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WOBEC KONFLIKTU 
JAPOŃSKO - ROSYJSKIEGO 

Wojna rosyjsko - japońska 1904— 

1905 r. była jednym z największych 

wypadków dziejowych. Zwycięstwo 

Japonji wywołało załamanie się naj- 

pierw formy państwowej Rosji, a potem 

państwa rosyjskiego, było tu czynni- 

kiem woiny światowej, ośmielało bo- 

wiem antagonistów Rosji w Europie z 

jednej strony, a z drugiej ekspansja po- 

< lityczna Rosji odparta od Dalekiego 

Wschodu poszła w kierunku Bliższego 

i Austro-Węgier. Śmiało możemy twier 

dzić, że klęski rosyjskie w Mandżurii 

były początkiem odbudowy Polski, wy- 

wołały bowiem te zjawiska, których 

komsekwencją była nasza odbudowa. 

Obecnie zarysowują się znów wy- 

padki na Dalekim Wschodzie o kon- 

sekwencjach dziś z trudnością  dają- 

cych się obliczyć. 

Japonja nie może wycofać się z 

Mandżurji. Inwestowała w tym kraju 

około 5 miliardów jen; uboga w węgiel 

i żelazo potrzebuje tych surowców z 

Mandżurji i północnych Chin. Obecnie 

japonja posiada 88 miljonów mieszkań 

ców, gdy w przededniu wojny rosyj- 

sko-iapońskiej posiadała 47 miljonów. 

Jej przyrost naturalny wahający się od 
1,26 proc. do 1,56 proc. jest ważaym 

czynnikiem jej eskpansji. Gęstość za- 

ludnienia właściwej Japonii wynosi 160 

mieszkańców na km-2, całego zaś im- 

perjum japońskiego 130 mieszkańców 

na km-2. Japonja przez swą gęstość 

zaludnienia, przez swój przyrost 1.atu- 

ralny i przez szybki rozwój swego prze- 

mysłu i handlu zewnętrznego nie może 

wyrzec się ekspansji skierowanej ku 

Mandżurji i Mongolji w pierwszym rzę- 

dzie, do rosyjskiego azjatyckiego wscho 

du i Chin — w drugim rzędzie. 

Chiny są głównym rynkiem zbytu 

i głównym źródłem surowców dla Ja- 
ponji. Stanowisko Japonji w. Chinach 

zostało ©słabione przez konferencję 

waszyngtońską 1922 r., która zmusiła 

Japonję do ustąpienia z Kuantungu. Ja- 

ponia musi umocnić się w  Mandżucji, 

aby dominować w Chinach, .by zaLėz- 

pieczyć swe koncesje uzyskane tak w 

tem państwie, jak i w rosyjskiej części 

Sachalinu i na rosyjskim Dalekim 

Wschodzie wogóle. Dla Japonji oder- 

wanie Mandżurji od Chin, wytworze- 

nie tam napół samodzielnego państwa, 

znajdującego się pod protektoratem Ja 

ponji jest sprawą bytu i rozwoju. Rzecz 

więc naturalna, że musiała przejść do 

porządku dziennego nad całem sycze- 

niem bezzębnej Ligi Narodów. Rezolu- 

cje Ligi Narodów specjalne konferencie 

poświęcone sprawie zatargu chińsko- 

japońskiego unaoczniły tylko, że żad- 

ne z wielkich mocarstw nie stanie w 

obronie status quo na Dalekim Wscho- 
dzie. Liga Narodów jest bezsilna, lecz 

o ileby jakaś pierwszorzędna potęga 

stanęła po stronie jej rezolucji, rezolu- 

cja ta byłaby realną. Liga Narodów 

miała nadzieję na Stany Zjednoczone. 

Stany Zjednoczone przeciwdziałały 

ekspansji japońskiej zarówna na Dale- 

kim Rosyjskim Wschodzie jak i w Chi- 

nach. Stany Zjednoczone w stosunku 

do wschodnej Azji trzymają się polity- 

ki analogicznej do polityki Anglji wzglę 

dem Europy, tj. są przeciwnikami naj- 

silniejszego państwa na Dalekim 

Wschodzie. Przed wojna rosyjsko - ja- 

pońską uważały, że tem państwem jest 
Rosja, po wojnie uznały, że jest niem 

Japonja. Nigdy Rosja nie mogła być 
tak niebezpieczną we wschodniej Azji 

dla Stanów Zjednoczonych, jak Japo- 
nja. Japonja bowiem przy <wej gęstej 

ludności wielokrotnie przewyższającej 
gęstość zaludnienia zachodnich Sta- 
nów i przy znacznym przyroście natu- 

ralnym oraz zdolności kolonizowania 

krajów, które ze względu na kiimat 
podzwrotnikowy, nie są dostępne dla 

kolonizacji białej, posiada  uaturalną 

ekspansję, której konsekwencje dla 

Stanów Zjednoczonych są w wysokim 

stopniu niepożądane. 

Posterunek Stanów: Zjednoczenych 

skierowany ku Azji Wschodniej Filipi- 

ny są słabą pozycją strategiczną tego 

mocarstwa w stosunku do Japonji. Źró- 

dłem słabości Japonji w konflixcie ze 

Stanami może być brak surowców i 

Stany Zjednoczone przeciwdziałają 

stworzeniu bazy surowcowej dla Jzpo- 

nji przez zdobycze w Chinach i we 

wschodnich krańcach Syberji. Nie ule- 

ga jednak wątpliwości, że Stany Zjed- 

noczone nie wystąpią czynnie w kon- 

flikcie azjatyckim. Wystąpienie czynne 

w wojnie światowej było pod wzglę- 

dem psychologicznym łatwiejsze, moż- 

na było wyzyskać i zatopienie „Lusi- 

tanji“ i najechanie Belgji i dla mobili- 

zacji opinji Stanów Zjednoczonych 

mieć pieniądze angielskie, žrancuskie 

LE d ! 

Stany Zjednoczone popieraiy i ро- 

pierają rząd nankiński. Miały nadzizię, 
że stanie się on ośrodkiem krystaliza- 

cyjnym dla całych Chin. Tymczasem 

północ Chin jest w konflikcie z tym 

rządem, południowe Chiny zwłaszcza 

Szanghaj jest ośrodkiem chińskiego 

bolszewizmu. Rosja Sowiecka w 1929 

roku zwyciężyła z łatwością Chiny. Po- 

chodziło to stąd, że zmobilizowała 

przeciwko rządowi nankińskiemu nie- 

których chińskich generałów, sze :zgól- 

nie posługiwała się generałem Feng, 

będącym zawsze na żołdzie sowieckim 

ś ideowo zbliżonym do komunizmu. 

Stanowisko Rosji Sowieckiej w kon- 

tlikcie chińsko-japońskim jest najbar- 

dziej ważnym momentem. 

Przez długi czas prasa sowiecka 

przejawiała dziwne umiarkowanie w 

stosunku do konfliktu chińsko-japoń- 

skiego. Drukowała wprawdzie artyku- 

ły o imperjaliźmie japońskim, tym nie- 

A“ drodnym grzechu kapitalizmu, lecz 

poza zwykłym żargonem prasy sowie- 
ckiej w stosunku do państw kapitali- 

stycznych nie spotykaliśmy  mocniej- 

szych nut w kierunku Japonji. Wywo- 

ływała to przypuszczenie, że istnieje 

ciche porozumienie między Japonią a 

Sowietami. ]aponja zachowywała się 

neutralnie podczas konfliktu :brojrego 

chińsko - rosyjskiego w 1929 r. ]аро- 

nja mogła wobec dzisiejszego konilik- 

tu chińsko-japońskiego obiecać Rosji 

Sowieckiej poszanowanie jej praw co 

do kolei wschodnio - mandżurskiej i za 

tę cenę pozyskać jei neutralność. Lecz 

administracja kolei wschodnio - man- 

dżurskiej jest dla Rosji Sowieckiej nie- 

tylko posterunkiem gospodarczym, lecz 

i politycznym. Ostatni konflikt chińsko- 

sowiecki powstał z tego powodu, że w 

Charbinie i w pasie kolejowym rosyj- 

skim Sowiety zorganizowały swe cen- 

tra dla propagandy komunistycznej w 

Chinach. Jeżeli Chiny, a właściwie 
rząd nankiński nie mógł ścierpieć tej 

propagandy, to tembardziej nie ścier- 

pi Japonja. To może być źródłem kon- 
fliktu w niedalekiej przyszłości. Co je- 
dnak najważniejsze, usadowienie się 
Japonii w Mandżurji wzmacnia jej po 
zycję na kontynencie Azji i zagraża po- 

siadłościom rosyjskim, a mianowicie 
Krainie Zabajkalskiej, krajowi nadamur 
skiemu i nadmorskiej krainie. Wszyst- 
ko to musi obecnie pobudzić Rosję So- 

wiecką do przeciwstawiania „ię  Japo- 

nji. Według pogłosek, generał chiński 
Ma, który udał sie do czajłuczańskiej 
prowincji otrzymuje tam oręż od So- 

wietów. Oręż miał być wysłany do 

wojska chińskiego, znajdującego się 

nad brzegami rzeki Nonche. Pogłoskom 

tym zaprzeczył zastępca Litwinowa, 
Karachan, Zaprzeczenie to jednak nie 

zasługuje na zaufanie. Nie ulega wąt- 
pliwości, że Rosja Sowiecka bedzia u- 
siłowała dopomóc Chinom przeciwko 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot* 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Ki 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyūski. 

wierzyńsi 

GRÓDNO — 
HORODZIEJ 
WIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — uł. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'*, 

NIEŚWIEŻ — ul 

K Malinowskiego. 

Księgarnia 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalsi ь 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OQOSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 

Ratuszowa — Jažwiūskiego. 

PIŃSK — Księgarnia Poisks — St, Bednarski.. 

Z ki, 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolne 2 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 
WiIŁEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. jnczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 
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АЛО POLSKI PRZECIWKO RZPRŚJONI МА ŁOTWIE 
Uchwały sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych . 

Mowa min. Zaleskiego © prześladowaniu Polaków 
WARSZAWA. PAT. — Na czwar- 

tkowem pasiedzeniu sejmowej komisji 

spraw zagranicznych, w obecności p. 

ministra Zaleskiego, przystąpiono na 

wstępie do wniosku 4 klubów w spra- 

wie ucisku iudności polskiej na Łotwie. 

Referent pos. Bielecki z Klubu Na- 

rodowego przedstawił chronologicznie 

przebieg wypadków na Łotwie, stwier 

dzając, że masowe prześladowania naj 

lojalniejszej ludności polskiej muszą 

wywołać sprzeciw całego społeczeń- 

stwa polskiego. Mówca składa energi-- 
czny protest przeciwko obecnemu po- 
stępowaniu na Łotwie i zwraca uwagę, 

że istnieje zobowiązanie Łotwy z roku 
1925 wobec Ligi Narodów co dó prze- 

strzegania praw ludności polskiej. 
Z kolei pes. Mackiewicz uzasadnia 

swe poprawki, poczem podnosi sprawę 
odmowy wiz przez Łotwę trzem dzien- 
nikarzom polskim. 

Po przemówieniu posła Strońskiego Z 
Klubu Narodowego zabrał głos p. ministec 
spraw zagranicznych Zaleski, Przemówienie 
p. ministra Zaleskiego podajemy poniżej w 
całości: 

„Wysoka Komisjo! Za każdym prawie 
razem. gdy miałem zaszczyt dyskutowania z 
Panami naszei polityki zagranicznej, iniałem 
sposobność mówienia o naszym niezmiernie 
przyjaznym stosunku do Łotwy, z którą łą 
Czyły nas nietylko jaknajlepsze stosunki, 
ale : której, począwszy od pierwszej chwili 
niepodlegiego bytu obu państw, Polska wy= 
świadczyła niejedną ważną przysługę — że 
wspomiię choćby tylko te czasy, gdy wal- 
czyliśmy wspólnie o odebranie zajętych przez 
wroga terytorjów, wchodzących dziś w skład 
państwa łotewskiego. To też ze smutkiem 
zmuszony jestem dziś zabrać głos w tej tem 
przykrzejszej dia nas sprawie, iż dotyczy ona 

właśnie Judności polskiej, zamieszkałej na 
tych terytorjach, o posiadanie których przez 
Łotwę walczyła tak niedawno artuja polska. 

„_ Niezłomną zasadą rządu polskiego jest 
niem eszanie się w problemy mniejszościowe 
państw innvch, które stanowią ich sprawy 
wewnętrzne i do których regulowania żad- 
ne inne państwo mieszać się nie ma prawa. 
W. wypadku ostatnich represyj, które miały 
miejsce na Łotwie, rząd polski chce rów- 
rież bezwzględnie przeprowadzić tę zasadę, 
nie możemy jednak nie widzieć faktu, że po- 
сгупата rządu łotewskiego wobec mniejszo- 
ści nolskiej muszą obudzić słuszne oburze- 
nie polskiej opinji publicznej, która nie mo- 
że być. obojętna na traktowanie mniejszości 
polskiej przez zapizyjaźnione z nami pań- 
stwo. Pozaten: w faktach, zaszłych ostatnio 
na Łotwie, jest jeden moment, co do które- 
30 rząd polski ma nietylko prawo, ale i obo- wiązek zareagować. jest to zarzut, ztobiony ludności polskiej i jej naczelnej organizacji, 
dążenia do zmiany statutu terytorjalnego Ło twy na korzyść Polski. Ten zarzut wkracza już bezpośrednio w dzidzinę stosunków pol- Sko-łotewskich. Oskarżenie to bowiem, stor- 
mułowane przez rząd łotewski, dotyka zarów 
no mniejszość polską, jak i państwo polskie 
i Samo przez się daje nam prawo do zażą- 
Ę ania od rządu łotewskiego wyjaśnienia oko iczności politycznych i faktycznych któ 
rych ata! ych ono powstało, mamy bowiem głębokie przeświadczenie o lojalności mniejszości pol skiej na Łotwie wobec państwa łotewskie- 

go i ruusiimy tem bardziej z całą stanowczo- 
ścią odrzucić wszelką możliwość przypuszcze 
nia, aby miała ona dążyć do oderwania od 
Łotwy jakichkolwiek części jej terytorjum 
na korzyść Polski. 

Stojąc jednak wiernie przy swej zasadzie 
nieingerowania do wewnętrznych spraw 
państw innych i mając na myśli nasze dotych 
czasowe dobre stosunki z Łotwą, rząd pol- 
ski zainaugurował  przyjacielską wymianę 
zdań z rząden: łotewskim, czyniąc pewne su- 
gestje co do sposobu, w jaki rząd łotewski 
mógłby przyczynić się do złagodzenia przy- 
kreg wrażenia, jakie akcja jego musiała wy 
wrzeż w Polsce, Przytem unikaliśmy w tej 
sprawie wszelkich takich środków, jak noty 
dyplomatyczne, oficjalne deklaracje i komu- 
nikaty itp., które wprowadzają wszelkie pro- 
biemy na iorum publiczne, Rząd działał w 
ten sposób w tem przekonaniu, że ta droga 
daje najlepsze gwarancje szybkiego porozu 
mienia się, mie stwarzając ze sprawy wewnę 
trznej łotewskiej kwestję publicznej dyskusji 
między państwami. 

Dopiero koniunikat oficjalnej Łotewskiej 
Agencji Telegraficznej z dnia 26 październi- 
ka ZESZEDŁ Z TEJ DROGI I WBREW 
NASZYM INTENCJOM STWORZYŁ NIE- 
BEZPIECZENSTWO, ŻE KWESTJA RE- 
PRESYJ NA ŁOTWIE STAĆ SIĘ MOŻE 
SPRAWĄ MIĘDZYNARODOWĄ. BIORĄC 
JEDNAK POD MNWAGĘ DOTYCHCZASO- 

WE DOBRE STOSUNKI POLSKO - ŁO- 
TEWSKIE, MAMY MIMO WSZYSTKO NA- 
DZIEJĘ, IŻ RZĄD ŁOTEWSKI ZNAJDZIE 
STOSOWNE ŚRODKI DLA ZŁAGODZENIA 
OSTROŚCI WYTWORZONEJ PRZEZ SIE- 
BIE SYTUACJI I NIE DOPUŚCI DO TE- 
GO, BY MIAŁA ONA ZAWAŻYĆ NA DAL- 
SZEM KSZTAŁTOWANIU SIĘ WZAJEM- 
NEGO WSPÓŁŻYCIA OBU PAŃSTW. Tego 
rodzaju ewentualność uważałbym bowiem 
ZA SPRZECZNĄ Z INTERESAMI NIETYL- 
KO POLSKI, ALE PRZEDEWSZYSTKIEM 
LOTWY“, 

Po przemówieniu p. ministra komisja je- 
dnotryślnie przyjeła następującą rezolucję: 

Sejm wzywa Rząd, by skorzystał z 
przysługującej mu wedle prawa mię- 

dzynarodowego możności i wystąpił z 

całą stanowczością przeciw  uciskowi 

ludności polskiei na Łotwie, który prze 

jawił się ostatnio między innemi i w 

takich zacządzeniach, jak zawieszenie 

Związku Polaków na Łotwie i dzienni- 

ka polskiego oraz zamknięcie Związku 

Polskiej Młodzieży Katolickiej i 6 szkół, 

utrzymywanych przez tamtejszych Po- 
Iakėw. 

— m 

Czy sesie Sejmu i Senatu będą odroczone 
WARSZAWA, (tel. wł. 5.X1 31). 

W związku z wczorajszą konferencją 

marszałków obu Izb ustawodawczych 

z premjerem Prystorem oraz preze- 

sem BB, pułkownikiem Sławkiem ro- 

zeszła się pogłoska o odroczeniu se- 
sji Sejmu i Senatu, które miało jako- 

by.nastąpić już w sobotę. Ze sfer 
miarodajnych informują nas, że po- 

głoski te należy przyjąć z dużem za- 

strzeżeniem, w Sejmie bowiem jest 

wę 
WARSZAWA, (tel. wł. 5.X 31). W związ- 

ku z osiągniętym porczumieniem Naczelnego 
Komitetu do spraw Bezrobocia z polskim 
przemysłem węglowym, który przyznał 31 
proc. ulgę w cenie węgla, Naczelny Ko- 
mitet przystąpił już do zrealizowania akcji 
opałowej i zamierza zakupić 120.000 ton 
węgla, celem rozdziałn między bezrobotnych, 

  

szereg pilnych spraw, które muszą 

być załatwione jaknajprędzej. Nie jest 

pewne, aby to mogło nastąpić tak 

prędko, by już w sobotę mogło na- 

stąpić odroczenie. Z drugiej strony 

jednak sfery miarodajne nie przyzna- 

ją, że intensywne prace Sejmu i Se- 
natu w ostatnich czasach nie ułatwia- 
ją bynajmniej prac Rządu, gdyż mi- 

nistrowie zajęci są całemi dniami w 

komisjach i na plenum Sejmu. 

giel dla bezrobotnych 
oraz zaopatrzenia kuchen lokalnych komite- 
tów dla bezrobotnych. Dotychczas z ogólnej 
ilości tego węgla zamówione jest 23 000 ton, 
którą to ilość rozdzielcno między poszcze- 
gólne komitety pomocy dla bezrobotnych w 
województwach centralnych, zachodnich i 
zachodnio południowych. 

   

  

     numeru dowodowego 20 gr. 

Obrady Senatu 
WARSZAWA. PAT. — Posiedzenie ple- 

narne Senatu w dniu 5 bm, otworzyt marsza 
łek Raczkiewicz o godzinie 16-ej, 

Po uchwaleniu przez Izbę wniosku komi- 
sji regulaminowej o zezwolenie na pociągnię 
cie do odpowiedzialności sądowej senatora 
Tyrki, Senat przystąpił do obrad nad nowe- 
la, przedłużającą termin egzańunu nauczy- 
cielskiego w szkołach średnich. Sprawę zre- 
ferował sen. Sieńko, podnosząc, że ustawa 
dotyczy około tysiąca nauczycieli. W dysku 
sji sen. Sołtyk z Klubu Narodowego oświad 
czył, że Klub jego głosować będzie za usta- 
wą, ponieważ chce dać ministrowi możność 
zatrzymania w szkolnictwie sił doświadczo- 
nych i rutynowanych. Dalej sen Sołtyk kry- 
tykuie politykę Ministerstwa Oświaty, pod- 
kreślając ciągłe zmiary w szkolnictwie, wresz 
cie wypowiada się przeciwko podporządko- 
waniu szkolnictwa administracji. Senat usta- 
wę przyjął wi brzmieniu sejmowem, zapro- 
ponowanem przez referenta. 

Z kolei nowele do ustawy o uregulowaniu 
obrotu cukrem  zreferował sen, Kartowski 
(BB). Ustawę przyjęto w brzmieniu sejmo- 
wem. 

Na tem posiedzenie zakończono. Następ- 
ne plenarne posiedzenie Senatu odbędzie się 
w sobotę, o godzinie 17-ej. 

ZGON ARTURA OPPMANA 
(Or-0t) 

WARSZAWA. PAT. — Dziš w no- 
cy zmarł w Warszawie znakomity poe- 
ta Artur Oppman, znany pod pseudo- 
nimem Or-Ot. Ś. p. Artur Oppman nie- 
domagał mniejwięcej od 10 dni, lecz 
nie zwracał na swój stan uwagi. Wczo 
raj powrócił o godz. 7 wiecz. i z po- 
wodu znacznego upadku sił udał się na 
spoczynek. Wobec wystąpienia niepo- 
kojących objawów braku tchu wezwa 
no iekarza, który stwierdził ostre zapa- 
lenie płuc, już silnie rozwinięte. Wszel- 
ki ratunek był już spóźniony. Po półno 
cy Or-Ot życie zakończył. 

WYŁADY 057 FONOŚCIOEE W P.K. 0. 
W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 1931 R. 
Miesiąc październik b.r. przynosi P.K.O. 

dałszy żnaczny wzrost zarówno kapitału 
<dszczędnościowego, jak i liczby oszczędzają 
cych w tej instytucji. 

Wkłady oszczędrośćiowe złożone na ksią- 
żeczki oszczędnościowe P.K.0. wzrosły w 
siągu miesiąca sprawozdawczego o dalszych 
— # 5,243,766,55 i osiągnęły na dzień 31-X 
1931 r. stan zł. 265,073,471.70, łącznie zaś 

  

z wkładkami pochodzącemi z waloryzacji 
zł. 297,470,162,08, ` : 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów 
oszczędnościowych bardzo znaczhy przyrost 
wykazuią liczby oszczędzających w P.K.O. 
W ciągu miesiąca października r.b. pozyska 
ła  P.K,O dalszych 22.227 osób oszczędza 
jących. Ogólna liczba czynnych książeczek 
P.K.O. wynosiła wi dniu 31-X 1931 r. 694,597 
zaś łącznie z wkładami, pochodzącemi z wa- 
loryzacji — 735,367. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
-ty DZIEŃ PROCESU.—ZEZNANIA KRAKOWSKIEGO? STAROSTY 

6RODZKIEGO.—HURAGANOWY OGIEŃ PYTAŃ OBRONY. 
WARSZAWA. 5.11 (tel. wł.). — 9-ty 

dzień rozprawy sądowej przeciwko przy- 
wódcom Centrolewu przyniósł obszerne, wy- 
czerpujące i grożne dla oskarżonych człon- 
ków PPS zeznania starosty grodzkiego Z 
Krakowa p. Małasińskiego. 

Małasiński w sposób jasny scharak- 

teryzował agitację przedkongresową i sam 

ZEGRZE FORTE a m] 

Japonji przez dostarczanie kontraban- 
dy wojennej. Może to wywołać jednak 
zbrojny konflikt japońsko-sowiecki. 

Jak carat rosyjski otrzymał śmier- 
telny cios jako konsekwencję wojny z 
Japonją, tak wajna japońsko - sowiec- 
ka może zadać śmiertelny cios współ- 
czesnemu rządowi bolszewickiemu w 
Rosji. W Rosji obecnie nie ma sił we- 
wnętrznych dla obalenia panowania bol 

szewickiego, z którego 9/10 mieszkań- 
ców tego państwa jest niezadowolo- 
nych. Cios zadany zewnątrz, mobili- 

zacie rezerwistów do wojny z Japonją, 
która w wyobraźni ogółu rosyjskiego 
zarysowuje się jako potęga, może do- 

prowadzić do takego wstrząsu Rosji 

Sowieckiej, że regime bolszewicki nie 
ostanie się. 3 

Bolszewizm w Rosji oddał nam w 
swoim czasie ołbrzymią usługę. Gdyby 
nie bolszewizm, który odwrócił się od 
koalicji i stanął z nią w antagonizmie 
po zakończeniu wojny wierni sprzymie 
rzeńcy Rosji oddaliby nas w posiada- 
nie tego państwa, jako prawe jego dzie 
dzictwo. Nie mogły tego uczynić ze 
względu na bolszewizm i próby inter- 
wencji, i to nas uratowało. 

Obecnie jednak najbardziej siebez- 
piecznym dla nas czynnikiem jest Ro- 

sja bolszewicka. Pracuje ona konse- 

kwentnie nad wzmocnieniem  militar- 

nem i ciągle jej przewódcy +1gestjonu- 
ją opinię rosyjską, że ma być napadr.ię- 

tą przez Polskę, „sługę kapitalizmu eu- 

ropejskiego, przyczem dowodzą, że 

zwycięstwo Sowieckiej Rosji iest za- 

pewnione, bo po jej stronie stanie pro- 

letarjat Europy. Wytwarza to nastrój 
niebezpieczny, mogący wywołać woj- 

nę, tembardziej, że dla światowego 

triumfu komunizmu Sowiety gotowe 

są rozniecić pożogę wojenną. Wojna 

'bowiem według ich rachuby, musi za- 

kończyć się ogólną rewolucją eurcpej- 
ską. 

Rosja bolszewicka jest olbrzymiem 
państwem, posiadającem cele niszczy- 

cielskie wobec naszej cywilizacji i jest 

w wysokim stopniu niebezpieczną: dla 

Polski i innych swych sąsiadów euro- 
pejskich. Jeżeli to niebezpieczeństwo 

zniweczy: oręż japoński będziemy bło- 
gosławili ów oręż, jak błogosławiliśmy 

zwycięstwo japońskie w 1905 roku. 

Władysław Studnicki. 

kongres, wybierając momenty anty-państwo 
we z posiedzeń, z przemówień i artykułów 
działaczy socjalistycznych. Podczas rewizji 
u bojówkarzy znałeziono 18 rewolwerów i 
2 bomby. 

Po zeznaniach obrona rozpoczęła hura- 

ganowy atak pytań. 
Adw. Szurlej: — Czy istnienie miili- 

cji było Panu wiadome? 

Świadek: — Tak. 
. — A cy było to dopuszczalne? 
— Milicja porządkowa tak, ale bojówka 

nie. 
Adw. Nagórski: — Czy porządek 

utrzymywała policja na rynku Kleparskim i 
w pochodzie? * 

Odpowiedž: — Zeby szli czwėrka- 
mi, to milicja, a żeby nie było zakłócenia 
porządku publicznego, to policja. 

— A ileż było policji? 

— Nie wiem, nie przypominam sobie. 
Przewddnicząy: — Može ogólnie 

świadek powie, mniejwięcej. 

Świadek: — Może tysiąc, może pół- 
tora tysiąca. 

Adw. Nowodworski: — 1500 po- 
licjantów w Krakowie? 

Odpowiedź: — Tak, bo policja była 
wzmcecniona, 

Obrona zapytuje. na czem miała polegać 
rola bojówki Centrolewu? 

-- Na niedopuszczaniu obcych na ze- 
barnia, na niepoduszczania do rozbijania ze- 

brań, oraz na rozbijaniu innych zgromadzeń. 

Adw. Nagórski: Czy w dniu 
zjazdu Centroiewu bojówka dopuszczała się 

jakichś gwałtów? 

Odpowiedź: — Działanie jej połe- 

galo na łapaniu ludzi za kołnierz i wyrzuca- 
niu. 

Adw. Sterling: — Więc organizato- 

rowie kongresu Centrolewu przygotowani 

byli na 5 tysięcy osób? 
Odpowiedź: — Tak. 

Adw. Sterling: — Kto Pana infor- 
mował z wewnątrz Centrolewu, że bojow- 
ka liczy 2000 osób? 

— To tajemnica. 
— Czy konfident? 
Odpowiedź: — Nie, człowiek, który 

widział zło i chciał. mu zapobiec, 
Adw. Nowodworski: I ten 
e naležy do stronnictwa opozycyjne- 

go: 

Odpowiedź: Tak. 
Adw. Genkiel: — Kiedy Pan zarzą- 

dził pierwszą rewizję w poszukiwaniu broni? 
Odpowiedź: — Po zjeździe Centro- 

lewu. 

Adw. Benkiel: Czemu jednak 
wiedząc, że broń jest wprowadzona nie za- | 
rządził Pau przedtem rewizji? 

Odpowiedź: — Chwila polityki była 
nie po temu. To jest tak, jak z wrzodem, 
nusi dojrzeć, a dopiero go się przecina. 

Adw. Rudziński: — Czy na wiec 
Centrolewu przybył Korfanty z bojówką? | 

Odpowiedź: — Transport został za- 
trzymany po drodze na jednej ze stacji, | i 4 
wówczas nadjechał Korfanty i policja go wy 
Iegitymowaia, 

Sąd zarządził przerwę do jutra. 

  

EXPOSE MINISTRA JANA - 
PIŁSUDSKIEGO 

WARSZĄWA, (tel. wł. 5.XI 31). | 

Po kilkudniowem niedomaganiu objął 
w dniu 5 b. m. urzędowanie Minister 
Skarbu p. Jan Piłsudski i w godzi: | 
nach południowych odbył w Pre- 

zydjum Rady Ministrów zwykłą swo 

ją czwartkową konferencję z premje- 

rem Prystorem. Jutro minister Jan 

Piłsudski ma wygłosić expose w 
Sejmie. 

        

   



“ 

W Hiszpanji wzrasta 
niezadowolenie 

CORAZ SILNIEJSZE PROTESTY PRZECIW 

DOKTRYNERSKIEMU ROZWIĄZANIU PRO 
BLEMU AUTONOMJI I RELIGJI PRZEZ 

KONSTYTUANTĘ. 

Zaledwie połowę ze stu przewidzia 
nych artykułów nowej konstytucji hi- 
szpańskiej uchwalono, a już w społe- 
czeństwie nurtuje silny i coraz silniej- 
szy prąd niezodowolenia z dzieła, do- 
konanego przez Kortezy.. : 

Przyczyną tego niezadowoleaii1 są 
doktrynerskie postanowienia konstytu- 
anty, dotyczące z jednej strony atrybu- 
cyj prowincyj autonomicznych, a z dru 
giei strony problemu religijnego, wy- 
właszczenia zakonów i kongregacyj ka 
tolickich i pozbawienia ich prawa nau 
czania. 

Przyznanie pewnych swobód Kata- 
lonji i innym prowincjom, dążącym do 
autonomii, oburza wielu Hiszpanów, 

którzy nie mogą sie pogodzić z myślą 

rozproszkowania sił państwowych. Wie 

le najwybitniejszych osobistości pro- 

testuje przeciw postanawieniom Konte 

zów. Znany ze swej roli, jaką odegrał 

w przewrocie republikańskim, rektor 

uniwersytetu w Salamance, Miguel U- 

namuno, nie wahał się ostatnio otwo- 

rzyć cykl swoich wykładów w imieniu 

„Jej Majestatu Hiszpanii, jednej i nie- 

podzielnej*, zawsze występował prze- 

ciwko nazbyt szerokim koncesjom pro- 

winciom, w tem, co się tyczy zwła- 

szcza nauczania, Unamuno oświadczył 

niedawno, że „nowa konstytucja, zro- 

dzona ze skrzyżowania interesów par- 

tyj, a nie państwa, będzie w przeważa 

jacej swojej części niemożliwą do za- 

stosowania". 

Otóż jeden z ostatnich artykułów 
nowej konstytucji uchwalony przez Kor 

teży, art. 48, przewiduje, ża nauczanie 

języka hiszpańskiego będzie obowiąz- 

kowe tylko w szkołach początkowych 

i średnich, natomiast w szkołach wyż- 

szych prawa języka hiszpańskiego bę- 

dą takie same, jak każdego języka ży- 

jącego. Prasa wszelkich odcieni zwal- 

cza ten artykuł, który pozwoli uniw er- 

sytetowi katalońskiemu wyrugować cał 

kowicie wpływy języka hiszpańskiego. 

Były minister spraw wewnętrznych 

Maura również energicznie występował 

przeciw uchwaleniu tego artykułu, ZE 

wszystkich stron Hiszpanii przyszły na 

jego ręce setki listów i telegramów, z 

wyrazami uznania za takie stanowisko. 

Natomiast katolicy hiszpańscy obu- 

rzeni są do żywego art. 24, znoszącym 

kongregacje katolickie i ich prawo nau 

czania. Nie należy zapominać, że więk 

sza część szkolnictwa średniego znaj- 

duje się w rękach zakonów. Rząd A- 

zany zresztą pomimo swego antykato- 

'lickiego nastawienia, zdając sobie spra 

wę z zaburzeń, jakie wywołaćby mog- 

ło zastosowanie tego artykułu, wezwał 

kollegja religijne do prowadzenia nau- 

czania w dalszym ciągu, jak dotych- 

Czas, 
Tymczasem posłowe katoliccy (a- 

grarjusze,, posłowie Z kraju Basków i 

Nawarry), którzy demonstracyjnie u- 

sunęli się z Kortezów, rozpoczęli „od 

pewnego czasu gwałtowną kampanię 

za rewizją tego artykułu. Znamiennem 

jest, że pomimo uchwalonej niedawno 

przez większość Kortezów „ustawy 0 

ochronie republiki”, rząd nie występu- 

je przeciwko tej kampanii i zezwala 

na całą akcję i kampanję propagando- 

wą kół katolickich. Jedyny użytek, ja- 

ki zrobiono z tej ustawy o ochronie re 

publiki, był skierowany przeciw jedne 

mu z syndykatów w Barcelonie, który 

zamknięto, oraz przeciw dwom konser- 

watywnym  dziennikom barcelońskim, 
na które nałożono grzywnę za to, że 

obdarzyły zmarłego niedawno preten- 

denta do tronu hiszpańskiego, rywala 

Alfonsa XIII, Don Jaime'a tytułem „Je- 
go Królewska Mošė“, w nekrologach. 

"_ Pierwszy akt protestu katolików hi 
szpańskich miał miejsce w Ledezma w 

prowircji Salamanka, gdzie przed kil- 

ku dniami zgromadziło się na wiecu 

„4,500 osób. Następny wiec katolicki 

odbył sie w Badajoz, gdzie 3,000 osób 

oklaskiwało posła akcji narodowej Gil 

Roblesa, odprowadzaiąc go po wiecu 

ЗОРО o 

OBRADY KOMISJI KONSTYTUCYJNEJ ., оана 
WARSZAWA. PAT. — Na czwartkowem 

posiedzeniu komisji konstytucyjnej przydzie- 
lono referat wniosku Stronnictwa Ludowego 
wi sprawie ustawy o zgromadzeniach posło- 
wi Wronie (Str. Lud.). 

Następnie komisja przystąpiła do dysku- 
sji nad referatem, wygłoszonym na poprzed 
niem posiedzeniu komisji przez wicemarszał- 
ka Cara. 

Pierwszy zabrał głos pos. Winiarski (Kl. 
Nar.), składając w imieniu Klubu Narodowe- 
go oświadczenie, które podkreśla, że Stron- 
nictwo Narodowe wznawało zawsze potrze- 
bę naprawy obecnej konstytucj. Dziś także 
uznaje ją za konieczną. Przy obecnym skła- 
dzie Sejmu klub nie ma możności wystąpie- 
nia z własnym projextem. Projektawi BBWR 
mówca zarzuca, że spowodować on może 
pogorszenie naszegc ustroju i že ma rzeko- 
mo na celu utrwalenie obecnego regimeu. 
Dalej podkreśla pos. Winiarski 'międy in., że 
projekt ten stoi w sprzeczności z zasadami 
głoszonemi przez Stronnictwa Narodowe, 
przeto Klub Naročowy nie będzie wnosił żad 
nych poprawek i odnosi się do tego projek- 
tu negatywnie. Zastanawiając się w dalszym 
ciągu swych wywodów nad sytuacją wewnę- 
trzną w kraju, mówca krytykuje postępowa- 
nie obecnego rządu, przyczem twierdzi, że 
obecna atmosfera nie sprzyja pokojowej pra 
cy nad zmianą ustroju. 

Pos. Mackiewicz (BBWR), polemizując z 
wywodami posła Winiarskiego, zwraca mu 
uwagę, że nie mają one nic wspólnego 2 о- 
mawianym materjałem, albowiem komisja 
przystąpiła do dyskusji merytorycznej, a nie 
vgó!nej. Pos. Mackiewicz z kolei zastanawia 
się nad referatem wicemarszałka Cara, pod- 
kreślając, że iest przeciwny zbyt długiemu 
trwaniu sesji Sejmu. Sejm z okresu przed- 
majowego nie był, zdaniem mówcy, władzą 
ustawodawczą, a ustawodawstwem intereso- 
wał się mało. Osią, koło której obracało się 

EERRTOBK TEN EE PETN NSĖS IEA 

Kto može darowač 
karę 

DECYZJA ZALEŻY WYŁĄCZNIE OD 
P. PREZYDENTA RZPLITEJ 

„W ostatnich czasach zdarza się bardzo 
często, że przestępcy, skazani wyrokiem są- 
dowym na diugo'etnie kary, lub też członko 
wie ich rodzin wnoszą sążniste podania do 
Ministerstwa Sprawiedliwości, prosząc o uła- 
skawienie, częściowe darowanie kary, lub in- 
ne względy. 

Ministerstwo Sprawiedliwości podań tych 
wcale nawet nie rozpatruje, gdyż do jego 
kompetencji nie należy. załatwianie tego ro- 
dzaju spraw. Prawo darowania i złagodzenia 
kary, zgodnie z rmaszą konstytucją, przysłu- 
guje. jedynie Prezydentowi Rzeczypospolitej. 

Prezydentowi przysługuje prawo łaski 
bez względu na to, kto jest przestępcą, za 
jaką zbrodnię był skazany i przez jaki sąd 
(doraźny, zwykły, czy nawet wojskowy). 

„ „Do roku 1921 każdy wyrok śmierci my 
siat ulec zatwierdzeniu Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, od tego jednak roku zatwierdze 
nie przez najwyższego. dostojnika państwo- 
wego nie jest rzeczą konieczną, 

Każdy wyrok śmierci, wydany przez sąd 
zwykły, po uprawomocnieniu się jest prze 
зу!апу wraz z aktami sprawy do kancelarji 
Prezydenta Rzeczypospolitej, jednakże nie w 

celu zatwierdzenia. Prezydent Rzeczypospoli- 
tej jedynie się zaznajamia z całokształtem 
sprawy, by ustalić, czy skazany zasługuje 
na łaskę. 

Obecnie sąd, zanim prześle akta sprawy 
P. Prezydentowi Rzeczypospolitej, może na 
posiedzeniu gospodarczem powziąć decyzję, 
czy zdaniem jego, skazany zasługuje va ja- 
kieś wzg!ędy, czy też nie. P, Prezydent Rze- 
czypospolitej oczywiście nie jest absolutnie 
związany opinją sądu i w każdym wypadku 
może ułaskawić skazanego. 

„ Pawyższa procedura dotyczy zarówno są- 
dów cywilnych, jak i wojskowych. Jeśli 
chodzi o sądy doraźne, to jak wiadomo 
obrońca, lub sam skazany na śmierć mogą 
Się zwracać do Prezydenta Rzeczypospolitej 
z prośbą o ułaskawienie. 

Jeśli jednak w ciągu dwudziestu czte- 
rech godzin z kancelarji Prezydenta nie nad 
chodzi żadna odpowiedź, wyrok zostaje wy- 
konany 

ELIOT RER TOPR SZAT ZOO NIE 
manifestacyjnym pochodem przez ulice 
miasta. 

Podobne demonstracje protestacyj- 
ne, organizowane są w Toledo, w Sa- 
gowji i w innych miastach, a główny 
przywódca tej kampanji poseł Gil Rob 
les rzucił już projekt. „olbrzymiej ma- 
nifestacji", która ma się odbyć nieba- 
wem w Madrycie. W kraju Basków i 
w Madrycie kampanja za rewizją kon 
stytucji toczy się pod hasłem „Bóg i 
Swoboda“, bowiem tutai kwestją reli- 
gijna złączona jest ściśle z problemem 
regjonalnym. Kampanja ta przybiera 
ostatnia na sile w związku z cofnię- 
ciem zakazu wydawania, ;aki ciążył na 
organach nacjonalistycznych północnej 
Hiszpanii. 

życie tych sejmów, był personalny skład rzą 
du i polityka personalna rządu. Krótsze cza- 
sokresy sesji sejnrowej bardziej zabezpiecza 
ja, według mówcy. przed powrotem tych sto 
sunków. Przechodząc z kolei do kwestji pre 
rogatyw głowy państwa w stosunku do par 
lamentu, mówca stwierdza, że kwestja zamy 
kania, odraczania i otwierania sesji wiąże 
się ze sprawą kontroli Prezydenta nad par- 
lamentem, a stąd wypływa postulat, aby wy 
bór Prezydenta odbywał się w inny  spo- 
sób, niż wybory do Sejmu. 

Pos. Czuma (BBWR) proponuje popraw 
kę, że również j bez wniosku Rady Mini- 
strów Prezydent zwołuje i rozwiązuje Sejm 
t Senat oraz otwiera, odracza i zamyka se- 
sje sejmowe i senackie, 

Wicemarszałek Makowski (BBWR), pole 
mizując z wywodami posła Winiarskiego, któ 
ry krytykował metody pracy komisji -konsty 
tucyjnej, oświadcza, że sądzi, że kwestja u- 
strojowa jest w chwili obecnej równie zasad 
niczą, jak sprawa niepodległości, że dziś bat 
dziej niż kiedykolwiek od dobrego ustroju 
państwowego zależy jego byt. Jeżeli pano- 
wie z opozycji uważają zgóry, że to wszyst 
ko, co się robi, to na nic, to trudno —- bę- 
cziemy sami pracowali, jak umiemy. 

Pos. Radziwiłł (BB) uważa, że co do kwe 
stji rozwiązania Sejinu lub Senatu uprawnie 
nia Głowy Państwa nie powiny być za'eżne 
od wniosku Rady Ministrów, sądzi natomiast, 
że taki akt powinien odbyć się za kontrasy- 
ginatą premjera. 

Sprawozdawca wicemarszałek Car, od- 
powiadając pos. Winiarskiemu z Klubu Na- 
rodowego, który twierdził, że cały projekt 
BB zmierza do tago, by utrwalić pewien аК- 
tualny stan rzeczy, mianowicie stan posia- 
Gania tej grupy, która dziś sprawuje rządy, 
stwierdza, że wydaję mu się, że ten argu- 
ment jest zupełnie niesłuszny. Jeżeli Klub Na 
rodowy nie bierze udziału w pracach, to zda 
niem referenta chyba tylko dlatego, że nie 
ma ustalonego między swymi członkami są- 
du w tych sprawach. Następnie sprawozdaw. 
ca omówił pokrótce zgłoszone poprawki j u- 
zupełnienia. 

Pos. Mackiewicz opowiada się za tem, 
aby Głowa Państwa miała przywilej rozwią- 
zywania Izb Ustawodawczych nie na wnio- 
sek Rady Ministrów, natomiast samo rozwią 
zanie powinno odbyć się za kontrasygnatą 
oremjera. 

Na tem obrady przerwano. Następne po- 
siedzenie we czwartek 12 listopada, 

ASTA T TATTOO SESI TINA RT TO TEST RETE SEEDA 

Groźne zajścia antysemickie w Warszawie 
BIJATYKA W OGRODZIE SĄSKIM. — BITWA POD HALAMI 

TĄARGOWEMI. 
WARSZAWA, (tel. wł. 5.X1-31). 

Wczoraj] powtórzyły się w War- 

szawie ekscesy antysemickie u- 

rządzone przez endecką mło- 
dzież akademicką. W godzinach 

przedpołudniowych młodzież aka 

demicka, zgromadzona na dzie- 

dzińcu Uniwersytetu, udała się 

pochodem do ogrodu saskiego. 

Tam poczęła napadač na prze- 

chodzących żydów I bawiące się 
dzieci żydowskie. Policja rozpę- 

dziła awanturników, aresztując 

ich przywódców. Kilku przechod- 

niów zostało silnie poturbowa- 
nych. W jakiś czas potem około 

100 akademików endeckich zgro- 

madziło się przy Halach Targo- 

wych za Żelazną Bramą w dziel- 
nicy żydowskiej, wywołując po- 

płoch wśród miejscowych skie- 

pikarzy i przechodniów. Zorga- 
nizowano na miejscu samoobro- 

nę, na czele której stanął stu- 

dent Tenenbaum z łopatą. Same- 

obrona ruszyła na grupę akade- 

mików I doszło do starcia, w 

wyniku czego klika osób zosta- 
ło slinie poranionych, m. in. 

p. Tenenbaum, kłóremu odebra- 
no łopatę. Policja rozpęzziła 

awanturników, aresztując klika- 

naście osób. Ogółem aresztowa- 

no 50 akademików, a kilkadzie- 
sląt osób jest poturbowanych. 
Wobec powtarzających się zajść 

organizowanych przez endeków, 

należy spodziewsć się, że Rektor 
zamknie na jakiś czas uniwersy- 
tet. 

$traszna katastrofa w Lublinie 
LUBLIN, (Pat). W dniu 5 b. m. po 

południu w fabryce samolotów Plage i 
kŁaśkiewicz w Lubiinie, podczas prób 
wytrzymałości zbiornika z tlenem, na- 
stąpił wybuch. Robotnicy Franciszek 
Rozik I Tadeusz Jackowski zostali za- 
  

bici odłamkami żelaza. Ponadto ciężko 
ranni zostall dwa] inni robotnicy, któ- 
rych przewieziono do szpitala w stanie 
beznadziejąym Na miejsce wypadku 
przybyła specjalna komisja, która pro- 
wadzi bad nia przyczyn wybuchu 

KRÓL ZATWIERDZIŁ GABINET ANGIELSKI 
LONDYN. PAT. — Król zatwier- 

dził nominację członków nowego gabi 
netu z p. Ramsay'em Mac Donaldem 
na czele, z kanclerzem skarbu Neville 
Chamberlainem, ministrem spraw we- 
wnętrznych sir Harbertem Samuelem, 
ministrem wojny lordem Hailsamem, mi 
nistrem spraw zagranicznych sir [oh- 
nem Simonem, ministrem dla spraw In 

Nowy transport 70! 
TOKJO, PAT. — Ze względu na przemę 

czenie wojsk, znajdujących się w Mandżurji, 
władze wojskowe postanowiły uzyskać od 
rządu zgodę na wysłanie do Mandżurji 4 ty- 

Prace w 
WILNO. Przystąpiono już do 

usuwania ściany oddzielającej 

podziemia kaplicy św. Kazimie- 
rza od krypty kanonicznej. 

Jednocześnie usunięto posadz- 
kę w nawie bocznej tuż przed 

kaplicą św. Kazimierza, żeby z 
góry badać ścianę krypty kano- 

nicznej. 

Badania fundamentów Bazy- 

liki postępują również szybko 

naprzód i obecnie są prowadzo- 

dyj sir Samuelem Hoare. W nowym ga 
binecie prócz premjera zatrzymali m. 
in. teki, iakie piastowali w gabinecie 
poprzednim, Baldwin, główny przywód 
ca konserwatystów, jako lord przewod 
niczący Rady, Samuel jako leader par- 
tii liberalnej oraz lord Sankey, który 
objął teke lorda-kanclerza. 

Pr? 
® # © 

rzy japońskich 
sięcy żołnierzy, którzy zastąpią znajdujące 

się tam obecnie oddziały. Władze wojskowe 
zażądają również przedłużenia pobytu w 
Mandżurji poborowych, których służba koń- 

czy się w grudniu. 

    

azylice Wileńskiej 
ne prace badawcze ściany po- 
łudniowej. W tym celu wykopa- 
no potrzebne studzienki we- 

wnątrz katedry. 
Główna uwaga komisji tech- 

nicznej jest zwrócona na zaryso- 

wującą się ścianę frontową któ- 

ra nie grozi wprawdzie zbyt o- 
strem niebezpieczeństwem nle- 

mniej jednak wymaga, żeby fun- 

damenty jej należycie umocnić. 
Prace w tym kierunku 5а рго- 

wadzone. 

Z SAIGONU DO PARYŻA 
22-letnia panna Tibesav-Kóhler, odbyła 

ostatnio nielada podróż: 22 tysięcy kilome- 
trów samotnie na motocyklu. Raid z Saigonu 
do Paryża poprzez Burmę, Indje, pustynię 
Sin, Beludżystan, Persję, Turcję i Europę 
Środkorwią, 

Historja tego niezwykłego — nawet na 
wiek dwudziesty — wyczynu sportowego 
jest zaiste oryginalna. Panna Tibesav, z po- 
chodzenia Belgijka, po odbyciu „normałne- 
mi" środkami podróży do Ameryki i państw 
Dalekiego Wschodu, znalazłszy się w Saigo- 
nie, w początkach marca b.r., wpadła na 
myśl dotarcia do ojczystej Belgii na moto- 
cyklu Zakupiła tedy małą maszynkę. W cią- 
gu tygodnia zdała egzamin i zaopatrzona w 
prawo jazdy (poprzednio nie prowadziła ni- 
gdy żadnego wozu mechanicznego), oraz 
niewłielką sume pieniędzy, wyruszyła na Za- 
chód, nielękając się napaści bandytów, go- 
spodarujących przecież na drogach chińskich 
jak u siebie w domu. Młoda sportsmenka 
przecenia jednak swoje umiejętności jak rów 
nież i jakość dróg chińskich. 

Ciężka katastrofa unieruchomiła ją na dni 
dziesięć w Phen-Peng, ale nie odebrała jej 
bynajmniej otuchy i zaufania we własne siły. 
Następnym etapem podróży był Angkor. W 
Indjach zetknęta się odważna motocyklistka 
z nową trudnością: była nią ciekawość tu- 
bylców, którzy widzieli po raz pierwszy mo- 
tocykl i nie dali sobie wyperswadować, że 
dotykanie maszyny i rozkrecanie śrub nie jest 
dozwolone, Nic więc dziwnego, że po popa- 
vie w jednym z małych miasteczek, w chwili, 
gdy nad wieczorem odbywała panna Tibesav 
końcową część etapu podróży (droga wiodła 
przez dżunglę) motocyk4 odmówił nagle po- 
słuszeństwa Okazało się, że któryś z Hin- 
dusów uszkodzić maszynerię. Dzielna ama- 
zonka spędziła samotnie noc w dżungli, ści- 
skając kurczowo w dłoni maly browning. 

Od Angkoru aż do Bangkoku wędrowała 
panna Tibesav po bezdrożu. Niema tam ani 
śladu szosy lub gościńca, Marszruta wiodła 
przez wyschuięte lożyska strumieni, lub po 
skrajach: nasypów kolejowych. 

W Himalajach motocykl zdał wspaniałe 
egzamin, wspinając się na zbocza z niezawod 
ną pewnością. W Sringar urządziła sobie na- 
sza sportsmenka miesiąc odpoczynku, .ocze- 
kując tam na przybycie samochodowej ekspe 
dycii Citroen'a. 26 czenwca dopiero ruszyła 
w dalszą drogę. i 

Miała do pokonania najtrudniejszy bodaj 
etap swego wielkiego raidu. Cały Beludžy- 
stan jest terenem dla turysty, nie dysponują- 
cego specjalnemi środkami komunikacji, nie- 
mal zupełnie niedostępnym. Piasczyste rów- 
niny, przechodzące nierzadko _w_ pustynię, 
czynią wałkę z przestrzenią osobliwie ciężką. 
A po drodze brak zupełny już nietylko stacyj 
z benzyną, ale nawet studni z wodą. W jed- 
nem z miast nabyła tedypanna Tibesav wó- 
zek na kołach, opatrzonych w pneumatyki i 
przywiązała go z tyłu do motocykla, wioząc 
w ten sposób wodę, benzynę i zapasy żyw- 
ności, 

Pośrodku Beludżystanu zamierzała odważ 
na motocyklistka wypocząć tydzień w mie- 
ście Quetta. Gdy przybyła 'na miejsce, oka- 

zało się, że osada zmieciona została z po- 
wierzchni przez trzęsienie zieni. 

Upały, stały wysiłęk fizyczny, niezdrowa, 
brudna woda i fatalny pokarm sprawiły, że 
po przybyciu do Persji, na pierwszym nocle- 
gu panna Tibesav zachorowała poważnie. 
Grozę sytuacji powiększała jeszcze szerząca 
się cholera. Nikt nie-chciał pod dach swój 
przyjąć chorej, podejrzewając, że dotknęła. 
ja straszliwa epidemja, Trzy tygodnie prze- 
leżała tedy podróżniczka pod dachem na- 
miotu, kupionego od jakiegoś oficera, pozba 
wiora jakiejkolwiek opieki i dozoru. 

Wreszcie młody organizm przezwyciężył 
cudem niemoc : dzielna kobieta wyruszyła w 
da!szą drogę, Na przestrzeni całej swej, ol- 
krzymiej podróży, nie napotkała tak wielkich 
właśnie w Persji trudności. Persowie po- 
gardzają kobietą i nie silą się na żadną 

uprzejmość, a już widoczne oburzenie wzbu- 
dzała w nich niewiasta odziana w spodnie 

: dosiadająca „po męsku” motocykł 
Niełatwo też było porozumiewać się z 

tubylcami. W miastach — od biedy — moż 
ra byłe po francusku, lub po angielsku się 
dogadać, ale na wsiach pozostawały tylko 
gesty. Pewnego dnia przez pół godziny po- 
kazywała p. Tabesav, że chce jej się pić. 
Daremnie! Nikt nie mógł jej zrozumieć! Do- 

piero, gdy poczęła naśladować ryk krowy, 
ktoś sprytniejszy pojął i przyniósł jej... wia- 
dro wody. 

Od Konstantynopola dopiero mogła nasza 
turystka odetchnąć. Europa środkowa wyda- 
ła jej się poprostu rajem. Wreszcie po 7 mie- 
siącach podróży przybyła w dniach ostatnich 
do Brukseli a stamtąd wyruszyła do Paryża. 

Zapytana przez dziennikarzy, skąd wpa- 
dła na pomysł urządzenia tak wielkiego rai- 
du, oświadczyła panna Tibesav, że „Zarazi- 
ta się“ podrėžomanją od grupy młodych 
Amerykanów, których poznała w _ Verdun. 
Byli to członkowie młodocianych globtrotte- 
row , którzy studjowali nauki wszelkiego ro 
dzaju wyłącznie przy pomocy podróży. 

Ta myśl mnie „wzięla* — oświadczyła 
amazonka. — Postanowiłam zobaczyć kawa 
lek świata i—rzeczywiście— udało ni się to. 
Mam dzisiaj 22 lata a widziałam już 28 
państw, 
Rekord zaiste niezgorszy. Prawda? 

   

W WIRZE STOLICY 
NIEZWYKŁA CHOĆ PRAWDZIWA 

HISTORJA 
Pięć domków, dwa ustępy, duża gno- 

jówka — to Ożarów, marna imitacja wioski 
tuż za Wolą. W tej zatęchłej dziurze mieszka 
ią dwie panny: Zofja, i Rózia. Obie biedacz- 
ki bardzo miłe, dobre, przyzwoite, ale cho- 

rowite, skrofuliczne, brzydkie, Zosia ma krzy 

wą łopatkę, a Rózia jest kulawa na obydwie 

nogi. 

Uzbierawszy 10 zł. panienki namyślaty 

się jak je puścić dalej w obieg, przyczynia- 

jąc się tem samem do zmniejszenia kryzysu 
skie to—i powtórzyła przepowiednie wrŚżki. 

Niezwłocznie po otrzymaniu gotówki 
miss Ellen wpadła w trans i bez zająknienia 

opowiedziała co następuje: | 
— Panno Róziu, jest pani młodszą i bo- 

daj szpetniejszą od siostry, ale w przeciągu 

dwóch miesięcy wyjdzie pani za mąż za nie- 

"młodego, lecz jednak początkującege mała- 

rza, niemieszkającego w Warszawie, o za- 

chodniem nazwisku choć wychowanym na 

Wschodzie. Początkujący, niemtody malarz 

ma włosy kędzierzawe i syna niezwykłej 

urody. Malarz wyjedzie de Afryki, weźmie 

parią z sobą — wrócicie po paru latach, on 

zostanie sławnym. 

— А co ze mną? — bąknęfa Zosia. 

Miss Ellen mruknęta, że nic ciekawego | 

napędziła panienki, 

Nie minęły trzy tygodnie, a Zosia i Ró- 

zia uczuły potrzebę kupienia ćwierć kila 

marmelady poziomkowej. W sklepiku owi- 

nięto ją w kawałek Ilustrowanego Kurjerka. 

Jedząc marmeladę siostry rzuciły okiem па 

gazetę. O Boże! Male ogłoszonko głosiło: 

Malarz wiyjeżdża do Casablanki, po- 

szukuje towarzyszki podróży — na 

własny koszt. Zgłoszenia: Kraków... 

Rózia wnet napisała do małarza. — Je- 

żeli pan jest kędzierzawy, jeśli ma bardzo 

przystojnego syna, jeśli od niedawna 'na- 

luje, jeśli nazwisko i wychowanie cudzoziem 

Postanowiły iść do znakomitej wróżki p. Ellen 

Po trzech dniach już nadeszła odpowiedż 

wzruszonego malarza. Ma 40 lat, lecz do 

malarstwa wziął się przed chwilą — dawniej 

był urzędnikiem, jego ojciec był Francuzem 

— nazwisko ma zatem rzeczywiście francu- 

skie, urodził się i wychował w Moskwie. 

Przysłał fotografję swego 16-!etniego syna 

— cudowny chłopiec. „Jesteśmy najwidocz- 

niej sobie przeznaczeni — pisał na końcu 

malarz — proszę o pani rękę!” 

Wymiana listów, depesz —, wszystko się 

ułożyło, Małarz przyjechał do Ożarowa — 

westchnął ujrzawszy Rózię, po tygodniu był 

już uradowłany — taka dobra i sympatyczna 

panienka. Ustalono datę ślubu — nazajutrz 

do Gdyni i stamtąd do Casablanki. 

Niech kto powie, że nie warto chodzić do 

wróżek. Karoł. 

P. S. Kuzyn Zosi i Rózi zachęcony tak 

św'etnemi wynikami przepowiedni miss El- 

len udał się również do niej po horockop. 

Wróżbiarka nic mu nie powiedziała osobi- 

stego natomiast rozgadała się o polityce: 

—- Bolszewizm upadnie, nastąpi to po 

wojnie, którą stoczy Rosja. A wojna ta wy- 

buchnie w miesiąc po poddaniu się pana 

operacji ślepej kiszki? 

W OBAWIE NOWEGO ZAMACHU 
w AUSTRII. ' 

WIEDEŃ. PAT. — Popołudniowe dzien- 

tiki wiedeńskie przytaczają doniesienie „Le- 

wicowej Korespondencji", według którego 

książę Starhemberg cgłosił rozkaz urządze- 

nia ałarmu w czasie jednej z najbliższych no 
cy. Według tego komunikatu, spodziewa się 

on, że Austrja Górna, Austria Dolna, Styria, 

Karyntja, Salzburg i Burgenland dostarcza 

mu 50 tysięcy członków Heimwehry, posłusz 

'nych jego rozkazom. Starhemberg pragnie 

został w Austrji naczelnikiem państwa do 

czasu, dopóki stosunki w Austrji i na Wę- 
grzech nie wyjaśnią się. Narodowo-socjali- 

styczni członkowie Heimwehry wystepować 

mają ostro przeciwko zamiarom ks, Starhem 

berga, obawiając się, że jego pian skłoni 

rząd do ogłoszenia ustawy o ochronie repu- 

bliki. „Nieue Freie Presse" przytacza, że rząd 

poczynił szereg przygotowań celem stłumie- 

tia jakichkotwiek prób zamachu, 

Młocarnie motorowe 
Wichterlego i Wolskiego 

Młocarnie maneżowe 
Wichterlego i Sp. Akc, „Kraj” 

Tarki I bukowaiki dokoniczyny 
Motor 

Moaktetisa i Massey - Harrisa 

Maneże : 
Wolskiego i Sp. Axe. „Kraj” 

oleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-а 
—   
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Polski teatr objaz dowy na Kresach | 
PROWINCJA A TEATR. — ZAŁEW PROWINCJI PRZEZ TEATRY MNIEJ- 

SZOŚCI NARODOWYCH. — BŁAGALNE PROŚBY MIESZKAŃCÓW PRO- 
WINCJI. — ICH ŻYCZENIA. — CHARAKTERYSTYCZNE OŚWIADCZENIA 

PRZEDSTAWICIELA WYDZIAŁU SZTUKI. — NIEWZRUSZONE STANO- 
WISKO MINISTERSTWA KOMUNIKACJI. — NIEZROZUMIENIE POTRZEB 

„POLSKIEJ SYBERJI*. — DZIEJE PRZEDWOJENNE. —- „REDUTA*— JA- 
KO TEATR OBJAZDOWY. — WILEŃSKIE „OGNISKO* KOLEJOWE NA 
TERENIE PROWINCJI. — wicze: PLACÓWKI. — ŚRODKI ZA- 

Cała prowincja — miasta i mia- 
steczka, położonć zdala od ośrodków, 
posiadających stały teatr, pozbawioną 
jest zupełnie widowisk polskich w od- 
powiednim repertuarze, Szczególnie to 

"się odczuwa na Kresach wschodnich, 
gdzie rzadko dociera żywe słowo pol- 
skie, w formę sceniczną ujęte. 

Nie będę się rozwodził nad koniecz 

nością uruchomienia w Wilnie stałego 
teatru objazdowego, któryby  promie- 
niował szeroko,, obejmując ziemie Wi- 
feńską, Nowogródzką i Polesie.. Wie- 
lokrotnie na ten temat dyskutowano, 
bez, niestety, żadnych rezultatów. 

' Tymczasem Kresy wschodnie stały 
się od pewrego czasu terenem najaz- 

du rozmaitych zespołów teatralnych: 
ukraińskich, żydowskich i rosyjskich, 

które nie ograniczają się na iednem wi 

/ 

dowisku w mieście, 
tam czas dłuższy, 
inną sztukę. 

Szczególnie teatry ukraińskie, ze 
względu na swój specyficzny repertu- 
ar, o charakterze ludowym, cieszą się 
przeważnie wielkiem powodzeniem. 

W memorjale, złożonym do Urzędu 
Wojewódzkiego w Wilnie, p. L. Woł- 
łejko tak określa sytuację obecną na 
prowincji: 

— „Miałem sposobność naocznie 
się przekonać, że Kresy nasze są nie- 
zmiernie zaniedbane pod względem 
propagandy kultury polskiej, jak i roz- 
rywek kulturalnych wogóle,. stanowiąc 
jednocześnie doskonały teren ekspan- 
sji teatrów o charakterze rewiowym 
pośledniejszego gatunku. 

Jako przeciwwagę czterem ukraiń- 

lecz przebywają 
grając codziennie 

skim zespołom, trupie rosyjskiej 
(TARD), oraz kilku zespołom żydaw- 
skim, przesiaduijących tygodniami całe- 
mi w naszych kresowych miastach i 
miasteczkach, dajemy liche, nawpół 
sensacyjne widowiska, jak występy, 
mającej bardzo słabe pojęcie o kunsz- 
cie aktorskim „gwiazdy filmowej p. 
Z. Batyckieį, „szmoncesy“ Lopka Kru- 
kowskiego, parodję „Dziejów grzechu“, 
w wykonaniu niedobitków  warszaw- 
skich”. 

„Zaiste, takie przedstawienia kul- 
turze polskiej zaszczytu nie przyno- 
szą“. 

Mieszkańcom miast większych nie- 
zrozumiałą wprost jest ta tęsknota pro 
wincji za żywem słowem polskiem. W 
ubiegłym tygodniu miałem możność 
dyskutowania z przedstawicielami pro- 
wincji i wysłuchiwania błagalnych 
wprost próśb, dotyczących podjęcia w 
tym kierunku odpowiedniej akcji. 

— „Jesteśmy pozbawieni wszelkich 
kulturalnych rozrywek. Przedstawienia 
polskie są u nas wielką rzadkością. 
Młodzież nasza dotychczas nie widzia- 
ła teatru polskiego. Uczęszcza zato 
tłumnie na widowiska ukraińskie. Nie- 
zrozumienie potrzeb naszych wywołu- 
je ogólne rozgoryczenie"... 

— „Przecież odwiedza Kresy, dość 
systematycznie, teatr „Reduta”, —- za- 
interpelowałem jednego z działaczy 0- 
światowych na prowincji. 

— „Reduta' u nas bywa zaledwie 
raz do roku. Przyzna pan, że to trochę 
za mało: Pozatem repertuar „Reduty** 
niezawsze nam dogadza. Jest często- 
kroć niezrozumiały i nieodpowiedni dla 
szerokich mas prowincji. Pamiętam 
chociażby „Siostre Beatrix“, lub „Mu- 
rzyna Warszawskiego“, wystawianych 
przez „Redutę* na Kresach. Było to 
fatalną pomyłką kierownictwa i nie- 

' zrozumieniem potrzeb ducha naszego“. 
, „Pragnęlibyśmy ujrzeć sztukę pol- 

ską, kostjumowa, a charakterze popu- 
larnym, dostępną dla każdego widza”. 

„Ze względu na ogólny kryzys e- 

konomiczny należałoby ceny biletów 
wyznaczać niezbyt wygórowane. Są- 
dzę, że przy niewielkich  salach na- 
szych można jednak osiągnąć pomyśl- 
ny wynik kasowy. Powodzenie będzie 
zapewnione! 

Czekamy na pomyślne wieści!*. 
Przyobiecać musiałem, że sprawę 

tę poruszę w rozmaitych sferach, a 
przedewszystkiem u władz, które kie- 
rują sprawami teatru i sztuki. 

Na moją interpelację u władz, do- 
tyczącą konieczności uruchomienia te- 

atru objazdowego, otrzymałem nastę- 
puiące wyjaśnienie: 

—- „Jesteśmy w tem położeniu, że 
nic nie możemy, niestety, uczynić w 
tej sprawie. Ministerstwo W. R. i O. 
P. z braku kredytów nie może udzielić 
żadnej pomocy. Wiemy, że sprawa ta 
jest nader palącą i należy ją w jaki 
badź sposób rozwiązać, tembardziej, 
że obecny Wojewoda wileński, w zro- 
zumieniu tych potrzeb, gorąco popie- 
ra każdą inicjatywę, zmierzającą dQ u- 
ruchomienia Teatru Objazdowego. 

Wielką pomocą w tej dziedzinie 
byłaby sprawa uzyskania w Minister- 
stwie kolei zniżek biletowych. Muszę 
jednak zaznaczyć, że tu spotkał nas 
przykry zawód. Ministerstwo kolei u- 
waąża, że jedynie „Reduta* — jako te- 
atr objazdowy — może korzystać z 
daleko idących zniżek kolejowych, Z 
tei więc przyczyny pismo Wojewódz- 
twa Wileńskiego potraktowano od- 

mownie. Т 
Doprawdy, z całą przykrością mu- 

szę oświadczyć, że poza poparciem mo 

ralnem, niestety, nic nie możemy zdzia 

łać w tej materii"... 
Z tej też przyczyny p. L. Wołłejko ko. 

który nosił się z zamiarem zorganizo- 
wania teatru objazdowego na Kresach, 

po otrzymaniu koncesji ministerjalnej , 

musiał zrezygnować, ponieważ bez zni 
żek kolejowych nie sposób przeprowa- 

dzić żadnej zdrowej .kalkulacji. Smut- 

ne nastinęły mi- się refleksje. Jak to? 

Wiec sprawa tak ważna, jak budzenie 

ducha polskiego na Kresach, ma leżeć 
odłogiem?... i т 

Czy nie jesteśmy w stanie przeciw 

działać zakusom rozmaitych mniejszo- 

ści narodowych, subsydjujących wydat 

nie swe teatry objazdowe? Czy nie 

będziemy nigdy zrozumieni przez czyn 

niki miarodajne stolicy, które w wielu 
sprawach, dotyczących Kresów 

. ы г 
wschodnich, wykażały wielką ignoran-    

cję, wynikającą chociażby z braku zna 

jomości terenu i potrzeb lokalnych? 

Czy w dalszym ciągu Kresy będh trak 
towane, jak tereny watpliwe, obdarzo- 
ne mianem „„Polskiej Syberji*.? 

Jeżeli sięgniemy pamięcią w prze- 

szłość, do czasów chociażby przedwo- 
jennych, to wówczas stały teatr wileń- 

ski Nuny Młodziejowskiej, tak chłub- 

nie zapisany w dziejach historji teatru, 
spełniał to zadanie, ograniczając się 

coprawda do większych miast i rozwi- 

jając zasięg swój dość iednak szero- 

  

"Przedemna leżą szczegółowe wy- 
kazy przedstaweń polskich, organizo- 
wanych w r. 1906 — 1907. Z nich 
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„HALL ALI!“ 
Bieg myšliwski w Podbrodziu 

Po pierwsze: był piękny. Po drugie: 
świetnie zorganizowany. Po trzecie: niesły- 
chanie miły. Jednem słowem: wspaniały! 

Ale co? no, oczywiście bieg myśliwski 
św. Huberta, który okiem łaskawości pełnem 
"musiał spoglądać w dniu tym (1.XI) z nieba 
jak to 23 pułk ułanów Grodzieńskich wy- 
prawia na cześć jego harce za lisem, na stwo 
rzonych jakby w tym celu podbrodzkich te- 
renach, Wczas także wstawił się u św. Pio- 
tra i wstrzymał zapędy aniofków, wytrzepu- 
jących na ziemię Śnieżne pierzynki. Od sa- 
mego rana padało nieco tego pierza niebiań- 
skiego, napełniając serca uczestników biegu 
smutnemi refleksjami na temat spóźnionego 
sezonu dla tego rodzaju imprez. To też jed- 

  

nomyślnie prawie powstał projekt skierowa- 
nia do władz odpowiednich, usilnych nale- 
gań o przeniesienie terminu św. Huberta 
przynajmniej na połowę października. 

Nasza tegoroczna „miedziana jesień" 
(przepraszam, ale termin „złota” odnośnie do 

- jesieni już mi się przejadi do reszty, a miedź 
żeż metal i też się świeci), otóż nasza mie- 
dziana jesień dodałaby jeszcze jednego uro- 
ku tej pysznej gonitwie po lasach koloru 
lisiego ogona. 

Odjazd z Wiina o 8-mej 20 rano. Czemuż 
ten pociąg zemgalski nie staje na pierwszym 
torze? Zdarza się bawiiem, że taki bieg ma- 
ratoński przez schody i tunele jest kwestją 
życia i Śmierci, jeśli się naprzykład przyje- 
chało na dworzec na dwie minuty przed 
odejściem pociągu, a w ręku aż sama podry- 
guje z pośpiechu walizka z całym konnym 
rynsztunkiem. Błogosławiony bądź, o zega- 
rze dworcowy, który licząc na to, zawsze 
nieco leniwiej posuwasz swe wskazówki, niż 
zegary miejskie! 

Na dworcu w Podbrodziu p. płk. Swier- 
czyński, dowódca 23 p. ułanów, otoczony 
gronem oficerów wita przybywających go- 
ści. Zbiórka oznaczona jest przed kasynem 
© godzinie 12.45. Czasu więc dużo, chyba... 
że się wspomni na staropolskie przysłowie: 
sto godzin uciecze, nin się niewiasta oblecze, 
wobec czego należy zaczynać... 

Przed kasynem ruch. Konie, luzacy, po- 
wozy, oczekujące na panie, które mają wy- 
ruszyć na miejsce finiszu. Jedna z miłych 
pań radzi mi zamknąć tremę do pudełka i 
zostawić 'w kasynie na oknie, co też czynię 
w miarę możności. 

O 13-tej wyjazd gremjalny. Na koń! Płk, 
Swierczyński podaje warunki biegu. Trzeba 
zaznaczyć, że jeszcze tegoż ranka sprawdzał 
trasę jako troskliwy i przewidujący master. 

Błoto lekko zamarznięte pokrywa drogi, 
ale pola przypruszone śniegiem są suche i 
dają najlepsze Świadectwo, jak dalece kawa- 
leryjskim terenem są okolice Podbrodzia o 
przepuszczalnym gruncie. 

28 koni rozwija się ławą w przyzwoitej 
odległości za mastrem, Kontrmastruje mjr. 
Święcicki. 

I tu zaczyna się coś, dla czego naprawdę 
żyć warto! 14 klm. kluczenia po lasach, po- 
lach, zaroślach i bezdrożach, zjazdy, brody 
i bagienka, 10 przeszkód, jak hyrdy, rowy, 
płoty, sągi drzewa, a zwłaszcza jeden nader 
sympatyczny doublebar i tuż za nim murek 
z pustaków. 

_ Był też i mały a malowniczy incydent, 
który właściwie mógłby się stać  malowni- 
czym, gdyby jaki Kossak znalazł się w po- 
bliżu. Wyjeżdżamy z !asu, kierując końskie 
nogi ku t. zw. „polskiej drodze”, ogrodzonej 
z obydwu stron piotem z żerdzi, Chodzi o 
to, by ją przeciąć wpoprzek przesadzając oba 
płoty po kolei. W tejże chwili z lasu wyjeż- 
dżą chłopska furmanka, nieświadoma tego, 
co jej grozi. Nikt nie miał czasu przypatry- 
wać się minie kmiotka, ale myślę, że mu- 
siał ją mieć podobną do owych „pogrzebni- 
ków”, dźwigajacych na ramionach trumnę, 
przez którą skacze jak burza cesarz Franci- 
szek Józef, uwieczniony w ten sposób przez. 
Wojciecha Kossaka, w jego „Wspomnie- 
niach. 

Przesądni uczestnicy mogłi mieć niemiłe 
chwile, gdy nagle na porębie, gęsto jałow- 
Cem porosłej, wyrwał się z pod nóg końskich 
zając i jak oszalały zaczął szukać sobie wol- 

  

Widzimy, jak intensywna praca prowa 
dzona była na terenie prowincji. 

Kowno, Poniewież, Szawle, Dyne- 
burg, Grodno, Białystok, Brześć i wie- 
łe innych miast, /gościły dość często 
zespoły teatralne w ściśle określonych 
odstępach czasu. 

I repertuar był godny uznania: „E- 
ros i Psyche”, „Wieczór trzech króli”, 
„Dziady”, „Śluby panieńskie" i wiele 
innych sztuk wartościowych. 

Pozatem prowincję odwiedzały 
wówczas zespoły Bolesławskiego. („O- 
brona Częstochowy, „Radziwiłł Pa- 
nie  Kochanku*), Puchniewskiego 
(„Zaczarowane Koło*, „Mazepa“. „Pan Tadeusz“), Felińskiego („Hal- 

ka”, „Słodka dziewczyna” ) i ADEL 
Ww ostatnich latach sprawę teatru 

objazdowego w szerszym zakresie pro 
wadziła „Reduta". Ponieważ jednak 

działalność „Reduty** obejmowała cały niemal obszar Rzeczypospolitej, więc 
do poszczególnych miast i miasteczek 
zespół „Reduty* docierał zaledwie je- 
den raz do roku. Nie mogło to jednak 
w zupełności zadowolić mieszkańców 
prowincji, którzy pragnęliby częściej 
oglądać widowiska polskie. 
Pierwotnem dążeniem „Reduty“ by- 

ło pozyskanie dla własnego użytku 
nawet specjalnego pociągu, przystoso- 

nej drogi wśród tej riiezwykiej dla niego ma- styczjtego, posługującege się tałszywym pa komunistycznym centrali 
sy czworonogicb potworów. Smigał biedak 
stuliwszy uszy, to tu, to tam, każdemu 
„przeszedł drogę" napewno, a mimo to ani 
jedra ofiara biegu „nię rozdzieliła się z ko- 
niem“, ani nie została na żadnej przeszko- 
dzie. Najgorzej musiał się czuć sam zając, 
któremu aż tyle koni „przeszło drogę". Nie- 
chybnie palpitacji serca. 

Trasa świetnie wybrana, pelna niespo- 
dzianek, zakończyła się na placu čwiczeb- 
nym, gdzie na okrzyk mastra: LIS! wypry- 
snęły konie, dziobnięte ostrogą, jak kamyk! 
z procy. Lis — por. Lewak gna jak szalowy. 
Na jego lewem ramieniu powiewa upragnio 
ny rudy ogon! Kto go dosięgnie? Kto bę- 

  

Fot. Łuniewski, Podbrodzie. 

dzie miał największe szczęście, najzwinniej- 
szego konia? 

Los postanowił, że por. Kosiński, znany z 
bogatej przeszłości:  sportowo-jeździeckiej. 
Koń jego, szpak arabski, „Wicher* imieniem, 
nie zdradził swej nazwy i wichrem dogonił 
"sa. Po chwili rudowłose trofeum zawisa u 
rękawa porucznika, 

Gra orkiestra pułkowa, miejscowy mistrz 
kunsztu fotograficznego uwiecznia całe to- 
wiarzystwo, mniej więcej w ten sposób, jak 
wskazuje ta oto odbitka. 

Wracamy do kasyna w bajecznym nastro 
ju, tuż za orkiestrą wygrywającą melodyjne 
bostony. 

O15-ej spotykamy się wszyscy w kasynie 
na śniadaniu, któremu prezydują pełni ujmu- 
jacej gościnności pp. putkownikostwo Swier- 
czyńscy. Cały Korpus Oficerski dokłada sta- 
rań, aby tvlko było miło — i udaje mu się 
to w zupełności, 

Przed śniadaniem przy dźwiękach orkie 
stry następuje rozdanie ślicznych pamiątek 
z biegu. Udział w nim wzięli oprócz wyżej 
wymienionvch: szef sztabu rtm. Monwid- 
Olechnowicz, pułkownik Kosiarski, za- 
stępca dowódcy pulku, rtm. Druhowino, rtm. 
Nowicki, rtm. Ruciński, rtm. Żukowski, por. 
Bogucki, porł, Jastrzębski, "por. Konopka, 
por. Romaszkiewicz, por. Smolski, por Soi- 
tykiewicz, por. Szantyr, por. Szymankiewicz, 
porucznik Stradomski, porucznik  Janowski, 
_por. Kozicki, por. Romanowski, pchor. Cha 
lecki, red. Syrewicz, oraz paru zaproszo- 
nych panów, Wszyscy panowie dostają że- 
lazne podkówki, dające się łatwo zastosować 
jako bransoletki, dwie panie, p. Helena Beni- 
sławska i niżei podpisana — prześliczne sre- 
briie. 

W tem miejscu niech mi wolno bedzie 
westchnąć żałośnie na temat trzeciej mani 
p. Jadwigi Bydelskiej, która nie mogia brać 
udziału w biegu. Niestety, srogi los dosłow- 
nie „podłożył jej .świnkę", (wyrażenie 
wijprewdzie rosyjskie, ale w tym wypadku 
zupełnie ną miejscu). 

Podziękowanie zz bigos, sporządzony chy 
ba ściśle według przepisu z „Pana Tadeu- 
sza“ į to z dodatkiem wiedzy pani Lucyny 
Ćwierciakiewiczowej, oraz za inne smaczne 
izeczy — należy się specjalnie porucznikowi 
Koropce, jako gospodarzowi kasyna. 

Wesoły dancing trwał do 11 godziny, 
utrzymany cały czas w nastroju tak miłym, 
że.. trudno o milszy. Mówiono, iż jedyną oso 
bą mniej zadowoloną był dr. Potocki, albo- 
tiem  nadarmo czekał z sanitarką i nie 
doczekał się żadnego pacjenta. Ałe ja temu 
nie wierzę. 

Cóż tedy więcei pozostaje, jak podzięko- 
wać najserdeczniej Państwu Pufkownikostwu 
i Panom Oficerom za zorganizowanie takie- 
go dnia — no i... „Mankietowi“ za to, że 
ma takie nogi ; tak przeiruwa nad przeszko- 
dami. Elżbieta Minkiewiczówna, 

  

  

wanego do potrzeb teatru obiazdowe- 

Ze względu jednak na wielkie kosz- 
ty, zaniechano iego projektu, ograni- 
czając się ostatnio do korzystania ze 
specjalnych przywilejów w postaci zni 
żek taryfowych, wygodnych wago- 
nów, stosując obliczenia ryczałtowe za 
ilość przebytych kilometrów. 

W obecnej chwili „Reduta* objeż- 
dża rozległe tereny Polski ze sztuką 
Szaniawskiego „Adwokat i róże”, kie- 
rując się w stronę Małopolski. 

W okresie letnim planowy objazd 
Kresów wschodnich podjęło wileńskie 
„Ognisko* kolejowe. Sekcja dramaty- 
czna tego „Ogniska* odwiedziła cały 
szereg miast i miasteczek, położonych 
w obrębie Dyrekcji wileńskiej, wysta- 
wiając w  „Ogniskach*  mieiscowych 
„Obronę Czestochowy*, 

Na terenie Dyrekcji wileńskiej ist 

nieje 26 „Ognisk*, posiadających prze 
ważnie odpowiednio urządzone włas- 

ne sale teatralne. 
[Zarząd „Ogniska”* zamierzał kon- 

tynuowač chlubnie rozpoczete dzieło, 
jednak z pewną obawą patrzy w przy 
szłość. „Ogniska* bowiem kolejowe 
na terenie Dyrekcji wileńskiej są po- 
ważnie zagrożone. W _ Ministerstwie 
Kolei istnieje konkretny projekt przeka 

  

S.ŁQ-W- 0 

Zatrzymanie kurjera komunistycznego 
WILNO. — W pociągu zdążającym ze 

Stołpców do Warszawy w jednym z prze- 
działów 2 klasy ujęto emisarjusza komuni. 

szportem zagranicznym. W walizie oddanej 

Zajście z hodurowcami 
WILNO. Emisarjusze  hodurowcow 

wszczęli ostatnio dość silną agitację wśród 
chłopów na terenie pow. wilejskiego i moło- 
deczańskiego. 

Na tym tle doszło onegdaj do zajść z 
sekciarzami, którzy w pewnej wsi pod Wilej 

Zatrzymanie omyłkowo zwolnionega 
Z ŁUKISZEK 

WILNO. Przed niedawnym czasem z wię : 
zienia Łukiskiego został 
przeoczenie szoter Bronisiaw Aszerow. 

Zwolniony miał jeszcze do  odcierpienia 
6 tygodni, lecz z chwilą, gdy polecono mu policji zatrzymał go przypadkowo 

ć więzienie, nie sprzeciwiał się, lecz też 
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ARTS 
PIĄTEK 

Dziś 6 

Leonarda 
Jutro 

Nikandra 

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

z dnia 5 Tistopada 1931 1. 
Ciśnienie średnie 767. 

Temperatura średnia +-7, 

Temperatura najwyższa --12. 
Temperatura najniższa 4-3. 

Opad w mm. — 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: siaby wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

W. s. g. 6 m. 31 

Zs g.3 m, 35 

  

  

NABOŻEŃSTWA 
— Adoracja. Zarząd Katolickiego Związ- 

ku Polek podaje do wiadomości członków, 
że 6 b.m. jako w pierwszy piatek miesiąca 
cdbędzie sie w kaplicy Serca Eucharystycz- 
nego (Mickiewicza 19 — 2) adoracja Prze- 
najświętszego Sakramentu od godz. 4.30, do 
1.30 wiecz. zakończona  błogosławieństwem 
Przen. Sakramentu. 

ŻAŁOBNA 
— $. p. Kazimierz Bartoszewicz.— 

Wczoraj rana zmarł po krótkiej choro= 
bie wskutek komplikacyj wewnętrz- 
nych naczelnik więzienia na Lukisz- 
kach Ś. p. Kazimierz Bartoszewicz. 

Zmarły pełnił swe ciężkie i odpowie 
dzialne obowiązki bez przerwy przez 
10 lat i cieszył sie ogólną sympatją. 

Przedwczesna Śmierć Jego wzbu- 
dziła wśród wszystkich, którzy go bli- 
żej znali, szczery żal. 

MIE!SKA 
— Powrót prezydenta miasta. 

Wrócił z Warszawy po przeszło tygo- łącznikami należy srładać na imię Przewod- 
dniowym tam pobycie prez. Folejewski. 

P. prezydent, jak wiadomo, oma- 
wiał z władzami skarbowemi sprawę 
likwidacji pożyczki angielskiej i udział 
min. skarbu w spłacie tych zobowią- 

zań. 
Ponadto p. prezydent czynił stara- 

nia o przyznanie Wilnu nowej pożycz- 
ki na t. zw. fundusz drogowy. 

Pożyczke te miasto naijprawdopo- 
dobniej otrzyma. 

— Dalsze postępy robót na Zawalnej. — 
Roboty nad regulacja ulicy Zawalnej posu- 
nety się znów znacznie naprzód. Mianowicie 
ułożono nowe chodniki na odcinku od Ste- 
faństiej do Sadowej. W ten sposób pezo- 
stat obecnie do uregulowania jedynie niezna 
czny odcinek od Hal Miejskich do uł. Kole- 

iowej. 
— Sprawa! kina i pionów. Magistrat 

posianowił zwołać na dzień 19 bm. po 
siedzenie Rady Miejskiej specjalnie dla 
wysłuchania sprawozdań komisyj, któ- 
re badały gospodarkę kina miejskiego 

RRT LAMA ESTA TTT OST 

zania wszystkich tych placówek ku! - 
turalno-oświatowych —  Kolejowemu 
Przysposobienia Wojskowemu. I cóż 
się stanie? Dotychczasowy kierunek 
budzenia ducha polskiego wśród kole- 
jarzy, krzewienia mowy oiczystej, za- 
pomocą sztuki — zniknie niebawem z 
horyzontu. Panować zaś będzie niepo- 
dzielnie „kultura fizyczna”, a przede- 
wszystkiem wyraźne oblicze partyjne. 

Tak się przedstawiają w ogólriych 
zarysach sprawy, dotyczące teatrów 
objazdowych na terenie Kresów 
wschodnich. 

Aby jednak rozwijać tę pracę i 
prowadzić ją poważnie i planowo, na- 
leżałoby powołać do życia w Wilnie 
na wzór Kresów zachodnich, Towarzy- 
stwo popierania polskiego teatru ob- 
įazdowego. 

Do akcji tej należałoby wciągnąć 
przedstawicieli samorządów, sejmików, 
oraz władze szkolne, w paszczegól- 
nych zaś miastach i miasteczkach u- 
tworzyć iilje Towarzystwa, które pozo- 
stawałyby w ścisłym kontakcie z cen- 
tralą wileńską i współdziałałyby przy 
organizacji widowisk: polskich. 

Rzucam myśl... Może trafi ona га 
właściwą glebe... Z. S. 

  

zwolniony przez jeszcze nie nadszedł. Natychmiast wszczęte 

  

T. 
Mazimierz Bartoszewicz | 

Naczelnik więzienia na Łukiszkach 
Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony ŚŚ. Sakramentami zmarł dnia 

5 listopada 1931 roku w wieku lat 61. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Więziennej Nr. 6 m. 15 do 
Kościoła św. Jakóba nastąpi dnia 6 b. m. o godz. 6 m. 30 wiecz. 
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 7 b. m. o godzinie 

9 m. 30 rano. 
Eksportacja zwłok w Niedzielę dnia 8 Listopada r. b. o godz. 2 ppoł. 
O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

Siostry, Bracia, Siostrzenite, Siostrzany, 
Bratanice i Bratankowie 

przez zatrzymanego na bagaż znaleziono róż 
ne rękopisy i sprawozdania, pisane szyfrem. 
Jak się okazało, aresztowany był kurierem 

warszawskiej do 
jaczejek na kresach. 

ką urządziłi wiec i namawiali do przystąpie- 
nia do sekty. 

Chłopi wyprowadzeni z równowagi, rzu- 
cili się na agitatorów i powlekli ich do mie 
szkania sołtysa, grożąc doraźnem rozprawie 
niem się z nimi. Dopiero policja uwolniła 
hodurowców z opresji. 

6 

    
i nie wspomniał , że termin jego zwolnienia ne sprawy, dotyczące dalszej działalności Sto 

wwarzyszenia. Zebranie odbędzie się w nie- 
dzielę 8 listopada 1931 r. o godz. 3.30 po 
południu w sali Techników Wileńska 33. 

RÓŻNE 

Z T-wa Przylaciół 
Nauk 

W ciągu III kwartału r. b. (lipiec—- 
оо я 4 

— Wystawa malarstwa, rysunku i grafi- EE Prajoteka A wzbogaciła 
ki Józefa Horyda. W niedzielę, 8 bm., o go- SIE © 658 dzieł w 790 tomach, z tego 

dzinie T-szej, w kasynie garnizonowem (Mi. 23 osoby prywatne złożyły 694 tomy, 
ckiewicza 13) otwarta zostanie wystawa ma 30 nstytucyj zaś 96 tomów. 

O ać Najliczniejsze i najcenniejsze dary 
— umienie 510145 . 1€eSZ- A - S = 

kaniu działacza nės p. Spiro, od- w tym SR zawdzięcza Bibljoteka: 
było się pod przewodnictwem dr Wygodz- D- Ludwice Życkiej (535 tt.), ks. kas. 

i elektrowni kiego zebranie przedstawicieli poszczegól- Stanisławowi  lasieńskiemu (54 tt.). 
- ! nych odłamów: sjonistów. dyr. Alfredowi Lauterbachowi (19 tt. 

Wiguszyna). Omawiano sprawę poorzumienia Się i U- cennych dzieł k NE PS 
— Zamiast ślinacznicy schody. Urządzo- stalenia wspólnych wytycznych w działa. (07 1NCH CZiE! Z ZAKIESU SZIU i); pr 

na na zbiegu ulic Słowackiego i Wielkiej ności. ` у : tego złożyli dary liczni inni ofiarodaw - 
cy, których nazwiska wymienione bę- Pohulanki šlimacznica chodnikowa okazała 

dą w ogólnem sprawozdaniu rocznem. 

poszukiwania nie doprowadziły. do _ ujęcia 
Aszerowa i dopiero wczoraj funkcjonarjusz 

na ulicy 
Wielkiej. 

(w związku z pionami 

  

KOLEJOWA 
— Wynik VIil tygodnia lotniczego na te- 

  

   

  

   

     
  

   

      

    

  

  

      

    

  

GŁĘBOKIE 
— (Ciężkie pobicia, — Aleksander Szara- 

bajko z żoną pobili cieżko swą krewną Pau- 
linę Szarabajko w chwili, gdy przechodzili 
przez plac rynkowy w Głębokiem. Nieszczę- 
śliwa doznała złamania ręki i żeber. Zajście 
wynikło na tie parchunków osobistych. 

OSZMIANA 
— Zabity podczas gry w kar- 

ty. — We wsi Kurlance, gm.  dziwieńskiej, 
pow. oszmiańskiego kilku zamożniejszych 
chłopów grało w karty. " 

Jeden z obecnych WI, Baranowski, pod- 
czas bójki z Konstantyn: Dajdzisen:, zadał 
mu kastetem kilka ciosów w głowę tak cięż 
kich że Dajdziś padł i wyzionął ducha. 

Winnego ujęto natychmiast po wypadku. 

się iska w dni słotne dzięki znacz 
nej pochyłości nogi przechodniów ześlizgiwa RZ R Зь & sa 

ły sie po niej. Wobec tego zburzono ją, zastę renie dyrekcji kolejowej, — Wileński Komi. „Zbiór rękopisów, za pośrednictwem 
pując kombinacją płyt zlekka pochyłych i tet Kolejowy LOPP ukończył obliczanie wpły prof. Pigonia, pozyskał rękopis wspoin 
schodów po pare stopni liczących. Zasadzo- wów VIII tygodnia propagandowego. Swą nień Karoliny Monczuńskiej (córki Teo 
no tu także jedno drzewo. akcję propagandową Komitet Kolejowy pro- dora Narbutta). 
3 3 Czy a. na chleb są za niskie? ,wadził na terenie całej kady Be tas Do Muzeum T.P.N. w tymże czasie 
iekarze wileńscy czynią ostatnio usil przeszło dwieście stacyj kołejowych i innyc > : m ši 

ne starania u władz 2 kierimku zmia: -iesc pracy. Przyczem rzecz charakterysty- a R + PY 5 о 
ny dotychczas obowiązuj + czna procent tych: stacyj, które mc nie zro= MSLYMMICYJO 2. Do, RAZUNIETZ "WMOCIOWO 
K ązującego CENNU- biły, jest stosunkowo nikły, bowiem nie wy ski, Dowództwo 5 p.p. Leg., Dowódz- 

ka na pieczywo, uważając, że jest ON nosi jednego. Pozatem wszystkie punkty w two 85 p. Strzelców Wileńskich, ks. 
a й pod ab Н, zakresie PrzyZYPi“ kan. Stanistaw Jasieūski, S. Z. Klaczyt 

Po onegdajszej wizyci ice- y się do propagandy tygodnia, a co za tem 1: ‚ 3 kody jake e kia gris idzie do pewnego efektu finansowego. Ogėl- ski, ks. kan. Jan Kretowicz, Stanisław 
4 ży! SKI 3 © 2“ ne podsumowanie wpiywėw z tygodnia się- Kuroczycki, prof. dr. T. E. Modelski, 

nie: zw. piekarskich, na których oma- ga do 8,500 złotych, co jest wynikiem bar- dyr. Kazimierz Monkiewicz, Teodor 
wiano wytworzoną z powodu zwyżki dzo dodatnim w porównaniu z rokiem ubie- Nasbutt, Halina Oskierczanka i №а- 
cen zboża, sytuację i. postanowione Sym, pania dy O nie przewyż- -jaw Weytke. 

i +, A - sza ysięcy złotych, cc w porównaniu z ZA й i 
s ssp ciągu domagać się zmiany wynikiem VIII tygodnia SGhowi niecałe 30 Dzięki im zbiory muzealne powięk- 
GE KS proc. Przeglądając listę wpływów tegorocz- szyły się o 37 przedmiotów, a miano- 

Wnioski zmierzające do proklamo- rego tygodnia daje się zauważyć nierówno- wicie: zabytków przedhistorycznych—- 
waciia strajku piekarzy, narazie pozo- siais DroporGonainą Ponai małemi 3 broń — 1, monet, medali i plakiet-— 

* iero: stacjami a dużemi, np. Bieniakonie na cele : R i 
M ZERA lotnictwa POTEOENY. 100 zł, zaś o wiele 13, tłoków pieczętnych — 5, orderów i 

WOJSKOWA od nich większe Wilno 200 zł. Najlepszy wy odznak — 12, obraz — 1,  fotogra- 

— Dodatkowa komisja poborowa zbiera nik fmansowy uzyskał Białystok, około 600 fij—2. 3 
się w lokalu przy ul. Reja Fe 2. Stawią 400 Soych S A i a. : A Na szczególne wyróżnienie zasługu 

ję ci, X r nie mają uregulowanego sto : S «e maiych stacyjek, jai an 2. ё ieni 
St a EB r cewicze, Malkowicze, poki = miarę 14“ 3 dłuta z kamienia Zz 

— Zarząd Stowarzyszenia Rezerwistów i SWYCh Sił i możności starały się przyczynić chodzące ze zbiorów znanego archeo- 

b. Wojskowych w Wilnie, ul. Żeligowskiego do lepszego wyniku tygodnia pomimo trud- loga ś. p. Wandalina Szukiewicza (dar 
WBC >> kų e si S ności kryzysu gospodarczego. jego zięcia + ARE z e 

macyjne w dniu — 1991 T., Ta. godz. 14. Ibo w i MUZYKA _—pieczętnych Rządu Naredowego Litwy 

Au arzad Kola Wileūskiego 0. Z. Р. В — — Teair Miejski w Lutni W piątek i dni i m. Wilna z powstania 1863 r. (dar 
zwółuje na dzień 8 bm. w pierwszym termi- 3 i ОВ В й адар 
nie © godz. 16, wi drūgim o godz. 17 bez "Astepnych bawic będzie publiczność dosko- ks, kan. Kretowicza), krzyže dzisiej- 
względu na ilość obecnych członków nad- ESA a dake ZOE I sze „Virtuti Militari" i „Walecznych“ 

AE aid ra 7 add rom humoru, komizmu sytuacji i dobrej bu- Oraz. odznaka pułkowa 85 p. Strz. Wil., 

ważność zebrania obecność wszystkich ko. SOWIe, zainteresowała cały szereg teatrów w tudzież odznaki: pułkowa i sportowe 
16е obowiazkowa. е Polsce, w których po Wilnie rozpocznie swój 5 p.p. Leg. (dar Dowództw tych puł- 

= >, ы pochód. „Aurelciu nie rób tego". e ków) S 
UNIWERSYTECKA _ miejsca w przysziym tygodniu świetnej sztu 2 AE : > : 

— Państwowa Komisja Egzaminacyjna Ce J. Kajsera „Dzien październikowy”. |. Kaj Za wszystkie te dary, złożone A 
° аы s jświ ; turg dzisiejszych rzecz zbiorów T-wa, łaskawym ofiaro przy Wydziale Sztuk Pięknych USB. dla egza Ser, najświetniejszy dramaturg  dzisiejszyci ч TPN. wy 

minów z rysunku, lako przedmiotu naucza_ Niemiec, będzie grany po raz pierwszy dopie dawcom składa Zarząd T.P.N. wyrazy 
nia w szkołach średnich ogólno-kształcących ro w Wilnie. ы serdecznej wdzęczności, 
i seminarjach nauczycielskich podaje do wia _ ао ПКЧЁ‹ЁШ'Ё“:'ЦЁОР;'Ё'Гп\ё/аіёуеьіёт% Ё) ЧЕЕНИРЕИЦЕНЕСИЕНЧИСННИНЧетисоллпто 

ności kandydatów, życzącyć rstąpić 7 b.m. o godz. 3 po poł. i wi niedz : 

do egzaminu w temnie jesennym, że poda. dźinie 12 rano czeka milusińskich nielada zda WYPADKI I KRADZIEŻE 
nia o dopuszczenie do egzaminu wraz z za- rzenie, które ujrzą na scenie Teatru Lutnia. O zapalnikach rzekomo 

а Przed cekawenii oczkami przesunie się cała znalezionych na przejeździe 

niczącego Komisji w Dziekanacie Wydziału historja zakopconego kopciuszka, zmaltreto- kol. przy ul Botrujskiej. Przed- 
Sztuk Pigknych USB. (ul. Uniwersytecka 3) wanego przez złą macochę i dwie siostry wczoraj do władz kolejowych zgłosił się pe- 
w czasie od dnia 8 do 21 listopada r.b. włącz przyrodnie, a dziełem mądrej Wróżki-Dziwo wien robotnik, który zeznał, że idąc koło to 
nie, w godzinach od 14do16. przeistoczonego w xsiężniczkę, którą zaślu rów kolejowych w pobliżu przejazdu na ul. 

че bia krėlew'cz. Nieszczęšliwemu Kopciuszko- Boprujskiej znalazł tam trzy zapałniki od gra 

ZEBRANIA I ODCZYTY © wi wszystko ; hodzi w pomoc, i smok i natu, 
— Odczyt Senatora .Roztwarow- myszki i szczury i gołąbki i krasnoludki i Władze kolejowe porozumiały się natych- 

skiego. Staraniem Klubu Społecznego drzewka, aż wkońci zwycięża, przebaczając miast z policją w tej sprawie i „przystąpiły 

„UST ая Ž AES. lei macosze i niedobrym siostrzyczkom. Pięk do badania wymienionegė robotnika na о- 
w Wilnie w dniu 8 bm., o godzinie na ta bajka ubrana jest w niebywały prze- koliczności w jakich zapalniki zostały znale- 
wiecz., w sali Stow. Techników  (Wi- pych dekoracyjny, kostjumowy i wywołuje zione, Zeznania te nasunęły podejrzenie, że 
leńska 33) senator Wojciech Roztwo- entuzjazm u dziatwy. : meldujący historję Z zapalnikami wymyšti, 

rowski, cztonek Komisji Spraw Zagra-.  — Teatr Miejski na Pohulance. W piątek licząc na nagrodę przewidzianą dla zapobie 
> A Se i Kes odczyt na * Ti następnych „Róża * St. Żerómskiego. gającego wypadek kolejowy. da 

nicznych Senatu, . WYSłOSI RZ — Popołudniówki. W sobotę dnia 7 b.m. _ Meldujący okazał władzom zapalniki za- 
temat „Sytuacja polityczna „Polski NA w Teatrze na Pohulance grana będzie dla brane najprawdopodobniej ze składów amu 
tle sytuacji międzynarodowej”. Po Od- młodzieży szkotnej, po cenach szkolnych nicyjnych, gdzie pracował uprzednio jako 
czycie odbedzie się dvskusia. świetna w budowie, emocjonująca od począt robotnik, 

— Klub Włóczęgów. "LXIV zebranie Klu- KU „Matrykuła 33 10 obrazów przesuwają- — Występy  ziadziejskie. Aleksandrowi 

bu Włóczęgów Senjorów w dniu dzisiejszym cych Się, niby na taśmie filmowej, obrazuje czowi Edwardawi (Wiwulskiego 4) od dnia 
się nie odbędzie i zostaje przeniesione na pią działalność wywiadów wojskowych wielkiej 25 października do 2 b.m. nieznani skrawcy 
tek dnia 13 bm. " "wojny i bohaterstwo patrjotyzmu. ‚ skradli ze strychu bieliznę męską, damską i 

— Stosunek kościoła do państwa w Li. _ W niedzielę po raz ostatni bawić będzie pościelową, wartości 290 zł. 
twie. — Dnia 4 listopada b. ks. dr. Antoni do tez, świetna współczesna komedja angiel- Biinowowi Makarowi, zam. we wsi 
Wiskont, Szambelan Jego Świątobliwości w Ska „Złoty wiek rycerstwa”. Bohater kome Małszyszki, gm. nielegiań ‚ pow. świę- 
Wyższej Szkole Instytutu Naukowo-Badaw- dji przeniesiony do Średniowiecza z cywiliza- cjańskiego, skradziono 'w mieszkaniu Mow- 
czego Europy Wschodniej wygiosił odczyt cia wieku dwudziestego budzi zrozumiały po szy Linzona (Szpitalna 14) 60 zł. w gotów- 
na temat: „Stosunek kościoła do państwa w a komiczny u swych przodków z przed a R: że saa R Linzon 
Litwie, at. ч : owsza, którego zatrzymano, lecz skradzio- 

Po krótkim wstepie, poświęconym omó- , „— Rewia w Ognisku Kolejowem. W nie- nych pieniędzy nie odnaleziono, 
wieniu podstaw filozoficzno-prawnych sto dzielę 8 Jistopada © godz. 20 w sali własnej Feldman Rvwie (]agiellońska 3) ze skte- 

sunków kościoła i państwa wogóle, prele- Przy ul. Kolejowej 19 zostanie po raz pierw py przy ul. Wielkiej 47 po, wybiciu szyby w 
gent naszkicował historię stosunków mię- Szy, w Wilnie wystawiona barwna, melodyj- oknie wystawowen:, skradziono dwie talji 
dzy państwem a kościołem w Litwie. Głów- na i pełna humoru Rewia w 19 obrazach p.t. kart i ówa pudełka z tytoniem wartości 23 
ne punkty tego odczytu były następujące: „Wielka Parada Kolejowa”. ‚ zł, Sprawców kradzieży braci  Ziniewiczów 
poselstwo $. ». hr. Alfreda Tyszkiewicza do | Całość zapowiada się nadzwyczaj efektow Witolda i Mieczysława (Krupniczy 5), oraz 
Rzymu w roku 1919, w maju miesiącu, któ rie, o doborowa orkiestra Jazz! i miłe girle- [waszkiewicza Adama (w. Bottupie) zatrzy 
ry wyjednał u Stolicy Apostolskiej uznanie Siatka dokonają reszty!, ponadto dla amato- maro ze skradzionemi przedmiotami. 
państwa litewskiego jako organizacji de fac- Tów nastrojowych piosenek prawdziwą ucztą / __ przejechany przez samochód. Na ul. 
to niezależnej; zerwanie stosunków dyploma będzie śpiew uroczej p. Hanki Skorokėwny, Kalwaryjskiei taksówka o nieustałonym nu- 
tycznych między Stolicą Apostolską a Litwą która jest niezrównaną w swych kreacjach męrze przejechała 12-letniego B. Aleksan- 
z powodu zawarcia konkordatu w r. 1925 Śpiewnych. — К drowicza (Kalwaryiska 53) | 
przez Stolicę Apostołską z Polską; utworze- , Ceny miejsc niskie, bo zaledwie od 50 gr. | Chiopak uległ ogólnym obrażeniom. 
nie prowincji kościelnej w Litwie; zawarcie do > złotych. 3 -— Zamach samiobójczy. Z przyczyn bli- 
konkordatu między Stolicą Apostolską a Li- „Po rewji o godzinie 23 Dancing towarzy żej nieznanych, zatruła się esencją 20-letnia 
twą w r. 1928; stosunki kościelne w Litwie ski. 3 Wiktorja Judycka (Kalwaryjska 105). Od- 
w dobie obecnej, — Juan de Manen wystąpi z koncertem wjeziono ją do szpitala Sawicz. : 

Odczyt był bardzo rzeczowy, oparty na PO raz drugi i ostatni. Staraniem Wileński.  __ pjjąckie wybryki. — Wczaraj 
dokumentach, wysłuchany z wielką uwagą i 70 T-wa Pilharmonicznego muzykalne Wil w nocy na ulicy Św.-Jańskiej, podochocony 
zainteresowaniem. Ks. Dr. Wiskont wskazał no będzie miało wyjątkową sposobność usły alkoholem Tadeusz  Rošcicki ze Święcian 
na wielkie podobieństwo konkordatu litew. zenia tego fenomenalnego skrzypka-wirtu0- strzelił kilkakrotnie z rewolweru na wiwat, 
skiego do konkordatu polskiego. Byłoby po- Za. Niezwykłe walory sztuki odtwórczej mi- wywołując zrozumiaży popłoch wśród spóź- 
żądanem, żeby temat ten był omówiony ob_ Strza Manena jeszcze bardziej się uwypuklą nionych przechodniów. 
szerniej. Żałować jedynie należy, że odczyt W drugim recitalu, na program którego złożą 
nie był udostępniony szerszej publiczności. Sie takie utwory, jak Sonata Kreutzerowska 

„— Herbatka Poewiaków. Podaje się do Beethovena oraz niezmiernie rzadko wy- 
ogólnej wiadomości Peowiaków, że w nie- konywany 2-gi koncert Paganiniego. Pozo- 
dzielę dnia 8 listopada r.b. o godz. 18 od- stałe bilety są do nabycia w kasie „Orbisu” 

= towarzyska herbatka w mieszka. (Mickiewicza 11). 
niu Obywatelki Ewy Gulbinowej — Makow KINA 
skiej przy uł. Bonifraterskiej 8. Wstęp człon Rt a RAJA = : CH? 
kom Koła i symvatykom bezpłatny. W R pa: sj WA ORIICÓW oraz 

— Walne zebranie stowarz. b. wychow. | 944 ne ° е 
gimin. przy kościele św. Katarzyny. Nowowy | Hollywood — 16-ciu z Pawiaka 
brany Zarząd Stowarzyszenia byłych wycho = Heljos — 10-cis z Pawiaka. 

wanek i wychowanków gimnazjum przy ko- „ Casino: Nieśmiertelna miłość, 
ściele św. Katarzyny w Petersburgu prosi i 3 ASS 
wszystkich naiežących i nienależących do SeOWY , Złodziej „miłości. 
Stowarzyszenia o przybycie na wałne zebra Światowid: Indyjski grobowiec. 

Lux — Nibelungi nie, na którem będa omawiane bardzo waż



- 

”IWESELE ŚLĄSKIE 
W WILNIE 

Z powodu 10-lecia odzyskania Śląska, w 

całej Polsce ogłoszony jest tydzień Śląska. 
Dyrekcja naszego teatru pragnąc uczcić te 
dni rocznicy odzyskania najbogatszej i naj- 

ważniejszej połaci kraju i węzłem niejako 
ączyć dwa krańcowe punkty graniczne 

Polski — sprowadza na trzy dni imprezę 
'Weseła Śląskiego, 

Wesele Śląskie — utwór ułożony przez 
prof. St. Ligonia i S$. Kubiczka, jest świet- 
nem zobrazowaniem głębokiej kultury pol- 
skiej, której 700 lat niewoli nie zdołało za- 

' trzeć. Obyczaj, rasowość, pieśń, taniec, strój, 
język, wszystko to charakteryzuje łud śląski, 
jego temperament, jego bytowanie, jego du- 
szę i wyraz, tak odrębny od innych dzielnic, 
a zamknięty w oczach człowieka, bytującego 
w kopalni tuż w pobliżu Śmierci. Mimo jed- 
nak tego specyficznego skupienia, w obliczu 
górnika śląskiego, lud śląski zachował dużą 
dozę humoru, pogody i werwy. W „Weselu 
Śląskiem* bodaj, że w jedynem tego rodzaju 
widowisku humor ten jest bogato rozprowa- 
dzonv, stwarzając widowisko żyiwe į baiecz- 

. mie barwne. Piekny strój śląski, suty, bogaty, 
przebajeczne tańce, niepodobne niczem do 
tańców innych dzielnic, a pełne tak rasowego 
temperamentu, humoru, że nogi w spokoju 
ustać nie mogą, bogata pieśń, wszystko to 
składa się na widowisko tak czarujące, że 
zaćmiewa wszystkie dotychczasowe wesela. 

Wesele Śląskie na scenę wprowadził dyr. 
M. Szpakiewicz w Katowicach i grane było 
15 razy w ciągu roku, Wesele to oglądał p. 
Prezydent Rzplitej na dożynkach w Spale, a 

  

fragmenty jego dawane były na Zjeździe 
Skautów w Anglji 'w obecności następcy 
tronu angielskiego, budząc entuzjazm. 

Na uroczystości Śląska reprezentowane 
przez teatr miejski, zjeżdża do Wilna woje- 
woda śląski dr. Michał Grażyński, 

._ Wesele Śląskie dane będzie 9, 10 i 11 
listopada po cenach normalnych w Teatrze 
na Pohulance i 10, 11 tistopada o godz. 4 po 

„poł. dla szkół po cenach popołudniowych. 
  

Cztery lata na „So- 
towkach“. 

Odczyt b. wiežnla w Z.S,S.R. 
Wspomnienia z wysp Sołowieckich stud. 

U. S. B p.F. Pietkiewicza jako b. więżnia 
zaliczoneg» do kategorji kontrrewołucjoni tów 

^ м Rosji Sow., skaz'nego na 3 łata kat rgi 
ujęte w ramy, przedwczoraj wygłoszonego, 
odczytu stanowiły b. ciekawy i obszerny ma* 
te jał. Prelegent jest patrjotą białoruskim, 
przedostał się z Polski do Mińska przez Cze 
chosłowację w 24 r., a wrócił przed .trzema 
miesiącami 

у W dwugodzinnym referacie p. Pietkie- 
wicz przedstawił katorgę na owej wyspie w 
ogólnych zarysach, omówił położenie geogra- 
liczne, Kreml, organizację i życie skazańców. 
Obecnie na „Solowkach“ znajduje się 25 ty- 
sięcy zesłańców, których można podzielić na 

Wilcze kły 
AKADEMICKIE KOŁO MUZYCZNE 

Przypominamy członkom Koła, że w nie- 
dzielę dnia 8 b.m. o godz. 10 min. 30, odbę- 
dzie się pierwsza zgrywka sekcji «nandołini- 
stów, natomiast o godz. 12 odbędzie się pró 
ba sekcji orkiestrowej. Powyższe próby od- 
będą się w Ognisku Akad. (Wielka 24). 
Przyjmujemy zapisy nowych członków. 

— Sekcja dramatyczna Koła Połonistów. 
Dnia 8 bm. Sekcja Dramatyczna Koła Polo- 
nistów USB rozpoczyna pracę nad insceni- 
zacją hymnu „Święty Bože“ Kasprowicza 
pod kierunkiem p. W. Radulskiego, b. reży 
sęra Teatru Narodowego w Warszawie. 

Zbiórka o godzinie 19,30 w lokalu Koła 
(Zamkowa 11). Goście miłe widziani, 

ZE ŚWIATA 
ŚMIERTELNY FILM. 

Pan William Herren, inżynier amerykań- 
ski, wraz ze swą małżonką należał do ekspe- 
dycji pracującej we wnętrzach Afryki nad 
jeziorem Tanganika. Pewnego dnia, wyru- 
szywszy aby skontrolować zaiożone potrza- 

  

ski, spotkał olbrzymiego Iwa z Iwicą, Pierw- * 
szy strzał trafił zwierza w iopatkę, drugi po- 
łożył go na ziemi. Herenowi, który t 
się, aby zadać ostateczny coup de gróce, 
przyszła myśl sfilmowania ewenementu, lecz 
w chwili gdy odwrócił się z odpowiedniem 
połeceniem do swego towarzysza Śmiertelnie 
zraniony lew rzucił się na niego ostatnim wy 
siłkiem i pochwycił nieszczęśliwego za ra- 
mię. Poszarpany Herren, któremu amputo 
wano noge, nie przeniósł podróży z Musoma 
do Mwansu i wi drodze umarł. 

WYKOPALISKA SODOMY 

Wedle doniesień „Daily Telegraph", wy- 
kopaliska dokonywane w Palestynie na te- 
renie, gdzie przypuszczalnie miały się znaj- 
dować miasta Sodoma i Gomora, potwierdza 
ją w pełni wersję biblijną. Oto na północ od 
morza Martwego na 5 km na wschód od Jor- 
danu wygrzebano ruiny zajmujące prze- 
strzeń przeszło 40 morgów i pokryte popio- 
łem lawawym. Miejsc to dziś pokryte bag- 
nistemi wydmami nie było załane wodą, 
lecz zniszczone wulkanicznym wybuchem. W 
mule znaleziono szkielet dziecka doskonale 
zachowany w popiele. Archeologowie sądzą, 
że dziecko to było zabite na ofiarę jakiejś 
bogini. 

DOBRE WYCHOWANIE A URZĄD 
TELEGRAFICZNY 

Amerykański urząd telegraficzny wprowa 

dził pewiną inowację, która spotkała się po- 
dobno z ogromnem uznaniem. Oto udziela 

on telegraficznie odpowiedzi na również te- 
legraficznie postawione pytania, dotyczące 
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/RADJO WILEŃSKIE 

PIĄTEK, DNIA 6 LISTOPADA 

11,40 Komunikaty i sygnał czast z War- 

SZARY. : 
12,10 Komunikat meteorologiczny z War 

  

s. A 
14,00 Program dzienny. 
14,05 Muzyka z płyt. : 

15,05 Komunikaty z Warszawy. $ 

15,25 „Sto lat badań, czem jest komór- 

ka  —odczyt z Warszawy wygłosi prof. 
$. Sumiński. 

15,45 Koncert dla młodzieży (płyty). 
16,20 „Apollo a Dionizos” — odczyt 

iwiygłosi prof. Stefan Srebrny. Tr. na wszy- 

stkię stacje polskie. 
16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 

16,55 Lekcja angielskiego z Warszawy. 
17,10 „Przyszłość Polski na morzu“ 

wygłosi gen. M. Zaruski. Działalność i roz- 

wój Komitetu Floty Narodowej* — wygłosi 
Z. Cithurus. $ $ 

17,35 Koncert pošwiecony  Moniuszce i 

Syrokomli, Wykonawcy — Wanda Hendrich 
(sooran) i prof, Adam Ludwig (baryton). 

18,20 Muzyka z płyt. Lekkie piosenki i 

muzyka taneczna, 
18,50 Komunikat LOPP-u. 
19,00 „Połakom na Kowienszezyžnie“! 
19,15 „Przegląd rolniczej prasy zagrani- 

cznej” — prowadzi dr. Janusz Jagmin. Tr. 
na Warszawę, 

19,25 „Ciotka A'binowa 'mówi!'* — mo- 
nolog humorystyczny. 

19,40 Program na sobotę. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy z War 

szawy. 
20,00" Pogadanka muzyczna z Warszawy. 
20,15 Koncert symfoniczny z Warszawy. 
22,40 Komunikaty i muzyka taneczna Z 

Warszawy. 

SOBOTA, DNIA 7 LISTOPADA 

11,40 Komunikaty i sygnał czasu z War- 
Szawy. 

12,10 Komunikat meteorologiczny z War 

SZawy. 
14,00 Program dzienny. 
15,05 Komunikaty z Warszawy. 
14,05 Muzyka z płyt. 
15,25 Pogadanka z Warszawy (przegl. 

wyd. perjod.). 
15,45 Koncert życzeń z płyt. Muzyka lek 

ka. 
16,20 „Michał Faradayv" -— odczyt 2 

Warszawy wygłosi prof. U. J. dr. Włady- 
sław Natanson. 

17,00 Nabożeństwo z Ostrej Bramy. Tr. 
na całą Polskę. 

18,05 Audycja dla dzieci z Krakowa i 
koncert z Warszawy. 

18,50 Komunikat rolniczy Wileńskiego To 
warzystwa Org. i Kół Roln. 

19,00 Tygodnik litewski. 
19,20 Kwandrans akademicki. 
19,45 Prasowy dziennik radjowy z War 

szawy. 
20,00 „Na widnokręgu — z Warszawy. 
20,15 Pogadanka o Leharze z Warszawy. 

ŁO w oO 

SKLEP FUTER 
I pracownia kušnierska Porudomińskich 

przy ul. Niemieckiej 28, у 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu 

ieieton fen sam W. 13-72 
  

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

BIEJDKIE 
SALA MIEJSKA godz. 6— 8—10w. „W CIENIU PIRAMID" 

Koncert, orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. Ceny Miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czyana od g. 3.30 do 10 w. 

W sidłach zdrajców" 
Nad program 

„Wybuch maszyny piekielnej" 
cudna epopeja miłosna na tle przepięknych kra- 
jobrazów Egiptu. Nad program: „Raj małżeński" 

  

Dźwięnowy Kino-teatr 

„HELIOS“ 

10-< 
  Arcydzieło 

Dziš! 
Korona polskich dźwiękowców! 

o którem mówi cała Polska. 

Dźwiękowy kino-teatr 

„HOLLYWOOD“ |   
Bohaterska epopea z dziejów walk Narodu. 

ох ЛМЕЛ К 
Porywająca pieśń nieśmiertelnei miłości i bezgran. poświęcenia. W rol. gł. b. Miss Polonja ZOFIA BATYCKA, KAROLINA LUBIEŃSXA, 

Adam BRODZISZ, Bogusław SAMBORSKI, Józef WĘGRZYN, Kaz. JUSTIAN. 

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

Film ten zaszczycili swoją obecnością Prezydent Rzeczyposp 
2 dodatki dźwiękowe. Ze wzgędu na wyso! 

Film wyśw 
Na 1-szy seans ceny Zniżone, 

Marszałek Piłsudski, 
ką wartość artystyczną dła młodzieży dozwolone. 

ietla się jednocześnie w kinach „Helios* i „Hollywood“. Honorowe biłety nieważne. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Rząd i Korpus šyplomatyczny.. 

  

Rar SE KINO 

CGIING 
WIELKA 47. tal. 15-41 

  

LOSY Państw. 

do nabycia w słynnej, 

i najpopularniejszej kolekturze 

H. MINKOWSKI 
WILKO, NIEMI 

Tel. 13-17, Konto PKO 80.928. Cen 

Nalewki 40. Oddział w Lidzie, 

SZANSE SĄ 
gdyż zamiast jak było 210.000 losów, 

tylko 160.000 losów, 

25 PREMJI 

GŁÓWNA 
со DRUGI 

  
| у — 40 zł. 

Ciągnienie ju 
Zamówienia zamiejsco 

  

    

de 1-ej KLASY 24 Polsk. 

trala: Warszawa, 

KOLOSALNE 
w obecnej loterji jest 

z których 80000 losów wygrywa, oraz 

WYGRANA zł. 1.000.000 
LOS WYGRYWA 

RW Ewa 
ZZ 

| Cena: 1|4—10 zł. = Pen 12 20 zł. | 

| o LSA Ee | Aa 

  

+ 19 i 20 listopada r. b. 

we załatwiamy odwroina poczta 

PREMJERA! Wielki przebój dźwiękowył Najpotężniejsze arcydzieło miłośne! M łość 
bohaterstwo lotników! 

NIE$ĄIERTELNA RIŁOŚĆ 
Dramat potężnego uczucia na tle Wielkiej Wojny. W rolach gł. Colleen Moore oraz Cery 

Cooper. Nad program: Dodatek dźwiękowy „Foxa*, Dla młodzieży dozwolone. 

Początek o godz. 4, 6,8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. Ма 1 szy seans ceny zniżone. 

Następny program: Neapol, śpiewające miasto, _W rol. gł. Jan Kiepura i Brygida Helm 

  

   Lot. Klasowej 
najszczęšliwszej 

ECKA 35. SiE. 

Suwalska 44. 

Lampy Kwarcowe 
ORYGINALNE „HANAU”' 

Łącznie z palnikiem 
na prąd zmienny 

meble szpitalne, fartuchy i ekrany rent- 
genowskie, wyprzedaje się ze składu 

poniżej cen fabrycznych 

T-wo ELEKTRIT" 

ZR. 800.— 

Wiłeńska 24 

telef. 10 38 

  

  

   wszeikiemi 

  

na miejscu do wyna- sięgły damy za bezcen 
jęcia. Wilno, ul. Sło- Włodzimierz ZEJTC | Przy 10.000 dol. go- 

| wackiego 17. Baranowicze, Sadowa tówką. 
RZ 11 telefon 222. Dom H.K. „Za- 
Pokój mmm | Chęta'* Mickiewi- 

duży, słoneczny z wy- 

2 mieszkania Plany 
z 3 pokoi i 4 pokoi Ze parcelację oraz wszelkie 

wygodami prace miernicze wyko- 
.nowoczesnemi, Wanna nuje mierniczy przy- 

  

majątków 
ziemskich, | 4.000 dolarów 

zysku roczn e daje 
kamienica w cen- 

trum Wilna. Sprze- 

    
  

rza 1, tel. 9 05. 

  

     

    

2 : Sad spraw etykiety, dobrego. tonu i wychowania. Koancett 2 Wiedni A 1 Wyplacamy wszelkie wygrane zeszłej 5-ej klasy 3 A nn 

kowie opozycji w ZSSR), 2) Eontr edldcjęe Czy na proszoną kolację naležy ubrač frak, Rosę R A zaa Ya at aż zam eniamy stawki na nowe losy. e Se: jej Monti Bas = B t d 
nistów a) inteligencji (przeważnie inżyniero- CZY smoking? — brzmi np. pytanie. — Smo- 2200 „Najwoawiejsza z wysp' — Korsy- Ogólna urzędowa tabela wygranych do przejrzenia w naszej Pańska 23 m. l-a, woła o pomoc w wy- SE BUS 

wie m. jn skazany br. Violaro konsui mek- MIN£ — decyduje urząd telegraficzny i po- Kas — feljeton z Warszawy wygłosi L. Mis- JĄ kolekturze. płacaniu maszyny do = Ryc 
sykański z żoną) b) wojkowcy (aresztowani SłuSzny Amerykanin przywdziewa smoking.  sjuro. DO WYNAJĘCIA szycia. Nieopłacona ra- prowincję wysyła bez 

  

po zabójstwie Wojkowa) e) łoxtrociści (do 22,15 Koncert chopinowski z Warszawy. 
200 osób skazanych na 3 lata za uprawianie 

tówka grozi zabraniem i a 

22,45 Komunikaty ze Lwowa, pakowania | przesyłki 
maszyny — jedynego pakowania i przesyłki. ILU NA ŚWIECIE MIESZKA LUDZI? mieszkanie 

tańców nówoczesnych), 3) kryminaliści. 
Wszyscy więźniowie pracują w licznych 

zakładach, garbarniach, cegielniach, warszta- 
tach mechanicznych i t d. Na zakończenie 
prelegent zobrazował straszne życie skazań- 
„ców którzy nie mają nic oprócz bólu i gło- 
du bo mie mają nawet miejsca, gdyż na pry- 
czach nie wolno więć j zajme wać przestrze- 
ni jak 25 cm Skazańcy więc śpią jeden obok 
drugiego na boku. 

P. F. Pietkiewicz swój obfity materjał o 
Rosji Sowieckiej, nagromadzony w okresie 

"7-mio letniego pobytu w tym „raju* podzie- 
ił na trzy odczyty, które jeszcze mei 

i —& 
  

Waierjan Charkiewicz 
| Zmierzch Unji Kościelne) na Litwie 

I Blałerusi—szkice historyczne zł 6,— 
Piacyd Jankowski (John oł Dycalg)-— 

życie i twórczość zł. 18— 
Bez steru | busoli (Sylwetka 

x prof. Michała Bobrowskiego)  2—- 

Ostatnia lata Alumnatu Pa- 
pieskłego w Wilnie . 

5 „Żyrowice—łask krynice 1.50 
Pierwsze trudy | wałki wi- 

jeńskich kolejarzy . „‚ 0.88 

SKLAD GLOWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

D 0 polsko - francuskiego 
kompletu 

przyjmę dzieci od lat 6do 8 

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

Zapisy przyjmuje się 

od 9-ej rano do 2-ej pp. 

  

  

  

    

Kto był mordercą? 
— Nie ulega najmniejszej wątpli- 

wości, że jest to czaszka przodka czło 

wieka 'z Neanderthalu. Są tacy, co 

twierdzą, że człowiek z Gibraltaru jest 

starszy od neanderthalskiego. Na ja- 

kich danych opierają oni swe wywo- 

dy? Kołyską ludzkości była Afryka. 

Kiedy, pierwsi ludzie wyemigrowali da 

Liczba ludności na Świecie przekroczy. 

jeszcze w tym roku, a najpóźniej w r. 1932 

dwa miljardy, ; 

Według danych statystycznyca, j'racowi- 

cie zbieranych i do ostatniej chwili uzupeł- 

nianych, załudnienie poszczególnych części 

świata przedstawiało się w końcu roku 1930 
w sposób następujący: Azja — 1071 miljo- 

nów, Europa — 500 miljonów, Ameryka— 

249 miljonów, Afryka --- 145 miljonów, Au- 

stralja — 10 miljonów. Razem świat —-1976 

'miljonów. 
Z państw rasy białej do niedawna naj- 

większą 'iczbę ludności miała Rosja euro- 

pejska. Obecnie według zgodnej opinji sta- 

tystyków, Stany Zjednoczone  prześcignęły 

Rosję i zajęły pierwsze miejsce. Tak saino 

Francja, która do niedawna zajmowała w 

kolejnej tabelce miejsce przed Wiochami, u- 

traciła je i obecnie Włochy znajdują się 

przed Francją. 
Z pomiędzy państw rasy białej siedem 

liczy powyżej 30 miljonów ludnosci. Sa to: 
Stany Zjednoczone -— 123,8 milionów, Ro- 
sja europejska — 123,7 miljonów, Niemcy 

— 66,6 miljonów, Angija — 48,9 miljonów, 
Włochy — 41,6 -miljonów, Francja — 41,5 
milį., Polska — 31,2 miljonów. 

Z trzech najpotężniejszyca państw ras 

kolorowych liczą: Chiny — 428 miijonów, 

Indje brytyjskie — 318 miljonów, Japonja — 
84,5 miljonów. 

W chwili obecnej rasa biała jest jeszcze 
najliczniejsza, gdyż należy do niej okrągło 
700 miljonów ludności, w czem około 268 
miljonów rasy germańskiej i około 200 mi- 
ljonów rasy słowiańskiej. Drugie miejsce 
zajmuje rasa żółta, która liczy obecnie oko- 
ło 555 miljonów ludności, Ta rasa szczegól- 
nie szybko zyskuje na 'iczebności. Trzecie 
miejsce zajmuje rasa hindusko-irańska, któ 
ra liczy około 300 miljonów ludzi. 

Najbardziej rozpowszechnioną religją na 
kul: ziemskiej jest chrześcijaństwo, które li- 
czy okrągio 700 miljonów wyznawców, dru 

dzie myślał najpierw o groszach, a po 

tem o nauce. 
Ojciec wzruszył ramionami: 
— Zapłacisz mu banknotami, An- 

no! 
— Ależ ja nie mam pieniędzy, oj- 

cze! 
— Ach, moja droga, czyż nie mo- 

głabyś uwolnić mnie od tych zbytecz - 
nych i nieprzyjemnych rozmów?. Idź 
do banku i weź, Wczoraj rozmawiałem 

23,00 „Akuku” — odcinek z docinkami. 
Redaktorowie: Jennv i Teddy. 

20,30 Muzyka taneczna z płyt gramofo- 
nowych. 3 

Gietda Warszawska 
2 dnia 5 listopada 1931 r. 

WALUTY 1 DEWIZY: 
Dolary 887 — 889 — 8,85 
Belgja 124,40 — 124,71 -— 124,09 
Holandja 360,15 — 361,05 — 359.25 
Londyn 33,45 — 3353 — 3337 
N.-York kabel 8,918 — 8,938 — 8,898 

Paryż 35,07 — 35,16 — 3495 
Praga 26,40 —.26,46 — 26.34 
Szwajcarja 174,20 — 17463 — 178,77 
Berlin w obrotach pryw. 211,75 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. pożyczka budowlana 30,— 
4 proc, inwestycyjna 76,— —, 76,50 

Ta sama seryjna 82,— 
5 proc. konwersyjna 41 
7 proc. stabilizacyjna 58,25 — 56,50 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje B 

G. K. 94, 
Te same 7 proc. 83,25. 
4 i pół proc. L. Z. ziemskie 42,25 
4 i pół proc. warszawskie 47,25—48,50. 
8 proc. warszawskie 64, —„65,25—63,60 
8 proc. Częstochowy 57,50 

A C J E 
B. Polski 110. Cukier 17,50 — 18. 

KORZYSTNA OKAZJ 
Dyrekcja Wodociągów i Kanalizacji m. 

st. Warszawy podaje, że ma do sprzedania 

na bardzo dogodnych warunkach: 

Kompletne. urządzenie elektryczne po 

dwu-letniej pracy, w zupełnie dobrym sta- 

nie, o mocy 150 K.W. 230--300 Volt prądu 

stałego (2 zespoły lokomobilowe o 75 K.W.) 

z baterją akumulatorów 120 ogniw 240 v. 

pojemności 432/580 amperogodzin przy 3/10 

godzin wyładowania, z tablicą rozdzielczą i 

kompletem przewodów, połączeń, oraz 

drewnianą imcregnowaną halą maszyn, 

cjalnej konstrukcji, A 

przewiezienia, oraz do złożenia na 

miejscu. : S 

Całe urządzenie nadaje się do siły i świa- 

tła w prowincjonalnych miastach i może 

być sprzedane w całości lub oddzielnie jako: 

1) Urządzenie elektryczne z elektromo- 

torami bez silników parowych i hali drew- 

nianej. 
2) Dwa zespoły lokomobilowe. 

3) Hala drewniana. : 

Szczegółowych objaśnień odnośnie sprze 

daży udzielać będzie piśmiennie lub ustnie 

Dział Zaopatrywania Dyrekcji Wod. i Kan. 
w Warszawie, ul. Starynkiewicza Nr 5 
I piętro, pokój Nr. 27. 

spe- 

innem 

    

Z nali, 

łatwą do rozbierania i kosmetyczny twarzy. 

„Iškuszerkiį 

nością. Plac Św. Piotra 
i Pawła Nr. 5 — 1, u 
właściciela GABINET 

  

Racjonalnej — 5 

kosmetyki Mieszkanie 
leczniczej 2 pokoje, kuchnia, wy- 
WILNO, gody, odremontowane 

Mickiewicza 31—4 do wynajęcia przy ul. 
kobiecą Jagiellońskiej 9 m. 3 

Uradęzcz: 1-sze piętro. 
je, dosko- 

odświeża ustwa 
jej skazy i braki, Masaż 

Posiadam dobrze 
język francuski i nle- 
miecki, poszukuję ko- 
repetycyj i tłumaczeń. 
Dowiedzieć się admini- 
stracja „Słowa* u C M 

Kucharka — 
kucharz poszukuje po- 
sady, posiada Świetne 
świadectwa, zgodzi się 
na wyjazd, ul. Piotra i 
Pawła 13 m 3. 

Hlrodę ze 
waje, ddźkonali, odswie- 

Masaż ciała, elektrycz- 
ny, wyszczuplający (pa- 
nie). Natryski „Hormo- 
na“ wedlug prof. Spuh- 
la. Wypadanie włosów, 
łupież. Indywidualne 
dobiersnie kosmetyków 
do każdej cery. Ost. t- 
nie zdobycie kosimety= 

ki racjonalnej, 
Codziennie od g. 10—8 

W. Z. P. 43. 
nati   

  

USZERKA 
zew ANNO SMIALOWSKA zee ma braki | skazy. 
gie miejsce należy do wyznania buddyjskie- | 
go z 536 miljonami wyznawców. 

Na kilometr kwadratowy obszaru lądowe 
go przypada w Europie 50 ludzi, w Azji — 
24 ludzi, w Ałmeryce — 5,7 ludzi, w Afryce 
— 4,8 ludzi, w Austra'ji — 1,1 ludzi; na 
świecie przeciętnie 15 ludzi. 

Wkrótce ojciec mój wyszedł, 
czarnych trzewikach i ciepłym szalu 
na szyi. 

Wieczorem wrócił bez szalu i bez 
palta. 

— A, do djabła!... — zdziwił się, 
— zapomniałem palto w jaskini, zją- 
łem je, żeby nie zabrudzić. 

Istotnie któregoś dnia powrócił do 
domu, oblepiony 
do głów. 

żółtą gliną od stóp 

LEGARKI 
Reperuje E LD 

: © Solidnie 
K. Gorzuchowski zamkowa 9. 
nz EI ISI EET 

Vj UA i 

    

w ciaž bylišmy zupelnie samotni: prowa 

dziłam gospodarstwo, opiekowałam się 
się w duchu jego 

wspaniałą wiedzą i oddaniem się nau- 
mim, zachwycałam 

ce, ale pozatem nie żywiłam żadnych 

sentymentów do niego. Było mi žal i 

smutno po jego 

interesować, dzięki nowym wykopali- 

skom w Rodezji. Chciałam pochować 

ojca w iaskini, którą tak kochał, ale 

śmierci, tembardziej, 

że właśnie życie zaczęło go tak żywo 

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

° 

binet kosmetyczny, u- Lecsniczej Gedis 
suwa zmarszczki, piegi, J, Hryniewiczowej. 
wągry, łupież, bTOdaW- w WIELKA M 18 m3. 
ki, kurzajki, wypadanie Przyj.wg. 10-11 4-7 

włosów 
w. Z. P. 8%. 

  

jęcia honorarjum za leczeniz ojca, za- 
proponował nagle, żebym została jego 
żeną... 

Byłam zdumiona. Doktor był nra- 

łym, okrągłym  człowieczkiem, lat 

czterdziestu. W niczem absolutnie nie 
przypominał on bohaterów „Przygód 
Pamelli*, ani smagłych i niepokona- 
nych mieszkańców Rodezii. 

Pomyślałam chwilę i zapytałam, 
dlaczego chce się ze mną żenić? Py- 

   

  

w ładnem miejscu dla Sposobu zarobku. Ofia- pį J ta: 

bezdzietnej inteligent. ry składać proszę w Era ZE. 
nej rodziny 2 pokoje Redakcji „Słowa* pod 
z kuchnią i elektrycz- literami H. S. 

Wilno, Wileńska 25, tel. 
19-01 

  

Odkurzacze, 
froterki, żelazka, pie- 
cyki i inne elektryczne 
aparaty dla gospodar- 
stwa domowego wyro- 
bu Siemensa. Ceny fa- 
bryczne. Firma Jan Sa- 
łasiński, Witno, Wileń- 

    

  

  

ska 25, tel. 19—01. 

Odbiorniki radjowe, 
głosniki, słnchawki i 
lampy katodowe marki 
Telefunken w  lirmie 
Jan Sałasiński, Wilno, 
w ileńska 25, tel. 19—01 

'Gotówkę 
lokujemybezpłatnie, 
zabezpieczenie Zu- 
pełne. MAJĄTKI, 
folwarki, działki i 
place przy minimal- 

nej gotówce 
DOMYdochodowe 
osobniaczki z og- 
rodami od 6.000 
złotych. MŁYNY, 
dzierżawy  poleca 
Dom H K „Za- 

theta““ Mickiewi- 
cza tel. 9-05. 

  

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

tel. 19—01.     

  

  

  

Pracownia Tow. Pań Miłosier- 
dzia im. Wincentego 4 Paulo 

od 56 „ка „ŹRÓDŁO PRACY 
Trocka 19, 

podejmuje się wykonać prędko, dokładnie 
i po zniżonych cenach wszystkie roboty 
wchodzące w zakres bieliźniarstwa, haftu, 
krawiecczyzny i (rykotarstwa. Polecamy 
się przeto Szanownej Putliczności a zwła- 
szcza instytucjom społecznym, klasztorom 
i zakładom prywatnym z któremi specjalną 
umowę zawsze pragniemy, by rzetelnie 
i tanio vsłużyć Zarząd 
  

Wstchnął ciężko. 
— Ale, droga moja, ca pani zamie 

rza czynić ze sobą? 

— (Chcę widzieć świat i chcę żyć 
samodzielnie, — odpowiedziałam bez 
wahania. 

— Anno, przecież pani jest jeszcze 
dzieckiem. Pani nie rozumie... 

— Że trudno jest żyć samodzielnie? 
Rozumiem to doskonale, doktorze. Nie 
jestem sentymentalną uczenicą, jestem 

tanie to zaskoczyło doktora. Wymam- 
rotał coś o tem, że lekarzom potrzeb- 
ne są żony, pomocnice... Trudno była 
wyobrazić sobie bardziej szare i smut 
ne życie, ale głos rozsądku radził mi 
przyjąć tę propozycję: doktor chciał 
mi dać ciche, spokojne życie, bez 
trosk... ognisko domowe. Teraz, kiedy 
przypominam sobie tę rozmowę. uwa- 

wszyscy oburzyli się na mnie i wymo- 

gli, że pogrzeb odbył się na wiosko- 
wym cmentarzu. Słowa pociechy pocz 

ciwego kapłana, mimo, że były zupeł- 

nie szczere, nie wywarły na mnie wra 

żenia. : 

Minął pewien czas, anim zrozu- 

miałam że posiadam to, czego najwię 

cej na świecie pragnęłam — wolność. 

z dyrektorem, musiało tam zostać oka 
ło dwudziestu siedmiu funtów. 

— To znaczy, że jesteśmy winni 
bankowi dwadzieścia siedem funtów, 

ojcze. 
— Dobrze, napisz do moich wy- 

dawców! ^ 
Zamilkłam. Książki ojca przynosiły 

Mieszkaliśmy na wsi w pobliżu 
sławnej jaskini, w której odkopywano 
zabytki cywilizacji kamiennego wieku. 
Na wsi było też niewielkie muzerm 
i ojciec całemi dniami prowadził po- 
szukiwania, wydobywając z ziemi drob 
ne kawałki kości prehistorycznych 
zwierząt. 

Europy... 
AA Niech ojciec nie naktada konti- 

‚ т па szynkę, — przerwałam, zatrzy- 

mując jego rękę, — przepraszam, oj- 
ciec mówił, że... 

_ — Kiedy pierwsi ludzie wyemigro 
wali do Europy... 

Wstając od stołu, oznajmił nagle: 

praktyczną kobietą. jesten drobiazgo+ 

wą materjalistką. Niech się pan cie- 
szy, że nie będę pańską żoną!. 

— A jednak chciałbym, żeby się 
pani zastanowiła. 

— Już się zastanowiłam! 
'Westchnął znów: 

  

—- Musimy wyjechać natychn'iast. 

Niema ani chwili do stracenia. Jestem 

pewien, że znajdę tam ślady pierwot- 

nych ludzi. Musimy przybyć tam przed 

innymi. Podobno jakaś ekspedycja wy 

biera się tam. Napisz zaraz de Cooka, 

Anno! L 

— A pieniądze, ojcze? — zapyta- 

łam nieśmiało. 

Spojrzał na mnie z wyrzutem: 

—- Zawsze mnie martwisz moje 

dziecko! Nie można myśleć o groszach 

kiedy chodzi. o naukę! 

— Ale obawiam się, że Coock bę- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

więcej sławy, niż pieniędzy. Ale myśl 

o podróży do Rodezji podobała mi się. 
„W Rodezji mieszkają mężczyźni, 

nie znający strachu, i czarni od słoń- 

са“ — powtarzam sobie słowa z fil- 

mów. Ale nagle rozmyślania imoie prze 
rwane zostały, gdy spojrzałam uważ - 

niej na ojca: 
— Ojcze, — powiedziałam pro- 

sze zdjać żółty trzewik i włożyć czar- 
ny. Zwykle nosi się trzewiki jednego 
koloru. Ale przedewszystkiem proszę 
nie zapominać ciepłego szalika, bo oj- 
ciec się przeziębi. 

   

    

W nocy ojciec zacząt kaszlać, a 
rano musiałam wezwać iekarza, 

Biedny mój ojciec  przeziębił się, 
dostał zapalenia płuc i po czterodnio- 
wej chorobie umarł... 

ROZDZIAŁ II 
PO ŚMIERCI OJCA 

Wszyscy znajomi ckazali mi dużo 
serca. Byłam wzruszona da głębi. Nie 
byłam zbyt wstrząśnięta utratą ojca. 
Ojciec nie kochał mnie nigdy, a ja od- 
„czuwałam to doskonale. Nie było mię- 
dzy nami przyjaźni, ani miłości, cho- 

   

Byłam sierotą, nie miałam ani grosza 

w kieszeni „ale zato byłam wolna! 

Ale to, co mnie cieszyło, było powo- 

dem niepokoju i troski otaczających 

mię ludzi, którzy ze wzruszającą deli- 

katnościa opiekowali się samotną sie- 

rotą. 
Pastor usiławał przekonać mnie, że 

żona jego potrzebuje lektorki. Bibljo- 

tekarz zapragnął gwałtownie powięk- 

szyć personel w swej bibljotece. Na-- 

reszcie zjawił gię doktor i po sumien 

nych i niezręcznych 

Drukarnia Wydawnictwa „Stowo““. 

zzeUOLEKĄ ̀ 

odmowach przy- 

żam, że byłam niesprawiedliwa dla te 

go człowieka. On rzeczywiście chciał 

mego dobra i kochał mnie po swoje” 

mu, ale nieśmiałość zamykała mu U- 

sta. W każdym razie pragnienie wol- 

ności i przygód zwyciężyło we mnie. 

— Pan jest bardzo dobry, dokto- 

rze, — powiedziałam, — ale to jest 

niemożliwe. Nie mogę wyjść zamąż za 

człowieka, którego nie kocham. 
—— Pani nie sądzi, że Pani...? 
— Nie, — przerwałam chlodro,— 

nie sądzę. 

— Chciałem zaproponować wobec 
tego coś innego: w Wells :nam ciotkę, 
która poszukuje lektorki, Czy pani nie 
przyjęłaby tej posady? 

— Nie, doktorze.. ja przedewszy- 
stkiem chcę zobaczyć Londyn. Praw- 
dziwe życie może się rozpocząć dopie 

ro w Londynie. Jestem pewna, że od- 

razu wydarzy mi się coś nadzwyczaj- 

nego. Ani się pan obejrzy, jak nadej - 

dzie ode mnie list z Timbuktu, lub z 

Chin... 
(D.C.N.) 

"Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.


