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W PERSPEKTYWIETYGODNIA BITWA POD CICICAR TRWA © 
Mandżurska sesja Rady Ligi Naro- 

dów. W poniedziałek rozpoczęły się w 

Paryżu obrady nadzwyczajnej sesji 

Rady Ligi Narodów, zwołanej w celu 

uregulowania przewlekłego konfliktu 

chińsko-japońskiego w Mandżurii. Jest 

to już trzecia zkolei sesja Rady Ligi, 
która tą sprawą się zajmuje, ale mało 

jest nadziei na to, aby zebranie obecne 

dało lepsze, niż poprzednie sesje, wy 

niki. Mimo uchwał, rezolucyj i wezwań 

Ligi, mimo pięknych i porywaiących 

przemówień p. Brianda,, na Dalekim 

Wschodzie toczy się walka według 

wszelkich prawideł sztuki wojennej, a 

każdy dzień przynosi nowe wiadomości 

o starciach, potyczkach i bitwach. 

Wyznaczony w rezolucji, powzię- 

tej na październikowej sesji, termin 

wycofania przez Japonję wojsk z Man- 

dżurji, minął. Japonja nietylko zigno- 

rowała wezwanie Ligi, ale rozszcrzyła 

teren okupacji i nadal nie zdradza naj 

mniejszej ochoty do zrewidowania swe 

go stanowiska, twierdząc, iż zanim nie 

porozumie się bezpośrednio z Chinami, 

i nie uzyska dostatecznych Zwarancyj, 

zabezpieczających mienie i życie swych 

obywateli, z Mandżurji nie ustąpi. Na 

poprzedniej sesji Rady Ligi zatarg 

chińsko-japoński był rozważany -w 1a- 

mach paktu Kellog — Briand, którego 

sygnatarjuszami są oba powaśnione 

państwa. Na tej podstawie w obra- 

dach wziął udział przedstawiciel St. 

Zj. Ameryki, przeciwko czemu Japonja 

założyła protest. Liga Narodów, wcią- 

gając Stany Zjednoczone, kierowała 

się chęcią wzmocnienia swego autory 

tetu, ponieważ Ameryka wśród innych 

państw najbardziej jest zainteresowana 
tem, co się dzieje w Maudżweji i dla 

tego taka wspólna rezolncja posiada- 

łaby większy walor, niż zwykła uchwa 

ła Ligi 

Manewr ten nie zastraszył jednak 

łapouji, która nadal trwa na swem nie 

przejednanem stanowisku. Ta stanow- 

czość odniosła pewien skutek, o ile bo 

wiem w październiku w Lidze Naro 

dów panował nastrój zdecydowanie 

wrogi dla japonji, o tyle teraz daje się 

zaobserwować pewną zmianę. Wyłom 

pod tym względem uczyniła prasa an- 

gielska, podnosząc, że sytuacia Japo- 

nji w Mandżurji podobna jest do poło- 

żenia Anglji w Egipcie. Ewolucja po - 

głądów idzie w kierunku znania, iż ra 

cja stanu faponji, jej interesy gospo- , 

darcze usprawiedliwiają okupację Man 

dżurji, mimo, że jurydycznie nie wszy- 

stko jest w porządku. Liga Narodów 

nie jest jednak sądem, lecz zgromadze- 

niem polityków i zatem racje politycz- 

ne mają dła niej istotne znaczenie. 

Syfuacja gabinetu angielskiego No- 
wy rząd Mac Donalda ma nielada kło 

poty z... własną większością parlamen 

tarną. Jak wiadomo, gros tej większo- 

ści stanowią konserwatyści, którzy są 

triumfatorami ostatnich wyborów. Za- 

sadniczem hasłem programowem stron 
mictwa konserwatywnego, z którem 

szło ono do urn wyborczych, by! pro- 

tekcjonizm. Tymczasem w mowie tro- 
nowej i deklaracjach Mac Donalda 

kwestja ta została prawie pominięta. 

Wywołało to olbrzymie niezadowole - 

nie na ławach konserwatystów. Jeden 

z leaderów stronnictwa, głośny Chur- 
chill wręcz domagał się radykalnych 
zmian w polityce celnej i gdyby vie 

ingerencja ministra skarbu Neville, 
Chamberlaina, zwolennika protekcjoni- 
zmu, Churchill wniósłby poprawkę do 
mowy tronowej. W ten sposób bunt 

większości konserwatywnej narazie zo 

stał zażegnany, ale czy na długo —oto 

pytanie. 
Mac Donald, który za wszelką cenę 

pragnie utrzymać koalicyjny charakter 

rządu, unikał w swych deklaracjach 0- 
świadczeń w kwestji ograniczeń cel- 

nych, ponieważ wie dobrze, że o to 

łatwo się może rozbić jego gabinet, 
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składający się z liberałów i narodo- 

wych socjalistów, którzy są zasadni- 

czymi przeciwnikami ograniczen im - 

portowych i wprowadzenia ceł cckron 

nych. 

W prasie zagranicznej i polskiej u- 

kazał się niedawno artykuł sir Austen 

Chamberlaina, brata obecnego mini- 

stra skarbu, a b. ministra spraw zagra 

nicznych i pierwszego lorda Admirali- 
cji, poświęcony wytycznym aagielskiej 

polityki zagranicznej. Artykuł ten dość 

szczegółowo omawiając podstawowe 

zasady polityki zagranicznej konserwa 

tystów, pomija, prawdopodobnie celo- 

wo, kwestję stosunków z Francją. A 

to. trzeba przyznać, w danej chwili 

wobec znaczenia Francji jest najcie- 

kawsze. Sir Austen Chamberlain pod- 

pisał był układ flotowy z Francją, któ 

ry tak w swoim czasie zaniepokoił Sta 

ny Zjednoczone i dlatego interesującą 

jest rzeczą, czy polityka konserwaty - 

stów: angielskich nie uległa pod tym 

względom zmianom. Na to, niestety, 

Chamberlain nie daje odpowiedzi. 

Min. Grandi w Ameryce. Serję piel- 

grzymek europejskich na drugą półku- 

lę zakończy, zdaje się, podróż mini- 

stra Grandiego, który onegdaj wylądo- 

wał w New Yorku i jest podejmowany 

jako gość sekretarza stanu Stimsona. 

Oficjalnie jest rewizyta włoska na wi- 

zytę p. Stimsona w Rzymie, latem b. 

roku, nieoficjalnie — podróż ma na 

celu uzyskanie poparcia Stanów Zjed- 

noczonych w kwestji uregulowania 
spraw morskich z Francją przed konfe 

rencją rozbrojeniową. 

Stany Zjednoczone juž raz na wios- 

nę odegrały rolę medjatora w tej spra 

wie, niestety, bez powodzenia. Interes 

Ameryki w załatwieniu sporu morskie- 

go francusko-włoskiego jest najzupeł- 

niej wyraźny, wówczas bowiem pakt 

londyński, dotyczący rozbrojenia na 

morzu, zostanie znacznie rozszerzony. 

Zbliżająca się konferencja rozbrojenic- 
wa, a nadewszystko ciężki kryzys e- 

konomiczny, który odczuwają Wicchy, 

zmuszą je do szukania kompromisu w 

sprawie zbrojeń morskich z Franc, 
gdyż w ten sposób chociaż na pewien 

czas będą mogły zmniejszyć swe wy- 

datki na budowę floty. 

Rezultaty podróży amerykańskiej p. 

Grandiego, podobnie. jak i wyniki wi- 

zyty Lavala, w całej pełni dadzą się 

ocenić w czasie konferencji rozbroje- 

niowej, dopiero wówczas przekonamy 

się, czy podróże zamorskie 2uropej- 

skich mężów stanu przyniosą konkret- 

ne rezultaty, Sz. 
  

  

Kiedy zgasł sędziwy Edison, pocieszališ- 

my się wszyscy, że żyje jeszcze między na- 

mi wielki uczony, aczkolwiek z innej dzie- 
dziny, sławny perspektywista, pan Bartel. 
Ale trzeba pecha polskiego, bo oto pan Bar- 

tel zachorował na manję wielkości i zgubił 

perspektywę swoją, co jest niepowetowaną 
stratą dla naszej powojennej nauki. 

Pan Bartel twierdzi, że zmieniał  mini- 
strów, aczkolwiek zmieniać ich nie "mógł, a 
mógł ich tyłko wyintrygować, bo ministrów 

mianuje i odwołuje Pan Prezydent. Pan Bar- 
tel stracił perspektywę przeszłości, bo nie 
pamięta nawet, kogo z ministrów zmieniał... 
I nie pamięta treści wywiadów. Marszałka, 
nawet wtedy, gdy mu cytaty czytają — a 

więc nie dziwnego że nie pamięta wszyst- 

kich rozmów swoich, które prowadził o zmia 
nie konstytucj, a natomiast pamięta, iż 

"marsz. Daszyńsk: był mu „niesłychaną” (sic) 

pomocą w trudnych sytuacjach politycznych. 

Dobrze to jednak, że pan Bartel zacho- 
wał jeszcze nadzieję. Stracił on szanse na 
premjerostwo z ramienia Marszałka, stracił 
szanse na nie z ram'enia parlamentu, bo par- 

lamentaryzmowi groził kułakiem. Stawia więc 
kandydaturę swoją na premjerostwo Centro- 
lewu i szczęść mu Boże na tej nowej dro- 

dze. 

Bertheilot był hrabią francuskim i chem;- 
kiem sławnym na świat cały. Bartelocik był 
księciem afigańskm i sławnym perspektywi- 

stą. Ale perspektywę zagubił i został mu 

jeno.. tytuł, który oby w jego potomstwie 
trwał przez pokołenia. 

Sic transit... 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEZ — ał Ratuszowa —- Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRODEK -— Kiosk Sż, Michalskiego. 
N. SWIĘCIANY — śmęgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PI*SK — Księgaruja Polska — St, Bednarski.. 
PUSTAWY — Księgarnia Poiskiej Macierzy Szkolne .. 
“TOLPCE -— Księgarnia T-wa „Ruch“. 

ŚŁONIM — Księgarnia D, Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY —- M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 aja 4 

WIŁPJKA POWIATOWĄ — ul. Mickiewicza 24, F. jnczewaka. 

WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruca* 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
RARAWOWICZE — ul Zen R$ — A Laszuk. 
LDABROVWICA (Polesie) sięgarnia K Malinowskiego, 
UUKSZTY — Butet K 
ULĘEROKIE -— ul Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — T-wa „Ruch“. 
BORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
AAENIEC — Sklep tytoniowy — 5. Zwierzyński. 
KLECK —- Skłep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — $, Mateski. 
MOLODECZNO —- Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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ągłe narady 
Ligi Narodów 

W SPRAWIE KONFLIKTU 
CHIŃSKO - JAPOŃSKIEGO 

PARYŻ. PAT. — Obrady Rady Li- 

KRWAWE ŻNIWO NA POLU WALKI — 4.000 ZABITYCH CHIŃCZYKÓW 
TOKJO. PAT. — W wyniku wczo- ny Obrót. TOKJO. PAT. — W północnej czę- 

ści 

       

rajszych walk chińsko - japońskich Ja- Mandżurji Chińczycy ustępują. PEKIN. PAT. — Według otrzyma- 

pończycy mieli 300 zabitych i rannych, nych tu wiadomości, bitwa pod Cicikar 

Chińczycy natomiast około 4 tysięcy. trwa w dalszym ciągu. Gen. Ma-Czang- 

Najlepsze oddziały gen. Maa uniknęły Szen kieruje operacjami wojennemi ze 

rozbicia, gdyż wycofały się, gdy spo- swej nowej kwatery głównej, znajdują- 

strzegły, że sytuacja przybiera krytycz cej się o 30 mil na północ od miasta. 

Wojska japońskie posuwają się za ni- 
mi. Gen. Maa miał schronić się do mia 
sta Ko-Szan-Szen, na północny wschód 
od Cicikaru. 

CZY SOWIETY WSPOMAGAJĄ 

3 CHINCZYKOW — 

NOTA JAPONJI DO S.S.S.R. 

TOKJO. PAT. — W odpowiedzi na notę 
rosyjską Japonja zaprzecza, jakoby msała 0- KONFERENCJA HOOVERA Z GRANDIM 

WASZYNGON. PAT. — Pierwsze 
spotkanie prezydenta Hoovera z min. 

Grandim trwało 2 i pół godziny. Roz- 

mowa dotyczyła głównie zagadnień go 

spodarczych. Poruszano jednakże rów- 

nież kwestje związane z konferencją 

rozbrojeniową. Przy rozmowach był 

obecny sekretarz stanu Stimson. 

Znowu mowa min. Treviranusa 
BERLIN. PAT. — W berlińskich kołach 

politycznych wzbudziło wielką sensację opu- 
blikowane przez biuro informacyjne Conti 
przemówienie, wygłoszone przez ministra Tre 
viranusa w Opolu. Mowa ta zawiera między 
innemi twierdzenie, że rząd kanclerza Brue- 
ninga z tego powodu dotychczas nie zapro- 
Sił hitlerowców do udziału w gabinecie, że 
wychodził z założenia, ;ż swobodnie się roz-. 
wijający ruch narodowo - socjalistyczny jest 
i może być w przyszłości zbyt wielkim atu- 
tem dla niemieckiej polityki zagranicznej, a- 
by go można było krępować odpowiedzial- 

nością, gdyby hitlerowcy byli w rządzie, 
W związku z powyższem sprawozdaniem 

—- ogłoszonem przez biuro Conti, pojawił się 
dziś komunikat urzędowy biura Wolifa, pod- 
kreślający między innemi, że mowa Trevi- 
ranusa wygłoszona była w kole zamkniętem 
eraz że poufność dyskusji została zgóry za- 
strzeżona. Na uwagę zasługuje, że według 
sprawozdania biura Conti, minister Trevira- 
mus mówił wczoraj na zebraniu przy licznym 
udziale przedstawicieli wszystkich ster lud- 
ności Górnego Śląska. 

  

Podziemna akcja kominternu 
PRAGA. (Pat). W dniu 19 b. m. wie- 

czorem „Narodni Listy* podały wiadomość, 
że do rąk rrdak ji dostały się tajne doku- 
menty komuńistyczne, zawierające dyrekty- 
wy korminternu dla pariji komunistycznej 
Czechosłowacji. Według tych dyrektyw, pra- 
ca agitacyjna powinna być kierowana obecnie 
ua front pezrobotnych. Pozatem akcja ma 

  

być rozwinięta również w wojsku, żandarme- 
rji 1 poli.j, Dokumenty zawierają również 
wskazówki co do pracy członków partji ko- 
munistycznej w samorządach Działalność ta 
miała mieć charskter trzygotowawczy dc 
groźnych wystąpień. Dokumenty te przycho- 
d'iłydo Czechosł wa.ji za pośrednictwem 
kcmunistycznej centrali w Berlimie. 

  

na lansować pogłoski o pomocy wojsk sowie 
ckich. Pogłoski te, zdaniem Japonji, wypu- 
szczone zostały przez gen. Hei-Lung-Kianga 
cełem dodania an.muszu swym wojskom. 
Dlatego też Rosja — zdaniem rządu japoń- 
skiego — winna swą skargę skierować do 
Chin, o ile pragnie istotnie zachować polity- 
kę ścisłej neutralnośc.. 

Japonja wyraża nadzieję, że Rosja zaj- 
mie to samo stanowisko bezwzględnej neu- 
trałnośc, jakie cechowało Japonję w czasie 
konfliktu chińsko - rosyjskiego. Rząd japoń- 
ski podkreśla dalej, że czuwać będzie nad 
tem, by interesy rosyjskie nie narażone zo- 
stały na szwank. Zaleca przytem Rosji, aby 
w sposób przyjazny oświadczyła, że nie do- 
starcza Chińczykom broni i amunicji. 

Nota zaznacza dalej, że kolej wschodnio- 
chińska pomagała przy transporcie wojsk 
chińskich do Cicikaru i An-Gan-Chi i winna 
obecnie dzielić odpowiedzialność z Chinami 
-w razie, gdyby doszło do poważnych starć 
chińsko-japońskich. 

JAPOŃSKIE DEMARCHE 

W MOSKWIE 

TOKJO. PAT. — Rząd japoński polecił 
swemu ambasadorowi w Moskwie, ażeby 

zwrócił w przyjazny sposób uwagę komisa- 

rza ludowego do spraw zagranicznych Li- 
twinowa na niebezpieczeństwo poważnych 

komplikacyj, jakie mogłyby wyniknąć, gdy- 
by Rosja Sowiecka wysłała wojska do pół- 

nocnej Mandżurji oraz uspokoił go, iż kolej 
mwschodnio - chińska nie dozna żadnych 
szkód. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
ZEZNANIA B. WOJEW 

WARSZAWA. 19.11 (tel. własny). — 

I PROFESORA KOTA 
Świadek: — Nic nie wskazywało na 

ODY LWOWSKIEGO, GENERAŁA KUKIELA 

Świadek: — Zupełnie nie, Prof. Kot 
22-gi dzień procesu. Na wstępie dziesiejszej to, żeby prezes Witos myślał o jakiejś rewo- dowodzi, że w przemówieniach mówców w 
rozprawy Przewodniczący oświadczył: Refe- 
ruję, iż na moje ręce wpłynęło pismo od 
Marszałka Sejmu p. Stanisława Cara, w któ 
rem p. Car dementuje część zeznań 
Trąmpczyńskiego, gdzie świadek ten mówił, 
jakoby p. Car miał wyrazić się kiedyś do pre 
zesa Sądu Apelacyjnego w Toruniu, sędzie- 
go Ruszczyńskiego: „Niech Pan powie tym 

lucji, 
„„Adw. Szurlej: — Jakie wrażenie od- 

niósł Pan z całej rozmowy, co do charak- 
teru Centrolewu? ' 

„ Šwiadek: — Odnioslem to wraženie, 
że Centrolew jest lużnym związkiem dla ce- 
lów politycznych. Ё 

„Adw. Szurlej: — Ta rozmowa była 
sędziom, niech nie ważą się postępować prze prowadzona w trójkę, jaką rolę odegrał wów 
ciwko rządowi, bo. już ja się z nimi poli- 
czę*, Otóż marszałek Car stwierdza, że ni- 
gdy takiej rozmowy nie było. 

Adw. Nowodworski: Wnoszę o nie- 
załączenie pisma do sprawy, gdyż jest to nic 
innego, jak tylko poza-sądowe zeznanie 
świadka. 

Sąd po cichej naradzie postanowił nie za 
łączać listu do akt sprawy. 

Przed Sadem staje świadek  Dunin-Bor- 
kowski, b. wojewoda lwowski, a następnie 

poznański. ‚ 

Adw. Benkiel: — Czy istnieje związek 
między akcją Centrolewu a sabotażami ukra- 
ińskiemi? 

Świadek: — Akcja UAW nie miała 
nic wspólnego z em. 

Adw. Berenson: — Czy na tych te- 
renach, gdzie pan Wojewoda sprawował u- 
rząd, zauważył Pan tendencje rewolucyjne ubiegłym roku na przemówieni 
ze strony 

Świadek: — W 

olewu? 
Wschod- 

czas gen. Sikorski, czy brał udział w życiu 
politycznem w 1930 r.? 

Świadek: — Większość 1930 r. gen. 
Sikorski spędził zagranicą. Czynnego udziału 
w życiu politycznem nie brał. Rozmowa z p. 
Witosem była rozmową dwóch b. kierowni- 
ków rządu, dla których zetknięcie jest cieka- 
we, 

Adw. Jarosz zapytuje, czy w czasie 
rozmowy Witosa z Sikorskim w obecności 
świadka nie było mowy o dzieleniu manda- 
tów przyszłego rządu? 
„Świadek: — Nie, 

skóry na niedzwiedziu. 
Po 20-minutowej przerwie 

byłoby to dzielenie 

wznowiono 
rozprawę. Przed sądem staje świadek Maksy 
miljan Statek, urzędnik prywatny. Adw. Ru 
dziński wnosi o odebranie od świadka przy- 
sięgi Świadek jest wyznania mojżeszowego. 

Adw. Rudziński: — Czy był Pan w 
posła Ma- 

stka dnia 1 maja? 
Świadek: — Tak, byłem i pamiętam Małopolsce 

niej były tylko a, a w po- treść przemówienia. 
znańskiem Piasta i N 

Przed Sądem staje świadek Marjan Ku- 
kiel, generał Brygady w stanie spoczynku, 
docent uniwersytetu krakowskiego. 

Adw. Szurlej: — Czy Pan brał u- 
dział w kongresie krakowskim? 

Świadek: — Nie, bo nie jestem człon 
kiem żadnego ze stronnictw, nie zajmuję się 

czynnie polityką. 
Adw. Szurlej: — Przecież u Pana by- 

ły podobno konferencje, jak tu zeznali świad 
kowie? 

Świadek: — W związku z kongresem 

Adw. Rudziński: — Czy była mowa 

A że robotnicy powinni trzymać broń u 

Świadek: — Nie, o tem nie było mo- 
wy. 

Adw. Rudziński: — Czy okrzyków 
„broń do nogi* nie było? 

Świadek: — Nie. 
Adw. Rudziński: — Czy Pan może 

sobie przypomnieć ostatnie sowa Mastka na 
Rynku pod pomnikiem? . 

Świadek: — Owszem, Mastek 
dzia: „dowidzenia w Warszawie, gdy 

ie 

krakowskim, ani też później nigdy żadne my witać rząd robotniczo-chłopski", 
narady o realnych celach u mnie się nie od- 
bywały. 

Adw. Szurleį: — A nie było u Pana 

konspiratorów, np. Kiernika? 
Świadek: — Kiernika 

lanowie, kiedy on był ministrem 
rządu, a ja jako oiicer, broniący 
stwa. Kiernik stanowczo u mnie w 
niu nigdy nie był. 

obalonego 

Adw. Rudziński: — Jak Pan rozumiał 
ten ustęp? 

Świadek: — Jako wizję wizjonera, wie 
rzącego w urzeczywistnienie hasła utworze- 

i każe 
w Wi nia rządu robotniczo - chłopskiego. 

Przewodniczący zwalnia świadka 
głowy Pań- sprowadzić następnego, profesora Uniwersy- 

mieszka- tetu Jagiellońskiego, Stanisława Kota. Ad- 
wokat Rudziński, wbrew zwartej opinji swo- 

Adw. $ zurlej: — A może z p. Wito- ich kolegów, żąda demonstracyjnie złożenia 

sem były jakies narady? przysięgi przez prof. Kota. Na pytanie, czy 

Świadek: — P. Prezes Witos był raz zna Mastka, prof. Kot odpowiada, że jego 
u mnie w mieszkaniu, zaproszony przez me- 
go gościa, generała Władysława Sikorskie- 
go. 

zdaniem jest to człowiek dobroduszny, jowial 
ny. Zdaniem świadka o Mastku można całko 
wicie powiedzieć, że jest to solidny, spokoj- 

Adw. Szurlej: — Czy p. Witos mówił ny obywatel. 
wtedy o gwałtach i zamachach zamierzanych 
ze strony Centrolewu? 

Przewodniczacy: — Czy pan był 
czynnym politycznie? 

kongresu przewijała się nuta, iż tuż 
grozi zamach. Zrozumiałem, mówi świadek, 
że zebrane stronnictwa pragną wprowadzić 
porządek w politykę. — Następnie świadek 
imówi o zebraniu Centrolewu, że zachowanie 
się zebranych było świetne, żadnego podnie- 
cenia, postawa spokojna, a uiormowany po- 
chód był karny i solidarny. и 

„Adw. Graliński: — Prasa sanacyjna 
utrzymuje, iż Pan Profesor był inicjatorem 
protestu profesorów Uniwersytetu? 

Świadek: — Tak byłem wspėlinicja- 
torem i współredaktorem protestu, 

; Adw. Szurlej: — Jak się opinja zagra 
niczna zapatruje na politykę w Polsce? 

Prof. Kot: — Przeważnie uważają tam 
nasz ustrój za dyktaturę, ale dyktaturę wy-. 
konywaną za pośrednictwem osoby drugiej. 

Adw. Urbanowicz zapytuje o rolę p. 
Kiernika w akcji Centrolewu. 

Świadek odpowiada, że zna ją bardzo 
mało, gdyż nie widział w niej nic podburza- 
jacego. Świadek zeznaje dalej na jedno z py 
tań: Zastanawiające było powiedzenie p. Wi 
tosa na kongresie: „My z drogi praworząd- 
e nie zejdziemy i zepchnąć się nie da- 

my. ы 

Prokurator: — Czy w uchwale Кга- 
kowskiej nie była najistotniejszem momentem 

SR miadeki © Byl żal па dykiału włiadek: — Był żal na iw 
mowach i w rezołucjach. = 

Prokurator Grabowski prosi o bliższe wy 
jaśnienie tej opinji zagranicznej, że w Polsce 
panuje dyktatura zapomocą osoby drugiej. 

Świadek: — Į] Barthelemy wy- 
dał książkę, w której siormułował określenie 
w Polsce dyktatury wykonywanej za pośred 
nictwem drugiej osoby. 

Prokurator: — Ale jakiej? 
Świadek: — On nie wymienia nazwi- 

ska i ja nie chce wymieniać tej drugiej oso- 
by, mogę natomiast służyć Panu Prokurato- 
rowi tą książką. 

Adw. Barcikowski: — Czy opozy 
cja parlamentarna jest dążeniem do usunię- 
cia rządu? я 
„„Swiadek: — Naturalnie, to przecież 
jej cel. 

Następny świadek Rudoli Bator, prezes 

gi Narodów stanęły do pewnego stop- 
nia na martwym punkcie, Po krótkiem 
poniedziałkowem posiedzeniu  publicz- 
nem Rada zasiada bez przerwy przy 
drzwiach zamkniętych. Dotychczas nie 
osiągnęła ona żadnych wyników. W 
dniu wczorajszym odbyły się znowu 
dwa posiedzenia pouine. Pierwsze, któ 
re obradowało rano, trwało błisko 2 
godziny. Drugie posiedzenie odbyło 
się po północy i trwało około 3-ch go- 
dzin. Nie ogłoszono o przebiegu tego 
posiedzenia żadnego komunikatu. 

Według informacyj korespondenta 
PAT., zasięgniętych w  miarodajnych 
źródłach, przebieg posiedzenia był na- 
stępujący: Przedstawiciel Japonji Yo- 
shisawa proszony był o udzielenie 
szczegółowych wyjaśnień co do trakta- 
tów, których uznania przez Chiny do- 
maga się rząd japoński przed wycofa- 
niem sił zbrojnych z terenu kolei połu- 
dniowo - chińskiej. Minister Briand pró 
bował przeprowadzić pewne rozgrani- 
czenie pomiędzy wzmiankowanemi trak 
tatami. Pragnął on, ażeby Japonja do- 
magała się jedynie uznania traktatów, 
dotyczących bezpieczeństwa obywateli 
japońskich w Mandżurji. Co do innych 
traktatów, obejmujących zagadnienia 
natury politycznej lub gospodarczej, to 
sprawy te mogłyby być, zdaniem Brian 
da, omówione później. Delegat Japonji 
Yoshisawa wystąpił stanowczo przeciw 
ko propozycji min. Brianda. Yoshisa- 
wa oświadczył, iż Japonja domaga się 
uznania przez Chiny wszystkich trak- . 
tatów, jakie podpisano i ratyfikowano. 
Nie myśli ona bynajmniej o uzależnie- 
niu wycofania japońskich sił zbrojnych 
od rozstrzygnięcia wszystkich  proble- 
matów. Żąda ona jedynie aby osiąg- 
nięto zasadnicze porozumienie, które- 
go szczegóły stanowić będą przedmiot 
rokowań. 

Przedstawiciel Chin dr. Sze przed- 
stawił z kolei tezy swego rządu. Na- 
stępnie dr. Sze zaprotestował gwałtow 
nie przeciwko zajęciu Cicikaru. Z kolei 
delegat Chin zaznaczył, iż Chiny nie 
godzą się na żadne rokowania w spra- 
wie zmiany zawartych z Japonją a Chi 
nami traktatów, dopóki wojska japoń- 
skie znajdować się będą na terytorjum 
chińskiem. Zaznaczyć należy, iż w każ 
dym razie ujawniła się w stanowisku 
Chin pewna korzystna zmiana. Chiny 
mianowicie nie nalegają już na to, aże- 
by przekazać Trybunałowi  Haskiemu 
sprawę ważności traktatów japońsko- 
chińskich. ` 

Dziś rano ma się odbyć nowe poui- 
ne posiedzenie Rady. Ma być na niem 
powzięta decyzja co da publicznego 

posiedzenia, które zapowiedziano na 
popołudnie, lecz co do którego nie po- 
stanowiono jeszcze nic stanowczego. 

NIEZWYKŁA AFERA W ŁODZI 
ŁÓDŹ. PAT. — Pisma łódzkie podają 

wiadomość o niezwykle pomysłowym szan- 

tażu. Prezes taworzystwa akcyjnego wyro- | 

bów włókienniczych Adoli Horak, posiadają 

cy fabryki w Rudzie Pabjanickiej i w Łodzi, 
otrzymał w ubiegłym tygodniu list polecony, 

którego treść skłoniła go do porozumienia 
się z policją. W liście tym jakiś nieznany 0- - 

sobnik donosił, że został wysłany przez pew- 

ną organizację niemiecką do Łodzi dla obię- 
cia pracy w fabryce materjałów wybucho- 

wiych. 

W Łodzi okazało się, że fabryki takiej nie 

ma, lecz istnieje rzekomo zakonspirowany 

skład materjałów wybuchowych, należący do 
organizacji, która ma na celu wysadzenie w 
powietrze kilku fabryk w Łodzi, przede- 
'wszystkiem fabryki Horaka. Autor listu ©- 

fiarował się za nagrodę 2 tys. dol, zdemasko 
wać tajną organizację. * 

W porozumieniu z policją p. Horak dał w 
pismach niemieckich wymagane ogłoszenie. 
Następnego dnia policja śledcza zatrzymała 

aierzystę. Aresztowanym okazał się łodzia- 

nin Edward Hoffman, lat 40, bezrąbotny 
majster przedzalniczy. Hoffman oświadczył 
władzom, iż w rzeczywistości nie utrzymywał 

ZZK, był w Krakowie na kongresie i nie mo kontaktu z żadną organizacją terorystyczną 
że świadczyć, jakoby słyszał tam przemówie 

nia o treści podburzającej. Następni świad- 
kowie podobnie zeznają. 
co do mów wy: rż: 
go Mastka. Z kolei wchodzą na salę świad- 
kowie, powołani przez oskarżonego  Putka. 
Ostatni z nich, świadek Klemens Guzdek z 
Choczni, opowiada, że Putek, jako naczelnik 

gminy w Choczni, cieszył się szacunkiem i 

nie może się nadziwić, dlaczego bez powo- 
du rozwiązano radę gminną i dano potem ko 
misarza, który jest nienawidzony. 

Rozprawę odroczono do jutra. 

Przedewszystkiem, dostać do Niemiec, gdyż 
ch przez oskarżone- tam uda mu się znaleźć pracę. 

polską czy zagraniczną, a chciał się jedynie 
przypuszczał, iż 

KTO WYGRAŁ? 
WARSZAWA, PAT. — W pierwszym 

dniu ciągnienia I klasy 24 Polskiej Państwo- | 
wej Loterji Klasowej główniejsze wygrane 

padły na numery następujące: 30 tysięcy zło- | 

tych В 14,645 i 15 tysięcy złotych — 119,964 

 



“ 

Ё 

 KOLEŻANKO RO 

л 

: 

| 
' 

: 

› 
| 

    

   

' 

у 
К 
Ё 
Ы 

2 
& 

PROJEKT USTAWY 0 RYBOŁÓWSTWIE 
Z natury rzeczy grupa postanowień 

prawnych, nazywana „prawem ryba- 
ckiem“ ma za przedmiot rybołówstwo, 
którego pojęcia i zakres określa, które 
organizuje i ochrania, choć równocześ- 
nie agranicza lub ustala specjalne za- 
sady z innych dziedzin prawa (np. u- 
żytkowanie wód), dostrajając te zasa: 
dy do wymogów i potrzeb rybactwa. 
Takie prawo. rybackie ma stanowić dla 
całej Polski wniesiony do Sejmu rzą- 
dowy projekt „ustawy 0 rybołówst- 
wie". 

Stosownie do zaznaczonych na 
wstępie zadań prawa rybackiego pro- 
jekt treścią swoją rozpada się na trzy 
grupy postanowień, z których: jedne 
określają pojęcie rybołówstwa i zakres 
praw, z nim związanych, drugie stano 
wią o organizacji rybołówstwa, trzecie 
podają przepisy, mające na celu ochro 
nę rybołówstwa. 

Za rybołówstwo przyjmuje projekt 
ustawy , zawłaszczanie ryb i raków w 
wodach niezamkniętych. Definicja ta 
jest wyraźnem odchyleniem od defini- 
cyj, któremi się dotychczasowe prawo 

backie posługiwało. Uzupełnieniem 

definicji sybactwa jest postanowienie, 
według którego z rybołówstwem wią- 
żą się jeszcze różne czynności hodow- 
lane, mające na celu poprawę rybo - 
łówstwa oraz uprawnienie do łowienia 
innych poza rybami zwierząt wodnych 
z wyjątkiem zwierzyny łownej i zwie- 
rząt chronionych. ze względów nauko- 
wo-przyrodniczych. 

Określone wyżej rybołówstwo ma 
być — według projektu nierozerwal 
nie związane z własnością wody pry- 
watnej, a na wodach publicznych ma 
ono należeć do Państwa. To jest za- 
sada, która nie zmienia obecnego sta- 
nu prawnego, warunkując utrzymanie 
tych stosunków od udowodnienia po- 
siadania uprawnienia i wpisu do ksiąg 
wednych, jeśli uprawnienie to nie jest 
wpisane do ksiąg wieczystych. Z rybo- 
łówstwem łączy się uprawnienie do po 
łowu ryb na zalanych podczas powo- 
dzi cudzych gruntach oraz wstępu na 
przybrzeżne grunty . Posiadanie tych 
uprawnień, powtórzone za ustawą ma- 
łopolskią i pruską, jest ważną zdoby- 
czą dla województw centralnych, gdzie 
czesto się zdarzało, że uprawnionego 
do rybołówstwa, względnie dzierżaw- 

, cę, właściciel gruntu nadbrzeżnejgo nie 
dopuszczał do wody. Z uwagi na sto- 
sunki w niektórych okolicach Rzeczy- 
pospolitej, w szczególności na Polesiu, 
projekt ustawy postanawia, że w wy- 
padkach, gdy zalewanie cudzych grun 
tów, wywoływane przez czynniki 
przyrody, powtarza się corocznie i 
trwa dłużej, niż dwa miesiące, rybo- 
łówstwo w rczlanej wodzie należy do 
właściciela gruntu. 

Jest zupełnie zrozumiałe, że im wię 
cej na pewnych wodach rozdrobnione 
jest prawo rybołówstwa, tem gorzej 
musi się przedstawiać pod względem 
gospodarczym, gdyż w takich warun- 
kach jest możliwa jedynie eksploatacja 
a ostatecznym rezultatem będzie wy- 
rybienie. 

Przeciwdziałanie tym ujemnym 
skutkom ma mieć na celu wprowadze- 
nie obwodów rybackich, t. j. takich 
nieprzerwanych obszarów wód, które 
orzeczeniem wojewódzkiej władzy ad- 

ne i własne. Obwody dzierżawne ma- 
ją być wypuszczane w dzierżawę: 1) 
tylko niepodzielnie na całym swym ob 
szarze; 2) z pełnym zakresem rybackie 
go użytkowania; 3) jednej osobie i tyl 
ko 4) na okres conajmniej lat 10. 

Umowę o dzierżawę. obwodu ryba 
ckiego zawiera powiatowa władza ad- 
ministracji ogólnej z osobą wybraną 
na podstawie przetargu ofert i oceny 
jej zalet gospodarczych. 

Na wniosek właściciela obszaru 
wody otwartej, posiadającej warunki 
do utworzenia z niej obwodu rybackie- 
go, może wojewódzka władza admini- 
stracji ogólnej uznać ten obszar wody 
za obwód rybacki własny pod warun- 
kiem jednakże, że obejmuje całe jezio 
ro, lub rozciąga się na całą szerokość 
koryta wody płynącej i rybołówstwo 
należy do właściciela obszaru tego w 
pełnym zakresie. W obwodzie takim 
może właściciel sam wykonywać ry- 
bołówstwo i udzielać pozwoleń na 
sportowy połów ryb wędką lub wy- 
dzierżawić w pełnym zakresie. 

Na jeziorze, na którem rybołów- 
stwo należy do kilku osób, a które po 
siada warunki do uznania za obwód 
rybacki, może być utworzona spółka 
rybacka. Posiadacze rybołówstwa zy- 
skają przez to możność bezpośrednie- 
go znaczniejszego wpływu na gospo- 
darkę rybną na jeziorze, które przez u- 
tworzenie spółki staje się obwodem 
własnym. 

Szeroko i szczegółowa ujmuje pro- 
jekt ustawy ochronę rybołówstwa w 
swych postanowieniach 0: 1) nadzo - 
rze nad wykonywaniem rybołówstwa 
(karty rybackie, karty wędkarskie, zna 
kowanie sprzętu rybackiego, opakowa 
nie narzędzi rybackich), 2) zakazach i 
ograniczeniach połowu ryb. 3) ochro- 
nie od szkodliwego użytkowania wody 
(zanieczyszczenie wód w stopniu 
szkodliwym dla rybołówstwa, spię- 
trzanie wody, urządzenia, zabezpiecza 
jące dostawanie się ryb do turbin , 4) 
obronie od szkodników (straż rybacka 
szkodliwe zwierzęta), 5) ochronnych 
związkach rybackich, 6) funduszu ry- 
backim, 7) przepisach karnych. Czę- 
ściawo ramowo ujęty jest przepis o za 
kazach i ograniczeniach połowu ryb 
(czas, miara. miejsce i sposób poło- 
wu) z uwagi na konieczność regulowa 
nia zakazów odpowiednio do wymo- 
gów i potrzeb rybactwa. Ze względu 
na szkodliwość pewnych sposobów 
połowu, względnie z uwagi na szkod- 
liwość połowu w pewnych miejscach, 
projekt ustawy podaje szczegółowe 
zakazy, odnośnie do: 1) usuwania, u- 
szkadzania lub niszczenia ikry ryb w 
wodach otwartych; 2) używanią mate 
rjałów wybuchówych, trujących lub 0- 
durzających oraz narzędzi kaleczących 
ryby; 3) używania urządzeń stałych; 
4) przegradzania wód otwartych; 5) 
połowu ryb na przepustach jazów, 
šluz, przeplawek i t. p.; 6) tarlisk 0- 
chronnych; 7) *obrębów ochronnych; 
8) zimowisk ochronnych. 

Niezawsze bezwzględne i wyklu- - 
czające możliwość wyjątków przepro- 
wadzenie zakazów połowów da się po 
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Strajk i rozruchy tramoajarzy w Oarszawie 
WARSZAWA, (tel. wł 19.X1—31) 

Dziś w trzecim dniu strajku tram- 

wajarzy od wczesnego rana uru- 

chomiono około 60 tramwajów z 

obsługą tramwajarzy z Chrześci- 

Jańskiego Związku. Jednax już 

do godz. 11-e| około 20 tramwa- 

jów zjechało do remiz. Około g. 

7 czy 8-ej zrana tramwajarze ko- 

muniści zebrali się na Woli, gdzie 

próby manifesfacji zlikwidowała 

kilkakrotnie policja, aresztując 

głównych przywódców strajko- 

wych. W kiiku punktach miasta 

bojówki strajkujących zastoso- 
wały terror do pracujących. 

Mniejsze ekscesy miały również 
miejsce, przeważnie na Pradze. 

Bojówka złożona z klikudziesię- 

ciu tramwajarzy-Komunistów za- 

trzymała tramwaj, który obrzu- 

cono kamieniami, raniąc ciężko 

Jednego z konduktorów. Oddział 

policji chcąc zlikwidować zajście 

natrafił na opór, co zmusiło jed- 

nego z policjantów do użycia 

broni palnej. Około godz. 11-e] 

tłumy tramwajarzy podążyły w 

kierunku ulicy Leszno, gdzie w 

lokalu CKW. zwołano wiec. Na 

wiecu tym zebrało się około 800 

tramwajarzy. 

  

Sidzikauskas jedzie do Beriina 
BERLIN. PAT. — Przeniesiony na 

placówkę londyńską długoletni poseł 

litewski w Berlinie Sidzikauskas przy- 

jęty został w dniu 19 b.m. na dłuższej 

audjencji u prezydenta Hindenburga 

celem wręczenia listów odwołujących. 

Wielu zamordowano hitlerowców - 
BERLIN. PAT. — Zarząd partji narodo- 

wo - socjalistycznej przesłał ministrowi Groe 
nerowi pismo, zawierające listę z nazwiska- 

mi 299 członków partji hitlerowskiej, zamor- 
dowanych w czasie starć i bójek politycz- 
nych. Sprawozdanie kasy zapomogowej wy- 

kazuje za ostatni miesiąc nazwiska 226 cięż- 
ko rannych i 14 zabitych hitlerowców. W 

roku 1928 liczba zabitych ; rannych hitłerow- 
ców wynosiła 360, w 1929 — 880, iw 1930— 
2501. Od 1 stycznia rb. zgłoszono dotych- 
czas 4,618 osób. 

Aresztowania komunistów w Grodnie 
GRODNO. PAT. — Władze bezpieczeń- 

stwa dokonały ostatnio likwidacji organiza- 
cji komunistycznej na terenie powiatu gro- 

dzieńskiego. Ogółem aresztowano 20 osób, 

wśród nich kierowników ruchu wywrotowe- 

  

WYKŁADY PUBLICZNE 
Władysława Studnickiego ’ 

dyńczy wykład 1 zł, 

w Lokalu Instytutu, Mickiewicza 18 w 

a ponadto dla celów naukowych. 
Mając powyższe na uwadze, pro- 

jekt ustawy przewiduje dla wojewódz- 
kiej władzy administracji ogólnej u- 
prawnienie zezwalania na wyjątki od 
pewnych zakazów i ograniczeń poło- 
Wu. 

Wśród przepisów, traktujących o ' 
ochronie rybołówstwa, zamieszcza pro 
jekt ustawy postanowienia o ochron- 
nych związkach obwodów rybackich, 
jako uzupełnienie tych przepisów z u- 
wagi na to, że związki ochronne mają 

od powstania 1863 r. do 1921 r. (zatwierdzenie granic państwa 

polskiego)" 
w lokalu Instytutu Nauk Handlowo-Gospodarczych Micklewicza 18. 

Wykłady cdbywać się będą o godz. 
listopada, 6 grudnia, 10 stycznia 1932 r., 17 stycznia, 24 stycznia, 31 stycznia, 

7 lutego i 14 lutego. 

Wstęp na całą serię wykładów 5 zł. dla uczących się 3 zł. Wstęp na poje- 

Bilety nabywać można w B atniej Pomocy słuchaczy I N. H.G. w Wilnie 

przy wejściu. 

  

go. Podczas rewizji przeprowadzonej u aresz 

towanych znaleziono wiele materjału obcią- 

żającego w postaci ulotek propagandowych 
oraz okólników partji komunistycznej. 

POLSKA, EUROPA g 
11 rano w niedziele: 22 listopada, 29 

dla uczących się 50 gr. 

g 4-5w soboty i w dniu wykładu 

nych przy otrzymywaniu osobistych 
dowodów rybackich, stanowi własne 
środki rybactwa na swoje potrzeby. 

W końcu zaznaczyć należy, że uzu 
pełnieniem i rozwinięciem u$tawy o ry 
bołówstwie będzie szereg  rozporzą- 
dzeń i przepisów ogólnych, wydać się 
mających przez Ministerstwo Rolnict- 
wa , lub z upoważnienia Ministerstwa 
przez wojewódzkie władze administra- 
cji ogólnej. 

Projekt przewiduje ustalenie przez 
Ministerstwo różnych przepisów, któ- 

godzić z interesami racjonalnej gospo- zająć się zorganizowaniem wspólnej re wydane zostaną, jako: 1) rozporzą- 
darki rybnej, która wśród pewnych: o- 
koliczności nawet nakazywać będzie 
odłów. Np. w następujących wypad - 

obrony rybołówstwa przed różnego 
rodzaju uszkodzeniami, przed któremi 
obrona przerasta niejednokrotnie siły 

ministracji ogólnej uznane zostaną za kach za konieczne należy uważać do- jednostek i tylko zbiorowa akcja może 

samowystarczalne pod względem przy 
rodzonych warunków hodowlanych i 
dostateczne do prowadzenia samodziel 
nego gospodarstwa rybackiego. 

Podział wód otwartych na obwody 
rybackie mają przeprowadzić wojewó- 
dzkie władze administracji ogólnej. 
Szczegółowe w tej sprawie przepisy i 
instrukcje ma wydać Ministerstwo Rol 
nictwa. 

Projekt ustawy przewiduje dwa ro 
dzaje obwodów rybackich: dzierżaw- 

puszczenie wyjątków od zakazów po - 
łowu: й 

1) w jeziorach odnošnie do tych 
gatunków ryb, które można poławiać 
iedynie w czasie tarła, 

2) w wodach otwartych odnośnie 
do gatunków ryb mniej wartościowych 
—które stoją na przeszkodzie rozmna- 
żaniu się ryb więcej wartościowych, 

3) celem uzyskania tarlaków lub 
narybku, koniecznych  dla' gospodarki 
hodowlanej i t. p. 

dać pomyślne wyniki (wspólny dozór 
rybacki, obrona przed  zanieczyszcze- 
niem, szkodliwemi zwierzętami, szkod 
liwem użytkowaniem wód, zarybia- 

nie). ; 
Z tych samych powodów, co posta 

nowienia o związkach ochronnych do 
rozdziału o ochronie wchodzą postano 
wienia o funduszu ochronnym rybołów 
stwa i zagospodarowania wód. Fun- 
dusz ten, pochodząc ze świadczeń ob- 
wodów rybackich i składek, uiszcza - 

dzenie wykonawcze, ustalające postę - 
powanie w sprawie podziału wód na 
obwody rybackie z podaniem wzoru i 
zasadniczych warunków umowy 0 
dzierżawę obwadu rybackiego, wzoro- 
wego statutu spółki rybackiej, wzorów 
osobistych dowodów rybackich si t. p., 
2) rozporządzenie ochronne, normują- 
ce wszystkie kwestje z zakresu ochro- 
ny rybołówstwa w ustawie ramowo u- 
jete, 3) instrukcja wykonawcza, t. ]. 
szczegółowe wskazówki dla władz, jak 
ustawę o rybołówstwie i przepisy na 
jej podstawie wydane należy rozumieć 
i wykonywać: Edmund K. Zając. 

  

WARSZAWA. PAT. — Referat prasowy 
magistratu m. st. Warszawy komunikuje: 
Dyrektor Tramwajów Miejskich wydał okól- 
nik treści następującej: 

Podaję do wiadomości pracowników 
Tramwajów Miejskich, że prezydent miasta 
zarządził co następuje: 1) Zbiorowa umowa, 
zawarta w dniu 27 marca 1926 roku, została 
przez pracowników Tramwajów Miejskich z 
ich winy zerwana. 2) Wzywa się pracowni. 
ków. powyższego przedsiębiorstwa, aby w 
dniu 20 listopada rb. przystąpili do pracy, 
nie później niż o godzinie 12-ej w południe. 
3) Pracownicy, którzy zastosują się do wy- 
mienionego w punkcie.2 wezwania do przy- 
stąpienia do pracy, będą uważani za pozosta 
jących nadal w przedsiębiorstwie na podsta- 
wie indywidualnych umów, obejmujących do 
tychczasowie warunki pracy : płacy, z uzupeł- 
n:eniem, że magistrat w stosunku do nich 
utrzymuje swę przyrzeczenie co do ustale 
nia norm płacy według miesiąca września 
r. b. 3) Pracowników, którzy nie stawią się 
w terminie na wezwanie wskazane w pink- 
cie 2, uznaje się za zwolnionych z ich winy, 
ze wszystkiemi konsekwencjami prawnemi.. 

EEE 
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ybym miał ato- 
mobil...“ 

(Marzenia o samochodzie w Sowietach). 

Samochód w Rosji sowieckiej należy da 

rzadkości i luksusu, na który pozwolć sobie 
mogą jedynie wysocy dygnitarze sowieccy, 

dowódcy armji czerwonej, ałę n:kt inny. 

Dorożek samochodowych w Moskwie 

jest zaledwie około 200, tak, że znikoma ta 

liczba samochodów. zupełnie: zanika w licz- 

nych, niekiedy setki kilometrów długich uli- 

cach. W miastach prowincjonalnych jest 

wielką sensacją, jeśl. przez miasto przejeż- 

dża automobiż. W Rosji sowieckiej jest wie- 
le miast większych, gdzie w całem mieście 

jest zaledwie kilkadziesiąt samochodów. W 

Kijowie np. liczba samochodów w stosunku 
do czasów. przedwojennych zmniejszyła sę 

o 10 razy. 

W tych dniach w „Wieczerniej Moskwie* 

pojawił się bardzo charakterystyczny felje- 

ton pt. „Gdybym miał automobił*...* 

   

„Wieczerniaja Moskwa* marzy 0 tych 

czasach, kiedy każdy przeciętny człowiek bę 

dzie w stanie zakupić sobie auto i kiedy za- 

spokojony zostanie głód automobilowy na 

prowincji. 

Propaganda automobilizmu znacznie spo- 

tęgowala zainteresowanie się sowieckiej: o- 

p'nji publicznej budową fabryki samochodów 

w Niżnim Nowgorodzie. Naogół «nożna po- 

wiedzieć, żę już 1 listopada budowa fabryki 

była wykończona tak, że z dniem I stycznia 

1932 r. pocznie wyrabiać pierwsze „Fordy* 

sowieckie, automobile ciężarowe, każdy /o 

nośności półtora tonny. Do wyrobu samocho 

dów osobowych fabryka przystąpi później. 

Fabryka wi Niżnim Nowgorodzie będzie 
jedna z największych tego rodzaju fabryk. 

Przy budowie fabryki pracowało 28,000 

robotników budowlanych, 3,000 techników | 

7,000 urzędników. 

Zabudowania fabryczne rozciągają się na 

obszarze 250,000 metrów kwadratowych. Fa 

bryka znajduje się u zbiegu rzek Wołgi i 
Oki, tak, że towary mogą być dowożone i wy 

wożone drogą wodną. 

Za rok można będzie mówić już o wy- 
nikach produkcji w riżnienowgorodzkiej fabry 

ce automobiłów i nie uiega wątpliwości, że 

fabryka ta przyczyni się do pomnożenia ta- 

boru automobilowego w ZSSR. в 

Jednakże | mwiyrob automobilów w 

ZSSR nie rozwiązuje jeszcze wi zupełności 
kwestji komunjkacj. automobilowej, nie usku 

tecznia marzeń 0 automobilu. 

Pałącą bowiem kwestją w ZSSR jest kwe 

stja dróg na prowincji j odpowiednich bru- 

ków w miastach. Kilka kiłometrów dróg w. 

iepszym stanie w europejskiem pojęcu ma 

Leningrad, a częśccowo również Kijów i 

Odessa. Miasta prowincjonalne tylko w 2 

procentach posiadają drogi bite. Reszta dróg 
nadaje się do ruchu Ia tylko 

w czasie pięknej pogody, 

zalane woda lub kiedy nie szaleją zawiieje 

śnieżne. 

jedy drogi nie są |. 

W WIRZE STOLICY 
BEZECNY STRAJK 

Bezgraniczne jest wprost nachałstwo tych 
tramwajarzy. Woźny w dyrekcji dostaje 400 

złotych, ledwo piśmienny konduktor 350 | 
całkowite umundurowanie, motorniczy 375 

zł., kontroler 500 zł. i t.d. 

W swoim czasie tramwajarze wymogli 

strajkiem, iż podwyższono im pensje pro- 

porcjona!nie do zwyżki cen kartofli ; kiełba- 

sy. Dzięki temu doszli do tych solidnych 

pensyjek, których zazdroszczą im ' wszyscy 

pasażerowie tramwajowi. Ale magistrat zau- 

ważył, że jedzenie obecnie bardzo potania- 

ło, więc korzystając z umowy wiążącej po- 

bory tramwajarzy z cenami rynkowemi od- 

powiednio obniżył im pensje — obniżka ta 
wyniosła 1,7 procentu czyl: śmiesznie mało. 

Draby zakrzyknęły, że to  niesprawiedk- 

we, niesłuszne, że nie zgadzają się — no i 

cała stołica chodzi piechotą. 

Oczywiście, magistrat ustąpi. Bardzo žie, 
dlaczego nie ogiosić, że angażuje się nowych 

pracowników. Sprzedawać bidety każdy c'o- 
łek potrafi, a prowadzić wóz, też nie jest zbyt 

wielką filozofją. Podczas wojny kobiety robi- 

ty to całkiem nieźle, nie przejeżdżały więcej 

psów, niż mężczyźni. 

SZCZĘŚLIWA MANICURZYSTKA. 

Miss Wyścigową została bezapelacyjnie 
panna Marysia Krupińska, manicurzystka w 

najszykowniejszym zakładzie fryzjerskim 

u Ewarysta. 

Roztropna ta panienka chodzi od 2 lat na 

wyścigi i gra namiętnie. Nie bardzo się 
orjentuje, nie odróżnia ogiera od kłaczy, nie 

może zapamiętać jak się które komske na- 

zywa — ale gra. W zeszłym sezonie prze- 

grała 300 zł., nie zniechęciła się. 

O statniego dnia, w niedzielę, pęfała się 

jak zwykie przy kasach totalizatora pukając 

w palce na kogo stawiać. Nagle spostrzegła 

poważnego pana, klienta Ewarysta, który 

uchodzi za wielkiego znawcę wyścigów — 

może dlatego, że stracł na nich cały mają- 

tek. 

— Panie, na kogo pan mi radzż? 

— Jak pani uważa. 

— Kiedy właśnie nie wiem, niech pan mi 

poradzi. 

Znawca jest przyzwoitym _ człowiekiem, 
nie mając pojęcia mie chciał bujać, ałe pro- 
szę się odczepić od kobiety — zwłaszcza od 

manicurzystki, Więc dła świętego spokoju 

krzyknął: „Impa, Hurysa, Dołores*. 

— Czy napewno? 

— Chyba, że jestem osłem.... 

Panna Marysia wobec tak kategoryczne- 
go zapewnienia, postawiła 30 zł. na trypłę. 

Potem spokojnie czekała. 
l rzeczywiście, Impa wygrała bez bólu 

ku powszechnemu zdumieniu — zapłacono 

126 za 10. Następnie zwyciężyła Hurysa — 
znów duża wypłata: 94 zł. Upojona panien- 

ka chętnie odebrałaby, pieniądze, ale nie iwoł 

no, z drżeniem serca czekała co dalej. 

Dolores na ostatniej prostej wysunęła się 

zdecydowanie. Totek płaci 85. Nieprzytomna 
z radośo: manicurzystka odbiera z kasy 

28,730 zł. Po całem polu wyścigowem roz- 

chodz: się sensacyjna wiadomość. Przykbiega 
zadyszany znawca, winszuje serdecznie. 

— A pan ile wygrał? 

— ja... ja trochę przegrałem. 

— Jakto, pan nie grał na pewniaki, które 

«ni wskazał? Dlaczego? 

Rzeczywiście, diaczego? Wielki znawca 
dotychczas się nad tem głowi. K. 

A A A ИАНЕ 

PARNiKikarrru 
udoskonalonego systemu, bardzo osz- 

czędne i praktyczne w użyciu, tudzież 

gniotowniki, płuczki I sor- 
towniki do kartolli poleca 
Zygmunt Nagrodzki 

Wilno, ul. Zawalna 11-a. 
Dogodne warunki kupna. 

Żądajcie prospektów. 
a AEK S A EL 1 ESRT NEI 
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Wyszła (nie wiem czy w r. b., czy 

w ub., bo na okładce jest 1931 a na 
karcie tytułowej 1930) niewielka, tak 
rozmiarem, jak zaletami, historja lite- 
ratury rosyjskiej Eugenjusza A. Lackie- 

go, „prof. uniwersytetu Karola w Pra- 

dze*. Należy dla jasności zaznaczyć, 
że wyżej wymieniona wszechnica nie 

jest ani moją, ani mego kolegi ze „Sło- 
' wa' p. Karola własnością. ja jestem 

w talent i zdrowy rozsądek, by odpo- 

wiadać za zjawisko, o którem piszę. 
Tak tylko uważa za niezbędne tytuło- 
wać po polsku swój uniwersytet inny 
profeso:* uniwersytetu Karola,  prol. 

„dr. Marjan Szyjkowski. Z jego to ini- 
cjatywy i pod jego protektoratem uka- 
zała się praca prof. Lackiego jako jedna 

" w serji, mającej nas zaznajomić z kul- 
turą narodów słowiańskich. Inicjatywa 
dobra: mniejsza już o braci Słowian, 
ale literatury rosyjskiej, jednej z naj- 
większych na świecie, Polak, o ile nie 

"zna języka rosyjskiego, nie ma skąd 
poznać. Prof. Briickner jest wielkim 
uczonym i niezwykłem zjawiskiem in- 
telektualnem; ośmielam się jednak 
twierdzić, że nie jest pedagogiem, przy 
najmniej w swych pismach, że uprzy- 
stępnienie nie leży w zakresie jego u- 
zdolnień, że jego dwutomowa historja 

SENBERŻANKO, NIE BĄDŹCIE 
TŁUMACZEM! 

rzecz, czy należało „położyć nacisk na 
związki z Polską', zwłaszcza, jeśli ten 
„nacisk* miał się wyrazić w kilku ogól 
nikowych, zdradzających ignorancję 
rzeczy polskich u rosyjskiego uczone- 
go z Pragi, ogólnikach, i komplemen- 
tach. Oczywiście, byłoby to jeszcze 
drobną skazą na książce, inne mającej 
wykazać walory; ale. właśnie tych in- 
nych brak. Literaturę do połowy XIX 

| zbyt ubogi, a mój imiennik zbyt bogaty W. znajdujemy tu na poziomie i w za- 
kresie staroświeckich podręczników 
szkolnych, np. Smirnowskiego, nawet 
mniej, jeżeli chodzi o wiek XVIII, tu 
zajmujący 20 stroniczek z ogólnej liczby 
50, wbrew nowszym badaniom, od- 

słaniającym jego bogactwo i wpływy 
na pomniejszy rozwój literatury rosyj- 
skiej; literaturę drugiej połowy XIX w. 
reprezentuje tu tylko i wyłącznie czte- 
rech  powieściopisarzy:  Gonczarow, 
Turgieniew, Tołstoj i Dostojewski, — 
wszyscy inni są najzupełniej pominięci; 
przełom XIX na XX w. przedstawiony 
jest krótkiemi charakterystykami Cze- 
chowa i Gorkiego; co zaś do literatu- 
ry najnowszej, to wyobraża ją najśmie- 
Szniejszy wybór nazwisk: jest Szmelew 
i pani Teffi niema, ani słowa o Briuso- 
wie, Błoku, L. Andrejewie, Majakow- 
skim. 

Trudno jest więc nazwać tę książkę 
literatury rosyjskiej jest książką trud- obrazem literatury rosyjskiej; niewiado 
ną, niedającą praktycznego i przejrzy- mo, czy przewiduje * ona czytelników, 
stego obrazu przedmiotu, zwłaszcza ko nieznających zupełnie rosyjskiego, ję- 
muš, kto jest mu zupełnie obcy. Inna zyka, jakby wskazywał elementarny wprawdzie opanowała w pewnym stop (=zabytki, np. języka „rozprawy z bo- 

jjiej poziom, ale czemu przeczyłyby cy- 
taty rosyjskie, czasem nawet drukowa- 
ne grażdanką. Przytem profesor uniwer 
sytetu Karola zapomniał coś nie coś 
ze swego Smirnowskiego, pisząc np. że 
„Pikowa dama'' jest utworem nieukoń- 
czonym, lub, že „Demon“ jest poema- 
tem stroficznym, lub že kombinacja Czi 
czikowa, zdąžala do uzyskania od 5Каг 
bu subsydjum na zakup ziemi na imię 
umarłych chłopów. Wszystko zresztą, 
wiadomości ścisłe i nieścisłe, poglądy 
słuszne i wątpliwe, toną w gęstym, 
nudnym sosie szablonowej frazeologii, 
odziedziczonej po tradycyjnej, publicy- 
stycznej krytyce literackiej liberalizu- 
jącej Rosji, w dodatku sparodjowanej. 
Co prawda, nie znając oryginału o 
stylu prof. Lackiego sądzić możemy tyl 
ko z przekładu, a ten nie poprawia na- 
pewno naszego wrażenia. 

Tłumaczka jest widać  galicjanką, 
co się odbija nietylko w zwrotach, jak 
„ubrać mundur*, ale w niemożliwych 
transkrypcjach np. „Pljuszkin*, lub „Sa 
liery", przytem transkrypcje są w naj- 
wyższym stopniu niekosekwentne: odra 
zu na pierwszej stronie przekładu mamy 
obok siebie „Wiestnik Ewropy““,,, Bje- 
linskij*, „Sowremiennik*. Nazwiska i 
nazwy rosyjskie stanowią dla  tłu- 
maczki nieprzezwyciężoną trudność w 
przypadkowaniu i tworzeniu pochod- 
nych: „Rudini*, „Karamazowie* dadzą 
się jeszcze usprawiedliwić, ale jak od 
Ermołaj, Kasjan, Erofej“, tworzą się 
„Turgieniewscy* bohaterowie „Ermo- 
tajewi, Kasjanowi, Erofejowi“? Pozo- 
stanie tu sekretem tłumaczki, która 

i 

niu (w jakim zobaczymy) język rosyj- 
ski, natomiast utraciła i bez tego sła- 
bą znajomość polszczyzny. W całym 
przekładzie przebija wiara, być może 
zgodna z ogólną tendencją wydawni- 
ctwa .,Słowianie'*, w dosłowną bliskość 
obu języków. Tak więc tłumaczka, uży- 
wając stale, przyzwyczaja czytelnika 
do następujących znaczeń słów pol- 
skich: „swiecki“ („swiatowy“)  „zły” 
(złośliwy, np. „zła  karykatura“), 
„honorowy* (=uczciwy, zacny, np. „ho 
norowe i ścisłe spełnienie obowiązku”, 
wcale nie w znaczeniu „bezpłatne”, bo 
mowa o oficerze, lub w szablonowym 
zwrocie publicystycznej krytyki rosyj- 
skiej „honorowe dążenia młodości*), 

„rozkosz* (=zbytek, na każdym kroku 
ktoś rodzi się wśród rozkoszy i wygód 
lub niekochany mąż dostarcza żonie 
rozkosze'*) „obywatelski'* znaczą w tej 
książce nietylko „ziemiański* lecz i „fi- 
listerski*'; gdzie powiedzielibyśmy „łat- 
we, wygodne życie”, znajdujemy za- 
wsze „lekkie życie”; słowo „społeczeń- 
stwo* nie jest tłumaczce znane, zamiast 
niego używa  „towarzystwo* (,rzuca 
wyzwanie towarzystwu“), lub „šwiat“ 

(„cały petersburski świat'*); zamiast 
„ludowy* spotykamy zawsze „narodo- 
wy' („próby wywołania narodowego 
powstania* w Rosji), zamiast „stano- 
wy“ — „klasowy“. Ale pocóż żądać 
subtelnej ścisłości, poco wyławiać po- 
jedyńcze przykłady słownictwa naszej 
tłumaczki, jak „ludowa osobowość 
(=oblicze duchowe ludu), „księżna 
(=księżniczka zawsze) lub  „światłe 
ideały* a nawet „Światła filozofja“ 

jarami* (=katowanie bojarów), albo 
„głoski podniebne'* (-— podniebienne) 

i „zmiana prawa  niewolniczego* 
(—zniesienie), poco korygować jej ko- 
mentarze przy słowach rosyjskich, uży 
tych w tekście, jak, że „chochoł* to 
chłop, lub „oprycznik* to giermek car- 
ski, kiedy ze znajomości rosyjskiego 
zdaje ona egzamin kilkoma poważ- 
niejszemi „bykami*: car Iwan pisze 
swe „poselstwo“ (ros.  „postanje“), 
potem przychodzą „smutne czasy“, p0- 
tem „dobrobyt“ (ros. „blaženstwo“) 
XVIII w. a wreszcie tytuł opowiadania 
Turgieniewa „Żiwyja moszczi* brzmi 
po polsku „Żywe moce*; z umiejętno- 
ści języka, którym pisze obcina się osta 
tecznie w takiem zdaniu „„Nozdriew... 

miał jedną backenbardę obowiązkowo 
krótszą, niż drugą, tak jak i nigdy (ros. 
„tak, kak nikogda“) gra w karty nie 
obeszta się u niego bez „historji“. 

Nic dziwnego, że przy takiem znaw- 
stwie obu języków, wysiłek tłumaczki 
dał rzadko spotykane i godne zanoto- 
wania curiosum nawet wśród naszej 
nieświetnej produkcji książkowej. Sza- 
blonawa, jak można przypuścić, fraze- 
ologja autora, przełamana przez kry- 
ształ przekładu, przeobraziła się w coś 
groźnie — komicznego i niesamowicie 
— dziwacznego. Nie mogę sobie odmó 
wić w obecnych „smutnych czasach” 
(w obu znaczeniach, polskiem i thumacz 
ki), zatytowania paru ustępów, choć w 
skróceniu. Nie będę wybierać, żeby dać 
pojęcie o przeciętnym poziomie, tam, 
gdzie można przypisać wyłącznej winy 
tłumaczce. Oto Kryłow: „osobliwy typ 
człowieka: cichy, skromny, możnaby 

„nawet powiedzieć niepozorny, gdyby 
w Oczy nie rzucała się jego ogromna, 
niekształtna postać.... język swój i wni- 
kliwość umysłu wyrobił sobie w otocze 
niu ruchliwego ludu ulic i placów tar- 
gowych. Dzięki temu realizował w so- 
bie tę ludność, żwawą, roześmianą, 
lecz ostrożną, niedającą się podejść z 
za płotu, którą nie można było zyskać 
jakiemiś  sentymentalno-romantyczne- 
mi nastrojami... Bajki były, dwustronne, 
lub powiedzmy lepiej — obosieczne; w 
swym postępowym rozwoju, te wpa- 
dały w ton ogólnych nastrojów, to 
znów atakowały obie strony*. 

„Liryczne utwory Puszkina... pełme 

są ukochania miłości, owego słońca 
życiodajnych sił... Nie są to zwykłe, 
doskonale śpiewne wiersze, dźwięcznie 
i pięknie wypracowane, których wibro- 
wania musną lekko uczucie i znikną w 
bezkresie. Są to symbole dźwięków, 
które rodzą się, przenoszą, migają mgłą 
namiętnych muśnięć.. Liryka Puszki- 
na... chętnie zamyka się ona w formach 
epiki muzykalno-obrazowej  rapsodji, 
gdzie malarstwo znajduje idealną for- 
mę dla pełnego rytmiki wyrazu”. Po- 
mijam dalej opis „Tereka*. który 
według słów Puszkina w polskiem tłu- 
maczeniu „ni posilić się nie może, ni 
odpocząć* (podane bez początku me- | 
tafory, gdzie rzeka jest upodobniona 
do dzikieg,o rozszalałego zwierza, któ- 
ry szarpie się napróżno: a „wotszcze. 

Niet ni piszczi jemu, ni obrady”), po- 
mijany „Córeczkę kapitana" (co za mi- 
łe spieszczenie!), „Janisza  Korołewi- 
cza“ („Janysza Królewicza”, co do któ 
rego autor twierdzi. że jest Źródłem
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URZĘDOWA 
— DeleSaci studentów u p. wojewo 

dy. We czwartek była u p. wojewody 
wileńskiego delegacja studentów USB. 
wszystkich ugrupowań. Delegacja ро- 
informowała p. wojewodę o czynionych 
przez studentów staraniach zlikwidowa 
nia zjaść i otwarcia Uniwersytetu. P. 
wojewoda na prośbę przedstawicieli 
studentów przyrzekł zarządzić ułatwie- 
nia przy zbieraniu się studentów na ob- 
rady w lokalu Bratniej Pomocy. 

SAMORZĄDOWA 
— Zjazd wójtów i pisarzy pow. Wil.-Troc 

„kiego. Starosta p. Radwański zamierza w naj 
bliższym czasie zwołać wójtów i pisarzy ce- 
lem szerszej dyskusji w okresie opracowa- 
nia nowych budżetów, które ulegną znacz 
nej (25 proc.) kompresji. (J. H.) 

» MIEJSKA 
— Sprawa pożyczki angielskiej. W 

tych dniach wraca z Londynu mec. Jun 
dziłł po ostatecznem załatwieniu spra 
wy likwidacji pożyczki angielskiej. 

Natychmiast po jego powrocie zo- 
stanie zwołana komisja miejska do li- 
kwidacji pożyczki, 

— Koniiskata „Expressu*, — Wczorajsze 
wydanie „Expressu Wileńskiego" zostało 
zajętę przez Starostwo Grodzkie za w'ado- 
mości, omawiające bojkot sklepów żydow- 
skich. 

— Kino Miejskie. Wydział kontroli 
Magistratu zgrupował już wszystkie 
materjały, dotyczące gospodarki w ki- 
nie miejskiem, zbierane bez mała 
przez trzy miesiące. Najprawdopodob- 
niej już w sobotę materjały te zostaną 
przedłożone prezydjum miasta. 

— Ile taksówek mamy w mieście. — 
Ostatnio liczba  dorożek samochodowych, 
kursujących w mieście uległa dalszemu zmniej 

szeniit. ь . 
W obiegu pozostało zaledwie 80 wozów 

i te przeżywają ostry kryzys. w 
Nowa karetka dla Pogotowia, — W 

niedalekiej przyszłości Pogotowie Ratunko- 
we otrzyma przyznaną już oddawna  trze- 
cią karetkę samochodową firmy „Chevrotet". 

— Poszkodowane firmy  chrześci- 
jańskie. Według zestawienia Stowarzy- 
szenia Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan w Wilnie, listę poszkodo- 
wanych firm chrześcijańskich, podaną 
przez Stowarzyszenie w dniu 15 listo- 
pada b. r. należy uzupełnić następują- 
cemi firmami, którym równiem wybito 
szyby: 

UI. Mickiewicza — E. Wedel, Ka- 
wiarnia Spółkowa Dmochowskiej. 

UI. Wileńska — Dom Towarowy A. 
Głowiński, Bławat Kresowy, Zakład Ry 
'narski Krusiewicz, Sklep Naczyń i Wy 
robów żelaznych Karol Januszkiewicz 
(właśc. Hieronim Dabkus), Piekarnia 
Kondratowicza, Pracownia obuwia Mo- 
roz. 

Ul. Zawalna — Sklep mięsny Czy- 
żowej, Sklep owocowy  Żurakowskiej. 

NIKA 

pulanis. 

35Ł YW 

dzie się nadzwyczajne walne zebranie Stowa 
rzyszen.a Rodziny Wojskowej, 

Zarząd prosi o jaknajliczniejsze stawienie 
się członk'ń. 

— Zarząd Związku Absolwentów. Gimna- 
у 5 zjum Jezuitow w Wilnie podaje do wiado- 

Sklep artykułów spożywczych Hieroni- mości czionków, że w niedzielę, 22 bm., o 
ima Markuna, Bar Kresowy. godzinie 17, odbędzie się zebranie 

Ul. Ludwisarska — Sklep materja- "o zebraniu reierał i herbatka towarzyska. 
tów piśmiennych I. S. K. 

Ul. Portowa — Sklep mięsa Wito- nik sekcji Pośrednictwa Pracy dyżuruje we 
wicza Władysława. wtork: i patki i z 19 do 20, w któ- 

zarnia Marii + rych to godzinach są załatwiane sprawy, zwią 

PC 5 й Са ?але z udzielaniem korepetycyj przez człon 
ków Związku. 

— Gentralny Zarząd Polskiej Macierzy 
a Szkolnej podaje do wiadomości, iż walne ze 

w Wilnie. — pranie Towarzystwa odbędzie się w dniu 5 
inspektor grudnia 1931 r. o godzinie 6 pop., przy uli- 

cy Wileńskiej 23, m. 9, w pierwszym termi- 
nie, zaś w dniu 10 grudnia 1931 r., o godzi 
nie 6 pop. w drugim terminie. 

— Posiedzenie Cechów piekarzy. — Dn. 
8 Fstopada odbyło się wspólne posiedzenie 

Zarządów: Cechu Piek. Chrześć. 
Piek. Żydów, na którem omów 

у w zawodzie piekarskkm w 
gła zwyżką cen na zboże i 
ytuacja piekarzy w Wilnie w 

WOJSKOWA 
— Gen Konarzewski 

Wczoraj przybył do Wilna 
armji generał Konarzewski i zamiesz- 
kał w hotelu George'a. 

— Baczność Podchorążowie rezerwy! Na 
podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego 1 
zebrania Koła Podchorążych Rezerwy przy 
Kole Związku Of: r Rezerwy w Wilnie 
wszyscy podchorążowie rezerwy, należący 
uprzednio do Koła Podchorążych Rezerwy, zw ; 
zostali wcielen: do Kota Wileńskiego Z.O.R. wskazano. że 
na prawie członków rzeczywistych. Wobec gdróżnieniu od innych m'ast w kraju jest 
tego, 'wszyscy podchorążowie rezerwy są pro wprost bez wyj I tak w Warszawie, 
szeni o zgłaszanie się do Sekretarjatu Koła choć mąka 65 proc. jest tam tańszą o 3 gr. 
Wiłeńskiego Z.O.R., ul. Wiłeńska 33 — Klub niż w Wilnie, cenę chleba zgodnie z zarzą- 
Techników, w celu otrzymania legitymacyj dzeniem władz wynosi 50 groszy kg, pod- 

członkowskich. czas gdy w Wilnie chleb z tejże mąki kosz- 
— Zebranie informacyjne OZPR. W dniu tuje tylko 44 gr. ; 

22 bm. o godzinie 16-eį odbędzie się zebra Postanowiono więc zwrócć się do pana 
n.e informacyjne Koła Wiłeńskiego Związku wojewody o uwzględnienie postulatów pieka 
Podoficerów Rezerwy w lokału Federacji rzy m. Wilna i niedopuszczenie do zupełnej 
(żelgowskiego 4), poprzedzone odczytem zyjny i prosić o ustalenie cen na pieczywo 
p. majora Ossowskieko, komendanta PKU w przy uwzględnieniu każdorazowych cen na 
Wilnie na temat „Rola podoficera rezerwy zboże. 
w PW i w społeczeństwie". Ze względu na Jednocześnie Cechy postanowiły opodat- 
aktualny temat odczytu * szereg  porusza- 5 dobrowolnie na rzecz bezrobot- 
nych ważnych spraw związkowych nych w okości 2 złotych miesięcznie (od 
becność wszystkich kolegów konieczna. każdego członka lub właścicieła piekarni), 

UNIWERSYTECKA  Poszawszy od 15 Fstopada. R 
'— Zrzeszenie Kół Naukowych USB. — 

Niniejszem zawiadamia się Kolegów Preze- 
sów wszystkich Kół, iż nadzwyczajne zebra 
nie Rady Zrzeszenia Kół Naukowych odbę- 
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RÓŻNE 

— Co, kto, poco? Do naszej redak 

cji przyszedł wczoraj około godz. 3 e 

dzie się w piątek, ti. 20 listopada 1931 r, o POł jakiś człowiek i kazał ojew 
godzinie 10 min. 30, w lokalu Koła Prawni odbiór papieru — koperty bez adresu i 

ków (Zamkowa 11). bez żadnego firmy. Na papierze tym 
Obecność reprezentantów wszystkich Kół napisane było dosłownie co następuje: 

ZE Widno, dnia 18-XI 1931 roku. Zaproszenie na 

Sodalici W gy SH posiedzenie Sekcji Propagandowo-Artystycz 

'S. B. Sadie da Śnadómóści: że w niedzie- nej, które odbędzie się we czwartek, dnia 19 

lę, dn. 22 bm., o godzinie. 8 rano, odbędzie b.m. o godz. 19 w sali Województwa. Prze” 

się w kaplicy sodalicyjnej (Wielka 64) na- wodniczący (żadnego podpisu niema) , Se- 

bożeństwo sodalicyjne, poczem nastąpi ZE- kretarz (podpis absolutnie nieczytelny). 

"PoE mh widziani Ponieważ papier nie wskazuje żad- 

: ] SZKOLNA nej firmy, žadnego komitetu, do ktore- 

— Kurator Okręgu Szkolnego Wileńskie- go należy sekcja propagandowo-arty- 
go p. Kazimierz Szelągowski wyjechał na _styczna, ponieważ papier nie jest do 
kilka dni w sprawach służbowych do War- nikogo zaadresowany (ani do redakcji, 

2 Kuratorjum do rodziców młodzie ani do redaktora), ponieważ nie nosi 

ży szkolnej. Wypadki na ulicach Wil- podpisu przewodniczącego, a PANA 
jest podpisany gryzmołą, której nie spo na i wpływ tych wypadków na mło- IC YE > PZA 

dzież Di vedes, że Kura- SÓb odczytać, więc nikt z redakcji nie po 

torjum wydało odezwe do rodziców. szedł na posiedzenie tej tajemniczej sek 

"W odezwie tej po zaznaczeniu, że Sii. Nie mógł RA SDE NEA RE 
szkoła pótępiła gwałty i uczucia nie- sala w województwie nie jest wsi 2 

nawiści, lecz dla uchronienia miodzie- "a, a trudno szwendać się po całem 
ży od zgubnych wpływów konieczne województwie i dopytywać gdzie obra- 

jest jak najściślejsze współdziałanie duje jakaś sekcja, co. tak „artystycznie 

szkoły z domem, a to tembardziej, że załatwia šię ze swojemi  zawiadomie- › ‚ Z 
nielicząca się z niczem agitacja usiłu- Tam. | : : a 
je przeniknąć do szkoły. W związku z Ale mimo to, interesuje nas sainych 

tem należy otoczyć młodzież najtro- © 90 tu chodzi? Co za sekcja. „Osoby 

skliwszą opieką, zwalczając wszelkie mogące nam dać jakąś potemu informa 

objawy nienawiści. Tylko wspólny wy cje proszone są o telefoniczne uświa- 

siłek szkoły i rodziców odniesie nie- domienie redakcji. 
wątpliwy skutek. — Obchėd 11-g0 listopada w Nancy. 

Piszą do nas z Lotaryngii: 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

  

„Wielką uroczystość obchodziła kołonja 
— Klub Włóczęgów. — W piątek, dnia polska w dniu 11 listopada rb. O godzinie 

20 bm. odbędzie się w lokalu przy ulicy 10 m. 30 kościół zaczął się napełniać publi- 
Przejazd 12, LXV Zebranie K!ubu Włóczę- cznością francuską i polską. Piękn'e oświet 
gów senjorów. Na porządku dziennym: 1) lony kościół j odprawiająca się msza żałob- 
omówienie ostatnich zajść na terenie akade- na za poległych czyniły na zebranych Po- 
mickim oraz 2) referat p. K. Leczyckiego lakach i Francuzach wielkie wrażenie. 
pt. Sytuacja na Łotwie. Początek o godzinie _ Nabożeństwo zakończono marszem żałob 
19,30. Goście mile widziani. nym Szopena i wyruszono w pochodzie na 

— Zebranie Rodziny Radjowej, — Dnia miejscowy cmentarz do grobu Nieznanego 

22 Fstopąda br., o godzinie 5, odbędzie się Żołnierza. M i 
w gmachu radjostacji, przy ul. Witoldowęj W pochodzie widać było dzieci szkołne 
Nr. 21, walne zebranie członków stowarzy- W strojach ludowych i maleńką krakowian- 
szenia „Rodzina Radjowa”. Ze względu na K€, zginającą się pod. ciężarem wieńca od 
ważne sprawy, znajdujące się na porządku Ko!onji polskiej, a za nią różne stowarzysze 
dziennym, przybycie wszystkich członków nia polskie. Z ramienia konsulatu polskiego 
na zebranie jest konieczne. występował p. dr. Boderski, Związek studen 

— Zarząd Zrzeszenia Wojewódzkiego tów Polaków w Nancy reprezentował p. 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wil. Surowiec, Stowarzyszene Robotników —p. 
nie składa uprzejme podziękowanie p. Józefo- Cytryniak, Związek Strzelców — р.р. Szawel 
w. Domagale za ofiarowane 27 mtr. płótna Ski i Radlicki. Pozatem był tam cały tłum 
naszej ochronce im. ks, b-pa Władysława Polaków, rozradowanych i podnieconych 
Bandurskiego na fartuszki dla dzieci. tem, że choć zdala — jednak Polak zawsze 

— Dnia 26-XI b.r. o godz. 17 w tokalu Si przetrwać złe i dążyć ku lepszej przy 
„Rodzi: i 3е NES pas szłości i chwale imienia polskiego. 
„Rodziny Wojskowej”. Muckiewiczą 13, odbę Na cmentarzu wygłosił mowę mer m. E ik ii a Nancy mr. Ridarch, a prezes Związku Stu- 

dentów Połaków p. Surowiec w podniosłej mickiewiczowskiej „Rybki*, aczkolwiek 
„Guzla“ Merime'ego zjawiła się pięć 
lat później, niż „Ballady i Romanse"), 
„studjowanie w archiwach nad dzieła- 
mi, dotyczącemi powstania Pugaczow- 
skiego* (w archiwach leżą w osobnych 
tekach sprawy, po rosyjsku  „dieła*) 
„Dantiesa, syna barona Geckerona* 
(d'Antćs i bar Neckera) ; przejdźmy da 
Gogola. Wychowany w „Nižynow- 
skiem* gimnazjum, lubiał - (nigdy ina- 
czej!) opisywać jak parobcy. „dura- 
czyli“ nawet „glowe“ — to zn. staro- 

 stę*; „obrazotwórczość Gogola dąży- 
ła do potężnego i oryginalnego stylu, 
który wyrażałby i głębokie życie wew- 
nętrzne i blask zewnętrznego obrazu, 
znajdującego wyraz nietylko w poję- 

ciach, obleczonych w formę słów, lecz 
_ 1 w określonej muzyce dźwiękowych 

harmonij*, Ą Lermontow!, którego „roz 
kołysały nerwy bogatej, artystycznej 
natury i zaczęły podszeptywać smętne, 
a łagodne tony*; gubił go .nieoględny 

' zmysł satyry”; „subtelność wrażeń i 
_ war myśli nie znikają bez śladu, lecz 

tworzą trwałe dążenie tajemnej sym- 
boliki serca"; „pełne jadu Ponęty zep- 
sucia tylko zaostrzają słuch, chwytają- 
cy tony innych wyżyn światów"; po- 
mińmy „Mcyry”, a zobaczmy, jak stre- 
szczony zostały inny, sławny poemat 
tego poety: „na balu u Groźnego... mło 
dy „opricznik*, giermek carski, zapy- 
tany przez cara, dlaczego jest smutny... 
odpowiada, że przyczyną jego smutku 
jest namiętna miłość... do żony dziar- 
skiego kupca... Dalsza scena przeno- 
Si czytelnika do.... opustoszałych ulic, 
Sdzie zuchwali carscy, faworyci gotowi 

Ši wniešč zamęt w dobre rodzinne oby mowie podkreślił łączność i braterstwo obu 
czaje”. Dalej opowiada się jak napadł narodów i wspólność przelanej krwi na zie 
na żonę kupca Rizibiewicz (tak wsku- mi połskiej i francuskiej. Po przemówieniach 
tek starannej korekty i transkrypcji tłu- оЧестапо Marsyljankę”. 1 
maczki wygląda nazwisko Kiribieje- — — Nieprawdziwe wersje o zgonie 
wicz) na pustej ulicy; mimo to, a Studentów. W związku z kolportowa- 
wbrew danym poematu „wieść o kom- nemi wersjami o śmierci rannej pod- 
promitacji wiernej żony rozniosła się po Czas ostatnich zajść studentki Tyszko- 
całej Moskwie”. Potem autor wbrew Wiczówny oraz mitycznego studen- 
historji, opowiada o istnieniu „Sądów ta Sobolewskiego, była u p. wojewody 
Bożych” w formie pojedynku w daw- delegacja Bratniej Pomocy. nej Moskwie; lecz mimo, że „zwycięz- | Delegaci otrzymali zapewnienie, že cy przyznawano rację", gdy Kałaszni- pogłoski te całkowicie nie odpowiada- 
kow zabił „Rizibiewicza“, „jako uo- 12 prawdzie 1 są rozsiewane przez ży- 
sobienie narodowego sumienia wystą- wioły, które usiłują przeciwdziałać nor 
pił Groźny Car, który pomimo, że oce- malnemu podjęciu pracy w USB i wi- 
nił pełną dumy odpowiedź bohatera CHrzą, by wywołać podniecenie. 
Kałasznikowa, jednak posłał go na ścię , ,; Echa ostatnich rozruchów. — 
cie”. Ładne sumienie! "R a śledcza, działając z polecenia 

Dosyć tego! zaledwie z kil ję. Prokuratora, bada świadków ostatnich 

sięciu stronie cytowałem saa WADE liczny о kłady stylu i metod książki, mającej „4 W sprawie zabójstwa ś. p. Wacław nas za poręką prof, dr. Marjana Чн skiego dokonana kilka konfrontacji 

kowskiego, zapoznać z literaturą rosyj 
ską. Trzebaby przepisać książkę, żeby 
dać o niej pełne pojęcie. Ale dosyć: 
„logika zdrowego rozsądku wyśmiała 
gorzkiem szyderstwem cichy dobrobyt, 
a biedna, nieszczęściem  zaślepiona 
myśl zaćmiła się”, że użyję na zakoń- 
czenie jeszcze jednego cytatu z książki. 

. Koleżanko Rosenberżanko, nie bądź 
cie tłumaczem, nie pędźcie czytelnika 
„la kraj szaleństwa i zguby”, o to 
Was prosi wasz kolega w popularyzo- 
waniu literatury rosyjskiej. 

K. W. Zawodziński. 

DIE 

Wyszła z druku w języku 

Lorda D* 

Anglo - Franc. podcza:     

z 5-ma mapami 
  

bezpośrednio powołując się na nas 

CT M M dw 

ogólne. £ 

Obecność wszystkich członków konieczna. $$ 
Równocześnie przypominamy, że kierow- @ 

który wraz z Gen. Weygandem stał na czele Misji 

» „OSIEMNASTA DECYDUJĄCA BITWA 
W DZIEJACH ŚWIATA" 

z przedmową p. Ministra Spraw Zagranicznych Augusta Zaleskiego 

Prenumeratorzy i czytelnicy naszego pisma książkę tę mogą otrzymać wraz z 
przesyłką pocztową po cenie ulgowej Zł, 10. Zgłoszenia do Redakcji lub też 

do Drukarni Mazowieckiej, Warszawa, 
Szpitalna 1. 

DMM sc 

o 

  

  

DR. PAWEŁ RADZISZEDSKI 

  

PROFESOR NADZWYCZAJNY WYDZIAŁU MĄTEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO 
UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO 

i Cechu; 

po długich i ciężkich 

urodzony 30. Vi. 1890 r. 

cierpieniach zmarł w Rudce 17 listopada 1931 r. 
Nabożeństwo żałobne w Wiłnie odprawione zostanie w sobotę 21 listopada b. r. o godzinie 10-ej 

w Kościele św. Jana, 

o czem zawiadamiają 

świadków z podejrzanymi o ten czyn. 
Policja przypuszcza, że uda się jej 

ustalić winnego. 
— Bezpłatny Kurs Instruktorów Obrony 

Przeciwgazowej. Wojewódzki Komitet 
LOPP. celem dania możności zaznajomienia 
się społeczeństwa z techniką walki przyszłej 
wojny lotniczo - gazowej, jak również i że 
sposobami obrony  przeciwiotniczo - gazo- 
wej, zorganzował bezpłatny stały Kurs In- 
struktorów Ill kategorji O. P. Gaz. / 

Zapisy na drugi kurs O. P. Gaz. przyjmu 
je Wojewódzki Komitet LOPP, przy ulicy 
Marji Magdaleny 4, m. 1, codziennie w go- 
dzinach od 10—15. ' 

Wykłady odbywać cię będą dwa razy w 

Kursu 25 godzin. || 
Kurs rozpoczyna się 24.11 1931 r. 

— żydzi wobec bojkotu. Drobni han 
dlarze żydowscy, rozumiejąc, że roz- 

szerzający się bojkot ich sklepów od- 
bije się poważnie na obrotach, chcą 
zwołać walne zebranie handlarzy ży- 
dowskich w celu omówienia wytworzo 
nej. sytuacji. 

Wczoraj zanotowano liczne zajścia 
na tem tle, a m. in. na ulicy Portowej, 
gdzie z jednego ze sklepów żydow- 
skich kilka kobiet usunęło siłą kupu- 
jącegą chrześcijankę. 

POCZTOWA 
— Telefon z Paryżem. — Wobec urucho 

mienia bezpośredniego przewodu teleforicz- 
nego Warszawa — Paryż zniżono z dnem 
14 bm. opłaty za rozmowy telefoniczne, pro 
wadzone między Polską a Francją o 1 fr. 
zł, wobec czego obecnie jednostka trzymi- 
nutowa wynos. od 7 fr. 20 cent. do 13 fr. 
80 c. w zależności od strefy. 

“Tak ze strony Francji jak i ze strony 
Połski dopuszczone są do rozmowy wszyst- 
kie urzędy pocztowo - telegraficzne, 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Dziś w piątek 

dnia 20 b.m. ujrzymiy frapującą sztukę Kai 
sera p.t. „Dzień październikowy”, która wszę 
dzie zdobyła zasłużone powodzenie. Składają 
się na to: niezwykle orygnalna treść, Za- 
gadnienie pełno żywotności, oraz Świetnie 

które u nas przez autora postawione role, 
znałazły doskonałych odtwórców w osobach 
p.p. Dunin-Rychiowskieį, Mareckiej, Gliūskie 
go, Jaśkiewicza Loedla. Wnikliwa režyserja 
Stanisławy Wysockiej, oraz nastrojowe de- 
korację W. Makojnika, dają sztuce na!eżyty 
ton i oprawę. 

— Poranek niedzielny w Lutn. W nad- 
chodzącą niedzielę dnia 22 b.m. o godz. 12 w 
poł. ukaże się „Kopciuszek* Grimma Ww re- 
żyserj” H. Zelwerow:czówny, w dekoracjach 
M. Makojnika, z muzyką M. Popławskiego, 
wi wykonaniu całego zespołu, oraz licznych 
statystów. 

— Niedzielne przedstawienie popołudnio 
we w Lutni. Doskonała komedja T. Lcpałew 
skiego „Aurelciu nie rób tego" ukaże się w 
n'edzielę dnia 22 b:m. o godz. 4 po poł. nie- 
odwołalnie po raz ostatni w sezonie, ustępu- 
jąc innym nowościom repertuarowym. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś, w 
piątek dnia 20 b.m. o godz. 8 wiecz. ukaże 
się „Lałka”, przepiękna komedja muzyczna 
Audrana. Całkowicie nowa reżyserja i insce- 
nizacja reż. W. Radulskiego nadała widowi- 
sku temu szybkie tempo, wesołość i humor. 
Nieprzewidziane sytuacje, oraz komiczne pio 
senki wywołują sałwy śmiechu na w*down.. 
Nowe, oryginalne dekoracje skomponował 
W, Makojnik. W sztuce bierze udział cały 
niemal zespół, z p.p. Szurszewską, Brygiewi 
czem i Ciecierskim w rolach głównych. Przy 
pulpicie kape'm'strzowskim p. W. Śzczepań- - 
ski. 

— Szkolne przedstawienie „Róży* na Po- 
hulance. jutro w sobotę dnia 21 b.m. o godz. 
4 po poł. odbędzie się przedstawienie, prze- 
znaczone dla szkół, Wypełni je potężny dra- 
mat Żeromskiego „Róża* w reżyserji dyr. 
M. Szpakiewicza. Ceny szkolne. 

— Niedzielne przedstawienie Idnio 
we na Pohulance. W nadchodzącą niedzielę 
dnia' 22 b.m. ukaże się na przedstawieniu 
popołudniowem o godz. 4 nieśmiertelne ar- 
cydzielo Żeromskiego „Róża”. Ceny miejsc 
zniżone. 

CO GRAJA W KINACH? 
Miejski: Samson i Dalila. 
Helios: Wesoły Porucznik, 
Stylowy: Gorąca krew. 
Hollywood: Wesoły Porucznik. 
Casino: Podniebny romans (Piekło). 
Pan: Marokko. a 
Światowid: Władczyni miłości. 

OOOO OOOO OOO 
polskim sensacyjna książka 

ABERNONA 

najazdu bolszewickiego 

i 2-ma portretami. 
    

tygodniu od godziny 18—20. Czas trwania 

REKTOR, SENĄT i GRONO PROFESORÓW 
UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO 

E Lia iii iii i WZOROWE TZ 

Niefortunny „tranzyt' przez ZSSR 
SMUTNA PRZYGODA OBYWATELI AUSTRII. 

(Korespondencja ze Stołpców). 

Do |aklego stopnia posunął się cy- 
nizm władz bolszewickich w stosunku 

do ludzi nie z ich „czerwonej parofji* 

śwladczy następujące zdarzenie. 
-Obywetel austrjacki, p. Karol Fuchs, 

był swego czasu za'nożnym plantato- 
rem bananów i tytoniu w Afryce. Wsku- 

tek niesprzyjających warunków kiima- 
tycznych zlikwidował jednak swe przed- 
siębiorstwo I przeniósł się do Persji. 
Tu wszedł w spółkę z braćmi Bodo i 
Józefem Makrejami ró« nież obywate- 

lami Austrji, i wszyscy trzej uruchomili 
obszerne piantacje tytoniu. Po kilku la- 
tach wytężonej pracy, dorobiwszy się 
nieco grosza, trzej przyjaciele postano- 
wili sprzedać swe nieruchomości i wró- 
cić na łono swej naddunajskiej ojczyz- 
ny. Zaopatrzeni w czyste, jak kryształ, 

dokumenty osobiste i spory zapas go- 
tówki w dolarach wyruszyli w drogę, 
radośni i pełni najlepszych nadziei na 
przyszłość. Nie przeczuwali, nieszczęś' 
ni, jakie czekają Ich losy w przejeździe 
przez państwo czerwonego proletarja- 
tu, w przeciwnym razie woieliby z pew- 
nością zostać do końca życia w ciepłej, 
słonecznej Persji. Oto bowiem, co się 
stało. 

W Moskwie, sowieckle władze ad- 
ministracyjne, zwietrzywszy czujnym, 

Szpiegowskim nosem pokażną ilość go- 
tówki w cennych dolarach, dobrodusz- 
nych Austrjaków, postanowiły załatwić 
się z nią w sposób zarówno krótni, Jak 
i bezceremonja!ny. Oskarlywszy więc 
Bogu ducha winnych podróżnych o 
akcję szpiegowską na korzyść Austrįt, 
odebrały Im dokumenty, wizy, bilety 
kolejowe, a przedewszystkiem pienią- 
dze i zrozpaczonych nieszczęściem, ja- 
kie ich spotkało, posadziły na domiar 
złego do więzienia. 

Po dłuższem siedzeniu za kratami 
w głodzie, chłodzie, insektach i btu- 
dzie, biedni Austrjacy, którym oczywi- 
ście niczego nie udowodniono, zostali 
wypuszczeni na wolność, ale już bez 
pieniędzy, bez rzeczy, bez biletów, bez 
wiz iub Įakichkolwiek dokumentów. 
Władze sowieckie wystarały się w kon- 
sulacie polskim o zezwolenie na prze- 
jazd tranzytem przez Polskę, nie dały 
Įednakže ani grosza na drogę. Wczoraj 
niefortunni plantatorzy tytoniu przybyli 
do Stołpców, biedni obrabowani z rze- 
czy I uciułanego na obczyźnie grosza. 

Dalszem iosem ofiar moskiewskich 
rabusiów zajął się, powiadomiony tele- 

greficznie przez władze bezpieczeństwa, 
austrjacki konsulat w Warszawie. 

Podpalenie szkoły polskiej 
WILNO. — We wsi Rodziewicze, 

koło Tumieliszek (Troki). tuż za kor- 
donem litewskim, nieznani sprawcy 
podpalili lokal szkoły polskiej, oblewa 
jac go naitą. Pożar mimo wysiłków lud 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Qkradli przyjezdnego i mieszkanie na 

przedmieścii iu. — Pieskunowi Janow., miesz- 
kańcowi wsi Tymice, gm. łuczajskiej, pow. 
postawskiego, nieznani sprawcy skradli w 
dniu 18 bm. z lokalu T-wa Krajoznawcze- 
go, przy ulicy Św. Army 13, gdzie chwilowo 
zamieszkiwał, — garderobę męska, damską 
oraz bieliznę łącznej wartości 580 zł. 

Korsakowskiej Bronisławie (Olimpja 11) 
nieznani sprawcy skradli z mieszkania gar- 
derobę damską oraz biekznę łącznej warto- 
ści 350 zł. 

— W nocy z dnia 17 na 18 bm. nieznani 
Sprawcy zapomocą wyrwania strzechy do- 
stali się do stodoły Oliwińskiej Marji, zam. 
we wsj Kropiwnica, i skradli 80 kłg. jęczmie 
nia i 112 klg gryki, ogólnej wartośc. 36 zł. 
Ustalono, że kradzieży tej dokonali Ejsmont 
Władysław, Astrakowski Adam i Pietruse- 
wicz Juljan, mieszkańcy wsi Kropiwnica. Pie 
trusewicza zatrzymano, dwaj inn. zbiegli. 
Skradzionego zboża nie znaleziono. 

— Zajście na Królewskiej. — 
Dwóch pijanych osobników usiłowało wczo- 
raj zniszczyć piwiarnię przy zauł. Oranżeryj- 
nym 4, 

Właściciel piwiarni wybiegł za awantur- 
nikami i na rogu Królewskiej i Zamkowej 
wezwał pomocy policyjnej. а 

W chwiii, gdy jednego z pijaków poli- 
cjant trzymał za kołnierz, towarzysz jego 
począł bić knajpiarza. 

Ajwanturników zabrano do komisarjatu. 

Strzały da policjan- 
ta. Na drodze Lida — Wilno niezna- 
ni sprawcy oddali kilka strzałów do 
przechodzącego policjanta J. Radziszew 
skiego. 

Nie. odniósł on żadnego szwanku. 
— O katastrofie pod Hoduci- 

szkami. — Wypadek z pociągiem osobo 
wym pod Hoduciszkami nie pociągnął, jak 
wiadomo, ofiar wśród pasażerów prócz Ob- 
sługi parowozu. Po' wypadnięciu z szyn pa- 
rowóz zarył się w ziemię i jest uszkodzony. 
Fakt, że powodem wykolejenia było pęknię- 
cie osi biegunowej w lokomotywie, spowo- 
dował jaknajściślejsze dochodzenie władz 
kolejowych w tej sprawie. 

i MOLODECZNO 
— Usilowanie podpalenia. 

e wsi Wilczki, gm. Gródek, na strzechę do 
mu ]. Dajnowskiego rzucono worek z palące 
mi się węglami. Pożar, który z tego powodu 
powstał, zdołano szybko ugasić. 

Z POGRANICZA 
Zatrzymanie fałszerza. Koło 

Marcinkańców zatrzymano za usiłowa- 
nie przekroczenia granicy do Litwy 
Chaima Narciugiera z Warszawy, po- 
szukiwanego w związku z ujawnioną 
ostatnio bandą tałszującą 500 złotowe 
banknoty. 

— Wysiedlenie nauczy- 
ciela. — Koło Olkienik wysiedlono 
na nasze terytorjum nauczyciela - Po- 
Jaka z Koszedar, Wincentego Tradle- 

ności nie udało się ugasić i cały bu- 
dynek spłonął. W pobliżu miejsca po- 
żaru znaleziono dwie bańki z ostat- 
kami naity, co wskazuje na podpale- 

nie. "s 

  

  

angielski nożyk 
o długiem wycięciu 
do twardego zarostu 

  

Sprawa Sołłohuba została 
odroczoną. 

Wyrokiem Sądu Najwyższego, został ska- 
sowany wyrok w sprawie Apołłosa Sołłohu- 
ba, byłego sekretarża znanego w Wilnie adw. 
P. Audrejewa. 

Wobec tego sprawa miała być ponownie 
rozpoznaną przez Sąd Apelacyjny w dniach 
10 i 11-go grudnia r b. 

Jednakże sprawa ta w oznaczonym  ter- 
minie nie zostanie rozpoznaną, gdyż ze stro» 
ny oskarżonego wpłynęło podanie z prośbą D 
odroczenie sprawy. 

Oskarżony motywuje prośbę swą tem, 
że obrońca jego adw. Szurlej nie może sta» 
wić się na rozprawę, gdyż jest za ęty w spra- 
wie Centrolewu. 

Giełda Warszawska 
z dnia 19 listopada 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,89 ipół—8,91 i pół — 8,87 i pół 
Gdańsk 173,65 — 17408 — 173,22 
Holandja 358,75 — 359,65 — 357,85 
Londyn 33,64 — 33,72 — 33,56 
N.-York kabel 8,927 — 8,947 — 8,907 
Paryż 34,95 — 35,04 — 34,86 
Praga 26,44 — 26,50 — 26.38 
Szwajcarja 173,75 — 174.18 — 173,32 
Berlin w obrotach pryw. 211,75 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. pożyczka budowlana 31,25 
5 proc. konwersyjna 41,75—42 
4 proc. dolarowa 42,50—42,25 
7 proc, stabilizacyjna 59,—65,50—69 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje B. 

G. K. 94, 
Te same 7 proc. 83,25 
4 i pół. proc. L. Z. ziemskie 43,50 
4 i pół proc. warszawskie 48,50 
5 proc. warszawskie 52 
8 proc, L. Z. warszawy 65,75—66
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GOŚĆ W DOM — 
Legenda staropolskiej gościnności uleg- 

ja w czasach dzisiejszych pewnej moderni- 

-zacji. Pojęcie gościnności stało się względ- 
*ne, jakkołwiek stosunkowo niedawno, bo 

przed samą wojną, hołdowaliśmy wszyscy 

gościnnośc. absolutnej. Dzisiaj — inaczej. 
Wszyscy staliśmy się niegościnni. Dawniej 

AIK DIANA IRA З 

7 ŻYWA LEŚNIKÓW 
(ROZMOWA Z PREZ. M. HOPPE- 

i NEM) 
Pisałem na wiosnę, że najmniej in 

teresujemy się lasem, głównym naszym 
skarbem. Obecnie zaś dodam, iż nic 
prawie nie wiemy o życiu leśników, 
zgrupowanych w Związku zawodo- 
wym. W tym więc celu zwróciłem 
się do p. wicedyr. Wileńskiej Dyrek- 
cji Lasów Państwowych p. Marjana 

  

Hoppena, który od roku 1922 piastuje P 
godność prezesa tegoż Związku. 
;  P. prezes udzielił mi łaskawie nastę 
pujących informacyj: 

' . Związek nasz powstał przed dzie -, 
_ Sięciu laty i liczy obecnie około tysią- 

ca czołnków; w tej liczbie 600 gajo - 
wych. Wszystkich zaś pracowników 
posiada nasza dyrekcja 1300 osób. Na 
całym zaś obszarze Rzplitej Związek 
qasz liczy 5,000. członków. Wysokość 
składki miesięcznej wynosi pół proc. 
od poborów. Posiadamy kasę pomocy 
zredukowanym, których jest obecnie 
20 osób. Kapitał nasz wynosił na 1 XI. 
br. 82,000 zł.; z czego  udzieliliśmy 
2,745 zł. zapomogi bezzwrotnej i — 
10,102 zł. pożyczki bezprocentowej. 
Od 2-ch łat istnieje przy Związku Ka 
sa Pogrzebowa, która rodzinie zmarłe 
$o wypłaca natychmiast bez żadnej 
formalności 2,000 zł. Na ten cel potrą- 
camy od poszczególnego wypadku po 
2 zł. 25 gr. od członka. jest to wiel- 
ka pomoc. 

Posiadamy własne wydawnictwo. 
Wydajemy przedewszystkiem rok rocz 
nie obszerny kalendarz, który dla fa- 

 chowca ma wielką wartość. W mają- 
cym ukazać się wkrótce kałendarzu na 
rok 1932 posiadamy artykuły b. dyr. 
Dep. Leśnictwa p Miklaszewskiego, 
następnie prof. uniwersytetu w Pozna 
niu (wydz. leśny) dr. Biehlera i wielu 
innych.. 
„. Wielką nowością naszą jest świe- 
żo otrzymany rękopis p. Włodzimie- 
rza Korsaka, referenta łowiectwa Dy- 
rekcji. Jest to zbiór 12 nowel łowie- 
ckich, jako wydanie jubileuszowe 
25-letniej pracy literackiej na niwie ło 
wieckiej. Drugi rękopis o treści nauko- 
wej p. t. „Las“ — otrzymaliśmy od p. 
Jana Olszewskiego, nadleśniczego w 
Niemenczynie. Wydawnictwa oba wy- 
magają około 40,000 zł. i nad tą spra- 
wą mocno się zastanawiamy. Kilka wy 
dawnictw już mamy w opracowaniu p. 
Leona Huszczy. Moje zaś wydanie z 
roku 1927 „Podręcznik gajowego'* jest 
wyczerpane i możliwie, że nastąpi wy 
danie drugie. — Z dawnych bibljotek 
wędrownych, składających się z 23 
szafek po 20 —*30 egz. każda, po- 
wstała bibljoteka centralna przy Dy- 
rekcji. 

Posiadamy własny sztandar. Jest 
jeszcze  „niechrzczony*, co jednak 
wkrótce nastąpi. Proszę pamiętać, i to 
podkreślić, że jesteśmy  przedsiębior- 
stwem i gwiazdą naszą jest — dobra 
konjunktura leśna, — zakończył łaska 
wy. nasz informator. J. Hopko. 

P. K. na wykupienie maszyny dla H. S. 
- złotych 2. 

„Kto był mordercą? 
W południe stanęliśmy przed Ma- 

derą. Wstač nie mogłam jeszcze, ale 
czułam się znacznie lepiej. Zdecydo- 
wałam, że starczy mi sił na dalszą po- 
dróż. Nie protestowałam, gdy mi po- 
dano filiżankę rosołu i rzeczywiście 
pomogła mi ona znacznie. 

Moja piękna nieznajoma wysiadła 
na brzeg i po pewnym czasie wróciła 
w towarzystwie wysokiego, opalonego 
mężczyzny, którego zauważyłam już 
wcześniej na pokładzie. W myśli zali- 

czyłam go w poczet: „Nie znających 

strachu, podobnych do posągów z 

bronzii, mieszkańców Rodezji”. Miał 

koło czterdziestu lat, na skroniach je- 

go srebrzyła się siwizna, ale mimo to 

był on najbardziej interesującym męż- 

czyzną na pokładzie. 
Zapytałam służącego, który podał 

mi pled, jak nazywa się piękna pani? 

-° — Klara Bler, -— odpowiedział z 

- uszanowaniem. 3 

Ciekawość moja wzrosła: nazwisko 

KlaryBler ukazywało się często w kro 

nice towarzyskiej Londynu. Otaczały 

ją zawsze najwybitniejsze osobistości 

w Londynie i Paryżu. 

Pasażerowie starali się wykorzy- 

stać to, że na okręcie stosunki towarzy 

skie i zawieranie znajomości było ułat- 

wione, asystowali więc i rozpoczynali 
rozmowę z piękną panią. Podziwiałam 

jej grzeczność i delikatność z jaką da- 

wała im odprawę. Nie poszukiwała no- 

wych znajomości i jedynym nieodłącz- 

nym jej towarzyszem był opalony „mie 

szkaniec Rodezji, który był dumny z 
-zaszczytnęgo wyróżnienia. 

wydawca Sianisiaw таскусм к л, 

s uo 
  

BÓG W DOM 
każdy z nas rad był nietylko „głodnego na- 
karmić", lecz nawet wobec urzędnika po- 

datkowego nadrabiał miną wesołą, Dzisiaj 

damę, kwestjącą ofiarnie (t j. na procen- 

tach), wyrzucamy poprostu za drzwi, dryb- 

lasa bezrobotnego, zagradzającego nam dro 

gę na chodniku koło Jabłkowskich, zmierza 

my  druzgoczącem i pogardliwem  spojrze- 

niem, a o niektórych wizytach cedzimy zci- 

cha przez zęby (ze względu na ewent. od- 

powiedzialność: 

— A, do cholery ciężkiej, znów sekwe- 

strator przyszedł! 

Dlaczego, pytam, postępujemy tak szor- 

stko i niegościnnie? Wszak dama kwestuj 

ca też chce z czegoś żyć i w walce o byt 

idzie po linji średniego oporu (bo „najmniej 

szego““ oporu wogó!łe w dzisiejszych cza- 

sach nie bywa), co czyni, nota bene, nieje- 

den z nas, įdąc do kina zamiast— na konfe 

rencję społeczną. Dryblaś bezrobotny musi 

cie coś robić i lepiej, że kwestuje, niż 

miałby wybijać szyby ma Niemieckiej. A! se 

kiwestrator też musi coś robić i ponadto za 

robotę swoją pobiera uposażenie... 

Lecz nietylko tacy goście bywają przez 
nas witani niegościnnie, Funkcjonarjusz elek 
trowni z rachunkiem, chłopiec od krawca z 

analogicznym dokumentem, goniec od rejen- 

ta z wieścią o proteście, sekundanci z wy- 

zwaniem, przyjaciel o pożyczkę, teściowa— 

oto na chybił — trafił wybór osób, których 

nię zwykliśmy witać staropolskiem: „gość 

w dom — Bóg iw dom”. Dlaczego? Czyżby, 
naprawdę obyczaje powojenne uległy tak 

gruntownemu,  ultraspartańskiemu zaharto- 

waniu? , 

Nie! Nie godzi się mnie — jednemu z 

„paryżan północy” tak dyskredytować współ 

ziomków. — Nasza współczesna niegościn- 
ność lub raczej — gościnność względna ma 

zupełnie inne podstawy. 

Oto poprostu i kwestarz, i sekwestrator, 

i chłopiec z rachunkiem od krawca, i teścio 

wa — fo rzeczy codzienne, a przez codzien- 

ność swą dokuczliwe, męczące, nieznośne, 

prowadzące do postępowej nadwrażliwości i 

newrozy. jeśli się uda nam przespać noc 

wzgiędnie spokojnie i również wzgiędnie spo 

kojnie zjeść pierwsze Śniadanie — to co 
nas czeka potem Ledwie naciągniemy ра!- 

to, by śpieszyć do codziennych zajęć, brzmi 

dzwonek i na progu staje sekwestrator. Na 
ulicy atakuje nas żebraczka i kwestujący 

młodzian. W biurze dzwoni telefon i głos 
przyjaciela prosi o pożyczkę pod słowem 

honoru do soboty. A gdy wracamy z biura, 

czeka nas na stole plik ankiet ikwestjona- 

rjuszy: z kasy chorych, z biura meldunko- 

wego, z urzędu skarbowego „odnośnie* po 

datku dochodowego i td, i td.—Najbardziej 
zrównoważony człowiek staje się nerwowy, 

podejrzliwy, opryskliwy. 

  

Dnia 9 grudnia zawita do nas nowy gość. 

Tego musimy przyjąć uprzejmie i gościn- 

nie. 

iPrzedewszystkiem dlatego, że będzie to 
gość niecodzienny — bo po raz wtóry zgło- 
si się do nas za lat 10 dopiero. 

Po drugie —- dlatego, że niebędzie ani 

sekwestratorem, pobierającym uposażenie, 

ani bezrobotnym, pracującym dla zabicia 

czasu, lecz ofiarnym obywatelem, trudzą- 

cym się w pocie czoła honorowio dla dobra 
Państwa i społeczeństwa. 

Po trzecie wreszcie, że będzie nam zada 
wał „pytania nie przez pustą ciekawość tub 
biurókratyczną zołślwość, lecz dlatego, że 

odpowiedzi nasze złożą się w sumie na wier 
ny obraz Polski współczesnej — powszech- 

ny spis ludności. $ 

Gościem tym będzie komisarz spisowy. 

Będziemy: mówiłi mu prawdę. Bo odpo- 

wiezdi nasze będą otoczone talemnicą spiso- 

wą i nie pójdą ani do magistratu, ani do u- 
rzędu skarbowego, ani do kasy chorych, ani 

do innej znstytucji, stworzonej na naszą do 
czesną udrękę. M.K.P. 

Następnego dnia Klara Blen'i jej 
towarzysz zatrzymali się koło mnie, co 
wprawiło mnie w szczere zdziwienie i 
radość. 

— Dziś ma się pani lepiej, niepraw 
daż? 

— Dziękuję, zaczynam się 
uważać za człowieka. 

znowu 

— Wczoraj wyglądała pani bardzo. 
źle. Oboje z pułkownikiem Ricem my- 
śleliśmy, że będzie nam danem asysto- 
wać przy.pogrzebie na oceanie, ale pa- 
ni zawiodłą nasze qczekiwania. 

Roześmiałam się: 
— Świeże powietrze uleczyło mnie. 
— W kajutach jest nieznośnie du- 

szno, — zauważyła, siadając koła mnie. 
Spodziewam się, że pani kajuta wycho 
dzi na morze? 

Skinęłam głowa przecząco. 
. — Biedaczka! czemuż nie popro- 

si pani o zmianę? Niech pani porozma- 
wia z komisarzem. To bardzo miły czło 
wek. Moja kajuta nie podobała mi się 
więc przeniósł mnie do innej, o wiele 
lepszej. Niech pani pomówi z nim pod- 
czas śniadania. 

— Nie mogę. 
— Niechże pani nie będzie dziec- 

kiem, proszę wstać i pospacerować. 
Kiedy się uśmiechała, na policzkach 

jej pokazywały się jamki. 
Zachwiałam się, ale po paru kro- 

kach uczułam znaczną ulgę, wróciła mi 
wesołość i pewność siebie. 

Z pokładu widać było mgliste wierz 
chołki gór. zaróżowione promieniami 
słońca. Nie mogłam powstrzymać o- 
krzyku zachwytu. Klara Bler wyjęła ma 
ły aparat i przygotowała się do robie- 
nia zdjęć, nie zwracając uwagi na żar- 
tobliwe uwagi pułkownika. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„Podnlebny romans“. „Casino“. 

Sympatyczny GC arles Farrel wpadł w 
nielada opały. Omal, że nie stał się wspólni- 
kiem kobiety-szpieg , za co groziło mu, jako 
olicerowi, oddanie pod sąd wojenny, a więc 
kara Śmierci... Całe szczęście, że owa tajem- 
nicza kobieta szpieg nie była zupełnie szpie- 
giem, ałe pełną uczucia n ewiasią, dla której 
Charles Farrel stracił zupełnie głowę. Dziel- 
ny lotnik znajduje swoje szczęście i z pew- 
nością cały i zdrowy wróci z wojay w ob- 
jęcia czekają ej nań wiernej—,Pom-Pon". 

— To wszystko ujrzy każdy na własne 
oczy na ekranie „Cesina“, 

Ostatnio wyświetiano w tem filmie ob- 
raz o podobnej treści („Nieśmierteina miłość*) 
z Gary Coope'em i Cullen Moore. Jk tam 
tak i tu mamy efektowne zdjęcia walki p»- 
wietrznej. Publiczność śledzi z zapartym 
tchiem niesamowitą walkę samolotu trupa z 
wrogą eskadią, Postać głównego bohatera — 
Charles'a Farela wni sła do obrazu dużo 
sentymentu, 
giczna intryga, 

Niezapomniane „Siódme niebo* Charlera 
Farrela i Jeanette Gaynor stało się jakby 
wyznaniem wiary młodego „swiazdora* wy- 
twó ni „T.x*.* Kaźdy jego łilm ma coś z 
„Siódmego nieba”. Partnerka Farrela z kręco- 
negó teraz filmu—Elisa Lande niekoniecznie 
dobrze jest dopasowana. Duet—Cha:ler Far- 
rel i Jeanette Gaynor nie da się zastąpić. 
C prawda w tym filmie nie było roli dla mi- 
łutkiej partnerki Farrela. 

— Tytuł „Podnicbny romans* jesto ty- 
le słuszny, że odpowiada treści lotniczej ale 
skąd karkołomsy skok do podtytułu który 
brzmi ... „Piekło? Niby — „Pekło* udręki 
wśród intryg szpiegowskich—czy jak? 

Pozatem obraz dobry, a nastrój po nim 
pozostaje tem przyjemniejszy, że błyszczące 
litery snonsu pod ekranem zapowiadają wiel- 
ki tilm Charlie Chaplina p. t. „Światła wiel- 
kiego miasta”, 

Radjo wileńskie 

PIĄTEK, DNIA 20 LISTOPADA 

11,40 Komunikaty z Warszawy. 
14,00 Program dzienny. 
14,05 Muzyka z płyt. 
15,05 Komunikaty z Warszawy. 
15,25 „Drogi i kierunki nowoczesnej 200 

logji* — odczyt z Warszawy wygłosi prof. 
5. Sumiński. 
15.45: Koncert dla młodzieży (płyty) — 
objaśnia Zofja Ławęska. 

16,20 „Znaczenie gospodarcze drugiego 
powszechnego spisu ludnośc..'* — odczyt z 
Warszawy wygłosi prof. Wł. Grabski. 

16,40 Codzienny odcinek  powiieściowy 
(„Pani Hjelde'* — Sigridy Undset). 

16.55 Lekcja angielskiego z Warszawy. 
17,10 „Rewolucja francuska" — II odczyt 

(dokończenie) wygłosi proi. Marjan Zdzie- 
chowski. Transmisja na wszystkie  połskie 
stacje. 

17,35 Koncert z Warszawy. 
18,50 Komunikat LUPP-u. 
19,00 „Polakom na Kowienszezyžnie!“ 
19,15 Przegląd zagranicznej prasy rolni- 

czej — prowadzi dr. Janusz Jagmin. Trans 
misja na Warszawę. 

19,25 „Ciotka Albinowa mówi!* — mo- 
nolog humorystyczny. 

19,40 Program na sobotę. 
19,45 Prasowy dziennik radjowy z War- 

szawiy. 
20,00 Pogadanka muzyczna z Warszawy. 
20,15 Koncert symfoniczny z Filharmonii 

Warszawskiej. 
22,40 Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warszawy. 

  

w o 

Ai Od czwartku 19 listopada 1931 r. „„ŽAM$O0N a DALILA** 

SALA UMIEJSKA Nad program „Panna do wszystkiego'* w roli głównej MARJA CORDA | 

Fade kra aka. Koncert. orkiestra pod batutą p. M. Salmlckiego. Ceny Miejsc balkon 30 parter 60 Kasa czynna od g. 3,30d0 10 w | 
  

+ 

Dziś ceny normalne: ja l-szy seans balkon 60 gr. parter 1 zł 

Dźwiękowy kino-teatr 

„MELTOS 
w swem najnowszem Maurice Chevalier sys oz. 

wedł'g opery „Czar Walca. Reż. Lubicza. Muz. O:kara Straussa, 
Z udziałem prześlicznej CLAUDETTE COLBERT. Nad pr gram; Dodatki dźwiękowe. 

Atrakcyjny przebój sezonu!   
  

Ulubieniec 
publiczności 

Film za którym szaleje cały świat! 

na pozostałe od 80 gr Е 

Dżwiękowy kino-teatr 

| HOLLYWOOD” 

Vosoly Pornznik 
czem złagodzona została ma: 

Film demonstr. jednocześnie w dwuch największych kinach „Hei-cs* i „Hollywood“ 
Docz. o godz 4,6 811015. 

  

DŹwiIĘKOWI nINO 

CGIINC PODNIEBNY ROMANS 
Dziś! Wielki rewelacyjny przebój dźwiękowy 

(PIEKŁO). W rol. gł. ulubieniec publiczności słynny 
amant Charles Forrel i nowa wielka gwiazda, ko- 

bieta o zielonych oczach Elissa Łandł. 

  

  

Е Romans! Rewelacja! Emocjal Nad program: Atrakc e dźwiękowe. Początek seansów o g. 4, €, 8 

RAZ "a i 10.30, w dnie sa: o g. 2-ej. Na 1-szy seans ceny zniżone, ю 

m Uroczyste otwarcie! Dziś arcyfilm dźwięk. reż. J. W. STEJNBERGA R 

Toto 3 na aparatach dźwiękowych „Kłangfilm* (A. E. G.). KA GU Ko 

PAN“ W roli głównej słynna gwiazda ekranu Marlena Dietrich, Garry Cooper i Adolf Menjou. 

4 Wielka 42 Początek o godz. 2-ej. Honorowe bilety bezwzględnie nieważne.     
fakuszerkii 

PAL Jakuszerki] Masaże: 
ręczne, wibracyjne i pla- 

styczne. Eptlacje. 
abinet 

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

przeprowadziła się al. Kosmetyki Cedió 6 A BI N E T 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- Lecsniczej 
binet R, k J. Hryniewiczowej. 
suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw- ul. WIELKA Л№ 18 e 

ki, kurzajki, wypadanie Przyj. w g. 10-11 4- 

włosów w. Z. P. Aż 26. 

AAAA AH 
OBWIESZCZENIE 

Koimornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX 
rewiru Konstanty «armelitow zamieszkały w 

Wilnie przy ul. Gimnazjalnej 6 m. 14 na za* 

sadzie art, 1080 U.P. C. podaje do  wiado- 
mości publicznej, że w dniu 26 I stopada 

1931 roku o godzinie 10 rano w  ilnie przy 
ul. Wielkiej 66 w sai Wojewódzkiego odbę- 
dzi* się sprzedaż z licytacji nałeżącego do 
Andrzeja Mikulskiego majątku ruchomego, 
składającego się z gabinetu dentystycznego, 

lecz na mocy art. 1070 UPC licytacja odbę 
dzie się niżej oszacowan a, oszacowanego na 

sumę 2000 złotych na zaspokojenie pretensji 
Wileńskiego Prywataego Banku Handlowego 
w sumie 627 złotych 50 groszy i 140 dola- 
rów z proc. i kosztami, | 

Opis rzeczy i szasunek takowych przej- 

rzeć m żna w dniu licytacji zg dnie z art. 

1046 UPC. 
Komornik Sądowy K. Karmeiitow. 

HIRLRERLFLR RIAA IAE 

Zakład ślusarski 
i wytwórnia si kier, z kompletem maszyn, 

w centrum m. Wilna 

do sprzedania 
wiad. Antokolska 28, Bank, godz. 9—12 

15-71 

  

      
FOGR UPA OSD RY WED OZON OZ OD CORK COD DOP DOE WE CZAS SIDA EO 

WYKAZ 
8 proc. i 5 proc. listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego 

młasta Wilna, wylosowanych w dniu 17 listopada 1931 roku 
(6 te losowanie). 

8 prac. listy zastawne z 13 kup 
210, 224, 264, 268, 271, 309, 348, 377, 380, 
546, 560, 668, 676, 830, 852, 889; po złotych 
717. 921, 1000, 1097; p złotych 1000 — NeNR 
1263, 1409, 1774, 1790, 1828, 1952, 2135 i /716. 

5 proc. Istv zastawna konwersyjne serji „K* 
25. — NeNė 112, 308, 598 646, 677, 876, 9 8, 
1650, 1861, 1877, 1907, 19 8; po zloty h 50. 

nami: po złotych 100. — NeNė 100, 177, 206 

385, 443 467, 470, 498, 510, 522, 535, 538, 
500. — №№ 197, 360, 457, 512, 647, 656, 

22, 429, 483, 503, 522, 610, '826, 1010, 

z 12 kuponami: po złotych 

1101, 1174, 1221, 1238, 1258, 1422, 1539, 

NeNe 58, 142, 156, 643, 785, 737, 855, 

1006, 1022, 1106, 1199, 1263. 1491, 16 6; po ztotych 250. — NN 201, 248, 841, 878. 918, 

1554, 1571, 1658, 1730, 1790, 2061, 218', 
5 proc. listy zastawne emisji przedw 

po Rubli 100 — (ZŁ 77,50) NeNe 68, 241, 836, 1206, 

2448, 2564 i 2565. 
Jennej w rublach zw»lory "owane: 

1317, 1553, 1627, 1571, 1803, 1901, 

2063, 2 55, 2870 2919, 2917, 3 69, 3286; po Rubli 500— (Żł. 387,50) NeNe 407, 542, 713, 

748, 872, 1012, 1517, 1576, 1616, 2171, 2254. 2419, 2420; no Rubli 1000 — (Zł 775) 
123. 293, 466, 500, 69!, 7.2, 1.63, 1295, 1307, 1587, 1812, 
3010, 3037 i 3069. 

wypłata za oowyższe listy ich nominalnej wartości 

jąc od 2'go stycznia 1932 roku, przez Kasę Towarzystwa w Wilnie, 

NeNe 
1977, 2046, 2798, 2862, 2887, 

uskuteczniona będ/ie, poczyna- 
Jagiellońska 14. 

BRAD WAD CI CO OTTO R OTG O PR O ROZEGRA 

— Jaka szkoda! Niemam filmów! - 
— Pułkownik roześmiał się. 
— Niech pan nie drwi ze mnie, man 

jeszcze zapasowią rołkę! 
To mówiąc wyjęła z kieszeni nową 

rolkę. Nagle okręt zachybotał się, rolka 
wypadła z jej rąk i potoczyła się do 
wody. 

— Ach! — klasnęła w ręce z ko- 
miczną rozpaczą, — czy naprawdę mo 
je filmy wpadły do wody? 

— Niech się pani nie martwi, — 
pocieszał śmiejąc się pułkownik, 
może rolka spadła komuś na głowę na 
dolnym pokładzie. 

Ogłuszający dźwięk gongu rozdarł 
nasze uszy. : 

— Śniadanie! — zawołała Klara.— 
Pani idzie z nami, miss Beddingfeld? 

— 0! — odpowiedziała niepewnie, 
— jestem głodną, ale... 

— Niech pani zje porządnie, a 
wszystko minie! Pani siedzi przy. tym 
samym stole, co komisarz. Niech pani 
pomówi z nim o zmianie kajuty. 

Zaczęłam z obrzydzeniem próbować 
jedzenia, ale skończyło się na tem, że 
zjadłam całe śniadanie z wielkim ape- 
tytem i zadowoleniem. 

Komisarz powinszował mi powrotu 
do zdrowia i powiedział, że wszyscy 
teraz zmieniają kajuty, więc obiecuje 
mi dać kajutę z oknem na morze. 

Było nas czworo przy stołe: on, ja, 
starsza pani i misjonarz, który wciąż 
opowiadał o „nieszczęśliwych czarnych 
braciach. 

Podczas śniadania obserwowałam 
pilnie pasażerów w jadalni. Klara Bler 
i pułkownik Rice siedzieli przy stoliku 
kapitana. Obok kapitana zajmował 
miejsce starszy, poważny jegomość, a 

) 

przy nim mężczyzna, którego dotąd nie 
widziałam, ale którego złowieszczy wy 
gląd wzbudził we mnie mimowolny nie- 
pokój. Wysoki, czarnowłosy, blady — 
robił wrażenie bandyty. Zapytałam ko- 
misarza, kto to taki? 

— To sekretarz sir Eustachego 
Pedlera. Biedak chorował okropnie ca- 
ły ten czas i dziś dopiero wyszedł z 
kajuty. Sir Eustachy ma dwóch sekre- 
tarzy i obaj nie znoszą podróży mor- 
skiej. Drugi dotąd choruje, a ten nazy- 
wa się Pedgett. t 

Więc właściciel „Willi Młynarskiej'* 
był na okręcie? Musiał to być zwykły 
zbieg okoliczności, ale, jednak!... 

— A to jest właśnie sir Eustachy, 
— mówił dalej uprzejmy komisarz, po- 
kazując starszego para, obok kapita- 
na. — Stary błazen! 

Im więcej przyglądałam się sekre- 
'tarzowi, tem więcej mi się nie podobał. 
Ta śmiertelna bladość, te mętne oczy z 
ciężkiemi powiekami, ta dziwnie spła- 
szczona czaszka, budziły we mnie 
wstręt i niepokojące przeczucia. 

Wychodząc z sali, pochwyciłam u- 
rywek rozmowy: 

— ]а wezmę oddzielną kajutę, je- 
šli pan nie ma nic przeciw temu? — 
rzekł sekretarz. — W pana kajucie, z 
temi wszystkiemi walizami i  kuframi, 
nie można pracować! г 

— Mój drogi, — odpowiedział sir 
Eustachy, — mam zamiar spać w ka- 
jucie, a nie słuchać wiecznego stuko- 
tu pańskiej maszyny. 

— Tak, sir Eustachy, ja też uwa- 
żam, że potrzebny nam jest gabinet 

do pracy... 
Nic więcej nie słyszałem. Tymcza- 

$ 3 Drukarnia Wydawnictwa „Stowo“. 

URERRERP ERU A AAAA _ 
Ogłoszenie 

Zarządy więzień na Łukiszkach i Stefańskiego 
w Wilnie 

ogłaszają przetarg ofertowy na dzień 5 grudnia 1931 roku na 
godzinę 12 w południe na dostawę: żyta 75.000 kg, jęczmienia 

i KOSMET i 

  

Racjonalnej 14.000 kg, grochu polnego 15.000 kg, kaszy jaglanej 1.500 kg., 
kosmetyki kaszy g e zanej 1.500 kg., wąki żytniej pytlowej 2500 kg., mąki 

ieczniczej pszenej 000 1.200 kg., Śledzi birsk'ch 12 beczek, słoniny solo- 

WILNO. nej 1.600 kg., szmal u wieprzowego 1500 kg., kaszy jęczmien- 

3 > nej 3000 kg., i kawy zbożowej 300 kg. 
miekiewicza 31—4 Zaoterowane produkty winny być dobrej jakości z dostawą 

kobiecą loco więzienie. Oferty należy składać najpóźniej do dnia5 grud- 
Urodęz 

je, dosko- 
nali, odświeża usuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarry. 
Masaż ciała, elektrycz- 
ny, wyszczuplający (pa- 
nie) Natryski „Hormo- 
na* według prot. Spuh- 
la. Wypada: ie włosów, 
łupież. Indywidualne 
dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostat- 

nia r. b., do godziny 12 w południe na imię Za ządu więzienia 
n Łukiszkach w zapieczętowanej lakiem kopercie z napisem 
„Ołerta na dostawę produktów żywnotciowych*. Oferty złożone 
po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywa- 
ne. W dniu 5 grudnia r. b. o godzinie 12 nastąpi otwarcie otert 
przez komisję przetargową w obecności oferentów, przyczem ko- 
misja z«strzega sobie prawo przetargu ustnego, niezależnie od 
przetargu otertowego. Należność za dostarczane produkty będzie 
regulowana miesięcznie w miarę udzielania na ten cel kredytu 
przez ministerstwo sprawiedliwości. 

Zarząd więzienia w Wilnie ha Łukiszkach 

  

P 

nie zdobycie kosmmnetys 
ki racjonalnej. 

Codziennie od g. 10—8 
w. Z. P. 43. 

POSADY | 
Nieugęta 

wiara w ryshłą pomoc 
rodsków ZE jedyną 
nadzi-ją. Zajęcie m: że 
być 2 akresie: wycho- 2 mieszkania 
wania d ieci, gospodar- z 3 pokoi i 4 pokoi ze 

stwa lub pielęgnowania wszeikiemi wygodami 

chorych, lekcji języków nowoczesnemi, wanna 

obcych, muzyki, rów-na miejscu do wyna- 

nież prz jmuję wszele ięcia. Wilno, ul. Sło- 
kie zamówienia w za wackiego 17. 
kresie artystycznego = 
malarstwa jak to; port- 
rety na plėtnie, drze- Mieszkanie 
wie, metalu oraz robo- 4-pokojowe suche, ciep- 

ty i pejrzaże na jedwa- łe, sło eczne w muro 

biu. Ul. Piwna 8 

Angieiskiej 
onwersacj', korespon- 

dencji handlowej udzie 
la świetny znawca ję 

zyka. Równie* p' moc 
  

uczn'om i studentem, 
Śniadeckich 8 m. 7. 

Godz. 13—17. 

  

mms dzie ul. Tyzenhauzow- 
    

zorcy. 
otrzebna 

bona na wyjazd, młoda 
ze świadectwami, Św. 
Filipa 4—1. Zgłaszać 

się 12—14. 
  

smitowan ' z mieszka-   

Poszukuję cbarczoną 

Zgłos enie ul. Garbar- 
ska 5—25. diūcu domu Nr. 

  

Poszukuje 

оее е Айт. 

sem służący przenosił moje rzeczy do 

NB. 
— Tylko nie do 13-go! — krzyk- 

nęłam. — Jestem bardzo  zabobonna. 
Czyż niema innej wolnej kajuty? 

— Nnumer 17-ty jest wolny, to z 
przeciwnej strony korytarza. Rano by- 

ła jeszcze wolna, ale zdaje się, że już 

ją komuś obiecano. Jeżeli to jakiś pan, 

to napewno. pani ustąpi. Mężczyźni nie 

są tak zabobonni. - 

Wprowadzit mnie do kajuty Nr. 17. 

Zagarnęłam ją w swe posiadanie, cho- 

ciaż wydała mi się mniejszą od Nr. 13. 

W tej chwili na progu ukazał się 

człowiek o złowieszczej twarzy. 
— Przepraszam, rzekł, — tą 

kajutę zajmuje sir Eustachy: Pedler. 
— Pan dostanie kajutę Nr. 13, — 

wtrącił się służący. 
— Zamówiłem Nr. 17. 
— Nr. 13 jest lepszy, panie, więk- 

szy i wygodniejszy. 
— Wybrałem Nr. 

obiecał mi ją. 
— Pan wybaczy, — wmieszatam 

się — ale to jest moja kajuta. 
— Myli się pani, to jest moja kaju- 

ta. 
Służący w dalszym ciągu bronił mo- 

ich interesów: 
— Nr. 13 jest daleko wygodniejszy. 

— Ale ja chcę mieć 17. 
— O co chodzi? Co za spór? — 

przerwał nam jakiś głos. — To moja 
kajuta! 

Był to mój sąsiad z jadalni, 
Edward Chichester. ; 

— Przepraszam, — powtórzyłam z 
uporem, — to moja kajuta. 

— Kajutę tę zarezerwowano dla sir 

W? 

ojciec 

    

m. 6. wanym domu w ogro- 

„е 5Ка 4, Zapytač slę do- 

13 go listopada wyek= 

nia rodzinę biedaków tanio radjo 5 łampków 

czworgiem 

p sady wychowawczy- drobnych dzieci, Od 

ni do dzieci z szyciem, tej daty nocuje pod 
gołym niebem na duż 

-' przy ul. Połockiej. Po- 
moc natychmiastowa w 
pieniądzach lub choć- 

posadę kucharki lub by jakimkolwiek schro= 

służącej do wszystkie” pisku koniec”na. Łas- 

go, mam świadectwa, kawe ofiary dła „podo- 

Kalwaryjska 10—12. ficera rezerwy* przyj- 
„Slowa“. 

komisarz 

nnn AKA 

sarenje | Fortepjan 
ANODOWE |do sprzedania. Siera- 

(radjowe) — zawsze kowssiego 21 m. 3. 
świeże Ceny fabry- — 
czne. Na prowincję 
wysyła bez delic/a- Odkurzacze, 
nia kosztów opako troterki, żelazka, pie- 

cyki i inne elektry- wania i przesyłki, 
Firma Jan Sałasiń- || <zue aparaty dla go- 

spodarstwa  domo- ski Wilno, Wileńska JG NOBEL ЧЕ 
tel 1901. 

mA mensa. Ceny fabry- 
czn'. Firma Jan Sa- 
łasiński, Witao, Wi- 

  

  
  

Do sprzedania | +: 
z powodu wyj -zdu jeńska 25, tel, 19-01 
umeblowanie pokoju ja- Z 
dalnego, wiedeński gar- l 
nitur mebli salonowych Naltanie ! | 
biurko, łóżka, szała, 2 Węgiel, drzewo skład 
rowery damski i męski, J. K. šcialkowskiego 

    
  

  

kwiaty i różne rzeczy Wielka 8. | 
gospodarstwa domowe- WY 
go. Zwierzyniec, Dziel | 

na 30 m. 1. 12—6 Okazyjnie    

  

i tanio przy mini- 
malnej gotówce po= 

ODBIORNIKI siada do sprzedaży 
RAD:OWE iękne majątki 

głosniki, słnchawki Ake, GHodki, 

i lampy katodowe || gzjałki, place, letni- 
marki Telefunken w ska, kamenice do- 

chodowe, domy mu- 
rowane i drewniane 
z «gródkami. Miesz- 

kania wolne. 
Dom H K „Za- 

thęta** Mickiewi- 
tza 1 tel. 9-05. 

tirmie Jan Sałasiń 
ski, Wilno, % ileńska 

25, tel. 19-01 
  

Do sprzedania     we, aparat anodowy i 
głosnik Filipsa. Zwie- К 
rzyniec, Dzielna 30 m 1 Ognisko Kol. w Wilnie 

Akumulatory | „, p edsie 
ładuje łachowo. RE Fortepjal I pienino 
płatne zabieranie i |[nformacje w Cgnisku 
odnoszenie do do- |(ul Kolejowa 19) w 
mów Firma Jan Sa- | poniedziałki, wtorki 
łasiński, Wilno, Wi: |czwartki i piątki od 
leūska 25 tel. 19-01, godz. 6—8 p. p. 

  

  

            
    
      

    

Eustachego Pedlera, — oznajmił Ped- 

gett. 
Zaczęlišmy się unosič. 
— Pana rzeczy są przeniesione do 

kajuty Nr. 28, — powiedział służący 
duchownemu, — Doskonała kajuta w 
drugimi kańcu korytarza. 

— A jednak muszę postawić na 
swojem: obiecano mi właśnie tę kajutę. 

Byliśmy w błędnem kole. Nikt nie 
chciał ustąpić. Mogłabym zakończyć 
kłótnię, zgadzając się na kajutę Nr. 28, 
ale obaj rywale działali mi na nerwy. 
Nie chciałam poddać się za żadne skar 
by. Specjalnie chciało mi się dokuczyć 
Chichesterowi, który wzbudzał we 
mnie wstręt. Jego fałszywe zęby skrzy- 
piały podczas jedzenia i za to już moż- 
na bylo znienawidzieć go. 

Każde z nas powtórzyło znów z 
uporem, że nie ustąpi. Służący oznaj- 
mił po raz setny, że obie kajuty, któ- 
re proponuje są lepsze od Nr. 17-tego. 
Nikt nie zwracał uwagi na jego słowa. 

Pedgett zaczynał tracić cierpliwość. 
Chichester pozostał grzeczny i opano- 
wany, ale mowa jego coraz bardziej 
przypominała syk żmii. Z trudnością 

zachowywałam granice przyzwoitości. 
Nikt nie ustępował ani na krok. Wkoń- 
cu służący szepnął mi słówko do ucha, 
które zdecydowało o wygranej. Zosta- 
wiłam dwóch kłócących się panów i 
poszłam na poszukiwania komisarza. 
Na szczęście odrazu znałazłam go na 
pokładzie. 

— Panie Komisarzu, — powiedzia- 
łam wzburzona, — pan wyznaczył mi 
Nr. 17, ale ci panowie chcą mi ją ode- 
brać! Tak, p.p. Chichester i Pedgett. 
Pan im nie ustąpi, nieprawdaż? 

(D. ©. N.) 

Kedaktut w, 4, Wiruna | Aa KS


