
   

   

  

Pod uderzeniem  kilofa 

się stare cegły. Martwe światła ele- 

ktrycznej latarki zimnym strumieniem 

wlało się w czarny otwór.. Błysnęła ży- 

wym ogniem złota korona królewska... 

Zetknęły się, — oko w oko sobie 

spojrzały wiek XX i wiek XVI... 
Cud... 

* 

Jak to się stało, że groby królew- 

skie były nieznane nikomu w ciągu 

paru wieków? W jaki sposób nikt: ani 

wróg, ani przyjaciel nie trafił na ich 

ślad? 

jak to mogło być, żeby Gucewicz, 

przebudowując całą katedrę (1777 — 

1798), od której nietkniętą pozostawił 

tyłko kaplicę św. Kazimierza, żeby na- 
wet on nie odkrył krypty królewskiej? 

Czy zgubił się w labiryncie sklepów, 

zawalonych kośćmi ludzkiemi, czy mo- 

że... może wiedział, gdzie się znajdują 

szczątki krółewskie i wolał zamilczeć, 

zabrać tajemnicę ze sobą, aby nie zddra 

dzić się przed wrogiem, który już ruz- 

poczynał swe straszne panowanie w 
stolicy Jagiellonów?.. 

Tajemnica... 

Ktoś, kiedyś podniósł z ziemi koro- 

nę, która spadła z głowy królowej 

Elżbiety, położył na wystającej w mu- 

rze cegle, umieścił obok złoty , łańcu- 

Szek, oraz tablicę z napise 1, głoszą- 

cym czyje tu zwłoki spoczywają... 
Ktoś, kiedyś zamurował na głucha 

wejście do krypty, zatarł wszelki ślad.. 

Kto? Kiedy — Niewiadomo. 

Tajemnica. 
* 

Alexander Primus Rex Poloniae, 

Magnus Dux Lituaniae... 

„Litewski król”... 

Gdy w r. 1492 umierał w Grodnie 
król Kazimierz Jagiellończyk, sam w 

trosce o dobro państwa i zjednoczonych 

narodów, podzielił władzę i wyznaczył 

swoich następców. Koronę litewską 

przeznaczył on Olbrachiowi, koronę 

wielko-książęcą — Aleksandrowi. 

Taka była wola umierającego kióla, 
takie było życzenie możnej szlachty 
litewskiej. 

Po śmierci króla Kązimierza Litwi- 

ni skwapliwie przekazali władzę wiel- 
koksiążęcą Aleksandrowi i zmusili go 
do polityki bardziej niezależnej od Pol- 
ski, co doprowadziło do nieudolnie 

zorganizowanej wojny z Moskwą i 

wielkich zawikłań politycznych. 

Ta też, gdy po Śmierci Jana Olbrach 
ta, rywalizując z braćmi Władysławem 
i Zygmuntem, głosami  przedewszyst- 
kiem — szlachty litewskiej zdobył 
Aleksander koronę królewską, pierw- 
Szym jego czynem było wznowienie unji 

Pierwsze akty tej linji są datowane 

tego samego dnia, co dekret  elekcyj- 

hy, czyli 3 października 1501 r. 
Szlachta litewska, która przekona- 

ła sie o zbyt wielkiem  niebezpieczeń- 

stwie, grożącem Litwie przy oddalaniu 
Się od Polski, zmuszała „swojego“ 
króla do podkreślania Ścisłej łączności 

Litwy z Polską, które miały stanowić— 
jedno nierozdzielne i nieróżne ciało. 
W Mielniku na Podlasiu w dn. 25 paź- 
dziernika 1501 r. została podpisana ta 

Unja. 
Krótkie było panowanie króla 

"leksandra, lecz pełne burz i trudów. 
| tylko w ostatnim momencie czar- 

ne chmury wojen i niepokoju przerwa- 

ła radosna tęcza: zwycięstwo pod 

Kleckiem. 
Z wielkiem wojskiem Tatarów nad- 

Ciqga chan Menligerej, pustosząc Ruś 
! Litwę. 

Schorzały król Aleksander ruszył 

U Lidzie na spotkanie wroga, lecz 

1 Wskutek pogorszenia się zdrowia mu- 
| S opuścić Lidę. W lektyce odniesio- 

w go do Wilna. 

| 
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Książę Gliński w siedem tylko ty- 

sięcy ludzi spotkał się pod Kleckiem 

z przeważającemi siłami Tatarów i nie- 
zwykłe odniósł nad niimi zwycięstwo. 

Gdy konający król o tem się  do- 
wiedział, nie mógł już mówić; tylko 
ręce i oczy podniósł do góry i pogod- 

nie z otaczającymi się żegnał. 

Umarł 19 sierpnia 1506 roku. 
s 

Obok króła Ateksandra w krypcie 

bazyliki św. Stanisława spoczęły dwie 

nalžonki jego bratanka, Zygmunta 

Augusta: królowa Elżbieta i Barbara 

Radziwiłłówna... 

Dwie tragiczne postacie, dwie mę- 
czennice na tronie. 

Krótkie było życie królowej Elżbie- 

ty: miała zaledwie 19 lat, gdy położy- 

ła się do snu wiecznego 15 czerwca 

1545 r. jej przyjazd do Polski poru- 

szył lutnie poetów i zostawił niejeden 

ślad w naszej literaturze. 

Umarła w Wilnie po dłuższej cho- 

robie, w Wilnie spoczęła na wieki. 

I rzecz ciekawa: właśnie w Wilnie, 

gdzieś w podziemiach kościoła św. ]a- 

na znajdują się prochy jednego z piew- 

ców Elżbiety, autora poematu „De 

apparatų nuptiarum“, poety-Hiszpana, 
Piotra Rojzjusza... 

Barbara... Uosobienie naipiękaic szej 
i najtragiczniejszej miłości królew- 

skich kochanków. Tylko półroku dźwi- 
gała Barbara ciężar korony królewskiej. 
"Odeszła na zawsze 8 maja 1551 roku, 

ale opuszczając ten Świat, nie zrzekła 

się swego panowania nai sercami Ро- 

laków — Barbara — wieczniz żywa 

legenda o miłości, Barbara — źródło 

natchnień poetów i malarzy!... 
* 

Pod ciosami  kilofa, kierowanego 
wprawną ręką polskiego robotnika, 
rozsypały się w gruzy stare muty, bro-. 

niące dostępu do grobów królewskich... 
Polski architekt chciwy wzrok skie- 

rował w ciemność, kryjącą tajemnicę... 

Drgnęły królewskie postacie... 
Przebudziły się... 

Chwilkę jedną trwał icli 

sen... Chwilkę tylko... 

Bo to nieprawda, że Polska cała 
była zalana przez uzbrojone, rŚżnoje- 

zyczne tłumy, że, ogniem i mieczem 

niszczono życie polskie, że po straszli- 

wych zmaganiach się upadła wreszcie 

do stóp podstępnego i nikczen'nego 

zwycięzcy, że trwała w niewoli wiek 
cały... Nie! To nieprawda!... 

Gdy zamykano wieka trumien kró- 
lewskich, była Rzeczpospolita wielka, 
mocna, wolna. 

Gdy rozbijano mur, dzielący czasy 
obecne od wieków minionych, była 
Rzeczpospolita wielka, mocna, wolna, 

— była, bo jest!... 

Przed zamkniętemi drzwiami, pro- 

wadzącemi do grobów królewskich, stoi 
warta wojskowa, 

Dwa młode ciała prężą się, mocno 
trzymając w dłoni wypróbowaną w 
walce o wolność broń... 

Przed majestatem królewskim na 
baczność stoi szary polski żołnierz... 

Dwie epoki... dwa świata... 
Jedna Rzeczpospolita... Nayjaśniej- 

sza... Nieśmiertelna... W. Ch. 

spokojny 
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Kiedy będą przeniesione 
prochy królewskie 

Wczoraj w południe odbyło 
się posiedzenie komisji prowa- 
dzącej prace w Bazylice. 

Referat o stanie I przebiegu 
prac wygłosił p. prof. Kłos, któ- 
ry w pierwszym rzędzie poinfor- 
mował komisję o odkryciu gro- 
bów królewskich i o wydanych 
w związku z tem zarządzeniach. 
Prace rozpoznawczo - badawcze 
postanowiono wszcząć Od po- 
niedziałku. Ё 

Nasamprzód będzie dokonana 
ogólna fotografja krypty, potem 
zaś rozpocznie się właściwa pra- 
ca komisji historycznej, archi- 
tektonicznej i lekarskiej, do któ- 
rej zostaną zaproszeni wybitni 
profesorowie-iekarze. 

Ponadto będzie dokonany jak 
najściślejszy rysunek całej kry- 
pty i przedmiotów w niej znaj- 
dujących się. 

Każdy szczegół zostanie opi- 
sany i wniesiony do protokułu 
iakta te będą materjałem do 
dalszych badań. 

Prace komisji potrwają prze- 
szło tydzień i potem dopiero 
szczątki królewskiezostaną prze- 
niesione do jednej z bocznych 
kaplic, najprawdopodebniej do 
kaplicy królewskiej, gdzie będą 
przebywały do czasów złożenia 
ich w specjalnych sarkofagach. 

Przed przeniesieniem do ka- 
plicy szczątki będą złożone w 
trumnach dębowych, węwnątrz 
metalowych. 

Jak wynika z referatu p. prof. 
Kłosa, najlepiej jest zachowaną 
trumna królowej Barbary. 

Zrobiona z cyny, która wpra- 
wdzie przeszła już w stan spro- 
szkowania, robi wrażenie cał- 
kiem nieuszkodzonej : jedynie 
wieko trumny zostało nieznacz- 
nie wgnieclone do środka. 

Wnętrza trumny wcale nie 
badano. Nastąpi to dopiero w po- 
niedziałek, gdy będą rozpoczęte 
planowe prace. 

Z uwagi na to, że ciała Kró- 
iewskie były balsamowane, nie- 
wykluczonem jest, że zwłoki 
królowej Barbary nie uległy cał- 
kowitemu zniszczeniu, 

Są to jedynie przypuszczenia 
oparte na zewnętrznych ogiędzi- 
nach samej trumny. 

ze trumna nie jest jeszcze 

całkowicie zbutwiałą, wniosko- 
wać można z tego, że ręką nie- 

sposób oderwać tabliczki przy- 
mocowanej do wieka, 

- Niezależnie od prac w krypcie 
roboty zabezpieczające funda- 
menty Bazyliki, będą prowadzo- 
ne nadali bez przerwy. 

Uroczyste nabożeństwo w KatedrzeWileńskiej 
Z racji odnalezienia zwłok królew- 

skich, dziś, o godzinie 10 rano, odbę- 
dzie się w Bazylice uroczyste nabożeń- 
stwo, celebrowane przez ]. E. ks. Ar- 
cybiskupa. Na nabożeństwie będą o- 
becni _ przedstawiciele _ wszystkich 
władz. Dopuszczona będzie również 

ODNALEZIENIE BERŁA 

ludność, jednak w ograniczonej liczbie 
i po godzinie jedenastej. 

Podczas nabożeństwa uderzą dzwó 
ny wszystkich kościołów wileńskich. 

Jednocześnie specjalnie ustawione 
e oddadzą 21 strzałów  armat- 

nich. 

KRÓLA ALEKSANDRA 
JAGIELLOŃCZYKA 

Wczoraj rano przed opieczętowa- 
niem krypty znaleziono tam berło kró- 
lewskie. Najprawdopodobniej podczas 
dalszych prac uda się znaleźć inne je- 
szcze insygnja i klejnoty, należące do 

króla Aleksandra i obu królowych. 
Należy przytem dodać, że wszyst- 

ko, co dotychczas znaleziono w kryp- 
cie, pozostanie nienaruszcne do czasu 
wznowienia badań. 

  

DEKORACJA WEJŚCIA 
DO KRYPTY 

Miejsce w nawie głównej, gdzie zro- 
biono wejście do krypty, została wczo 
raj ogrodzone sztachetami i odpowied- 
dnio udekorowane. 

Nad wejściem do krypty  rozpięto 
duży baldachim, nasadę którego zdo- 
bią Orzeł Biały i Pogoń, zaś boki są 
otoczone całą masą krzewów i kwia- 
tów, zaofiarowanych przez miasto. 

STRAŻ HONOROWĄ 
OBEJMIE WOJSKO 

Wczoraj rano straż przed kryptą 
królewską zaciągnęło wojsko. 

_ W pierwszym dniu zaszczyt pełnie- 
nia służby przy grobowcu przypadł 19 
pułkowi artylerji polowej. 

Straż honorowa bedzie  ściągnięta 
dopiero po złożeniu zwłok królew- 
skich w mauzoleum. 

INSTĄLACJA ELEKTRYCZNA 
W GROBOWCU 

Dia umożliwienia  jaknajbardziej 
dokładnego zbadania krypty, do wnę- 
trza jej będzie przeprowadzony  spe- 
cjałny kabel i umieszczona instalacja 
elektryczna z lampami o wysokiej sile 
światła. 

Po przeprowadzeniu Światła doko- 
nane będą również zdjęcia fotograficz- 
ne. 

PIECZĘCIE NA KRYPCIE 
Otwór, przez który wchodzi się do 

krypty, został zabezpieczony przez że- 
lazną kratę i nałożenie pieczęci, tak że 
nikt niema możności wejścia do środ- 
ka. 5 

W dniu dzisiejszym pieczęcie będą 
zdjęte jedynie na czas zwiedzenia 
krypty przez Marszałka Senatu p. Ra- 
czkiewicza. 

WSTRZYMANIE RUCHU KOŁO- 
WEGO NA PL. KATEDRALNYM 

„Po porozumieniu się władz administra- 
cyjnych z komisją techniczną, pracującą w 
Bazylice, wydane zostało zarządzenie wstrzy 
mania ruchu kołowego na Placu  Katedral- 
nym, poczynając od dnia dzisiejszego, od 
godziny 8 rano, 

Wszelkie pojazdy będą kierowane od wy. 
lotu ul, Mickiewicza w kierunku placu Ma- 
gdaleny do ul. Zamkowej. 

Ruch samochodów i pojazdów konnych, 
szczególnie ciężarowych, w pobliżu Bazyli- 
ki powodował silne wstrząsy, które ujemnie 
wpływały na tok robót, 

Wznowienie komunikacji na placu Kate- 
óralnym nastąpi po całkowitem uporządko- 
waniu podziemi Bazyliki. 

  

Proces b. wieźniów brzeskich 
ODBĘDZIE SIĘ 26-90 PAŹDZIERNIKA R. B. 

WARSZAWA, 22.9 (tel. własny). 
Termin rozprawy przeciwko byłym 

więźniom w Brześciu wyznaczony 20- 

stał ostatecznie przez 8-my wydział 

karny Sądu Okręgowego w Warsza- 
wie, na dzień 26 października. 

Przewodniczącym _ będzie sędzia 

Hermanowski, dalszy skład sądu sta- 

nowią sędziowie Rykaczewski i Le- 
szczyński. Oskarżenie wnosić będzie 

prokurator Rauze i Grabowski: Proces 

potrwa zapewne kilka dni, chociażby 

z tego względu, że ławę adwokacką 

zajmie 8-miu do 10-ciu obrońców, na 
czele z mecenasem Berensonem, Szurłe 

jem i posłem dr. Gralińskim. 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy. — S. Zwierzyński. 
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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
— Sesja genewska. Wbrew licz- 

nym przewidywaniom, sesja Rady i XII 

Zgromadzenie Ligi Narodów nie były, 

ani doniosłe, ani ciekawe. Obrady to- 

czyły się ospale, a zainteresowanie opi 

nii europejskiej, w miarę: ich przebiegu 

stale malało. Dało to powód do rozwa- 

żań na temat kryzysu instytucji genew- 

skiej, jako że kryzys jest obecnie mod- 

nem określeniem. Jeżeli stanąć na sta- 

nowisku, że istotnie Liga Narodów prze 
żywa kryzys, wynikaćby musiało, że w 

latach poprzednich zebrania genew- 

skie cieszyły się wielkim autorytetem i 

posiadały poważny wpływ na kształto- 

wanie się sytuacji międzynarodowej. 

Wiemy dobrze, że tak nie było, że Li- 

ga zawsze przeżywała podobny do 

obecnego kryzys, tylko może teraz, ja- 

skrawiej, niż przedtem słabość organi- 

zacji genewskiej, niezdolnej do żadnej 

decyzji, rzuca się w oczy. Bolszewicy 

złośliwie nadali Lidze Narodów naz- 

wę „żeriewskoj -goworilni*. Określenie 

złośliwe, ałe niezbyt dalekie od praw- 

dy, w Genewie bowiem wszystko się 
zaczyna i kończy na tozmowach. 

Głównym tematem obrad, dookoła 

którego rozwijały się dyskusje na bie- 

żącej sesji Ligi było rozbrojenie. Wszy- 

scy są zgodni, że powszechne rozbro- 

jenie będzie miało wszechstronnie do- 

broczynne skutki. Światowy kryzys e- 

konomiczny. tak dotkliwie dający się 

odczuwać w większości państw, z ła- 

twością będzie pokonany z chwilą, gdy 

ustanie wyścig zbrojeń, zostanie przy- 

wrócone zaufanie, Bieda jednakże tkwi 

w braku zgody co do metod, jakiemi 

należy dążyć do rozbrojenia. Cstatnie 

obrady Ligi dowiodły, iż pod tym 

względem nic się nie zmieniło ua lep- 

sze. Briand, w wielkiej swej mowie, o- 

świadczył, iż Francja nadał stoi na 

gruncie tezy: wpierw bezpieczeństwo, 

później rozbrojenie, natomiast min. 
Curtius potwierdził dawne stanowisko 

Niemiec, które deniagają się rozbroje- 

nia lub też urównoprawnienia w zbro- 
jeniach z innemi państwami. 

Mowa min. Curtiusa, przeznączona 
podobno na użytek wewnętrzny Nie- 

miec dla poratowania zachwianej Po- 
zycji ministra, wywołała zarówno w 

Genewie jak we Francji ujemne wra- 

'żenie, tembardziej, že spodziewano 

się, iż wobec zapowiedzianej rewizyty, 

premjera Lavala i Brianda w Berlinie, 

Curtius będzie unikał zadrażnień. 

Jedyną rzeczą nową była propozy- 

cja min. Grandiego w sprawie t. zw. 

moratorjum wojennego. Propozycja ta 

będzie zdaje się deską ratunku, wyzna- 

czonej na luty 1932 roku, międzynaro- 

dowej konferencji rozbrojeniowej. 

Sprawa powszechnego rozbrojenia 

wałkuje się na zebraniach międzynaro- 

dowych od lat kilku. W trakcie obrad 

komisji przygotowawczej. której zada- 

niem było opracowanie potrzebnych 

"materjałów dla międzynarodowej kon- 

ferencji rozbrojeniowej,  zarysowały 

się dwie zasadnicze tezy. jedną z nich 

reprezentuje Francja, skupiając dooka- 

ła siebie Polskę, .Małą Entente, pań- 

stwa bałtyckie i Belgję, drugą zaś re- 

prezentuje Świat anglo-saski z Niem- 

cami i Anglją na czele. Teza francuska 

wpierw bezpieczeństwo, później roz- 

brojenie, jasna i jedynie słuszna, napo- 

tyka na opór ze strony Anglji, która 
nie chce być gwarantką traktatów, 

zmierzających do podniesienia hezpie- 

czeństwa i Niemiec, które marząc 0 

odwecie, nie chcą wiązać się jakimikol- 

wiek zobowiążanami. Tezę niemiecką 

popierają w całej rozciągłości Sowiety 

iw pewnym stopniu Włochy, każde 

państwo oczywista z innych motywów. 

Dla Bolszewii rozbrożenie w my:l 
tezy wiemieckiej ułatwiałoby  zsealizo- 

wanie hasła rewolucji wszechświato- 

wej, dła Niemiec zaś przy ich doprowa- 

dzonym do prefekcji systemie tajnych 

zbrojeń byłoby pierwszorzędną ukazią 

do odegrania się po wojnie Światowej. 

Jak widzimy, obie tezy są bieguna- 

wo sprzeczne i międzynarodowa Кол- 

ferencja rozbrojeniowa będzie miała 

nie lada orzech do zgryzienia. Propio- 

zycja Grandiego, stanowiac  kempro- 

mis, będzie prawdopodobnie punktem 

wyjścia dla obrad w lutym przyszłego 

roku, inaczej bowiem czeka konferen- 

cję wielka kiapa. 

— Krytyczne dni w Anglii. Szybkie 

zlikwidowanie przesilenia gabinetowe- 

go nie przyczyniło się, jak dowodzą o0- 
statnie wypadki, do odprężenia sytua- 

cji politycznej. Kryzys angielski przy- 

biera rozmiary o wiele groźniejsze, niż 

lipcowe „wydarzenia w Niemczech. 

Strajk flaty atlantyckiej, wrzenie w 

szeregach armji, 3 miljony bezrobot- 

nych i nowa groźba zachwiania się 

funta, oto sygnały ostrzegawcze przed 

katastrofą. 

Nadomiar wszysktiego  harmonja 

wewnątrz rządu Mac-Donalda zaczyna 

się psuć. Konserwatywni członkowie 

gabinetu wysunęli konieczność wpro- 

wadzenia ce! ochronnych dla tatowa- 

nia angielskiego bilansu handlowego, 

który stale jest deficytowy. Mac-Donald 

i Snowden są zwolennikami wolnego 

handlu i na propozycję konserwaty- 

stów zapatrują się krytycznie, tembar- 

dziej, że wprowadzenie ceł ochron- 

nych miałoby bardzo Przykre skutki 

dła polityki zagranicznej Anglji, utrud- 

niając jej otrzymanie pożyczek we 

Francji i Ameryce. 

W tym stanie rzeczy pogłoski 

wych wyborach w Angiji, którym przed 

tem zaprzeczano, stają się wielce praw- 

dopodobne. ы 
— Gandhi w Londynie. Dnia 14 

b. m. otwarta została w Londynie kon- 
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ferencja okrągłego stołu. Jest to wła- - 

ściwie dalszy ciąg odroczonej w lu- 

tym narady. Obradom przewodniczy 

lord Sankey (labourzysta). Udział w 

nich biorą lord Reading jako-sekretarz 

'stanu i delegat liberałów, delagat kon- 

serwatystów i liczni delegaci indyjscy. 

Centralną figurą obrad jest oczywista 

Gandhi. Wygłosił on przemówienie, w 

którem podkreślił, iż naczelnym p.stu- 

latem kongresu panhinduskiego, k'óry 

reprezentuje, jest niezałeżność Indy, w 

ramach Rzeczypospolitej Brytyjskiej 

(Britisch comm on wealth) na zasa- 
dzie zupełnej równości. Niegdyś — 

"mówił Mahatma — chwalił się on, że 

jest obywatelem Wielkiej Brytanii, ale 

już od wielu lat przestał to czynić i wo- 

Ji obecnie raczej nazywać się rebeljan- 

tem niż obywatelem. Natomiast pragnie 

być obywatelem nie Impjerjum Brytyj- 

skiego, lecz brytyjskiego  Common- 

weath*. Konferencja Okręgłego stołu od 
bywa się w warunkach niezbyt pomyśl- 
nych, naprężona sytuacja polityczna i 

możliwość wyborów w Anglji sprawia, 

iż uwaga opinji publicznej angielskiej 

niezwykle żywo interesującej się spra- 

wą Indyj i wywierającej znaczny 

wpływ na stanowisko delegatów angiel 

skich w konferencji jest obecnie zwró- 

*cona w innym kierunku. : 

— Wypadki w Mandżurji. Zły lo: 
spłatał Lidze niemiłego figla, W mo- 
mencie dyskusyj nad problemem roz- 
brojeniowem w Genewie wybuchł na 
dalekich polach Manżurji, konflikt 
zbrojny, który naruszył poważnie spo- 
kój pacyfistycznej idylli. O ile przed- 
tem obradowano z niezwykłem ożywie 
niem nad sprawą pomocy Chinom, do- 
tknietym, jak wiadomo, groźną klęską 
powodzi, o tyle z chwilą wybuchu za- 
targu chińsko - japońskiege  zapano- 
wała przy konferencyjnym stole Ligi 
konsternacia i cisza, która najlepiej 
ilustruje wartość instytucji genewskiej 
jako instrumentu międzynarodowej pa- 
"tyki pokojowej. у 

Zatarg chińsko - japoński formalnie 
wybuchł z racji nieudzielenia przez 
Chiny satysfakcji po zamordowaniu ja 
pońskiego kapi Nakamury, doko- 
nanego rzekomo :z wojska chińskie, 
ale istotnem jego tłem jest ekspansja 
japońska w Mandżurii. Granat i ba- 
gnet, jak widzimy, nadal pozostaje naj 

dziej ważkim argumentem politycz- 
nym mimo że znajdujemy się w epoce, 
która przyszły historyk nazwie epoką 
pacyfistvcznego frazesu. Sz. 
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GŁOSY CZYTELNIKÓW 

SOLIDARNOŚĆ INTELIGENCJI 
  

©О ELITĘ INTELEKTUALNĄ NA ZIEMIACH WSCHODNICH 
Otwieramy z dniem dzisiejszym rubrykę 

p. Ł „Głosy czytelników". Jest bardzo roz- 
powszechnionem w Anglji, że czytelnicy 
danego pisma na jego szpaltach wypowiadają 
swe uwagi i spostrzeżenia, nie zawsze zga- 
dzające się nawet z linją polityczną dzienni- 
ka. My również otwieramy swe szpalty sze- 
roko, dbając oczywiście tylko o poziom nad- 
syłanych nam artykułów. Pierwszy artykuł, 
który zamieszczamy nie jest właściwie gło- 
sem czytelnika, gdyż napisany jest przez o- 
sobę, posiadającą poważne imię w publicy- 
styce naszego kraju, lecz ponieważ wypowia- 
da ona sąd o naszym dzienniku więc nie 
możemy go umieścić w charakterze redak- 
cyjnego artykułn wstępnego. 

Od szeregu dni przesiała wycho- 
dzić „życie Nowogródzkie'*. Ludzie po 
mimo wszystko odczuwają brak pisma 
pomijając czy byli jego zwolennikami, 
iub nie. Przyzwyczajenie odgrywa tu 
jednak dużą rolę. To też nic dziwnego, 
że gdy dwa dni temu, ukazał się „Ku- 

rjer Nowogródzki** został w ciągu paru 
godzin rozchwytany. : 

ź Ludzie w kioskach i w redakcji do 
. późnego wieczora szukali napróżno 
numerów, których nie było. Trzeba by- 

to tłumaczyć, że wedakcja „Kurjera No- 
wogródzkiego* znajduje się w Wilnie. 

Zarozumiałością byłoby jednak 
twierdzenie, że „przyzwyczajenie* do 
gazety było przyczyną rozchwytania 
„Kurjera Nowv.“. 

Artykuł wstępny dany od redakcji 
p. t. „Więcej nas łączy, niż dzieli“ to 
temat, który dziś musi i powinien ub- 
chodzić całą inteligencję polską w szer 
szem znaczeniu nietylko odłam klubu 
B. B. W. R. 

Redakcja abstrahując zupełnie od 
podłoża politycznego wysuwa pro- 
blem bardzo poważny, nad którym na- 
jeży się również poważnie zastanowić. 

Zespolić ruch inteligencki ludzi pić 
ra i ludzi pragnących intelektualnego 
współżycia z otoczeniem, zespolić w 
jedną całość, by pracować wspólnie. 

Bo tej inteligencji jest coraz mniej, 
jest ona coraz bardziej osamotniona. 

Ten problem powinien zaintereso- 
wać nietylko Ziemie Wschodnie, ale ca 
łą Polskę. 

Bo nteligencja zamiera, traci rację 
bytu, rację samego istnienia, przytło- 
czona codzienną brukową prasą z jed- 
nej strony, a przekonywana o swej 
bezcelowości przez Stefana Napier- 
skiega w „Wiadomościach Literackich 
z rozpaczy gremjalnie powinna się uto 
pić, albo żywcem zakopać. 

Ale dotychczas tylko w Rosji so- 
wieckiej inteligencja straciła istotnie 
swoje znaczenic cel. Jednostka o pew- 
nej indywidualności, steroryzowana 
przez czynniki rządzące, zmuszona 
sprzedawać swe myśli, lub wynajmo- 
wać się musi później, czy wcześniej 
być wyeliminowana ze społeczeństwa, 
jaka bezużyteczna. 

Murzyn zrobił swoje, murzyn może 
LA 

Ale u nas jest inaczej. U nas niema 
potrzeby załamywania rąk i budowania 
pomnika nieznanemu inteligentowi, któ 
ty porozrzucany i niezbratany tuła się 
po całej Polsce samotny i niewyzyska- 
ny. 

Myśli, rzucone przez Redakcję „Sło 
wa“ są istotnie zadziwiające, głównie 
dlatego, że znajdują się na łamach 
dziennika konserwatywnego i to po- 
twierdza tezę, że gdziekolwiek, w ja- 
kiemkolwiek ugrupowaniu, partji, czy 
zespole, znajdzie się człowiek o szer- 
szym horyzoncie myślenia, zaćmi jed- 
nym rzutem całą papierową demokrację 
eks-inteligencję i starych mamutów. 

Gdyby. tak można była ująć te za- 
gadnienia szerszej, co za bajeczne /e- 
zultaty współpracy możaał:y osiągnąć. 

Proszę pomyśleć — stworzyć zespół 
czy związek, jak kto woli (związek mo 
że kogoś razić), ludzi tege typu, co 
Świętochowski staruszek, myśliciel z 
firmą endeka na czele i Boy-Żeleński 

Teatr „Lutnia” 
„ŚWIĘTY PŁOMIEŃ* — 
SOMERSET MAUGHAMA 

Zaledwie przed miesiącem, na za- 
kończenie poprzedniego sezonu, dyr. 
Zelwerowicz dał w „Lutni“ „Mam pra 
wo odejść* Somerset Maughama. O- 
becnie możemy oglądać drugą sztukę 
tegoż autora. 

W ten sposób możemy nietylko le- 
piej poznać nowego angielskiego dra- 
maturga, ale i głębiej zastanowić się 
nad zagadnieniami, przez niego po- 
ruszanemi: 

Autor jest wybitnym spotecznikiem, 
którego interesuje  powojenne  prze- 
kształcanie się psychiki ludzkiej, a ca 
za tem idzie, — konieczność przebu- 
dowy całego ustroju społecznego. 

Mając wybitną zdolność do synte- 
zy, autor nie gubi się w straszliwym 
chaosie zagadnień politycznych, spo- 
tecznych, ekonomicznych, rezygnuje z 
adtwarzania olbrzymich zdarzeń i bie- 
rze najmniejszą, lecz podstawową ko- 
mdrkę społeczną — rodzinę i jej się 
uważnie przygląda. 

Jest to i trafny i głęboki sposób 
zastanawiania się nad istotą czasów t. 
zw. „powojennych'. 

W rodzinie, jak 'w soczewce, sku- 
piają się wszystkie bóle, troski, na- 
dzieje, radości, dziwactwa, zboczenia i 
cała nowa, przyszła siła — naszego 
pokolenia. 

  

tuż koło niego, a obok Stroński 
Broniewskim i Szyllerze. 

To może zbyt jaskrawy przykład i 
to tyłko teoremat, pełen humoru. Ale 
na Ziemiach Wschodnich sprawa ta 
przedstawia się nia'o realniej. 

Inteligencji rzecz jasna nie należy 
pojmować, jako tylko ludzi pióra. 

Tak samo, a nawet dałeko łatwiej 
można współpiacować z inteligencją 
prawdziwą, którą raz na zawsze odse- 
perujemy od filistrów, kołtunerji i od 
iudzi, posiadających nawet uniwersy- 
teckie wykształcenie, a tumanów. 

Dztś Ziemie Wschodnie przede- 
wszystkem muszą i powinny dążyć na 
swoim terenie da konsolidacji całej in- 
teligencji i stworzenia nowej elity, któ- 
raby potrafiła stworzyć odpowiednie * 
na rieprzeciętnym poziomie placówki 
kulturalne dla wielu ludzi, którzy są te- 
go pozbawieni. 

Różnice poglądów politycznych, róż 
nice zasadnicze nie mogą tu być mu- 
ren: chińskim, bo zgódźmy się z. tem, że 
zasadniczo czynem inteligencji w cza- 
sach. pokoju jest faktycznie bezczyn. 

A jedyną rozkoszą jest. wzajemna 
rozmowa, wymiana myśli, dyskusje na 
zerszem połu i w gazecie walna try- 
buna. 

Dziś nie trzeba robić rewolucji, ani 
zamachów. wystarcza tylko mieć jakąś 
spójnię myślową, by nie zamierać w 
pustce, a im więcej się spotka różnych 
indywidualności i będzie miało wspól- 
ną platformę wypowiadania się, tem 
lepiej. 

(A swoją drogą smutna jest doła in- 
teligencji). 

Redakcja „Kurjera Nowogródzkie- 
go* weszła w nowy teren mądrze, głę- 
boko i inteligentnie i dlatego mamy na- 
dzieję, że go zdobędzie. Lara. 

przy 

Obniżenie wartości [unia angielskiego 
Zapowiedź zmian politycznych — Labour Party poprze Mac-Donalda — 

Zarządzenia przeciw spekulacji walutowej 
LONDYN. PAT. — Decyzja rządu 

brytyjskiego zmiany ustawy z roku 
1925 co do wypłacania w złocie przez 
Bank Angielski, równorzędna decyzji 
obniżenia wartości funta 'sterlinga w 
stosunku do parytetu złota, nie wywo- 
tała wśród szerokiej publiczności bry- 
tyjskiej specjalnie wielkiego wrażenia. 
Załatwienie projektu ustawy o zmianie 
operacyj w złocie w ciągu dnia wczo- 
rajszego w [zbie Gmin wykazało, że 
decyzja rządu została zaaprobowana 
nietylko przez stronnictwa rządowe, a- 
ie również przez część opozycji Labour 
Party. 

Ustawa uzyskała olbrzymią więk- 
szość. Fakt ten, w razie pewnych 
zmian w płanie oszczędnościowym rzą 
du, doprowadzić może również do 
zmiany konstełacji wewnętrzno - poli- 

  

tycznej o tyle, że Mac Donald zyska z 
powrotem zaufanie i poparcie części 
Labour Party. 

Sprawa wyborów, która chwilowo 
została zawieszona aż do opanowania 
obecnego kryzysu, wypłynie zapewne 
niezadługo, ale już prawdopodobnie w 
warunkach zmienionych, dałeko korzy- 
stniejszych dla Mac Donalda, jako lea- 
tera rządowego bloku wyborczego. 

Ogólnie przypuszczają, że wartość 
funta dozna óbriżenia do 18 szylingów, 

1 więc o. 10 proc., tem samem więc sto 
pa życiowa obniży się również с 10 
proc. i przez siłę rzeczy zasiłki dla bez- 
irobotnych, bez obcięcia ich, obniża się 
o 10 proc. Tymczasem opinja publicz- 
na uspokojona jest przez prasę zapew- 
wieniami, że wycofanie się z parytetu 
złota, obniżając wartość funta, równo- 
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Niemcy pragną upiec swoją pieczeń 
BERLIN, PAT. — Tutejsze siery miaro- 

dajne interpretują w następujący sposób sy- 
tuację, jaka się wytworzyła dla Niemiec pa 
zachwianiu się funta angielskiego. 

Dotychczas kryzys walutowy ogarnął je- 
dynie państwa zwyciężone w wojnie świato- 
wej, wobec czego pozycja Niemiec w wail- 
ce o anulowanie świadczeń  reparacyjnych 
była wyjątkowo słaba. Kryzys gospodarczy 
Rzeszy traktowany był jako rezultat świado- 
mego sabotażu postanowień i isów 
traktatu wersalskiego przez państwo, które 
mogło, fecz nie chciało płacić świadczeń re- 

paracyjnych. ' i 
Wskutek ostatnich b osie w Anglji 

argumelnty przeciwników Rzeszy straciły na 
wartości, Obecnie rząd niemiecki powinien 
z tem większą energją przypomnieć, że przy- 
czyną rozpaczłiwej sytuacji w gospodarce 
światowej są ogronine zobowiązania z tytu- 
łu długów wojennych, które Niemcy, nie 
mogąc zapłacić z ich własnych źródeł, za- 
a. pożyczonemi zagranicznemi pieniędz 
mł. 

Fakt ten spowodował zawikłania, odbi- 
jające się ujeminie na finansach wszystkich 
państw, z wyjątkiem Francji, która otrzy- 
mala Iwią część długów wojennych. 

Zadaniem wszystkich rządów jest usunię- 
cie tego nonsensu gospodarczego, Przemysł 
i handel międzynarodowy może dopiero wów 
czas funkcjonować normalnie, kiedy repara 
cje i długi wojenne zostaną skreślonę. Po- 
nieważ obecnie również i Anglja WACYJĄ 
klęską finansową, sprawa uregutowania dłu- 
gów wojennych nioże posuaąć się szybciej 
i skuteczniej, aniżeli wtedy, gdyby chodziło 
tylko o Rzeszę. 

Rząd niemiecki musi tem prędzej wystą- 
pić z żądaniem zwołania międzynarodowej 
konierencji dla uratowania nietylko gospo- 
darki angielskiej, lecz także i niemieckiej. 
Koła niemieckie uważają, iż obecnie wytwo- 
czyła się pomyślna sytuacja, ażeby dowieść, 
iż niemiecki kryzys kredytowy nie jest za- 
gadnieniem wyłącznie niemieckiem, a wcho- 
dzi w skład ogólnego kredytowego, 

  

Kontlikt chińsko-japoński na forum Ligi 
GENEWA, (PAT). Dzisiaj o go- 

dzinie 11-ej rozpoczęło się po- 
siedzenie Rady Ligi Narodów. Na 
porządek obrad weszła Sprawa 
konfliktu chińsko - japońskiego, 
Sala przepełniona. Przedstawicieli 
Chin referując o sytuacji zazna- 
czył, że pogorszyła się ona znacz- 
nie. Terytorjum zajęte przez Ja- 
ponję równa się co do obszaru 
wyspom Brytyjskim. Przedstawi- 
ciel Chin żąda aby Rada Ligi po- 
czyniła kroki w celu wstrzyma- 
nia dalszego pogorszenia Sytu- 
acji i przywrócenia status quo 
oraz wyznaczenia odszkodowa- 
nia dła napadniętych przez Ja- 
ponję Chin. Przedstowiciel Ja- 
ponji zabrawszy z kolei głos o- 
świadczył, iż niema dostatecz- 
nych wiadomości, by mógł oce- 
nić sytuację. Wie tylko tyle, że 
wojska japońskie w Mandżurji 
w porównądiu do armji chińskiej 
są bardzo nieznaczne. Przedsta- 
wiciel Japonji zażądał w końcu 
odroczenia sprawy do przyszłego 
posiedzenia Rady w celu umoż- 

[KLINIKA | 
CHIRURGICZNA 

U. S. B. 
wznawia przyjęcia chorych 
z dniem 23 września b. r. 

Przychodnia !kliniczna udziela nieza- 
możnym chorym bezpłatnych porad 
i jest czynna od 9 — 11 g. w dniach 

ų powszednich, S 

I dziwić się należy, dlaczego tak 
mało u nas się zwraca uwagi na ro- 
dzinę, jeżeli zaś mówi się o niej, ogra- 
nicza się zwykle do oklepanych komu- 
nałów, przeważnie zabarwionych ten- 
dencją polityczną. 

S. Maugham, zastanawiając się nad 
stanem rodziny w Anglii (niewiele się 
różniacej pod tym względem od Pol- 
ski), mocno, śmiało, nieraz brutalnie i 
prowokacyjnie akcentuje konieczność 
przewartościowania naszej etyki. 

„Mam prawo odejść”, zarysowują- 
ce fikcję współczesnej „burżuazyjnej” 
rodziny, i wykazujące pustkę ideową 
pokolenia zarówno starszego, jak i 
mładszego, zawiera momenty, trącące 
bolszewizmem rosyjskim. 

Autor zabarwia swe dramaty saty- 
rą — dość ponurą 4 brutalną, przeja- 
skrawia niektóre momenty, często kpi 
z widza, lecz cel swój osiąga: widz 
zaczyna reągować, — mniejsza, w ja- 
ki sposób — czy gorąco oklaskując 
nieraz paradoksalne tezy autora, czy 
też energicznie protestując. 

„Święty płomień'* — sztuka o bar- 
dzo nieskomplikowanym wątku drama- 
tycznym, lecz o wielkiem  dramatycz- 
nen napięciu, sztuka, odznaczająca 
się niezwykłą prostotą środków tech- 
nicznych, lecz po mistrzowsku zbudo- 
wana — potrafi poruszyć najbardziej 
flegmatycznego widza! 

Zagadnieniem podstawowem w tej 
sztuce jest prawo do miłości — kobie- 

  

liwienia skomunikowania się z 
rządem japońskim I otrzymania 
odnośnych instrukcyj. 

Powtórnie zabrał głos przed- 
stawiciel Chin, który raz jeszcze 
podkreślił, że położenie pogar- 
sza się z każdą chwilą. Jeżeli je- 
szcze niema wojny to wybuch 
jej jest bardzo bliski. Żąda wo- 
bec tego natychmiastowego za- 
stosowania środków zapobiegaw= 
czych i dcmaga się od Rady wy- 
znaczenia komisji ankietowej dla 
zbadania sprawy na miejscu za- 
znaczając, że rząd chiński zasto- 

suje się do decyzji Rady Ligi 
Narodów. 

Z kolei zabrał głos iord Cecil, 
który proponował zastosowanie 
procedury podobnej, jak to mla- 
ło miejsce w konflikcie grecko- 
bułgarskim, wysłanie telegramu 
do obu rządów z żądaniem za- 
przastania kroków wojennych i 
wycofania wojsk na linję demar- 
kacyjną. Pozatem lord Cecil pro- 

| pyszne zawiadomić rząd Stanów 
Jednoczonych o toczących się 

obradach Rady Ligi Narodów w 
tej sprawie. 

Medjacja Rady Ligi 
GENEWA. PAT. — O godzinie 4-е! 

po południu zebrała się po raz drugi 
Rada Ligi Narodów. 

Przewodniczący Rady minister Le- 
roux odczytuje deklarację, która brzmi: 

Koledzy moi i ja wysłuchaliśnry 
dziś rano z wielką uwagą expose przed 
stawicieli Chin i Japonji. Przyjmujemy 
do wiadomości, że przedstawiciel Ja- 
ponji żąda odroczenia dyskusji do na- 
*tepnego posiedzenia. Proszę Radę, 1- 
by mnie upoważniła do wystosowania 
naglącego apelu do rządów Chin i Ja- 
ponji, aby wstrzymały się one od wszel 
kich aktów, które mogłyby pogorszyć 
sytuację i przesądzić pokojowe zała- 
twienie koniliktu; 2) do zbadania mo- 
żności, w porozumieniu z przedstawi- 
cielami Chin i Japonji, znalezienia środ 
ków odpowiednich, aby umożliwiły о- 
bu krajom natychmiastowe wycofanie 
ich wojsk w ten sposób, aby bezpie- 
czeństwo ich obywateli i opieka ich 
mienia nie były narażcne na niebezpie- 
czeństwo. Wnoszę, aby Rada zdecydo- 

ty, związanej ze swym mężem tylko 
formalnie. в › 

Maurycy Tehert, lotnik, po: kata- 
strofie lotniczej został sparaliżowany 
bez nadziei na wyzdrowienie. Ma żonę 
młodą, zdrową, piękną kobietę, która 
od pięciu już lat jest jego przyjaciółką, 
siostrą, . opiekunką, wszystkieśm, 
tylko nie żoną... 

I oto zjawia się brat Maurycego, 
młody Colin... Budzi się gorąca mi- 
łość — szlachetna, normalna?—grzesz 
na, zbrodnicza? — niech osądzi widz! 

Stella, żona Maurycego, szamocze 
się, ulegając sprzecznym uczuciom: ko 
cha Colina, oddaje mu się bez za- 
strzeżeń, nie wstydzi się swej czystej, 
bezinteresownej, gorącej miłości, ale z 
drugiej strony uważa za swój obowią- 
wiązek być wszystkiem dła męża, go- 
towa jest zmiażdżyć własne szczęście, 
poświęcić życie, byle nie okazać się 
niewdzięczrą wobec  nieszczęšliwca, 
szalenie ja kochającego. ъ 

Z gwattownem, brutalnem potepie- 
niem tej miłości występuje siostra 
Wayland, pielęgniarka Maurycego, ko- 
chająca go ukrytą, bezbrzeżną i bez- 
nadziejną miłością, pozbawioną pier- 
wiastków zmysłowych. 

Usprawiedliwia Stellę matka Mau- 
rycego, kobieta, która miała głębokie 
przeżycia, wiele widziała i wiele prze- 
myślała. 

Taka jest oś sztuki, 
Ponieważ cała sztuka jest niezwyk- 

le ciekawa i bezwzględnie godna po- 

^ 

wała przekazać, tytułem informacji, 
protokółu naszych posiedzeń i doku- 
menty, dotyczącego omawianego za- 
gadnienia, rządowi Stanów Zjednoczo- 
nych A. P. 

Z kolei przedstawiciel Chin złożył 
oświadczenie, wskazując, że przyłącza 
się do propozycji przewodniczącego i 
jeszcze raz domaga się zbadania wy- 
padków i wyrażenia opinji co do po- 
stepowania Japonji oraz , wyznaczenia 
odszkodowań, należnych jego - zda- 
niem Chinom. 

Następnie przedstawiciel Japonji 0- 
świadczył, że zgadza się na wniosek 
przewodniczącego i zaznacza, że zrobił 
co było w jego mocy, aby móc przed- 
satwić potrzebne  iniorniacje Radzie, 
nie będzie natomiast mógł - wypowie- 
dzieć się natychmiast, czy można zwo- 
łać Radę na jutre. Wnosi przeto, aby 
przewodniczący Rady zwołał jej posie- 
dzenie wówczas, kiedy. przedstawiciel 
Japouji otrzyma dostateczne instrukcje 
cd swego rządu. 

znania, nie będę jej streszczał, dodam 
tylko, że zagadnienie prawa do miło- 
ści nie jest w tej sztuce jedyne. 

Maurycy zostaje otruty... Przez ko- 
g0 — mniejsza, dość powiedzieć, że 
przez osobę, kochającą go i pragnącą 
zwolnić od piekielnych mąk, które go 
czekają, gdy się dowie, iż stracił ni- 
łość Stelli. 

Nie można zadać pytania: czy wol- 
no otruć bliskiego człowieka, litując: 
się nad nim samym? — ale można 
się zastanowić, czy taki czyn, bez- 
względnie sprzeczny z dotychczasowe- 
mi pojęciami etycznemi, chrześcijań- 
skiemi, — nie znajdzie jednak uspra- 
wiedliwienia w pewnych wypadkacn? 

Rzeczaikiem rewizji pojęć etycznych 
jest w sztuce pani Tabret, matka Mau 
rycego, która podkreśla w sposób sta- 
nowczy, iż pojęcia etyczne są różne u 
poszczególnych narodów i w  po- 
szczególnych krajach; ulegają stałej 
zmianie w obrębie jednego narodu i 
kraju i muszą się różnić w odniesieniu 
dla ludzi młodych i starych, jeżeli 
chodzi o etykę, związaną z przeiawa- 
mi życia płciowego. 

Autor korzysta ze sposobności, a- 
by wygłosić moc herezyj bojowych i 
„boyowych*, nieraz sprzecznych nie- 
tylka z tradycyjną, obłudną etyką, ale 
i z nauką chrześcijańską, ale trzyma 
widza w stałem napięciu uwągi (naj- 
większa zaleta sztuki!) i zmusza go 
do myślenia i reagowania. 

Dlatego też, jeszcze raz 'nożna po- 

"ności w walucie angielskiej 

cześnie obniży zbyt wysoką stopę ży- 
ciową, zmniejszy zadłużenie wewnętrz 
ne, podniesie ceny, obniży koszty pro- 
dukcji i przyczyni się do ożywienia 
przemysłu brytyjskiego, a tem saniem 
zmniejszenia bezrobocia. 

W jakim stopniu przewidywania są 
uzasadnione, to: załeży od tego, czy — 
jak się okaże w najbliższych dniach — 
aecyzja rządu mie nastąpiła zapóźno. 
Zależy to również od tego, czy rząd po 
trafi utrzymać w swych karbach han- 
del angielski, a zwłaszcza sklepiki. O 
ile ceny codziennych produktów bar- 
dzo podrożeją, to odbije się to ujemnie 
na budżecie każdego poszczególnego 
obywatela. O ile jednak rząd _ potrafi 
przeciwstawić się orgji spekulacji żyw- 
nościowej, to poszczególny obywatel 
nie odczuje zbytnio ciężaru obniżenia 
wartości funta. 

Narazie w dniu wczorajszym  pra- 
wie wszysktie ceny produktów spcżyw- 
czych importowanych poszły ra odpo- 
wiednich giełdach żywnościowych w 
górę. Nie odbiło się ta co prawda je- 
szcze w handlu detalicznym. W pew- 
nym stopniu sytuacja zależy również 
od patnjotyzmu tych obywateli brytyj- 
skich, którzy posiadają oszczędności, 
jeżeli bowiem oni zaczną swe oszczęd- 

zmieniać 
na walutę obcą, to sytuacja funta może 
doznać bardzo znacznego | ogorsze- 
nia. ps" 

Ogólnie oczekują, że rząd przygotu 
`> s.osowną ustawę, któraby uniemożli 
wiła tego rodzaju spekalucję waluto- 
wą. W każdym razie już w bieżącym ty 
godniu wewnętrzna sytuacja politycz- 
na wyjaśni się i w połowie przyszłego 
tygodnia decyzja co do wyborów zo- 
stanie prawdopodobnie powzięta. 

Tymczasem rząd uzyskał poważne 
poparcie w formie Jistu, wystosowane- 
go pirzez 22 członków paityi liberalnej, 
którzy oświadczają, że wszelkie zamie- 
rzenia rządu, zdążające do poprawy sy 
tuacji gospodarczej, będą przez tych 
posłów partji liberalnej poparte. W ten 
sposób rozłam w partji liberalnej, czę- 
ściowo za cłami achronnemi, częścio- 
wo przeciw, jest faktem dokonanym. 

Drugi lot do stratosfery 
bez prof. Piccarda 

BRUKSELA, PAT. — Towarzystwo ba- 
dań naukowych, które siiaansowało lot pro- 
fesora Piccarda do stratosiery, organizuje 
drugi ponowny lot. Tym razem załogę balo- 
nu stanowić będą tylko |Belgowie, a profe- 
sor Piccard ani jego pomacnik nie wezmą 
udziału w tej wyprawie. Lot odbędzie się 
na wiosnę roku przyszłego. Na miejsce od- 
lotu wybrany będzie Augsburg, gdyż Bel- 
gja nie nadaje się do tego rodzaju ekspery- 
mentu ze względu na blizkość morza. 

  

PRZYWÓDCA HEIMWEHRY 
0 NIEUDANYM PUTSCHU 
WIEDEŃ, (Pat). Książę Starhem- 

berg w miejscowości Weils w Górnej 
Austrji przyjął komendantów Hei- 
matschutzu. W czasie przyjęcia wy- 
głosił on mowę, w której opisywał 
dzieje swego aresztowania. 

Książę Starhemberg zaprzeczył 
wiadomości, jakoby prosił rząd Gór- 
nej Austrji o glejt. Wolałbym paść 
trupem — mówił Stargemberg — niż 
prosić o coś rząd krajowy. Chciał- 
bym zobaczyć ministra, któryby po- 
trafił rozwiązać nasze oddziały. ' Bę- 
dzie on mógł zabrać nam kurtki i 
pióra kogucie, ale nie zabierze nam 
z serc nienawiści. 

Nie należy rezygnować z wprowa- 
dzenia w czyn tego, co się nie po- 
wiodło. Objąwszy kierownictwo całe= 
go Heitmatschutzu, znajdę środki i 
drogi, które nie doprowadzą nas do 
kolizji z ustawą karną. Miejcie do 
mnie zaufanie, obiecuję wam, że zwy- 
ciężymy. 

wtórzyć:j sztuka jest warta obejrzenia. 
Do takiego wniosku zmusza nietyl- 

ko treść sztuki, ale i gra artystów. 
Przedewszysikiem —- Stanisława 

Wysocka. 
Cėž za talent, cóż za olbrzymi, 

zdumiewający talent posiada wielka 
artystka! 

Je; gra w „Świętym płomieniu" 
wymagałaby dytyrambów stu postów, 
pędzli stu malarzy!.. Ani jednej fał- 
szywej nutki, ani jednego „robicne- 
go” ruchu, — niesłychana prostota, 
będąca wynikiem tak wielkiego artyz- 
mu, że doprawdy niema słów, dla wy- 
rażenia szczerego zachwytu. 

Gdyby sztuka nie posiadała naj- 
mniejszej wartości, wartoby było po- 
śpieszyć do Lutni, aby zobaczyć nie- 
zwykłą p. Tabret. 

Na zbyt bliskiem sąsiedztwie z p. 
Wysockią wiele traciła T. Marecka 
(Stella), młoda artystka, starannie 
„robiąca* smutek, rozpacz, ból i nie 
czująca się jeszcze zbyt swobodnie na 
scenie. Natomiast inni wykonawcy byli 
bez zarzutu. 

Doskonały był K. Wyrwicz - Wich- 
rowski w roli Maurycego; typowym, 
młodym. robiącym karjerę doktorem 
był M. Wyrzykowski; wspaniały pod 
względem prawdy psychicznej, nie- 
zmiernie trafny w sylwetce typ  sio- 
stry miłosierdzia dała I. Łados'ówna; 

miłym i ujmującym Colinem był St. 
laškiewicz, dobrym majorem — W. 

Zastrzeżyński. 

W WIRZE STOLICY 
COCHET I NURMŁ 

Oficjałnie Cochet dostał tylko zwrot kox. 
sztów podróży (kurjer, sleepeeng), i na miej 

scu pierwszorządny hotel i utrzymanie. Je- 
go partner Landry to samo, 

Ale każdy rozumie, że Cochet byłby nie 

mistrzem świata, lecz osłem skończonym, 

gdyby się zadawalniał takiemi warunkami. 
Prze trzy dni zbierało się włokoło kortu do 

trzech tysięcy osób, t. j. maksimum co mo- 

że się pomieścić, Wejściowy studencki ko_ 

sztował 2 zł. 50 — stało się jak śledź w becz 

ce. Normalny bilet 4 zł. Najtańszy siedzący 
T zł, Loża — astronomiczna cyfra. 

Z jakiej racji Cochet miałby napełniać 
kieszenie organizatorów? Właściwie napeł- 
nia je — że przy okazji również nieco swn- 

ja własną, to już zupełnie słuszne. 

Cochet jest amatorem, nie wołno mu brać 
pieniędzy pod grozą dyskwalifikacji. Cóż ro- 
bić, nie bierze ich. Lecz Cochet ma żonę, 

któsa jest ponoć szalenie rozrzutna, niszczy 

pięniądze, jak mąż piłki. Jeśli kto chce spr 
wadzić mistrza świata, musi porządnie opła- 
cić jego połowicę. Za gościnne występy mę- 
ża w Warszawie pani Cochet zażądała osiem 
tysięcy zł, 

Oczywiście związek francuski, międzyna- 

rodowy i wogóle wszyscy wiedzą o tych 

machinacjach doskonałe. Zamyka się oczy. 

Dziś sport i iego królowie są taką potęgą, 
powodują tak ogromne obroty pieniężne że 
bezinteresowności daremnie szukać. Amery- 

kanie proponowali Cochetowi miljon  dola- 
rów rocznie za oficjalne przejście do zawo- 
dowców — odmówił. O te grosze, co zara- 

bia rakietą, nie można deń mieć pretensii. 
Kiedy mistrzowi Świata pieniądze same 

pchają się w ręce, Finał puharu Davisa, gra 

się piłkami, jakie wyznaczy posiadacz pu- 

haru. Od 4 lat Francja dyktuje zatem suprė- 
mację pewnej firmy, bo tak już jest, że piłki 
finału są powszechnie używane na turniejach, 

mecząch i rzecz prosta treningach. Moda" 

Związek francuski rozumie, że puhar Da- 

visa, to tylko i jedynie kwestja Cocheta, On 

jeden go utrzymuje w kraju — zatem natu- 

ralnem jest, że Cochet mówi jakiemi piłka- 
mi chce grać. Cochet oświadczył, że Slaże 

gery są za miękkie, Spaldingi za lekkie, że 
on może grać tylko Dunłopami. I piłki Dun- 
lop zawojowały świat. Fabryka rozprzedaje 
corocznie setki tysięcy tuzinów.  Zapo*rze- 
bowanie na Slazengery i Spaldingi zmałało 
fantastycznie, Czyż można być tak naiwnyn:, 
by sądzić, że Cochet rzeczywiście woli Dun- 
lopy. Woli — ale bo Dunlop zapłacił mu jak 

nikt inny. ) я 

Dlaczegoby zresztą wielcy mistrzowie nie 
mieli brać pieniędzy za swe występy. Kie- 

purze ani się Śni porykiwać za darmo, Par- 

neliowi płacą za każdy koziołek — czemuż 

człowiek, który ma bajeczne uderzenie, tub 

fenomenalne nogi, płuca i serce, miał się pro 

dukować za darmo. Wielki sportowiec, to 

to samo, co wielki aktor: żyje by się poka- 

zywać ludziom, by go podziwiano z ctwar- 

tą gębą. 
Nurmi wziął również koło 10 tysięcy zł. 

Wiadomo, że ten skromnie ubrany człowiek, 

co przed trzema laty był w Warszawie w 
tym samym  niebieskawem  palcie 

brućnej cyklistówce, jest bardzo bo: 

Nurmi jest równie oszczędny, co do įieni 

dzy jak i co do słów, Wydaje i mówi dopie- 

ro przyparty do muru. 

Nie jest też zgoła ciekawy. Przyj schai 

do Warszawy we czwartek rano, potrenował, 
poclrodził po mieście, większość czasu spę- 

dza w swoim numerze zamknięty na k'ucz. 

W piątek ani pontyślał pójść zobaczyć Co- 

cheta — nic go to nie interesowało. 

Natomiast w sobotę  Cochet raczy! się 

pośpieszyć. Wykończył braci Stolarowych w 
doublu i — prędko na bieżnię, Cochet chciał 

koniecznie zobaczyć — nie po raz pierwszy 
zresztą — geajalnego Finna. Śledził z sapię- 
ciem przebieg walki, Podczas morderczego 
finiszu był z pewnością bardziej przejęty, 
niż w chwili 'meczbolu: Stolarowa. 

   

tejże 

      

Karol. 
  

Kto wygrał? 
Warszawa IPAT. — 22, b. m., w 10-m 

dniu ciągnienia 5 klasy 23 Polskiej Loterji 
Państwowej główniejsze wygrane padły na 
numery: o. 

20 ęcy złotych — 176.831, po 10 ty- 
sięcy złotych: 92.579 i 182,440, po 5 - 
cy złotych: 38,384, 43,172, 60,253, 150451 i 
161,042. a. 
  

Słowem, po raz trzeci: sztuka jest 
godna uwagi. 

Tak się niedobrze złożyło, iż wsku- 
tek wyjazdu zagranicę naszego stałego 
sprawozdawcy teatralnego na otwar- 
ciu sezonu w „Lutni“ nie była przed- 
stawiciela „Эюма“. 

Lepiej więc powiedzieć 0 tem 0- 
twarciu spóźnione słówko, niż przemil- 
czeć wcale. 

Na pierwszy ogień w „Lutni" po- 
szłą „Panna - mężatka"  Korzeniow- 
skiego, komedja naiwna,  „trącąca 
myszką”. ale tak pogodna, słoneczna i 
miła, że staje się prawdziwą duchową 
kąpielą w obecnych czasach, gdy tak 
trudno o wesoły śmiech, a jeszcze bar- 
dziej o pogodny uśmiech... 

- Obsada ról pierwszorzędna. 
Pułkownikowa (St.  Wysocka!), 

major (Wołłejko —- również z wy- 
krzyknikiem!), urocza Cecylja (1. Bre- 
noczy) i stylowy Adolt (B. Loedl), — 
cóż to za pyszne, piękne, serdeczne 
postacie!.. 

Trudno o doskonalszą grę artystów 
i bardziej inteligentną režyserję. 

Same zachwyty. 
Cóż zrobić? „Horszynski“, 

„Panna - męžatka“, „Święty płomień” 
— sztuki biegunowo do siebie niepo- 
dobne, lecz jednakowo wzorowo wy- 
konane, zmuszają (chętnie ulegam te- 
mu musowi) do stwierdzenia, iż Wit- 
no posiada teatr, z którego może być 
dumne! W. Ch. 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 22 września 1931 r. 
Ciśnienie średnie 758. 
Temperatura średnia --7, 

Temperatura najwyższa Ą- 12 

Temperatura najmžsza 5. 

Opad w mm. — 

Wiatr: północny. 

Tendencia: оех Zzmian, 

Uwagi: pogodnie 
  

MIEJSKA 
— Posiedzenie Magistratu. Wczoraj od- 

było się posiedzenie kołegjwm Magistratu, 
> ztórem omawiano wnioski na Radę Miej- 
ską 

— Sprawa pionów, Dochodzenie w spra- 
wie pionów ustawianych przez Z. T. E. to- 
czy się w kierunku ustalenia szkód, jakie 
poniosło miasto dzięki machinacjom p. Wi- 

guszyna, 
jak siychać, sprawa ta znajdzie oddźwięk 

na jutrzejszem posiedzeniu Rady Miejskiej. 

WOJSKOWA 
— Wojskowa Komisja remontowa 

w Wilnie. W 'dniu wczorajszym na 
rynku Kalwaryjskim wojskowa Komi- 
sja remontowa dokonała zakupu koni 
dla wojska. Na 74 konie doprowadzo- 
ne zakupiono 11 (przeważnie do arty- 
lerji) za ogólną sumę 10.250 izłotych. 
Za konia płacono od 700 dó 1100 zło- 
tych. 

W dniu 23 i 24 września odbędzie 
się zakup w Oszmianie i 25 w Świę- 
cianach. 

SZKOLNA 
— Nowy rok szkiny w Instytucie 

handlowym. Uroczystość otwarcia ro- 
ku szkolnego odbyła się w niedzielę u- 
biegłą w Instytucie Handlowo-Gospo- 
darczym w Wilnie. 

O godzinie 10-ej ks. arcybiskup me- 
tropolita wileński R. Jałbrzykowski ce- 
lebrował w kościele św. Jana uroczy- 
ste nabożeństwo, w obecności słucha- 

czek i słuchaczy oraz grona nauczy- 
cielskiego Instytutu, jak również przed 
stawicieli władz i społeczeństwa. Ks. 
arcybiskup _ Jałbrzykowski wygłosił 
podniosłe kazanie charakteryzując w 
pięknych słowach wartość ideową pra 
cy. szkolnej młodzieży. 

W południe, w jednej z sal Insty- 
tutu, odbyła się inauguracja roku szkol 
nego. Przybyli na uroczystość dostoj- 

nicy kościelni w osobach J.]. E.E. ks. 

arcybiskupa Jałbrzykowskiego, ks. bi- 

skupa Michalkiewicza, ks. biskupa 

Bandurskiego, arcybiskupa prawosław 
nego Teodozjusza, hachama karaim- 

skiego oraz muftiego muzułmańskiego. 
Władze administracyjne reprezentował 
p. wicewojewoda jankowski, władze 
szkolne — naczelnik Małowieski, za- 
stępujący kuratora Okręgu Szkolnego 
i naczelnik Kuczewski. Wojskowość re 
prezentował mjr. Drotlew. Ponadto 
wzięłi udział w uroczystości liczni 
przedstawiciele innych uczelni oraz 
różnych instytucyj państwowych i pry- 
watnych. 

Witał gości p. dyr. Miśkiewicz, zaś 
dyrektor Instytutu p. Kazimierz Wi- 
dawski złożył wyczerpujące sprawo- 
zdanie, obrazując historję Instytutu i 
osiągnięte dotychczas wyniki. 

Jak wynika ze sprawozdania, л- 
stytut, pomimo krótkiego okresu ist- 
nienia, zdołał już zaskarbić sobie u- 
znanie  najpowažnieįszych  instytucyj 
gospodarczych. Liczba słuchaczy od 
50 w pierwszym roku istnienia uczel- 
ni wzrosła do 397, w tem 58 proc. 
mężczyzn i 42 proc. kobiet. 

Po złożeniu sprawozdania dyrek- 
tor Widawski ogłosił rok szkolny 1931 
— 32 za otwarty. 

'Zkolei prezes Bratniej Pomocy p. 
Zapaśnik zwrócił się da * kolegów z 
krótkiem przemówieniem, zachęcając 
do spełniania wszystkich obowiązków 
szkolnych. 

Chór Instytutu, pod kierownictwem 
pani Gawrońskiej, wizytatorki Kurato- 
rjum, odśpiewał „Gaude Mater Polo- 
nia". 

Na zakończenie uroczystości prof. 
dr. Michał Król wygłosił wykład AE 
Suracyjny na temat: „Czego nas uczy 
kryzys obecny". 

ZEBRANIA ! ODCZYTY 
— Drugi Zjazd Matematyków Polskich w 

Wilnie, Dziś, we środę, o godzinie 11-ej, w 
Auli Kolumnowej Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego w Wilnie odbędzie się uroczyste 0- 
twarcie Drugiego Zjazdu Matematyków Pol- 
skieh, w cztery lata po pierwszym zjeździe 
we Lwowie, ; 8 

Przybywają na Zjazd: profesorowie Dick- 
stein, Sierpiński, Mazurkiewicz, W ci 

    

  

Młocarnie motorowe 
Wichterlego i Wolskiego 

Młocarnie maneżowe 
Wichterlego i Sp. Akc, „Kraj* 

Tarki i bukowniki do koniczyny 
Motory 

Munktelisa i Massey - Harrisa 

Maneże 
Wolskiego i Sp. A'tc. „Kraj* 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a 

Reza ISA iai saika iii i LS 

i Leja z Warszawy, proiesorowie Hoborski i 
Rosenblatt 7 Krakowa, profesorowie Stein- 
haus, Banach : Kuratowski ze Lwowa, oraz 
profesorowie Krygowski i Denizot z Pozna- 
nia. 

° Podobnie jak i na pierwszy Zjazd przy- 
bywa wielu gości zagranicznych, iw. ich licz- 
bie prof. Denjoy z Paryża, prezes Francuskie 
go Towarzystwa  Mateinatycznego, prof. 
Sergescu z Ciuj w Rumunfi, prof, Sekellariu 
z Aten, prezes Greckiego Towarzystwa Ma- 
tematycznego i prof. Leineeks z Rygi. 

Zjazd trwać będzie cztery dni od 23 do 
26 b. m., w ciągu których zostanie wygłoszo 
nych 7 odczytów ua zebraniach ogólnych o- 
raz około 50 komunikatów w sześciu sek- 

cjach. 
Podczas Zjazdu czynne jest od godz. 8 

do 20 biuro informacyjne w gmachu głów- 
nym Uniwersytetu ($-to Jańska 10, sala 1). 

— Posiedzenie T-wa Pedjatrycznego. — 
Dnia 25.9 r. b., w lokalu Kliniki dziecięcej 
na Antokolu, o godzinie 20 odbędzie się 
posiedzenie Wileńsk, Oddz. Polsk. T-wa 
Pediatrycznego, i 

Porządek dzienny: 1. Odczytanie proto- 
kułu z poprzedniego posiedzenia. 2. Pokazy 
chorych. 3. Dr. H, Bikus Borowska: Sprawo 
zdanie lekarskie z działalności kolonii lecznii 
czej, dziecięcej w Druskienikach. 4. Dr.Dr. 
H. Marynowska, J. Muraszko i H. Borowska: 

Wpływ kapieli Druskienickich na odczyn 
Biernackiego u dzieci, 5. Dr. A. Lidzki: W 
sprawie djety na koloniach dziecięcych. 6. 
Wolne wnioski, = 

OSOBISTE 

— Podziękowanie. Nie mając możności 

osobistego podziękowaria wszystkim cs0- 

bom i instytucjom, które zaszczycdiły mnie 

pamięcią w dniu dwudziestopięciolecia mej 

pracy, pragnę w tej drodze dać wyraz mej 

serdecznej wdzięczności na wyrażone mi U- 

znanie i życzenia. 
Е 3 Bronisław Zapaśnik. 

KOLEJOWA 
— Sprzedaż alkohsiu na dworcach kole- 

jowych. Władze kolejowe nakazały ścisłe 

przestrzeganie przepisów regulujących sprze 
daż alkoholu na stacjach końcowych, węzło- 

wych i granicznych. Napoje wyskokowe mo 

gą być podawiane na godzinę przed wyru- 

Szeniem pierwszego pociągu rannego i nie 

dłużej jak pół godziny po odejściu ostatnie- 

go pociągu nocnego, W niedziele : święta 0- 

bowiązuje zakaz sprzedaży od 6 r, do 2 p.p. 

Szczególną uwagę będą zwracały wła- 

dze kolejowe na zakaz sprzedaży alkohołu 

funkcjonarjuszom kolejowym pozostającym 

e. w siužbi SĄDOWA 

— Echa akcji przeciwko konsysto- 

rzowi prawosławnemu. Wczoraj przed 

Wil. Sądem Okręgowym stawał stu- 

dent Soroko, autor jedniodniówek bia- 

łoruskich, wydanych w r. ub. wyłącz- 

nie w celu zdyskredytowania konsysto 

rza prawosławnego w Wilnie. 

Soroko zarzucał członkom  konsy- 

storza prowadzenie niemoralnego Žy- 

cia, kradzieże, nadużycia i t. d. Roz- 

prawa odbywała się przy drzwiach 

zamkniętych, więc szczegóły nie są zna 

ne. 
Autor jednodniówek został skaza- 

ny na miesiąc więzienia, co świadczy, 

że nie przeprowadził dowodu prawdy. 

RÓŻNE 

— Z powiatu wil. - trockiego. — 

Wobec znacznego zredukowania przez 

Ministerstwo Rolnictwa subsydjów dla 

organizacyj rolniczych na utrzymanie 

agronomów, pracujący na terenie po- 

wiatu agronomowie otrzymali wymó- 
wienie z końcem września r. b. 

Ponieważ powiat pod względem 

pracy rolniczej jest dobrze zonganizo- 

wany i zaawansowany, Wydział Powia 

towy łącznie z Okręgowym Towarzy- 

stwem Organizacyj i Kółek Rolniczych 
za specjalnem w tym celu zwołanem 

posiedzeniu postanowili nadal agrono- 
mów utrzymać i pracę w dotychczaso 

wych rozmiarach prowadzić. Na pro- 

wadzenie tej akcji złożą się następują- 

ce fundusze: 1) Znaczne subsydjum 

Sejmiku, 2) nieznaczna zapomoga Mi- 

nisterstwa Rolnictwa i 3) środki włas- 

ne O. T. O. i K. R. 
Kierownictwo Okręgowego Towa- 

rzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych 

z dniem l-go października obejmuje 

agronom sejmikowy Stefan  Wasilew- 

= TEATR ! MUZYX* 
— Teatr Miejski w „Lutni”, Dziś w śró- 

dę dn. „alis ę 

płomień* — Maughama, codziennie entuzja- 

stycznie przyjmowany 'przez publiczność dla 

znakomitej gry wszystkich wykonawców z 

niezrównaną p. Stanisława Wysocką w roli 
matki, która wyreżyserowała tę ciekawą 

sztukę, 
W czwartek „Święty płomień". 
W sobotę p.p. o godz. 4-ej „Panna mę- 

żatka” komedja w 3-ch aktach J. Korzeniow 
skiego dla mtodzieży szkolnej. 

— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś we 

środę dn, 23 b. m. po raz 6-ty cieszący się 

niesłabnącem powodzeniem „Horsztyński” — 

]. Słowackiego ze znakomitym Szczęsnym 

jwł intenpretacji ]. Osterwy na czełe świetnie 

NA 26 b. m. o godz. 4-€ej po 
poł, „Horsztyński” ]. Słowackiego dla mio- 
dzieży szkko!nej. 

CO GRAJA W KINACH? 
Miejski: Za grzechy brata. 
Hollywood: C. K. Feldmarszatek, 
Helios: Błękitny express, 
Casino: Triumf miłości. 
Stylowy: Krwawy szt.-kapitan Gubaniew 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Nieudana wyprawa złodziejska. 

Wczoraj wieczorem do mieszkania wła 
Ściciela zakładu krawieckiego Antonie- 

go Łotysza przy ul. Ludwisarskiej 11 
włamał się złodziej jak się potem oka- 
zało, znany przestępca Jan Gubski (bez 
stałego miejsca zam.) Obladowauego 

    

" zrabowanemi rzeczami Gubskiego usi-- 
łował zatrzymać dozorca, lecz widząc 
wymierzony do siebie rewolwer, cofnął 

się, nie omieszkając jednak zaalarmo- 
wać przechodniów. 

Tymczasem rabuś dostawszy się 
bez przeszkód. na ul. Wileńską wpadł 
w ul. Żeligowskiego, lecz widząc że 
Ściga go kilku przechodniów, którzy 
coraz bardziej do niego zbliżają się, 
w biegu wydobył rewolwer i usiłował 
strzelić. Broń jednak nie wypaliła. 

Wybiegając na ul. Zawalną. Gub- 

23 b. m. powraca na afisz „Święty ; 

SŁ O мо 

W dniu 22 b. m. pod przewod- 
nictwem* p. Wojewody Beczkowicza, 
odbyła się konfereńcja w sprawie zła- 
godzenia bezrobocia drogą urucho- 
mienia robót Kanalizacyjnych oraz 
drogą wyremontowania domów, za- 
równo rządowych, samorządowych, 
parafjalnych, jak i prywatnych. W 
konferencji wzięli udział przedstawi- 
ciele władz rządowych i samorządo- 
wych, Komitetu Obywatelskiego Po- 
mocy Bezrobotnym, Stowarzyszenia 
właścicieli nieruchomości i Związku 
właścicieli nieruchomości żydów. 

W wyniku apelu p. Wojewody do 
zebranych i w rezultacie dyskusji 
przedstawiciele Związków właścicieli 
nieruchomości p. B. Iżycki-Herman i 
p. Szejniuk wyrazili gotowość podję- 
cia akcji wśród członków reprezento- 
wanych przez się stowarzyszeń celem 
przekonania ich o konieczności przed- 
sięwzięcia jeszcze w bieżącym sezo- 
nie jesiennym robót około przyłącze- 
nia posesji do sieci kanalizacyjnej 
miejskiej względnie do remontu do- 
mów. Wyżej wymienieni wyrazili na- 
dzieję, że akcja ta da pozytywne wy- 
niki, zwrócili się równocześnie do p. 

rencja u p. wojewody wileńskiego 
W SPRAWIE ZWALCZANIA BEZROBOCIA 

Wojewody z prośbą .o pomoc w do- 
starczeniu kredytów dla tych właści- 
cieli, którzy własnymi środkami nie 
będą w stanie przeprowadzić remon- 
tów. Roboty tego rodzaju dostarczyć 
mają zatrudnienia rzeszom bezrobot- 
nych. 

P. Wojewoda przyrzekł jak najda- 
lej idące poparcie w sprawie uzyska- 
nia kredytów potrzebnych na ten cel. 

Magistrat m. Wilna ma  rozesłać 
wezwania do poszczególnych właści- 
cieli domów, p. starosta grodzki zaś 
ma dopilnować wykonania tych we- 
zwań. 

P. prezes Izby Skarbowej obiecał 
zastosowanie ulg podatkowych w sto- 
sunku do tych właścicieli nierucho- 
mości, którzy na wezwanie niezwłocz- 
nie przystąpią do tych robót. 

Dyrektor Komurikalnej Kasy O- 
szczędności oznajmił, że Kasa Komu- 
nalna będzie mogła dysponować su- 
mą przeszło 100.000 zł. na pożyczki 
dla właścicieli domów na przyłączenie 
ich do sieci kanalizacyjnej, które bę- 
dą udzielane za stosownem zabezpie- 
czeniem. ; 

  

Tragiczny zgon podstępnie uprowadzonego 
Z pogranicza nadchodzą wieści, że w 

więzieniu oliskiem zmarł Władysław  Ko- 
złowski, mieszkaniec pow. grodzieńskiego, 

porwany przez Litwinów. przed kilku dniami 
w. pobliżu Olkienik. Zarzucano mu szpiego- 

  

MARSZAŁEK SENATU 
u akademików 

Pan marszałek Senatu Wład. Raczkie- 
wicz bawiąc w Wilnie, odwiedził wczoraj, 
we wtorek 22 b. m. Mensę i Bursę akade- 

micką przy ul. Bakszta 15, Pan marszatek 
jako serdeczny i wypróbowany przyjaciel 
młodzieży żywo się interesuje wsze!kiemi 
przejawami życia samopomocy  akademic- 
kiej. Szczególniejszą troską otaczał i- otacza 
pan marszałek Raczkiewicz środowisko wi- 
Jeńskie, — Obecna rekonstrukcja Mensy Aka 
demickiej zainteresowała p. marszałka ze 
względu na wykryte niedawno nadużycia. 
Mensa funkcjonuje teraz pod ścisłym dozo- 
rem zarządu Bratniej Pomocy w osobie refe- 
renta p. Wł, Suroża. 

Pan marszałek przybył do Mensy akad. 
akurat w porze obiadowej i przyjęty był en- 
tuzjastycznię. przez młodzież, która wzniosła 
okrzyk na cześć swego przyjaciela i opieku- 
na. W rozmowie z akademikami pan mar- 
szałek Raczkiewicz poruszył sprawę nowobu: 
dującego się domu akad. w Wilnie i zazna- 
czył, że ze wszystkich środowisk polskich, 
wileńskie bodaj najracjonalniej sprawę tę zre 
alizowało, bo najekonomiczniej i najwygod- 
niej! Wielkie domy akad, w Warszawie (przy 
ul. Grójeckiej) do dziś jeszcze dźwigają ol- 
brzymie sumy długów, — Dalszym etapem 
rozwoju samopomocy akad. iest budowa 
własnego domu w Zakopanem. Pan marsza- 
lek przyobiecał i tutaj swe poparcie 8 o 

OTWARCIE SEZONU W „HELIOSIE* 
Po letniej mizerocie filmowej rozpoczął 

się sezon zimowy, Najlepszy czas dla kino- 
manów.,. jeżeli da się utrzymać poziom, 
zapowiedziany przez kina wileńskie, to bę- 
dziemy mieli wcale niezły dobór filmów. O- 
by tylko nie skończyło się na obietnicach. 

Inauguracja sezonu w „Heliosie“ pozwa- 
la rokować jaknajlepsze nadzieje. — „Błę- 
kitny ekspress* z łoskotem wleciał na ekran, 
oszołomił, porwał swą tajemniczą niesamo- 
witością... 

Film to sowiecki, a. więc z tendencją pro 
ragandową, Należy zatem a priori odrzucić 
tę sugestywną jego stronę. 

Patrzmy nan jako na Śmiaty eksperyment 
reżyserski, jako na genjalny wyraz techniki 
filmowej. 

Ruch, ekspresja techniki, wymowa obra- 
zu i skrót — oto podwaliny, na których 
„Błękitny ekspress" jest oparty. — Typ fil- 
mu zbliżony jest do „Burzy nad Azją”, acz 
kolwiek więcej mamy w „Ekspressie” sym- 
bolistyki i mniej spoistości akaji. Przemawia 
do nas ten film ogromem doznań wzroko- 
wych, zmusza do wysnuwania krzyczących 
wniosków.... 

Świat -— ekspress pędzi w zawrotnym 
rytmie kół.po bezkrešnych połach ku jakie- 
muś nieznanemu „Śślepemu torowi*', gdzie 
się roztrzaska i zmia y wszystko: i ucisk, 

i i bohaterstwo naj-    

„Helios“  doskonalą 
komedję obyczajową. „Małżeństwe- z róz- 
sądku' oraz dodatki dźwiękowe, Komedia, 
grana przez artystów teatru moskiewskiego, 
zasługuje na najwyższe uznanie. — Na za- 
kończenie małuśka uwaga: reżyserem „Błę- 
kitnego ekspressu* jest nie Einstein (jak 
mylnie wie!tu sądzi), lecz Swyjan Eisenstein, 

ie mający nic wspólnego z teorją wzgłęd- 
ności, SF €- 
REMRERTETTZUNIEKC CZESKIE. SETECOETREKC 

ski widząc, że siły ga opuszczają, po- 
rzucił niesioną garderobę i grożąc bez 
ustanku rewolwerem, usiłującym go 
zatrzymać przechodniom, pobiegł 
w stronę M. Pohulanki, licząc że uda 
mu się ukryć w jednym z okolicznych 
ogrodów. 

Na ul. Zawałnej do pościgu przyłą- 
czył się pewny oficer, który widząc, że 
uciekający może łatwo ukryć się w cie- 
mnościach, oddał w kierunku Gubskie- 
go kilka strzałów, co zmusiło wreszcie 
szybkonogiego rzezimieszka do zatrzy 
mania się. 

Gdy przybył policjant, Gubski był 
już obezwładniony i bez sprzeciwu dał 
się zaprowadzić do komisarjatu. 

Podczas badania ujęty złodziej wy- 
dał spólnika, który rzekomo namówił 
go, by okradł Łotysza. 

Wspólnikiem tym okazał się Jan 
Roudomański, pracujący u Łotysza ja- 
ko robotnik. Znając zwyczaje swego 
pracodawcy, wiedział kiedy go niema 
W domu, więc uplanował okradzenie 
go. 

Sam jednak nie był „fachowcem', 
więc dokooptował sobie mistrza w tym 
zawodzie Gubskiego, licząc, że ten za- 
łatwi wszystko „koronkowo*. Gubski 
jednak wpadł, a nadomiar złego wydał 
Randomanskiego. 

Nad program dal 

nowogródzka 
— Urzędowa. W dniu 22 b. m. pan wo- 

jewoda Biernacki przyjął: p. St. Požniaka, 
posła na Sejm, kierownika A a 
Sekretarjatu BBWR w Nowogródku: p. R. 
Kawalca, kracownika Wiojew. Sekr. BBWR; 
P. Woyno, prezesa izby Skarbowej w Nowo 
gródku; inż. Wolnika, burmistrza m. Nowo- 
gródka, p. Karczmarczykównę, czł. Zarzą, 
du Zw, Strzeleckiego z Baranowicz oraz sze 
reg interesantów z terenu województwa. 

— Najbliższe zebranie Rady Wojewódz- 
kiej BBWR w Nowogródku. Najbliższe ze- 
branie Rady Wojewódzkiej BBWR w Nowo 
gródku zostało wyznaczone na dzień 4 paź- 
dziernika r. b, W zebraniu weźmie udział 
delegat Prezydjum Rady BBWR z Warsza- 
wy. 

Na zebraniu wygłoszone zostaną refera- 
ty: gospodarczy — posła G. Szymanowskie- 
go, handłowo - przemysłowy posła J. 
Poźniaka, referat w sprawie młodzieży p. To 
maszka, ref. w sprawach inwalidzkich oraz 
referat organizacyjny, 

— Zebranie organizacyjne Wojewódzkie 
go Komitetu do spraw bezrobocia. Na dzień 
2 października r. b. wyznaczone zostało or- 
ganizacyjne zebranie Wojewódzkiego Komi- 
tetu do spraw bezrobocia. : 

W zebraniu tem weźmie udział szereg 
zaproszonych przedstawicieli władz, przed- 
stawicieli pracodawców i precobiorców. 

— Krzewienie idei łotnictwa wśród har- 
cerzy. W dniu 21 b, m. na posiedzeniu Wo- 
jewodzkiego Komitetu LOPP, uchwalono u- 
dzielić 3-ej drużynie harcerskiej imienia Mar 
szałka Piłsudskiego w Nowogródku * subsy- 
djum w kwocie 50 zł. na budowę szybowca, 
którego budowe już rozpoczęto. W dniu 29 
b. m. delegacja 3-ej drużyny harcerskiej w 
składzie 6 harcerzy weżmie udział w rajdzie 
awionetek na nowootwartem lotnisku w Ba- 
ranowiczach. A 

— Konierencja w sprawie bezrobo- 
cia. Przed kilku dniami odbyła się w 
Nowogródku konferencja _porozumie- 
wawcza przedstawicieli BBWR miej- 
scowych władz administracyjnych, Ma- 
gistratu, Biura Pośrednictwa Pracy, 
Dyr. Robót Publ., Zw. Ziemian, Właśc. 
Nieruchomości, pracodawców i Zw. 
robotników nieiachowych, w celu omó 
wienia kwestji walki z bezrobocien!. 

W dyskusji poruszono bolączki te- 
renowe w związku z bezrobociem, Graz 
omówiono akcję zatrudnienia bezro- 
botnych. W referacie swym pose! Poź- 
niak podkreślił, że wynalezien= zatiwd 
nienia dla większej ilości bezrobot- 
nych jest możliwe, przez niedopuszcze- 
nie do pracy, małoletnich, skrócenie 
dnia pracy, drogą skasowania godzin 
nadliczbowych, oraz wyraźne rozgrani- 
czenie robotników. Viórzy utrzymują 
się wyłącznie z pracy najemne;, od ro- 
botników ze wsi, dla których praca za- 
qobkowa jest dodatkową ob pr'owa- 
dzenia własnej Jcspodatki. Szereg 
mówców, jak zast. starosty p. Drewni- 
kowski, inż. Sobierajski, Pawluć, wi- 
ceburmistrz Ostaszyński, inż. Syriawi, 

R. Kawalec, Kryśko, poseł Małynicz i 

inni, scharakteryzowali możliwości da- 
nia zatrudnienia oraz złe strony dotych 
czasowej pomocy bezrobotnym w for- 
mie zasiłków, co powoduje, że „bez- 
robotny'* — w wielu wypadkach zu- 
pełnie do pracy się nie nadaje, oczeku- 

jac jedynie wypłacenia mu zasiłku a 
nie na pracę, od której odwykł. Роги- 
szono też i niesumienne wywiązywanie 

się niektórych przedsiębiorstw wobec 
przyjętych do pracy ludzi. W końcu 
dyskusji zgodzono się, że w żadnym 

  

  

    

  

wypadku nie powinny być wypłacane "FA 
zasiłki, a jedyną formą najwłaściwszą 
to danie ludziom pracy, a środki, które 
Rząd przeznaczył na zasiłki, powinny 
być obracane na uruchomienie robót, 
które dadzą zatrudnienie większe; ilo- 
ści robeiników. 

Wkońcu powołano Komitet wyko- 
nawczy w osobach: p.p. zi 
Kryśko, Ostaszyńskiego i Pawlusa. 

ju
 

i 

  

po krótkich cierpieniach opatrzony 
1931 r. w 

Nabożeństwo żałobne, oraz wyprowadzenie zwłok z Soboru Preczy- 
stieńskiego na Zarzeczu, na cmentarz 

Cześć Twej pamięci zacny kolego. 

Komitet przedstawi kwestję bezrobo- 
cia panu wojewodzie  Biernackiemu, 
oraz rozpocznie prace według ustało- 
nych wytycznych Veg. 

Walne zebranie nowo- 
gródzkiego oddziału Związku 
Dziennikarzy i Literatów. W 
dniu 26 b. m. w godzinach popołudniowych 
w lokału „Ogniska* — odbędzie się walne 
zebranie Związku Dziennikarzy i Literatów 
wojew. Nowogródzkiego. 

Na porządku dziennym: 1) Uczczenie 

pamięci Tadeusza Hołówki, tragicznie zmar- 
łego Prezesa Związku, 2) wybór nowego za- 

rządu, 3) ustalenie pidnu pracy i 4) przyję- 
cie nowych członków. 

— Pożegnanie Red. Zdanowi- 

czów, W związku z bliskim wyjazdem za- 
służonych na tutejszym terenie czołowych 
członków Związku Dziennikarzy i Literatów 
wojew. Nowogródzkiego p.p. Red. Zdanowi- 
czów, z inicjatywy Zw. Dz. i Lit., oraz Woj. 
Sekr, BBWR, powstał specjalny  Komitej, 

który się zajmie urządzeniem pożegnalnego 
wieczoru. 
Pożegnanie nastąpi w dniu 26 b. m. po 

walnem zebraniu Zw. Dz. i Literatów w lo- 
kalu Ogniska. 

— Burdykowszczyzna, Z początkiem bie- 
zącego roku szkolnego, Przedszkołe Zwiiąz- 
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet funkcjonują- 
ce w Burdykowszczyżnie w ciągu miesięcy 
letnich, zostało zamknięte — natomiast sta- 
raniem Oddział: Z.P.O,K. w Wielkiej Swo- 
rotwie uruchomioną jest od l-go września 
w Burdykowszczyżnie prywetna szkoła pow 
szechna dla dzieci osadników, prowadzona 
przez 'maturzystkę Seminarjum  nauczyciel- 
skiego w Słonimie p. Horodzkówną. 

Ze względu na odłegłość od najbliższej 
szkoły oraz na liczne rodziny osadników, za- 
mieszkujących Burdykowszczyznę i okołicę— 
Szkoła ta jest ze wszechmiar pożądaną i ko- 

80.259 

SOW 
Nie zwiekaj | wnłać 

abonament 
NF 

Aoniirka 
+ Posiedzenie komisji podzialu ad- 

ministracyjnego powiatu. We wtorek 
odbyto się posiedzenie komisji podzia- 
łu administracyjnego powiatu przy u- 
dziale członków -wydziału powiatowe- 
go, pod przewodnictwem starósty po- 
wiatowego p. E. Koślacza. у 

Komisja rozpatrywała projekt no- 
wego podziału powiatu na gminy i wy 
niosła uchwałę zlikwidowania 5-ciu 
gmin, a mianowicie: kuryłowickiej, sta 
rowiejskiej, dziewiątkowickiej, czemer- 
skiej i szydłowickiej. Miejscowości, 
wchodzące w skład obecnej gminy szy 
dłowickiej w-g projektu komisji, ma- 
ją wejść do mającej być utworzonej 
gminy pod nazwą „szczarskiej* z sie- 
dzibą w Słonimie. 

Projekt swój komisja. uzasadnia 
między innemi tem, że wspomniane wy 
żej gminy nie są samowystarczalne o- 
raz tem, że przez zniesienie ich  po- 
wiat słonimski zyska rocznie około 
90.000 zł. na samych tylko kosztach 
administracyjnych. 

+ Licytacja skoniiskowamej broni, W 
dniu 29 września r b., o godzinie l2-ej, w 
starostwie słonimskiem odbędzie się licyta- 
cja skonfiskowanej broni i amunicji do niej. 
Przedmioty podlegające przetargowi  oglą- 
dać można w starostwie w dniu 11 września 
r. b. od godziny B-ej. 

Pragnący wziąć udział w przetargu win- 
ni wnieść na ręce przewodniczącego wadjum 
w wysokości 10 zł. 

— Rada miejska m. Zdzięcioła na posie- 
dzeniu w dniu I IX, br. jednogłośnie uchwa- 

  

Dla utrwałenia w pamięci potomnych 
czynów Ś. p. Tadeusza Hołówki: : 

1) przemianować dotychczasową ulicę 
Jasną na ulicę imienia Tadeusza Hołówki; 

2) wstawić do budżetu miejskiego po 
wieczne czasy pozycję w sumie złotych 
100, — zwiększając 0 50 zł. w stosunku 
proponowanym przez PCO JA Ta. 

jego wniosku, — na stypendjum imieni > 

a) Hołówki, która to suma będzie rok 
rocznie przekazywana do stypendjum woje- 

wódzkiego ewentualnie okręgowego. 
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PIOTR POŁUDZIŃSKI 
Księgowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wlieńskiego 

Św. Sakramentami zmarł dn. 21 wrześnią 
wieku lat 49. z 

Rossa nastąpi dn. 22 o godz. 10. 

Urzędnicy Kuratorjum 
Orkęgu Szkolnego Wileńskiego 

  

X Zmiany w policji, Wobec przej- 
ścia na emeryturę dotychczasowego ko 
mendanta P. P. pow. baranowickiego 

nadkomisarza Respondka, stanowisko 
powyższe z dniem dzisiejszym objął no 
wornianowany komendant komisarz 
Hołówko ze Święcian. Sprawujący cza- 
sowo funkcje komendanta powiatowe- 
go komisarz Jaskorzyński powraca na 
swe stałe stanowisko do Lidy. 

X Z Białego Krzyża. Nowy zarząd 
Białego Krzyża ukonstytuował się w 
dniu 21 września w składzie następu- 
jącym: przewodnicząca — p. genera- 
łowa Skotnicka; wice-przewodniczący 
— pp. gen. Skotnicki i starosta Z. Vrze 
pałkowski; skarbnik — rotm. Bargiel, 
sekretarz — p. S. Głąbik. Pierwszą 
czynnością nówego zarządu jest uchwa 
ła, zwołująca na dzień 24.9 zebranie 
Komitetu Obywatelskiego w sprawie 
przepurowadzenia w  Baranowicząch 
tygodnia Białego Krzyża. Ma się on 
odbyć w dniach od 2 do 10 październi- 
ka. 

X Bezwrotna pożyczka. Mikołaj Skipor 
(Szeroka 10) pożyczył jeszcze w lipcu S. 
Raczyńskiemu (Rynkowa 11) wagę dziesięt- 
ną, Jak to często bywa, rzeczy swej zpowro- 
tem nie otrzymał. Zamiast narzekać, meldo 
wać policji i grozić sądem, powinien popro- 
stu przemówić do serca sprytnemu znajom- 
kowć: Dawaj wagę! a nie — to lu! 

X Za co pobita? Dn. 21 września Marja 
Kurec (ul. Narutowicza 51) oskarżyła w po 
licjj Szymona Ksenofontowa, zamieszkałego 
pod tym samym dachem, że tegoż dnia zo- 
stała przez niego dotkliwie pobitą. Lekarz 
stwierdził jednak, że p. Szymon uszkodził 
cieleśnie p. Marję dość iekko. Ale dlaczego 
wogóle obszedł się p. Szymon tak nieele- 
gancko z dama — o tem p. Marja milczy. 
Wyjaśnienie więc sytuacji nastąpi dopiero w 
sądzie. 

lidžka 
— Zjazd Kół Młodzieży Wiejskiej. Wedle 

otrzymanych infornacyj, w dniu 4 paździer- 
nika 1931 r. odbędzie się w Lidzie powiato- 
wy zjazd Kół Młodzieży Wiejskiej. Na po- 
rządku dziennym oprócz referatu programo- 
wego, dyskusji i t, p. znajdują się wybory 
władz powiatowych. 

OSZMIAŃSKA 
— Pokaz - jarmark w Oszmianie. Z о- 

kazji mającego się odbyć w m 
Oszmianie w dniu iOpaździernika 1931 roku 
Zjazdu Gospodarczego, zwoływanego z ini- 
cjatywy Rady Miejskiej miasta Oszmiany 
przez Grupe Regjonalną p.p. Posłów i Sena- 
torów BBW, z Rz. Ziemi Wileńskiej, w dn. 
10 : Il października rb. odbędzie się w 
Oszmianie Powiatowiy Pokaz - Jarmark, na 
którym rzprezentowane będą następujące 
eksponaty: 

DZIAŁ I. inwentarz żywy: konie, krowy, 
buhaje, ówce, trzoda, drób (kury, kaczki, 
gesie, indyki), gołębie, króliki i inne zwie- 
rzęta futerkowe 
DZIAŁ Il. Produkty roślinne: żyto, owies, 

jęczmień, pszenica, i len w snopkach i ziar- 
nie, gryka, łubin, ziemniaki, ogrodowizna 
wszelka, owoce (iabłka, gruszki), drzewka i 
krzewy owocowe. 

DZIAŁ III. Przetwory różne: wina owo- 
cowe, wędliny, marynaty, konfitury, masło, 
sery, t, zw. „Holenderskie' i inne. 

DZIAŁ IV. Wyroby różne: Wyroby tka- 
ckie lniane i wełniane: płótno, serwety, ob- 
rusy, ręczniki, ścierki, dywany, dywaniki, 
dróżki, materjały wełniane i inne. Wyroby 
betonowe: pustaki dachówka, posadzka, krę 
gi studzienne i inne. Garncarstwo: cegły, 
kafle, garnki gliniane, zabawki i inne. Wy- 
roby garbarskie, rękawicznictwo, bednar- 
stwo, blacharstwo, ciesielstwo, i stolarstwo, 
ślusarstwo i kowalstwo, kołodziejstwo, szew 
stwo, cholewkarstwo, rymarstwo, koszykar- 
stwo, kotlarstwo, kapelusznictwo, czapnic- 
nictwo, krawiectwo, kuśnierstwo,  piekar- 
stwo i cukiernictwo, introligatorstwo, kamie 
niarstwo i inne. 

DZIAŁ V. Drzewo różne: Budulec drzew- 
ny, drzewo tarte, czeczota i inne okazy. 

DZIAŁ VI, Ekspońaty: szkolne: Roboty 
ręczne, włykresy, rysunki, wypracowania 
szkołne i inne. 

Powiatowy Pokaz - jarmark ma na ce- 
lu wykazanie, jaki posiada powiat oszmiań- 
ski dorobęk kulturałno-gospodarczy z jed- 
nej strony, a następnie zaznajomienie sier 
OE z tutejszym rynkiem i przemy— 

słem. 
Imprezą tą żywo interesują się Izba Prze 

nmtysłowo-Handłowa, Intendentura Wiojsko- 
wa, Bazar Przemysłu Ludowego w Wilnie i 
inne sfery handłowe i gospodarcze. + 

Zbiorowy wysiłek da możność zorganizo 
wania i nawiązania stosunków handlowych 
niezbędnych do ulokowania towarów i zby- 
tu produkcji rolnej. przemysłowej i inwenta- 
rza żywego, pobudzi tempo przedsiębior — 
czości gospodarczej. х 

Pokaz - Jarmark odbędzie się w ЮКай 
7-klasowej publicznej szkoły powszechnej 
przy ul. Adama Mickiewicza w Oszmianie 
(dawniej z. Świętoduski), dokąd należy kie 
rować wszelkie eksponaty w terminie od 5 
do 8 października rb, włącznie. Inwentarz 
żywy dostarczyć należy dnia 10 paždzier- 
nika (w sobotę) przed. godziną 8 rano na 
plac przy powyższej szkołe powszechnej. 
Na pokaz — Jarmark inwetarza żywego 
przeznaczono jeden dzień (sobota 10 paż- 
dziernika). 

Eksponaty, które mają być na Pokaz - 
Jarmark dostarczone, winny być uprzednio 
zgłoszone Magistratowi miasta Oszmiany na 
załączonych formularzach zgłoszeń w termi- | 
nie do dnia 1 października rb., a to w cełu 
przygotowania dla nich odpowiedniego miej 
sca (miejsca są bezpłatne). 

Bliższych informacyj udzielają p. p. wój- 
towie i sekretarz gmin, oraz p.p. burmi- 
strzawie miast. 

Pokaz - Jarmark  przyrzekli 
(Dokończenie na str. 4-eį) 

łaskawie 
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Z ostatniej chwili 

Marsz wojsk japońskich na Charbin ....... 
LONDYN, (PAT). Wiado- 

mości z Mukdenu i Dajranu 
potwierdzają pogłoskę o mar- 
szu wojsk japońskich na 
Charbin. 

LONDYN. (Pat). Podczas gdy 
według otrzymanych tu wiado- 
ści gabinet japoński postanowił 
dzisiaj nie zezwolić na posuwa- 
nie się oddziałów japońskich da- 
lej, niż do Czang-Czun, nadeszły 
świeżo telegram z Szanghaju do- 
nosi o wrażeniu, jakie wywarło 
tam „potwierdzenie z Tokjo', że 
część wojsk japońskich otrzyma- 
ła rozkaz marszu na Charbin. 
Tego rodzaju ruch rozszerzyłby 
ogromnie doniosłość  operacyj 
japońskich. W Szanghaju twier- 
dzą, że Japończycy dążą do oku- 
pacji wojskowej terytorjum oko- 
ło 150 tysięcy mili kwadratowych. 

RAS EADS RAID TSR O BOKI 

zaszczycić swą obecnością wojewoda wiłeń- 
ski pan Zygmunt Beczkowicz, generał bro- 
ni Lucjan Żeligowski, prof. Ferdynand Ru- 
szczyc, p. p. posłowie i senatorowie grupy 
regjonalnej B.B.W. z Rz. Ziemń Wzeńskiej 
i wielu innych dostojnych gości. 

Komitet wzywa wszystkich obywateli 
powiatu oszmiańskiego do jak najliczniejsze- 
go wziięcia udziału w powyższej imprezie, 
dostarczenia jak największej ilości ekspona- 
tów, mając nadzieję, że świadomi swych in- 
teresów: rzemieślnicy, rolnicy i organizacje 
rolnicze i społeczne, oraz samorządy dołoża 
wszelkich wysiłków ku temu, aby BR 
Powiatowy Pokaz - jarmark w Oszmianie 
wypadł tak, jak wymaga tego godność i 
ambieja „Oszmiańczuka”. 

ABRĘGGOCEODSLŚGE 
£ “ 

Ww Nowogródku 

ogłoszenia oraz prenumeratę 

KURJERA KES eco 
„SŁOWA” 
przyjmuje 

Wł. Michalski — kiosk gazetowy 
wielki Rynek róg Grodzieńskiej 

ZAMOSZE 
„— Kółko Rolnicze. Trzecią instytucją spół 

dzielczą w Zamoszu, mogącą odegrać poważ 
ną rolę w życiu okolicznego rolnictwa, jest 
Kółko Rolnicze. Tymczasem, miast czegoś 
choćby zbliżonego, przy miejscowych  wa- 
runkach z Kółka Rolniczego wytworzył się 
dziwołąg, któremu podobnych niema pod 
słońcem. Jest to organizacja, która w grun- 
cie rzeczy nie istnieje, członkowie nie opła- 
cają składek. Należy zwrócić uwagę, że ta 
organizacja bez cztonków ma 20.000 długów 
(rekordowo) w Kasie Komunalnej. Przedsię 
wzięto w swoim czasie reperację gmachu 
pod Dom Ludowy. Zupełnie zbożne przedsię- 
wzięcie. Reperacja ta pochłonęta ogromne 
sumy. Prezesem Kółka Rolniczego jest p. 
Antoni Kozień-Pokiewski. Kiedyś były ja- 
kieś odczyty. Rozpowiadałi uczęstnicy, roł- 
nicy z tutejszych wiosek, że bardzo mądre. 
Prawdopodobnie dwóch na stu zrozumiało 
setną część tego, co się mówiło. To też nic 
dziwnego, że z początku odczytów była za- 
wsze pełna sala, później zaś — parę osób 
przez grzeczność. jednak te piękne czasy są 
dzisiaj tylko wspomnieniem od święta. 
Dniem codziennym jest fakt, że Kołko Rolni- 

TOKIO, (PAT). Według otrzyma- 
nych tu wiadomości, gorączka wojen- 
na w Chinach wzrasta. Wybitni poli- 
tycy nankińscy oświadczają, że Chi- 
ny gotowe są raczej poświęcić choć- 
by 20 miljonów ludzi, niż utracić 
Mandžurję. 

PEKIN. PAT. — Komunikat oficjakty, о- 
głoszony przez kwaterę główną generała 
Czang - Sue - Lianga, podaje, iż wojska ja 
pońskie zajęły dzielnicę cudzoziemską Muk 
denu o godz, 2.30 w nocy, a miasto chińskie 
o godz. 6.30. Silne oddziały obsadziły głów- 
ne ulice i gmachy publiczne. 

Poselstwo japońskie oświadcza, iż niepo- 
koje zaczęły się z chwilą, gdy Chińczycy 
przecięłi pod Mukdenem linję kołejową po- 
ładniowo - mandżurksą, która stanowi wła- 

ność napółrządowego towarzystwa japoń 
skiego. Po przybyciu posiłków japońskich i 
chińskich, doszło tam do Starcia z japońską 
strażą kolejową. 

Według wersji chińskiej, bezpośrednią 
przyczyną konfliktu było zniszczenie odcin- 
ka kolei południowo - mandżurskiej przez 
Japończyków, którzy w celu wywołania 
kontrowersji, oskarżyli o to Chińczyków, 

Korespondent jednego z pism chińskich 
donosi, że wojska japońskie, stacjonowane w 
Liao - Yang, śpieszą do Mukdenu, pea 
i paląc wszystko na swiej drodze. dze 
chińskie wysyłają pociąg specjalny z kores- 
pondentami pism chińskich 1 cudzoziemskich, 
aby mogli ci sobie zdać dokładnie sprawę 

z przebiegu . 
Korunuko'a telegraficzna pomiędzy Pe- 

kinem i Mukdenem została przerwana. 

Prasa sowiecka o wypadkach w Mandżuri: 
MOSKWA. PAT, — „Izwiestja" w arty- 

kule pod tytutem „Interwencja japońska w 
Mandżurji" piszą m. in. co następuje: jest 
charakterystycznem, że oki ja Mandżurji 
przez wojska japońskie ni kała się na- 
wet z najdrobniejszym protestem ze stro- 
ny Ligi Narodów ani Waszyngtonu. Gene- 
wa zdaje się być zadowolłoną z oświaldcze- 
nia przedstawicieła Japonji, a minister spraw 
zagranicznych Stanów Zjednoczonych wy- 

  

   

   

  

raźnie oświadcza, że nie widzi żadnej sprze- ‹ 
czności pomiędzy paktem Kelloga a operacja 
mi wojska japońskiego. Odnosi się wrażenie, 
że wystąpienie japońskich wojsk upłanowa- 
ne było z innemi mocarstwami imperjalistycz 
news, Niebawem jednak krok ten stanie się 
dia Chin źródłem wewnętrznych komplika- 
cyj późniejszych, gdyż antagonizm między 
mocarstwami imperjalistycznemi, których i 
teresy tu się Ścierają, stanie się tem siłniej- 

   

szy, im mniej Chiny coraz bardziej uciskane 
apetyty. 

ZSSR sledzič bedzie pilnie rozwoju przy- 
szłych wypadków w tem nowem ognisku nie- 
bezpieczeństwa wojny na Dałekim Wscho- 
dzie. 

„Prawda” uważa, że w Mandżurji ścic- 
rają się interesy Stanów Zjednoczonych, Ja- 
ponji Anglji oraz Francji. Obecne operacje 
«wojskowe mogą wysunąć w całej pełni za- 

dnienie, będące przedmiotem konfliktu 
mocarstwami imperjałistycznemi w 

kwestji chińskiej. Autorowie paktu Kelloga 
nieznajdujący ani jednego słowa | protestu 
przeciw akcji imperjalizmu japońskiego kpią 
tem samem z własnego dzieła. Е 

Świat cały widzi dziś jasno, pisze dałej 
„Prawda““, co warta jest Liga“Narodėw ja- 
ko narzędzie pokoju, a pakt Keiloga, jako 
gwarancja przeciw nowej rzezi, 

  

między 

  

Rendez-vous Hoovera 
PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa 

podaje: Laval odpowie oficjalnie na 
zaproszenie Waszyngtonu w sprawie 
spotkania Hoovera z Lavalem dopie- 
ro po najbliższem posiedzeniu rady 
ministrów, które odbędzie się w pią- 
tek. Bezpośredni kontakt pomiędzy 
obu mężami stanu przyczyni się nie- 
zawodnie do ułatwienia rozstrzygnię- 
cia aktualnych problemów. 

Inicjatywa Hoovera oznacza, iż w 
dziedzinie politycznej Stany Zjedno- 
czone chcą stanąć u boku Francji w 
jej pracy nad konsolidacją powszech- 
nego ładu, a pozatem, że Nowy York 

Z premierem Lavalem 
i Paryż stały się ośrodkami, regulują- 
cemi rynek finansowy Świata. 

Należy mieć nadzieję, że inicjaty- 
wa Stanów Zjednoczonych będzie zro- 
zumiana, szczególnie przez Niemcy w 
przeddzień podróży do Berlina mini- 
strów francuskich. O ile projekt Ho- 
ovęra urzeczywistni się, Laval uda się 
do Waszyngtonu w ciągu paździer- 
nika. 

WASZYNGTON. PAT. — Ambasa- 
dor Stanów Zjednoczonych w Paryżu 
powiadomił departament stanu, że pre- 
mjer Laval nie zdecydował jeszcze, czy 
będzie mógł złożyć wizytę Stanom Zje- 
dnoczonym. 

  

Rald motocyklowy Wilno—Grodno—Wiino 
skiego i zarejestrowane. Zawodnicy otrzymu- 
ją ostatnie 'nstrukcje i wyruszają na znak 

Zorganizowany przez Wil. T-wo Cykli- 
stółwi i Motocyklistów raid motocykłowy na 
trasie Wilno — Grodna — Wilno, mimo nie- 
sprzyjających warunków atmosferycznych 
tej okoliczności, że była to pierwsza, na du- 

żą skalę zakrojona impreza, udał się dosko- 
nale, Zarówno pod względem sportowym 
jak i organizacyjnym. 

Zainteresowanie się motocyklistów „(zgło- 
siło się ostemnastu) oraz publiczności, któ- 
rej część przybyła nawet o 4.30 rano na 
start, było znaczne, co jest najlepszą nagro- 
dą dla organizatorów za ich wysiłki, 

Start rozpoczął się o 4.30 rano na płacu 
Katedralnym. Maszyny ustawione według 
kolejności numerów wyłosowanych wieczo- 
rem, sprawdzone przez inżyniera Szestakow- 

cze nie istnieje, a istnieje dług dwudziesto- ; 
tysięczny. Kto wypłaci ten dług? Kierownicy 
ruchu spółdzielczego mają doświadezenie... 
Ostatnio na zebraniu Kasy Stefczyka (ci sa- 
mi członkowie po większej części) debato- 
wano nad tem, jak ściągnąć od udziału 
członkowskiego po 50 zt, (!) i odkupić grunt 
i Dom Ludowy, dotychczasową własność 
Kółka Rolniczego.. Grosz obcy nie drogi. 
Ale o tem napiszemy, mówiąc o Kasie Stef- 
czyka... St. Śl. 

Z POGRANICZA 
— żołnierze litewscy przechodzą 

granicę. W ubiegłym tygodniu na od- 
cinkach Orany, Troki, Olkieniki i Swię- 
ciany zbiegło na nasze terytorium 9 
żołnierzy litewskich. 

GŁĘBOKIE 
— Zajście na łące. Emilja Ja- 

kutowicz z fołwarku Żuczki gm. głę- 
bockiej zauważyła, że jej łąka jest wy- 
pasywana przez cudze konie. 

Zdenerwowana tem  Jakutowicz 
strzelała z rewolweru do dozorujących 
konie dwu sióstr Wojciechowskich, ra- 
niac je w ręce i nogi. 

WILEJKA 
— Uciekli z Sowietów. Koło Doł- 

hinowa zatrzymano 2 strażników sowieckich 
zbiegłych z Bołszewji w towarzystwie kilku 
chłopów. 

; WISZNIEW 
‚ — Tajna gorzelnia, W zaścianku Żura- 

wicze ujawniono potajemną gorzelnię, zao- 
patrującą okolicznych chłopów iw samogon. 

w 

UKAZAŁY SIĘ W DRUKU 

——m— Witolda Hulewicza WIERSZE © WILNIE 

› * „Miasto pod chmurami 
wyd. L. Chomiński w Wilnie 

Wytworne wydanie z 15 rycinami 
Jakimowicza, Kaliszczaka i Stankiewiczówny. Okładka M. Rouby. 

Skład Główny w Księgarni Św. Wojciecha 

    

Stron 64  Nabyć można w każdej księgarni. 

OGŁOSZENIE 
Komornik 'Sądu Powiatowego w Bara- 

nowiczach, Leon Paderewski, zamieszkały w 
Baranowiczach przy ul. Sadowej 18, na za- 
sadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, iż w dniu 
1 października 1931 r., o godzinie 10 rano 
w Baranowiczach, na Rynku 3 Maja, odbę- 

zie się sprzedaż przez licytację  ruchomo- 
ści, należących do firmy M. Bołotnicki i P. 
Byteński, składających się z towarów galan= 
teryjnych i oszacowanych na -sumę 598 zł., 
na mocy art. 1070 U,P.C. Zajęte ruchomości 
mogą = sprzedane poniżej ceny szacun- 
kowej. Śpis rzeczy i ich szacunek przejrzeć 
można w dniu licytacji. 

Komornik Sądu Grodzkiego 
BE (-—) L. Paderewski. 

   

PARAWANY ° 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu grodzkiego w Horody- 
szczu Tomasz Kolwicz, zamieszkaiy w Ho- 
rodyszczu, przy ul. Rynkowej Nr, 11, na za- 
sadzie art. 1080 UP.C. ogłasza, iż w dniu 
24 września 1931 r., o godzinie 10 rano, w 

  

inaj, Jasieniec, gm. Horodyszcze, na miej- 
seu, odbędzie się sprzedaż przez licytację 
ruchomości, należących do SŚróla  Zelikow- 
skiego, składających się z 20 krów, byka i 
žniwiarki i oszacowanych na sumę 2450 zł. 
Spis rzeczy i ich szacunek przejrzeć można 
w dniu licytacji. 

Komiornik Sądu Grodzkiego, p. 0. 
—) W. Podgórski, 

(i 

    Dziewuiskiej, Hoppena, 

Cena 4.50 

  

  

Wydawca Stanislaw 

  

startera — co pięć minut. Najpierw idą ma-   

| le 250 i 350 kubikowe, potem silniejsze, 
Publiczności coraz więcej. W - oknach 

damu Bohdanowicza widać głowy zbudzo- 
nych ze snu mieszkańców. Obserwują. Nie- 
małą sensację budzą ekwilibrystyczne popi- 
sy jednego z zawodników, startującego „pod 
gazem* wprost z Połonu, Publiczka ma 
nielada uciechę. 

Pogoda znośna. Zimno ale sucho. 
Około szóstej wszystkie maszyny wystar- 

towały, Odjeżdżą samochód wiceke'mandora 
inż. Stelmasiewicza. \ 

Plac Katedralny pustoszeje. Publicznošė 
rozchodzi się, aby po południu przyjść — na 
spotkanie powracających zawodników. A 

Tymczasem iukną oni szosą. Początko- 
wo ;edzie się dobrze. Zimno, ale szosa do- 
bra, dopóki deszcz nię zaczyna padać, a wi- 
chura nie utrudnia poruszanie się. 

Do półmetku w Grodnie dojeżdża już tyl 
ko piętnastu, Jeden — Siemaszko — rozbi- 
ja się pod Grodnem, dwtim maszyna „nawa- 
la“, 

Komandor raidu p. Sobecki obłicza i no- 
tuje czasy, a dyr. Sitarski, mimo, że sam bie 

rze udział wi raidzie, krząta się w roli gospo- 
darza. 

Powrotna droga była wprost fatalna. 
Szosa, jakby wysmarowana gliceryną, a tu 
i bez tego kości bolą. Deszcz tnie w oczy. 

Najdrobniejszy remont maszyn, w tych 
warunkach, jest klęską, to też kilku zawod- 
ników klnie los i... kalecząc palce usuwa de- 
eny а 

ak jest na trasie, a w Wilnie, na pla- 

    

  

Słychać gang motoru. Nadjeżdża 5itar- 
ski na „Excelsiorze*, najmłosisza  latorośl 
Pomonowych ria 500 kub. B.S.A. (Pimonow 
z pasażerem na bagwiuiku), Palewicz na 
N.S.U. i inni. 

Raid zakończony. Dziś wieczorem ogło- 
szone zostaną wyniki i rozdane nagrody. 

Ciekawe, komu się one dostaną? 
Należałyby się w pierwszą kolej organi- 

zatorom pp. Sobeckiemu, Sitarskiemu, inž. 
Stelmasiewiczowi,  doktorowi Bonasewiczo- 
wi, Bałulowi i innych za ich trudy. (t) 

  

  

  

Kpt. dypl. M. Fularski „Kryzys emigracyj 
ny, a polska polityka kołonjalna”. 

Niewielka ta, starannie. wydana książecz 
ka w. przęstępny sposób, omawia dotych- 
czasowe próby ujęcia w racjonalny sposób, 
polskiej ekspansji ludzkiej na tereny zamor- 
skie, na tle dorobku w tej dziedzinie wiel- 
kich narodów kolonjalnych, Zdaniem autora, 
naturalnym przodowhnikiem tej ekspansji jest 
emigracja polska, którą do tej pory nie umie 
liśmy zupełnie do tego celu wyzyskać. Czyn- 
ikiem, który powinien uregulować dotych-- 

czasowe dość chactyczne próby kolonizacji 
polskiej na terenach zamorskich, winien się 
stać Bank Kolonialny, centralizujący wszel- 
ka akcję w tej dziedzinie.  Niezałatwienie 
tych istotnie palących spraw, może przynieść 

   

   

Drukarnia Wydawnictwa ,    

Katedralnym tłumy czekają na zawodni- » 

60. 

  

  

  

KINO Od dnia 23 go wrzešnia 1931 r. Potęžny, wzruszający drama; 

MIEJ 3 GR € RA rozgrywający się na pustynnej dalekiej 
SKI E a ZE MY B TA północy z Lois Moran, najsłodszą z akto- 

SALA MIEJSKA rek i Haroldem Murrayem w rolach głównych. Nad program; Na pograniczu wschodu i zachodu i Tygodnik 
Ostrabramst 2 5 ilustrowany. Koncertowa orkiestra pod batutą P. M. Salnicklego. Początek seansów 0 godz. 4, 6, 8 i 10 wiecz 

Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godz. 3.30 do 10 w. 

  

Otwarcie sezonu! Potężne arcydzieło dźwiękowe! Wytw. Meźrabpom-Rus-Moskwa. 
Real. genjaln. twórcy „Pancernik Potiomkin* Sergjusza Eisenstelna 

BŁĘKITNY EXPRESS 
w filmie biorą udział wielcy artyści teatrów rosyjskich. Małżeństwo z rozsądku według arcydzieła ANTONA 
CZECHOWA, z udział art. Moskiewskiego Teatru Artystycznego. Meskwina, M. Czechowa I Nataiji Wołodko. 

Dodatki dźwiękowe: Na pierwszy seans ceny zniżone od 60 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
Wkrótce: Najnowsze przeboje sezonu: „Szary dom'* i „Tabu“ 

ul. Wileńska 23. 
Tel. 926. 

  

Dźwiękowe kino Dziś! Dawno oczekiwany przebój świata! 

ы Przepiękny dźwiękowiec z życia woj- 
„kKOLLYWOOD Ge X. FELDAARSZARLE skowego. Nadzwyczajny humort Cza- 

Mickiewicza 22, rujący śpiew! Przepiękna muzyka. W rol. gł. Viasta Buriau, Roda-Roda, Felicja Malteu. 
tel. 15-28 Nad program: Dodatek rysunkowy i tygodnik „Foxa“. Na 1-szy seans ceny znižone od 60 gr. 

  

  

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o godz. 2-ej 

Dziś przebój dźwiękowy T TRYUAF AILOŠCI 
Potęžny dramat dwojga serc natle žycia emigrantow w Ameryce. W rol. g. Nancy Corrol i 

ulubieniec kobiet (Charles Roggers. 
Nad program: Tygodnik dźw ękowy „Foxa*. Na pierwszy seans ceny zniżone. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8i 10.15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej. 
Następny program A'cydzieło dźwiękowe „Król żebraków" ` 

POSADY 

Studentka 
udziela korepetycyj z 
jęz. polskiego w zakre- 
sie 8 klas po cenach 
przystępnych. Adres: 
Wilno, Sierakowskiegc 
31, m. 4. 

BŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
WIELKA 47. tel. 15-41 

           
     
    
    
      

Dorobek w dziedzinie 
sportu lotniczego 

Spokojnie, lecz wytrwale postępuje 
naprzód sprawa rozwoju naszego lot- 
mictwa. Do niedawna palcami pokazy- 
wano śmiałka, który odbył podróż po- 
wietrzną, dziś już mamy szereg ludzi 
mających swe prywatne aparaty lotni- 

wileński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
poleca wyborowe 

drzewka i krzewy owocowe 
ze szkółek Woj. Wileńskiego i innych (Podzameckich, Puław- 

skich i innych) wyłącznie doboru odmian handlowych z. Wi- 
leńskiej, o trwałych, odpornych na mrozy podkładkach. 

Ceny niskie. Przy większych zakupach i spółdzielniom kredyt 

do dwóch lat. Sprzedaż pod kontrolą Inspektora Ogrodnictwa 

  

    
cze. Ci zaś którzy nie mogą sami po- S > o 
siadać na własność awjonetek, łączą p low. Or. Kółek Rolniczych. Panienka 
się w tak zwane „aerokluby*. Mamy z ukończoną szkołą po- 

ZE ŚWIATA już je prawie we wszystkich większych 
miastach kraju, nie wyłączając Wilna. 

Wprawdzie w szerszych masach na 
szego społeczeństwa, tak zwane „łata- 
nie dla przyjemności*, uważa się za 

  

й wszechną [poszukuje 
KSOSME Al posady. Może do jed- 

nego dziecka. Dowie- 
dzieć się, Wilno, (ul. 

KIEDY WRZESIEŃ MIAŁ  DZIEWIĘTNA- Garbarska d. Ne 5, m.25) 

Racjonalnej 
ŚCIE DNI 

Starodawny almanach, 

  

przechowywany kosztowną i niebezpieczną zabawkę. „ Mizeum Bavtyiski = yw Pań 
* : * Е ® i ytyįskiem, „British Merlin“, za 

Pogląd zgoła niesłuszny, albowiem ta- wiera ciekawe szczegóły O t. zw. rewolucji kosmety Klinteigentnych, wymo- 
cy amatorzy sportu lotniczego stają się kalendarzowej jaka miała miejsce w 1752 ro leczniczej.  wnych i energicznych 
z biegiem czasu bardzo pożytecznymi ku w Anglji. WILNO, pragnących w obecnych 

> ы 2. Wielka Brytanja posługiwała się wów- Miekiewicza 31—4 czasach mieć stałe i 
fachowcami, a których 20 trzeba jak- czas Kalendarzem Juljańskim, który. był kobiecą dobrze płatne stano- 
najwięcej. Otóż sport lotniczy małemi gromnie niedokładny i powodował częste nie Urod konserwu- Wisko, poszukujemy do 
kosztami przysparza państwu zdolnych porozumienia w stosunkach z innemi kraja- je, dosko- Pracy w zawodzie ku- 
i doświadczonych lotników, oraz sprzęt mi. Postanowiono zatem wprowadzić od nali, odświeża. usuwa pieckim, Warunki: wiek 
łofnicz * stycznia 1753 roku Kalendarz Gregorjański, jej skazy i braki. Masaż nie niżej lat 25. Zgło- 

WSE aa 2: 4: a_:_«, iżywany we wszystkich państwach zachod- twarzy i ciała (panie), Szenia w czwartek i 
Ostatnie kilka lat i w tej dziedzinie nich i w tym celu skrócono miesiąc wrze- Sztuczne opalanie cery. piątek od 10 —,12i 

przyniosły szereg doniosłych zmian. sień o jedenaście dni. Postanowienie to sta- Wypadanie włosów i15—17 z dokumentami 
Wkrótce będziemy świadkami konkur- ło się bezpośrednią przyczyną grożnych roz- łupież. Najnowsze zdo- Wi no, ul. Ad. Mickie- 

«u iekkich aparatów lotniczych, tak 

   

  

  

  

  

  

  

   

   

    

< INSTYTUT de. ВЕМТЕ 
„KEVA“ (Paris) 

ra twierdziła uparcie, że rząd pragnie skrócić nalnej — 
U: 1 życie o jedenaście dni. „Były dni, opowiada Codziennie od g. 10—8 Kucharka 

również i Wilno. iż (WSZ. PLAŻ soszókiie WOdAŃ te 

Przy końcu bieżącego miesiąca wy- nego powstania ludności wiejskiej i tylko > y 
dzięki energicznej akcji duchowieństwa, urzą Cerę najberdziej wie: Šwiadeciwa. Wil- 

23 awjonetek, które w ciągu trzech dni cjalne wykłady o obu kalendarzach, udało zaniedbazą no Hetmańska 3—3. J. 
mają przebyć około 2.500 klm. Będzie się «uspokoić wzburzone masy chłopskie, 

1752 oraz usuwa wady skóry. 

małości i sprawności: zarówno pilotów roku stanowi dia nas fakt tem ciekawszy, iż Gabinet p. po amar = 
2 ra > . . przy uniwersytecie! 

jak i aparatów. Trzeba bowiem „nadmie się reforma kalendarza. Według wszelkiego Leczniczej 

nić, iż w tegorocznym konkursie wez- prawdopodobieństwa niezadiugo będziemy , Hryniewiczowej, *ngielskiego. Dąbrow- 

ne w kraju z materjałów krajowych i mówiąc językiem Anglików z przed 200 lat, z, вр g. 10-11 4-7gmmmumaaaaawow 

przez krajowych majstrów. Jesteśmy *** będzieniy dłużej o cały miesiąc. |. K. ME: 4 R 0 2 М E 

  

  cy pod względem produkcji sprzętu 

lotniczego, co jest doniosłym faktem. 

Będziemy więc wkrótce świadkami 

    

ruchów wśród szerokich mas ludności, któ- bycze kosmetyki racjo- wicza Nr. 22 m. 40. 

zwanych awjonetek, który obejmuje 
almanach, iż obawiano się w Londynie zbroj 

“ : EET S EET ilnie lub w Warsza- 

startuje do lotu okrężnego z Warszawy dzającego w czasie kazań niedzielnych spe- 

poprawia, pielęgnuje > 

to pewnego rodzaju egzamin wytrzy- _ Angi rewoliicja wrześniowa z Lektorka 
ł Ą 

. 

w przyszłynt miesiącu Liga Narodów zajmie Kosmet, «©. 
т i Ww Т З edi6 udziela lekcji języka 

mą udział aparaty całkowicie wykona- już dzielić rok na trzynaście miesięcy, czyli, wj WIELKA M 18 m3, skiego 12 m. 3. 

ь 2 S ; л w. Z. P. MM 
już zupełnie uniezależnieni od zagrani- 8 

НАО WILEŃSE: 
— 

  

    

A O p obr ŚRODA, DNIA 23 WRZEŚNIA Mickiewicza 37, tei. 
pokazu naszego dorobku w tej dziedzi 11,58 Czas. 657, 11 — 1 Ruston“ 
nie. przyglądając się na Porubanku lą- 12,05 Muzyka popularna. Rozgładzanie i odświe- Ją 
dowaniu i startowi awjonetek. 13,10 Komunikat 'meteorologiczny. zanie twarzy. Leczenie оКа zyjnie 

TO i BENA L 15,55 Program dzienny, wągrów i  pryszczy. 
16,00 Audycja dla dzićci z Warszawy. elektryzacja W.Z.P. _ do sprzedania. 
16,30 Koncert dla młodzieży (płyty). Informacje w Zwią- 
16,45 Komunikat dla żeglugi z Warsza zku Ziemian. 

wy. Wil 
16,50 „Radjokronika* z Warszawy. LOKALE 00 Zwalnia 3 
17,10 Utwory Wagnera (płyty). ^ 
17,35 „Dramat krėlowej polskiej“ — od- Chcesz otrzy- 

czyt z Warszawy wyglosi dr. K. w. "oraw Mieszkanie mać posadę? 

  

ski 
s, J = Musisz nkofczyč kar 18,00 Koncert z Warszawy. 5 pokojowe z kuchnią kręg, RY KOSY 

> Ši а pondencyjne im. 

Tęcza — Nr. 38 — J. Kisielewski upomi- 19,00 „Zygmunt Sierakowski (o po- na płerwszem” piętrze, Sekotowicza, Warsza: 
wstaniu 63 roku) — odczyt litewski wygło- z balkonem, słoneczne w, Żurawia 42. 
si Antoni Gasztowt. z wygodami do wyna- czj latownieć 19,15 Poezje Mickiewicza w tłum. Ftew- jęcia. Wilno, Piaskowa terji, 

na Się „o panowanie zdrowego rozsądku", 
A. Janta-Połczyński dzieli się ciekawemi u- baka 

  

wagami na temat organizacji lotów transat- skiem'i muzyka litewska, 1 m. ol rachunkowości, 
lantyckich. j. Nałęcz - Korzeniowski 3 19,30 Kowsunikśty. EA SEE * korsagoadeacji, steno- 
dzi, iż Atlantyda SR? istniała. W. 10,35 Program na czwartek i rozmaitości. EG tati is 
Dunarowski daje е р. t. „Ziama na — jg45 Chwilka strzelecka. Pokój fi g A m 
dłoni". = Kół 19,55 Komunikaty z Warszawy. j zków, dis s 

. W. dodatku powieściowym —- dokończe- 20,15 „Humor Chopina" -— feljeton z elegancko umeblowany, pyt ki | Ri ee 
nie „Wuja Rafała i spółki". |. | ||. Warszawy wygłosi Z, Rencki. suchy, słoneczny Z Ie Żąd z a 

„Wśród ilustracyj wyróżnia się piękne 20,30 Koncert ze Lwawa. wygodami do odnaję- spektów. SEE йс 
Ka c pooca B ANODY ia 8 „Szary człowiek w ać cia. Mai P Р 
„” ; > . „, — feljeton z Warszawy wygłosi M. - 43 m. 2. lać = Świat — nr. 38 — W art. „Szkoła i ży- gą, НЕ aa 27 godz Sprzedam aig 
cie" porusza W. Rzymowski szczególnie ak- 2215 Komunikaty i muzyka taneczna z miast: lampę kwarco- 

  

tualne zagadnienie kształcenia młodzieży. vyarszawy. wa: fórteni . 

M. Szerer, opowiada o „dziwnej śmierci pre- ао < Mieszkanie owe as a 
zydenta Hardinga“ — członka kliki bandy- 3—5 pokoi odremon- miękkie meble i inne 
tów. 

E. Woraniecki kończy swe spostrzeżenia 
na temat „tajemnic puszcz afrykańskich w 

towane z ogrodem o0-rzeczy. Garbarska 5 m. 
wocowym lub bez do3. Oglądać od 3 do 5. Giełda Warszawska 

    

Paryżu” — ;у;щс,сп w pobližu — — 

ZA ' { 4 # ościoła św. Piotra, 
Potop w. Chinach, „25-lecie „Kur Pozn“, EAS Wilno, Słoneczna 10, D 0 M . 

mody, kronika. recenzje, humor — uzupel- Dolary 8,91 803 — 880 у dochodowy 

niają treść numeru. L ta 360.30 — 361,20 — 35940 do sprzedania na do- 
Wiadomości Literackie — nr. 38 — Boy- Nawy Cort 8025 abs — 8905, EA ę godnych warunkach, 

Żeleński w art. „Nasz nowy kodeks karny" 
analizuje artykuły, odnoszące się do działu 

ogród 350 sążni, ład- 929 — 8,949 — 8,900. Nowy York kabel 8, И 2 lub 3 pok. z kuchnią. na miejscowość, blizko Paryż 35,05 — 35,14 — 34,06, 

    

XXXII: nierząd. ZS SĘ! OŚ RE ty, Pożądane wygody. — autobusu. Wilno, r: 
Antoni Słonimski umieszcza mocny Pac A 17440 В a SR 97. Zgłoszenia do „Słowa* ul. Spokój i Konare 
W t. „Palenie aż M ai > © PAPIERY PROCENTOWE: ||| a T.C. skięgo 68. Jakubowski. 
życie teatru" mówi. . Zawistowski. |. 5 proc. pożyczka konwersyjna 44,50. 6 mo > 
Wittlin omawia książkę La Rochelle“a — „,oc. dolarowa 62. 10 proc. iodelowa 100. 8 = Pożyczki 

  

„Europa przeciw ojczyznom*, w 
Dom, osiedle, mieszkanie — nr. 9 — Naj- 

tańszy miesięcznik, poświęcony architektu- 
rze i estetyce budynków mieszkałnych, pis- 
mo wytwornie wydawane i doskonale reda- 
gowate, Drzynosi w ostatnim numerze m, 
in. ciekawy artykuł H. i S. Syrkusów o ma- 
sowej produkcji mieszkań. 

Pologne Littćraire — nr. 59 — 60 —, 
Numer rozpoczyna się artykułem Chesterto- 
na o Goetlu, dałej — głosy pisarzy europej- 
skich na temat zaprojektowanej przez pol- 
ski Pen-club nagrody literackiej Ligi Naro- 
dów (Emil Ludwig odpowiedział krótko: 
„Uważam ideę za świetną 1 mam nadzieję, 
że otrzymam nagrodę"), „Cywilizacja ”* Nor 
wida w przekładzie P. Cazina, art. Mirskie- 
go 0 Marii  Szymanowskiej, sylwetka M. 
Modrakowskiej, kronika, głosy prasy zagra- 
nicznej o Połakach... 

ubiegnięcie nas przez Niemców, dążących 
konsekwentnie do odzyskania utraconych 
terenów kolonjalnych, z których część win- 
na przypaść w udziale Polsce, muszącej lo- 
kować na obczyźnie część swego przyrostu 
naturalnego w obecnych trudnych gospodar- 
czo warunkach. Chcąc mieć zysk z emigra- 
cji, musimy ująć ja wi racjonalne łożysko — 
oto zasadniczy motyw rozważań kpt. Fular 
skiego. 

Zamkowa Z. 

proc. L. Z. BGK i BR, obl. BGK 94. Te same 
7 proc. — 83,25. 8 proc. obl, bud. BGK 93. 
8 proc. obl. Pol. B-ku Kom. II em. 81,50. III 
i IV em. 93, 8 proc. L. Z. Łodzi 64,50, 

do 5000 dolarów 
poszukuję pod hipote- 
kę po Wil. Banku ziem. 

POPIERAJCIE na majątek w kulturze 
w pow. Wileńskim 

L 0 p P Oferty proszę kiero- 
" sė a R wać do Banku Kredy- 

- towego. Jagiellońska 7, 
—= M 8, dla „Ziemianina* 

AK 2 
Bank Polski 115. Ostrowiec serja B 42,50. 

KURS DOLAR: 
WARSZAWA, 22.9 (tel, własny). — Na "7" 

dzisiejszem zebraniu giełdy warszawskiej 
dało się odczuć wielkie ożywienie wywoła- 
ne ostatniemi wydarzeniami na międzynaro- 
dowym rynku pieineżnym. Naogół jednak 
przebieg był spokejny. Zapotrzebowania na 
dolar pokrył całkowicie Bank Polski po nie- 
zmienionym kursie 8,91. . 

  ее   

  

  

      

      

Fabryka I skład mebii 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 20, dowi wlesny, 
Istnieje od 1848. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden= 
sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we i £ p. Dogodne warnuki i ne rzty,. 

      

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
w OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYS 
POMYŚLAŁ O TRAGEDII MA- 

'K, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na,Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą", na konto 
FP. R. Q: 21895, Komitet« Obcrz- 
du 25-łecia Walki o Szkołę Potską 

БРОСЕТИЕ ТЛОИТНОЕЯЧИНООТИКООЕТИЕИЕР ПЫНЕ SZA LOWE 

  

    
    

          
          

  

Sprzedaje się piac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies, Można częściami, ©) warnnksch 
nl. Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko- 
wa 46. (koniec). 

Redaktor w. z. Witołd Fatarzyński. 

  

  
  

  
  

  

 


