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Roczaita Šamoo) 
W dniu dzisiejszym upływa 15 lat 

od pamiętnej dła Wilnian  maniiestacji 

na placu Katedralnym i masakry, którą 

urządzik okupanci niemieccy. Dzień 

20-go października 1918 roku można 

uważać za datę rozpoczęcia organizacji 

Samoobrony Wileńskiej, gdyż od tej 

chwili organizacja oddziałów  ochotni- 

czych ruszyła żywszem tempem. Krew, 

która się polała na placu Katedralnym by 

ła pierwszą przelaną w obronie Wilna i 

jego przynależności do Rzeczypospolitei. 

  

ppłk. Jerzy Dąbrowski 

Inicjatorzy ówczesnej manifestacji, 
do której asumpt dała odezwa Rady Re- 
gencyjnej o Polsce od morza do morza, 

skupieni byli w Związku Wojskowych 
Polaków m. Wilna założonym z inicjaty- 

wy obecnego płk. w st. spoczynku Stani- 

sława Bobiatyńskiego. Związek ten pow- 

stał w pierwszych dniach września i 

miał na celu zjednoczenie wszystkich 
wojskowych Polaków przebywających w 

Wilnie i Wileńszczyźnie ala obrony prze 

ciwko nasuwającej się od Wschodu na- 
wale. 

kryty i nazewnątrz związek miał chara- 

kter organizacji samopomocowej. Wła- 
dze Ober Ostu bardzo niechętnie patrzy- 

ły na zrzeszanie się wojskowych  Pola- 

ków i kiedy Związek zwrócił się o ie- 

galizację , postawiły warunek wprowa- 

dzenia do związku oficera niemieckiego 
lejtenanta Lorche'a Rzecz jasna, że był 

to iwarunek nie do. przyjęcia i organi- 

zacja istniała nawpół oficjalnie. Głów- 
ni jej kierownicy w osobach płk. Bobia- 

tyńskiego, płk. Grabowskiego, kpt. Ko- 

nasiewicza, kpt. Janczewskiego i - porucz 

ników: Wołłowiczą, Czyża, . Giedrojcia, 
oraz chorążych: Giedrojcia, Kadenacego, 
Hajdukiewicza i Sobolewskiego, spoty- 

kali się w mieszkaniach prywatnych kon- 

spirując swoją działalność. 

W dniu 7 października, Związek zwo- 

łał wiec polski, na którym powołano nie- 

obecnego płk. Żeligowskiego na kierow- 

nika Związku a na jego zastępcę płk. 

Bobiatyńskiego, oraz postanowiono zor- 

ganizować fiłje związku na całym tere- 

nie Litwy, a więc.w Kownie, Szyrwin- 
tach, Koszedarach, Świrze, Łyntupach, 

Wilejce, Oszmianie i inn. Wobec ogło- 

szenia odezwy Rady Regencyjnej, Zwią- 
zek porozumiał się z Komitetem Polskim, 
w skład którego wchodzili p.p. Bańkow- 

ski, Abramowicz, hr, Marjan Plater, Ko- 

gnowicki, ś.p. Dembowski, Zwierzyński 

i Nagrodzki, w celu zorganizowania w 

niedzielę 20 października uroczystego 

nabożeństwa w Katedrze, a następnie 

pochodu, który miał być potężną manife- 

stacją polskości. Kiedy po skończonem 
nabożeństwie tłumy ludności wyszły Z 

kościoła i na czele z grupą członków 

Związku, zamierzały ruszyć  pochodem, 

zostały zaatakowane z jednej strony 
przez oddział kawalerji, z drugiej zaś 

przez policję, pieszą i konną, która szar 

żując bezbronny tłum, rozgromiła mani- 
festację. Polała się krew... 

Wieczorem tego dnia, mjr. Bobiatyń- 
ski w towarzystwie inż. Wasilewskiego 

interwenjował u komendanta miasta mjr. 

Wernera, i rzecz znamienna, Niemcy 

po krwawem rozgromieniu manifestacji 

zmienili kurs, jakby przerażeni jakie skut 

ki może pociągnąć ta polityka pięści. a 

Oczytwista, ten ostatni cel był u-- 

  

rony Wileńskiej 
Mir. Werner obiecywał wydać zarządze- 

nia, aby posterunki niemieckie zachowy- 

wały się jaknajpoprawniej, miał zbadać 

przebieg zachowania się policji niemiec- 

kiej, obiecał udzielić pozwolenia na for- 

mowanie Samoobrony. 

Obietnice komendanta Wernera po- 

zostały jednak obietnicami. W dalszych 

pertraktacjach o pozwolenie na formo- 

wanie Samoobrony i otrzymanie broni, 

które z ramienia Związku prowadzili: 

mjr. Bobiatyński, gen. Konarzewski, hr. 

Jan Tyszkiewicz i inż. Wasjlewski z 
gen. Harbou, wysuwane zostały ze stro- 

ny niemieckiej (warunki, uniemożliwiają- 

ce jej powstanie. Niemcy żądali, aby 

ogólne kierownictwo spoczywało w rę- 

kach gen. Kondratowicza, występującego 

jako dowódca nieistniejącej dywizji wojsk 

litewskich, do oddziałów Samoobrony, 

pozatem mieli być przedzieleni oficero- 

wie niemieccy i t.p. Pertraktacje te cią- 

gnęły się długo. Mjr. Bobiatyński z hr. 

Tyszkiewiczem jeździł do Kowna, gdzie 

rezydował sztab gen. Hofmana, który 

również obiecywał wiele, ałe z chwilą, 

gdy chodziło o realizację obietnic, na 

miejscu w Wilnie, Soldatenrat zajmował 

inne stanowisko i nawet dokonał rewizji 

w lokalu Samoobrony na Zarzeczu Nr. 5, 
w domu Honestich. 

Rewizja ta nie dała żądnego rezulta- 

tu. Nieliczne zapasy broni, ukryte były 

u zbrojmistrza por. Hajdukiewicza na 

Saskiej Kępie, a dokumenty (w mieszka- 

niu mjr. Bobiatyńskiego. Nazajutrz po 

rewizji, Niemcy aresztowali mjr. Bobia- 

tyńskiego, lecz po pewnym czasie został 

on zwolniony. Soldatenrat ustępującej 

X armji niemieckiej, w znacznej swej czę 

ści składał się z elementów  bolszewic- 

kich, wrogo usposobionych w stosunku 

do organizacyj polskich, i nadzieje na 

uzyskanie w drodze pertraktacyj bro- 

ni „od Niemców z każdym. dniem 

malały. Samoobrona lIwciąż istniejąca 

nielegalnie, mimo to rozwijała energicz- 

ną działalność: prowadzono akcję wer- 

bunkową, skupowano broń od ucieka- 

jących do Niemiec żołnierzy, gromadzo- 

no ekwipunek. Znaczne sumy na ceie Sa- 

moobrony ofiarował hr. Jan Tyszkiewicz, 

co pozwoliło na zorganizowanie pułku wi 

leńskiej Jazdy pod dowództwem ś.p. mjr. 

Dąbrowskiego. Rozprężenie wśród cofa- 

jących się oddziałów niemieckich rosło z 

każdym dnie, potęgując ciiaos w mieście. 

  

ppłk. Bobiatyński 

W ostatnich dniach grudnia Samoobro- 

na zlikwidowała gniazdo agitacji komu- 
nistycznej na Wroniej, zajmując prawie 
całe miasto za wyjątkiem dworca  kole- 

jowego, obsadzonego przez Niemców. W 
ciągu dni następnych, oddziały Samo- 
obrony licho zaopatrzone stoczyły wałkę 
z nadciągającemi bandami bolszewików 
na Pośpieszce i wreszcie po wyczerpa- 
niu amunicji, zmuszone zostały do cof- 

nięcia się z miasta. E 

* + + 

W dniu dzisiejszym jako w 15-ią roezni- 
cę manifestacji na placu Katedralnym, od- 
będzie się o godzinie 8-mej w kościele św. 
Jakóba nabożeństwo, w czasie którego s. 
proboszcz Nowak wygłosi kazanie. : 

W. godzinach. wieczornych odbędzie się 
zebranie towarzyskie uczestników sztabu Sa- 
moobrony i Zw. Polaków Wojskowych m. 

W celu upamiętnienia działalności Samo- 
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Niemcy nie chcą 
Oświadczenie Hitlera 

LONDYN PAT. -- „Daily Mail“ zam'o3z- 

cza dziś rozmowę specjalnego korespondenta z 
kanclerzem Hitlerem. Wywiad ten, bardzo 0b- 
szerny, dotyczy całego szeregu spraw. tiiller de- 
klaruje się w nim, jako wielki przyjaciel Anglji, 
co jest dziwne po jego sobotniej mowie, w któ- 
rej nie znalazł życzłiwych słów pod adresem 
Anglji. Hitler oświadczył, že t. zw. militaryza- 
cja Niemiec nie ma zupełnie celów wojennych, 

lecz jedynie cele wychowawcze wewnątrz kra- 

ju, zwłaszcza walkę z komunizmem. Kanclerz 
zaprzecza również wiadomości o, tem, jakoby 
rząd niemiecki już obecnie przeprowadzał zbro- 
jenia oraz dokonywał zakupów broni i amunicji, 
Najciekawszą częścią wywiadu jest bezwzgięd- 
nie oświadczenie kanclerza, dotyczące stosunku 

Jednolite stanowisko 
LONDYN PAT. — Minister wojny lor Heil. 

sham, przemawiając wczoraj wieczorem w Li- 
verpool oświadczył, że cały gabinet brytyjski 
jak jeden mąż stoi po stronie ministra Simona. 
Czytałem — mówił minister, że rząd niemiecki 
udzielił prasie ostrzeżeń, aby nie atakowała 
Wiełkiej Brytanji jako kraju, lecz ograniczyła” 
się do wrogich komentarzy poszczególnych rai- 
nistrów brytyjskich, przedewszystkiem zaś wo- 
bec ministra spraw zagranicznych. W związku 
z tem słusznem będzie, jeżeli odrazu ośw'adczę, 
że minister spraw zagranicznych, zabierając w 
Genewie głos w ubiegłą sobotę, mówił nie w 
swojem *mnieniu, lecz jako oficjalny przedstawi- 
ciel rządu brytyjskiego, z wiedzą swych kole- 
gów. Su:0n zteferował w sobotę rezultaty roz- 

mów, w których brał udział. My, jego koledzy 
wierny, że jego sprawozdanie było prawdz we, 
gdyż codziennie referował nam sytuację. Nie 
może więc być żadnych wątpliwości co do ści- 

  

BARANOWICZE — uł, Szeptyckiego — A. Laszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
RORODZIEJ — Księgarnia Koi. „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jedność". 
ŁIDA — ul. Suwalska 13 — $. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch” 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 

NOWOGRÓBEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N..ŚWIĘCIANY — Księgarnia 1-wa „iłuch” TE E I TIT ZZOZ TYG OWAD ZET SNES DK 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-uj gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
aasiesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątkczny. 

wolny z Polską 
w sprawie korytarza 

do Polski, 
Na zapytanie o t. zw. korytarz polski, Hit- 

łer oświadczył co następuje: Nikt normainy nie 
będzie uważał korytarza za jedno z wieikich zdo 

byczy konierencji pokojowej. Tego rodzaju u- 
rządzenie mogło jedynie przynieść w skutku 
wytworzenie wrogiego stosunku pomiędzy Niem 
cami a Polską. — Ale nawet traktat pokojowy 
daje nam prawo żądania rewizji. Nikt w Niem- 
czech nie myśli o tem, aby wystąpić do wojny 
z Połską w sprawie korytarza, ale wszyscy ma- 

ją nadzieję, że oba narody mogą się porozumieć 
i podjąć spokojną decyzję. Przyszłość pokaże, 
czy nie jest możłiwe, aby Niemcy. iska zna- 
lazły takie rozwiązanie tej sprawy, które było- 
by do przyjęcia dła obu stron. 

gabinetu brytyjskiego 
słości jęgo oświadczenia. Przemawiający 1:aste - 
pnie przedstawiciele innych mocarstw wyraz!ii 
również zgodę na przedstawiony przez Simona 
stan rzeczy i nikt z nich nie wysunął możiwoś- 
ci, że zachodzi jakakotwiek wątpliwość co do 
faktycznej strony jego sprawozdania, 

LONDYN PAT. — „Times“ zapowiada, že 

rząd brytyjski będzie usiłował jeszcze przed 

wznowieniem konierencji rozbrojeniowej nawią- 

zać bezpośredni kontakt z rządami Francji, A- 

meryki i Włoch, aby wespół z niemi wyjaśnić, 

czy i jakie istnieją drogi umożliwienia Niem- 

com wzięcia udziału w rokowaniach. Nie na-- 

leży dopuścić, — pisze dziennik — aby soli. 

darność, jaka się ujawniła w ubiegłą sobotę w 

Genewie, zniknęła. Między mocarstwami, które 
„już osiągnęły porozumienie, powinien trwać ży- 
wy kontakt. 

Stany Zjednoczone uznają Sowiety 
MOSKWA PAT. — Według otrzymanych czych, odbywają się w Waszyngtonie ; są w 

  

w Moskwie wiadomości, rząd Stanów Zjedno- pełnym toku. Według zapewnień z najbardziej 
czonych definitywnie przesądził sprawę uznania miarodajnych źródeł, akt uznania Związku S*- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
DRUJA — Kowkin. 
GSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZEŁ — ul. Wiłeńska 15 7. Gurwicz 

PINSK — Księgaruła Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolrej, 

STOLPCE — Kaiegamia T-wa „Ruch“ 

SLONIM —- Ksiegarnis |. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. ж 
ST. SWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maia “ 
SZARKOWSZCZYJZNA, M. Mindel, skład apte _zny, k 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Klosk Księg: Kol „Ruch”. 
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UNDO potępia sabotaż szkoiny 
WARSZAWA (tel. wł.) Ze Lwowa donoszą, 

że ukraińska reprezentacja parlamentarna „Un:  pREZYDENT U KARD. KAKOWSKIEGO. 
COO EZ оОННЕ 0 WARSZAWA PAL — baj Bozyda PŻ 
rem po załatwieniu szeregu spraw bieżących i czypospolitej w towarzystwie pani Mościckiej, 
przyjęciu do wiadomości rezygnacji posła K0- odwiedził w dniu 19 bm. po południu ks. kardy- 
hana z mandatu poselskiego, rozpatrywała spra_ nała Kakowskiego. 

wę t. zw. „Sabotažu szkolnego“. W tej materji POWRÓT MIN, BECKA. 

uchwalono wydać następujący komunikat: WARSZAWA PAT. — We czwarick o @. 
„Ukraińska . reprezentacja parlamentarna 12,40 pociągiem wiedeńskim powrócił do War- 

po wysłuchaniu sprawozdania w sprawie t. zw. szawy minister spraw zagranicznych Beck. — 

: = „| Pana ministra powitali na dworcu podsekretarze 
sabotażu szkolnego, poleciła członkom swoim +, Szembek, minister Schaetzel, ambasador 
omówienie szkodliwości tych metod wałki, zg0- Rzeczypospolitej w Waszyngtonie Patek i wyż- 
dnie z rezołucjami Unda z dnia 30 września*. Si urzędnicy MSZ. 

z POSIEDZENIE KOMITETU EKONOMICZNEGO 

Z powodu niezaproszenia dziennikarzy wi- WARSZAWA PAT. — W czwartek w go- 
leńskich na porozumienie „prasowe łotewsko - dzinach popołudniowych pod przewodniet wem 
polskie w Rydze zaprotestował zarząd syndyka. premjera Jędrzejewicza odbyło się posiedzenie 
tu dziennikarzy wileńskich, zaprotestowało „Sło Komitetu Ekonomicznego Ministrów. Na posie- 
wo“ i „Kurjer Wilenski“. | dzeniu tem Komitet Ekonomiczny omów!» calo- 

„Kurjer Wilenski“ wczoraj” najzupełniej kształt bieżącej sytuacji oraz ustalił ogólne wy- 

słusznie ponowił swój protest z okazji, iż depe- tyczne prac gospodarczych na najbliższy okies. 
sza Pata zamieściła wiadomość o złożeniu wieńca Ponadto Komitet Ekonomiczny wysłuchał okre- 
przez trzech dziennikarzy, w tem jednego z Sowego sprawozdania ministra rolnictwa i re- 

Wilna. Kto to ten z Wilna? — Jest nim przed- form rolnych o przebiegu akcji wykorzystania 

stawiciel „Kurjera Porannego" p. Dangel. Istot- surowców krajowych oraz załatwił sprawy tie- 
nie mieszka on w Wilnie i jest współpracowni- żące. 

kiem „Dziennika Wileńskiego". Ale „Dziennik PIELGRZYMKA POLSKA U OJCA 
Wiłeński* to organ endecki p. Zwierzyńskiego ŚWIĘTEGO 
„Kurjer Poranny" to pismo blokowe p. Stpi- RZYM. PAT. Ojciec Św. przyjął na spe- 
czyńskiego. P. Dangel mógł więc w Rydze rep- cjalnej audjencji narodową pielgrzymkę  pol- 
rezentować albo jeden organ, albo drugi, w żad- ską, która ofiarowała Mu paramenty  żółto- 
nym wypadku nie obie gazety razem. Ponieważ białe utkane z jedwabiu. Rzeźbiarka Kamień 
doniesiono, że pojechał przedstawiciel „Kurjera ska ofiarowała stację Męki Pańskiej. Piel- 
Porannego" więc nałeży stwierdzić, že to „Kur- grzymom towarzyszyli: ambasador Skrzyński 
jer Poranny" gazeta warszawska, a nie „Dzien. z małżonką i personelem ambasady, nun- 
nik Wileński* był reprezentowany. cjusz Msgr. Marmaggi, gen. zakonu Jeznitów 

Kto był taki sprytny, że podsunął korespon- O. Ledóchowski i 7-miu biskupów polskich. 
dentowi Pata w Rydze takie wyjście: „napisz pan Papież serdecznie powitał pielgrzymów, о- 
że jednak jest ktoś z Wilna”. Kto był tak ro- świadczając m. im., że jubileuszowy rok przy- 

TELEGRAMY 

  

  

.zumny, że p. Danglowi w imieniu p. Stpiczyń- pada na ciężkie czasy ogólnego kryzysu mo- 
skiego, czy też p. Zwierzyńskiego kazał nieść ralnego i materjalnego, należy tembardziej 
wieniec. — Nie wiemy. Ale wiemy, że jest tam modlić się i błagać pomocy Nieba. Mieliś- 
w Rydze ktoś, kto Wilno kocha, kto o Wilnie my bowiem niedawno przykład; że starania 
zawsze pamięta, zawsze je w sercu nosić bę- łudzkie zawodzą. Ojciec Święty pobłogosła- 
dzie. Kto? — P. Zygmunt Beczkowicz. © kocha. wił pielgrzymów, sioła, miasta i całą Polskę, 
niu Wilna wiemy przecie z własnych jego prze- a szczególnie kapłanów i biskupów. 

ZSSR w sensie pozytywnym, Rokowania, doty- 
czące szczegółów nawiązania stosunków dyplo- 

matycznych i ożywienia stosunków gospodar. 

* wieckiego przez Stany Zjednoczone nastąpi jesz 
cze w ciągu października, 

  

Powrótmęczenników z 
DYNEBURG. Tel. własny. Pocią- 

giem moskiewskim, w drodze wymiany 
więźniów politycznych między Łitwą a 
ZSRR, przejechali przez Dyneburg wię- 
zieni w Sowietach w ciągu kilkunastu lat 
księża katoliccy, a mianowicie ks. biskup 
Teofil Matulonis, księża: Michał ie- 
nis, Kazimierz Wieliczko, Wincenty De- 
nis, Ignacy Itgin, Jaa Modyga, Jan Pawło 
wicz, Witold Paskiewicz, Augustyn Fran- 
ckiewicz, Stanisław Czegis, Kazimierz 
Jurszan. Ks. Józef Kozakiewicz, który fi- 

  

kazamatów sowieckich 
gurował również na liście osób wyzna- 
czonych do wymiany, pozostał w Mo- 
skwie z powodu zapadnięcia na zapale- 
nie płuc. Przybywających x Sowietów 
księży na dworcu tutejszym witały tłumy 
ludności i młodzieży szkolnej na czele z 
duchowieństwem, oraz przedstawicielami 
miasta. Księża, byli więźniowie sowiec- 
cy, ogromnie są wyczerpani, wygłodze- 
nii obdarci. Po krótkim postoju wyru- 
szyli oni w dalszą drogę do Kowna. 

mówień wygłoszonych wtedy, kiedy się z nami 

żegnał. Jaka szkoda że p. Beczkowicz na całą 
sprawę porozumienia łotewsko _ polskiego pod 
względem prasowym nie miał żadnego wpływu. 
Napewno wszystko byłoby inaczej. 

Z powodu tego pominięcia prasy wileńskiej 
wypowiedziało się wiele pism, że porozumienie 
prasowe polsko — łotewskie jest pożądane. Ow- 
szem, _ owszem... Pożądane byłoby jednak 

także, aby szkoły polskie nie były na Łotwie 
prześladowane, aby obywatele polscy nie byli 

wyzuci tam ze swej własności; możnaby nawet 

przedłużyć listę tych „pożądań”. Państwo ło- 
tewskie jest państwem małem, bardzo małem. W 

światowych rozgrywkach, które nas czekają 
nie odegra tak dobrze jak żadnej roli.To też nic 

bardziej zmiennego i chwiejnego jak połiyxa 
zagraniczna tego państwa. Są to wszystko kwes- 

tje, na których dokładne poznanie koledzy na- 

si z Warszawy i Torunia może nie mieli dos- 
tatecznie czasu, 

  

Wichrzenia Stronnictwa Ludowego 
zbrojny marsz na Gro- 

dzisk 
RZESZÓW. PAT. Na dzisiejszej rozpra- 

wie w procesie o zajścia w Grodzisku, prze- 
wodniczący ogłosił, że sąd postanowił uwzględ 
nić częściowo wnioski prokuratora i obrony 
i wezwać dodatkowo na rozprawę  16-tu 
świadków. 

Świadek Antoni Niżnik, który był w 
Grodzisku, widział ludzi uzbrojonych w ka- 
rabiny. Na wzgórzu dostrzegł również kara- 
bin maszynowy. Czy z karabinu tego strze- 
lano, nie wie. Najpierw padły strzały z tłu- 
mu do policji, później policja dała salwę do 

- tłumu. 
Świadek Marja Kołodziejowa, zeznaje 

że ną wieść o marszu chłopów na Grodzisk, 
nie chciała zezwolić swemu mężowi na udział 
w demonstracjach i poleciła mu ukryć się 
w krzakach. Na stosowanie terroru wobec о- 
pornych wskazują również zeznania świadka 
Czapli, który słyszał dźwięk trąbki, jako sy- 
gnał, wzywający ludność do zbiórki i marszu 
na Grodzisk. Na wsi mówiono ogólnie, że 
będą niepokoje i czyniono przygotowania 
do nich. Ludowcy odbywali każdej niedzieli 
poufne zgromadzenia, a publicznie głosili, że 
wkrótce wezmą władzę w swe ręce. 

Witos pokropiony wodą 
święconą 

ŁAŃCUT. PAT. Dzisiaj rozpoczęła się 
rozprawa przeciwko księdzu Władysławowi 
Bachocie, byłemu proboszczowi w Rakszawie, 
oskarżonemu z art. 127 i 170 KK. 

8 Oskaržony do winy się nie poczuwa i 
wyjaśnia, że treść kazania w Rakszawie by- 
ła powtórzeniem kazania, zawartego w „No- 
wej Bibljotece Kaznodziejskiej'',  opracowa- 
nego przez ks. arcybiskupa Teodorowicza. Ks. 

obrony, grono jej uczestników projektuje wma 
sowanie tablicy pamiątkowej w domu Nr. 5 
na Zarzeczu, gdzie mieścił się sztab. Wmuro- 
wanie tej tablicy nastąpi w roku następnym, 

obecnie zaś zbierane są składki, Pierwszą 
składkę w wysokości 150 zł. ofiarowało T-wo 
Przyjaciół 85 p. strzeleów wileńskich. 

Bachota twierdzi, że o zezwolenie na odpra- 
wienie mszy polowej, starał się w Kurji Bi- 
skupiej w Przemyślu powiatowy .zarząd Stron 
nictwa Ludowego. Kazanie jego zostało błęd- 
nie zrozumiane. Ks. Bachota przyznaje, że 
brał udział w podnoszeniu Witosa w górę, 
będąc w komży. 

Po przerwie zeznaje pierwszy zaprzysię- 

żony Świadek komisarz Nowakowski, komen- 
dant powiatowy P.P. w Łańcucie. O ks. Bacho 

cie świadek otrzymywał różne informacje, 
niepochlebnie świadczące o oskarżonym, jako 
o kapłanie. Charakteryzując działalność poli- 

tyczną ks. Bachoty, świadek stwierdza, że o- 
skarżony po objęciu probostwa w Rakszawie 
zadeklarował się jako członek Stronnictwa 
Ludowego. 

Świadkowie przod. P.P. Dąbrowski, oraz 
nauczyciel Świątkowski zeznają, że kazanie 
ks. Bachoty dzieliło się na dwie części: reli- 
gijną i polityczne-wiecową. Pochód, który 
uformował się celem powitania posła Witosa, 

śpiewał początkowo pieśni religijne, a następ- 
nie pieśń: „O cześć wam, panowie magnaci''. 

Świadek Derbisz, post. policji, opisuje 
szczegółowo powitanie Witosa w Rakszawie. 
Ks. Bachota witał posła Witosa słowami: 
„Witaj nam, najjaśniejszy hetmanie i królu 
narodu polskiego!'* Błogosławił go przytem i 
dał do pocałowania krzyż, a ks. wikary skro- 
pił go wodą święconą. 

Po przesłuchaniu jeszcze paru świadków, 
rozprawę odroczono do 9 listopada. 

  

PROCES W TARNOWIE 

TARNÓW. PAT. W drugim dniu roz 
prawy o organizowanie marszów chłopskich 
na Nockowo, w dalszym ciągu zeznawali o- 
skarżeni. Podobnie jak w dniu wczorajszym, 
oskarżeni trzymają się tej samej taktyki, za- 

znaczając, że do winy się nie poczuwają, ni- 
kogo nie zwoływali i nie organizowali, przed 
stawiając swoje alibi. Wobec zadawanych im 
pytań, szereg oskarżonych, kręcąc w sposób 
widoczny, popada w sprzeczności. 

Jan Charchut zeznaje, że nie poczuwa 
się do winy. Feliks Skóra również nie poczu- 
wa się do winy. 

Przewodniczący odczytuje mu zeznania, 
jakie złożył on poprzednio. Oświadczył on 
wtedy, że brał udział w pochodzie i że wraz 
z towarzyszami wciągnął miejscowego haa- 

dlarza Dawidx Errgera w tłum chłopów, zmu 

szając go, aby szedi z nimi. Oskarżony  0- 

świadcza, że do zeznania tego zmusiła go po- 
licja 

Przewodniczący: Ależ człowieku, przecież 

policja cię wogóle nie przesłuchiwała. Po raz 
pierwszy przesłuchał cię prokurator, obecny 
tu na sali. Czy on cię bił? 

socjalistycznej 

konsula włoskiego sztylet 
faszystowskiej. 

na łamach prasy partyjnej niemal 

SPADEK FRANKA 
PARYŻ. PAT. „La Liberte'* podaje, że 

w ubiegły czwartek i piątek sprzedano okolo 
2 miljonów franków a terme na giełdach No- 
wego Yorku i Londynu, w sobotę zaś nade- 
szła wiadomość o wycofaniu się Niemiee z 
konferencji rozbrojeniowej i frank zaczął 
gwałtownie spadać. Dzięki solidarnemu sta- 
nowisku banków emisyjnych, a specjalnie 
Banku Angielskiego udało się w porę zatrzy- 
mać spadek franka. E 

„La Liberte“ twierdzi, że tajemniczym 
sprzedawcą był Berlin i przypomina, że po- 
dobnym sposobem posługiwały się Niemcy w 
przededniu incydentu w Agadir. 

ARESZTOWANIE SZPIEGA WE FRANCJI. 

PARYŻ PAT. — Według doniesień z Tu- 
Jonu, wykryto tam sprawców kradzieży ważnych 
dokumentów wojskowych. Na skutek prowadzo 
nego od 4 dni śledztwa aresztowano Vidała, ry- 

sownika w warsztatach torpedowych, oraz n'e- 
jakiego Andre. 

znaleziono kompromitujące dokumenty, 

W. mieszkaniach obwinionych 

SZTYLET HONOROWY 
BERLIN. PAT. Generalny  sekretarjat 

włoskiej partji faszystowskiej Starace prze- 
kazał zastępey kierownika partji narodowo- 

Hessowi za pośrednictwem 

honorowy _partji 

  

[Nowa ustawa uposażeniowa 
WARSZAWA (tel. wł.) W ostatnich dniach 

ra 
Oskarżony zmieszany, milczy. Potem kazywały się płotki, dotyczące nowej ustawy 

przyznaje, ае zcznał tak, ponieważ. bał się, uposażeniowej. Istotnie, jak się dowiadujemy, 
lecz to, co powicdział, te nieprawda. 

Przewodniczący: 
prawda. Nie mogłeś wymyślić tego, 
gėle nie istniało. Oskarżony, 
się, przestaje odpowiadać. 

W ten sposóŁ trybunał przesłuchał 22 
oskarżonych. Mimo taktyki wypierania się, 
poważna większość zeznała, że należy do 

czynniki i miarodajne sprawę tę rozpatrują, ter- 
Więc to ma być nie- min jednak jej ogłoszenia nie jest ustalony, — 

co wo- W każdym bądź razie opracowywane projekty 
zaplątawszy nie są brane pod kątem oszczędności w wydat- 

kach personalnych ani też obniżenia emerytur. 

Kto wygrał? . 
WARSZAWA PAT. — W pierwszym dniu 

Stronnictwa ludowego, a wielu przyznało, że ciągnienia |-szej klasy 28-mej Loterji Klasowej 
jest członkami zarządów miejscowych kół. padły główniejsze wygrane na następujące nu- 
Rozprawa zakończyła się o godzinie 1. Wszy- mery: 
scy oskarżeni zostali juz przesłuchani. 

Trybunał odroczył rozprawę do ponie- 
działku. 

50.000 zł. na Nr. 72.462. 
20.000 zł. na Nr. 6.872 
5.000 zł. na Nry: 17.705, 78.073. 

W DRUGĄ ROCZNICĘ WYBUCHU KONFLIKTU  CHIŃSKO . JAPOŃSKIEGO 
     

Druga rocznica wybuchu kontliktu mandżuiskiego była bardzo uroczyście obchodzona w 
Japonii. Na zdjęciu moment wręczenia ministro wi wojny generałowi Sadao Araki symbolicz- 

nej gałązki przed złożeniem hołdu poległym.



            

SILVA RERUM 
: ‚ „NAD BRZEGIEM PRZEPAŚCI'* 

Tragiczny ten tytuł został użyty przez 
Przegląd Pedagogiczny (27/28) na okre- 
ślenie sytuacji, w jakiej się znalazło obe- 
enie prywatne szkolnictwo w Polsce. 

W r. sz. 1920/21 Departament Szxół 
Śr. Ministerstwa W. R. i O. P. wykazuje 520 

szkół średnich niepaństwowych; 157 męskich, 
244 żeńskie, 119 koedukacyjnych. 

Natomiast od r. szk. 1923/24 rozpoczyna 
się ilościowy kryzys prywatnego szkolni- 
ctwa średniego: w. r. szk. 1930/81 mamy 
już tylko 404 szkoły średnie prywatne, liczba 
zaś uczniów tych szkół zmalała w tym cza- 
sie do dwudziestu tysięcy, Konjunktura go- 

spodarcza nie od dziś więc i w tej dzie- 
dzinie odbijała się z siłą niezwykłą. Przed 
kilku jednak laty — w porównaniu ze sta- 
nem dzisiejszym — sytuacja była jeszcze 
całkiem znośna, a nadto wybitny wzrost 
urodzeń od roku 1919 i związana z tem sy- 

gnalizacja wzrostu liczby dzieci -w wieka 

szkoły powszechnej rokowała uzasadnioną 
nadzieję stopniowego zwiększania się liczby 
uczniów i w szkołach średnich. 

Nadzieje te jednak wcale się nie ziściły, 
gdyż pogarszający się stan materjalny spo- 
łeczeństwa utrudnił kształcenie dzieci w 
szkołach prywatnych, siłą rzeczy 0 wiele 
droższych od państwowych. Nadeszły dla 
średnich szkół prywatnych ciężkie czasy: 

" znalazły się one „nad brzegiem przepaści'*. 

Szkoły prywatne zaczynają „zaciskać 
pasa, wobec oszczędności na pensjach na- 
uczycielskich. :.. 

Na palcach możnaby dziś wyliczyć 
szkoły prywatne w Polsce, normalnie  wy- 
wiązujące się wobec nauczycielstwa ze 

swych zobowiązań finansowych, zwłaszcza, 
że wydatki rzeczowe (lokal, opał, pomoce 
naukowe, i szkolne, utrzymanie pracowni, 

<zytelni, bibljoteki, remont i t. p.), które 
' w każdej racjonalnie prowadzonej szkołe, 
stanowią conajmniej 1/4 wszystkich roz- 
chodów, nie mogą ulec redukcji. 

'To też, o ile przed rokiem czy dwo- 
ma można było jeszcze powiedzieć, że na- 

uczycielstwo prywatne — narówni z  pań- 
stwowem — jest skazane na redukcję pozio- 

mu życia, o tyle dziś, całe jego tysiące są 

wprost zagrożone w swej egzystencji. 

Nauczycielstwo więc staje się przysło- 
wiowym kozłem  ofiarnym. Sytuacją szkół 

prywatnych rzeczywiście jest niepokojąca, 
ale pomimo to, w wielu wypadkach należy 
się cieszyć, że nadszedł kryzys, gdyż zna- 
ezna ilość szkół prywatnych miała charakter 
sklepików, handlujących maturami !... 

"Ten fakt, naturalnie, nie może — ргле- 

kreślić wielkiego znaczenia szkół prywat- 
nych dobrych i w wielu wypadkach zastępu- 
jących szkoły państwowe. Przecież takie, 
miasta, jak Zawiercie, "Tomaszów Mazo- 
wiecki, Żyrardów, Radomsko, Będzin, — 
nie posiadały wcale szkół państwowych, a 
w Łodzi na 37 szkół Średnich tylko dwie 
są państwowe i 1 samorządowa. 

W związku z tą rolą szkolnictwa pry- 
watnego powstał luźny narazie projekt га- 
towania dobrych szkół prywatnych za po- 
mocą subsydjowania. Fundusze miały po- 
wstać z opłat za naukę w szkołach pań- 
stwowych !,.... 

Ponieważ Państwo ze względów  budże- 
towych nie ma możności uregulowania sie- 
ci szkół średnich państwowych i udostęp- 
nienia tych szkół ludności najmniej za- 
możnej, przeto pozostaje tylko łatwiejszy 

sposób wyjścia z trudnej sytuacji: umo- 
źliwienie egzystencji tym szkołom  pry- 

watnym, które istotnie są potrzebne i rze- 
telnie pracują dla dobra oświaty. I tu 
nasuwa się konieczność, która zresztą już 

od szeregu lat krąży po głowach nauczy- 
cielstwa, by poddać. rewizji art. 119 Kon- 
stytucji o bezpłatnej nauce w szkołach pań- 

stwowych i samorządowych, ustalić opłaty 
w wysokości rzeczywistych wydatków na 
1 ucznia, co w gimnazjach państwowych, 
według danych z r. 1928/29 wynosi 418 
złotych. Gdyby opłaty te pobierać tylko 
od uczniów zamożnych, a więc ich połowy 

t. j. około 50 tysięcy, osiągnęłoby się po- 

  

Przyganiał kocioł garn- 
kowi 

„Dzień Dobry'* dostał dobrą nauczkę od 
„ABC'* z okazji... setnej rocznicy śmierci ks. 
Michała Kleofasa Ogińskiego. „ABO** umie- 

Ściło w przeglądzie prasy taką notatkę p.t. 
„Znajomość kultury polskiej: 

Dzisiejszy „Dzień Dobry'* pragnął przy- 
pomnieć jeszcze jedną rocznicę, w tym roku 
przypadającą i uczcić stulecie śmierci Micha- 
ła Ogińskiego. 

„Niema — pisze „D. D.''* — takiego ser- 
ca polskiego, które i dziś jeszcze nie zabiło- 

by goręcej na dźwięki Poloneza. 
Twórcą tej przepięknej melodji jest Mi- 

chał Kleofas książę Ogiński, którego setna 
rocznica śmierci dziś właśnie przypada''. 

Kto jest „twórcą'' poloneza, niewiadomo. 

Wiadomo natomiast, że na sto pięćdziesiąt 
lat przed Ogińskim już. komponowano  polo- 
nezy, jak np. polonez koronacyjny Władysła- 
wa IV, który do dziś śpiewamy, jako kolen- 

dę: „Bóg się rodzi''. 
Natomiast zapomniał „Dzień  Dobry'* 

gruntownie o tem, że Michał Ogiński jest 
twórcą melodji — polskiego hymnu narodo- 

wego. 
Bardzo jest niedobrze, iż „Dzień dobry'* 

nie orjentuje się w czasie powstania polone- 
zów, — natomiast żaden to grzech „zapom- 

nienie''* o tem, że Michał Ogiński był auto- 
rem melodji hymnu narodowego. Przedewszy 
stkiem „Jeszcze Polska nie zginęła'', jako 

hymn narodowy, liczy sobie zaledwie kilka- 

naście łatek, więc nie mógł Ogiński opracowy- 
wać melodji h ym nu. A.po drugie, jeżeli 

chodzi o Pieśń Legionów, napisaną przez Jó- 
zefa Wybickiego, autor muzyki jest nieznany. 

Wskazywano na Ogińskiego, ale w świetle 

nowszych badań autorstwo Ogińskiego, wyda- 
je się niemożliwem.. 

Przyganiał więc kocioł garnkowi...  n.z. 

TRRZIOWEZOZEZO DZE ROBIA 2: CRAOOZZZ 

5 tysięcy żołnierzy chińskich 
utonęło 

W czasie walk, które toczyły się dnia 

16 października 0 posiadanie miasta Kiating 

w prowincji Setchoen, kilkanaście tratw, 

przewożących wojska chińskie przez rzekę 

zatonęło i 5 tysięcy żołnierzy poniosło śmierć. 
EL. 

Państwowa Rad 
Na jednem z ostatnich posiedzeń Rady Mi- 

nistrów uchwalony został+projert rozporządze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy 
o przkształceniu Państwowj Rady „Kolejowej na 
Państwową Radę Komunikacyjną. 

Przekształcenie to pozostaje w ścisłym 
związku z rozszerzeniem zakresu działania minis 
terstwa komunikacji po przyłączeniu do niego 
szeregu agend zniesionego ministerstwa robót 
publicznych. Głównym powodem, dla którego 
rozszerzono kompetencje ministerstwa komuni- 
kacji, było dążenie do skupienia całokształtu po 
lityki komunikacyjnej w jednym resorcie. Powo- 
łanie do życia Państwowej Rady Komunikacyi 
nej, która obejmie swym zakresem opinjowanie 
całokształtu spraw komunikacyjnych, jest rów- 
nież spowodowane temi przyczynami, 

Państwowa Rada Komunikacyjna, prócz za 
dań dotychczas istniejącej Państwowej Rady 
Kolejowej, obejmie również opińjowanie spraw 
zasad polityki drogowej, wodnej i lotniczej. 

Skład Rady Kolejowej uzupełniony będzie po 
wołanymi przez ministra komunikacji fachow- 

SŁOWO 

a Komunikacylna 
cami tych dziedzin komunikacji, a ponadto przed 
stawicielem mnisterstwa spraw zagranicznych, 
oraz reprezentantami Związku Miast i Związku 
Gmin Wiejskich. Przedstawiciele samorządów 
wejdą do Państwowej Rady Komunikacyjnej ze 
względu, na włączenie do zakresu jej działania 
spraw samorządowych dróg kołowych. 

Posiedzenia Państwowej Rady Komunika- 
cyjnej zwoływać będzie, w miarę potrzeby, mi- 
nister komunikacji. Rada podzielona zostanie na 
6 stałych komitetów. Prócz dotychczas istnie- 
jących trzech komitetów Rady Kolejowej, utwo 
rzone będą komitety: publicznych dróg kołó- 
wych, dróg wodnych i — spraw koordynacji 
przewozów kolejowych, samorządowych, wod- 
nych i lotniczych. @ 

Jednocześnie z przekształceniem Państwo- 
wej Rady Kolejowej na Państwową Radę Ko- 
munikacyjną, projekt rozporządzenia Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej kasuje wynagrodzenia prze 
wodniczących stałych komitetów, co pociągnie 
za sobą dość znaczne oszczędności. 

  

Wykopaliska w Herkulanum 
U podnóży Wezuwiusza ieżą dwa miasta, 

zasypane niegdyś lawą wulkaniczną : Pompea 
i Herkulanum. Losy ich nie są jednakowe: 
wówczas gdy Pompea, dzięki wieloletnim roz 
kopywaniom, ukazała się całkowicie, Herku- 

lanum dotychczas pozostaje pod gęstą warst- 

wą zastygłego popiołu i lawy Mało tego, wy- 
rosło na niem całe nowe miasteczko, tak, że sy 

stematyczne prace wykopaliskowe stały się 
niemożliwe. 

Ale rozkaz Mussoliniego zadecydował. 

W zeszłym roku dyktator nakazał przesiedle 
nie części mieszkańców miasteczka, i roboży 
rozpoczęto., Kierownikiem ich zamianowano 
prof. Maiuri, znakomitego znawcę starożyt- 
ności rzymskich. Profesor może poszczycić się 
wspaniałemi rezultatami. 

Przedewszystkiem ustalił on, że podziem 

ne miasto podlegało w ciągu conajmniej 150 1. 
ostatnich systematycznym grabieżom: rabu- 

sie wykopywali w zastygłej lawie przejścia i 
przenikając wewnątrz rabowali wszystko, co 
im wpadło pod rękę: wazy, sprzęty, marmu- 

rowe tablice i t.p. Przedmioty te zbogacały 
następnie antykwarjuszów, którzy sprzedawa 

li je amatorom starożytności. Prof. Maiuri 
znalazł całą sieć podobnych przejść i 

TEMINIAI SAS STEP TA PM TPS, 

Z uroczystošci ku czci Batorego w Warszawie 

  

Z okazji uroczystošci ku czei Stefana Batorego, zmontowano na placu Józefa Pilsud- 
skiego obelisk, przedstawiający 
— mapę ziem polskich z czasów panowania wielkiego króla. Na zdjęciu — obelisk, 

12-metrowejwysokości Orła Białego oraz — na jego tle 
slu- 

minowany w dniu uroczystego obchodu. 

  

ważną sumę, z której możnaby w dużej 
mierze subsydjonować niezamożną młodzież 
dobrych szkół średnich prywatnych 

Dobra jest rzecz: przyjście z pomocą nie- 

zamożnej młodzieży, kształcącej się w 

szkołach prywatnych, ale ten sposób jest 
nieco fantastyczny... Jakże można nakładać 

Krew na Placu Katedralnym 
Oddawna już nam kazano poobszywać 

błyszezące guziki gimnazjalnych szyneli. -— 
Władze niemieckie zupełnie słusznie uwa- 
żały nasze palta za zbyt — „Militirmantel'*. 
Zwłaszcza wieczorami żołnierze brali nas za 
oficerów i usuwając się z chodnika  saluto- 
wali nieraz. Mogliśmy się narazić przez to 
na przykrość. 'W piętnastym roku wkracza- 
jące armje okupacyjne, witały nas, gimnazi- 
stów, okrzykami: „O, die Kadets!'* 

Ale dnia tego zerwaliśmy prawie wszy- 
scy obszycie guzików. Niech się  Świecą! 
Niech błyszezą, niech kłują Niemców w 0- 
czy! Po trzech latach okupacji byliśmy 

- głodni i źli. Wzbierająca w nas fala wojo- 
wniczości dochodziła do punktu  kulminacyj- 

nego. Dość. ' Nienawidzieliśmy Niemców 
całą gębą i wygadywali po klasach, podczas 

(_ pauz na korytarzach, przeklinali i odgrażali, 

й Zakopane w ogrodzie, ukryte na strychu 
rewolwery były odkopame. Tyleśmy razy 
je mieli już w ręku, macali z wojowniczą lu- 
bością, czyścili, smarowali. Właściwie nikt 

jasno nie zdawał sobie sprawy, co z tym, mo- 
eno pordzewiałym, fantem robić, ale prze- 
czucie czegoś, 0 przyjšė miało niechybnie, 
tętniło w rozgorączkowanych skroniach. 

Oezywiście personel nauczycielski  wy- 
iewał nam codzień  kubły zimnej wody na 
głowę. Nauczyciele, jak to pedagodzy; «ci 
„starsi * zawsze są jednacy: „spokój, spokój, 
— zachować spokój.  Wyczekiwać, uczyć 
się pilnie'*. Ale nam się nie chciało czekać, 

a nauka nikomu w głowie nie była. 
Klasy często pustoszały. W owym czasie 

nikt w wileńskich uczelniach nie znał sło- 
wa „wagary'. W Wilnie mówiło się „wan- 
dra kleić''. Co to miało znaczyć dosłownie, 
nikt nie wiedział, ale w przenośni oznaczało 
to samo co dzisiejsze wagary. 

A więc było to dnia 20 października 
1918 roku. Uzbrojony w krótki oficerski 
bagnecik niemiecki pod bluzką, włożyłem 
kastet do kieszeni i ruszyłem do szkoły. Przy- 
puszczam, iż wypadało by dodać, że „serce 
mi skakało'*. Nie przypominam sobie tego 
dokładnie, ale niewątpliwie tak być musiało. 
W maszej, szóstej klasie wrzało jak w ulu. 
Każdy się dzielił z kolegami własnym nastro- 
jem i informacjami tyczącemi uzbrojenia. 
Niektórzy mieli fińskie noże, inni bagnety, 
albo niemieckie noże myśliwskie, ten i ów 
„buldoga““. Broń bębenkowa stanowiła coś 
w rodzaju super - wojennych możliwości. 

Seeptycy mieli rację, że użyć naszego arse- 
nału nie będziemy w stanie, wszelako za- 
miar był szczery. 

Demonstracja miała się odbyć z okazji 
manifestu Rady Regencyjnej, ale treść naj- 
mniej nas obchodziła, wyłącznie raczej for- 

ma i fakt. 

W tem miejsca muszę się zastrzec. 

Jako piętnastolatek, uczestnik krwawej ma- 
nifestacji, nie miałem możności ani objąć 
ją w całokształcie, ami ocenić objektywnie 
i dokładnie. Nie byłem wtajemniczony w 
arkana organizacyjne i nie znam archiwum 
sprawozdawczego z tego dnia. Chciałbym na- 
pisać tyle co widziałem własnemi oczyma. 
Być „może inmi, których dziś nie brak w 

daninę na część młodzieży, uczącej się w 
szkołach państwowych i kto ma ustalić sto- 
pień zamożności rodziców ?.. A dalej: dlą- 
czego z pomocy mają korzystać dzieci ze 
szkół prywatnych? Gdyby państwo miało 
fundusze, mogłoby rozbudować sieć szkół 
własnych! Lector 

Wilnie, widzieli co innego. Byłać to przecie 
swojego rodzaju bitwa, dla mnie  podów- 

czas pierwsza w życiu widziana z bliska 
krew. W różnych momentach, różni uczęst- 

nicy manifestacji i moi współkoledzy mo- 
że odnieśli inne wrażenie? Ja osobiście pa- 
miętam, że było to tak: 

Pochód był wielki. Niesiono wiele sztan- 
darów i transparentów. Przeważała młodzież, 
chłopcy i dziewczęta; było wiele rozegzal- 
towanych paniuš, było też sporo starszych 

panów, obywateli miasta, rzemieślników, 

mieszczan. Głównie wszakże rzucał się w 
oczy udział Dowborczyków. Dokładnie przy- 
pominam, że widok tych postaci wojskowych, 
rozproszonych wśród „der  Zivilbevólkerung 
Wilna'*, wzbudzał nieokreślone uczucie, 
jakieś bardzo mgławe wrażenie, konglome- 
rat żalu, podniecenia i przykrości. Wówczas 
było to uczucie nieświadome, coby to być 
mogło — nie wiedziałem. Dziś zdaję so- 
bie z tego dokładnie sprawę dlaczego: 
Wśród Dowborczyków przeważały postacie 
dorodne. Wspaniale prezentowały się  dłu- 
gie szynele rosyjskiej kawalerji, kolorowe 
otoki i patki polskie, orły ma czapkach, o 
strogi na smukłych butach. Tak, wspaniale 

odbijały te mundury od kusych  plaszezy- 
ków niemieckich infanterystów. Co za po- 

równanie do opasłych brzuszków der Her- 

ren aus Kriminalpolizei, lub chociażby Feld- 
polizei, która zagradzała nam drogę! 

Ale szli bezbronni. Teraz wiem, że to właśnie 
drażniło. Tyle dziesiątków lat byliśmy bez- 
bronni, wreszcie doczekaliśmy pierwszych 
mundurów na ulicy i znów bezbronni! 
Szli spokojnie i dumno, w długich  rosyj- 
skich szynelach, a naprzeciw szezerzył zę- 

by most wrogich bagmetów. Ach, czemuż 
„nie mogą dobyć szabel i rozrąbać tej feld- 

kory- , 

tarzy. Na szczęście rozgrabiono zaledwie część 
zabytków. To co pozostało, wystarczy do za- 
opatrzenia wszystkich włoskich muzeów. 

Herkulanum jest miastem dużo bogat- 
szem i lepiej urządzonem od Pompei. Dwu- 
piętrowe kamienice z wewnętrznemi schodami 
nie stanowią rzadkości. Również  ozdobienie 
wnętrz mieszkalnych wspanialsze niż w Pon- 
pei. Natomiast dużo mniej tutaj śladów zbyt 
ku i rozpusty. Prawdopodobnie Herkulanum 
było ośrodkiem życia intelektualnego, o czem 
świadczy bogata bibljoteka papirusów. 

Prace nad całkowitem wydobyciem spod 
ziemi Herkulanum potrwają, jak przypuszcza 
profesor, około 25 lat. Ale ten trud będzie 
stokrotnie nagrodzony, dzisiaj już bowiem wi 
dać, o ile obfitsze jest ono w zabytki od 
Pompei. EL. 

  

JERZY LESZCZYŃSKI JAKO JUBILAT. 

  

Jerzy Leszczyński jeden z najwybitniejszych 
i najpopularniejszych artystów ;dramatycznych 
obchodzi 30-lece swej pracy artystycznej. 

Spadkobierca talentów znakomitych akto- 
rów — dziadka Wincentego Rapackiego i rodzi- 
ców swych: mistrza Bolesława Leszczyńskiego 
i Honoraty z Rapackich - Leszczyńskiej osiąga 
szereg wielkich tryumfów artystycznych, dzięki 
niezwykłej sile ekspresji, nieskazitelnej dykcji, 
werwie i humorowi. 

Na jubileusz Leszczyńskiego teatr Narodo- 
wy wystawia Fredrowską „Zemstę*, w którei 
jubilat grać będzie po raz pierwszy rolę cześnika 

Cały świat pije 
najsziachetniejszą angielską 

HERBATĘ 
LYVON$'A 

Czarne opakowanie — cierpki smak 
Żółte 2 — łagodny smak 

Wszędzie do nabycia 

  

    
Tajny Konsystorz papieski 

16 października o godz. 10 zrana rozpo- 
czął się tajny konsystorz papieski w sprawiej 

przyszłej kanonizacji 

nadetty Soubirous i Thouret. W konsysto- 

rzu wzięło udział dwudziestu kardynałów. 

Pierwszą czynnością zgromadzenia była 
nominacja kardynała Locatelli na prezydują- 

cego Świętego Kolegium, które to stanowi- 
sko zawakowało po Śmierci kardynała — Сет- 
retti. 

Po krótkiem przemówieniu Papieża, za- 

brał głos prefekt Kongregacji Obrządków 
kardynał Laurenti, który mówił o życin, 

Setna rocznica 
Szwecja przygotowuje się do uroczystości 

setnej rocznicy urodzin Nobła, która przypada 

w sobotę 21 października. 

Nobel urodził się, jak wiadomo, w Rosji, 
Ё gdzie ojciec jego był dyrektorem rządowej fa- 

bryki prochu. Zawód ojca skierował go do stu- 
djów chemicznych, ; w roku 1867 Nobel, czyniąc 

, doświadczenia nad nitrogliceryrią, wynalezioną 

przez włoskiego chemika Sobrero, dochodzi do 
+ wynalazku owego materjału wybuchowego, któ- 

ry otrzymał nazwę dynamitu, Cały rozwój ar. 
tylerji końca XIX i początku XX wieku należy 
przypisać wynalazkowi Nobla, 

Pierwszą fabrykę dynamitu założył Nobel 

błogosławionych Ber-zacji. 

cnotach i cudach dwóch błogosławionych, 
ak również o procedurze przyszłej kanoni- 

Na wezwanie Ojca Świętego kardy- 
nałowie sformułowali ustnie i na piśmie 
swoje opinje w sprawie kanonizacji. 

Następnie Papież ogłosił nazwiska  no- 
wych biskupów, nominowanych od ostatnie- 
go konsystorza, który odbył się w marcu. 

Nakoniec, zamknąwszy sesję, udał się 
Papież do sali tronowej, aby dokonać kon- 
sekracji Mgr. Giorgi. nowego biskupa 

Montepulgiano. El. 
  

urodzin Nobla 
we Francji, przy poparciu rządu francuskiego. 
Później powstały takież fabryki w Angljį i w 
Niemczech, 

Nobel zmarł w San Remo roku 1896, mając 
lat 63. Pozostawił ogromny na owe czasy ma- 
jątek — 35 miljonów koron. Część tego majat- 
ku przeznaczona została, zgodnie z testamentem 
Nobla, sztokholmskiej akademii na słynne na- 

grody. Jedną z nich jest nagroda „za prace nad 
urzeczywistnieniem w świecie pokoju i nad zbli. 
żeniem narodów". | 

W ten sposób wynalazca dynamitu pragnął 
zrewanżować się ludzkości. EL. 

——O—— 
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Zanim dacie egło- 
szenie do pism miej- 

Baczność! scowych wileńskich 
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grau barjery! — To napawało irytacją, to 

drażniło — powtarzam. 
Istniał projekt  przemaszerowania mani- 

festantów od Katedry do Ostrej Bramy. 
Gdyśmy opuścili boczne drzwi Bazyliki, 
zbita ciżba tłumu posuwała się powoli i 
coraz wolniej. Pierwsze szeregi widziały już 
u wylotu ul. Zamkowej i Królewskiej rozsta- 
wiony oddział piechoty z bagnetami na ka- 
rabinach i drugi takiż szereg konnych Feld- 
polizistów. Niektórzy się ociągali i wci- 
skali w tłum napowrót, młodzi parli na- 
przód. Ponad głowami kołysały sztandary, 

Już podeszliśmy do Zamkowej, Niemcy stali 
jak mut. Jeden przedkładał z wysokości 
siodła, iż manifestacja jest zabroniona, że 
pochód należy bezzwłocznie rozwiązać i 
ludność winna się rozejść w spokoju do 
domów. W odpowiedzi zaintonowano pieśń. 
Pochód się nie chciał rozwiązać i zawrócił 
maprawo ulicą Magdaleny obchodząc skwer 

Katarzyny I-giej. 
Kilkanaście kroków zrobiliśmy 

kojnie, a później zaczęło się. 
Dwuch, czy trzech jeźdzców wjechało 

w tłum rozpędzając. Wbiegli też piesi z ba- 
gnetami. Reszta konnicy objechała Sko- 
pówką, wyskoczyła wylotem ul. Biskupiej 
i runęła na tłum z gołemi szablami! 

Pierwsze strzały w górę, dane na po- 
strach, padły przy b. gmachu „T-wa Rosja''. 

Tłum się zakołysał. Ulicznicy z poza szta- 

chet skweru i Cielętnika, ciskali w Niemców 
kamieniami. Może tam nie tylko ulieznicy 

byli... ; 
Konni wpadli w tłum. Zapewnie istnieją 

szczegółowe dane, Archiwa wileńskie muszą 

wiedzieć wielu tam było rannych, potratowa- 

spo- 

nych. Ja osobiście nie znam tej statystyki. * 

Widziałem jak w okolicy Biskupiej tłam ро-_ 

Gilotyna pomnikiem Robes- 

pierra 
15 października miasto Arras odsłaniało na 

placu Teatralnym pomnik swego  posępnego 
ziomka — Robespierra. Uroczystości towarzy- 
szyły oryginalne i niepozbawione złowieszczego 
humoru wybryki nieznanych sprawców. 

Mianowicie o szóstej zrana wcześni prze- 
chodnie ujrzeli na placu Teatralnym gilotynę. 
Umieszczono ją, jak widać, w nocy. Pomalo- 
мапа na czerwono, jakby ociekająca krwią, 
miała na sobie napis: „Projekt pomnika Robes- 

Podobną gilotynę zastano na placu Victora 
Hugo. Policja uprzątnęła obydwie, lecz napró- 
żno szukała winowajców zjadliwego żartu. 

Uroczystość odsłonięcia pomnika dokonała 
się przeto w ponurym nastroju. Nikt nie zdobył 
się na wielbiące krwawego rewolucjonistę prze- 

mówienia. EL. 

czął się rozpraszać, niektórzy uciekali. Mi- 
gały czerwone rozognione twarze, wściekło- 
Ścią wykrzywione usta, palące oczy, które 

wołały wyrazem: „bij, zabij!'* Nie bylo 
czem. Bure szynele i jaskrawe otoki szły 
zwarcie, z godnością i. powagą. Jakiś chu- 
derlawy Niemczyk wpadł na nich z bagnetem. 
Wysoki dowborczyk, porwał mu za karabin i 
przytrzymał. Niemiec szastał się, charkał, 
wit i miał pianę w ustach. Krzyczał, żeby 
puścił mu broń, krzyczał już później głosem 

pełnym przestrachu i wściekłej prośby. Dow 
borczyk puścił. Niemiec odbiegł precz. — 

Wszędzie wołały histerycznie kobiety. Feld- 
polizist na komiu, najechał i przewrócił 
koło mnie człowieka. Dwóch  galopowalo 
wzdłuż alejki otaczającej skwer. Po plaeu 
gruchotały podkowy i łyskały klingi szabel. 

Tłam się cofał, cofał coraz  miespokoj- 
niej do katedry, byle uchronić sztandary, by- 
le je odnieść nie podarte do świątyni. Ktoś 
puścił plotkę, że w oknach domu  Burhard- 
tów stoją karabiny maszynowe. Raz po raz 
padały strzały w górę. Niemcy coraz zapal- 
czywiej atakowali chorążych i drobne grup 

ki otaczające sztandar. Widzę, jak jeden z 

niosących się przewrócił. Kolega Komorow- 
ski podbiega, chwyta za drzewce i unosi. 

Jest już blisko Portyku Katedralnego: w tej 
chwili: dzwoniąc  munsztukiem i bryzgająe 
pianą nalatuje koń  kawalerzysty. Niemiee 
pochylił się na prawe strzemię i ciął z roz- 

machem. Ciął źle; koniec szabli zaledwie do- 

sięgnął ramienia i uderzył w sprzączkę od 
szelek chłopaka. Dżgany ostrogami koń, u- 

niósł i Komorowski dobiegł katedry. Długo 

jeszeze potem pokazywał z dumą, wygiętą 
od uderzenia szabli, sprzączkę szelek. 

Tłum jest rozproszony. Już wszyscy bie 
gną, byle prędzej do kościoła. Koło dzwoni- 

Zjazd koleżeński oficerów 
19p.a.l. z okazji 15-lecia pułku 

W dniu 15bm. odbył się Zjazd. Koleżeński 
Oficerów 19 Pułku Artylerji Lekkiej z okazji 

piętnastolecia istnienia pułku. Zjazd ten, który 
zgromadził byłych oficerów pułku, jego obecną 
obsadę zawodową i oficerów rezerwy, rzucił jas 

ny snop Światła na ten pułk, jeden z pierwszych 

w armji i posiadający najwspanialszą tradycję 

bojową, a dziś trochę zapoznany pizez nasze spo 

łeczeństwo być może z tego powodu, że w cza 

sie pokoju, i żmudnej, pracy żołnierskiej bez roz 

głosu pracuje na naszych kresach, kwaterując 

rozrzucony w trzech garnizonach: w N. Wilejce, 

Mołodecznie i Lidzie. A przecież 19 p. a. L. to 
pułk, który powinien może najbliżej leżeć na 

sercu naszego Wilna, bo przecież to pułk artyler 

ji powstały hen na Kubaniu, przy 4 Dywizji 

Strzelców gen. Żeligowskiego. 
Pułk artylerji gen. Żeligowskiego — to wys 

tarczy powiedzieć Wilnu— to litewsko - biało- 
ruski pap., okryty chwałą wszystkich najważ- 

niejszych naszych bojów, znany z bohaterskiej 

obrony Warszawy pod Radzyminern, pułk jeden 
z nielicznych odznaczonych orderem Virtuti Mili 
tari przez Naczelnego Wodza. I oto onegdaj w 

murach Wilna zebrała się stara wiara tego puł- 
ku ze wszystkich stron Polski na zjazd kole- 

żeński, który stał się prawdziwą manifestacją 

świetnej tradycji tego pułku i braterskiej wspól 

noty jego żołnierzy. 

Zjazd rozpoczął się nabożeństwem w koś- 

ciele garnizonowym, na które raczyli przybyć 

wszyscy obecni dowódcy przełożeni bezpośre- 
dni pułku. Nabożeństwo odprawił ks. Kostikow 

podczas którego płomienne kazanie wygłosił ks. 

Kapelan Nowak proboszcz z Nowej Wilejki. 

Po nabożeństwie przy dźwiękach orkiestry 

przemaszerowali oficerowie pułku do kasyna 
garnizonowego gdzie odbyło się właściwe zebra 
nie zjazdowe, które zagaił d-ca pułku płk. Dęb- 

ski, po przywitaniu gości, udekorował honorową 

odznaką pułku gen. Żeligowskiego a następnie 
oficerów zawodowych i rezerwy pułku, poczem 

po odczytaniu depesz gratulacyjnych nastąpiły 

poszczególne referaty obrazujące życie pułku i 

postępy w ostatniem 5-cio leciu. Na uwagę zas- 

ługuje fakt, że pułk zamierza w najbliższym cza 
sie przystąpić do wydania historji pułkowej. 

Po referatach nastąpiło wysłanie depeszy 

hołdowniczej do Pana Marszałka następującej 

treści: 

„Zebrani byli i obecni oficerowie zawodowi 
rezerwy na zjeździe koleżeńskim w piętnastą 
rocznicę powstania pułku — składają Ci Panie 
Marszałku serca swe w ofierze i meldują, że na 
Twój rozkaz, Wodzu Zwycięski, gotowi zawsze 
przelać krew w służbie dla Ojczyzny”. 

poczem nastąpiła wspólna fotografja. 
Po zebraniu w salonach restauracji George'a 

odbyło się śniadanie, podczas którego wygło- 

szono szereg toastów z których na specjalną 

uwagę zasługuje przepiękne przemówienie gen. 
Żeligowskiego obrazujące początki pułku arty 

lerjj powstającego pod jego komendą, organi: 

zację pułku i trudności jakie przechodził pułk nie 
mający materjału wojennego. N. p. z jakim pie- 

tyzmem i-radością witano w pułku zdobycie zam 
ka do armaty )poczem Pan Generał przeszedł 

najważniejsze pola walk dywizji i pułku i zakoń 

czył swe przemówiene apoteozą pękna przecho- 

wywanej tradycji. 
Głęboko pomyślane słowa pana generała, 

wygłoszonę, ze znaną mu prostotą, wywarły wiel 

kie wrażenie i przemowy jego słuchano z praw 
dziwem wzruszenem. Niemniej serdeczne i 

piękne przemówienia wygłosili: pp. płk. Godzie 

jewski, dca dyw., płk. Schoetter dca grupy, płk. 
Dębski dca pułku, ppłk. Karasiński, mjr. Zborow ®' 
ski ks. kapelan Nowak, płk. Siedlecki w imieniu 
byłych oficerów, przedstawiciel rezerwy kpt. 

Dunin - Borkowski i inni. 
Zebranie w bardzo miłym i serdecznym nas 

troju zakończono entuzjastycznem pożegnaniem 
gen. Żeligowskiego, którego po hucznych wi- 
watach, oficerowie pułku na rękach zanieśli do 

samochodu. 
W przerwie popołudniowej uczęstnicy zjaz 

du odbyli wycieczkę do Nowej - Wilejki siedzi- 
by dowództwa pułku, i I-go dyonu, kadrowego 

pułku, gdzie byli dowódcy z czasów wojny zos= 
tali powitani przez żołnierzy i zwiedzili kosza 

ry pułkowe. Wieczorem w Wilnie odbył się bal 
na którym ochoczo bawiła się rodzina wojskowa 

do rana. 

Bólerpumać 
atei ris 
usuwą SZ: ybko przez zykłewcieran 

Balsom Bengalski 

  

niey biegnie dowborezyk Henryk Czyż i 
trzyma kurczowo sztandar. Zagradza mu dro- 

gę infanterysta i chce wyrwać. Czyż nie da- 
je, omija żołnierza, biegnie trzymając dwo- 
ma rękami. Niemiec zaklął, błysnął w powie- 
trzu bagnetem i pehnął nim straszliwie w 
plecy Czyża!... Padł twarzą na bruk. Na bu- 
ry szynel obficie polała się krew i ciurkiem 
pobiegła pośród kamieni. Jakiś pan w meloni- 

ku chce mu przyjść z pomocą. Ale tuż stoi 
kilku policjantów w pelerynkach.  Łysnęły 
ich wąskie lekkie szabelki, raz, drugi, trzeci... 
melonik jest pokrajany, twarz pocięta, oczy 
zalała krew, krew na krawacie, na  palcie. 
Ucieka ocierając ją rękawem. 

Z za sztachet Cielętnika przyglądają się 
obojętnie masakrze, żołnierze garnizonu. Są 
na spaęerze. Niepotrzebują brać udziału.. ; 

Wreszcie przynoszą Czyża do Katedry. 
Pod portykiem osuwa się z rąk na ziemię. 
Jest ciężko ranny, broczy, twarz ma białą. 
Tu, pod kolumnami, świątyni zebraliśmy się 
wreszcie wszyscy. Niedobitki. Stąd jeszcze 
padają okrzyki i wygrażają pięście. Bezbron 
ne. A jednak miałem kastet w kieszeni... 
Lecz oto wpada pod amfiladę konny Nie- 

miec, z gołą szablą, spina konia, chce sko- 
czyć wtłum i — pada, poślizgnąwszy się na 
posadzce, z brzękiem i gruchotem. Koń wa- 
li kopytami i nie może wstać. Nadjeżdżają 
inni mu na pómoe. 

Ze złowrogiem, ponurem obliczem cofa- 
my się po raz ostatni, w głąb katedry. Za- 
krystjan zamknął za nami główne drzwi świą- 

aż. tyni. 

АМЬ 
= 

   



SŁOWU * 

'Wśród huku bomb i kłębów gazu trującego 
W koszarach l-ej Brygady 

> 

WILNO. Dopiero około godziny  9-iej 

wieczór odetchnęłiśmy pełną piersią. Jeszcze 

tu i ówdzie zasiadł złośliwy, drażniący gaz, 

ale do rana go nie będzie. Ówiczenia mamy 
już poza sobą. Uff, uff istotnie wiemy teraz, 

że bez maski obejść się było nader trudno. 
Para bellum-panowie! To nie żarty, gdy za- 
miast łzawiącego, poczęstują nas w dnie woj- 
ny fosgenem, albo yperytem. Niech ręka Bo- 

ska chroni! ; 
Byliśmy proszeni ze strony  organizato- 

rów, ażeby wszystko najdokładniej obejrzeć, 
opisać, własne uwagi porobić, boć taki atak 
gazowy po raz pierwszy próbowany jest w 

Wilnie. Miał być pouczającym nie tylko dla 

ludności cywilnej i ćwiczeniem dla wojska, 
ale również dla władz  administracyjnych, 

które na marginesie czynią sobie następnie 
notatki. Przedewszystkiem chodziło o spraw 
dzenie, w jak szybkim czasie po alarmie, 
miasto, jako zbiorowisko ludzkie, gotowe bę- 

dzie na przyjęcie nieprzyjaciela. Czy zdoła 
się prędko uodpornić, czy też wytworzy za- 
mieszanie, panikę i chaos, który paraliżuje 
każdą skoordynowaną akcję? — Otóż naszein 
zdaniem, to główne zadanie „ataku gazowe- 
go'* zostało niejako zapoznane. Miał być 
niespodziewany alarm, a był — spodziewany, 
nieomal co do minuty. Miasto zaalarmowane 
zostało zatem faktycznie nie syrenami z wież 
i elektrowni, ale już poprzednio wiedziało 

co, kiedy, gdzie i o której. Przecież na woj 

nie tak nie będzie...” 
Weźmy naprzykład alarm poranny. Skle- 

py pozamykane co do jednego na głównych 
arterjach miasta. Spuszczone żaluzje, kłódki 
na drzwiach. Dorożki w większości zjechały, 
taksówki się pochowały. Przechodnie nie 
potrzebowali szukać schronów, bo już na kil- 

ka godzin naprzód ułożył sobie każdy  pro- 
gram, opracował go w myśli i teraz oto stał 

przed godziną 11 w południe, z zadartą gło- 

wą, patrzał na wieżycę Św. Jana, to znów 
na zegarek i [ 

sięć, za pięć minut będzie syrena''. Gdzie tu 

sprawdzian wyrobienia, że się tak wyrazimy.. 

społeczno-wojennego? — Natomiast trzeba 
przyznać, że ci nieliczni i odważni przechod- 

nie, którzy w dzień ukazali się na ulicach, 

zachowali się w każdym wypadku w myśl 

wskazówek władz administracyjnych. Nie u- 

trudniali pracy policji i w przeciągu kilku 

minut znikli dosłownie z oczu  nieprzyja- 

mówił do sąsiada: „Za dzie- 

cielskich lotników i z oblicza grożącego im 
niebezpeczeństwa gazowego. 

Efekt był, niema dwóch zdań. Gdy ryk- 

nęły syreny, a następnie rozkołysały się dzwo 
ny kościelne i zawtórowały im gwizdki, ca- 

łe miało przeszło na tempo „biegiem marsz'*. 

Biegli wszyscy, elegancy panowie, baba z dzie 

ckiem na ręku, robociarze, uczenice. Ponie- 
waż uprzednio pozamykano w mieście co 
zamknąć się dało, przeto Wilno wyglądało 
jak wymarłe. Tylko panowie z opaskami, 
tylko patrole wojskowe, policja, wszystko w 

maskach, jak przystało na najgroźniejszy mo- 
ment wojny, — wojny gazowej. Pędem ruszy- 

ły kędyś motocykle, auta, zagrzmiały trąbki 
pogotowia straży pożarnych, a tam, w górze, 

coraz wyraźniejszy, coraz to bliższy, ponury 

turkot samolotów  nieprzyjacielskich. Już 

są, już nad miastem. Gdzieś, z peryferyj о- 
dezwały się pierwsze armatnie strzały. Nagle 

na domu Jabłkowskich zaszczekał  przeciw- 
lotniczy karabin maszynowy  ta-ta-ta-ta-ta! 
Ładnie było. Buch! buch! odpowiedziały im 
bomby lotnicze, markowane przez petardy. 
Żołnierze zapalili świece dymne i gazowe, 
trzeba było wkładać maski. 

Ludność bardzo wzięła do serca ćwicze- 
nia i wykazała maksimum zainteresowania. 
Poniektórych trzeba było zdejmować z da- 
chów słowami: „złazić tam!** Inni cisnęli się 

do okien, do bram domów, wyglądali poprzez 

każdą dostępną szczelinę, byle tylko ujrzeć. 
Raz wraz pękały petardy i gaz rozwłóczył 

się ulicami. Teraz nie było już chętnych do 
spaceru. Gaz przedewszystkiem dotkliwie 

gryzł w oczy. Istna kanonada rozegrała się w 

pobliżu kasyna oficerskiego, następnie na Pla 
cu Katedralnym, gdzie padła jedyna, zdaje 

się ofiara, zbłąkana wrona. 
Oczywiście nie jesteśmy w stanie oma- 

wiać strony wojskowej manewrów. Jednak- 

że dawały się słyszeć głosy ździwione niskim 
poziomem lotu aeroplanów. Na wojnie prze- 

cież samoloty, ostrzeliwane przez artylerję i 
karabiny maszynowe, idą na wysokości 4, 

może 5-ciu tysięcy metrów. Wczoraj krąży- 

ły na wysokości 400 do 600 metrów. Z „na- 
gana'' można było do nich walić, z „mause- 

ra'* celować do pilota. Zatem trafność 
„bomb'* nie mogła budzić większego zainie- 
resowania 

Pomiędzy godziną 12-tą w południe, a 
7-mą wieczór, czuliśmy się wszyscy jakby 

  

Nad miastem 
Dwanaście samolotów rozdzieliwszy” się na 

cztery eskadry,. przedostało się poza linię arty- 
lerji į skierowało się trójkami do upatrzonych 

celów. jedna trójka zaatakowała dworzec kole- 

jowy, inne zaś dokonały nalotu na objekty woj- 

skowe. 
Obronę dworca stanowiła artylerja i kara- 

biny maszynowe. Rzucane woreczki z mąką 
znaczyły miejsce upadku bomb. |, | 

Dryżyny kolejowej O. P, L. (biernej), bio- 

rące udział w akcji ratowniczej i pożarowej wy- 

kazały, że stoją na wysokości zadania. Obrona 

objektów wojskowych odbyła się podobnie, jak 

w koszarach I-szej Brygady. pi 
= Tymczasem eskadra, która dotarła do śród- 
mieścia, zrzuciła „bomby” koło Sądów, na ro- 

gu Jagiellońskiej, Wileńskiej, koło Mostu Zie- 

łonego, na płacu Katedralnym, na ul. Królew- 

skiej i koło poczty, ; 
W tych miejscach stawiano natychmiast 

świece gozawe różnego koloru, określając w 

ten sposób poszczególne gatunki gazów. Dia 

większego efektu wraz ze świecami rzucano pe- 

tardy. W zależności od gatunku gazów, były 
|_| wzywane drużyny ratownicze. Np. koło Braci 

bo i na ul, Królewskiej markowano 
iperyt. Odkażaniem terenu w tym wypadku za- 
jęły się drużyny w ubraniach przeciwiperyto- 
wych. Jednocześnie drużyny ratownicze udzie- 
tały pomocy „ofiarom* gazów. 

GAZ W MAGISTRACIE. 

W chwili alarmu ktoś niewyśledzony rzucił 

w gmachu magistratu kilka świec z gazem du- 

szącym i łzawiącym, 
Momentalnie całe biuro znalazłe się w obio- 

kach dymu i to tak Ostrego, že ani chwili nie 
można było w nim ustać. W dodatku Świece 
zostały rzucone w ten sposób, że uniemożliwiły 

dostanie się do wyjść. Wśród urzędników i nie- 
licznych interesantów powstała panika. Z po- 
mocą „zagazowanemu* magistratowi przyszło 

ie O. P, L., znajdujące się na podwó- 
rzn oraz Straż Ogniowa. : 

Do okien przystawiono drabiny į tą drogą 
część pracowników wydostała się z opresji, — 

przyczem niektórych strażacy zaopatrzeni w 

maski musieli wyprowadzać. 
Wśród tych, których ratowano, znałazł się 

również i ławnik Kruk. Podczas ucieczki jeden 
z interesantów, Miecz, Szymowicz (Świetlana 
6), nastąpił na palącą się świecę i doznał po- 
parzenia nogi. Opatrzyło go Pogotowie Ratun- 

kowe. 
podobnej sytuacji znaleźli się ci, którzy 

aka Sad gakośkać podczas ćwiczeń 
wieczornych w cukierni Rudnickiego na placu 
Katedralnym. Podrzucono tam kawałek świecy 
gazowej, która napełniła cały lokal dymem. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK, 

Na ulicy Sierakowskiego 16-letni Izrael 

Ram (Beliny 1) podjął tlejącą się petardę, która 
w tym momencie wybuchła. Pierwszy z pomocą 

poszkodowanemu pośpieszył członek Straży 0- 
bywatelskiej, który odwiózł Rama do pobliskiej 

kliniki fitewskiej, gdzie mu opatrzono twarz I o- 
czy. Ramnego następnie przewieziono do kliniki 
św. 
a przed alarmem na ul. Niemieckiej 

mknący szybko motocyki łącznikowy przejechał 
znajdującego się na jezdni 3-letniego Mejera 
Gordona, który odniósł rany tłuczone głowy. 

WYBITE SZYBY. 
1 

" б Petardy rzucane podczas ćwiczeń, szkód 
nie iły. Jedynie w lokalu Magi. 

E ŽŽ е wycia BG 
szybek od luicików. W cukierni Rudnickiego 
przy ul. Trockiej odłamek petardy zniszczył je- 
dną szybę. Ponadto zanotowano jeszcze 2 po- 
dobie wypadki na ul. Trockiej i Wielkiej. 

ZAGAZOWANE WEJŚCIE FRONTOWE. 

W posesji na rogu ul. Kalwaryjskiej i Lwow 
skiej jakiś wyrostek wrzucił do głównej klatki 
schodowej palącą się świecę gazową. Skutek 
tego wybryku był ten, że przez 3 godziny do- 
stanie się do kilkunastu mieszkań od strony fron 
towej było uniemożliwione. 

i w mieście 
Każdy, kto próbował wejść na schody, u- 

ciekał szybko z powrotem, mając oczy pełne łez 
ALARMY POŻAROWE W DZIEŃ, 

W czasie ćwiczeń dziennych  zarządzono 

szereg alarmów pożarowych, m. in. na Zwie- 
rzyńcu, Zarzęczu j w domu Burhardta. 

Do miejsc, gdzie markowano pożary, wyjeż 
dżały pogotowia strażackie, działające w posz. 

czegėlnych dzielnicach, 

„USZKODZONE* MOSTY. 

W czasie akcji dziennej markowane były 
również uszkodzenia mostów. Most Zielony był 

nawet „Zerwany“, most Zwierzyniecki otrzymał 
poważne uszkodzenie dwukrotnie, podobnie jak 
i most kolejowy. 

Pogotowie techniczne miało okazję wyka- 
zania swej sprawności przy naprawie uszko. 
dzenia. 

ĆWICZENIA WIECZORNE. 

O godzinie 7,30 rozpoczęty się ćwiczenia 
wieczorne. Z uwagi na bezpieczeństwo, nad 
miastem ukazał się tylko jeden samofot, powi. 
tany podsbnie jak w dzień, ogniem artylerji i 
kulomiotów. Spadające bomby markowano ja- 
snemi świecami. Poza próbą sprawności drużyn 
gazowych i ratowniczych, przeprowadzono по- 
cne ćwiczenia z pogotowiem technicznem i stra- 

,żą ogniową. Pogotowie techniczne było wzy- 
wane do naprawy mostu na Zwierzyńcu, zaś 
straż ogniowa — na Górę Boufałłową, gdzie 
podpalono wybudowaną specjalnie dla ćwiczeń, 
szopę drewnianą. Jednocześnie byliśmy šwiad- 
kami efektownego „pożaru* domu Bohdanowi- 
cza przy ul. Biskupiej. 

ARTYLERJA NA GÓRZE TRZECH KRZYŻY. 

W czasie nalotu samolotów, odparcie ataku 
markowała artylerja, ustawiona na Górze Trzech 
Krzyży, Tam również znajdowały się karabiny 
mszynowe. 

OBSERWATORZY ĆWICZEŃ. 

W obserwacji ćwiczeń prócz wojewody wi. 

leńskiego p. Jaszczołta wziął również udział p, 
wojewoda warszawski Jaroszewicz i wicewoje- 
woda Olpiński, którzy specjałnie w tym celu 
przyjechali do Wilna. Objeżdżak oni miasto, jak 
również obserwowali ćwiczenia z pobliskich 
wzgórz. 

DZIELNICE OBRONY LOTNICZEJ. 

W celu odpowiedniego zorganizowania 0. 
brony lotniczej, miasto zostało podzielone na 
Sześć dzietnic. Każda dzielnica miała w swem 
rozporządzeniu wszelkie środki ratownicze, któ- 

remi dysponowała w miarę potrzeby. 

ZAGAZOWANY PIJAK NA W. POHULAŃCE. 

W czasie ćwiczeń wieczornych na W, Po- 
hulance znaleziono leżącego na chodniku jakie- 
goś osobnika, W ciemnościach niesposób było 
bliżej mu się przyjrzeć, więc można było przy- 
puszczać, że zasłabł on Od dymu. Dopiero po 
przybyciu Pogotowia okazało się, że nieznajomy 
jest zupełnie pijany i upadł, zaczepiwszy po 
ciemku nogą o krawężnik chodnika. | 
ZATRZYMANIE PODEJRZANEGO OSOBNIKA 

Wczasie wieczornych ćwiczeń, gdy całe 
miasto bgło pogrążone w ciemnościach, na ul. 
Niemieckiej zatrzymano podejrzanego osobnika. 
Podał się on za korespondenta gazet... belgij- 
skich, lecz odpowiednich dokumentów nie po. 

siadał, Aresztowano go w celu wyjaśnienia, — 
co za jeden ; w jakim celu przybył do Wilna? 

POŻAR PRZY UL. KALWARYJSKIEJ. 

W czasie gdy straż pożarna była zajęta 
ćwiczeniami, przy ul. Kalwaryjskiej 20 wybuciił 
zaraz po zgaszeniu światła prawdziwy pożar. 
Ogień powstał na strychu i na szczęście nie był 
groźny. Pogotowie strażackie mimo braku świa- 
tła zdołało pożar szybko ugasić. 

ZAKOŃCZENIE ĆWICZEŃ WIECZORNYCH. 

Alarm wieczorny został odwołany o godri- 
nie 9-tej. ‚ 

Zaraz potem u p. Starosty Grodzkiego od. 
hyła się odprawa komendantów dzielnic, która 
przeciągnęła się do godziny 12,30 w nocy-— 
Omawiano wyniki akcji, złożono sprawozdania 
z prac w poszczególnych dzielnicach. 

nam udzielono „przerwy obiadowej'*. Wieczo 

rem miasto przybrało zupełnie odmienny cha 
rakter. Wojnę przypominała może bardziej 

tak okoliczność, że tłumy wyległy do śród- 
mieścia, ukazały się jakoweś ciemne typy z 

przedmieść, wyszczekane wyrostki, podejrza- 
ne indywidua. Zupełnie jak podczas gorącz- 

ki wojennej. W miarę biegu wskazówek ze- 

gara, nastrój stawał się coraz bardziej pod- 
niecony. Nagle syrena! 

Boże, co stę zaczęło wtedy wyrabiać na 

Mickiewicza! Krzyk, gwałt, rwetes, gwizdki, 
nieludzkie ryki i wrzaski. Zgasło światło. 

Ludzie się popychali wzajemnie, biegli, traci- 

li kierunek. Ale musimy podkreślić spraw- 
ność i świetną organizację policji. Doskona- 

łą, przemyślaną do najdrobniejszych szczegó- 
łów przez starostę Kowalskiego, organizację. 
Po kilku minutach było już cicho i pusto. 
Przemykały jedynie przyćmione reflektory 

aut i motocykli. 

"jaskrawo kontury domów, 

Ruszyliśmy na Plac Katedralny. Tu 

przedstawił się nam potężny widok wojny, w 
całej jej krasie i grozie zarazem. Zrzucane 

z samolotów race różnokolorowe, oświetlały 
gasły następnie, 

znów się zapalały. (Gwiazdziste niebo prze- 
szywały ostre błyski wybuchów. Znów za- 
trzeszczały karabiny maszynowe, znów odez- 

wała się artylerja przeciwlotnicza, a później 
gaaaz! Huk wystrzałów mieszał się z bla- 

skiem ralsiet, żółtym ogniem gazów, wszyst- 

ko na tle nocy i dymów. Maski trzeba było 
dobrze uszczelniać, bez niej ani rusz, albo do 
schronów. Atak wieczorny trwał długo, omal 
dwie godziny. 

Należy zakończyć szczerze i powiedzieć 
otwarcie, że pokaz udał się naogół, był nie- 
zmiernie ciekawy, pouczający, a chwilami ró- 
wnież — piękny. ‚ 

Poniżej zamieszczamy bardziej 

łowe sprawozdanie. 
szczegó- 

KRONIKA 
айЫа 

     FIĄTEK Dziś 20 Wschód stenex g. 5,59 

SARE. Zachóś włańce g. 411 

Ursiuli 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 19 października 1933. 
Ciśnienie średnie 766. 

Temperatura Średnia: 8. 

Temperatura najwyższa: +11. 

Temperatura najniższa: +5. 

Opad w mm.: — 
Wiatr: północno-wschodni. 

Tendencja: bez zmian. 

   

Uwagi: chmurno, potem pogoda. @ 

MIEJSKA. 
— Zwiedzanie murów _ pofranciszkańskich. 
W niedługim czasie rozpocznie się przeno 

szenie aktów archiwalnych z kościoła pofran- 
ciszkańskiego do nowego gmachu Archiwum. 

Rozpoczęto już wiązanie i pakowanie ak- 
tów, co pozwala na dokładniejsze niż to było do 
tąd obejrzenie ciekawych fragmentów architek- 
tonicznych w kościele. REZ 

Pragnąc "umożliwić krajoznawcom i gniłoś- 
kom zabytków obejrzenie wnętrzy kościelnych 
zamenionych na magazyny archiwalne, póki 
znajdują się jeszcze łatwo dostępne rusztowania 

Oddział wileński Pol. Taw. Krajoznawcze 
go zwrócił się do Dyrekcji Archiwum z prośbą 
o zezwolenie na zorganizowanie wycieczki do 
magazynów w murach kościelnych. W porozu 
mieniu z Dyrekcją Archiwum Koło Miośników 
Wilna P. T. K. organizuje w niedzielę dn. 22 
bm. o godz. 12-ej w południe wycieczkę do koś 
cioła pofranciszkańskiego, Oprowadzać wyciecz 
kę będzie mgr. Rosiak. Punkt zborny przed koš 
ciołem. Dła członków, Tow. Krajoznawczego 
wstęp bezpłatny, goście płacą po 20 groszy. 

Goście mile widziani. 

ARTYSTYCZNA 
— Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycz- 

nych, Ostrobramska 9 m. 4. PIĄTEK dnia 20 
bm. odczyt prof. Morelowskiego pt. „Malo zna- 
ne pamiątki po Jagiellonath į Wazach w Wilnie 

i w Szwecji“. Hustracja djaskopowa. Początek 
o godz. 18 (6 pp.) SOBOTA 21 bm: Konferen- 
cja na temat: „Nowy styl fortepianowy w mu- 
zyce Fr. Chopina" wygłosi T. Szeligowski. Ilu- 
stracja z płyt gramofonowych. Początek o godz. 

18 (6 pp.) 

AKADEMICKA. 
— Składki członkowskie stowarzyszenia 

Bratnia Pomoc Pol. Młodz. Akademickiej U. S. 
B. w Wilnie komunkuje kolegom nowowstępu- 
jącym na U. S. B. iż składka członkowska Sto- 
warzyszenia Bratnia Pomoc Poł. Młodz, Akad. 
U. S. B. za pierwsze półrocze wraz z wpisowem 
wynosi 6 zł. 50 gr. Koledzy, którzy już są człon 
kami Stowarzyszenia z lat poprzednich opłaca- 
ją składki w wysokości 5 zł. 50 gr. 

Powyższe składki są inkasowane przez inka 
senta Bratniej Pomocy obok okienka Kwestury 
U. S. B. z jednoczesnem opłacaniem przez Kol. 
Kol. czesnego. 

— Z Akademickiego Oddz. Zw. Strzel, — 
Komendant Akademickiego Oddziału Zw. Strzel. 
stud. USB niniejszem podaje do wiadomości 
członków - kandydatów Oddziału, że w dniu 
21 bm. (sobota) o godz. 19-tej odbędzie się ze- 
branie członków - kandydatów w świetlicy A. 
O. Z. S. Obecność wszystkich — obowiązkowa, 

Dziś, tj. dnia 20 bm. (piątek) o godz. 15 
odbędzie się trening-zaprawa do POS na sta- 
djonie „Pióromont* dla członków i kandyda- 
tów Akad. Oddz. Zw. Strzel. 

— Uwaga! W obecnym jesiennym sezonie, 
jedyną atrakcją życia towarzyskiego są „S0- 

bėtki“ akademickie, urządzane staraniem Zarzą 
du Bratniej Pomocy Pol. Mł. Akadem. USB. — 
Pięknie odremontowane sale Ogniska Akade- 
mickiego (ul. Wielka 24), doborowa orkiestra, 

tani bufet, zapewniają wszystkim miłą i tanią 
rozrywkę. Najbliższa „Sobótka* odbędzie się 
dnia 21 bm. o godz, 22. 

Wstęp dla akademików, członków Stowa- 
rzyszenia Bratnia Pomoc 1 zł., akademicy nie- 
członkowie Bratniej Pomocy oraz goście płacą 
2 zł. Wszyscy goście winni uprzednio zaopat- 
rzyć się w karty wstępu, które wydaje Sekre- 
tarjat Stowarzyszenia Bratniej Pomocy (ulica 
Wielka 24). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Gospodarka publiczna a nowa ustawa 

samorządowa. Dzisiaj, w piątek, 20 b.m. o 
godz. 18.30 w sali Sekretarjatu Wojewódz- 
kiego BBWR przy ul. św. Anny 2, odbędzie 
się ogólne zebranie członków Koła BBWR 
dzielnicy Śródmieście. Na zebraniu tem poseł 
dr. Stefan Brokowski, wygłosi odczyt na te- 

mat „Gospodarka publiczna a nowa, ustawa 
samorządowa''. Po odczycie omawiane. będą 

sprawy organizacyjne dzielnicy Śródmieście. 
Na odczyt posła dra Brokowskiego mogą przy 
być również sympatycy BBWR. 

— Z sekcji historji sztuki, W dn, 20 bm. o 
o godz. 8 wieczór w sali Seminarjum Archeolo- 
gji Klasycznej U. S. B. ul. Zamkowa 11 (drugie 
podwórze w prawo) odbędzie się posiedzenie 
Sekcji Historji Sztuki. Na porz. dzien. ref. p. Osie 

— Zebranie kupców - detalistów. Zarząd 
Związku Detalicznych Kupeów i Przemysłow- 
ców Chrześcijan m. Wilna ; Województwa Wi- 

leńskiego prosi swych członków o przybycie na 
Walne Zgromadzenie Związku dnia 22 paździer 
nika o godz. 3 po poł. do lokalu przy ulicy Ba- 
zyljańskiej Nr. 2' 

Porządek dzienny: 1) Informacje o działal- 
ności zarządu Związku, 2) sprawy podatkowe, 
3) sprawa sprzedaży nabiału, 4) woine wnioski. 
Obecność członków jest obowiązkowa. 

— Klub Włóczęgów. W piątek dn. 20 bm. 
w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie się 131 
zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o godz. 
19 m. 30 Na porządku dziennym referat p. re- 
daktora Stanisława Mackiewicza p. t. „Wraże- 
nia z procesu Samborskiego”. Prawo wstępu na 
zebranie mają tylko członkowie Klubu, kandy- 
daci, członkowie Klubu Włóczęgów Senjorów 
oraz stali goście według już rozesłanych zapro- 
szeń. 

RÓŻNE 
— Komisje szacunkowe. Do dnia 1 stycznia 

powołane zostaną nowe składy komisji szącun- 
kowych, do spraw podatku przemysłowego od 
obrotu, 

Listy kandydatów ze sfer gospodarczych 
zostaną przedłożone władzom skarbowym, któ- 
re dokonają wyboru potrzebnej liczby członków 

CZYTELNIA RWZA czynna codzień od & 
18—21 (6—9 wicz.) Sala dobrze ogrzana. 

TEATR I MUZYKA. 
"TEATR MIEJSKI POHULANKA. © 

« Dziś w piątek 20 bm. o godz. 8-ej w. w 
dalszym ciągu emocjonujący reportaż z wójny 
światowej,„Fraulein Doktor", który codziennie 
Ścąga tłumy publiczności, Autor J. Tepy w 6 
ciu obrazach świetnie zamknął dzieje i życie naj 
sławniejszej agentki niemieckiej Marji Lesser. 

W rolach głównych H. Skrzydłowska i J. 
Woskowski w otoczeniu całego. zespołu. 

W przygotowaniu — pod reżyserją W. 
Czengerego doskonała komedja obyczajowa 
„Stefek“ Devala, poruszająca  najšwietniejsze 
problemy doby współczesnej. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. : — Wystepy Maryli Karwowskiej. Dziś w dalszym ciągu wspaniale wystawiona świetna 
operetka Offenbacha „Piękna Helena" ż udzia- 
łem Maryli Karwowskiej. W akcie 2-im efektow 
ny balet „Freski greckie". Zniżki ważne. Począ 
tek o godz. 8 m, 15 — „Piękna Helena“ nieba- 
wem schodzi z repertuaru ustępując miejsca nai 
nowszej operetce Knopfa „Jasnowłosy cygan” 
który ukaże się w reżyserji M. Tatrzańskiego 

Główną rolę kobiecą odtworzy wybitna 
artystka Łasowska. 

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni“, 
Niedzielne przedstawienie popołudniowe 

wypełni ciesząca się wielkiem powodzeniem ope 
retka Offenbacha „Piękna Helena* w obsadzie 
premjerowej. Początek o godz. 4 po poł. Zniżki 
ważne. 

— Sała Konserwatorjum Wielka 47 (wej- 
ście od ul. Końskiej 1). Staraniem Wil. Twa Fil. 
harmonicznego, w niedzielę 22 października o g. 
8 wiecz. odbędzie się mistrzowski koncert 
pierwszego tenora Opery Berlińskiej i opery 
w .Medjołanie, Hermana Simberga. W progra- 
mie: arje operowe i pieśni we wszystkich ję- 
zykach .europejskich. — Bilety już sprzedaje 
Kasa Konserwatorjum od godz, 11—2 i 5—7, 

СО GRAJĄ W KINACH? 
PAN — Kawalkada % 
LUX — Kobieta z bocznej ulicy. 
CASINO — Miłość w aucie 
HELIOS — Jaką mnie pragniesz 
ROXY — Niech żyje wolność 

WYPADKA I KRADZIEŻE. 
— Qkradii szewca, Wysockiemu Kazimie- 

rzowi (Towarowa 5) nieznani sprawcy skradli 
z pracowni szewckiej, mieszczącej się przy uł. 
Witoldowej Nr. 47 — 5 par obuwia oraz skórę, 
łącznej wartości 450 złotych. > 

— Zginął zegarek. Mieszkowskiej Stefanji 
(Wapienna 5) skradziono gotówkę oraz złoty 
zegarek, wartości 55 zł. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. Głowacka 
Marja (Cicha 8) lat 32, w celu samobójczym na 
piła się esencji octowej. Pogotowie ratunkowe 
odwiozło desperatkę do szpitala św, Jakóba w 
stanie niegroźnym. Przyczyną usiłowania samo- 
bójstwa było nieporozumienie rodzinne, 

WILEJKA 
— POŻAR. We wsi Rolicze, gm. wiszniew- 

skiej na szkodę Rolicza Jana, spalił się dom 

mieszkalny. Straty wynoszą około 1000 złotych. 

  

  

uu 

Tragiczny wypadek na Niemnie 
WILNO. W dniu 17 bm. współwłaściciel fol 

warku Murawszczyzna gminy dokudowskiej, 40. 
letni Wiktor Czułago, łowiąc ryby niewodem z 
łódki, przeładowanej masą złowionych ryb, po- 
ślizgnął się i wpadł do Niemna. Wypadkowi po- 

wyższemu przyglądali się syn Józef oraz Alfons 
i Wacław Krawińscy, którzy natychmiast po- 
Śpieszyli tonącemu z pomocą, jednak bezsku- 
tecznie. Zwłoki wydobyto dopiero w dniu 18-go 
bieżącego miesiąca, 

RANEK CZWARTKOWY. 

Zarządzone od środy pogotowie trwa. Mia- 

sto jest przygotowane do odparcia ataku łotni- 
czego. Wojsko czuwa, Ćwiczenie jest otyle zbli- 
żone do warunków rzeczywistych, że „nieprzy- 
jaciel*, spodziewany lada chwilę — zmienił czas 
ataku i przedłużał oczekiwanie. O zaskoczeniu 
zupełnem mowy jednak być nie mogło. ; 

W natężonej uwadze zacichło wszystko. 

Nagie o godz. 11 min. 15 odezwały się syreny 
i inne sygnały alarmowe, = 

To posterunki zewnętrzne zaalarmowaty 

miasto, meldując iż od strony Bieniakoń zbliżają 
się samoloty nieprzyjacielskie. 

Jednocześnie z sygnałami miejskiemi odez- 
wały się sygnały (gongi) na terenie koszar I-ej 
Brygady, W obrębie koszar zawrzało jak w ułu. 
Wyznaczone uprzednio patrole i drużyny ratow- 
nicze zajęły swe stanowiska. Czujność wzmogła 
się. Sprawdzono wszelkie środki O. P. L. bier- 
nej i czynnej. Na horyzoncie ukazały się klucze 
samołotów nieprzyjacielskich, 

NALOT. 

Eskadra nieprzyjacielska korzystając z nis- 
kich chmur, kryła się przed wzrokiem obserwa- 
torów. Raz po raz wylatywał na mniej zachmu- 
rzoną przestrzeń trójkowy  kłucz samołotów i 
zniżywszy się, rzucał serję bomb (pozorowanych 
woreczkami z mąką, czy też tłuczoną kredą). 

Nad miastem ukazywać się zaczęły kłęby 
gazów. Odgłosy detonacyj.pornieszały się z ter- 
kotem karabinów maszynowych, ostrzeliwują- 
cych samołoty. Cztery klucze unosiły się nad 
różnemi częściami miasta. Ze stanowiska arty- 
lerji przeciwłotniczej zagrzmiały działa, Samo- 
loty zawróciły, zatoczyły krąg i szybko umknęty. 

Miasto. tonęło w szarym dymie gazewym. 
Znikły kontury domów.. Ze wzgórz za Łosiówką 
widać było całe Wilno pokryte całunem gazów. 
Nie minęło nawet dziesięciu minut, a już miasto 
było zagazowane. 

DRUGI NALOT. 

Atak pierwszy był tylko przygotowaniem. 
Samołoty zmyliwszy obserwację, zawróciły i le- 
cąc szybko nad miastem, atakowały już teraz 
zdecydowanie objekty wojskowe. 2 

Godz. 11 m. 52 koszary są całe otoczone 
gętemi zwałami gazu. Częste wybuchy świadczą 
o natężeniu ognia. Celność bomb jest znaczna, 
Świadczą o tem ślady zrzuconych woreczków z 
kredą, — Gaz przenika wszędzie. 

POŻARY. 

Prócz bomb gazowych rzuca lotnik nieprzy- 
jacielski bomby zapalające. Słychać dźwięk a- 
larmu pożarowego. Wojskowa straż ogniowa w 
maskach śpieszy na ratunek zagrożonym budyn 
kom. Kłęby dymu utrudniają akcję ratowniczą. 
W masce trudno pracować. Ale dzielna postawa 
żołnierza przezwycięża trudności, 

Nalot jednak wciąż trwa. Samoloty kołują 
nad koszarami i bombardują. Karabiny maszy- 
nowe grają bez przerwy.  . 

RANNI, 

Ludzie padają rażeni odłamkami pocisków 
lub zatruci gazami. Służba sanitarna jest w ru- 
chu, Trzeba w zgęszczonej atmosferze gazów 
nieść szybką i skuteczną pomoc, 

Najpierw ciężko ranni. Następnie ranni ; za_ 
gazowani, Osobno zaiperytowam, 

Gdzie smugi gazu są rzadsze, zjawiają się 
ambulanse konne. Konie i woźnice oczywiście 
w maskach. 

Prócz zbierania rannych przeprowadza słu- 
żba sanitarna odkażanie terenów zaiperytowa- 
nych. Specjalne patrole skrapiają miejsca zaga- 
zowane chlorkiem wapna, Broń i przedmioty 
żołnierzy zatrutych iperytem odkaża się w 0- 
sobnych pomieszczeniach. — Postacie w kaptu- 
rach i dziwacznych ubraniach przeciwiperyto- 
wych uwijają się jak tajemnicze jakieś duchy 
w mistycznej galopadzie śmierci. 

W SCHRONACH. 

Każdy żołnierz zaopatrzony jest w maskę 
przeciwgazową. W koszarach wszakże zatrud- 
nieni być mogą także cywilni, np. przy robo- 
tach kanalizacyjnych, ziemnych itp. Tak właś- 
nie było w czasie ćwiczeń wczorajszych. Dła 
tych, którzy maski gazowej nie posiadają, są 
schrony lub pomieszczenia uszczelnione, — Na 
dźwięk sygnałów alarmowych wszyscy zagro- 
żeni zagazowaniem natychmiast skryli się do 
wyznaczonych pomieszczeń uszczelnionych i. za 

opatrzonych w wodę.— Każda kompania miała 
takie pomieszczenie uszczelnione, 

Kuchnia na wypadek większego natężenie 

fali gazowej miała przygotowane podziemia. 

WARUNKI ATMOSFERYCZNE. 

Wynik nalotu w znacznym stopniu uzależ- 
niony jest od warunków atmosierycznych. Wczo 

rajsze nie były dobre dla atakujących, natomiast 

dogodne dla obrony. Nasycenie powietrza wil- 

gocią sprzyja szybszemu  neutralizowaniu ga- 
zów. Najlepszy wogóle jest deszcz. 

Prócz tego był wczoraj wiatr. To też ułat- 
wia zadanie obronie. Gaz nie trzyma się długo 
w jednem miejscu, co pozwala energiczniej pro 
wadzić akcję obronną. 

Warunki atmosferyczne decydują często- 
kroć o powodzeniu czy też. niepowodzeniu ata. 
ku lotniczego. 

ORGANIZACJA ĆWICZEŃ. . 

Na podkreślenie zasługuje sprawna organi- 
zacja wczorajszych ćwiczeń w 1 pp. Leg. Jest 
to rzecz pierwszej wagi, gdyż wykazuje zupełne 
przygotowanie wojska do warunków bojowych. 

Bardzo dobrze było zorganizowane pozoro- 
wanie. Wybuchy petard towarzyszyły dokładnie 
spadaniu woreczków z kredą, poczem Odrazu 
zapałano świece dymne i gazowe, 

Działanie poszczególnych drużyn į patro- 
: low bylo bez zarzutu. 

T. C. 

Pierwsza ofiara 
O godz. 19 minut 17 zgasło Światło. Nie- 

przejrzana ciemność zapanowała na ziemi, tyl- 
ko gwiazdy btyszczały i pył mlecznej drogi skrzył 
się na czarnym firmamencie. Uczyniło się strasz 
no. W jednej chwili opustoszały ulice miasta, 
i życie — rzekłbyś — zamarło. 

Staliśmy w drzwiach redakcji, wbijając na- 
tężone oczy w czarny wąwóz ulicy Zamkowej. 
Napróżno usiłowaliśmy przeniknąć gęsty, skłę- 
biony mrok, który zionął ku nam złowieszczą 
pustką. Uczucie nicości ogarnęło nas przemożnie 
od stóp do głów. 

Nagle błyskawica rozdarła płonącym łu- 
kiem sklepienie niebieskie. To zaświeciła rakie- 
ta rzucona z samolotu. I wślad za nią, nim zdo- 
łaliśmy opanować gwałtowne bicie serca, rozległ 
się ogłuszający huk. Bomba! Bomba! Pierwsza 
bomba spadła tuż u stóp naszych, w pobliżu na- 

« rożnego kiosku z gazetami, Syk, swąd, czerwo- 
no-siny wybuch ognia: kiosk stanął w świetle, 
i drgające refleksy padły na nasze pobladłe ma_ 
ski. Iperyt! Brudno-szare kłęby śmiertelnego 
gazu rozlały się falą wzdłuż chodnika ; popły- 
"nęły z wiatrem ulicą Zamkową, niosąc zniszcze- 
nie. 

Z mgieł trującego gazu wyłoniła się sła- 
niając postać policjanta. Rzuciła się do drzwi 
redakcji. Wpadła do wnętrza, szukała telefonu. 

Usłyszeliśmy zdławiony, przerywany głos: 
— Melduje... że cała... ulica Zamkowa... 

zai:::pery:::towana::: tak, tak — zaiperytowa- 
na. Jest pierwsza ofiara. jakiś student. 

Ofiara? O, niebaczny młodzieńcze, czemuś 
nie zastosował się do zarządzeń p. starosty 
grodzkiego i policji? Czemu nie pośpieszyłeś u- 
kryć się w bezpiecznym schronie przy ulicy Kró- 
lewskiej? Leżysz teraz oto na zimnym chodniku, 
tuż pod zaklejonemi papierem oknami naszej 
redakcji, leżysz w kwiecie wieku swojego, za- 
gazowany, tragiczny... Twarz twoja w sinem 
świetle latarek elektrycznych jest trupio blada. 
„Piana sączy ci się z ust. Dusisz się, rzęzisz. A 
wokół ciebie straszliwy iperyt. 

Ale oto nadbiegają ratownicy i sanitarju- 
sze. Jakby spod ziemi wyrośli. Szybko i ener- 
gicznie lecz z przedziwną równocześnie deli- 
katnością kładą cię na nosze. Sprawne dłonie 
przywiązują ci pasami nogi i ręce do drążków. 
Ktoś unosi zlekka twą głowę, owianą zimnem 
tchnieniem śmierci. Ktoś inny podkłada ci pod 
brodę białe płaty merli, gdyż zaczynasz gwal- 
townie wymiotować. W mgłach iperytu słychać 
jeszcze czyjś nerwowy krzyk: 

— Enema! Prędzej! Gdzie jest enema? 
Ale ty nic nie czujesz, nic nie słyszysz. — 

I tylko w momencie, gdy cztery silne ręce pod- 
noszą nosze, wyrywa ci się z piersi nieprzy- 
tomny krzyk: 

— Do cholery, ostrożnie! 
Posępny orszak ginie w mroku ulicy Zam- 

kowej. 
Niebo rozdziera nowy błysk rakiety. 

ROTGIER PIPITEKTTA MOZTETA RREEARECZ R RZE OW AOORONOZOORE DOZ 

RA FILMOWEJ TAŚMIE. 
„NIECH ŻYJE WOLNOŚĆ — „ROXY“ 
Filmy RenćClaira powinny być powtarza- 

ne systematycznie co jakiś czas dla przypom- 
nienia jak wyglądać powinno prawdziwe ki- 
no. „Niech żyje wolność** należy do filmów 
najlepszych. Robota reżyserska stoi tn na 
bardzo wysokim poziomie. Dla uwypukle- 
nia pewnej idei posłużył się reżyser umie- 
jętnie zestawionemi obrazami. Konstrukcja 
obrazów jest prosta i wyraźna. 

Łąka, wolność włóczęgi: Więzienie, kamien- 
ne bloki, jednostajność i szarzyzna niewoli. 
Ucieczka z niewoli więziennej. Bogactwo, 
przepych — ale znów monotonja i jednostaj- 
ność życia wśród bloków ścian fabrycznych— 
Bunt przeciw władztwu rzeczy. 

Ucieczka z niewoli bogactwa 
ności i włóczęgi. 

  

do wol- 

Można dyskutować o wartości idei tego 
filmu niewątpliwie anarchicznego w założe- 
niu, — ale trzeba bezwzględnie przyznać, iż 
takiego wypowiadania się na ekranie jakie 
widzimy u Claira, nie spotyka się codzień. 

Zmakomite jest zastosowanie melodji do 
obrazów.  Monotonji więzienia* czy, też 
fabryki odpowiada monotonna melodja. 

Świetne jest także (nieraz stosowane 
w filmach Renć Claira) wykorzystanie mo- 

tywu przypadkowości i wymowy  przedmio- 
tów. Podobnie jak los na miljon franków 
poniewierał się w kieszeni starej marynar- 
ki, tak samo banknoty z walizki lecą, gnane 
wiatrem po asfalcie podwórza fabrycznego 
drwiąe z ludzkiej głupoty i źle maskowanej 

powagi. * 

Filmy Renć Claira są dobre i ciekawe. 
Tad. C. 

— — — оОо— — 

Do wiadomości właścicieli do- 
rożek samochodowych 

Izba P.-H. w Wilnie podaje do wiadomości 
właścicieli dorożek samochodowych, że Min. 
Skarbu okólnikiem z dnia 28 września 1933 r. 
(L. D. V. 40189/4/33) przedłużyło termin do 
składania odwołań od wymiarów podatku prze- 
mysłowego od obrotu za rok 1932 przęz przed- 
siębiorstwa dorożek samochodowych do końca 
października 1933 r. 

W tymże okólniku Ministerstwo Skarbu wy- 
jaśniło, że wymaganie od właścicieli dorożek 
samochodowych kart rzemieślniczych nie znaj- 
duje uzasadnienia w art. 8 ust. o państw. pod. 
przem., ponieważ w myśl punktu 5 powołanego 
artykułu posiadanie kart rzemieślniczych jest 
nieodzowne jedynie dla pracowni i zajęć rze- 
miieślniczych, do których nie należy dorożkar- 
stwo samochodowe. 

| PODRÓŻUJESZ BEZ KŁOPOTU 
  

KORZYSTAJĄC Z SAMOLOTU | 

ZAPISUJMY SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARZY- 

STWA POPIERANIA „BUDOWY PUBLICZ- 

NYCH SZKÓŁ POWSZECHNYCH 
Zapisy przyjmuje Inspektor Szkolny i Kiero- 

wnicy wszystkich Szkół Powszechnych. Tam 

też nabywać można cegiełki Towarzystwa po 

5 gr., 10 gr. 20 gr., 50 gr.i 1 zł. 

„i
,



  

  

    

W ub. niedzielę odbyło się w Warszawie ósme międzypaństwowe spotkanie z Czecho- 
   

  

Mecz 
Na zdjęciu moment po 

słowacją w piłce nożnej 

  

zakończył się wynikiem 2:1 na korzyść Czechosłowacji. 

d bramką polską. 

w kiiku wierszach 
Uwaga narciarze! Od paru dni pada w Za- 

kopanem śnieg, który już pokrył regle i halę 
Gąsienicową 20 centym. warstwą śniegu. Pier- 
wsi zwolennicy sportu narciarskiego ruszyłi już 
w góry. ZI] « 4 

Przed dwoma dnami rozpoczął się w Zako- 

panem kurs iarCiarski dla czołowych haszych za 

wodników. Ciekawe jak długo będziemy jeszcze 

musieli czekać w Wilnie na śnieg. 
* * * . 

Przepisy zgłaszania zawodników narciar- 
skich były dotychczas bardzo liberalne. Niestety 

stosunki w ostatnich czasach dość wyraźnie się 

popsuły tak, że sprawa ta co do klubów — wy- 

magała poprawek. Ostatnio też zapadły w Pol- 

skim Związku Narciarskim uchwały, ustalające 

roczną karencję na wypadek skreślenia jakiegoś 

zawodnika przez klub. W wypadku natomiast 
zwolnienia nie jest przewidziany żaden okres 

wyczekiwania i z chwilą otrzymania potwier- 
dzenia przez komisję sportową P. Z. N. zawod- 
nik może startować w barwach nowego towa- 

rzystwa, 
W związku z tem wprowadzi Pol Zw. Narc. 

karty zgłoszeń, zwolnień i skreśleń zawodników 
tudzież karty legitymacyjne, które już w tym 

roku będą obowiązywały. 
W ostatnich czasach napłynęło do P. Z. N. 

kilka podań znanych zagranicznych zawodni- 

ków, którzy chcieliby zorganizować szkoły jaz- 
dy na nartach w Polsce. Jednakowoż Związek 

zamierza ograniczyć się jedynie do instruktorów 

krajowych, których poziom wystarcza najzupeł- 
niej dla zorganizowania dobrej szkoły narciar- 
skiej. — Jak słychać — w Państwowym Urzę- 
dzie Wych. Fizycznego są obecnie w toku sta- 

„| -=niara na celu zapewnienię ochrony pra 
TANIA, Tage - Bot 

wnej dla pracy instruktorów sportowych. ! 

sy F. I. S. nie czynią Z zawodowego nauczania 

narciarstwa kwestji amatorstwa. 
* * ® 

Z dniem 16 bm. został zakończony kurs 

przodowników gier sportowych, członków P. 

W. z terenu K. O. P., z którego zdało ze stanu 

29-ciu — 14-tu na przodowników. = 

Uczestnicy kursu wynieśli duzo wiadomości 

z zakresu gier sportowych w myśl programu tę 

U-W.F.i P. W. 
= . . * 

W salach Ošrodka W. F. przez caly dzien 

ćwiczy grupa 18-tu bokserów członków klubów 

sport. i P. W., którzy za tzry tygodnie pojadą 

w teren jako instruktorzy boksu. 
ZYCZE 

Stołeczna Polonja, która jak wiadomo, pre 

tenduje do Ligi, rozegrała w tych dniach mecz 

towarzyski z drużyną Makabi krakowskiej uzys 

kując wynik 3 : 4, na swoją niekorzyść. Nad- 
mienić należy, że Polonja grała w pełnym swym 
„ligowym“ składzie. 

* * * 

W niedzielę rozegrane zostaną cztery dal- 

sze mecze o mistrzostwo Ligi. W. Warszawie 

gra Warszawianka mecz rewanżowy z 22 p. p., 
w Krakowie odbędą się miejscowe derby mecz 

Wisła — Cracovia, W Łodzi ŁKS spotka się z 

Ruchem, a we Lwowie Czarni mają za przeciw- 
nika Garbarnię. 

Ponadto w Warszawie WKS - Śmigły grać 
będzie 7-mio minutową dogrywkę z Naprzodem. 

* x * 

w_Brązylji znaleziono „oryginalny środek, 
aby nie dopuścić do brutalnej gry na boiskach 

piłkarskich. Jedeń z najważniejszych meczów 
sezonu, który wywołuje specjalne roznamiętnie- 

nie wśród publiczności, a mianowicie spotkanie 
pomiędzy Campos i Rio University otrzymał ja 
ko sędziego młodą studentkę nazwiskiem— 

Colona. | (+ B 
Wbrew wszelkim przypuszczeniom mecz 

ten upłynął w zupełnym spokoju. Żaden z gra- 
czy nie zdobył się-na przeciwstawienie się ar- 
bitralnym orzeczeniom młodej damy. Panna Co- 
iona odważyła się nawet podyktować rzut karny. 

na pięć minut przed końcem, kiedy stan meczu 
był bezbramkowy. р 

Możeby. tak niedzielną dogrywkę WKS“u Z 

  

WACŁAWA WALIOKA 

  

Naprzodem posędziowała jakaś dama w zastęp- 
stwie p. Przeworskiego, który, jak wiadomo, ma 

„nadtoż słabe nerwy”. 
* * * 

Przygotowując się do olimpjady w roku, 
1936, mającej się odbyć w Berlinie, Niemcy od 
samego początku wiełki nacisk kładą na zorgani 
zowanie turnieju piłkarskiego, twierdząc, że tyl- 
ko udział piłki nożnej może ich uchronić przed 
nieuniknionym deficytem, 

Niemcy są tak dalece przeświadczeni, że 
uda im się wprowadzić do programu olimpijs- 
kiego sport piłkarski, że opracowali już terminy 

Tymczasem okazuje się, iż o wprowadze- 
niu rozgrywek piłkarskich nie może być mowy. 

FIFA, dopuszczając zwrot utraconych przez 
zawodników zarobków, staje na zgoła odmien- 
nym gruncie niż statut olimpijski i niemożliwoś. 
cią jest pogodzić jedno z drugiem, gdyż żadna 
strona na kompromisy nie pójdzie, bo oznacza- 
łoby to zwalenie ostatniego bastjonu amatorskie 
go sportu na Świecie. Istnieje natomiast moż- 
liwość wprowadzenia do programu olimpijskie- 
go rozgrywek tenisowych, bowiem tu niema róż 
nic statutowych. 

NETII 
go М! 

pióra 

ASAWEREGO PROSZYŃEKIEGO 
  

wyszła 1 druk 
1 jest o nabycia 

we wszystkich księgarniach 

Cena zł. 3.80 

nowogtódzka 
— — Urzędowa. W dniu 19 b.m. p. woje 

woda Świderski przyjął b. marszałka Senatu 
p. prof. Szymańskiego z Wilna, oraz p. pik. 

'Trapszo, d-eę 79 p.p. ze Słonima, który wrę- 
czy p. wojewodzie oznakę pułkową. 

— Kronika kryminalna. W nocy na 12 
b.m. z chlewa należącego do Aleks. Kułago 
we wsi Piaski gm. kuszelewskiej, nieujawnio- 

ny sprawca skradł wieprza. 
W nocy na 16 bm. włamano się do her- 

baeiarni Lejby Szarłata w Nowojelni i skra- 
dziono artykuły spożyweze wartości około 

180 zł. 

    
  

9) 

Szukanie Polski 
(Rok 1906) 

Szarzało już gdy dojechali do chałupy 
Józka za miastem. W chałupie wszystko już 
było przygotowane do pogrzebu, ezekały na- 
wet sąsiadki, by myć ciało. Siłą trzeba było 
matkę wyprowadzić do kuchni, by nie oglą- 
dała ciągle strasznych ran, któremi było 
poranione ciało Józka, i tych jeszeze stra- 
szniejszych śladów torturowania. Siadły 

obie w kuchence, a Franek im rozpalił o- 

gień pod blachą. 

— Ogrzeję wody i wypije pani herbaty go- 
"ącej, — powiedział Franek do matki — 

trzeba się ogrzać — trzęsie się pani cała. 
—- Dobrze, dobrze, ale to nie z zimna... 

Marta cicho przymknęła drzwi od poko- 
ju, gdzie układano do snu wiecznego Józ- 
ka. Chciała zamknąć na haczek. 

— Nie, die! My nigdy od siebie drzwi 

  

nie zamykali — proszę, niech będzie szparka 
tak, jak za życia Józka. 

— Dobrze, ale pani teraz już się położy. 

Pomogę pani rozebrać się i wypije pani 
łóżku gorącej herbaty! 

w 

— Ale muszę pacierze przedtem  od- 
mówić — Józek zawsze słyszał, jak ja 

głośno się modliła. 

Ale uklęknąć nie mogła — opadła na 

ziemię, jak martwe ciało jej syna. 
— Proszę dać — rozbiorę panią, i od- 

mówimy pacierze razem, kiedy pani będzie 

w. łóżku. 

— Albo tó pani umie — jaż i 

mój inodlić się nie umiał, 
już pacierza zapomniała : 

Zobaczy pani, czy zapomniałam, — 

cierpliwie i łagodnie rzekła Marta i zaczę- 

biedak 

ale pani napewno 

Najmłodsze przysposo- 
bienie rolnicze ' 

W ubiegłą niedzielę 
odbyła się w Ławary. 
niezwykła, a х 

swoim rodzaju, wystawa konkursowa szkolne- 
go przysposobienia rolniczego dziatwy 
wieku od 10 do 13 lat. 

Wystawa ta jest tak ciek. poucza- 
jąca i tak poważne budzi refle ‚ że nie 
sposób przejść nad nią do porządku dzien- 
nego. 

Zwiedzając w roku 
ą rolniczą, 

15 października 
ch w lokaln szkoły 

ie jedyna w    

  

   

ub. wystawę kon- 
Stowarzyszenia Młodzieży 

yszkach,  dziatwa szkolna 
niezmiernie się zainteresowała i samorzutnie 
zwróciła się do naucz 

       

    

) vcielstwa 0 zorganizo- 
wanie w szkole przysposobienia rolniczego. 
N ielka miejscowej szkoły p. Anna Za- 

ska chętnie sprawą tą się zajęła. 
Po porozumieniu z Inspektorem Szkol- 

) który, bardzo życzliwie tę piękną ini- 
cjatywę poparł, 63 dzieci szkolnych z 
IM, IV i V oddziałów ochoczo stanęło do 
pracy. 

Od rodziców 
„działki 3x8 m2, 

      

swych otrzymały 
į i robota poszła. Agrono- 

mowie Związku Młodzieży Polskiej pp. Le- 
onard  Dyakowski i Wacław Symonowicz, 

którzy mieli tu częsty kontakt z młodzieżą. 
starszą, udzielali pomocy wygłaszając dla 
dziatwy 4, Szereg pogadanek, - lustrując ich 
działki it. d. Dzieci te z ogromnem przeję- 
ciem się i zainteresowaniem przez całe lato 
pracowały na swych małych pólkach przy 
burakach pastewnych. Е 
‚ W niedzielę ubiegłą odbyły się ich do- 

żynki, „święto ich szkolnego przysposobie- 
nia rolniczego. Zrana o godz. 8.30 dziatwa z 
kilku szkół przyszła na Mszę św., która 
tu zwykle w każdą niedzielę o tej 
dla nich się odprawia. Nabożeństwo 
ne w Lawaryszkach zasługuje tembardziej 
na uwagę, że dzieci prawie ze wszystkich 
szkół w parafji biorą w niem zawsze żywy 
udział, recytując wspólnie Mszę św. a 
recytacja ta przeplatana śpiewem sprawia 
tak „miłe wrażenie, tak podniosły nastrój 
modlitewny * stwarza że qabożeństwo szkol- 
me cieszy się ogromnem uznaniem i bardzo 
liczną frekwencją osób starszych. 

‚ Po nabożeństwie odbyły się w sali szkol- 
nej egzamina uczęstników konkursu, doko- 
nane komisyjnie przez powiatowego  ag- 
ronoma p. Korklińskiego i agronomėw 
p. Wacława Symonowicza i p. Dyakowskie- 
go. Wyniki były wprost zdumiewające. — 
Ё Mali konkursanći odpowiedziami swemi 
i zdobytą wiedzą budzili powszechny podziw 
1 zachwyt. : 

: Uroczyste  otwareie wystawy  nastą- 
piło o godz. lt-tej przy bardzo lieznym 
udziale ludności. Zagaił tę uroczystość ks. 

proboszcz Kazimierz Zacharzewski, podkre- 
ślając w swem przemówieniu znaczenie obec- 
nej reformy szkolnej, która nastawia na- 
ukę szkolną na tory realne i zapewnia u- 
czniowi nawet w szkole powszechnej wszech- 
stronne i praktyczne przygotowanie do życia 
i apelując do zebranych, by za przykładem 
dzieci, intensywną pracą * społeczną 
knwali sobie jaśniejszą i lepszą dolę. 

małe 

porze 

szkol- 

wy- 

Następuie przemawiali agronomowie pp. 
Dyakowski,  Korkliński, Symonowięz a 

ze sprawozdania  kierowniczki konkursów 
p. Anny Zacharzewskiej dowiedzieliśmy się, 
że z 63 młodocianych uczęstników ргаёу Коп- 
kursowej do końca doprowadziło 61, że plon 
buraków z działki 9 m2. — wynosił przecięt- 
nie od 40 do 50 klg, że praca ta pod wzgię- 
dem wychowawczym przeszła najśmielsze na- 
wet oczekiwania, obudziła ona u dzieci za- 
miłowanie do pracy, zwiększyła  zaintereso- 
wanie się lekturą treści rolniczej i gospo- 
darczej, wyrobiła kamość, spostrzegawczość, 
zmysł społeczny i organizacyjny, a co naj- 
ważniejsze, uszlachetniła charaktery dzieci 
ucząc ich śledzić życie roślinki, być opie- 
kunem kwiatka, drzewka, ptaszka, te rze- 
czy kochać i to jest najważniejszy bilans. 

Urozmaiciły wystawę podniosłe pienia 
chóru młodzieży, pod batutą p. Wiktora 
Żylińskiego, piękne i milutkie  deklamacje 
dziatwy, kilimy zaś i inne Śliczne i barwne 

eksponaty miejscowego koła gospodyń wiej- 
skich niezmiernie się przyczyniły do estety- 
cznego wyglądu wystawy. 

  

W końcu rozdano bardzo liczne i pomy- 
słowe nagrody, które niezwykle uradowały 
młodych  konkursantów. 

Słowem wystawa i cała uroczystość 
wywołała jak 

  

lepsze wrażenie i obudziła    

  

dla tych wszystkich ludzi dobrej woli ser- 
deczną i głęboką wdzięczność, która przy 
zamknięciu tej imprezy znalazła swój wy- 

raz w gorących i pięknych słowach p. Ale- 

  

ksandra Bobieniego, prezesa 
dzieielskiego przy szkole. 

Szlachetnej i rzetelnej pracy — Cześć! 

Obecny. 

Pm щ с У оё Е д ай а о М р Ч 
3 Nesłodpowiedniejsze na nasz klimat 

BRZEWKA OWOCOWE 
dostarczają 

Sz:ółki Drzew Owscowych 
KAROLA PECIS 

Folw. Starojejnis, p. Szczuczyn k/Lidy. 

Negrodzone Wielkim Medalem Srebr- 
nym na II i II Targach Półn. w Wilnie. 
Na żądanie cenniki wysyłsmy bezpłstn 
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ła rozbierać staruszkę. Wreszcie ułożyła 
ją pod pierzynę na wysoko usłanem łóżku. 
Teraz zaparzyła herbaty i wsypała nasenny 

proszek do szklanki, którą za chwilę podała 
staruszce. Po wypiciu herbaty staruszka za- 
częła się modlić i aż się rozjaśniła cała, gdy 
ujrzała, jak Marta przy łóżku jej uklękła i 
przeżegnała się do pacierza. Modliła się mat- 
ka Józka głośno, żarliwie, proszek jednak 
zaczął działać, więc sennie powiedziała: 

— Mów, pani „Pod Twoją Obronę, a 
ja będę powtarzać. 

Marta powoli, coraz powolniej 'szeptała 
stowa starej modlitwy — staruszka usnęła. 

Franek chciał Martę odprowadzić, ale 
kazała mu zostać przy matce Józka. Sama 
biegła przez ciemne przedmieście, ciemne 

miasto i zupełnie zapomniała o wszelkiej 

ostrożności. Spotkała na rogu Kolejowej i 

Dużej swego szpiela i cudem wywinęła się mu 
— skoczyła w pierwszą przejściową bramę. 
Widziała, jak szukał z latarką na podwó- 

rzu, gdy ona stała w jakiejś sionce* Do- 
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Komitetu ro- 

Jutro premjera! 
LL Szatański 

„Dolio 
BELA LUGÓŃ, 

„BIAŁY UPIÓR 
niezapomniany bobater I. „Chasdnu* w najberdziej 
nies«mowitym, osebliwym i dziwacznym filmie 

Potężny arcytiim 

pełen g czy 

i pissamowiteści 

  

„АУНО | Ma żądanie z ANNABELA i JEANEM MURATEM 

publiczuości i aoy dać myżność ogią lania pięknego tilmu 

ssKIŁOŚĆ W AUCIE” 
w rol. gł 

э 

— režyserji Joe May'a || 
pozestsje jeszcze 

  Dziś GWIAZDA GWIAZD 
JEDNA I JEDYNA! 

„ 
w najuowszym snoerfilmie 

JAKĄ MNIE PRAGNIESZ 
w-g powieści Luigi Pirandeliz. 

Nad program: Dodatek nadzwyczajny 

| „GDAŃSK W CIENIU SWASTYKI" i in. | 

GRETA GARBO 
d Z tajników 

kobiety 

która : 

znała 

mężczyzn | 

  

  

  

Dziś 
w kinie , 

"światowa premjera! 
filmowe, PAN“ Film nad filmy. — Potęžne widowisko 

które wprowadziło w zdumierie cały świat 

KAWALKADA 
W roli głównej CLIVE BROOK. Rewelacyjny niebywały nadprogram: „PROCES 0 PODPALENIE 
REICHSTAGU“. — Uprasza się o przybycie na początek seansów punktuąlnie: 4, 6, 8, 10.15. — 

    

— Odczyt. W dniu dzisiejszym (piątek) 
o godz. 1-ej w sali Stow. Urzęd. Państwowych 
(Listowskiego 12) profesor Gasperski wygło- 
si odczyt na tema: „Sprawa udziału inteii- 
gencji w życiu religijnem'*. Wstęp bezpłatny. 

— Pruczanowški nie lubi Frejdzina. Bez 
żadnych ku temu powodów  Pruczanowski 
(Bonifraterska 5) pobił spotkawszy Frejdzi- 
na Mordchela (Horodniczańska 5). 

— Kradzież z terenu koszar. Z terenu ko 
szar 81 p.p. — Kobrom Lejba, (Wileńska 21) 
dokonał kradzieży cegieł Wartości 40 zł. 
Szkodę w tem ponosi Skarb Państwa. 

— Pobita przez braci. Do władz policyj- 
nych zgłosiła się m-ka cegielni „Stanisławów*! 
Kłaudja Dołobier i zameldowała, że na tle 
nieporozumień osobistych została dotkliwie 
pobita przez swych braci Józefa i Antonie- 
go Warejków. Poszkodowaną z oznakami u- 
szkodzeń cielesnych, ciężkich, umieszezono w 
szpitalu miejskim. Wojowniczo usposobionych 
braci zatrzymano, w celu przeprowadzenia 
dochodzenia. 

—e Groźni bracia. Wiedrycki Ela (Podolna 
36) padł ofiarą wojowniczych braci Jankiela i 
Rubina Sidrańskich, którzy go dotkliwie pobili. 

— Zawody harcerskie. Wobec niepogody 
jaka panowała przez cały dzień w ub. r 
dzielę — lekkoaltetyczne zawody harcerskie 
odbędą się w przyszłą niedzielę na stadjonie 
O.K. II. Wstęp bezpłatny. 

Ti “RES RE 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKi 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOBIE 
OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Ł NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU: 
ŻLICZE”! POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA 

TORJUM POD WILNEM. 

  

_ Blęty honorowe i bezpłatne nieważne 

  

Gietda warszawska 
Z dnia 19 października 1933 r. 

WARSZAWA PAT. — Giełda. Dewizy: 

Belgja 124,25 — 124,56 — 123,94, 
Gdańsk 173,42 — 173,85 — 172,99. 

Holandja 359,60 — 360,50 — 358,70. 
Londyn 28,32 — 28,45 — 28,17. 
Nowy York 6,29 — 6,285 — 6,32 — 6,25. - 
Nowy York kabel 6,31 — 6,30—6,34—6,27 

Paryż 34,90 — 34,99 — 34,81. 

Stokholm 146,36 — 147,06 — 145,66. 
Szwajcarja 172,75 — 173,18 — 172,32. 
Włochy 46,98 — 47,21 — 46,75. 
Berlin w obrotach prywatnych 212,45. 
Tendencja niejednolita, z wyjątkiem Lon- 

dynu i Nowego Yorku, które są mocniejsze, 
AKCJE: Bank Połski 80. Tend. mocniejsza. 
Dolar w obrotach prywatnych i rubel — 

w przedgieldzie. 

POŻYCZKI POLSKIE w Nowym Yorku: 

Dolarowa 58.— 
Dillonowska 67.— 

Stabilizacyjna 72.— 
Warszawska 43.— 

jak 

NAK AS AAAAAALAAALAALANAAAAAAAAAAAAA AAA ASA SAS 

TRZEBA 
WIEDZIEĆ 
GDZIE 

KUPOWAĆ 
meble klubowe, stołowe, gabinety, sypialnie, 
leżaki oraz wszelką gslanterję drzewną tylko 

nmie B. ŁOKUCIEWSKI 
| Wilno, Wileńska 23. 

Znajdziecie tam 
towar dobry a ceny rzeczywiście najniższe! 
Warto się przekonać! 

Obejrzenie nie obowiąznie kupna 

PYYYYYWYYYYYWYYYYYVYYYYWYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYY 
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Parcelacja maj. 

Landwarów 

  

ziadki 
Kcmunikacja pociągami i 

letniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

autobusem co godzinę. 
Warunki kupna: część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena ed 500 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 
w Wiinie: Pierwsza Wileńska 

. w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

padła domu matki. Ciemno było, świeciło 
się tylko w pokoju matki, gdzie spała dziś 
i jej dziewczynka. Weszła ostrożnie do przed 

pokoju i po omacku przemykała się przez 

ciemne pokoje, jak złodziej, który wnosi 
w zacisze domowe śmierć i nieszczęście — tak 

to sobie mówiła. Tam zamąciła życie matki 
i syna nieostrożnem, gorącem słowem, które 
zrodziło czyn, a potem śmierć bohaterską, tu 
najbliższym mogła wyrządzić największą 
krzywdę — już przecie raz siostrę jej are- 

sztowano, biorąc ją za nią. 

Dziecko spało. Blade było we śnie i 

niespokojne. Matka towarzyszki Marty 
wyciągnęła rękę do nadchodzącej i bez 
słowa zmusiła ją usiąść u siebie na łóżku. 

Szeptem, by nie obudzić wnuczki, 

działa. S 

— No, jeść pewno nie 
możesz po tem wszystkiem — prawda? Idź 

połóż się — kazałam ei posłać w salonie. 

powie- 

będziesz — nie 

że trudno 

mówić, i ru- 

Marta była tak wyczerpana, 

było jej myśleć, a tembardzie 

  

Spółka Parcelacyjna, 
ul, Mickiewicza 15. i 

szać się. Siedziała w milczeniu. Matka 
spojrzała na nią, i wydało jej się, że eórka 
wciąż na coś strasznego patrzy, , chefała więc 
za wszelką cenę odwrócić jej uwagę od 

świeżo przeżytych spraw. 
— Wiesz — mała wszystko rozumie — 

modliła się dziś za ciebie: 

— „Niech Mamusię nic złego nie spotka, 

niech prędko wróci do domu, niech nie bę- 

dzie strzałów, niech nikogo nie zabijają: już 
nigdy, nigdy'*. 

Marta wstała i podeszła do dziecka. Ża- 
łowała, że nie może się położyć w tym sa- 

mym pokoju obok małej, ale po chwili wstrzą 
snął nią jakiś dreszcz zimny, na myśl jakąś 
straszną. Prędko pożegnała matkę i poszia 

do siebie. 
* * 

Nazajutrz Marta z dzieckiem opuściła 
Kielee. Odbyły podróż ezęściowo końmi, czę- 
ściowo koleją, a wreszcie piechotą przeszły 

granicę koło Będzina. Uratowała Martę 

przepustka zńajomej pani, która wysłała swo- 

   

Radje wileńskie 
Piątek, dnia 20 października 

11.30 — Przegląd prasy . 
15.25 — Program dzienny. 
15,30 — Giełda roln. 
15.40 — Koneert. 
16.40 — Pogadanka. й 
16.55 — Koncert solistów. 
17.50 — „Sabałowe gadki'*. 
18.00 — Odezyt. 
18.50 — Muzyka lekka. 
19.05 — Ze spraw litewskich. 
19.20 — Rozmait. 
19.25 — Feljeton aktualny. 
19.40 — Program na sobotę. 
19.45 — Dziennik wieczorny. 
20.00 — Pogad. muzyczna. 
20.15 — Koncert. 
21.00 — Feljeton 
21.15 — D. e. koncertu. 
22.40 — Wiad. sport. 
22.50 —' Muzyka taneczna. 
23.00 — Kom. meteor. 

nn 223.05" zejfrzyka”Ć konne ełożsnswe 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka od edcisków 

Prow. A. PAKA, 

       
          

      
OGŁOSZENIE 

Zarząd Więzienia na „Łukiszkach* w WiłL 
nie ogłasza przetarg ofertowy na dzień 23 paź- 
dziernika 1933 roku na dostawę około: 10 fest- 
metrów drzewa olchowego do wyrobu trepów, 
15 kg. skóry podeszwowej „Pfejtera”, 200 kg. 
skóry juchtowej, 206 kg. skóry bsaazlowej. + 

Oferty należy składać najpóźniej do. dnia 
23-go października r. b. do godz. 12-tej w po- 
łuanie na imię źa ządu więzienia w Wilnie ta 
„ł vkiszkach'* w zapieczętowanej lacien: koper- 
cie, w którym to dniu i godzinie nasią,: otwar 
cie ofert w obecności oferentów. Do oferty ma- 
leży dołączyć pokwitowanie Kasy Skarbowej 
w Wilnie o wpłaceniu na rachunek biežący Nr.: 
15-b więzienia na „Łukiszkach* w W*inie wz- 
djum w wysokości 5 procent wartości oferowa- 
nych materjałów. Oferty bez złożenia wadjum 
nie będą rozpatrywane. Zarząd więzienia za- 
strzega sobie prawo wyboru oferenia 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej 

==Lekcje - 
PETN ESS 
Przyjmę Gziect 

do kompletu mi 
uego.— Wiek 7—B let, 
program drugiege ed 

działu. 
Mickiewicza 48 m, 6, 

Zgłoszenia do i2 rene 
i od 3—5 po peł. 

  

    L———1- 

Lekarze 
ZE 
Dr.Ginsbera 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

i 4 — 8. Tel. 567. 

  

  

©" Na Kursy Kroju 
Lokale i szycia przyjmję u-.. 

RFEESUWYWYTYPE="""*. „Zenice za dost 
-- "- płatą. Nauka i 

Potrzebne Królewska 5 —11. 
REIK NRK 

Różne 
 REERZEBSIER RÓD 

Kookocąc > 05 Za lekcje 8 'we 
KE E i, I E Poprawnej Irancaskieį 
z wsielkiemi wygoda» konwersacji oddam w 

mi I piętro do wyna- A siaicią polšį 5 
i ossenia od 4 — 5. 

ls.  7»gmuatowska Wilefika 42 m.ż3, 0 

POPIERAJCIE 
dzieci poszukaje star- 

L.0.P.P sza osobs. Antokolska 

zarządczyni domem — 

— 13—3 

MIESZKANiE 
2 pokojowe z wygod»- 
mi L+skawe ołerty do 
administracji dla W, Ł. | 

  

kasynem, względnie de 

  

ją siostrę, by towarzyszyła im aż do Kra- 
kowa. Przepustka była tak szczęśliwie dobra- 

na, że nikt' się nie domyślił, komu ma słu- 
żyć. Wróciły więc matka z. córka do da- 
wnego życia bez żadnych przeszkód. 

W Kielcach zaczęto szukać Martę dopie- 

ro po paru dniach. Policja,  žandarmerja, 
' otoczyły jej mieszkanie, lecz zastały pustkę-- 

Gospodyni jej nie mogła ani rusz  zrozumieć,y 

czego chciano od jej spokojnej lokątorki. 

Druga matka — matka Józka żyła 

jeszeze dłago; codzień kilka godzin  spę- 

dzała na mogile syna i ucieszyła się bardzo, 
gdy kiedyś spotkała tam Martę. Cały wie- 
czór spędziły razem w domku na przedmie- 

ściu, przyczem staruszka opowiedziała Mar- 

cie o Józku wszystko, wszystko, ой pierw- 

szych dni istnienia jego na ziemi. I odtąd 

zdaje się towarzyszce Marcie, że zna teraz 

tak dobrze Józka, jak gdyby był jej wła- 
shym synem, odgaduje każdą jego myśl, 

każde uczucie. 

  

KONIEC. 

Redaktor w.-z. Witold TatarzyńsE: 

 


