
} 

RUK Х. № 221 (2729: 

SŁOWO 
WILNO, Sobota 26 września 1931 r. 

Redakcja i Administracja, Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od g. 9 do 4. Telefony: 

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 

przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7zł, Konto czekowe P.K.O. 

Nr, 80259. W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 
  

  

Kryzys finansowy w Angiji 
i jego echa 

Wielki wstrząs finansowy, jaki od- 
czuwa Anglja, nie ma równego sobie 
w dotychczasowych dziejach ekono- 
micznych Wielkiej Brytanii. Od czasu 
założenia Banku Anglii, to jest od koń 
ca 17-go wieku, emisja papierowych 
banknotów waluty angielskiej oparta 
była na standarcie złota, to znaczy 
Bank Angielski wymieniał każdej chwi 
Ji dowolną iłość przedstawionych mu 
banknotów funtowych na złoto. Jedynie 
tylko podczas wielkiej wojny świato- 
wej Bank Angielski zawiesił na kilka 
lat wypłaty złotowe, opierające się na 
zwyczaju prawnym.. W 1925 roku par 
lament angielski wydał ustawę o stan 
darcie złotym, nakładającym ustawowy 
obowiązek wymiany przez Bank An- 
gielski pieniędzy papierowych na zło- 
to. Innemi słowami, Bank Anglji na 
podstawie tej ustawy obowiązany był 
sprzedawać złoto po Ściśle określonym 
kursie. 

Przez długie lata Anglja była ban- 
kierem świata. Złączona ścisłemi wię- 
zami gospodarczemi ze swojemi kolo- 
njami, stanowiła ona pierwszą potęgę 
ekonomiczną na świecie. Wzrost siły 
ekonomicznej i finansowej St. Zjedno- 
czonych, wywołany niezmierną inten- 
sywnością życia gospodarczęgo i po- 
stępu technicznego w kraju gwiazdzi- 
stego sztandaru, oraz we Francji, spo- 
wodowany wielką pracowitością i 
skrzętną oszczędnością narodu francu- 
skiego, już przed wojną wysunął oba 
te państwa na równorzędne stanowi- 
ska z Anglją w ekonomji świata. Po 
wojnie Anglja narówni z innemi pań- 
stwami rozpoczęła energiczną pracę 
nad odbudową swej ekonomicnej roli 
w świecie. Przez kilka lat gromadziła 
ona olbrzymie zapasy złota, aby w m 
1925 znowu oprzeć swą walutę na pa 
rytecie złotym. Rozgrywające się jed- 
nak na świecie wypadki polityczne i 
gospodarcze nie pozwoliły Anglji na 
zgromadzenie tak wielkich zapasów 
złota, jakie zdołały zebrać Francja i 
Stany Zjednoczone. W obu tych pań- 
stwach zgromadziły się zapasy złota, 
wynoszące trzy czwarte złota na świe- 
cie. Anglja silnie zaangażowana na fi- 
nansowym rynku, szykujących się do 
odwetowej wojny Niemiec, wciągnięta 
w wir walki politycznej, prowadzonej 
na gruncie gospodarczym. Wykazał to 
w niezwykle bolesny sposób krach 
finansowy w Niemczech, rozgrywają- 
cy się w lipcu bieżącego roku. Pode- 
rwanie pewności zysków, ciągniętych 
przez inwestycje finansowe angielskie 
w Niemczech wzbudziły obawy o jej 
bilans płatniczy. Obawy te były tem 
większe, że trwający od dwóch lat nie- 
zwykle silny kryzys gospodarczy na 
wszystkich rynkach, które były tere- 
nem ekspansji finansowej Anglji, spo- 
wodował, duże skurczenie się bilansu 
płatniczego Anglji. Pod wpływem tych 
obaw i w momencie załamania się 0- 
gólnego zaufania do wszelkich zagra- 
nicznych tranzakcyj, finansiści i ban- 
kierzy inych krajów, a przedewszy- 
stkiem francuscy i szwajcarscy, rozpo 
częli wycofywanie swych wkładów w 
bankach angielskich. Pod naciskiem 
tych wypadków zapas złota w ban- 
kach angielskich zaczął kurczyć się w 

zastraszający sposób. Nastąpiła wów- 
czas paradoksalna sytuacja: Niemcy, 
które oczekiwały pomocy finansowej 
od Anglii, i która otrzymywały, już u- 
spokajały wstrząs na swoim rynku fi- 
nansowym, Anglja zaś stanęła w obli- 
czu załamania się kursu swojej wału- 
ty. Natychmiastowa niemal pomoc kre 
dytowa Francji i Ameryki, udzielona 
na początku sierpnia rb. na łączną su- 
me 50 milionów fr. powstrzymała u- 
cieczkę złota z Anglii. Kurs funta ster- 
finga zdawał się być uratowany. We- 
wnętrzna jednak sytuacja gospodarcza 
Anglji nadal się pogarszała. 

Ostatnie obliczenia wykazały, że 
bieżący budżet angielski grozi deficy- 
tem w wysokości 120 miljońów fun- 
tów, a wliczając straty z racji zasto- 
sowania planu Hoovera do sum, należ- 
nych Anglii od jej posiadłości zamor- 
skich — O 131 miljonėw r. Funt ster- 
ling zachwiany przez ruch kapitałów, 

_ jaki spowodował kryzys finansowy w 
iemczech, uratowany przy pomo 

ch kapitałów, otrzymał więc śe 
Nowy, silniejszy i bardziej niebezpiecz 
IY, bo płynący z niepomyślnego stanu 

finansów "wewnętrznych Anglji 
lan ratowania budżetu angielskie- 

go Wskazywął na konieczność zastoso- 
wania Szeregu' oszczędności, redukują 
cych sume globalną budżetu o 96,5 
miljonów funtów, z czego 66,5 milį. f. 

w świecie 
przypada na zmniejszenie zasiłków dla 
bezrobotnych. Usiłowanie przeprowa- 
dzenia tego planu ratunkowego spowo 
dowało opozycję związków  robotni- 
czych do socjalistycznego rządu, ca 
pociągnęło za sobą dymisję gabinetu 
Mac Donalda. Utworzony w następ- 
stwie rząd koncentracji narodowej, któ 
rego jednak nie poparli labourzyści,, 
przeprowadził szereg oszczędności rze 
czowych i personalnych, wprowadza- 
jac jednocześnie nowe podatki. Mini- 
ster skarbu zapowiedział, że całkowi- 
ta realizacja planu sanacyjnego zredu- 
kuje deficyt budżetowy do zera. 

Nowy rząd angielski oparł się w 
swej akcji podtrzymania kursu sterlir 
ga na nowej pożyczce francusko-ame- 
rykańskiej, uzyskanej w dniu 29 sierp- 
nia rb. w wysokosci 80 miljonów f. 
Jednak niepewna sytuacja budżetowa 
Anglji w dalszym ciągu  skłaniała fi- 
nansistów zagranicznych do wycofy- 
wania swych kapitałów z banków 
brytyjskich. Nie bez wpływu na zmniej 
szenie się zapasów złota pozostał rów- 
nież nastrój pesymistyczny w społe- 
czeństwie angielskiem, które skwapli- 
wie zamieniało banknoty na brzęczą- 
ce złoto. Spadek zapasów złota był 
tak wielki, że pochłonął całkowicie o- 
statnią pożyczkę zagraniczną i naru- 
szył pozostałą po poprzednim wstrzą- 
sie własną rezerwę Banku Anglii. W 
przeliczeniu na złoto od dn. 1 lipca 
wycofano złota na sumę 8 i pół miłjar- 
da zł... Dalszy odpływ złota mógł wy- 
wołać bankructwo finansowe państwa. 
Według wiadomości, które trudno 
sprawdzić, w skarbcu angielskim po- 
zostało złota na sumę tylko 130 milį. 
f.W tej sytuacji Anglja wprowadziła 
dekret, zakazujący sprzedaży i wywo- 
zu zagranicę złota oraz zamiany bauk- 
notów na złoto. Zarządzenie to jest 
czemś niesłychanem w historji Anglii. 
Na rynku fiansowym angielskim ogło- 
szenie dekretu wywołało popłoch. Gieł 
da londyńska została zamknięta. Ce 
lem tego zarządzenia jest powstrzyma 
nie odpływu złota, a więc obrona kui 
su funta sterlinga przed inflacją. 

Dla Polski krach finansowo-walu- 
towy Anglii nie przedstawia bezpo- 
średniego  niebezpieczeństwa, mimo, 
że w szeregu państw wywołał on ko- 
nieczne zamknięcie giełd. Banki pol- 
skie nie posiadają dużych sum w iun- 
tach angielskich. Gospodarka narodo- 
wa Polski naogół mało związana iest 
z walutą angielską. Bank Polski już 
od dłuższego czasu prowadzi w stosun 
ku do funta bardzo ostrożną politykę. 
ogranicząc w miarę możności zakupy 
tej waluty. Pierwszy dzień kryzysu an 
gielskiego minał w Polsce zupełnie spo 
kojnie. Waluta polska na rynkach za- 
granicznych przyjmowana była bardzo 
chętnie po normalnym kursie, a nawet 
w niektórych wypadkach, jak np. 
w Genewie po kursie wyższym. Jest 
to rezultat spokojnego przetrzymania 
przez finanse Polski krachu niemieckie 
go i wykazania siły przez naszą walu- 
łe: 

Straty polskie 
WOBEC ZACHWIANIA SIĘ FUNTA 

WARSZAWA, 25.9 (tei. własny). We- 
dług wiadomości ze źródeł dobrze poinfor- 
mowanych straty poniesione przez  nielicz- 
nych kapitalistów polskich, którzy trzymali 
znaczne lokaty w bankach angielskich, są 
poważne, Obliczając, iż wkłady połskie w 
bankach angielskich wynosiły przed załama- 
niem się funta angielskiego ad miljon 
funtów szterlingów, co przy 0! spad- 

angielskiej (około 25 proc.) spo- 
wodowało straty, wyrażające się w walucie 

polskiej w wysokości około 10 milionów zło- 
yci 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. н ® 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Siwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'*. 

  

B. PREMJER OFIARĄ KATASTROFY 
OSTRÓW. (Pat). W dniu 

25 b. m. zmarł były premier 
Aleksander Skrzyński, nasku- 
tek odniesionych obrażeń pod- 
czas katastrofy samochodo- 
wej na szosie Krotoszyn — 
Ostrów Wielkopolski, między 
Łąkocinami a Łankami. 

Były premjer Aleksander 
Skrzyński wyjechał w piątek 
po południu wraz z płk. Mo- 
rawskim, attache wojskowym 
przy poselstwie polskiem w 
Berlinie, samochodem płk. Mo- 
rawskiego z Oporowa pow. 
Leszczyńskiego na polowanie 
pod Częstochowę. Oprócz nich 
znajdowali się w samochodzie 

Marjan Mayer, szofer oraz 
strzelec Szymański. Katastro- 
fa nastąpiła podczas mijania 
jednokonnego wozu na wy- 
mienionym odcinku. Samo- 
chód prowadzony przez płk. 
Morawskiego, wywrócił się 
do rowu. Prócz p. $Skrzyńskie- 
go obrażeń doznał strzelec 
Szymański. Pik. Morawski 
oraz szofer Mayer nie odnie- 
śli żadnego szwanku. 

Zwłoki Aleksandra Skrzyń- 
skiego odwieziono do kostni- 
cy szpitala w Ostrowiu. Do- 
chodzenie na miejscu prowa- 
dzi podprokurator Sądu Okrę- 
gowego Dreinert. 

  

Ś. p. hr. Aleksander Skrzyński urodził się 
w roku 1884 w Zagórzanach w Małopolsce, 
w majątku rodowym. Studja odbył w Kra- 
kowie i w Monachjum i ukończył je ze stop- 
niem doktora filozofji. W 1906 r. Aleksander 
Skrzyński wstąpił do służby dyplomatycznej 
austro - węgierskiej. 

W chwili wybuchu wojny był sekreta- 
rzem ambasady  austro-węgierskiej w Pa- 
ryżu, Podczas wojny służył w armji austro- 
węgierskiej jako szeregowiec. Pełniąc służ- 
bę wojskową, uzupełnił studja prawnicze i 
uzyskał na uniwersytecie wiedeńskim stopień 
doktora praw. 

Z chwilą powstania państwa polskiego 
Ś. p. hr. Aleksander Skrzyński został 'miano- 
ny posłem лм Rumunji i w roku 1921 brał 
udział w podpisaniu przymierza polsko-ru- 
muńskiego, W grudniu 1922 r, objął tekę 
spraw zagranicznych. Za jego urzędowania 
przeprowadzona została sprawa uznania gra 
nie Polski przez państwa sprzymierzone. W 

maju 1923 r., z chwiłą utworzenia gabine- 
tu centrowo - prawicowego, złożył tekę, brał 
udział w delegacjach na Ligę Narodów. 

W roku 1924 objąt ponownie tekę spraw 
zagranicznych w gabinecie Grabskiego, Na 
ten okres jego urzędowania przypada zawar 
cie konkordatu z Watykanem i wypracowa- 
nie w Genewie t. zw. protokólu genewskiego 

We wrześniu roku 1924 hr. Aleksander 
Skrzyński brał udział w doprowadzeniu do 
skutku paktu lokareńskiego. W grudniu 1925 
roku Stanął na czele gabinetu koalicyjnego, 
piastując jednocześnie tekę spraw zagranicz 
nych. Ž chwilą utworzenia gabinetu Witosa 
w maju 1926 roku ustąpił z rządu, 

W ostatnich latach występował ś. p. hr. 
leksander Skrzyński niejednokrotnie  publi- 
Earn, wydając m, in. książkę pod tyt. 
„Polska a pokój” w ięzyku angielskim. W 
tym czasie powołany został na superarbitra 
w sporze o terytorjum Taenaarica pomiędzy 
Peru a Chile. 

Zatorć chińsko - japoński 
NOTA JAPOŃSKA DO LIGI 

NARODÓW 
GENEWA. PAT. Nota japońska, 

przesłana do Ligi Narodów, komuni- 
je między innemi, iż Japonja dąży 
usilnie do szybkiego, pokojowego u- 
regulowania konfliktu japońsko-chiń- 
skiego w drodze rokowań między o- 
bydwoma krajami. 

Japonja ściągnęła większość swych 
wojsk do strefy kolejowej. 

Pozostałe w Mandżurji wojska są 
skoncentrowane między in. w Muk- 
denie i Kirynie ze względów ostroż- 
nośći, czego nie należy uważać za 
okupację wojskową. O ile sytuacja po- 
prawi się, Japonja, która w tym 
względzie domaga się od Ligi Naro- 

dów zaufania, zacznie stopniowo wy- 
cofywać wojska ze strefy kolejowej. 

DALSZE POSTĘPY OKUPACJI 

MOSKWA. PAT. — Koresponden- 
ci sowieccy donoszą z Szanghaju, że 
wojska japońskie obsadziły wszystkie 
linje kolejowe południowej Mandżurji 
i obecnie umacniają się w tych okoli- 
cach. Japończycy wysłali większe od- 
działy wojska na pogranicze Mongolji 
wewnętrznej. Objęcie Mandżurji przez 
wojska japońskie stawia w dwunacz- 
nej sytuacji emigrację rosyjską i jej 
wojskowe organizacje. Ataman Siemie 
now przybył do Mukdemu, aby omówić 
z władzami sprawę dalszego istnienia 
tych organizacyj. 

Wizyta Lavala i Brianda w Berlinie 
PARYŻ. PAT. — W sobotę po po 

łudniu premjer Lavał i minister Briand 
udają się do Berlina. 

HITLEROWCY WSTRZYMUJĄ 
SIĘ OD DEMONSTRACYJ 
BERŁIN. PAT. — Naczelny komi- 

tet partji hitlerowskiej wydał rozkaz, 
zabraniający wszystkin swym człon- 
kom brania udziału w ewentualnych 
manifestacjach przeciwko ministrom 
francuskim 

Niezastosowanie się do zarządzenia 
komitetu karane będzie natychmiasto- 
wem wykluczeniem z partji. Centralny 
organ partji „Voelkischer  Beobach- 
ter“, publikując powyższy rozkaz na- 
czelnego komitetu, dodaje, że antyfran 
cuskie demonstracje, któreby były za- 

Przed sesją Sejmu 
PRZYGOTOWANIE MATERJAŁÓW 

WARSZAWA, 25.9. (tel. własny). 
W związku z blizkim terminem otwar- 
cia sesji sejmowej do kancelarji mar- 
szałka Sejmu wpływa ze strony po- 

szczególnych ministerstw szereg pro- 
jęktów ustaw, uchwalonych w ostatnim 
czasie przez Radę Ministrów. Ogólna 
liczba projektów, opracowanych przez 
rząd wynosi około stu. 

Narazie do Sejmu odsyłane są u- 
stawy najpilniejsze. Przedewszystkiem 
dotyczące walki z kryzysem  bezrobo- 
cia, których uchwalenie konieczne jest 
do wypełnienia człości planu tej akcji. 
Pozostałe projektr ustaw dotyczące 
szeregu ważnych dziedzin życia społe- 

czno - państwowego, wniesione zosta- 
ną do Sejmu w terminie późniejszym. 

Kluby sejmowe otrzymały w dniu 
wczorajszym zawiadomienie od mar- @йе 
szałka Sejmu, że w związku ze zmniej 
szonym budżetem i redukcją służby, 
nie będzie się dotąd rozsyłało zawia- 
domień o posiedzeniach Sejmu i komi- 
syj posłom do domów, 
wać je bedą w swoich klubach. 

Pierwsze posiedzenia klubów po- 
selskich zwołane zostały na dzień 29 
i 30 b. m. Obradować mają ludowcy, 
chadecja, NPR i PPS. 

Klub BB zwołał posiedzenie na 
czwartek, dnia 1 października, o go- 
dzinie 10 rano. 

lecz otrzymy- nie, 

iuscenizowane, należy uważać za po- 
chodzące ze strony prowokatorów, 
chcących w ten sposób dostarczyć do- 
wodów przeciwko partji Hitlera. 

RECHBERG | VON DER LIPPE 
0 POROZUMIENIU Z FRANCJĄ 

> PARYŻ. PAT. — Dziennik „La Republi- 
gue“ wysłała do Niemiec swoją dla 

cowniczkę Candiani celem przeprowadzenia 
ankiety o nastrojach politycznych w Niem- 
czech, Gazeta drukuje dzisiaj wywiad swe 
współpracowniczki ze znanym ony 
cem Arnoldem Rechbergiem, który od paru 
lat prowadzi kampanję na rzecz zawarcia 
s". Niemcami a Francją sojuszu wojsko- 

Rechberg rozwinął znaczenie swego pła- 
nu porozumienia wojskowego francusko-nie- 
mieckiego, na podstawie którego siły zbroj 
ne Niemiec i Francji zostałyby oddane na 
usługi wspólnej polityki tych państw w sto 
sunkų 3:5, czyli 300 tysięcy wojska po stro- 
nie niemieckiej odpowiadałoby 500 tysięcy 
żołnierzy dla Francji. 

W czasie rozmowy pani Candiani z Rech- 
bergiem nadszedł gen. von Lippe, również 
znany autor szeregu artykułów o porozumie 
nid francusko - niemieckiem, które ukazy- 
wały się w prasie francuskiej. 

Aby osiągnąć porozumienie należy — 
oświadczył gen. von Lippe — aby oba kraje 
poznały się lepiej. Gdy to nastąpi, trzeba bę 

przeprowadzić trzy postulaty, a miano 
wicie: przywrócenie Niemcom całkowitej su- 
werenności narodowej, rozstrzygnięcie w 
sposób pożądany dla Niemiec kwestji kory- 
tarza gdańskiego i wreszcie zlikwidowanie 
sprawy odszkodowań wojenych. Na zapyta- 

czy prawdą jest, jakoby dzisiejsze Niem 
cy były nastrojone wojowniczo, gen, von 
Lippe oświadczył: „Gdy zamykaja konia 
czystej krwi w: ogrodzie i w sposób podstęp 
Iny strzegą, zawsze kończy się tem, że koń 
ten przeskakuje ogrodzenie". 

„Na zapytanie, czy są w Niemczech lu- 
dzie, którzyby chcieli wojować, brzmiała od- 
powiedź: „Przeciwko byle komu — Francji, 
Polsce lub innemu narodowi, aby tytko bić 
się”. 

  

K Malinowskiego. 

NIEŚWIEŻ — ul Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
| NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski.. 

Zwierzyński. 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpzitowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za teksiem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane miinietr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagrariczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe į tabelarycznė o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

Ś.P. ALEKSANDER SKRZYŃSKI | 
  

Tak się złożyło, że zawsze byliśmy 

przeciwnikami i krytykami świeżo 

zmarłego byłego premiera, b. trzykrot- 

nego ministra spr. zagr., b. posła 

Rzplitej w Bukareszcie i Londynie. De- 

biuty naszego pisma związane są Z 0- 

strą krytyką jego polityki wobec 

państw bałtyckich. Z natury rzeczy by- 

liśmy jego przeciwnikami, gdy two- 

rzył, kierował i firmował „ostatni ga- 

binet republikańska - parlamentarny". 

Wiadomość o jego śmierci wywo- 

łuje u nas jednak żal głęboki, wywo- 

łuje przyznanie, że Polska, że polity- 

ka polska, dyplomacja nasza poniosła 

wielką, bardzo wielką stratę. 

Ś. p. hr. Aleksander Skrzyński był 

człowiekiem _ nieprzeciętnie zdolnym. 

Właściwości jego talentu, umysłowo- 

ści, sposobu zapatrywań tworzyły Z 

niego postać w niektórych wypadkach 

nader Polsce potrzebną. W ostatnich 
czasach był jakgdyby w rezerwie. Lecz 

nie był nieboszczykiem politycznym, 

jak tyle innych figur. Był to naprawdę 

człowiek przez okoliczności trzymany 

w rezerwie. 

Człowiek rzutki, ambitny, odważ- 

ny. Byliśmy przeciwnikami prawie zaw 

sze tego, co inicjował. Ale w Polsce 

tak mało jest ludzi z inicjatywą. Mrok 

świeżych archiwów dyplomatycznych 

"owija kwestję, kto zainicjował akcję, 

która w rezultacie doprowadziła do u- 

znania granic wschodnich Polski przez 

'nocarstwa zachodnie dnia 15 marca 

1923 r. Być może była to inicjatywa 

Skrzyńskiego, a właśnie taka sprawa 

o znaczeniu niewątpliwie  niemalem 

byłaby skalą tych usług, które Ojczyź- 

nie mógł świadczyć. Ambicja hr. Skrzyń 

skiego była drugą jego cechą dodatnią. 

Oby każdy człowiek zamożny w tej 

Rzeczypospolitej miał ambicję  służe- 

nia państwu. Wreszcie odwaga osobi- 

sta. Są ludzie, są nawet gazety, które 

uważają, że odwaga osobista to rzecz 

być może cenna w żołnierzu, lecz nie- 

poważne jest, gdy się generał czy poli- 

tyk odwagą osobistą popisuje. Był dy- 

gnitarz, który nie siadł z Prezydentem 

do powozu, bo się obawiał, że strzelać 

będą do tego Prezydenta. Tegoby ni- 

gdy nie zrobił Aleksander Skrzyński. 

Odwaga osobista lub jej brak jest naj- tej 

istotniejszą cechą charakteru. Zawsze 

mi przychodzi na myśl Thiers, gdy ja- 

ko minister spr. wewnętrznych, konno 

atakował wraz z wojskiem tłum rewo- 

lucjonizujący się na ulicach Paryża — 

a przecież m-r Thiers pozostał w pa- 

mięci potomności jako polityk  miesz- 

czański, kompromisowy, złoty środek, 

ciepła woda. Ouwaga osobista jest ko- 

niecznym składnikiem charakteru dla 

tych, którzy chcą odgrywać rołę w 

pierwszych rzędach politycznej widowni 

Są ludzie, których przeznaczeniem 

jest być siatką powstrzymującą kata- 

strofy. Tak jak te siatki, które się nad- 

stawia dła ludzi skaczących z trzecie- 

»go piętra. We Francji, — w kraju, 

"gdzie do partji radykałów - socjali- 

stów wchodzą właściciele linji kolejo- 

wych —- mnóstwo jest takich siatek, 

które chwytają groźne hasła społecz- 

ne w swe sprężyste sznury i niepozwa- 

lają inv stać się przyczyną katastrofy. 

Aleksander Skrzyński tak lubiany przez 

naszych socjalistów, adorowany przez 

„Robotnika“, poważany przez łewicę, 

mógł być taką siatką i nawet poniekąd 

miał nią być, gdy go zawezwano do 

parlamentaryzmu polskiego w agonji, 

aby premjerował ostatniemu rządowi 

parlamentarnemu w Polsce. Ale błędy 

frakcji parlamentarnych były za du- 

że. Al. Skrzyński ustąpił, a po ustąpie- 

niu bynajmniej nie chciał parlamenta- 

ryzmu wskrzeszać. To także zaliczyć mu 

należy na dobro nietylko jego politycz- 

nej trzeźwości i realizmu, lecz także 

uczciwego patryjotyzmu. Cat. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkotaeX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
S$ŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza i3. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 
WiLEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewr:za 241, F. Juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kot. „Ruch* 

      

   

Silva rerum 
Bardzo trafne i głębokie uwagi 0. 

konieczności odrodzenia tradycyj epoki 
jagiellońskiej wypowiada prof. R. Poi- 
lak w ostatnim numerze Tęczy: 

Nie poezja, nadmiernie wybujaia, rozko- 
łysana liryzmem, przewrażliwą  uczuciowo- 
ścią po brzegi wezbrana, jak w romantycz- 
nej dobie — ukazuje nam tych  „jagiellon- 
skich“ czasów nieprzebrade bogactwo, ale 
historja, prawdzie zaprzysiężona. Bo nie w 
słowie przedewszys kiem i jego uadniiernem 
bałwochwalstwie zużywała się tych czasów 
żywotność, nie w oderwanyca od zycia do- 
ciekaniach, w grze uczuć i inyśli jeszcze przy 
trudnych wówczas do wysłowienia, ale w 
przewadze czynu, życia politycznego, w r0oz- 
budowie państwa, twoar-.. uu instytucyi, 49 
żeniu rodzimej piastows«i2į kulinry do za- 
chodniej, w eksbausji polskiego żywiołu xu 
najdalszym granicom państwa i poza tc gra- 
nice w ustawicznym koq'akvie z ziessią — 
żywicielką. jest to strumień zycia potężny, 
rozlewny, zdobywcy, tętniący r ceką s: 
poczuciem własn.j godnuści, Wpateując się 
weń pilnie, dziwutjąc się jego hbogactwe i 
bujrości — ulegamy urokowi rsłod/ eńczej 
urody tego okres, porywa ńas jego 
jego rozmach, wiara w siebie, jego twórczy 
optymizm... 

'Ta charakterystyka okresu panowa- 
nia Jagiellonów odznacza się siłą i trai 
nością. To też całkiem słuszne są uwa- 
gi autora, iż w dobie obecnej, w okre- 
sie rozbudowy odrodzonej Ojczyzny 
myśl nasza powinna zwracać się do 
epoki najśmielszych i najbardziej twór 
czych idej politycznych. p 

Musi nadejść epoka wtórnego rene- 
sansu polskiego. Wilno może się cie- 
szyć z tego, że głos, zwracający uwa- 
gę narodu na epokę Jagiellonów, roz- 
legł się z Poznania. 

W tej akcji Wilno nie pozostanie na : 
szarym końcu: może się wykazać moc- 
nym głosem w sprawie kanonizacji kró 
lowej Jadwigi, no i wskazać na zbu- 
dzone groby królewskie w swej Bazy- 
lice. 

"Wilno szczególnie mocno odczuwa 
epokę Jagiellonów. ! 

Rzeczpospolita (Nr. 262) w art. p. 
t. „Radjo krzepi“ podaje ciekawe szcze 
góły, dotyczące akcji filantropijnej ra- 
djostacji w Krakowie. 

W Krakowie — oinawiamy stosunki lo- 
kalne, ale uwagi nasze i wnioski mają zna- | 
czenie ogólne — filantropijna akcja radjowa 
prowadzona jest systematycznie od dłuższe- | 
go czasu. Superjor X.X. Misjonarzy, ks, Wil- 
hełm Szymbor, wy; w każdy wtorek 
pogadanki dla chorych w szpitałach. Akcję . 
pod hasłem „radjo dla szpitali", mającą na 
celu zaopatrzenie szpitali w radjoodbiorniki, 
rozpoczął przed dwoma laty znany radjoama 
tor i prezes krakowskiego Klubu Krótkota- 
lowców, p. Zygmunt Olszewski. 

Dalej przytacza dziennik rozmowę | 
z ks. superjorem W. Szymborem na 
temat roli radja w stosunku do chorych. 

Jakiż oddźwięk U pogadanki dla 
chorych, które ks, super, wygłaszał w 

ZW sal a które teraz znowu po- е 

" Оіпушзш 
o żywej wdzięczności c! większej 
części jednak były to listy nie od chorych w | 
szpitałach, lecz chorych ych. W szpi- 
talach krakowskich nie jeszcze radjo w 

życzyć należało. 
—Czy na skutek poczynionych dotychczas | 

doświadczeń, zamierza ks. 
dzić nk w swej działalności na | 

urządzić specjalny | 
qzień chorych”, rozpoczynaj jai w cl oczynając go specjal- 

nem nabożeństwem i kazaniem. Nadmienię, 
że w październiku ub. r, wi 

ią ks, specjalne nabo- Łodzią ks, Petrzyk urządził 
> dła chorych, którzy wypełnili cały 

Niektórych wniesiono do kościoła, | 
tak pragnęli uczestniczyć w służbie Bożej, 
na ich intencję odprawianej! Także za przy- © 

we Lwowie projektuję | 
dla chorych 

kładem ks. Rękasa 
urządzić 3-dniowe rekolekcje 

mierze zaprowadzone, jakby sobie tego | 

Pabjanicach pod | 

sporo listów, świadczących 
ch. W j 

  

przez radjo. Za wzór służyć może akcja sław | 
nego kaznodziei francuski 0. Lhande, któ 
ry niedawno cykl Pi dła chorych 
zebrał w zbiorze p, t. „Les pauvres dans 
Tevangile', 3 

W tem miejscu możemy z dumą 
wskazać na Wilno, gdzie rekolekcje 
przez radjo odbywają się już od dwóch 
lat, ale o tem poza Wilnem, mało kto 
wie. Lector. 

  

zam 

Redukcje uposażeń 2 
na Śląsku 

KATOWICE. (PAT). Wczoraj od- | 

  

było się posiedzenie komisji budżeto- | 
wej Sejmu  sląskiego, 
sprawie dalszego obniżenia uposażeń 
urzędników wojewódzkich i oszczęd- 
nościom wpjewódzkim. Komisja przy- 
jęła w trzeciem czytaniu projekt, 
przedłożony przez sląską Radę Woj. * 

Po przyjęciu ustawy przez plenum 
Sejmu urzednicy płatni ze skarbu ślą- 
skiego będą mieli obniżone pobory. 

poświęcone | 

  

A 

м 

przez częšciowe odjecie 40 procento- | 
wego dodatku wojewódzkiego, według 
następującej skali: urzędnicy w gru- 
pach od IV do VI otrzymywać bedą : 
jedynie 20 proc., w grupach VII do VIII 
— 25 proc., w grupie IX — 35 proc. 
Funkcjonarjusze od X do XIV kate- 
gorji otrzymywać będą całkowity 40 
proc. dodatek. ж 

  

  



  

dzi jednocześnie trudny 

| GŁOSY CZYTELNIKÓW 

Sprawa szczególnie aktualna 
Gdy się rozpoczyna rok szkolny i 

powstaje konieczność zaopatrywania 
się w podręczniki szkolne, — nadcho- 

moment dia 
rodziców i młodzieży. 

Konieczność nabycia podręczników 
szkolnych pociąga duże wydatki, książ 
ki są drogie, a jednocześnie do normal- 
nej pracy niezbędne. Ci, którym finan- 
se pozwalają, kupują wyłącznie książ- 
ki nowe, większa jednak rzesza mło- 
dzieży zmuszona jest zaopatrywać się 
w podręczniki używane, gdyż oszczęd- 
ność jest dziś nie tyle z kategorji rad, 
ile konieczności. 

I właśnie tę sprawę używanych pod 
ręczników chciałbym tu poruszyć: Owa 
ogromna rzesza zmuszonych kupować 
używane podręczniki znajduje się w 
Wilnie w warunkach szczególnie nie- 
pomyślnych, gdyż oszczędność, którą 
się kierują kupujący używane podręcz- 
niki, staje się fikcją, a wielki zysk po- 
dąża do kieszeni kupców żydowskich, 
handlujących używanemi książkami. 
Gdyby wszyscy rodzice i młodzież wi- 
leńska mogli się znaleźć podczas zaku- 
pywania podręczników w któremkol- 
wiek z miast Wielkopolski, Śląska, lub 

częściowo województwa Krakowskiego 
i mogliby się przypatrzyć w jaki spo- 
sób jest zorganizowany ten dział sprze 
daży i zamiany podręczników używa- 

nych wśród szkód, — przekonaliby się 
w jakim stopniu są wyzyskiwani przez 

pośredników (w Wilnie niemal wyłącz 

nie żydów), którzy właśnie wszelką 
oszczędność wykluczają i pochłaniają. 
Jestem pewien, iż po takiem przekona- 
niu się praktycznem, rodzice i młodzież 
wileńska potrafiliby się zorganizować 
i pomóc sobie wzajemnie. Chciałbym 
więc tą drogą obudzić świadomość du- 

żego zła i chęć zaradzenia dotychcza- 

sowej niezaradności i bezczynności. 
Oto jeden z typowych obrazków: 

Wchodzę do sklepu  książkowo-piś- 
miennego. Właściciel — żyd. Zaopa- 

truję się w jakiś drobiazg i jestem 

świadkiem jednej z codziennych czę- 

stych scen, których bez oburzenia nie 
da się obserwować. 

Wpada jakiś chłopczyna w czapce 

szkół powszechnych i proponuje kupno 

używanej książki. Kupiec namyśla się 

i daje 75 groszy, chłopak jednak do- 

maga się całego złotego i usiłuje prze- 

konać, że książka przecie warta wię- 

cej, niż jeden złoty. W oczach jego 

jednak już widać rezygnację i żal, gdyż 
widocznie przypomniał sobie, że ze- 
szłego roku zapłacił za książkę 5— 6 

zł-— teraz zaś musi oddać za dziewią- 
tą część ceny. Paskarz jest nieubłaga- 
ny, udaje zupełną obojętność w stosun- 
ku do książki i oczywiście targ dobie- - 

ga końca z wiadomym skutkiem. Nowa 

książka kosztuje około 6 zł, ta sama 

używana 3 — 4 zł. — uczeń sprzeda- 
jący ją żydowi dostaje 75 gr.! 

A przecie za odpowiednią książkę 
do klasy następnej musi znów płacić 

3 —4, lub 6 zł.! 
Jeśli istnieją w Wilnie sklepiki sa- 

'mopomocowe, zamieniające i kupujące 

używane książki, jak w gimnazjum S.S. 

Nazaretanek, lub w gimn. Lelewela, to 

jednak tego jest za mało. Tą sprawą 

powinny się zająć Komitety Rodziciel- 

skie, powinny stworzyć ogólną koope- 

ratywę dla zmiany i sprzedaży podręcz 
ników używanych, powinny taką koo- 
peratywe rozreklamowač we wszyst- 

kich gimnazjach, szkołach zawodowych 

i powszechnych i wprost nie pozwolić 

Wag 
Parniki iwo” 
Siekacze |; ktowniki 
Sieczkarnie 

ręczne i 

poleca 

konne 

- ZYGMUNT NAGRODZKI 
(+ Wilno, ul. Zawalna 11-a 

- Dr. P. Załkindson 
OKULISTA 
powróciła 

Wilno, Zawalna 24, tel. 4-64. 
Przyjm, od 8- 10 i 3—5 

  

dziesiętne 
i stołowe 
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wyzyskiwač mtodziežy, a tem samem i 
swojej kieszeni nieuczciwym, paskują- 
cym kupcom. Instytucja taka powinna 
być oparta na zasłudze bezzyskowo- 
ści i zupełnego zauiania ogółu młodzie- 
ży. Jeśli nawet kierownictwo i organi- 
zację takiej kooperatywy powierzy się 
stałym płatnym pracownikom, bo mło- 
dzież i rodzice nie mogą poświęcać po- 
trzebnej iłości czasu, to i wówczas 
przyniesie to ogroniną korzyść i zysk 
efektywny całemu ogółowi młodzieży 
szkolnej. O kierownictwo i organizację 
takiej ogólnej kooperatywy można pro- 
sić b. doświadczonych i życzliwych Ks. 
Ks. Jezuitów, lub S.S. Nazaretanki, 
wreszcie z pewaością znajdą się chętni 
poświęcenia swego czasu i pracy ua 
ten cel. 

Kooperatywa taka powinna być 
czynną już od początku roku szkolne- 
go. Wówczas uczeń nie będzie musiał 
biec do żyda i „wycyganiać* 15 — 20 
proc. słusznie należnej mu zapłaty, ale 
z zaufaniem pójdzie do kooperatywy i 
zamieniając, lub sprzedając książkę, 
nie poniesie żadnej straty, : 

Apeluję tą drogą do Komitetów Ra- 
dzicielskich wszystkich szkół  wileń- 
skich w imieniu tych wszystkich, któ- 
rzy chcą oszczędzać, którzy wreszcie 
nie życzą być milczącemi ofiarami pa- 
skarstwa i bezsumiennego wyzysku. 
Niechże grono rodzicielskie zdobędzie 
się na czyn energiczny i niech już teraz 
obmyśli sposób zorganizowania ten in- 
stytucji, niech już teraz zbiera iundu- 
sze — a ze strony: szerokich mas го- 
dziców i młodzieży z pewnością znaj- 

dzie poparcie, uznanie i dużą wdzięcz- 
ność. 

Czasu jeszcze jest wiele, jeszcze 

daleko nie wszyscy zaopatizyli się w 

książki, jeszcze codzień widać grupki 
młodzieży, sprzedającej swoje książki 
i kupującej nowe. 

Zresztą, żeby puścić w ruch taką 
kooperatywę od początku roku szkol- 
nego, należy już teraz się zorganizować 
i nie wolno stracić chwili czasu; ta 
sprawa jest bardzo pilna i bardzo waż- 
na. Komitety Rodzicielskie, zrzeszone, 
wspólnie powinny tem się zająć i po- 
winniśmy wkrótce usłyszeć o zaradze- 
niu istniejącemu złu. 

Słuszną jest zasada, iż człowiek jest 
kowalem własnego szczęścia, ale w ia- 
kim razić za brak dobrobytu i nędzę, 
na jaka narzekamy powszechnie, nie 
wolno nam winić nikogo, tylko siebie 
i naszą bezczynność. 

Kazimierz Biszewski 

23 Loteria Państwowa 
V Klasa — 12-ty dzień 

Przed przerwą: 
15.000 zł. na n-ry: 55621 91231 
5.000 zł. na n-ry: 70194 201609 
3.000 zł. na n-ry: 63466 157420 
2.000 zł. na n-ry: 21540 47369 70651 

72209 100486 103046 123766 144037 153862 
1.000 zł. na n-ry: 11886 43352 51744 

50081 70528 127165 150943 190941 198043 
208901 

500 zł, na n-ry: 5054 9195 11242 12083 
14442 14551 16504 18869 19243 25837 28365 
30530 32774 45686 46226 47724 50117 50447 
51617 52174 56496 56504 56517 61449 64466 
75056 78098 78666 78763 85194 99159 101183 
101227 101285 104228 105809 109135 109968 
112267 112714 113685 114840 115177 118024 
118760 120727 120952 122008 122463 123289 
123359 127261 127591 128504 129480 132353 
132490 132606 137323 139220 141599 149078 
150043 152165 156717 158227 163581 165828 
167865 169733 170063 171860. 172774 180900 
183258 184274 188330 188357 189823 191868 
203023 207623 

Po przerwie 
20.000 zł. na nr.: 166073 
2000 zł, na n-ry: 39158 88329 108677 

112902 162057 204320 
1.000 zł, na n-ry: 723 4339 7423 12241 

28483 25379 35254 47169 56311 58774 85361 
98635 166261 175576 181887 190869 193583 
208654 200083 į 

500 zt. na n-ry: 401 2806 3299 5104 7957 
11687 13244 13557 13799 18914 19924 20659 
20792 21014 32200 24367 25115 26028. 26028 
26549 30231 31312 38871 40993 42607 45225 
56007 59317 62606 64377 68202 68233 69474 
70388 70468 74366 80754 91293 90386 96559 
97052 100684 119257 123292 126458 127014 
129345 132467 132880 132823 132958 134294 

WARSZAWA. (Pat). W dn. 25 b. m. 
główniejsze wygrane Loterji 

Państwowej padły na numery: 15 
slęcy zł. — 21.192, 10 tysięcy — 173.272, 
po 5 tysięcy — 39232, 7.950. 

Gdynia — rosnące miasto 
‚ / Jak w bajce, gdzie wszystko, 

„na usilne żądanie, a szczupaka roz- 

kazanie”, staje się błyskawicznie i 

wspaniale, wyrosła z pod ziemi Gdy- 

nia w ciągu ostatnich lat. ; 
Gdynia, — jedyne dzisiaj miasto 

w Polsce, które, wśród ogólnego za- 

stoju, buduje się z niesłabnącym roz- 
machem, rośnie, ogromnieje, rozrzuca 
ramiona na prawo, do Kolibek, do Or- 
Iowa, na lewo, sięga po Oxywije, 
wciąga w swoją orbitę Chilonję, przy- 
gotowuje sobie przedmieścia z okolicz 
nych wsi: piękne przedmieścia, tonące 
w, zieleni, już dziś zabudowane willa- 
mi, wtulone we wzgórza, nad. wszelki 

wyraz — urocze. : 
Samo miasto buduje się od dwor- 

ca, do portu szerokiemi, odrazu wiel- 
komiejskiemi ulicami, przecinającemi 

się ze sobą w równe prostokąty. 

Są między niemi i takie, co wybie- 

gają w przyszłość, znacząc się za- 

wczasu słupami, wytkniętemi w polach 
żytnich i kartoflanych, albo zgoła w 

szczerem pustkowiu. Ale już wykoń- 

czone elegantki, jak: Starowiejska, 

świętojańska, Portowa, lub — 10 Lu- 

tego, na całym swoim przeciągu nie 

tracą prawie wielkomiejskiego charak- 

teru. Prawie... bo jednak zdarzy się i 
na 'nich, gdzieniegdzie, tuż pod bokiem 
pięciopiętrowej kamienicy, stara i sza- 
ra kaszubska rybaczka, chatyna, spa- 
dzistym dachem nakryta, niska, wroś- 
nięta w ziemię z dużym złotym sło- 
necznikiem u drzwi na straży. Jakim 
sposobem takie tu do dziś przetrwały? 
Już są obce na tym gruncie, przed pa- 
ru laty jeszcze na swoim gruncie? I 
poco upierają się trwać? Rzecz 
prosta. Ich właściciele, oszołomieni nie 
spodzianemi sumami, jakie sąsiedzi po 
brali za swoje gospodarstwa, postano- 
wili, że oni nie będą tacy naiwni i 
zaczekają.. Spekulują. na przyszłości 
Gdyni: cenią się tak wysoko, że nara- 
zie nie sposób ich wchłonąć. 

Nie tak dawno, przed trzema laty, 
tuż obok dworca, drzemał sobie w ku- 
rzu i słońcu duży łan kartofli. Wyso- 
kie kamienice, rozrzucone tu i tam, 
pozornie bezplanowo, jakby przypad- 
kowo, odbijały odeń niesamowicie i 
zdawały się same zdziwione swoją tu 
obecnością. Dzisiaj tan kartofli znikł 
bezpowrotnie, a domy, zwartym dwu- 

rzędem, grodzą szerokie ulice. U. do- 
łu mają wielkomiejskie, lustrzane szy- 
by wystawowe, a od stóp do głów Polska”, wszędzie przestrzeń, światło, Jastarni. 

Ss. 178 wo 

Klęska powodzi w Małopolsce zachodniej 
Gwałtowne deszcze spowodowały wylew rzek 

Wylew Wisły i jej dopływów 
KRAKÓW. PAT. — Stan wód na rze- 

kach znacznie się podniósł, Również Wisła 
pod Krakowem wzbiera, jeżeli deszcze po- 
trwają jeszcze dni kilka, to okolicom Kra- 
kowa grozi wylew Wisły, 
POWÓDŹ w Małopolsce Zachodniej. 

sęp wok AT — Po ostatnich desz- 
czach stan wód na wszystkich dopływach 
karpackiej Wisły znacznie się podniósł, Rze- 
ka Soła w Żywcu podniosła się do poziomu 
185 cm. ponad normalny, Soły rze- 
ka Nichulina w Rajczy zalała kilka domów. 

Powiatowy komitet powodziowy w Żyw- 
cu został wczoraj uruchomiony. Rzeka Ska- 
wa zalała gościniec między Makową a Su- 
chą, a także i dolną część gminy Suchej 0- 
raz niżej położone części Makowej. 

Zagrożone są mosty drewniane pod Jor- 
danowem, Osielcami, dwa mosty w Mako- 
wej i dwa w Suchej, Rzeka Skawa pod Wa- 
dowicami przybrała do 180 cm. ponad stan 
normalny i przybiera w dalszym ciągu, Most 
w Jaroszowicach zerwany. 

W Wadowicach został uruchomiony ko- 
mitet powodziowy, Tor kolejowy Wadowice 
— Sucha w kilku miejscach przerwany. 

W Zębrzycach 20 domów zostało zala- 
'nych. Komunikacja przerwana z powodu 
zerwania mostu, Ludność rozlokowano w 
najbliższem sąsiedztwie, Rzeki Raba i Mszan 
ka w Mszanie Dolnej wezbrały. Stan wody 
przewyższa dotychczas notowane poziomy. 
Droga do Lubomierza zalana, most zagro- 
żony, 

W Mysłowicach stan wody na Rabie wy- 
nosi 3 i pół m. ponad poziom normałny, Od 
strony Mszany Dolnej spływa w wiełkiej ilo- 
ści drzewo, Komunikacja na drodze Kraków 
— Zakopane przerwana. Zawiązał się komi- 
tet powodziowy w Mysłowicach. Dunajec 
pod Nowym Sączem wezbrał powyżej stanu 
normalnego o 215 cm. Rzeka Kamienica No- 
wojowska zalała niżej położone dzielnice No 
wego Sącza, Komunikacja drogowa między 
Nowym Sączemm a Krynicą przerwana z po- 
wodu zalania drogi. Woda na Dunajcu w 
dalszym ciągu przybiera, 

BIELSKO. PAT. — Powódź na terenie 
pow. bielskiego przybiera rozmiary katastro- 
falne, Stan wody na Wiśle się w 
ciagu nocy bardzo gwałtownie, osiągając 
6 m. 20 cm. stan normalny. isła 
wystąpiła z brzegów na wielkich przestrze- 
niach, zalewając 80 zabudowań, Pod Stru- 
mieniem podmyty został wał ochronny, nad 
naprawą którego pracuje straż pożarna, 
ka lłownica rozłała na szerokości pół km., 
zalewając odcinek drogi między gminami Za 
brzeg i Ligota, co uniemożliwia wszelką ko- 
munikację na tym odcinku, Również wylała 
rzeka Jasieniczanka. Starostwo bielskie wy- 
słało na miejsca, dotknięte powodzią, oddzia- 
ły pionierów, które prowadzą akcję ratunko- 

wą, 

Dunajec wystąpił z brzegów 
TARNÓW. PAT. — Skutkiem nie- 

ustannie trwających deszczów podniósł 
się znacznie poziom wody na Dunajcu, 
wynosząc 360 cm. Przybór następuje 
ustawicznie mniej więcej 25 cm. na go 
dzinę. We wsi Lusławice rzeczka Pa- 
leśnica, dopływ Dunajca, wylała, za- 
łewając 18 domów. Również podniósł 
się poziom rzeki Białej. Między sta- 
cjami Bobrową a Stróżany na przestrze 
ni 7 km. Biała uszkodziła tor kolejo- 
wy, rozlewając szeroko swe wody. 

Katastrofalne rozmiary powo- 
dzi w pow. Bielskim 

KATOWICE. PAT. — Według o- 
trzymanych ostatnio wiadomości po- 
wódź w powiecie bielskim przybiera 
rozmiary katastrofalne. Gmina Zarze- 
cze znajduje się pod wodą, dalsze zaś 
gminy są poważnie zagrożone. 

Rzeka Wisła, której stan wody ko- 
ła Strumienia wynosił 6 m. 30 cm. po- 

Możliwość przesilenia ministerjalnego 
W AUSTRIJI 

ULTIMATUM KANCLERZA BU- 
RESCHA 

WIEDEN. (Pat). Na zebraniu or- 
ganizacji chłopów  dolno-austrjackich 
kanclerz Buresch wygłosił mowę, w 
której oświadczył: 

W dniu 30 września zażądam od 
Rady Narodowej, aby zatwierdziła me 
propozycje w przeciągu 24 godzin. 
Nie stawiam przytem kwestji zaufania. 
Obowiązek swój spełnię w całości i 
wytrwam do ostatniej chwili na sta- 
nowisku. 

Jeżeli jednak stronnictwa pragną 
mnie obalić i chcą przyjąć odpowie- 
dzialność za wywołanie przesilenia 
gabinetowego na 14 dni przed płat- 
nością wielkich zobowiązań zagra- 
nicznych, to jest to ich rzecz. Jeśli 
parlament spełni w dniu 30 września 
swój obowiązek, wówczas potwierdzę 
przed całą opiają publiczną rację swe- 
go istnienia. 

Nie należy .zapominać, że. istnieje 
wielu ludzi, którzy tylko czychają na 
to, aby parlament zawiódł. Stronnic- 
two chrześcijańsko-społeczne przyjęło 

moją propozycję i spełni swój obo- 
wiązek. Inne stronnictwa muszą zde- 
cydować się, czy chcą utrzymać par- 
lamentaryzm, czy też doprowadzić do 
podkopania podstaw naszej republiki. 
Rząd pozostanie nieugięty i silny, a 
dzień 30 września przyniesie wyklaro- 
waną przyszłość naszej ojczyzny. 

NARADA GABINETU 
WIEDEN. (Pat). Wczorajsze po- 

siedzenie rady ministrów trwało 5 go- 
dzin. Na posiedzeniu tem omawiano 
program oszczędnościowy, zalecony 
przez komitet genewski. Program ten 
przedłożony będzie konfejencji repre- 
zentantów krajowych, która zbierze 
się dzisiaj. 

Na radzie ministrów omawiano 
także podwyżkę ceł polskich i poleco- 
no handlowo-politycznemu  komiteto- 
wi ministrów, aby jak najprędzej za- 
jął stanowisko wobec sytuacji, wy- 
tworzonej przez tę podwyżkę. „Reichs- 
post* donosi, iż rząd planuje pod- 
wyższenie taryfy kolejowej, i to za- 
równo osobowej, jak i towarowej. 

  

Skutki dewa 
BĄNKRUCTWO DOMU BANKO- 
WEGO S. SCHONEBERGER i Co 

BERLIN. (Pat). Dom bankowy S. 
Schoeneberger $ Co w Berlinie i Am- 
sterdamie ogłosił niewypłacalność. Ją- 
ko powód bankructwa dyrekcja banku 
podaje spadek kursu funta angielskie- 
go, który przyczynił bankowi wielkie 
straty. Przyrzeczona pomoc ze strony 
wielkiego banku Bleichrodera musiała 
być cofnięta ze względu na spadek 
kursu funta. Znaczenie banku Schoe- 
nebergera polegało przedewszystkiem 
na prowadzeniu interesów dewizowych 
na rynkach zagranicznych, dowodem 
czego jest istnienie poważnej filji w 
Amsterdamie oraz fakt, że dyrektor 
banku Schoenebergera był jednocześ- 
nie członkiem rady nadzorczej anglo- 
czeskosłowackiego banku w Pradze. 

Bank Schoenebergera prowadził w 

przystroiły się w zieleń i kwiaty. Wy- 
zyskane są w tym celu wszystkie 
gzymsy okienne, wszystkie balkony. A 
że okien, w tych współczesnych do- 
mach - blokach bez liku, więc każda 

kamienica wygląda, jak ściana ze 
szkła i kwiecia. я 

Stwierdziłam, ku własnemu, wielkie 
mu zdumieniu, że te właśnie współ- 
czesne domy - bloki, gdzieindziej tak 
przeraźliwie brzydkie, w Gdyni robią 
wrażenie zupełnie estetyczne. Przede- 
wszystkiem są całe z okien. Mur — to 
tylko wąskie pasemka między oknami. 
Wyglądają, jak olbrzymie latarnie, Jest 
w nich dużo słońca i seledynowy о- 
brzask od morza, a w dnie chmurne— 
srebrna szarość Bałtyku., Coś, jakby u- 
rzeczywistniony sen Żeromsskiego o 
szklanych domach.Coby On powiedział 
gdyby dzisiaj wstał z grobu i nagle 
zobaczył Gdynię? Rozczarowałby się, 
czy zawiódł? Tyle marzył — czy je- 
szcze więcej? W każdym razie nikt z 
nas, zwykłych śmiertelników, w tak 

krótkim czasie nie spodziewał się tyle. 
Od wielkiej łuszczarni ryżu, po 

przez gmach poczty i telegrafu, aż pa 
wesołe wille na Kamiennej Górze, od 

gmachu Urzędu Morskiego, po przez 
krągły taras kawiarni „Morskie Oko“, 
aż do pałacu - pensjonatu „Riviera 

luacji funta 
swoim czasie rozległe tranzakcje w 
handlu  dewizami państw Europy 
Wschodniej. 

PESYMIZM NA GIEŁDZIE 

„BERLIN. (Pat). Na giełdzie piątko- 
wcj panował nastrój pesymistyczny. 
Wiadomość o bankructwie jednego z 
najpoważniejszych banków prywatnych 
Schoenebergera wywarła wrażenie 
deprymujące. VW/ kołach giełdowych 
panuje przekonanie, że bankructwo to 
nie jest ostatnie. Krążą” pogłoski, że 
jeszcze inny wielki bank musiał zwró- 
cić się o pomoc, aby uniknąć ogło- 
szenia niewypłacalności. Pozatem sze- 
reg innych wielkich firm bankowych 
walczy z trudnościami. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
  

i kwietniki. Między niemi trwa, na uli- 
cy Portowej, stary, gruby, rosochaty 
dąb, pozostawiony tu przez pietyzm, 
aby do reszty przeżył sam siebie i 
zwiądł powoli, ogrodzony  želaznemi 
sztachetkami, przygnieciony asfaltem 
jeźdni, sam jeden smutny wśród weso- 
łego rojowiska. Szczęśliwszy od niego 
przywsiowy brzeźniaczek awansował 
na park miejski. Wdzięczne białe brzo- 
zy rozpuszczają warkocze już nie nad 
własnemi zeszłorocznemi liśćmi i grzy- 
bami - podbrzeźniakami, ale nad kun- 
sztownemi kwietnikami kremowych róż 
i sinych heliotropów. 

Najgorzej w Gdyni ma się plaża, 
ongiś do najlepszych na wybrzeżu za- 
liczana. Nie pomagają nic pięknie u-- 
rządzone rozbieralnie, skocznie wodne, 

siatkówki i kręgobiegi. Woda przy- 
brzeżna mą już w sobie tyle oliwy i 
smarów, że dama, co w nią wejdzie, za 

miast ociekać srebrnemi perłami na- 

jady, ocieka brzydką tłustością.. Na 
nic zabawa taka. Ucieka się stamtąd 
copredzej, dokądžeby? Do portu 

Drewniane molo pasażerskie wy- 
biega daleko w morze, dźwiga na so- 

bie kawiarnię, kiosk Żeglugi Polskiej i 
setki spacerujących. Tu przybijają 
wesołe, białe okręty, odjeżdżające po- 

tem do Sobót i Gdańska, na Hel i do 

Daleko, na lewo wybiegają 

nad stan normalny, grozi przerwaniem 
wałów ochronnych. 

Starostwo bielskie zawezwało po- 
mocy technicznych oddziałów wojsko- 
wych, a nadto zwróciło się da DOK 5 
o przysłanie pontonów. W powiecie 

Rze- pszczyńskim Wisła grozi przerwaniem 
wałów ochronnych między gminami 
Wisłą Wielką a Wisłą Małą. Niebez- 
pieczeństwo grozi również innym miej 
scowościom z uwagi na to, że woda 
na Wiśle stale przybiera. Do Zarzecza 
wyjechał dr. Grażyński. 
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ZGON WYBITNEGO POLITYKA 
UKRAIŃSKIEGO | 

ś. P. POSEŁ HAŁUSZCZYŃSKI 
WARSZAWA, 25.9 (tel. wł.). — 

(Zmarł we Lwowie dzisiaj poseł na 
Sejm z klubu ukraińskiego Hałuszczyń 
ski, były wicemarszałek Senatu z po- 
przedniej kadencji. Poseł Hałuszczyń- 
ski należał wśród polityków , ukraiń- 
skich do skrzydła bardziej umiarkowa 
nego. 

KONDOLENCJE PREZESA SŁAWKA 

WARSZAWA, 25.9. (tel. własny). 
Prezes Walery Sławek wystosował po 
otrzymaniu wiadomości o zgonie Ś. p. 
Michała Hałuszczyńskiego, byłego wi- 
cemarszałka Senatu, jednego z najwy- 
bitniejszych działaczy ukraińskich, na- 
stępującą depeszę do brata zmarłego: 
„Mecenas dr. Mikołaj Hałuszczyński.— 
Lwów, Czarneckiego 24. — Przesyłam 
dla rodziny ś. p. posła Michała Halu- 
szczyńskiego wyrazy głębokiego współ 
czucia z powodu bolesnego ciosu. Ta 
ciężka strata dotknęła również i tych 
wszystkich, którzy na czystych i za- 
onych pobudkach jego pracy społecz- 
nej budowali nadzieję na wzmożenie 
się pragneń zgodnego współżycia о- 
bu narodowości, 

Nowa awantura tea- 
tralna w Warszawie 

P. Stefan Krzywoszewski podpisał wno- 
wę z magistratem na t. zw. poręczającą ad- 
ministację teatrów miejskich. P. Krzywo- 

szewski przybrał sobie do pomocy w kiero- 

waniu teatrami Narodowym i Nowym -— siłę 

tak wybitną, jak dyr. Ludwik Solski, W tea- 
trze Letnim kierownictwo sprawować będzie 
p. Emil Chaberski, 

W ostatniej atoli chwili ZASP zgotował 
p. Krzywoszewskiemu nielada niespodziankę. 

Oto tegoż dnia, kiedy została podpisana umo 
wa z miastem, uchwalił ZASP na „wieczc- 

rynce organizacyjnej" pod egidą p. Pawłcw- 

skiego, że nie godzi się absolutnie na redu- 
kowanie dotychczasowego zespołu. ZASP. 
zwrócił się wczoraj do prezydjum miasta z 
prośbą i prowadzenie teatrów we własnym 

zarządzie, lub o oddanie ich zrzeszeniu arty- 

stów b. zespołu, Do p. prezydenia Słomiń- 

skiego delegowano w tej sprawie p. p. Śli- 
wickiego, Mieczysława Frenkla, Irenę Solską- 

Grosserową, Marję Mirską, Wincentego Dra- 
bika, Wojciecha Brydzińskiego i Józefa Wę- 
grzyna. 

Sytuacja zatem, wyjaśniwszy się | pod 

względem formalnym, w praktyce skonipii- 

kowała się dzięki ZASP-owi, który pragnie 
wprowadzić w życie — per fas et nefas — 

ideę przymusowiego angażowania całych ze- 

społów. Oczywiście zdrową opinię publicz- 

na ZASP obróci przeciwko sobie. W danym 

wypadku (mowa o teatrach miejskich) orjen 

tują się wszyscy — prócz zarządu ZASP-u, 

  

W WIRZE STOLICY 
W KINIE 

Znaczenie reklamy każdy dziś docenia, 
najlepiej ten jubiler, co dał ogłoszenie, że 

poszukuje stróża nocnego 4 — tejże nocy 

został okradziony, jednak kina są wstrzemię- 

żliwsze, niż dawniej w reklamowaniu swych 

super-arcy-hip-hip-filmów. Niema już tych 

ogłoszeń po dziennikach na całą  stronicę, 

tych kołorowych afiszów, roziepianych na 
płotach i murach, 

l bez tego pełac. Teatry czy otwarte, czy 

zamknięte świecą pustkami, przenudziło się 

w kawiarniach, w kinach zawsze ttok i ścisk. 

Bilety drożeją systematycznie: w przyswoitej 

sah, gdzie widzowie nie zdejmują butów i 
na łysinę nie plują z gałerji, 3 zł. to normal- 

na cena, Jeśli drze się Novarro, Marlena czy 

inny Maurice, zaraz 4 zł, To się nazywa, 

„najtańszą rozrywką”. 
Wielkie nieukontentowanie wywołał po- 

datek 10-groszowy na bezrobotnych. W 

pierwszych dniach dochodziło do skandali. 

„— Ja nie zapłacę, wołał jakiś pan, bo 

sam jestem bezrobotny! i na dowód pokazał 
różową kartę rejestracyjną z P.U.P.P. 

— [I my tyż, i my tyż — wrzasnęła cała 

poczekalnia — w jednej chwili zrobiło się 
różowo. 

Co pomoże martwić się i siedzieć w do- 

mu? Wiadomo, że w domu najwięcej ludzi 

umiera — więc po trochę Śmiechu fi rado- 

ści — gazu do kina. 

Filmy francuskie są obecriie niezaprzecze- 
nie najlepsze. Amerykanie wymyślili dźwię- 
kowce — od tej chwili zostali zapędzeni 

przez Francuzów w kozi róg. Bo piosenka 
i iekki dowcip są domeną Francuzów, a te 

walory decydują w dźwiękowcu. Niemcy ze 
swemi psychopatami a la Wegener i Veidt, 

ze swą ciężką artylerją janningsową są do 
chrzanu — jak zaczną te mastodonty enu- 

chowo mówić, można 'mieć koszmar, że to 
nasz Samborski mruczy. 

Amerykanom z milczeniem też było wię- 
cej do twarzy. Dobry kopniak, silny połiczek 
czy palnięcie kijem w głowę zyskały wpraw- 
dzie na wyrazistości, ale to mało. Co się 
odezwie Flip, Flap, czy podobny luminarz — 

jakby garnkiem w głowę. Ani cienia dowcipu 
— wulgarne albo głupie. O takich aktorach 
jak Garat, Chevalier czy porywający obecnie 

Warszawę George Milton z Króła Bulwarów 
ani im marzyć, 

Na polskie filmy oczywiście się chodzi. 

Jak na cmentarz w dzień Zaduszek: z obo- 
wiązku, da tradycji... Bo że się wcale nie 

polepszają, to fakt. Ubyła Malicka — praw- 
da! brawo! Ale jest jeszcze Smosarska. A ta 

faska Gorczyńska też ma pretensje, Gdyby 
nasi reżyserzy nakręcili raz film bez akto- 
rek, byłby z pewnością dobry. 

Jeszcze lepszy bez aktorów — bo te 

Brodzisze, Sawany, Cybulki, Corty, są takie 
"małe, nudne, bez wyrazu. Zawsze tępy 
uśmiech, uwodzicielska mina, sztywność po- 

licjanta na moście. 

No i reżyserów wartoby przepędzić. C: 
©Ordyńscy, Szaro, Roseny, Łejtesy et co, są 

okropni. Czy oni nic, prócz żołnierza, żan- 
darma, katorgi, szarży i grobu nie widzieli? 

Narzekają wszyscy. że P, A, T. zawsze 
nas częstuje grobem nieznanego, pa- 

rada na rynku i uroczystem przyjęciem — 
reporterzy Pata wdali się tylko w reżyserów, 

ani za grosz inwencji, pitraszenie tychże ko- 

tletów latami. 
Karol. 
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— že prowadzenie teatrów miejskich Z Ca- 

łym ich dotychczasowym zespołem aktor- 

skim bytoby utopją. Zespėt to byt bezwarnun- 

kowo za kosztowny, za liczny i zadużo w 
nim było balastu, 

Pan Krzywoszewski podpisał umowę, 

ZASP wystąpił z nowemi projektami: albo 

miasto, albo „kollektywa“. 

Co się z tej mgławicy wyłoni, dowiemy 
się podobno jutro. 2 

Gol się sam, a będziesz gładki! 
Aparat Gillette dotrze wszędzie. — Najopor- 

niejsze części brody i sżyji stają się w mgnie- 

niu oka gładkiel 

Nożyk 
Weź tylko właściwy nożyk! 

nowego typu 

  

goli szybko i znakomicie, nadaje się do wszyst- 

kich aparatów Gillette - starego i nowego typu. 

betonowe obrzeżenia właściwego por- 

tu. Tu stoją goście zamorscy. Flaga 

błękitna, żółtym krzyżem przekreślona 

— to Szwecja. Flaga czerwona, prze- 

kreślona krzyżem niebieskim — Norwe 

gja. I znowu krzyż niebieski, tym ra- 
zem w polu białem — Finlandja. Da- 
leka północ, skandynawska saga, ga- 
dająca coś po swojemu z imionisk ob- 

cych okrętów. „Tyr*, „ Dagny” stoją 

obok siebie wzdłuż mola.. A dalej 

hamburskie statki, noszące przeważnie 

dźwięczne kobiece imiona. Jakieś kup- 

cowe niemieckie, dobre gospodynie o 

jasnych włosach i porcelanowej cerze 

były im chrześtnemi matkami. Stoi 
Adele Traber, Klara Hinz i jakaś smęt- 
na Margareta. 

W basenie węglowym. ogromny 
dźwig chwyta w szpony cały wagon 
towarowy, wyładowany czarno i Iśnią- 
co po brzegi, podnosi go, okręca, prze” 

suwa, przechyla...... węgiel sypie SIĘ 

wprost w głąb statku z ogłuszającym 
łoskotem, potem dźwig odstawia pu” 

sty wagon pieczołowicie na miejsce. 

Takie monstrum jest zresztą tylko 

jedno: należy do firmy „Robur” ze 
Śląska. Inne dźwigi zadawalniają się 
zwykłemi czerpakami, przypominające 

mi szczęki jakiegoś koszmarnego po- 

twora, zwierające się na zdobyczy, 

Tego lata, przez czas długi, obok 

i Ll rr ZOPORZY KDCZZ SA 

łuszczarni ryżu stał okręt angielski; 
obsadzony malajską załogą. Bronzowi 
ludzie w białych muślinowych zawo- 
jach przez miesiąc blisko ściągali tłu- 
my ciekawych i snuli = po ulicach 
Gdyni, przydając jej egzotyczności. 

Dzień, kiedyśmy port zwiedzali, był 
cichy i pogodny. Obwoziła nas gościn- 
nie zgrabna motoróweczka „Zosia”, U- 
wijająca się kilka razy dziennie po 
wszystkich zakamarkach portu. Właś- 
nie do wejścia głównego zbliżał się 
„Dar Pomorza”, szkolny trójmasztowy 
żaglowiec, wracający z Ameryki Połu- 
dniowej, Podjeżdżał z rozpostartemi 

żaglami, smukły i biały, wyglądał jak 

ucieleśniona zjawa z czasów Robinso- 
na Kruzoego. W basenie południowym 
stala wowczas „Polonia“, czyszcząca 
się, szorująca starannie po świeżo od- 
bytej podróży za koło podbiegunowe, 
do Nordkapu. Oczekiwano zaś „Koś- 
ciuszki”, który pływał gdzieś po Ja- 
kichś dalekich wodach. W naszych o- 
czach odszedł wtedy „Premjer“ W 
zwykłą drogę do Londynu, a w pół go- 
dziny po naszem wyjściu z portu zda- 
rzył się tam nielada ewenement. Kontr 
torpedowiec „Wicher* w otoczeniu 
innych torpedowców wprowadził uro- 
czyście do portu łódź podwodną, u- 
kończonego właśnie w porcie Cher- 
bourg'skim „Rysia*. Przybycie jego nie
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Sąd doraźny nad szpiegami 
Wysłanników obcego wywiadu przyłapano w Wilnie 

WILNO. Przed kilku dniami 
aresztowano w Wilnie 5. osób 
pod zarzutem akcji szpiegow- 
skiej na rzecz jednego z państw 
ościennych. Szpiegów przyłapano 
w momencie gdy mieli przy 50- 
bie dowody kompromitujące ich, 
w postaci fotografij niektórych 
objektów wojskowych, notatek 
dyziokacyjnych i t. p. 

Aresztowani szpiedzy są 050- 
bami cywilnemi. Władze bezpie- 
czeństwa już od pewnego czasu 
miały dane, żeby podejrzewać 
obecnie ujętych szpiegów o upra- 
wianie tego niecnego procederu, 
lecz dopiero roztoczona obserwa- 
cja pozwoliła na zebrznie nie- 
zbędnych danych I ustalenie kon- 
taktu z ościennem, państwem. 

kuratorskich, które w przyśpie- 
szonem tempie wygotowują akt 
oskarżenia. 

Zdemaskowani szpiedzy staną 

  

Dziś zaćmienie księżyca 
życowej następuje w czasie, gdy słoń- į W dniu dzisiejszym będziemy mo- 

gli obserwować, jeśli naturalnie pogo- 
da dopisze, całkowite zaćmienie księ- 
życa. Zjawisko astrologiczne będzie wi 
dziane jednocześnie w całej Europie 
za wyjątkiem jej zachodniej części. 

Zaćmienie tarczy księżyca rozpocz- 
nie się o godzinie 6 m. 41 wiecz, Wła- 

ściwy zaś cień na cały księżyc padnie 
dopiero o godz. 9 m. 6. 

Na parę minut przed północą tarcza 
księżyca będzie już całkiem odsłonię- 

Szpiedzy byli bardzo ostrożni tą 
i spotykali się w jednym z pub- 
licznych lokali w śródmieściu. 
W sposób niezwracający uwagi 
zamieniali przynoszone ze sobą 
teczki skórzane, w których znaj- 
dowały się polecenia I dokonane 
już wywiady. 

Często też zmieniali oni swój 
zewnętrzny wygląd, używając 
charakteryzacji i różnych ubrań. 

Śledztwo w tej sprawie jest 
już obecnie w rękach władz pro- 

Jak wiadomo, zaćmienie tarczy księ 

przed Sądem Dorażnym, który 
jak słychać zbierze Się na- 
prawdopodobniej w pierwszych 
dniach października. 

ce, ziemia i księżyc są na jednej linji, 
w ten sposób, że ziemia znajdując się 
między księżycem a słońcem, rzuca na 
księżyc cień swej tarczy. 

Naogół całkowite zaćmienie księży- 
ca zdarza się dość rzadko. 

Wyjątkowo tylko w roku bieżącym 
mieliśmy aż dwa zaćmienia: pierwsze 
— w wielki czwartek (2 kwietnia) i 
drugie — w dniu dzisiejszym. 

Następne zaćmienie będziemy oglą 
dali dopiero w roku 1935. 

  

Tajemnica żyd. kasy oszczędnościowej 
Śledztwo w sprawie zagadkowej kradzie- 

ży w pierwszej wileńskiej żydowskiej kasie 
pożyczkowej, mieszczącej się przy ul. Rud- 

nickiej 7, mimo wysiłków władz policyjnych 
nie posunęło się narazie naprzód. 

Nadal więc pozostaje tajemnicą, kto za- 
kradł się do gabinetu dyrektora i tak zuchwa 

Drugi Zjazd matematyków polskich - 
W dniu 25 bm., w godzinach popo- 

łudniowych odbyło się trzecie plenar- 
ne posiedzenie zjazdu, na którem wy- 
głosili odczyty: prof. Stefan Banach 
(Lwów, Uniwersytet) p. t. „Zagadnie 
nie przestrzeni metrycznych i prof. 
Kazimierz Kuratowski (Lwów, Polite- 
chnika) p. t. „Operacje logiczne a pro 
blemy efektowności'. 

Po. zakończeniu plenarnego .posie- 
dzenia uczestnicy zjazdu zwiedzili ka- 
tedrę i kościół św. Piotra i Pawła na 
Antokolu. Oprowadzał wycieczkę p. 
dziekan Ferdynand Ruszczyc. Z kościo 
ła św. Piotra i Pawła wycieczka udała 
się do obserwatorjum astronomicznego 
na Zakrecie. Uczestnicy zjazdu byli 
oprowadzani przez pp. prof. Władysła- 
wa Dziewulskiego i prof. Kazimierza 
Jantzena. 

Następnie toczyły się w dalszym 
ciągu obrady w sekcjach: III (Arytme- 
tyka, algebra, analiza), IV _ (Сео- 
metrja), V (Fizyka matematyczna, a- 
stronomja, matematyka stosowana). 
Na posiedzeniach tych sekcyj wygłosi- 
li komunikaty m. in prof. Petre Serge- 
scu z Cluj (który odczytał również ko 
munikat prof. Montelu) i prof. Antoine 
Belimowitch z Belgradu. Ponadto od- 
było się ostatnie posiedzenie sekcji 
VI (Dydaktyka, historja matematyki), 
na którem były wygłoszone następują- 
ce komunikaty: prof. Juljusz Rudnicki 
„O nauczaniu arytmetyki liczb rzeczy- 
wistych w szkole średniej", dr. ks. 
Franciszek Sieczka „Próba nowej prak 
tycznej metody nauczania matematyki 

pod kierunkiem nauczyciela”, dr. Ka- 
zimierz Frycz „O próbie zastosowania 
zmodyfikowanego systemu daltońskie- 
g0' przy nauczaniu matematyki w wyż- 
szych klasach gimnazjalnych". 

       W Nowogródku 

ogłoszenia oraz prenumeratę 

KURJERA taónzkaeco 
„SŁOWA” 
przyjmuje 

Wł. Michalski — kiosk gazetowy 
Wielki Rynek róg Grodzieńskiej 

  

  

było zapowiedziane w pismach i nikt 
w porcie o nim nie wiedział, a przy- 
najmniej nie mówił. Port wojskowy 
jest tuż obok, u stóp Oxywskiego 
wzgórza. Stary kościołek na górze zma 
lał dziwnie w ciągu ostatnich trzech 
lat. Port tuszuje go i przygniata. Tor- 
pedowce nasze mają miny zdecydowa- 
ne i buńczuczne. Ładnie jest patrzeć 
na nie, gdy wyjeżdżają sobie na ćwi- 
czenia na zatokę Pucką, albo hen! za 
Hel, na Wielkie Morze i krążą tu i 
tam z« stadkiem hydroplanów nad 

głową. ' mA 
W porcie rybackim roi się od ma- 

lutkich stateczków i łodzi z Gdańska. 
Wygląda na to, że ten drobiazg ani wu 
dba o nienawiść swoich starszych i 

potężniejszych ku tworzącej się Gdy- 
ni, że pilnuje przedewszystkiem swo- 
jego interesu. 

Trudno bo lekceważyć port, który 
przeładowuje obecnie około pół miljo- 
na tonn miesięcznie, a wróży jeszcze 
więcej w najbliższym czasie. Nieustan- 
ny skrzyp. dźwigów gdyńskich zagłu- 
sza w sercu wszystkie kryzysowe lęki. 

© jest ucieleśnienie naszych możli- 
WOŚCI, Na prawo, na skraju widnokrę- 
gu, seledynowe niebo pocięte jest kre- 

skami niktemi i cienkiemi, jak patycz- 
ki. Wieże kościelne? Kominy fabrycz- 
ne? jedno i drugie splątano. To — 

W. uzupełnieniu poprzednich spra- 
wozdań należy podkreślić, że w dniu 
24 b. m. Dyrekcja Bibljoteki U. S. B. 
urządziła w związku ze zjazdem wy- 
stawę druków zabytkowych matematy 
czno - fizycznych oraz przyrządów a- 
stronomicznych, nałeżących do dawne- 
go Obserwatorjum Wileńskiego. Przy- 
rządy te niespełna rok temu były zwró 
cone przez Dyrekcję  Obserwatorjum 
Warszawskiego Uniwersytetowi Wileń- 
skiemu. Objaśnień na wystawie udzie- 
lali pp. dyrektor Bibljoteki dr. Łysa- 
kowski, dr. Aleksander Birkenmajer o- 
raz dr. Lisowski. 

W sobotę, w godzinach porannych, 
uczestnicy zjazdu udają się do Trok. 
Wieczorem o godzinie 18 odbędzie się 
ostatnie ogólne posiedzenie, na któ- 
rem zostaną uchwalone wnioski, u- 
chwałone przez sekcje. 

  

le go okradł, $; ólnie gmatwa całą spra- 
wę fakt odnalezienia pieniędzy za księgami 
w biurze Kasy. 

  

Światowid — nr, 38 — Niezwykle cie- 
kawe reprodukcje rzeźb nieznanego murzy- 
na chrześcijanina stanowią ozdobę numeru. 
Pucz w Austrji, Ghandi w Londynie, syn 
szacha perskiego w Warszawie, Amy John- 
son w Tokio, najnowsze nfody niewieście 
(krynoliny wracają!!) — oto inne sensacje 
dnia. 

Przyroda i technika czasopismo poświęco 
ne popularyzacji nauk przyrodniczych i tech 
nicznyc. Nakład Książnica-Atlas, Prenume- 
rata roczna zł. 8.40. 

Wrześniowy numer „Przyrody i Techni- 
ki* zawiera szereg interesujących artykułów: 
dr. B, Szabuniewicza „O nowej teorji działa- 
nia systemu nerwowego", dyr. Józefa Boro- 
wika „O pracach działu Ekonomji i Organi- 
zacji Rybactwa", prof. dr. A. Moszyńskiego 
„O owadach egzotycznych w cieplarniach“, 
wreszcie czwarty z kolei i ostatni dr, A. Ła- 
stowskiego „O zagadnieniu naukowem lotu 
prof. Piccarda do strato-sfery", 

Numeru dopełniają aktualne i pouczają- 
ce notatki z rozmaitych dziedzin nauki, a 
zwraca specjalną uwagz niezwykle interesu- 
jąco prowadzony przez dr. F. Budreckiego 
Kalendarzyk astronomiczny, 

wap —— 

KRONIKA 
wileńrka 
SOBOTA    

            

Dziś 26. W.s.g. m. 08 

Cyprjana 
uko Z, s. g. 5 m. 15      

    Kosmy 
OKCPOZR KSNR 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.E. W WILNIE 

z dnia 25 września 1931 r. 

Ciśnienie średnię 752. 

Temperatura średnia 48. 

Temperatura najwyższa +11, 

Temperatura najniższa --3. 

Opad w mm. — 

Wiatr: północny. 
Tendencja: spadek. 
Uwagi: półpochmurno, wietrznie. 

    

` MIEJSKA 
— Wzmoženie akcji egzekucyjnej, Refe- 

rat egzekucyjny (miejski) otrzymał połece- 
mie natychmiastowego przystąpienia do bez 

względnej i natychmiastowej egzekucji 
wszystkich zaległych podatków miejskich. 
Stan finansów miasta tego wymaga, 

— Sprawa kabli. Dochodzenie Ma- 

i S ia iu] 

Gdansk. Majaczy w siwym dymie, czy 
mgle... leży tam, przyczajony i wre 
krzyżacką złością, tem zacieklejszą, — 
że bezradną. Rywal i wróg, choć mógł 
być przyjaciel i brat, teraz nawet je- 
szcze może, byle. poszedł po rozum do 
igłowy. 

. Wieczór zapada. Stada mew przy- 
siadają na pustoszejących molach. Wo 
da mieni się barwną niezdecydowaną, 
przelewającą się z bladego fioletu w 
szarość srebrną. Zapalają się u giów- 
nego wejścia do portu dwie latarnie— 
strażnice: Światło zielone i światło 
czerwone. Zapalają się i wnet gasną, 
by po paru sekundach zapłonąć zno- 

Mrugają, jak żywe oczy. Odpowia- 
da im daleko za pociemniałemi falami 
słaby odblask helskiej latarni. Potem 
zabłyśnie sto świetlnych oczu wielkiej 
łuszczarni ryżu, a potem tysiąc innych 
świateł, drżących, migocących, kolo- 
rowych.. 

Na ulicach Gdyni poczynają roz- 
palać się reklamy i błyszczeć—lustrza- 
ne szyby kawiarni. Tu, przy stolikach 
kawiarnianych, załatwiają się tranzak- 
cje, omawiają się interesy. Przygrywa- 
ja im nowe przeboje tangowe, a po- 
przez ich dźwięki słychać wyraźnie, 
jak Gdynia rośnie. Huczy po nocy i 
rośnie. Wanda Dobaczewska. 

gistratu w sprawie robót kablowych 
prowadzonych do niedawna z ramie- 
nia Zjedn. Tow. Elektrycznego, prze- 
ciąga się z powodu potrzeby zbada- 
nia znacznej ilości rachunków z ubie- 
głych kilku lat, przedkładanych Magi- 
stratowi przez. Z. Т. Е. i 

.. Rachunki te są jak wiadomo przez 
Magistrat zakwestjonowane. W kołach 
kompetenych utrzymują, że straty mia 
sta z powodu znanych manipulacyj ka- 
blowych sięgają faktycznie znacznych 
sum. 

‚ — Stypendja miejskie. Magistrat ustano- 
wił dwa nowe, 500 złotąwe stypendja dla 
zdolnych lecz niezamożnych uczni szkół za- 
wodowych. 

— Pomoc otrzymują tylko kobiety i o- 
barczeni rodziną. Opieka Społeczna Magi- 
stratu, wobec braku funduszów rządowych, 
zredukowała znacznie udzielanie pomocy 
bezrobotnym, ograniczając się do wyplaca- 
nia zapomóg kobietom i w drodze wyjątku 
bezrobotnym obarczonym rodziną. 

— Bezrobotni mają otrzymać dział 
ki ziemi. Magistrat rozpatruje obecnie 
projekt przyjścia z doraźną pomocą 
bezrobotnym przez nadanie im działek 
ziemi w pobliżu miasta. 

Na ten cel mają być oddane w 
pierwszym rzędzie tereny w pobliżu 
Placu Broni, gdzie osadzeni bezrobot- 
ni otrzymaliby działki 200 — 300 mtr., 
nadające się pod ogrody. 

Z biegiem czasu dzierżawcy tych 
działek uiszczaliby należność nie pie- 
niędzmi, lecz produktami, które z ko- 
lei szłyby na pomoc innym bezrobot- 
nym. 

„— Likwidacja Hnji autobusowych. — Z 
dniem 28 b, m. zostaje wstrzymany ' ruch 
autobusowy na linji 5. Linja IV zostaje skró 
cora do ul. S*rycharskiej i czynna będzie 
tylko do godziny 19, a od tej godziny uru- 
chomiony będzie odcinek na ul. Ponarskiej 
od ul. Piłsudskiego do Szpitala Kolejowego, 
z autobusy (2) będą kursować co 15 
minut. 

— Garaże Arbonu. Dziś mają się 
zebrać połączone komisje miejskie: fi- 
nansowa i techniczna w celu zajęcia 
stanowiska wobec nowych propozycyj 
Arbonu, dotyczących budowy garaży 
dla autobusów. ` 

Poprzednio Arbon projektował wy- 
budowanie garaży za cenę 150 tys. zł. 
z tem, że z chwilą przyjścia tych ob- 
jektów na własność miasta Arbonowi 
wypałci się ekwiwalent w wysokości 
50 tys. zł. 

, Obecnie Arbon chce budować bar- 
dziej kosztowne boksy autobusowe. 
Sporządzony obecnie kosztorys sięga 
275 tys. zł. i z tego powodu chce, że- 
by Magistrat gdy przyjmie je na włas- 
ność wypłacił już nie 50 lecz 100 tys. 
zł., t. I. całą kaucję umieszczoną przez 
koncesjonarjusza. ; 

‚ — Badanie gospodarki kina miej- 
skiego. Wyznaczona przez Radę Miej- 
ską komisja do zbadania gospodarki ki 

U 

W dniu 24 września b. r. zmarł 
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Gazowni Arnolda Mozera w Wilnie 
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Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w 

E. P. 

BUM KLECK 

Berlinie 

współwłaściciel Domu Bankowego N. Kleck i J. Lewin 

O tej niepowetowanej stracie swego cenionego współwłaściciela zawiadamia 

Dom Bankowy N. Kleck i J. Lewin 

  

na miejskiego, przystąpiła do pracy i 
już wczoraj badała materjaty w tej spra 
wie. 

— Nowa ulica.-W związku z rozpo 
częciem robót regulacyjnych w obrębie 
terenów przy-franciszkańskich, wydział 
drogowy Magistratu opracowa! plan 
nowej ulicy, która połączy Trocką z 
Franciszkańską. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Shelley'u Institute'u po 

daje do wiadomości, że wykłady języ- 
ków: angielskiego, niemieckiego, tran- 
cuskiego i esperanto, rozpoczną się dn. 
1-go października w gmachu gimna- 
zjum im. Lelewela (Mickiewicza 38). 
Zapisy przyjmuje kancelarja Instytutu 
codziennie od godz. 5 do 6 po poł. 

Studenci otrzymujący patent „With 
distinction* wysyłani będą na koszt 
Instytutu do Londynu do Hugo's Instti- 
tute. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie pełnego zarządu zrzesze- 

nia wojewódzkiego ZPOK w Wilnie, — Po- 
przedzone, w dn. 26 bm. o godz. 5-ej po 
poł. Konferencją Referentek Opieki nad Mat- 
ką i Dzieckiem z udziałem p. posłanki Haliny 
Jaroszewiczowej, odbędzie się w dn. 27 bm., 
o godz. 10 rano, w lokalu Sekretarjatu, Wil- 
no, Ostrobramska Nr. 19 m. 9 posiedzenie 
pełnego Zarządu Zrzeszenia Wojewódzkiego 
Związku Pracy Obywate'skiej Kobiet z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 
.. 1. Referat polityczny wygłosi p. senator- 
ka Hanna Hubicka, 

2. Finanse Zrzeszenia Wojewódzkiego, 

3. Sprawy organizacyjne. 

POCZTOWA 
— Szkolenie pocztowców. Wileńska Dy- 

rękcja Poczt organizuje 6-mies. kurs dla 

praktykantów pocztowych. p 
Szkolenie kandydatów na urzędników 

pocztowych będzie się odbywało w gmachu 

urzędu Wilno 1. 

RÓŻNE 

— Młodzież zwiedza Bazylikę. Gim 
nazja i szkoły wileńskie będą kolejno 
zwiedzały Bazylikę, by obejrzeć wy- 
budowane w nawie głównej nad wej- 
ściem do krypty królewskiej podjum 
oraz prowadzone tam roboty. 

— Polowanie na zające. Oczekiwane roz- 
porządzenie Min. Rolnictwa o dodatkowych 

czasach ochronnych na zwierzynę ukaże się 

dopiero w końcu października, W ten sposób 

w województwie wileńskiem obowiązuje do- 

tąd normalny ochronny czas ustawowy, we- 

dle którego na zające — szaraki można po- 

łować już z dniem 1 października (na bie- 

laki z dniem 1 listopada). 

Z uwagi na spóźnione w tym roku lęgi 

szaraków, oraz na okoliczność, że we wszyst 

kich innych województwach połowanie na 

te zwierzynę rozpoczyna się 1  Histopada, 
Tow. Łowieckie Z. W. zwraca się do wszyst 
kich zrzeszeń łowieckich i prawidłowych my 
śliwych Wileńszczyzny z apelem użycia mo- 
ralnych wpływów, aby u nas polowania na 

zające przed 1 listopada nie odbywały się. 

— Stowarzyszenie „Opieka Polska nad 

Rodakami na Obczyźnie* podaje do wiado- 

mości, że Sekretarjat Stowarzyszenia przy 
ul. Orzeszkowej 11 — 19 jest czynny co- 
dziennie od godz. 12 do 2 po poł, (Przyjmu- 
ja się zapisy na członków, a członkiem po- 
winien być każdy Polak katolik). Składka 
miesięczna wynosi 50 gr. 

Jednocześnie Stowarzyszenie zwraca się 
do Szanownej Publiczności z gorącą prośbą 
o nadsyłanie przeczytanych książek, tak po- 
wieści, jak i książki do nauki i pism pod 
adresem: Orzeszkowej ll m 19. 

Książki te zostaną wysłane do Stowarzy- 
szeń i Szkół Polskich we Francji. 

7—7——WYPADKI I! KRADZIEŻE 
— Zatrucia. Rutsztejn Marjasza, lat 

34 (Żydowska 1) usiłował popełnić samobój 
stwo przez wypicie esencji octowej, Przyczy 
na — nieporozumienie z żoną. 

— Zajączkowska Franciszka (Pionierska 
mr. 13) wypiła w celach samobójczych wi- 
triołeju, Przyczyna — nieporozumienie  ro- 
dzinne, 

— Perewoskin Judel, lat 35 (Stefańska 
21), spożył nadmierną ilość alkoholu i uległ 
zatruciu. Odwiezicno go do szpitała Żydów 
skiego w stanie ciężkim. : 

— Kradzieże, Wojewódzkiemu  Ałeksan- 
drow: (3-g0 Maja 9) wi okresie od 'm-ca 
czerwca do połowy sierpnia r, b. skradziono 
z niezamkniętego mieszkania drobną biżute- 
rię wartości 425 złotych. Е 

Garderobę męską i obuwie łącznej war 

tości 330 zł. skradziono Sumorokowi Stani- 
stawowi (Kalwaryjska 21). : 

Nieznani sprawcy, dostawszy Się przez 
otwarte okno, skradli z mieszkania Rejtera 
Dawida (W. Pohulanka 21) garderobę dam- 
ską i meską oraz 20 zł. gotówką, łącznej war 
tości 295 zł, z 

Z mieszkania domu Nr. liprzyuł, Gęsiej 
skradziono na szkode Burakiskiej Szejny 80 
zł. gotówką. 

    
   składa kondolencje Rodzinie 

  

Z powodu śmierci członka Związku 

Przemysłowców Polskich w Wilnie 
ś T r. 

ARNOLDA MOZERA 
wyraża głębokie współczucia 

stałej Rodzinie 
pozo- 

ZARZĄD ZWIĄZKU 
Przemysłowców Polskich 

w Wilnie 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Dziś, w sobo- 

tę, dn, 26 bm., o godzinie 8 „Święty pło- 
mień" Maughama w kapitalnej grze St. Wy- 
sockiej w roli matki na czełe całego zespołu, 
wadę jednocześnie wyreżyserowała tę sztu- 
© 

Jutro w niedzielę sztuka ta powtórzoną 
będzie po raz ostatni, 

— Popołudniówki. W sobotę dn. 26-g0 
bm., o godzinie 4 dla młodzieży szkolnej 
(50 proc, zniżki), W niedzielę, o godzinie 
4-ej dla publiczności młodzieży (ceny zniżo- 
ne) „Panna mężatka* komedja w 3 aktach 
J. Korzeniowskiego, wyreżyserowana przez 
St. Wysocką, która jednocześnie kreuje nie- 
zrównaną pułkownikową. Od poniedziałku 
dn. 28 bm. sala teatru w Lutni bawić bę- 
ćzie publiczność pełną wdzięku i pogody ko 
medją w 3 aktach Caillaveta i Fleursa „Ła- 
dna  historja*, sprawnie wyreżyserowaną 
przez p. K, Wyrwicza - Wichrowskiego, 
która tym większy będzie stanowić magnes, 
że rolę Andrzeja wziął na siebie artysta tel 
miary, jak p. Juljusz Osterwa — to też Dy- 
rekcja nie wątpi, że publiczność żywiołowo 
zaakcentuje swoje uwielbienie dla znakomi- 
tego gościa, dotychczas czarującego ją swo- 
ja misternie wyrzeźbioną kreacją  „Szczę- 
snego* w „Horsztynskim“ J. Słowackiego— 
wypełniając saię teatru po brzegi. Dalszą 
obsadę tej sztuki, dla której dyrekcja nie 
szczędziła kosztów, aby dać jej piękną o0- 
prawę pomysłu p. W. Makojnika stanowią 
doskonale zgrani panie: ], Jasińska - Detkow 
ska, H. Dunin - Rychłowska, B. Siawińska, 
A. Herburtówna, D. Lubowska, S$. Zielińska, 
panowie: K. Wyrwicz - Wichrowski i Jan 
Ciecierski (av roli Walerego), L, Wołłejko, 
L. Detkowski, M, Milecki, R. Wasilewski, A. 
Czaplinski. 

— Hanka Ordonówna w Wilnie. — W 
dniach 1, 2, 3-go października będzie mo- 
gła publiczność wileńska rozkoszować się 
wćziękiem swej ulubienicy, jaki roztacza na 
okół siebie i urokiem, jaki rzuca ze sceny 
wspaniale interpretując cały szereg nowych, 
przebojowych piosenek, tak, jak to tylko 
swoiście Hanka Ordonówna potrafi, 

Wielbicieli jej talentu czeka miła niespo- 
dzianka, gdyż tym razem będą 'mogli się 
przekonać o wielostronności talentu swojej 
pupilki, podziwiają ją w kapitalnie kreowa- 
nej przez nią roli tytułowej w „Małżeństwie 
Fredenv“ Picarda i Jaegera Szmidta, kome- 
dji 3-aktowej. Świetną obsadę sztuki dosko- 
nale wyreżyserowanej pod batutą p. Karola 
Wyrwicz - Wichrowskiego, który  jedno- 
cześnie bierze w niej udział, stanowi: S. 
Betcherowa, P. Orłowski, W. Milecki, S. Ja- 
škiewicz szcie zatem zawczasu zaopa- 
trzyć się biłetv, sprzedaż których już roz 
paczeta, 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś, w 
sobotę dn. 26 bm., o godz. 8 w., oraz jutro 
w niedzielę, dn, 27 bm., o godzinie 4 (po ce 
nach zniżonych) i o godz. 8 w. „Horsztyń- 
ski* j. Słowackiego Świetnie grany przez 
cały zespół ze znakomitym gościem  Julju- 
szem Osterwą w jego niezrównanej kreacji 
„Szczęsnego na czele. 

Sa to nieodwołalnie już ostatnie przedsta 
wienia „Horsztyńskiego”, poczem na sce- 
ne, począwszy od wtorku « dn. 29-go bm 
wchodzi: „Matrykuła 33',: sztuka w 3 aktach 
A, Madisą i R. Boucarda, przynosząca wi- 
Gzoni odgłosy więlkiej wojny Światowej, 
która na psychice ludzkiej położyła swoje 
wybitne piętno. Problem tej sztuki to poje- 
dynek sprawności dwóch wywiadów, iran- 
cuskiego i niemieckiego, w który wplata się 
nieodzowna miłość kobiety - szpiega. „Ma- 
trykuła 33" obiegła Świat cały, wszędzie 
zdobywając sobie sukces niebywały. Reżyse 
rja tej ciekawej sztuki spoczywa wi wytraw 
nych rękach dyrs M. Szpakiewicza, Obsadę 
stanowią panie: j. Brenoczy, C. Szurszew- 
ska, H. Kamińska, panowie: a TSR 
ski, ]. Łubiakowski, M. Bielecki, B. Loedł, 
$. Lochamn, $. Brusikiewicz, W. Domański, 
Z. Karpiński, J. Budzyński, $, Kubiński, K. 
Puchniewski. 

      

     

  
Z powodu zgonu 

Tt P. 

ARNOLDA MOZERA 
Firma Leon Fidler w Wilnie 

Š.p. ARNOLD MOZER 
Pośmiertne wspomnienie. 

W dniu 24 września 1931 roku zakończył 
po b. ciężkiej chorobie swoje doczesne, za- 
pracowane życie Arnold Mozer,  właścicieł 
Zaki. Przem. A, Mozer i S-wie w N. Wilej- 
ce, Gazowni w Wilnie iNowowilejskiej Fa- 
bryki Drożdży, Urodził się jako syn Alojzego 
Mozera, założyciela Zakł. Przem. A. Mozer i 
S-wie w roku 1871, W życiu swojem miał 
jeden tylko cel, to jest: pracę i tworzenie 
warsztatów pracy dm wielu bardzo ludzi, boć 
był przecież okres, kiedy Zakłady Przem. w 
Nowej Wilejce zatrudniały do 1.500 pracow- 
ników. — Niestety wybuchła wojna šwiato- 
wa, która pozostawiła do dziś dnia widnie- 
jące ślady zniszczenia, które przedewszyst- 
kiem odczuwa nasz i tak już skąpy przemysł, 
Niszczą się zatem maszyny, gmachy fabrycz 
ne, część maszyn wywożą i rekwirują Niem- 
cy. — W roku 1918-ym, kiedy wraca falan- 
ga uchodźców z bołszewizującej już wów- 

   

czas Rosji, wraca również Arnold Mozer. 7 ° 
pozostawionych gmachów i urządzeń fabrycz 
ny zastaje tylko ruiny. Nie przestrasza się 
tem zniszczeniem, lecz natychmiast bierze 
się do nowej twórczej pracy i z wiel- 
kim nakładem ; trudem uruchamia częśc 
zaledwie, słynnych dawniej Zakł, Przem. A. 
Mczer i S-wie. — Zawarty w Rydze pokój, 
ustrój w Z.S.S.R. zamykają jednak dawniej- 
sze rynki zbytu i tem samem uniemożliwiają 
uruchomienie fabryki w dawniejszych rozmia 
rach. Nie odstraszają Go jednak zdaje się 
nie do przezwyciężenia trudności i stale ma 
tylko jedną myśl przewodnią, to jest tworzyć 
warsztaty pracy. Widząc, że fabrykacja haf- 
tów. która była kiędyś Specjalnością Jego 
Zakładów, nie daje rękojmy do uruchomie- 
nia całych Zakładów, myśli stale nad zmia- 
ną produkcji, w wyniku czego powstaje w 
roku 1926 Nowowiłejska Fabryka Drożdży, 
która dziś już należy do naj!epiej prosperu- 
jących i najlepiej prowadzonych pod każ- 
dym względem fabryk tej gałęzi. Miał jeszcze 
inne zamiary, lecz nieubłagana śmierć prze- 
rywa jego życie i zabiera Wileńszczyźnie 
jednego z najlepszych i najenergiczniejszych 
Synów, którzy życie całe poświęcili tylko 
pracy i jeszcze raz pracy dla dobra Kraju. 

Praca zawodowa nie przeszkadzała Mu w 
pracy społecznej i charytatywnej. Nie ma w 
N. Wilejce instytucji, którejby nie wspierał. 
Nie znamy wypadku, by š, p. Arnold Mozer 
odmówił kiedykolwiek pomocy, czy to 
ochronce, czy też innej instytucji, # 

Wystarczy wspomnieć w N. Wilejce na- 
zwisko Jego, a już słychać tylko słowa uzna- 
nia i niejeden mieszkaniec ze szczerem uzna 
niem opowiada dzieje Zakładów  Ammolda 
Mozera z czasów największego rozkwitu. — 
Najlepszy dowód uznania, to chyba nieby- 
wały Mczny udział mieszkańców N. Wilej- 
ki i Wina w pogrzebie. Zwłoki ś. p. Arnol- 
da Mozera sprowadzono w piątek dnia 25 
b. m. do N. Wilejki i złożono w kościele pa= 
rafjalnym św. Kazimierza, 

Pamięć o Nim nie zagaśnie nigdy! Daj 
Boże nam więcej ludzi tego pokroju? Niechaj 
ziemia, którą tak ukochał i dła której tyle 
pracy poświęcił, lekką Mu będzie. : 

Cześć Jego pamięci! 
Wacław Jaroszewski. 
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X Stypend 
lėwki w Bursie Żeńskiej w Baranowiczach. 

Ijum im, ś. p. Tadeusza Ho- 

W żeńskiej bursie, założonej w Baranowi- 
czach, przy uż. Kopernika 6, przez Związek 
Pracy Obywatelskiej Kobiet i nazwanej 
imieniem zasłużonej działaczki Ziemi Nowo- 
gródzkiej Józefy Tuhanowskiej, utworzone 
zostało stypendjum im. Tadeusza  Hołówki 
w postaci jednego stałego miejsca bezpłat- 
nego dła białoruskiej uczennicy. 2 

— Z posiedzenia Wydziału Powiatowe- 
Selmiku baranowickiego, W  dniu 23 

września odbyło się posiedzenie Wydziału 
Powiatowego w Baranowiczach pod prze- 
wodnictwem p. starosty Przepałkowskiego. 
Na posiedzeniu tem zatwierdzono protokuł 

. Z poprzedniego posiedzenia oraz rozpatrzo- 
no sprawy persona'ne. W dalszych punktach 
porządku dziennego zwrócono umowę na 
wydzierżawienie rzeźni w m. Mołczadzi, ce- 
lem ułożenia nowej umowy, z klauzulą u- 
nieważniającą umowę starą, zawartą pomię- 
dzy gminą a przedsiębiorcą na niekorzyść 

gminy. 8 
W związku z podjęciem akcji zwalcza- 

nia bezrobocia na terenie powiatu baranowi 
ckiego, Wydział Powiatowy postanowił wy- 
asygnować z budżetu PZK. sumę 5 tysięcy 
złotych, przeznączonych na poparcie powyż 
szej akcji. ka 

Zatwierdzono statut Powiatowej Komisji 
Drogowej oraz dokonano _ wyboru p. Z. 
Czurnockiego na członka Rady Wojewódz- 
kiej, w miejsce p. E.. Taurogińskiego, który 
przeniósł się do Wilna. Wobec rozpoznania 
protokułu Komisfi Rewizyjnej Wydz. Pow. 
postanowił w najbhiższym czasie zwołać Ko- 
misję dła szpitali powiatowego i zakaźnego 
oraz Kuratorium Fermy Uznogi, celem usu- 
nięcia wszełkich usterek podanych przez 
gminną, 
Kom. Rew. 

W wolnych wnioskach Wydział Powia- 
towy postanowił wszcząć intensywną akcję 
wszystkich wójtów i sekretarzy gminnych, 
którzy opieszale załatwiają korespondencję 
przeceyiko gospodarzom, przy których grum 
tach zostały zniszczone drzewka przydrożne 
oraz ukarać grzywną w wysokości 5 zł. 

lidžka 
— Powiatowe Swieto P. W. i W. Е. W 

ubiegłą sobotę i niedzielę odbywało się tu 
powiatowe święto P, W. i W. F. oraz doro- 
czne zawody strzeleckie w ramach państwo- 
wej odznaki sportowej. Święto P. W.i W.F. 

- rozpoczęło się wt dniu 13 września, ze wzglę 
du jednak na wielką ilość zawodników (w 
samej Lidzie 250) nie zostało jeszcze zakoń- 
czone i dalszy jego ciąg odbędzie się w dniu 
4 października, 

Warunki do P. O. S: w zawodach pań 
uzyskały: w 5 grupach — 21 zawodniczek, 
w 4—8 zawodniczek, w trzech — 4 zawod- 
niczki, w dwóch — 6 zawodniczek, w 6 
wszystkich grupach — jedna zawodniczka p. 
Windyżanka Aniela. 

W związku z uroczystością zakończenia 
święta przewiduje się nast, program w dniu 
4 października: 

O godz. 10-ej — msza święta. 
O godz. 11 — zbiórka zawodników przed 

" kościołem i odmarsz do sali gimnaz. Pań- 
stwowego. 

Ogodz, 11,30—12,15 — lekcja gimnasty- 
ki w sali gimnazjalnej z młodzieżą męską. 

O godz. 12,20—13,00 — z młodzieżą żeń 

O godz. 13,10—13,30 — zakończenie i 
rozdanie nagród, 

O godz. 16-ej — na zamku Gedymina 
rozgrywki koszykówki pomiędzy drużynami 
Gimnazjów Państwowych z Lidy i Wołko- 
wyska, ewentualnie WKS 77 pp. w. Lidzie 
oraz siatkówka pomiędzy drużynami drużyn 
Żeńskich lidzkich gimnazjów: miejskiego i 
państwowego. 

— Kolo karczmy Załamanki. Można zro- 
zumieć najdalej idącą oszczędność, ale nie 
coś podobnego co się obserwuje na trakcie 
Wilno — Lida, 

' Roboty nad prowadzoną w tym kierunku 
szosą na skutek zamknięcia kredytów, za- 
trzymane zostały koło Jaszun, w połowie 
ogromnej góry na mniej więcej 300 metrów 
przed końcem przygotowanej już zupełnie 
trasy z gotowym nawiezionym kamieniem, 
przed wyjściem na równą linję traktu. Po- 

" woduje to, zwłaszcza w czasie ciągłych de 
szczów ogromne utrudnienie w komunikacji 
na tej wyjątkowo ruchliwej arterji, które da- 

 łoby się łatwo usunąć kosztem najwyżej pa- 
ru tysięcy złotych, nie stanowiących przecie 
nieprzezwyciężonej trudności w  massztabie 

' państwowych wydatków nawet w  dzisiej- 
szym momencie. jeśli mowa o tej ważnej ar- 

_ terji komunikacyjnej, nie sposób pominąć 
_ jeszcze trzech miejsc, a mianowicie koło lasu 

' za Małemi So!ecznikami w stronę Bieniakoń, 
‚ м lesie Wielko-Solecznickim i przed Wiel- 

kiemi Solecznikami koło karczmy Załamanki. 
Miejsca te były złe, ale możliwe do przeje- 

' chania. Komuś latem przyszło na myśl je 
poprawić: wykopano z boków rowy, wyrzu- 
cano z nich w ogromnej ilości błoto i glinę 

na drogę, wody nie odprowadzono i dziś 
' proszę zobaczyć, jak wyglądają w czasie de- 
_ szczów te kawałki drogi „Państwowej". 
| Trzeba je niezwłocznie doprowadzić do sta- 
— пи przejeżdżalności, a na to potrzeba tylko 
_ trochę uwagi i literalnie paręset złotych. 

. Obserwator, 
Ё — Zakłócenie spokoju publicznego, Bra- 

cia Boginiowie Józef i Watot hędąc w sta- 
- nie podchmiełonym  zapragnęli spróbować 
swoich sił na pięści. Znalazł się akurat pod 

na ku miasteczka Lipniszki niejaki 
ylewicz Aleksander ze wsi Czobryn. Dalej- 

że na niego. Awantura ściągnęla gromadę 
publiczności, która widząc mocne pięści bra- 

Boginów z lubością przyglądała się ich 

  

  

    

  

  

  

      

   

    

   
    
    

    

| łączył się i posterunkowy który położył 
kres awanturze, spisują protokuł na czupur- 
nych Boginów. 

||. — Kradzież roweru. W dniu 23 wrze- 
śnia około godziny 15,30 z przed Urzędu 
Pocztowo Telegrałicznego w Lidzie skradzio- 
no na szkodę Rusinowicza Wincentego, pra- 
cownika tegoż urzędu rower marki „Niemen*, 

_ Nr. 02682 wartości 280 zł. 
' 

"Aoljėcka 
— Wieczór „Harcerza" w Stołpcach. W 

sobotę, dnia 26 września r. b., odbędzie się 
w Ognisku kolejowem w Stołpcach „Wie- 
czór Harcerza“. Będzie to impreza poświę- 

‚° cona harcerstwu. | Ч 
— Отгайхетет wieczoru zajęła się I Męska 
rużyna Harcerska i Żeńska Drużyna Har- 

cerska przy Państwowem Gimnazjum oraz 
TI Męska Druż. Harc. i Żeńska Druż, Har- 
cerska przy 7-io kl. szkole powszechnej. 
_ . Wieczór zapowiada się niezwykle intere- 
sująco. ° 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

      

    

    

bokserce. Traf zrządził iż do publiczności £4 

— Od wypitki do wybitki. Pan Wiktor 
Pruszkowski i Jan Mostowski z zaśc, Okiń- 
czyce, oraz Jan Mickiewicz ze wsi Mikoła- 
jewszczyzna gm. Świerżeńskiej w dobrym 
nastroju, po obfitej libacji, zakrapianej naj- 
czystszą monopolką na jednej furmance po- 
wracali do domu, W drodze jednak czegoś 
zepsuła się wzajemna harmonja między przy 
jaciółmi. Wszczęła się ostra rozmowa, w 
czasie której Jan Mickiewicz  kozikiem 
zadał  Pruszkowskiemu 6 ran  kłutych. 
Pruszkowskiego  odstawiono do szpitala 
powiatoweg? w  Stołpcach, zaś zajściem 
zainteresowała się policja. 

— Podrzutek w pociągu. W dniu 19 b.m. 
w pociągu między stacją Horodzieja—Stołp- 
ce, posterunkowy PP. Rosner z komisarjatu 
kolejowego w Stołpcach, znalazł w wagonie 
3-е] klasy porzucone przez matkę dziecko 
płci żeńskiej w wieku około 6 tygodni. 

Dziecko skierowano do schroniska w Ba- 
ranowiczach, 

nierdjieska 
— Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i wal- 

ne zebranie członkiń Zjednoczonych Ziemia- 
nek. W niedzielę dn. 27 września w salach 
ratuszowych w Nieświeżu odbędzie się do- 
roczny walny zjazd Kół Gospodyń Wiejskich 
i walne zebranie członkiń Stow. Zjednoczo- 
nych Ziemianek pow. Nieświeskiego. Zjazd 
rozpocznie się od nabożeństwa w - kościele 
farnym o godz, 9 rano, o godz. 10 nastąpi 
otwarcie zjazdu i zebranie kół gospodyń wiej 
skich, o godz. 14 otwiarcie wystawy warzyw, 
o godz. 15 zebranie ziemianek: referaty o 
znaczeniu kół gospodyń wiejskich i o hodo- 
wii drobiu. 

— Z Sejmiku. Przewodniczący Wydzia- 
łu Powiatowego zwołał posiedzenie Sejmiku 
nieświeskiego na dzień 30 września, które 
odbędzie się w sali przyjęć Starostwa Nie- 
świeskiego. 

— Echa morderstwa, jak już po- 

dawaliśny w sprawie odnalezienia zwłok nie 

znanej kobiety w pobliżu majątku Hanusow- 
szczyzna, energicznem śledztwem, prowadzo 

nem przez Policję Państwową ustalono, iż 

zamordowana została młoda kobieta Olga 
Kłokiel, córka Stefana-i Marji, lat 23 pocho- 
dząca ze wsi Zaturje gm. Howeźniańskiej, 
pow. Nieświeskiego. Powieszenie jej na drze 
wie, było tylko upozorowane, żeby zatrzeć 
przez morderców ślady przestępstwa  fak- 

tycznie zaś śmierć wymienionej nastąpiła 
przez uduszenie, którą następnie odwieziono 
do pobliskiego lasu i powieszono na drze- 
wie. Morderstwa tego jak ustalono już, do- 
konał w bestjalski sposób jej ojczym Jan 
Taratuta, m-c wsi Zaturja w celu zawładnię- 
cia majątkiem zamordowanej w postaci 3 ha 
ziemi. Jan Taratuta po dokonaniu — тогфег- 
stwa wydalił się z domu i został zatrzymany 
w m-ku Horodziej. Wymieniony został prze- 
kazany do dyspozycji władz sądowo-śled- 

czych i w najbliższych dniach stanie przed 
Sądem Doraźnym, — Opinja publiczna jak 
Nieświeża tak i okolic została wstrząšni 
tym mordem, A 

  

TURMONT 
— „Ognisko kolejowe* i Zw. Strzelecki. 

Zdawałoby się, że na bezludziu między Łot- 
wą a Litwą, wśród malutkich wioseczek, 
składających się z kilku lub kilkudziesięciu 
lepianek, powołanie do życia placówki kul- 
turalno-oświatowej, ściągającej okolicznych 
"mieszkańców, powinno mieć mało widoków 
powodzenia, Tymczasem jest odwrotnie. Bar 
dzo nieliczne grono pracowników  kolejo- 
wych podjęło myśl stworzenia „Ogniska Ko- 
lejowego“. | „Ognisko”* narazie bez własne- 
go ogniska (lokalu) powstało. 

Urządzono więc i dziś jeszcze się urzą- 
dza, ponieważ „Ognisko* mieści się w jed- 
nym pokoju, odczyty, koncerty i przedsta- 
wienia na dworcu w poczeka!ni. Wszystkie 
imprezy, a zwłaszcza przedstawienia, cieszą 
się dużem powodzenięm i ściągają nawet 
zagranieznych gości, sąsiadów z Zemgale. 
Sekcja artystyczna „Ogniska”" składa się z 
20-stu osób, chór natomiast liczy 16 głosów. 
Obecnie zarząd „Ogniska*, którego preze- 
sem jest dzielny 1 ruchliwy zawiadowca sta- 
cji p. Kobus, przystąpił do budowy własne- 
go domu. Na zakupionym placu o powierz- 
chni 1235 m. kw. stanęły już solidne funda- 
menta czterometrowej wysokości. Potrzebne 
pieniądze na rozpoczęcie budowli zostały 
zebrane z imprez oraz na drodze składek, 
płynących z opodatkowania się na ten cel 
kolejarzy. Gdy stanie gmach „Ogniska* — 
będzie to zarazem pierwsza szkoła języka 
ojczystego dla wielu ze starszej generacji 
wieśniaków. Równolegle z rozwojem pracy 
kulturalno-oświatowej tężeje Zw. Strzelecki, 
którego komendantem jest p. Jarmoc. Z dn. 
15 bm. został uruchomiony nowy kurs 1-go 
stopnia przysposobienia wojskowego. Obec- 
nie Zw. Strzelecki łącznie z hufcem szkol- 
nym liczy w swoich szeregach 30-stu strzeł- 
ców, St. 

— Zwiększenie się ruchu towarowego. 
Pomimo urwanego eksportu drzewa opa- 
łowego da Łotwy, ze względu na wtyda- 
ny w b, m. zakaz wwozu tego surowca, 
ruch towarowy na naszej stacji granicznej 
uległ ożywieniu. Na zwiększenie transpor 
tów wpłynął węgiel górnośląski, którego w 
bm. przeszło przez granicę 300 wagonów, 
tymczasem, gdy w sierpniu 40 wagonów, a 
w lipcu zaledwie 20 wagonów. | 

ócz węgla z Polski obecnie ekspor- 
tuje się do Łotwy nawozy sztuczne (prze- 
ważnie superfosfat, którego w ciągu ostat- 
niego miesiąca przeszło 16 wagonów), oraz 
drzewo tarte, wyroby emaljowe i inne. O- 
gėlnie do dn, 20 bm. przeszło do Łotwy 
przez Turmonty 460 wagonów, tymczasem, 
gdy p ciągu całego ub. miesiąca 400 wa- 

"Ori 
Przez całe lato natomiast ruch był zgo- 

ła nikły. т 
Import nasz przez st. Turmont jest zna- 

cznie mniejszy od eksportu i ogranicza się 
do paru wagonów dziennie ryb i drobnych 
wyrobów przemysłowych. Ryby otrzymuje- 
my również z Estonji. W bm. Rosja tranzy 
tem przez Łotwę i Polskę wysyła do Nie- 

miec raki — przeciętnie do/ 1000 kg. dzien- 
nie. 

Ministerstwo Kolei Żełaznych na Łotwie 
stale uzupełnia swój tabor kołejawy z Pol- 
ski, Ostatnio wąskotorowa kolej koło Liba- 
wy otrzymała z Chrzanowa 6 parowozów 
najnowszego typu. 

Parowozy te, naładowane na polskie wa- 
gory odkryte, ze wzgłędu na terminową do 
stawę, skierowane zostały do Libawy przez 
Litwę. Ciekawą jest rzeczą, że wszystkie na- 
pisy na poszczególnych wagonach zostały 
przemalowane i umieszczone w języku П- 
tewskim. St. 

  

ŚWIĘCIANY 
„ „= Strzał przez płot, P. Błażewicz, wła- 
Ściciel majątku „Stąszki*"*, gm. 'melegjańskiej 
posiadał psa. 

Pies ten nie lubiąc widocznie cyklistow, 
gdy zobaczyt przejeżdżającego drogą p. 

Cybulskiego, nauczyciela z gm. „Stamiżny” 
— zaczął na niego ujadać, nie mogąc mu 
jednak w niczem szkodzić, albowiem znaj-- 
dował się na terenie majątku, odgrodzone- 
go od drogi płotem. ^ 

P. Cybulski, widocznie wielki miłośnik 
sportu strzeleckiego, nie schodząc z roweru, 
wyjął rewolwer i strzelił przez płot do psa. 
Mając dobre oko, nie spudłował. Strzał był 
śmiertelny. : 

Byłoby wszystko w porządku, gdyby nie 
to, że p. Cybulski strzelał na cudzym tere- 
nie, rozgraniczonym płotem, wyrządzając 
właścicielowi majątku stratę  materjalną, 
pies bowiem był to gończak 6-miesięczny. 
wartości 200 zł. 

Obserwator. 

ŚWIR i 
— Oddział Okulistyczny Wil. Okr. Pol- 

skiego Czerwonego Krzyża. W sierpniu rb. 
zawitał do nas I Lotny Oddział Okul, Wil. 
Okr. PCK, z p. dr. Rucznikiem z Wilna na 
czele i potrafił w ciągu bardzo krótkiego 

czasu rozwinąć nadzwyczajnie szeroką i na 
der pożyteczną działalność dla najuboższych 
warstw ludności. Należy stwierdzić, że m. 
Świr i okolica są bogatem siedliskiem jag- 
łicy znacznie, zaniedbanej i doprowadzającej 

bardzo często do ślepoty. я 
Nic więc dziwinego, że ludność , dotknię- 

ta cierpieniami ocznemi, tłumnie garnie się 
do Oddziału, poddaje się chętnie wszelkim 

zarządzeniom lekarzy, przekonawszy się nie 

zbicie o nadzwyczajnie pożytecznych skut- 
kach leczenia. Я 

O zaufaniu ludności do Oddziału C.K. 
'może służyć fakt, że w ciągu krótkiego cza- 
su, jaki Oddział jest w m-ku Świrze, a miar 
mowicie niespełna miesiąc, potrafił jednak 

przyjąć przeszło 2000 chorych nowych, do 

7006 powtórnych i wykonać do 450 opera- 

s Dlatego też wyrażamy lekarzom dr. dr. 
Rucznikowi i Busselowi i całemu personelo- 
wi Oddziału Cz. Krz. nasze wielkie uznanie 
i serdeczne podziękowanie, a tysiączne rze 

sze leczonych skutecznie przez nich chorych 

niech będą OP R aa mó 

ytężonej i ciężkiej . Bóg im za] wytężonej ężkiej pracy. я . 

  

BRASLAW 
— Pożar. W kolonji Podgórna gminy 

przebrodzkiej, pow.  brasławskiego, pożar 
strawił dom mieszkalny, wraz ze sprzętami 
domowemi, będący własnością  Apanasa 
Smierciejowa. Straty wynoszą 3000 zł. | 

— Rozprawa nożoówa, Podczas bójki na 
weselu we wsi Klepaniszki, gm. brasławskiej 
został ciężko poraniony nożem Jan Szarkiel. 

POSTAWY 
— Pożar. We wsi Czerenki, gm. postaw 

skiej, z powodu nieostrożnego obchodzenia 
się z ogniem powstał pożar. 

Zniszczeniu ulegto cztery gospodarstwa. N. 

Z POGRANICZA 
— Uciekają z Bolszewji. 

Na odcinku Wilejka zbiegło na nasze 
terytosjum 17 chłopów, zam. do nie- 
dawna pod Kojdanowem. 

Uciekli oni z Sowietów po zabra- 
niu ich gospodarstw .pod kolektywiza- 
cję. 

! Zbiegowie mieli przy sobie broń, 
twierdząc, iż mieli ją ze sobą w oba- 
wie spotkania ze zbrojnym sprzeciwem 
straży sowieckiej. 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5 

ZA GRZECHY BRATA 
rek i Haroldem Murrayem w rolach głównych. Nad program; Na pograniczu wschodu ; zachodu i Tygodnik 
ilustrowany. Koncertowa orkiestra pod batutą P. M. Salnickiego. Rz r 

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

rozgrywający się na pustynnej dalekiej 
północy z Lols Moran, najstodszą z zkto- 

Początek seansów 0 godz. 4, 6, 8 i 14 wiecz 
Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godz. 3.30 do 10 w. 

  

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

Dźwiękowe Kino 

  

  

„HELIOS= BLEKI INY EXPRESS ul. Wileńska 23. 
Tel. 926. w filmie biorą udział wielcy artyści teatrów rosyjskich. Małżeństwo z rozsądku według arcydzieła ANTONA. 

CZECHOWA, z udział art. Moskiewskiego Teatru Artystycznego. Moskwina, 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: Naja wsze przeboje sezonu: „Szary dom'' i „Tabu“ 

Dziś! Dawno oczekiwany przebój świata! Dźwiękowe kino 
ja Przepiękny dźwiękowiec z życia woj- 

„KOLLYWOOD c, K. FELDĄARSZĄLRE skowego. Nadzwyczajny humocł Cza- 
Mickiewicza 22, rujący śpiew! Przepiękna muzyka. W rol. gł. Wiasta Burlau, Roda-Roda, Felicja Malteu. 

tel. 15-28 Nad program: Dodatek rysunkowy i tygodnik „Foxa*. Na l-szy seans ceny zniżone od 60 gr. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o godz. 2-ej 

  

DŹWIĘKOWE KINO 8 

CGJING 
ś przebój dźwięko 
prod. 1931 — 32 "TRYUAF MIŁOŚCI 

(Trzykrotne wesele) 
Potężny dramat dwojga serc na tle życia emigrantów w Ameryce. W rol. gł. Mancy Corrol i 

ulubieniec kobiet Charles Roggers. 

  

  

WIELAA 47. tal, 16-44 Nad program: Tygodnik dźw'ękowy „Foxa”. Na pierwszy seans ceny zmižone, 
Początek seansów o godz. 4, 6, Bi 10.15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej. 
Następny prog'am Arcydzieło dźwiękowe „Król żebraków" 

Dźwiękowy 1 A i io WO proc. dźwiękowe arcydzieło. Szereg przepięknych cygańskich romansów 
eśni w rosyjskim i kasta  | po wozka GENERAŁ GRACIK (Giaty szatan) 

„STYLOWY Monumentalny arcypotężny 100 proc. dźwiękowy dramat w 12 akt. ilustrujący Wojnę bałkańską — Rosja 
Wielka 36 Turcja. W rol. gł. ulubieniec John Barrymore i urocza Marlon Nixon.   
  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„Triumf miłości" w „Casinie”. 
I znów... miłość!- Dobrze, że choć tym 

razem triumf! Zawsze to lepiej usposabia... 
Tylko dlaczego ma film ten nazywać się „po- 
tężnym dramatem* tego już nie wiem! Są 
momenty dramatyczne, bez kwestji, lecz ra- 
czej farsą pachnie sprytny (choć lekkumyślny 
i nieprawdopodobny) figiei dwojga młodych, 
zakończony szczęśliwie happy end'em w po- 
Staci bliźniaków! Nie sądzę, aby ta recepta 
na łagodzenie opornych rodziców i zmusza= 
nie ich do uznania prawowitości ewentual- 
nych wnuków dała się wprowadzić w ży.ie. 
Lecz od czegoż „Triumt miłości*?—Dziadzio 
irlandczyk i dziadzio Salomon Levy nie mo- 
gą na siebie patrzeć, cóż do,iero mówić o 
Spokrewnieniu! Ale gdy się zjawiły bliźnięta 
—podali sobie dłonie. Niestety nie wszyscy, 
mający ciężkie przeprawy tego rodzaju, co 

lancy Carrol i Cha:les Rogers, mogą na za- 
wołanie dostarczyć parzystych pociech — po 
jednej dla każdej ze skłóconych stron. Jeżeli 
mowa o bohaterach, to niestety—wdzięczna 
skądinąd Nancy Carrol w tym filmie niezbyt 
się „udała*, Miły ma głosik — ale tylko raz 
zaledwie daje się słyszeć. Charles Rogers— 
gładki młodzian, ale nieruchawy. Rozwlekła 
akcja ratuje się groteskowemi wstawkami. 
Naogół film nieszczególny, a i dodatki mar- 
ne. — „Casino* zwykle dawało dobre „nad- 
programy", ale teraz wywlekło jakieś stare 
przeglądy tygodniowe i straszy niemi ludzi. 
Noblesse oblige — czyli dobre dodatki obo- 
wiązują. 

A szczególnie dyrekcję „Casina”. Tad. С. 

  

STZET 
CO PRZYNIESIE NIEDZIELA W WILNIE? 

Jutro będziemy mieli ciekawy 'mecz. pił. 
karski z cyklu rozgrywek mistrzów okręgo- 
wych, walczących o wejście do Ligi. 

Walczyć będą drużyny 1 pp. Leg. i 82 
pp., mistrza okr. brzeskiego. Obydwie dru- 
żyny mają po 4 punkty, zdobyte na 76 pp. 
to też mecz ma ogromne znaczenie. Odbę- 
dzie się on na baisku 6 pp. Leg. 

Lekkoatleci nasi zmierzą się jutro w Bia- 

łymstoku z reprezentacją tego miasta. 
Po nieudanych próbach zorganizowania 

spotkania -międzymiastowego w Warszawie 
i Katowicach należy się cieszyć, że zawod- 
nicy nasi będą mieli okazję „pobiegać i po- 
skakać" na cudnej bieżni, Mówiąc o lekkiej 
atletyce, zaznączyć należy, że czołowy nasz 
biegacz na średnie dystanse W. Sidorowicz 
wstawiony został do reprezentacji Polski na 
mecz międzypaństwowy z Belgią. (t) 

  

ZE ŚWIATA 
BŁĘKITNY BRYLANT  40-KARATOWY 
ZRABOWANY W NIEZWYKŁYCH WARUN 

KACH JUBILEROWI 

W ostatnich dniach Marsylja stała się wi. 
downią niebywale sensacyjnej kradzieży w 
amerykańskim stylu. Znanemu  jubilerowi 
Goujon skradli nieznani sprawcy w. biały 
dzień olbrzymi brylant, wagi 40 karatów, uni 
kat swego rodzaju ze wzgiędu na błękitne 
zabarwienie. Klejnot ten nabył Goujon przed 
kilkoma dniami od pewnego maharadży hin- 

R? i zapłacił zań ponad miljon  fran- 
w, 
Kradzież odbyła się wśród niezwykłych 

okoliczności. Goujon, człowiek bardzo boga- 
ty, posiada w Paryżu wielką centralę kupna 
i sprzedaży klejnotów, w której zatrudnia 
kilkudziesięciu agentów. Sam mieszka w Mar 
sylji, gdzie posiada również biuro we wlas- 
nej willi. 

, „Krytycznego dnia o godz. wpół do trze- 
ciej przebywał Goujon sam w kancelarji. Na- 

gle zajechało przed willę eleganckie auto, z 
którego wysiadło trzech panów. Przybysze 
weszli do biura i przedstawili się jako klien- 
ci. Nagie błyskawicznym ruchem wyciągnął 
najmłodszy z nich z zanadrza rewolwer, któ 
rym obezwładnił Goujona, grożąc mu šmier 
cią w razie najmniejszego poruszenia. Rówt 
nocześnie dwaj jego towarzysze skrępowali 
jubilera sznurami i zakneblowali mu usta, 
poczem szybko zabrali się do przeszukiwania 
szaf i biurek, nie omieszkawszy uszkodzić 
przedtem telefonicznego połączenia. Znaleźli 
bez trudu klucze od skarbca w którym leżał 
błękitny brylant, o czem widocznie złoczyń.. 
cy byli uprzedzeni, porwali poszukiwany 
przedmiot, poczęm . ułotnili się  zabrawszy 

  

jeszcze portfel z 30.000 franków, Wszyst- 
kie inne klejnoty i kosztowności pozostawili 
nienaruszone. 

Gdy bandyci opuścili biuro  Goujonowi 
udało się jeszcze w porę uwolnić z więzów. 
Szybko wybiegł na balkon, lecz z przed jego 
oczu znikał właśnie samochód uwłożący ban- 
dytów. Z trudem odcyfrował numer znikają- 
cego auta. 

Przywołana natychmiast policja rozpoczę 
la śledztwo, które ujawniło, że rabunek za- 
inicjował prawdopodobnie ów maharadża, od 
którego Goujon nabył klejnot, Jest to wspa- 
niały brylant, którego cenę stanowi nietylko 
waga 40 karatów, równająca się wadze słyn 
nej „Gwiazdy polarnej', brylantu, zdobiące- 
go niegdyś skarbiec koronny rosyjskich ca- 
rów, lecz przedawszystkiem nieposzłakowana 
czystość i oryginalne błękitne zabarwienie. 

Sprzedaje się plac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies. Można częściami. O warunkach 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub nl. Ogórko- 
wa_46. (koniec), 

TWOJE _ DZIECI UCZĄ 
w OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ Q TRAGEDJI MA- 
TEK, KTORYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na„Fumdusz Polskiego 
Szkołnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcha- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polskę 

  

    

  

WITOLDA 
Przybłęda Boży (Beethoven) 
Sonety instrumentalne 
Lament Królewski (wiersze) 

Кр 
R. M. Rilke — Malt 

— Powlastki o 

Paul Valóry — Dusza I tanie 

Do nabycia w Księgarni Św. 

OSTATNIE PRACE 
ETGTONSPZRZEY SZORC EINIKIS 

Miasto pod chmurami (wiersze o 

e (powieść) 

— Księga Obrazów (wiersze) 

Tomasz Mann—Królewska Wysokość (powieść) A 

księgarniach. 

HULEWICZA 
cena 11.— zł. 

450 „ 
4.-— 
4.50 Wilnie) у 

KŁADZIE 

9.— 
Ip 
+ 
22 
Oy 

Wojciecha oraz we wszystkich 

Panu Bogu 

” 

c 

   

  

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. 

Keny niskie, Przy większych zakupach i spółdzielniom kredyt 

do dwóch lat. Sprzedaż pod kontrolą Inspektora Ogrodnictwa 

Wil. Tow. Org. i Kółek Rolniczych. 

  

    
Dwa pokoje 
ładnie umeblowane — 
(łącznie łub pojedyt. 
czo) z częściowem lub 
całkowitem  utrzyma- 
niem do wynajęcia. Su- 
walska 7—5, godz. 4—7 
(od Zakretowej). 

Pok6j “225 
z utczymaniem lub о- 
biadami. Wilno, Mo- 
stowa 25—7. 

Mieszkanie 
5 pokojowe z kuchnią, 
dwa wejścia, da wyna- 
jęcia. Wilmo, Kaściusz- 

   
     
    

      

           

,86%88900©600900980886 

Ogłoszenie o przetargu 
Nowogródzki Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót 

  

Pubiicznych ogłasza przetarg publiczny na wydzierżawienie 

  

5 m2 z placu państwowego Nr. 1 w bloku Nr, 2 na „Kolo- ki 16. 
nji urzędniczej" w Baranowiczach (przy ul, Mickiewicza ok. = 
cmentarza) pod stację benzynową, przytem zastrzega się, że Mieszkanie 

4-pekojowe, luksu- 
sowe ze wszełkiemi 
wygodami, Wilno, 
przy ul. Miekiewi- 
cza 37. Dowiedzieć 
się u dozorcy. 

może być używana 
Państwowe 

tylko benzyna, dla stacji benzynowej ы 
„Polskie produkowana przez Przedsiębiorstwo 

Oleje Mineralne" (Polmin). 
Powyższy objekt może być  wydzierżawiony według 

umowy dzierżawnej na termin 5-ciu lat z prawem przedluža- 
nia terminu, oraz ewent. rozwiązaniem umowy przez Urząd 
Wojewódzki w każdym czasie za miesięcznem wypowiedze- 
niem i w tym wypadku Skarb Państwa nie bierze na siebie 
żadnej odpowiedziałności. 

Osoby stające do przetargu winny złożyć na ręce prze- 
prawadzającego przetarg wadjum w wysokości 150 zł. 

Kwota wywoławcza wysokości czynszu dzierżawnego 
rocznego ustala się na 600 zł. (sześćset złotych). 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 1931 r. o 

godz. ll-ej w lokalu Magistratu miasta Baranowicz. 
Za Wojewodę (—) Inż. A. Zubelewicz 

Dyrektor 

      

  

Polka 
z doskonałą zmajomo- 
ścią języka francuskie - 
go po powrocie z Sot- 
bony poszukuje poko- 
ju za lekcje, komwer- 
sację. Zgłoszenia: Wil- 
no, Antokolska 14, m. 

RADJO WILEŃSKIE Jęemzzepi wś" 
3 ' "R B DEKCEJ 

waz Sw A 1931 R. ATSR An gi elski ego 

a k : r. Med. grupami 
12,05: K otud: (płyty) ы 
1210: Komūnikai meteorologičany Em. Cholem igi: Seano 

i koncert z Warszawy. Urolog rykanka. Wilno, Mała 
16,00: Audycja dla młodzieży z Krakowa 
16.50: Kona dikaż dia żeglugi z Warsz. Choroby nerek, 
16,55: „Co Litwa pisze o Polsce" — 

czyt wygłosi Marjan Beuerman. Transm. na 
wszystkie stacje polskie. PNE 

17.15: „Mata skrzyneczka“ — listy dzieci 
omowi Ciocia Hala i 

17.35: „Matura i sztuka — odczyt 
Lwowa, wygłosi St. Machniewicz. 

18.00: Koncert z Warszawy. 
18.55: „Całkowite zaćmienie księżyca” — 

pę- Stefańska 23—1. 
cherza i dróg moczo- —-——— 
wych przyjm. 12 — 2 Rutynowana 
i 5—7. Jagiellońska 8 nauczykielka - wycho- 
tel. 10-63. wawczyni, poszukuje 
———— a, Te- 

5 orja niemiec. praktyka 
2 Dr Ginsberg francuski język, Pra 
Choroby skórne, wWe-gotowuje do 1 klasy 
meryczne i moczopłcio- z wielkim  powodze- 
we. Wliafiska 8 cdniem. Ma powa'ne za- 

      

ad. wygłosi F. Burdecki z Warszaw B--di4— £ Ta. 
PoSia00: Kom. Wil, Tow. Organizacyj i Kół. 567. BWA RE 

lriczych. В ‚ A 

a 19,15: „Piekielna machina" — feljeton ph i Zane 

wesoły pióra dr Sardynki. ia 

20.15: Recital špiewaczy Luby Zubolewi- 
wickiej (sopran koloraturowy) 

20,45: Muzyka lekka z Warszawy. 
22.00: Feljeton i komunikaty z Warszawy 
22,30: Koncert chopinowski z Warszawy. 
23,00: Muzyka taneczna z Warszawy. 

  

EORZESENETNETEGSCERE 
Ė KOSMETYKA J 

ETHTE) 

  

ы Пас]опы'п.е]… Emeryta-kę 
osmety przyjmę de  dweru 

Giełda Warszawska “° естисге) wiejskiego, calkowite 
— WILNO, Asas — EE 

dnia 25 września 1931 r. Mickiewicza 31_4 Ties cznie. — . 

* WALUTY I DEWIZY: kobiecą mo © Wilno, Taterska 
Dolary 8,91 — 8,93 — 8,80. Urod kobiecą 17 m. 3 od 1 — 
Gdańsk 173,85 — 174,28 — 173,42. je, dosko-| KUPIMY 
Holandja 360,30 — 361,20 — 359,40. nali, odświeża usuwa : 
Nowy York 8,925 — 8,945 — 8,905. jej Skazy i braki, Masaż | natychmiast folwark 

o dobrej ziemi 60— 
150 ha w pobliżu 
Wilua. Gotówka na 

Nawy York kabiel 8,929 — 8,949—8,909. - twarzy i ciała (panie). 
Paryż 35,20 — 35,29 — 35,00. Sztuczne opalanie cery. 

  

    

Praga 26,44 — 26,50 — 26,38. Wypadanie włosów i 6 
Wiedeń 125,40 — 125,71 — 125,09. łupież. Najnowsze zdo- ® Wad 
Włochy 46,30 — 46,42 — 46,18. bycze kosmetyki racjo- | DOM | нНЕ 
Berlin w obrotach prywatnych 211,75. nalnej chęta"', = L 

PAPIERY PROCENTOWE: Codziennie od g. 10—8| Za 1 9-05. 

5 proc. pożyczka kawowa SEP W. Z. P. 43. . 

. kolejowa 99. 8 proc. L. 4. 1 у a E 

PL. BGK 04. Te same 7 proc. — 83,25. tobinę „PÓłdZIEENIA 
Ipoteczno - 

8 

3 Żlra dę konseT- towa Poznań, Staszi- 
wnije, dóźkonali,odswie-ca 7, udziela  długo- 

rza usuwa braki i skazy. terminowego kredytu 

roc. obl. bud. BGK 93. 4 i pół proc. L. 

anie 46. 8 proc. warszawskie 65. 

. Siedlec 65, S AKCJE: u J 
Bank Polski 113. Lilpop 12,50. Gabinet | + „hipotecznego. 

Kesnev (e di6 Leczniczej FIRMA 
OGŁOSZENIE Яя 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie = "ya ew czowej, 

7 rewiru, zamieszkały w Wilnie, przy ul. ui. WIELKA JE 18 m3, en ropa 

Połockiej 14 m. 3, zgodnie z art, 1030 U. Przyj.wg. 10-11 4-7 ‹ 

P. C., obwieszcza, iż w dniu 5 października W. Z.P. M%, poleca węgiel 

    

    

    

  

    

  

lepszych kopal 
górnośląskich i drze 
wo opałowe suche 
i zdrowe z dosta- 
wą do domu po 
cenach konkurencyj 

nychh Adres 

Zamkowa 18. 

Tel. 17—90. 20 

1931 roku, o godzinie 10 rano, w Wilnie, 

przy ul. Rudnickiej 2, odbędzie się sprzedaż 

z licytacji publicznej majątku ruchomego 

Szołoma Fijałkowa, składającego się. ze skó- 

ry podeszwowej i miękkiej, cholewek, bre- 
zentu wagi dziesiętnej, szafy i biurka kan- 
celaryjnego oszacowanego na sumę złotych 

503 na zaspokojenię pretensyj Mejera Chłop- 

skiego. Е 
e dowy A. Uszyński 

    

Pokój 
elegancko umeblowany, 
suchy, słoneczny z 

|wygodami do odnaję- 
M cia. Wilno, Mickiewicza 

2—31 43 m. 2. Oglądać od 
Sąd Okręgowy w Wilnie, wydział VI, ob- 4—7 godz. 

wieszcza, że decyzią z dnia 18 września 1931 

roku w Sprawie firmy „Zygmunt Nagrodzki 

w. Wilnie" postanawiono: zamiast Antoniego 

Żukowskiego mianować nadzorca sądow 

adwokata Bronistawa Olechnowicza. ‹ 

T + dn: 14 wrzešnia By r., 
——+ uniewažnia Się-:. )' TA a —— 

     Komnorni       

O 

Skradzione 
Dowód osobisty oraz 
Książeczkę wojskową, 

duże pokoje wydane ua imię Abra- 
do wynaję-hama Syna Abrahama , 

NRVITFSTCZENIE Nr. Spr. Z — 183: 

cia, Wilno. Styczniowa Smajkiewicza, zam. w 
VE 1 S, aranówiczach _ przy 

ia, 
m О c 

uż. Olicerskiej" 1, w 

    

     

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” Z ана КО 2, 

АЧ 

  

   en * Witołd "Fatarzy PC


