest 
chaos? Może to tylko nieogarniona, 
ponad umysł i serce ;,człowieka, złożo- 
ność, wielorakość, wielowymiarowość 
teraźniejszości. 

W obliczu dnia dzisiejszego litera- 
tura staje się bezsilna. Tak powiada 
Stanisława Kuszelewska w mądrym 
artykule p. t. „Śmierć tematów" 
(Wiad. Liter. nr. 44), i jej spostrzeże- 
nia mogą być odpowiedzią na narze- 
kania Słonimskiego i wielu innych. Cóż 
bowiem ostatecznie pomóc może rząd 
czy magistraty? Co pomogą lecznicze 
subsydja, jeśli sami lekarze życia —- 
pisarze niedomagają? A dlaczego nie- 
domagają. 

IPisarz, mówi Kuszelewska, powi- 
nien posiadać dwie nieodzowne dla 
niego wartości: pogląd na świat i ideał. 

„Jakże bez nich pisać? O czem? Po 
co? Można mieć coprawda poglad na 
świat, zamknięty w iedynem, upro- 
szczonem (choć przekonywującem) 
zdaniu, że wszystko, co jest, jest non- 
sensem i wiedzie do chaotycznej i nada 
remnej rzezi. I można równie ogólniko- 
wo sformułować swój ideał: chcę, że- 
by było inaczej, niż jest. Czasem to 
wystarczy do życia. Ale nigdy nie wy- 
starczy do twórczości. Do twórczości 
pisarskiej zwłaszcza, która, kształtując 

“ 

\ WIRZE STOLICY 
CUDOWNA KSIĄŻKA 

Głupie poiwieścidła, amerykańskie  dete- 
ktywiady, francuskie erotomanje, polskie 

skrzeczenia — czytamy ni w pięć ni w dzie- 
więć, aby nowość, aby świeże wydane. 

A są stare książki tysiąckroć lepsze od 

wszystkich ostatnich szłagierów, są takie, że 

naprawdę czyta się jednym tchem, z nieustar 

nym uśmiechem na ustach. Czy nie arcydzie 

ło te „Pamiętmiki* Karpińskiego. Proszę: 

I z drugim przyjacielem moim, Malickim, 

raz przyjażń mało mi na złe nie wyszła; star 

sze kłasy, jako to poltowie, retorowie i filo- | 

zofowie w ławkach  siadywali, a mioasze | 

przed ławkami modliły się , W dzień jakiś 

świąteczny, stojąc obok z przyjacielem moim 

Malickim, podczas kazania, śmieśśmy się i 

łokciami, żartując z drugich, potiącali. Ojciec 

mój niespodziewanie dla mnie przybywszy 
na nabożeństwo widział z ławek  nieprzy- 

zwoitą w kościele swawolę moją i zaszediszy 

poza ławkę, z tyłu stanąwszy za mną, ciężki 

"mi wyciął policzek, .przydawszy głośno: „złe- 

go i w kościele biją”, a potem poszedł do 

swojej ławki i spokojnie dalej kazania słu- 

chai... 
Nie zawsze Karpiński był ofiarą, zdarzało 

się i wręcz przeciwnie: 

.„„wieleż to razy, bijąc się w kije (jak był 

natenczas zwyczaj na rekreacjach), z ręki 

drugiej piaskiem oczy zasypałem, a potem 

go kijem w głowę do woli natłukłem... 

Albo: 
Ledwe co zaczęliśmy po kościele procesją, 

akademik Zamoyski w iawkach siedzący, 

umyślnie przysłany na to z Zamościa, ogrom 

nym głosem zawołał: „Protestuje się niewa” 

ność tego atku”. Jezuici strwożeni i zagnie- 

wani iwi rozruchu niezmiernym, akademika 

protesiującego się z kościoła wytrącić kazali, 

a ia pewniejszej się rzeczy chwytając, ber- 

łem mojem w głowe go uderzywszy, do- 
brze go przygłuszyłem, drugi zag  tolega 

mój, nowy doktór także filozofji, już go był 
za łeb zahaczył i byłoby może co gorszego 

nastąpiło, gdyby Jezuici, w płaszczach aka- 

demickich przybiegłszy, nie ratował prote- 

stującego się, który spokojnie tylko za drzwi 

kościelne wyrzucony, a my Te Deum koń- 
czyliśmy... 

Zdarzało się, że ; ten trzeci obrywał: 

..Noc była widna, chodząc po miastecz- 

ku, mowę sobie moją w pamięć  wbijałem, 

zdobywszy kilku stróżów nocnych (00 pe 
ulicach „ostrożnie z ogniem* wołali), obie- 
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całem im pół złotego na wódkę, byłe ra- | 
zem, co mają siły, ostrożnie z ogniem, za- 

wołali. Było to przed jednym domem, gdzie je 
pułkownik Cieński z żoną, z familją i z wie- | 
lu towarzystwa gospodą stali, Okrzyk gwał- 
townie pod oknem zrobiony obudził wszyst- 
kich i kiedy ja na zapłacenie krzykaczów - 

półzłotka dobywałem, wypadli z kijami to- 3 

warzystwo moich wołaczów dobrze wybili. 

a ja z półzłotkiem i ze stralhem uciekając, 
przecie ocalałem... + 

Albo pogrzeb hetmana Józefa Potockiego: | 

..dla hetmana z domu Bożego stajnię 2 
zrobiono. Wježdžali w najwiekszym kofskim 

biegu rycerze po jednemu i ten z nich kru- 

szył kopję, inny łamał szpadę, inszy rzucał 

pałasz, inszy strzały, inszy chorągiew, inszv 

M 

buńczuk i t.d. Każdy zaś złamawszy swoje | 

narzędzie, przy nogach trumny spadał z ko- 

nia, niby ża! po hetmanie swoim udając, a 
dwóm z tych bohaterów: nie udało się wy- 

rządzić skruszenia chorągwi i sztandaru, bo 
świece na katafalku porozrzucańi, ale udał 

się lepiej, niby żal ; spadnienie konia, be byli | 
dobrze pijani, 

Co to urywki cytować. Chciałoby się te 
150 stronic przytoczyć, tak są zwięzłe, doww- | 
cipne, urocze, I poniyśleć, że Franciszek Kar- 

piński urodził się w 1741 r.! Co za szmat 
czasu, prawie 200 lat. Ale Pamiętniki jego 

nie mają dziś — wśród świeżo 'wydanyci 
książek — sobie równej. Karol. 

Waierjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł. 6.— 
Płacyd Jankowski (John of Dycstpj-— 

    

życie i twórczość | ‚ Zł. 16-—- 
Bez steru | husoli (Sylwetka 

x proł. Michała Bobrowskiego)  £.—= 

Ostatnie lata Alumnatu Pa: 
pleskiego w Witnie . 0.60 

„Žyrowlce—ltask krynica ©6 
Płerwsze trudy | walki wi- 

leńskich kolejarzy . « @& 

SKLAD GLOWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

  

z materjału tak niedwuznacznie wyra- 
zistego i tak obarczonego odpewie- 
dzialnością, jak słowo, nie może dać. 
tylko pięknego zespołu dźwięków ani 
ciekawych linij, lecz musi wyraźnie | 
wiedzieć, co nia do powiedzenia i po- 
co zabiera głos, To też, czy to będzie 
pisarz świetnego talentu, znacznej sła- 
wy, i wielkiego dorobku, czy tylko mi- | 
zerny terminator pióra; czy próbować 
będzie zepchnąć z posad bryłę świata, 
czy ulepszyć tylko 
alfabetu; bełetrysta, publicysta, poeta, 
naukowiec czy  filozoż — niezależnie 
od poziomu i typu — jeżeli tylko iest 
twórczy i uczciwy, przemawiać musi 
z punktu widzenia jakiegoś poglądu na 
świat i ku czci jakiegoś ideału". 

Tak stawia słusznie kwestję Kusze- 
łewska lecz stwierdza dalej beznadziej 
nie, że zbudować 

głowa, chyba tylko niezwykle potężna 
myśl. Ale myśli potężnych i najięž- 
szych głów jest bardzo mało. Co może 
uczynić przeciętny pisarz w tym, kało- 
wirocie najsprzeczniejszych zagadnień, 
jakie w dniu dzisiejszym ludzkość prze 
żywa? „Pisarz przeciętny może tyiko 
stwierdzić skromnie, że widzi pytania, 
choć mie znajduje odpowiedzi”. 

Oto wniosek, do jakiego dochodzi 
Kuszelewska. Widzieć pytania i nie 
móc na nie odpowiedzieć — to bar“ 

i 

(№ 

sposėb nauczania | 

sobie pogląd na | 
świat może dziś chyba tylko najtęższa 

   
   

    

    

    
   

   

  

   

    

   

  

   

    

    
   

  

   

   

    

    

  

   

    

     



  

ECHA AFERY Z WĘGLEM KOLEJOWYM 
WILNO. — W połowie ub. miesiąca na 

terenie wydziału mechanicznego Dyr. Kolejo 
wej w Wilrie ujawniono fałszerstwo z ksią- 
żeczkami opałowemi. 

Urzędnik Romuald Radziejewski (Wiwul- 
skiego 2) wykradł kilkadziesiąt t. zw. depu 
tatów i po siałszowAniu podpisów i pieczęci 
przy pomocy trzech innych osobników, ksią- 
żeczki opałowe usiłował sprzedać, 

Radziejewski po ujawnieniu nadużyć, U- 

ciekł i w pierwszej chwili usiłował przedo- 
stać się przez granicę. 

Gdy mu się to nie udało Radziejewski wa 
łęsał się po różnych miastach, a gdy po- 
siadane fundusze już wyczerpał, wrócił do 
Wilna i sam zgłosił się do policji. 

Decyzją władz sądowych Radziejewskie- 
go osadzono w więzieniu. 

Ucieczka komunistów do Bolszewji 
JEDEN ZE ZBIEGÓW ZABITY 

W dniu 3 bm., o godzinie 17,10, w rejo- 
nie strażnicy Szapowały, gm.  rakowskiej, 
patrol KOP zauważył w odległości 500 mtr. 
od granicy 5-ciu osobników, zdążających w 
kierunku Rosji sowieckiej, Ponieważ na we- 

zwanie strażników osobnicy ci rzucili się do 
ucieczki, patrol oddał za uciekającymi 5 
strzałów karabinowych. Jeden z osobników 
został zabity, pozostali zbiegli do ZSRR. By- 
li to komuniści Ścigani przez połicję pow. wi 
lejskiego. 

  

KRONIKA 

      W. s. g. 6 m. 28" 

Z. s. g. 3 m. 38 

   „ Leonarda 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.Ś$.B. W WILNIE 

z dnia 4 listopada 1931 r. 

Ciśnienie średnie 765. 
Temperatura średnia --6. 
Temperatura najwyższa +9. 

Temperatura najniższa --5. 

Opad w mm. 0,1. 

Wiatr południowo-zachodni. 

Tendencja bez zmian. 

Uwagi: pochmurno lekka mgła, 

  

URZĘDOWA 
— woj. Kostek-Biefnacki w Wilnie. — 

Bawiący 'w Wilnie wojewoda nowogródzki 

p. Kostek-Biernacki złożył . wczoraj wizytę 

wice-wojewodzie wileńskiemu. ч 

Ponadto był u p. wice-wojewody z wizy 

tą profesor unwersytętu brukselskiego p. Hen 
ryk Grćgoire, który, jak wiadomo, bawi w 
Wilnie od paru dni i właśnie wczoraj wiecz. 

mia: w USB odczyt. 
— Ochrona zwierząt łownych. — Uka- 

zało się rozporządzenie ministra rolnictwa 0 

rozszerzeniu czasu ochronnego dla  niektó- 

rych zwierząt łownych. Wedlug par. 1 tego 
rozporządzenia czas ochronny. rozszerza Się 
tak, iż obejmuje on: s 

dla jeleni-byków i danieli-rogaczy okres 
od 1-go listopada do 15 września; 

dla sarn-kozłów okres od 1 listopada do 
15 maja; 

dla zajęcy-szaraków okres od 15 stycznia 
do 20 pażdziernika; 

dla borsuków okres od 1 grudnia do 31 
października; 

Фа bażantów-kogutów okres od 1 lutego 
do 31 października; 

dla kuropatw w województwach: wileń- 
skiem, nowogródzkiem, białostockiem, pole- 
skiem, wołyńskiem,  krakowskiem,  Iwow- 
skiem, stanisławowskiem i tarnopolskiem о- 
kres Od 1 listopada do 31 grudnia; w woje- 
wództwach zaś pozostąłych okres od 1 gru- 
dnia do:31 sierpnia; 

dla dzikich kaczorówi okres od 1 czerwca 
do 15 lipca; 

dla dzikich kaczek (samic i młodych) o- 
raz innego ptactwa wodnego i błotnego 0- 
kres od 1 marca do 15 lipca. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
dow ogioszenia i obowiązuje do 31 lipca 

Z dniem wejścia w życie niniejszego roz- 
porządzenia tracą moc obowiązującą wszel- 
kie przepisy, wydane w przedmiocie rozpo- 
rządzeniem tęm unormowanem. 

: MIEJSKA 
— (Ceny mięsa. Ustalone zostały nowe 

niższe ceny na mięso wołowe. 
Mięso 1 gat. z 30 proc. kości można na- 

bywać za 1 zł. 10 gr. (bez kości 1.50), 2 
gatunek z kośćmi — 85 gr. (bez—1.30), Ko 
szerne — 2 zł. 20 gr. 

Ceny te obowiązują od dziś wszystkich 
rzeźników i winne być ściśle przestrzegane. 

— Piekarze u wice-wojewody. Wczoraj 
zgłosiła się do wice-wojewody p. Jankow 
skiego delegacja piekarzy i młynarzy w celu 
przedłożenia swych postulatów dotyczących 
sytuacji na rynku mącznym. 

Piekarze utrzymują, że obecnie obowią- 
zujące ceny pieczywa w żadnym wypadku 

nie odpowiadają katkulacyjnie cenie mąki, co 
w konsekwencji naraża piekarzy na duże 
straty, zaś młynarzy zmusza do wstrzyma- 
nia się z przemiałem zboża, 

P. wice-wojewoda przyrzekł 
tą sprawę. 

— Ukarani admunistracyjne. — Starosta 
grodzki wileński ukarał właściciela piwiarni 
przy ul. Ald. Mickiew'cza Nr 41 w Wilnie, Bro 
nisława Skindera za dopuszczenie skutkiem 
braku nadzoru do sprzedaży wódki w jego 
piwiarni w niedzielę w dniu 18 poždzierni- 
ka r. b. w godzinach zakazanych — grzyw- 
ną w kwocie 300 zł. z zamianą w razie nie- 
ściągalności na 7 dni aresztu, Również zo- 
stała ukarana zarządzająca piwiarnią Skin- 
dera Bronisława Elżbieta Ciemnołońska, któ- 
ra dopuściła się w dniu wskazanym w go- 
dzinach zakazanych sprzedaży wódki, grzyw 
ną w kwocie 300 zł. z zamianą w razie nie- 
ściągalności na areszt w przeciągu 2-ch ty- 
godni oraz ka'nerkeę tejże piwiarni Annę Da- 
lecką, podającą omawianą wódkę gościom 
grzywną wi kwocie 100 zł. z zamianą w razie 
nieściągalności na 5 dni aresztu. 

AKADEMICKA 
— (Czwartek akademicki zorganizowany 

przez Akad, Koło Walki z Alkoholizmem od 
będzie się dziś w sali „Ogniska“, ul. Wielka 
nr 24, o godzinie 20. 

Na urozmaicony program Czwartku zło- 
żą się: 

1. Część odczytowa o alkoholizmie. 
2. Część wokalno - muzyczna i humory- 

styczna. 
Po Czwartku — tańce. 
Młodzież szkolna i goście mile widziani. 

Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dzisiejsza 14% Środa Literacka poświę 

cona będzie twórczości utalentowanej 'ite- 
ratki p. Ewy Szelburg Zarembiny z Warsza- 
wy. Autorka „Chusty św. Weroniki" odczy- 
ta dzisiaj w siedzibie, Związku Literatów 
szereg swoich niedrukowanych utworów. W 
recytacjach wezmą również udział artyści 
teatrów wileńskich. 

Początek o godz. 8 wiecz. m, 30. Wstęp 
dla członków rzeczywistych i członków — 
sympatyków, oraz osób, posiadających . kar- 
tv wstępu, bezpłatny. Osoby nienależące do 
Związku mogą bywać na zebraniach šrodo- 
wych w charakterze gości po każdorazowem 
powoianiu się na jednego przynajmniej człon 
ka rzeczywistego, lub członka — sympatyka 
Związku i opłaceniu wstępu. 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, na a Andrzej 
Jasiński wygłosi odczyt p, tt „O moralnie 
zaniedbanem dziecku”, odbędzie się we 
czwartek dnia 5 listopada o godz. 6 wiecz. 
w lokalu  wiązku (Szkoła Pracownic Go- 
spodarczych), ul. Jagie'lońska Nr. 3/5 m. 3. 

Wstęp 'wolny dla członkiń, dla wprowa- 
dzonych gości 30 gr. 

— Wileńskie T-wo Niezależnych = 
stów Malarzy, W dniu 26 ub. w dE 
się walne zebranie T-wa, na którem uchwa- 
lono urządzenie w Wilnie II wystawy T-wa 
na wiosnę roku przyszłego. 

W tych dniach T-wo otrzymało przy- 
chylną odpowiedź od Zachęty Sztuk  Pięk- 
nych w Warszawie w kwestji urządzenia 
wystawy T-wa w jednej z sal Zachęty. 

; * ° RÓŻNE 
‚ — Wyjazd do Paryža. Na zaprosze 

nie Towarzystwa Miłośników Sztuki 
Polskiej p. Franciszek Rychłowski wy- 
jechał do Paryża i jego okolic, w celu 
organizowania przedstawień polskich 
dla emigracji. 

Przedstawienia te będą się odbywa 
p pod jego Gierońkier i 2 od Sił 

m. 
„ Podróż artystyczna p. F. Rychłow- 

skiego ma również na celu zdobycie 

rozpatrzeć 

RINKOS VATESI ROSE INS 
kructwo duchowe, to niemoc. Wów- 
czas tworzyć niesposób: trzeba mil- 
czeć. 
Do tych rozważań  Kuszelewskiei 

znakomicie pasuje to, co w jednej z 
recenzyj teatralnych właściwym sobie 
oryginalnie metaforycznym stylem po- 
wiedział Limanowski: „Sztuka jest w 
tem, aby na dobrze przygotowanych 
szynach zawiózł nas autor do końco- 
wej stacji, która jest jego własnością 
i rezultatem jego własnych  rozwią- 
zań”. 

Ale o te dobrze przygotowane szy- 
ny jakże trudno dzisiaj! Jakiem niepo 
dobieństwem jest wybudować solidną 
końcową stację, na  którejby można 
wreszcie wysiąść i odpocząć. Z czego 
ją robić? Z jakiego materjału? I gdzie 
ją właściwie postawić? 

To są pytania, na które nie znajdu- 
jemy dziś odpawiedzi. I dlatego, jeśli 
chodzi o przykłady polskie, nasi naj- 
wybitniejsi pisarze albo milczą, albo 
ksiażki ich zioną pustką. Albo wresz- 
cie, i to jest rzadkie ale ważne, w 
rzeczach ich wyczytujemy ukryte cier- 
pienie, czasami mękę, z której pewnie 
nie wszyscy zdają sobie sprawę. 

Zdmuchnij mnie. Dym się powo'i ulotni, 
Smug: mnie nocne mad miastem  po- 

! chwycą; 
Tak będzie lżej mi, tak będzie swobod- 

niej , 

Z szyb się wywikłać i stopić w księżycu, 
Tak się uwolnic nam wszystkim najlepiej 
Od mak, od nocy, od nędzy, od światła, 
Nagłym podmuchem nas nicość oślepi. 
Śmierć taka trudna : Śmierć taka łatwa. 

I nie możąą „ Mzzimierz Wierzyński) 
można naszym pisarzom i poe- 

tom zarzucać, jak. to.chętnie czynią 
najmłodsi, że oni się wypisali, że cho- 
dzą „W odblaskach dawnej sławy. 

Współcześni poeci i pisarze nie 
sali się i nie przeżyli: 
zabłąkali. 

Albowiem, jak mądrze powiada Ku- 
szelewska, życie jest irracionałne, i w 
lego nurcie znalazł się dzisiaj pisarz, 
wraz ze wszystkimi i wszystkiem. „CÓŻ 
bowiem znaczy pisać? Pisać —- zna- 
czy stwarzać Świat na nowo. Na obraz 
i podobieństwa własne. Inaczej mó- 
wiądi rozumieć po swojemu to, co 
jest; stwarzać w sztuce kształt tego, 
co się pragnie, żeby było. Lecz dzisiaj, 
jakże olbrzymie trzeba mieć serce, że- 
by wymarzyć ów kształt, żeby w nie- 
go uwierzyć! Jakże potężną myśl, że- 
by zbudować pogląd na Świat, żeby 
zrozumieć to, co jest". ' 

Trzeba mieć serce, trzeba mieć u- 
czucie. A uczucie wtenczas tylko jest 
wielkie i silne, kiedy jest nagromadzo- 
ne 1 niezaspokojone. My zasię dzisiaj 
więcej wyładowaliśmy uczuć, niż zdo- 
łamy ich nagromadzić Wu. 

7 wypi- 
oni się poprostu 

SŁ QW 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

ZJAWISKACH UJEMNYCH POD- 
CZAS UROCZYSTOŚCI W DNIU ZA- 

DUSZNYM 

By się łatwiej zorjentować w teinacie, 

uprzytomnijmy sobie na wstępie kilka nie- 

zbitych pewników, o których jednak nie - 

zawsze się pamięta!. : 

Poco idziemy na cmentarz w Dniu Za- 

dusznym? By odwiedzić drogie nam groby; 

by w ciszy i skupieniu, przy blasku świec, 

wspomnieć o naszych najbliższych, co pod 

niemi spoczywają; by nawiązać z nimi 
chwilowy. chosiaż kontakt... | 

Czego przy tych czynnościach, przy tych 

stanach dusz naszych potrzebujemy - 

szy... Spokoju... Samotności!... : 

(jtóż jeśli tak na te sprawy patrzeć bę- 

dziemy, obecność na cmentarzu ludzi, któ- 

rzy przyszli tu, wiedzeni jedynie pustą cie- 

kawością: „żeby popatrzeč!“, a więc dla 

spektaklu, rozrywki będziemy musieli 

traktować jako zjawisko niepożądane, same 

zaś osoby te, jako uciążliwych intruzów, ja 

ko źródło dystrakcji, uniemożliwiające nam 

należyte skupienie ducha w dniu tak uro- 
czystym !.... ь 

Cóż dopiero, gdy ci spacerowicze степ- 

tarniani zaczną zachowywać się hałaśliwie, 

bredząc bezmyś!nie całemi watahami, w cią 

gu długich godzin po Ścieżkach cmentar- 

nych i zadeptując przez nieuwagę groby! 

A tak, niestety, było właśnie na Ressie 

podczas przedwczorajszych uroczysto By 

liśmy tak świadkami wyraźnego „wypaczenia 

podniosłego zwyczaju chrześcijańskiego. Ze 

skupionego nawiedzania grobów  zrcbiono 

sobie jakiegoś  „Kaziuka”, „Bernardynkę““, 

сгу wprost „narodnoje gulanje“! ||| | 
Śmiechy, krzyki, załoty, popychania się!.. 

Tu ktoś pali papierosa, tam znów gryzą ob- 

warzanki!.. 
Jacyś sztubaczy paralują po cmentarzu Z 

zawieszonemi na laskach kotorowemi lam- 

pionami, prerzuciwszy te laski przez ramię!.. 

Obawiając się, że wrażenia moje są mo- 

że nazbyt subjektywne, zwracam Się w tej 

kwestji do pewnego zasłużonego kapłana, a 

następnie do znanego profesora U.S.B., któ- 

rzy się znajdowali podówczas na cmenta- 

rzu. Są poruszeni i zgorszeni, zwiaszcza zaś 

uskarżają się obaj na zachowanie młodzić * 

żyłe 
" A teraz na zakończenie jeszcze jedno! 

Co to za formalny kiermasz przed głów- 

nem wejściem na cmentarz, przed samemi 

grobami obrońców Wilna?!. e 
Wieńce? Świece? Ależ, gdzie tam! Któż 

by się temu dziwił! Nie! Co innego! —- stra- 

gany z pieczywem, góry | obwarzanków 

„smorgonskich““, serca piernikowe (tak!), 

herbata na szklanki z pękatego sa'mowara, 

ba, nawet „wata cukrowa, produkowana 

na poczekaniu!! й Su : 

Jeśli tak dalej pójdzie, ilość tradycyj- 

nych kiermaszy wileńskich wzrośnie © je- 

szcze jeden: data — Dzień Zaduszny; miej- 

зсе — plac przed wejściem na cmentarz 

Rossę! : 
Ale żart na stronę! Zbyt jasną iest cała 

jaskrawa niewłaściwość tego kiermaszu, te- 
go jarmarcznego zgiełku w obliczu majesta- 
tu Śmierci, by trzeba było tego dowodzić! 

To też mamy niepłonną nadzieję, że władze 

odnośne nie powtórzą swego przeoczenia i 

że na następny Dzień Zaduszny nie ujrzymy 

przed główną bramą cmentarną na Rossie: 

innych straganów jak tytko ze świecami i 
wieńcami! X są 

Zarządzenie to, poza zadośćuczynieniem 

minimalnym wymogom taktu, będzie miało 
i tą jeszcze dobrą stronę, że odciąży cmen- 
tarz od elementu przypadkowego, mianówi- 
cie spacerowicze, -nie mogąc pokrzepić się 
na miejscu, prędzej będą musieli opuścić 
cmentarz!. 

Że może być inaczej na cmentarzu, do- 
wodzi tego najlepiej cmentarz Bernardyński 
—gdzie w Dniu Zadusznym, mimo znaczne- 
go napływu odwiedzających groby osób, pa 
nował nastrój podniosły i skupiony. 

Przechodzień, 

PARNIKIasroeui 
udoskonalorego systemu, bardzo 0SZz- 

czędae i praktyczne w użyciu, tudzież 

gniotowniki, płuczki ł sor- 

townikl do kartolli poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a. 

Dogodne warunki kupna. 

Żądajcie prospektów. 
KTS TTK OKT NRTIC ALONA 

dla sceny polskiej nowego repertuaru. 
P. F. Rychłowski w podróży swej arty- 
stycznej odwiedzi i inne stolice zachod- 
nio-europejskie. 

— Zarząd Zrzeszenia Wojewódzkiego Zw. 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie, zawia 
damia, iż Sekretarjat Zrzeszenia został prze- 
niesiony na ul. Jagiellońską Nr, 3/5 m. 3. 

— Werbunek i szkolenie komisarzy  spi- 
sowych, Najpoważniejszem zadaniem powo- 
łanej niedawno do życia Miejskiej Komisji 
Spisowej jest zwerbowanie i  wyszko'enie 
odpowiedniej lości starszych i okręgowyci 
komisarzy. Zajęła się tem wyłoniona przez 
komisję podkomisja naukowo-werbunkowa. 
Ostatnie posiedzenie podkomisji odbyło się 
dnia 3 bm. pod przewodnictwem prof, M. 
Gutkowskiego. Jak wynika z dotychczas0- 
wych postępów akcji werbunkowej gros ko 
misarzy będzie się rekrutowało z pośród na- 
uczycielstwa szkół powszechnych i śred- 
nich, z pośród uczniów wyższych klas szkół 
średnich i z pośród studentów zwłaszcza 
Wydziału Prawa i Nauk Społecznych. Tą 
drogą, o ile przyjdą z pomocą jeszcze u- 
rzędnicy państwowi i komunalni da się stwo 
rzyć potężny, iiczący około 1000 osób apa- 

  

  

  

  

    
   

. rat Spisowy. 

Przygotcwanie tego aparatu do pracy od 
będzie się drogą pośrednią, to znaczy, ŻE 
najpierw zostaną wvszkoleni starsi komisa- 
rze, a następnie dopiero oni wezmą udział 

w szkołeniu komisarzy okręgowych. 
Kurs instruktorski dla starszych komisa- 

rzy rozpocznie się już we wtorek, dnia 10 
bm. i będzie trwał 4 dni, Wykłady będą się 
odbywały w godzinach popołudniowych. 
Kurs poprowadzą: prof. M. Gutkowski, prof. 
Wł. Studnicki, wiceprez, W. Czyż, . wizyt. 
A. Narwoysz, dr A. Hirszberg, naczelny ko- 
misarz spisowy Т. Nagurski i jego zastępca 
J. Święcicki. 

Dokładny program kursu zostanie poda- 
ny w najbliższych dniach, 

‚ — Towarzystwo Opieki nad b. Pracow- 
nikami Polskiej Tajnej Oświaty Przedwo- 
jennej w Wilnie. Zarząd Towarzystwa poda- 
se do wiadomości, że rozpoczął swoją dzia-. 
łałrość i przyjmuje wszelkie sprawy Oodnoś- 
ne do celów Tow. A mianowicie: podania o 
zapomogę, rejestracja byłych pracowników 
oświatowych, oraz wiszełkie dane, tyczące się 
pracy oświatowej, zebrane przez osoby sym 
patyzujące z prac. Tow, 

Informacji udziela sekretarz Tow. p. St. 
Jarocki, Zaułek Montwiłłowski 11, od 4—5, 
w sprawach kasowych przyjmuje skarbnik 

o 

z SĄDÓW 
MIŁE ZŁEGO POCZĄTKI... 

Ponieważ czasy są ciężkie, przeto p. Eljasz 

Kotłowkier, mieszkaniec m. Wilna, postano- 

wił poprawić swoje podupadłe interesa. Zro- 

bił to bardzo dowcipnie. Poprosł swego 

znajomego, Józefa Wismonta, ażeby go za- 

poznał z kimś, kto po wniesieniu do wspól- 

nej kasy pewnej ilości dolarów | zechciałby 

wspólnie ciągnąć z interesu zyski, : 

Przytem Kotłowkier bardzo przezornie 

przemilczat o tem, jakiego rodzaju ma być 

ten interes. ; 

A był to interes doprawdy „intratny — 

fabryka banknotów dolarowych i złotych. 

Wismont nic nie podejrzewając, zapoznał 

Kotłowkiera z właścicielem sklepu mięsnego 

przy ul. Zarzecznej Nr 14, Bolesławem Nowi 

kiem. kie AŚ 

Przy drugiem spotkaniu się z Nowikiem, 

Kotłowkier zdołał ubić interes. Umówiono 

się, że w dniu 1l-go marca r. b. przystąpią 

do pracy. : ° 

W tym dniu zjawił się z  Kotlowkierem, 

jakiś nieznany osobnik, któremu wręczono 

banknot dwu dolarowy. Ostatni po oblaniu 

banknotu jakimś płynem i załatwieniu całe- 

go szeregu tajeminiczych czynności, wręczył 

žnieciempliwionym wiaścicie'om fabryki dwa 

banknoty 2-dolarowe, przyczem nie można 

było odróżnić banknotu prawdziwego od 

fałszywego. 

ża tny Nowik, postanowił nadal pro- 

wadzić tak korzystny interes. Zupełnie Zro- 

zumiałem jest, że Nowik zgodził się na udzie 

lenie pewnej sumy, potrzebnej dla nabycia 

niezbędnych dla fabryki materjałów. 

W dniu 15-go marca towarzystwo zebra 

lo się dla dalszej pracy, Przyczem Kotłow- 

kier przynióst ze sobą kasetę, do której mia- 

ty być złożone dla powielania banknoty do- 

larowie i złotowe. : 

Nowik ze swej strony,  pałając chęcią 

szybkiego wzbogacenia się, przygotował dla 

zręcznych cszustów 467 dol. i 1005 zł. 

Po przybyciu, Koitowkier ze swym towa 

rzyszem natychmiast przystąpili do pracy, 

polegającej na tem, że każdy banknot wraz 

z czystą kartką papieru, złożony w kopercie 

został ulokowany w kasecie z płynem, gdzie 

miały te pieniądze leżeć w przeciągu 10 go- 

ćzin, po upływie tego czasu suma „włożona 

do kasety miała być dwukrotnie większą. 

Po skończeniu pracy Kotłowier ze swym 

koegą pożegnali się i wyszli. | REŻ 

Po upływie ekreślonego terminu zniecier 

pliwiony Nowicki otworzył kasetę, ażeby zo 

baczyć, czy eksperyment się udai, Jakież by- 

ło jednak zdumienie i przerażenie, gdy za- 

miast pieniędzy znalazł czyste kartki papieru. 

Fatalne to odkrycie spowodowało mełdu 

nek Nowika w iwydziale śledczym. Zarządzo 

no natychmiast aresztowanie Kotłowkiera i 

jego pomocnika, i 

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy pod 

przewodnictwem sędz. Mitaszewicza i W to- 

warzystwie pp. sędz. Zaniewskiego i Niekre- 

sza sprawę tę rozpoznał, 

Sad doxładnei się zapoznawszy ze Spra- 

wą i po wysłuchaniu mów prokuratora 

Odyńca, pow. cywilnego adw. M. Engla i 

obrońcy apl. adw. W. Kapłana, postanowił 

E. Kotłowkiera skazać na zamknięcie w wię- 

zieniu zamieniającym dom poprawiy na prze- 

ciąg lat 4. 
Pozatem zasadzić od oskarżonego pe- 

wództwo cywilne w wysokości 467 dol. 

  

  

Przy cierpieniach pęcherzyka żółciowego 

i wątroby, kamieniach żółciowych i żółtacz- 

ce, naturalna woda gorzka Franciszka. Józefa 

znakomicie ułatwia trawienie. 
kach i drogerjach. 

=> r 

Tow. dr Świeżyński od 4—5-ej, ul. Św. Ja- 
kóba 16, wie czwartki. 

Składka Tow. wynosi" dla członków rze 

czywwistych (pracowników dawnej oświaty) 

6 zi, rocznie dła wspierających 10, doży- 

wotnich 400 Zi. 5 
Zważywszy, iż los prawie wszystkich by 

łych pracowmiczek oświatowych jest, obec- 
nie bardzo ciężki, gdyż często brzk dosta- 
tecznych dokumentów nie pozwala im otrzy 
mać emerytury, jedynie ofiarność publiczna 
społeczeństwa, dla którego z narażeniem się 
pracowały, może ulżyć ich niedoli, 

Wszystkie pisma polskie są proszone © 
powtórzenie tego wezwania o zapisywanie 
Się na członków Tow., gdyż to jedynie po- 
zwoli udzielać zasłużonym pracownikom ko- 
niecznej zapomogi i otoczyć ich starość na- 
leżytą opieką. 

— Propagandowa akcja sadownicza na 
Wileńszczyźnie, Kontitet opieki nad wsią wi- 
leńską ukończył akcję propagandowa 'zakła- 
dania sadów owocowych na terenie pewia- 
tu wileńsko-trockiego pod fachowem kierow 
nictwem i siłami szkół: Państwowej Szkoły 
Ogrodniczej w Wilnie i Szkoły Rolniczej w 
Bukiszkach, Zasadzono bezpłatnie 2700 drzew 
owocowych u przeszło 500 włościan. 

Akcja ta spotkała się z gorącem  uzna- 
niem wśród włościan, 

KOLEJOWA 
_ — Wolne miejsca w Przedszkolu Kole- 
jawem. — Przedszkole Kolejowe „Dom 
Dziecka* posiada jeszcze wolne miejsca w 
obu grupach, młodszej i starszej. Przyjmo- 
wane są dzieci od 3 i pół lat do 6. Przyczem 
zarząd chcąc udostępnić korzystanie z pla- 
cówki szerszym masom obniżyło opłaty do 
8 złotych dla czionków „Ogniska” i do 10 zł. 
dła wszystkich innych. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, We czwartek 

dnia 5 b.m, dla kolejowców pelna komicz- 
nych sytuacyj „Aurelciu nie rób tego", w 
której pole do popisu znaleźli E.  Glinski, 
Dunin-Rychłowska, B. Sławińska, Z. Karpiń 
ski i inni. 

W piątek dnia 6 b.m.„Aurelciu nie 
tego". 

— Popołudniówki, W sobotę dnia 7 b.m. 
o godz. 3 po pot. „Kopciuszek“ śliczna baj- 
ka, która na scenie wileńskiej otrzymała pięk 
ną oprawę dekoracyjną pomysłu W. Makoj- 
nika. Udział biorą p. Sławińska, w roli Kop 
ciuszka, oraz w roi królewicza j. Wasilew- 
ski. Reszta ról znalazła wspaniałych wyko- 
nawców w osobach pań: Detkowskiej, Łado- 
siówny, Pawiowskiej, oraz panów Ciecierskie 
go, Skolimowskiego, Łubiakowskiego, Det- 
kowskiego i innych, а 

Ww niedzielę o godz. 12 w poł. „Kopciu- 
szek”, A o godz. 4 po poł. „Aurelciu nie rób 
tego" po cenach zniżonych, 

. Zapowiedzianą premjera „Dzień paździer- 
nikowy“ — Kaisera nie odbędzie się ze 
względów technicznych w sobotę dnia 7 b.m, 
Zostaje przeniesiona na tydzień następny W 
sztukach Kaisera postacie działające wysu- 
mięte są poza realizm życia. Ich stany ducho- 
we związane są z mistyczną stroną bytowa- 
nia ludzkiego. Reżyserja St. Wysocka, 

— Teatr Miejski na Pohwilance, Dziś, we 
czwartek dnia 5 b.m. arcydzieło Żero.mskie- 
go, „Róża”, która na: scenie wileńskiej cie- 
szy się niebywałem powodzeniem. 

W piątek dnia 6 b.m. „Róża”. 

— Popołudniówki. W sobotę dnia 7 b,m. 
o godz. 4 po poł. po cenach zniżonych dla 
młodzieży szkolnej „Matrykuła 33" z p. M. 

rób 

Żądać w apte-' 

  

Walentyna z Bo 
p 
rtkiewiczów Guze 

urodzona 1849 r. w maj. Uszany powiatu Brasławskiego. Żona $ p. 
Franciszka, obywatela ziemskiego zamordowanego przez Bolsze- 

wików w 1919 r. 

Opatrzona Św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zasnęła w 
Panu w maj. Konstancianowie dnia 3-go XI 1931 r. o godz. 19 ej. 

Nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbędzie się w Drui dnia 6. XL. b. r. 
O czem zawiadamiają krewnych t znajomych stroskani; 

Synowi 

SPORT 
NAJBLIŻSZE IMPREZY BOKSERSKIE 

Niedawno pisaliśmy o tem, że zbliżająca 
się zima jest oznaką rozpoczęcia się inten- 
sywnych prac bokserów. 

I rzeczywiście, w dniu 17 bm. odbędzie 
się w sai ośrodka W. F. w Wilnie między- 
narodowy mecz bokserski, reprezentacyj Wił 
na i Łotwy. 

Reprezentacja Wilna nie zostata 
ustalona. 

Dnia 8 bm. odbędą się właśnie w ośrod- 
ku W. F, Wilno zawody ehminacyjne w ce- 
lu ustalenia jej w kategorji senjorów i junjo 
rów. Początek o godzinie 19-ej. 

Zawodnicy przybywają o godzinie 18-ej 
do szatni, Ważenie 8,11 br. o godz, 9 rano 
lub o 18 wieczór. Komisja Sędziowska: pp. 
Kłoczkowski, Bartuzel, Rutkowski, Gotlib, 
Malanowski, 

Władze związkowe ustaliły spis kandy- 
datów we wszystkich wagach: muszej — 
Bagiński, Kaszewski, koguciej — Głowacz, 
Hryncewicz, Krzeczkowski, Łukmin, piórko- 
wej — Dawidowicz, Kaszewski II, Bielawski; 
lekkiej — Kompowski, Matiukow,  półśred- 
niej — Pilnik, Mironowski, średniej — Woj- 
tkiewicz, półciężkiej — Zawadzki, Norwicz, 
ciężkiej — Lubart. 

Pozatem 22 grudnia drugi garnitur repre 
zentacji wileńskiej rozegra mecz międzymia- 
stowy iw Białymstoku, a przedtem jeszcze, 
6 grudnia odbedzie się w Wi'inei mecz mię- 
dzyokręgowy Poznań — Wilno. Poznań re- 
prezentuje K. S. Warta — najlepszy zespół 
w Polsce — obsadę zawodników podamy. 

(©) 

LIST DO REDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o łaskawe umieszczenie 

jeszcze 

  

+ w swem poczytnem pismie co następuje: 
W. dniu 31 października r,b. Związek U- 

rzędników Kolejowych obchodził uroczyste 
otwarcie swego lokalu przy ul. Słowackiego 
Nr. 11. Wieczorem na wymienioną uroczy- 
stość zaproszono ckór, orkiestrę kolejową, 
oraz zespół teatralny Ogniska, który miał 
wykonać kilka numerów rewjowych. W cza- 

- sie jednej z dłuższych przerw programu, nie- 
jaki p. F. Lachowicz, samowolnie produko- 
iwał swoje kuplety, które okazały się nad- 
wyraz niesmaczne ! nie na miejscu, a przez 
zebranych gości zostały wzięte za jeden z 
numerów Ogniska, 
. , Wobec powyższego jestem zmuszony wy 
jaśnić, że p. F. Lachowicz nie nateży ani do 
zespołu Ogniska, ani też nie był upoważnio 
ny przez Zarząd do występów. 

Przy tem nadmieniam, że wszystkie nu- 
mery z Rewji Kolejowej podlegają ścisłej 
cenzurze i krytyce teatralnej Zarządu Ogni- 
Ska, oraz przedstawicieli ze świata literac- 
kiego. 

Załączając wyrazy giębokiego szacunku ; 
pozostaję z poważaniem 

Leonard Lisiewicz 
Czynny Członek Sekcji Teatralnej 
Ogniska Kolejowego w Wilnie, 

Wyrzykowskim i Ir, Brenoczy na czele świet 
nie zgranego zespolu. 

W niedzielę dnia 8 b.m. o godz. 4 po poł. 
po cenach zniżonych przekomiczny „Złoty 
wiek rycerstwa” z niezrównanym j, Ciecier- 
skim, L. Wotejką i innymi wykonawcami, 
rozśmieszającymi do łez publiczność kapital- 
ną swoją grą. 

— Juan Manen, największy współczesny 
skrzypek, wystąpi w sobotę 7 bm,, w sali 
Konserwatorjum Muzycznego (ul. Wielka 
nr. 47 — wejście z ulicy Końskiej) z zu- 
pełnie nowym programem, w którym mię- 
dzy innemi wykona nigdzie dotychczas nie 
grany Il Koncert Paganiniego. Wielki pokup 
biletów w biurze „Orbis*, Mickiewicza 11-a, 
est dowodem kolosalnego zainteresowania 
Awe BE tym wspaniale zapo- 

wiadającym się koncertem. Poc 
dzinie 20. 2 ! EA 

— Koncert na biedne dzieci, — Dnia 7 
bm, o godzinie 8, odbędzie się w gimna- 
2jum im, Lelewela urządzony staraniem Ko- 
mitetu Opieki Rodzic. przy łaskawym udzia 
le wybitnych sił artystycznych — ulubień- 
ców naszego miasta — koncert, dochód z 

którego przeznaczony zostął na wpisy dla 
niezamożnych uczni tegoż gimnazjum. 

CG GRAJA W KINACH? 
Kino Miejskie: W sidłach zdrajców oraz 
cieniu piramid. 

Heljos: 10. Pawiak. 
Hollywood: 10 Pawiak, 
Casino: Nieśmiertelna miłóść, 
Stylowy: Złodziej miłości. 
Światowid: Indyjski grobowiec. 
Lux — Nibelungi 

WYPADKI I KRADZIE2F 
— Złodzieje margaryny, Kozłowi Gitlowi 

(Ludwisarska 1) skradziono ze sklepu 8 kig. 
"margaryny, wart. 32 zł, Ziodziei: Hornatowi- 
cza Jana (Podgórna 10), Jarmołowicza Józe 
fa (Tartaki 9) i Lucia Michała (Mickiewi- 
e 47) zatrzymano ze skradzioną margary- 

— Trup w rzece. — W dniu 
3 b. m., w rzece Wilence, w pobliżu 
papierni Kuczkuryszki, znałeziono trupa 
mężczyzny, w wieku około 27 lat. Żad 
nych śladów gwałtownej Śmierci nie 
stwierdzono. Ze znalezionych przy to- 
pielcu dokumentów wynika, że jest to 
Widuto jan, były pracownik wytwórni 
wód gazowych i mineralnych Osmołow 
skiego, w Wilnie przy zaułku Kazimie- 
rzowskim. Trupa zabezpieczona. Do- 
chodzenie w toku. 

' BRASŁAW 
— Oszust. Kofo Zalesia zatrzymano Wa- 

cława Kobylewicza, podającego się za re- 
widenta związków komunalnych, 

Kobylewicz pod pozorem lustracji kaso- 
mych usiłoważ je okraść. 

Z POGRANICZA 
— Zbrodnia przemytnika. Koło Filipowa 

przemytnik Pizor Jan udusił kolegę Około- 
wicza, w cełu przywłaszczenia niesionych 
przez niego towarów. * 

Przestępstwo ujawniono i sprawcę ujęto. 

Ww 

Je, $Synowa, wnuczki i wnukowie 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„ZŁODZIEJ MIŁOŚCI" 

1 „DZIESIĘĆ MINUT STRACHU" 
„Stylowy“. 

Co jakiś czas mamy okazję przypomnieć 
sobie filmy, widziane gdzieś przedtem. Obec- 
nie w „Stvlowym* kręcą filmową  operetke - 
„Złodziej miłości”, okraszoną komicznym do- 
zz a Flipa i Flapa „Dziesięć minut stra- 

chu”, 
Zanim powiemy cośkolwiek o tych fil- 

mach, słów parę poświęcimy kwestji rekla- 
my. Kina stołeczne zostały w tym względzie 
należycie pouczone i poskromione. W Wilnie 
z zamiłowaniem uprawia buiforeklamę „Sty 
lowy*. Znamy wypadki wypisywania sążni- 
stemi literami nazwiska Douglasa Fairbanksa 
lub innego znanego aktora z dodanym pod 
spodem znaczkiem, że rzeczony gwiazdor 
wypisany sążniście nie może się równać z 
x.-y., grającym w danym filmie, Publiczka 
daje się nabrać i idzie! Coś podobnego, choć 
w mniejszym stopniu jest i teraz. Hardy i 
Lauvant, czyłi t.zw. Flip i Flap nazwani są 
w anonsie Patem i Patachonem amerykań- 
skim! Co za blaga! Przedewszystkiem zby- 
ieczna usługa doskonałym komikom amery- 
kańskim, powtóre wprowadzanie w błąd pu- 
b'iczności, która rzadko czyta resztę ogło- 
szeń, ograniczając się do owych sążnistych, 
iatwo rzucających się w oczy napisów. + 

Podobnie į ze „Ztodziejem milošci“! № 
przypiął, ni orzytatal, pisze sie o nim, że: 
„to druga „Parada milošci“! Też rachowa 
nie na nieświadomość publiczności! Na przy 
Sszłość zalecane jest unikanie takich sztuczek, 
kwalifikowanych niekiedy .(nie mówię spe- 
cjalnie o danym 'wypadku) jako nieuczciwa 
reklama? — Przechodząc do treści programu 
stwierdzić należy, iż Henry Garat może №- 
czyć na zwiększenie się liczby swych wieł- 
bicieli, umie bowiem poruszać sie przed objek | 
tywem i potrafi znaleść drogę do serc płci 
pięknej! — W wersji niemieckiej tego fikmu 
gra Willi Fritsch i Liljan Hervey. Osobiście 
wołę tę parę. 

Komedja Flipa i Flapa jest pomysłowa, - 
lecz nieco za długa. Wogóle farsy wszelkie- | 
go rodzaju są dobre o ile są krótkie. Pat i 
Patachon zgubili siebie i zabili banalnošcia 
dzięki swym filmom wieloaktowym, > 
„Na dodatek, krótka dwuaktówka — to 
jest ciągły śmiech i murowane powodzenie. | 
Ale trudno przecież Śmiać się przez dwie 
godziny Zresztą jak to woli. — Тай. С. 

REI IV TITAN IEEE SAR TNT SJS 

kompletu 
przyjmę dzieci od lat 6do 8 

Ciasna 22 m. 1, (obok Mickiewicza) 

Zapisy przyjmuje się 

Do polsko - francuskiego 

Pierwszy rok nauczania. Ra 

od 9-ej rano do 2-ej pp. 

  

  

   
     

   

      

  

RADJG WILEŃSKIE 
CZWARTEK, DNIA 5 LISTOPADA 

11,40 
szawy. 

12,10 
szawy. 

12,15 
12,35 
15,00 
15,05 
15,25 
15,50 
16,20 
16,40 
16,50 
17,10 

(Ernesta 
głosi dr. 

17,35 
wy. 

18,50 Pogadanka gospodarcza. 
„19,00 „Skrzynka pocztowa nr, 174“ — 

Listy radjosłuchaczów omówi Witołd Hule- 
wicz Gm prasto R. W. * м ‚ 

19,20 Program na piątek i muzyka z płyt | 
Yallen — Pieśń do słońca — fokstrott. a 2 

19,25 „Czy mėj odbiornik jest dobry“ — 
pogadankę wyglosi Alfred Daun, 4 

19,45 Prasowy dziennik radjowy z War — 
szawy. SŁ 

20,00 „Dzieje papierosa" -— wygiosi St. | 
Czosnowski (transmisja z Warszawy). 

20,15 Muzyka lekka. z Warszawy 
21,25 Słuchowisko z Warszawy (Fredro 

Komunikat i sygnał czasu z War- 

Komunikat meteorologiczny z War- | 

Pogadanka z Warszawy. 
Poranek szkolny z Warszawy. 
Program dzienny. g 
Komunikaty z Warszawy. 
„Wśród książek" — z Warszawy. | 
Audycja dla dzieci z Warszawy. S 
Lekcja francuskiego z Warszawy. | 
Codzienny odcinek powieściowy, ^ 
Muzyka z płyt. : с 
„Żywot cichego pracownika” + | 
Adama) — odczyt ze Lwowa wy- 
W. Filar. 3 
Koncert popotudniowy 2 Warsza- | 

х 2 

        

22,10 Komunikaty i muzyka taneczna z 
Warszawy, z й 

  

Giełda Warszawska 1 
z dnia 4 listopada 1931 r.    

    

т “/Щ8'18У7 I DEWIZY; 
olary 67 — 889 — 885 

Belgja 124,30 — 12461 — 12399 
Gdańsk 174,30 — 174,73 — 173,87 
Londyn 33,55 — 3363 — 3347 
N.-York kabel 8,92 — 894 — 8% Paryż - 35,05 — 35,14 — 34,96 Praga 26,891 pół — 26,46 — 26.33 | Szwajcarja 174,25 — 17468 — 173,82 
Berlin w obrotach pryw. 211,— 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. pożyczka budowlana 30,50 — 31,— 
4 proc. inwestycyjna 81,50 
5 proc. konwersyjna 41 : 
5 proc. kolejowa 36 
7 proc. stabilizacyjna 58, — 56,50 
8 moż, “17 G. K. i B. R., obligacje B 

Te same 7 proc. 83,25. 
4 i pół proc. L. Z, ziemskie 42,75—43—42,7 
4 i pół proc. warszawskie 47,50—48 
5 proc. warszawskie 50,75 
8 proc. warszawskie 64,50—66,25—64,— 

10 proc. Siedlec 67,50. : 
В: 
— 13,25. 

Ofiary 
Zamiast wieńca na trumnę Ś. p. dr, Leo- | 

na Rudziewicza 10 zł. dla najbiedniejszych | 
Ignacy Downarowicz, s kosą 

A" KSG 
B. Polski 110. Lilpop 13,50 
 



Nowe ceny na wyroby 
masarskie 

Ceny maksymalne na mięso wieprzowe i wy 
roby masarskie, obowiązujące z dniem 5 li- 
stopada 1931 r.: 

Stonina świeża 2 zł., słonina wędzona 2,60, 
stonnia solona I gat. 2.40, II gat. 2,00, słoni- 
na węgierska 3,00, sadło świeże 2,20, sadło 
solone 2.20, sadło wędzone 2.20, boczek świe 
ży 1,60, schab świeży nierąbany 1,60, rąba- 
ny 1.80, smażony 4.30, szynka świeża 1.50, 
szynka wędzona gotowana 4.30, szynka we- 
stwalska 4.30, szynka surowa wędzona 2,30, 
po'ędwica wędzona 4,30, karkowina wędz. 
gotow. 4.30, rozmaitości | gat. 4,00, rozmai- 
tości II gat. 3.00, boczek wędz. gotow. 2.70, 
topatki 1.40, głowa 0,80, nogi 0.50, nerki i 
wątroba 0.90. Kiełbasa świeża 1.80, czosnko 
wia 1,20, b-unświcka 5.10, salami 5,10, litew- 
ska 4.30, myśliwska 3.50, lubelska 3.20, su- 
cha 3.60, martadela 3,20, pasztetowa 2.80, 
krakowska sucha 3.20, krakowska świeża 
2.70, herbatnia 2.70. Serdelki 3.00, parówki 
3.20, salceson włoski 2,70, salceson zwyczaj 
ny 1.10, salceson szwabski 1.50, obrzynki 
[ gat. 1,80, II gat. 1.10, szmalec 3.00, szma- 
lec szary 1.20. 

Winni żądania *ub pobierania cen wyż- 
szych od wyznaczonych będą karani w dro 
dze administracyjnej w myśl art 4 i 5 Rozp. 
Prez. R. P. z dnia 31.8 1926 r. o zabezpiecze 
niu podaży przedmiotów powszechnego użyt 
ku (Dz. Ust, Nr. 91 poz, 527) aresztem do 
6 tygodni iub grzywną do 3000 zł. 

TYLKO zł. 10] 
ŽIA 

BOGACTWO 
ZDOBĘDZIESZ 

kupując 105 

Loterji Państwowej 
w najszczęśliwszej kolekturze 

„LIETUS 
WILNO, WIELKA 44, 

80.000 losów wygrywa 

25 premij! 

Ciągnienie już 

19 i 20 listopada r. b. 

piesz- kup nasz 105 
STT 
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wszystkich aptekach i 
składach sptecznych znsnego 

średza od adcisków 

Prow. A. PAKA | 
ETSI TESTAI ZPOW 
*,6%606©0©6680—0 

OBWIESZCZENIE. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 

rewiru ll-go z siedzibą w Wilnie przy ul, Lu- 
belskiej 1 zgodnie z art. 1030 UPC. podaje 
do wiadom: ści publicznej, że w dniu 10 li- stopada 1931 roku o godzinie 10 rano w Wilnie przy ul. Gdańskiej 6 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji należącego do Ewy Got- 
irydowej majątku ruchomego składającego 
się z umeblowania mieszkania, oszacowanego 
na sumę zł. 785, 

Komornik sądowy H. Lisowski. 

    

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

Paweł Bure 
poleca wielki wybór zegarów 

i biżuterji oraz precyzyjna naprawa 

po cenach zniżonych 

Wliino, A. Mickiewicza 4. 

    

Fabryka I skład mebli 

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

Wilno, ul. Tatarska 20, dok 
Istnieje od 1843, 

Jadalnie, sypialnie, salon: abine 
łóżka niklowane i "angielskie, kredeg* 
zy, stoły, szały, biurka, krzesła dębo- 
we 1 t. p. Dogodne warnnki i na raty. — — — @ 

własny,    
117 STROP WOT TSS, 

„Kto był mordercą? > 
A więc, ustępując naleganiom, za- 

czynam swój pamiętnik i opowiem nie 
zwykłe przygody Anny Beddingfe!d... 

Od urodzenia marzyłam o niczwyk 
łych przygodach. Pragnienia te tłuma- 
czą się zapewne tem, ze życie moje 
było okropnie jednostaine i nudne. Oj- 
ciec mój, profesor Be'idingfeld, miał 
sławę wybitnego uczolego i nikt nie 
mógł mu dorównać pod względem wia 
domości o człowieku pierwotnym. Oi- 
ciec był prawdziwym  qenjuszem 
wszyscy go tak nazywali, 

Dusza jego stale Dlądzita wśród e- 
pok paleolitu i trazelją jego było, że 
inusiał żyć w naszem stuleciu. Współ 
cześni budzili w .'im pogardę, a nawet 

Lczucie to budziii w nim ludzie z o- 
kresu neolitu, zachwyt dla stworów 
ludzkich ograniczał się do epoki ka- 
nicnnej. 

Na nieszczęście '"zmożliwością jest 

całkowicie uwolnić się od współczes 
nych ludzi. Trzeba podtrzymywać pew 
1e stosunki z piekarzem i wszelkiego 
rodzaju kupcarii, Ojciec mój całkowi- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

WILCZE KŁY 
WYJAŚNIAM I UZUPEŁNIAM 

W Nr. 250 „Słowa” został zamieszczony 
mój artyku p. t. „Wasze słowa — nasze 
czyny”, którym poczuli się dotknięci człon- 
kowie Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy 
Poł. Mł, Akad. USB, z roku 1929 — 30, wo- 
bec czego na prośbę p.p.: Eugenjusza Kor- 
win-Kurkowskiego, przewodniczącego tejże 
Копи й, oraz p. Kazimierza Ellerta, sekreta- 
rza — złożyłem na ich ręce oświadczenie tre 
ści następującej: ! 

„Za podniesiony zarzut  okłamywania, 
gorąco przepraszam niniejszem Komisję Re- 
wizyjną z roku 1929 — 30 'mianowaną przez 
Jego Magnifecencję Rektora ks, prof. Cz. Fal 
kowskiego, iw której przewodniczącym był p. 
E. Korwin-Kurkowski, a sekretarzem p. K. 

Ellert“. ‚ U 
W związku z tem wyjaśniam istotną treść 

użytych słów i powody, które skłoniły rnnie 
do napisania w wyżej wymienionym artyku- 
le tak ostrych słów o Komisji Rewizyjnej z 
1929 — 30 r. 

Komisja Rewizyjna Bratniej Pomocy P.M, 
A. USB., której kadencja trwała od 29 maja 
1929 r. do 11 lutego 1930 roku, której prze- 
wodniczącym był p. Eugenjusz Korwin-Kur- 
kowski, a sekretarzem p. Kazimierz Eliert 
stwierdza w swem sprawozdaniu o gospodar 
ce Mensy, co następuje: 

„Komisja Rewizyjna przyjmuje do wiado- 
mości przeprowadzenie dokładnej lustracji, 
dokonanej przez Komisję Gospodarczą do 
zbadania stanu gospodarki Mensy w czasię 
zmian kierownika Mensy i objęcia Mensy 
przez nowego kierownika, kol. józefa Zyblewi 
skiego, powstrzymuje się od powtórzenia 
uwag i wyników przeprowadzonej lustracji 
przez Komisję Gospodarczą, ograniczając się 
do dokładniejszego zbadania okresu po 
wspomnianej lustracji i do uwag ogólnych, 

..Z innych ksiąg. należy podkreślić z u- 
znaniem zaprowadzenie przez kierownictwo 
Mensy ksiąg nowych, których brak poprzed 
nio dawiał się odczuwać.... 

.„.Księga kalkulacyjna prowiadzona staran 
nie, przyczem wyprowadzenie kalkulacji zo- 
stało wznowione przez obecne kierownictwo, 
gdyż b. kierownik p, Seheń zaniedbał pro. 
wadzenie kalkulacji Należy podkreślić, że 
wykaz kalkulacji za miesiąc grudzień ub. 
roku, wskazuje na dość znaczny zysk czysty, 
jaki Mensa miała w grudniu... Mówiąc o ogół 
nej działalności Mensy, Komisja Rewizyjna 
stwierdziła wielką staranność Zarządu i kie- 
rownictwa Mensy, w kierunku poprawienia 
istniejącego stanu w czasach ostatnich od 
chwili usunięcia byłego kierownika p. Sehe- 
nia, aczkolwiek stan istniejący potrzebuje 
ciągle da'szej naprawy, zwłaszcza, jeżeli cho 
dzi o poprawę podawanego w Mensie jadła”, 

Protokuł, z którego pozwoliłem sobie za- 
cytować wyjątki, podpisał p.  Eugenjusz 
Korwiin-Kurkowski, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. Tymczasem, jak wiadomo, Nad- 
zwyczajna Komisja do Zbadania Gospodarki 
Mensy stwierdziia, iż księga magazynowa 
była prowadzona w sposób nieodźwierciadia 
jący zupełnie faktycznego obrotu produktami 
w Mensie, dzieki nieprzeciąganiu pewnej 1lo- 
ści produktów wcale przez magazynówkę, 
oraz przeciąganiu pod innemi datami i w in- 
nych 'miesiącach, niż data rachunku nabycia 
produktów. Kalkulacje, przedkładane Zarzą- 
dowi były fikcyjne, gdyż opierały się na fik- 
cyjnych raportach miesięcznych ilości wyda- 
nych z magazynu produktów. Książki buie- 
towe prowadzono iw: sposób uniemożliwiają 
cy kontrolę remanentów bufetowych i obro- 
tu produktów w bufetach Mensy i Ogniska. 
Aczkolwiek powyższe fakty, stwierdzone 
przez Nadzwyczajną Komisję istniały w 

okresie od 15 listopada 1929 r. do 11 lutego 
1930 r. były możliwe do stwierdzenia, Komi. 
51а na żaden z nich nie zwróciła uwagi w 
swym protokule, natomiast podała, jak wy- 
kazałem, dane sprzeczne ze stanem faktycz- 
nym, Mensa od 15 listopada 1929 r. była już 
deficytowo prowadzona, tylko, że deficyt po- 
wyższy nieuwidaczniał się ze wzgłędu na to, 
iż rachunkowość Mensy nie odźwierciadlała 
istotnej rentowności gospodarki Mensy dzię- 
ki swej fikcyjności. Mensa Akademicka już 
na 15-XI 19 r. liczyła zadłużenie okrągło na 
13 tysięcy zł., o czem Komisja rewizyjna w 
swjojem sprawozdaniu ani słowa nie wspom- 
niała, chociaż oficjalny protokuł Komisji Go- 
spodarczej, przekazujący Mensę p. Zyblew- 
skiemu stwierdza zadłużenie na 11 tysięcy zł. 
Księgi oficjalne Kasy Chorych i Elektrowni 
Miejskiej wykazywały zadłużenie na 3 ty- 
siące zł. Protokuł Komisji Gospodarczej, 
stwierdzający zadłużenie na 15-XI 29 r. po- 
winien być znany Komisji Rewizyjnej, jak 
sama to stwierdza we wstępie do protokułu, 
mimo, że Komisja Rewizyjna nie ujawniła tak 
wielkiego stanu zadłużenia, które było pun- 
ktem wyjścia do dalszej deficytowej gospo 
darki Mensy, Kierownictwo Mensy w okre- 
sie powyższym nie prowadziło żadnej księgi, 
któraby wykazywała istotny stan zadłużenia 
Mensy Akademickiej, mimo, iż księga diużni- 
ków i wierzycieli jest elementarnym wymo- 
giem w przedsiębiorstwie, szczególnie przy 
istnieniu tak poważnego zadłużenia. Komisja 
Rewizyjna nie zwróciła wwagi na brak ta- 
kowej. Również w okresie sprawozdawczym 
kierownik Mensy przywłaszczył sobie składki 
na rzecz Kasy Chor., potrącane od personelu 
Mensy Komisja Rewizyjna w sprawozdaniu 
swem na fakt powyższy wcale nie zwróciła 
uwagi. 

   

  

   
      

ie zatonął w prza 
ła, kiedy byłam eszcze małą dziew- 
czynką, to też zaledwie nieco podros- 
łam, spadły na mnie rozmaite kłopoty, 
bardzo nudne i p.zyziemne. Cóż więc 
dziwnego, że nieaawidzę piehistorycz- 
ego człowieka i chociaż własneręcz- 
nie wydrukowałam i zrobiłam korektę 
dzieła „Neanderthalski człowiek i je- 
go przodkowie", nie mogę wspomnieć 
o nim bez dresz:zów obrzydzenia i 
szczerze rada jestam, że szczególny 
traf dawno już zniszczył owe wstręt- 
ne płemię. 

Nie wiem, czy oiciec rozumiał mo- 
je uczucia, przypuszczam, że nie. W 
każdym razie nie interesowały go one 
wcale. Wogóle nie okazywał nigdy za- 
interesowania do nczuć i myśli innych 
ludzi. Było to główną cechą c"arakte- 
rystyczną jego naukowe" powagi. Żył 
on, wynosząc się ponad wszelkie ży- 
ciowe sprawy: jadi, 1ie zwracając u- 
wagi na to, co mu dają, ale dziwił się 
boieśnie, kiedy mu oznajmiano, że za 
te trzeba płacić. Pie uędzy nie mieli- 
smy nigdy: sława mego ojca nie nale- 
żała do kategorji tych, które wzboga- 
cają.. Chociaż był on członkiem wszy- 

  

łości, matka umar 

    

  

   

Jednocześnie w dniach 31 paździemika 
1931 r. i I listopada 1931 r. p. Władysław 
Babicki w obecności p, Kazimierza  Ellerta 
prosił mnie o cofnięcie zarzutów w stosunku 
do Tymczasowego Zarządu, którego kaden- 
cja trwiała od 11 maja 1929 r. do 11 lutego 
1930 r. oraz Komisji Rewizyjnej, urzędującej 
od 11 'utego 1930 r. do 29 stycznia 1931 r., 
których przewodniczącym był p. Władysław 

Babicki. : 
Wobec powyższego zmuszony jestem wy 

jaśnić, w jakim zakresie stosują się zarzuty 
moje, umieszczone w artykule „Wasze sło- 
ма — Nasze czyny”, do Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej, którym przewodniczył p. Włady- 
sław Babieki, 3 

Tymczasowy Zarząd, charakteryzując go- 
spodarkę Mensy za okres od 11 maja 1929 
©. 40 11 lutego 1930 r., pisze wi swem spra- 
wozdaniu: 

„Rok sprawozdawczy w odniesieniu do 
gospodarki Mensy Akademickiej wykazał w 
dalszym ciągu znaczną poprawę finansową 
w porównaniu z gospodarką lat ubiegłych. 
Mensa w gospodarce kalkulacyjnej dercytu 
rie dała. ....Kalkulacja wykazuje, iż przy ce- 
nie sprzedażnej obiadu zwykłego 70 gr. i 
a la carte | zł, 10 gr. Mensa deficytu nie 
ponosi”. 

Komisja Rewizyjna, której przewodniczą- 
cy.n był p, Wł. Babicki w protokule swym z 
rewizji Mensy odbytej w dniu 4 lipca 1930 
roku sńwierdziła: 

„Wszystkie księgi kancelaryjne jak to: 
kalkulacyjna ogólna, bufetowa, obiadową, 
dziennik podawczy, obiadów kredytowych — 
prowadzone były we wzorowym porządku. 
W księdze kasowej strona tak przychodów, 
jak i rozchodów zgadza się z odpowiedniemi 
dowodami kasowemi.... Księgę magazynową 
znaleziono w zupełnym porządku. Magazyn 
urządzony jest bardzo porządnie i stan je- 
nie pozostawia nic do życzenia”, 

Tymczasowy Zarząd p. Wł. Babickiego 
w swem sprawiozdaniu nie wzmiankował nic, 
jak i Komisja Rewizyjna, o poważnem za- 
Głużeniu Mensy, a iąc o dochodowej i 
usprawnionej gospodarce Mensy  rozminał 

ię z faktycznym deficytowym stanem go- 
spodarki, 

Rewizja przeprowadzona w dniu 4 lipca 
1930 r. była jedyną rewizją wi okresie kaden 
cji Komisji Rewizyjnej p. Wł. Babickiego, 

Jak wykazały badania Nadzwyczajnej Ko- 
misji do zbadania gospodarki Mensy wyłonio 
nej przez obecny Zarząd, przedstawiona opi- 
nja, nie była zgodna ze stanem faktycznym. 
Na'eży stwierdzić, iż sprawozdania z doko- 
nanych rewizyj Komisyj Rewizyjnych, któ- 
ryni przewodniczyli p.p. Eugenjusz Korwin- 
Kurkowski i Władysław Babicki, jak również 
sprawozdanie Tymczasowego Zarządu rozmi 
jały się z faktycznym stanem gospodarki i 
rachunkowości Mensowej 

Pisząc artykuł, w którym użyłem tak o- 
strych słów, na podstawie stwierdzonej nie- 
zgodności ze stanem faktycznym i niezupeł- 
ności sprawozdań, — nie chciałem jednak 
kwestjonować dobrej wiary wzmiankowa- 
nych Panów, dlatego uważałem za swój obo 
wiązek ogłosić przytoczone na wstępie c- 
świadczenie. 

Na zakończenie, ze względu na zdarzają- 
ce się nieporozumienia, pragnę wyjaśnić, że 
nie jestem członkiem S, K. Mł. Ak. „Odro- 
dzenie" i artykuł p. t. „Wasze słowa—nasze 
czyny”, zamieszczony 'w Nr. 250 „Słowa” 
pisałern tylko we własnem imieniu, bez po- 
rozumienia z „„Odrodzeniem“. Wł. Ryńca 

  

   
   

  

  

Z „ODRODZENIA* 

„ W dniu 15 listopada w niedzielę odbędą 
się w Czarnym Borze pod kierownictwem 
ks. Waleriana Meysztowicza jednodniowe 
konferencje religijne dla koleżanek. Zapisy 
w lokalu i u członków „Odrodzenia naj- 
później do dnia 13 b.m, Wyjazd dnia 14 b.m 
o godz. 18,45. : 

CO SŁYCHAĆ W MYŚLI MOCARSTWO. 
WEJ? 

„ W. niedzielę, dnia 8 listopada r.b. odbę- 
dzie się o godzinie 4 pp. zebranie członków 
i sympatyków Myśli Mocarstwowej. 

Jak nas informują; dotychczasowy „Dzień 
Akademicki”, znane wszystkim kol. kol. pis- 
mo akademickie Myśli Mocarstwowej, zmie- 
nia nazwę na „Bunt Młodych. 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE- 
NIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 
BRATNIA POMOC POLSK. MŁODZ. АКА- 
DEMICKIEJ UNIWERSYTETU STEFANA 

BATOREGO W WILNIE 

Ww związku z ukończeniem prac Nadzwy 
czajnej Komisji do Zbadania Gospodarki Men 
sy Akademickiej, odbędzie się dnia 21 bm. 
wi Sali Śniadeckich U,S.B. nadzwyczajne wa! 
ne zebranie członków Stowarzyszenia. 

„Oszczędność jest połowiczną, jeśli pie- 
„niądze chowamy w domu, a nie składamy 
„ie w instytucjach oszczędnościowych, jak 
„Banki Akcyjne i Spółdzielcze, Kasy Komu- 
„nalne i t.p.“ 

  

  

sikich stowarzyszen naukowych, sze:- 
sza publiczność nie znała jego imienia, 
a dzieła jego, bedąc poważnemi wkła- 
dami do kapitału naukowego ludzko- 
ści, pozostawały zupełnie obce cgóło- 
wi. Raz tylko oczy masy obróciły się 
ku niemu: było to potem, kiedy wystą 
pił na pewnem zebraniu z referatem o 
szympansach. Dowodził on, że w daw 
nych czasach szympansy były o wie- 
le bardziej podobne do człowieka, a- 
niżeli obecnie. Innemi słowami, obecny 
gatunek szympansów przedstawia pe- 
wien typ ludzkiej degeneracji. Lon- 
dyński „Dziennik* opublikował spra- 
wozdanie z odczytu na pierwszej stro- 
nie z tego rodzaju tytułami: „Nie my 
pochodzimy od małp -— lecz małpy od 
nas. Znany uczony, twierdzi, że małpy 
są zdegenerowanymi ludźmi”, Zjawił 
się też u nas przedstawiciel gazety, 
prosząc ojca o napisanie szeregu popu 
larnych artykułów na ten temat. Rzad- 
ko zdarzało mi się widywać ojca w 
takim gniewie. Uprzejmie zapropono- 
wał młodzieńcowi opuszczenie naszego 
domu, co doprowadziło mnie do roz- 
paczy, gdyż nie mieliśmy w domu ani 
grosza. „Miałam ochotę wybiec za rim, 
  

ŁOWO 

SKLEP FUTER 
i pracownia kuśnierska Porudomińskich 

przy u. Niemieckiej 28, ” 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu 

ieieton ten sem N. 13-72 
  

  

Od wtorku 3 listopada 
KINO 1931 r. od godz. 4—6 

MIEJSKIE |. 
SALA MIEJSKA | godz. 6 — 8— 10 w. 
Testrabrowske R 

„W CIENIU PIRAMID" jo 

W sidłach zdrajców" Nad program 
„Wybuch maszyny piekielnej" 

cudna epopeja miłosna na tle przepięknych kra- 
brazów Egiptu. Nad program: „Raj małżeński" 

Koncert, orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. Ceny Miejsc bałkon 30 parter 60. Kasa czynna odg. 3.30 do 10 w 

  

Dźwiękowy kino-teatr 

„HELIOS“ |   Arcydzieło 

1 0-cu z В 

Dziś! Uroczysta Premjera! 
Korona polskich dźwiękowców! 

o którem mówi cała Polska. 
Bohaterska epopea z dziejów walk Narodu. 

AWIAKA 

Džwiekowy kino-teatr 

„HOLLYWOOD“ 
  

Porywająca pieśń nieśmiertelnej miłości i bezgran. poświęcenia. W rol.gł, b. Miss Polonja 20FJA BATYCKA, KAROLINA LUBIENSKA, 
Adam BRODZISZ, Bogusław SAMBORSKIi, Józef WĘGRZYN, Kaz. JUSTIAN. 

Zdjęć dokonano na autent. miejscach histor. wydarzeń: na Pawiaku, w Cytadelii na ulicach Warszawy, 

Film ten zaszczycili swcją, obecnością Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Piłsudski, Rząd i Korpus Dyplomatyczny. 
2 dodatki dźwiękowe. Ze wzg'ędu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone. 

Film wyświetla się jednocześnie w kinach „Helios“ i „Hollywood“. Honorowe bilety nieważne. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
Na 1-szy seans ceny zniżone. 

  

BŹWIĘKOWAE KINO 

CGIING 
WIELKA 47. . 18-41 

  

PREMIERA! Wielki przebój dźwiękowył 
bohaterstwo 

NIEŚĄIE 
Najpotężniejsze arcydzieło miłośne! Miłość i 
lotników! 

RTELNA ŃIŁOŚĆ 
Dramat potężnego uczucia na tle Wielkiej Wojny. W rolach gł, Coileen Moere oraz Cary 

Cooper. Nad program: Dodatek dżwiękowy „Foxa*. Dla młodzieży dozwolone. 
Początek o godz 4, 6,8 i 10.30, w dnie świąt. . 0 g. 2-ej. Na 1 szy seans ceny zniżone. 

  

SR Podaje do wiadomo- 

ści Sz. Klijenteli, że 

były współ. 
firmy | 

      

   

  

  

ы 

zakłady Błudnickie „zew. 
Błudniki woj. Stanisławowskie 

ROZPOCZĘŁY WYSYŁKĘ 

DALJI- KAKTUSÓW --BYLIN 
czas najwyższy przesyłać zamówienia 

cennik na żądanie gratis dostarczamy 

Len AU E 

CZYTELNIA OKRĘŽNA 
„POSTĘP" 

Dostarcza lektury wyborowej na naj- 
tańszych i najdogodniejszych warunkach. 

Czytelnie „POSTĘP* zaopatrują czy- 
telników w dzieła powieściowe, historycz- 
ne, literackie, pamiętniki, monogratje etc. 
tak iż każdy należący do tej Czytelni 
Okrężnej jest pewny, że przeczyta wszyst- 
kie książki dobre, ciekawe, i literacko- 
wartościowe a zgodne z zasadami nauki 
katolickiej, które wyszły w ostatnim roku 

Z kół czytelnianych „POSTĘPU* ko» 
rzystać mogą nie tylko osoby mieszkające 
w miastach, ale i na prowincji, 

Czytelnie „POSTĘP* mają też poważ- 
ne awantaże finansowe gdyż każdy ich 
członek za skromną opłatą ma zapewnio- 
ną obfitą lekturę na cały rok, a potem 
za pełną wartość swej wkładki dostaje od- 
powiednią ilość książek na własność. 

Na żądanie podajemy odwrotnie wa- 
runki i sposoby urządzenia kół czytelni 
okrężnej „POSTĘP* oraz wysyłamy kata- 
logi książek, 

Adres zarządu czytelni okrężnych 
„POSTĘP“ 

Kraków, Karmelicka 45. 

  

  

15 

NAJLEPSZĄ CEGŁĘ 
bo z cegielni 

„DWORCZANY“ 
tanio ina dogodnych warunkach sprzedaje 
inżynier F. KOLH dzierżawca tej cegielni. 

Osobiście w godz. 4-- 6 po poł. 
Wilno, ul, Mićkiewicza Nr. 22, m. 40. 

  

        

zatrzymać go i powiedzieć, że ojciec 
zmienił zdanie i artykuły będą napi- 
sane. 

— Mogłabym sama napisać takie 

| M sztz Skład futer M GELFELD 
Porudominski i M. Gelfeld 
Skład został zaopatrzony na nadchodzący sezon w najlepszy wybór futer, 

Robota wykonywana jest we własnej pracowni po cenach najniższych 1 konkurencyjnych. 

pozostał w 

SPRZEDAŻ 

        

[LEKARZEŃ 
DOKTOR 

i ž3SMET * 

Zeldówicz GABINET I 
chor. skórne, wene-i(Q smetykł 
ryczne, narządów mo- ieczniczej 
czowych, od 9—do 1, WILNO. 

» 
DE Mickiewicza 31—4 
DOKTÓR kobiecą 

Urodę ZELDOWICZOWA RCA je, dosko- 
KOBIECE, WENE. nali, odświeża usuwa 

jej skazy i braki, Masaż 
PE kosmetyczny twarzy. 

Masaż ciała, elektrycz- 
od i2—21 od4—6 ny, wyszczuplający (pa- 
uć. Pšieklawicza 24, nie), Natryski „Hormo- 

  

tel 27,7 na* według prot. Spuh- 
la. Wypadanie włosów, 

DOKTOR łupież. Indywidualne 
dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ost: t- 
nie zdobycie kosmety= 

ki racjonalnej, 
iennie od g. 10—8 

W. Z. P. 43. 

A. Cymbler 
Cheroby weneryczne, 
skórne i zarzęda me- Codzi 
czewego. Hickiawicza 
19, róg Tatarskiej przyj” 

    

Tel. 15-64. > twa Masaże: 
Dr. Kenigsberg „czne, wiracyjne i pla- 
choroby skórne, wene- styczne. Epllacje. 

  

ryczne i moczopłciowe abinet + 

Mickiewicza 4,6) Cedi6 
tel, 10-90. е 

Od 9—12 i 4—3  J. Hryniewiczowej. 
ul. WIELKA X 18 m.9. 

DOKTOR Przyj. w g. 10-11 4-7 
W. Z. Р. № %. 

" |.POSADY 

fAkuszerkij Posiadam dobrze 
is i S język francuski i nie- 

miecki, poszukuję ko- 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Wielka 19, od S do 1 
8—7 

      

samym lokalu 

  

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE | ZAGRANICZKE 
TYLKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

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

    

tel. 
3-79 

tym Wielka 39 , 

  

Sprzedaż mleka i pro- 
duktów wiejskich 

z majątków 

KORWIE 
i MEJSZAGOŁĄ 
Dominikańska 1. 

(gmach hotelu europej- 
skiego) Mleko codzien- 
nie świeże, przywożone 
z majątku. Masło wy” 
borowe, sery białe i 
bardzo.d-bre z mleka 
tłustego Śmietanka wy- 
sokoprocentowa, sery 
litewskie, miód, jaja, 

krupy jęczmienne, 
Wszytkie produkty 
Świeże i w bardzo do- 

brych gatunkach. 

  

WWVNAJĘCIE 

Kucharka — 
kucharz poszukuje po- 
sady, posiada świetne 
Świadectwa, zgodzi się 
na wyja/d, ul. Piotra i 
Pawła 13 m. 3. 

o 

Bater]e anodowe 
(radjowe) zawsze świe- 
że. Ceny fabryczne, Na 
prowincję wysyła bez 
doliczania Kosztów о- 
pakowania i przesyłki. 
Firma Jan Salasiūski, 
Wilno, Wileńska 25, tel. 

19-01 

Odkurzacze, 
terki, żelazka, pie- 

27 cyki i e elektryczne 
aparaty dla gospodar- 

2 mieszkania stwa GGBÓGOA wyro- 
z 3 pokoi i 4 pokoi ze bu Siemensa, Ceny fa- 
wszelkiemi wygodami bryczne. Firma Jan Sa- 
nowoczesnemi, wanna łaSiński, Witno, Wileń- 
na miejscu do wyna- Ska 25, tel. 19—01. 
jęcia, Wilno, ul. Slos ——--> 

ki 17. Odbiorniki radį- 
Lino głosniki, Aaa 

Pokój lampy katodowe marki 
Telefunken w firmie 

umeblowany z wygo-Jan Sałasiński, Wilno, 

Do wynajęcja 

POKÓJ 
z osobnem wejściem ul. 4 
Lubelska Nr. 6 m. 3. 

  

  

    

dami do wynajęcia.  %ileńska'25, tel, 19—0I 
Zygmuntowska 22 — 8 Akumulatory 

  

ładuje fachowo, Bez- 
płatne zabieranie i od- 
noszenie do domów, 
Firma Jan Sałasiński, 
Wilno, Wileńska 25, 

tel. 19—01. 

ROŽNE 

Gonty Pianino 
sprzedaje zagranicznej firmy w 

POLSKI LLOYD stanie prawie nowym 
ul. Kijowska. okazyjnie niedrogo do 

eż sprzedania. Piłsudskie- 

Gotówkę 
|go 30, m. 23. 

lokujemybezpłatnie, 
- 

nybezp Pianino 
zabezpieczenie zu- 

aniczne do sprze- pełne, MAJĄTKI, | 7287 S folwałki, działki į |dania, śpiesznie. Mi 
place przy minimal- chalski zauł. 8—5. 

  

tanio 

    

  
  

  

AKUSZERKA nej gotówce 2 repetycyj i tłumaczeń. 
ŚMIAŁOWSKA Dawitdzieć się admini- Ban znodonie Zaubiono 

przeprowadziła się nl. stracja „Slowa“ u C, M a > О боёо ma ul. Stefańskiej, Za- 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- dłótychi MŁYNY. wane om = 
binet kosmetyczny, u- е 2 iernej paczkę z 
suwa Plenio Ba POPIERAJCIE oh K p“ zegarkami. _ Znalazca 
wągry, łupież, brodaw- Dom, Mick; w proszony jest o odnie- 

ki, kurzajki, wypadanie L 0 P p chęta + r a sienie za wynagrodze- 
włosów п% оё @ё в| ёга , №!. 9-08. | jem, Ofiarna 2, m. 10 

В 

terson. derstwa (to usiłował zadusić ją trują- 
Marzyłam o miłości i przygodach, 

ale życie wyznaczyło mi płytką i nud- 
ną rolę gospodyni. Mieliśmy na wsi bi- 

artykuły, a ojciec nie dowiedziałby się bljotekę, mogłam więc napawać się sen 
o tem nigdy, bo nie czytywał „Dzien- tymentalnemi i sensacyjnemi romansa- 
nika" Mimo to nie zdecydowałam się mi: nocami śnili mi się „odważni”, spa 
na takie ryzyko. Nie pozostało mi nic leni słońcem meżczyźni, zabijający nie- 
innego do zrobienia, jak włożyć kape- przyjaciół jednym ruchem silnej reki". 

° Drukarnia Wydawnictwa „Stowo“. 

lusz i pójść uspakajać wierzycieli i 
sklepikarzy. 

Dziennikarz ten był iedynym  mło- 
dzieńcem, jaki kiedykolwiek przestąpił 
próg mojego domu. Ach, jak ja zazdro- 
ściłam służącej Emilji, która mogła wy 
chodzić z domu, gdzie się jej podobało 
ze swym narzeczonym, tęgim, przysa- 
dzistym marynarzem. A kiedy marynarz 
pływał po oceanach, Emilja wychodzi- 
ła z subjektem sklepowym, albo ucz- 
niem farmacji. Robiła to, jak mówiła: 
„aby nie tracić wprawy”... Ja zaś nie 
mogłam „nabrać wprawy”. Przyjaciele 
mego ojca byli to ludzie brodaci i łysi. 
Profesor Peterson pocałował mnie raz, 
coprawda i zauważył czule, że jestem 
„smukła, jak brzózka”. Ale te słowa są 
dosyć wymowne, by państwo  zrozt- 
mieli, iakim człowiekiem był prof. Pe- 

A dokoła mnie, nie było ani jednego 
mężczyzny, któryby mógł zabić kogoś 
nie jednem, ale wieloma uderzeniami! 

miasteczku był kinematograf, w 
którym co tydzień zmieniał się pro- 
gram. O! pamiętam „Przygody Pamel- 
li“ w 12 serjach! Pamella była niezwy- 
kłą dziewczyną: nie bała się niczego 
absolutnie, wyskakiwała na ziemię z 
lecącego aeroplanu, zanurzała się na 
dno oceanu w łodzi podwodnej, właziła 
na dachy drapaczy nieba, grasowała 
wśród zbrodniarzy, a przytem wszyst- 
kiem wychodziła zawsze cało. Włos 
nie spadł z jej głowy. Nie była bynaj- 
mniej zręczną ani mądrą: wódz szajki 
bandytów łapał ią to chwila, ale po- 
nieważ nie mógł zdecydować się zabić 
ią za jednym zamachem i wymyślał 
rozmaite skomplikowane sposoby mor- 

cemi gazami, to morząc głodem w pod- 
ziemiach...), więc bohater sztuki mógł 
zawsze wymyśleć jakiś sposób urato- 
wania jej w pierwszych obrazach na- 
stępnej serji. Wracałam z kina rozgo- 
rączkowana i pijana, uczucia i myśli 
moje pochłonięte były całkowicie bred- 
niami, które widziałam i jakże ciężkiem 
było przebudzenie, gdy w domu znaj- 
dywałam wierzycieli, lub urzędnika to- 
warzystwa gazowego, który przyszedł 
zamknąć gaz, za nieopłacenie w termi- 

nie... ai 
A jednak cicha ta egzystencja mia- 

ła doprowadzić mnie i przygotować do 
największej przygody mego życia. 

Być może, że istnieją ludzie, którzy 
nie słyszeli nigdy © znalezieniu starej, 
nawpółzmurszałej czaszki w Rodezji. 
Ale ojciec mój przejął się tą wiadomo- 
ścią tak głęboko, że o mało nie przy- 
Płacił tego życiem. Pewnego dnia, wra 
cając z rynku, znalazłam go nawpół 
przytomnego: 

— Rozumiesz, Anno? Ta czaszka 
jest podobna do czaszki z Jawy, ale na- 
leżała do wyższego typu... o wiele wyż- 
szego! 

  

GBLJOTEJ ASY 
Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.


