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JASNY HORYZONT Na froncie wyborczym 

ma 

Na arenie polskiego życia państwo 
wego zajaśniała postać księdza. żmu- 
„dzin, o silnym charakterze, jasnej woli 
suchych, ascetycznych rysach, z bla- 
skiem wiary w oczach, w sutannie kato 
lickiego księdza, przemawia imieniem 
rządu Marszałka Piłsudskiego. 

Dla każdego, kto zdaje sobie spra- 
wę z istoty dyskusji, jaka szczególnie 
w ciągu ostatniego roku toczyła się w 
opinji politycznej polskiej na temat 
stosunku rządów  pomajowych — @0 
religji i Kościoła, fakt ten nabiera wła- 
ściwej wartości i znaczenia. 
Ale nie chodziło tylko o fakt zewnętrz- 
ny, który niewątpl. stanowi wyraz da- 
lekoidącego odprężenia w stosunkach 
(Państwa i Kościoła. Fakt jest dodatni, 
bardzo dodatni, ale sam przez się je- 
szcze nie rozwiązuje zagadnienia nie- 
pokojącego opinję, w jakim «iarunxu 
pójdzie rozwój kultury i życia moral- 
nego w Polsce. — Trzeba też dlatego 
sięgnąć myślą głębiej. 

Ks. Żongołłowicz występując po 
raz pierwszy w charakterze wicemini- 
stra oświaty i wyznań na szeregu ze- 
brań przy objeździe Pomorza, dał do- 
wód, że znaczenie jego osoby w rzą- 
dzie przekracza 0 wiele zewnętrzną 
formę nominacji osoby duchownej na 
wysokie stanowisko urzędowe. Ks. 
Żongołłowicz okazał, że szeroko swą 
rolę rozumie, gdy w jednem ze swych 
przemówień wskazywał na przykład 
Francji z okresu Drugiego Cesarstwa, 
kiedy to szkoły wyznaniowe, zatem o 
formie jaknajbardziej religijnej wycho- 
wały generację radykalistów z po- 
czątkowego okresu Trzeciej Republiki, 
którzy z taką gwałtownością wypowie 
dzieli walkę religji i Kościołowi. 

Ks. Żongołłowicz sięga też głębiej, 
4 zahacza myślą o najistotniejsze struny 
sumienia ludzkiego... grzebie się w du- 
szy tych, do których przemawia jako 
ksiądz i jako przedstawiciel rządu — 
prawy, pełen poczucia patrjotycznego 
Polak. Przemawiał na Pomorzu wszę- 
dzie, gdzie się pokazał, jako człowiek, 
co stoi na mocnym gruncie moralnym, 
jako ten, który nosząc sutannę i pia- 
stując państwowy urząd, osiągnął w 

duszy swej pełną jedność wewnętrzną 
obu stanowisk. Okazał się też silnym, 
twardym i wymagającym. Mówił, jak 
ksiądz kaznodzieja i państwowiec wy- 
chowawca. Nie tłomaczył się, nie bro- 
nił tych czy innych posunięć rządu, a 
karcił i jednocześnie podnosił na du- 
chu. Nie chciał oklasków i nie szukał 
poklasków.. Mógł atakować i karcić 
dlatego właśnie, że okazał, iż ma peł- 
ną siłę wewnętrzną, jako ksiądz i przed 
stawiciel Państwa., okazał się czło- 
wiekiem bardziej niż ktokolwiek po- 

„wołanym do zaszczepienia w. duszy 
polskiej jedności, religji i miłości oj- 
czyzny, w najbardziej głęboki sposób 
pojętej. A wprost kopał z pogardą te- 
atralne dekoracje  religijno-moralnej 
fanfaronady, któremi różni politycy 
mamią oczy tylu maluczkich, a które 
niejednym zasłaniają wgląd w samego 
siebie. za 

Jeżeli można mówić w Polsce o 
- 4niebezpieczeństwie dla Kościoła, lub 

> 

religji, jeśli niejednokrotnie z niepo- 
kojem obserwuje się pewne objawy 

w dziedzinie szkolnictwa, czy wycho- 
wania, to podłożem tych zjawisk, jest 
nietylko siła, tak już przecież przeży- 
tych prądów radykalnych, ale przede- 
wszystkiem _ niezharmonizowanie w 
duszy polskiej poczucia religijnego, 
wierności dla Państwa i uczuć i in- 
stynktów narodowych. Walka z Ko- 
ściołem w imię nadrzędnego interesu 
Państwa lub walka polityczna, szkodli 
wa dla własnego Państwa, granicząca 
nawet z walką z nim w imię obrony 
religjj — oto są paradoksy, spotyka- 
ne w Polsce na każdym kroku. Odbi- 

jają się one zarówno w nieporozumie- 

niach między katechetą a nauczycie- 

lem w zapadłej wsi, jak i w dysku- 

sjach czołowych czynników politycz- 

nych. 
х Ks. Żongołłowicz, jako przedstawi 

ciel rządu Państwa, w którem więk- 
szość stanowią katolicy, rzucił w du- 
szę Pomorzan ziarno pojednania, 
„miłości Polski, jako Państwa i 
miłości Kościoła. Słowa „Bóg i Ojczy- 
zna“ : tak żywe dla každego Polaka, 

a tak sponiewierane i skarlone w opi- 
nji polskiej przez autorytatywne usta 
ks. Żongołłowicza zostały rzucone z 
nową siłą i z nowym blaskiem. A stało 
się to przez konkretnie ujęte zejdno- 
czenie idei Boga i idei ojczyzny, ojczy- 
zny-Państwa, ojczyzny niepodległej, 

ającej realny byt, a nie cienkiej. pa- 
jeczynki narodowego sentymentaliz- 
mu, która tak często jeszcze stanowi 

fundament stosunku Polaka do Polski. 
Polska, to jest dla Polaka dogmat, 

Państwo, Polskie, to jest dogmat, mo- 
rze polskie, to dla Polaka dogmat, — 
a z dogmatu wynika „nakaz stałego 
czynu dla polskiego Państwa — tej 
elementarnej, a tak często tonącej w 
narodowo - sentymentalnem rozgory- 
czeniu prawdy--uczył ks. Żongołłowicz 
kaszubów, co oparci plecami o dęby 
tucholskiej puszczy na strzale Helu 
puszczają na bezkres mórz z cięciwy 
łuku naszego wybrzeża godło i bar- 
wy polskiego Państwa. 

Nie kusimy się bynajmniej o da- 
nie syntezy tego, co sądząc z dotych- 
czasowych enuncjacyj, przyjął ks. 
Żongołłowicz za podstawę swego urzę 
dowego działania. Problem  przekra- 
cza ramy i skalę publicystycznego uję- 
cia, ale z tej skały poglądów obnażyć 
trzeba choć parę zrębów, na które opi- 
nja katolicka wdrapać się musi, aby 
godny wysiłku ideał harmonijnego 
współżycia Państwa polskiego i Ko- 
ścioła, w tej chwili dziejowejsalwować 

Katolicy w Polsce, którzy na forum 
politycznem chcą bronić warunków 
dla rozwoju religii i walczyć o utrzy- 
manie praw Kościoła, muszą iść 
uprzytomnić sobie szereg faktów de- 
cydujących dla zajęcia stanowiska w 
życiu publicznem. Nie wątpimy, że zgo 
dziłby się z nami ks. Żongołłowicz w 
twierdzeniu, iż w chwili obecnej sto- 
sunek Państwa i Kościoła w Polsce, 
odpowiada warunkom umownym obu 
czynników, opiera się o konkordat, 
istnieją zatem dane zewnętrzne dla 
swobodnego rozwoju Kościoła i życia 
religijnego. Natomiast momenty  reli- 
gijne wygrywane są przez ludzi złych 
lub płytkich w walce politycznej dla 
obrony postulatów partyjnych, bez 
dość głębokiego wejrzenia w istotne 
interesy Państwa i Kościoła, w szcze- 
gólności bez należytego rozeznania 
obowiązków wobec Państwa, które 
dia uczciwego Polaka winny być dog- 
matem, choćby nawet dražnity 
chwilowe nastawienie sentymentalne. 

Dla katolicyzmu w Polsce chwiła 
obecna ma znaczenie bardzo poważne 
— żyjemy w okresie, który można 
nazwać okresem koncentracji myśli 
państwowej i dojrzewania autorytetu 
państwowego. Od pozytywnego udzia- 
łu katolików i to jako katolików w 
tym procesie upaństwowiania polskie- 
go narodu, od umiejętności zharmoni- 
zowania w konkretnych przejawach 
życia religji i patrjotyzmu, zależy w 
znacznym stopniu kierunek moralny, 
jaki przybierze rozwój państwowości 
polskiej. Dusza polska kształci się i 
rozwija — dziś właśnie wyrabiają się 
jej pierwiastki państwowe, myśl kato- 
licka w tym tak ważnym momencie 
wpłynąć może decydująco na kierunek 
dalszego rozwoju stosunków. 

Wnioski polityczne, jako nakazy 
metod działania wyciągać z tych zało- 
żeń, musi każdy człowiek we  włas- 
nem sumieniu. Narzucać ich nikomu 
nie można. Ale spytać mamy prawo, 
kto czuje się zdolnym dziś powiedzieć, 
że w imię Kościoła, w imię dobrych 
stosunków Państwa i Kościoła, na 
przyszłość staje w szeregu obozu 
walczącego z obozem walczącego z 
obozem ks. Żongołłowicza!? Czyż ja-- 
kikolwiek poważny odłam myśli kato- 
lickiej w Polsce. może powiedzieć, że 
ideał religijności, że ideał służby Ko- 
ściołowi rzucić trzeba w kocioł eklek- 
tycznych programów stronnictw opo- 
zycji, a wydrzeć go z duszy obozu 
koncentracji myśli i pracy państwo- 
wej, który skupia się koło Marszałka 
Piłsudskiego. Przecież nawet ktoś scep 
tycznie usposobiony co do finalnego 
rezultatu rządów pomajowych, nie 
mógłby w trosce o interes katolicki 
prowadzić akcji politycznej, która po- 
wodowałaby zwiększenie „areligijności 
w tak licznym, wszechstronnym, a opar 
tym o tradycję największych poświę- 
ceń dla Polski obozie, jak zespół, po- 
pierający rządy Marszałka Piłsudskie- 
go. A cóż dopiero mówić o tych, któ- 
rzy zdają sobie sprawę z realnego ukła 
du sił w Polsce. Są przecież tacy, któ- 
rzy ofiarną walkę toczą w obozie rzą- 
dowym, aby myśl religijna zgodnie z 
historyczną tradycją, zajęła w życiu 
Państwa polskiego należyte miejsce. 

Ci, co im dobrze życzą, iść muszą z 
ks. Żongołłowiczem. Człowiek ten roz- 
winął tak: piękną banderę, że choćby 
miał narazić się na najcięższe burze i 
nawałnice, wart, aby z nim iść i bro- 
nić godności bandery. 

A rozumny polityk zawsze płynie 
ze sternikiem, a nie z prądem. 

Adam Piasecki 

jego: 

Bójko w wojsku 

Znany w Wilnie agitator P. P. S. 
Lewicy Bójko został powołany do 
wojska na ćwiczenia. Wcielono go do 
jednego z pułków piechoty, stacjonu- 
jącego w Wilnie. 

Skutki rozłamu w Centrolewie 
W związku z wycofaniem się z 

Centrolewu Szapiela i Adamowicza, 
czołowych kandydatów w owięcianach, 
nastąpiło całkowite załamanie się 
agitacji Centrolewu na tym terenie. 

Jak dalece rozłam zaskoczył par- 
tyjników dowodzi chociażby fakt wy- 
dania 5 tysięcy złotych na afisze i ulo- 
tki, w których co wiersz powtarzano, 
że kandydat Centrolewu Szapicl jest 
tym, który walczy o „władzę dla ludu*. 

Ulotki te rozesłano już do poszcze- 
gólnych miejscowości i obecnie nie 
sposób ich wycofać. Najbardziej za- 
niepokojony jest Stążowski stojący 
na trzeciem miejscu listy, który twier- 
dzi, że listę Centrolewu w Święcianach 
należy uważać za zaprzepaszczoną. 

Cegiełki wyborcze Endecji 
Wobec tego, że wezwania do skła- 

dania ofiar na akcję wyborczą nie 
dały żadnych rezultatów, liowiem za 
ub. 2 tygodnie na fundusz endecki 
wpłynęło zaledwie 8 zł. i 20 groszy, 
endecki komitet wyborczy postanowił 
zasilić swą kasę drogą sprzedaży ce- 
giełek, transporty których wraz z od- 
nośnemi odezwami zostały już wy- 
słane do kilkunastu mężów zaufania 
na prowincji. 

Listy komunistyczne 

Elementy komunistyczne grupują- 
ce się koło robotniczo-włościańskiego 
klubu poselskiego, wystawiają trzy 
listy wyborcze licząc zapewne na to, 
że jedna z nich zdoła utrzymać się. 

Komuniści posługują się aparatem 
Tow. Szkoły Białoruskiej i agitatora- 
mi sekretarjatu klubu białoruskiego. 

Całą tę robotę kieruje ober agita- 
tor Steckiewicz przy pomocy dr. Mar- 
ceńczyka. 

Skowroński i Przewalski po- 
stawieni w stan oskarżenia 

Aresztowani za  antypaństwowe 
wystąpienie na akademji TUR. wyż- 
szy urzędnik Magistratu Skowroński i 
sekretarz związku zawodowego kole- 
jarzy (Z.Z.K.) Przewalski, zostali po- 
stawieni w stan oskarżenia z art. 129 
KAK. cz i VL 

Władze sądowe zastosowały do 
obu antypaństwowców bezwzględny 
areszt. 

Należy podkreślić, że Skowroński 
został sprowadzony do Wilna przed 
5 miesiącami i dzięki poparciu szefa 
sekcji finansowej Magistratu p Żejmy 
otrzymał wyższe stanowisko w  Ma- 
gistracie. 

Centrolew już zawczasu widać 
szykował się do agitacji wyborczej 
i obsadzał wszystkie ważniejsze  sta- 
nowiska swymi zaufanymi. 

Skandaliczną tą sprawą zajmie się 
w najbliższych dniach prezydjum mia- 
sta, bowiem p. prez. Folejewski zwo- 
łał już posiedzenie w celu zajęcia 
stanowiska wobec ujawnionych nadu- 
żyć przy przyjmowaniu pracowników 
którzy w żadnym wypadku nie mo- 
gą prowadzić roboty antypaństwowej 

Spodziewać się należy, że raz te- 
mu będzie położony kres. 

ANDRZEJ WITOS NA CZELE 
SECESJI Z „PIASTA* w MAŁO- 

POLSCE WSCHODNIEJ 
Z Małopolski Wschodniej dono- 

szą, że w powiecie złoczowskim, ze- 
branie działaczy piastowskich z tego 
powiatu, po wysłuchaniu referatu An- 
drzeja Witosa (brata Wincentego), 
postanowiło w myśl tego referatu 
poprzeć listy B. B. W. R. 

ROZEAM w P. P. S. C. K. W. 
ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO 

‚ М organizacji Zagłębia Dąbrow- 
skiego PPS. CKW. nastąpił rozłam: 

. W niedzielę, dnia 5 b. m. odbyła 
się w Sosnowcu konferencja delegatów 
wszystkich dzielnic PPS. CKW. Zagłę- 
bia Dąbrowskiego. 

Przywódca PPS. CKW. w Zagłębiu 
Dąbrowskiem, pos. Stańczyk w posie- 
dzeniu tem udziału nie brał, gdyż znaj 
duje się w Londynie. 

Konferencja. poświęcona była usta 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ni Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
[WIENIEC — Sklep Tytonicwy S. Zwierzyński. 
KLECK —. Sklep „Jedność”. 
LIDA — nut. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

     

    
        

    

     

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskieg=. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

K. Malinowskiego. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty ora: 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ce do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Nancz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 8 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

    

Prezes N. I. K. prof. Wrėblewski przechodzį Wzdtuž i wszerz Polski 
w stan spoczynku 

WARSZAWA, 10. X. (tel. wł. Słowa). Jak się dowiadujemy. prezes 
Najwyższej Izby Kontroli Wróblewski złożył na ręce Pana Prezydenta 
Rzeczpospolitej podanie o przeniesienie go w stan spoczynku z powodu 
przekroczenia granicy wieku i osiągnięcia pełnych lat emerytalnych w słu- 
żbie państwowej. Podanie prof. Wróblewskiego ma być uwzględnione a na 
jego miejsce wysuwane są dwie kandydatury prezesa Najwyższego Sądu 
Wojskowego gen. brygady Krzemieńskiego i prezesa Banku Gospodarstwa 
Krajowego gen. Góreckiego, który jak wiadomo poprzednio był szefem 
korpusu kontrolerów wojskowych. 

B. pos. Duboisa przewieziono do Warszawy 
WARSZAWA, 10. X. (tel. wł. Słowa). Zgodnie z doniesieniem wczo- 

rajszem przewieziono dziś z Brześcia Litewskiego do Warszawy b. posła 
Duboisa z P.P.S. C.K.W. celem umożliwienia mu zobaczenia się z ciężko 
chorą małżonką. Okazuje się, że p. Dubois w chwili aresztowania jej męża 
była w daleko naprzód posuniętej ciąży, wczoraj zaś przeszła ciężki i nie- 
udany poród, gdyż płód okazał się martwy. 

Stan zdrowia Duboisa pogorszył się znacznie i wobec tego władze 
sądowe kierując się humanitaryzmem zezwoliły na pozostawanie b. pos. 
Duboisa w Warszawie w areszcie centralnym tak długo aż stan chorej jego 
żony nie ulegnie poprawie. 

B. pos. Dubois pozostawał dziś przy łożu chorej od 9-tej rano do 
12-tej w południe, przyczem towarzyszył mu bez przerwy prokurator Chró 
scicki. Po godzinie 12-tej b. pos. Duboisa przewieziono do aresztu central- 
rego przy ul. Daniłowiczowskiej. B. pos. Dubois 
chorą małżonkę. 

ma codziennie odwiedzać 

Akcja pacyfikacyjna w Małopolsce 
ARESZTOWANIE PODPALACZY 

LWÓW. Pat. Dzisiejsza prasa donosi, że w toku dalszych dochodzeń, 
prowadzonych przeciwko sabotażystom, afesztowano wczoraj byłego ucz- 
nia 7-ej klasy gimnazjum w Tarnopolu Stadnika oraz byłego ucznia 6-ej 
klasy tegoż gimnnzjum Dubaka, obu członków U.O.W. Obaj 
są sprawcami podpałenia w dniu 14 
sterty koniczyny w Byczkowie. 

LWÓW. Pat. „Gazeta Poranna* 

aresztowani 
września folwarku w. Kipiatce oraz 

donosi, że wczoraj we wsi Skomo- 
rochy Stare pow. rohatyńskiego aresztowano miejscowego księdza grecko- 
katolickiego Niemyja. W czasie rewizji znaleziono u niego ukrytę w sianie 
dwa karabiny, butelkę benzyny oraz mapę wsi, na której zaznaczone były 
czerwonemi kreskami domy mieszkalne miejscowych Polaków.  Aresztowa- 
nego odstawiono do więzienia w Brzeżanach. 

Znowu podpalenia 
LWÓW. Pat. Na terenie województwa lwowskiego zanotowano wczoraj 

dwa nowe akty sabotażu. Mianowicie onegdaj na folwarku w Sarnikach pow. 
Bóbrka spłonęły dwie sterty żyta na szkodę miejscowego dzierżawcy. Tegoż 
dnia podpalono stodołę ze zbożem na szkodę kolonisty Polaka we wsi Ban- 
daki bow. Przemyśl. Jak donosi prasa, oba pożary wywołane zostały przez 
sabotażystów. 

Oświadczenie rządu litewskiego 
Wymienne depesze pomiędzy Kownem 

i Genewą 
KOWNO. (Pat). W dniu 10 b. m. rząd otrzymał depeszę na 

imię dr. Zauniusa od sekretarza Ligi Narodów Drummonda nastę- 
pującej treści: 

Mam zaszczyt przesłać Waszej Ekscelencji depeszę min. Cur- 

tiusa, która nadeszła podczas Pańskiej nieobecności. 
Curtiusa brzmi: Wobec obietnicy Litwy w Sprawie zmian w po- 

stępowaniu rządu litewskiego w związku z Kłajpedą, Niemcy zgo- 
dziły się, aby Liga Narodów nie rozważała skargi kłajpedzkiej. 
Jednakże rząd litewski obietnicy nie dotrzymał. Wprawdzie zmie- 
nił ustawy wyborcze, lecz dosyć późno, bo dopiero wczoraj I 
zmiana ta na wybory nie wpłynie. ! 

Rząd litewski natychmiast wysłał depeszę do Genewy, pro- 
testując przeciwko temu i dowodząc, że wszystko wykonano, co 
było umówione. 

CZY MOŻLIWA JEST INTERWENCJA LIGI NARODÓW 

GENEWA. PAT. — Wymiana poglądów w sprawie Kłajpedy, jaka miała miejsce 

w ciągu dnia wczorajszego pomiędzy przewodniczącym rady Zumettą, referentem spra- 

wy Hambro i sekretarzem generalnym została zakończona. Jak słychać, sekretarz gene- 

ralny i przewodniczący rady nie podzielają poglądów reierenta sprawy, co do możliwo- 

ści interwencji u rządu litewskiego z racji niewykonania zobowiązań, powziętych przez 
litewskiego ministra spraw zagranicznych Zauniusa, wobec niemieckiego ministra spraw 
zagranicznych Curtiusa. daniem ich podobna interwencja mogłaby mieć miejsce tylko 

wówczas, gdyby rząd niemiecki formalnie odwołał się w tej sprawie do przewodniczą: 
cego Rady. Wydaje się jednak, że i w tym wypadku Rada nie miałaby podstawy do- 
magać się od rządu litewskiego wypełnienia przyrzeczenia, danego przez min. Zauniusa 

min. Curtiusowi, układ bowiem był dokonany między nimi poza Radą, przy pośrednictwie 

jednego z jej członków Hambro. Teksty powziętych zobowiązań nie zostały oficjalnie 

Radzie przedstawione i nie mogą mieć przeto mocy uchwały Rady. 
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łeniu kandydatur socjalistycznych na 
okręgową listę kandydatów Centrole- 
wu do Sejmu w Zagłębiu Dąbrow- 
skiem. Przemawiało kilku mówców, a 
między nimi p.p.: Bień, b. prezes rady 
miejskiej w Sosnowcu, adw. dr. Adam 
Pawełek, jeden z organizatorów t. zw. 
„demokratycznych legjonistów*, dalej 
p. Jarża b. poseł Cupiał i inni. 

Dr. Pawełek wygłosił sprawozda- 

nie z ostatniego posiedzenia Rady Na- 
czelnej PPS. CKW., w którem poddał 
działalność rady naczelnej i centralne- 
go komitetu wykonawczego P.P.S. 
ostrej krytyce. r. Pawełek wypowiadał 
się bardzo ostro przeciwko  blokowi 
wyborczemu PPS. CKW. z Piastem i 
NPR. 

W dniu 7-ym b. m. dr. Pawełek 
zgłosił wystąpienie z PPS. CKW. 

GROŹNY POŻAR W FABRYCE SZME 
LINGA 

WARSZAWA. PAT. — Dnia 10 b. 
m. o godz. 0.30 wskutek zaprószenia 
ognia wybuchł pożar w tabryce Szme- 
linga i S-ka w Śnieżnie,, województwa 
poznańskiego. Spłonęły maszyny, mo- 
dele oraz część urządzeń fabrycznych, 
straty wynoszą 150 tys. zł. 

LIKWIDACJA GNIAZD  KOMUNI- 
STYCZNYCH NA WOŁYNIU 

ŁUCK. PAT. — Dowiadujemy się, 
że dzisiejszej nocy tutejsze organy bez 
bieczeństwa zlikwidowały dwa gniaz 
da komunistyczne na terenie Wołynia. 
W pow. Sorokowskim aresztowano 16 
osób, zaś w pow. Lubomelskim II osób 

TEŚĆ ZARĄBAŁ SIEKIERĄ ZIĘCIA 
„ TARNÓW. PAT. — Wstrząsającą trage- 

dja rodzinna rozegrała się w Pacanowie Dol- 
tem za Wisłą. Mianowicie, woźnica  Szar- 
macz w przystępie szału, a według pogło- 
sek ze względów materjalnych, zarąbał Sie- 
kierą swego zięcia Romana Kkokasa i żo- 
nę jego a swą córkę Marjannę. Nieszczęśli- 
we oliary przewieziono do szpitala pow- 
szechnego w Tarnowie, gdzie poddano je 
natychmiastowej operacji, jednak nadzieja 
utrzymania ich przy życiu jest bardzo słaba. 

SKAZANIE PODPALACZA 
„ KATOWICE. PAT. — Donoszą z Gliwic, 
że wczoraj przed sądem ławniczym zakoń- 
czyła się rozprawa przeciwko Józefowi Kisz- 
ce, oskarżonemu o podpalenie domu, w któ- 
rym wskutek pożaru poniosło śmierć 4-ro 

dzieci, a matka ich zmarła w szpitalu z po- 
parzenia. Sąd skazał Kiszkę na 15 lat cięż- 
kiego więzienia. 

ŚWIĘTOKRADZTWO 
CIESZYN. PAT. — Do kościoła parafjal 

nego w Lipowcu zakradli się onegdaj w no- 
cy nieznani sprawcy i skradli sprzęty ko- 
ścielne, poczem usiłowali dostać się przez 
piwnicę do probóstwa, jednak  bezskutecz- 
nie. Prawdopodobnie włamanie zostało wy- 
wołane wiadomościa, że probóstwo otrzyma 
ło około 3 tysięcy złotych subwencji. Do- 
chodzenie w toku. 

UE ESET TIKRAS INIT TTK BSS 

250.000 POLAKÓW EMIGRUJE 
COROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘ! 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa zagranicą”, na konie 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Pol" » 
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21-a LOTERIA PAŃSTWOWA 
27-my dzień ciągnienia 

PRZED PRZERWĄ 

20,000 zł. wygrał nr: 183191. 
15.000 wygrał nr. 168821. 
Po 5000 wygrały n-ry: 24893 19944. 
Po 3000 zł wygrały nry: 22599 26139 

30320 31740 127116 135524 
Po 2000 wygrały n-ry: 41133 85810 

122085 144599 168673 

Po 1000 zł. wygrały n-ry: 33778 82801 
128171 131875 137641 179347 195363 201033 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 691 11996 
25446 28707 44520 62433 67923 84288 69796 
93152 95063 152638 164880 167726 174365 
181349 197666 209972 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 129 786 7050 
7927 10503 11058 11605 20220 21301 22006 
22548 24130 24733 25230 26978 35916 3862 
43370 48946 50364 50984 51663 52428 56890 
58514 62622 65647 68812 69934 72869 77205 
88321 88651 90308 91308 91260 94087 94622 
95418 103211 106222 111543 115480 115865 
118675 119114 121062 121137 122865 128022 
129200 131107 131861 137420 137865 138714 
141006 146030 147115 160797 163774 165445 
176172 178391 179069 181353 182733 182755 
182783 185149 186296 192642 193570 194498 
197127 197550 198131 204827 206086 209384 

PO PRZERWIE 

25.000 wygrał nr. 175997 
Po 5000 zł. wygrał nr. 113584 

Po 3000 zł. wygrał nr: 2463 24103 122842 
122842 130995 | 

Po 2.000 zł. wygrały nry: 
112929 180985 187171 у 

Po 1000 zł wygrały n-ry: 7941 32016 
35754 40600 72856 86914 104656 125508 
150188 152581 155960 159748 160340. 

Po 6000 zł. wygrały n-ry: 9301 19598 
36274 36685 70104 77613 105984 106194 
108263 128688 151451 167151 166624 17732 
185639 186645 200798 202208 202538 205448 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 279 4941 9176 
13046 16217 31170 32253 38611 53037. 56536 
56848 57138 58754 60624 63261 63855 74989 
76155 77446 79433 81198 84757 87311 
89402 90975 90753 92707 94723 101266 
101608 101884 104506 108105 108920 111702 
121189 113121 113528 114031 114715 120509 
121324 121511 122167 124010 126379 129600 
134191 135766 136193 137621 139006 139856 
140219 141255 144059 151132 151816 156991 
157821 159493 161728 162470 162561 162781 
165727 165839 167090 170990 172814 175068 
175661 175870 179088 182470 186432 192114 
198737 200154 * 

2840 34958



ECHA KRAJOWE 
PORPLISZCZE (pow. dziśn.) Kolwicz, b. starszy sekretarz Sądu Powiato- 

wego w baranowiczach i rozpoczął swoje 
— Nasze porządeczki gminne. Wiem o urzędowanie. Pan Kolwicz był do m-ca paź 

tem, że należałoby napisać coś pięknego, dziernika b. r. pełniącym obowiązki komorni- 
bardziej przyjemnego, by łaskawi czytelni- ka w Baranowiczach przy tam. Sądzie. Po- 
cy nie mówili o mnie, że jestem złośliwy, że tem zaś został mianowany komornikiem Są- 
piszę zawsze o rzeczach nudnycr i tak w du Powiatowego w Horodyszczu. Obecnie, 
dzisiejszych czasach powszechnych. z braku odpowiedniego lokalu, kancelarja p. 

Niestety, i dzisiaj będę zmuszony przy- Kolwicza mieści się w pokojach umeblowa- 

stąpić do rzeczy przykrych, o których nie nych przy Rynku, gdzie pracuje wraz ze 
należałoby według dzisiejszych zasad mó- Swym sekretarzem. I 
wić i puścić to płazem, patrząc na wszystko 
co się dookoła dzieje przez palce. 

Chociaż to wyrażenie ,patrzeć przez pal- 
ce“, według mego zdania nie jest zupełnie 
ścisłe w danym wypadku, bo czasami jest 
bardzo dogodną i poprostu jedynie tylko mo 
żliwą drogą obserwacji, bez wzbudzenia po- 
dejrzeubliżania osobie obserwowanej, to 

wiaśnie przez palce... waż, 
Jednak do rzeczy! Napiszę dzisiaj nieco 

KOŁTYNIANY. 

— Komitet Przedwyborczy BBWR. 5 bm 
z inicjatywy mężów zaufania BBWR w Kot- 
tynianach został zorganizowany gminny ko- 
mitet wyborczy BBWR. Przewodniczącym 
wybrano jednogłośnie p. Aleksandra Bukow- 
skiego — pom. pisarza gminy, na sekretarza 

o „Urzędzie Gminy Porpliskiej". Gmina por- jg szfooió ы з it 

pliska, jak i každa zresztą inna, niczem się Józeia Terleckiego - rolnika (itt) 

tak bardzo nie różni, kę! Tę, jak i w każ 

dej gminie pełno urzędników wciąż piszą, 

A piszą od samego rana niemal do , ŚWIĘCIANY. 

późnej nocy. Trudno, to się nazywa postęp, 

cywilizacja! Dla sekretarzy gmin urządzono 
nawet specjalne kursy w Warszawie. Od 
tych kursów rozpocznę właśnie swój arty- 

kuł. kus 

Sekretarz gminy porpliskiej, zgodnie z za pospolitej 

rządzeniem A Vilma ias na 

„Warszawskie Kursy". Przeszło sporo czasu, 

wykłady wreszcie na kursach się, skończyły NOWO - ŚWIĘCIANY. 

i pan sekretarz wrócił na stare miejsce i po : 

staremu (po dawnemu) zaczą! podpisywač — Tydzien spėldzielczy. Komitet Tygod- 

swe nazwisko na nakazach płatniczych. Czy nia Spółdzielczego w Nowo Święcianach zor 

się przydała warszawska nauka, zobaczymy ganizował 4 bm. w sali ogniska kolejowego 

niżej. Sejmik powiatowy ofiarował sześćset zabawę spółdzielczą, zaś w niedzielę 5 . 10. 

(500) złotych na wynającia sił dzielnnych odczyt p.t. „Co to jest spółdzielczość?** wy 

na okres pobytu sekretarza w Warszawie głoszony przez p. Józefa Woszczyna z Wil- 
na kursach. Z powyższej sumy zużyto na na. GG: 

ien cel zaledwie sto pięćdziesiąt (150) zło 

tych, pozostało więc czterysta pięćdziesiąt. у 

Pewnego dżdżystego i chłodnego popołu ; NOWO - WILEJKA. 

dnia (niestety w tym roku pięknych i po- 

godnych dni nie było (pan sekretarz zapro- — (oś niecoś nie w porządku. Dowia- 

sił do siebie (tuż przez sień) w gościny wój- ciuję się od osób wierogodnych, że w jednej 

ta, zastępcę i ławnika. To się działo OCZY- ze szkół powszechnych istniejących na tere- 

wiście po powrocie z Warszawy. Postawił nie Nowo - Wilejki nauczycielka p. A. „se- 
pan sekretarz flaszczynę spirytusu i bardzo greguje" uczęszczających dzieci do jej szko- 

grzecznie w sposób dyplomatyczno - poga- jy według niejakich kast. Dzieci wyższych 

wędkowy zaproponował zebranym gościom irzędników jak dyrektorów, naczelników, za- 
o uchwalenie tuż na miejscu, za kieliszkiem, wiądowców i tp. są ulokowane na ławkach 

tych nieszczęsnych, bez celu pozostałych osobno, czyli odseparowane od swych kole- 

czterysta pięćdziesiąt złotych dla niego (t. gów szkolnych — dzieci podrzędnych urzęd 

zn. dla sekretarza gminy), bo tak Czy inA- ników nie mających szczęścia być naczelni- 
czej wszak na to były przeznaczone. (Nale- kami. Z tem coś nie w porządku, a więc wy 

ży zaznaczyć, że sekretarz będąc w Warsza maągą pewnego wyjaśnienia. Oczekujemy. 
wie pobierał pensję oraz dodatkowe diety). Ź (& & 5) 

Podchmielone umysty nie zawsze pracują ja- : Z: 2 

sno, zresztą odmówić gospodarzowi takiej — Nauczyciel p. Jackiewicz w Nowej- 

drobnostki jakoś nie wypada. Zgodzili się na Wilejce nie na swojem miejscu. W czasie 

to: „usiarouna ni nasza!” Wypili zapewne nabożeństwa przy rozpoczęciu roku szkolne 
za zgodę i koniec. R go w Nowej - Wilejce kościóŁł parafjalny 

O, co znaczy pobyć parę miesięcy w wypełniony był po brzegi szkolną młodzie- 

Warszawie! Flaszka spirytusu, trochę zaką- żą. W czasie Mszy św. podczas podniesie- 
ski godzinka czasu a czterysta pięćdziesiąt nia, kiedy cała młodzież wraz z personelem 

złotych jak jasna gwiazda z nieba do kie- nauczycielskim uklękła, by oddać cześć Bo- 

— Protest przeciwko zakusom  niemiec- 
kim. 5 bm. przed lokalem sejmiku powiato- 
wego odbył się wiec protestacyjny przeciw- 
ko zakusom niemieckim na POT 

tt 

  

   

szeni wpadły... * w Pisk ь 

Na tem nie koniec. Nie czepię się bynaj- 

mniej do tych czterysta pięćdziesięciu 210- 

gu, jeden z nauczycieli szkoły powszechnej 

p. Jackiewicz, były organista z N. Wilejki, 

miro, że miejsca w około było puste, stał, 

| nie jest gorszą od mojej”. 

tych, ani do osoby sekretarza; mnie bardziej by zadokumentować swoją niewiarę. Mło- 
oburza postępowanie innej osoby, związa- dzież zaczęła z pewnem zdziwieniem kiero- 

ne li tylko z tym wypadkiem. Był więc to wać swój wzrok na stojącego na środku 

tylko wstęp, chociaż może zbyt długi i kościoła swego wychowawcę... że 
nudny. : Pan Jackiewicz przy każdej okazji stara 

"Po tym wypadku podchmielony zastępca się podkreślić swoją pogardę do religii i. 

"wójta niejaki pan Uzlowski Michał komuni- niewiarę. Pod płaszczykiem swej partji PPS 
sta « hromadzianin (siedział przez czas dłuż lewica i CKW. do której należy, jako mąż 

Szy na Łukiszkach) wszedł w czapce na zaufania ze znanymi na terenie N. Wilejki 

głowie do Urzędu gminy i począł mówić na ze swych wystąpień pp: Raduckim i Matec- 

ulubiony swój temat o komuniźmie. Gdy kim, stara się przemycać inne, jeszcze skraj 

podsekretarz zwrócił mu uwagę, że należy niejsze ideje, które nie pozwalają mu nawet 

zdjać czapkę, gdyż znajduje się w urzędzie powstać podczas śpiewu hymnu narodowego 

gdzie wiszą na Ścianie: krzyż, portrety Pa- _ Czyż taki pan może być wychowawcą 
na Prezydenta Rzplitej i Marszałka Józefa gziątwy kresowej? Czyż rodzice mogą mu 
Piłsudskiego, Uzłowski w obelżywy sposób powierzyć swój skarb, swoją przyszłość, — 

odezwał się o tak drogich dla serca każdego swe dzieci? Czyż władze szkolne nie po- 
Polaka osobach, stawiając ponad wszystko winne zwrócić na to uwagi? 5 
swych wodzów komunistów. P. Jackiewicz stara się żerować na mło- 

Nie pytam p. Uzłowskiego, dlaczego bę- dzieży robotniczej, nałeżącej do TUR. Mło- 

dąc komunistą pozwolił, by ktoś (w danym dzież tę z pod opieki takiego  dobrodzieja, 

wypadku sekretarz), będąc i tak według winny starać się usunąć inne czynniki mia- 

zasad komunistycznych „kutakiem“ odrazu rodajne. Wspomniany p. Jackiewicz, chcąc 

wzbogacił się o pół tysiąca niemal złotych, znaleźć protektorów stara się zaciągnąć do 

dlaczego dał się bojowiec swego ideału ko- Związku Nauczycielskiego Sz. Powszechnych 

Pay czicko przekupić jest więc w nim który przed tem zwalczał. Czyżby zarząd 

- idea, czy tylko służy, jest najemnikiem, służy związku, który współpracuje z ządem Mar- 

temu kto płaci. Nie, nie o to pytam! Nie do szałka Piłsudskiego miał przyjąć do swego 

niego się zwracam. Dla mnie odpowiedzi grona członka stronnictwa,  zwalczającego 

  

  

nie trzeba; na własnej skórze doświadczy- tenże Rząd? Miejscowy. 
łem i wiem co to znaczy komunizm i raj 
sowiecki. ORANY. 

Pytam tylko odnośne władze, czemu po- 
zwalamy bezkarnie na takie wybryki? Py- — — Tydzien Strażacki. Przeprowadzeniem 
tam wreszcie i ziemiaństwo i mieszkańców obchodu zajął się Komitet Obywatelski wy- 
tejże gminy, czemu reprezentantem, niemal łoniony przez społeczeństwo orańskie. W 
głową, waszej gminy jest człowiek bez zdro skład komitetu weszli między innymi p. Ba- 
wych zasad i honoru, kryminalista i wywro- liūską, p. inż. Bilczyński, których szczegól- 
towiec. Czyż niema wśród was ludzi uczci- nje energicznej pracy przy udziale prezesa 
wych. Pytam raz jeszcze czemu?! zarządu p. Dubińskiego, zawdzięczać należy 

Szach - Matt. dodatni, jak na Orany wynik obchodu. 
S ZA GRA osiągnięto na cele 

/ s straży 315 zł. r. Prócz tego straż ognio- 
HORODYSZCZE (k. Baranowicz) wą Alain 13 wobec ROŚ wa 

— Przybycie komornika sądowego. Z dn. w dniu 21. 9. rb. defiladę, oraz popisanie 
1 bm. przybył do m-ka Horodyszcza nowo- strażaków, co zostało przyjęto przez Społe- 
mianowany komornik sądowy, p. Tomasz czeństwo z wielkiem uznaniem. M. D. 

dy. Byłem zachwycony ciemnym kmiot DOOKOŁA KOBIET - в . 
jem i nosiłem gazetę z jego elukubra- 

W prasie zagranicznej — tu i ów- cją cały dzień w kieszeni. 
dzie — wszczęto znowu dyskusję na już nazajutrz była riposta. Jakaś 
temat: czy kobieta jest równa mężczyź mądra pani odpisywała kmiotkowi —- 
nie. Artykuliki, listy otwarte, ankiety... i to tak, że... zresztą oto list: 
może to naprawdę zbajmująca kwe- „Kiedy przyjaciółka mi powie, że 

_ stja, a może poprostu nie mają o czem jej mąż nie poszedł dzisiaj do biura 
pisać. Trudno wypełniać gazetę opisa- bo jest w trakcie rodzenia bliźniaków; 
mi gwałtów, samogwałtów i Ligą Na- kiedy na bramach zobaczę skromne ta 
rodów. Kobieta wprawdzie uchodzi za bliczki „akuszer męski'*; kiedy prze- 
temat stary jak Świat ale przecie ga- czytam ogioszenie: „potrzebny niańk o 
zetę czytają nie tylko starzy ludzie, no zdrowym młeku...*, albo „zdolny pracz 
więc dla tych młodych... , znajdzie zajęcie** lub „młody, przystoj 

Co do mnie, oczywiście jestem bez- ny blondyn, biegły maszynista na Un- 
stronny; jednak chętniej czytałem mę- derwoodzie potrzebuny zaraz jako se- 
skie rozumowania, lepiej trafiały mi do kretarz u poważnego dyrektora"; kiedy 
przekonania, więcej w nich sensu. stwierdzę, że na ulicy te i owe oglą- 

Najwięcej mi się podobał list ja- dają się za nogasami mego męża, bra- 
kiegoś ciemnego kmiotka, postawił on ta, kuzyna czy dziadka „— wtedy, JE: 
sprawę tak: : dynie wtedy zgodzę się widzieć w 

„Kiedy przeczytam, że poszukuje mym  kołtunie mężu istotę niegorszą 

się chętnych dziewcząt do służby w od siebie". ń 
Straży Pogranicznej, że 217 pułk strzel Wyrzuciłem gazetę z kmiotkiem. 

czyń konnych został zdziesiątkowany Tej z mądrą panią też nie zachowa- 
w walce z Zulusami, że pani poruczni- łem. Zepsuło mi babsko humor. Po- 
kowa otrzymała awans na kapitana; trzebnie się wybrała z. swym  niań- 

kiedy zobaczę zapotrzebowanie na gór kiem, mamkiem i pomywaczem — 0- 

niczkę, kamieniołamkę, hyclarkę i kato balić tak śliczne rozumowanie! 
wą; kiedy ujrzę jak Walasiewiczówna Chociaż zresztą... niema się czem 
prześciga Paddocka — wtedy, dopiero przejmować. W gruncie rzeczy może 

wtedy przyznam, że płeć mojej żony mądra pani nic nie obaliła. Kobiety 
mają to do siebie, że widząc swą 

„Co za subtelna argumentacja! Tra przegraną ratują się sofizmatami, one 

ONE GROW 

fił w sedno rzeczy. Nieodparte wywo- 

  

SŁ O w O 

Nowy gabinet rumuński 
BUKARESZT. Pat. Mironescu utworzył gabinet o składzie następu- 

jącym: prezydjum rady ministrów i sprawy zagraniczne--Mironescu, spra- 

wy  wewnętrzne-—Michalake, 

rolnictwo—Madgearu, komunikacja —N. 

finanse—Popovici, sprawiedliwość —Iunian, 

itzescu, oświata- Costatescu, prze- 
mysł i handel--Manuoilescu, praca—Hatziegan, sprawy wojskowe—gen. 

Coridescu. Nowi ministrowie wyjechali 

  

do Sinaja, gdzie złożyli przysięgę. 

RECZ ааЫ 

Skazanie komunistów we Lwowie 
LWÓW. Pat. Dnia 12 czerwca r. b. 

zapadł wyrok, skazujący 3 komunistów 
skutek wnieslonej kasacji Sąd Najwzższy wyro! 
ne przeprowadzenie rozprawy. Rozprawa ta odbyła się przed tutejszym 
dem przysięgłych w dniu 9 bm. W dniu 
dziów przysi 
nych niejaki Hirsz skazany został na połtora 

przed tutejszym sądem przysięgłych 
na karę śmierci przezpowieszenie. Na 

ten zniósł, polecając ponow- 
5а- 

10 b. m. па podstawie werdyktu = 
ęgłych trybunał wydał wyrok, mocą którego jeden z oskarżo- 

roku ciężkiego więzienia, dru- 
giego Jugenda na jeden rok ciężkiego więzienia, trzeci zaś Propper został 
uwolniony. 
    
  

Na wysokości 40 
W ostatnich tygodniach doniosły 

depesze o usiłowaniach prof. Pickarda 
wzniesienia się na wysokości 14 km, 
w specjalnie do tego celu skonstruowa 
uym balonie. Lot się nie udał, gdyż 
balon nie oderwał się nawet od ziemi. 
Niewątpliwie jednak prof. Pickard nie 
da za wygraną i usiłowania swoje po- 
wtórzy. 

Ale niejeden zapyta, czego właści- 
wie ten profesor tam w górze szuka, 
narażając na niebezpieczeństwo swe 
życie? Jakie praktyczne znaczenie mo 
że mieć badanie tak wysoko położo- 
nych warstw atmosfery? 

Wiadomo jak doniosłe znaczenie 
posiada w życiu codziennem człowieka 
meteorologia. Otóż uczeni na podsta- 
wie licznych badań i obserwacyj doszli 
do ciekawego wniosku, że to, co się 
dzieje w górnych warstwach atmosfery 
na wysokości kilkunastu kilometrów 
nad nami, ma doniosły wpływ na zja- 
wiska atmosferyczne na powierzchni 
ziemi. I właśnie dlatego prof. Pickard 
podejmuje swą ryzykowną podróż. Ten 
belgijski uczony chce osobiście zbadać 
warunki atmosferyczne na wysokości 
około 14 km., jakkolwiek dziś nauka 
posiada niektóre spostrzeżenia z tych 
okolic i jeszcze wyższych. Nie zdobyto, 
ich jednak bezpośrednio przez wzloty 
balonów z ludźmi, lecz jedynie z przy 
rządami samopiszącemi. Tą drogą ba- 
da się atmosierę do wysokości kilkuna 
stu kilometrów, a pomiary kierunku i 

siły wiatra uskuutecznia się 
nawet w wyjątkowych wy- 
padkach do wysokości ponad 
20 klm. przy użyciu zaś specjalnych 
metod badania, otrzymujemy wieści i 

z wysokości znacznie wyższych. z 

Poznanie wysokich warstw atmostę 

ry jest niezwykle interesujące i możę 

przynieść doniosłe zdobycze 
praktyczn, jak np. WY 

jaśnienie sprawy odbijania się fal 

elektromagetycznych od warstw zjoni- 

zowanego powietrza (t. zn. od cząstek 

gazów, z których składa się powietrze, 

opatrzonych ładunkiem elektrycznym) 

i wiele innych. W ostatnich latach wy- 

sunął się w tej dziedzinie jeszcze je- 

den niezwykle doniosły problem, mają 

cy wielkie znaczenie dla meteorologji, 
a mianowicie występowanie na wyso- 

kości około 40 km. warstwy ozonu. 

Ozon jest to gaz, będący odmianą 
tlenu tylko o wiele aktywniejszą pod 
względem chemicznym od tego ostat- 

niego. Jeden od drugiego różni się bu-. 

dową cząsteczki: cząsteczka tlenu zbu- 

dowana jest z dwu atomów, cząstecz- 

ka zaś ozonu z trzech atomów tlenu. 

Gdy w atmosferze tlenu następują wy- 

ładowania elektryczne, wówczas po- 

wstaje ozon, co można poznać po bai- 

dzo charakterystycznym zapachu tego 

Otóż cały szereg uczonych, bada- 

jąc t. zw. widmo absorbcyjne wysokich 
warstw atmostery, wykryło w nich o- 
becność ozonu. 

nie kto inny wsławiły ogon kota. 
Wobec niefortunnego obrotu spo- 

ru o wyższości płci zająłem się drugą, 
zbliżoną kwestją — mianowicie: kto 
jest przyczyną kłótni małżeńskich? 

Ogień otworzyli mężowie. W dłu- 
gich, solidnych kolumnach wyłuszcza- 
li swe krzywdy, obnażali całą małost- 
kowość, nicość, tępotę, bezużyteczność 
swych połowic. W domu bałagan, ni- 
gdy dość pieniędzy, dzieci niechlujne, 
służba nieznośna, wieczna niepunktual 
ność, wieczne złe humory, nerwy, hi- 
sterje, apopleksje, antypatyczni goście, 
głupie plotki, niemądre rozmowy, zby- 
teczne strojnisiostwo, zupełna nieorjen 
tacja w polityce... 

Rozumnie, jasno wszystko było wy 
łożone. Nie mam żony ale i bez wła- 
snego doświadczenia byłem przekona- 
ny: tylko bezkrytyczny tłumok mógł 
przeczyć tej świętej logice. I oto tłu- 
mok się znalazł; w jednym piśmie po- 
jawiła się krótka notatka p.t.: — mu- 
szę się sprzeczać z moim mężem kiedy: 

1) telefonuje do mnie na  kwa- 
"drans przed obiadem, że przyprowadzi 
do nas swego szefa i chce żebym w 
ciągu tego kwadransa przygotowała e- 
legancki obiad i ubrała się fajnie. Kie- 
dy zaś robię jego ulubiony obiad, tele- 
fonuje, że wogóle na obiad nie przyj- 

dzie. ! 
2) pod pozorem, że jestem niepo- 

rządna, odkłada mi wszystkie rzeczy 

km. ponad ziemią 
Nowoczesne badania w tej dziedzi- 

nie zapoczątkowali Francuzi w r. 
1920 (Fabry i Buisson), a obecnie 
najintensywniej prowadzi je Dobson w 
obserwatorjum pod Oxfordem. Prócz 
tego badania ozonometryczne dokonu- 
je się obecnie w szeregu innych obser 
watorjów. Z Polaków ozonem zajmu- 
je się były dyr. Państwowego Instytu- 
tu Meteorologicznego dr. Władysław 
Gorczyński, mieszkający w Nicei. 

Z przeprowadzonych dotychczas 
badań wynika, że na wysokości około 
40 km. nad ziemią znajduje się ozon, 
który zebrany w jedną warstwę przy 
temperaturze O st. C i ciśnieniu 760 
mm. rtęci dałby grubość 2 do 3,8 mm. 
Ilość ozonu w atmosferze ulega bardzo 
ciekawym zmianom.  Przedewszyst- 
kiem zmienia się ona wraz z szerokoś 
cią geograficzną. Nad równikiem jest 
ona najmniejsza, natomiast zwiększa 
się w miarę posuwania się ku biegu- 
nom. Posiada ona roczne wahania, wy 
srażające się w istnieniu minimum i ma 
;„ximum. Minimum roczne występuje w 
„jesieni, zaś maximum po zimie polar- 
nej, a zatem bezpośrednio po okresie, 
gdy okolice polarne okrywała poółrocz 
na ciemność. Zmienia się również ilość 
„ozonu nad daną okolicą z dnia na dzień 

i słabo w ciągu dnia, przyczem stwier- 
dzono związek między nią a tempe- 
raturą i ciśnieniem na powierzchni zie- 
mi. Zawartość ozonu jest mała w 
antycyklonach, natomiast szczególnie 
wielką na zachód od centrum cyklonu. 

Jaka jest przyczyna powstania 020- 
nu w atmosferze? 

W warunkach laboratoryjnych stwier 
dzono, że ozon powstaje w czasie wy- 
ładowań elektrycznych w atmosferze 
tlenu, lub gdy na cząstki tlenu działają 
krótkie promienie ultrafioletowe, nato 
miast światło pozafioletowe o falach 
dłuższych energicznie rozkłada ozon z 
powrotem na tlen. Zdawałoby się więc, 
że w czasie lata, gdy jest najwięcej 
promieni ultrafioletowych powinno wy 
stąpić roczne maximum. Tymczasem 
tak nie jest. Maximum, jak już wspo- 
mnieliśmy występuje po nocy polarnej, 
gdy niema promieni słonecznych nad 
okolicą biegunową względnie jest ich 
minimalna ilość. A zatem możliwą jest 
inna przyczyna powstania ozonu w at- 
mosferze. Dobson dopatruje się jej w 
tym samym, nieznanym zresztą bliżej 
czynniku, który wywołuje powstanie 
zórz polarnych. 

A teraz niezwykle ciekawa rzecz. 
Na skutek zjawisk energetycznych, za- 
chodzących przy powstaniu ozonu, 
temperatura atmosfery dochodzi na wy 
sokości około 40 km ponad ziemią do 
ponad plus 30 st. C. Wyliczono ją te- 
oretycznie z pomiarów cieplnych zwią 
zanych z przemianą tlenu na ozon, a 
specjalne metody pomiarowe, oparte 
na zjawiskach rozchodzenia się fal aku 

na inne miejsce. Nie mogę położyć ksią 
żki na stoliku, albo pudełka z robotą, 
żeby mąż nie odniósł książki do bi- 
bljoteki a pudełka do komody. 

3) Zawsze chce iść ze mną do ki- 
na albo do teatru gdy smażę koniitu- 
ry „albo gdy muszę co* uszyć, albo gdy 
dziecko się źle czuje — lekceważy 
wszystkie moje domowe czynności. 
Kiedy naprawdę nudzę się w domu, 
wówczas ma jakieś ważne posiedze- 
nie, zajęcie. 

4) W zapale nagłej gorliwości przy 
nosi mi jakiś przedmiot do gospodar- 
stwa niepotrzebny zupełnie, a dużo 
kosztujący. Poco przynosi mi odku- 
rzacz albo wyżymaczkę, kiedy właśnie 
potrzebuję maszynki do mięsa. 

5) bawi się z dzieckiem wtedy, 
kiedy dzieciak grymasi i chce spać, a 
nie może przyjść do dómu trochę wcze 
śniej, kiedy ja rzeczywiście jestem za- 
jęta, a dzieciak nie ma się z kim ba- 
wić. 

6) opowiada mi o wszystkich uster 
kach służącej czy kucharki i każe mi 
je strofować zamiast zrobić to osobiś- 
cie. Co ja mogę poradzić, że Michasia 
nie dość dobrze oczyściła buty, albo 
przyniosła nie tę gazetę której żądał. 
Niech sam jej zwróci uwagę. 

7) śpieszy się zawsze i chce że- 
bym wszędzie była o pół godziny wcze 
śniej niż potrzeba: kiedy wyjeżdżamy 
w niedzielę na wieś wymaga żebym by 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Stanisław Ciszewski: „Prace etnogra- 

ficzne* tom III wyd. Kasy im. Mianowskiego, 
Warszawa 1930. 

Znakomity uczony pisze w przedmowie: 
„Od wczesnej młodości życie moje w cięż- 
kich upływało warunkach.  Uniemożliwiały 
mi one nieraz oddawanie się pracy naukowej 
zupełnie. Miałem zawsze  zawiele ażeby 
umrzeć, zamało jednak ażeby w spokoju 
pracować naukowo. Nie zmieniło się nieste- 
ty, nic, skorom po tułaczce spowodowanej 
wojną, powrócił nareszcie do kraju". 

Marjan Tyrowicz: „Jan ssowski, 
dyktator krakowski r. 1846 (1811 — 1857) 
Wyd. Kasy m. Mianowskiego Warszawa 
1930. 

— Tadeusz Boy - Żeleński: „Flirt z 
Melpomeną** wieczór dziewiąty, Nakł. „Ro4 
ju“, Warszawa, 1930. 

—Tadeusz Boy - Żeleński: „Marzenie i 
pysk”. Nakł. „Roju*, Warszawa 1930. 

— Jerzy Szaniawski: „Adwokat i róże” 
Żeglarz Ptak*, Warszawa, Dom Książki 
Polskiej. Książce tej będącej zapoczątko- 
waniem bodaj wydania zbiorowego warto- 
ściowych komedyj i sztuk Szaniawskiego, 
nie będziemy tu poświęcali więcej miejsca, 
gdyż czytelnicy zapewne żywo mają w 
pamięci zarówno te sztuki, grywane w Re- 
ducie, jak i oceny ich pomieszczane w 
„Słowie”, wystarczy stwierdzić, że książ- 
kę czyta się nie jak utwór sceniczny, a jak 
powieść, co jest już dużem zwycięstwem 
autora, co szczęśliwie może przełamie zwy 
czaj nie wydawania sztuk scenicznych i 
nieczytania ich a tylko oglądania w  tea- 

trze. 8 

— Kazimierz Brończyk: Rejtan. Dra- 
mat w 3 aktach. Wydawnictwo Zakładu Na- 
rodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Na 
tle katastrofy pierwszego rozbioru, tragiczne 
zagadnienie czy naród jest prawem moral- 
nym, niewysychającem źródłem mocy? Na 
czem ufundować to prawo — na świadomoś 
ci indywidualnej czy na wypadkowej zbioro 
wego wysiłku społeczności? 

Zagadnienie równie aktualne dziś jak 
kiedyś. Ta aktualność wyziera z dramatu, 
który podobnie jak i dotychczasowe utwory 
sceniczne tegoż autora, jest wyrażeniem 
dzisiejszości pod pretekstem tragedji history 
cznej. Akcja dramatu rozgrywa się w prze- 
ciągu dwu dni i jednej nocy. Akt pierwszy 
przedstawia króla Stanisława i jego najbliž- 
sze otoczenie w przeddzień tragicznej sesji 
sejmu rozbiorowego. Dusze przeżarte roz- 
kładczym racjonalizmem XVIII w., bez woli, 
której warunkiem wiara w określony dogmat 
dusze z kruchej porcelany, tragiczne swoją 
niemocą wobec wiełkości wypadkowej. Akt 
drugi to matejkowska scena sejmowa. Rej- 
tan szukający oparcia dla moralnego prawa 
narodu w owej wypadkowej zbiorowego wy 
siłku, a kiedy go tam nie znajaujć, kiedy 
naród gniewny nie wszedł na salę sejmową 
i nie zburzył ohydnego dzieła Ponińskich, 
wówczas pada na próg z obłędem w głowie 
nieszczęsnej. Akt III, rozgrywający się w tej 
że sali sejmowej w nocy przeprowadza Rej- 
tana poprzez młoki obłębu do wyzwolin w 
tej prawdzie, że prawo moralne jest prze- 
cież w irracjonalnej świadomości indywi- 
dualnej człowieka, że wystarczy, gdy jeden 
człowiek spożyje Boga w komunji, aby On 
był w niebie. 

— Karol Koźmiński. W niewoli i w wer- 
machcie, skł. główny w Domu Książki Pol- 
skiej. Nowa książka autora pamiętnika żołd 
nierskiego p.t. „, ułanami Beliny*, wydanego 
w r. 1928 (Karol Koźmiński — „Z ułanami 

stycznych w powietrzu obliczenia te 
potwierdziły. 

Warstwa ozonu w atmosferze ma 
przypuszczalnie duże znaczenie dla ży- 
cia na powierzchni ziemi. Pochłania 
bowiem, względnie zużywa przenikli- 
we, krótkofalowe promieniowanie sło- 
neczne, które dostawszy się na powierz 
chnię ziemi działałyby zabójczo na or- 
ganizmy roślinne i zwierzące. Niewąt- 
pliwie posiada również ozon i wielki 
wpływ na szereg zjawisk meteorologi- 
cznych. 

Nic więc dziwnego, że kwiestji tej 
poświęcają uczeni wiele czasu i tru-- 
du. Odbyto nawet w ubiegłym roku 
w Paryżu specjalny zjazd w celu prze 
dyskutowania tego nowego i mało zba 
danego zagadnienia oraz w celu uzgo- 
dnienia metod pracy. 

Badania nad tą interesującą kwe- 
stją wymagają również przeprowadze- 
nia ich równocześnie w całym szeregu 

miejscowości na kuli ziemskiej. Z tego 

powodu wejdą one w zakres badań na 

ukowych li-go roku polarnego 1932 - 

33, w którym, jak to wyniką z uchwały 

Narodowego Komitetu Geodezyjno - 

Geofizycznego Polskiej Akademji U- 
miejętności weźmie udział i Polska. 

ła na stacji na pół godziny przed odej 
ściem pociągu i nie rozumie, że muszę 
przed odjazdem sprawdzić czy wszyst- 
ko w domu jest w porządku. 

Typowe. Zamiast zwartej, konse- 
kwentnej dyskusji jakieś bezpodstawo 
we zarzuty, dające się łatwo odwrócić. 
Dlaczego nie powiedzieć, że źle wy- 
chowany dzieciak zawsze wrzeszczy i 
skrzeczy, gdy ojciec się z nim bawi, 
a pragnie zabawy właśnie gdy ojca 
niema. Albo z tym obiadem: bitwę pod 
Austerlitz rozstrzygnął Napoleon w 
przeciągu kwadransu szarży, a tu... Nie 
— to żadne powody. 

Dziwię się, że mężowie nie wysu- g: 
nęli jeszcze jednego zarzutu — niebyle 
jakiego, bardzo nawet ważkiego. Mężo 
wie grają w bridża, a żony im prze- 
szkadzaja. Siedzi czterech rutynowa- 
nych graczy, myślą, kombinują — przy 
łazi nieznośna żona jednego z nich i 
zanudza wszystkich: „ja chcę zagrać; 
mężusiu daj mi karty; przecie ja umiem 

grač“. Dostała karty; oczywiście nie 

ma pojęcia; fuszeruje straszliwie; traci 

cały dorobek małżonka; wkopuje part 
nera; nie przestaje ględzić ani na chwi- 
ię; skarży się, że ma pecha — tylko 
wzy asy, dwa króla i koronka w pi- 
kach (wpadła bez dwóch bo nie atu- 
towała); po pół godzinie wszyscy 
riają tego dość — rozkoszna  partja 
przemieniła się w bezmyślne klapanie 
podlane nieustanną wymową. 

  

   

Beliny“), która się ukazuje obecnie, nosi 
tytuł: „„W niewoli i w wermachcie*. Jest 
to cykl przeżyć, obejmujących okres lat 
1916 — 1918. 
. Autor książki ranny w bitwie pod Tro- 
jaówką na Wołyniu w dniu 7 lipca 1916 r., 
w czasie odwrotu legjonów z pod polskiej 
góry, zostaje wzięty do niewoli przez koza- 
ków zabajkalskich i ewakuowany — wgłąb 
kraju. Z pola wałki poprzez szpitale i etapy, 
obozy koncentracyjne i więzienia idziemy za 
autorem do momentu, w którym rewolucja 
rosyjska wywraca ustrój carski, _wprowa- 
dzając w Rosji ogólne zamieszanie. Z wa- 
runków tych „ułan Beliny** ie zaniedba sko- 
rzystać; ucieka z miejsca internowania, 
przedziera się szczęśliwie w kierunku frontu 
zachodniego, lecz gdy front ten ma przekro- 
czyć, dowiaduje się o aresztowaniu Komen- 
danta Piłsudskiego i o tragedji Benjamino- 
wa i Szczypiorna... 

Wieść ta na pewien czas zatrzymuje go 
po „tamtej stronie'. Idą dni wielkiej ofensywy 
Kiereńskiego, przewrót bolszewicki, pokój 
brzeski... Front prysł już, już nie istnieje. 
Wiosną r. 1918 ułan Beliny powraca do 
kraju, po to, by zdezorjentowany w nie4 
znanych mu warunkach wpaść w. żelazne 
okowy „wermachtu”, tej „polskiej siły zbroj- 
nej”, stworzonej w Polsce przez Niemców. 
„Płyną szybko ostatnie, bodaj najcięższe, 

miesiące tej nowej niewoli, a wybuch listo- 
padowy, przynosi wolność nietylko  szere- 
gom „wermachtu".. Pamiętnik Karola Kož- 
mińskiego urywa się w momencie, gdy ka- 
deci do niedawna jeszcze „wermachowskiej* 
szkoły podchorążych, idą na front, na prace 
instruktorskie w P. O.-: W., tworzą nowe, 
wolne Wojsko Polskie! 

— „Kronika o polskiem morzu”. Wy. 
dawnictwo pod redakcją Czesława Peche, 
nakł. „Polski Gospodarczej" tygodnika. 

Dzieło to wydane zostało z okazji przy 
padającej w r. b. dziesiątej rocznicy: odzy- 
skania przez Odrodzone Państwo Polskie 
dostępu do morza. I jakkolwiek przewodnim 
celem tego wydawnictwa było zobrazowanie 
morskich naszych spraw gospodarczych, a 
w szczególności zbilansowanie naszego twór 
czego dziesięcioletniego dorobku w -zakresie 
budowy portu gdyńskiego, rozwoju Gdań- 
ska, stworzenia własnej floty handlowej i 
handlu zamorskiego, to jednakże nie można 
było pominąć w tej pracy milczeniem ogó- 
nego tła historyczno-politycznego i kultural- 
nego, z któremi to momentami rozwijają się 
w ścisłym związku i sprawy morskie go- 
spodarcze. 

*„Kronika” zawiera 526 stron druku i obej 
muje 50 gruntownych monografij pierwszo- 
rzędnych znawców przedmiotu z  Mini- 
strem Przemysłu i Handlu, p. Eugenjuszem 
Kwiatkowskim na czele. Pozatem zamieszczo 
nych jest zgórą 200 wykresów, map, tablic, 
statystyk i fotografij. 

— Georg Fink „Jestem  głodny* nakł., 
„Roju* Oddawna już świat literacki nie prze 
żywał takiej sensacji: młody autor napisał 
powieść, podarował ją jednemu ze znanych 
pisarzy niemieckich i — znikł. Nie wie zą- 
pewne, że powieść jego ukazała się już w 
wydaniu książkowem, nie obchodzi go sła- 
wa, która spadła na niego formalnie w cią- 
gu jednej nocy, nie daje znaku życia nawet 
owemu pisarzowi, któremu powieść swoją 
podarował. Podobno jest on pod przybra- 
nem nazwiskiem, aktorem filmowym w Hol- 
lywood. й 

A tymczasem legenda otoczyła już po- 
stać tego dziwaka, którego nazwisko brzmi 
(prawdopodobnie) Georg Fink. Pod tem na 
zwiskiem przedstawił się owemu pisarzowi 
— Kurtowi Minzerowi — kiedy zjawił się u 
niego przed dwoma laty i zwierzył się, ;że 
zamierza napisać powieść — opowiedzieć 
dzieje swego dzieciństwa. Po tym dniu nikt 
nie widział Finka. W sześć miesięcy później 
otrzymał Minzer pocztą nieczytelny manu- 
skrypt i list, w którym autor donosił mu, że 
emigruje do Ameryki i daruje mu woją po- 
wieść. Niech z nią zrobi, co mu się podoba, 
Prosił tylko, aby na wypadek wydania jej 
drukiem ukazała się nie pod jego nazwi- 
skiem, lecz jako dzieło samego Minzera. 

UWAGA! Żądajcie wszędzie 

wyhborowej czekolady 

migdałami z całemi 

FABRYKI 

A.PIASECHI 
w. KRAKOWIE. 

A 

"ŻĄDA 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
(ge 
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Zdarzył się taki wypadek: mąż gra 
źż żoną przeciwko -dwóm roztropnym 
ludziom, którzy zalicytowali sziemika, 
„będąc już po partji. Kontra. Recontra. 
Żona ma w ręku damę, waleta, dziesiąt 
kę karo i wychodzi z dziesiątki — na 
stole trzeci król karo, przeciwnik zrzu- 
ca małą —- mąż ma pięć karów z a- 
sem — daje asa. Rezultat: król bie- 
rze, szlemik zrobiony, rober zapis 
kolosalny. 

Parę cierpkich wyrzutów — kanarki 
ci doić, w bridża grać — odzywa się 
miąż. Żona protestuje, że dobrze zagra- 
ła i proponuje zadzwonić do znajome- 

o męża — adwokata, uznanego mi-' 
strza bridża, by rozstrzygnął spór. I-sza 
w nocy, nic — dzwoni. Arbiter bridża 
wysłuchuje uważnie i feruje wyrok: 
„zagrała pani jak ostatni szewc”. Na- 
zajutrz przysyła rachunek: „„Za nocną 
poradę — 50 złotych”. Mąż nie chciai 
płacić i zapytał się innego znajomego 
adwokata czy słusznie tamten żąda pie 
niędzy, czy rzeczywiście była to porą- 
da prawna?  „Najsłuszniej -— mówi 
drugi znajomy — obecnie zasięga pan 
mojej rady, proszę tylko o 40 zł. bo 
to w dzień”. 

Ttrzeciego adwokata mąż nie inda- 
gował. Przegrał olbrzymiego  robra. 
Wybulił 90 zł., pokłócił się z dwoma 

przyjaciółmi. Czyja wina? 
Ach te kobiety. Karol. - 

e 
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POLITYKA A 

Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
Żyto w obrocie handlowym w Wileńszczyźnie 

Przytaczałem w swoim czasie na 

tem miejscu dane dotyczące eksportu - 

importu żyta za ubiegłe lata w odnie- 

sieniu do terenu wojew. Wileńskiego i 

Nowogródzkiego. Ta okoliczność, że 

dia wojew. Wileńskiego nadwyżka 

przywozu żyta nad wywozem od r. 

1925 do 1928 włącznie nie uległa w 

poszczególnych łatach większym wa- 

haniom, pozostając zawsze w grani- 

,cach od 20 do 25 ty- 

sięcy tonn, naprowadziła na 

wniosek, że urodzaj względnie nieuro- 

dzaj większego wpływu na obrót ży- 

tem tu nie wywiera. Rolnik wileński 

zmuszony jest, dla pokrycia swoich zo 

bowiązań, świadczeń, podatków oraz 

wydatków związanych z prowadze- 

niem gospodarki, wyrzucać na rynek 

miejscowy, czyli spieniężać, pewną 

ilość produktów rolnych a w tem żyta. 

Gdy jest nieurodzaj —— zastępuje on w 

konsumcji własnej żyto innemi produk 

tami, jak ziemniakami a nawet suroga- 

tami ; w okresie urodzaju odżywia się 

lepiej. 

W roku 1928 zbiory płodów rolnych 

«z wyjątkiem ozimin wypadły bardzo 

niepomyślnie, — tak dalece, że wła- 

dze zmuszone były podjąć akcję do- 

karmiana Iudnošč. Jednocześnie ceny 

na żyto poczęły gwałtownie spadać. 

Zdawałoby się zatem, że nadwyżka 

przywozu żyta do wojew. Wileńskiego 

w roku 1929 wzrośnie, ponieważ pro- 

dukcja miejscowa z plonów roku 1928 

nie pójdzie na zaspokojenie 

miejscowych rynków w tej wysokości, 

w jakiej pokrywała w latach względne 

go urodzaju i przy wysokich cenach 

ponieważ wzrośnie spożycie żyta w sa 

mych gospodarstwach rolnych z po- 

wodu niedoboru innych płodów  rol- 

nych. Przypuszczenia te jednak nie 

sprawdziły się. Podliczenia dokonane 

na podstawie „Rocznika Statystyczne- 

go przewozu towarów na polskich ko- 

lejach  paūstwowych“ za rok 1929 

część II — A) wykazują, że w roku 

1929 przywóz do stacyj wojew. Wi- 

leńskiego z innych województw wyno- 

sił 24648 tonn, w tem do staccyj: Wil- 

no — 14384, N. Wilejka — 2298, m 

Głębokie — 2042, Turmont — 1640, 

Głębokie — 2042, Turmont — 1640, 

Dukszty — 1316, Wilejka 617, N. 

Święciany — 462, Jaszuny — 321, Pa- 

rafjanów 215, Postawy — 198, Hodu- 

ciszki — 155, Woropajewo — 152, 
Łyntupy — 141, Ignalino — 138, Usza 

— 17, Druja — 106; do pozostalych 

stacyj nadania były poniżej 100 tonn, 

mianowicie: do st. Budsław — 75, Pod 

swilje — 61, Podbrodzie —61, Gu- 

dogaj — 31, Rudziszki, Zahacie i Osz- 

miana — po 30 tonn, i Krzywicze — 

28 tonn. 

Podaną liczbę 24648 tonn w przy- 

wozie żyta do wojew. Wileńskiego na- 

leży zaokrąglić z dużem  prawdopo- 
dobieństwem do 25500 tonn, a to dla 

tego, że poza tym przywozem przesz- 
* ło 500 tonn zostało nadane do różnych 

stacyj Wileńskiej Dyrekcji Kolei Pań- 

stwowych, w tem niewątpliwie około 

1/3 do stacyj w-wa Wileńskiego. 
4 
Lu RL NAT ASRYYAAEAA 

KAJAKIEM PRZEZ 
CZARNE MORZE 

Jak już kilkakrotnie podawaliśmy, Aka- 
demicki Klub Włóczęgów Wileńskich orga- 
nizował w bieżącym sezonie  wioślarskim 
dalekę wyprawę kajakami do Stambułu. W 
tym celu załoga w składzie p. p.: Korabie- 
wicza, Lešniewskiego, Szumanskiego, Zwol- 
Skiego, Czerniewskiego i Bohdziewicza wy- 
ruszyła pociągiem z Wilna do granicy cze- 
chosiowackiej, ażeby w dniu 12 lipca rozpo- 
cząć na rzece Orawie wytyczoną wodną tra- 
Sę. Trasa miała wynosić około 3000 
wody i przecinać rzekami Orawą, Wagiem i 
Dunajem terytorja pięciu państw. Niestety z 
przyczyn rozmaitej natury do Stambułu do- 
tarła tylko jedna łódź, reszta załogi udała 
się już z portu Constantra w dałszą drogę 
statkiem. AC 

W Stambule p. p. Korabiewicza i Le- 

niewskiego witano specjalnie uroczyście: 
na spotkanie młodych RA „wyjechał 
motorówką pan ambasador Rzplitej Polskiej 
w otoczeniu sportowych łodzi tureckich, po- 

czem w Ambasadzie wydany został obiad, 

na którym jak ze strony polskiej tak i tu- 

kiej, wznoszono liczne toasty na cześć 
ina i młodzieży wileńskiej, która pierwsza 

z dotychczasowych „stambulskich wypraw 
dotarła do celu. 

Członkowie wyprawy 
wicielom akademickiej 
Bułgarji, Jugosławji, 

‹ 

wręczyli przedsta- 
młodzieży Węgier, 

umunji i Turcji, adre- 

sy, oraz medale i albumy pamiątkowe 350 

lecia uniwersytetu Stefana Batorego. 3 
Ро rocie ze Stambułu p.p. Korabie- 

wicz i Deśniewski złożyli wizytę panu woje- 
wodzie wileńskiemu, dziękując za okazaną 

iekę i pokazując przywiezione tureckie 

krs. w dniu 3 b. m. Akademicki Klub 
ęgów otrzymał pismo pana wojewody, 

wyrażające gratulację z powodu dokonane- 
go przez Kłub wyczynu. 

potrzeb 

Wywóz z terenu w-wa Wileńskiego 

do innych województw w r. 1929 nie 

miał miejsca. Natomiast do Łotwy wy- 

wieziono, w wyniku premjowania eks- 

portu, 579 tonn, w tem ze st. Wilno— 

122, Dukszty — 274, Bezdany — 15, 

Kiena — 16, Soły — 16, Oszmiana 

— 16 i Stasiły — 120. 

Nadwyżka przywozu żyta nad wy 

wozem wynosiła zatem około 25.000 

tonn — czyli nie uległa wahaniom w 

porównaniu do lat poprzednich pomi- 

mo różnicy warunków. Zdaniem na- 

szem jest to bardzo ciekawe  zjawi- 

sko, które rzuca właściwe światło na 

istotę stosunków w naszej produkcji 

zbożowej. 

Wojew.ł Nowogródzkie również w 

roku 1929, jak w poprzednich latach, 

miało czynny bilans w obrocie żytem. 

Przywóz z innych województw wyno- 

sił 2144 tonn, wywóz do innych woje- 

wództw 2700, wywóz do Łotwy— 876 

tonn (w tem ze st. Bieniakonie — 31, 

Lida — 15, Baranowicze — 91, Po- 

gorzelce — 151, Horodziej — 363, La- 

chowicze — 105, Skrzybowce — 60, 

Jeziornica — 15, Słonim — 15, Gawja 

— 15 i Juraciszki 15), do Niemiec 

30 (ze st. Bie- 

niakonie i Skrzybowce po 15 ton). i via 

Gdansk — 46 tonn (ze st. Mordy — 
31 i Stonim — 15). W ten sposób nad- 

wyžka wywozu žyta nad wwozem Wy- 

nosi dla w-wa Nowogródzkiego prze- 

szło 1500 tonn. Z. Harski. 

Tam, gdzie drukują talmudy 
W najstarszej drukarni żydowskiej w Wilnie. 

Nie wszyscy ze starych mieszkań- 
ców Wilna i zapewne niewielu z no- 
wych wiedzą, że istnieje w Wilnie 
stara zasłużona placówka, promienie 
działalności której padają hen za o- 
cean w jedną, a góry Uralskie w dru- 
gą stronę. Instytucja obrosła mchem 
tradycji prawie półtorawiekowej. 

Mamy na myśli drukarnię żydow- 
ską założoną przed stu czterdziestu 
laty przez Manesa Roma, drukarnie 
zaopatrujące żydów rozsianych po 
całym świecie w wydawnictwa  reli- 
gijne: talmudy, książki do nabożeństw, 
księgi liturgiczne i t. p. 

W  historjj narodu żydowskiego 
drukarnia „Rom* ma swoją kartę za- 
szczytną, a ponieważ mieści się w 
Wilnie stała: się więc przedmiotem na- 
szego zainteresowania. 

informacji udziela nam obecny dy- ` 
rektor firmy noszącej obecnie nazwę: 
Sp. Akc. wydawniczo drukarska 

„Rom* p. Matus Rapoport. Rozma- 

wiamy w pokoju pełnym szaf ze sta- 
remi księgami, pergaminami, rękopi- 
sami. Są wśród nich „białe kruki" z 
dumą pokazywane nam następnie. 

Po wyjaśnieniu celu naszej wizyty 

p. dyr. Rapoport zagłębia się w fotel 
i zaczyna opowiadać. 

— Sto czterdzieści lat temu Ma- 
nes Romm (wówczas jeszcze nazwis- 

ko te pisano przez dwa m) założył 
w Grodnie drukarnię, zadaniem któ- 
rej miało być drukowanie ksiąg  reli- 
gijnych.*Po kilkn latach przeniósł on 
ją do Wilna i od tego czasu zaczyna 
się iście mrówcza praca. 

Nie chodziło tu bowiem 0 wydru- 

kowanie i puszczenie w obieg zwy- 

kłych książek, a 0'opracowanie, na mo- 

cy dokumentów, talmudu. 
Praca trwała długie dziesiątki lat. 

Szereg oddanych sprawie talmudistów- 
uczonych objechało wszystkie kultu- 
ralne zakątki Świata wyszukując ma- 
terjały do dalszych prac, 

Przeszukauo bibljoteki publiczne i 
prywatne (m. i. w Watykanie Oxfor- 
dzie, Monachjum, Amsterdamie) wy- 

łowiono i przepisano każdy doku- 
ment mogący być wykorzystany, 

Praca dała wyniki: : 
"Talmud Romma uważany jest 

słusznie za najlepszy z istniejących 

obecnie na całym Świecie, lepszy od 

wydanych w Wenecji, Niemczech i 

Wilnie. Najlepszy, bo opracowany na 

najstaranniej dobranych  materjałach 

historycznych i zaopatrzony w  naj- 

większą ilość; 103 komentarzy najsław- 

niejszych talmudystów. : 

Talmudy te rozstawily wydawni- 

ctwo nasze na cały świat żydowski. 

— Ą czy oprócz talmudów nie 

wydają panowie innych ksiąg? — 

_ — Wydaliśmy i drukujemy ciągle 
dwa rodzaje talmudów: t. zw  babi- 

loński, obszerny, obejmujący osiem- 
naście tomów z 10 tysiącami stronnic 

i mniejszy, posiadający mniejszą ilość 
komentarzy—t. zw. jerozolimski. Po- 
nadto drukujemy duży szereg innych 
ksiąg i książek religijnych, przezna- 
czonych do modłów w synagogach i 

domach, dla mężczyzn, kobiet i dzie- 

ci. W języku hebrajskim i żargonie. 
lm. Trudne i dostępne. 

Zobaczy pan to zresztę w skła- 

dzie. 33 

Kiedyś drukowano u nas i nie tyl- 

ko w języku hebrajskim. Zaraz panu 

pokażę zresztą. * 

Nasz Szanowny informator otwie- 
ra jedną z szaf i pokazuje nam dwie 

książki. : 

Mała, oprawna w skórę nosi tytuł: 

Jezus Marya Juozopas Szwętas 
knigiała 

ta ape Pasłapti Septini Sopulu yr 
linksmi biu. 

luozopa Szwęta Wilniuje. 
Par sudicima yr druku M. Romma. 

yr. A Dworca 1845 r. 
А па drugiej kartce: 

Wilno, przedrukować. Wilno, 
30 listopada 1844. 

Biskup rządzący diecezją 
5 jeb yny, 6 bag CYWIŃSKI. 
ruga formatu księgi buchalteryjnej: 

OBRONA s” 
Masy Funduszów W. Franciszka 

Rewkowskiego b. Deputata Wy- 
wodowego Oszmiańskiego z Wie- 
rzycielami i Dłużnikami teyże 

Masy. 
1839 Druk. Menesa Romma 

— Czy nie zechciałby Pan wska- 
zać nazwisk najbardziej zasłużonych 
współtwórców talmudu panów, zapy- 
tujemy. 

— Trudno to powiedzieć, tylu ich 
było. Dotychczas żyje w Wilnie 95 
letni starzec p. Sz. Fejgenson. On 
ostatni zdobywał rękopisy do talmudu 
opracowanego przy jego udziale. Czło- 
wiek ten mimo swego wieku zacho- 
wał pamięć i jest chodzącą encyklo- 
pedją w dziedzinie komentowania tal- 
mudu i literatury żydowskiej. Pisze 
jeszcze i dziś, niestety złamana noga 
przykuła go do łóżka. On też opra- 
cował dla nas  historję drukarni 
Romma. 

— Do kogo nałeży obecnie dru- 
karnia? ' 

— Od Romów przeszła ona swe- 
go czasu w ręce znanego bibljofila 
petersburskiego. Dawida  Ginsburga. 
Różne koleje przeszła i obecnie n1ale- 
ży do towarzystwa akcyjnego, przy- 
czem znaczna część naszego portfelu 
jest w rękach zagranicznych. 

— А jak się panom powodzilo i 
powodzi i kto jest odbiorcą głównym, 
mam na myśli jaki ośrodek? 

— Odbiorcami naszymi są rzecz 
jasna Żydzi, Żydzi rozsiani po całym 
świecie. 

Było kiedyś b. dobrze. 
Księgi nasze rozchodziły się w ilo- 

Ści tak dużej, że piętnaście maszyn 
z trudem nadążało z wykonaniem za- 
mówień. 

Wojna poderwała byt naszej, 
dużą skalę obliczonej, placówki. 

Odpadł główny rynek — Rosja, 
Ameryka nie wpuszcza Żydów, a ci 
co mieszkają tam oddawna wynaroda- 
wiają się częściówo, do Łotwy i Li- 
twy mamy przecież granicę, Polska 
zaopatrzona jest już dostatecznie. Je- 
dnak mimo wszystko wysyłamy tran- 
sporty we wszystkie strony Świata, 
prócz Rosji naturalnie. 

Podczas wojny z rozkazu Wielkie- 
go księcia Mikołaja Mikołajewicza wy- 
wieziono od nas siedem wagonów 
stopu, były to jnż odlane matryce. 
Zostały one w Rosji, 

Trzeba było nanowo оргасому- 
wać to co zginęło. 

Najgorsze jest to, że w składach 
leżą tysiące ksiąg przeznaczonych 
specjalnie dla Rosji. Dziś jest to ma- 
kulatura. 

Widzi pan w Rosji to było tak. 
Niemal w każdym okręgu była inna 
sekta. Każda z nich po swojemu od- 
prawiała nabożeństwa i dla każdej 
drukowało się inne książki. 

Co z tem teraz zrobić? 
Opuszczamy biuro i idziemy zwie- 

dzać drukarnię. 
Dwa trzypiętrowe gmachy, 

była fabryka. 
W jednym maszyny,  zecernie, 

stereotypnie i t. p. techniczne urzą- 
dzenia, w drugim składy. 

Równo, na półkach, aż pod sam 
sufit leżą tysiące ksiąg. Duże, śred- 
nie, małe. Oprawne w skórę, płót- 
no, papier. 

Talmudy, modlitewniki, 
dla kobiet i dzieci. 

Tysiące tego, a wszystko wydane 
na pięknym papierze i wykonane b. 
starannie. 

„ Wtrącamy uwagę o benedyktyń- 

skiej pracy zecerów zmuszonych skła- 
dać mikroskopijnemi wprost czcion- 
kami i znów dowiadujemy się rzeczy 
nowych. 

Jest zwyczaj, że komentarze do 
pewnego wyjątku talmudu muszą się 
mieścić na tej samej stronicy. To 
zmusza w wielu wydadkach do po- 
sługiwania się jaknajmniejszemi ezcion- 
kami. 

Główny nasz talmud składało 45 
zecerów przez siedem lat. I to nie 
po osiem godzin pracowali jak teraz, 
to byli fanatycy. Pracowali od Świtu 
do nocy. 

A ile osób robiło korektę. 

na 

jakaś 

książeczki 

  

CZEKOLADA 

  

Od szeregu dni oprócz akcji wyborczej P.P.S. C.K.W. prowadzi bojkot 
wyrobów znanej ki czekolady 
kilku agitatorów P.P.Ś. C.K.W. Czytelnicy „Słowa* 

E. Wedla z powodu wyrzucenia 
zajadajcie czeko 

ladę Wedia 

  
  

Młoda dziewczyna w szponach 
międzynarodowych wampirów 

Dziewiętnastoletnia Andzia Wojniszówna, 
córka kolejarza, uchodziła w. Baranowiczach 

za najprzystojniejszą pannę. To też znalazł 

się wkrótce konkurent w osobis Władysława” 

Koziarskiego, rzekomo syna kamienicznika 

w Warszawie (ul. Targowa 84). 

Młoda dziewczyna zgodziła się wyjechać 

w jego towarzystwie (zresztą z wiedzą rodzi- 

ców) do Warszawy, by zaznajomić się Z no- 

wem środowiskiem. 

Tymczasem kawaler, miast ulokować pan- 

nę u swych 1odziców, wynajął pokój w trze- 

ciorzędnym hotelu na Nalewkach i trzymał 

ją w ciągu dwu dni pod kluczem. 

Trzeciego dnia odwiedził Andzię obcy 

mężczyzna. Wszedł z miną pewną siebie, po- 

gawędził, zmusił dziewczę do wypicia kilku 

kieliszków wódki, poczem chciał sobie pozwo- 

lić na daleko posuniętą poufałość. 

Andzia zaczęła krzyczeć. Przybiegł wła- 

ściciel hotelu, narobił gwałtu, zwymyślał ob- 

cego mężczyznę i zagroził, że jeżeli jeszcze 

raz powtórzą się krzyki, to sprowadzi policję. 

Nieznajomy opuścił pokój. 

W chwilę potem zjawił się Koziarski. Ob- 

sypując Andzię stekiem naordynarniejszych 

wyzwisk, kazał jej spakować rzeczy, sprowa- 

dził na parter i pówiózł taksówką w kierunku 

dworca Głównego. 

Na rogu Marszałkowskiej i Złotej wy- 

tworzył się chwilowy zator. Andzia zdążyła 

stłuc szybę, co tak spłoszyło kawalera, że 

czmychnął drugiemi drzwiczkami. A szofer, 

nie rozumiejąc co to wszystko znaczy, od- 

stawił pasażerkę do 11-go komisarjatu. 

Ze swej strony komisarjat powierzył An- 

dzię opiece misji dworcowej ochrony koblet, 

ta zaś skierowała ją do Baranowicz. 

Jak wynika ze Śledztwa, nazwisko Wła- 
dysław Koziarski jest zmyślone. W domu 

Nr. 84 przy ul. Targowej nikt nie słyszał o 

takim młodzieńcu. Nie ulega wątpliwości, iź 

rzekomy narzeczony występował z ramienia 

bandy handlarzy żywym towarem. 

  

  

KRONIKA 
SOBOTA 

1 1 Dziś W. słońca o godz. 5 m. 53 

irmina B.W. 
Jutro 

aksymiljan. 

Z. słońca o godz, 4 m, 52 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGJI U. S. B. W WIŁNIE. 

1 dnia 10. X. 1930 r. 

Ciśnienie Średnie w mm. 754 

Temperatura średnia -l- 6 

Temperatura najwyższa -l- 9 

Temperatura najniższa -l- 1 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr 

przeważający 
Iendencja: wzrost 
Uwagi: zrana pochmurno, wiecz. pogod. 

| Zachodni 

  

NABOŻEŃSTWA 
— (k) Rozkład nabożeństw niedzielnych 

w katedrze. Godz. 6 msza św. prymarja w 
kaplicy św. Kazimierza godz. 8.30 — msza 
św. z suplikacjami, godz. 9.30 msza św. wo 
tywa, godz. 10.15 — suma, celebruje ks. ka 
nonik Chalecki, kazanie wygłosi ks. prof. 
Sopoćko, godz. 15.30 — wykład z Pisma św. 
godz. 16 — nieszpory i różaniec. | 

— Nieustanna adoracja Przenajświętsze 
go Sakramentu. Dnia 11 października w ko- 
ściele w Daugieliszkach, dnia 12 październi- 
ka w kościele w Melegianach, dnia 13 paź- 
dziernika w kościele w Gudohajach, dnia 14 
października w kościele w Sobakińcach, dn. 
15 października w kościele w Wołożynie, dn. 
16 paźdz. w kościele w Międzyrzeczu, dn. 
17 paźdz. w kościele w Budsławiu, dn. 18 
paźdz. w Niestaniszkach przypada całodzien 
na adoracja Przenajświętszego Sakramentu. 

MIEJSKA 
— Subsydja miejskie. Magistrat wyasy- 

gnował tytułem subsydjum dla  instytucyj 
dobroczynnych 90 tys. zł. jako należnaść za 
miesiąc wrzesień. 

— Oświetlenie ul. Nowogródzkiej. No- 
wych 45 lamp elektrycznych zostanie zain- 
stałowanych w najbliższym czasie na ulicy 
Nowogródzkiej i sąsiednich. Odpowiednie 
przygotowania Magistrat już poczynił. 

— Dźwig elektryczny. Na stacji elektrycz 
nej montuje się obecnie elektryczny dźwig, 
który będzie użyty do przeładowywania wę- 

la. 
'— Subsydja miejskie dla Sac 40 

agi- broczynnych. W dniu wczorajszym 

RZE TATENA ТИБ 

Wyznaczone były potem premie 
za wynalezienie błędu. Kwapiło się 
wielu, ale niewielu zarobiło. 

Jak duża jest popularność talmu- 
du, niech Świadczy fakt, że kiedy w 
okresie wojny rozeszła się w Amery- 
ce wiadomość o spaleniu się naszej 
drukarni, natychmiast powstało towa- 
rzystwo akcyjne z kapitałem miljona 
dolarów,aby sfotografować i wydać 
nasz talmud. 

Byliśmy i jesteśmy  największem, 
w świecie wydawnictwem żydowskiem- 
religijnem. Zmniejszzł się nasz zasięg 
i zapotrzebowania ale na to niema 
rady. W. T. 

strat m. Wilna wyasygnował sumę 91.000 zł. 
jako miesięczne subsydjum dla  instytucyj 
dobroczynnych, działalność których prowa- 
dzona jest na terenie m. Wilna. 

- Inspekcja sanitarna. W OCE ubieg 
łym i bieżącym władze wojewódzkie prze- 
prowadzają inspekcję sanitarne na terenie 
poszczególnych komisarjatów m. Wilna ce- 
lem stwierdzenia wyników z akcji sanitarno- 
porządkowej, przeprowadzonej w ciągu lata 
w ROziara prywatnych i zakładach publicz 
nych. 

— Połączenie z elektrownią kole- 
jową nie nastąpi. Pertraktacje Magi- 
stratu z władzami kolejowemi w spra- 
wie przyłączenia dzielnic obsługiwa- 
nych dotychczas przez elektrownię ko- 
lejową do sieci miejskiej, nie doprowa- 
dziły do konkretnych rezultatów, wo- 
bec nieuzgodnienia warunków, na ja- 
kich mogłoby nastąpić połączenie obu 
elektrowni. 

SZKOLNA 

— Jeszcze jedno uroczyste święto. W r. 
b. w listopadzie szkoły obchodzić będą jak 
corocznie dzień 11 listopada, przyczem w 
roku bieżącym, uroczystość ta połączona bę- 
dzie z obchodem rocznicy podpisania 10 lat 
rozejmu z bolszewikami, co nastąpiło wła- 
ściwie dnia 12 października 1920 roku. 

Ministerstwo oświaty przygotowuje in- 
strukcje i zarządzenia w sprawie obchodu w 
szkołach wszelkiego typu rocznicy  listopa- 
dowego powstania. 

Dnia 29 listopada we wszystkich  szko- 
łach urządzone będą obchody, widowiska i 
t. d. przyczem pożądane jest, sy do współ- 
udziału w takich uroczystościach wciągnię- 
ci zostali również rodzice młodzieży szkol- 
nej. Specjalna uwaga zwrócona będzie na 
zaznajamianie młodzieży 'szkolnej z historją 
powstania listopadowego, wygłaszana przez 
profesorów. 

AKADEMICKA 

— Uroczysta inauguracja roku aka- 
demickiego 1930—31 w Uniwersytecie 
Stefana Batorego odbedzie się dziś, w 
sobotę dnia 11 b. m. Uroczystość roz- 

pocznie się o godz. 11 nabożeństwem 
w kościele św. Jana, odprawionem 
przez Metropolitę wileńskiego, ks. ar- 
cybiskupa Romualda  Jałbrzykowskie- 
go, poczem o godz. 12 w Auli Kolum- 
nowej odbędzie się inauguracja roku 
z następującym programem: 1. chór, 
2. sprawozdanie ks. rektora d-ra Cze- 
sława Fałkowskiego za rok 1929—30, 
3. przemówienie |.. M. rektora d-ra 
Aleksandra Januszkiewicza, 4. wykład 
inauguracyjny, wygłoszony przez J. M. 
rektora d-ra Aleksandra Januszkiewi- 
cza na temat „nauka a znachorstwo*, 
5. chór. 1 

Wstęp do Auli tylko za zaprosze- 
niami. Inauguracja będzie transmito- 
wana przez radjo. 

— Konkurs. Zarząd Stowarzyszenia Brat 
nia Pomoc Polskiej Młodzieży Akademickiej 
Uniw. Stefana Batorego w Wilnie  niniej- 
szem ogłasza konkurs na posadę kierowni- 
ka Akademickiej Kolonji Wypoczynkowej w 
Legaciszkach. 3 

O posadę ubiegać się mogą akademicy 
oraz osoby postronne. Kandydaci winni wy- 
kazać się: 1. znajomością odarki rołnej. 
2. znajomością gospodarki iskowej. 3. 

w
 

Jak funkcjonują 
komisje wyborcze 
Otrzymujemy następujące uwagi: 
Zadanie miałem takie: sprawdzić, czy 

zostało wciągniętych do spisów wyborc. kil- 
ka osób, zamieszkałych w pewnym „niebar- 
dzo podłym domu* przy ul. Wielkiej. Otrzy 
małem informacje, že „odnošnė“ biuro wy- 
borcze mieści się przy ul. Zarzecznej 5. Przy 
chodzę tedy przed ów dom i widzę na bra” 
mie dwa napisy informacyjne: 1) „Obwo- 
dowa komisja wyborcza Nr. 23 — godziny 
przyjęć od 16 do 2i*, 2) „Obwodowa komi- 
sja wyborcza Nr. 28 — od godz. 3 do 9". 

. Masz djable tabaki! do której, że to ko- 
misji, jeśli łaska, miałbym się udać? Wnet 
jednak poszedłem po rozum do głowy — a 
od czegoż są „Obwieszczenia" zawierające 
spis obwodów z wykazem przynależnych do 
tych obwodów ulic. Oglądam się — takiego 
„Obwieszczenia“ nie widać. Wchodzę więc 
na podwórko nader obszernej posesji, widzę 
kiłka ścian, kilkoro drzwi, dokąd iść? Na 
prawo li czy też na lewo, a może szukać 
bardziej skomplikowanego kierunku? Stoję 
tedy i medytuję, niczem Herkules na roz- 
drożu. Na drzwiach najbliższych nadpis in- 
formacyjny, że to szkoła powszechna i gdzie 
szukać mieszkania nauczyciela, bez żadnego 
napisu w sprawach wyborczych, myślę — 
nie tu, idę dalej, żadnych obwieszczeń in- 
formacyjnych niema, cofam się z powrotem, 
spotkana kobiecina informuje, że Komisja 
wyborcza to tu właśnie (te pierwsze drzwi). 
Wchodzę, podnoszę się po schodach, na 
drzwiach lokalu na piętrze nadpis: „wejście 
tylko dla uczniów*,obcym wstęp surowo 
wzbroniony”. Ponieważ byłem tą osobą ob- 
cą, więc myślę „nie tędy droga szanowny 
panie", i już chcę się wycofywać, lecz nagle 
poczułem przypływ jakiejś niesamowitej od- 
wagi i otwieram drzwi, będąc przygotowa- 
ny do otrzymania od pierwszego spotkanego 
tam bliżniego uwagi w rodzaju: „Panie, Pan 
inteligentny człowiek, widzi nadpis, że nie 
można, to czegoż lezie!?* Ku miłemu zdzi- 
wieniu spotkałem miłą staruszkę, informuje 
mię, że Komisja Wyborcza jest tu właśnie, 
lecz który to obwód, 23 czy 28 — tego po- 
wiedzieć mi nie mogła. 

„Kiedy, proszę Panią, przychodzą tu 
członkowie komisji? — „A nie jednakowie, 
CzaSati o 3-€j, czasami 0 4-ej“. — „Aha, 
więc skoro „czasami przychodzą o 3-ej wnio 
skuję, 14 jest to obwod Nr. 28, czy to jednak 
ten, który mi w danej chwili potrzebny — 
Bóg raczy wiedzieć. jest godzina 3 min. 15, 
biuro więć inusi byc już czynne, jeśli jed- 
nak dotąd nikogo niema, to któż mi zaręczy 
że przypuśćniy, za 2—5 minuty ktoś przyj- 
dzie. Można czekać na kogoś lub na coś, je- 
żeli się wie, że np. za 5, 10, i5 minut ten 
„ktoś” przyjdzie, ub to „coś” nastąpi, ale 
czekać czas nieokreślony, to już byłoby za 
wiele. Ach, ine lata młodzieńcze! czekało 

SiĘ, nieraz się czekało, mioże godzinę, albo 
jeszcze więcej, lecz to nic wspólnego ze 
sprawą wyborów nie miało. Dosyć, że w 
tym wypadku nie czekałem, bo może aku- 

rat dzisiaj właśnie wypadnie to „czasamii* o 
4-ej. Czekać więc 45 minut byłoby zbyt 
wielkiem bohaterstwem. 

Rezygnuję ze sprawdzania, wychodzę, 
gdy za bramą jeszcze się rozejrzałem na 
wsze strony, dostrzegłem w głębokiej wnę- 
ce domu bardzo troskliwie schowane od 
wpływów atmosferycznych, a również i od 
wzroku ludzkiego owo  „obwieszczenie* z 
podziałem na obwody wyborcze. Lecz oczy- 
wiście tyle tylko się dowiedziałem, że spraw 
dzić musiałbym w komisji obwodu Nr. 28, 
w tym co to musiałby być czynny od godz. 
3-ej, ale do którego przychodzą panowie 
„czasami o 4-ej“. 

Pytam teraz, czy wiele osób mogło spraw 
dzić zapisy w Komisji Obwodowej przy 
Zarzecznej Nr. 5, której członkowie nie ra- 
czą w czas przychodzić na dyżur i gdzie 
na drzwiach zamiast Nr. obwodu, godzin 
przyjęć, czy innych ułatwień obywatelom, 
widnieje nadpis: „Obcym wstęp surowo 

   

  

   

  

zbroniony“. Sz, Kozak. 
Połocka 6 A 
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znajomošcią w zakresie buchalterji. 4. oraz 
dužemi walorami moralnemi. Oferty poparte 
odpowiedniemi referencjami należy składać 
do dnia 14 października 1930 r. w godzinach 
uprzędowych w Sekretarjacie Bratniej Po- 
mocy (ul. Wielka 24), 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— „Walka o Wilno 1918—1920* 
12 października o godz. 3-ej w sali Kasyna 

Garnizonowego, przy ul. Mickiewicza kpt. 
Przybylski z Wojskowego Biura Historyczne 
go z Warszawy wygłosi drugi z kołei odczyt 
z cyklu odczytów o walkach o Wilno. 

Tematem niedzielnego odczytu będzie 
„Oswobodzenie Wilna w kwietniu 1919 ro- 
ku“. Odczyt będzie zawierał na wstępie 
szkic ogólnego tła politycznego z przedsta- 
wieniem szerokich celów politycznych jakie 

Jutro, 

*Marszałek Piłsudski wiązał z zajęciem 
Wilna. 

Następnym punkteim odczytu będą wa- 
runki i okoliczności, wśród jakich dojrzewała 
decyzja Marszałka, szczegółowe wyłuszcze- 
nie trudności, wynikających z jednoczesnej 
walki o Lwów. Potem nastąpi analiza planu 
operacyjnego ofenzywy oraz. opis przebie- 
gu samego działania wojsk oraz prac kie- 
rującego operacjami wojskowemi osobiście 
Naczelnego Wodza. 
„= Walne zebranie. Na zasadzie $ 16 

Statutu Przyjaciól Państwowej Szkoły Tech- 
nicznej w Wilnie Zarząd T-wa zwołuje na 
dzień 12 października 1930 r. w gmachu 
szkoły technicznej na Antokolu przy ulicy 
Holendernia o godz. 12.30 Waine Zebranie,. 
na które zaprasza rodziców lub opiekunów 
uczniów tejże szkoły. 

— Zarząd związku niższych funkcjonarju 
szy państwowych Rzeczypospolitej Polskiej 
okręgu wileńskiego uprzejmie ma zaszczyt 
powiadomić członków, że ogólne zebranie 
odbędzie się dnia 12 października ur. b. o 
godz. 1 min. 30 przy ul. Zawalnej Nr. i, z 
następującym porządkiem dziennym: 1) spra 
wozdanie delegatów ze zjazdu, 2) sprawo- 
zdanie roczne zarządu i wybór nowego za- 
rządu. 

‚ — Ze związku rodzin katolickich. W nie- 
dzielę dn. 12 b. m. odbędzie się w związku ‚ 
Rodzin Katolickich przy ul. Bakszta 2, ze- 
branie towarzyskie połączone z odczytem p. - 
prof, dr. Stefana Glazera p. t. „Eucharystja 
jako podstawa życia społecznego”. 

W. części koncertowej łaskawie udział 
biorą p. Stefanja Grabowska — śpiew i p. 
prof. Pliszko-Ranuszkiewiczowa fortepian. 

Dla dzieci specjalna zabawa. Początek o 
godz. 4,30. Goście mile widziani. ejście 
bezpłatne. a 

RÓŻNE 

— Uroczystość 100-lecia istnienia 
gminy staroobrzędowców. W dniu 14 
b. m. gmina staroobrzędowców w Wil- 
nie obchodzić będzie setną rocznicę 
swego istnienia. Dnia następnego 15 b. 
m. odbędzie się w Wilnie drugi ogólno 
polski sobór staroobrzędowców. 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej)



— Ostrzeženie w sprawie banknotów 5- 
złoetowych. W związku z wycofaniem z obie- 
gu 5-cio złotowych biletów skarbowych, po- 
jawili się na prowincji niesumienni agenci, 
grasujący zwłaszcza po wsiach, którzy roz- 
siewają wśród ludności kłamliwe wieści, ja- 
koby te bilety stały się bezwartościowe i wy 
łudzają je po cenie 4 zł. 50 gr. i taniej za 
sztukę. : 

Wobec powyžszego Starostwo Grodzkie 
wyjaśnia, že: a) bilety skarbowe z datą 1 
maja 1925 roku straciły moc obiegową z 
dniem 30 czerwca 1929 roku, jednak do 
dnia 30 czerwca 1931 roku włącznie przyj- 
mowane będą jeszcze jako środek płatniczy, 
względnie do wymiany przez centralną kasę 
państwową, kasy skarbowe i wszystkie 
oddziały Banku Polskiego, b) bilety skarbo- 
we z datą 25 października 1926 roku straci- 
ły moc obiegową z dniem 30 czerwca r. b. 
jednak do dnia 30 czerwca 1932 roku włącz 
nie przyjmowane będą jeszcze jako Środek 
płatniczy, względnie do wymiany przez wy- 
żej wymienione instytucje. 

— Z Izby Przemysiowo-Handlowej w 
Wilnie. Izba Przemysłowo-Handlowa w Wil- 
nie, podaje do wiadomości zainteresowanych 
firm, że filja Wojskowych Zakładów Zaopa- 
trzenia Intendentury i Tab. w Łodzi ogłasza 
przetary na dzień 23 października 1930 ro- 
ku na wykonanie około 3.750 łóżek żelaz- 
nych typu wojskowego z wkładami z desek. 

* Bliższych informacyj udziela Izba Prze- 
mysłowo-Handlowa w Wilnie, Trocka 3. 

— Z posiedzeń naukowych. Dnia 30 wrze 
śnia odbyło się wspólne posiedzenie nauko- 
we Wydziału III Tow. Przyj. Nauk oraz Wil. 
Oddz. Pol. Tow. Hist., na którem prof. Oko 
jan wygłosił odczyt p. t. „Paweł Deuster- 
walt, nieznany humanista XV wieku”. Prele- 
gent omówił rękopis z XV w., znajdujący się 
w bibljotece Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
zawierający dzieła Cycerona, Wergiljusza i 
Owidjusza. Autorem jego jest Paweł Deu- 
sterwalt, pochodzenia niemieckiego, humani- 
sta wybitny. Ur. w Dobromieście (Gudstadt) 
w Warmji, studja uniwersyteckie odbył w 
Lipsku w latach 1486 — 1494, które ukoń- 
czył ze stopniem magistra nauk wyzwolo- 
nych, w r. 1494 został kanclerzem biskupa 
warmińskiego Łukasza Watzelrode, wuja 
Kopernika. Z pamiętnika biskupa wynika, że 
Deusterwalt był wiernym sługą Jagiellonów 
i że podobnie, jak jego biskup, nienawidził 
krzyżaków, zarzucając im  nienasyconą ni- 
czem chciwość, chytrość i przewrotność i 
nieprzebieranie w środkach dla osiągnięcia 
celów, niezgodnych z hasłami przez nich gło 
szone-mi. W Wilnie bawił Deusterwalt dwu- 
krotnie u króla Aleksandra, który wezwał do 
siebie biskupa Łukasza w sprawach ziemi 
pruskiej, tudzież w „ważnych sprawach pry- 
watnych i publicznych". Odnosiły się one 
niewątpliwie do kwestji dynastycznej. Prele- 
gent omówił działalność naukową i politycz 
ną Deusterwalta, podnosząc m. in., że ręko- 
pis jego z r. 1488 z dziełami klasyków ła- 
cińskich ma dla nauki niepoślednie znacze- 
nie. Rzuca on także pewne światło na ruch 
umysłowy w Warmii. 

Po odczycie odbyła się dyskusja, w któ 
rej zabierali głos: rektor Parczewski, prof. 
Modelski i inni. 

— Uwadze powracających z Krynicy. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w 
Wilnie podaje do wiadomości, że celem umo 
żliwienia powrotu kuracjuszom z Krynicy do 
Warszawy w czasie od 1-X do 2-XI r. b. 
kurs wagonu sypialnego  Warszawa—Kra- 
ków, kursującego w pociągach Nr. 5—6 
przedłuża się do Krynicy w pociągach Nr.Nr 
409 —615—6715 i z powrotem w pociągach 
Nr. Nr. 6716 — 616 — 410 — trzy razy w 
tygodniu. Odjazd z Warszawy we wtorki, 
czwartki i soboty, zaś z Krynicy we środy, 
piątki i niedziele. 

— „Wilno i Ziemia Wileńska'*. Wyszedł 
z druku pierwszy tom zakrojonego na wiel- 
ką skale wydawnictwa „Wilno i Ziemia Wi- 
leńska" staraniem i nakładem  Wojewódz- 
kiego Komitetu Regjonalnego. ; 

„Dzielo to jest zarysem monograficznym 
wyzwolonej Ziemi Wileńskiej próra szeregu 
wybitnych autorów z różnych dziedzin. Opi- 
suje przeszłość Wilna i Wileńszczyzny, wy- 
padki z przed lat dziesięciu oraz rozwój Wi- 
leńszczyzny w ciągu ostatnich 10 lat. Książ- 
ka ozdobiona jest licznemi ilustracjami, 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś po 
raz 17-ty ciesząca się nadzwyczajnem po- 
wodzeniem głośna sztuka wojenna  Szerri- 
ff'a „Kres wędrówki", będąca żywem od- 
zwierciadleniem nastrojów i przeżyć w cza- 
sie wielkiej wojny światowej. 

Efektowne sceny ataku na pozycje angiel 
skie odtwarzają całą grozę wojenną. Na cze- 
le świetnie zgranego zespołu występują: R. 

Wasilewski, K. Wyrwicz-Wichrowski i M. 
Wyrzykowski. 

— „Młody las". Celem upamiętnienia 
25-lecia walki o szkołę polską, dyrekcja tea- 
trów wystawia interesującą sztukę J. A. 
Hertza „Miody las““, która daje wierny 
obraz szkoły rosyjskiej w b. Kongresówce. 

Sztuka ta, w której zatrudniony został 
cały prawie zespół artystyczny z dyr. Zel- 
werowiczem na czele, ukaże się w opraco- 
waniu reżyserskiem K. Wyrwicz-Wichrow- 
skiego i w nowych dekoracjach J. Hawrył- 
kiewicza. 

— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś, w dal- 
szym ciągu komedja angielska Erwina „Pier 
wsza pani Frazerowa', która zyskała na na- 
szej scenie ogólne uznanie publiczności i 
prasy. 

Wykonanie tej sztuki stoi na wysokim 
poziomie artystycznym. Obsadę tworzą wy- 
bitniejsze siły zespołu: Makarczyk-Wasilew= 
ska, Niwińska, Eichlerówna, Kamińska oraz 
Kubiński, Łaciński, Milecki i dyr. Zelwero- 
wicz, który sztukę tę z całą pieczołowito- 
ścią wyreżyserował. 

Nowe pomysłowe dekoracje według pro- 
jektów J. Hawrytkiewicza. . 

— Jutrzejsze przedstawienia popołudnio- 
we. Jutro, w niedzielę w teatrach miejskich 
odbędą się przedstawienia popołudniowe. W 
Teatrze na Pohulance, wobec nadzwyczaj- 
nego powodzeniaź ukaże się po cenach zwy- 
kłych „Kres wędrówki* Szerriff'a (bilety 
zniżkowe ważne), w Teatrze „Lutnia* po 
cenach zniżonych arcydzieło polskiej litera- 
e” dramatycznej „Pan Jowialski* A. Fre- 
ry. ‚ 

— Przedstawienia popularne. W ponie- 
działek nadchodzący o godz. 8 wiecz. w obu 
teatrach miejskich zorganizowane został 
widowiska popularne po cenach sani 
od 30 gr. Przedstawienia te przeznaczone 
zostały dla młodzieży i najszerszych warstw 
społeczeństwa. + 

W teatrze na Pohulance wystawiona zo- 
stanie po raz ostatni w sezonie wyborna 
komedja j. Blizińskiego „Rozbitki*, w tea- 
trze zaś „Lutnia* w dniu tym ukaże się peł- 
na pogodnego humoru, aktualna komedja J. 
Rączkowskiego „Nad polskiem morzem”. Bi- 
lety w kasie zamawiań codziennie od 11 do 
9 wiecz. bez przerwy. 

— Poranek „Lutni*. Program jutrzejsze- 
go poranku wokalnego w sali teatralnej „Lut 
nia” składać się będzie wyłącznie z polskich 
pieśni ludowych w opracowaniu  Noskow- 
skiego, Kazury, Czerniawskiego, Dziewul- 
skiego i innych. Udział w poranku biorą: 
chór mieszany T-wa „Lutnia* pod dyrekcją 
J. Leśniewskiego oraz znana śpiewaczka Z. 
Plejewska-Monkiewiczowa. Przy fortepianie 
J. Kropiwnicki. 

Słowo wstępne wygłosi prof. M. Józe- 
fowicz. Ceny biletów od 50 gr. Początek: o 
godz. 1 min. 30 po poł. 

CO GRAJĄ W KiNACii? 

Heljos — Lokomotywa. 

Holiywood — Pieśniarz gór. 

Światowid — Kean. 

Stylowe — Ludzie bez praw. 

Wanda — Uroda życia. 
Kino Miejskie — Krzyk życia. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

— Uciekł żołnierz litewski. 
Na odcinku Kalety przeszedł na naszą stro- 
nę żołnierz litewski Wojmukajtis. 

"Twierdzi on, że jest zbiegiem politycz- 
nym, gdyż uchodził przed aresztowaniem za 
należenie do spisku antyrządowego. 

— Wypadek samochodowy. W dniu 3 
b. m. błotnikiem przejeżdżającej taksówki 
Nr. 14464 został potrącony przy ul. Śmigłe- 
go Pawłowski Michał, Obozowa 64, który 
doznał lekkich obrażeń ciała. 

— Kradzieże. Anna Marczuk, zam. w 
Kraśnem nad Uszą, 3 Maja Nr. 51 w czasie 
swego pobytu w Wilnie zostawiła na огле- 
chowaniu w piwiarni Sierki, Zawalna 19 dam 
skie futro wartości 400 zł. które następnie 
skradziono, ustalono, że kradzieży dokonała 
znana złodziejka Downar Stefanja, Katwa- 
ryjska 107, i po dokonaniu kradzieży 
zbiegła. 

Rozenszwach Izaakowi, Biskupia 12 skra 
dziono z garażu przy ul. Biskupiej Nr. 6 
różnych części samochodowych wartości 300 
zł. Kradzieży dokonał Tankielun Antoni, Po- 
lock: 20 i Lelis Jozef, Gaona 7, których 
zatrzym.ano. 

Piozrowiczowej Julji, Rozbrat 8 skradzio 
no damski kożuszek i dywan, sprawca Ro- 
manowski Władysław, bez stałego miejsca 
zamieszkania, EBY pracował u melduiącej 
jeko malarz, został zatrzymany. 
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Kącik Grafologiczny 

Kącik grafologiczny, poświęcony tym 
wszystkim czytelnikom, ktorzy się grafolo- 
gją interesują i chcieliby otrzymać eksper- 
tyzę charakteru swego bądź zainteresowa- 
nej osoby, zawiadamia iż listy z próbkami 
Eisma należy przesyłać do Redakcji „Słowa* 
dla grafologa, załączając znaczek 1 zł. na 
odpowiedź... 

„Nenutfar“. 
Bardzo dziękuję za uznanie. List sprawił 

mi prawdziwą przyjemność, a oto 
żądana ekspertyza: 

Łamliwość charakteru, brak odwagi przy 
stąpaniu na ścieżkach życia. 

Usposobienie—refleksywne. Dużo serca— 
marzycielstwo. Trochę uparu —umysł ruchli- 
wy, dużo odczucia. Pozatem zamiłowanie spo- 
koju i wytrwałość w pracy. 

Mnita X. Miła Panno Anito— grafologja 
nie ma nic wspólnego z gwiaździarstwem ni 
wróżbą. 

Ja sam nie podobny jestem do tradycyj- 
nego astrologa i nie przypominam ani trochę 
jakiejś strygi czy czarownicy z Łysej Góry. 

O ile zaś Panią interesuje ekspertyza 
grafologiczna — służę uprzejmie. 

W serduszku pryzmat, przez który świat 
się lepszym wydaje. Nie należy patrzeć ser- 
cem — lecz oczami. 

Przytem dużo trzeźwego sądu o ludziach 
i zmysł praktyczny energja — pracowitość. 
Niekiedy przejawy oschłości pewnej, którą 
może Pani zjednywać — niechętnych. 

Dobre mniemanie o sobie — oby nie za 
dobre. 

Proszę opanowywać się i nie zdradzać 
się zbytnio wobec obcych ze swych zamia- 
rów. Trochę nawet czasami lekkomyślnoś i. 

„Kki“ trochę mato tekstu ale co 
zaobserwowałem to piszę: 

Nerwowość—trochę przewrażliwienia, brak 
skondensowania się dążeń celów i przedsię- 
wzięć życiowych. 

Bezprzecznie inteligencja — ale są jakieś 
niedociągnięcia — dla mnie mało zrozumiałe 
(znów brak tekstu). Serce dobre, ale przy» 
tłumione czasami niewyrobieniem życiowem. 

Wilkotak-Pantofel. Odpisuję bezpošre- 
dnio po otrzymaniu list. 

Drogi Panie — bardzo mi przykro. Nie 
jestem tym za kogo mnie Pan ma. Ani Witold 
ani H. 

Nazywam się inaczej i jestem kim innym. 
Ponieważ jednak przed Panem jednym chcę 
zdemaskować swe incognito i chciałbym 
bardzo Pana poznać, proszę łaskawie pofaty- 
gować się do Redakcji w poniedziałek o 11-ej 

przed poł. i zażądać widzenia się z grafolo- 
giem. 

S. S. z W. Dużo kobiecości — niewy- 
robienie życiowe, Domatorstwo. Zamiłowanie 
ładu, pracowitość. Serdeczność. Usposobienie 
wesołe pogodne, Jako jedyną wadę, ale dość 
poważną, należy skonstatować, zbyt pły- 
tkie pojmowanie życia powierzchowność nie- 
których uczuć no i jako się rzekło — mało 
wyrobienia umysłu, który wycezylować na- 
leży. Pozatem liscik zrobił na grafologu do- 
bre wrażenie, a treść nasunęła mi zawsze mi- 
łe i tak żywe sielanki Virgila czy obrazki 
Vateau. 

RADJO WILEŃSKIE 
SOBOTA, 11 października 1930 r. 

11.58: Sygnał czasu. 
12.05 — 13.10: Transmisja z Uniwersy- 

tetu z auli kolumnowej Stefana Batorego. 
Inauguracja roku akademickiego. Przemó- 
wienie ustępującego rektora ks. C. Falkow 
skiego, zdanie władzy nowemu rektorowi i 
wykład inauguracyjny nowoobranego  rek- 
tora prof. Aleksandra, Januszkiewicza. 

13.10: Kom. meteor. 
15.50 — 16.10: Tr. z Warsz.. „Kapita- 

lizacja w Polsce** — odczyt. 
16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15 — 17.15: Muzyka z płyt gramof. 
17.15 — 17.40: Odczyt z Krakowa. 
17.45 — 18.45: Tr. z Warsz. Audycja 

dla dzieci i koncert. ' 
18.45 — 19.10: Program na tydzień na- 

stępny. 
119.10 — 19.25: Kom. meteor cm fwshrd 
19.10 — 1925: Muzyka z płyt. 

  

19.25 — 19.35: Kom. Wil. Tow. Org. 
i Kół. Roln. 

19.35 — 19.50: Tr. z Warsz. Pras.! 
dzien. radj. 1 

20.00 — 20.15: Tr. z Warsz. Feljeton. 
20.15 — 20.30: „W świetle rampy" — 

nowości teatralne — omówi Tadeusz Ło- 
palewski. e 

20.30 — 24.00: Tr. z Warsz. 
(muzyka lekka) i muzyka taneczna. 

Koncert 

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

seansó* od g 4-ej. 
Powiększony zespół orkiestry. 

Następny program: 

Od dn 11 do 14 października 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„KRZYK ŻYCIA 
Potężny dramat z zakulis życia współczesnego, malujący tragiczne przeżycia kompozytora. Aktów 9. 
Marion Nixon, Jean Hershoid i George Lewis. Nad program: „PSÓW TRZYMAĆ NIE WOLNO" Komedja 
w 2 aktach. Orkiestra jazz-band. 

W rolach gł: 

Kasa czynna od g. 5 m. 30. roczątek 
„Pożar Świata*, 

  

  

Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS" 
ost. seans 10.30 

Triumfalny Przebój 
Dźwiękowy! 

Dziś początek o g. 2-ej 

OTWARCIE SEZONU! 

  

        AV) Dla mtodziežy dozwolone. 

Potężny dramat. Arcydzieło gry i techniki. 

[OKOMOTY wa REGON AAC 
| ouzucuzy cay płacił życiem. Rewelacyjne Dodatki Dźwiękowe. 

Ceny zniżone od 
godz. 2-ej do 5-ej po poł. 
  

  

Dźwiękowe Kino DZIŚ! 

"HOLLYWOOD" 
Mickiewicza 22, 

ZSĄDÓW 
NIESUMIENNY PLENIPOTENT HR. 

CZAPSKICH. 
Sąd Okręgowy w Wilnie rozpoznawał w 

przeciągu dwóch dni sprawę b plenipotenta 
Franciszka i Ś p Janiny -hr. Czapskich Stani- 
sława Daukszy oskarżonego o szereg nadu- 
żyć. ° 

> "Akt oskarżenia zarzucał oskarżonemu: 
przywłaszczenie na szkodę swego mocodaw 
cy hr. Franciszka Czapskiego sumy 53 tys. 
złotych, przywłaszczenie na szkodę hr. Fr. 
Czapskiego i spadkobierców š. p. hr. Janiny 
Czapskiej (oskarżony był kuratorem masy 
spadkowej) sumy 165 dolarów. oraz  prze- 
kroczenie pełnomocnictw polegających na ob 
ciążeniu maj. Narucewicze długiem w wy- 
sokości 3.035 dolarów, przyczem sporządzo- 
ny był zapis hipoteczny na fikcyjny dług. 

Poszkodowani przez swego pełnomocni- 
ka mecenasa Kiersnowskiego wystąpili z po- 
wództwem cywilnem na sumę 14.000 zł. 
przyczem w toku rozprawy pretensje te zo- 
stały zredukowane do 6 tysięcy złotych. 

Sąd po gruntownem zbadaniu stanu 
ksiąg (do sprawy zawezwani byli biegli bu- 
chalterzy) wyniósł wyrok skazujący Dauk- 
szę za przywłaszczenie 165 dolarów na rok 
więzienia, zmniejszając tę.karę na mocy 
amnestji do 6 miesięcy. Г 

Zarówno oskarżony jak prokurator i po- 
wód cywilny zapowiedzieli złożenie skargi 
apelacyjnej. й 

'Obronę oskarżonego wnosił 
kowski. 

ZABÓJCA ZYSKINDA SKAZANY NA BEZ- 

TERMINOWE CIĘŻKIE WIĘZIENIE. 

Wszyscy pamiętamy opisy napadu rabun 

kowego dokonanego w pobliżu  Oszmiany 
na: przejeżdżających kupców: ojca i dwóch 
synów Żyskindów. SE ; 

Bandyci steroryzowali jadących i przy+ 
stąpili do przeszukiwania kieszeni. SR 

Jeden z młodych Zyskindów 28-letni Sa- 
muel usiłował wyrwać się i wówczas padł 
ugodzony kulą. 

"Widok ten podziałał tak silnie na pozo- 
stałych dwóch, że nie licząc się z niebezpie- 
czeństwem, rzucili się na bandytów. 

Atak był niespodziewany i jak zawsze 
bywa w takim wypadku odniósł pożądany 
skutek. Jeden z bandytów, Piotr S adowski, 
został przytrzymany przez Zyskindów. 

Sprawa ta znalazła się na wokandzie Są- 
du Okręgowego, bawiącego na sesji wyjaz- 
dowej w Oszmianie i zakończyła się skaza- 
niem Sadowskiego na bezterminowe ciężkie 
więzienie. 

5 pokojowe z 
Mieszkanie REG do 
wynajęcia przy ul. Zygmuntowskiej 6 
w|m. Informacje tamże w biurze Zarzą- 
du Interesów hr. Tyszkiewicza od godz. 

9—12 i od 3—6 wiecz. —l 

mec. Kuli- 

       

  

P k 2 pokoi z kuch- 
0sZzu u e nią na Zwierzyń- 

cu, Zarzeczu bądź w mieście. Łaskawe 
zgłoszenia proszę nadsyłać do Redakcji 

sub. „Mieszkanie“. 

  

      

  

       Poszukiwani są ENERGICZNI 
PANOWIE do lekkiej akwizycji, 
płacimy najwyższą prowizję. Solidnych 
i budzących zaufanie pracowników  ха- 
liczkujemy. Zgłaszać się od 9—1. Mi- 
ckiewicza 22 m. 8 (III brama). 22 

  

    
    
     

Super-Przebój Dźwiękowy! 
100 proc. dźwiękowiec! 

żając na wielkie koszty, 

   

ceny miejsc normalne. 

PIEŚNIARZ GÓR 
tropolitain w New-Yorku LAW TIBBET. Cały film w naturalnych kolorach. Rewel. Dodatki Dźwiękowe. Nie zwa- 

Tylko na I-szy seans BALKON 80 gr., 

(Pieśń Opryszka). Arcydzieło ze śpiewem 
z udziałem najgłośn. śpiewaka opery Me- 

PARTER 1 zł. Początek 
o godz. 4-ej, ostatni s. 10.30 

  

Części zamienne i nowe łańcuchy pociągowe najtaniej 

wmontowują każdemu motocykliście do jego motocykla tylko 

w warsztatach stacji obsługi dla motocykli 

w Wilnie, zaułek Bernardyński 8. 
Kredytu nie udziela się. Ceny konkurencyjne. 

  

sakai HEER REFERLA FERRARI 

Ogłoszenie 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza 

nieograniczony przetarg ofertowy na dosta 

(desek i bali) w ilości 
II gatunku. 

Oferty w zapieczętowanych i zalakowanych kopertach na- 

leży składać w Prezydjum Dyrekcji Okręgo 

do godz. 12-ej dnia 11-go listopada 1930 roku. 

Otwarcie ofert nastąpi 11 listopada 1930 roku, o godz. 12 
w Dyrekcji Okręgowej K. P. w Wilnie. 

Szczegółowe przepisy co do składania ofert, jak również 

warunki techniczne na dostawę desek i bali sosnowych są do 

8.750 metr3 I gatunku i 

KUPNOJ 
SPRZEDAŻ 

  

i — lilo- 
Kwiaty A 
i likusy do spr:edania 
tanio. Dzielna 30. —0 

Fortepjan 
krótki pierwszorzędnej 
marki do wynajęcia na 
dogodnych warunkach. 
Wiadomość w Adiu. Sło- 
wa. —0 

Pianina 
ifortepjany 
e wynajęcia. Pertowa 

—t 

wę tarcicy sosnowej 

1.300 metr3 

wej K. P, w Wilnie 

  

SPRZEDAM autobus 
z koncesją (miejska). 
Oferty do administra- 
cii „Słowa* L.M. —t 

przejrzenia w Wydziale Zasobów Dyrekcji Okręgowej Kolei Pań- 

stwowych w Wilnie (III piętro, pokój Ne 38). 

INTELIGENTNA panna 

Dr. Kenigsberg „Poszukuje posady, ospodyni lub do dzie- 
choroby skórne, wene- ci, umie szyć, można 

na wyjazd. Dowiedzieć 

S. A ki, piegi, wągry, łupież, 

ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 
t.el. 1.90. 

się: Biuro Ogł. 
tana, Niemiecka 4, tel 

  

   
Od 9—12 i 4—8 222. оо 

Dr. medycyny @ SE 

A. Cymbier į KOSMETYKA) 
Choroby weneryczne, Bl poza 
skórne i narządu mo- GABINET 
czowego. Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej przyj- 
muje 9—2 i 5—7 ipół | dla solid- | Żadnych kosztów 
wiecz. —= Wilno, Mickiewicea 31 Pokó nego (ej) | nie ais Тва 

MA. wyłącznie dla chrześci- | gotówkę, przy ab- 
A kobiec ю © РОУ DOKTOR Urodę Ą jan. Św.-Filipska 4—1,| solutnie pewneni za- 

konserwu- oglądać od $—5. —o| bezpieczeniu, przy 
D. ZELDOWICZ ie, doskonali, noz pośrednictwie 

na žė, usuwa jej skazy = „Aż > 

ar kra „wedi braki, "Mass DUŻY DOKÓJ| Liss us 
czowych, od 9— 1, o RZ i EE (panie). umeblowany do wyna-| wego Mickiewicza 

5—8 wiecz ” Sztuczne opalenie ce- jecją u starozakonnych 25 tel 52-22 

e eż i łupież. 
Kobieta-Lekarz 

ry. Wypadanie włosów 
Najnowsze 

zdobycze kosmetyki ra- 

RÓŻNE 
Udzielam iekcyj w 
zakresie 4 klas gimnaz- 
jum oraz chemii w kła- 
sach starszych. Wyna- 

AKUSZERKA grodzenie umiarkowa- 
ŚMIAŁOWSKA ne, mogę za pokój 

oraz Gabinet Kosme- Turgilska 18 m. |-—3 
tyczny, usuwa zmarszcz 

  

  

  

BEZPŁATNIE pie- 
niądze lokujemy z 
pełnem zabezpiecze- 
niem za oprocento- 

wanie. 
Dom H|K. „Zachę- 
ta“ Mickiewicza I, 

tel. 9—05. 

brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

LOKALE 
Racjonalnej Kosme- fiz 

tyki Leczniczej. 

  

  

  

        Królewska 5 m.1, wej- 
ście przez bramę. —l1 r 

МОГО # ВАМЕ 
  

  

cjonalnej, ТАНЕ 

Dr. ZeldowiczoWA Codziennie odg.10—8. POKÓJ żem u „ksva paris) 
KOBIECE WENE- W. Z. P. 48. stałego, solidnego 10- Mickiewicza 37, tel. 
RYCZNE NARZĄDUW katora do wynaję- 657, od li — 1 

D.W MOCZOW. najbardziej €1a. Oglądać od 8—9 Rozgładzanie i odświe- Cerę od 12—2i od 4—6, 

tel. 277. 

Gabinet 
Kosmetyki DR. 

J. BERNSZTEJN Leczniczej 
choroby skórne, wene- J, Hryniewiczowej, 
ryczne i moczopłcio- WIELKA A 18 m, natyka. Zgłoszenia do 
we. Mickiewićza 28 m. 
5. Od 9—1 i 4-8 w. Przyj.wg. 10-11 4-7 

į W. Z. P. 126, 

zaniedbaną ka 
ul. Mickiewicza 24. poprawia, pielęgnuje 

oraz usuwa wady skóry. 

Ćedi6 

i 4—6 w. W. Pohulan- zanie twarzy. Leczenie 
14 m. 10, wejście Zwągrów i pryszczy. 

ul. Słowackiego. —4 plektryzacja WZ.P. 85 

Za pokė 
korepetycyj 

udzielę w zakresie 5 
klas, specjalność mate- 

  

Popierajcie 

L.0.P.P. „Stowa“ pod „natych- 
miast šrėdmiešcie“. -o 
  

A. ARMANDI 

© WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Suchym, pogardliwym gestem, hr. 
Miserie - Tiffen wrzucił monokl do oka 

Dalsze czytanie sprawozdania za- 
rządu zostało przyjęte życzliwie przez 
zgromadzenie. Kiedy Stawton. Meer, 
na zakończenie oświadczył, że jeden 
z obecnych wyraził gotowość skupie- 
nia wszystkich akcyj, od osób nieza- 

_ dowolonych, odpowiedziały mu frene- 
tyczne oklaski, które przeszły w owa- 
cję. Wypowiedziawszy krótką mowę, 
Meer zakończył ją słowami: 

— Mówię panom, że do Bożego Na 
rodzenia kurs akcyj przekroczy liczbę 
czterocyfrową. A teraz niech każdy 
z obecnych zdecyduje: „Chcę tego" 
czy „nie chcę!“ 

- Projekt powiększenia kapitału zo- 
stał wobec tego przyjęty jedno głośnie 
i obecni tłoczyć się zaczęli przy sto- 
le, zgłaszając się po nowe akcje. 

Słysząc poprzez drzwi odgłosy 0- 
wacji, Pincheloche zniechęcony od- 
szedł i mruknął do siebie niezbyt pe- 
wnie, udając pogardę: 

— Stado baranów! 
Reporterzy z ożywieniem omawiali 

ostatnie wydarzenia, stojąc grupami 
w kuluarach. 

Pincheloche zwrócił nagle uwagę 
na młodego mężczyznę, który cho- 
dził od jednej grupy rozmawiających 
do drugiej, ale sam nie brał udziału w 
ogólnem rozgorączkowaniu. 

— Jakiś początkujący, stara 
podsłuchać nowinki, — pomyślał. 

Ale „początkujący* był tak nie- 
śmiały, na twarzy jego malowała się 
taka rozpacz, że Pincheloche był 

szczerze zdumiony. Niezawodnie mło- 

dzieniec ten nie należał ani do repor- 

terskiej, ani  giełdziarskiej braci. A 
więc, . cóż mógł robić za kulisami 

się 

Wydawca St. Mackiewicz. Reda 

wielkich afer finansowych. 
Czując dobrą gratkę, stary rekin 

stanął tak, by młody nieznajomy do- 
strzegł go na swej drodze. Rzeczywi- 
ście po chwili , ośmielony. widocznie 
tem, że Pincheloche był sam, podszedł 
do niego i zapytał: 

— Przepraszam pana, czy to tutaj 
odbywa się zebranie akcjonarjuszy 
„Barranco?“ ; 

Pincheloche zamienił się w uosobi- 
bięnie uprzejmości:. 

— Tutaj, tutaj, naturalnie. W tej 
tam sali. Pan jest zapewnie jednym z 
akcjonarjuszy ? 

Młodzieniec uśmiechnął się mimo- 
woli: 

— Nie należę do liczby tych „uprzy 
wilejowanych“! 

Pincheloche odczuł w tonie jego 
drwiącą nutę i uznał za stosowne zba- 
dać grunt: 

— O! Ci „uprzywilejowani', wie 
pan.... Czasem takim ludziom nie na- 
leży zazdrościć. 

— Ja wiem! — 
znajomy. 

Pincheloch przyglądał mu się ba- 
dawczo. Sądząc z powierzchowności,, 
był to bardzo młody: jeszcze człowiek, 
ale było coś w jego twarzy, co świad 
czyło o przedwczesnej powadze i doj- 
rzałości jego umysłu. Na czole widnia- 
ła duża blizna ginąca we włosach. 

— Może pan chciał zasięgnąć in- 
formacyj o „Barranco'*? 

Uśmiech drwiący towarzyszył od- 
powiedzi: 

: ie: ja wiem więcej, niż 
kolwiek mógłby mi powiedzieć. 

Dziennikarz nastawił uszu. 
— Pan ma wiadomości z kopalni? 
—Mam. 
— Stary rekin z trudnością opano 

wał gwałtowną radość. Serce zabiło 
gwałtowniew nadziei sensacyjnych 
wiadomości. Ale powstrzymał się, -* 
aby nie spłoszyć nowego znajomego: 

odrzekł krótko nie- 

kto- 

ktor odpowiedzialny Witold Waydytto 

— Podobno, to świetny interes i 
ma przyszłość ogromną? — zauważył 
'odniechcenia. ` 

Młody człowiek nie odpowiedział 
na pytanie. 

— Pan wybaczy, ale przyjechałem 
tylko co z bardzo dalekich stron. Mu- 
szę... koniecznie... zobaczyć jaknajprę 
dzej prezesa zarządu. Czy może mi 
pan wytłumaczyć,e w jaki sposób 
mógłbym się dostać do tego pana? 

— To bardzo łatwe: proszę ra- 
pisać do niego z prośbą o przyjęcie na 
chwilę rozmowy. ‚ 

— Nie, muszę go widzieć dzisiaj, 
w tej chwili, — denerwował się przy- 
jezdny. ‚ 

— Do stu djabłów! to niedobrze 
pan trafił; zebranie ogólne jest w peł- 
nym toku! 

— Ja wiem. Tembardziej nie można 
tracić ani chwili! 

Zaciekawiony dziennikarz podwo- 
ił uprzejmości: 

— Czyż to, co pan ma do zako- 
munikowania, może wpłynąć na dal- 
szy tok zebrania? 

Młodzieniec wahał się, na twarzy. 
jego malował się niepokój: 

— Wszystko, co mogę panu po- 
wiedzieć, — odrzekł — to, to, że zaraz 
po przyjeździe, przybyłem tutaj, aby 
poinformować prezesa zarządu. Z 
afiszów na drzwiach dowiedziałem się 
że ma się tutaj odbyć zebranie. Spóź- 
niłem się niestety — zebranie się już 
zaczęło, ale ja muszę rozmówić się z 
prezesem. Chodzi o... (tu zorjentował 
się, że omało co nie powiedział za du- 
żo) dodał błagalnie: proszę niech pan 
dopomoże mi zobaczyć się z nim. 
Wszyscy akcjonarjusze i pan będzie- 
cie mi wdzięczni! 

Wdzięczność ogółu mało wzru- 
szyła Pinchelocha, ale wiedział on 
dobrze, jakie walory mogła mieć wdzię 
czność poszczególnych jednostek, pod 
postacią złotych monet. 

dodał zachęcająco: 

— Drogi panie, — rzekł. — Czy 
pan chce widzieć się osobiście, z prze 
wodniczącym? 

— Tak, koniecznie osobiście! 
— Czy on zna pana? 
—Nie sądzę. Nigdy nie spotyka- 

liśmy się. 
— A pan go zna? 
— Nie. 
Pincheloche pogładził swe rozwi- 

chrzone włosy. Twarzy swej nadał 
wyraz dobrodusznego — współczucia: 

— Na ile orjentuję się, przyjazd 
pana ma nieco uzdrowić atmosterę? 
Pan zwraca się do mnie o pomoc 
jako do człowieka uczciwego. 

— Doskonale. Mogę pana zapew 
nić, że nie zawiedzie się pan na mnie. 
Postaram się załatwić tę sprawę. 

— Dziękuję panu, bardzo dziękuję! 
— Przepraszam: ja powiedziałem 

że postaram się, mam nadzieję, że mi 
się uda, wobec doskonałych stosun- 
ków, w jakich jestem.... Jednem sło- 
wem, spróbuję. Ale muszę wiedzieć 
koniecznie nazwisko pana i motywy, 
dla których pan życzy sobie tego 
spotkania: 

— Słusznie. Przepraszam, że nie 
mam przy sobie biletu wizytowego, ale 
mieszkałem w kraju, gdzie, tego ro- 
dzaju rzeczy są nieznane. Jestem in- 
żynierem - górnikiem, ukończyłem uni 
wersytet w Barcly, nazwisko moje 
— Сегаге. ° 
Pichenloche notował szybko: 

— Pan jest amerykaninem? 
— Mój ojciec był francuzem, — 

odpowiedział, zmieszany nagle inży- 
nier. 

— Aha! doskonale, — potakiwał 
dziennikarz. — Teraz może pan zechce 
powiedzieć, jaki jest cel pańskiej wi- 
zyty? 

A widząc, że inżynier waha się, 

— O, w kilku słowach tylko! 
Proszę mi wierzyć, że nie jestem wca- 

wskazówki 
końszy się"... 

le ciekawy. Zwyczajne 
wystarczą: „Kopalnia 

Inżynier milczał. 
— ... Albo: „odkryto nowe bogate 

pokłady*. — Tylko jedno słowo, a ja 
ściśle powtórzę to przezesowi. 

Młody inżynier nie wiedział co 
na to odpowiedzieć i wreszcie zdecy- 
dował: 

— Proszę tylko powiedzieć, 
przyjechał z .,,Barranco'". 

— Aha! tak? — zdziwił się fran- 
cuz. 

Ale spojrzawszy na Gerare'a, po- 
wstrzymał się od zadania mnóstwa py- 
tań, cisnących mu się do ust. Dopisał 
w notesie kilka słów jeszcze, wyrwał 
kartkę, włożył do koperty i zakleił: 

— Pan poczeka tutaj na mnie? 
Gerald widział jak Francuz dłu- 

go konferował z lokajem. Z początku 
lokaj nie chciał o niczem słuchać, i 
Pincheloche musiał użyć całego swe- 
go krasnomówstwa, żeby go przekonać 
Jokaj nie dawał się łatwo podejść. 
Wreszcie dziennikarz zmienił ton i 
zaczął mówić ostro i rozkazująco. Do 
uszu Geralda dolecialy słowa: 

— Możesz stracić posadę, uprze 
dzam cię, przyjacielu. ` 

Zmęczony dyskusją lokaj, ustąpił 
wreszcie. Pincheloche zaadresował ko 
pertę i rzekł: 

— Do rąk własnych, słyszysz? 
Lokaj ukłonił się i postawiwszy na 

swem miejscu kolegę, wszedł do sali. 
Dziennikarz wrócił do Geralda z 
tryumfującą miną. 

Ci ludzie, źle są tutaj wytresowan,: 
nie rozumieją, że bywają zakazy i za- 
kazy; ten już będzie wiedział teraz z 
kim ma doczynienia! 

Chcąc wykorzystać czas i tak świe 
tną znajomość, zaczął zadawać py- 
tania bardzo ostrożnie, ale przerwał 
mu lokaj, który wrócił i w postawie 
pełnej uszanowania, stanął przed ni- 
mi. Pincheloche podszedł do niego i 

że 

rozmawiali chwilę szeptem, poczem 
Francuz powrócił do inżyniera rozpro- 
mieniony. 

— Prezes zarządu pragnie wpierw 
ze mną się rozmówić. 

— Ale... nie można zwłekać, pa- 
nie! — próbował protestować Gerald. 

— Proszę mi zaufać, a wszystko 
będzie zrobione. 

Przerywając dalsze protesty inży- 
niera, odszedł za lokajem. ' 

Lokaj wprowadził go do wspania- 
le umeblowanego salonu: 

— Pan będzie łaskaw tu zaczekać! 
— rzekł. 

Z poza drzwi dolatywały odgłosy 
zebrania. Uszczęśliwiony, że znalazł 
się poraz pierwszy w sanctuarium wieł 
kiego przedsiębiorstwa finansowego, 
Pincheloche zacierał ręce i nie mógł 
ukryć radości. Ale czas mijał i dzien- 
nikarz zaczął się już niepokoić. 

— Do djabła z nimi! Byleby nie 
to, — mruczał do siebie. On myśli pew 
nie, że ma doczynienia z szantażystą? 
Jeżeli zebranie skończy się zaraz, 
groźba straci znaczenie i wtedy moja 
sprawa przepadnie! 

Jeżeli za trzy minuty on się nie 
zjawi.... 

Przez otwarte drzwi wdarła się fa- 
la głosów. Drzwi zamknęły się jed- 
nak natychmiast i do stołu podszedł 
mężczyzna w sile wieku: 

— To pan jest Pincheloche? - 
zapytał kaleczoną irancuzczyzną. 

° — To ja. 
— Aha! ĮJestem  Stawton Mečr. 

Pan mówi po angielsku? 
— Tak? 
— Dobrze rozumie? 
— Hm... nie zanadto. 

Diukardia Wydawnictwa „Siowo“, Zamkowa I 
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