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Gasnące Świece 
Rzeczy i stosunki faktyczne zmie- 

niają się prędzej, niż frazesy o nici, lub 

utarte na nich poglądy. W pismach le- 

wicowych często taki czytamy  frazes: 

znalazł się obrońca „biednych'* ziemian. 

Takiemu lewicowemu publicyście najzu- 

pełniej odpowiada ujęcie wyrazu „bied- 

ny* w cudzysłów, wierzy on, zapew- 

ne szczerze, że biedny ziemianin nie ist- 

nieje, że śmiesznie + nawet pisać O 

„biedzie ziemian” 

Ograniczymy się w tym artykule wy- 

łącznie do drobnego odcinka, do sy::d- 

cji  materjalnej  „ziemian“  kresowycl!. 

Teraz my  zkolei  użyliśmy  cu- 

dzysłowu! Bo doprawdy ten, kto 

jeszcze przez. otoczenie („si - siebie 

samego nazywany jest  ziemiani - 

nem, nie odpowiada tradycyjnernu zna- 

czeniu tego określenia, jako człowi:ka 

bogatszego od innych. To też niejeden 

publicysta lewicowy będzie zdziwiony, 

kiedy mu powiemy, że sytuacja mat:- 

rjalna, poziom życia przeciętnego człon- 

ka kres. związku ziemian, a więc ziemia- 

nina jest gorsza od poziomu życia do- 

zorcy domowego w Warszawie. Tym lu- 

dziom brakuje pieniędzy na cukier, na 

naftę, na sól. O każdym, kto żyje 
wystawniej, wie się zgóry, że płaci za 

to nie dochodami, lecz zmniejszaniem 

substancji. Piszę te rzeczy, o których 

wiem, że chociaż są stokroć prawdziwe, 

to jednak będą spotkane wzruszeniem 

ramion przez tych, których umysł rezer- 

wuje biedę i nędzę wyłącznie dla chło- 

pa, robotnika i inteligenta miejskiego, 

— piszę te rzeczy nie dlatego, abym u- 

wążał, że jeśli ktoś jest biedny, to pań- 

stwo zaraz powinno mu iść z pomocą. 

O, nie! bolszewicy oduczyli mnie od te- 

go demokratycznego poglądu. Opisywa- 

łem, że bolszewicy, budując „piatiletkę*, 

oddając się marzeniom o swoich 

łach, wypracowali wśród swego społe- 

czeństwa całkowitą obojętność dla bie- 

dy, czy nędzy, chociażby  najliczniejszej 

grupy ludzkiej, Zamykają oczy na nędzę, 

gdyby widok ten miał ich powstrzymać 

od realizacji ich ideałów. Powtarzam 

więc, że się takiej metody od bolszewi- 

ków nauczyłem i nigdy nie będę przy- 

woływał państwo, aby ratowało kegoś 

tylko dlatego, że ten ktoś jest biedny. 

Zresztą takich  filantropów kosztem 

skarbu państwa i tak jest dużo w Pol- 

sce. Ale piszę o tem dlatego, że ta bie- 

da i nędza ziemiaństwa kresowego (po- 

nieważ o niem, a nie całem rolnictwie tu 

piszę), mieści w sobie niebezpieczeń- 

stwa polityczne, niebezpieczeństwa dia 

skarbu państwa. 

idea- 

Taka ilustracja. Dwór wielkopański. 

Dwie białe kolumny biegną do dziurawe- 

go dachu, z którego można oglądać  li- 

py w alejach dużego parku. Właściciel 

tej rezydencji mieszka w jednym poko- 

ju. Na kanapie leży dziecko chore, do 

którego nie sprowadza się doktora, bo 

niema środków. Na stole mała lampa 

naftowa, taka, jaką przed wojną wiesza- 

no w ubikacjach, aby zużyć jak najmniej 

nafty. 

Nie jest to przykład odosobniony. Wie 

my, że nasze dziewiętnastowiecze szla- 
checkie miało także takie przykłady, że 
była nędza w pałacach, których właści- 
ciełe zgrali się w karty, lub byli zienia- 
nie - nędzarze, którym pokonfiskowano 

majątki za powstania. Wiemy że niejeden 
dwór i pałac, o którym z zewnętrzne- 

go wyglądu można było mniemać, że 

wewnątrz goreje tysiącem świec w mo- 
siądz i szkło oprawnych, oświetlał się 
wewnątrz taką samą nędzą, jak powy- 

żej opisana. Wiemy, że nigdzie bardziej 
jak u nas „fortuna kołem się nie toczy- 

la“, że synowie ekonomów stawali się 
panami, że synowie panów schodzili na 
agentów towarzystw ubezpieczeniowych, 

że majątki gasły jak świece, że drabina 
hierarchiczna społeczeństwa szlacheckie- 
go była u nas co ćwierćwiecze posta- 

wiona mniej więcej do góry nogami. Ale 
ten ruch zgóry wdół materjalnego u- 

padku i zdołu w górę zamożności i 

bogactwa, był wynikiem, czy to klęsko- 

wej walki zbrojnej, czy to indywidualnej 

rozrzutności i utracjuszostwa, czy też 

skrzętności i gospodarności. 

Jeśli pisałem, że bieda ziemiaństwa 

kresowego kryje w sobie niebezpieczeń- 

stwa  polityczno - państwowe, to nie 

myślałem bynajmniej'o tem, żeby ta klasa 

mogła przejść do opozycji wobec pań- 

stwa, czy wobec rządu. Przeciwnie, w 

tych warunkach, w których właściwie 
łatwo mogłaby powstać zbiorowa histe- 

rja, — histerji tej jest o wiele, wiele 

mniej niż w innych dzielnicach. A że ta 

ka histerja mogłaby łatwo powstać, to 

należy przecież zrozumieć, obserwując 

chociażby ten taniec makabryczny, który 

nie zirytować może chyba tylko nieczu- 

łych na nic melancholików—który nazy- 

wa się wymierzaniem podatku dochodo- 

wego.  Wymierza się podatek do- 

chodowy od  bankrutów, wymierza 

się wśród okoliczności, o których 

można powiedzieć, że nigdy i 

nigdzie nie widziano  kiasyczniejszego 

związania tragizmu z humorem. Każdy 

błąd, każdą pomyłkę, każde niedopatrze- 

nie rojnego aparatu skarbowo - urzęd- 

niczego opłaca podatnik swym groszem, 

oszczędzonym na nafcie, na cukrze, na 

soli. 

Ale polityczno - państwowe niebez- 

pieczeństwo zagłady ziemiaństwa kreso- 

wego leży w czem innem. Nie jest to 

klasa słaba, która odchodzi i której za- 

łować nie trzeba, jak sądzą niektórzy. 

O, nie! Na Litwie Kowieńskiej na resz- 

tówkach siedzą ziemianie polscy i go- 

spodarczo mają się lepiej, niż u nas 

właściciele wielkich fortun, ponieważ 

tam zachowano rosyjski system podat- 

kowy. Ziemianie są warstwą silną. ©- 

becność jej na tych ziemiach posiada 

dla państwa polskiego wagę ogromna, 

znaczenie, którego nic nie potrafi zastą- 

pić. 

Przejdźmy do niebezpieczeństwa dla 

skarbu państwa. Postępowanie skarbu 

państwa z naszem rolnictwem często przy 

pomina takiego gospodarza, który potrze 

bując pieniędzy, przestał / zasiewać 

pola, lub karmić bydło. Wyobrażmy so- 

bie, że wszystkie majątki z powodu 

zbyt wysokich i w niczem nie skoor- 

dynowanych z kryzysem roluym podat- 

ków, przejdą na własność skarbu pań- 

stwa. Co się wtedy stanie? Iluž to u- 

rzędników i ileż stopni służbowych bę- 

dzie potrzebnych dla administrowania 

najmniejszym folwarkiem? Ileż diet dla 

inspektorów, dla wydziałów  personal- 

nych, dla kontroli dyplomów, ileż eta- 

tów dla prezesów związków  urzędni- 

ków takich dóbr popodatkowych, czy 

też polskich sowchozów? Ten obszar 

rolnictwa kresowego, z którego wydu- 

sza się dziś bądź co bądz pewną kwo- 

tę podatków, dawałby oczywiście pań- 

stwu olbrzymi deficyt i nie wiem, skąd- 

by się znalazły pieniądze na pokrycie te- 

go deficytu. 

Nieskoordynowanie podatków ze sta- 

nem kryzysu rolnego i nieskoordynowa- 

nie w żadnym wypadku wydatków z 

tym stanem. Nie chcę już powtarzać ie- 

go jasnego, jak dzień, a przecież tak 

strasznie u nas drażliwego i tak wielu 

ludzi drażniącego, argumentu, że są wy- 
datki najpożyteczniejsze, na które jed- 
nak nie stać ani nasze państwo, ani 

nasz samorząd. Od chłopa do ziemiani- 
na słychać dziś jeden jęk w sprawie sa- 

morządu, jedno wyklinanie na seimik. 

Mówicie o szkołach białoruskich? 

Dowiedźcie się, że reforma tak obsku- 

rancka i reakcyjna, której zresztą by- 

najmniej nie zachwalam, ani polecam, 
jak zniesienie samorządu powiatowego, 

byłaby dziś przez ogół naszych włościan 

białoruskich przyjęta z daleko większym 
napewno entuzjazmem, niż ogłoszenie 

Białorusi niepodległej. W Świrze wybu- 
dowano szkołę powszechną kosztem 210 
tysięcy złotych, w Podbrodziu szkołę po- 
wszechną kosztem 75 tys, złotych, jedno 
z naszych najparszywszych miasteczek 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
“ 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Li 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Ksjęgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włódzjmierow 
GRODNO — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski, 

IWIENIEC — Sklep tytonjowy — S, Zwierzynskį, 

KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Ksiegarnja Jażwińskiege, 
| NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 

N.-ŚWIĘCIANY — Ksiegarnja T-wa „ 
OSZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 

hi, 

PIŃSK — Ksjęgamia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 
STOLPCE — Ksjegarnia T-wa „Ruch“, 

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

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewjn —Bjuro Gazetowe, ui, 3 Maja 3 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

do miejsca. 

  

Przed konterencją 5-ciU mocarstw W Londynie 
SCEPTYCZNY NASTRÓJ W GENEWiE 

GENEWA PAT. — Głównym przed- 
miotem rozmów w kuluarach Ligi jest w 
chwili obecnej projektowana  konieren- 
cja 5 mocarstw w Londynie dla dysku- 
towania niemieckiego żądania równou- 
prawnienia w zakresie zbrojeń. Szanse 
powodzenia inicjatywy angielskiej oce- 
niane są tu bardzo sceptycznie, a to ze 
względu na nieustępliwe stanowisko za- 
jęte przez Niemcy. 

Ogłoszony wczoraj komunikat w 
Berlinie świadczy, że Niemcy stawia; 
dla swego udziału w konierencji londyń- 
skiej te same warunki, co dla powrotu 
na konierencję rozbrojeńiową, to jest żą 
dają uprzedniego uznania równości 
praw. Nieustępliwe stanowisko Niemiec 
tłumaczone jest względami wyborczemi 
w związku z wyborami do Reichstagu w 
dniu 6 listopada. To też nie wierzy się 
tu w możliwość jakiegoś porozumienia 
w najbliższym czasie. 

Co się tyczy stanowiska Francji, to 
—jak słychać z kół francuskich — jeżeli 
nawet ze względów kurtuazy jnych i tak 
tycznych rząd francuski przyjmie zapro- 
szenie do Londynu, to niemniej sprzeci- 
wi się, by narady londyńskie wyszły po 
za ramy proceduralnej dyskusji wstęp- 

nej, gdyż uważa, że dyskutowanie SA- 

mego zagadnienia nie może mieć iniej- 

sca bez udziału wszystkich zaintereso 2 

nych państw i przeciwny będzie deba- 

tom w gronie pewnej tylko grupy mo- 
carstw. W Genewie „będą tymczasem 
kontynuowane prace rozbrojeniowe. La- 
ta zebrania się prezydjum  konierencji 
nie jest jeszcze zdecydowana. Ostatnio 
projektowane było, aby zebrało się ono 
14 października, ale nie wiadomo, czy 
raporty, które mają być przedstawione, 
będą do tego czasu gotowe. 

NIEMCY ŻĄDAJĄ ŚCISŁEGO OKREŚ- 
LENIA TEMATU 

BERLIN PAT. — Biuro Conti donosi 
ze strony miąrodajnej, że rząd niemiec- 
ki dotychczas nie odpowiedział jeszcze 
na zaproszenie rządu angielskiego do 
wzięcia udziału w konierencji londyń- 
skiej. Dotychczas gabinet Rzeszy nie po 
wziął również w tym względzie żadnej 
decyzji. Niemcy żądają aby rokowauia 

   

  

londyńskie oparte zostały na innej pod- © 
stawie, aniżeli odpowiedzi rządów iran- 
cuskiego i angielskiego na memoriał 
niemiecki w sprawie tównouprawnienia 
zbrojeń. Warunkiem udziału Niemiec 
jest, aby temat konierencji był ściśle o- 
kreślony. W związku z wiadomościawi 
prasy, że Francja zażądała zaproszenia 
również i innych państw na narady, — 
biuro Conti informuje, że angielski cha:- 
ge d'affaires wręczając wczoraj zaprosze 
nie, nie wspomniał nic o tego rodzaju roz 
szerzeniu konierencji poza 5 mocarstw, 
a mianowicie: Niemcy, Francję, Anglie, 
Amerykę i Włochy. — Udziału innych 
państw w konierencji Niemcy nie uw2- 

tyby za bezwzględną przeszkodę. Mu 
sianoby tylko wyraźnie ustalić że teniat 
konierencji nie uległby zmianie. Z tego 
tez powodu Niemcy muszą żądać już 
przedtem ustalenia wyraźnego tematu 
rokowań. 

Konferencja, w której poza wymienio 
nemi 5 mocarstwami  uczestniczyčhy 
miały jeszcze naprzykład Polska, Belgja 
lub Czechosłowacja, nie mogłaby już być 
wyłącznie wymianą zdań w kwestji rów 
nouprawnienia, lecz musiałaby poruszyć 
cały problem  rozbrojeniowy. Tem sa- 
mem konierencja londyńska stałaby się 
— oświadcza biuro Contii — swego ro- 
dzaju małą konierencją rozbrojeniową. 

  

Szczegóły rozmowy Herriota z sir Simonem 
PARYŻ. PAT — O rozmowie, jaka od- 

była się wczoraj między szefem rządu fran 
euskiego a Simonem, informują, że poru- 

sżono między innemi sprawę odroczenia 
sesji prezydjum konferencji rozbrojenio- 
wej. Prace, odbywające się pod kierun- 
kiem szefa rządu francuskiego i ministra 
spraw zagranicznych Wielkiej Brytanji, 
wymagają gruntownego badania i rozmów 
dyplomatycznych, które muszą się toczyć 
przez czas dłuższy. Jest bardzo możliwe, że 
projekt ten nie będzie gotów na 10 paž- 
dziernika. — Co się tyczy konferencji 4 
lub 5 mocarstw w Londynie, to według о- 

Protest Belgji z powodu 
BERLIN PAT. —Prasa donosi, że premier 

belgijski Renkin przyjął posła niemieckiego w 

stolicy Belgji hr. Lerchenielda w sprawie ostat 
nich manifestacyj w Krefeld. Po konferencji tej 
ukazał się komunikat urzędowy, w którym 
rząd belgijski protestuje przeciwko tym mani- 

festacjom. 

+ BERLIN PAT. —-- Donosząc -0 proteście 
rządu belgijskiego przeciwko manifestacjom w 
Krefeld związków regjonalnych z okręgów Eu- 
pen i Małmedy, prasa twierdzi, że z niemiec 

pinji tutejszych kół parlamentarnych, 
Niemcy powinny wziąć 'w niej udział jedy- 
nie pod trzema warunkami: 1) spotkanie 

odbędzie się nie w Londynie, lecz w Gene- 
wie, 2) bez zgody małych państw, zainte- 
resowanych w tej sprawie w równym stop- 
niu, co mocarstwa wielkie, konferencja 5 
mocarstw, nie ma prawa zawierania żad- 

nych umów, lecz jedymie może upoważnić 

do wystąpienia z propozycjami, które mo- 

gą być ratyfikowane tylko przez konferen- 

cję rozbrojeniową. Do warunków wymienio 

nych mależy również dodać żądanie, aby 
Niemcy zmieniły taktykę. 

manifestacyj w Krefeld 
kiego punktu widzenia sprawa przynależności 
okręgów Eupen i Malmedy nie zostaia dotych 
czas jeszcze ostatecznie załatwiona. 
Niemcy wprawdzie zagwarantowały w pak 

cie lokarneńskim granice wykreślone w trakta 
cie wersalskim, jednak sposób przeprowadze- 
nia plebiscytu w Eupen i Malmedy nie odpo 
wiada założeniom traktatu wersalskiego. Do- 
magając się przywrócenia ludności tych okrę- 
gów prawa samostanowienia o swoim «osie, 
Niemcy uważają się za uprawnione do doku- 
mentowania swej solidarności z mieszkańcami 
wspomnianych obszarów. 

Obrady komisji Ligi Naredów 
GENEWA PAT. — W trzeciej komisji Zgro 

madzenia Ligi, w dyskusji nad działalnością u- 
rzędu spraw wychodźtwa, delegat polski mi- 
nister Szumłakowski wskazał na konieczność, 
aby przy rozdziale subwencyj dla uchodźców 

  

Echa Katastrofy „Niemna” 
GDYNIA PAT. — W dniu 5 bm. wy 

jechała z Goeteborga do Gdyni część га 
łogi statku „Niemen* w liczbie 25 osób. 
Reszta załogi pozostaje w Goeteborgu aż 
do czasu rozprawy sądowej, która to- 
czyć się będzie w goeteborskiej izbie 
morskiej i która ustali okoliczności ka- 
tastrofy oraz ewentualną kwestję odpo- 
wiedzialności za katastrofę. Rozprawa ta 
odbędzie się w sobotę 8 października, 

GDYNIA PAT. — Statek; „Kronpria- 
cessa Margareta" który uratował załogę 
statku „Niemen'*, holował również uszko 
dzony statek „Lawhill* i doprowadził 

go do fiordu w pobliżu Goeteborgu, -— 
gdzie „Lawhill“ stanął na kotwicy. -- 
Na miejsce katastrofy udały się szwedz- 
kie statki ratownicze celem dokładnego 
oznaczenia miejsca zatonięcia „Niemua'* 

Statek „Lawhill“ jest 4-masztowcem 
— nałeży do armatora Gustawa Erickso- 

na z Marienhamnu. Erickson jest posia- 
-lataczem największej w świecie ilotylli 
żaglowców, zatrudnionych przewoże - 
niem zboża z Australji do Anglji. W o- 
statnim czasie tego armatora prześladu- 
je pech. jeden z żaglowców jego zato- 
nął niedawno koło wybrzeży Irlandji — 
wraz z kapitanem i 11 marynarzami. 
Drugi statek przed kilku miesiącami w 
czasie cyklonu na oceanie Indyjskim, u- 
tracił wszystkie maszty. Ponieważ tepa- 
racja jego już się nie opłacała, kadłub 
odholowano na pełne morze i zatopic- 
no. Trzeci żaglowiec, porwany przez 

sztorm, cudem tylko uniknął rozbicia o 
skały. Podobny wypadek miał jeszcze je 
den żaglowiec. Wreszcie ua pokład 5-go 
żaglowca spadł z masztu marynarz i 
pomósł śmierć ra miejscu. Ostatnio wre 
scie uległ uszkodzeniu statek „Law- 
В. 

uwzględniono w większym stopniu organizacje 
uchodźcze ukraińskie, z raportu wynika bo- 
wiem, że tylko 3 proc. funduszu zapomogowe- 
go, poszło na te organizacje. W tejże komisji 
w dyskusji nad utworzeniem komisji dla 
spraw niewolnictwa delegat polski wyraził zgo 
dę na ten projekt, ze względu na to, że cho- 
dzi o komisję ogólną, dotyczącą wszystkich 
państw. 

GENEWA PAT. — 4-ta komisja Zgroma- 
dzenia kontynuowała dyskusję nad sprawą о- 
szczędności w budżecie Ligi Narodów, w szcze 
gólności nad sprawą obniżenia poborów urzęd 
ników Ligi. Kwestja ta nasuwa zagadnienia 
natury prawnej, mianowicie wyłania się spra- 
wa, czy Liga może bez zgody zainteresowa- 
nych zmienić kontrakty urzędnicze. W kwestji 
tej zgłoszono dwa wnioski:. jeden zmierza do 
demonstracyjnego obniżenia poborów dyrekto- 
rów o 1 proc. Urżędnicy wnieśliby skargę do 
trybunału administracyjnego Ligi, a ten roz- 
strzygnąłby kwestję zasadniczo. 

Drugi wniosek, zgłoszony przez delegata 
Polski min. Modzelewskiego, zmierza do prze- 
kazania tej sprawy do rozpatrzenia komitetowi 
prawników. Ten ostatni wniosek został przy- 
jety. 

Kapitan Karpiński wylądował 
w Bagdadzie 

BAGDAD PAT. — Kapitan Karpiń- 
ski wylądował tu o 9,15 po locie z Alep- 
po. O godz. 115.50 kpt. Karpiński, omi 
nąwszy burze, wylądował na pustyni Sy 
ryjskiej w odl. 800 km. od Bagdadu. 

  

WIELKA MOWA HOOVERA 
Prezydent Stanów Zjednoczonych przeciwko skreśleniu długów 

WASZYNGTON PAT. — Prezydent wych wysiłków, zmierzających do zwał- 
Hoover rozpoczął wczoraj próby prze- 
ciwstawienia się tendencjom przechodze 
nia do stronnictwa demokratycznego, ja 
kie ujawniły się wśród zadłużonych iar 
mierów w głównej strefie rolniczej. — 
Incydenty, do których doszło wczoraj, 
wykazały, konieczność tego rodzaju kam 
panji. Tysiące mężczyzn, kobiet i. dzie- 
ci defilowały ulicami miast, protestując 
przeciwko położeniu rolnictwa i niosąc 
plakaty, wymierzone przeciwko Hoove- 
rowi.. 

W wygłoszonem dłuższem przemówie 
niu bronił Hoover swych  dotychczaso- 

czania depresji, która — jak oświadczył 
—spowodowana jest głównie przez woj- 
nę oraz wybujały nacjonalizm i nie- 
pewność państw europejskich. Prezydent 
podkreślił dalej istniejące w Stanach 
Zjednoczonych od początku 1932 roku 
niebezpieczeństwa paniki finansowej 1 
handlowej i oświadczył, że sekretarz 
skarbu już w lutym tego roku twierdził, 
że Stany Zjednoczone będą mogły utrzy 
mać parytet złoty co najwyżej przez dni 
15, a to z powodu wzmagającego się 
odpływu złota zagranicę i zjawiska te- 
zauryzacji wewnątrz kraju. 

ma 114 miljona długów. Trzeba zrozu- 

mieć, jakie: wrażenie robią te cyfry na 

ludzi, którzy wiedzą, że na te tysiące 

składają się ich grosze, oszczędzone na 

nafcie, na cukrze, na soli. 

Dużo się robi w tym kierunku aby 

się wycofać z tej rozpiętości, jaka po- 

wstała pomiędzy poziomem 'žycia po- 

szczególnego: obywatela, a poziomem 

życia samorządu, czy też sumami, które 

państwo obraca na wydatki „pożytecz- 

ne*. Ale tempo takiego wycofywania ię 

jest stanowczo za powolne. I to tempo 

należy przyśpieszyć w imię nie innej za- 

sady jak: interes i dobro samego pań- 

stwa. Cat. 

Mówca stwierdził, że zaufanie zosta 
ło obecnie przywrócone głównie dzięki 
zarządzeniom rządowym. 275 milionów 
dolarów w złocie powróciło z zagranicy, 
a na ogólną sumę złotych dolarów, teza 
uryzowasych przez obywateli **tanów 
Zjednoczonych, około 250 miijenów Z0- 
stało z powrotem złożonych w bankach. 

Nastęgnie prezydent wypo wiedział 
się za stosowaniem spłat rocznych dłu- 
gów wojennych w celu zapewnienia eks 
pansji rynków zagrań znych dła anery- 
kańskich produktów ro!nych. Nie apro- 
buję — powiedział Hoover — ani skreś- 
lenia długów wojennych, ani propozycji 

  

WARSZAWA — Tow, Ksjęgaruj Kol, „Ruch”, 

| R OREGON TT TINA SS III T AL WRZ DOZ TZ ZRAZOOOTKOOAĄE O 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na sronje 2-ej j 3-ej gr. 40, Za tekstem 15 r. Komunikaty oraz 

nadesłane m,limetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyirowe j tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 

TELEGRAMY 
PROF. ALBIN HERBACZEWSKI ROZ- 

POCZNIE GŁODÓWKĘ 

Senat uniwersytetu księcia Witolda w 
Kownie zatwierdził nową lektorkę języka 

polskiego, postanawiając tem samem prze- 

nieść na emeryturę dotychczasowego lekto 

ra języka polskiego, p. Albina Herbaczew- 
skiego. W odpowiedzi na tę uchwałę p. Her 

baczewski rozesłał do redakcyj pism ko- 

wieńskich list, w którym protestuje prze- 
ciwko przeniesieniu go na emeryturę i о- 

świadcza, że na wzór Gandhiego rozpocznie 
głodówkę, dopóki z powrotem nie zostanie 
dopuszczony do wykładów: języka polskiego 

EKSPEDYCJA ARKTYCZNA 

SCHMIDTA 
MOSKWA. PAT. — Ekspedycji arkty- 

cznej Schmidta nia okręcie „Sybirak* gro- 
zi przymusowe zimowanie na lodach. Od- 
ległość od ratunkowego okrętu „WUssurijec'* 
zwiększyła się o 20 mil w ciągu doby. 

PAUL VALERY KANDYDATEM  * 

DO NAGRODY NOBLA 

STOKHOLM. PAT. — Dziennik „Stok- 
holms Tidningen*", który jest zazwyczaj do 
brze poinformowany w sprawach źwiąza- 

nych z nagrodami Nobla, omawia kandy- 
datury do nagrody Nobla w dziale litera- 

tury na rok bież. Zdaniem dziennika, naj- 
bardziej prawdopodobne jest, że nagroda 
będzie podzielona tym razem pomiędzy 

Francuza Paul Valery i Niemca Stefana 
George. 

Pozatem wymienia jeszcze pismo hra- 
biego de Noailles, Francuza Francis 

Jammesa, Anglika Johna Massefielda, Gre 
ka Palamasa oraz rosyjskich pisasrzy Gor- 
kiego i Bunina. Wysokość tegorocznej na- 
grody: literackiej, podobnie jak i nagród w 
dziale medycyny, fizyki i chemji, wynosić 

będzie około 172 tysiące koron. 

* DEMONSTRACJE BEZROBOTNYCH 
W LONDYNIE 

LONDYN, PAT. — Wczoraj wieczorem 
ma przedmieściu Londynu Oestham zebrał 
się 10tysięczny: tłum bezrobotnych i wyru- 
szył w kieruniku magistratu, gdzie obrado- 
wała rada miejska, aby domagać się pew- 

nych świadczeń na rzecz bezrobotnych. — 
Policja otoczyła gmach magistratu i nie 

dopuściła demonstrantów, którzy rozpoczę- 
li z policją formalną walkę. 

W czasie walki tej, która przeniosła się 
ma okoliczne ulice, zniszczono szereg skle- 
pów, między innemi okna wystawowe Twa 
Eyektryczności. — Dokonano kilku aresz- 

towań. — Około północy spokój przywró- 
cono. 

PROGRAM ROKOWAN PREFEREN-' 
CYJNYCH AUSTRJI Z NIEMCAMI, 

FRANCJĄ I POLSKĄ 
WIEDEŃ. PAT. — „Neue Freie Pres- 

se' donosi, że rząd austrjacki wypracował 

program rokowań preferencyjnych z Niem 
cami, Francją i Polską. Aby nie utnudniać 
rokowań, rząd austrjacki ograniczył się do 
żądania preferencyj tylko dla 12 artyku- 
łów. Niemcy i Francja wyraziły gotowość 
do rokowań ma tej podstawie. 

AUDJENCJE NA ZAMKU 

WARSZAWA. PAT. — Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął w, dniu 5 bm, 

przed południem delegację Centralnego In- 

stytutu Wychowania Fizycznego na Biela- 
nach w osobach dyr. płk. Gilewicza,: kpt. 
Suszkiewieza, orąz kpt. Nycza. 

Delegacja ta wręczyła P. Prezydentowi 
honorową odznakę instruktorską Centiral- 
mego Instytutu Wychowania Fizycznego. 
Jednocześnie delegacja zaprosiła P. Pre- 
zydentą na źwiedzenie Instytutu. 

O godz. 12 P. Prezydent przyjął delega- 
cję Wielkopolskiego Klubu Jazdy: w os0- 
bach pamów Żychlińskiego, Melżyńskiego 
i gen. Zahorskiego, która złożyła sprawo- 
zdanie z działalności, klubu. O godz. 13 P. 
Prezydent: przyjął na audjencji posła hisz- 
pańskiego Jose, Gil Delgado - y - Olazabal, 
który przybył w. eelu złożenia wizyty po- 
žegnalnej. 

BEZROBOCIE W POLSCE MALEJE * 

"WARSZAWA. PAT. — Według danych 
statystyczmych, liczba bezrobotnych, zare- 

jestrowanych w PUPP., wynosiła na te- 
renie całego państwa w dmiu 1 październi- 
ka 1032 147.166 osób, co stanowi spadek 
bezrobotnych лу stosunku do tygodnia po- 
przedniego o 2.003 osoby. 

POSIEDZENIE KOMITETU 
EKONOMICZNEGO 

WARSZAWA, PAT. — W dniu 5 bm. 
odbyło się posiedzenie Komitetu Ekonomi- 
cznego Rady Ministrów pod przewodnic- 
twem. prezesa Rady Ministrów p. Prystora 

Komitet Ekonomiczny wysłuchał sprawo- 
zdania z konferencji gospodarczej w Stre- 
sie onaz załatwił szereg spraw bieżących. 

Między innemi ustalono sprawę zakupu 
podkładów kolejowych przez PKP. na rok 

naszych przeciwników obniżenia taryf 1933-34 oraz przedyskutowano zagadnienia 
celnych. 

W interesie naszego przemysłu roliie 
go i w interesie postępu świata biorę 
udział w organizacji światowej konieren 
cji gospodarczej. Na konierencję tę wy- 
ślę przedstawiciela rolnictwa. Podstawą 
bezpieczeństwa rolnictwa amerykańskie- 
go jest taryfa protekcyjna. W razie po- 
trzeby rozszerzymy ją nawet. 

związane z handlem zagranicznym. 

"STRAJK PRACOWNIKÓW GAZOWNI 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA. (PAT. — W dniu 5 bm. 
nozpoczął się w Warszawie strajk pracow- 

ników gazowni miejskiej na tle zatargu o 
płace. Gazownię obsługuje specjalny od- 
dział wojska, wskutek czego miasto jest 
zaopatrywane w gaz normalnie. Spokoju 
nigdzie nie zakłócono.
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SILVA RERUM 
Kurjer Lubelski (273) pisze o inaugu 

racji sezonu teatralnego w Lublinie, 
gdzie dyrektorem teatru jest dobrze zna- 
ny Wilnu dyr. Eugenjusz Dziewulski. 

W dniu premjery inauguracyjnej, odbywa 
się zazwyczaj na scenie chiński ceremonujał, Wy 
stępuje ktoś we iraku i mówi piękne słowa, o 
posłannictwie teatru, składa imieniem władz 
miejskich życzenia „drużynie artystycznej" i t. 
p. Gdy sezon się kończy — co dzieje się w 

wypadku przezemnie już podanym, wszyscy 
„bez różnicy płci i przekonań”, wieszają psy 
na dyrektorze. Ten ukradł, tamten zdeiraudo- 
wał, a ów niema wogóle pojęcia o teatrze — 
komornik w zgodnym wysiłku z sekwestratora- 

mi — zbiera graty owego  nieszczęśliwca 1 

iinis, Sezon teatralny skończony i tak znowu 
od początku. 

Dyr. Dziewulski — mimo, iż jest w Lubli- 
nie człowiekiem nowym, aż nadto dobrze zna 

widać tę tradycję i postanowił z ша — 5КОЙ- 
czyć, czemu się wcale nie dziwię. jak nam po- 

wiedział stojąc przed kurtyną na sobotniej pre- 

mjerze, posiada entuzjazm  22-letniego -mio 

dzieńca (sam ma trochę więcej lat), dużo za 

pału i chęci do pracy — podejrzewam, że i 

trochę gotówki — z tem zaczął sezon. 

Już na wstępie zerwanie z ową lubelską 

tradycją. Odbyło się bowiem bez  magistrac- 

kiego kadzidła. Nikt mu nie życzył — może 

to i dobry znak. Drugi szczegół, który też mo- 

żemy przyjąć za dobrą prognozę, teatr w ty: 

tule przestał być „miejskim”, wracając do da 

wnej swej nazwy, a daj Boże i Świetności, ić- 
atru wielkiego. 

Dzień Polski (272). mówi o „dwóch 

śmiałych posunięciach Instytutu Propa- 
gandy Sztuki w Warszawie: 

Postanowili więc artyści urządzić kawiar- 

nię w część IPS'u. Krok był Śmiały, lecz ko- 
nieczny. Na wojnie, jak na wojnie, albo się 

uda, albo przepadniemy z kretesem. Jeśli 

się uda, to — mówiono — utrzymamy insty- 

tut, utrzymamy związanych z nim artystów, nie 
damy upaść sztuce. Oczywiście, jako nieia- 

chowcy, przystąpili artyści z zupełnie inną me- 

todą do dzieła, niż to czynią przedsiębiorcy. 

Zastosowali tę samą metodę, jakiej się muszą 

trzymać przy malowaniu obrazu. Przedewszyst 
kiem materjat musi być pierwszorzędny, uło- 
żenie kompozycyjne estetyczne i piękne. I rze- 

czywiście stworzono kawiarnię estetyczną, pod 
względem wyglądu zewnętrznego szczegółów 
i szczególików. Metoda ta zwyciężyła, do ka- 
wiarni ludzie się tłoczą, a IPS, na pieniądze 
na finansowanie właśliwych swoich cełów, na 
urządzanie wystaw na szerzenie wśród ogółu 
zamiłowania do sztuki i na kształcenie estetycz 
ne społeczeństwa. 

Drugiem, śmiałem posunięciem IPS'u bylo 
urządzenie obecnej wystawy, dziecka i wy- 
stawy dyletantów pod hasłem „szukamy no- 
wych talentów". 

Przykład warszawskich artystów za- 
sługuje na naśladowanie w inych środo- 
wiskach. 

A gdyby tak spróbować zorganizo- 
wać coś podobnego w Wilnie? 

Art.-Fot: gral 

Lector. 

Antoni SKURJAT Snisdeckich 4 | 
Przyjmowane są również roboty ama- | 
torskła. Dla młodzieży specjalny rabat, u 
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ULUBIONA PASTA DO OBUWIA 

МАЛААЛАЛАЛА ЛАЛА АААЛАЛА: 

„TRYUMF i ŚMIERĆ 
NA PODNIEBNYCH SZLAKACH" 

napisał B. W. ŚWIĘCICKI 
Pierwsza ilustrowana broszura o poległych 

tragicznie lotnikach bohaterach 

por Fr. ŻWIRCE i inž. St. WIGURZE 

Żądać we wszystkich kioskach i księgarniach 
C-na tylko i złoty, 
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WYSTAWA ALEGORYJ KWIATOWYCH 

  

W parku Łazienek Królewskich w War- 
szawie na terenie Pomaranczarni, otwarto wy- 
stawę p.t. „Alegorje kwiatowe*. Szczegóirą 
uwagę zwraca alegorja, zatytułowana „Dawie 
melodje“, którą widzimy na naszej fotografii. 
Wszystkie legorje wykonane zostały według 
projektu dyrektora Mazurkiewicza. 

  

Dostawy żyta i ewsa dla wojska Dyżurny posterunkowy 
W dmiu 5 października br. w Urzędzie 

Wojewódzkim pod przewodnictwem p. woje 
wody wileńskiego Z. Beczkowicza, odbyła 
się konferencja zainteresowanych czynni- 
ków wojskowych i rolniczych, poświęcona 

omówieniu zasad i warunków dostawy ży- 
ta i owsa dla wojska. 

Obrady zagaił p. wojewoda, podkreśla- 
jąc między inmiemi znaczenie akcji, zmie- 
rzającej do zbliżenia wojska jako konsu- 
menia bezpośrednio do producenta rolnika 

i stwierdzając w tym względzie całkowitą 
zgodność zapatrywamia się ma tę sprawę 

dowódcy OK. III p. gen. Litwinowicza. P. 
gen. Litwinowicz  zobrazował dążenia 

Korpusu III do utrzymania bezpośredniego 
kontaktu z producentem rolnym, co wyraz 
swój znalazło w stale zwiększającej się i- 

lości zakupów, uskutecznianych na terenie 
Korpusu Od producetttów, względnie ich 
zrzeszeń. 

W bieżącym sezonie wojsko zakupi 
12.700 tonn owsa i 5.090 tonn żyta. Następ- 

mie p. kpt. Tysowski zakomunikował 
szczegóły, dotyczące wymaganej przez woj 
sko jakości zboża przy dostawach, sposobu 
zakupów, cen i mbezbędnych formalności 
przy zawieraniu umów. Sprawa faktycznej 

  

jakości zbóż na terenie województwa wi- 
leńskiego orae posiadanych zapasów żyta 
i owsa, które mogą być z poszczególnych 
powiatów dostarczane dla wojska, zrefero 
wana została przez p. miczelnika W. Sza- 

niawskiego. 
W wyniku ożywionej dyskusji uzgod- 

niono szereg punktów, dotyczących jakości 
dostarczanego zboża, cen i waruniców do- 
stawy. Przemawiając w imieniu miejsco- 

wego rolmictwa, p. prezes K. Wagner wyra 

ził p. gen. Litwinowiczowi podziękowanie 
ea nadzwyczaj przychylnie ustosunkowanie 
się wobec potrzeb rolnictwa. 

Konferencję zamknął. p. wojewoda, wy- 
rażając pewność, że przedstawiciele woj 
potraktują życzliwie zgłoszone na konfe- 
rexicji postulaty rolników i przyczynią się 
do zrealizowania ich w możliwie całej roz- 
cągłości. 

   

Kte wygrał? 
WARSZAWA. PAT. — W «dniu 5 bm. 

główniejsze wygrane Loterji iPaństwiowej 
padły na numery: zł. 5.000 — 38.357, 66.830 

i 150.824, 3.000 zł. — 40.646, 88.121, 113.820 
140.376 i 155.793. 

Jak sie ratuje Bazylikę Wileńsk 
Prace ratownicze, prowadzone w naszej ba 

zylice, wkroczyły w drugi okres 
W pierwszym okresie prowadzono  scisłe 

pomiary oraz gruntowne badania historyczno- 
architektoniczne, statyczne, hydrauliczne. 

Prace te, prowadzone pod kierownictwem 
prof. j. Kłosa, odtworzyły najdokładniej stan 
bazyliki oraz przyczyniły „się do dokonania 
wspaniałego odkrycia grobów królewskich w 
krypcie, o której nie wiedziano wcale. 

Stan bazyliki, jaki się zarysował w świetle 
badań, był bardzo groźny. 

Portyk bazyliki pochylał się naprzód, odry 
wając się od Ściany zachodniej, na której za- 
znaczyły się szerokie pęknięcia. Strona połud- 
niowa, cała porysowana również wykazywała 
tendencję pochylania się i pociągała za sobą 
filary wewnętrzne, 

Przyczyną takiego stanu był nierówny i 
niejednolity grunt, na którym stała katedra. 

Pierwotna katedra stała na małem wzgórzu 
na piaszczystym gruncie; późniejsze rozszerze- 
nie jej sprawiło, że nowe mury wzniesiono na 
gruncie błotnistym, otaczającym koryta Wilen 
ki i Koczergi. Wreszcie kolumnady gucewi- 
czowskie zostały wzniesione na drewnianych 
palach, bo grunt był błotnisty i przecięty licz 
nemi strumieniami podskórnych wód. 

Dziś są zagrożone właśnie te części mu- 
rów bazyliki, które stoją na podgniłych palach. 
Zjawisko to nie jest wcale nowe, gdyż jeszcze 
w r. 1872 oraz 1901 —03 trzeba było prze- 
prowadzać w bazylice remont i zakładać ścią 
gi, wiążące Ściany. 

W chwili obecnej szczególnie groźny jest 
stan portyku; to też cały wysiłek nowego kie 
rownika robót, inż. Wąsowicza został skiero- 
wany na tę część Świątyni. 

Został opracowany głęboko  przemyšiany 
pian robót ratowniczych i przekazano ten 
plan Ministerstwu Robót Publicznych celem za 
twierdzenia. 

Ministerstwo Robót Publicznych zatwierdzi- 
ło projekt fundamentowania wykonany przez 
inżyniera Henryka Wąsowicza—kierownika ro- 
bot. Projekt ten przewiduje wtłoczenie pod 
każda kolomną frontonu po osiem pali, każda 
grupa pali połączona jest belkami nadgłowico 
wemi, na których w dwóch prostopadłych do 
siebie kierunkach spoczywają cztery dźwigary 
żełazne, złożone każdy z dwóch belek dwut=- 
„owych. Dźwigary te owinięte drutem, zasunię 
te w brózdy, wycięte kolejno z 4 stron kolum 
my, są zdołne przejąć całkowite obciążenie tej 
że, przy  naprężeniach nieprzekraczających 
norm dozwolonych na ściskanie, obetonowane 
zaś po założeniu tworzą pod kolumną pier- 
ścień obejmujący trzon kolumny powstały 
przez podcięcie, zwiększając przez to,. dzięki 
siłom przyczepności pewność wykonanej kon- 
strukcji. 

Aby ustrzec się od wszelkich ewentualności 
związanych z niespodziankami, jakie w trakcie 
budowy wyniknąć mogą zostało zaprojektowa- 
ne drewniane postemplowanie murów portyku, 
tak obmyślone, że każda z jedenastu grup 
stempli niosących portyki jest zdolna pracować 
w trzech odmiennych układach, przenoszących 
całkowity ciężar portyku, albo wyłącznie na 
grunt zapomocą specjalnego rusztu zewnętrzne 
go, albo na mury bloku iundamettowego za- 
chodniej ściany katedry, albo też na grunt i 
wspomniany błok — równocześnie. 

Do wykonania fundamentowania portyku 

Chaienubriand į Napoleon 
Ukazała się pod tytulem  „Chateau- 

briand i Napoleon* obszerna praca prof. 
Marjana Zdziechowskiego. Książka ta w 
handlu księgarskim zjawiła się z opaską, 
na której wydrukowano „w  50-letnią 
rocznicę pracy pisarskiej autora. Nie u- 
lega wątpliwości, że jest to rocznica pier 
wszego artykułu, drukowanego przed 
50-ciu laty przez młodzieńca  kilkuna- 
stoletniego. W każdym razie prof. Zdzie- 
chowski posiada już wiele lat pracy pi- 
sarskiej, należy do płodnych autorów, 
dorobek jego pisarski ilościowo wynosi 
przeszło dwadzieścia książek. Talent pi- 
sarski, subtelność myśli i uczuć cechu- 
ją powojenne prace prof. Zdziechow- 
skiego, może nawet w większym stopniu 
niż przedwojenne. Nie osłabienie energji 
duchowej, lecz jej niewyczerpalna moc 

cechuje ostatnią pracę prof. Zdziechow- 
„skiego. 

Chateaubriand pociągał Zdziechow- 
skiego; wielokrotnie mówił on o nim w 
swoich wykładach. Rzecz naturalna, ist- 
nieje duża wspólność duchowa między 
Zdziechowskim va _ Chateaubriandem, 
Przywiązanie do chrześcijaństwa i do 
katolicyzmu, jako ostoi porządku spoie- 
cznego, jako do czegoś, co odpowiada 
estetycznym i etycznym  pierwiastkom 
duszy, niezależność duchowa, šmiaiošč 
w walce o swe ideały i piętnowanie te- 
go, co się uznało za zbrodnię — oto pier 
wiastki wspólne obu tym pisarzom. Da- 
dajmy do tego niechęć, a nawet niena- 
wiść do rewolucji. Chateaubriand prze- 
żywał wielką rewolucję francuską, bliscy 
jemu byli ofiarami jej zbrodni, on sam 
zniewolony był do emigracji. Zdziechow 
ski jest obserwatorem rewolucji bołsze- 
wickiej, będącej nowem, wielokrotnie 
pogorszonem wydaniem rewolucji fran- 

cuskiej końca XVIII wieku. Rewolucja ro- 
syjska daje nam lepsze zrozumienie re- 
wolucji francuskiej, niż to, jakie mieli 
ludzie XIX stulecia z wyjątkiem może 
Taine'a oraz pisarzy współczesnych re- 
wolucji. 

Myśl o rosyjskiej rewolucji nie: porzu 
cała Zdziechowskiego podczas pisania 
swej książki „Chateaubriand i Napo- 
leon“. : 

Zdziechowski uznaje, że najpiękniej- 
sze są ostatnie stronice studjów histo- 
rycznych Chateaubrianda: 

„Rzym, Świat stary, toną pod zalewem 
barbarzyństwa. Pisząc to nie domyślał się 
Chateaubriand, że ręka niewidzialna kierowa- 
ła jego piórem, że w obrazie, który  kreślił, 
odbijała się nietylko przeszłość, ale i przy- 
szłość świata — z tą różnicą, że barbarzyń- 
cy szli na Rzym dla grabieży i łupów, żyć 
chcieli i używać, ale dusze mieli niezepsuie i 
do dusz tych trafiało Światło wielkich idei, 
któremi Zachód promieniał. W Sowietach hi. 
dzi z duszą niema, wytrzebiono im duszę, śla- 
du jej nie zostało: to nie barbarzyństwo, bu- 
chające nadmiarem sił żywotnych, ale degene- 
racja. Człowiek ma jedno z dwojga do wybo- 
ru: wznieść się ponad zwierzę, albo spaść po- 
niżej jego, tam wybrano drugie... (str. 115). 

W studjach historycznych  Chateau- 
briand poświęca dłuższy ustęp rewolucji 
francuskiej, polemizując z jej obrońcami, 
którzy twierdzą, że trybunały rewolucyj- 
ne wydały tylko 6000 wyroków; śmierci. 

Piękne „tylko”. Zajrzyjmy do dzieła Prud- 
homme'a, którego niepodobna jako zdeklaro- 

wanego rewolucjonistę i republikanina  posą- 
dzać o stronniczość. Z sześciu tomów — dwa 
zajął tam imienny spis skazanych na giloty- 
nę; było ich 18.693, w tej liczbie 3,047 kobiet. 
Czy to wszystko. Nie, tylko cząstka. Daieko 
więcej pochłonęły rzezie w Lyon, w Nantes 
i innych miastach. W Wandei wyrżnięto sa- 
mych dzieci (do lat 14-tu) 22 tysiące, kobiet 
15 tysięcy. 

zostały zaproszone najpoważniejsze  Нету bu- 
dowlane w Polsce. Na podstawie tego ograni- 
czonego przetargu roboty powierzono polskiej 
firmie „M. Łempicki i Sp. Akcyjna" w Sosnow 
cu", której ceny jednostkowe na wszystkie ro 
dzaje robót okazały się najtańsze, a jednocześ 
nie dająca przytem gwarancję należytego wy- 

konania robót. gdyż posiada wszystkie maszy- 
my i narzędzia potrzebne do prac wiertni- 

czych i budowlanych. Рохабет firma ta po- 

siada również potrzebny etat specjalistów do 

tego rodzaju robót, którzy już na miejsce przy 

byli. 

Naczelne kierownictwo robót spoczywa w 

  

ręku inż. Wąsowicza, wybitnego tachowca w 

zakresie fundamentowania, który ma dwóch po 
mocników: p.p. Pekszę i  Jurewicza. 

Możemy mieć całkowite zauianie tak do 

kierowników robót, jak i do wykonawców ich 

zleceń! 
Dlatego też musimy tylko rnyśleć o stałem 

zasilaniu funduszu Komitetu Ratowania Bazy- 

liki. 
Koszty są wielkie i będą jeszcze większe! 

Cały naród musi się zdobyć na wielki ofiar 
ny wysiłek, aby nie dopuścić do ruiny świą- 

tyni, która jest wielkim skarbem narodowym! 
Н 

  

2 Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 
W ciągu sześciu miesięcy ubiegłego pół- 

rocza (kwiecień — wrzecień) Muzeum Towa- 

rzystwa wzbogaciło swemi darami 20 nast. jn- 

stytucyj i osób: Lejba Chejfec, jerzy Hoppeu, 

Józef Hryniuk, Stanisław Jarocki, Zofja Kępi'- 

ska, Helena Kožliūska, Piotr Kudukis, dr. Sta- 

nisław Lorentz, dr. Michał Minkiewicz, l.ud- 

wik Ostrejko, Stanisława Pietraszkiewiczówna, 

Włodzimierz Piotrowicz, prof. Stanisław Ffa- 

szycki, Władysław Rolko, Kazimierz  Rudzie- 

wicz, Konstancja Skirmunttówna, z Pińska, 

Tow. Miłośników Historji Reformacji Polskiej 

w Wilnie, ks. Franciszek Tyczkowski i Zarząćł 

Funduszu Kultury Narodowej w Warszawiż. 

  

Z ogólnej liczby 89 przedmiotów, otezy- 

manych przez Muzeum, na szczególną uwagę 

zasługują: Autograty Adama Mickiewicza w 

pierwszej redakcji — „Oda do młodości" (Fu 

dusz Kultury Narodowej) i „Romantyczność 

(dar Stan. Pietraszkiewiczówny); Obraz Mat“ 

ki Boskiej, malowany na szkle z XVIII wieku 

i 30 szkiców ołówkowych Bronisława Jamoni- 

ta (dar J. Hoppena), Album z 6 — 5 zdjęcia 

mi fotogr. na 43 tablicach z rzeźb i obrazów 

Konstancji ze Skirmunttów Skirmunttowej (ur. 

1827 zm. 1874), utalentowanej rzeźbiarki i au- 

torki sławnych w swoim czasie „Szachów ', 

ilustrujących zwycięstwo pod Wiedniem (dar 

córki artystki, zasłużonej historyczki Konstan: 

cji Skirmunttówny); Zegarek męski irancuski, 

złoty, własność znakomitego rysownika Napo- 

leona Ordy (dar tejże); Wachlarz z kości sło- 

niowej, malowany odręcznie, z XVIII w. (ad 

dr. M. Minkiewicza); Obraz Matki Boskiej 

malowidło ludowe z pod Drohobycza (od Stan. 

Jareckiego); Fotografja powiększona z portrė- 

tu sztychowanego Jana Łaskiego( dar Towa- 

rzystwa imienia tegoż) i inne 

    

W tymże czasie na rzecz Bibljoteki Towarzy 

stwa 38 osób i 51 instytucyj złożyło w 

darze, lub nadesłało w charakterze egzen:pla- 

rzy wymiennych 438 dzieł w 561 tt. Ofiaro- 

„Dwadzięścia wieków — brzmi konkiu- 
zja Chateaubrianda — minęło od wydania wy- 
roku śmierci na Sokratesa, a dotychczas pię- 
tnujemy jego sędziów i katów. Cóż  powic- 

dzieć o tych, którzy mają na sumieniu nie je- 
den a tysiące wyroków, któremi skazywali nie- 
winnych, w tej łiczbie poetów i uczonych, co 
chlubą byli Francji, jak Chėnier, Lavoisier“ 
(str. 171, 172). 

Rozpatrując stosunek Chateaubrianda, 
do rewolucji, — pisze Zdziechowski: 

„Terorystyczny despotyzm u góry repre- 
zentowany przez ludzi, którzy hańbą byli to- 
du ludzkiego, u dołu niewola, opuszczenie, nę- 
dza i głód — oto stan rzeczy, w którym zna- 
lazła się Francja wskutek triumfu jakobinów. 
Oszołomiona, przerażona, zbolała, bezsilna, cze 
kala, jak czeka Rosja dzisiejsza, aż ją ktoś 
mocną ręką z tego piekła wydobędzie*... 

„Początek nowemu życiu, nowym epokom 
dawały nie rewolucje, lecz reakcje przeciw 
rewolucjom, gdy umiały zasymilować owe 
pierwiastki idealne gdzieś głęboko i daleko u 
źródeł rewolucyjnych ukryte'.. „Po rewolucji 
francuskiej nowy okres bojowy rozpoczął się 
z chwilą, gdy Bonaparte ją poskromił i ów- 
czesne „sowiety” rozpędził, a  Chateaubriand 
swój „Genie de Christianisme* napisał". 

Chateaubriand był wspaniałą, orygi- 
nalną postacią. Pochodził ze starego, hi- 
storycznego francuskiego rodu, który 
odegrywał wybitną rolę w historji Fran- 
cji, lecz za czasów Ludwika XVI był to 
ród zbiedniały, pomimo to, młody Cha- 
teaubriand był przyjęty na dwór króla, 
przedstawiony Ludwikowi, był z nim ra- 
zem na polowaniu. Utalentowany mło- 
dzieniec nie zasmakował w  atmosierze 
dworskiej. Udał się w podróż po Stanach 
Zjednoczonych, do Europy wrócił już w 
okresie rewolucji, aby z nią walczyć w 
wojsku księcia Condć. Raniony emigruje 
do Anglji, skąd wraca w okresie konsu- 
latu. Pierwszą jego pracą była  „Essai 
sur les rćvolutions* w roku 1797. Rzecz 
tę pomimo tego, że była chaotyczna, 
zawierająca wszystkiego po trochu,  fi- 
lozofji, teologji, polityki, geografji, poe- 
zji, jednak ceniona przez wielu więcej, 
niż najsłynniejsze dzieło Chateaubrian- 

dawcami na rzecz Bibljoteki byli z pośród os%b 

prywatnych p.p: Bossowski Franciszek, Bren- 

sztejn Michał (25 tt.), Cywiński Stanisław (5 

tt.), Cybulski Adam,  Grzembielewski, Hle"- 

Koszańska Helena, Koźlińska Helena, Kryczyń 

ski Leon, Lorentz Stanisław, Moreiowski Ma- 

rjan, Nieciecki Ludwik, Oskierko Franciszek, 

Oskierczanka Halina (9 t.t.), ks. Rutkowski Mi- 

chał, Safarewiczowa Janina (89 tt.) Sławiń- 

ski Kazimierz, Studnicki—Gizbert Wacław, Szu 

szkiewicz Bronisław (7 tt.), Śmiałowski Zbi- 

gniew, Świerkowski Franciszek, Uziębło Lucjan 

(16 tt.), Weytko Wacław (11 t.t.), Wilczew- 

ski Gabrjel, Zdziechowski Marjan. Redakcje 

pism wileńskich: „Dzienika Wileńskiego", „Ku- 

rjera Wileńskiego i ;;Słowa* nadsyłaly łaska- 

wie w dalszym ciągu do Bibijoteki T. P. N. 

egzemplarze bezpłatne. 

Na rzecz działu rękopisów złożyli dary p. 

p.: Łopacińscy Euzebjusz i Stanisław (listy i 

dokum. z XVIII w.); Szuszkiewicz Zygmunt 
(formularz wojskowy Ludwika Narbutta, po- 

wstańca z r. 1863); Ptaszycki Stanisław (ko- 

pie różnych dokumentów — m. inn. z Metryki 

Litewskiej — tek 14); Iwaszkiewicz Janusz 

(44 listy O'Connera do Macieja Radziwiłła ka- 

sztelana wileńskiego); Weytko Wacław (i2 

sztuk rękopisów 1 druków z końca XVIII .w) 

Za wszystkie dary Zarząd Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk w Wilnie wyraża ich ofirao- 

dawcom swą serdeczną wdzięczność, nadmie- 

niając, iż Muzeum w dalszym ciągu jest otwar 

te dla publiczności w niedziele w godz. 12 -- 2 

oraz w dni powszednie dla wycieczek zbiorc- 

wych po uprzedniem porozumieniu się z Biu- 

rem T-wa (Lelewela 8 — tel. 14.79). Wstęn 

po 50 gr. od osoby; uczestnicy wycieczek zbio 

rowych (szkolnycn, robotniczych,  rzemieślni- 

czych, żołnierskich (płacą po 20 gr. od osoby. 

Członkowie Towarzystwa korzystają z wo:ne- 

go wstępu. 

da Genie de Christianisme Chatean- 
briand często w swych pracach zwraca 
się do rewolucji: „Rewolucja — pisze 
Chateaubriand w pamiętnikach — dzieli 
się na trzy części, nie mające z sobą mic 
wspólnego: republikę, cesarstwo, resta- 
urację. Te trzy światy tak sobie obce, 
że zdawałoby się, iż wieki całe je prze- 
dzielają, dziwacznie wówczas ze sobą 
się zmieszały. Frnacja republikańska, 
która na miejscu prawa postawiła gilo- 
tynę i gilotyny tej w imię szczęścia ludz 
kości słuchano, schodziła ze sceny; wstę 
powała na nią Francja cesarska: pomię- 
dzy jedną a drugą uwijali się emigranci 
pod cudzemi paszportami i widziano ich 
spokojnie rozmawiających z mordercan:i 
najbliższych im osób; „wszyscy рогй2- 
rzy gorącymi byli zwolennikami Robes- 
pierre'a i żałowali widowisk, które on 
im dawał na placu Ludwika XVI, gdzie 
ścinano głowy kobietom o szyjach bia- 
łych, według wyrażenia mego  portjera, 
jak mięso kurczęcia..... „Wzbogaceni re- 
wolucjoniści zaczynali urządzać się w 
zdobytych pałacach na przedmieściach 
St. — Germain; wczorajsi jakobini, jak- 
by czując , że będą wkrótce baronami i 
hrabiami, gadali o bezeceństwach rewo- 

lucji, o konieczności surowych  reprcsyj 
i trzymaniu proletarjatu w karbach*. 

8 kwietnia 1802 roku przyjęty został 
przez Ciało  Ustawodawcze konkordat, 
18-go odbyło się z tego powodu uroczy- 
ste Te Deum w katedrze, na które kon-- 
sul kazał zaprosić cały świat urzędowy. 
Był to powrót oficjalnie stwierdzony do 
tradycyjnej wiary Francuzów. Wywoła- 
ło to oburzenie fanatyków rewolucji i 
tych wszystkich, którzy czuli się przy- 
wiązani do haseł, pod których sztaada- 
rem w. ciągu 10 lat walczyli. W cztery 
dni potem ukazał się na półkach księgar 
skich uprzednio zapowiedziany i ocze- 
kiwany „Genie de Christianisme“. Dzie- 
ło to jest podstawą sławy i znaczenia 

Młody posterunkowy siedzi przy swem о- 
drapanem biurku, krytem czarną ceratą i na 
każdy dzwonek telefonu odpowiada jednostaj 
nie sprawnym głosem: 

— Komisarjat. Dyżurny posterunkowy Du- 
szyński. 

Nie wymawia swego nazwiska: .Duszyński 
ale twardo, po tutejszemu: Duszynski. 

Po telefonicznem przedstawieniu się niewi 
dzialnemu rozmówcy głos posterunkowego 
zmienia się. Staje się wyniosły i lekceważący, 
albo ziewająco zdawkowy, ałbo wreszcie na- 
brzmiewa zuchowatą służbistością. Znaczy się 
mówił ktoś z potrzebujących obywateli, albo 
ktoś żądał wciąż tych samych informacyj, lub 
przemawiała władza. 

O, jakże nudno wysłuchiwać próśb i skaig, 
jak nudno wyjaśniać postokroć to samo, jak 
nudno prężyć się przez telefon w rozkazie. 

Tak myśli zapewne dyżurny  posterunko- 
wy, lecz jednocześnie skrzętnie notuje swem 
małopiśmiennem, dziecinnie  niezdarnem pis- 
mem: 

—- Tak jest. Na mocy zarządzenia... war-- 
szawskiego... Tak jest... zarządzić konfiskatę 
niedzielnego numeru Głosu Stolicy za artykuł... 
od siów., podobno oficjałnie,, do słów... po- 
dobno sam premjer.., Telefonogram przyjął dy 
żurny posterunkowy Duszynski. 

Duszynski— brzmi to teraz dźwięcznie i 
radośnie. 

— Panie Nowak — woła rozkazująco dy- 
żurny posterunkowy do jednego z policjantów 
stanowiących rezerwę w przyległym pokoju: — 
obejdziesz pan zaraz kioski i sprawdzisz, czy 
niema takiego pisma. Głos Stolicy. Zabicraj 
pan wszystkie numery. Głos Stolicy. Nigdy 9 
takiej gazecie nie słyszałem. 

Nowak ciężkim krokiem idzie do drzwi. 
— Głos Stolicy. Głos Stolicy. — powtaiza. 
W drzwiach natyka się na wpadającego inte- 

resanta. | 
— Oczu pan nie masz, do jasnej cholery. 
Interesant szybko i stanowczo zbliża się 

do dyżurnego. 
— Przychodzę wedłe mej kartki, panie 

starszy. Dosyć już chyba. Czwarty miesiąc. 
— Jakiej kartki? 
— Cztery miesiące temu  zabraliście moje 

papiery. Ale to przecie prywatne pokwitowanie 
na przechowaną skórę. To nie ma nic wspól- 
nego ze sprawą. Teraz Żyd nie chce mi wy- 
dać skóry bez kartki. 

Posterunkowy jest oszołomiony. Co za kart 
ka? Jaka skóra? Jakie to cztery miesiące? Jak 
żeż można w tak bałamutny i zawiły sposób 
wykładać swą prośbę... 

Dyżurny wie, że musi być uprzejmym z in 
teresantami. 

— Niech pan mówi wyraźniej. 
wiem o pańskiej kartce. 
— A kto ma wiedzieć? Zabrač umielišcie, 

ale jak oddać — każdy się wykręca. Zrozum 
pan: cztery miesiące temu zabrali mi w komi 
sarjacie pokwitowanie na skórę, którą zastawi 
łem u Rubinsztejna... 

Posterunkowego ogarnia nagle gniew: 
— Wynoś się pan do cholery i nie za- 

wracaj mi głowy. Od tego jest kancelarja i 
godziny urzędowe. Widzisz pan, że jestem dy 
żurny i godzina teraz osiemnasta. 

Interesant wybucha: 
— QOsiemnasta czy dwunasta, to mnie nic 

nie4 obchodzi. Zabrać kartkę  potrafiliście, a 
jak oddać — to do kancelarji odsyłają. 

— Panie Lewandowski —- woła dyżurny 
posterunkowy do przyległego. pokoju — zab'ė 
raj pan tego gościa! 

Dyżurny posterunkowy jest zmęczony. O-- 
to znowu telefon. Oto po raz niezliczony po- 
wtarza jednostajnie sprawnym głosem: 

— Komisarjat. Dyżurny posterunkowy Du- 
szynski. 

Oto jeszcze telefonogram. I jeszcze jeden. 
Oto przyprowadzono dwie pijane panienki, któ 
re rzucają się, wymyślają i awanturują. lej 
paniusi zginęła w dorożce walizka. Była w 
niej suknia, tuzin małych łyżeczek, dwie łyżki 
stołowe... Jaki dziwny bagaż... 

— A'ot — powiada maleńka babina — ja 
wedle tej Katarzyny Gładzionej.... 

— Gładzionej? — śmieje się nagle dyżu:- 
ny posterunkowy: — a któż ją pogładził? 

— Śmierć, panoczku. Wczoraj zrana poinar 
ła, a chować niema jak. Ta sama Katarzyna 
Gładziona... 

— ją wam jej chować nie będę — krzy- 
czy dyżurny posterunkowy: —— komisarjat to 
nie biuro pogrzebowe. Idźcie do księdza albo 
do Kasy Chorych. 

Maleńka babina zaczyna długo i szeroko 
tłumaczyć. Jak to Katarzyna Gładziona subio- 
katorką u niej była, znaczy się łóżko najmo- 
wała, jak to w żadnej kasie nie była meldo- 
waną, umarła — i pochować niema za cv. 
Drugi dzień na łóżku tem samem leży, już i 
woń od niej idzie. ь 

Posterunkowy nie ma sił, aby babinę po- 
uczyć. Aparat znowu dzwoni.  Telefonogram. 
Znowu przyprowadzają jakiegoś chłopa, który 

Nic nie 

Chateaubrianda. Guizot stawił je na je- 
dnej linji z konkordatem. Obaj, Chateau- 
briand i Napoleon byli — zdaniem jego 
— śmiałymi nowatorami i godni byli 
stanąć obok siebie. „Gdy Genie się uka- 
zał* — pisze Chateaubriand w przedmio 
wie do drugiego wydania — Francia 
wydobywała się z chaosu rewolucyjne- 
go“... Mogę powiedzieć, że dzieło swo- 
je ogłosiłem wśród zwalisk naszych 
świątyń, aby przypomnieć ludziom 0 
wspaniałościach kultu i o stugach cita- 
rzy”. Ludzie zaś potrzebowali tego: „Pę 
dzili do Domu Bożego, jak w czasach 
epidemji pędzą do domu lekarza”. 

Zdawałoby się ' że Chateaubriand 
otrzymał skromne -dyplomatyczne  sta- 
nowisko sekretarza poselstwa 

iraucuskiego w Rzymie. Do  am- 
basady w Rzymie nadawał się ze wzglę- 
du na swe dzieło, które torowało po- 
wrót do chrześcijanizmu, było jego apo- 
logją, pociągało ku niemu przez zobra- 
zowanie pierwiastków estetycznych i e- 
tycznych w chrześcijaniźmie wogóle, w 
katolicyzmie w szczególności. 

Chateaubiarnd odsunął się od Napo- 
leona, stał się jego przeciwnikiem z po- 
wodu stracenia księcia d'Enghien syna 
księcia Condć, porwanego na granicy 

Francji i rozstrzelanego. Oburzony tym 
faktem Chateaubriand podał się do dy- 

misji. W parę lat potem w 1808 roku 
Chateaubriand nabywa pismo „Mercure“ 
w którem zamieszcza artykuł manifesta- 

cyjny z aluzjami do cesarza Napoleona, 
pisząc o świecie starożytnym, o Nero- 

nie, i Sylli, pod którymi należało rozu- 
mieć Napoleona. Artykuł ów sprawił oł- 
brzymie wrażenie, poruszył całą Francję, 
krążył w niezliczonych odpisach Cha- 
teaubrianda pozbawiono redaktorstwa 
„Mercure, lecz dano mu za to pismo 
odszkodowanie materjalne, za które ku- 
pił majętność Vallće au Loups w okoli- 
cach Paryża. 

POLSKA EKSPEDYCJA 
DO MONGOLII 

W tych dniach powróciła do Charbina eks- 
pedycja naukowa do Mongolji, składająca się z 
inżyniera K. Grochowskiego i studenta Insty- 
tutu Orjentalnego G. Sadkowskiego. Celem eks 
pedycji było przedłużenie badań „stanowiska * 
człowieka przedhistorycznego z epoki kamier- 
nej, które inż.. Grochowski odnalazł jeszcze w 
r. 1916, ale z powodu wojen domowych, pa- 
nujących w tej części Mongolji, nie mógł do- 
tychczas tych badań zakończyć. Student Inst. 
Orjentalnego p. Sadkowski miał prowadzić ba- 
dania ekonomiczne. Cel ekspedycji został w zu 

pełności osiągnięty i zamierzone prace zostały 
uwieńczone pomyślnym rezultatem. 

. P. p. Grochowski i Sadkowski udali się 
najpierw koleją do Hajlaru (748 klm. na za- 
chód od Charbina) i stamtąd wyruszyli na 
południe. Po drodze zwiedzili sławne zdrojo- 
wisko mongolskie Chałun Arszan (325 kim. na 

południe od Hajlara) i następnie pojechali na 
zachód, w dół brzegu rzeki Chałcha. Tam jed- 
nakowoż czekało ich wielkie rozczarowanie, 
gdyż teren wzdłuż rzeki Chałcha, stał się od 
czasu ostatniego konfliktu  chałchasko-bargiń- 
skiego w r. 1928, miejscem spornem pomiędzy 
prowincją mongolską Chałcha, która pozosta- 
je pod wpływami bolszewickiemi i prowincją 
Barga, która znajduje się w sferze wpływów 
chińskich, ew. obecnie mandżusko-japojskich. 
Chałchińcy roszcząc sobie prawa do 5-kilonie 
trowego prawie pasa ziemi, po prawej stronie 
rzeki Chałchi, porywają ludzi, którzy znajdują 
się na tym obszarze i odwożą ich do Urgi, 
a potem uwięzionych odsyłają do Rosji sowiec 
kiej, ew. znikają oni bez śladu. 

Ekspedycja p.p. Grochowskiego i Sad- 
kowskiego znajdowała się kilka razy w wiel- 
kiem niebezpieczeństwie ale pomimo tego uda- 
ło się jej dotrzeć do miejsca, w którem znaj- 
dował się lamaitski klasztor Dziań Dziuń Su- 
me, obok którego w r. 1916 odnalazł inż. Gro- 
chowski szczątki człowieka wieku kamiennego. 
Na miejscu skonstatowali, że klasztor Dziań 
Dziuń Sume, nie, egzystuje więcej. Podczas je- 
dnej z wojen domowych, został obrabowany i 
spalony, lamowie (mnisi) wymordowani, a 
pozostali przy życiu uciekli i założyli drugi 
klasztor tejże samej nazwy, o 40 km. dalej na 
zachód. Wykopaliska, które zrobiła ekspedy- 

cja, są nader cenne. Do Charbina przywiezio- 
no mnóstwo wyrobów z epoki człowieka ka- 
miennego, ostrza strzał i pik, noże kamienne 
it. p., następnie czerepki naczyń glinianych, z 
prymitywną, ale bardzo charakterystyczną or- 
namentacją, a co najważniejsze nawet czaszkę 
człowieka z tej epoki, nieżle zachowaną w 
piaszczystych diunach. 

Do najcenniejszych znalezisk ekspedycji 
należy książka tybetańska, wynaleziona wśrod 
rumowisk spalonego klasztoru Dziań  Dziuń 
Sume. Podług zdania uczonych lamów (mni- 
chów) w innych klasztorach Bargi, należy ona 
do najstarszych druków tybetańskich, odbija- 
nych naturalnie nie czcionkami, ale za pomecą 
desek z hieroglifami tybetańskiemi, wyrżnięte- 
mi ostrem narzędziem. Książkę tę ma zamiar 
inż. Grochowski posłać do zbadania naszemu 
słynnemu orjentaliście profesorowi uniwersyte- 
tu W. Kotwiczowi, który od szeregu lat udzie 
la swych cennych wskazówek p. Grochowskie 
mu, w jego pracach naukowych w Mandżu- 
rji i w Mongolji. Oprócz prac archeologicz- 
nych, były także prowadzone badania geoic- 
giczne, które inż. Grochowski ma zamiar opu- 
blikować oddzielnie. 

Co się tyczy badań ekonomicznych, to p. 
Sadkowski, zebrał bardzo bogaty i cenny ma- 
terjał o wwozie i wywozie towarów wszelkie- 
go rodzaju do tej części Mongolji i do tak zwa 
nego „Trójrzecza”, zamieszkanego obecnie wy- 
łącznie przez Rosjan. Ze smutkiem trzeba skon- 
statować, że po wyborach chińskich, pierwsze 
miejsce zajmują obecnie towary niemieckie. 
Można je znałeźć w najbardziej głuchych „sta- 
nowiskach” mongolskich, w głębi kraju. Wszy- 
stko to zdziałali Niemcy w ostatnich pięciu 
latach. Przedtem ich wyroby były w Mongojji 
zupełnie nieznane. Towary polskie prawie że 
tam nie egzystują! 

Jest to rzeczą bardzo przykrą, że kupie- 
ctwo polskie, które egzystuje w obrębie pań- 
stwa chińskiego już od lat 34-ch (trzydziestu 
czterech), nie potrafiło dotychczas nawiązać 
bezpośrednich stosunków z ludnością krajową. 
A jąką korzyść daje działalność przez pośre- 
dników w Charbinie, widzimy najlepiej z po- 
równania rezultatów z ekspansji ekonomicznej 
polskiej i ekspedycji ekonomicznej niemieckiej 
w Mandżurji i w Mongolji. < : 

Kończąc tę pobieżną wzmiankę, mamy 
nadzieję, że p.p. Grochowski i Sadkowski po- 
dzielą się szczegółowo z naszą kolonią o re- 
zultatach swej pracy w tych dalekich, ale 
bardzo ciekawych rejonach. 

nie posiada dokumentów. Chłop udaje głupie- 
go i gluchego. 

Dyżurny posterunkowy kończy swoją dwu 
nastą godzinę dyżuru. O, jakże nudno wysłu- 
chiwać próśb i skarg, jak nudno wyjaśniać 
po stokroć to samo, jak nudno  prężyć się 
przez telefon w rozkazie. dox. 

  

Drugim wypadkiem, który oderwał 
Chateaubrianda od Napoleona było poj- 
manie w 1809 r. na wybrzeżach Breta- 
nji jako kurjera pośredniczącego między 
emigracją w Londynie a stronnikami kró 
la w Bretanji i Normandji stryjecznego 
brata Chateaubrianda Armanda. Cha- 
teaubriand udał się do wszechmocnego 
ministra Fouche'a, lecz ten wykręcił się, 
że żadnego Chateaubrianda niema. W 
marcu stawiono Armanda pod sąd, spra 
wę jego uważano za straconą. Chatcatt- 
briand prosił o audjencję u cesarza. Ге- 
go samego dnia o 7 godzinie otrzymał 
drogą prywatną wiadomość, że cesaiz 
chętnie udzieli mu posłuchania. Nakłada 
więc strój galowy i czeka na urzędo- 
we wezwanie. Czeka cały wieczór, całą 
noc. O piątej zrana wychodzi na miasto, 
żeby czegoś dowiedzieć się u innychkrew 
nych. Ale zaledwo wyszedł, spotyka pi- 
kietę żandarmów, a za nią wóz, w kid- 

rym trzech skazańców wieziono na stra- 
cenie. Wraca więc pośpiesznie. Wybu- 
cha potokiem narzekań na  „Korsykań- 
czyka”, aż nagle wchodzi kurjer cesarski 
z pismem wzywającem na audjencję o 6 
rano. Chateaubriand nie wstając z miej- 
sca, oddaje mu pismo „Proszę donieść 
Jego Cesarskiej Mości, że przed godziną 
miałem go błagać o wielką łaskę, teraz 
zapóźno, mogę tylko płakać”. 

W 1814 r. zmarł członek Akaderuji 
Chónier, Cesarz wyraził życzenie, aby 
postawiono kandydaturę Chateaubrian- 
da. Chateaubriand nie protestował, zło- 
żył obowiązujące wizyty i 20 lutego zo- 
stał wybrany większością głosów, i za- 

siadłby wśród członków, gdyby nie o- 
bowiązek wygłoszenia inauguracyjnej 
mowy z panegirykiem dla poprzednika. 
Poprzednik ów należał w 1793 roku do 
członków Konwentu, głosował za śmie:- 
cią króla i pozostawał nieustępliwyra 
wyznawcą zasad rewolucji. Chateau- 
briand poprzestał na kilku irazesach, u- 
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NOTATKI MUZYCZNE. 
  

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA" 
Od wielu lat, jakaś fatalność ciążyła 

mad miastem naszem, że pośród sprawują- 
cych władzę, nie było nikogo odezuwające- 
go choćby zupelnie powierzchowny, ale 
szczery pociąg do muzyki. Bardzo chwa- 
lebne popieranie polskiego teatru drama- 

tycznego było calkiem jednostronne, 

wszelkie poczynania muzyczne znajdowały 

« sferach rządzących niedostateczne zro- 

zumienie i traktowane były dość obojętnie. 
Nawet „Reduta, zapowiadająca w swym 

programie większe uwzględnienie potrzeb 

muzycznych, działała w tej dziedzinie, 

wbrew pięknym obietnicom, stawiając fak 

tyeznie różne trudności w rozwinięciu miej 
seowego ruchu muzycznego, 

Pamiętne to jest wszystkim, którzy 

brali udział w ówczesnem życiu kultural- 
nem. 

Nastawienie polityki teatralnej tylko w 
kierunku sztuki dramatycznej, z uporem u- 
trzymywanej przez tyle lat, a zupełnie ne- 

gującej przedstawienia muzyczno - teatral- 

ne, było najbardziej chybione. W mieście, 
o tak dużym odsetku mieszkańców: różnych 
narodowości, której przedstawiciele w bar- 

dzo niedużej części odwiedzają polski te- 
atr dramatyczny, właśnie teatr muzyczny 
stałby się lącznikiem, najskuteczniej sku- 

piającym różnorodne elementy społeczne i 
pośrednio — oswajając z mową polską w 

śpiewie — zdobywałby liczniejsze zastępy 
publiczności dla teatru dramatycznego. Do 
tychczasowy kierunek wileńskiego ruchu 

teatralnego bardzo mało się przyczynił do 

ściągnięcia widzów marodowości niepol- 
skiej na przedstawienia dramatyczne, a 

całkowite pozbawienie miasta teatru mu- 
zycznego spowodowało zupełnie słuszne roz 
goryczenie umnuzykalnionej części publicz- 
ności z powodu tak arbitralnie narzuca- 
nych zarządzeń, które zmuszały wilnian do 

spoglądania z uczuciem zazdrości na mia- 
sta, znacznie mniejsze od Wilna, a posia- 
dające teatry muzyczne. Bezpośrednim wy- 

nikiem takiego stanu rzeczy było, że przy- 

godne przedstawienia teatralno-muzyczne, 
często bardzo niejednolitej wartości i peł- 
ne majelementarniejszych braków, ściągały 

tłumy wytęsknionej do tego modzaju wido- 
wisk publiczności. Zdawałoby się, że sa- 
mo życie wskazywało kierunek, tak upor- 
czywie w ciągu lat zapoznawany, w jakim 

powinno się rozwijać wileńskie życie tea- 
tralne. Nareszcie rozwiązano jak się 
zdaje — pomyślnie ikwestję, dając nam je- 
den teatr dramatyczny, i jeden muzyczny, 

co powinno ożywić powszechne zaintereso- 
wanie i wpłynąć korzystnie na frekwencję. 

Ogół publiczności mało jeszcze jest doj- 
rzaly do należytego ustosunkowania się @с 
muzyki poważnej, ale muzykę lżejszą chęt- 
nie przyjmuje. Dlatego też witamy z przy- 
jemnością powstanie teatnu, który trafnym 
doborem repertuaru wartościowej muzyki 
lekkiej i prawdziwie artystycznem wyko- 
naniem niewątpliwie się przyczyni, w stop- 
niu bardzo wydatnym, do zainteresowania 
muzyką szenszej publiczności, z której się 

wyłoni następnie pewien odłam istotnych 

miłośników, pragnących zaznajomienia się 
ze sztuką w stylu trudniejszym do słucha- 
nia, z należytem zrozumieniem. 

Na otwarcie Teatru Muzycznego „Lut- 
nia” wystawiono cieszącą się obecnie pc- 
wodzeniem operetikę „Wiktorja i jej hu- 
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zar“, z muzyką Pawła Abrahama. Prze- 

kład tekstu Wiad, Krzemińskiego. 
Przepełniona do ostatniego kącika saia 

i ożywiony nastrój publiczności wskazywa- 
ły na zadowolenie powszechne, które trwa- 
ło do końca bardzo długiego i urozmaico- 
nego przedstawienia. 

Sama operetka, niezaprzeczenie, jedna z 

najlepszych w dobie powojennej, bardzo 
melodyjna, może mniej oryginalna w po- 
mysłach, tu i ówdzie zdradzająca wspom- 

nienia dawmych operetek — duet „Good 
night“ niezwykle przypomina jedną piosen- 
kę z operetki „Mikado* — jako też operu- 
jąca zwrotami folkloru węgierskiego, tak 

hojnie wyzyskanemi przez Kalmana, dzię- 
ki umiejętnemu opracowaniu przez kompo- 
zytora, słucha się chętnie, a obficie uposa- 

żona 'w nowoczesną muzykę taneczną, daje 
wszystkim artystom możność korzystnego 

zaprezentowania się. 
Rolę tytulową odtworzyła z całym za- 

sobem swych wyjątkowych środków wyko- 
nawczych — dramatycznych i wokalnych 
wielka artystka Elna Gistedt, powitana о- 
wacyjnemi oklaskami. 

Podobnie życzliwie był powitany K. 
'Wyrwicz - Wichrowski przez publiczność, 
manifestującą swą radość, że wielce uta- 
lentowany artysta pozostał u nas. Wyko- 
manie przez niego roli wytwornego posła 

amerykańskiego nie pozostawiało nic do 
życzenia; w: niezwykłem sobie zadaniu śpie 
waczem, wykazał nieprzeciętną muzykal- 

ność ii przyjemny, choć nieduży głos. 
Rozmowa w głębi sceny, w drugim ak- 

cie, była nazbyt cichą i trudną do usłysze- 
nia z powodu grającej jednocześnie orkie- 
sbry, nawet w pierwszych rzędach krzeseł. 

Wstępnym bojem zdobyła sobie powo- 
dzenie sympatyczna i wesoła gra wodewi- 

listki Barbary Halmirskiej. Bardzo miłą 
japonką była Marja Gabrielli. Wytworny 

tenorzysta, Kazimierz Dembowski, w roli 
rotmistrza huzarów oraz Wład. Szcza- 
wiński, jako hr. Ferry, bardzo dobrze u 

nas znani już z wybornych występów ar- 
tystycznych, stwierdzili ponownie swą na- 
der pochlebną opinję. Komik charakterys- 

tyczy, a jednocześnie odpowiedzialny za 
reżyserję tej operetki Michał Tatrzański, 
bardzo się dodatnio przedstawił w obu czyn 
nościach i wzbudził ciekawość do swych 
późniejszych występów. 

W rolach mniejszych bardzo dobrze 

się zaprezentowali: Leopold Detkowski, 

Stefan Brusikiewicz i Kazimierz Dejuno- 
wicz oraz mały Władzio Karbowski. 

Tańce solowe w wykonamiu В. Сотес- 
kiej i W. Morawskiego, tudzież przez niego 
ułożone tańce i ewolucje zbiorowe stały na 
wysokości wymagań artystycznych. 

Pochlebnie u nas znany kapelmistrz M. 
Kochanowski, mając dobrze dobraną orkie- 
strę i chóry, wybornie kierował całością 
muzyczną, 

Bardzo efektowna oprawa dekoracyjna 
J. Hawryłkiewicza, świeże i ładne kostju- 
my i urozmaicone oświetlenie bardzo się 
przyczyniały do uzupełnienia nader pięk- 
nego wyniku. 

iPod każdym względem, operetka przed- 
stawiona była na miarę wymagań wielko- 
miejskich i wzbudzała wielokrotne oklaski 
oraz szczere ządowolenie. 

Michał Józefowicz 

n-ty Zjazd Inżynierów Kolejowych 
WILNO. 4 padziernika br., po trzydnio 

wych obnadach, nastąpiło zamknięcie XI 
Zjazdu Inżynierów Kolejowych. 

Z referatów o znaczeniu ogólnem, wy- 

głoszonych na Zjeździe, na szczególną uwa- 
sę zasługuje referat inż, Krzyżanowskiego 
o taryfach na PKP., który wywołał oży- 
wioną dyskusję. W dyskusji zabierał głos 

wice ?minister Komunikacji inż. Gallot, wy 
powiadając się za pewmem uelastycznie- 

niem taryf, to znaczy, aby przy: pewnych 
warunkach przewozowych — masowy prze 
wóz ładumków na dalszych odległościach— 
można było stosować indywidualnie, z po- 
minięciem ustalonych stawek dla danego 
ładunku i odległości. To praktyczne i na- 
wskróś rzyciowe stanowisko pana wice- 

ministra spotkało się z uznaniem zebra- 
nych. ' 

XI Zjazd Inżynierów Kolejowych uchwa 
ił, iż następny Zjazd, tj. XII, odbędzie się 
w Warsząwie. 

Do stałego Zarządu Zjazdu powołano: 

mia prezesa p. inż. Adama Franka, na miej- 

sce ustępującego dotychczasowego prezesa 

p. inž. Zienkiewicza i na wice-prezesa p. 
insp. M. K. inž. Kolomyjskiego, na miejsce 
dotychczasowego wice-prezesa inż, Gąsow- 
skiego. 

W końcu zaznaczyć należy, iż prezesem 
Komitetu (Wykonawczego Zjazdu Wileń- 
skiego był p. wice-dyrektor PKP. w Wil- 
mie, inż. Stefan Mazurowski. 

znanie stylu zmarłego i wycedził po- 
chwałę: miłował wolność, ale tę „co jest 
córką swawoli a niewoli matką”, pod- 
kreślił aluzję do udziału Chćniera w 
królobójstwie. Według ówczesnego  re- 
gułaminu, mowy szły pod cenzurę komi- 
sji akademickiej. W komisji zdania były 
podzielone, dowiedział się o tem cesarz 
i zażądał, aby mu tekst mowy przedsta- 
wiono. Nie upodobał ustępu o królobój- 
stwie, wezwał 24 kwietnia prezesa aka- 
demji i wobec kilku świadków wylał 
swoje oburzenie. „Wszystko zrobiłem — 
mówił — co mogłem, aby uśmierzyć nie- 
nawiści partyjne, a wy je wWszczynacie” 
na nowo. Chcecie podpalić Francję i 
wznowić anarchję. jak śmie akademija 
gadać o królobójstwie, skoro ja ukoro- 
nowany monarcha zapraszam na obiady 
i sadzam obok siebie  Cambasėres'a. 
Zažadano od Chateaubrianda, aby zniie- 
nił tekst swojej mowy. Chateaubriand 
odmówił i nie wszedł do akademii. 

W parę lat potem w 1814 roku, gdy 
Napoleon był jeszcze w Paryżu, Cha- 
teaubriand pisze gwałtowny pamtfilet 
przeciwko cesarzowi. 

„Urodził się jako Buonaparte, takim 
pozostał pomimo francuskiego  brzmie- 
nia, jakie nazwisku swemu dał. Nie zna- 
lazł się żaden Francuz, któryby się zdo- 
był na zuchwałość włożenia na głowę swo 
ja korony Ludwika XVI. Ale oto zjawiasię 
ów cudzoziemiec, Buonaparte, zręcznie 
rewolucję do swoich celów nagina i bez 
prawiu nadając pozór prawa, każe sie- 
bie obwołać cesarzem. Systemem  rzą- 
dów swoich demoralizował on Francję; 
jako administrator wycieńczał ją, jako 
polityk zgubił. Wraz z jego wstąpieniem 
na tro umarła wolność”. 

Po upadku Napoleona  Chateat!- 
briand złagodził swój sąd o nim. „Jeśli 
kto, to Ludwik XVIII powinien być wdzie 
czny Chateaubriandowi za tak wymowre 

uzasadnienie legitymizmu*  — pisze 
Zdziechowski. Lecz Ludwik XVIII nawet 
nie pomyślał o nim. Słuszną uwagę pa- 
ni de Chateaubriand cytuje prof. Zdzie- 
chowski, że Ludwik XVIII zawdzięcza 
swą koronę 'ex bonapartystom, bo ci naj 
więcej mając powodów do  obawiania 
się restauracji, a widząc, że regencja 
małe miała szanse, poczęli na gwałt krzy 
czeć o konieczności powrotu Burbonów. 
„29 marca byli jeszcze zaciekłymi bo- 
napartystami, nazajutrz poczęli z zapa- 
łem ujawniać swoje rojalistyczne uczu- 
cia“, Chateaubriand stał na uboczu. Gdy 
księżna Duras zwróciła się do księcia 
Talieranda o potrzebie dania odpowied- 
niego stanowiska Chateaubriandowi, ten 
udał zdziwienie, ależ sądziłem, że Cha- 
teaubriand niczego dla siebie nie żąda; 
w pierwszym dniu przybycia książąt, 
powinien był otrzymać wszystko, czego 
chciał; w drugim było już późno, w trze 
cim nie było już nic do wzięcia. 

Chateaubriand miał zbyt dużo god- 
ności, żeby zabiegać o stanowisko. Po- 
stać tego wielkiego człowieka została 
świetnie zarysowana przez prof. Zdzie- 
chowskiego. Ludzie tacy jak Chateau- 
briand, są kapitałem moralnym nietylko 
swego narodu, ale ludzkości. Prof. Zdzie 
chowski wspomina 0 romansach i mi- 
łostkach Chateaubrianda. Jak ćmy na 

ogień leciały nań niewiasty. Namiętność 
religijna, namiętność polityczna, nie w;- 
kluczają innych namiętności, wszystkie 
bowiem mają wspólne źródło w temq'e- 
ramencie człowieka. Można byłoby 
przejść do porządku dziennego nad tą 
stroną życia Chateaubrianda. 

Władysław Studnicki 

Asi Ak. Ša 
FEET 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 5 PAŻDZIERNIKA 

Ciśnienie średnie:. 755. 

Temperatura średnia: +-6. 

Temperatura najwyższa: --9. 

Temperatura najniższa: -+3. 

Opad: ślad. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: spadek, potem wzrost ciśnie- 

nia. 

Uwagi: przelotne deszcze. 

PROGNOZA POGODY 
Zachmurzenie zmienne z możliwością prze- 

lotnych deszczów. Chłodno. Nocą przymrozki. 
Umiarkowane, chwilami porywiste wiatry za- 
chodrie i północno - zachodnie. 

URZĘDOWA 
— Prezes Izby Kontroli Państwa w Wil- 

nie p. Jan Pietraszewski powrócił z Warszawy 

i w dniu 5 października 1932 r. objął urzęčo- 

wanie. z 
— Wyjazd dyr. Z. Falkowskiego. — Dziś 

tj. we czwartek 6 bm. wyjeżdża w sprawach 

służbowych na dwudniowy pobyt p. dyrektor 

Kolei Państwowych w Wilnie inż. Kazimierz 
Falkowski. Zastępstwo obejmie wicedyrektor 
inż. Stefan Mazurowski. 

MIEJSKA 

— RADA MIEJSKA, Dziś odbędzie się 
posiedzenie Rady, Miejskiej, nia ktėrem 

mają być rozpatrywane m. in. poprawki 

województwa do budżetu, oraz sprawa eme 
rytury b. ławmika Łokuciewskiego. 

— Komisje miejskie. — W związku z po- 
siedzeniem Rady Miejskiej pracowały w ciągu 

ostatnich trzech dni komisje: kulturalno - c- 

światowa i gospodarczo - Sanitarna, na któ 

rych przygotowano wnioski na plenum Rady. 

— REMONT JEZDNI. Ulice, któremi 

będą przebiegały mowe trasy autobusowe, 

są odpowiednio dostosowywane do tego 

ruchu. W pierwszym rzędzie naprawiane 

są jezdmie, przyczem ulica Smoleńska о- 

trzyma nowy bruk. 

— KOMISJA FINANSOWA PRZECIW 

KO UWAGOM WOJEWÓDZTWA. Popraw 

ki, poczynione przez województwo do no- 
wego budżetu miejskiego, były szczegóło- 
wo omawiane na onegdajszem posiedzeniu 

komisji finansowej. 
Członkowie komisji mimo dłuższej dys- 

kusji nie zajęli wobee uwag władz madzoT- 
czych żadnego stanowiska, uzależniając je 

od decyzji swych klubów. 
Jednocześnie na posiedzeniu rozpatrzono 

sprawę wysyłania do województwa miesię- 
cznych preliminarzy budżetowych. Komi- 
sja wypowiedziała się przeciwko temu, u- 

wažając, że żądanie władz wojewódzkich 
jest sprzeczne z przepisami, tembardziej, 
że w magistracie stale urzęduje delegat mi 
nisterstwa skarbu, który ma stały wgląd 
w te sprawy. Zatarg o poprawki i budżety 
miesięczne znajdzie swój oddźwięk na dzi- 
siejszej R. M. 

— PROJEKT LIKWIDACJI MIEJSKIE 
GO WYDZIAŁU OPIEKI SPOŁECZNEJ. 
W ślad za projektem zlikwidowania sekcji 
rzeźni j rynków, w: magistracie powstał 
projekt likwidacji wydziału opieki społecz- 
nej. Agendy wydziału przejęłoby wojewódz 

two i PUIPP. 
Pomysł ten należy zaliczyć do liczby 

projektów, powstałych wobec potrzeby u- 
sprawnienia administracji komunalnej. 

— CO BĘDZIE Z DODATKIEM KO- 

MUNALNYM. Wbrew zaleceniom woje- 
wództwa, komisja finansowa wypowiedzia 
ła się za dalszem utrzymaniem dodatku ko 
munalnego do poborów pracowników miej- 
skich, uważając, że dodatek ten prawnie 
im się należy. 

— CENY ZA ELEKTRYCZNOŚĆ. Mi- 
mo zatwierdzenia uchwały Rady Miejskiej 

o obniżeniu ceny prądu, w wysyłanych 
przez elektnownię rachunkach nadal figu- 
ruje cyfra 95 gr. za klw-godz. Czem należy 
tłómaczyć to niestosowanie się elektrowni. 
do uchwały miejskiej, nie wiadomo. Być 
może, zachodzi tu wypadek niedojścia za- 
twierdzonej uchwały do zarządu elektrow= 
ni. Zdarzają się bowiem takie wypadki, że 
jedno pismo z jednego biura do drugiego 
wędruje parę tygodni. Wyjaśnienie tej spra 
wy przez odpowiednie czynniki byłoby 

bardzo pożądane, 
— SPRZEDAŻ MLEKA. Niebawem ma 

ja być ogłoszone przepisy, regulujące sprze 
daż mleka. Przepisy te będą zmierzały do 
ukrócenia sprzedaży mleka mna ulicach, 
przez t. zw. „chodzików”. 

— REDUKCJA 16 MĘŻATEK W MA- 
GISTRACIE. W wyniku prac miejskiej 
komisji redukcyjnej, z dniem 1 listopada 
utraci pracę w magistracie 16 mężatek, 
których mężowie mają odpowiednio wyso- 
kie źródła dochodów. 

— Pogotowie Ratunkowe. — W ubiegłym 
miesiącu Pogotowie Ratunkowe udzieliło pomo 
cy w 550 wypadkach. 

W tej liczbie było 250 wyjazdów i 
opatrunków na miejscu. 

300 

WOJSKOWA 
— POBOROWI KAWALERJI. Wciele- ! 

nie do szeregów poborowych rocznika 1911 
zakwalifikowanych do kawalerji, nastąpi 
w połowie bieżącego miesiąca, 

— OBROŃCY WILNA! Zarząd Główny 
Związku Obrońców Wilna i b. Żołnierzy 
Litwy Środkowej podaje do wiadomości, że 
w dniu 8 bm. o godz. 9 rano w: kościele gar 
nizonowym odbędzie się mabożeństwo za 
poległych obrońców Wilna. 

Po nabożeństwie nastąpi pochód na 
cmentarz Obrońców (Wilna, w celu złożenia 
wieńców. Zarząd Główny prosi organizacje 
społeczne, które pragną wziąć udział w na- 
bożeństwie i pochodzie o zgłoszenie się w 
sekretarjacie (Ogród po-Bernardyński, pa- 
wilon powystawowy Nr. 2), codziennie od 
godz. 18 do 20-tej. 

SŁOWO 

— Rodzina Wojskowa w Wilnie podaje do 
wiadomości, że dnia 9 października odbędzie 
się wycieczka do muzeum T wa Przyjaciół Ма 
uk. Wstęp 20 gr. Zbiórka 
Wojskowej (Mickiewicza 13) o godz. 11,45.—- 
Członkinie wraz z rodzinami, są proszone o jak 

jliczniejsze przybycie. najliczniejsz SPOŁECZNA 

  

  

ŁECZNO - FILUANTROPIJNYCH. 
miesięczne subsydjum dla imstytucyj spo- 

łecznych Wilna, magistrat wyasygnował 
70 tysięcy złotych. 

— AKCJA IPOMOCY BEZROBOTNYM. 
W okresie zimowym 1931-32 Wojewódzki 
Komitet do Spraw. Bezrobocia w Wilnie, 
dzięki dużej ofiarmości miejscowego spole- 
czeństwa zdołał uzyskać na cele swej akcji 

zmaczne środki, które w wielu wypadkach 
pozwoliły na zaspokojenie majniezbędniej- 
szych potrzeb, majbardziej potrzebującym 
bezrobotnym. 

Dlatego też Wojewódzka Komisja do 
Spraw bezrobocia uchwaliła zwracać się z 
gorącym apelem do całego społeczeństwa 
wileńskiego, które mając przed sobą obraz 
głodu i nędzy, — niewątpliwie i w roku 
bieżącym pośpieszy: zi pomocą rzeszy bezro- 

botmej, pozbawionej warsztatu pracy i ja- 
kichkolwiek zarobków, drogą samoopodat 

kowania się lub też dobrowolnych ofiar, 
przyjmując za podstawę o ile możliwe — 
normy świadczeń, stosowane w roku ybie- 
głym. Wszelkie wpłaty w gotówce na rzecz 
bezrobotnych można uskuteczniać za poś- 
rednictwem PKO. na komto Nr. 180.610, 
albo bezpośrednio w biurze Woj. Komisji 
do Spraw Bezrobocia, Urząd Wojewódzki, 
pl. Magdaleny Nr. 2, pokój 16. 

SZKOLNA 
— Roczne kursy pielęgnowania i wycho- 

wania dzieci. Egzystujące od 1925 roku w W:! 
nie. Program obejmuje kurs teoretyczny i pra- 
ktykę w szpitalach, przedszkolach i żłobkach. 
W kursach udział biorą profesorowie naszej 
wszechnicy i lekarze specjaliści w chorobach 
dziecięcych. Zapisy są przyjmowane w lokali 
Rocznych Kursów Handlowych przy ul. Mic- 
kiewicza 22 — 5, od godz. 5 — 7 wiecz., co- 
dzień oprócz świąt, tel. 16—02. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Dwa odczyty dr. Melanji Lipińskiej, lau 
reatki Akademji Medycznej Paryskiej i Insty- 
tutu Francuskiego urządzone staraniem Koła 
Medyków USB. odbędą się w sali Śniadeckich 
USB. w sobotę dnia 8 bm. o godzinie 18, na 
temat: „Rozwój charakteru i woli w stosunku 
do odżywiania”, i w niedzielę dnia 9 bm. o 
godz. 18 na temat „Z psychologji niewido- 
mych. 

Ceny miejsc od 7 zł. do 3 zł., dla młodzie- 
ży 50 gr. 

Czysty dochód przeznaczony jest na bada- 
nia naukowe nad niewidomymi. 

— Wileńskie Towarzystwo Ogrodnicze ni- 
niejszem zawiadamia iż w dniu 7 bm. o godz. 
18 punktualnie odbędzie się miesięczne zebra- 
nie T-wa Ogrodniczego w lokalu Związku 
Ziemian (ul. Zawalna 9). 

Na porządku dziennym: odczyt p. S. Zem- 
bowicza na temat „Prace jesienne w sadach”, 
Wstęp dla członków wolny, goście płacą 30 
groszy. 

— Odczyt inż. E. Rouby. — W dniu 7 paź 
dziernika w piątek o godz. 20-ej w sali Stowa 
rzyszenia Techników Polskich w Wilnie p. inż. 
Edward Rouba wygłosi referat na temat: „Od- 
każanie ścieków kanalizacyjnych zapomocą 
chloru* Goście mile widziani. 

— Klub Włóczęgów Senjorów. — W pią 
tek dn. 7 b.m. odbędzie się w lokału przy ul. 
Przejazd 12 89-te zebranie Klubu Włóczęgów 
Senjorów. Początek o g. 19,30. Na porządku 
lziennym referat inżyniera M. Starczewskiego 
p.t. „Kierunki 1d:0we współczesnej mlodziežy“ 

Wstęp dla członków i zaproszonych gości 
W sprawie zaproszeń informacyj udziela sek- 
retarz Klubu p. Wacław Pac - Pomarnacki. — 
(tel. 16-90). 

RÓŻNE 
— WYSTAWA KATOLICKA. Odbyło 

się posiedzenie dArchidjecezjalnego Inst. 
Akcji Katolickiej, na którem omówiono 
sprawę zorganizowania w Wilnie wystawy 
książki, prasy ii sztuki katoliekiej. Wybra- 
mo w tym celu komitet onganizacyjny. 

— KOMISJA WĘGLOWA. W eelu na- 
leżytego regulowania cen węgla, będzie u- 
tworzona komisja rzeczoznawców, w skład 
której wejdą konsumenci, przedstawiciele 
władz i sprzedawcy. 

— Zmiana adresu konsulatu łotewskiego — 
Z dniem 10 bm. biura konsulatu łotewskiego 
przeniesione zostana га .! Sierakowskiego 4. 

TEATR ( MUZYKA 
— Teatr Pohulanka donosi: Ostatnie przed 

stawienie głębokiej sztuki Rostworowskiego 
„Przeprowadzka, pełnej piękna obok brutalnej 
prawdy, iskrzącego się humoru tuż przy 5еп- 
tymencie, odbędzie się dziś we czwartek 6 b. 
m. o g. 8-ej wiecz. w niezmienionej, doskona- 
łej obsadzie premierowej. 

Jutro w piątek 7 bm. o godz. 8 wiecz. je- 
dyne w swoim rodzaju artystyczne święto mu 
kalne Wilna, mistrzowski koncert prof. pary- 
skiego konserwatorjum Nicolasa Zadri. Prof. 
Konserwatorjum paryskiego Nicolas Zadri od 
18 roku życia jako laureat Wiednia (przedtem 
studjuje u Leopolda Auera) i uczeń prof. Ka 
rola Prilla i Ottokara Szewczyka — odrazu 
staje się znakomitością, objeżdżając w trium- 
falnym tournee całą niemal Europę. 

Od 2 listopada 31 r. do 6 kwietnia 32 roku 
Nicolas Zadri dał 72 *ikoncerty w 53 miastach 
— Francji, Belgji, Holandji i Włoch. 

W sobotę 8 bm. o godz. 8 wiecz. po raz 
pierwszy Świetna w komiźmie satyry 1  niefra 
sobliwej lekkości dialogu, choć przepełniona 
mistycyzmem niecodziennej tezy, komedja L. 
li. Morstina: „Dzika pszczoła”. 

Atrakcją sobotniej premjery „Dzikiej pszczo 
ty“ będzie przybycie na przedstawienie autora 
Ludwika Hieronima Morstina, który po olbrzy 
micli sukcesach tej sztuki w stolicy i Kralo- 
wie pragnie się przekonać, jak zareaguje na 
nią Wilno, znane ze swego artystycznego sma 
ku i zainteresowania dla rzeczy tak wariuś- 
ciowych, jaką jest niewątpliwie „Dzika pszczo- 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Dziś po raz 
trzecia nadwyraz efektowna i melodyjna ope- 
retka Abrahama „Wiktorja i jej huzar*, która 
wywołała ogólny zachwyt publiczności wileń-. 
skiej. 

— Pierwsza popołudniówka w teatrze na 
Pohulance odbędzie się w niedzielę o 4-ej, a 
pierwszy tani poniedziałek (50 proc. zniżki) — 
zapowiedziany jest na 10 bm. o godz. 8 w. 

tały teatr objazdowy teatrów miejskich 
ZASP w Wilnie wystąpi dziś 6 bm. w Posła- 
wach, darząc publiczność koncertowo grana 
komedją Kiedrzyńskiego „Szczęście od jutra”. 
Teatr objazdowy w każdem mieście spotyka 
się z niebywałem wprost powodzeniem, już 
na dzień przed przedstawieniem bilety wszę- 
dzie są rozchwytywane, a zachwycona publicz 
ność domaga się usilnie ponownych odwiedzin 
tej sympatycznej i naprawdę artystycznej ini 
prezy. 

w lokalu Rodziny 6 

DOTACJA DLA INSTYTUCYJ SPO į 
Jako В 
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MARJA MURASZKOWA 
30 września, pochowaca 3 

wdowa po Ś. p Franciszku weteranie 63 r. cebywsielu z. Mińskiej, 
po długich i ciężkich cierpieniach opauzona św. Szkrsmeutam' zmaiła dnia 

października w Pułiusku. * 
Nsbożeństwo żałobne zostanie odp'awione dn. 8 p.Źd ier ika o g<d7. 

8 rsno w kości:le św Jana, O czem pow'>dainisją krewnych p'zyjaciółi zna- 
jomych stroskani 

WILNO. — Otwarcie i poświęcenie 
nowej linji kolejowej Woropajewo 
Druja długości 89 km. nastąpi dnia I li- 
stopada rb. 

W dniu tym JE. ks. arcybiskup wileń, 
ski R. Jałbrzykowski w otoczeniu ducto 
wieństwa dokona poświęcenia nowo - 
otwartej linji kolejowej. 
= Na uroczystość tę przybędą z War- 

Kolej Waropajewe 
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czawy dyrektorzy departamentów i wi- 
ce - minister inż. Gallot. 

Nowa linja połączy następujące mia- 
sta: Szarkowszczyznę, Nowy Pohost, 
Miory i Druję. 

Na linji tej będą kursewały pociągi 
mieszane, a mianowicie pasażersko-towa 
rowe. 

Strzał do póciągu w Podbredziu 
WILNO. — We wtorek wieczorem koło 

stacji w Podbrodziu w czasie mijania się po- 
ciągów pośpiesznego z pasażerskim nieznany 

nego strzał rewolwerowy. 
Kuła trafiła w .okno lokomotywy, nie czy 

niąc jednak żadnej szkody. Władze bezpieczen 
sprawca oddał w kierunku pociągu pośpiesz- stwa prowadzą dochodzenie. 

  

Wyczyn Sznajdera 
Mieszkańcy wsi Undry w pobliżu Iwień- 

ca ujrzeli przedwczoraj zrana niezwykły 
widok: ma skraju lasu przy drodze leżał 
świeżo obgryziony trup konia, a ponad nim 
na wyjsokopiennej sośnie siedział w: kurczo- 
wym chwycie kupiec Abraham Sznajder. 

Trzeba było po niego wdrapywać się na 

sosnę. Sam zejść nie chciał. Powieki miał 
zaciśnięte, a stężałe palce wczepiły się w 
gałęzie. Policja w: swym komunikacie okre- 
śliła jego stan krótko: Abraham Sznajder 
był nieprzytomny. To określenie jest nie- 
ścisłe, nieprawdziwe. Abraham Sznajder 
był przerażony, tak. Inaczej zresztą być 
nie mogło. Ale nieprzytomny? Całkiem 
przeciwnie. W chwili bowiem, gdy zgłod- 

niałe wilki rzuciły się na konia, którego о- 
szalałe rżenie powinno było zbudzić całą 
wieś, (Abraham Sznajder ze sprawnością 

marynarza zmalazł się na szczycie najbliż- 
szej sosny. 

A że przesiedział na niej do rana i nie 
chciał zleźć — nie dziwnego. Proszę spró- 
bować spuścić się z pięćdziesięciometrowej 
sosny. Boże drogi, dość otworzyć oczy i 
spojrzeć nadół: tak się zakręci w głowie, 

że człowiek momentalnie spaść może. 

    

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Księżna Łowicka. 

HOLLYWOOD — Dzikie pola. 
CASINO — Król to ja. 

STOLOWY — Pod dachami Paryża. 

PAN — Pogromcy przestworzy. 

LUX — Hajda trojka. 

Dla oczyszczenia krwi, pijcie rano przez 
kilka dni z rzędu szklankę naturalnej wody 
gorzkiej „Franciszka-Józefa". Żądać waptekach 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— OFIARA „POTOKARZY*. — Na ul. Za 

kretowej z wozu Klemańskiej Petroneli (,Za- 
kretowa 26) nieznani sprawcy skradli walizkę 
z zawartością 450 rubli ros. w złocie, 10 dola- 
rów, bielizny damskiej, oraz nakryć stołowych 
łącznej wartości około 3000 zł. 

— Służąca — złodziejką. —  Kanclerowa 
Wanda (Śniegowa 22) służąca Zabłockiego Ja 
na (Drucka 5) skradła na jego szkodę gotów 
kę w sumie 276 zł. Kanclerową zatrzymano — 
gotówki nie odnaleziono. 

— Z podwórka. — Dubicka Aleksandra 
(Pióromont 11) skradła z podwórza domu nr. 
11 przy ul. Pioromont poduszki, należące do 
Bohdanowiczowej julji. Poduszki znaleziono u 
Dubickiej podczas rewizji i zwrócono Bohdano 
wiczowej. Dubicką zatrzymano. 

— Podrzutek. — W klażce schodowej do- 
mu nr. 13 przy ul. Stefańskiej znaleziono pod 
rzutka płci żeńskiej w wieku około 3 tygodni. 
Przy podrzutku była kartka z napisem „Poź- 
niakowna“. Podrzutka umieszczono w przytul 
ku Dzieciątka Jezus. 

Z POGRANICZA 

— ZATRZYMANIE ZBIEGÓW. — Na od- 
cinku Kozdrowicze patrole KOP. zatrzymały 5 
podejrzanych osóbników — w tem jedną ko - 
bietę. Zamierzali oni nielegalnie 6 5е 
na teren sowiecki. Na wezwanie żołnierzy osob 
nicy poczęli uciekać w kierunku sowieckich 
s'upów granicznych. - 
Zatrzymanymi = Re członkowie „aiw 

jek komunistycznyci y przed aresztowa 
dlęja usiłowali schronić się do Sowietów. 

Wszystkich zatrzymanych skierowano do 
d cji władz. < 
=. ZBIEG — FAŁSZERZ, — W zaścianku 

Staniszki gm. gruzdowskiej zatrzymano 14-let 
niego Aleksandra Bubnowa bez stałego miej- 
sca zamieszkania. który przed dwoma tygod- 
niami zbiegł z teremu Białorusi sowieckiej. -- 

Bubnowa zatrzymano pod zarzutem ialszo- 
wanią monet 1-złotowych. 

  RRATRARS TTT 

5 

> 

AN 
o 

abartd € M penrtaon 
JEDYNY ŚRODEK TUALETOWY USUWAJĄCY 
ZMARSZCZKI I NADAJĄCY IDEALNA, BIEL 

° I MATOWOSC SKÓRZE. 
ZĄDAĆ WSZĘDZIE KREM ABARID 

Ofiary 
D-ca, korpus ofic. i podofic. baonu 

„Niemenczyn“ P.K.O. złożyli na ręce p. 
generała Franka — d-cy O.K. VII — jed- 
norazową kwotę 240 złotych z przezna- 
czeniem na fundusz im. ś.p. por. Franci- 
szką Żwirki. ; 

Drogą tą wzywamy wszystkie bata- 
ljony i szwadrony K.O.P. do powyższej 
akcji. 

    

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„KSIĘŻNA ŁOWICKA* — „HELJOS* 

„Księżnę Łowicką** wysuwano, jako naj 

lepszy film polski bieżącego sezonu. 
Poprzedzono ten film rozgłosem, przy- 

pieczętowano reklamę ciężkim argumen- 

tem nazwisk aktorskich. 
Cóżs ię ukazało nia ekranie ? Trudno ca- 

ły film w czambuł potępić, trudno też po- 
dzielić zachwyty i superlatywy reklamy. 

W stosunku do filmów polskich jestem 
zawsze w kłopocie. Chciałoby się pochwa- 
lić, przeciwstawić coś przebojom zagra- 
nicznym, uczepić się przynajmniej pozoru 
wartości... 

Cóż, kiedy niema czego się chwycić w 
beznadziejnie płaskiej powierzchni banału 

polskiego filmu. Jakaś mantwota, zatęchła 
i nieruchoma atmosfera otacza te filmy. 

„Księżnę Łowicką* nakręcili podług po 
wieści Gąsiorowskiego (pod tym samym 
tytułem), dwaj panowie: Krawicz i Warne 
cki. Niech im darowane będzie, że nie wie- 

dzą, co to kino. Zrobili teatr, dobry nie 
przez ich zasługę wprawdzie, ale teatr. Ja- 
racz, Węgrzyn, Smosarska wyrośli (i sta- 

rzeją się) na deskach teatralnych, nie im 
więc trzeba robić zarzut. Ale reżyser, ma- 

jący aparat koło siebie, musż myśleć, wi- 
dzieć ii słyszeć kinowo. Tego panowie Kra- 
wicz i Warnecki nie umieją, Może się 
gdzieś, kiedyś poduczą. 

Tymczasem ich „Księżna Łowicka” ma- 
ło, a nawet zgoła wcale nie ma nerwu ki- 

nowego, jest sfilmowanym teatrem. 
Zamachnięto się ostro. Dużo sił i pracy 

włożono w oprawę techniczną. Dekoracje 

wnętrz Norrisa są bardzo dobre. Doskona- 
le również ujęto rzecz fotograficznie. Świet 
mie wypadły sceny wojskowe, w wykonaniu 
Podchorążówki. Ale z tego wszystkiego nie 
wykrzesano tempa kinowego. Zmarnowano 
moc okazyj, Wspaniale możnaby naprzy- 
kład naszkicować w montażu wzburzenie 
Warszawy i wybuch powstania. Ruch tłu- 
mów — pożar na Solcu — Belweder... kolby 
szpady i fala pienwszego zapału... - 

Panowie Krawicz i Warmecki wołeli: zro 
bić parę scen banalnych, w których kilku 
statystów po okrzyku „do broni* wznosi w 
górę szable i karabiny. Na dobrze zainsce- 
mizowanej „Nocy Listopadowej* na Pohu- 
lance widywało się lepsze ujęcie. 

Zaletą filmu miał być udział asów ak- 
torskich. Jaracz wystąpił tu po raz pierw- 
szy w dużej, głównej roli. Dotychczas był 
zawsze w epizodach. Zagrał swoją rolę po 
mistrzowsku. Jego Konstanty to maska 

przedziwnie wystudjowana, to tyran o in- 
stynktach zwierzęcia, choć niepozbawiony 
szlachetniejszych porywów. tchórz i zako- 
chany satyr, nienawidzący caratu i ba- 
wiący się żołnierzykami, którzy za hańbę 
doznaną z jego ręki: zabijali się... Przemó- 
wiła prawdziwa przeszłość historyczna. — 
Nie jest winą Jaracza, że kazano mu grać 
w złem Świetle, które uwydatniło wady 
charakteryzacji, jak również przy okrop- 
nej aparaturze, w. której nawet jego nieska 
zitelna dykcja zginęła, ` 

Węgrzyn lepszy jest w partjach koń- 
cowych, jako Łukasiński - męczennik, niż 
jako Łukasiński - major, choć naogół zbyt 
afektywny i przesadny w mimice. * 

Smosarska w porównaniu z jej poprze- 
dniemi filmami o wiele lepsza. Wygląda 
bardzo miło, co jest w* znacznej mierze Ц- 
warunkowane strojami. [Wogóle nie mam 
specjalnego uznania dla tej popularnej po- 
noć aktorki, ale przyznać należy, iż postać 
Joanny Grudzińskiej, bezwolnej gąski la- 
leczkowej, wypadła w jej interpretacji 
bardzo dobrze. 

Ta właśnie prawda postaci historycz- 
nych jest jedyną bodaj nicią, wiążącą film 
z powieścią Gąsiorowskiego. Pozatem, jak 
się rzekło, w niczem się tu genjusz kinowy 
mie objawił. : 

Postacie drugorzędne utrzymane są w 
tonie. Denerwuje jedynie dobrze utuczony 
i tenorkiem poderwanym piejący Szczygieł 
Gruszczyński, którego stanowczo na wiele 
pokazywano, 

Największym minusem i bodaj powo- 
dem, dla którego film kładzie się na obie 
łopatki jest dźwięk. Kiedyż to się doczeka- 
my, że zdjęcia dźwiękowe będą robione ra- 
"zem ze zdjęciami fotograficznemi. To, jak 
się u nas dorabia ton, jest majlepszym spo- 
sobem na obrzydzenie kina. Dialogi są 
kompletnie niezrozumiałe. Lepszy już jest 
gadacz amerykański, gdzie przynajmniej 
są napisy, a tutaj domyślaj się, jeżeli masz 
ochotę! Szkoda słów na tę tandetę i na- 
miastkę dźwięku, jaki mamy w „Księżnie 
„salce w wykonaniu aparatury „Hel- 

a 
Na zakończenie coś weselszego. Podczas 

wyświetlania filmu, odzywa się gdzieś z 
tyłu poważny głos: ,,...teraz rozumiem, dla 
czego ona jest księżną łowicką. Przecież 
ma na sobie ubranie z łowieckiego materja- 
łu!* — Smosarska ubrana była akurat w 
stylowy kostjum pasiasty. Eureka! Tad. C. 
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grodźięhzka 
AKADEMJA STRZELECKA W 

TEATRZE MIEJSKIM. W związku z ob- 
«hodem „(Tygodnia Strzelca” w, dniu dzi- 

siejszym w Teatrze Miejskim odbędzie się 
0 godz. 20,30 akaddmja strzelecka, 

Na całość złożą się między innemi: kon- 
eert orkiestry 76 pp. i chór SUP. 

— (PROCES ALEKSANDRA SZEJTE- 

RA I IN. OSKARŻONYCH Z ART. 102 K. 
K. — W ubiegły poniedziałek dnia 3 bm. 
Sąd Okręgowy pod. przewodnictwem wice- 

prezesa p. Hryniewieza przy udziale sę- 
dziów: pp. Onickienowskiego i Tołłoczko 
rozpoznawał sprawę oskarżonych Aleksan- 

dra Szejtera 1. 23, Michała Makulika 1. 17, 

Stefana Adamczuka l. 21, Józefa Kota 1. 

22, Włodzimierza Mitkiewicza 1. 22, Jana 

Kolešnika 1. 22, Aleksandra Zamirowskie- 
go l. 35, Jefima el Joachima Bociana 1. 25, 

Włodzimierza Korolezuka 1. 29 i Włodzi- 
mierza Czyszyńskiego I. 19, wszyscy z art. 
102 KK. Akt oskarżenia zarzuca im, iż na- 

leżeii do partji komunistycznej Zachodniej 
Białorusi i działalność swoją rozwijali na 

terenie gminy Małej Brzostowiey, gdzie 
utworzyli komitet rejonowy i jaczejki par- 
tji komumistycznej. Oprócz tego nawoły- 

wali oni ludność wiejską do nieplacenia 
podatków. 

Wszyscy oskarżeni podczas śledztwa 
przyznali się do zarzucanej im winy, nato- 

miast na przewodzie sądowym do winy się 
mie przyzmali. 

Podczas zezmania świadka Ejsymonta, 
oskarżeni okrzykami przeszkadzali świad- 
kowi w składaniu zeznań, skutkiem czego 

p. przewodniczący wydalił wszystkich os- 

karżonych ze sali sądowej. Po złożeniu ze- 
zmań przez świadka Ejsymonta, oskarżo- 
nych 'wprowadzono ma salę i dalsza rozpra- 
wa. odbyła się bez żadnych przes”-Ax 

Po przesłuchaniu świadków przemawia! 
P. wice-prokurator Korzuchowski, który 
popierał oskarżenie, oraz obrońcy oskarżo- 
mych p. mec. Zesztowt-Sukienicka (z Wil- 
na) i p. mee. Szafałowicz. 

Po półioragodzinnej naradzie, Sąd O- 
kręgowy skazał: Aleksandra Szejtera i A- 
leksandra Zamirowskiego po 4 lata wię- 
zienia, Włodzimierza Mitkiewicza, Włodzi- 
mierza Czyszyńskiego i Jana Koleśnika po 
3 latą więzienia, Michała 'Makulika, Stefa- 
fa Adamczuka, Józefa Kota, Jefima Bocia- 
ma i Włodzimierza Karolczuka po 2 lata. 
więzienia z pozbawieniem praw na prze- 
ciąg lat 5, z zaliczeniem wszystkim oskar- 
żonym aresztu prewencyjnego od listopada 
ub. roku. 

— NIGDZIE NIE JESTEŚMY BEZ- 
PIECZNI — NAWET W SĄDZIE ZŁO- 
DZIEJE CZYHAJĄ. Antoninie Mlużel, za- 
mieszkałej przy ul. Śmigłego 18, w gmachu 
Sądu Okręgowego skradziono parasolkę. 

Poszkodowana posądzą o kradzież Ma- 

rję Kundziewicz, mieszkankę domu nr. 22 
przy ul. Białostockiej. 

Wypadek, ażeby kradzież była dokona- 
na w przybytku sprawiedliwości, i to przez 
kobietę, jest doprawdy rzadkim w kroni- 
kach policyjnych. 

ж * 

Wogóle w dniu wczorajszym garderoba 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Największą i najbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 
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__KINA P. T. K. TEL. 214 1 
Linu kui 555 
Początki se:nsėw: 18.15. 20.15 i 22.15 

Dźwiękowiec 

Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4. 

Dziś 
Film, który nie potrzepuje reklamy 

t p. t. 

Szanghaj - Express 
Reżyserji v. STERNBERGA 

W rolach gł.. Mariene DIETRICH, 
Anna MAY-WONG, Ciiwe BROOK 

i inni, 

wstęp 6d 80 gr. 
 RIEEMPAREWZ WG" KCESTTYPTPE WAKACWTR ZOE I 

Dźwiękowiec 
Kino „ĄPOL LO" 

Dominik. 26. 
Dziś! Najnowsza wielka fenomenalna 
komedja-parodja „SZAREGO DOMU* 
Nieprawdopodobna opowieść o przy- 
godacb nierozłączonej pary FLIPA i 
FLAPA w wielkiem więzienin SING » 
SING,. w Filmie dźwiękowym p. t. 

„Elip | Flap za k atami" 
(LAUREL I HARDY ZA KRATAM) 

W rolach głównych: FLIP (Oliwer 
Hardy) i FLAP (Stan Lauree!) 
Śmiech Smiech. Smiech,!Morze śmiechu 

FLIP śpiewa,. FLAP tańczy... 

Wstęp od 76 gr. 

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 18. 

Największy z dotychczasowych drama: 
tów indyjskich, wykonany z niezwyk- 
łym nakładem kosztów pod protekto- 

ratem Maharadžy Jaipuru p, t, 

Siódmy Cud Świata 
W pałacach indyjski h Maharadży. Ol- 
brzymie sceny masowe przy udziale 
ponad 70.000 najpiękniejszych indyj- 

skich kobiet i męzczyzn. 
Tajemnice haremów! 

  
KINO 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 

GRODNO, Brygidzka 2. 

  
L LLS 

Wydawca: Stanistaw Mackiewicz. 

  
  

Początek seansów 
0 g. 615, — 8, — 10, 

UWAGA: kasa czynna od godz. 5.30 

BRYGIDĘ HELM w roli niemki, żony rosyjskiego generała i 
WIIIi Fritscha ujrzymy w frapnjącym dźwiękowcu p. t. 

KOBIETA | SZPIEG 
Film który daje dużo emocj:! 

damska miała powodzenie. 
Karolinie Domaszal skradziono z nie- 

zamkniętego mieszkania parę pantofli war 
tości 20 zł. 

Miałoby tu zastosowanie staropolskie 
przysłowie: „kijem tego, co nie pilnuje 
swego*, 

* * * 

Letni sezon sportowy już się kończy, 
lecz w myśl zasady, że futra należy kupo- 
wać (w lecie, a strój tenisowy w zimie, do- 
brze jest nabywać sprzęt sportowy po skoń 
czonym. sezonie. 

Tak rozumował Rynkiewicz Józef, zam. 
przy ul. Zbożowej, którego głośno posądza 
o kradzież roweru Barcewicz Jan, zam. ме 
wsi Pietruszki. 

— KRADZIEZ NA KOLEL Na linji Bia 
łystok — Grodno skradziono na szkodę 
Gieca Juljama, zamieszkałego w Grodnie 
przy ul. Kumdzińskiej, 342 kłódek do mon- 
to wania szym i 4 śruby do szyn. Dochv- 
dzenie prowadzi policja grodzieńska, celem 
wykrycia złodziei grasujących na kolei. 

  

— W DNIU IMIENIN SP. PREZYDEN 
TOWIEJ MICHALINY MOŚCICKIEJ. Dnia 
29 września Zrzeszenie Powiatowe Związ- 

ku Pracy Obyw. Kobiet w Nowogródku, 
pragnąc uczcić Jej pamięć, zonganizowało 
odczyt, wygłoszony przez p. Anielę God- 
lewiską, a poświęcony życiu i działalności 
Zimamlej. — Na odczycie obecne były, prócz 
członkiń ZPOK. również zaproszone panie 
z innych orgamizacyj kobiecych na terenie 
Nowogródka. 

We wszystkich oddziałach powiatowych 
Województwa Nowogródzkiego, dzień ten 
był w podobny sposób obchodzony. 

— KOŁO GRODZKIE BBWR. W NO- 
WOGRÓDKU. Po letnim okresie zmniej- 
szonej intensywności pracy, rozpoczął 0- 
becnie Sekr. Wojew. BBWR. iw: Nowogród- 
ku ożywioną działalność, Między innemi po 
wołane zostaje do życia nie istniejące do- 
tychczas, a bardzo potrzebne Koło Grodz- 
kie BBWR. Zebranie organizacyjne odbę- 

dzie się w najbliższym czasie. Do Koła 
przyjmowani są tylko czynni działacze 
społeczni. 

— ZBBRANIE GRUPY REGJONAL- 
NEJ POSŁÓW I SENATORÓW. W piątek 
dnia 14 października br. odbędzie się w 
Nowogródku w. sali mecepcyjnej Urzędu Wo 
jewódzkiego o godz. 17-tej zebranie Grupy 
Regjonialnej Posłów i Senatorów Ziemi Na 
wogródzkiej. Wi zebraniu przyrzekł wziąć 
udział mowy wojewoda nowogródzki „p. 
Świderski. 

— AKCJA ODOZYTOWA BEZPAR- 
TYJNEGO BLOKU. Jak już donosiliśmy, 
zresztą bardzo pobieżnie, sekcja: oświato- 
wa. Sekr. Wojew. BBWR. w Nowogródku 

  

Aolpėci 
— OCHOTNICZE STRAZE POŽAR- 

NE W: POW. STOŁPECKIM. Istniejące na 
terenie powiatu stołpeckiego w rożnych 

miejscowościach .Ochotnicze Straże Pożar- 
me w ostatnich czasach, dzięki intensyw- 

nej pracy instruktora p. Z. Pietucha, wy- 

kazują coraz to lepszą sprawność i wysz- 
kolenie techniczne. /Przeprowadzane liczne 
lustracje, inspekcje oraz przeszkolenia 

przez imstruktora iw! poszczególnych OSIP., 
pracę w tych strażach posunęły znacznie 

naprzód. Powiat stołpecki do miesiąca ma- 
ja br., nie mając fachowiego kierownictwa, 
nie mógł wykazać należytej żywotności w 
pracy nad wyszkoleniem członków swej or- 
ganizacji. Liczba OSP. na terenie całego 

powiatu do chwili zamianowamia obecnego 

instruktora wynosiła 38, a obecnie przez 
powstawanie nowych stale wzrasta. Ostat- 

nio założona została OSP. mw Sieremowi- 
czach, gm. żuchowickiej oraz samarytańsko 
pożarniczy oddział żeński przy Państwowej 
Rolmiczej Szkole w Bereźnie, gm. Mir. W 
najbliższych dniach zostamą zalegalizowa- 

ne OSP. w następujących miejscowościach: 

Prudy, Simakowo, (Pieretoki i Dudki. 

W omganizacji tej oprócz pracy czysto 

fachowej, prowadzone są obecnie prace w 

dziedzinie wychowania fizycznego, przeciw 
których to dziedzinach niektóre OSP. mo- 
gą poszczycić się już znacznym dorobkiem. 

Nadmienić należy, iż Okręgowy Zw. S. 
(P. w Stołpcach, nie korzystając z żadnych 
subwencyj i zapomóg, o własnych siłach 
przeprowadza planową i systematyczną 
pracę w poszczególnych rejonach powiatu, 
a w miesiącu październiku uruchamia re- 
jonowe kursa w: siedzibach gmin dla ofi- 
cerów i podoficerów OSP. 

S A AM A) 

Radjo wileńskie 
CZWARTEK 6 PAZDZIERNIKA 

11.50 Transm. 12.30 Kom. meteor. 12.35 
Poranek szkolny; 15,15 Program dzienny; —- 
15.20 Koncert dla młodzieży (płyty); 16,00 — 
Bierzmy się do handlu — odczył. 16.15 Lek- 
cja francuskiego; 16.30 Kom. Zw. Młodz. Pol 
skiej; 16.40 Idea państwa polskiego za Pia- 
stów — odczyt wygłosi prof. St. Zakrzewski; 
17,00 Koncert z płyt; 17,40 Odczyt aktualny; 
17.55 Progr. na piątek; 18.00 Koncert. W prze 
rwie wiad. bieżące; 18.55 Skrzynka pocztowa 
nr. 216 — listy radjosłuchaczów omówi Witoid 
Hulewicz; 19.15 Rozmaitości; 15.25 Wileński 
kom. sportowy; 19.40 Przerwa (rozmaitości) ; 
19.45 Pras. dzien. radj.; 20,00 Koncert W prze 
rwie komunikaty; 21.30 Słuchowisko „Skąpiec” 
—Moljera; 21,15 Muz. tan. 22,55 Kom. mete- 
or. 23.00 Muz. tan, 

  

organizuje na dzień 9 bm. odczyt ma temat 
„Przez morze do ikolonji“, ilustrowany 
przeźroczami, Odczyt wygłosi zaproszony 
specjalnie z Warszawy delegat Zarządu 
Głównego Ligi Morskiej i Kolonjalnej p. 
St. Knauff. Odczyt zapowiada się bardzo 

interesująco. Wstęp %0 groszy. Początek o 
godz. 14-tej, 

JADALNIA DLA INTELIGENCJI 
Związku Pracy Obywatelskiej Koblet 

Celem udogodniena licznej klienteli dnia 
4 pażdziernika zostanie przeniesiona 
jadalnia Z.P.O.K. na ul. Napoleońską Nr. 7a 
m.5 do lokalu specjalnie przystosowanego 
w centrum miasta. Obiady będą wydawane 
nadal łącznie z chlebem i usługą w cenach: 
złożone z 3-ch dań —1 zł., z 2-ch —60 gr. 

  

  

  

OŚWIADCZENIE 
W dniu 3 października 1932 r. w m. 

Oszmianie przez Teatr Ukraiński pod kierow 
nictwem Teodory Rudenko była wystawio- 
na sztuka l. Kraszewskiego p.t. „Pan Twar- 
dowski* w której artysta teatru, odtwarza- 
jąc rolę iewaelity, przeszarżował rolę, obra- 
żając uczucia narodowe społeczeństwa: ży- 
dowskiego. 

Za wypadek ten Dyrekcja Teatru naj- 
mocniej przeprasza społeczeństwo żydow- 
skie m. Oszmiany, nadmieniając, iż winę po- 
nosi artysta, który został za to odpowiednio 
ukarany. 

Dyrekcja i reżyser teatru nie polecali 
nigdy odtwarzać w taki sposób ról żydów, 
rozumiejąc skutki podobnego- traktowania 
widzów. 

Dyrekcja Teatru stała zawsze na stano- 
wisku, iż każdy widz dla niej jest drogi i w 
tym kierunku prowadziła i nadal prowadzić 
będzie swój teatr. 

(—) N. OBIDZINSKI 
Kierownik Administracyjny.     Restaurację „Ognisko“ 

w Nowogródku 

objął w dzierżawę z dniem 1-go październ. 
znany tachowiec-restaurator Bronisław Bo: 
rowSki. Piwnica i bufstzaopatrzone w różne 
wina, wódki, likiery i zakąski. Codziennie 

Śniadania, obiady i kolacje 
Podczas obiadów i kolacji przygrywa 

orkiestra salonowa 

barańfinicka: : 
— NIE DŁUGO CIESZYŁ SIĘ 'WOL- 

NOŚCIĄ. W dniu 1 bm, został ujęty Ber- 

mat Włodzimierz, który ukrywał się u swej 

siostry Amny Kipel w Mołlczadzi. 
Bernat w dniu 16 lipca zbiegł z więzie- 

mia w: Koronowie, gdzie odbywał karę 4- 

letniego więzienia za napad rabunkowy.— 
Aresztowanego Bernata przekazano sędzie 

mu śledczemu w Baranowiczach. 
— NAGŁY ZGON. Bartuchewicz An- 

toni ze wsi Spoczynki gm. Nowo-Mysz, 
pojechał na pole siać żyto ii podczas chwi- 

lowego odpoczyniku zmarł w. pozycji sie- 
dzącej. 

— WYRODNA MATKA. W dniu 1 bm. 
w lesie około os. Lizany - Ostrów gminy 
Dobromyśl odnaleziono trupa noworodka 
płci męskiej. Jak powierzchowne oględziny 
wykazały, zwłoki zakopane zostały około 
3-ch miesięcy temu i obecnie zostały wy- 
ikopane przez wałęsające się psy. Wierch 
głowy dziecka zerwany, zaś szyja okręco- 
ma sznurem. Dochodzenie prowadzi poste- 
munek PP. Miłonidy. 

— ORYGINALNA KRADZIEŻ. 7 kio- 
sku Łaszuka skradziono gazety wartości 0- 

koło 5 zł. 
— CZY NIE NA GOŚCINNE WYSTĘ- 

PY? W dniu 3 bm. Marja Wiernikowa za- 
meldowała policji, że brat jej Jam Kosa- 
kowski skradł jej 150 zł. i rewolwer „Pa- 
rabellum', poczem zbiegł w niewiadomym 
kierunku. ; 

Policja szuka. braciszka. 

| cc 

    

    
Wstęp od 75 gr. 

  

  

Ai UMi UA A 

921-VI. 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 10 
rewiru, zamieszkały przy ul. Wiwulskiego Nr. 
6 m. 28 na zasadzie art. 1030 U.P.C. ogłasza 
że dnia 12-go października 1932 r. od godz. 
10 zrana w domu przy ulicy Tartaki nr. 34 
odbędzie się licytacja ruchomości należących 
do firmy M. S. Morgensztern w osobie Heni 
Morgensztern, składających się z desek sosno- 
wych różnych wymiarów oszacowanych na Su- 
mę zł. 1750. 

Spis i szacunek takowych przejrzany być 
może w dniu licytacji. 

Komornik Sądowy 
JERZY FIEDIAJ. 

EU 

  

  

HERMAN ZANDON 

KLUCZ DO 
Pan przypomina mi pewnego 

człowieka, który nosił to nazwisko, -— 
ciągnął dalej Donald. — a raczej głos 
pana przypomina mi go, bo, w rzeczy- 
wistości, nie widziałem go nigdy. 

To dziwne, że pan ma głos zupełnie 
taki sam, jak Stegton! 

— To rzeczywiście dziwne, — od- 
powiedział zimno Pagan. — Nie znam 
żadnego Stegtona, nawet nie słyszałem 
tego nazwiska. 

— To nieprawda! 

Zamiast wybuchu oburzenia, którego 
spodziewał się Donald, po tych słowach. 
Pagan wzruszył ramionami i uśmiech- 
nął się. 

— Mój panie, to mi jest zupełnie 
obojętne: wierzy mi pan, czy nie! Czy- 
tam w pańskich myślach. Pan podejrze- 
wa, że ja jestem mordercą stryja paua. 
Niech pan spojrzy na mnie i powie, czy 
to jest możliwe, żebym prześlizgnął się 
po przez Ścianę, lub dziurkę od klucza? 

Donald milczał ponuro. Na każdym 
kroku natykał się na te przeklęte ściany. 
Zamki i zasuwy zagważdżały każdą hi- 
potezę... 

Pagan mówił dalej: 
— Jeżeli pan nie ma nic przeciw te- 

  

Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42. tel. 528   Londyn, New-York, Berlin i Warszawa, 

Dziś! Film nad filmy! Kolosalne powodzenie! DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE! Spieszcie ujrzeć Ostetnie dn! 

POGRO4ŃCY PRZE$STWORZY 
Nasz film jeduocześnie wyświetla sę z największem powodzeniem w stolicach Świata jak Paryż 

Nad program: Aktualja dźwiękowe. 

  DŽWIĘKOWĖ KINO 

C6/INS 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dia młodzieży dozwcicne 

bohater niezapomnianych filmów „C.K. Feldmarszałek*, „Onijego siostrai „Pod kuratelą" 
ukaże się na naszym ekranie w swojej nowej niezrównanej podwójnej kreacji króla i jego 
sobowtóra w doskonałym arcyprzebojowym filmie p. t. 

  

WLASTA BURIAN 

KRÓL TO JA 
Nad program urozmaicone dodatki dźwięk we. 

Ceny od 25 gr. — Początek o godz. 4, 6, 8i 10.15 w dnie świąteczne o godz, 2-ej. 

  

DZIŚ! Super-Przebój Złotej Serji Poiski KSIĘZNA ŁOWIECKA 
Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

  

TYYYYYYYYYWYYYYYYYYYYYYYYYYYYWYYYYYYYYYNEEI 

©głaszajcie się w Słowiel 
i na bardzo dogodnych 

Tanio warunkach przyjmuje ogło- 

szenia do SŁOWA 
i do wszyst. 
kich pism. 

BIURO REKLAMOWE 

Stef. Grabowskiego 
w Wilnie Garbarska 1, tei. 82 

ŻĄDAJCIE KOSITORYSÓW A
N
A
B
A
A
A
A
R
K
A
A
A
N
A
A
Ł
A
A
A
D
A
Ł
 

  

EE
 

'
F
Y
Y
Y
Y
Y
W
Y
Y
Y
Y
Y
N
T
U
G
Y
Y
Y
*
>
-
 

    

ŻĄDAJCIE | 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
KOZA KOCEM ZOSTA ERC SZOS 

PRZETARG 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

w Wilnie, podaje do wiadomości, że na dzień 
1-go listopada 1932 r. wyznacza się publiczny 
przetarg na sprzedaż 12 parowozów typu 
0—3—0 do toru 60 cm. i 350 wagonów to- 
warowych do toru 60, 70 i 75 cm. 

Warunki przetargu i bliższe szczegóły mo- 
żna otrzymać w Dyrekcji Okręgowej Kolei 
Państwowych w Wilnie, ul. Słowackiego Nr. Ż, 
IV piętro, pokój Nr. 30 osobiście, lub drogą 
korespondencji. 

Dyrekcja. 

Fi НОЛНННЫ ТНО ОНИМ ЫН ННЕ 

KREM ALOMA LiBERTI 
Jedynie KREM ALOMA LIBERTI zawie- 

ra czynną substancję radioaktywną, która 1a- 

daje twarzy świeży, młodzieńczy wygląd i po- 

woduje stopniowe zanikanie zmarszczek i siał- 

dowań skóry, nie wytwarzając przytem  skut- 

ków ubocznych. Krem ALOMA posiada poza- 

tem wytworny zapach, chroni cerę od ujen'- 

nych zmian atmosferycznych i usuwa  wszel- 

kie pryszcze, a jednocześnie służy jako wy- 

śmienity podkład pod puder. 

GABINET 
Racjonalne] kosmetyki leczniczej 

Wiinoó, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, i1- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
piający (panie). Natryski „Hormona” według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. in- 
dywidualine dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

w. 

  

Z. P. 
  

  

127 = Dr Ginsber 
Lekarze choroby skórne g 

EEE EEEKTNESNNS |yczne i moczopłciowe. 
GR R olo w Milėnska>3,-0d8 21 

DOKTOR i 4 — 8. Tel. 567. 

Zeldowicz       

i Aleksander ZELWEROWICZ 
Zdjęcia wojskowe przy łaskawym współudziale SZKOŁY PODCHORĄŻYCH w mundurach histocycz- 
nych z r. 1831. — Arcydzieło to demon:t. jednocześnie z Warszawą, Wszystkie honorowe bilety 

nieważne. Seanse o godz. 4, 6, 8, 10.15, w s: botę i niedzielę od g. 2-ej. | 

MAAAAAALA RA iii 

Roman:yczny dramat wielk. księcia Konstantego i pięknej Polki 

W ro. . Jadwiga SMOSARSKA, Stefan JARACZ, Józef WĘGRZYN 

= Zi i MMKOWA 

a ® s E 

Кирко Magistrat m. Wilna - 
| „SPRZEDAŻ ogłasza, że na odbytem w dniu 1 paźdz ernika 1932 Е RFYYWYWYYYVYWYYYYYYA 

ŁORTEPIAN 

  

  

krótki w dobrym  sta- skich, skonwertowany.h w roku 1925 zostały wyło- 
nie do wynajęcia lub sowane następujące obligacje: 

kupiena 2 i e] pożyczki obl:gacyjnej z roku 1901 
Wstań ag 52 zł. Nr. Nr. 56, 78, 107, 230, 255, 301, 319, 359, 

Z a 585, 429, 470, 500, 505, 552, 567, 589, 
uż z 631, 679,-993, 1204. 
m —- 260 zł. Nr. Nr. 1261, 1335, 1399, 1425, 1441. 

5 EPEE = 520 zł. Nr. Nr. 1631, 1641, 1700, 1727, 1781, 1859 
Naturalny miód lipcowy Na ogólną sumę .. .. Zł 5.460,— 

kg. 1.80 ill-e] pożyczki obligacyjnej z roku 1913 
poleca Sxlep Spożyw- 52 zł. Nr. Nr. 51, 272, 321, 417, 453, 500, 561. 
Ga Kokando ini „£ 260 ai. Ne Nu. 761, 817, 841, 801. 
sks 20 Vis a vis placu = 520 zt. Nr. Nr. 1001, 1037, 1081, 1157 
Orzeszkowej, Na ogólną sumę . . . . zł. 3.484 
5 = =: Spłata wylosowanych obligacyj w ich wartośc 

Pies. imiennej będzie doxonywana od dnia 2 stycznia 1933 
do sprzedania rzesy „sy- 
birska łajks*, dobry po- 
koj-wy stróż, Zarzecze 
Nr 7 — 23 

Wspólnika 
  

  

roku losowaniu 1 i 8 obligacyjnych pożyczek miej- 

r. w Kasie Magistratu. 
Opłaty kuponów od obligacyj powyższych po: 

życzek dokonywa Kasa Miejska. 
SZEF SEKCJi FINANSOWEJ 
ŁAWNIK MAGiSTRATU 
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tysiecy 7 40 ТаБгуКас}! == — — — — — — -- -- — — — — — >> EE СОЛЛЦИНЫ 
przedmiotów pierwsze; M IESZKANIEMIESZKANIA Różne 
potrzeby dobrze wpro. dom osobniak 4 pok. z 5 pokoi ze wszelkie- 
wadzonej marki. Olerty O z (sa: mi wygodami e = „1 E UEI 
O. P. Wilno, — Skrytka elektr. cena 1 zł. najęcis, Teatralna Nr. 

3 inas moz ogrodem 9 m, 1 Gwarancji pocztowa 83 
Ee -- Owoc.-waž. i kwiat. 120 

-- zł, mies, ul. Połocka 
NEEEZRRE EEE 28 m. 1. 

ekcie cza 
RZEREUESE ESET 
— = Člegaucko umeblownny 

Ee /.__ lab b, meb i, ze wszel- 
żę LEKCJE kiemi  wygodsmi do 

Języków * OBCYCH. yralęca. (elołon, ta: 
niemiecki, francuski — djo, opał, światło i ła 

włoski metodą konwer Tamże oka- 

  

zienka) 
; zyjnia do sprzedania: 

a DI | mahoniowa sypialnia, 
gruntowna Oraz pIZy- 4ywan f anc. (41 pół 
otowywanie do ma- i 2 
M 2 ze wszystkich S 
rzedmiotow. Lekc. u— 2077. ннНЕ НО DEG £ - 4- 2 lustra ozdobne, obraz 

dzielają rutynowani ko duży (2xl m) i auto 
repetytorzy, b.- prot" ł, Fsgex* kareta zluk: 

a um Al S jet, у ul, OontwiiiowW- 

Stowa“ pod „Matura“ skiej i zaułka Nr. 10 
iai Ss 

Młoda -- 
nauczy ielka z dobrej . 
rodziny, — posiadająca 
biegle polski i francuski che 
(pożądana i muzyka) — 
mogąca prrygotować 
dziewięcioletnią dziew- 
czynkę do klasy 1i 2 

Ogrodnik 
wiec założy nowy 

ogród i doprowadzi da 
porządku zaniedbane, 
uznpełnia swemi rosli- 

MIESZKANIE 
3 pokojowe z kuchnią, 
elsktrycznoś ią do wy- 
nającia Letnia 10 (w 
końcu Zskretow |.) 

MIESZKANIE 
5 pokojowe ze wszy- 
stkiemi wygodami cie: 
płe, su he, słoneczne 
na piętrze. Zawretowa 
9 — 4. 
  

SKLEP 
do wynajęcia z gazem 

elektrycznością róg 
Wielkiej i Sawicz. — 
Dow. się w biurze o0- 
głoszeń J. Karlin. Nie- 
miecka 35. 
  

POKÓJ 
umeblowany do wyna- 
ięcia dla kulturalnej o- 
soby. Dąbrowskiego 12 

m. 3 

=86K0607] 
  

gmn. SS Nizaretanek 
potrzebna na wieś. Do- 

nami braki w cgród- umeblowany dla jednej 
kach. Dozór odpowie- lub dwu osób, osobne 

udzielę na Hurt, Tyto- 
niowąz ndziaiem pracy. 
Adres w Redskcji pad 
„gwarancja*.  Porozu- 
mienie listow ne. 

H.f: ereżka 
Hatciarka 15 lat pracy 
hatciarskiej— przyjmaje 
wszelkie roboty Haftu: 
biały, kolorowy, mereż- 
ka ręczna, różne wzory, 
haft sztandarów i cho- 
rągwi, złotem t srebrem 
wykonanie b. starenne 
i akuratne ceny więcej 
niż przystępue.  Łite- 
racki 11 m. 5. Jadwige 
Błuś, 

Kto dapomoże ucz- 
ruowi Sz+0ty Techa. 
do ukończania nauk, 
Warunki zmuszają go 
do sznkania jskiegokol- 
wiek zarobku w godzi- 
nach wolnych, — Mote 
udzielić korepetycji lub 
wykonywać prace kre- 
Šlarskie albo tež zajmie 
się inną pracą byłe od 
zaraz. Łaskawe zgła 
szenia kierować do re- 
dakcji. 

  

dzialny na okres paru 
Jat za udzielenie mie- 
Szkania składzjącego się 
z jednego pokoju. Ofer- 

-. ty do Redąkcji dla „O: 
groduika*. 

DO WYNAJĘCIA 

Lokale uiEszkANIE 
FFTYVYYYYYWVYYVYYYYY. 4-ro pokojowe z kuch- 

- nią i elektrycznošcią. 

wiedzieć się ul. 3go 
Maja 2 m. 3 Szymkie 
wicz od 3 do 5 popoł. 
tylko 6 października 

  

    

-- -- UCZNIA Pióromont 10 dozor a 
żę ME - DOKTOR starszej klasy _szkoły wakaże. 

ne, narządów moczo- średniej przyjmę na“ = = 
wych, 9.do 1, 5 — „Blumowicz mieszkanie bezpłatnie - "" 

wiecz. choroby weneryczne -- wzamian za pomoc w "ТУУТУУЧУУТУТТУУ 
DOKTOR skórne i moczopłciowe nauce chłopcom 5 i 3 POPIERAJCIE 

ZELDOWICZOWA _ WIELKA 21, tel. 921 oddz. szk. powsz. — 
kobiece, weneryczne, od 9 — 1 i 3 — 8 ' Krzywe Kolo 15 — 6. L 0 p P 
narządów . moczowych W.Z.P. 23. dowiedzieć się między a e s 
od 12 — 2i od 4—6 tel. 277. godz. 8 — 10 rano. ы 

ul. Mickiewicza 22  -- Los EL ai 

34 mógł nie uznawać jego wielkich zalet. 

ZAGADK 
mu, chciałbym trochę popracować dzi- 
siaj. Dobranoc, Mr. Chadmor. Zapew- 
niam pana, że napróżno traci pan czas 
na śledzeniu mnie! 3 

ldąc głuchemi uliczkami, Donald 
miał w oczach uprzejmy i drwiący u- 
śmiech Pagana, słyszał jego słodki i 
zdradziecki głos. 

Grodi już spał, gdy młody jego pan 
powrócił do domu. Piterkin był w haliu. 

— W bibljotece czeka na pana jeden 
pan, sir, — oznajmił półgłosem. — Cze- 
ka tu już od dziewiątej i, zdaje się, bar 
dzo mu chodzi o zobaczenie się z panem. 

—. Któż to taki? 
— Mr. Hektor Wort, sir. 
— Jeden z „nocnych ptaków! 

Donald pamiętał dobrze  bladego,, 
ponurego mężczyznę, którego oczy zwę- 
żały się i rozszerzały, podczas, gdy mó- 
wił. On pierwszy zeznawał owej nocy... 

— Od dwóch już godzin siedzi sam? 
— zapytał Donald. 

— Sam, ale pod obserwacją! — mru 
gnął porozumiewawczo lokaj. — Przez 
dziurkę od klucza widać całą bibljotekę! 

Donald skinął głową z uznaniem. 
Chociaż często budziły się w nim podej- 
rzenia, dotyczące Piterkina, jednak nie 
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Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA'. 

    

— Cóż on tam robił? 
— Czytał i rozmawiał sir, 
— Rozmawiał?.. : 
— Tak, od czasu do czasu słysza- 

łem jego głos, ale nie mogłem zrozumieć, 
o czem on mówił. 

— Mówił do siebie? 
— Nie, sir, zwraca się do kogoś in- 

nego. 
— Mówiliście, że był sam w bibljo- 

tece! 4 : 

— Tak, ale miałem wrażenie... Pi- 

terkin zniżył głos... — że rozmawiał z 

Mr. Amicusem! 
— Z Amicusem? 

mysł? . 
— Za každym razem, gdy mėwit, 0- 

bracał się do popiersia z bronzu i pod- 
chodził do fortepianu! 

Hm... Widocznie towarzystwo 

człowieka z bronzu jest milsze, od samot 

ności! Pójdę dowiedzieć się, czego on 

ode mnie chce! 
Donald wszedł cicho ,i przymknął 

drzwi za sobą. W drugim końcu pokoju 

stał gość i rozmawiał z „Amicusem* z 

bronzu. Zdawał się być zupełnie zaab- 

sorbowany tą oryginalną rozmową. 

ROZDZIAŁ XXIV 

MISTYKA I RZECZYWISTOŚĆ 

Wort odwrócił się. Jego rude włosy 
pałały przy blasku świec. Zdawało się, 
że ma na sobie czapkę z płomieni. 

Skądże taki po- 

"MIESZKANIE 

wejście, balkom — gp "RR" | wę 

wynajęcia. 2 Artyleryj - poprzez waza ska 1 m. 3. Ž 

-- ub 
POKÓJ Nei dao 

duży, jasny, z umeblo- -- 
waniem lub bez w do- 
brym punkcie miasta' 
do wynajęcia. Zamko- 
wa 3 — 3. Dowiady- 
wać się w godzinach 
biurowych. 

  

Dnia 2 bm. zglaęła 
wyżlica ponterkz, 
maści bronzowej uakra- 
pianej. Ogon obcięty. 
Proszę © odprowadze- 
nie. Zawslna 22 m. 1. 
Przywłasz zenie będę 
ścigał sądownie. POTRZEBNA 

  

Zgubioną 
legitymację USB Nr. 
4064 na imię Eugenji 
Skoczyńskiej uniewa- 
źnia się. 

4 poxojowe z wygo- 
dami, nie na parterze, 

wśródmieś iu, w cenie 
do 100 :ł miesięcznie 

Łaskawe zgłosztnia do 
redakcii dla W.   
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Donald powitał go przyjaźnie. е 

— Dobry wieczór, Mr. Wort! Żałuję 

bardzo, że pan musiał tak długo czekać. 

Mr. Amicus dotrzymywał panu towarzy- 

stwa? : 

— Nadzwyczajna rzeżba... — odpó- 

wiedział wymijająco Wort. 
Donald wskazał mu fotei Teodora. 

Gość usiadł i zniknął w niem, mimo, że 

był wysoki i barczysty. - 

—_ Zdawało mi się, że pan rozmawiał 

z Amicusem, gdym wszedł? 
— Rozmawiałem? Cóż znowu! Tru- 

dno jest rozmawiać z rzeźbą! — Wort 
uśmiechnął się tylko ustami; — Umarli 

nie mówią, a bronz jest niemy.. 

Donald z westchnieniem spojrzał go 
pokoju. Tutaj wszystko było możliwe, 

nawet rozmowa z rzeżbą z bronzu... 

— Pan wybaczy, że dokuczam o tak 

późnej porze, — zaczął Wort. 
Głos jego ochrypnięty i przerywany 

stanowił dziwny kontrast z niedawne 

słyszanym głosem Pagana. R 

— Chcę pomówić z panem © ważnej 

sprawie, Mr. Chadmor. Chodzi tu o pań- 

skiego stryja. 22 

— Czy nie zechciałby pan zwrócić 

się z tem do mego adwokata? 

—- Nie. To sprawa 'czysto prywat- 

na.. ale bardzo ważna... Czy stryj mówił 

panu? 
— O czem? 

(D.C.N.) 

  

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński.


