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W ciągu września i października 

ukazało się w „„Kurjerze Warszaw- 

skim'* kilka artykułów p. B. K. o sto- 

sunkach niemiecko-włoskich. Jest to 

jeden z nielicznych dziennikarzy w 

Polsce, interesujący się polityką za- 
graniczną. Poglądy jego nie odbie- 

gają od oficjalnej linji pałacu Briih- 

lowskiego.. Jest to ciekawy przyczy- 

nek monolitności opinji polskiej w 
sprawach polityki zagranicznej. W 
tej dziedzinie mamy w Polsce istot- 

nie zadziwiającą zgodę. „Kurjer War- 

szawski* "w sprawach  polityki 

wewnętrznej jest  antyrządowy do 

czerwoności,  hałaśliwy, krzykliwy, 

*wprost rewolucyjny. Czasem sprawia 

to nawet przykre wrażenie, jak np. 

na każdym z nas sprawiłby koń, wio- 

zący karawan pogrzebowy a bryka- 

jacy i fikający w najlepsze. „Kurjer 

Warszawski* wiozący w każdym nu- 

merze rekordową ilość nekrologów, już 
przez te nekrologi wyrobił sobie 

dość ceremonjalny charakter i przy- 

kre robi wrażenie ten mistrz cere- 

monji z Powązek, biegający w zawo- 

dy z „Robotnikiem“ o lepsze w krzyk- 

liwej opozycji antyrządowej. — Ale 

jeśli chodzi o politykę zagraniczną, 

to poważnych, istotnych różnic, — 

różnic, któreby miały polityczne zna- 

czenie pomiędzy  zapatrywaniami 

„Kurjera Warszawskiego* a poglą- 

dami samego ministerstwą — niema 
wcale. I publicyści „Kurjera** i urzęd- 

icy ministerstwa chcieliby widzieć 

Niemcy trzymane — jak się mówi — 

za buzię przez Francję. Na tem pole- 

ga cała skomplikowaność, cała ma- 

kiawelska przemyślność, cały realizm 

i dalekowidztwo horyzontu  politycz- 
nego i jednych i drugich. 

W artykułach wspomnianych p. B. 

K. pisze o Hitlerze, o awansach czynio 

nych Włochom przez Hitlera i rewizjo- 

nistycznej nucie prasy włoskiej, któ- 

ra była odpowiedzią na tak antyfran- 

cuski wynik ostatnich wyborów nie- 
mieckich do parlamentu. 

Nie wchodzimy w to, o ile te 
włoskie artykuły p. B.K. bliskie by- 
ły poglądom urzędników naszego mi- 

nisterstwa, ograniczymy się do pod- 

kreślenia, że były one nietylko błędem 
taktycznym, lecz przedstawiały pe- 
wien daltonizm polityczny. 
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Jedną tę, którą idzie obecnie, i któ- 
ra wyraźnie mija się z naszemi inte- 
resami. Jest to briandowska droga po- 
litycznej kooperacji z Niemcami. W 

systemie tym sojusz francusko-polski 

odegrywa rolę poważną, lecz wręcz 
Km, tej, którejby sobie życzyli 
' publicyści z „Kurjera Warszawskiego” 

i urzędnicy naszego ministerstwa. 
Zgodnie z maksymą starego Makiave- 
la, że nie wolno się sprzymierzać z so- 

jusznikiem nazbyt silniejszym od sie- 
bie — Francja ma sojusz Z Polską, 

aby się w siłach równać z Niemcami. 
Czyli, że sojusz polski odegrywa tylko 
rolę pomocną przy zacieśnianiu wię- 
zów franko-niemieckiej przyjaźni, skie- 
rowanej, jak dotychczas przynaj- 
mniej, najwyraźniej i najdobitniej prze 
ciw polskim interesom. 

Drugą drogą polityki francuskiej 
byłoby właśnie zbliżenie z Włochami. 
Tertium non datur. Innego wyboru 
Francja nie posiada. 

Otóż Włochy za zbliżenie z Fran- 
cją kazałyby sobie słono zapłacić — to 
jasne. Lecz należy sobie zdać sprawę, 

_że sojusz francusko-włoski byłby nieo 
"mal marzeniem Włochów. „Włochy. 
chcą tej kooperacji dwóch palistw ła- 
cińskich, Włochy do niej dążą, dla 
Włoch byłaby to polityka najmniejsze- 
$0 ryzyka, polityka pacyfistyczna, 
a przecież zwycięska. Dlaczego tej 

Polityki niema? — Trudno jest o tem 
Pisać, bo tu natrafiamy na grunt 
* drażliwości psychologicznych. Takich 
właśnie drażliwości, jakiemi są cza- 
SCM nieporozumienia rodzinne, z któ- 
rych się rodzą sytuacje beznadziejne. 

PRZAWUMERATA miesięczna z odniesieniem db domu lub z 
fwzeuyiką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zi. Konto czetowe P. X. D 
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- Daltonizm polityczny 
Włochy drażliwie, nerwowo  ubiega- 

ja się nie o parytet morski, lecz o 

parytet moralny z Francją, Francja 
doprawdy, że z równą nerwowością, 

która to nerwowość właśnie na tem 

polega, że się jej nazewnątrz nie oka- 

zuje — tego parytetu moralnego Wło- 

chom odmawia. Najciekawsze studjum 

polityczno-psychologiczno -kulturalno- 

artystyczne jakie można napisać, nosi- 

łoby tytuł: „o imponderabiljach wło- 

sko-francuskich“. 

Jak się więc na tem tle rysuje re- 

wizjonistyczna nuta prasy włoskiej po 
zwycięstwie Hitlera? Należy ją popro- 

stu uznać za rodzaj presji na Francję, 

aby zmieniła swój stosunek do Włoch, 
a więc i swój obecny stosunek do 

Niemiec. — Wszystkie poszlaki za 

tem przemawiają, — a w każdym ra- 
zie należy przedtem  wiarogodność 

tych poszlak obalić, a dopiero póź- 

niej gwałtu wołać, że prasa włoska 
atakuje interesy polskie. Niekoniecznie 

każdy pocisk wymierzony w Brianda 

ma trafiać w Zaleskiego. Cat. 

AKTAI ET TEO TRIO KIA TS 

NARADY KOMISJI PAPIESKIEJ 

WARSZAWA. PAT. — Rozpoczęte 
w dniu 8 b. m. kolejne narady komi- 
sji papieskiej w osobach J.E. |.E. księ- 
ży biskupów Przeździeckiego i Łukom 
skiego z delegatami rządu p. P. dyrek- 
torem departamentu wyznań Potockim, 
szejem biura prawnego prezesa Rady 
Ministrów Piętakiem i częściowo na- 
czelnikiem wydziału Ministerstwa re- 
form rolnych Korwin-Piotrowskim w 
sprawach, których uregulowanie prze- 
widziane jest w konkordacie, bądź po- 
średnio z koqkordatu wynikających, 
doprowadziły po odbyciu 5 posiedzeń 
do uzgodnienia stanowiska komisji pa- 
pieskiej i delegatów rządu w zasadni- 
czych punktach przedmiotu narad. Po- 
nieważ materjał dyskusyjny nie został 
wyczerpany, ustalono następne kolej- 
ne posiedzenia na listopad i grudzień. 

PŁK. WIENIAWA-DŁUGOSZEWSKI 
OBEJMIE DOWÓDZTWO DYWIZJI 

KAWALERII 

Dowiadujemy się, że płk. dypl. dr. 
Bolesław Wieniawa-Długoszewski ma 
objąć w najbliższym czasie dowódz- 
two jednej z dywizyj kawalerji. 

W związku z tem mianowany bę- 
dzie nowy komendant garnizonu m. st. 
Warszawy, którego osoba nie jest je- 
szcze ustalona. 

ODPOWIEDŹ NA DEPESZĘ KON- 
DOLENCYJNĄ 

BERLIN. PAT. — Biuro Wolffa do- 
nosi, że w odpowiedzi na telegram kon 
dolencyjny, wysłany przez ministra 
Kwiatkowskiego do ministra  pra- 
cy Stegerwalda, z powodu katastrofy 
w kopalni w Alsdorfie, sekretarz stanu 
dr. Trendelenburg odpowiedział depe- 

szą, w której wyraził ministrowi Kwiat 

kowskiemu słowa gorącej podzięki. 

SPALENIE AKTÓW SĄDOWYCH 

STANISŁAWÓW. PAT. W nocy z dnia 
22 na 23 b. m. do budynku sądowego *w 
Rożenkowie wtargnęli nieznani osobnicy, 
którzy porozrzucali akta w sądzie karnym, 
paląc część ich w piecu. 

ZAMKNIĘCIE DRUKARNI „ARS* 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — Wobec 
stwierdzenia faktu, że drukarnia pod 

firmą „Ars* w Warszawie przy ul. 
Siennej od dłuższego czasu drukowała 
stale odezwy organizacyj komunistycz 

nych o charakterze antypaństwowym 
i że pomimo świadomości ich charak- 
teru wywrotowego przyczyniała się 
przez umyślne nieprzestrzeganie prze- 
pisów obowiązujących do ich rozpow- 
szechniania, urząd prokuratorski na 
wniosek komisarza rządu postanowił 
pociągnąć do odpowiedzialności kar- 
nej z art. 129 K.K. w związku z art. 51 
K.K. (współdziałanie w przestępstwie) 
zarządzającego drukarnią „Ars“ p. 
Franciszka Jędrzejczyka oraz zapieczę 
tować drukarnię aż do czasu rozprawy 
sądowej. Zaznaczyć należy, iż drukar- 

nia „Ars“ należy do N.P.R. i że fak- 
tycznym jej kierownikiem jest p. Fran 
ciszek Kwieciński, kandydat N.P.R. z 
listy centrowej 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE -— Bufet Kolejowy. 
BRASLAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DAKHROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W, Wiodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 

— Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. IWIENIE! 
KLEC 
LIDA 
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ARERECE KEY MOKESTIS 

Nowa katastrofa w Alsdorfie 
BERLIN, PAT. Donoszą z Alsdorfu, że wczoraj przed 

północą oddział pogotowia ratunkowego, składający się 
z 20 górników i sztygara, którzy zajęci byli transporte- 
waniem ofiar katastrofy z głębi kopalni, zasypany został 
wskutek zawalenia się sztolni. Zachodzi obawa, że wszy- 
Scy ponieśli śmierć pod gruzami. 

248 TRUPÓW 
BERLIN. PAT. Urzędowo stwierdzają, że ilość trupów wydo- 

bytych z kopaiń w Alsdorfle do godz. 1. 30 po północy, wynosiła 
248. Prace ratownicze zostały wstrzymane na kiika godzin. 

LICZBA OFIAR CIĄGLE ROŚNIE 
BERLIN. PAT. Według wiadomości, nadeszłych tu w ciągu 

popołudnia ilość ofiar katastrofy górniczej w Aisdorfie wzro- 
sła w czwartek w południe do 251, w Szpitalach zaś leży ran- 

nych 103 osoby. 

Pogrzeb ofiar katastrofy odbędzie się w sobotę o godz. 10 

przed południem. W uroczystościach pogrzebowych wezmą udział 

minister pracy Rzeszy dr. Stegerwald oraz pruski minister han- 
diu Schreiber. Ofiary katastrofy pochowane zostaną we wspól- 
nym grobie. W dniu 24 b. m. komisja śledcza urzędu górniczego 

ponownie zjechała do wnętrza kopalni, gdzie prowadzone są 

energiczne dochodzenia celem stwierdzenia przyczyny wybuchu. 

WZBURZENIE LUDNOŚCI — AGITACJA KOMUNISTYCZNA 

BERLIN. PAT. Z Alsdorfu donoszą, że wśród ludności panuje 
ogromne wzburzenie, a niepokój wzrasta z tego powodu, że nie- 
możliwe jest ustaienie listy ofiar katastrofy. £ pośród górników, 
którzy w dniu katastrofy zjechali do szybu kopalnianego, dotych- 
czas wielu się jeszcze nie zgłosiło. Ludność wzburzona jest z 
powodu milczenia dyrekcji kopalni. Nastrój ten wyzyskują ko- 
muniści, którzy w czwartek po południu zwołali wielki meeting 
protestacyjny. W ciągu wczorajszego wieczora doszło do burzli- 
wych manifestacyj przed budynkiem dyrekcji kopalni. 

Wśród tłumu krążą pogłoski alarmujące, że katastrofa zo- 
stała spowodowana niedostatecznem przestrzeganiem przepisów 
o ostrożności przy magazynowaniu materjałów wybuchowych. 

——————— 

Oświadczenie prezydenta Finlandii 
HELSINGFORS. PAT. Otwierając posiedzenie nowego parlamentu 

prezydent Relander wygłosił przemówienie, w którem m. in. powiedział: 
Pewne koła społeczeństwa nie szanują obowiązującego prawa, pepełniając 
gwałty na współobywatelach. W ostatnich czasach miały miejsce wypadki 
godne pożałowania. Godność narodu wymaga zaprzestania podobnych 
ekscesów i domaga się ukarania winnych. Przechodząc do zagadnień po-- 
lityki zagranicznej, prezydent oświadczył, że w tej dziedzinie nie nastąpiły 
żadne zmiany. Finlandja dąży do utrzymania jak najlepszych stosunków 
ze wszystkimi sąsiadami, a specjalnie ze swoim potężnym sąsiadem ze 
Wschodu. 

Aresztowanie oficerów w Helsingforsie 
HELSINGFORS. PAT. — Jak donoszą pisma, aresztowanie kilku wyższych 

oficerów jest ściśle związane z 'porwaniem proi. Stahlberga. Władze śledcze są w po- 

siadaniu szeregu dowodów. z 

HELSINGFORS. PAT. — Prezydent Relamder wydał dekret o zwolnieniu gen. 

Valeniusa ze stanowiska szefa sztabu głównego. 
HELSINGFORS. PAT. — Gen. Valeniusa i płk, Kuusari wobec przyznania się do 

winy, na mocy decyzji władz śledczych pozostawiono nadal w więzieniu. 

Wrzenie w łenie partji komunistycznej 
MOSKWA. PAT. Sądząc z doniesień prasy, w ostatnich dniach wzmogły 

się otwarte wystąpienia partji komunistycznej przeciwko programowi i takty- 
ce naczelnych władz partyjnych. Jest rzeczą znamienną, że program partyjny 
zaczynają kryłykować już nawet oficerowie czerwonej armji. „Krasnaja Zwiez- 
da“ Po wyjątki z listu otwartego, napisanego przez oficera czerwonej 
armji, który występuje przeciwko tempu uprzemysłowienia kraju, stwlerdza- 
jąc. że Industraiizacja odbywa się kosztem muskułów, a nie technicznych 
ulepszeń. Na wsi—zdaniem autora tego listu—ma miejsce wyciskanie soków 
z O aze: gospodarstw chłopskich. Ogromne obszary pozostają nieza- 
siane i stąd przesiienie produkcji roinej. Autora tego listu usunięto z partji. 
Usunięty on również będzie z szeregów czerwonej armji. W ostatnich dniach 
usunięto z szeregów partjł komunistycznej przewodniczącego miejscowej or- 
ganizacji partyjnej w Moskwie Rutina oraz komunistów Nusimowa I Kawraj- 
skiego za oportunizm i dwulicowość. Organy partyjne rozpoczęły nowy atak 
przeciwko Bucharinowi, którego uważają za oporę prawej opozycji. 

Wielkie manewry armji rumuńskiej 
BUKARESZT. PAT. W dniu 22 b. m. rozpoczęły się w Sidiceare w Sied- 

miogredzie w obecności króla wielkie manewry, w których bierze udział 
około 60 tys. żołnierzy oraz oficerowie wszystkich rodzajów broni. Kierow- 
nictwo manewrów spoczywa w rękach generała  Cichowskiego, byłego mi- 
nistra armji. W manewrach bierze również udział książę Mikołaj. Manewry 
zakończą się w najbliższy poniedziałek przeglądem wojsk oraz uroczystościa- 
mi z: buław marszałkowskich gen. Averescu i5Prezanowi, pierwszym 
generałom rumuńskim, którym nadano godność marszałków. Na manewrach 
obecny będzie m. łn.jattache wojskowy Polski. > 

Lotnik francuski wylądował koło Orszy 
MOSKWA. PAT. Tass donosi, że pilot francuski Langeron, 

który zmuszony był lądować w okoiicach Bychowa, około Orszy 
z powodu uszkodzenia motoru, wydałony został z granic Z. 5. 
5. В. ponieważ dokonał przelotu ha terytorjum Z. S. S. R. bez 
uzyskania na to pozwolenia. 

Demonstracje komunistyczne w Wiedniu 
WIEDEŃ. PAT. — W dniu 23 b. m. komuniści urządzili pochód bezro 

botnych przez Ringstrasse, w czasie którego niesiono tablicę z napisami 
przeciwko burżuazji i socjal-demokratom. Przed uniwersytetem doszło do za- 
mieszek, ponieważ studenci niemiecko-narodowi wznosili okrzyki na cześć 
Hitlera i śpiewali „Deutschland iiber alles". Policja nie dopuściła do  star- 
cia pomiędzy wrogiemi grupami. ! 

Nowa konstvtucia w Egipcie 
KAIR. PAT. — Król Fuad podpisał w dniu 22 b. m. nową konstytucję Oraz usta- 

wę wyborcza, które zęstały jednocześnie w dniu 23 b. m. rano ogłoszone, Równocześ- 
nie rozwiązano obie Izby parlamentu. 

ni. Suwalska 13 — S$, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 

ENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jedn: 
gr. Kronika reklamowa milimetr 60 
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NIEŚWIEŻ — uł. Rat 
NOWOGRÓDEK — ki 
N. ŚWIĘCIANY — K. 
OSZMIANA — Księg 

WILEJKA POWIATO 
WARSZAWA —- T-wqa Księg, 
WOŁKOWYSK -- Księgarnia 

      

     

a —- Księgarnia Jaźwińskiege. 
St Michalskiego. 

is T-wa „Ruch“, 
ipóżdz, Mnca. 

SŁ. Bednarski 
isxiej Macierzy Szkolnej. 
bowskšego, al. Miskiewiczu 12. 

va N. Tarasiejski. 
A — ul kiowjuza 24, F. Jaczewska 

Kol. „Ruch“, 
T-wa „Ruch“. 
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PRZED WYBORAMI 
LIST KS. SZYDELSKIEGO. UNIWAŻNIENIE LISTY ARMJI ZBA- 

WIENIA 
W okręgu Lwów - miasto z listy » 

B. B. kandyduje ks. prof. Szydelski. 
Na kiłka dni przed ogłoszeniem list 0- 
kręgowych prasa endecka brzydząca 
się jak wiadomo kłamstwem puściła 
wiadomość, że ks. prof. kandyduje bez 
pozwolenia swej władzy przełożonej. 
Ks. Szydelski ogłasza obecnie list ot- 
warty, w którym stwierdza iż wiado- 
mość powyższa jest nieprwadziwa, 
ponieważ posiada zgodę swego orynar 
jusza na piśmie. 

„Równocześnie pragnę zaznaczyć— 
dodaje ksiądz Szydelski że z kon- 
kretnego jednego faktu nie na 
leży wyciągnąć w walce wyborczej 
żadnych wniosków ogólnych. Co w je- 
dnym wypadku dla pewnych  reacyj 
mogłoby być dopuszczalne lub nawet 
wskazane, to w innych wypadkach i w 
innych warunkach mogłoby być gdzie 
indziej niedopuszczalnem i niewskaza- 
пет“. 

TARCIA CZY ROZŁAM W PPS.CKW? 

Od czasu rozwiązania Sejmu i Se- 
natu, dały się zauważyć na terenie or- 
ganizacji warszawskiej PPS CKW tar- 
cia. Powodem ich było przedewszyst- 
kiem to, że duża część członków partji 
oraz znaczna część egzekutywy OKR 
PPS domagały się, by stronnictwo wy- 
stąpiło podczas wyborów  samodziel- 
nie nie łącząc się pod firmę „Centrole- 
wu“ z innemi stronnictwami. Ponieważ 
stanowisko Centr. Kom. Wykonawcze- 
go było całkowicie odmienne i poszło 
po linji łączenia się z innemi grupami 
politycznemi, przeto tarcia. wzmagały 
się stopniowo. Wynikiem ich było nie- 
słychanie burzliwe posiedzenie egzeku 
tywy OKR PPS, które odbyło się w 
niedzielę popołudniu. Na posiedzeniu 
tem sekretarz warszawskiego OKR p. 
Edward Zawadzki podał się do dymi- 
sji. W związku z tem spodziewany jest 
w dniach najbliższych rozłam na tere- 
nie organizacjj warszawskiej PPS 
CKW. 5 

W ścisłym związku z tym stanem 
rzeczy pozostaje, jak sądzić można 
„ostrzeženie“ wydrukowane w „Robot 
niku** wczorajszym. Ostrzeżenie to, wy 
stosowane przez PPS CKW do robot- 
ników, by nie wierzyli pogłoskom © 
niesnaskach w łonie partji, potwierdza 
tendencje rozłamowe istniejące w 
stronnictwie. 

* * * 

Sensacyjnem wydarzeniem dnia w 
Częstochowie stało się oświadczenie 
członka egzekutywy OKR PPS CKW i 
faktycznego redaktora oficjalnego or- 
ganu partji „„Częstochowianina* Igna- 
cego Lewiaka, który podaje do publicz 
nej wiadomości o swojem wycofaniu 
się z życia politycznego. Jako motyw 
usunięcia się w życie prywatne poda- 
na jest choroba serca, która w związ- 
ku z ostatniemi wydarzeniami w Cze- 
stochowie przybrała niepokojący cha- 
rakter. 

UNIEWAŻNIENIE LIST OKRĘGO- 
WYCH CENTROLEWU W GRODNIE 

I KALISZU 

We środę zostały ostatecznie unie 
ważnione okręgowe listy Centrolewu 
w Grodnie i Kaliszu. 

ODEZWA GŁÓWNEGO KOMITETU 
BIAŁORUSKIEGO 

Białoruski „Centrosojuz* grupujący wszy: 
stkie organizacje kulturalne i gospodarcze 
wydał odezwę, w której nawołuje do zerwa- 
nia z partjami i popierania przedstawicieli 
idących do Sejmu, by być na straży intere- 
sów kulturalnych i gospodarczych mniejszo 
ści białoruskiej. Odezwę podpisali: F. Okiń- 
czyc, Gryszkiewicz, Iljaszewicz i K, Kruk. 

SZAPIEL —PRZYJACIEL LUDU I PIE 
NIĘDZY 

Agitator wywrotowy skazany w swoim 
czasie na więzienie, Antoni Szapiel, po pogo 
dzeniu się z „Centrolewem* począł uprawiać 
na terenie Święciańskim swoistą agitację, 
licząc na „brzęczace” poparcie głównego ko 
mitetu. ] 

Na alarmujące zapytanie odpowiedziano 
Szapielowi z Warszawy, że z pomocy finan 
sowej narazie nic nie będzie, ponieważ to- 
warzysz partyjny p. Szapiel. b. poseł Za- 
lewski pobrał z kasy 180 tys. zł. i gdzieś 
znikł. 

Na takie dictum Szapiel na własną rękę 
wszczął poszukiwania za zaginionym Zalew- 
skim, a gdy to nie dało żadnych wyników, 
począł znowu alarmować telefonicznie komi- 
tet warszawski o przysłanie chociażby kilku 
set złotych. 

Jak wiadomo, ostatnim argumentem, któ- 
ry zadecydował o powrocie p. Szapiela do 
Centrolewu była obiecanka udzielenia mu 
kredytu w wysokości 30 tys. zł., z których 
p. Szapiel nie miał się wyliczać. Tymczasem 
kasa partyjna ułotniła się wraz z b. pos. 
Zalewskim i teraz p. Szapiel jest znowu na 
rozdrożu i pieniędzy nie ma i mandat 
nie pewny. 

Jeśli nie wybiorą posłem, trzeba będzie 
wrócić do swego poprzedniego zawodu. do 
ciężkiej stolarki, od której p. Szapiel pracu- 
jąc dla „ludu” tak się odzwyczaił. 

WARSZAWA. PAT. — Okręgowa 
Komisja Wyborcza Nr. 1 Warszawa 
miasto, na posiedzeniu w dniu 23 b. 
m., zatwierdziła listę okręgową B.B. 
W.R. do Sejmu i Senatu, unieważniła 
natomiast listę Armji Zbawienia. Do- 
tychczas zatem zatwierdzonych zosta- 
ło w okręgu Warszawa miasto, prócz 
wspomnianej już listy B.B,W.R., Lista 
Narodowa do Sejmu i Senatu oraz lista 
Związku obrony prawa i wolności łu- 
du. Sprawa ważności pozostałych list 
rozpatrzona będzie na jednem z na- 
stępnych posiedzeń komisji. 

POSTULATY ŻYDÓW 

Bos. Kirszbaum, który obecnie nie kan- 
dyduje do Sejmu z racji złego stanu zdro- 
wia, ogłosił list do Marszałka Piłsudskiego, 
w którym w fen sposób formułuje postułaty 
Żydów: 

Przerywając, ze względów odemnie nie- 
zależnych — na czas — chcę wierzyć, przej- 
ściowy — pracę społeczno-polityczną, czu- 
ję obowiązek sumienia, jako dotychczasowy 
rzecznik interesów moich współwyznawców, 
których dotąd reprezentowałem, oddać w 
najgodniejsze ręce Twoje, Panie Marsżałku, 
jako kierownika nawy państwowej, leżące 
mi na sercu sprawy żydowskie, które ', mo- 
jem przekonaniem, dadzą się w znacznej 
mierze załatwić niektóremi posunięciami od- 
powiednich resortów rządowych bez naj- 
mniejszej konieczności naruszania równowa- 
gi budżetu. Zaznaczyć muszę, że obecny 
kryzys gospodarczy szczególnie odczuwa 
żydowstwo, jako element przemysłowo-han- 
dlowy. 

Potrzeby żydów sprowadzają się według 
mego przekonania do następujących dezy- 
deratów : ‘ 

1) dopuszczanie obywateli Żydów przy 
przyjmowaniu do pracy pracowników fizycz 
nych i umysłowych i kierowanie się w tych 
wypadkach względami rzeczowemi, a nie 
narodowošciowemi, lub wyznaniowemi. 

2) Wprowadzenie pewnych ulg przez no- 
welizację ustawy o odpoczynku niedzielnym, 
która boleśnie daje się we znaki Żydom 
świętującym zgodnie z nakazem religji na- 
o od tysięcy lat soboty i święta żydow- 
SKkie. 

3) Ostateczne zmycie hańby, ciążącej na 
iudności żydowskiej w postaci ustawowych 
ograniczeń, jako smutnej pamiątki po rzą- 
dach carskich. W tej mierze zaznaczyć nale- 
ży, że Bezpartyjny Blok już dwukrotnie gło 
sował w sejmie za zniesieniem tych ograni- 
czeń. 

OLBRZYMI GMACH NA ŻOLI- 
BORZU W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. W dniu 23 b. 
m. o g. 16.15 na Żoliborzu przy ul. 
Adama Mickiewicza odbyła się uro- 
czystość poświęcenia rozpoczętej bu- 
dowy domu im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Dom ten posiadać ma 
około 250 mieszkań jedno, dwu i 
trzechpokojowych i będzie pierwszem 
z domów mieszkalnych, wznoszonych 
na Żoliborzu przez Zakład Ubezpie- 
czeń Pracowników Umysłowych w 
Warszawie. W uroczystości tej wzięli 
udział p minister pracy i opieki 
społecznej Prystor, wojewoda war- 
szawski Twardo, wicekomisarz na m. 
st. Warszawę Olpiński. Po złożeniu 
podpisów na akcie erekcyjnym przez 
p. min. Prystora i zaproszonych 
gości, akt erekcyjny po odczytaniu 
przez p. inź. Mierzanowskiego został 
złożony w fundamentach gmachu, 
poczem ks. biskup warszawski dr. 
Szlagowski dokonał _ poświęcenia 
rozpoczętego gmachu. 

  

JUŻ WYSZEDŁ TOM I i li 

JÓZEF PIŁSUDSKI 

PISMA—MOWY 
—ROZKAZY 

WYDANIE ZBIOROWE W 8 TOMACH 

Wydawnictwo Instytutu Badania Naj- 
nowszej Historji Polski pod redakcją 
Michała Sokolnickiego i Juljana Sta- 
chiewicza, sekretarz redakcji Włady- 
sław Malinowski. Nakładem T-wa 
Wydawniczego „Polska Zjednoczona” 
w Warszawie, ul. Nowolipie Nr. 2. 

Cena za całość w 
prenumeracie zł. 96 

w miesięcznych spłatach po zł. 6 

U W A GA: Pleniądze wpłacać należ 
Iko na KomtetP. K. O. Nr. 22.902, 
ikt nie jest upoważniony do pobie- 

rania jakichkolwiek wpłat dla wy- 
dawnictwa 

Zamówienia na prenu- 
meratę składać należy: 

Tw. Wydawn „Palska Zjednoczona” 
Warszawa, ul. Nowolipie 2, 

telef.: 540-45 1 2-96.     
  

` 
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ECHA KRAJOWE 
Areszty koło Kiernowa 

Koło Kiernowa policja litewska aresztowała kilka osób narodowości po!- 
skiej pod zarzutem szpiegostwa. 

Aresztowanych odwieziono do Szawel 
a LLS 

POSZUMIEN 

— Wilków „zabawy“. Jak  donoszą 
mieszkańcy z okolicy Nowo - Szamiń, nie- 
mal codzień nad ranem przechodzą wpobli- 
żu wsi stada wilków. Jednocześnie gospoda- 
rze ze wsi Wojciukiszek skarżą się, że wil- 
ki drapią podmurówkę u chlewów, chcąc do- 
stać się do owiec. Swego czasu pisałem o 
potrzebie obławy w okolicach Szamiń, gmi- 
ny kołtyniańskiej, niestety, jak się dowiadu- 
ję, władze państwowych lasów ignorują za- 
biegi władz administracyjnych, nie pozwa- 
lając na urządzenie obław w swych lasach. 
Nadleśnictwo w Nowo - Święcianach zasłu- 
guje na pewną uwagę ze strony mieszkań- 
ców gminy kołtyniańskiej. 

Do tej sprawy jeszcze powrócę, pisząc 
nieco obszerniej. EA 

KOŁTYNIANY 
— Orkiestra Koła Młodzieży Wiejskiej. 

Staraniem miejscowych sfer inteligencji 
(Urzędu Gminy, szkoły i t. p.) przy Kole 

Młodzieży Wiejskiej w Kołtynianach organi- 

zuje się zespół muzyczny dętej orkiestry. 

Instrumenty muzyczne w ilości 5-ciu trąb 
są już nabyte. Ćwiczenia muzyczne prowa- 
dzi kierownik szkoły z Kuryń p. Al. Milew- 
ski — b. kapelmistrz orkiestry seminarjum 
nauczycielskiego w Święcianach. 

пЫ 
— Wielka zabawa. Jak się dowiaduję, 

26 b. m. odbędzie się w Kołtynianach przed- 
stawienie i zabawa taneczna, zorganizowa- 
ne staraniem miejscowego  KOP-u i Koła 
Młodzieży Wiejskiej. G.  €) 

WILEJKA POW. 

— Budowa szosy Wilejka — Narocz. 
rozpoczęta przez Sejmik powiatowy pow. 
wilejskiego parę miesięcy temu, została nie- 

mał całkowicie ukończona. GE) 

ŚWIĘCIANY 
— Bezczelne oszustwa agentów wirówek 

„Diaboło”. Coraz częściej do Święcian docho 

dzą skargi gospodarzy z powiatu o oszu- 

stwach, popełnianych przez licznie grasują- 

cych agentów wirówek „Diabolo". Bezczel- 
ni ci agenci, mając do czynienia z nieuświa- 

domioną ludnością wiejską, dają do podpisy- 
wania przeróżne zobowiązania, nadmienia- 

jąc, że gdyby nadesłana wirówka nie była 

odpowiednia, w terminie 2-ch tygodni zama- 
wiający może ją zwrócić firmie. 

Niestety, tak nie jest. Agenci w osobach 
np. niejakiego Romanowskiego i innych, 
wykorzystując * nieświadomość gospodarzy, 
robią przeróżne kombinacje, oddając sprawy 
do sądu. Sądy po rozpatrzeniu sprawy i 

podpisanych zobowiązań pozwanego, względ 
nie pozwanych, nie podejrzewając, że agen- 

ci dopuszczają się oszustw, skazują rzeko- 
mo winnych na zapłacenie sum, należnych 
firmie, a wyłudzonych przez nieświadomość 
biednej ludności. 

Niech to będzie przestrogą dla nabywa- 
jacych wirówki. Git 

— Zmiany personalne w policji. Dotych- 
czasowy kmdt powiatowy, komisarz Kubar- 
ski, został przeniesiony do innego powiatu. 
Na miejsce kom. Kubarskiego został miano- 
wany komisarz Hołówko. (i. I. t.) 

— Były „parcelator“ i burmistrz Świę- 
cian chce być posłem do Sejmu. Jak wiemy, 
b. burmistrz m. Święcian p. Pietkiewicz zło- 
żył w Okręgowej Komisji Wyborczej Nr. 
64 listę lokalną, na czele której figuruje sam. 
Nie chcemy pisać o osobie p. Pietkiewicza, 

bo jest ona znana nam bardzo dobrze z łat 
ubiegłych, gdy będąc burmistrzem, przepro- 
wadzał słynną „parcelację“ 300 ha magistrac 
kich gruntów i budował gmach pod szkołę 
powszechną w Święcianach za nasze pienią- 
dze — naturalnie, nie żałując tych pienię- 
dzy. W rezultacie szkołę wybudował, ale 
ona nam kosztowała, oj, kosztowała!. Tro- 
chę winna tu była prawdopodobnie kieszeń 
p. Pietkiewicza (???!!!) 

Nie będziemy pisali o innych sprawach 
przyszłego pana posła, a najprawdopodob- 
niej ex - posła Pietkiewicza, bo go za dob- 
rze znamy, a obietnice bezpłatnego wywła- 
szczenią gruntów pozostaną li tylko bezczel- 
nemi obietnicami  Święciańskiego bankruta. 
Pamiętajmy!!! (Gi 0) 

NOWO - ŚWIĘCIANY 
— 10-lecie odparcia najazdu bolszewic- 

kiego. Dowiaduję się, że z okazji 10 - lecia 
oswobodzenia Nowo - Święcian z pod jarz- 
ma hordy bolszewickiej zostanie wmurowa- 
na pamiątkowa tablica po poległych żołnie- 
rzach polskich w latach 1919 — 20, pocho- 

  

dzących z Nowo - Święcian. (| Lt) 

LID A. 

— Zbrodnicze podpalenie. W nocy 20 
października w majątku Wielkie - Olżewo, 
gminy tarnowskiej, wybuchł groźny pożar, 
który doszczętnie strawił stodołę i spichrz 
wraz ze znajdującem się tamże zbożem w 
ilości 16 tysięcy kilogramów na szkodę wła- 
Ściciela tegoż majątku Zofji Krasickiej. Stra- 
ty wyrządzone pożarem sięgają 75 tysięcy 
złotych. Zachodzi podejrzenie, iż pożar po- 
wstał wskutek zbrodniczego « podpalenia 
przez sąsiadów. 

W akcji ratunkowej brały czynny udział 
straże ochotnicze z Dalekich i Porzeczan о- 
raz miejscowa ludność. 

Tegoż dnia w godzinach popołudniowych 
wybuchł pożar w folwarku Pasewicze, gmi- 
ny lipniskiej, skutkiem którego spłonęła su- 
szarnia na szkodę właściciela folwarku Ale- 
ksandra lgnatowicza. Przyczyny pożaru na- 
razie nie ustalono. 

BW JE 

— Z organizacyjnego posiedzenia człon- 
ków BBWR w Iwju. Dn. 15 października br. 
odbyło się w lwju Organizacyjne posiedze 
nie członków BBWR z gminy iwiejskiej, na 
które przybyło około 50 przedstawicieli z po 
R tych wiosek. 

Zebranie zagaił p. A. Sabatowski, który 
w swem przemówieniu szczegółowo poru- 
szył zagadnienia obecnej chwili. Po żywej i 
rzeczowej dyskusji zebrani postanowili wy- 
łonić 5 podkomitetów, któreby objęły swą 
działalnością cały teren gminy. 

W skład podkomitetów w poszczególnych 
obwodach weszli: Iwje 1 — pp. Aldon Wasz 
kiewicz, Kuba Ryzwanowicz, Franciszek 
Dziadul; Iwje II — pp. Stanisław Nikipie- 
rowicz, Włodzimierz Wejcher, Franciszek 
Holeniszczy; Urciszki — pp. Jan Grzybow- 
ski, Józef Szałachowski, Augustyn Horbacz; 
Sontaki — pp. Władysław Maciesze, Waler- 
jan Żanejda i Kazimierz Gojdź. 

WIĄZOWIEC (p. Motodeczaūski) 
W dniu 19. 10. br. odbyła się tu poga- 

danka przedwyborcza zakończona wyświet- 
leniem patrjotycznego filmu „Wierna rzeka”. 

Dłuższe przemówienie jakie miał do ze- 
branych około 300 osób p. Czesław Odyniec, 
było wysłuchane z widocznem zaintereso- 
waniem; zaś z kilka krótkich replik rzuca- 
nych z tłumu widocznem było, iz olbszymia 
większość zebranych skupi się pod sztanda- 
rem jedynki. 

Szczegóły wielkiej afery szpiegowskiej 
W RUMUNII 

Przed paru dniami donosiliśmy o wykry-. 
ciu wielkiej afery szpiegowskiej w Rumunii. 

Jak wynika z ogłoszonych w prasie in- 
formacyj, władze rumuńskie jeszcze w listo- 
padzie 1929 r. otrzymały pierwsze wiadomo- 
Ści o działalności tej organizacji, Śledząc 
uważnie za akcją szpiegów i ich posunięcia-, 
mi i posiadając nawet tajne szyfry, używane 
w korespondencji, władze rumuńskie przed- 
siewzięły wszystkie środki zapobiegawcze, 
by sprawozdania szpiegów nie szkodziły in- 
teresom kraju. Czekano jedynie chwili odpo- 
wiedniej, by przyłapać odrazu 'całą organi- 
zację. Służba bezpieczeństwa zamierzała 
wstrzymać się jeszcze jakiś czas z areszta- 
mi, lecz do wykonania ich zmusił ją pewien 
incydent, zaszły w dniach ostatnich. 

Dowiedziawszy się o tem, że jest śledzo- 
ny, szef organizacji szpiegowskiej, inżynier 
niemiecki, wysłał niedawno do Wiednia, 
gdzie kierował wogóle cały materjał, zdo- 
byty w Rumunji, sprawozdanie, w którem 
komunikował, że obawia się wykrycia całej 

całej organizacji i zapytywał, co ma po- 
cząć, gdyby przypuszczenie to okazało się 
słuszne. Raport ten dostał się w ręce ru- 
muńskiej służby bezpieczeństwa, która i ża- 
rządziła natychmiastowy areszt. 

Szpiegowska organizacja sowiecka roz- 
porządzała środkami najbardziej nowoczesne 
mi oraz *'dużemi sumami  pieniężnemi. Na 
usługach organizacji znajdowała się znacz- 
na liczba osób, należących do wszystkich 
warstw społeczeństwa. Celem zamaskowania 

(ATSITIKTINIS O II I TIENTOS 

PLECĄC i BAJAJĄC... 
Wspaniały statek pasażerski „Ram 

pura“ jest przedmiotem zaciekawienia 
całego Portsmouthu: na nim odjedzie 
w tych dniach Henryk, książę Glouce- 
stern, trzeci z kolei syn króla Jerzego 
V - go do Abisynji. Król tej zajmującej 
miejscowości — gruby Tafaris — bę- 
dzie się koronował, książę Henryk zaś 
będzie reprezentować swego ojca i ca- 
ły jego majestat. 

„Rampura“, oprócz księcia, który 
zajmie zaledwie jedną Ćwiartkę statku, 
zabiera zwykły kontygent pasażerów. 
Na wieść o tem, że podróżować się bę 

będzie oglądać choćby cały dzień, że 

może uda się zamienić z nim parę słów 

— Amerykanie formalnie przypuścili 

szturm. Nie mają żadnego interesu w 

Abisynji, djabła ich ona obchodzi, ale 

perspektywa wspólnej przejażdżki z 

ksieciem...... A może zatańczy kiedy 

wieczorem? I młode Amerykanki licy- 
tują pozostałe miejsca, ofiarują dziesię 

    

działalności organizacji oraz dla ułatwienia 
komunikowania się szpiegów "między sobą 
było założone szereg przedsiębiorstw i biur. 
Między innemi, organizacja urządziła przy uli 
cy Grivitzei, w Bukareszcie, sklep sprzętu 
radjowego, pod firmą *„Fotofin'* 

Szpiedzy poczynili wszystkie przygoto- 
wania, celem śledzenia przebiegu wielkich 
manewrów królewskich, mających się roz- 
począć w dniu 22 b. m. w Sibiu. Samocho- 
dy i motocykle, kierowane przez szpiegów 
szoferów, czekały jedynie na rozkaz odja- 
zdu. 

W tych warunkach zostały zarządzone 
areszty i rewizje. Pierwszego zatrzymano 
szefa organizacji, inżyniera niemieckiego, by 
łego szeia sowieckiej służby szpiegowskiej 
w Paryżu i Berlinie. Ogółem aresztowano 62 
osoby w Bukareszcie i 32 na prowincji. 
Większość ich są inżynierami, lub podają 
się za takowych. Wśród nich znajduje się 
także i znany dziennikarz węgierski Wiktor 
Arady, oraz urzędnicy, studenci it. d. Szef 
organizacji prowadził bardzo wytworny tryb 
życia, uczęszczając do najlepszych restau- 
racyj i innych miejsc rozrywkowych. 

Podczas tewizji znaleziono znaczny skład 
materjału fotograficznego o wartości około 
dwóch miljonów lej. radjowych aparatów na 
dawczych i odbiorczych, odpisów z doku-. 
mentów, wysyłanych zagranicę i t. d. 

„ Władze dokonywują w dalszym ciągu re- 
wizyj i aresztowań. 

ciokrotną cenę, 
byle jechać. 

Szczęśliwy ten książę Henryk. 
Mniejsza o honory, o zaszczytne rozmo 
wy ze stukilowym  Tafarisem — ale 
rozkosze tej jazdy na południe, do 
słońca, do tej egzotycznej Abisynji.... 

Co to jest, że wszystko, co dalekie, 
mało znane — tak nęci, tak ciągnie, 
absorbuje uwagę? Abisynja jest od'eg 
ła, ale Siam jeszcze dalszy, więc je- 
szcze ciekawszy. Fajna okolica. Jedyne 
państwo w Azji (prócz Japonji — 
rzecz prosta), które jest niezależne zu 
pełnie, które daje sobie radę i żyje 
swojem życiem. Wcale nie dzikie — o 
nie! Koleje są niegorsze, niż w Euro- 
pie, jak się wydarzy katastrofa, to so- 
lidna, wciąż budują nowe linje — i to 
żwawiej, niż Druja --- Woropajewo. 

Za to niema wcale dróg. Ani szos, 
ani nawet gościńców. Rząd ich nie kle- 
ci, prywatnym ludziom zabrania. Po- 
prostu dlatego, że upaństwowiwszy ko 
leje, włożywszy w nie masę pieniędzy, 
chce, by tubylcy niemi jeździli, — nie 

byle się wgramolić, 

St 

Zerwanie rokowań 

o w © 

chinsko-sowieckich 
NANKIN. PAT. — Według oficjalnych doniesień, chińsko-sowiecka konferencja 

w Moskwie została przerwana. Delegację chi ińską odwołano do Chin. Powodem zerwania 

konierencji i zasadniczym motywem nieporozumienia był protokół, podpisany w Cha- 

barowsku, którego uznania rząd chiński odmówił mimo nalegań sowietów 

Protest żydowskiej Rady Narodowe 
WIEDEŃ. PAT. —: United Press donosi z Jerozolimy, że żydowska rada naro 

dowa na znak protestu przeciwko nowej poiityce angielskiej w Palestynie, 

nie wziąć udziału w radzie ustawodawczej, 

że także i Arabowie rozpoczną ruch bojkotowy przeciwko nowej 

uchwaliła 

projektowanej przez Anglję. Przypuszczają, 

polityce angielskiej, 

ponieważ są rozczarowani utrzymywaniem nadal mandatu palestyńskiego. 

Śmiertelna katastrofa lotnicza w Warszawie 
WARSZAWA. PAT. W dniu 23 b. 

Warszawie katastrofa lotnicza, w której 
Jerzy Karnicki. Przebieg katastrofy byl 

m. o godz. 9.30 rano wydarzyła się w 
| zginął młody iotnik 1 p. lot. ppor. 
następujący: © godz. 9 rano z woisko- 

wego lotniska na Mokołowie wystartował samolot, pilotowany przez 24-letnie- 
go ppor. Karnickiego. Gdy samciot znajdował się 
nieustalonych dotąd przyczyn zaczął nagle opadać i z całą 

nad dzielnicą Woiską, z 
siłą uderzył w 

szklany dach kali fabryki Parowóz. Kadłub samolotu przebił dach i spadł do 
warsztatu, przy którym podówczas pra 
odłamkami spadającego samolotu 
i Trzciński. Najcięższych obrażeń doznał robotnik Jakób Trzciński, 

cowali robotnicy. Przygnieceni zostali 
robotnicy Ciłkowski, Kurzydiowski 

którego 
w stanie ciężkim przewieziono do szpitala. Robotników Ciołkowskiego i Ku- 
rzydłowskiego oraz iżej rannego Sokołowskiego opatrzono w miejscowem 
ambulatorjum. Lotnik ppor. Karnicki siłą uderzenia 

samolotu, doznając zmiażdźenia czaszki oraz binę 
wydobyciu z samolotu lotnik przez 

został wgnieciony w ka- 
złamania rąk I nóg. Po 

kilka minut dawał słabe znaki życia: 
Zwłoki AE zmarłego ppor. Karnickiego zostały przewiezione do kost- 
nicy szpitala Ujazdowskiego. 
  
  

Rada Miejska 
Jakżeż spokojne, jakżeż ciche mie- 

liśmy wczoraj posiedzenie naszej Rady 
Miejskiej! Aż przyjemnie było słuchać, 
aż miło było notować! 

Systematycznie punkt po punkcie 
porządek dzienny wyczerpano, nie ga- 
dano bez potrzeby, nie kłócono się, 
nie krzyczano. 

Poprostu miało się wrażenie, że 
najaktywniejsi p.p. radni o czem innem 
myśleli, a że tem „czemš“ były zbliża- 
jące się wybory, — to odgadnąć nie 
trudno. 

Zresztą...krzesło radzieckie p. p. 
Dziedziula pustkami, jak wiadomo, od 
dłuższego czasu świeci, gdy on sam 
wypełnia swą osobą jedną z cel wię- 

zienia, tylko nie wiem już napewno, 
czy łukiskiego; p. Pławski ponoć gorz- 
ki chleb inspektora pracy w... Stanisła- 
wowie łyka, a p. Stążowski, jako że 
„wybory robi* widać do innych zajęć 
śpieszył się bardzo, bo zaraz po 10-ej 
umknął z Rady. 

Było tedy cicho i spokojnie. 
Itylko rolę „obrońcy interesów 

rzesz pracujących * wziął na siebie 
ktoś inny — bo kłub endecki. Dotąd 
robili to socjaliści różnych autoramen- 
tów, teraz zabrali się do tej „pracy“ 

nasi endeczkowie mili. 
Pamiętam zeszłej jesieni jedno ta- 

kie posiedzenie Rady, na którem roz- 
ważano sprawę redukcji robotników 

na inwestycjach miejskich. 
Miała ona (ta redukcja) miejsce w 

zeszłym roku 2 razy: w maju i w sierp- 

niu. 
Otóż przy debacie nad tą kwestją, 

pamiętam to dobrze, radny Zasztowt 
oświadczył, że w obronę bierze tych 

właśnie robotników ostatnio (t.j. w 
sierpniu) zwolnionych. 

Jeszcze p. Zasztowt nie skończył 

mówić, gdy wstał pan Dziedziul i ryk- 

nął w salę, że on również broni tych, 

których zredukowano w sierpniu, ale i 
tych także, których to spotkało w 

maju. 
Dobry taktyk pan Pławski, wycze- 

kał moment i wreszcie uroczyście 

uniósłszy się z miejsca rzekł: „Moi pa- 

nowie, my bronimy nietylko robotni-- 

ków zwolnionych w maju i nietylko 

robotników zwolnionych w sierpniu, 

ale także robotników, którym grozi 

redukcja, którzy mają być zwolnieni”. 
Po takiem oświadczeniu jasnej „ się 

stało, że właśnie p. Pławski jest naj- 
lepszym „obrońcą ludu i rzesz pracu- 
jacych*. 

Jeśli pozwoliłem sobie na tę dygre- 
a zsję, to w tym celu, aby wskazać, 
że w odróżnieniu od normalnych, prze- 
ciągłych posiedzeń Rady, których właś 
nie tamto, z zeszłej jesieni, było przy- 
kładem, posiedzenie wczorajsze zgoła 
inaczej wypadło. 

Poprostu endecy przyszli odziani w 
togi trybunów ludu, przyszli z dwoma 
nagłemi wnioskami, obliczonemi na, 
efekt wobec „szerokich rzesz** wobec 
*zbliżających się wyborów i nikt w na- 
szej Radzie nie pokwapił się, aby te 

togi z nich zedrzeć. Wypadło to nieo- 
czekiwanie. Socjaliści byli tak zasko- 
czeni endeckiem wtargnięciem do ich 

wałęsali się po drogach, by zostawia- 
li pieniądze w okienkach kasowych, 
nie w cudzoziemskich przedstawiciel- 
stwach samochodowych. Niegłupi po- 
mysł — może u nas rząd wpadnie na 
myśl zakazu picia wody, kwasów, le- 
moniad, sodowych, buzy i innych 
draństw — nic, tylko  monopolėwkę 
popierać. 

To też w Siamie biedni ludzie cho- 
dzą pieszo, po wertepnych ścieżkach, 
gdzie łatwo spotkać można wielkiego 
słonia. Wiadomo, że słoń jest dla Siam 
czyków czemś w rodzaju zastępcy ich 
Boga. Gdy Francuzi pchali się do In- 
dochin — Siamy broniły swej ziemi 
zajadle, wojna trwała i trwała, nikt 
nie zwyciężał na fest. 

Po długim czasie dopiero Francuzi 
zorjentowali się, o co chodzi nadewszy 
stko Siamom, co jest ich największą 
troską: co będzie ze słoniami pod rzą- 
dami cudzoziemców? Prędko zrobiono 
taką umowę: Siamajdy odstępują ten 
kawał ziemi, o który tak Francuzi dba- 
ja, ale ci zobowiązują się każdego bia 

donieny, że, jak się to mówi: pary z 
gęby nie puścili. 

WNIOSKI NAGŁE, CZYTAJ: — WY- 
BORCZE 

Pierwszy wniosek endecki doma- 
gał się wypłacenia robotnikom, zredu- 
kowanym w roku zeszłym, trzynastej 
pensji w stosunku do ilości przepraco 
wanych przez nich miesięcy. 

Intencja, zdaje się, białemi 
szyta, komentarzy nie wymaga. 

W niemniejszym stopniu białemi 
nićmi szyty.s był drugi wniosek, mó- 
wiący o przedłużeniu terminu opu- 
szczenia lokali, zajmowanych przez 
kierowników szkół, w gmachach szkol 
nych, do dn. 15 lipca 1931 r. 

Pepesowcy poruszyli sprawę ostat 
nich zajść na rzeźni miejskiej, oraz 
sprawę dyscyplinarną dotyczącą Stra- 
ży Pożarnej i na tem zakończyła się 
część nadprogramowa wczorajszego 
posiedzenia Rady. 

SPRAWY BUDŻETOWE iFORMALNE 

nićmi 

Porządek dzienny zawierał 17 punk 
tów. Załatwiono się z niemi szybko, 
może za szybko. Dotyczy to w pierw- 
szym rzędzie zastrzeżeń urzędu wojew. 
wobec uchwalonego budżetu m. Wil- 
na na rok 1930—31. Prawie bez dy- 
skusj 4 bez rozważania poszczegól- 
nych uwag władz nadzorczych, przy- 
jęto je do wiadomości, wychodząc z za 

łożenia, że sprawa była przedmiotem 
debatów komisji finansowej. 

Z wyjaśnień udzielonych następ- 

nie przez przewodniczącego kom. fi- 

nansowej wynikło, że ta również po- 

bieżnie sprawę badała z racji krótkie- 

go na tę pracę czasu. 
W dalszym ciągu dokonano szere- 

gu przeniesień kredytów w budżecie 
na rok 1930 — 31, uchwalono zaciąg- 
nięcie pożyczki w kwocie 150 tys. zł. 
w Banku Gosp. Kraj. na dokończenie 

budowy gmachu szkoły powsz. na An- 

tokolu. Przeprowadzono zmiany w 

pragmatyce służbowej pracowników 

miejskich, w tym sensie, że nominacje 

na t. zw. pracown. stąłych będą mo- 

gły następować po uzyskaniu przez 

kandydatów odpowiednich opinij ko- 

misji kwalifikacyjnej lub zdaniu egza- 

minów. Zmodyfikowano nieznacznie 

przepisy, dotyczące postępowania dy- 

scyplinarnego w stosunku do pracown. 

miejskich.  Uchwalono uruchomienie 

oraz budżet nowej sali publicznej dla 

celów organizowania w niej wieców i 
odczytów publicznych. Sala ta mieścić 

się ma przy uł. Końskiej w dawnym 

lokalu Klubu Szlacheckiego. 
Pozatem załatwiono szereg Spraw 

formalnych 0 mniejszem znaczeniu, 
wkońcu zaś dokonano wyborów 6 

członków tyluż zastępców do komisji 

szacunkowej do spraw podatku docho 

dowego przy Il un.-skarb., oraz 31 

członków i zastępców do obw. kom. 

wyb. m. Wilna. 
O godz. 11 min. 30 przewodniczą- 

cy p. prez. Folejewski zamknął posie- 

dzenie Rady. Kim. 

łego słonia, starego czy świeżo na 
świat lądującego, niezwłocznie odsta- 
wiać do granicy, do rąk świętych kap- 
łanów. I spokój. Francuzi dotrzymują 
umowy, nie mają na swem terytorjum 
ani jednego białego słonia i są bardzo 
zadowoleni, że tak nabrali matołów, 
Siamięta straciły kaj wielki, jak cała 
Polska, mają mnóstwo białych słoni i 
są uradowani, przekonani, że zrobili 
świetny interes, wyprowadzili Francu- 
zów w pole: co wart kraj bez białych 
słoni! 

Powszechna jest opinja, że słoń to 
mądre zwierzę, mądrzejsze od przecięt 
nego murzyna afrykańskiego, ale że 
słoń jest muzykalny — to nowość. 
Stwierdzono to namacalnie w Zoologi- 
cum berlińskiem, a mianowicie: orkie- 

stra skrzypków, wiolonczelistów i fle- 

cistów pitoliła rzewnie przed obórką 
wielkich kłapouchów. Słonie słuchały 

uważnie, stały cicho, i nadstawiały 

uszu, by żadnej noty nie stracić. Pro- 

szę! Poznały się na Bethovenie i Mozar 

cie. 

Sprawa generała Kutiepowa * 
HISTORJA PERTRAKTACYJ Z FECH 

NEREM 

Pertraktacje z Fechnerem odbywa- 
ły się za pośrednictwem b. czekisty 
Dumbadze, który, jak już wspominaliś 
my, pierwszy zainaugurował nową se- 
rię emigrantów rosyjskich, rekrutują- 
cych się z byłych funkcjonarjuszy Sso- 
wieckich, którzy odmówili powrotu do 
raju sowieckiego. 

Dumbadze szczegółowo opowiada 
o tem na łamach paryskich „Posięd- 
nich Nowostiej** 

Fechner przed skomunikowaniem 
się z Burcewym wysunął 5 warunków, 
uzależniając od ich przyjęcia złożenie 
swych rewelacyjnych zeznań. Przede- 
wszystkiem żądał Fechner gwarancji, 
że otrzyma premję za wykrycie spra- 
wy. Przytem podkreślał, że pieniądze 
nie są mu narazie potrzebne a żąda on 
jedynie gwarancji, że je otrzyma. Dru- 
gim warunkiem było Ścisłe zakonspi- 
rowanie sprawy, trzecim zapewnienie 
bezpiecznego schronienia zarówno 
przed bolszewikami jak też emigran- 
tami rosyjskimi i wreszcie ostatnim, 
że po zakończeniu procesu będzie mu 
zrobiono wszystko, co jest możliwe, 
aby mógł on wyjechać do jakiegoś kra 
ju, gdzie pod zmyślonem nazwiskiem 
rozpocznie nowe życie. 

Burcew przyjął warunki Fechnera, 
żądając jedynie, aby zeznania jego by- 
ły o tyle wyczerpujące, że na ich pod- 
stawie władze śledcze będą mogły 

ustalić nieodparte dowody i w całości 
wykryć zbrodnie przestępców. Umó- 
wiliśmy się — pisze Dumbadze nazy- 
wać Fechnera w naszej korespondencji 
„towarzyszem Miszą*. Wszystko było 
by na dobrej drodze, gdyby nie fatalna 

korespondencja z Berlina w „Wozroż- 
dienju“. Pokrzyżowała ona na kilka 

miesięcy sprawę. W korespondencji 
szczegółowo był opisany przebieg per- 

traktacyj z „tow. Miszą”, który obie- 

cywał odsłonić prawdę o sprawie Ku- 
tiepowa. 

Fechner przeraził się ogromnie. Uwa 

żał, że został zdradzony i znikł z Ber- 

RECEPTA 
NA DŁUGOWIECZNOŚĆ 

Bez liku jest recept na długowieczność, 
ale co jest w nich charakterystyczne, to 
fakt, że pewne reguły „konieczne“ do zacho- 
wania starości, bywają poniechane, albo le- 

kceważone przez innych autorów takich re- 
cept. Jedni np. radzą: nie pal! nie pij! — 
inni zaś piszą, że dożyli setki lat, pijąc al- 
kohol i paląc tytoń przez całe życie! 
Oczywiście — umiarkowanie, bo nadužy- 
cia zawsze szkodzą. I komu tu wierzyć? 

Oto, organizator amerykańskiej służby 
zdrowia dr. Smith jest zdania, że każdy czło 
wiek może dożyć setki lat, jeżeli będzie speł 
niał ogólnie zalecane prźez hygjenę i medy- 
cynę zasady. 

Dr. Smith jest zdania, że człowiek, który 
uiniera przed dniem swej setnej rocznicy u- 
rodzin jest sam temu winien, gdyż folgu- 
jąc swym namiętnościom sam sobie kopie 
grób. 2 ' 

Tak jest, czy inaczej, musimy poważnie 
myśleć o starości, 

Naturalnie, że wstrzemięźliwe życie, bez 
nadmiernych wysiłków, wypoczynek po pra- 

cy, nie niszczenie nerwów w irytacji, spo- 

kój ducha — to czynniki przedłużające nasz 
pobyt na tym najlepszym ze światów... 

Czynnikiem zasadniczym spokoju — @- 
cha jest przekonanie, że życie nasze przej- 
dzie bez wstrząsów i katastrof, równo i spo 

kojnie. 

Aby takie przeświadczenie osiągnąć, trze 
ba czuć pewny grunt pod nogami. A to zno- 

wu — to zapas środków materjalnych, któ- 

re mogą nas wyratować z każdej opresji i 

pułapki losu. t 

Wiec?... Tworzenie sobie rezerwy  pie- 

niężnej oto do czego sprowadza się prze 

zorność ludzka. $ PIE 
Stanowcze, stałe i wytrwałe odkładanie 

części zarobków do PKO umocni grunt ży- 
ciowy pod naszemi nogami, da poczucie bez 
pieczeństwa, siły i spokój ducha, a to prze- 
dłuża życie, niewątpliwie. Recepta to pro+ 
sta i niezawodna. 

|| | W 

   

„ wstrząsnał finansowo 
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STARE — LEŻAŁE — MOCNE 
POLECA 

WYTWÓRNIA 

Wł. Osmołowski 
WILNO 

Żądać wszędzie! 

        

  

Potem sprowadzono paczkę jazz - 
bandzistów z ich plugawemi instru- 
mentami. Na dźwięk, a raczej na re- 
chot tych cymbałów, piszczałek, bęb- 

nów, harmonijek i klekotek słonie 

wpadły we wściekłość, zaczęły ryczeć, 

tupać — wreszcie oblały wodą muzy- 

kantów; saxofoniście najwięcej się do- 

stało. Spokój zapanował dopiero, gdy 
skrzypkowie przyszli z powrotem i ode 

grali którąś tam sonatę B-moll. 
Wrażliwym i znającym się na mu- p 

zyce słoniom nigdy nie zdarzyłaby się 
przykrość, którą miał pewien pan w 

Marsylji na koncercie Maurice Cheva- 
lier. Zapłacił ten jegomość za krzesło 
w pierwszem rzędzie, usiadł i — myś- 
lał, że wszystko jest w porządku. 
Gdzie tam. Trzebaż pecha, że Chewa- 
lier jest bardzo czuły na punkcie swe- 
go talentu, wymaga, by słuchacze 
przechodzili te fazy, które on właśnie 
wyśpiewuje: gdy kończy żałośnie, — 
wszystkim ma być smutno, gdy srogo 
— słuchaczy winna ogarniać panika, 
wesoło — trzeba się śmiać. 

lina. Wszelki kontakt z nim się urwał 
i trzeba było paru miesięcy, aby go 
nawiązać i przekonać Fechnera, że ani 
ja, ani Burcew z tą fatalną korespon- 
dencją nie mieliśmy nic wspólnego. 

Na ten kończy się opowiadanie 
Dumbadze. Zgodnie z zapowiedzią Bur 
cewa, dalsze rewelacje, a więc jak na- 
leży przypuszczać zeznanie Fechnera 
zostanie ogłoszone w najbliższych 
dniach. 

    

„Cagliostro giełdy”. 
Tak zwie obecnie sensacyjna prasa wło- 

ska niedawnego potentata finansowego, za- 
łożyciela kilku na wielką skalę zakrojonych 
przedsiębiorstw, będących gospodarczą du- 
mą Włoch faszystowskich. 

Tym „Cagliostrą giełdy", napiętnowanym 
ostatnio publicznie przez samego Mussoli- 
niego, jest Gualino, adwokat Ricardo Guali- 
no, założyciel i (do niedawna) naczelny dy- 
rektor „Snia Viscosa" centrali włoskich wy- 
twórni sztuczego jedwabiu, kierownika pie 
monckiego trustu „Unione Italiana Zea:enfi* 

dyrektor „Unica“ i „Salpa“. 
Wszystkie te tytuły włoskiej finansjery 

zwaliły się obecnie jak misternie ale nietrwa 
le stawiany pałac z kart —a przed Ricardo 
Gualino stanęło bankructwo. Gdy niedawno. 
„ilu duce* mówił o bardziej sprytnych mz 
przedsiębiorczych akrobatach giełdy i prze- 
mystu“ — wiedziano w całych Włoszech do- 
brze, kogo ma na myśli. 

Jednocześnie niemal „Banca Agricola 
Italiana" w Turynie — kasa i skarb całego 
koncernu Gualino przechodziła pod kontrolę 
państwową, a państwo zagarniało z tytułu 

W, Iwią część niedawno olbrzymiej for 
uny. 

Ricardo Gualino należał rzeczywiście do 
tych nielicznych ludzi o niezaprzeczonym #- , 
nansowym genjuszu — ale o jeszcze więk- 
szej gorączce pieniądza, gnającej ich ku nie- 
uniknionej katastrofie. Człowiek o pokroju 
historycznego Law“a z epoki Regencji, czy 
raczej niemieckiego potentata powojennego 
Hugo Stinnesa. 

„Będąc sam dość zamożnym adwokatem, 
puścił się Gualino na przedsięwzięcia finan- 
:sowe w wielkim stylu i o wielkim rozmachu. 
Było to lat temu kilka. Władzę objęli już by- 
li faszyści i całąswą energją dożyli uo zape 
wnienia Włochom mocarstwowego stanowi- 
ska. — Epoka marzeń o wznowieniu „imper- 
jum romanum“, sadowienia się w Albanii, 
zerkania na Nicę i Maltę, pamiętnej „campag 
na del grano". Faszyzm dążył do rozwi- 
nięcia wszystkich dziedzin produkcji naro- 
dowej Włoch. Nie mając zaś złudzeń co do 
wartości etatyzmu, popierał na każdem polu 
inicjatywę prywatną. Zwłaszcza wówczas, 
gdy chodziło bądź o stworzenie nowej nie- 
znanej dotąd we Włoszech gałęzi produkcji, 
lub o rozwinięcie wegetującej tylko. 

W takim momencie pojawił się na hory- 
zoncie giełd północno - włoskich Gualino— 
schwycił w mig sens „konjunktury* i po 
mistrzowsku ją wykorzystał. Z wielkim na- 
władem pracy 1 erercji, jeszcze zaś więk- 
szym rozmachem zakłada „Snia Viscosa“, 
największą włoską fabrykę sztucznego jed- 
wabiu. Powitał ją radośnie rząd jako now 
źródło bogactwa: narodowego, powitało ją— 
szczególnie radośnie — włoskie ministerstwo 
wojny. Dla tego So sztuczny jed- 
wab krajowy, miał szczególną wartość. 

Impreza się powiodła. Na całej linji, Gu- 
alino dalej „wyzyskuje konjunkturę*. Brak 
Włochom cementu. Sprowadzać go muszą z 
zagranicy. Więc znowu pojawia się, czy 
tylko rozbudowuje piemoncki trust cemento- 
wy: „Unione Italiana Zementi“ z kapitałem 
zakładowym 50 miljonów lirów. Na czele,, 
naturalnie, Gualino. 

W r. 1924 powstaje wielki trust czekola: 
dowo - wermutowy „Unica”, bijąc konku- 
rentów, opanowując rynki włoskie, szturmu- 
jąc zagraniczne, Znowu zakłada go Gualino. 
Zkolei pojawia się na horyzoncie  zakro- 
jony na międzynarodową skalę trust wyro- 
bów ze sztucznej skóry „Salpa”. I jeszcze 
raz Gualino. › 

Tym razem, po raz ostatni. Jeżeli pierw- 
sze przedsięwzięcia  „akrobaty przemysłu” 
znalazły i poparcie i zaufanie, to następne 
znajdywały go mniej, a ostatnie niemal wca- 
le. Tymczasem zaś Gualino wycofywał po- 
woli swe kapitały z świetnie prosperujących 
pierwszych, a lokował je w niepewnych o- 
statnich. One właśnie nie znalazły zaufania. 
Popytu na nowe akcje Gualina nie było. 

Jednocześnie zaś banki zaczęły zamykać 
swój kredyt najpotężniejszemu do niedaw- , 
na potentantowi finansowemu Włoch. 

l wreszcie nastąpiło załamanie. „Banca 

Agricola Italiana" finansująca dotąd wszyst- 

kie operacje giełdowego Cagliostry, przeszła 
pod przymusową kontrolę rządu i wydała 
komunikat, ogłaszający zupełną likwidację 

jej rachunków z adwokatem Ricardo Guali- 
no. jego krach, jak ongiś upadek Stinnesa, 

łochami, tak, że Sta! 4 

się nawet przyczyną nowych gromów Mu. 4 
soliniego. K 

Wydatki i majątek osobisty, Gualina są 

tematem fantastycznych obliczeń i rojeń we 

Włoszech. Wchodziła w każdyją razie w 

jej skład najlepiej dziś postawiofh stajnia 

w yścigowa we Włoszech. Co nie jest ma- 

ło. I, podobno najbogatsza w tym kraju pry 

watna galerja obrazów, która obecnie w 

Iwiej części przechodzi na rzecz państwa. 

Gualino był właścicielem i ofiarodawcą jed- 

nego z teatrów włoskich, który: dzięki jego 

hojności mógł wystawiać sztuki, mając ną 

oku prawdziwie wysoki poziom artystyczny, 

a nie tylko robienie kasy. Niefortunny „czło: 
wiek - mucha* włoskiego przemysłu miał i 
mecenasowskie aspiracje. 

YNIRUEPENEZYENE Z TRUE EDC AYIA ZAK СОИОЯДЕВИКСЕИ С ОР 

Pan z pierwszego rzędu najwidocz 

niej był idjotą, czy może głuchym, 
dość, że zachowywał się stale akurat- 
nie inaczej, niż należało: — hum! hum! 

— ryczy groźnie Chevalier, a ten pan 
trzyma się za brzuch od śmiechu; — 

hi, hi, hi — piszczy znakomity aktor 

— |okator pierwszego krzesła ociera 

łzy. Wreszcie, w momencie niebywałe 
go napięcia, w chwili głuchego milcze- 

nia — gdy Chevalier z ręką i nogą 
odniesionemi, szykował się do jakie-4 

goś straszliwego zgrzytu — w tym mo 
mencie feralny pan utarł nosa — i to 

na całą salę, i z takim dobrodusznym 

akcentem, tak domowo, beztrosko... 

Chevalicg nie wytrzymał, zeskoczył z 
estrady i trzasnął w pulchną ogłupia- 
łą fizjognomję nieszczęsnego pana z 

pierwszego rzędu. 
„Oto smutne konsekwencje zapal- 

czywego charakteru — jak mówił pe- 

wien sanitarjusz, patrząc przez okno 

na swą żonę, spadającą z balkonu 7-go 
piętra, po energicznej pogoni za ugryzł 

szy ją osą. Karol 

„
*
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WERGILIJAŃSKA ŚRODA 
LITERACKA 

Licznie zebranych gości i sympatyków 
na pierwszą po letnich ferjach Środę powi- 

Rey) tała w serdecznych słowach vice-prezeska 
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związku pani Romer Ochenkowska, zapowia 
dając równocześnie bogaty i urozmaicony 
program wieczoru, na który się złożyło pa- 
rę referatów, recytacje, przemówienie p. ku 
ratora Posorzelskiego i krótkie zobrazowa- 
nie dziaialnošci „Societėe d“ echange artisti- 
que, literraire et sientifique" w Paryżu, wy- 
powiedzane przez literata i poetę legjono- 
wego pana Józefa Andrzeja Teslara, bawią- 
cego przejazdem w Wilnie. 

Pierwszy, niezmiernie ciekawie ujęty refe- 
rat, pod tytułem „Dwa jubileusze” wygło- 
sił pan prof. Glixelli. Mianowicie, nawiązu- 
jąc do tego, iż rok bieżący jest 2000 - ną 
rocznicą urodzin wielkiego Mantuenczyka. 
Vergiljusza, święconą uroczyście przez Wło- 
chy i przez świat cały, a równocześnie rok 
ten jest setną rocznicą urodzin poety pro- 
wansałskiego Mistrala, którego Francja ucz 
ciła ficznemi obchodami i wystawieniem pom 
nika w Cannes. Prelegent zaznaczył liczne 
paralełe i pokrewieństwa ideowe, istniejące 
między obu tymi poetami, którzy byli = 
par excellence epikami i których cechowa- 
ło wietkie i szczere umiłowanie ziemi ojczy- 
stej i kult dla wielkiego Homera. Tak jak 
Eneida Vergilego powstała w epoce naj- 
większego rozkwitu potęgi Romy, jest naj- 
większym i najwspanialszym dziełem epki 
łacińskiej, tak samo» Epopeja Mistralla Mi- 
rella jest najznakomitszym utworem  epic- 
kłm prowansalskim. Mistral jest wskrzesi- 
cielem literatury  prowansalskiej, która po 
epoce rozkwitu w Wiekach Średnich zupeł- 
nie upadła i dopiero przez Mistrala i sześciu 
innych poetów _prowansalskich, zjednoczo- 
nych w. szkołę Felibrów, została z powro- 
tem powołana do życia. Mistral jest twór- 
cą współczesnego ięzyka literackiego pro- 
wansalskiego i jemu też zawdzięcza Prowan 
cja nowy okres świetnego rozkwitu swojej 
literatury w XIX wieku. \ 

Przy wielkiem pokrewieństwie ducho- 
wem Vergilego i Mistrala różni ich najbar- 
dziej to, że w twórczości poety łacińskiego 
przebija tęsknota za wsią, którą musiał, bę- 
dąc poetą oficjałnym, porzucić dla dworu, 
zaś w opisach uroków Życia wiejskiego u 
Mistrała tej tęsknoty niema, gdyż tworzył 
©» w, swojej wsi rodzinnej. 

Po referacie prof. Glixellego p. Hohen- 
dlingerówna i pan Malinowski odczytali pa- 
rę wyjątków z Eneidy i kilka innych pieśni 
i eklog Vergiljusza, w najnowszych prze- 
kłądach. Poczem pan  Safarewicz wygłosił 
referat o Vergiljuszu z punktu widzenia ję- 
Zykoznawczego, przedstawiając Vergiljusza 
lako twórcę doskonałego klasycznego łaciń- 
skiego języka literackiego. 

Po herbatce i krótkiej przerwie pan ku- 
rator Pogorzełski zwrócił się do zebranych 

›& gorącym apelem, aby się starali zgroma- 
dzić maaterjał, dotyczący walki o szkołę pol- 
ską na naszych ziemiach i aby mu ten ma- 
terjał dostarczyli do Kuratorjum w jaknaj- 
prędszym czasie, gdyż w ciągu bieżącego 
roku musi być on opracowany, aby w dwu- 
dziestopięciolecie walk i zmagań o szkołę 
polską Wileńszczyzna wykazać mogła, że 
narówni z innemi ziemiami Polski walczyła 
i cierpiała za szkołę polską. Mówca nadmie- 
Nij również, że 1l - go listopada odbędzie 

zbiórka dla tych Polaków, którzy miesz- 
kając na obcych ziemiach, i dzisiaj nie mo- 
a korzystać z dobrodziejstw szkoły pol- 
skiej. 

Pan Teslar w swojem _ przemówieniu 
zaznaczył, iż przedewszystkiem pragnie na- 
wiązać kontakt pomiędzy literatami wileń- 
skimi i paryskimi, a w tym celu chce, cho 
ciaż w krótkich słowach zobrazować dzia- 
łalność propagandową literatów polskich w 
Paryżu. 

Od kilku lat egzystuje 
T - wo Wymiany A 
i Naukowej. Prezesem Towarzystwa jest p. 
minister Puławski, vice-prezesem — p. Za- 
leski, a sekretarzem — p. Teslar. Zadaniem 
Sekcji Literackiej T - wa jest propaganda 
literatury naszej we Francji, „Collection Po- 
lonaise“, przekłady najcelniejszych dzieł. We 
тапсй łiteratura polska jest bardzo mało 

Znana, głównie z winy fatalnych przekładów. 
4 - wo Wymiany Wartości Artystycznych 

tara się temu zaradzić przez dobre tłuma- 

już w Paryżu 

(esa a przedewszystkiem przez. wydanie 
bljiografji i antolo 3 iteratury polskiej w ji I 

języku francuskim. 2 - wo robi, co może i 
wiele już zdziałało, ale potrzeba jeszcze wie- 
le czasu i pieniędzy. Brak pieniędzy podcina 
wszelkie zamierzenia, gdyż pomimo, iż człon 
kowie Zarządu T - wa pracują bezintere- 
Sownie, ale subwencja 4 tysiące franków 
miesięcznie, udzielana na cel propagandy 
Przez naszą ambasadę, jest stanowczo za 
Taaa, aby sprawnie działać, ale nawet i tę 
kwotę cofnięto, tak, że obecnie T - wo Wy- 
miany jest w stanie likwidacji. : 

. Spóźniona pora nie pozwoliła rozwinąć 
Się dyskusji, tak, że obecni rozeszli się z 
żalem, że pan Teslar wyjeżdża i nie może 
Poświęcić następnej środy szerszemu omó- 
Wieniu spraw propagandy DY w 
Paryżu. Z. K. 

, TWOJE DZIECI UCZĄ m 
ł W OJCZYSTYM JĘZYKU. CZY: 
"POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 

A DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską. 

rtystycznej Literackiej 5 

$ 

Agitator endecki pod kluczem 
Onegdaj w Kowalczukach w gminie szumskiej uwijający się po tym te- 

renie agitator endecki Cimakcwski zwołał: wiec przedwyborczy, na którym w 
niesłychanej formie wystąpił przeciwko naczelnym władzom w państwie. 
Treść wystąpienia Cimakowskiego nosiła wyrażne cechy przestępstwa prze- 
widziane w art. 531 K. K. Wobec tego aresztowano go | przekazano w ręce 
władz sądowych. 

Śmierć w kole transmisyjnem 
W Jodach (p. Brasławski) w tamtejszym młynie zdarzył 

wypadek. 
jeden z pracowników młiynu, Bobczenko Jan, został 

się tragiczny 

porwany przez 
rozpędzone koło transmisyjne i poniósł śmierć na miejscu. 

Wypadek miał miejsce w obecności kilku osób, lecz nim maszyny zdo- 
łano zatrzymać z nieszczęśliwca pozostały tylko strzępy. 

"W Wołożynie aresztowano kilkunastu 
i wywrotowców 
Władze bezpieczeństwa przeprowadziły rewizyj u komunistów zamiesz- 

kujących w Wołożynie i okolicy. 
Wyniki tych niespodziewanych rewizji dały dużo materjału obciążające- 

go tak, że 19 osób z pośród znanych wywrotowców osadzono w więzieniu. 
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W. słońca < g. 6 m 15 

. słonca o godz 4 m, 25 

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

z dnia 23. X. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 759 

Temperatura średnia -|- 7 

Temperatura najwyższa -|- 11 

Temperatsra najniższa -|- 4 

Oped w wilimetrach: — 

Wiatr 
, południowo-wschodni 

przeważający |! 

Tendencja: spadek 
Uwagi: pogodnie 

  

We wczorajszym odcinku pióra Michała 

K. Pawlikowskiego „Po zgonie Włodzimie- 

rza Perzyńskiego"* wkradł się błąd do ty- 

tułu. Zamiast „Epilog pozytywizmu* powin- 

no było być: Epigon pozytywizmu”, 

OSOBISTE 

Nie mając możności, z racji nagłego wyja 

zdu, złożenia pożegnalnych wizyt, tą drogą 

serdecznie żegnamy wszystkich miłych i sza- 

nownych znajomych. 

Henrykostwo Krok - Paszkowscy 

URZĘDOWA 
— Podróż inspekcyjna p. wojewody. We 

środę, p. wojewoda Raczkiewicz w towarzy 
stwie naczelnika wydziału bezpieczeństwa p. 
Bruniewskiego przeprowadził lustrację urzę 
du starościńskiego w Święcianach i odbył z 
tamtejszym starostą konferencję w sprawach 
związanych z potrzebami powiatu Święciań- 
skiego oraz powiatów sąsiednich. 

— Podróż inspekcyjna d kolei 
państw. inż. Falkowskiego. Dyrektor kolei 
państwowych inż. Falkowski wyjechał w 
dniu wczorajszym na inspekcję służbową od- 
działu białostockiego, a następnie w spra- 
wach służbowych uda się do Warszawy. 
Zastępuje go wicedyrektor inż. Mazurowski. 

MIEJSKA 
— Reieratem W O Magistratu 

rządzić będzie p. A. Piłsudski. Nawiązując do 
podanej przez nas wczoraj wiadomości o 
pewnym fermencie, jaki wywołany został w 
łonie Magistratu decyzją ławnika Żejmo, w 
myśl której referentem do spraw  budżeto- 
wych mianowany został działacz P.P.S. Sko- 
wroński (aresztowany następnie) komuniku- 
jemy, iż ferment ten został wczoraj zała- 
godzony. + 

Na posiedzeniu Magistratu  postanowio- 
no, że referat ten (wymagany przez władze 
wojewódzkie) istnieć będzie w wydziale 
buchalterji prowadzonej od szeregu lat przez 
p. A. Piłsudskiego. 

WOJSKOWA 
—- Dodatkowa komisja poborowa. W dn. 

5 listopada b. m. odbędzie się dodatkowa 
komisja poborowa. Mają się na nią stawić 
osoby, które z różnych przyczyn nie dopeł- 
niły obowiązku w terminie przepisowym. 

— Wcielenie do szeregów nowego rocz- 
nika. W dniu 29 i 30 b. m. zostaną wcieleni 
do szeregów, uznani jako nadający się do 
służby wojskowej, poborowi rocznika 1908. 

Karty powołania zostały im już rozesłane. 

POCZTOWA 

— Błyskawiczne rozmowy telefoniczne 

ze Szwecją. Od 1 listopada r. b. dopuszcza 

się w ruchu telefonicznym między Polską i 
zwecją rozmowy błyskawiczne za opłatą 

dziesięciokrotną przypadającą za jednostkę 
PORE NA zwykłej. 

— Nowy urząd pocztowy wil. dyrekcji. 

Z dniem 28 października r. b. uruchamia się 
urząd pocztowy V klasy — Wołkowysk 3 w 
pow. Wołkowyskim. 

KOLEJOWA 

— Baczność emeryci kolejowi. Dyrekcja 
kolei państwowych w Wilnie podaje 38 wia- 
domości emerytów kolejowych i rencistów, 
że z dniem I listopada r. b. rozpoczyna pro- 
langatę dowodów tożsamości osoby, osób 
zamieszkałych poza. Wilnem. Dowody te na- 
leży przesyłać do najbliższych zawiadow- 
ców stacyj. Emeryci, zamieszkali w Wilnie 
dowody tożsamości osoby obowiązani przed 
kładać bezpośrednio do wydziału osobowe- 
go Dyrekcji, poczynając od 1 grudnia r. b. 

— Nowe y o sygnalizacjach na ko 
lejach. Z dniem 1-go listopadar © wchodzą 
w życie na wszystkich linjach P. K. P. no- 
we przepisy o sygnalizacji, dla zabezpiecze- 
nia ruchu pociągów. ^ 

Zmiana urządzeń przeprowadzona będzie 
w „okresie od 1 — 5 listopada. 

— Nie wolno wchodzić do pociągu bez 
biletu. Wszystkim zapewne znany jest prze- 
pis kolejowy, zabraniający wchodzić do po- 
ciągu (zajmować miejsca) osobom, mającym 
tylko bilet peronowy. 

Mimo, że zarządzenie to jest wszystkim 
znane, stary, wypróbowany sposób gwaran- 

AA sobie miejsc stosowany jest <na- 
al. 
W związku z tem, jak się dowiadujemy, 

każdorazowo przed odejściem pociągu, na 
dworzec przybywać będą specjalni urzędni- 
cy kolejowi, ubrani w ubrania cywilne. Urzęd 
nicy ci będą mieli prawo nakładania na pub- 
liczność, niestosującą się do przepisów, kar, 

na mocy doraźnych mandatów karnych. 

„KRONIKA 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. 
Na posiedzeniu naukowem, które odbędzie 
się w sobotę 25 b. m. o godz. w pół do 6s- 
mej wiecz. w Seminarjum filozoficznem Uni- 
wersytetu, prof. dr. Stefan Błachowski wy- 
głosi odczyt p. t. O potocznych natrę- 
ctwach myślowych". Wstęp wolny dla człon 
ków Towarzystwa i wprowadzonych gości. 

RÓŻNE 

— Cechowanie wyrobów zagranicznych.. 
Jak się dowiadujemy, w łonie organizacji, 
mającej za zadanie popieranie wytwórczo- 
ści krajowej, powstał projekt wprowadzenia 
w handlu cechowania wyrobów krajowych 
i zagranicznych, 

— Rzezacy rzeźni miejskiej znęcają się 
nad zwierzętami. Starosta grodzki w towa- 
rzystwie komendanta P.P. w Wilnie zlustro- 
wał rzeżnię miejską. W czasie lustracji 
stwierdzono, że zwierzęta przeznaczone do 
uboju leżą związane całemi godzinami, trzę- 
sące się i wystraszone pod  ociekającemi 
krwią sztukami. Widząc w tem wyrafinowa- 
ne i złośliwe znęcanie się nad zwierzętami, 
starosta grodzki zarządził zaaresztowanie rze 
zaków (chazanów). 

Po przeprowadzeniu dochodzenia, spra- 
wa przekazana zostanie władzom sądowym 
z wnioskiem pociągnięcia winnych do suro- 
wej odpowiedzialności karnej. Obecnie obo- 
wiązujące rozporządzenie Prezydenta R. P. 
z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt 
przewiduje dla podobnych przestępstw karę 
grzywny do 2000 zł. względnie do 6 tygod- 
ni aresztu, wzgłędnie obydwie kary łącznie. 

— Wystawa obrazów B. Załkinda zbliża 
się ku końcowi. Wystawa obrazów artysty- 
malarza B. Załkinda w lokalu bibljoteki Syr- 
kina przy ul. Wielkiej Nr. 14, potrwa jeszcze 
do niedzieli dnia 26 b. m. 

— I znów. | znów przeżyliśmy 
nauki chodzenia”. 

Mógłby ktoś pomyśleć, że n.p... chodze- 
nia po drucie, lub coś w tym rodzaju. Nie. 
Znów uczono nas chodzić ulicami, a ściślej 
przechodzić je. 

W szeregu punktach miasta wymalowa- 
no znów białe linje w poprzek ulic, zgroma- 
dzono w tych punktach po kilku naraz poli- 
cjantów i nuże gnębić przechodniów. 

— Panie, panie, nie można iść naukos 
powiada jeden posterunkowy, a drugi jakby 
uzupełniając ten zarzut dodaje — przed- 
tem trzeba gię obejrzeć. 
— Czego mam się oglądać, kiedy ani jed- 

nej maszyny niema blisko — odpowiada 
przechodzień zdenerwowany niepotrzebną 
stratą czasu. 

I rzeczywiście ruchu kołowego tak, jakby 
nie było, głucho i pusto. 

W innem miejscu posterunkowy : złości, 
się na dozorcę, który niedostatecznie pręd- 
ko wykonał rozkaz o wymałowaniu miejsca 
do przechodzenia. 

— Też coś nowego wydumawszy, — gde 
rze stary, mieszając patykiem w kuble z wap 
nem, bałują się tylko, a człowiekowi robota. 

Te i tym podobne uwagi dały się słyszeć 
we wszystkich punktach uczenia chodzenia. 
Czy nauka ta „w las nie pójdzie" pokażą 
najbliższe dni t. j. wówczas, kiedy zatrą się 
linje tak kunsztownie wczoraj wymalowane 
i posterunki policyjne wrócą do należytego 
zajęcia: wyłapywania przestępców i pilno- 

„dzień 

wania mienia obywateli. A co jest potrzeb-, 
niejsze?... 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś po 
raz 7-my ukaże się pełna wzruszających 
momentów i młodzieńczej werwy sztuka ]. 
A. Hertza. „Młody las“, będąca żywem od- 
zwierciadleniem walki o szkołę polską. 

W wykonaniu sztuki jest zatrudnion 
niemal cały zespół artystyczny z dyr. Zel 
werowiczem na czele, oraz liczni statyści. 
Codziennie na widowni panuje entuzjastycz- 
ny nastrój. Sztuka ta polecana jest bardzo 
młodzieży szkolnej. 

— Teatr Miejski w „Lutni* Dziś w dal- 
szym ciągu wyborna komedja francuska Bi- 
raeau „Mala grzesznica“, będąca ostatnią 
nowošcią scen zagranicznych. Komedja ta 
obfituje w sceny pełne humoru, dowcipu, od 
znacza się przytem żywą, interesującą ak- 
cją, i zabawnemi sytuacjami. 

Opracowanie  reżyseerskie R. Wasilew- 
skiego. Pomysłowe artystyczne wnętrza — 
Ч m“ R 

— Najbliższe premjery. Teatry miejskie 
przygotowują dwie interesujące premiery: w: 
Teatrze na Pohulance „Skrzypce jesienne", 
dramat psychologiczny Surguczewa, w Teat 
trze „Lutnia* — „Nie rzucaj mnie, Mada- 
me”, najnowsza komedja S. Kiedrzyńskie- 
go. 

— Przedstawienia dla młodzieży szkolnej 
w „Lutni*. W sobotę najbliższą o godz. 3 
min. 30 odbędzie się przedstawienie specjal- 
ne, przeznaczone dla młodzieży szkolnej. | 

> ystawione zostanie arcydzieło polskiej 
literatury dramatycznej „Pan Jowialski“ A. 
Fredry, w nowem ujęciu reżyserskiem dyr. 
Zelwerowicza. 

Ceny miejsc najniższe od 30 gr. 
Przedstawienia dla młodzieży  organizo- 

wane są w porozumieniu z Kuratorjum Szkol 
nem. Bilety w kasie Teatru „Lutnia* od 11 
— 9 wiecz. 

— Widowiska popoludniowe. W nadcho- 
dzącą niedzielę odbędą się w obu teatrach 
miejskich przedstawienia popołudniowe po 
cenach zniżonych. 

W teatrze na Pohułance ukaże się sztuka 
wojenna Szerriff'a „Kres wędrówki”, w tea- 
trze „Lutnia* świetna komedja angielska 
Erwina „Pierwsza pani Frazerowa“. 

— Ostatni występ Leona Wyrwicza w 
„Lutni”. W sobotę najbliższą, 25 b. m. o 
godz 10 m. 45 wiecz. wystąpi w sali „Lut- 
nia* po raz ostatni niezrównany humorzysta 
połski Leon Wyrwicz. 

Bogaty program zapowiada szereg utwo 

ŁO W O 

rów nieprodukowanych jeszcze w Wilnie. 
Będzie to nadwyraz miła i wesoła rewja hu- 
moru p. t. „Noc śmiechu w Wilnie". Ceny 
miejsc zwykłe. Pozostałe bilety w kasie „Lut 
ni“ codziennie od 11 do 9 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACHŻ 

Ognisko — Szaleńcy. 
Światowid — Prawo męża. 
Wanda -— Walc Strausa. 

Kino Miejskie — Białe cienie. 
Hoilywood — Dynamit 

Heljos — Król żebraków 
Stylowy — Władczyni miłości 

  

WYPADKI ! KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 22 do 23 
b. m. zanotowano wypadków 62, w tem kra 
dzieży 7, opilstwa 12, przekroczeń admini- 
stracyjnych 30. . 

— Złodzieje akrobaci. Z mieszka- 
nia Machnickiego Stanisława, Archa- 
nielska Nr. 7 skradziono różną gardero 
bę męską i damską na ogólną sumę 
2.175 zł. Sprawcy kradzieży w nocy 
z 21 na 22 b. m. przedostali się do 
mieszkania poszkodowanego za pomo 
cą sznura przez balkon. 

Aronowskiemu Lewowi, Wielka 29 
skradziono futro męskie i inną gardero- 
bę oraz różną biżuterję na ogólną su- 
mę 2135 zł. 

— Zderzenie wozu z samochodem. 
W dniu 22 b. m. przy zbiegu ulic Ki- 
jowskiej i Piłsudskiego woźnica wozu 
ciężarowego Adamowicz Piotr, Legjo- 
nowa 117, wskutek nieostrożnej jazdy 
najechał na dorożkę samochodową Nr. 
rej. 28048, prowadzoną przez szofera 
Ambrożego Michała, zam. Antokolska 
„Nr. 39. Wskutek wypadku w taksówce 
została wybita szyba przednia. Wypad 
ków z ludźmi nie było. 

— Nowy sposób przenoszenia odezw. 
Koło Radoszkowicz zatrzymano niejaką Mo- 
łodową, która niosła paczkę odezw komuni- 
stycznych, ukrytych w dzbanku od mleka. 

— Amator jabłek. Biniamowskiemu Szy- 
monowi, Piłsudskiego 28 skradziono skrzynię 
jabłek. Kradzieży dokonał znany złodziej ]a- 
rocz Konstanty, zam. Wawozy, numeru do- 
mu brak. Jarocza zatrzymano, jabłka ode- 
brano i zwrócono poszkodowanemu. 

— Podrzutek. W dniu 22 b. m. około ko- 
ścioła Św. Teresy, przy ul. Ostrobramskiej, 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 
około 6 miesięcy. Przy podrzutku znalezio- 
no kartkę z napisem w języku litewskim: 
„Proszę o ulokowanie go w przytułku litew 
skim", Podrzutka umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Įezus. 

— Aresztowanie poszukiwanego. Zatrzy- 
many został Trak Elja, poszukiwany przez 
sąd grodzki w Wilnie, jako ukrywający się 
przed odbyciem czteromiesięcznego więzie- 
nia za popełnione kradzieże. 

— Zabity przez drzewo. W cza 
sie ścinania w lesie drzewa z pnia przez 
mieszkańców wsi Kisiewo, gm. Wołkołackiej 
Kruka Aleksandra i jego syna Edwarda 
wałące się drzewo przygniotło Kruka Edwar 
da, który wskutek pęknięcia czaszki zmarł 
natychmiast. 

Usiłowanie samobójstwa. 
W mieszkaniu Mikułewiczówny Jadwigi, 
zam, w Nowej Wilejce przy ul. Letniej, usi- 
łowała popełnić samobójstwo wystrzałem z 
rewolweru Szpiegowa Zofja, zam. w Nowej 
Wilejce przy ul. Połockiej Nr. 40. Po udzie- 
leniu pierwszej pomocy Szpiegową przewie- 
ziono w stanie niezagrażającym życiu do 
szpitala św. Jakóba w Wilnie. Przyczyną sa- 

mobójstwa był zawód miłosny. 

RADJO WILEŃSKIE 

PIĄTEK, DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 

11.58 — Sygnał czasu. 
12.05 — 13.10 Kabaret (płyty) 
13.10 — Kom. meteor. 
15.50 — 16.10 Lekcja francuskiego 

Warszawy. 
16.10 — 16.15 Program dzienny. 
16.15 — 17.15 Koncert popularny (płyty) 
17.15 — 17.40 „jak porzuciliśmy szkołę 

z 

rosyjską" — pog. wygł. nacz. Chrzanowski. 
11.45 — 18.45, Koncert z Warszawy. 
18.45 — 19.00 Kom. LOPP-u. 
19.00 — 19.20 Progr. na sobotę i rozm. 
19.20 — 19.35 Muzyka z płyt. у 
19.35 — 19.55 Tr. z Warsz. Pras. dzien. 

radjowy. 
20.00 — 20.15 Tr. z Warszawy. Pogad. 

muzyczna. 
20.15 —Tr. z Warszawy. Koncert sym-, 

foniczny z Filharm. (dyr. G. Fitelberg — so- 
fist — R. Cazadeaus — fort.) 3 

W przerwie koncertowej ,Przegląd filmo- 
wy” — ze studja R. W. Po koncercie komu- 
nikaty. 

SOBOTA, DN. 25 PAŹDZIERNIKA. 

10.30 — Otwarcie zjazdu byłych uczest- 
ników walki o szkołę polską. Przem. pp. 
min. Staniewicza, Czerwińskiego Tr. z Fil- 
harm. Warszawskiej). 

11.58 — Sygnał czasu. Ё 
12.05 — 13.10 Koncert popołudniowy 

(oi, —16.10 „Odpornošė Polski na kry 

zys šwiatowy“ — odcz. z Warszawy wygl., 
W. Wendo. 

16.10 — 16.15 Program dzienny. 
16.15 — 17.15 Koncert życzeń (płyty). 
17.15 — 17.40: Odczyt z Krakowa. 

«_ 17.45 — 1845 Audycja dla młodzieży: 
„Zbyszko i Danusia* — fragmenty z powieś 
ci H. Sienkiewicza „Krzyżacy* — zradjof. 
przez Tadeusza Łopalewskiego. 

18.15 — 18.45 Tr. koncertu dla młodzie- 
ży z Warsz. 
a SE — 19.00 Kom. Wil. Tow. Org. Kół.; 

oln. 
19.00 — 19.25 Program na tydzień nast. 
19.25 — 1935 Muzyka z płyt. 

„19.35 — 19.55 Tr. z Warszawy. Pras. 
dzien, radj. 

20.00 — 20.15 Tr. z Warszawy. Feljeton. 
20.15 — 20.1»: „O szkolnictwie na Wileń 

szczyźnie" — odczyt wygł. Mieczysław Ma- 
tuszkiewicz wizytator. “| = Е 

20.30 — Recital špiewaczy Marji Labia 
(tr. z Warszawy). 

21.15 — Muzyka lekka z Warszawy. © 
22.00 — Feljeton z Warszawy („Hiszpań 

ska miłość” — wygł. St. Essmanowski. 
22.15 — 22.35 e z płyt. 
22.50 — 24.00 Komunikaty i muz. ta 

neczna z Warszawy. 

Wieści przedwyborcze 
ZMIANA ZASTĘPCY CZŁONKA OKR. 

KOM. WYBORCZEJ 

Wobec kandydowania p. Władysła 
wa Szumańskiego, prezydenta, Izby 
Rzemieślniczej na posła do Sejmu, wo- 
jewoda odwołał mianowanie p. Szy- 
mańskiego zastępcą członka okręgo- 
wej komisji wyborczej w Wilnie, de- 
sygnując na to miejsce p. Łazarewicza 
sekretarza Izby Rzemieślniczej. 

  

POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ KOMI- 
SJI  WYBÓRCZEJ 

Na dzień 27 b. m. zostało wyżna- 
czone posiedzenie okręgowej komisji 
wyborczej w Wilnie, na którem będzie 
rozpatrzone: wniosek o zatwierdzenie 
przewodniczących obwodowych komi- 
syj wyborczych, sprawa ukarania 
grzywną członków komisyj obwodo- 
wych za uchylanie się od spełniania 
włożonych na nich obowiązków, roz- 
poznanie zażaleń w przedmiocie nieu- 
względnienia reklamacyj spisowych, 
ostateczne zatwierdzenie spisów wybor. 
czych i ustalenie okręgowych list kan- 
dydatów na posłów i senatorów po 
stwierdzeniu ważności list i oznaczenie 
ich numerami. 

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

Janka B. W serdecznym i szczerym liście, 
Pani, Panno Janko, jest więcej pytań o po- 
radę, niż chęci usłyszenia ekspertyzy gra- 
fologicznej. 

©О ile Pani tylko zechce, da Pani szczę- 
ście kochąanemu człowiekowi — należy jed- 
nak uprzednio się przekonać — czy on; wart 
tego. 

Wygląd zewnętrzny nie zawsze idzie w 
parze z piękną psyche człowieka. Dużo ko- 
biecości w Pani charakterze pisma jest rę- 
kojmią szczęścia dla tych, co potrafią „ko- 
biecość* docenić i jej u niewiast szukają. 
Jest Pani jeszcze mało życiowo wyrobiona, - 
— czemu się nie dziwię (18 lat!), jednak 
wobec tego, com zaobserwował w Pani piś- 
mie, (usposobienie impulsywne), radzę ra- 
czej patrzeć na świat i ludzi przez pryzmat: 
zdrowego, życiowego rozsądku. 

Sceniczna karjera — nie powinna stano 
wić przeszkody dla człowieka mądrego w 
ukochaniu kobiety. Na szczęście zmieniły 
się poglądy ludzi — o scenie i o artystach" 
dramatycznych. — Uważam, że karjera sce- 
niczna odpowiada Pani w zupełności -— 
ale trzeba ją traktować poważnie — jako 
wielką pracę i studjum. — Życzę Pani du- 
żo szczęścia. 

Rudowłosa Bachna. Po raz pierwszy w 
stosunku do mych miłych korespondentów 
będę niedyskretny. 

Otrzymawszy list Pani — uderzyła mnie 
jedna rzecz. l-o, stempel pocztowy „War- 
szawa“, a po otwarciu listu — charakter 
pisma, który znam — no i treść listu. 

Czy nie panna A. S.? 
O ile tak, proszę ponownie napisać do 

grafologa, a wtedy — ku zdziwieniu Pani 
— ja zdejmę maskę — jak Cezare Borgia. 
Dobrze? 

Ma Pani rację — „grzeczność: jest mo- 
ją dewizą" — ałe są i tacy, którzy tej grzecz 
ności czy nie lubią, czy nie rozumieją, i pi- 
szą mi niegrzeczne listy. 

Ponieważ — jak mi się zdaje — znam 
"Panią — nie sprawi mi ekspertyza pisma 
zbytniego kłopotu — postarałem się raz je- 
szcze opracować ją i piszę: : 

Umysł mało realny, dość, wybitnie wy- 
cyzelowany i ukształtowany. — Wybitna 
nerwowość, utrzymywana w ramach dob- 
rego ułożenia, Ž 

Trochę przeczulenia, — serdeczność. — 
Prostolinijność w sposobie postępowania i 
myślenia. 

‚ Usposobienie artystyczne — charakter 
podatny. — Częste uleganie depresjor1. — 

Trochę ekstrawagancji. | ; i 

Proszę łaskawie napisać, czym nie pomy- 
lił się w swych przypuszczeniach, o ile tak 
— proszę mnie wyprowadzić z błędu. 

Habdank. Promyk 1894. Otrzymuje od- 
powiedź jutro. 4 

B Boos. To będzie bardzo trudno, dro- 
gi Panie, wróżbitą nie jestem. Radzę Panu 
udać się na ulicę Ostrobramską, gdzie 
mieszka świetna kabalarka, która mnie sa- 
memu _ przepowiedziała Świetny ożenek i 
śmierć bogatych krewnych. — Ja spełniam 
swój obowiązek i posyłam Panu grafolo- 
giczną ekspertyzę. й 

Duže zdolnošci žyciowe, — dyplomacja, 
— uczuciowość — nerwy. O ile się nie my- 
lę — zdolności sceniczne. Dziwna rzecz, 

ludzie o cha”akterze pisma, zbliżonym do 

Pańskiega nigdy nie chcą, czy nie potra 
fią iść prostą drogą do celu życia. 

Umysł błoskotliwy — przeżyte sysmo- 
graficzne uskoki w życiu. — Duże przywią- 
zanie do domu rodzicielskiego, co Pan sam 
zresztą nadmienia. jestem również zapalo- 
nym kinomanem, jak Pan. 

— Szarotka — napisała do mnie list ra- 
zem z mimozą co w sumie stanowi ładny. 
bukiecik. — Drogo Szarotko (bardzo prze- 
praszam za konfidencję) — Kwiatek, który 
Pan za pseudonim obrała jest lichy, skrom- 

„ny i tak skromny, że go czasami z za zło- 
mów skał nie widać — co innego powie- 
działbym o Pani. у 

Dužo wytrwalošci — nieco kaprysnošci. 
w przeciwieństwie do tego, co Pani pisze, 
umysł błyskotliwy, Dowcip wrodzony. — 

Stanowczość w osiąganiu celu życiowe- 
go mimo załamań i przeżytych przeciwności. 

Skłonność do depresji przemijająca — 
niekiedy wędrówka od jednej do drugiej o- 
stateczności... я 4 

Główkę należy mebłować dalej upor- 
czywie i systematycznie. Unikać rozprasza- 
nia się i dystrakcji — być bardziej skonden- 
sowanym. 

Proszę mi nie brać za złe uwag 0 so- 
bie. — Uśmie cnąć się do ekspertyzy i „prag 

nąć, by cierpiący roześmieli się znowu”, jak 

pani pisze w sentencjach swoich. 
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kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne 
od 5—7 lat, poszukuję do kompletu 

— przedszkola polsko - francuskiego. 

Zapisy codziennie od 9 do 1 po poł. 

Pańska 4 m. 4. 
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Nowošci Wydawnicze 
— Wilhelm Feldman: Współcz. literatura 

polska, wyd. VIII, Kraków 1930, nakł. kra- 
kowskiej spółki wydawniczej. 

Książka ta, o niezwykłej poczytności w 
Polsce, doczekała się uzupełnienia okresu 
lat 1919 — 1930, pióra prof. Stefana Kołacz- 
kowskiego. Ten właśnie rozdział budzi po- 
smak... sensacji Prof. Kołaczkowski z całą 
„otwartością i surowością sądu ocenił ostat- 
nie lata literatury w Polsce. Ocenie tej po- 
święcimy obszerniejsze omówienie. 

— Zoija Kossak-Szczucka: Legnickie po- 
le, powieść, Kraków 1930, nakł. Krak. Spół- 
ki Wydawniczej. 

— Szkoły wyższe Rzeczypospolitej Pol- 
skiej wyd. Il, nakładem Kasy ianowskie- 
go, Warszawa 1930. 

Bardzo požyteczne wydawnictwo, infor- 
mujące wyczerpująco o wyższych uczel- 
niach w Polsce. 

RADY CIOCI TESI 
Tak jak uczesanie jest ozdobą Pani 

w domu, salonie i przy gospodarstwie i sta- 

nowi zarazem „kropkę nad i* ubrania—ka- 

pelusz stanowi  skompletowanie kobiety 

ubranej. 

Trudna jest rada—w _— sprawie doboru 

kapelusza, zależne jest to od $tysiąca i jed- 

nej rzeczy i niebezpieczne by było rady 

swe moim siostrzycom  narzucać—stanowiło 

by to conajmniej zerwanie naszych miłych 

i przyjaznych stosunków na łamach „Słowa*. 

Historja kapelusza jest to wieczna, jak 

kobieta i jak „das evig weibliche“ od na- 
krycia fartuszkowego w białe i błękitne pa- 

sy, chroniącego małą główkę egipcjanki, od 

przepaski nad czo- 

łem greczynki, po- 

przez dziwaczne 

stożkowe ubrania 

głów średniowiecza 
i białe peruki roko- 

ko zakończone mi- 

njaturowym — Каре- 

lusikiem, po dzi- 

wadła  botaniczno- 

zoologiczne z epo- 

ki naszych matek. 

Na olbrzymim ron- 
dzie takiego kape- 

lusza zasadzano ła- 

ny margeritek, maków, róż, wśród których 
rozczapierzone papugi, gołębie—ba nawet 

sowy (odpowiednio do wieku damy) stano- 

wić miały upiększenie głowy—kobiety, któ- 

ra na „trenie* (ogonie) sukni swej, według 

słów Kostrzewskiego mogła nosić dwoje 
dzieci, kucharkę, męża—no i na oficera hu- 
zarów by miejsca stało. 

Dziś, gdy białe peruki i stożki średnio- 
wiecza spoczywają w muzealnym Śnie, a 
kapeluszyska matek przeszły do pamięci — 

inna kobieta w innych czasach nakłada kape- 

lusik _ dostoso- 

wany do twa- 

rzyczki i stroju. 

Kapelusz prze- 

dewszystkiem 

winien być wy- 

godny, łatwy 
w nakładaniu i 

zdejmowaniu bez 
dodatkowych po- 
prawek  uczesa- 

nia przytem 
możliwie nawet 
(o zgrozo) bez 
lustra. „Czas to 

pieniądz*. Do biura, na wycieczkę, na kort 

tenisowy —ba na tizzean pigeon... ubierać się 
trzeba prędko—kapelusik raz nałożony nie 

powinien wymagać „poprawek*—a przy tem 

    

wszystkiem i przedewszystkiem winien być 

wygodny, ładny i twarzowy. 

Nie będę tu się rozwodzić o kolorze 

kapelusza, pozwolę sobie jednak zaznaczyć, 

iż kolor płaszczyka, dzy futerka winien bez- 

względnie  harmonizować z  nakryciem 

główki. 

Jak już zaznaczyłam w poprzednim mym 

poradniczku kapelusz słomkowy noszony w 

czasie zeszłego sezonu zimowego —nie bę- 

dzie noszony w tym roku. 
Materjałem te- 

gorocznym na ka- 

pelusz damski jest 

w pierwszym  rzę- 

dzie filc, potem 

welwet i aksamit. 

Forma kapelu- 
sika zasadniczo 

dwojakiego rodzaju. 
A więc klosze o 
fantazyjnych  ron- 

dach, mniej zaś 
turbaniki drapowa- 
ne fantazyjnie. 

Należy tu zaznaczyć, że jedne i dru- 
gie wymagają wybitnie wyrazistych rysów 

niewieścich. 

Charakterystyczne są w tym sezonie tak 

zwane czapki pół-berety, zalecam jednak 

ostrożność w ich doborze, gdyż odsłaniają 

one czoło—i czoło to winno być—ładne, w 
przeciwnym razie efekt będzie chybiony. 

Nader ładne i wywołujące efekt  mło- 

dzieńczy są kokardki umieszczane z przodu, 
bądź z boku kapelusza z aksamitu. 

ZSĄDÓW 
A IMIĘ ICH... TYSIĄCE. 

Ponieważ okoliczności / towarzyszące 
zbrodni, która była przyczyną rozprawy Są- 
dowej, a co zatem idzie niniejszego spra- 
wozdania, niczem nie różniły się niejed- 
nokrotnie już opisywanych, ograniczymy się 
więc do podania suchych faktów. й 

Stanisław Pawlukajć z zaścianka Miłysz- 
ki, wszczął podczas wesela awanturę, w 
trakcie której uderzeniem siekiery zabił An- 
toniego Kondratowicza. Bijatyka była zażar- 
ta, a powstała na tle zazdrości o dziew- 
czynę. i 

Sąd Okręgowy po wysłuchaniu szert 
świadków skazał Pawlukajcia na osiem lat 
więzienia ciężkiego, a Sąd Apelacyjny zre- 
dukował wysokość kary do lat sześciu. 

Z całą pewnością możnaby jo о za- 
kład, że w więzieniach polskich - odbywa 
karę plus-minus tysiąc tego rodzaju zabój- 
ców. Wódka odbiera im Świadomość, a złe 
instynkty popychają do zbrodni.  
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Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO DZIAŁ В SĄDU OKRĘGO- 
WEGO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 30. VI. 1930 r. 

„443. lil. Firma: „Woropajewskie Zakłady Przemysłowe — 
Spółka. Akcyjna”. Dyrektorami zarządzającymi spółki są: Awsiej 
i Nochim Zingerowie z zakresem uprawnień, wyszczególnionym 
w pełnomocnictwach oblatowanych przed Janem Klottem w 
Wilnie w dn. 5 maja 1930 r. za nr. 2324 i 2326. 2133—VI. 

Wim BOW KSNR 
437. lil. Firma: „Diaboło — Separator — Spółka z ograni- 

czeną odpowiedzialnością". Kapitał zakładowy obecnie wyno- 
si 100000 zł., podzielony na 100 udziałów całkowicie wpłacony. 
Podwyższenie kapitału zakładowego o 80000 zł. nastąpiło na 
mocy aktu zeznanego przed Notarjuszem Szymańskim w War- 
sząwie dn. 2 lipca 1930 r. za nr. 1804. 

w dniu 2, IX. 1930 r. 

331. IV. Firma: C. Hartwig — Spółka Akcyjna — Oddział 
w Wilnie". Udzielono łącznej prokury za Oddział w Wilnie Fran 
ciszkowi Glińskiemu, zam. w Wiłnie przy ul. Portowej 4. Sta- 
tut spółki uzgodniony z przepisami prawa o Spółkach Akcyj- 
nych w myśl Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 
22. II. 1928 r. uchwalony został na Walnem Zgromadzeniu Ak- 
cjonarjuszy z dn. 29. IV. 1930 r. Zmiany statutu wpisano do 
rejestru Sądu Powiatowego w Poznaniu dnia 3 czerwca 1930 r. 

2135 — VI. 

w dniu 20. IX. 1930 r. 
427. III. Firma: „Żełmet Spółka z ograniczoną odpowie- 

dzialnością*. Przedmiot: skup złomu żelaznego, drutu kolcza- 
stego i złomu z metali półszlachetnych pochodzenia demobilo- 
wego wojskowego i prywatnego, zbiórka i rozbiórka wszelkich 
objektów pochodzenia demobilowego i wojskowego, skup drze- 
wa i innych surowców oraz prowadzenie wszełkich przedsię- 
biorstw budowlanych, handlowych i przemysłowych na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd spółki stanowią zam. w Wil- 
nie: Żelman Kessler przy ul. Kasztanowej 2, Mojsza Zeligman 
przy ul. Kasztanowej 2 i Lejba Epsztejn — przy ul. Zawalnej 
28. Dwaj członkowie zarządu mają prawo zawierania i podpisy- 
wania wszelkich umów i aktów, wystawiania weksli, czeków i 
innych zobowiązań oraz wydawania upoważnień i pokwitowań 
z odbioru pieniędzy, natomiast każdy z członków zarządu ma 
prawo jednoosobowe wynajmować place, składy kolejowe i 
prywatne, podpisywać korespondencję nieobciążającą, zakupy- 
wać i ekspedjować towary, odbierać korespondencję zwykłą. 
poleconą i piefniężną i przekazy oraz towary z kolei żelaznych 
: komór celnych, przyjmować i wydałać pracowników. Czło- 
nek zarządu Zelman Kessler ma prawo jednoosobowo sprze- 
dawać towary, składać oferty i potwierdzenia sprzedaży to- 
warów na piśmie. — Czas trwania spółki nieograniczony. 

2136 — VI. 

w dniu 2. IX. 1930 r. 
443. IV. Firma: „Woropajewskie Zakłady Przemysłowe— 

Spółka Akcyjna”. Na członków zarządu powołano Lejbę Bran- 

cowskiego z Wilna, ul. Sadowa 7 i Maksa Brancowskiego z 
Wilna, ul. Poznańska 3, z których każdy łącznie z jednym z 

pozostałych członków zarządu podpisuje pod stemplem firmo- 

wym wszystkie akty i dokumenty wymagające dwóch podpi- 

"sów. Awsiej i Nochim Zingerowie przestali być dyhektorami za 

rządzającymi spółki. 2137 — VI. 

3906. Il. Firma: „Gurwicz Abram*. Siedziba przedsiębior- 

stwa została przeniesiona pod nr. 10 przy ul. Mahometańskiej 

w Wilnie. Drugi skład drzewa przy ul. Łukiskiej 8 w Wilnie. 
2138 —VI. 

w dniu 30. iVIIL. 1930 r. 

23678. Il. Firma: „Centoopał — Piotr Kowalew*. Siedziba 

przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. Zamkową 18 w 

Wilnie. 2139 — VI. 

JAA 4 w dniu 2, IX 1930 r. 
1638. II. Firma:„Bejrak Rywka“. Przedsiębiorstwo zostało 

zlikwidowane i wykrešla się Z rejestru. 2140 — VI. 

w dniu 13. IX. 1930 r. й 

1552. II. Firma: „B-cia Swirscy“. Wszelkie zobowiązania 

w imieniu spółki, umowy, weksle, pełnomocnictwa, czeki, po- 

kwitowania z odbioru pieniędzy, towarów i korespondencja 

także wszelkiego rodzaju inne akty i pisma podpisuje tylko je- 

den ze wspólników. 2141 — VI. 

w dniu 5. LX, 1930 r. 

1631. II. Firma: „Bilbinder Szejna* — Siedziba przedsię- 

biorstwa została przeniesiona na ul. Sniegową 4 NW 

7 1536. I. Firma: „Starddworski Mowsza — Sklep kolon- 
y“. Właściciel przedsiębiorstwa _Mowsza Starodworski 

zmarł. Czynności przedsiębiorstwa zostały ah 12 

w dniu 20. TX. 1930 T. 
1385. I. Firma: „Zgoda — Szocher Mowsza, Morduch Pu- 

czkarnik i Sokoliski Jakób S-ka". Spółka została zlikwidowana 

i wykrešla się z rejestru. 2144 — VI. 

! w dniu 18. IX. 1930 r. Е ` 

781 III Firma: „Dom handlowy małżonków Bioch — spół 

ka komandytowa”, Przedmiot: Handel towarami galanteryjnemi 

i wyrobami maszynowemi wełnianemi oraz pracownia RE 

bów trykotowych. 2145 — VI. 

о 

w dniu 28. IV. 1930 r. 
„ 680. V. Firma: „Lewin Juljusz i Józef". Wspólnik Józef Le- 

win zmarł. Wspólnikiem obecnie jest zamiast zmarłego  Ale- 
ksander (Szloma) Lewin, zam. w Tylży, Clausinstr. 30, Na mo- 
cy tytułu wykonawczego Sądu Powiatowego w Wilnie z dn. 
29 rmarca 1930 r. prawa należące w spółce do zmarłego Józefa 
Lewina przyznane zostały z tytułu spadku Aleksandrowi (Szlo- 
mie) Lewinowi. 2146 — VI. 

w dniu 5. IV. 1930 r. 

676. IV. Firma: „A. Bakaturski w Wilnie — B-cia I. j. Ba- 
katurscy*. Wspólnik Jankiel Bakaturski zmarł. Do czasu dojścia 
Lejby i Liby Bakaturskich do pełnoletności zastępuje zmarłego 
w spółce w charakterze pełnomocniczki Merka Bakaturska z 
Wilna, ul. Zawalna 56 z prawem dokonywania czynności zwią 
zanych z prowadzeniem spółkowego przedsiębiorstwa. 

2147 — VI. 

w dniu 18. IX. 1930 r. 

5043 I. Firma: „Benland spółka firmowa w Lidzie M. 
Sztejnberg, Z. Sztejnberg, B. Łande, M. Aronczyk, О. Polaczek, 
R. Polaczek, M. Trocki i A. Mechanik*. Firma obecnie brzmi: 
„Z. Sztejnberg, M. Sztejnberg, Ch. R. Łande, M. Aronczyk, В. 
Łande, L. Kuszelewicz, i M. Kuszelewicz: — Benlaind, — społka 

- firmowa w Lidzie*. Wspólnicy zam. w Lidzie: Zelman Sztejn- 
berg, MejerSztejnberg, Chaja- Rajne Łande, M. Aronczyk, Ben 
jamin Łande, Lew Kuszelewicz i Mina Kuszelewiczowa współ 
nicy Dawid i Rubin Polaczkowie i Morduch Trocki zbyli swe u- 
działy Zelmanowi i Mejerowi Sztejnbergom, Alterowi Mechani- 
kowi, Benjaminowi Łande i Chai Rajnie Łande i wystąpili ze 
spółki. Wspólnik Mejer Sztejnberg zbył część swego udz.iału na 
rzecz Miny i Lwa Kuszelewiczów. Wispólnik Alter Mechanik zby 
swój udział na rzecz wspólników Mejera Sztejnberga, Zelmana 
Sztejnberga, Benjamina Łande i Chai - Rajny Łande i wy- 
stąpił ze spółki. 2148 — VI. 

w dr£ i. VIII. 1930 r. 
12335. l. Firma: „Sklep bławatny i przędzy — Zylberbłat 

Mendel'* w Wilnie, ul. Rudnicka 27. Sklep bławatny i przędzy. 
Firma istanieje od 1930 r. Właściciel Zylberbłat Mendel zam. 
w Wilnie przy ul. Subocz 9. 1991 — VI. 

12336. 1. Firma: „Pozner Mordka* w Mołodecznie ul. Mi- 
ckiewicza 3. Sklep manufaktury i drobnej galanterji. Firma ist- 
nieje od 1928 r. Właściciel Pozner (Mordka zam. tamże. 

1992 — VI. 

12338 I. Frma: „Strakun Abram“ w Wilnie, ul. Niemiecka 
22. Sklep galanterji wojskowej. Firma istnieje od 1926 r. Wła- 
ściciel — Strakun Abram zam. tamże. 1994 — VI. 

12339. I. Firma: „Sidorowiczowa Anna“ w Wilnie, ul. Mic- 
kiewicza 33-a. Handel galanterją. Firma istnieje od 1930 r. 
Właścicielka — Sidorowiczowa Anna zam. tamże. 

12340. I. Frma: „Szak Wulf* w Wilnie, ul. Witoldowa 36. 
Sklep mięsny. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel — Szak 
Wlulf zam. w Wilnie przy ul. Kijowskiej 14. 1996 — VI. 

w dniu 30. VIL. 1930 r. 
12307. 1. Firma: „Gordon Necha* w Wasiliszkach pow. 

Szczuczyńskiego. Sklep spożywczo galanteryjny. Właściciel — 
Gordon Necha, zam. tamże. 1997 — VI. 

12308. I. Firma: „Przedsiębiorstwo Wileńskie Robót  In- 
żynieryjsnych Wiktor Giedrojć* w Wilnie, ul. Tatarska 20 — 
17. Roboty budowlane. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel— 
Giedrojć Wiktor zam. tamże. 1998 — VI. 

12309. I. Firma: „Jofie Josiel“ w kol. Ziabki, gm. Prozo- 
rockiej, pow. Dziśnieńskiego. Sklep różnych towarów i artyku 
łów spożywczych. Firma istnieje od 1924 r. Właściciel — Joffe 
Jasiel zam. tamże. 1999 — VI. 

12310. I. Firma: „Rachela Leja Kłauzner* — w Wilnie ul. 
św. Mikołaja 9. Sklep bławatny. Firma istnieje od 1930 r. Wła- 
šcicielka Rachela Leja Klauzner zam. tamże. 2000 — VI. 

12311. I. Firma. „Kuczer Chaja* w Wilnie zaut. D. 
ski 7. Herbaciarnia. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel — 
Kuczer Chaja zam. tamże. 2001 — VI. 

12312. I. Firma: „Lejbowicz Chaim* w Iwji, pow. Ldzkie- 
go. Piwiarnia Firma istnieje od 1929 r. Właściciel — Lejbowicz 
Chaim zam. tamże. 2002 — VI 

w dniu 30. VII. 1930 r. : 
12313. I. Firma: „Magun Benjamin“ w Wilnie ul. Antokol- 

ska 58. Sklep mięsa. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel — Ben 
jamin Magun zam. tamże. * '2003 — VI. 

12314. I. Firma; „Milchikier Mejer“ w Wilnie, ul. Niemiec- 
ka 12. Sklep bawełnianych wyrobów krajowych. Firma istnieje 
od 1928 r. Właściciel — Milchikier Mejer zam. tamże. 

2004 

12315. I. Firma: „Musko Fajwel* w Wilnie, ul. Zawalna 
28 — 30. Sklep materjałów piśmiennych. Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel — Muszko Fajwel zam. tamże. 

2005 — VI. 

12316. I. Firma: „Mizaūska Chaja“ w Wilnie, ul. J. Klacz- 
ki. Sklep naczyn. Firma istnieje od 1930 r. Właścicielka Mizań- 
ska Chaja zam. w. Wilnie, ul. Wielka 31 — 2. 2006 — VI. 

12317. I. Firma. „Nelkin Tajba* w Wilnie, ul. Il Jatkowa 12 
Sklep bitych kur. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel — Nelkin 
Tajba zam. w Wilnie, ul. Krupnicka 3. 2007 — VI. 

w dniu 31. VII 1930 r. 
12318. I. Firma: „Prokopowicz Antoni* we wsi Gierwiszki, 

gm. Myckiszki, pow. Lidzkiego. Sklep spożywczy i tytoniowy. 
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A. ARMANDI 
© WŚRÓD NOCY BEZ 

GWIAZD 
— Przypuśćmy, że pan pozbawił 

mnie tego bogactwa, które mnie tylko 

krępowało. Wobec tego, że pan mi je 

właściwie przyniósł, więc wszystko 

jest w porządku! ! 

— | pomyśleć tylko, że pan Dył je- 

dynym człowiekiem na świecie, który 

widział we mnie prawdziwego przyja- 

ciela! 
— Ja nie żałuję tego. 
— A ja żałuję! 
— Dlaczego? Nie trzeba być plus 

catolique que le pape. 
Ale nagła myśl znów zachmurzyła 

twarz Fortiolisa: : 
— Prawda: zapomniałem, że pie- 

niądze te nie należały do mnie! — szep 

nął: Bourniele, czy pan ceni moją przy, 

jaźń? 
-— Nie jestem jej godzien, pan to 

wie! 
— Czy zechce pan przekreślić prze 

szłość i zapomnieć zło, które było mię- 
dzy nami? / 

— Ach, gdyby to było możliwe! 
Co mam czynić, aby to się stało? — 

— Odnaleźć mojego chłopaka! 
—- Niestety, pan już się przekonał, 

że jestem niezdolny do tego. 
— Przeciwnie, pan go już prawie 

odnalazł. 
— Ja! 
— Tak, pan. 

—_— Pan się myli. Ten, którego zna 
lazłem, jest inżynierem Gerardem, pań 

skim bratankiem. Odnalazłem go, nie- 

stety, zbyt późno, a i to według wska- 

zówek pana. : 

— Musimy go znaležė, Bourniele. 

а AS ENA Na sa 

Wydawca St. Mackiewicz. 

— A tamtego... drugiego? 
Fortiolis mruknął cicho, spuszcza- 

jąc nisko głowę: 4 

— Drugiego niema. 
tego, tego jednego! 

Bourniele patrzał na niego, nie mo- 

gąc nic zrozumieć. Nagła myśl oślepi- 
ła go: 

— Jakto? Pan przypuszcza?... 

— Tak — odrzekł głucho Fortiolis 

Obaj zamilkli, pogrążeni we włas- 

nych myślach. Wreszcie Bourniele 
wstał: 

— Jadę. Gerard nie miał zagranicz 

uego paszportu: słyszałem, że wydano 

rozporządzenie wysłania go natych- 

miast z Francji. Zwykle, w takich wy- 
padkach, dają bardzo krótki termin. — 
Może jednak zdążę jeszcze na czas. 
Dowiadywałem się o niego, ale wieść 
o krachu ną giełdzie zupełnie wytrąci- 
ła mnie z równowagi. Uważałem za 
swój obowiązek rzucić wszystko i przy 
jechać tutaj, żeby pana uprzedzić. Je- 
żeli w braku niezbędnego doświadcze- 
nia, wystarczy mych zdolności i gorą- 
ce pragnienia moje się spełnią — przy 

wiozę panu inżyniera. Gerarda. Jeżeli 

mi się to nie uda, nie pokażę się już 

panu nigdy. Wstydby mi było spojrzeć 
panu w oczy. 

Skierował się ku drzwiom, ale For- 
tielis zatrzymał go: 

— Poczekaj pan! — ale, po chwili 

namysłu, dodał: — Ma pan rację: pro 

szę jechać. Będę musiał zobaczyć się 

dzisiaj z moim bankierem i obmyślić 

z nim, jakie miary dadzą się przedsię- 

wziąć dla osłabienia ostatecznego kra 

chu. Poza tem muszę się zobaczyć z 

pewnym człowiekiem, który może już 

zebrał informacje, tak bardzo nas inte- 
resujące. Wyjadę wślad, za panem ju- 
tro. Niech pan rzuci wszystko i skupi 

Chcę znaleźć 

  

Firma istnieje od 1929 r. aściciel — Prokopowicz Antoni > 

zam. tamże. 2008 — VI. 

W niepiewnem świetle, sączącym 
się z okien, mignął jakiś cień. Fortio- 
lis zaciekawiony, ktoby to mógł być, 
cały wysiłek na tej jednej sprawie. 

— Wykonam ściśle pański rozkaz. 
_ — Co dotyczy wydatków... 

Wyjął książeczkę czekową. Ale Bo 
urniele wyprostował się i powstrzymał 
go gestem, pełnym godności: 

— Na Boga, panie Fortiolis, pro- 
szę mnie nie obrażać! 

Skłoniwszy się nisko, odszedł. 
Cały dzień spędził Fortiolis u swe 

go bankiera, sprawdzając rachunki, 
podsumuwując olbrzymie kolumny cyfr 
i licząc pieniądze. W końcu okazało 
się, że po wykupieniu wszystkich ak- 
cyj, pozostaną jeno dieduże okruszyny 
od niedawnych miljonów. Fortiolis po 
wracał do domu, zmęczony tą wyczer- 
pującą nerwy pracą, ale z lekkiem ser- 
cem, gdyż miał świadomość, że wyko- 
nał swój obowiązek uczciwie. Nie od- 
czuwał ani rozpaczy, ani gniewu, je- 
dynie znużenie, które pchało go prę- 
dzej ku domowi, gdyż mógł nareszcie 

wypocząć! : 
Było już ciemno. Latarnie samocho 

du rzucały dwa snopy światła na dro- 

ge, ślizgając się po drzewach, po słu- 

pach z napisami, wskazującemi drogę, 

to znów drgały na nierównej szosie. 

Właśnie mijali drogę, wiodącą do 

Estranblot, napis na słupie przypom- 

niał Fortiolisowi o tem, co należało U- 

czynić, przed wyjazdem do Paryża. 

Kazał szoferowi zatrzymać maszynę. 

Pieszo skierował się Fortiolis po 

ciemnej alei ku domowi. Zza drzew 

migotały światła w oknach. Wiatr lek 

ko poruszał gałęzie; pod nogami chrzęś 
ciał piasek. Pod wpływem spokoju no- 
cy, starzec zapragnął odetchnąć w sa- 
motności i uspokoić skołatane nerwy. 

  

  

о 

  

4INO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

uł Ostrobramska 5, 

  

Kasa czynna od g. 3 

IĄRE CIENIE ‘“"б 
Film ten został zrealizowany na wyspach Markizów (Polinezja) przy współudziale 

Od dn. 23 do 27 października 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

wieści Fryderyka O'Briena. Dramat w 10 aktach. W rolach 
głównych MONTE BLUE i ROGUET TORRES 

jednego z najstarszych tamtef. 
szych plemion. Nad program Tygodnik aktualności Nr. 117. w 1 akcje 

m. 30. Początek seansów od g 4-ej. Nasteony program: „Blokada na morzu” 

  

Premjera! Największy przebój doby obecnej. 

KINO-TEATR 

„HELIOS 
Ul. Wileńska 38    

Wielka opera film 

OL ZEBI 
Na pierwszy seans ceny zniżone. Balkon 80 gr. Parter I zł. 

    
OW Muzyka Rudolfa Dzimla. Śpiew — Chór —- Tańce, W roli głównej. król śpiewaków 

bożyszcze kobiet BENIS KING i najsłyn. śpiewaczka opery „Metropolitain* w N. Jorku JEANNETTE MAC DONALD 
Film ten demonstruje się w 
Warszawie w 2-ch kir nach 

Czły film w kolorach naturalnych | Ze względu na wysoką warteść artystyczną 
Dia młodzieży dozwołone 

  

  

Dziś! Przebój 
Diwiękowe Kino reżyserji Zn. 

„KOL WOO W rolach 

Mickiewicza 22. głównych 

dźwiękowy. 

JULIA FEYE, CONRAD NAGEL. 
Ceny miejsc zniżone tylko na 1 seans. 

Porywający dramat życiowy 
akomiiego Cecil de Milles p. t. YRAĄLET 

Nad program: Dodatek dźwiękowy 
Początek o godz. 4, 6 8i 10./% 

  

  
Kino-Teatr Największy i najpiękniejszy 

szlagier p. t. „STYLOWY“ i 
W roli głównej najpięk: 

WIELKA 36. Inr. i LowisfStone. 
niejsza para kochanków GRETA GARBO, 

WŁĄDBEZYMI АНО 
Е JOHN GILBERT ora: 

UWAGA: Oto gwarancja naprawdę artystycznego fiimu. 

$ Potężne arcydzieło 
% dramat w 12 akt. 

Douglas Fairbanks 
Nad program „Prawa krwi”. 

   

  

  

Polskie Kino 

„WANDA* 

Wielka 30. Tel. 14-81   
WALC $STRABSA 
cerki wiedeńskie Anita Berber i Bella Spis. Nad program najnowszy Szlager 1 raz w Wilnie p. t. 
że cię kocham“. Potężny dramat wielkiej miłości i poświęcenia w I0 akt. w rol. Mikołaj Rimski i Elza Temary 

Uwaga! Kosztem olbrzymich sum udało się zdobyć najnowsze wybitnie artystyczae arcydzieło | raz w Wilnie p. t. 

przepiękny życiowo-erotyczny dramat w 12 aktach. W roli gł. 
bożyszcze kobiet IWAŃ PIETROWICZ oraz najsłya. tan- 

„Dlatego 

  

DRZEW 
i KRZEWY OWOCOWE 

Zaaklimatyzowane, wychowane na miej 

Nowy wielki dobry wybór 
polecają na sezon jesienny Szkółki 

przy Kolonji Wileńskiej. 

Wilno, Zawalna 
Ceny przystępne 

| KOSMETYKA 

GABINET 

  

     LEKARZE 
DOKTOR 

Szyr windt Racjonalnei Kosme- 
choroby weneryczne, tyki Leczniczej. 
skórne i moczopłciowe Wilno, Mickiewicza 3: 

  

    

4 wygodami. 

  

wypuściliśmy 
na rynek 

śnieżny 
| już 

znakomity 
krem „Pani* do twarzy 
i rąk według najnow- KA 
szych recept  angiel- 
skich. (vanishing-cre- 
ams). Labor. Chem. 
„Tlenol“, Warszawa, 

Scu w szkółkach, Moog 

  

Najłatwiejsza 
najprędsza metoda 

nauczania się języ- 
ków obcych „Lingu- 
aphone". Wilno, ul. 
Niemiecka 3, m. 6. 

Mazelewskie i 

6-2. 

  

  

Do wynajęcia KUPNO 
pokój z nowoczesnemi 

Bankowa 
róg Makowej 1 m. 11. Fortepi 

ża eriepian 
Poszukuję pierwszorzędnej zagra- 

mieszkania 38—4 poko-nicznej firmy okazyj= 
jowego z wygodami w nie niedrogo do sprze- 

SPRZEDAŻ 

Wielka 19, od 9—i i m. 4, okolicy ul. akos Zawalna 28, 
3—7 kabi cza i Pohulanki. Ła-m. 10. 

ай Urodę I skawe oferty uprasza 

Ог еег ; «н ee ių nić waka za, usuwa "jej. skazy STWOWA: DZĄO LECI" fg Oddziein: 
Choroby skórne, Wei : braki, : Mas a niczna. Holendernia Kupie dom nh 
neryczne i moczopłcio- |iwarzy i ciała (panie). 12 inż. Dunin-Wąso- placem w 

we. Wileńska 3, od Sztaczne opalenie ce- WICZ. 
8 — 114 — 8. Tel.ry, Wypadanie włosów 

Najnowsze 567. i łupież, 

  

  

centrum 
miasta lub w rejonie 
ulic: Wielkiej i Małej 
Pohulanki, Zakretowej, 

  

        

  

zdobycze kosmetyki ra- в Sierakowskiego i Pił- 
cjonalnej. R 6 Ž N E sudskiego. Zgłoszenia 

augi at g. 10—8. w redakcji dla J. J. z 
5 . Z. P. 43, HMDUNRENWZEWANANKAM pojaniem ceny i do- 

Akusze rki kładnego adresu. Po- 
— Realność średnicy wykluczeni. 

i y Wilnie w pobliżu ——————————— AKUSZERKA | yi ir2esy € A & dworca kolejowego 
ŚMIAŁOWSKA OZ składającego to i z 

eraz Osbinet Kosme. /e przyciemnia hen nqQ dwypiętrowego muro- 
tyczny, usuwa zmacszcz i reguluje, Maquillage. 

ki, piegi, wągry, łnpież, Gabinet е g» piętrowej 
brodawki, kurzajki, wy- Kosmetyki Gedi6 oficyny, 3 
padanie włosów, Mic. Leczniczej 
kiewicza 46. J. Hryniewiczowej. 

POSADY 
Lektorka języka 
angielskiego 

daje lekcje angiejskie- 
go. Przyjmuje też zgło 
szenia na komplety. 
Dyplomy * Lozańskiego 

ul. WIELKA X 18 m.9. sprzedania. Po szcze- 

Przyj. wg. 10-1i 4-7 

WZ. P. N2 26, cąć się Wilno, Nowo- 

2 pokoje 
i Oxfordskiego Uni- umeblowane do wyna- ctwem. Zgłoszenia Ja-imię Chaima Entina, 

Styczniowa 1giellońska 3 wersytetów. Teatrala jęcia. 
m. 3. A m. 8. 

zdjął czapkę i, idąc bardzo wolno, wdy 

chał pełną piersią swieże powietrze 
nocne i zapach drzew. ` 
wszedł pomiędzy krzaki i cicho zbli- 
żał się ku domowi po miękkim kobier- 
cu trawnika, który zagłuszał jego 
kroki. 

Cień stał się wyraźniejszy. Jakiś 
człowiek zbliżał się niepewnie do zam- 
ku, zatrzymując się często, ale nie od- 
wracając i nie cofając się. Zdawało się, 
że zamek hypnotyzował go i obezwład 
niał. Postawszy chwilę w bramie, ta- 
jemniczy gość nocny skręcił na lewo. 

— Gość ten widocznie nie ma о- 
choty spotkać się ze stróżem, — po- 

myślał Fortiolis i cofnąwszy Się za 
pień drzewa, zaczął śledzić В0 7 со- 

raz większem zainteresowaniem. || 
Nieznajomy, — sądząc z ruchów i 

postawy — człowiek bardzo młody, 
przylgnął do żelaznych sztachet ogro- 

dzenia i, wsuwając głowę między prę- 
ty, chciwie wpatrywał się w okna do- 

mu. Fortiolis przyglądał mu się nieru- 
chomo. 

Młody mężczyzna długo stał w tej 
samej pozycji, wreszcie spuścił głowę, 
a ramiona jego drgnęły kurczowo. Do 
uszu Fortiolisa doleciał niewyraźny 
jęk, coś przypominającego głuche łka- 
nie. 

Za ogrodzeniem zaszczekał wściek 

le pies podwórzowy. Młodzieniec 
drgnął i odskoczył wtył. Fortiolis do- 
strzegł, jak ręka jego sięgnęła do kie- 
szeni i podniosła się ku piersi. 

— Hej, tam! — krzyknął, rzuca- 

jąc się ku nieznajomemu. 
Ale w tejże chwili ogarnęła go 

złość na samego siebie: 
„A to bałwan ze mnie! — wymy- 

ślał sobie w duszy. Znowu połknąłem 

haczyk! Czy nie dosyć miałem nau- 

Samochód czekał na szosie. Fortiolis czek!“ 

  

Inteligentni 
LO K A L E Panowie, Panie znaj- 

dą stałe korzystne zaję- Zw indeks aka- 

Za 4000 dolarów 
sprzedamy dom mu- wanego domu, jedno- 

8 › 3 rowanv 03 luksu- murowanej : 

domów SOWY A a e: 
drewnianych placu | niach z ogrodem. 

2785 melr. kw. do] Dom H.-K. „Za- 
chęta'* Micklewi- 
cza |, tel. 9-05.     gółowe informacje i wa- 

runki sprzedaży ZWwra-   

gródzka Ne 28, m. 17. 
—1 

ZGUBY 

  

cie przy współpracy z dem. na rok 
poważźnem  wydawni-1929—830, wydany na 

m. 19.przez U. 5. В. у Wil- 
godz. 10--2, 4—6. nie, uniewažnia się. 

  

  

W początku grudnia r. b. ukaże się 

WILEŃSKI KALENDARZ 
INFORMACYJNY 

Księga Adresowa m. Wilna 
na r. 1931 — Rocznik XXVI 

Wszystkie instytucje, przedstawiciele 
zawodów wyzwolonych oraz zakłady 
handlowo-przemysłowe proszone są w 
interesie własnym o bezzwłoczne na- 
desłanie swoich adresów, celem hez- 
płatnego umieszczenia w dziale adres. 
do Księgarni J. Zawadzkiego, Zamko- 
wa 22. Tamże przyjmowane są płatne 

reklamy 

©6©©©©6©©6048 
OGŁOSZENIE PRZETARGU 

Delegatura 3 Okręgowego Szefostwa Bu- 

downictwa w Wilnie ogłasza przetarg nieo- 
graniczony na dzień 4.XI 1930 roku, godzi- 

nę 10 ą na przeróbkę kasyna garnizonawe- 

go y ul. Mickiewicza 13 w Wilnie. Qferty 

w zalakowanych kopertach należy składać 

do dnia 4.X! 1930 r. godzina 10-ta w kan- 

celarji Dełegatury 3 Okr. Szef. Bud. w Wil- 

nie, ul. Arsenalska 5. Kosztorysy ślepe otrzy 

mać niożna wrotem kosztów w kance- 

larji Delegatu Okr. Szef. Bud. w Wilnie. 

Wszelkich iniormacyj udzieła Delegatura 3 

Okr. Szef. Bud. — Delegatura 3 Okr. Szef. 

Bud. w Wilnie, zastrzega sobie prawo dowoł 

nego wyboru oferenta, redukcji lub zwiększe 

nia ilości robót oraz unieważnienia przetargu. 

Delegatura 3 Okr. Szef. Bud. w Wilnie 
L. dz. 988 — Bud. 

4226—0 ` 

9890888988908000 

uży- 
[Qubimy TaK wany 

w dobrym stanie. Oferty pad: 

Administracja Dóbr Belmont, 
poczta Brasław 

      

     

   

  

       

   
     

    

      

   

   

  

NAJKORZYSTNIEJ. 
kupuje się towary gwarantowanej dab- 
roci u GŁOWIŃSKIEG . Polecamy na 
sezon jesienny materjały mundurkowe, 
tweedy na kostjumy i suknie, flanelety 
w pięknych deseniach > & 
UWAGA — WILENSKA 27. 

    

 Popierajcie L. 0. P. 
ČIA! 

Gniew jego wzrastai z každyt: kro 
kiem. Nieznajomy — człowiek bardzo 

młody, teraz Fortiolis przekonał się, że 

przypuszczenia jego nie były mylne, — 
patrzał na niego, nie próbując uciekać. 
Schował rewolwer do kieszeni i przy- 

glądał się zbliżającemu starcowi. 
-— Doskonale, przyjacielu, — ro- 

ześmiał się się drwiąc  Fortiolis, — 
Przyszedłem tu w porę, nieprawdaż? 

— О со panu chodzi?? — zapytał 
wyniośle nieznajomy. 

— O, proszę bez takich tonów, do 
brze? Ja wiem doskonale, że pan na 
to tylko czekał! 

— Nie czekam na nic ani od pana, 
ani od nikogo! : 

— Już to słyszałem nieraz, przyja- 
cieiu! To są stare piosenki... 

— Nie rozumiem pana? 
Tra — ta —ta! Dramat wy- 

żyserowany i zagrany doskonale, ale 

na nieszczęście, widziałem już to tyle 

razy! į 
— Nic a nic nie rozumiem pana,— 

odparł zimno młodzieniec. 
Ten upór i aktorstwo do reszty wy 

prowadziło Fortiolisa z równowagi: 

— Mówię ci, przyjacielu, że pan- 

skie uderzenie chybiło! W ciągu trzech 

ostatnich dni czwarty to już raz próbu- 

ją mnie zastraszyć. Próżne starania, 
ra.odzieńcze... Już wszystko załatwio- 

ne i pandostanie tyle, co inmi. Niech 

par: idzie do domu: tam czeka na pa- 
na miła niespodzianka! 3 

Młodzieniec przyglądał mu się u- 

ważnie w milczeniu, jakby miał wąt- 

pliwości, co do jego przytomności. — 

Milczenie jego zaczęło niepokoić 

Fortiolisa: 3 : 

— A co? Pan tego nie oczekiwał? 
Panu poradzono pewnie, iść zagrać 

na moich uczuciach? Nie, panie, już 

to nie działa na mnie. Spóźnił się pan: 

Drukarnia «wydawnictwa „Słowo*, Zamkow . . 

kasa zamknięta, kufry ze złotem opróż 
nione. Bierz pan kapelusz i śpiesz ma 
pociąg! 

Nieznajomy westchnął beznadziej- 
nie i mruknął: 

—- Tego tylko brakowało, żeby w 

ostatniej chwili spotkać warjata! 
Fortiolis wybuchł złością. į 
— A! Pan ma zamiar ciągnąć : k 

lej tą komedję? Pan myśli, że ze *. 
rego osła można wycisnąć coś więcej? 
Cha, cha.... Myśli pan, że ja się wystra 
szę groźby samobójstwa i przeszkodzę 

panu? 
Jeszcze czego! Proszę bardzo, 

proszę sobie strzelać! Niech mnie dja- 
bli porwą, jeżeli palcem o pałec ude- 
żę, żeby panu przeszkodzić! 

Nieznajomy zbliżył się e krok i 

zmierzył starca badawczem  spojrze- 
niem od stóp do głów: 

— Kim pan jest? — zapytał ostro. 
— Cha, cha, cha, — roześmiał się 

drwiąco Fortiolis, — udaje, że nie wie. 
Jeśli pan mnie ma za głupca, to proszę 
tego tak jawnie nie okazywać, bo mógł 
bym się obrazić. Wiem, że wiele osób 
uważa Fortiolisa za warjata, ale nip, 
jestem nim... 5 

Zamilkł: ręka nieznajomego opad- 

ła ciężko na jego ramię: s 

—— Pan jest Florestyn Fortiolis? 
— Do djabła! i 
To, co stało się dałej, stało się z 

błyskawiczną szybkością: młodzienieć 

odskoczył w tył, roześmiał się gorzko, 
wsunął rękę do kieszeni I krzyknął: 

— żegnaj, wuju! : 2: 
Trrach... Kula utkwiła w piersi 

młodzieńca. у 
— Na pomoc! Ratunku! — zawył 

Fortiolis, tracąc głowę. 

    

r WEOWAENAGAA сс 

[
 

о
ч
е
 

r
i
o


