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BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 

    

0 zjazdach prowincjonalnych Konflikt chińsko-japoński 
Jak dużą wagę przywiązuje pisma 

nasze również do prowincjonalnych 

zjazdów (gospodarczych — w sensie 

ich potrzeby i znaczenia — wniosko- 

wać można chociażby z tego, że przed 

kilku dniami zwykłe sprawozdanie z 

przebiegu zjazdu w Oszmianie umie- 

szczone zostało nie gdzieś na ostatniej 

stronie petitem, lecz jako artykuł wstęp 

ny. 
Wydaje mi się jednak rzeczą wyso- 

ce wskazaną, a przynajmniej pożąda- 

mą, — bliższe zapoznanie się z zadania- 

mi prowincjonalnych zjazdów  gospo- 

darczych, tak z uwagi na nasze od- 

mienne warunki życia gospodarczego 

i pracy społecznej, jak różne jednocze- 

śnie zapatrywania się na cele zjazdów 

i sposoby ich organizacji. Zastanowić 

się należy, dlaczego poszczególne zjaz- 

dy nie sa traktowane równomiernie. 

Dość wskazać, że przed zjazdem w 

Oszmianie miały miejsce zjazdy w kil- 

ku innych miastach powiatowych ziem 
północno - wschodnich. Lecz o tych 

zjazdach — cicho, zaledwie kilka wier- 

szy przygodnego reportera w dziale 

kroniki prowincjonalnej. Czyżby zjazd 

w Oszmianie posiadał wyjątkowo spe- 

"jlne znaczenie, ważył decydująco na 
losach tego terenu, lub poświęcony był 

"omówieniu spraw bardziej poważnych, 

bardziej aktualnych, niż gdzieindziej? 

Nie, bo wszystkie zjazdy prowincjonal- 
ne o ogólnym charakterze gospodar- 

czym na naszym odcinku posiadają je- 

dnakowe znaczenie, ich efekt praktycz- 

my nie może różnić się w czemkolwiek, 

ponieważ nie może być mowy o różnem 

traktowaniu poszczególnych powia- 

tów, — wreszcie przedmiotem ich ob- 

rad są sprawy analogiczne — szukanie 

wyjścia z ciężkiej sytuacji gospodar- 

czej. A może to raczej przypisać nale- 

ży błędom organizacyjnym, których 

Oszmiana potrafiła ominąć? 

Znaczenie zjazdów  prowincjonal- 

nych polega przedewszystkiem na tem, 

że ułatwiają one poznanie terenu w 

całokształcie jego stanu i potrzeb. 

Rzućmy okiem nieco wstecz. Od- 

mienne i swoiste warunki życia gospo- 

darczego w poszczególnych  dzielni- 

cach wskrzeszonej Rzeczypospolitej 

Polskiej i zmiany w stosunkach na 

zewnątrz, datowane od chwili, kiedy te 

dzielnice przestały należeć do państw 

zaborczych, z drugiej zaś strony brak 
ludzi zorjentowanych w całokształcie 

zagadnień gospodarczych na zjedno- 

czonych terenach — wszystko to ra- 

zem musiało siłą rzeczy wywrzeć wy- 

bitny, w sensie ujemnym i dla państwa 

niepomyślnym, wpływ na  kształtowa- 

mie się, warunków rozwoju gospodar- 

czego. Ludzie najlepszych zamiarów 

ale nie posiadający dostatecznych wa- 

torów i kwalifikacyj do zrozumienia 

stosunków, a często i rozbieżności in- 

teresów poszczególnych dzielnic, wszel 

kiemi siłami i z zapałem godnym lep- 

szej sprawy dążyli do pogłębienia i u- 

wieńczenia dzieła zjednoczenia przez 

unifikację, przez nagięcie życia gospo- 
darczego na całym obszarze do jedno- 

wraz z wskrzeszeniem Polski, a zer- 

wanem nici stosunków gospodarczych 

z b. państwami zaborczemi, wytworzy- 

ły się całkiem inne nieznane dotąd wa- 

runki, do których należało się dostoso- 

wać. 

A my, bezpośrednia zainteresowa- 

ni, — czy znaliśmy swój własny  te- 

ren, czy zdawaliśmy sobie sprawę z 

istoty nowopowstałych warunków? Czy 

ziemnie północno - wschodnie mogły 

z materjałem rzeczowym w ręku prze- 

ciwstawić się tym lub innym  kierun- 

kom państwowej polityki gospodarczej 

ich krzywdzącym, wykazać i udowod- 

nić, że w stosunku do nich należy sto- 

sować takie a nie inne normy, przeko- 

nać sfery miarodajne, że w interesie 

państwa jest zadośćuczynić potrzebom 

tej dzielnicy? 

Ba! Nawet nie czyniono prób skon- 

kretyzowania tych potrzeb. Nie umia- 

no tego zrobić, ponieważ nie było zna- 

jomości własnego terenu. Zdziwienie, 

speszenie, oszołomienie — taki był 

refleks na politykę rządów przedmajo- 

wych, bagatelizującą znaczenie ziem 

północno - wschodnich, politykę, 

która z tego terenu uczyniła kolonię, 

wykorzystywaną jednocześnie dla ce- 

lów eksperymentalizmu socjalnego. Sa- 

mi ponosimy dużą część winy za taki 

stosunek. 

I tylko wówczas, gdy pod razami 

rzeczywistości chylić się zaczęło życie 

do całkowitego upadku, zbudziła się 

świadomość. że naczelnym nakazem w 

wysiłkach do utrwalenia bytu gospodar 

czego jest przedewszystkiem poznanie 

własnego terenu, własnych potrzeb, 

własnych warunków, — i nie tylko 

przez tych, którzy produkują wartości 

gospodarcze i ich wymianę uskutecz- 

niają, ale przez całe*społeczeństwo — 
i że ta znajomość jest nieodzowna, je- 

żeli chcemy, by głos nasz został wysłu- 

chany i uwzględniony przez tych, któ- 

rzy powołani są do normowania życia 

gospodarczego z tytułu ingerencji pań- 

stwowej, a których zadaniem jest tro- 

ska o rozwój państwa i poszczególnych 

jego dzielnic. 

Zjazdy gospodarcze przyczyniają 

się do poznania terenu, jego stanu, po- 

trzeb i możliwości rozwojowych, — i 

tó jest ich pierwsze pierwszorzędne 

znaczenie. . 

Mają one jednak i inne znaczenie, 

które wiąże się tak z rolą poszczegól- 

nych ośrodków prowinojonalnych, jak 

samego Wilna, a które nabiera tu spe- 

cjalnego zabarwienia ze względu za 

warunki powstałe po wojnie. Zjazdy te 

mianowicie stwierdzają niezbicie, że 

"o Wilna, jako centrum interesów go- 
spodarczych i potrzeb kulturalnych cią- 

v nie tylko obszar w granicach obec- 
nego województwa, ale i z poza niego. 

Stwierdzają dalej, że postulaty, wysu- 

nięte przez organizacje gospodarcze 

ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej na 
konferencji na Zamku w październiku 
ubiegłego roku, są wyrazem stanowi- 

ska w tej mierze całej ludności. 

Zjazdy prowincjonalne przyczynia- 

Japonia odrzuca propozycję zaproszenia 
GENEWA. PAT. — Nadeszła tu od JAPONJA PRZECIWNA 

powiedź rządu japońskiego w sprawie INTERWENCJI 
propozycji wzięcia udziału przedstawi- S 
ciela Stanów Zjednoczonych w obra- e, FA i Kola urzędowe ja 
dach Ligi Narodów, dotyczących kon- РОЙЗЫ dają do zrozumienia, że Japo- 

ж AEC lobnie sprzeciwi się 0- fliktu chińsko - japońskiego. nia prawdopod pz у 
д } becności obserwatora amerykańskiego 

Odpowiedź ta przytacza szeroko na obecnej sesji Rady Ligi, poświęco- 

powody, dla których Japonia nie mo- nej sprawie koniliktu chińsko - japoń- 

że zgodzić się na propozycję Rady Li- skiego, Mogłoby być inaczej jedynie w 
gi zaproszenia Stanów Zjednoczonych tym razie, jeżeliby na przyszłość przed 

do udziału w obradach nad konfliktem stawicjel Stanów Zjednoczonych miał 
mandżurskim. : brać udział we wszystkich sesjach Ra- 

GENEWA. PAT. — W dn. 15 bm. dy Łigi, poświęconych zażegnywaniu 

całe przedpołudnie obradował komitet konfliktów między narodami, Japonja 
pięciu, złożony z przedstawicieli Fran- zadowolona byłaby ze stałego udziału 
cji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpa- Stanów Zjednoczonych w pracach Ra- 
nji, Niemiec. Obrady odbywały Się W dy Ligi, nie może się jednak zgodzić na 
gabinecie sekretarza generalnego Ligi jednorazowe wystąpienie Stanów w 
i trwały do godziny 13-ej. Przedmio- sprawie konfliktu chińsko-japońskiego. 
tem obrad była sprawa załatwienia kon MOSKWA. PAT. — Według donie 

a chińsko- japońskiego, a przede sie korespondentów sowieckich z To- 
wszystkiem sprawa zaproszenia do u- kjo, cała prasa japońska wypowiada 

działu w obradach Rady  przedstawi- sżę przeciwko mieszaniu się stron trze 
ciela Stanów Zjednoczonych. cich do konfliktu mandżurskiego. Wszel 

„ GENEWA. PAT. — Między delega. kiego rodzaju próby interwencji ze stro 
cjami a sekretarzem generalnym trwa ny Ligi Narodów są równoznaczne 
w dalszym ciągu narada nad sprawami, jgnorowaniem wyjątkowych  przywile- 
dotyczącemi koniliktu chińsko-japoń- jów, jakie Japonja posiada w Mandżu- 
skiego. W układach tych biorą udział rji, Każda interwencja, podtrzymująca 
osobno przedstawiciele Chin i Japonji. Chiny, przedłuży tylko trwanie konflik 

T. tu. Prasa japońska wypowiada się da- 

"a as lej przeciwko ewakuacji wojsk japoń- 

J skich z Mandżurji przed  ostatecznem 
GENEWA. PAT. — Niezwłocznie uregulowaniem wszystkich spornych 

po nadejściu odpowiedzi japońskiej kwestyj. 
Briand zwołał tajne posiedzenie z u- TOKJO. PAT. — Agencja Reutera 
działem delegatów Niemiec, Anglji, Hi- donosi: Niedzielne pismo Stimsona do 
szpanji i Italji. Rozpatrywano szczegó- ligi Narodów wywołało tutaj bardzo 
łowo sytuację, wynikającą ze stanowi- ujemne wrażenie. Opinja publiczna 
ska Japonji i nie powzięto narazie żad- jest zdania, że nie było konieczne uży- 
nej ostatecznej decyzji. cie tak mocnych słów. jeżeli przedsta- 

O godzinie 18 odbędzie się tajne wiciel Stanów Zjednoczonych weźmie 

posiedzenie Rady, które prawdopodob udział w obradach Rady Ligi Naro- 
nie postanowi nie zwracać uwagi na dów, Japonja będzie zdania, że Stany 
zastrzeżenia japońskie i zaprosić Sta- Zjednoczone wywierają nieusprawiedli 

ny Zjednoczone do udziału w obra- wioną presję w sprawach, dotyczących 
dach. stosunków chińsko-japońskich i stosun 

  

Marszałek Piłsudski w Rumunii 
PRZYJĘCIE w BUKARESZCIE — ODJĄZD DO CARMEN SILVA 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kołejowy — K. Smarzyński. 

ŁIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'”. 

BUKARESZT, (PAT). W czasie dusza ta lepiej niż w dziełach 
sztuki przejawia się w ludziach, 
predestynowanych do tworzenia 
i strzeżenia swej ojczyzny, —prze- 
to niech mi Pan pozwoli, Panie 
Marszałku, powitać w Nim tego, 
który niejednokrotnie był całą 
Polską. 

Przemówienie swoje premjer 
Jorga zakończył serdecznym to- 
astem. 

Pan Marszałek Piłsudski wy- 
jechał wczoraj wieczorem do 
Carmen Silva pod Constanzą, gdzie 
spędzi kilkutygodniowy urlop wy- 
poczynkowy. 

śniadania, wydanego wczoraj 
przez premjera Jorgę na cześć 
p. Marszałka Piłsudskiego, na 
którem to śniadaniu obecni byli 
wszyscy członkowie rządu, gene- 
rałowie, inspektor armji, poseł 
R. P. minister Szembek i wszyscy 
członkowie poselstwa polskiego, 
premjer Jorga wygłosił przemó- 
wienie, zwracając się do p. Mar- 
szałka w następujących słowach: 

Należy Pan, Panie Marszałku, 
do tych rzadkich osobistości, któ- 
re trudno jest nawet określiś. 
Ponieważ przejawem życia naro- 
dów jest ich dusza I ponieważ 

  

NOWY RZĄD w HISZPANII 
Minister wojny Azana — premjerem 

MADRYT. PAT. — Azana, minister 
wojny w gabinecie Zamorry, utworzył 

nowy rząd. Azana, poza stanowiskiem 

prezesa rady ministrów, zatrzymał w 

swych rękach tekę wojny. 

Ministrem spraw wewnętrznych z0- 

jako minister marynarki deputowany 

Girald, 

Pozatem wszyscy ministrowie byłe 

go gabinetu Zamorry zachowali swe te 
ki. Prasa bez różnicy odcieni politycz- 

nych wyraża zadowolenie z powodu 
litych, uważanych za zbawienne, norm. ją się do zacieśnienia kontaktu Wilna 
W ostatecznym wyniku, jeżeli na cze- z prowincją i odwrotnie prowincji z 
le odnośnego resortu stał człowiek, Wilnem. * 
pochodzący np. z Malopolski — stwa- 
rzał te normy na modlę austrjacką, in- 
ny znów na modłę niemiecką i t.d. Do- 
chodziliśmy do absurdu, bo po unifika- 

* zachodziła potrzeba reformy uniii- 
kacji i tak od infinitum. W pierwszych 

latach wyraz absurd wyzierał z każde- 

go niemal posunięcia, rzekomo normu- ŻPĄT: OW mah 
jącego życie gospodarcze. Absurd na- E Ua 8 rano, R ią ara ód 
rastał na absurdzie, a tempo tego nara- qzje z Paryża, udając się do Waszyng- 

stania zależało od czasu, kiedy i kto tonu. 

ujmował w swe ręce prawo normowa- Premjer nie pojedzie t. zw. pocią- 

Z. Harski. 

WEAPON DECA Z WCZERCETK Z TOREOE ТОЫА ЫЕИа 

Podróż prenjera Lavala do Waszyngton 

stał Casares, który w gabinecie Za- Szybkiego rozwiązanai kryzysu, dając 

morry piastował tekę marynarki. Na jednocześnie wyraz zaufaniu, iż nowy 

miejsce Casaresa wszedł do gabinetu gabinet będzie w dalszym ciągu pro- 

wadził pracę dla dobra republiki. 

  

skiego nawiążą się dobre stosunki i na 
stąpi serdeczna wymiana zdań. 

Oczywiście — pisze „Petit Pari- 
sien“ — nie należy oczekiwać natych- 
miastwych rezuliatów tych rozmów. 

Powrót premjera Lavala do Paryża 
nastąpi około 8 listopada. 

PARYŻ, PAT. — Podróż premjera 
Lavala do Waszyngtonu wzbudza wiel 
ki entuzjazm w kołach amerykańskich 

nia życia gospodarczego. 

Utrwalenie bytu gospodarczego by- 

'o tem trudniejsze, że dla produkcji 

handlu w poszczególnych dzielnicach, 

giem transatlantyckim, lecz wyruszy 
wcześniej, gdyż rada miejska w Havre 

. urządza na jego część przyjęcie, w któ 

! rem pragnie wziąć udział, zanim usią 
dzie na statek „Ile de France". 

Paryża. Niemniejsze zadowolenie wy- 
wołuje ona w kołach francuskich, któ- 
re wyrażają przypuszczenie, że mię- 
dzy prezydentem wielkiej republiki a- 
merykańskiej a szefem rządu  francu- 

Koła rządowe są przekonane, że myśli 
wypowiedziane przez prezydenta Ноо- 
vera i premjera l avala mogą w nieda- 
lekiej przyszłości znacznie przyczynić 
się do polepszenia ogólnego położenia. 

NIEŚWIEŻ — ul 

K Malinowskiego. 0: 

PRZEDSTAWICIELSTW A: 
Ratuszowa — Księgarnia jażwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

ТАМА — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

Zwierzyński. ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy įednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 
nadesłane miimetr 50 gr. Kronika reklamowa miłimetr 

sca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowegn 2 

naforum Ligi 
St. Zjednoczonych 

ki amerykańsko - japońskie mogłyby 
na tem ucierpieć. 

ZWIĘKSZENIE WOJSK 
OKUPACYJNYCH 

MOSKWA. PAT. — Według donie 
sień tutejszej prasy, z Mukdenu wysła- 
ne zostały większe oddziały wojsk ja- 
pońskich do różnych miejscowości, le- 
żących wzdłuż kolei mukdeńsko-pejpiń- 
skiej. Dowództwo japońskie pozoruje 
wysłanie wojsk koniecznością oczy- 
szczenia rejonu tej kolei od grasują- 
cych tam band zbrojnych, 

UZASADNIONY SCEPTYCYZM 
NOWY YORK. PAT. — Korespon- 

dent agencji Reutera donosi, że sen. 
Borah oświadczy, iż nie spodziewa się, 
by Liga Narodów mogła wiele zdzia- 
łać w kierunku załatwienia konfliktu na 
Dalekim Wschodzie i dodał, że Stany 
Zjednoczone nie będą w żadnym stop- 
niu wmieszane w tę sprawę i że pokój 
zostanie prawdopodobnie przywrócony 
przez nawiązanie bezpośredniego kon- 
taktu pomiędzy Japonją a przedstawi- 
cielami innych narodów. 

© RESRZWEWZZWYCZSZETH, CEWYRZOSZS RE SRA, 

POSIEDZENIE RADY MINI- 
STRÓW | 

WARSZAWA. PAT. — We czwar- 
tek, dnia 15 bm. odbyło się pod prze- 
wodnictwem p. premjera Prystora po- 
siedzenie Rady Ministrów. Na posie- 
dzeniu tem Rada Ministrów, poza zała- 
twieniem szeregu spraw bieżących, u- 
chwaliła projekt nowelizacji ustawy o 
państwowym podatku przemysłowyni 
oraz projekt ustawy 0 'zarobkowym 
przewozie osób i towarów / pojazdami 
mechanicznemi. 

DELEGACJA ADWOKATURY 
WARSZAWSKIEJ U MARSZĄŁ- 

KÓW SEJMU I SENATU 
WARSZAWA. 15 X. (tel. własny). 

W dniu dzisiejszym marszałkowie sej- 
mu witalski i senatu Raczkiewicz 
przyjęli delegecję adwokatury z pre 
zesem Rady Adwokackiej mecenasem 
Konicem, która interwenjowała w spra- 
wie zmian w nowym projekcie ustawy 
adwokackiej. 

W SPRAWIE WYWOZU MAREK 
Z NIEMIEC 

WARSZAWA. 15 X. (tel. własny). 
Z poselstwa niemieckiego dowiaduje- 
my się, że zarządzenia dewizowe wy- 
dane przez rząd, a obowiązujące od 
dnia 3 b. m. zezwalają na wywóz pie- 
niędzy do maksymalnej cyfry 200 ma- 
rek niemieckich. Zarządzenie to wy- 
wołuje pewne trudności dla osób 
przyjeżdżających do Niemiec na czas 
krótki, ewentualnie dla osób udają- 
cych przez Niemcy do krajów innych. 
Dla uniknięcia tych trudności winny 
osoby zainteresowane zwracać się 
każdorazowo do władz celnych nie- 
mieckich na granicy o wydanie za- 
świadczenia posiadanej gotówki w 
banknotach, metalu, lub papierach 
wartościowych. Na. podstawie tego za- 
świadczenia wolno jest wywieść z 
granic Niemiec posiadaną, a wymie- 
nioną gotówkę w przeciągu czterech 
tygodni. Władze niemieckie wydały 
odnośne zarządzenia granicznym wła- 
dzom celnym. 

POŻEGNANIE VICE-MIN. JA- 
STRZĘBSKIE60. 

WARSZAWA. 15-X. (tel. wtasny) 
Dnia 15 b. m. w Prezydjum Rady Mi- 
nistrów odbyło się pożegnanie ustę- 
pującego wiceministra Jastrzębskiego, 
który 16 b. m. obejmuje stanowisko 
w ministerstwie skarbu. Kompetencje 
min. Jastrzębskiego obejmie vice-mi- 
nister Nakoniecznikoff-Klukowski. 

ZMIANY w MINISTERSTWIE 
PRZEMYSŁU i HANDLU 

WARSZAWA. PAT..— Dotychczasowy 
dyrektor departamentu przemysłowego w 
Ministerstwie Przemysłu i Handlu inż. Juljan 
Dąbrowski ustąpił z zajmowanego stanowi- 
ska, pozostając na stanowisku prezesa Rady 
Państwowych Fabryk Związków Azotowych 
w Mościcah i Chorzowie. Kierownictwo de 
partamentu przemysłowego zostało powierzo 
ne naczelnikowi wydziału p. Kandlowi, Z po 
wodu przejścia na stanowisko dyrektora Kon 
wencji Węglowej inż. Jujana Cybulskiego, 
dyrektora departamentu górniczo - hutnicze- 
go, kierownictwo departamentu powierzone 
zostało p. Czesławowi Peche, dotychczaso- 
wemu dyrektorowi biura Inspekcji Przed- 
siębiorstw Pańswtowych. Zastępca dyrekto- 
ra departamentu górniczo-hutniczego inż. 
Choroszewski został wyznaczony dyrektorem 
Salin Państwowych na miejsce ś. p. dyr. Bu 
kowskiego. Kierownictwo Inspekcji Przedsię 
biorstw Państw. objął nacz, wydz, Benedek. 

WiLEJKA POWIATOWA — ui. Miickiewi 

60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji 
czne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeż 
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Siiva rerum 
Pod wymownym tytułem  „Krucja- 

ta przeciwko dzieciom“ umieszcza 
Dzień Polski (Nr. 276) art. L. Lewen- 
stama na temat osławionej gramatyki 
polskiej, prof. Szobera. 

Podkreślam, że nie jestem fachowcem 
Stwierdzam dalej, że jestem z największym 
szacunkiem dla Wielce Szanownego Pana 
Stanisława Szobera, profesora Uniwersytetu 
Warszawskiego, autora licznych i podobno 
bardzo cennych, pod względem naukowym 
prac z dziedziny językologji. 

Inna jednak rzecz być uczonym, a inna— 
pedagogiem. Inna wygłaszać z katedry uniwer 
syteckiej uczone traktaty, a inna —tumaczyć 
uczniom szkół powszechnych i niższych klas 
szkół średnich, co to jest rzeczownik, co pod- 
miot, ile jest przypadków, lub odmian, By 
dziecko to zrozumieć mogło, by nauczyło się 
szybko dobrze mówić i pisać w języku ojczy 
stym, nie wolno goprzedewszystkiem od gra 
matyki odstraszać. 

„Strona, która wskazuje, że podmiot sam 
wykonywa czynność, lub sam ulega stanowi, 
oznaczonemu w orzeczeniu, a jednocześnie 
doświadcza skutków tej czynności, 
nazywa się stroną zwrotną”. 

„Zdania przyzwalające wyrażają prz - 
nę, która wywołuje skutek Ližiai i 
swemu działaniu. Dzieje się to wskutek tego, 
że przyczyna jest niewystarczająca, nie mo- 
że przeto wywołać właściwego sobie następ- 
stwa i przyzwala na skutek wręcz prze- 
ciwny“, 

„„ Co to jest? Czy jest na šwiecie normalny, 
inteligentny i wykształcony człowiek, który 
zdoła te zdania zrozumieć, nie przeczytaw- 
szy ich uprzednio bardzo uważnie razy cO- 

najmniej kilka, Co to za cytaty? Czy z jakie 
goś źle napisanegopodręcznika logiki, czy mo 
że z rozprawy iilozoficznej? Nie! Takim ję- 
zykiem nieprawdopodobnie zawiłym, typowo 

łamigłówkowym prof, Stanisław Szober prze- 
mawia w swojej gramatyce (str. 8, 37 i 
wszystkie poprzednie oraz nasiępne) do 
uczniów klas niższych, Takim językiem i ta- 
kim stylem napisana jest cała ta książeczka. 
Е A; podej nie jestem fachowcem, pa- 

na chy. wyłuskanych uwag natu 
mniej ogólnej: Р = w 

Dlaczego na str. 18 czytam: „Od tematu 
czasu teraźniejszego tworzy się: 1) czas te- 
rażniejszy, 2) tryb rozkazujący i 3) imiesłów 
współczesny (przymiotnikowy i przysłówko- 
wy)”, a o parę kartek dalej, na str. 23, ze 
zdziwieniem znajduję: „Od tematu czasu te- 

raźniejszego tworzy się: 1. Czas teraźniejszy 
(w 3 konjugacjach). 2. Czas przyszły cza- 
sowników dokonanych. 3, Tryb rozkazujący. 
4. imiesłów współ...* 

Gdzie się podział czas przyszły na str. 18? 
Czy w gramatyce dopuszczalne są tego 

rodzaju.. niedopatrzenia? 
Dziecko wie, że istnieje rodzaj męski, żeń 

Ski i nijaki. Aż tu naraz dowiaduje się, że 
czasowniki też mają rodzaje (?) dokonany i 
niedokonany. Co za gmatwanina terminołogji. 

Jeszcze jedno, Poco p. Szober w stosunku 
do imiesłowów wprowadza — terminoiogję 
„wspėlczesny“ i „uprzedni*, zamiast „czasu 

lub stanu, 

teraźniejszego” i „czasu przeszłego”. Czy po 
to, by nieszczęsnym dzieciom, które wiedzą 
już, co to są czasy, nowemi niepotrzebnemi 
określeniami i pojęciami jeszcze bardziej 
skomplikować i tak trudne i niewspółmiernie 
wielkie zadanie zrozumienia nieprawdopodob 
nie zawiłego, filozoficznego języka! 

Ze zgrozą spostrzegam, że na karcie ty- 
tułowej broszurki, o której mowa, wydruko- 
wano, „wydanie czternaste". Boże mój! Ileż 
to setek tysięcy dzieci polskich przechodzi w 
szkole polskiej katusze! Od ilu to już trwa 
lat! Czy to nie jesttragiczne, niewytłumaczal- 
ne nieporozumienie! » 

By nie być z kolei posądzonym o jakieś 
ukryte cele, o jakąś kampanję, oświadczam 
w sposób kategoryczny, że Pana Profesora 
Stanisława Szobera nie mam zaszczytu znać 
i że prócz głębokiego szacunku dlań, jako 
dla uczonego polskiego, nie żywię nic więcej. 
Jeżeli zaś słowa te przepełnione są goryczą, 
to dlatego, że mam syna, który musi z pod- 
ręcznika p. Szobera uczyć się i kilka razy na 
tydzień jestem świadkiem prawdziwych 1nę- 
czarni, które dziecko moje przeżywa, będąc 
zmuszone posługiwać się językiem, odpowied 
nim conajmniej dla. studenta filozofji, 

Powtarzam: uczony a pedagog-populary- 
zator, to dwie rzeczy zupełnie różne i nieza 
wsze idące w parze. Stąd wielkie nieporozu- 
mienie: ponieważ p. Szober jest jednym z 
wybitnych współczesnych znawców języka 
polskiego, pozwala mu się pisać gramatyki 
dla szkół powszechnych i średnich, nie zba- 
dawszy jego talentów  popularyzatorskich, 
Na ślepo połeca się podręczniki złe, nieścisłe, 
pisane 4 la średniowieczne rozprawy o ka- 
mieniu filozoficznym. A wy, dzieci polskie, 
nadziejo Ojczyzny, wkuwajcie te nieprawdo- 
podobieństwa. Nikt się nie zastanawia, skąd 
się to dzieje, że komisje egzaminacyjne wło- 
sy sobie z głowy wyrywają na widok wypra 
cowań maturalnych, pisanych w sposób za- 
straszająco nieortograficzny, й 

Jestem najgtebieį przekonany, že są to 
skutki podręczników gramatyki Szobera, z 
których dzieci i młodzież nie jest w stanie 
się uczyć, gdyż większości zdań ogarnąć 
swą młodą jeszcze wyobraźnią fizjologicznie 
wprost nie jest w stanie, 

Czas już wielki, by ta krucjata gramatyka 

polskiego przeciwko dzieciom polskim skoń- 
czyła się. Czas rozwiązać to jedno z licznych 
nieporozumień naszej rzeczywistości. 

W imienia tysięcy, tysięcy ojców pokor- 
ną prośbę o to zanoszę do Pana* Ministra 
Oświecenia Publicznego. 

Do tej błagalnej prośby zrozpaczo- 
nego ojca niezawodnie dołączy się zgod 
ny chór dzieci polskich, mających nie- 
szczeście poznawania gramatyki pol- 
skiej z podręcznika prof. Szobera, —- 
oraz nauczyciele, zmuszeni do nie- 
wdzięcznej roli tępej piły... - Lector.
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KONSEKWENCJE GOSPODARCZE UPADKU 
funta angielskiego 

Udział Wielkiej Brytanji w handlu 
światowym chwieje się około 15 pro- 
cent. Rzecz naturalna, że załamania 
się waluty angielskiej, upadek angiel- 
skiego funta oddziaływuje bardzo sil- 
nie na współczesną gospodarkę świa- 
tową, potęgując ciężar współczesnego 
kryzysu gospodarczego .w wielu pań- 
stwach. 

Funt angielski był uznawany za coś 
niewzruszalnego, jakkolwiek  zaledwo 
w 1925 roku Wielka Brytanja dokona- 
ła reformy monetarnej, powróciwszy 
do wymienialności funta na złoto i do 
kursu jego al pary. W1922 roku funt 
angielski nie stał wyżej, niż obecnie, 
lecz to był okres europejskiej inflacji 
i w porównaniu nietylko z marką nie- 
miecką i wszystkiemi walutami państw 
środkowo-europejskich, ale z frankiem 
francuskim, belgijskim i lirą włoską, 
funt był walutą mocną. Obecnie, gdy 
Europa doszła do stabilizacji waluto- 
wej i nawet ciężki kryzys gospodar- 
czy i finansowy, jakkolwiek wstrząsnął 
lecz nie obniża walut państw Europy 
Środkowej; upadek funta sprawił na 
całym świecie olbrzymie wrażenie. 

W stosunkach ekonomicznych, a 
zwłaszcza walutowych, pierwiastek 
psychologiczny odgrywa olbrzymia ro- 
lę. Kapitał bankierski jest płochliwy i 

- do rejterady skłonny. Gdy padał frank 
francuski, kapitały francuskie uciekały 
zagranicę, przeważnie do Anglji; gdy 
zarysowała się tylko możliwość spad- 
ku funta — kapitały angielskie zaczę- 
ły uciekac zągranicę, przyczyniając się 
do znaczniejszega spadku tunta. 

Banki emisyjne powojenne opierają 
swą walutę w znaczniejszei mierze na 
walutach mocnych innych państw, riż 
na zapasie złota. Wśród tych r:ocnych 
walut wybitne miejsce zajmował funt. 
Każde więc obniżenie funta zmniejsza 
w większym lub mniejszym stopniu 
podkład walutowy banków emisyjnych 
wielu państw, Bank Polski posiada też 
pewną ilość funtów, lecz nie jest ta 
ilość dominująca, mogąca w silnym 
stopniu zaważyć na naszem pokryciu 
walutowem. Ponosimy obecnie jednak 
pewne straty gospodarcze z po'wedu 
upadku funta. Np. przemysł węglowy 
śląski wszystkie kontrakty z krajami 
zawierał w funtach. Przemysł żelazny 
śląski ma kontrakty z Rosją sowiecką 
w funtach angielskich; upadek vięc 
funta daje już miljonowy uszczerbek 
w naszym bilansie handlowym. Ceny 
produktów angielskich na rynkach 
światowych zmniejszą się wskutek u- 
padku funta, co odbije się na świato- 
wych cenach węgla, w którym jeste- 
śmy zainteresowani ze względu na 
pierwszorzędną pozycję, jaką zajmuje 
węgieł w eksporcie polskim. Szczegól- 
niej obniży się cena węgla na rynkach 
skandynawskich, w których współza- 
wdniczymy z Wielką Brytanją 

W eksporcie polskim Wielka Bry- 
tanja doszła do 10 proc., poniesie- 

‚ ту więc stratę, którą można szacować 
na 2 do 3 proc. ogólnego naszego eks- 
portu. Jeżeli zaś przyjmiemy pod uwa- 
gę straty na eksporcie węgla i zelaza, 
to szacować możemy straty naszego bi- 

' lansu handlowego, spowodowane u- 
 padkiem funta, blisko na 10 proc. 

Są jednak pozycje, na których za- 
rabiamy wskutek obniżenia się waluty 
angielskiej, mianowicie na naszych 
długach i zobowiązaniach. Angielski 
kapitał, inwestowany w Polsce, wyno- 
si 939,6 miljonów złotych. Przy upad- 
ku funta o 20 proc. zarabiamy 187,9 
miljona złotych, co jednak nie pokry- 

_ wa straty naszego bilansu handlowego, 
jaką ponosimy wskutek upadku funta 
angielskiego. Trzeba uwzględnić je- 
szcze i tę okoliczność, że straty, ponie 
sione na dewaluacji funta przez inne 
państwa, w pewnej mierze 1ykoszetem 
odbiją się na nas. 

‚ _ Im większy był udział Wielkiej Bry 
jj w eksporcie poszczególnych 

   

państw — tem większe straty one po- 
niosą wskutek dewaluacji funta. Wśród 
państw europejskich pierwsze miejsce 
pod tym względem zajmie Danja. Wy- 
wóz z Danji do Wielkiej Brytanji w 
1928 roku wynosił 55,4 proc. ogółu 
wywozu tego państwa. Nasze stosunki 
handlowe z Danją są nikłe, Tu będzie 
poszkodowane państwo, które w przy- 
wozie do Danji zajmuje najważniejszą 
pozycję, mianowicie Niemcy, 30 proc. 
przywozu do Danji pochodzi z Nie- 
miec. 

Dwa inne kraje skandynawskie — 
Szwecja i Norwegja są gospodarczo 
związane z Wielką Brytanją. Wywóz 
Szwecji do Wielkiej Prytanji w 1928 
r. wynosił 28 proc. całkowitego jej wy 
wozu, Norwegii — 29,5 proc. W przy 
wozie do obu tych państw Niemcy 
odgrywają wybitną rolę. Taki sam sto 
sunek zachodzi między Holandją a 
Wielką Brytanją i Niemcami, jaki wi- 
dzieliśmy w krajach skandynawskich. 

Wywóz Holandji do Wielkiej Brytanji 

zajmuje czołową pozycję w jej wywo- 

zie, czołową zaś pozycję w przywozie 

zajmują Niemcy. Udział Wielkiej Bry- 
tanji w wywozie Niemiec wynosi oko 

ło 10 proc. Procentowo więc iest zbli- 

żony da udziału Polski, absolutnie jest 

niemal dziesięć razy większy, gdyż 0- 

broty handlowe Niemiec są blisko 
dziesięciokrotnie wieksze od obrotów 
handlowych Polski. 

Rola Wielkiej Brytanji w gospodar 

ce światowej nie ogranicza się olbrzy- 

mią siłą konsumpcyjną i produkcyjną, 

a więc ołbrzymin: przywozem i wywo- 

zem, lecz akceptem kredytów między- 

narodowych oraz zasileniem  angiel- 

skim kapitałem różnych krajów. 

Kapitały angielskie, umieszczone 
poza granicami Anglji, tak w Imperjum 
angielskiem, jak i inych krajach, obli- 
czają na 4 miljardy funtów. ' Jak nik- 
łym wydaje się udział Polski w kapi- 
tale angielskim, umieszczonym zagra- 
nicą. Wynosi on zaledwo około 22 
miljonów funtów, czyli 0,55 proc. ka- 
pitałów angielskich, umieszczonych: za 
granicą. jest to procent nieco mniej- 
szy od udziału ludności Polski ogółu 
ludności kuli ziemskiej. 

Olbrzymi kapitał, umieszczony 
przez Wielką Brytanję zagranicą, nie 
chroni ją od bieżących trudności finan- 
sowych. Wielka Brytanja ma zobo- 
wiązania krótkoterminowe znacznie 
mniejsze od swych należności długoter 
minowych, lecz nie może je zaspokoić 
temi ostatniemi. Dewaluacja funta jest 
podarunkem, udzielonym przez Wielką 
Brytanję krajom, w których umieściła 
swój kapitał. Jeżeli dewaluacja i póź- 
niejsza stabilizacja funta nastąpi na 

75 proc. dawnego funta, t. j. poniżej 
25 procent al pary, prezent wynosić 
będzie miljard funtów. Rzecz natural- 
na, że sfery bankierskie Anglji i wo- 
góle posiadacze rent i pożyczek sa 
przeciwnikami dewaluacji funta, Pod 
wpływem ich w 1925 roku podniesio- 
no ówczesny kurs funta o 10 proc. i 
stabilizowano go al pary. 

Przedstawiciele przemysłu angiel- 
skiego tak kierownicy przemysłu, jak i 
robotnicy chcą mieć premję eksporto- 
wą przez obniżenie waluty angielskiej. 

Poziom stabilizacji funta będzie u- 
zależniony od czynników nietylko gos- 
podarczych, lecz i politycznych. Obec- 
nie zachwianie funta wpłynęło przede 
wszystkiem na światowy kapitał ban- 
kowy, jest bezpośrednia odczuwany 
przez państwa, odgrywające rolę w 
większym lub mniejszym stopniu ban- 
kierów świata. Rykoszetem odbije się 
to na państwie, które — jak Polska — 
ma zbyt mało obrotowego kapitału w 
stosunku do swej produkcji i są zasila 
ne przez krótkoterminowe kredyty, któ 
re bezpośrednio zahaczają o Wielką 
Brytanię. Władysław Studnicki. 

S 
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pwna ucieczka złota z Ameryki 
W _WIRZE STOLICY 

PESYMIZM, CZY OPTYMIZM 

Oczywiście tylko pierwsze, Coby się złe 

PÓŁ MILJARDA DOLARÓW ODPŁY- nów fr. i wynoszą obecnie 60.539 miljo kazały się tak znaczne, iż austrjacki 5° 1% Stało, jakaby go nie spotkała kata- 
-NĘŁO Z KAS AMERYKAŃSKICH 

NOWY PORK. PAT. — Odpływ zło 
ta z Ameryki wyniósł do dnia 15 bm. 
ogółem 567 miljonow dol, przyczem 
większość złota odpłynęła w ciągu ©- 
statnich 4 tygodni. Stanowi to 80 proc. 
zapasów złota, wysłanego do Stanów 

AR: w okresie ostatnich 2 

ZAPASY ZŁOTA WE FRANCJI 
ROSNĄ 

PARYŻ. PAT. — Zapasy złota Ban 
ku Francuskiego wzrosły w porówita- 
niu z ubiegłym tygodniem o 726 miljo- 

  

nów. Jest to najwyższa ilość złota, ja- 
ką Bank Francuski kiedykolwiek posia 
dał. 

USPOKOJENIE W FINLAND JI 
HELSINGFORS. PAT. Wśród 

mas daje się zauważyć pewne uspoko- 
jenie. jedynie na giełdzie panuje o- 
gromny ruch. Wszystkie papiery war- 
tościowe poszły w górę. Obrót osiąg- 
nął rekordową cyirę, wynosząc przeszło 
7 miljonów marek. 

PO UTRUDNIENIACH—UŁATWIENIE 
WIEDEŃ. PAT. — „Neue Freie 

Presse" donosi, że trudności przy sto- 
sowaniu rozporządzeń dewizowych о- 

  

Kampanja wyborcza w Anglii 
ZGŁOSZENIA LIST KANDYDATÓW 

LONDYN, (PAT). Dzień jutrzejszy, 
w którym upływa termin zgłaszania 
kandydatur wyborczych, oczekiwany 
jest z niecierpliwością. Narazie zapo- 
wiedziane są następujące zgłoszenia: 
konserwatyści —520 mandatów, Labour 
Party—520 mandatów, liberałowie po 
połączeniu grupy Herberta Samuela i 
Lloyd George'a -- 124, grupa libera- 
łów protekcjonistów z Simonem na 
czele — 38, grupa Labour Party Mac 

Donalda — 28, partja Mosley'a — 23, 
niezałeżni socjaliści — 19 i komuniś- 
ci—17, 

Cyfry te mogą do jutra ulec zmia- 
nie, zwłaszcza wobec konieczności 
złożenia przez każdego kandydata de- 
pozytu w wysokości 150 f. st., jutro 
do południa. Depozyt ten przepada, 
o ile kandydat nie uzyska conajmniej 
1/8 oddanych ważnie głosów. 

  

HITLER ODPOWIADA BRUENINGOWI 
BERLIW, PAT. „Voelkischer Beoba- 

chter'" ogłasza otwarty list Hitlera, za- 
wierający odpowiedź na ostatnią mowę 
kancierza Brueninga w Reichstagu. Hi- 
tler zapewnia, że żaden z narodowych 
sosjalistów nie żyw! zastrzeżeń co do 
osoby Brueninga I nie wątpi w dobr. 
wolę kanclerza. Narodowi  socjaliśc 
wypowiedziell tylko wojnę obecnemu 
systemowi rządów niemieckich. 

Hitler kategorycznie zaprzecza, |а- 
koby narodowi socjaliści mieli starać 
sią o wejścia do ge inetu, podkreśłając, 
że począwszy od ostatnich wyborów 
do Reichstagu ruch narodowo-socjall- 
styczny został PA usunięty od 
udzłału w rządach. Hitler nie wie rów- 
nież o żadnych krokach kancierza Bru- 

Skład sejmu 
RYGA. (Pat). Ustalono ostatecznie 

skład nowego łotewskiego parlamen- 
tu. Na ogólną liczbę 100 mandatów 
mieszczańska prawica zdobyła 29, a 
mianowicie Blok Nar. 5 (stracił 2), 
Związek Chłopski 11 (stracił 2), par- 
tja katolicko-klerykalna 8 (zyskała 2), 
nowa partja chłopska 2 (zyskała 2)., 

Drobne ugrupowania mieszczańskie 
zdobyły 26 mandatów, a mianowicie 
partja młodych gospodarzy 7 (zyska- 
ła 3), demokratyczne centrum 6 (zy- 
skało 3), partja letgalska 5 (straciła 

eninga, mających na celu wciągnięcie 
hitlerowców do gabinetu Rzeszy. Walkę 
z rządem obecnym uważa za koniecz- 
ność dzlejową. Nie można prowadzić 
polityk! narodowej nazewnątrz — oś- 
władczył przywódca narodowych So- 
clalistów — jeżeli szukać oparcia wy- 
łącznie na pacyfistach, marksistach I 
demokratach 

zadaniem Relchswehry powinna 
być obrona kraju przed wrogiem zew- 
nętrznym. Rząd Brueninga natomi»st 
użyć zamierza siły zbrojnej dia utrzy- 
mania systemu wewnątrz kraju. List 
kończy się oświadczeniem, że gabinet 
Brueninga jest ostatnią zaporą na dro- 
dze do zwycięstwa ruchu narodowo- 
socjalistycznego w Niemczech. 

łotewskiego 
1), Związek Postępowców 3 (zyskał 
1), inne drobniejsze ugrupowania 5 
(zyskały 2). 

Lew'ca rozporządza 28 mandatami. 
Socjal-demokraci zdobyli 21 m. (stra: 
cili 5), komuniści wraz z  niezależny- 
mi socjalistami 7 (stracili 1). 17 po- 
zostałych mandatów otrzymały raniej- 
szości narodowe, a mianowicie Niem- 
cy 6, zachowując dotychczasowy stan 
posiadania, Rosjanie 6 (jak dotych- 
czas), Żydzi 3 (stracili 1), Polacy 2 
(jak dotychczas). 

  

Wyrok haski w sprawie kolei 
LANDWARÓW—KOSZEDARY 

HAGA. (Pat). Trybunał Spra- 
wiedliwości Międzynarodowej na 
podstawie istniejących układów 
międzynarodowych, t.j. rezolucji 
Rady Ligi Narodów z 10 grudnia 
1927 roku, art. 23 paktu Ligi Na- 
rodów i konwencji kłajpedzkiej 

z 8 maja 1924 roku nie uznał o- 
bowiązku Litwy otwarcia odcinka 
linji kolejowej Landwarów-Ko- 
szedary. Wobec tego Trybunał 
nie uważał za właściwie rozpa- 
trywać przedstawionych przez 
Litwę t.zw. obecnych okoliczności. 

  

Wykrycie fabryki fałszywych banknotów 
ŁÓDŹ. PAT, — W związku z aresztowa 

niem na tutejszym terenie: fałszerzy bankno- 
tów 500-złotywych, wczoraj po południu sil 
w oddział policji otoczył domostwo Wielu- 
cha, zamieszkałego we wsi Gąszyn pod Wie 
luniem. Domostwo Wielucha poddano grun- 
townej rewizji, w czasie której na strychu 
domu wykryto. całkowite urządzenie do fa- 
brykacji falsyfikatów. Składaio się ono z kil 
kunastu klisz, papierów oraz farb. Znalezio- 
no również gotowe falsyfikaty 500-złotowe 
na ogólną sumę przeszło 200 tysięcy złotych. 

Śledztwo, prowadzone również przez wy- 
dział śledczy w Łodzi, trzymane jest w ści 
słej tajemnicy, 

KATOWICE. PAT. — W związku z wy- 
kryciem afery fałszowania banknotów 500- 
złotowych policja aresztowała w Wieluniu 2 
braci Piotra i Stanisława Szańców, oskarżo 
nych o współdziałanie w fabrykacji falsyfi- 
katów. Jak stwierdziło śledztwo, cała fabry- 
ka banknotów mieściła się w mieszkaniu Ko 
ja, który był główną sprężyną bandy fałsze- 
rzy, 

Bank Narodowy zamierza jeszcze w 
ciągu dnia dzisiejszego ogłosić ułatwie 
nia natury technicznej i formalnej. 
Wczoraj przydzielił Bank Narodowy 
tylko 4 do 5 proc. zgłoszonych zapo- 
trzebowań w walutach zagranicznych. 

Sprawa wyjazdu Vol- 
demarasa zagranicę 
Przed kilku dniami ukazała się wia- 

domość o otrzymaniu przez prof. Vol- 
demarasa pozwolenia na 2-miesięczny 
wyjazd zagranicę w celu zobaczenia się 
z żoną. Wiadomość tę potwierdziła rów 
nież wzmianka „Rytasa”, o odłożeniu 
sprawy 50 tys. koron duńskich do stycz 
nia 1932 r. Sprawa ta nie mogła być 
podobno rozpatrywana przez Trybunał 
Najwyższy w r. b., gdyż Trybunał za- 
walony jest pracą. Trybunał zbiera je- 
szcze zresztą potrzebne do tej sprawy 
materjały. 

Obecnie jednak, jeżeli wierzyć in- 
formacjom totewskiej „Brihva Zeme“, 
sprawa wyjazdu Voldemarasa zagrani- 
cę nieco się komplikuje. „Brihva Zeme* 
donosi, że rząd nie udzielił dotychczas 
Voldemarasowi zezwolenia na wyjazd, 
zaś Trybunał Najwyższy domaga się 
od b. dyktatora gwarancyj, iż w stycz- 
niu 1932 r. powróci on na Łitwę i sta- 
nie przed sądem w sprawie sprzenie- 
(wierzenia 50 tys. koron duńskich. 

Brihva Zeme“ podaje też, że spra- 
wa koron duńskich będzie się toczyć 
przy drzwiach otwartych. Sprawa da- 
tuje się od 1919 r., kiedy to Voldeina- 
ras jako ówczesny premier i delegat 
Litwy udał się na konierencję pokojo- 
wą do Wersalu. Pobyt Voiłdemarasa 
zagranicą znacznie się przeciągnął. W 
związku z tem powierzono Voldemara- 
sowi prowadzenie rokowań w sprawie 
uzyskania dla Litwy pożyczki zagra- 
nicznej. Voldemarasowi udało się po- 
życzkę w wysokości 200 milj. marek 
niemieckich pozyckać. Z sumy tej prze 
znaczono 2 milj. marek na utrzymanie 
przedstawicielstw zagranicznych Li- 
twy. Owe 2 miljony zdeponował Volde- 
maras w jednym z banków niemieckich, 
przyczem 100 tys. koron duńskich zio- 
żył w jednym z banków kopenhaskich. 

Po powrocie z Wersalu Kontroler 
Państwa zażądał od Voldemarasa wyli- 
czenia się ze wspomnianych 100 tys. 
koron duńskich. Voldemaras wyliczył 
się jednak tylko z 47 tys. koron. O- 
świadczył przytem, że z pozostałych 53 
tys. koron wyliczać się nie myśli, gdyż 
suma ta należy, do niego, jako djety z 
tytułu podróży. 

Kontroler Państwa Wincenty Matu- 
łajtis jest obecnie, jak wiadomo, zda- 
nia, že Voldemaras sumę tę przywła- 
szczył nieprawnie. 

Echa zajść w Kacza- 
nówce 

LWÓW. PAT. — „Gazeta Poranna* do- 
nosi; Na wiosnę zeszłego roku odbiła się sze 
rokiem echem po kraju sprawa krwawych 
zajść w Kaczanówce, gdzie ofiarą starcia po 
między policją i stanatyzowaną ludnością pa 
dło 5 zabitych i 8 rannych. 

Bezpośrednim powodem zajścia był tam- 
tejszy wikary paraiji ks. Wróbeł, który nie 
chciał dopuścić do objęcia parafji przez pro- 
boszcza Grzybowskiego. 

Epilog sprawy rozegrał się obecnie przed 
sądem kim. Ponieważ na ławie о- 
skarżonych zasiadło 34 włościan z Kaczanów 
ki, okolicznych wsi i nadto wezwano  licz- 
nych świadków, sąd wyjechał do Podwoło- 
czysk i tam przeprowadził rozprawę. 

Akt oskarżenia zarzucił oskarżonym zbrod 
nię gwałtu publicznego, popełnioną przez sta 
wianie oporu władzy w celu udaremnienia 
wykonania obowiązków służbowych, pogróż- 
ap: imie się z bronią w ręku przeciwko 

W wyniku rozprawy sąd skazał 22 oskar 
żonych na karę wiezienia od 2 do 6 miesię- 
cy, przyczem 3 na karę bezwzględnego wię- 

zienia, a 19 z zawieszeniem kary. 12 oskar 
żonych sąd uniewinnił. 

  

strofa — pesymista zawsze będzie w do- 

brym humorze bo — przewidywał i spo- 

dziewał się gorszych rzeczy, Natomiast opty. 

mista będzie wciąż zmartwiony bo — roił 

różowe plany i wszystko wzięło w: łeb. 

Zatem pesymiści to ludzie wesel, rozra 
dowani, optymiści — zgnebieni, smętni. 

To też ja wolę pesymistów, Ale ostatnio 
w sferach gospodarczych, krąży taka histo- 

cja: 

Kozioł, zdeklarowany pesymista, i osioł, 

zdecydowany optymista, wałęsali się razem 

po świecie. Trzebaż pecha — wpadli w 
ogromną kadź, pełną śmietany. 

— Zginęliśmy, zawołał pesymistycznie 

kozioł, niema sposobu wydostać się stąd. I 
zwiesiwszy smutnie głowę, poszedł jak ka- 

mień na dwo. Utonął! 

Optymistyczny osioł nie rozumował wiete 
lecz bełtając nogami, machając pustym łbem, 

młócąc ogonem — utrzymywał się jako tako 

na powierzchni. Co będzie, to będzie. Jakież 

nie było jego miłe zdziwienie, gdy po kiiku- 

nastu godzinach ujrzał się na górze. świeżut- 

kiego masła! 

— Н, ha, ryknął gromko i wyskoczyw- 

szy z kadzi pogalopował žwamwo z beztroska 

podniesionym ogonem... 

JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY 

UTRZYMANIA 

Przy dzistejszym kryzysie trzeba się rato- 

wać. Zwłaszcza liczne rodziny, nie powinny 
czekać bezmyślnie na polepszenie konjunktu 

ry. Pewien urzędnik o zredukowane; trzeciej 

części gaży i niezmalałej liczbie czworga 

dzieci obmyślił następujący sposób: 

Wieczorem mówi się do dzieci: 

— Kto się wyrzeka na dziś kołacji — do 

staje złotówkę. 

— Ja, ja, ja! 
— Macie kochania po złotówce, a ty ła- 

komczuchu — na, źrej. 

Nazajutrz rano dobry papa znowu obwie- 
szcza: i * 

— Kto chce dostać śniadanie mnsi zapła- 
cić złotówkę. 

— Masz, masz, masz tatugiu. 
— A ty fajtasiu nie masz złotówki? No 

to niedostaniesz śniadania. 

Prawda, jakie proste i jakie praktyczne. 

Каго! 

Zniesienie konsulatu 
łotewskiego w Wilnie? 

Z Kowna donoszą, iż siery rządzą- 

ce na Łotwie zamierzają rzekomo 
znieść konsulat łotewski w Wilnie. żad 

nej w tej sprawie nie posiadamy kon- 
kretnej wiadomości, ani potwierdzenia 
z Rygi. Niewątpliwie wiadomość ta sfa- 

brykowana została w Kownie w cełach 

zrozumiałych. — W tej sprawie „Lietu- 

vos Aidas'* pisze co następuje: 

„Demonstracje przeciwko konsulatowi ło- 
tewskiemu w Wilnie wywołały w łotewskich 
sierach polityczno-społecznych niezwykłe roz 
drażnienie, Łotysze stoją na stanowisku, że 

napaści polskie są bezpodstawne, gdyż jęto 

się na Łotwie stanowczych środków nie prze- 
ciwko mniejszości polskiej jako takiej, a tyl- 
ko przeciwko żywiołom  antypaństwowym. 

Z drugiej zaś strony, demonstracja skie- 

rowana była przeciwko konsulatowi łotew- 
skiemu, który, będąc jedynym konsulatem 

obcym w okupowanej stolicy Litwy, cały 

czas staaowił przeszkodę w rozwoju stosun- 

ków litewsko-łotewskich i obecnie znowu jest 

przyczyną przykrości, jaka Łotwę spotkała. 

Wreszcie interesa łotewskie w chwili obec- 
nej w Wileńszczyźnie są tak nikłe, że utrzy- 
mywanie w Wilnie konsulatu stanowi jedynie 
uszczerbek dla budżetu państwowego. 

W związku z tem krążą pogłoski, że no 
wy sejm, rozpatrując budżet na rok nadcho- 
dzący, pozycję konsułatu w W;iłnie całkowi- 

cie skreślił. % 

Сит grano salis 
Niechže ten feljeton poświęcony bę 

dzie obyczajom prowincjalnym. Niech- 
‚ 2е tą prowincją, jei syntezą, ekstrak- 

- tem będą Baranowicze. Dlaczego Bara- 
* nowicze? Po pierwsze, dlatego, że prze 

__ bywając tu, mogę o nich pisać. Po dru- 
_ gie. w samej ich nazwie jest już coś 

prowincjonalnego. Jeżeli zaś do tej na- 
zwy dodamy ich przydomek — Pole- 
skie, Baranowicze-Poleskie, atmosfera 

prowincjonalności, otaczające nazwę, 
zgęści się jeszcze. Mimowoli wyobraża 

"my sobie jakąś kiepsko oświetloną sta- 
cyjkę, noc zamazaną, pociąg, jak przy- 

. staje w gwałtownem szarpnięciu, i za- 
spany głos konduktora: 

— Baranowicze Poleskie... 
"W rzeczy samej jest całkiem ina- 

czej. Stacja jest duża i dobrze oświetlo 
ua, miasto niby też rozległe, a jednak... 
Jednak jest coś takiego. Ni, to, ni sio. 
Naprzykład, nazwy ulic. Baranowicze, 
ul. Hoovera 120. Licho wie, jak to 

- brzmi. A szukać takiego numeru po za- 
- chodzie słońca, bez latarki elektrycznej, 

" nawet się nie opłaci. Bo i skąd niby Ba- 
' ranowicze przyszły do Hoovera? Hoo- 

ver akurat tak pasuje do Baranowicz, 
jak pomnik wdzięczności do Warsza- 

_ wy. Dom Gubera, który ci każdy wska 
że, to rozumiem. 

Na planie widzisz: 

  

ulica Traugutta, 

ulica Kopernika. Bardzo pięknie. My- To są przelotne, pierwsze wrażenia, ciebie rękę bokiem, patrząc gdziein- 
ślisz sobie: pietyzm, kult i t. d. A na jakich doznaje przybysz. Ale oswoić się dziej, albo udaje roztargnionego do- 
dobrą sprawę obydwie te ulice powin- 
ny nosić nazwę: Via lupanaria. Co za 
perwersja! Ktoby się domyślił, że tego 
trzeba szukać na ulicy Kopernika? Od 
czegoż w takim razie jest ulica Ułań- 
ska? Ale Baranowiczanie są moralni: 
można pócher en silence, w cieniu sław 
narodowych. 

Te nazwy ulic zbijają przybysza z 
pantałyku. Ą z nóg zbijają przechodnie. 
Co jak co, ale chodzić tu ludzie nie 
umieją Ja rozumiem, że to nie Warsza- 
wa, ani nawet nie Wilno. Śpieszyć się 
niema gdzie i regulować ruchu nie po- 
trzeba. Według stawu grobla. Nie moż- 
ną żądać od baranowiczan, aby byli 
tak zgrabni i umiejętni w chodzeniu jak 
wilnianie. Ale upieram się stanowczo 
przy pewnem mynymum, jak mawia 
Lopek. Dlaczego naprzykład czterech 
młodych dżentelmenów zajmie całą sze 
rokość chodnika, przy miianiu strąci 
człowieka na jezdnię i powie najuprzej- 
miej: przepraszam! dopiero wówczas, 
kiedy ich się krótko a od serca rug- 
nie? Dlaczego miejscem ulubionych po- 
stojów i pogawędek są skrzyżowania 
ulic? Dlaczego tak często trzeba wy- 
czyniać fantastyczne kadryle: w lewo 
w pirawo w lewo, w prawo, które rzad- 
ko kończą się przyjaznym uśmiechem. 
u jakiemś psiakrew, lub do cho- 
ery. 2 

z tem možna bardzo szybko i nawet 
stwierdzič, že sterczenie po rogach jest 
catkiem przyjemne. Przytem co chwila 
można spotkać kogoś znajomego. Nie 
jest koniecznem wówczas zdejmowanie 
kapelusza. Można się witać wprost za 
rękę, a wyjmowanie papierosa z ust 
przy powitaniu może być przestrzega- 
ne, albo i nie. Natomiast, jeśli się sie- 
dzi w cukierni w towarzystwie pań, któ 
re same palą i częstują papierosem, 
wypada zapytać: 

— Panie pozwołą, że zapalę? 
Ciekaw jestem, a propos takiego py- 

tania, czy wogóle znalazła się dotych- 
czas choć jedna pani, któraby na nie 
odpowiedziała krótko: 

— Nie. 
Skoro mówimy o pewnych formach 

towarzyskich, z bólem serca stwierdzić 
muszę, że tłum, masa w tem mieście 
nie jest naogół uprzejmą. Nietylko ma- 
sa, ale i pojedyńczy ludzie. Ta jest, 
zdarza się zaobserwować wyjątkową 
grzeczność, a nawet coś w rodzaju pa- 
damdonógstwa, jednak później okazu- 
je się zwykle, że taki padamdonóg cze- 
goś od człowieka potrzebuje, albo, nie 
znając cię bliżej, jest na wszelki wypa- 
dek uprzejmy. Gdy sie okaże, że niema 
się czego po tobie spodziewać, lub spe- 
cjalnie nie możesz być użytecznym, 
uprzejmy padamdonóg wyciągnie do 

stojnika, od którego trudno wymagać, 
ażeby poznawał każdego, z którym się 
gdzieś tam przypadkowo zetknął, choć- 
by tem gdzieś był tak codziennie uczę- 
szczany lokal, jak miła naprawdę ka- 
wiarnia Centralna. Skutkiem powyższe- 
go, prześladowała mię jakiś czas myśl, 
że baranowiczanie są ni to obłudni, ni 
to nieufni, ni to podejrzliwi. Coś takie- 
go. Zresztą nieuchwytne. A że jestem 
człowiek  nietutejszym, powiedziałem 
sobie: może to jest w pewien swoisty 
sposób demonstrowana ksenofobja. Da- 
jemy niby panu do zrozumienia, że ob- 
cych my tu niebardzo... 

Przekonałem się jednak, że jestem 
hipochondryk. Wystarczy wejść do skle 
pu p. Godomskiego (Szeptyckiego 49), 
ażeby wyjść stamtąd uśmiechniętym i 
oczarowanym. Takiego uprzejmego kup 
ca trzeba nawet w Wilnie szukać ze 
świecą. Obawiam się tylko, że on nie 
jest baranowiczanin. Albo fryzjerzy 
Trio przy ul. Mickiewicza. Panowie: 
Oskar et C-o. Ogolić się tam za 50 
groszy z kolońską —- to satysfakcja. 
Albo, schodząc jeszcze niżej: wożny 
Brochocki w starostwie. Zachwycają- 
cy człowiek. Albo szczupły, wygolony 
posterunkowy, który pewnego razu dy- 
żurował przy pomniku Nieznanego Żoł- 
nierza. To wzór dla wszystkich grzecz- 
nych policjantów. Jakże żałuję, że nie 

pamiętam jego numeru. Zato bezwied- 
nie zapamiętałem inny numer. Policjant 
326. A to dlatego, że przykre rzeczy 
pamięta się, miłe zaś zapomina. Space- 
rowałem sobie koło 12 w nocy na ma- 
łym odcinku Szeptyckiego wzdłuż „ba- 

ru“ Versal. To znaczy, raczej stałem. 

Była w tym barze jedna, bajeczna prosz 
pa. Starsi panowie podobno tu za nią 
przepadają. Nagle, jak z pod ziemi po- 
licjant 326. 

Ton uprzejno—urzędowo — ostry. 
Władza. 

— Czeka pan na kogo? 
„— Nie. 
— W takim razie proszę przecho- 

dzić. 
— Dlaczego? 
— Bo stać nie wolno. 
— Dlaczego nie wolno? 
— Pytać pan nie potrzebuje. Pro- 

szę o legitymacię. 
Moja hipochondrja podsunęła mi 

podejrzenie, że ten niegrzeczny czło- 
wiek, to nie baranowiczanin. Akcent 
iakiś poznański. Postarałem się uprzej- 

mie wytłumaczyć mu, że nie wypada 

być takim Dzierżymordą. Nie mogłem 

się jednak opędzić myśli, że w tem coś 

jest. Czy on czasami nie ma polecenia 
inwigilówać jej, albo mnie? Bo niby 
skąd o tej porze, w tej stronie Szeptyc- 
kiego, policjant? Ostatecznie jednak 
wnioski były dodatnie: niema co gadać 
porządek jest. 

Jesteśmy przy policji, więc ułżę so- 
bie jeszcze ździebełko. Policji jest tu 
wogóle dużo, tenue ma świetną i lubi 
reprezentację. Przyleciały naprzykład 
cztery śląskie lotniczki: policji było pra 
wie tyle co publiczności. A wystąpiła 
trojako: pieszo, konno i rowerowo. Za- 
imponował mi szczególnie jeden koń, 
wyspecjalizowany w kierowaniu publi- 
ką zadem. Bestja robił to tak zgrabnie, 
że ani dotknął kogo kopytem. Używał 
tylko ogona i dzieciaki z radosnym pi- 
skiem rozbiegały się na strony. Śmigło 
samolotu zawarczało, koń momentalnie 
stanął. Pirsza klasa. _ ; 

Ale zstąpmy do prostej powieści. 

Muszę mianowicie wrócić jeszcze do 
życia towarzyskiego. Jedną z jego form 
jest, jak wiadomo, rozmowa, konwersa- 
cja. Sam niestety, z natury jestem ma- | 
łomówny i nudny w towarzystwie. Gdy 
by jednak wszyscy byli tacy, życie to- | 
warzyskie zamarłoby. Skoro wszakże 

istnieje, więc mówić trzeba. Ale o 
czem? W tem sęk. Czuję nieraz po 50- 
bie, że jeśli znajdzie się jakiś ciekawy 
temat, umiem się rozgadać. Kiedy jed- 
nak ktoś mi wierci dziurę w brzuchu 

dyferencjałem i radjatorem, albo kręci 
guzik i — 

— Ja, panie, szlemik w trefle. Kon- 
tra. Psiakrew, tamten ma renons. 

(Nie wiem, czy dobrze cytuję). 
Wówczas muszę milczeć, Trudno, nie 
znam się na tem. 

| 

  

  

 



OBYWATELE I OBYWATELKI! 

Wzywamy Was na front walki z bezro- 

bociem, 

Hasło to podejmujemy łącznie ze wszyst 

kiemi wielkiemi miastami Polski, na których, 

jako na centrach życia gospodarczego, odbi- 

ły się najwięcej skutki światowego kryzysu, 

odbierając tysiącom 'współziomków naszych 

— środki do życia, 

W Wilnie liczba bezrobotnych przekroczy 

ła już 4 tysiące. 

Przeciętnie zatem około 10 tysiącom 

mieszkańców Wilna grozi  najstraszniejszy 

wróg człowieka — głód, że wszystkiemi je 

yo następstwami. 

Widmo tej klęski wywołać musi wstrząs 

trwogi w sercach wszystkich, o los dziesię- 

ciotysięcznej rzeszy w okresie zbliżającej się, 

szybkiemi krokami zimy. 

Grożączj nam zatem wszystkim klęsce 

musimy się w porę przeciwstawić, w porę 

jej zapobiec, tworząc front ludzi dobrej woli, 

zjednoczonych w wa!ce z bezrobociem. 

Powołany do życia i pracy Wileński Wo- 

jewódzki Komitet do spraw Bezrobocia, 

zdaje sobie sprawę, iż powinna i musi na- 

stąpić najściślejsza konsolidacja wysiłków 

całego społeczeństwa z wysiłkami Rządu, 

który jest w tej akcji głównym inicjatorem. 

Komitet do spraw Bezrobocia działając 

w myśl naczelnych dyrektyw Rządu, rozpo- 

czął już pracę w dwióch zasadniczych kie- 

runkach: organizowania pracy dła bezrobot 

nych i pomocy doraźnej, 

W imię tych zasad, zapewniamy, iż ża- 

den grosz, wydany na walkę z bezrobociem, 

nie będzie zmarnowany na popieranie próż- 

niactwa, lecz tylko na utworzenie pracy i 

ochronę przed krańcową nędzą, chorobami 

i głodem najbiedniejszych rzesz bezrobot- 

nych. 

Przechodzilišmy nieraz ciężkie chwile, któ 

re przetrwaliśmy z wiarą w iepsze jutro. Naj- 

wyższy czas, by skupić wysiłki i zebrać środ 

ki na zwalczanie nam nowej klęski. 

Wilno okazać się musi, wytrwatem, jak 

we wszystkich ciężkich momentach swojej 

historji. 

Masowa ofiara w datkach groszowych, 

wpłacanych przy okazji wszelkich zakupów 

ponad minimum potrzeb codziennych, stwo- 

rzy potrzebne środki na pracę dia tych, co 

są jej bez swej woli pozbawieni, na otarcie 

A na] 

Przed spisem ludności 
L MILJONY ARKUSZY SPISOWYCH IDĄ JUŻ 

  

W ŚWIAT 

Dzisiaj ruszyła już pełnym biegiem maszy 

na drukarska bijąca formularze dła powszech 

nego spisu ludności. W pierwszym rzędzie 

odbijane są podstawowe formularze „A”, ja- 

ko najkczniejsze. 

Dziennie drukuje się ich około pół miljona 

egzemplarzy — jest to imiarą natężenia prac 

przedspisowych. 

Bezpośrednio po wyjściu z pod maszyny 

formularze te będą na miejscu pakowane i 

rozsyłane władzom spisowym, t.j. starostwom 

i odpowiednim magistratom. 

REFERENCI SPISOWI I SPISY PRÓBNE 

Prace przygotowawcze do drugiego pow 
szechnego spisu ludności, dokonywane od 

szeregu miesięcy w Głównym Urzędzie Sta- 
tystycznym, dopiegają końca. 

W ostatnich dniach przystąpiono do ma- 
sowego druku i rozsyłania formularzy spiso- 
wych po całym kraju. 

Rozpoczyna się drugi, najbardziej inten- 
sywny okres kampanji spisowej, polegający 
na przygotowaniach w terenie, 

Żostali już powołani we wszystkich po- 
 wiatach reierenci spisowi, a w miastach — 
naczelni komisarze, którzy w chwili obecnej 
osobiście przeprowadzają próbne spisy, ce- 
„lem praktycznego zapoznania się z techniką 
Spisową, poczem niezwłocznie przystąpią do 

a: odpowiedzialnych zadań organ zacyj- 
nych. 

| W ciągu października we wszystkich wo 
jewództwach odbędą się zjazdy  referentów 
spisowych, na których zostaną złożone spra- 
wozdanią z przebiegu akcji dotychczasowej 

i wyjaśnione wszelkie wątpliwości, powstałe 
wl czasie spisu próbnego.. 

POPIERAJCIEL.0.P.P. 

  

łez najbiedniejszym i najnieszczęśliwszym. 

Niech więc każdy, kogo stać na to, aby 

odwiedzać teatry, czy kina, bywać w restau- 

racjach, kawiarniach, czy cukierniach, pa- 

mięta o obowiązku pomocy bezrobotnym. 
Nędza nie rozróżnia granic narodowości 

i wyznania. 

Związek Ziemian w 
Najdonioślejszem zagadnieniem w 

chwili obecnej nietylko w Polsce, lecz 
w całym świecie jest zaradzenie klęsce 
bezrobocia. Tego zadania nie może się 
podjąć rząd bez wydatnej pomocy spo 
łeczeństwa, środki bowiem, jakiemi 
rozporządza rząd na uruchomienie ro- 
bót publicznych, w celu zatrudnienia 
bezrobotnych, oraz na zasiłki w innej 
formie muszą być ograniczone, ze 
względu na konieczność utrzymania 
równowagi budżetu państwowego. 

Mimo ciężkiego położenia ekono- 
micznego, ziemiaństwo nasze winno 
złożyć raz jeszcze dowody ofiarności i 
chrześcijańskiej miłości bliźniego, po- 
pierając materjalnie organizacje społe- 
czne, które biorą na siebie ten ciężki 
trud niesienia pomocy bezrobotnym. 

Poza oobwiązkiem chrześcijańskim 
nie należy również lekceważyć czynni- 
ka społecznego. Może on odegrać du- 
żą rolę, zapobiegając próbom wywoła- 
nia zamętu społecznego w momencie 
niesłychanie sprzyjającym wszelkiemu 
sianiu anarchji; setki tysięcy bezrobot 
nych stanowią materjał niesłychanie 
podatny do posiewu haseł wywroto- 
wych. Wszelka pomoc niesiona nie pod 
przymusem, lecz dobrowolnie, jest nie- 
watpliwie czynnikiem,  osłabiającym 
skutki agitacji wywrotowej. 

Rada Naczelna Organizacyi Ziemiań 
skich w imieniu Ziemiaństwa  zaofia- 
rowała na pomoc bezrobotnym po jed- 
nym kwintalu (6 pudów) kartofli z jed 
nego hektara zasadzonych przestrzeni 

SŁ O w O 

NA FRONT WALKI z BEZROBOCIEM 
ODEZWA DO LUDNOŚCI WILEŃSKIEJ 

Wzywamy więc wszystkie warstwy i od- 

łamy społeczeństwa do wspólnej walki z tym 

najstraszniejszym wspólnym wrogiem. Niech 
więc każdy w miarę sił i możności przyczyni 

się swą ofiarnością do zwycięstwa. 

WILELEŃSKI WOJEWÓDZKI KOMITET 
DO SPRAW BEZROBOCIA 

sprawie bezrabocia 
kartofli. Gdyby zbiórka kartofli ze wzglę 
du na zbliżające się chłady nie wszę- 
dzie dałaby się przeprowadzić, to kar- 
tofle mogą być zastąpione zbożem, w 
stosunku jak 1:4, t. j. zamiast 6 pud. 
kartofli — 1 i pół puda ziarna. 

W myśl odezwy Wileńskiego Woje 
wódzkiego Komitetu do Spraw Bezro- 
bocia należy wszelkie ofiary kierować 
do lokalnych urzędów gminnych, któ- 
re otrzymały w tej sprawie od pp. sta- 
rostów właściwe zarządzenie. 

Rada Wojewódzka Związków 
Ziemian Ziemi Wileńskiej 
(— ) Prezes: Z. Bortkiewicz. 

ZEBRANIE PLENARNE 
KOMITETU 

W czwartek, 15 bm., odbyło się po 
siedzenie Wileńskiego Wojewódzkiego 
Komitetu Walki z Bezrobociem, na któ 
rem składano sprawozdania z dziatal- 
ności Wydziału Wykonawczego, Sek- 
cji Pracy i Sekcji Pomocy. Na posiedze 
niu obecny był p. wojewoda Bećzko- 
wicz oraz p. wicewojewoda Jankowski. 

Na piątek, 16 bm., godz. 1j-tą, zwo 
łano zebranie plenarne Komitetu. Ze- 
branie odbędzie się w wielkiej sali kon 
ferencyjnej Urzedu _ Wojewódzkiego. 
Porządek dzieny przewiduje: zagajenie 
przez przewodniczącego Komitetu, spra 
wozdanie przewodniczącego Wydziału 
Wykonawczego oraz sprawozdania 
przewodniczących poszczególnych sek- 

yi 
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PIĄTEK 

Dziś 16 W. s. g. 5 m. 48 

Gawła 
Jutro 

Jadwigi 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU ME TEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 15 października 1931 r. 

Ciśnienie średnie 766. 

Temperatura średnia -4. 

Temperatura najwyższa --8, 

Temperatura najniższa --3. 

Opad*w mm. 0,6 
Wiatr: północno - zachodni. 

Tendencja: wzrost.- 

Uwagi: półpochmurno, przelotny drobny 

deszcz. 

— Jubileusz J. E. ks. Biskupa dr. 
Wł. Bandurskiego. 30 grudnia br. przy 
pada 25-lecie Sakry biskupiej ]. E. ks. 
Biskupa dr. Wł. Bandurskiego — spo- 
łeczeństwo wileńskie, pragnąc dać wy 
raz swym goroącym uczuciom dla Ju- 
bilata, zbiera się w poniedziałek, dnia 
19.10, o godzinie 6 wiecz, w Wielkiej 
Sali Konierencyjnej Urzędu Wojewódz 
kiego w celu omówienia formy uczcze 
nia tej rocznicy. Przedstawiciele orga- 
nizacyj, jakoteż osoby pojedyńcze, 
chcące wziąć udzia” w zebraniu, pro- 

Otóż w Baranowiczach, podczas roz 
mowy towarzyskiej trzeba się na wszy- 
stkiem znać. Poza kryzysem bowiem i 
narzekaniem, każdy tu mówi tylko o 

tem, co go bezpośrednio obchodzi, co 
Jest zamknięte w kręgu jego interesów, 
zależnych zwyczajnie od fachu i za- 

ienia. Spotkasz mecenasa  Iksa. 
Aha, nowa ustawa adwokacka, chłopi, szczerze zainteresowany i wzruszony Kolejowe) uroczystą akademię, 
niech ich szlag trafi, nie mają pienię- 
dzy, zresztą, panie kryzys, co tu dużo 
gadać. 

Chesz porozmawiać z panem od 
straży pożarnej. Gotowe. Nowy sztan- 
dar w: Iszkołdzi. Coś o beczkach w No- 
wych Baranowiczach i o zaletach sika- 

łących gumowego węża. : 

Z urzędnikiem państwowym nie 
sposób przeskoczyć granicy starostwa, 
Kasy Skarbowej czy poczty. Z radnym 
miejskim mów 0 kompresji budżetu, Z 
nauczycielem o ostatniej wizytacji i 
zwiększeniu ilości godzin. Chcesz naka 
niec czegoś szerszego, pokręcisz radjo: 
masz „Witaminy”', odczyt z Krakowa. 

„ Zrzędzenie zrzędzeniem, a przecie 
dużo z takich rozmów można. skorzy- 
Stać. Zawsze się człowiek czegoś nau- 

_ CZy, o czemś nowem dowie. Tu plotecz- 
„ tam 

L 

órej nieosiągalnym szczytem będzie 
stanowisko oe według X grupy 
= o: urzędników państwowych 

Proc. dodatkiem komunalnym. Re- 

flektuje się tylko na siły wykwalifiko- 
wane. 

— I co pan na to? Ten tajdak wkrę- 
cił się, chociaż każdy wie, że nawet 
czterech klas nie skończył. 

„W tem miejscu następuje szept, 
który pasjami lubię". 

— Co pan mówi? — wykrzyknę 

— to jego żona tego... naprawdę? 
(Znam ją z widzenia. Prześliczna ko- 
bieta. 

Zdumienie i lekka pogarda. 
— To pan nic o tem nie słyszał? 

Spytaj pan kogo chcesz. 
Zachłystuję: się z emocji. 
— No, a 0n, panie, a on? Jakże tak? 

Czy nie wie o niczem? Bo przecie nie- 
możliwe, żeby... 

— Оп? Wiadomo, patrzy na to 
przez palce, bo to w jego interesie... 
Zresztą, nie on pierwszy, nie ostatni. 

Chwytam mego rozmówcę za rękę. 
— Panie, na litość boską, pozna- 

jom mnie z tą cudowną kobietą! 
I co państwo powiecie? Obraził się. 

Powiedział, że jest uczciwym człowie- 
kiem i sam dodał, że, co jak co, ale raj- 
fwrem nie był i nie będzie. Od tej chwili 

kieliszku przełamać. 
Tymczasem stawiam kropkę. Dal- 

Szy ciąg nastąpi. Ewentualnie pod tym 
samym tytułem. 

szone są o łaskawe przybycie na ozna 
czoną godzinę. 

U WA 
— Pan wojewoda wileński przyjął w 

dniu 15 bm. na posłuchaniu Prezydjum Sto- 
warzyszenia Urzędników Państwowych w о- 
sobach p. radcy Ciuńskiego i p. Poniatow- 
skiego w sprawie zorganizowania Kasy Sa 
mopo.nocy dla zredukowanych urzędników, 
pozostających bez pracy. Urzędnicy składać 
mają pewien procent poborów na rzecz bez- 
robotnych kolegów. P. wojewoda przyrzekł 
udzielić poparcia temu projektowi. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 
— Dodatkowe opłaty od radjood- 

biorników. Z dniem 1 listopada będą 
pobierane dodatkowe opłaty od wszyst 
kich posiadaczy aparatów radjowych. 

Opłaty te będą wynosiły 39 groszy 
miesięcznie i uzyskane tą drogą sumy 
zużyte będą na pomoc pozostającym 
bez pracy. 

Ci radjoamatorzy, którzy uiścili 0- 
płaty zo rok zgóry, nie będą obarczeni 
dopłatą. 

AKADEMICKA 
— Akademickie Koło Misyjne S. USB. 

Dnia 17-X o godz. 17 (ul. Wielka 64) odbę 
dzie się inauguracja roku akademickiego Ko- 
ła Misyjnego. W częśc: I zebrania wygłoszo 
ny zostanie referat ideowo-programowy ce- 
lów i zadań Ak. Kół Misyjnych w Polsce. 
Część Il poświęcona będzie zebraniu towarzy 
skiemu. 

— Sobótka w Ognisku Akademickim. — 
Dnia 17 października rb. odbędzie się w Sa- 
lonach Ogniska Akademickiego „Sobótka” 
tańcząca, Początek o godzinie 9 wieczorem. 
Bufet na miejscu. Do tańca przygrywać bę- 
dzie wyborowe trio akademickie. Wejście dla 
akademików za okazaniem legitymacji, dla 
gości wyłącznie za okazaniem karty wstępu. 

— Zarząd Koła Akademików  Dziśnian 
przypomina członkom Koła, że należy złożyć 
kwestjonarjusze, dane przez Zarząd do wy- 
pełnienia w czasie wakacji letnich, w sekre- 
tarjacie Koła (Zygmuntowska 22) w dn. 18 
bm. między godziną 3—5 po południu. 

A icka, baczność! Zbiórka 
Legji Akademickiej p. w. odbędzie się w dn. 
17 bm. (sobota), o godzinie 14,30, sv loka- 
lu Obwodu P, W. I pp. Leg., ulica Domini- 
kańska Nr 13. 

KOLEJOWA 
— Kolejowe Przysposobienie Wojskowe 

urządza w sobotę 17.10 1931 roku, o godzi- 
nie 18, przy ukcy Kolejowej 19 _ (Ognisko 

M z) powodu 
otwarcia własnego lokalu i sezonu kultural- 
no - ošwiatowego. Wstep wolny. Po aka- 
demji w salonach Ogniska Kolejowego zaba 
wa taneczna przy dźwiękach orkiestry wpj- 

skowej. Serpentyny, poczta, francuska, kon- 
fetti, kotyljon i moc innych niespodzianek. | 

10 proc. zysku z zabawy na Polski Biały. 
Krzyż (oświata w wojsku), pozostałość na 
cele kulturalno-ošwiatowe KPW.“ 

ь ZEBRANIA I ODCZYTV 
— Zjazd lekarzy. W dniu 16 i 17 

b. m. odbędzie sie w lokalu Urzędu 
Wojewódzkiego doroczny zjazd leka- 
rzy powiatowych, na który mają przy- 
być z Warszawy delegaci z ramienia 
Min. Spraw Wewnętrznych. Na porząd 
ku dziennym znajduje się sprawozda- 
nie postępów w dziedzinie zdrowotno- 
ści w poszczególnych powiatach za rok 
ubiegły oraz zamierzenia na przyszłość. 
Prócz tego mają być poruszane zagad- 
nienia z zakresu medycyny sądowej 0- ploteczka. Tu jakaś drobna in- kłania mi się zdaleka. Myślę jednak, że raz sprawy nadzoru sanitar ad 

tam czyjaś maleńka ambicyjka, jego zazdrość uda mi się kiedy przy žaibas żywnościowemi. ZE 
— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 16 

bm. odbędzie się w lokalu przy ul. Prze . Przejazd 

  
— Tygodnik ilustrowany Nr. 41. Na wstę 

pie zwracą uwagę ilustrowany artykuł p.t. 
„Przyczyny i źródła konfliktu mandżurskie- 
go” Ciekawe szczegóły, dotyczące stosun- 
ków macedońskich, przynosi feljeton Jarusza 
Makarczyka o walkach i spiskach Komitad- 
żów bałkańskich Mieczysław Smolarski się- 
ga do dalekiej przeszłość. Polska przypomi- 
mając wspaniałe przyjęcie Marji Ludwiki w 
Połsce, E. Skiwski kreśli swoje wrażenia z 
pobytu w szkole 'nuzycznej W. Landowskiej 
pod Paryżem. Dział „Idee zdarzenia", felje- 
ton rewjowy, artykuł K. Stromengera z racji 
setnej rocznicy przyjazdu Chopina do Pary- 
ża, recenzje malarskie, sprawozdanie z wiel- 
kiego wyścigu samochodowego w Czechosło 
wacji, powieści j. Kossowskiego, poezje H. 
Januszewskiej i nowele Relidzyńskiego, — 
to dalsze pozycje tego numeru. 

SPORT 
ZAWODY LEKKO-ATLETYCZNE 

Zarząd Klubu Sportowego Zrzeszenia Mło 
dzieży Rzemieślniczej w Wilnie, podaje niniej 
szej do ogólnej wiadomości, iż w dniu 17 : 
18 bm. odbędą się zawody lekkoatletyczne 
ZMR na boisku „Stadjon*. 

Zawody rozpoczną się w dniu 17 o godz. 
15 1 18 o godz. 14 

Udział w zawodach bierze 7 sekcyj spor- 
towych ZMR. Kierownictwo zawodów 
objął p. porucznik Herhold kierownik okręgo 
wego ośrodka W. F. 

  

ków Akademickiego Klubu Włóczęgów oraz 
stałych gości. Na porządku dziennym refe- 
rat p. T. Nagurskiego pt.: „Cel i kierunki 
ekspansji Wilna". 

— Zebranie dyskusyjne ZPOK. w Wilnie 
odbędzie się wyjątkowo w piątek, dnia 16 
października rb., o godzinie 7 wiecz., w lo- 
kalu. Szkoły Pracownic _ Gospodarczych, 
przy ulicy Jagiełolńskiej Nr 3-5, na którem 
p. Helena Rorner-Ochenkowska podzieli się 
swemi wrażeniami na temat: „Paryż w cza 
sie Wystąwy Kolonjalnej". 

Wstęp wolny dla członkiń, 
i wprowadzonych gości. 

— Jan Parandowski w. Wilnie, W najb'iż 
szy poniedziałek świetny stylista, najwybit- 
niejszy przedstawiciel prozy w młodem po 
koleniu jan Parandowski wygłosi w związku 
Literatów (Ostrobramska 9) niezwykle cieka 
wy odczyt o tajnikach twórczości literackiej 
p. t. „Pisarz i jego praca", Czysty dochód na 
urządzenie Celi Konrada, Bilety po 2 i 3 zło 
te wi biurze „Orbis* i przy wejściu. Młodzież 
ucząca się korzysta ze zniżki 50 proc. Począ 
tek o godzinie 8.30 wiecz. Szczegóły w afi- 
szach. 

RÓŻNE 
— Biurokratyczne ograniczenia. Są u 

nas takie rozporządzenia, których nietylko 

nie da się niczem usprawiedliwić, lecz: które 
stoją w jaskrawej sprzeczności z interęsem 

publiczności. Chodzi o miejsca postojów do- 
rożek, reglamentowane, jak wiadomo, przez 

administrację. Systematycznie utrudnia się 

sytuację tym, którzy chcą lub muszą korzy 

stać z usług dorożkarzy. Dorożkarzom pod 

karą niewolno stać tam, gdzie właśnie są 

najpotrzebniejsi, 

Jednym ź takich punktów jest Nr. 22 przy 

ulicy Mickiewicza. W miejscu tem koncentru 

sympatyczek 

  

    

Czesław Woyszwiłło | 
zmarł w Warszawie w dniu 13 października r. b. o godz. 3 po południu. 

Przewiezienie zwłok do Wilna nasiąpi w sobotę 17 października do 
Kościoła św. Jakóba. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tym dniu o godz. 10 rano, Zaś 
eksportacja na cmentarz Rossa nastąpi o godz 3 po południu. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 

Siostry, Bratanica, Szwagrowie i Siostrzenica 

  

Czesław Woyszwiłło 
Naczelnik Wydziału Gospodarczo Skarbowego Ministerstwa 
Sprawiedliwości i długoletni wykładowca Centralnej Szkoły 

dla pracowników więziennych w Warszawie. 

Zmarł w dniu 13 października r. b, o 
zwłok do Wilna nastąpi dnia 17.X. 1931 r. w sobotę rano do Kościoła 

godz. 15 ej w Warszawie, Przewiezienie 
w. 

Jakóba. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tymże dniuo godz. 10-ej rano, 
zaś SDE zwłok ne cmentarz Rossa o godz. 15-ej. 3 

Związek Pracowników Więziennych 
czem powiadamia 

* Oddział Wilno. 

  

ją się dwa hotele (Georges i Bristol), kino 

Hołiywood ; cukiernia Sztralla. Największe 

fale ludzi wychodzą z tych zakładów i na- 

próżno poszukują dorożki. Znajdują ją dopie 

ro na ulicy Wileńskiej. Człowiek napróżno 
musi człapac ten dystans, aby chwycić do- 

rożkarza, Po co?.. Komu to jest potrzebne? 
Odnośne wiadze nie liczą się z tem, że 

wśród: publiczności jest pewien procent lu- 

dzi starych, wyczerpanych lub kulejących i 
wreszcie obarczonych pakunkami, dla któ- 

rych odległość paruset metrów stanowi zna- 

czne trudności do przejścia. 
Przy zaułku Śniadeckich stały dorożki. I 

tutaj znowu policja z przedziwną konsekwen 

cją pozbawiła możności korzystania z doro- 

żek — jeden z najruchliwszych odcinków 
miasta, punkt postoju przy zbiegu Mickiewi- 

cza i Śniadeckich od kilku dni został dlacze 

goś skasowany, aczkolwiek obsługiwał on 

dwie restauracje, Czerwonego Sztralla, Kino 

Światowid oraz banki Ziemski i Prywatny 
Handlowy itd. Obecnie trzeba biegać po do- 

rożkę aż na Plac Katedralny lub też na ulicę 

Wileńską! Najruchliwasza ulica miasta, na 

przestrzen. półtora kilometra, posiada jeden 

punkt postoju dorożek konnych, od Placu 

Katedralnego do Placu Łukiskiego!! 
Po co te niepotrzebne, biurokratyczne, 

śmieszne ograniczeriia?!! 

Anonimowe grożby oszusta 
OTRZYMAŁA CUKIERNIA 

WILNO. — Przed paru dniami właścicie 
le cukierni „Czerwony Sztral* | firma „Fram 

boli* otrzymały listy anonimowe o jednako 
wej treści z żądaniem złożenia w terminie 
trzydniowym okupu w wysokości 150 zło- 

tych. Pieniądze, jak wynikało z listów, mu 

stały być złożone w budce z papierosami 

koło teatru „Lutnia”. 

Obecnie w związku z ujęciem w sklepie 
jubilerskim  Załkinda, niejakiego Ветсега 

(Obozowa 3) wymuszającego w podobny 

SZTRALA I FRAMBOLI 

sposób 60 zł, wyszło na jaw, że Reniger 

również jest autorem anonimów wysłanych 

©d wyżej wymienionych firm, które brzmia 

ły: Szanówni Państwo. Żądam 150 złotych, 

sumę dość skromną, lecz w gotówce. W 

przeciwnym razie zmuszony będę do rozbi- 

jania okien. Zabawa to ekscentryczna, lecz 
co zrobić w dziisejszych trudnych czasach. 
Jestem w takim stanie, że mogę popełnić 
szałeństwo. Więc pieniądze, albo wybite szy 

by“. Dalej był podpis: hr. X. 

Echa zabójstwa strażnika litewskiego 
WILNO. Próby porozurnienia się z 

władzami litewskiemi, w. sprawie za- 
strzelenia strażnika litewskiego niszczą 
cego wiechy graniczne na naszem te- 
rytorjum, nie dały rezultatów. 

- Przedstawiciele Kowna na konie- 
rencji granicznej, jaka miała miejsce 
przed tygodniem, jak donosiliśmy, @- 
trzymywali, że wypadek miał miejsce 
po stronie litewskiej, co jest niepraw- 

dą. Następnie zaś uchylili się od dal- 
szych pertraktacyj. 

Według wiadomości nadeszłych 7 
granicy, specjalna komisja śledcza prze 
słuchała wszystkich strażników litew- 
skich z tego rejonu i kilku tamtejszych 
chłopów w sprawie tego incydentu. 
Materjały mają posłużyć do kolejnej 
skargi do Ligi Narodów, w której Li- 
twa będzie się uskarżała na nieznośne 
stosunki panujące na granicy. 

Gra bilardowa zamiast agitacji 
komunistycznej 

CIEKAWE NOTATKI ZNALEZIONE PRZY ARESZTOWANYM 
KOMUNIŚCIE 

SE" i 
„WILNO. — Wladze šledcze od dawna 

już miały na oku pewnego wysokiego iunk- 
cjonarjusza o Komitetu Komuni- 
stycznej Partji Zach. Białorusi, przyjeżdżają 
cego 60 pewien czas do Wiłna w celu zbada 

nia ności miejscowych organizacyj ko 
muni. ych i odpowiedniego  poinstruo- 
wania, Poxlczas ostatniego jego pobytu w 
Wilnie aresztowano go. 

Ze znałezionych przy zatrzymanym nota 
tek że ostatnio w składzie wileńskie 
go sekretarjatu Okr. Komitetu KPZB zaszły 
Znaczne zmiany personame spowodowa- 
ne tem, że w członków sekretarjatu 
wcałe nie wykonywała włożonych na nich 0- 

bowiązków. 3 
Zatrzymany  itiakejonarjusz C. Komitetu 

WILNO. Przed kilkii dniami donosilišmy, 
że na linji kolejowej Ino — Suwałki ko- 
ło N. nieznąni sprawcy ułożyli na 

  

Nr 12, LXI zebrańie Klubu Włóczęgów Se- torach kilka kamieni, ( chcąc spowodować 
njorów. Początek o godzinie 19. Wstęp dla katastrofę. 
członków klubu, członków i byłych  człon- Obecnie również Grodneni zdarzył 

  

miał możność stwierdzić cały 
żyć polegających na systematycznem iałszo 

waniu raportów o postępach pracy partyjnej, 
deiraudowaniu przesyłanych pieniędzy i od- 
dawaniu się nałogowemu pijaństwu. 

Np. członek sekretarjatu, przedstawiciel 
tartaków, w godzinach, kiedy musiał być na 
masówce, grał w bilard w okolicy Mostu 
Zielonego, przedkładając następnie sprawo- 
zdanie z odbytego zebrania. 8 

Również sekretarz Okr. Kom. odznaczają 

cy się wprost chorobliwem  tchórzostwem 
skompromitował się całkowicie i jemu przy- 

pisywane jest fiasco kampanii sierpniowej. 
Kilku innych działaczy okazało się niedo- 

łęgami, którym nie można było poruczyć żad 

nego zadania. 

rzeszkoda na torze kolejowym 
się drugi podobny wypadek. 

Tym razem stos karmieni i kilka kloców 
drzewa było ułożone na drodze kolejowej 
do Sokółki, . 

Przeszk: tym razem zauważono, Odę 
przez co uniknięto wykołejenia się pociągu. | 

szereg nadu wu i humoru. „Dancing”. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w Lutni. Dziś w piątek 
dnia 16 bm. po raz ostatni „Święty płomień" 
z niezrównaną w roli matki p. St. Wysocką. 
Reżyserja p. St, Wysockiej. Wnętrze pomy 
słu W. Makojn:ka 3 

— Popołudniówka. W sobotę dnia 17-g0 
bm., o godzinie 4 popołudniu, po cenach 
o 50 proc. zniżonych dla 'młodzieży szkolnej 
„Szelmostwa Skapena" Moliera, w reżyserji 
p. St. Wysockiej, wnętrze W. Makojnika . 

W niedzielę, .dma 18 bm. o godzinie 4, 
popołudniu „Święty. płomień", sensacyjna 
sztuka w 3 aktach Maughama, po cenach: 
zniżonych. ; 

W sobotę, o godzinie 20 w. „Szelmostwa 
Skapena". 

W próbach wesoła komedja w 3 aktach 
znanego wileńskiego autora Tadeusza Łopa- 
lewskiego „Ałurelciu nie rób tego" pod reży 
serją p. H. Zelwerowiczówny. 

— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś w 
piątek dnia 17 bm. w dalszym ciągu bawić 
będzie doskonałą współczesną komedją w 3 

  

P. Leon Wołłejko 
w „Złotym wieku rycerstwa 

  

aktach „Złoty wiek. rycerstwa” Marlowe'a 
kapitalnym j. Ciecierskim w roli tytułowej. 

W sobotę, o godzinie 20 .wiecz. „Złoty 
wiek rycerstwa”, 

— Popołudniówka, W sobotę, o godzinie ' 
4 pop. sensacyjna sztuka w 3 aktach A. Ma 
disa i R. Boucarda „Matrykuła 33" z p. M. 
Wyrzykowskim i Ir, 
świetnie zgranego zespołu, po cenach zni- 
żonych, е 

W niedzielę o godzinie 4 popołudniu spe 
cjalnie przeniesiona na Pohulankę celem u- 
przystępnienia wszystkim "tym, którzy zbyt 
daleko mieszkają od Lutn: zobaczenia af- 
Cyuciesznej i pogodnej komedii w 3 aktach 
Caillaveta i Fleursa „Ładna historja" na: cze 
le z niezrównaną w roli kochanej babci p. 
Dunin-Rychłowską, kai, 

W próbach arcydzieło Żeromskiego „Ro | 
ża" w reżyserji dyr. M. Szpakiewficza, po- 
dług inscenizacji L. S Schułlera. Przewijają | 
się przed oczyma widza szereg postaci tak | 

nierozłącznie związanych z tą akcją rewolu- 
cyjną 1905 roku, tak doskonale odtwarzają 
ce nastroje, iakie nurtowały w 'masach re- 
wolucyjnych oraz dźwięk ich w innych war- 
stwech narodu, Dyr. M. Szpakiewicz oraz 
W. Makojnik nie szczedzą wysiłku, aby dać 
temu o wysokiej wartośc: utworowi scenicz 
nemu pod każdym względem zarówno arty- 
stycznym jak i dekoracyjnym jaknajdoskonal 
szą oprawę. i * 

„Polonja“ Mickiewicza Nr. 11 codzien- 
nie od 10 wiecz do 4 rano rewia tańca, śpie- | 

  

    

    

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Mielskie: Prokurator oskarża, Te { 
Heijos — X 27 Szpieg | СОр 
Hollywood: Dwaj malcy ROR аЕ 
Casino — Człowiek o dwóch 
Stylowy: Parada miłości, + 
Światowid — Skrzydlata flota х 

(Рокойсгете Кгопй# па в -4-е)). -* 

Tu ji zach. 

у 

  

Młocarnie motorowe : 
Wichterlego i Wolskiego | 

Młocarnie manežowe : 
Wichterlego i Sp. Akc. „Kraj* 

Tarki Ibukownikl dokoniczyny | 
Motory . 

Munktellsa i Massty.. Harrisa © 
Maneże : 

Wolskiego i Sp. 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a 

Ac. „Kraj. - 

        

Brenoczy na czele _ 

     



S 
  

! WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Aresztowanie urzędnika magi- 

stratu. Pod zarzutem wykradania z 
' aktów deklaracji osobowych dla celów 
bliżej nieznanych, został aresztowany 
aerzędnik magistratu K. Śledztwa to- 
czy się, 

° — \ sprawie najścia na 
„restaurację. Dochodzenie policji 
,w sprawie zuchwałego najścia na te- 
staurację Szachniundesa przy zaułku 
Literackim 4, nie zdołano dotychczas 

"ujawnić sprawców. Badany Szachmun 
des udzielił pewnych wskazówek co 
do osoby napastnika, który go zranił, 
dane te jednak są tak ogólnikowe, że 

trudno z nich coś wywnioskować, 
' Robota pajęczarza. Rylińskiemu Stanisła- 
wowi (Zawalna 5) ze strychu domu skradzio 
no bieliznę wartości 360 zł. 

— Wiklańskiemu Józefowi (Jezuicka 6) 
w nocy z 13 na 14 bm. skradziono z miesz 
kania garderobę oraz 25 zł. gotówką. Po- 
szkodowany oblicza straty na ogólną sumę 

5 2 
° — Potrącona przez samochód. W dniu 14 

bm. Narosewicz Marja (Biskupia 4), prze- 
chodząc przez jezdnię ze Skopówki na ulicę 
Zamkową, została potrącona przez samochód 
i upadła na jezdnię, tracąe przytomność. Od 
więziono ją do mieszkania w stanie nie- 
zagrażającym życiu. Szofer zbiegł. 

— Strzały w restauracji Zawadzki Cze- 
sław (Nowe Troki — Dominikańska 5), bę- 
dąc w jadiodajni „Empir* przy ulicy Mickie- 
wicza 11, w czasie bójki ze swymi partne 
rami w biłard wystrzelił z rewolweru w Su- 
fit Wypadku z ludźmi nie było. 

— Sprostowanie. W sprawie notatki za- 
mieszczonej uprzednio, dowiadujemy się, że 
sznurek pereł zgubiła na w. Zygmuntowskiej 
krewna p. Janiny Chomińskiej, zamieszkała 
chwilowo u niej — strata wynosi więcej jak 
500 zł. 

   

    

Ofiary 
Bezimiennie na najbiedniejszych zł. 5 

  

(6 kupić Jadwidze? 
Są w ciągu roku półoficjalne, lecz tem 

niemniej podniosłe i uroczyste. Są to dn: 
imienin, Dia tak zw. wyjadaczy — to dni 
tłuste i zdawna oczekiwane...' Dla matek có- 
rek na mwiydaniu jeszcze jeden powód do 
zmartwień... Ё 

Dla szarej masy wujaszków, ciotek i 
wszelkiego gatunku i antoramentu przyjaciół 
i przyjaciółek sądny dzień, w którym robi 
się nadprogramowy wydatek z myślą o tem, 
że „przecież nie będzie tak niewdzięczna › 
może coś przyniesie i dla mnie”* 

Jedynie szczęśliwcy, którzy dzień ów wy- 
brali sobie na czcicieli, mają rozradowane mi 
ny — czy to z powodu otrzymywanych u- 
pominków, czy też z powodu zjadliwej ucie- 
chy ną widok ofiarodawcy, żywiącego płon 
ną nadzieję na rewanż! 

Najbardziej jednak cieszą się dnia tego 
ci, którzy nie mają w bliższej lub dałszej ro- 
dz.nie, a także w kręgu znajomych żadnej 
Jadwigi, Dziuni, Igi, lub Jagódki! 

Należałem skromnie do ostatniej katego- 
rji i z politowaniem patrzyłem na bliźnich, 
latających po mieście w poszukiwaniu od- 
powiednich (t.zw. tanich i dobrych) poda 
runków. Ale los ukarał mnie za złośliwość! 
Pewien, sympatyczny skądinąd starszy pan, 
a pozatem dobry mój znajomy, potrafił dziw 
nym sposobem skłonić mnie do wyręczenia 
go w kupowaniu prezentów, Mam miękkie 
serce i zgodziłem się! Teraz wiem, co to 
znaczy kupować komuś prezent! Musi to 
być rzecz niedroga, ładną, praktyczną, po- 
winna podobąć się wujaszkowi, praczce | 
wszystkim znajomym. Solenizantka powin- 
na mieć złudzenie, że jest to drogi podaru- 
nek, a ofiarodawca z tego powodu ma więk 
szą nadzieję na rewanż. 

W myśl tych 'wytycznych chodziłem dwie 
godziny, po sklepach (akurat padai deszcz!). 
Osiem razy zmieniałem kupione  przedmio- 
ty. Wywoła'em zbiegowisko na Niemieckiej, 
gdzie nie chcieli mi przyjąć z powrotem uży 
wanego parasola, Kupiłem wreszcie pieska 
gumowego, który piszczał w sposób bardzo 
przęmyślny, bo nigdzie nie miał dziurki... 
Fascynujący wynalazek! Dziś dopiero przy- 
pomniałem sobie, że miałem kupić prezent 
praktyczny! Szkoda, że oddałem ten parasol 
na Niemieckiej. Miałbym go za 3 zł. — a 
wyglądał conajmniej na 10. Tad. C. 

* WOŁOŻYN 
— Walny Zjazd nauczycielstwa pow. 

wołożyńskiego. W dniach 10 i 11 październi 
ka. 1931 roku wi lokalu 7-klasowej publicz- 
nej szkoły powszechnej w Wołożynie odbył 
się VIII Wa!ny Zjazd Członków Oddziału 

Powiatowego Związku Nauczycielstwa Pol- 
skiego pod hasłem kryzysu w szkolnictwie. 

Zjazd zagaił p. Władysław Barański, pre 
zes oddziału powiatowego ZNPW. P. Barań 
Ski m. in. podkreślając pracę organizacji w 
kierunku dobra Państwa, szkolnictwa, jak 
również gwiych członków. 

Po przemówieniu przewodniczącego, U- 
czestnicy Zjazdu udali się na nabożeństwo 
żaiobne za duszę d-ra Sławomira Czerwiń- 
skiego, ministra wyznań religijnych i oświe- 
cenia pubłicznego, po którem rozpoczęły się 
obrady, poprzedzone licznemi przemówienia 
mi powita!nemi, wygłoszonemi przez pp. re 
prezentujących poszczególne organizacje. | 

Wszyscy mówcy z całą stanowczością 
podkreślił pracę nauczyciela polskiego na 
rubieżach Rzeczypospolitej Polskiej, stwier- 
dzając jednocześnie, że nauczyciel polski 
miieczem oświaty wytycza granice Najjaś- 

niejszej Rzeczypospolitej Polskiej nietylko w 
szkole, ałe także i poza szkołą, w różnych 
organizacjach społeczno-oświatowych, kształ 
cąc ducha obywatelskiego. 

Po przemówieniach reprezentacyjnych p. 
p. T. Tyszkowski i Leon Łyszczarczyk wy- 
giodili referaty nia temat: 1) Szkolnictwo 
polskie w dobie obecnej i 2) Obecna sytua- 
cja szkolnictwa na terenie powiatu wołożyń 
skiego. W konłduzji obrad Zjazd powziął na 
stępujące rezołucje: 

1) Zebrani na VIII Walnym Zjeździe Po 
wiatowym Związku Nauczycielstwa Polskie- 
go iw Wołożynie wzywają zarząd oddziału 
powiatowego, by ten energicznie interwenjo- 
wał u władz organ:zacyjnych, administracyj- 
nych i samorządowych, by dodatek miesz- 
kaniowy dia nauczycielstwa byt regularnie 
wypłacany, a zaległości za miesiące ubiegłe 
natychmiast przez samorządy gminne i po- 
wiatowe wyrównane. 

2) Zebrani na VIII Walnym Zjeździe Po- 
wiatowym Związku Nauczycielstwa Polskie- 
go Polskiego «w Wołożynie oświadczają, że 
mumo trunych warunków prowadzą i nadal 
prowadzić będa ofiarnie oświatę pozaszkol- 
ną na swych terenach; domagają się jednak 
jak najbardziej stanowczo, by preliminowa- 
ne przez samorządy terytorjalne gminne i 
powiatowe kwoty na akcję oświatową były 

w całości i w przewidzianym czasie zreali- 
zowane, zaś za!łegłości za lata 1929 — 30 i 
1930 — 1931 bezzwłocznie wyrównane. 

3) Walny Zjazd Powiatowy ZNP. w Wo- 
tożynie uchwala przez aklamację opodatko- 
wać się w wysokości 1 złotego miesięcznie O 
ad członka na czas nieograniczony, licząc 
od dnia 1 listopada rb, na rzecz zredukowa- 
nych związkowców kołeżanek i kolegów. 

SYDNEY REILLY. 

4) Walny Zjazd Powiatowy ZNP. w Wo 
łożynie wzywa zarząd oddziału powiatowe- 
go, by po przez zarząd Okręgu Wileńskiego 
interwenjował u p. kuratora w sprawie 0- 
trzymania w powiecie nowych etatów nau- 
czycielskich, a to ze względu na nadmierne 
przeciążenie sił nauczycielskich dziećmi — 
wynoszące w tut. powiecie 69 dzieci na jed- 
ną siłę nauczycielską. 

Po powzięciu powyższych rezolucyj przy 
stąpiono do wyboru nawiego zarządu. Na pre 
zesa oddziału powiatowego ZNP. powołano 
p. Tadeusza Tyszkowskiego, na wicepreze- 
sa — p. Władysława Barańskiego, na sekre 
tarza — p. Stanisława  Treczyńskiego, na 
zastępcę — p. Alberta Kaweckiego, na skarb 
nika — p. Michała Mera i na zastępcę skarb 
nika — p. Alfonsę Trościankę. 

  

WILEJKA POWIATOWA 

— Akcja pomocy bezrobotnym. Z inicja 
tywiy pana starosty Neugebauera odbyło się 
w Wilejce w dniu 30 września rb. w sali 
Starostwa zebranie przedstawicieli urzędów 
i organizacyj celem zorganizowania komite- 
tu pomocy dla bezrobotnych. 

Do prezydjum weszli: jako przewodni- 
czący — pan starosta, wiceprzewodniczący 
— komisarz ziemski p. Żebrowski, członek 
— ks. dziekan Śnieżko i sekretarz — p. 
Iwaszkiewicz. ref. wojskowy w Starostwie. 

Dla usprawnienia i podziału pracy zebra 
ni wyłonili z siebie trzy sekcje: imprezową, 
zbiórki i finansowo-intendencką, 

Na czele sekcji imprezowej stanął znany 
na terenie Wilejki od kilkunastu lat z gorli 
wej pracy społecznej p. mjr. Kopacz, mo- 
mendant PKU., który dokooptuje sobie po- 
trzebną ilość osób do współpracy. 

Do sekcji zbiórki weszi: p. Jakutis Fr. 
— naczelnik Urzędu Pocztowo-Telegraficz- 
nego, p. Kużmiński Wł. — notarjusz, p. Sa 
wicki — prezes Zw. Rzemieślników chrześci 
jan i p. Flekser Szymon — prezes Zw. Rze 
'mieślnikówi żydów. 

W sekcji finansowo-intendeckiej współ- 
pracę zgłosili: p. Krukowski — kierownik 
Powiatowej Kasy Komunalnej, p. Jarzębowski 
dyr. Banku Spółdzielczego Ossowski -— na- 
czelki1 Kasy Skarbowej. 

„Oprócz wymienionych osób do każdej sek 
cji w miarę potrzeby może być z miejscowe 
go społeczeństwa dokooptowana odpowied- 
nia ilość członków celem współpracy. 

Program działania poszczególne 
opraciiją same sobie. 

Idąc za intencją zarządzenia odnośnych 
władz — przyjęto zasadę stawiać pomoc dla 
bezrobotnych ponad inne cele organizacyjne. 
mawiana akcja niesienia pomocy bezrobot 

nym trwać będzie do 1 kwietnia -1932 roku, 
a w miarę potrzeby i dlużej 

Obsada poszczególnych sekcyj, a szcz- 

sekcje 

„W kraju tajemnic i zbrodni 
Pewnęgo razu, wróciwszy do ho- 

telu, zauważyliśmy, że w pokoju na- 
szym zrobiono rewizję. Widocznie ktoś 
ze służby hotelowej był przekupiony 
przez bolszewików. Wszystkie walizki 
były pootwierane, ale nic cennego nie 
zginęło. Wieczorem znów zjawił się 
znajomy Sydneya z dworca i próbował 
dowiedzieć się, co nowego zaszło w 
stosunkach pomiędzy Sydneyem i Sa- 
winkowym. Ale mąż mój dał mu do 
zrozumienia, że wie o jego wizytach w 
poselstwie sowieckiem. 

Szczęściem Sydney miał w posel- 
stwie bolszewickiem  zaufaną osobę, 
która informowała go o wszystkiem. 
Pewna pani, pracująca tam, przysyła- 
ła nam codziennie spis nazwisk osób, 
odwiedzających poselstwo bolszewi- 
skie. Wśród nich bywał częstym go- 
ściem człowiek, którego nazwiska pa- 
mi ta nie znała, ale którego opis przy 
pomniał mi się potem, w pewnej chwili 
wysoki mężczyzna z głęboką blizną 
na twarzy. 

Wkrótce pani ta, nazwiskiem Szu- 
„wałowa, wchodząc do naszego pokoju, 
w. hotelu, spotkała się w progu z o- 
wym podejrzanym jegomościem z 

- dworca. Poznała go odrazu i zrozumia 

| Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

ła, że zginęła. Wpadła do pokoju na- 
wpół żywa. Żal było patrzeć na jej 
zrozpaczoną twarz i nieludzkie przera- 
żenie. Była już przexonana, że żadna 
ludzka siła nie uratuje i nie uchroni jej 
przed zemstą potwornej organizacji, a 
wiara w jej siłę była tak wielka, że 
nieszczęśliwa kobieta nie śmiała myś- 
leć nawet o ratunku. 

Sydney pośpieszył jej z pomocą z ca 
łą właściwą sobie energją. Szuwałowa 

została wyniesiona w walizce z ho 
telu i zawieziona do jednego z pew- 
nych przyjaciół. Tam ostrzyżono ją, 
przebrano w męskie ubranie. Zamiesz- 
kała chwilowo w dzielnicy robotniczej, 
a potem wysłano ją do New Yorku. 

Szuwałowa dostarczyła nam waż- 
nych wiadomości, ale Drebkowa nie 
znała i nic o nim powiedzieć nie mog- 
ła. 

Sawinkow powrócił z Włoch znie- 
chęcony. Układy z Mussolinim nie do- 
prowadziły do niczego. Być może, że 
z wrodzoną przenikliwością dyktator 
Włoch przejrzał chwiejność przekonań 
wodza rosyjskich organizacyj. Sawin- 
kow opowiadał o spotkaniu z Mussoli- 
nim, jak o zetknięciu się dwóch sil- 
nych ludzi. Sawinkow chciał dyktować 

gólnie naczetne kierownictwa nad całą akcją 

tej energji, p starosty Neugebauera daje naj 
lepszą gwarancję osiągnięcia poważnych re- 
zultatów. 

Jednocześnie ten sam zespół osób obrado 
wał nad godnem uczczeniem 11-!istopado- 
wej rocznicy, o czem poinformujemy po o- 
statecznem ustaleniu programu obchodu. 

Walde 

  

  

Encyklopedja Wojskowa, wydawana sta- 
raniem Tow. Wiedzy Wojskowej i Wojsko- 
wego Instytutu Naukowo-Wydawniczego pod 
redakcją mjr. O. Lascowskiego. Zeszyt ósmy 
zawiera dałsze słowa na literę C, do słowa 
„Chetm“ włącznie. Pokaźna ilość zeszytów, 
które już się ukazały, pozwala nam stwier- 
dzić wysoki poziom naukowy Encyklopedii 
Wojskowej, bogatą i wyczerpującą treść za- 
wartego materjału i staranną redakcję. Bez- 
wątpiienia jest to w literaturze wojskowej 
monumentalne dzieło, bez którego nie będzie 
się móg: obejść nietylko żaden zawodowy 
wojskowy, czy też rezerwy, — ale i żaden 
cywilny, 

Punktuainość w wydawaniu zeszytów (I 
zeszyt 80 str. — miesięcznie) — zjawisko 
rzadkie w dzisiejszych czasach, — zapisać 
musimy na dobro redakcji. 

ZE $ WIATA 
HUMOR POLITYCZNY W ANGLJI 

Agitator wygłasza płomienną mo- 
wę za wprowadzeniem ceł ochronnych. 
Dowodzi, że jego program przyniesie 
same korzyści, a żadnej szkody. 

— Rozumiem Pana — woła ktoś z 
tłumu — sam zajmuję się oddawna po- 
dobnym problemem. Chcę w płocie od- 
gradzającym moje podwórze od podwó 
rza sąsiada porobić takie dziury, by 
moje kury mogły tam iść jeść. Ale jed- 
nocześnie przez te same dziury nie 
chcę przepuścić do mego ziarna kur 
dąsiada! 
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Do Izby gmin wchodzi, po raz 
pierwszy, bardzo młodociany i świeżo 
upieczony poseł. Starożytny ceremonjał, 
powaga obrad, majestatyczność wspa 
niałeęgo Westminster Palace — wszyst 
ko to robi na nim głębokie wraženie— 
„Nie mogę pojąć, jak się tu dostałem*, 
wyznaje starszemu koledze. 

Po roku ten sam parlamentarny wy 
ga spotyka niedawnego młodzika. „I 
cóż, dotąd jeszcze nie wie Pan, jakeś 
się tu mógł dostać?' „O nie — brzmi 
tym razem odpowiedź — nie rozumiem 
tylko, jak mogli się tu dostać pozosta- 
li". 

* * 

* * * 

Zbogacony parwenjusz pertraktuje 
z partyjnym leaderem, mającym wszel 
kie szanse do zwycięstwa w  najbliż- 
szych wyborach. Wzamian za pokaźną 
sunię „na fundusz wyborczy” żąda jed- 
nak nabab niebyle czego: tytułu. Jest 
to jednak trochę wiele. „Lordostwa — 
odpowiada więc premjer in spe — nie 
mogę Panu obiecać. Ale natomiast po- 
zwalam rozgłaszać, żem Panu zapro- 
ponował tytuł księcia, a Pan go nie 
przyjąłeś*. I zgodzono się. 

ROSJANIE NA KHAN TENGRI 
Wedle doniesień z Moskwy grupie sowie 

ckich turystów udato się .zdobycie niedostęp- 
nej dotąd góry Khan Tengri, Ten przeszło 
7.200 m liczący szczyt leży, jak wiadomo, w 
centrum masywu Tien Szań, w pobliżu gra 
nicy chińskiej. Wszełkie, bardzo nawet licz- 
ne próby różnojęzycznych turystów, jacy od 
190ż roku usiłowali wedrzeć się na tę górę, 
pozostały dotąd bez rezeultatu. 

CZY MORZE ODDA ZŁOTO? 
„Artiglio“, którego nurkowie starali się 

wydostać złoto ze skarba zatopionego pod= 
czas wojny „Egiptu* wrócił do Zrestu z ni- 
czem, Burzliwe w tym czasie morze spowo- 

dowało zaprzestanie poszukiwań, tembardziej, 
że stalowe ściany skarbca nie dały się do- 
tąd przebić. Być może, że prace te zostaną 
zaniechane : zioto pozostanie nadal w odmę 
tach. 

KWADRYGĘ RZYMSKĄ ODKOPANO 

W POMPEI 
Podczas odkopywania fundamentów wt. 

zw. domu Menandra w Pompei odnałeziono 
zarytą głęboko w ziemi kwadrygę rzymską, 
tj. wóz zaprzęgany w czwórki koni. Kwadry 

dyktatorowi Włoch swoje warunki. A- 
le Mussolini odmówił wszelkiej pomo 
cy finansowej. Zaproponował tylko 
Sawinkowowi paszport włoski i opie- 
kę poselstw włoskich, w granicach u- 
stalonych przez międzynarodowe zwy- 
czaje. 

Dochody osobiste Sydneya dawno 
już zostały wyczerpane, 0 też nie 
mógł dopomóc pieniężnie organizacji. 

W liście z Moskwy, Pawłowski za 
wiadamiał, że z pewnych przyczyn nie 
może osobiście przybyć do Paryża, ale 
prosi Sawinkowa przyjechać do Mo- 
skwy razem z dwoma emisarjuszami, 
którzy mu ten list dostarczyć mają. 

Obecność Sawinkowa w Moskwie by- 
ła, jego zdaniem, konieczna, aby wspa 
miale obmyślony spisek nie załamał 
się. 

Jednego z moskiewskich emisarju- 
szów Sawinkow znał i utał mu, drugie 
go nie znał wcale. List był pisany 
przez Pawłowskiego, pod tym wzglę- 
dem nie było wątpliwości. Zapoznaw- 
szy się z treścią listu, Sawinkow spoj 
rzał pytająco na Sydneya. 

— Niech pan nie jedzie! — rzekł 

krótko mój mąż. ; 
Rozmowa toczjyła się w języku ro- 

syjskim. Nie zrozumiałam ani słowa, 
ale przyglądałam $ię im badawczo. i 
czytałam .na  twArzach, myśli i u- 
czticia tych dwóch ludzi. 
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RINO m Od wtorku dnia 13 b. m. 122 r. od RE 4—6 dla młodzieży 

MIEJSKIE WIE nama” „BICZ prawa" „oss. „Cud nad Wisłą" 
ZAC | Seans wiac orų PROKURATOR OSKARŽA“ potężna kreacja Bernarda Gótzke, Ustrwbrawasko 5 godz. 6 — 8 — 10 g9 

Nad program: „Milionowy Spadek'' wesoła komedja w 6 akt, Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickieg o 
Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godz. 3.30 do 10 w. 

  

Dźwiękowe Kino w roli gł. 
bziś! Tylko w kinie „Felios* wszechświatowy przeboj dźwiękowy! Reżys. Józefa von Sternberga 

najsłynniejsza gwiazda doby obecnej MARLENA DIETRICH: 

    

  

„HELIOS“ *-27 (sz р ie 9) ijej partner VICIOR MAC LAGLEN. Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

ul. Wileńska 23, Na 1-szy stans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
Tel. 926. Wkrótce największe przeboje sezonu: „Hadżi Murat" z Iwanem Mozżuchinem. Sensacja! „Postrach Salonów" 

: i MY „10-ciu z Pawiakz'. 

Dziś! Wersja dźwiękowa! ; Sitka DAS MAALCY «= o ces 
Mickiewicza 22 W rol. gł. 9 letni Leslie Shaw. 12-leini Jean Forest Signoret. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Dla młodzieży 

tel. 15-28 dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8i 10.20 w dnie świąt. o g. 2-ej. Na 1-szy seans ceny zuiżone.     
  

błwitajua KINO | 

CSIINE tat. *     

ga zachowała się doskonale, jest prawie nie- 

uszkodzona pomime  2000-letniego leżenia 

pod zięmią. Mierzy ona 1 metr 70 cm długo 

šci i jest pięknie ozdobiona bronzowemi oku- 

ciami. 

PROCES FRANCUSKICH 

„KRÓLOWYCH PIĘKNOŚCI" 

Przed trybunałem paryskim stają obie. 
Lucienne Nahmias i Jeanne Jujia. Jedną wy- 
brano królową jury południowo - amerykań 
skie: drugą podobne jury, ale — północno- 
amerykańskie, Że jednak obie królawe 'niały 
niestety tą samą stołicę — Paryż, więc nie- 
bawem doszło do konfliktu, wzajemnego nie- 
uznawania się, przymówek, wystąpień — i 
procesu. Wreszcie Ł. Nahmias żąda od sądu 
oficjalnego uznania jej — jako pierwszej wy 
branej — francuską królową piękności — 
twierdząc, że elekcja jej przeciwniczki „nie 
ma charakteru oficjalnego". 

NAJDŁUŻSZY OKRĘT ŚWIATA 

Z nakładem kosztów przeszło 80 miljonów 
złotych buduje się we francuskich dokach ol 
brzymi transatlantyk, który stanie w przy- 
szłości do corocznej walki o rekord szybko- 
šci im drodze z Ameryki do Europy. Pracuje 
przy nim obecnie 1500 robotników, których 
liczba będzie niebawem znacznie pomnożo- 
na.ż Okręt długi na 1020 stóp bedzie o dwie 
stopy dłuższy od najdłuższych. 

KINO W TAKSÓWCE 

Po zainstalowaniu radja w nowojorskich 
taksówkach, przychodz. druga inowacja. Bę- 
dzie nią kino, Ža piecami szofera umieści 
się ekran, przez który przewijać się będą fil 
my, przeważnie z rodzaju „tygodników Gau- 
mont", poprzelatane oczywiście reklamami. 
Mały aparat filmowy umieszczony nad gło- 
wamii siedzących będzie poruszany motorem 
samochodowym. 

  

RADJO WILEŃ SKIE 

PIĄTEK, DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 

11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteorologiczny. 
12.15: Muzyka popularna (płyty) 
15.25: „Nowe poglądy na piastowskie 

dzieje Polski" — odczyt z Warszawy wygł. 
prof, H. Mościcki. 

15.45: Program dzienny. 
15.50: Muzyka baletowa (płyty) 
16.00: Lekcja angielskiego z Warszawy.. 
16.20: „Zjazd lekarzy chorób zawodo- 

wych wi Genewie" — odczyt ze Lwowa, 
16.40: Koncert życzeń (płyty) 
17.10: „Podróże Polaków zagranicę w do- 

bie odrodzenia” — odczyt z Katowic 
17.35: Muzyka lekka z Warszawy. 
18.50: Komun. LOPP-u. 
19.00: „Polakom na  Kowienszczyžnie!“. 
19,35: Pogadanka gospodarcza. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy z War 

szawy. A 
20,00: Pogadanka muzyczna z Warszawy 
20,15: Koncert symfoniczny z Filharmonji 

Warszawskiej. 
22,30: Odczyt angielski z Krakowa. 
22,45: Komunikaty z Warszawy. 
23.00: Audycja literacka: „Fatalna zagad 

ka* — Wineda, zradjof. E. Minkiewiczówna. 
23.30: Muzyka taneczna z Warszawy. 

AA A EAR EC 

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 
Konto P.K.O. nr. 32106 

ZY 

  

     
      

Sydney był pewien swego zdania i 
nieugięty. Mówit mało, ale stanowczo 
iz głębokiem przekonaniem. Sawin- 
kow był zaniyślony i często podnosił 
rękę do czoła, patrząc dookoła z dziw 
nym wyrazem. Derental był zakłopo- 
tany, a żona jego mówiła dużo i go- 
rąco, przekonywując mego męża i Sa- 
winkówa, a do gości moskiewskich 
zwracała się z nieśmiałym uśmiechem, 
jakby ich przepraszała. 

Uwagę moją absorbowali specjal- 
nie emisarjusze moskiewscy. Ten, któ- 
rego znał Sawinkow, był blady i drżą 
cy., a oczy jego biegały niespokojnie 
po pokoju. Drugi, Andrzej Pawłowicz, 
uśmiechał się złośliwie i nie spuszczał 
z oczu swego towarzysza. Spojrzenie 
jego było nieprzyjemne, okrutne i świ- 
drujące. Było w nich coś, co przypomi 
nało grę kota z myszką. Patrząc na nich 
zdawało mi się, że widzę tajemnicę 
włożonej na nich misji. 

Ten, którego znał Sawinkow, był 
całkowicie ogarnięty przez paniczne u- 
czucie strachu, nawet w Paryżu czuł 
macki „Czeki*, ściskające się. dokoła 
niego w śmiertelnym uścisku. Aby nie 
zdradził, przysłano z nim prawdziwe- 
go „czekistę”, który obserwował każ- 
dy jego ruch i śledził, czy nie zechce 
zdradzić „Czeki*. 

Pawłowski, widocznie zdradził, lub 
też wpadł w łapy „Czeki*; list do Sa- 

Dziś! Wielka sensacja! Przebojowy dźwiękowiec! 

CZŁOWIEK O DWUCH OBLICZACH (Scotland Yard) 

Potężny dźwiękowy dramat miłości i namiętności. W rol. gł. Edmurd Love I Joan Bennete. 
Przebój odsłaniający metody najdoskonals'ej na Świecie organizacji detektywnej, Nad program: 

Po raz pierwszy w Wilnie dźwiękowy dodatek „PATHE* w języku polskim. Na 1-szy seans ceny 

zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8i 10.30 w dnie świąt. o g. 2-ej. 
Następny program: Na zacnodzie bez zmian. 

Giełda Warszawska 
z dnia 15 października 1931 r. 

WALUTY I DEWIZYż 
Dolary 8,88 — 8,90 — 8,86 
Holandja 362,00 — 362,90 — 361,10 
Londyn 3465 — 3474 — 34,55 
Nowy-York 8,918 — 8,938 — 8,898 
N.-York kabel 8,923 — 8,948 — 8,903 
Paryż 35,14 — 35,28 — 35,05 
Praga 26,41 — 26,47 — 2631 
Szwajcarja 175,15 — 175.58 — 174,72 
Berlin w obrotach pryw. 206,50. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc. pożyczka budowlana 31—. 
4 proc. inwestycyjna 74—74,50 
4 proc. inwestycyjna seryjna 80, — 80 
5 proc. konwersyjna 41,25. 
6 proc. dolarowa 57 
7 proc. stabilizacyjna 54—52,50—53 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje B. 

G. K. 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 
7 proc. ziemskie dolarowe 58 
4 1 pół proc. warszawskie 42,50 
5 proc. warszawskie 49,50—49,75 
8 proc. warszawskie 62,25—64,25—63 
8 proc. Łodzi 60,58 
8 proc. Piotrkowa 54,50—54 

Akcje: B. Polski 110 
Węgiel 17 
Lilpop 12,75 
Strachowize 6,20 

ii AU MAR 

Polecając się łaskawym wzglę- 

dom Szanownej Klijenteli uprzej- 

mie donosimiy, iż f-ma nasza 

„АЛНАИ 
zostala przeniesiona na 

«.WileńskąrcNr. 26 
A i i AS 

štininn nnn 

BEZPŁATNIE 
zabiera i odstawia 

| AKUMULATORY do domu 
La > OASERRUJE z, cenach fabryczn. 

Dostarcza do domu codzień Świeże 

BATERJE ANODOWE 
Służba akumulatorowa 

T-wa ELEKTRIT 
ul. Wileńska 24. 

Nie dźwigajcie akumulatorów i bateryj! 

DZWOŃ:.IE do NA3 Telełon 10:28. 

RARRIER RR AREEF 

uj Kosmetyki 

  

    

Sz LL GARK 
— Reperuje 

Solidnie 

K. Gorzuchowski zamkowa 9. 

JAkuszerki| Poszukuję 
SSSR EMTT posady dc dzieci albo 

AKUSZERKA do A cy R 
siadam dobre šwia- 

„ŚMIAŁSWSKA, dectwa. Żeligowskiego 

Zamkowa 3 m. 3. Ga. 4 Th 2 PA 
binet kosmetyczny, u 
suwa zmarszczki, piegi, Plany 
wągry, łupież, brodaw- 
ki, kurzajki, wypadanie 

włosów 

R KQIKETYU 

   
  

  

majątków 
ziemskich, 

parcelację oraz wszelkie 
prace miernicze wyko- 
nuje mierniczy przy- 

t siegly 
Włodzimierz ZEJTC 
Baranowicze, Sadowa 
11 telefon 222. 

  

Racjonalnej 
kosmetyki ——— - 

leczniczej Mieszkanie 
ы 5 p. na I p z wygoda- 

W? m, tamże A 
blowany pokój. 

Rzeczna 14 m. 3, Zakret. 

Poszakoję mieszkanie 
4—5 pokoi w obrębie 
Ostrej Bramy lub Dwor- 
ca Kol. Oferty do Adm. 

„Słowa* pod S. B, 

Urodę;c=::- 
je, dosko- 

nali, odświeża usuwa 
jej skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie), 
Sztuczne opalanie cery. 
Wypadanie włosów i 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

nalnej 
Codziennie od g. 10—8 

W. Z. P. 43. 

  

  

— kośtecą 
Żlro dę konser- " Cofam i żałuję słów 
muje, dóśkonali, odswie- obrażających wysoce 
rza usuwa brakii skazy. przezemnie szanowany 
Gabinet + p U. J. wypowiedzianych 

przez powtarzanie bez= 
Leczniczej Cedi6 

J. Hryniewiczowej. 

podstawnych pogłosek 

sl. WIELKA № 18 m.9. Nr. 3. 
15 b. m. w autobusie 

Forster Z- 

Przyj.wg. 10-11 4-7 
W. Z. P. JA%. 

  

majątków i domów 
poszukujemy do kupna POERARTNOK 
i polecamy do sprze- 
darzy „Informator*, POSADY 

ul. Królewska 3, 

Kucharka 3.000, 6.000 I 1.000 
poszukuje posady na DOLAR 6 w 

ka P Salala a do ulokowania. „Infor- 
ectwa i rekomendacje. z 

Może być do wszyst- Kao aa 

Poszukuję | Z SUB” 
posady kasjera, inka-““ 
senta, magazyniera lub 
pisarza do majątku 
ziemskiego—olerty do 
„Słowa* pod „pilny*. 

    

  

kiego. 
Adres: Zarzecze 16 m. 8 

Zgubioną 
legitymację kolejową, 
wydaną przez PKP w 
Wilnie na imię Heleny 

  

  

  

NIE PYTA! NAWET! 
Wisniewskiej, zamiesz- 
kałej w Landwarowie 

unieważnia się, 

  

Wszak przekonałem Cię, że najład-   Wilno, Zamkowa 9, tel. 6-46. 

niejszy krawat, modne rękawiczki skór- ZGUBIONĄ 
kowe i elegancką koszulę dostałem | książeczkę wojskową 
w. sklepie Wiolka: toczałe 

FRANCISZKA FRLICZKI 1904 na imię Dawida 
Szapiro unieważnia się.   

  

  

winkowa napisał pod wpływem stra- 
chu. > 

Tego wieczoru byłam zupełnie pew 
na, że przeczucia nie myliły mnie. Dal 
sze wydarzenia dowiodły, że miałam 
rację. Sydney podzielał moje zdanie. 
Gdy pytano go o zdanie, odpowiadał 
stale: „Nie wierzcie niczemu, to pro- 
wokacja!“. Ale Sawinkow nie chciał 
uwierzyć w to, gdyż ślepo wierzył 
Pawłowskiemu. Pani Derental gorące 

stronie moskiewskich go- 
šci i oznajmiła, że wyjeżdża natych- 
miast do Rosji, bez względu na to, co 
robić będą inni. Wiedząc, że w czasie 

stanęła po 

nieobecności Sawinkowa, pani Deren- 
tal widywała się codziennie z prowo- 
katorem Andrzejem Pawłowiczem, nie 
zdziwiłam się jej decyzją. Byłam pew- 
na, že „Czeka* kupiła ją i jej przeko- 
nania. 

Sydney również podejrzewał 

wa z tą kobietą, nie mógł się zdecydo 
wać na wypowiedzenie jej swych po- 
dejrzeń. Ona zaś, iście kobiecą intui- 
cją, wyczuwała w nas wrogów. 

Ca wieczór spotykaliśmy się wszy 
scy i dyskutowaliśmy.  Emisarjusze 
Pawłowskiego niezawsze bywali obec 
ni. Ale nie było sposobu rozdzielić tę 
nierozłączną parę. 

Co wieczór powtarzała się ta sama 
scena: Sydney odradzał, a Sawinkow 

ją, 
ale widząc przyjaźń, łączącą Sawinko- 

nie chciał wątpić. Derental był coraz 
bardziej zamyślony, a żona jego coraz 
wymowniejsza. Na czole- posła 
łowskiego występowały krople potu, 
usta mu drżały. Andrzej Pawłowicz 
przyglądał mu się ciągle ironicznie, 
jak kot myszy. Pozwalał mówić swe- 
mu towarzyszowi, ale gotów był prze 
rwać mu każdej chwili, gdyby wy- 
mknęło mu się nieostrożne słowo, sam 
zaś ograniczał się na tym uśmiechu 
ironicznym i kilku nic nieznaczących 
zdaniach. 

Trzy tygodnie namyślał się Sawin- 
kow, aż wreszcie zdecydował się je- 

chać do Rosji z Derentalami i obu e- 
misarjuszami. Derental miał coraz bar 
dziej niespokojny wyraz twarzy. Wi- 
docznie cała ta historja nie podobała 
się mu i przeraziła go. . 

Było to tak wyraźne, że zwróciłam 
się do niego w tajemnicy, prosząc, by 
zainscenizował jakiś nieszczęśliwy wy- 
padek z Sawinkowym, aby przeszko- 
dzić mu w wyjeździe. Ale nie udało 
się nic zrobić. 10-go sierpnia, po dłuż 
szej konferencji z moim mężem, Sa- 
winkow wyjechał do Berlina za wło-- 
skim paszportem, w towarzystwie De- 
rentalów i obu przybyszów z Moskwy. 

(D.C.N.) 

  
  AC : ace 

Drukarnia Wydawnicza „Słowo, Zamkowa 2. 

{ ИО 4 
Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 
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