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LONDYN. (Pat). Raport komi-
sji Lyttona wywołał tu dodatnie
wrażenie. Dzienniki wyrażają jed-
nak obawę, że Japonja raportu
nie przyjmie. Korespondent tokij-
ski „Times'a' stwierdza, że re-
akcja w Japonii jest nieprzychylna,
aczkolwiek nie tak ostentacyjnie
wroga, jak można było oczekiwać.

„ MOSKWA. (Pat). Z Chabarow.
ska donoszą, że garnizony na sta-
cjach Mandżuli, Hailar, Buhedu i
Dzalantui zbuntowały się prze-
ciwko rządowi mandżurskiemu.
Zbuntowane oddziały pod dowódz-
twem byłego komendenta ochrony

NANKIN. (Pat). Do chwili
obecnej rząd chiński nie wypowie-
dział jeszcze swego zdania o spra-
wozdaniu komisji Lyttona.* Jeden
z wyższych urzędników. chińskich
oświadczył w wywiadzie praso-

MUKDEN, (Pat). Japoński ge-
nerał Muto oświadczył, że nieza-
leżnie od konkluzyj raportu Lyt-
tona Japonja będzie prowadziła

LONDYN. W związku z pro-
jektem utworzenia azjatyckiej Li-
gi Narodów, która miałaby być

' zorganizowana po wystąpieniu
| Japonji z Ligi Narodów — rząd

japoński podobno zwrócił się do
rządu sowieckiego z zapytaniem,
czy projekt ten znalzzłby życzliwe
poparcie w Moskwie.
W składfazjatyckiej Ligi Na-

rodów wchodziiyby Sowiety, а-
' ponja, Mandżurja, Turcja, Persja,
Afganistan i Chiny. Podobno rząd
japoński otrzymał odpowiedź, iż
Sowiety nie mają zamiaru przy-

Obywatelstwo brytyjskie Hoovera,
WASZYNGTON (Pat.) Podse-

kretarz stanu Castle w liście do
narodowego komitetu republikań-
skiego zaznacze, iż istotnie Hoo-
ver w czasie swego pobytu w
Londynie zwrócił się do władz
angielskich z prośbą o nadanie
mu obwatelstwa brytyjakiego.

Lot kpt. Karpińskiego
KONSTANTYNOPOL (Pat.) —

Kapitan Karpiński z mechanikiem
wylądował w Stambule w ponie-
działek o godz. 14-ej Lotnik pol-
ski z powodu silnych wiatrów i
mgły musiał, po 11 godzinach
lotu, przebywszy 1400 km., lądo-
wać w niedzielę o godz. 1650

_w_ Sliwen (Bułgarja). Do dalszego
„lotu. do Aleppo kpt. Karpiński
startuje ze Stambuła we wtorek
o godz. 6-ej rano. Motor działa
dobrze.

Katastrofa samolotu
włoskiego.

 

 
skowem w Ciampino samolot, pi-
lotowany przez kapitena-lotnika
Quattrocchio przy lądowaniu
wpadł na latarnię sygnalizacyjną
i skapotował. Kpt. Quattrocchio
poniósł śmierć na miejscu, Dwaj
jego towarzysze zostali poranieni.

 

Dziecko o dwóch głowach.
PORTO ALLEGRE (Pat.) Do-

noszą z Porto leze, że w jednej
z wsi pow. Milagres urodziła się
dziewczynka, która ma 2 głowy,
4 ręce i 4 nogi, a tylko jeden
żołądek. Dziecko ma być opero-
wane.

Nyjatd emigrantówdo Palestyny.
WARSZAWA (Pąt.) W ponie-

działek po południu wyjechało
z Warszawy 150 emigrantów-ży-
dów do Palestyny przez Triest.

WIEDEŃ, (Pat). Ogłoszone dzi-
siaj rozporządzenie, zapowiadają-
te sekwestr majątków osób, któr

re spowodowały bankructwo Au-
strjackiego Zakładu Kredytowego
(Creditanstalt) wywołało w prasle
opinji nadzwyczaj silne wraże- 
 

RZYM (Pat.) Na lotnisku woj-
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Walka o Mandžurję.
Raport komisji Lyttona..

Korespondent waszyngłoński te-
goż dziennika stwierdza wielkie
zadowolenie, jakie wywołał ten
raport. Uważają, iż solidarne wy-
stąpienie Stanów Zjednoczonych,
Francji i Anglji w sprawie man-
dżurskiej na tej podstawie będzie
urzeczywistnione.

Bunt przeciw rządowi mandżurskiemu.
odcinka kolei wschodnio-chińskiej
gen.  Su-Bin-Wena maszerują na
Cicikar. Komunikacja kolejowa
pomiędzy Mandżuli i Charbinem
przerwana. W Mandżuli areszto-
wano celników.

Stanowisko Chin wobec raportu.
wym, że sprawozdanie rozpatrywa
ne jest wszechstronnie i że w Chi-
nach nie żywi się zbytniego zaufa-
nia do Ligi Narodów w związku z
tą sprawą.

Niezachwiane stanowisko Japonji.
w dalszym ciągu w stosunku do
Mandżurji politykę, uwzglądniają
cą jej własne interesy.

AZJATYCKA LIGA NARODÓW.
stępować do żadnej Ligi Naro-
dów: ani do azjatyckiej, ani de
genewskiej.
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Polwysep Chalcydyjski w gruzach.
Najczęściej nawiedzanym przez

wstrząsy podziemne krajem jest
Grecja. Ta część okręgu śródziem.
nomorskiego należy do okolic naj-
więcej dotkniętych trzęsieniami
ziemi na całym świecie. Przeważna
część tych kataklizmów, rozgry-
wających się na terenie Europy,
dotyczy właśnie półwyspu bałkań-
skiego i Grecji.

W. marcu 1931 roku widownią
strasznego trzęsienia ziemi była
Macedonia na granicy grecko-ju-
gosłowiańskiej. Pod gruzami ziemi
poniosło wtedy śmierć 150 ludzi.
W 1928 roku trzęsienie ziemi za-
chwiało Koryniem, a 14 dni wcze-
śniej podobnemu losowi uległ buł-
garski okręg koło Filipopol. Pra-
wie w tym samym czasie wstrząsy
ziemi nawiedziły Małą Azję, przy-
czem ucierpiało najwięcej miasto
Smyrna. W 1912 zaś roku w gruzy
zostały zmienione okolice morza
Marmara i półwyspu Gallipoli.

Mieszkańcy tego odcinka ziemi
nigdy nie są pewni swego życia.
Dowiadujemy się zresztą tylko o
poważniejszych  trzęsieniach zie:
mi. Mniejsze wstrząsy nie są noto-
wane nawet w krajowych kroni-
kach.

'Tym razem nieszczęście nawie-
dziło półwysep Chalcydyk, nale-
żący obecnie do Nowej Grecji. Jest
to kraj górzysty, zalesiony, niedo-
stępny i nie odgrywający już teraz
tej roli, jaką spełniał w starożyt-”
nych czasach. Z pośród miast tam-
tejszych, wymienić należy, zbu-
rzone obecnie, Stagirę, osiedle, w
którem urodził się Arystoteles,

Z powierzchni morza zniknęła

również wyspa Amogiani. A może
na jej miejsce wyłoniło się z głębin
morskich kiłka nowych wysp? Jak
twierdzą sejsmologowie całe ple-
jady wysp i wysepek rozrzuconych
po morzu między Grecją a Małą
Azją to szczątki lądu stałego,
który zapadł się po jakimś potęż-
nym wstrząsie ziemi. Nad po-
wierzchnią morza pozostały tylko
wyższe wyniosłości. W podobny
sposób powstaty wyspy Cyklady.

Ustawiczne wstrząsy podziem-
ne i podmorskie w tej okolicy Eu-
ropy — a liczy się ich przeciętnie
500—600 w ciągu roku—dowodzą,
że zmiany w konfiguracji *
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Podczas ostatnich wstrzą.
półwysep Chalcydyjski oddzie
się od lądu — utworzyła się rys.
szerokości 25 metrów. W ten spo-
sób półwysep narazie stał się
wyspą,

MOSKWA. (Pat). Rezolucje
plenum Centralnego Komitetu
partjj komunistycznej precyzują
dotychczasowe wytyczne sowiec-
kiej polityki gospodarczej, otwar-
cie przyznając się do niepowodzeń,
będących publiczną tajemnicą,
mianowicie wziostu aparatu biu-
rokratycznego, ciągłej wędrówki
pracowników z powodu braków
aprowizacyjnych i mieszkaniowych

e | cjom spółdzieiczym
wym, zalecając im natomiast za-; ы a. : 6 kupy w głębi kraju, nakacują opła.

Wykoru dokonano ogromnq większością Głosów.
Głosowanie nad prawem ponownego

wyboru.

GENEWA (Pat.) Posiedzenie Zgromadzenia Ligi otwarte
zostało o godzinie 11.30. Przewodniczący Politis stwierdza, że
porządek dzienny przewiduje głosowanie nad żądaniem Polski

przyznania jej prawa reelekcji do Rady, zgłoszonem 27 wrześ-

nia, zgodnie z regulaminem z roku 1926. Politis odczytuje te
artykuły 1 i 2 regulaminu, w-g których głosowanie winno być
tajne, a prawo reelekcji musi być przyznane większością 2/3

wszystkich głosujących z wyjątkiem głosów nieważnych i kar-

tek białych. Przewodniczący stwierdza wreszcie, że głosowa-

nie odbywa się przezzłożenie kartek za lub przeciw, powo-

łując skrutatorów w osobach p. Rocco,
johna Simona.

delegata Włoch i sir

Po przedefilowaniu przed urną wyborczą delegatów wszyst-
kich państw w porządku alfabetycznym, przewodniczący raz
jeszcze wywołuje Boliwię i Peru, które nie oddały głosów,
poczem ogłasza głosowanie za zamknięte.

Punktualnie o godzinie 12-ej przewodniczący ogłasza wy-
niki głosowania: liczba głosujących 51, liczba kartek białych 4,
głosów ważnych 47. Za głosów 41, przeciw 6. Przewodniczący
stwierdza, że Polska otrzymała prawo ponownego wyboru
do Rady. Wyniki głosowania przyjęto żywemi oklaskami.

Polska. Meksyk i Czechosłowacja członkami
Rady Ligi Narodów.

GENEWA. (Pat). Po zakończe-
niu dyskusji generalnej Zgroma-
dzenie przystąpiło na południo-
wem posiedzeniu do wyboru 3 nie-
stałych członków Rady Ligi Naro-
dów na miejsce, opróżnione na sku
tek upływu 3-letniej kadencji Pol-
ski, Peru i Jugosławii. Polska,
która przed południem otrzymała
41 głosami prawo ponownego wy-
boru, została wybrana na dalsze
3-lecie 48 głosami, Pozatem wybra
ne zostały Meksyk 47 i Czecho-
słowacja 46 głosami.

Podczas gdy na rannem posie-
dzeniu głosowało 51 państw, to po
południu głosowały 52, mianowicie
głosował także przyjęty w ponie-
działek rano do Ligi Narodów
przedstawiciel Iraku, Wynik gło-
sowania świadczy, że za wyborem

nie głosowały 4 państwa,
które rano przy głosowaniu nad
reelekcją powslrzymały się” od

Pepps;P WLKIREBĄOOSTAOZDZA

Echa bankructwa „Creditanstaltu".
nie. Chodzi tu o pretensję pań-
stwa 20 miljonów szylingów. Na
sumę tę złożyły się tantjemy, po:
brane przez byłych kierowników
Zakładu Kredytowego mimo, że
Zakład był od roku 1928 niewy-
płacalny.

"się względami

głosowania, a nawet jedno państwo
wypowiedziało się przeciw przy-
znaniu Polsce prawa reelekcji.
Stanowisko tych państw tłumaczy

zasadniczemi, Są

one mianowicie przeciwne zasa-
dzie nieskończonego przyznawa-
nia prawa reelekcji państwom,
zajmującym niestałe miejsce w
Radzie Ligi.

GŁOSY PRASY FRANCUSKIEJ.
PARYŻ. (Fat). Omawiając po-

nowny wybór Polski do Rady Ligi
Narodów, „Journal des Debats“
stwierdza, že wybór ten wywarł
na delegacji niemieckiej „piorunu-
jące wrażenie , Fakt, że Polska
uzyskała tym razem 5 głosów wię-
cej, aniżeli przy wyborach w roku
1926 dowodzi, że w łonie Ligi Na-
rodów są ludzie, posiadający zmysł
polityczny, ktorzy postanowili, że
nie sposób, aby pozostawić Niemcy
w Radzie, w kiórej Polska jest nie-
obecna.

CO MYŚLĄ NIEMCY.

BERLIN. (Pat). Prasa niemiec-
ka, donosząc o rezultacie głoso-
wania nad prawem Polski do ree-
lekcji w Radzie Ligi Narodów, jed-
nomyślnie stwierdza, że wybór
Polski był zapewniony. Jednocze-
śnie prasa zauważa, że w ten spo-
sób Polska staje się de facto sta-
łym niejako członkiem Rady Ligi
Narodów.

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY
LIGI NARODÓW.

GENEWA. (Pat). Rada Ligi
Narodów, obradująca już w nowym
składzie, odbyła pouine posiedze-
nie, na którem dyskutowała kwe-
stję obsadzenia stanowiska wyso-
kiego komisarza Ligi Narodów w
Gdańsku. Członkowie Rady dali
wyraz przekonaniu, że byłoby po-
żądane definitywne załatwienie
sprawy na obecnej sesji, lecz żad-
nej decyzji nie powzięto, a nawet
nie była wysunięta żadna kon-
kretna kandydatura.

Rewelacyjne: oskarżenia o korupcję.
Sprawa firmy Gnon i Rhone.

PARYŻ. (Pat). Cała prasa fran-
cuska występuje z rewelacyjnemi
artykułami w sprawie firmy Gnom

i Rhone. Przedstawiciel firmy
Aeropostale obwinia 0 korupcję
Chaumie, urzędnika ministerstwa
lotnictwa oraz Weilera, członka
rady administracyjnej Gnom i
Rhkone oraz Cidna. Oskarżyciel
stara się dowieść, że t-wo Gnom i
Rhone otrzymało znaczne kapita-
ły od firmy Lufthansa, która miała
większą część akcyj, spłacając su-
mę 45 miljonów fr. w gotówce, a

Ri

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

pozostałą w akcjach Deutsche
Lufthansy. T-wo francuskie miało
założyć wspólnie z grupami hisz-
pańską i niemiecką Lufthansy
spółkę, mającą zorganizować kon-
kurencyjną linję nawigacyjną do
Południowej Ameryki. Weiler o-
skarżony jest o to, że będąc człon-
kiem rady administracyjnej Gnom
i Rhone dał dyrektorowi Аегопац-
tyki Chaumie czek na 250 tysięcy
fr. Wzamian za to miał on uzyskać
poparcie dla nowego towarzystwa
ze szkodą dla istniejącego już
przedsiębiorstwa komunikacji lot-
niczej Aeropostale. Jako dowody
służą kontrakty i korespondencja
prowadzona między bankami,

ACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO
„amin. „Myśli Narodowej*, Warszawa, Aleje

" Jerozolimskie 17 m. 5.
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(OaDIaT EO TAKASDSS Г) Robotnik Sowiecki.

Sowiecka polityka gospodarcza.
Rezolucja C. K. Partji Komunistycznej.

zmuszania do kupna rzeczy niepo-
trzebnych oraz niskich gatunków
produktów. Konstatując rozwój
sieci handlowej w roku bieżącym,
mianowicie powstanie 20,200 no-
wych sklepow i 28.400 kramów,
rezolucje nakozują wprowadzenie
marek fabrycznych oraz zamianę
przez fabryki złych towarów. Re-
zolucje nalegają dalej na koniecz-
ność maksymalnego rozwoju han-
dlu wiejskiego, zabraniając zakupu
na rynkach wiejskich  organiza-

lub państwo-

cać agentów, kupujących towary,
w zależności od powodzenia akcji.
Wszystkim pszedsiębiorstwom za-
leca się tworzenie własnych baz
aprowizacyjnych. Zwalczanie kra-
dzieży i nadużyć uznano za czoło-
we zagadnienie. Dalsze rezolucje
kładą nacisk na rozwój przemysłu
lekkiego i spożywczego, zwiększe-
nie produkcji towarów powsżech-
nego użytku, zwalczają lewicowe
tendencje przeciwhandlowe oraz
prawicowe komentowanie handlu
sowieckiego jako „Neonepu“, za-
powiadając zdecydowaną walkę
ze spekulacją. Również została po-
wzięta decyzja skierowania ma-
ksimum towarów na wieś oraz
wprowadzenia osobistej odpowie-
dzialności dyrektorów fabryk i
trustów za jakość produkcji. Sen-
sacyjnym momentem jest zwróce-
nie bacznej uwagi na niezrzeszo-
nych chałupników w sensie zao-
patrywania w surowce oraz zaku-
pu wyrobów przemysłowych. Du-
ży nacisk położony jest na budow-
nictwo mieszkaniowe, celem zao-
patrzenia robotników i chałupni-
ków w mieszkania i polepszenia
istniejącego stanu. _ Następnie

„Ekonomiczeskaja Żiźń” z dn.
23 września daje garść ciekawych
szczegółów, ilustrujących warunki
pracy robotnika w sowieckim
przemyśle nallowym:
— „Koncern M, K. A. — czytamy

tam — z miesiąca na miesiąc nie wyko-
nywa swego planu, Powodem tego jest
płynność sił robotniczych. Tylko w cią-
gu sierpnia odeszło z tego przedsiębior-
stwa 400 robotników”...

Dlaczego?
— „Robotnik nie wie, ile i za co mu

się należy... KDS
— Niedoplacenie 25 — 30 rubli mie-

sięcznie weszło w system... й
— Jednemu z robotników nie dopła-

cono za 18 zmian pod pretekstem zgu-
bienia raportu... sę *
— Niekiedy wiertacze zarabiają mie-

sięcznie 20 do 30 rubli... T
— Dzięki złej administracji brakuje

rur i innych materjałów do pracy, a przy-
musowa bezczynność obciąża zarobki ro-
botnikėw“... 23 $

Ježeli się uprzytomni, jakąsilę
nabywczą mają pieniądze sowiec-
kie, nie trudno zrozumieć, dlacze-
go w ciągu jednego tylko sierpnia
odeszło z trustu M. K. A. 400 ro-
botników.

 EAAZRSRZEKAKI ZEŁOZODRETEZWZODEZZÓS|

skonstatowano niewykonanie pla-
nu ilościowego. i jakościowego
przez przemysł metalurgiczny, z
powodu złego kierownictwa oraz
upadku dyscyyliny, wskutek lekce
ważenia potrzeb robotników oraz
niedomagań lransporiu. Zalecono
przestrzeganie racjonalizacji pra-
cy oraz walkę z nieszczęśliwemi
wypadkami, które stały się klęską
produkcji, oraz otoczenie szcze-
gólnemi wzgiędami inżynierów i
majstrów, Wreszcie jako czołowe
zadanie postanowiono przystoso-
wanie starych maszyn do potrzeb
nowoczesnych oraz maksymalne
wykorzystanie już istniejących u-
rządzeń. Rezoiucje nie mówią nic
o rozbudowie przemysłu ciężkiego,
nakazując tylko rychłe wykończe-
nie objeklów, będących w budo-
wie.

Prześladowanie Kościoła w Meksyku.
MEKSYK. (Pat). Prezydent

Rodrigeuz oświadczył, źe wszyst-
kie kościoły katolickie nie będą
mogły prowadzić praktyk religij-
nych, jeżeli trwać będzie nadal sy-
tuacja obecna i nie ulegnie zmianie

stanowisko Kościoła, ujawnione w
ostatniej encyklice papieskiej.
Kościoły zamienione będą na szko-
ły i sklepy i oddane na usługi pro-
letarjatu.

Poddanie się powstańców brazylijskich,
RIO de JANEIRO. (Pat). Po

dwudniowych rokowaniach poko-
jowych, które były kilkakrotnie
zrywane, dzień dzisiejszy przyniósł

niespodziewane poddanie się po- |
wstańców z Sao Paolo, którzy nie
stawiają żadnych warunków.

Nowy rząd w Chile.
SANTIAGO de CHILE (Pat.)—

Utworzono nowy gabinet, w któ-
rym tekę spraw zagranicznych

objął Matte, spraw wewnętrznych
Figueroa i wojny gen. Saez.

KOMUNIKAT ZARZĄDU OKR

STRONNICTWA NARODOWEGO W WILNIE. |
ĘGOWEGO

Dała 9 peździernika o godz. 12 i pół w Małej Sali Miejskiej przy ul. Końskiej 1

odbędzie się Zgromadzenie Stronnictwa Narodowego,
w którem wezmą udział członkowie Stronnictwa z Wilna oraz zemiejscowi. —
Wsięp za zeproszenismi imiennemi, które wydaje Sekretarjat Stronnictwa od
godz. 11—3 (Orzeszkowej 11). — Prosimy mężów zaufania z prowincji о г@а
szanie się po karty wstępu. -- Na Zgromadzenie omówiona zostanie wszech-
stronnie sytuacja polityczna i gospodarcza Polski. — Obowiązkiem każdego

narodowca jest przykyć na te Zgromadzenie.

_ Przemawiać będą posłowie: prof. W. Komarnicki, mec. Jan
Nowodworski z Warszawy i A. Zwierzyński.
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Realna gwarancja pokoju
Tragedja Żwirki i Wigury na

polach Cierliska posiadała kon-

sekwencje polityczne. Niewątpli-

wie aktem politycznym było

przejście grupy oficerów czesko-

słowackiej armji do polskiego

Cieszyna za zwiokami bohaterów.

Niewątpliwie kondolencje i po-

dziękowania nastrojone były na

nutę wysoce serdeczną. Z łamów

jednego pisma, które do niedawna

zajmowało wobec Czechosłowacji

stanowisko jednostronne rozległy

się słowa: „Padły słupy granicz-

ne“. tym porywie nastrojów

zrozumiałych „Wieczór Warszaw-

ski” (w Wilnie „Głos Wilenski“)

postawił kwestję otwarcie i wy-

sunął postulat. sojuszu wojskowe-

go polsko-czeskosłowackiego.
Idea ta leżała w pokładach

zbliżenia obu państw i narodów.
Nieraz w rozmowach prywatnych

była poruszana, ale nigdy nie by-

ła wysunięta publicznie i z taką
szczerością. Jest ona dyktowana

nie tylko sentymentami, ale real-
ną koniecznością życiową,

Musiała znaleźć echa w prasie

narodu pobralymczego. Odpowie-

działy najpotężniejsze dzienniki, a

ich oświadczenia są wysoce zna-

mienne.
Najbardziej rozpowszechnione

pomiędzy inteligencją czeską „Li-
dove Noviny', które politycznie

są zbliżone do obecnych kierow-
ników państwa czeskosłowackie-

go, rejestrowało te koncepcje na
tle ostatnich posunięć militarnych

niemieckich. Biorąc asumpt z o-
statnich manewrów niemieckich
nad Odrą, „L. N.* dowodziły, że
Polska szuka sprzymierzeńców w
walce z Niemcami i dlatego odzy-
wa się głos o sojuszu polsko-
czechosłowackim:

„Myśl nie nowa. Posiada w polskiej
publicystyce kilkaletnią tradycję, ale z
taką otwartością i bezpošredniošcią

nigdy nie była postawiona”.

Znany ze swej przyjaźni do
Polski publicysta „Narodnich Li-
stów* V. Czerwinka podkreśla, że
wystąpienie ostatnie wyraźnie
mówi nie

„o zbliżeniu, lecz już bezpośrednio
‚ 0 sojuszu polsko-czeskosłowackim, przy-
taczając motywy polityczne, gospodar-
cze i militarne. Agresywność niemiecka,
która tak gwałtownie atakuje dzisiaj t.
zw. polski korytarz nad Bałtykiem,
zdawna słowiański, jutro obróci swój na-
pór na czeską północ i północny zachód,
tak umiejętnie ongiś germanizowany. Nie
mieckie niebezpieczeństwo grozi zarówno
polskiemu jak i czeskiemu państwu!
Gdynia, polski port nowoczesny nad

Bałtykiem, dzisiaj już nie jest tylko
polskim portem, lecz i czechosłowackim;
republika czsł. będzie tam posiadała

bardzo rychło swą własną strefę dla

swego eksportu morskiego, którego

czeski handel i przemysł, przeznaczone

na wywóz, tak bardzo potrzebują. Jeśli

zaś kto wspomni, że to są „nieziszczone“
marzenia, niech tylko wspomni, že žyje-

my w XX wieku, i že dzisiaj dorastająca

i wchodząca w życie generacja własnemi

oczyma oglądała urzeczywistnienie tylu

„nieziszczalnych' snów!
„Wieczór Warszawski” wskazuje na

niebezpieczeństwo niemieckie, zwrócone

na słowiański wschód. Jest to dzisiaj

zagadnienie najaktualniejsze w Polsce, a

z wielką radością stwierdzamy, że argu-

menty polskie są sympatyczne i w wiel-
kiej części realne. Wolno tylkowyrazić

życzenie, żeby takie i im. podobne gło-

sy znalazły oddźwięk w społeczności w

opinji politycznej i w szerokich kołach,

zwłaszcza w kołach inteligencji, która

dotąd była nastrcjona jeśli nie nieprzy-

chylnie, to obojętnie dla idei słowiań-

skiej współpracy. Z objawów sympatji

mogą wyróść daisze podniety la powo-

łanych kół gospodarczych i politycz-

nych”.

Najbardziej jednak znamienne

jest wystąpienie „Czeskiego Slo-

va“, organu narodowych socjali-

stów, a więc stronnictwa, doktó-

rego należy min. Benesz. Głos te-

dy tego pisma może poniekąd być

uważany za nastroje czynników

Z 1
Antyniemieckie hasła klejstu-

towe w Litwie.

„Rytas“, w artykule pošwięco-

nym pąmieci Kiejstuta odtwsrza-

jąc jego walki z Zakonom krzy-

żowym, zauważa, że obecnie, gdy

po upływie 5 i pół wieków zmie-

niło się wiele w sytuacji Litwy,

położenie jej geograficzno-poli-

tyczne, skazujące ją na granicze-

nie z grożącym sąsiadem, nie u-

legio zmianie. Nie osłabł też duch

agresji i zaborczości w narodzie

niemieckim, którego  imperjali-

stycznd dążenia po dawnemu kie-

rują się na wschód — ku Litwie.

Obacnie wprawdzie wchodzą tu

w grę nie tyle zakusy terytorjal-

ne, ile usiłowanie osiągnięcia pa-

nowania kulturalnego w Litwie,

dążenie do ujarzmienia ducha na-

rodu litewskiego.

Wypadki kłajpedzkie zbudziły

wprawdzie czujność  społeczeń
stwa litewskiego lecz trwało to

niedługo, gdyż po przemijającym

wzroście nastrojów zntyniemiec-

kich, wszystko powróciło do da-

wnego trybu. Jak dawniej, tak i

teraz, niejeden z Litwinów kształ=

ci swe dzieci w szkole niemiec-

kiej. Zwolennicy germanizacji do-
browolnej przewidzieli snać traf-

nie, że wrogie Niemcom nastroje

w społeczeństwie rychło przygas-

ną.

Rocznica kiejstutowa jednak,
zaznacza pismo, winna pobudzić

naród litewski do czynów regu-

larnych przeciwko panoszeniu się

ducha germańskiego w kraju, do
zaciętej walki z wpływami nie-
mieckiemi.

kierujących dzisiaj polityką zagra-

niczną republiki czsł. Uwagi „Cz.

Słowa brzmią następująco:

„Podobne idee, jakkolwiek były

nieraz dyskutowane w prasie polskiej,

nigdy jednak nie były wysunięte w tak

zdecydowanej formie. Niema wątpliwo-

ści, że idea sojuszu wywoła liczne ko-

mentarze, wyzyskane w różnych kołach

rozmaicie. W danej chwili nie chodzi o

tę czy inną konkretną możliwość, ile

przedewszystkiem 0 to, żeby została

znaleziona w końcu podstawa „ współ-

pracy, dla której Czechosłowacja jest

życzliwie usposobiona. Nowe wystąpie-

ina miałyby największe znaczenie, gdy-

by się okazalo, že nie był to wyraz

przejściowego nastroju, po którym

wróciłoby do dawnej kolei wydarzeń.

O to przedewszystkiem chodzi, gdyż z

wystąpienia samego nic się niestworzy.

To trzeba powiedzieć dzisiaj, ale rów-

nocześnie możemy zadeklarować szczerą

wolę istotnego porozumienia z Polską i

przystąpić do meritum rzeczy. Nie

znaczy to, żebyśmy nie „doceniali zna-

czenia polskiego wystąpienia, lecz nie

chcemy go przeceniać, żeby po kilku ty-

godniach czy miesiącach nie byč znowu

tam, gdzieśmy byli dotąd”. :

Zarejestrowaliśmy tutaj. głosy

wpływowych organów opinji cze-

skiej. Nie popadają one w entu-

zjazm, ale zagadnienie sojuszu

polsko - czechosłowackiego trak-

tują realnie. Najtrafniej rzecz uj-

muje V. Czervinka, który świetnie.

rozumie obustronne znaczenie

niebezpieczeństwa niemieckiego.

Przypominają się słowaMasaryka,

który oświadczył niejednokrotnie,

że istnienie i rozwój obu państw

jest uzależniony od wzajemnych

stosunków i wzajemnego współ-

działenia. Bez silnej Polski istnie-

nie Czechosłowacji jako państwa

narodowego jest poważnie zagro-

żone. Napór niemiecki na Czecho-

słowację jest dzisiaj nie mniej nie-

bezpieczny, niż na Polskę. Poważ-

ną troskę musi wywołoć np. fakt

wystawienia przez Niemców su-

deckich pomnika Moltkiemu jako

wodzowi wszystkich Niemców.

Organ narodowych socjalistów

stawia sprawę politycznie. Jego

opinja winna być dla naszych

czytelników politycznych bardzo

miarodajna. Chodzi przedewszyst-

kiem o wynalezienie wspólnego

języka politycznego, którymby

się mogły odpowiednie czynniki

jporozumieć; Czechosłowacja jest

gotowa do współpracy Z Polską,

może podjąć rozmowy „o meritum

rzeczy”. To jest bardzo wymow-

ne i bardzo jesne. To jest dekla-

racja, stawiająca sprawę szczerze

i otwarcie.

Tedy słowem: dzisiaj ma głos

polska dyplomacja. Czy znajdzie

wspólny język i podejmie  inicja-

tywę?

Idea sojuszu polsko-czechosło-

wackiego jest jedną z konieczno-

ści życiowych, które muszą się

zrealizować. Nawet wbrew woli

niechętnych. Nawet wbrew prze-

szkodom nieżyczliwych tej myśli.

Dlatego też miał rację V. Czer-

vinka, kiedy wspomniał, że kon-

cepcja taka może leżeć w sferze

„nieziszczalnych marzeń”, ale ty-

le się niedościgłych snów spraw-

dziło zanaszego życia, że — wie-

rzymy — ziści się także i idea

najściślejsześo zbliżenia między

obu narodami i państwami, bo

jest ona dyktowana nie tylko na-

strojami i uczuciami, lecz przede-

wszystkiem warunkami położenia

i sytuacji obu państw.

Sojusz Polski i Czechosłowacji,

oparty ponadto o Francję, jest

najsilniejszą gwarancją realną po-

koju w środkowej Europie. O tem

politycy najlepiej wiedzą. A poli-

tyka teraz poczyna szukać nie

frazesu, lecz sił realnych.

TWY.
Symbolem tej walki winna

być posteć Kiejstute, jako nie-

strudzonego bojownika z napo-

rem niemieckiem. Tu „Rytas”
wysuwa projekt wzniesienia na

brzegu Niemna, np. w okolicach

Tylży, ogromnego pomnika księ-

cia trockiego, którego postać па

koniu miałaby dobytym mieczem
domagać się zwrotu ziem litew-
skich aż po Pregołe.

Byłoby to niejako odpowie-
dzią na umieszczanie na odweto-

wych pomnikach w Niemczech
nazwy Kłajpedy w liczbie terytor-

jów oderwanych od Rzeszy.
Pismo kończy powtórzeniem

ostrzeżenia przed niesłabnącą a-

dresją krzyžacką.

Zmniejszenie ceny wódki od
1 października.

Litewski gabinet ministrów

przyjął projekt zmniejsżenia cen

wódki i spirytusu. Od dn 1 paź-

dziernika projekt ten zostanie

częściowo wprowadzony w życie.

Ulegnie zmniejszeniu cena wódki

 

Od lat 11-u istniejąca szkoła

„ŹRÓDŁO PRACY*

Trocka 19/2 z 3 letnim kursem:
krawiecczyzny, bieliźniarstwa,
haftu i trykotarstwa przyjmu-
je zapisy nowo wstępujących
uczenic do Bursy i szkoły od
9 — 1. Popołudniowe kursa
trzymiesięczne dla dorosłych. |

DZIENNIK WILEŃSKI

Z prasy.
Bezimienni i niewidzialni,
Mowa tu o politykach, którzy

są dziś najprzedniejszym wytwo-

rem sezonu. Są bezimienni i nie-

widzialn Do niedawno bylo

jeszcze inaczej, Wszystkie posu-

nięcia sanacji były ostemplowane

jakiemś imieniem i nazwiskiem

autora i wykónawcy. Teraz dzie-

je się inaczej. Zwraca na to uwa-

gę ABC.
„Dziś, sytuacja uległa zasadniczej

zmianie. Jakgdyby pod wpływem ja-

kiegoś cudownego eliksiru, „posunięcia

polityczne sanacji stały się bezimienne,

autorowie ich.. niewidzialni. Już nie

czytamy w dziennikach, że p. X. opraco-

wał taki lub inny projekt, p. Ygrek po-

wziął taką lub inną decyzję, a P- Zet

jest takiągo lub innego zdania. 7

Nikt nie chce się reklamowači an-

gażować, decyzje wychodzą na świat ci-

che i bezimienne,, najważniejsze „posu-

dokonywane są anonimowo. Bez
niccia“ 3 о

względu na to, czy się „zamyka” czy

otwiera', decyduje czy proponuje, „ob-

niża” czy „podwyższa”, redukuje czy

mianuje. Opinja musipoprzestać na do-

mysłach i pogloskach.'

To jest zrozumiałe. Jak długo

było obficie i szeroko, było przy-

jemnie ukazywać się w blaskach

reklamy. Dziś, w dobie kryzysu —

coraz więcej polityków  sanacyj-

nych oddaje się cnocie samoza-

parcia i skromności.

Duch biurokracji.

Zbliżony do sanacji A

Lewjatana „Kurjer Polski

rzeka na ducna biurokracji:
„Pewien młody urzędnik w rozmo-

organ
na-

wie ze swoim kolegą oświadczył mu,

w miarę, im dłużej urzęduje, tembardziej

budzi się w nim jakaś dziwna złość czy

złośliwość i chęć prześladowania tych

ludzi, którzy przychodzą do niego za-

łatwiać takie czy inne sprawy”. A

Wprowdzie jest to często wi

fa interesantów, którzy bywają

nieznośni, ale — niestety — wy*

tworzył się już taki nastrój w u-

rzędach i przez usta owego mło-

dego urzędnika przemówił pogląd

licznych jego kolegów.

„Niema prawie tygodnia, — ciągnie

„Kurjer P.“ — żeby do pisma naszego

nie napływały takie czy inne skargi, na

złe traktowanie obywateli w biurach i

urzędach, Skala tego złego traktowania

jest rozmaita. Bywają i trafiają się u-

rzędnicy brutalni i ordynarni, Ale to

należy na szczęście coraz bardziej do

wyjątków. Najbardziej drażni ludzi chęć

dawania im odczucia władzy i pokaza-

nie zależności od woli i zadania urzęd-

nika. Przedewszystkiem klijent czy oby-

wetel musi czekac. Od tego się zaczyna!

Czeka, a więc wie, że jest zależny o

woli tego, od ktorego dobrego humoru

nieraz wszystko zależy. Sprawy, które

przy takim czy innym poparciu mogą

być załatwione w przeciągu kilku go-

dzin, odkłada się nieraz na „ tygodnie,

lub nawet miesiące. Daremnie często

kołacze klijent do drzwi władzy. Nie

uzyskuje nic i musi cierpliwie dalejcze-

kać. Nawet przy opłacaniu podatków

czy też innych należności państwowych

wszystko obmyślone jest, tak żeby zająć

jaknajwięcej czasu. Tu znowu manja

kontroli daje się dotkliwie we znaki.

Zapewne kontrola jest potrzebna, ale

sposób jej wykonywania nie musi pro-

wadzić dochodzenia od okienka do 0-

kienka i dreptania z piętra na piętro,

jak jest w całym szeregu instytucyj.

i
in KAJA

Polacy wobec nowych wyborów

do parlamentu Rzeszy.

BERLIN (Pat) Odbyły pod

przewodnictwem ks. dr Domań-

skiego w Berlinie zjazd polskiego

centralnego komitetu wyborczego

postanowił jednomyślnie wezwać

ogół Polaków w Niemczech do

wzięcia udziału w wyborach do

parlamentu w dniu 6 listopada

b. r. Jednocześnie komitet wydał

odezwę, w której podkreśla ko-

nleczność solidarnego wystąpie-

nia ludności polskiej w obronie

swych spraw narodowo-kul ural-

nych.

Zamach na konsulat włoski.

ZURYCH. (Pat). W nocy z 2 na

3 października dokonano zamachu

bombowego na generalny konsulat

włoski w Zurychu. Skutkiem wy-

buchu i powstałego pożaru część

domu została zniszczona. Straty

materjalne są znaczne. Ofiar w lu-

dziach nie było.

Dymisja gen, gubernatora Irlandji

LONDYN. (Pat). Biuro Reutera

dowiaduej się, że król nawniosek

de Valery przyjął dymisję Mac

Neilla ze stanowiska generalnego

gubernatora Wolnego Państwa

irlandzkiego. Należy tu przy-

pomnieć, że przed niedawnym cza-

sem Mac Neill zaprotestował

przeciwko zdecydowanemu  bra-

kowi kurtuazji ze strony 2 mini-

strów Wolnego Państwa, przy”

czem zgłosił swą dymisję w razie,

gdyby nie uzyskał zadośćuczynie-

nia,

*  OBSUWANIE SIĘ GÓRY W SZWAJCARII.
ZURYCH. (Pat). Wskutek dłu-

gotrwałych deszczów zbocze góry

Kichemboch w kantonie Glarus

znów zaczyna się obsuwać, zagra-

żając miejscowości Linthal. Lada

chwila należy się spodziewać ka-

tastrofy. Ludność zagrożonych o-

kolic została ponownie ewakuo-

wana.

Zderzenie autokaru z pociągiem.

BUKARESZT. (Pat). W pobli-

żu Brasoy nastąpiło zderzenie

autokaru, wiozącego 22 robotni-

ków, z pociągiem. 5 osób zostało

zabitych, a 17 rannych, w tem 8

ciężko. Wypadek spowodowało

niedbalstwo dróżnika, który nie

zamknął przejazdu.

Serum przeciw paraliżowi dzieci ęcemu.

LIPSK. (Pat). W związku z

rozszerzającą się w Niemczech

groźną  epidemją Heine-Medina

wydział serobakterjologiczny za-

kładu Behringa w Marburgu zna-

lazł skuteczny środek zwalczania

paraliżu dziecięcego za pomocą

serum, pochodzącego z krwi re-

Kiedy odbędzie się praces brzeski
W apelacji

Pod koniec października ma-
ją być wykończone motywy wyro-

ku sądu okręgowego warszawskie-

go w sprawie b. więźniów brze-

skch. Napisanie motywów powie-

rzono sędziemu Rykaczewskie-

mu. Do tej pory nie zostały rów-

nież ukończone prace nad uzupeł-
nieniemi ostatecznem skorygawa-

niem protokułu rozprawy głównej
przed sądem okręgowym.

Część akt sprawy brzeskiej zo-
stała już przesłana do sądu apela-
cyjnego, gdzie złożono je w III
wydziale karnym. W związku z
niewykończeniem motywów i pro-
tokułu, termin rozprawy przed są-
dem apelacyjnym nie jest dokład-
nie znany. Mówi się w Warsza-
wie, że proces w sądzie apelacyj-
nym rozpocznie się pod koniec
bież. mies,

Zmiany w policji i urzędzie
śledczym.

Jak informuje „Kurjer Polski“.
Wkrótce nastąpią poważne zmia-
ny na naczelnych stanowiskach
policji mundurowej oraz urzędu
śledczego zarówno w stolicy, jak i
na prowincji. Szereg wyższych
czynnych oficerów służby bezpie-
czeństwa przeniesionych ma być
do wydziału bezpieczeństwa w
M. S. W. Stanowiska opróżnione
w stolicy obsadzone zostaną po-
dobno przez nowe siły z pro-
wincji.

Reorganizacja, o której mowa,
pozostaje w ścisłym związkuz
coraz gorszemi warunkami bez-
pieczeństwa w stolicy.

konwalescenla, które zakład o-

trzymuje w wielkich ilościach z

terenu całej Rzeszy. Poczynione

już tu próby dały wynik pozytyw-

ny. Zakład odstępuje serum w

każdej ilości, jedynie za zwrotem

kosztów własnych.

PRZYJEZDNI najwygodniej

zaopatrują się w materjał

do Instalacji elektrycznej

W SKŁADNICY TECHNICZNEJ
p. f.:

PRĄDY
Wlino, Wlelka 21

‘ Wielki wyb6r!--Niskle ceny! 5

Przeniesienie prok. Rauzego.
Z Warszawy donoszą:
Krążą pogłoski, że podprok.

Rauze, drugi oskarżyciel w proce-

sie brzeskim, ma być przydzielo-

ny do jednego z prowincjonalnych

sądów okręgowych.

Dalszy bieg sprawy brzeskiej

(od strony prokuratury) spoczy-

wać będzie wyłącznie w dłoniach
p. Grabowskiego, delegowanego

specjalnie do tej sprawy i na te-
ren Sądu Apelacyjnego.

Panama sanacyjna
W TARNOPOLU.

„Kurjer Lwowski“ donosi z

Tarnopola: Jeden z głównych le-

aderów miejscowej sanacji, czło-

nek zarządu Związku Legjoni-

stów, Kozikowski Stanisław, na-

czelnik wydziału rachunkowego

Okręgowego Urzędu Ziemskiego

w Tarnopolu, zdefraudował 5.000

dolarów i uciekł zagranicę.

Kozikowski był na terenie tu-

tejszym bardzo znaną osobą, gdyż

jako referent sekcji dramatycznej

Związku Legjonistów aranżował

różne imprezy.
 

*

Europa, Chiny į Japonija.
Konflikt chińsko-japoński wy-

wołał duże zaniepokojenie w Eu-

ropie i Ameryce. Liga Narodów

wprowadzona w błąd co do powo-
dów zatargu przesadziła w ocenie

jego doniosłości. Sekretarjat Ligi

zna sprawy Dal. Wschodu również

powierzchownie jak i politycy,

którzy zjawiają stę w Genewie,

by rozpatrzyć sprawy, o których
często mają zaledwie mętne po-
jęcie. Azja, dusza jej narodów,
charakterystyka psychiczna i mo-
ralna jej mieszkańcówą to rze-
czy nieuchwytne jako całość dla
$enewskich polityków. W tych
warunkach nie mogą zrozumieć o-
becnego stanu problemu mandżur-
skiego i uchwycić szczególną za-
wiłość tego zagadnienia. Jedyną
deską ratunku dla usprawiedli-
wienia ich roli jest uczepienie się
jakiegobądź tekśtu i interpreto-
wania go według ich pojęć jury-
dycznych a często zgodnie z mod-
ną ideologją.

Sprawa jest prosta.
Mandżurja, duży kraj, obszer-

niejszy od Francji, uzyskał ład,
porządek i pomyślność pod opieką
Japonji. Miljony Chińczyków, u-
ciekając od woiny domowej, nę-
dzy i śmierci, opuściły prowincje
północne, by swój byt utrwalić w
Mandżurji. Ale w ciągu ostatnich
3-ch lat Czang-Suė-Liang dal się
nabrač przez Czang-Kai-Czeka i
pozwolił "wpływom stronnictwa
nankińskiego sięgnąć do głębi ca-
łego kraju. Bezład się rozpoczął i
rozwinęło się rozbójnictwo zorga-
nizowane, srożąc się tutaj, jak w
pozostałych Chinach. Japonja nie
mogła dłużej tolerować takiego
stanu rzeczy, bo wszak to ona
broniła dotychczas Mandżurji od
zarazy Kuno-Mong- Tanga, prze-
syconej bolszewizmem.

Czyż mogła Japonja opuścić
nie tylko miljon własnych obywa-
teli, ale i 20 milj. Chińczyków,
przeważnie rolników, którym do-
tychczas zapewniała pełne bez-
pieczeństwo?

Nie można mieć zresztą żadnej
wątpliwości co do uczuć chłopów
i europejczyków różnych narodo-
wości, zamieszkałych м Man-
dżurji. Ten świat miejski i wiejski
uszeregował się przy Japonji, bo
tylko'ona może uratować ich od
ruiny i masakry-zjawisk stałych w
Chinach — i uchronić od zaboru
sowieckiego. Japonja przecież,
chociaż była zaniepokojoną sta-
nem spraw w Mandżurji, nie sto-
sowała żadnych środków represji:
wystarczało jej czuwanie. I jeżeli
wypadki nagle się rozwinęły, to
były one następstwem błędów
Czang-Kai-Czeka i Czang Suė
Lianga.

Dr. A. Legendre, z którego ar-
tykułu w „Mercure de France“
czerpiemy materjał, w latach 1928
—29 przebywał w Chinach i roz-
mawiał z  Czang-Suć-Langiem,
którego też, znając dobrze stan
spraw, uprzedzał o niebezpieczeń-
stwie grożącem Mandżurji z po-
wodu akcji stronnictwa nankiń-
skiego. Siało ono nienawiść do

Japonii, propagując bojkot wyro-
bów japońskich i mordując osad-
ników.

Stronnictwo nankińskie wciąg-
nęło do akcji przeciw Japonii
rząd Kantoński, Wiyszło na jaw,
że najemna armia, złożona z około
500 tysięcy osób, była zmobilizo-
wana wówczas, gdy 200 tys. zbie-
gów od Czang-Szue-Lianga miały
uderzyć na te oddziały japońskie,
które w myśl traktatów strzegły
Południowej Mandżurji. Plan ten
zagrażał kolei żelaznej i Mukde-
nowi. Japończycy uprzedzili wy-
padki, przerzucając szybko zmo-
bilizowane oddziały przez Koreę.
Na nieszczęście Liga Narodów nie
zdaje sobie sprawy, że nagły ma-
пемг  Japonji był  dobrodziej-
stwem dla ludności już wyczerpa-
nej nędzą i, że agitacja Czang-
Kai-Czeka pchała Chiny do woj-
ny, w której byłyby pobite i jesz-
czeby bardziej zbiedniały.

, Stronnictwo nankiūskie prag-
nie się oprzeć o Moskwę. Panuje
tam teror: najlepszych obywateli
skazują na śmierć, a majątki ich
konfiskują. Taką jest obecna sy-
tuacja Chin — pełno tam poważ-
nych niespodzianek. Tymczasem
Liga Nar. i świat cały nie rozu-
mieją, że to jedno stronnictwo, a
nie naród chiński szuka szalonej
awantury. Japonja zwalcza bandy,
które żyją kosztem obywateli.

Bandy grasujące w Mandżurji,
są dobrze uzbrojone przez cudzo-
ziemców.

Japonja występuje w roli mię-
dzynarodowego żandarma Man-
dżurji, na kórą czyha bolszewik i
która może się stać zamkniętem
polem wielkich starć, od których
Europa nie będzie mogła się zwol-
nić, szczególnie, gdy St. Zjedn.
ujmą się za sironnictwem Nanki-
nu — „swoimi” ludźmi, ich klijen-
L San nankińskie nie
iśnoruje też tego, że ma poparcie
II Międzynarodówki,która di
w Chinach Kuo+Ming-Tanga cu
downą ziemię obiecaną, bliską
kreację socjalistyczną.

Jeżeli Liga Narodów popiera
politykę pokojową za wszelką ce-
nę, to nie może popierać bolsze-
wizacji Chin. Coby bylo z Indo-
Chinami, na całym Dalekim
Wschodzie, a nawet z Indjami,

śdyby Japońja nie zagrodziła dro-

gi Moskwie? Wreszcie Mandżurja

nigdy nie była ziemią chińską: na-

leżała ona do starej dynastji ce-

sarskiej, która broniła do niej

wstępu wszystkim, którzy nie byli

jej poddanymi. Mandżurja była

kolebką nie Chińczyków, lecz po-

kolenia  turecko - mongolskiego,

które w ciągu wieków napadało

perjodycznie na Chiny i narzucało
im swe prawa i swą dynastję.

Nigdy Chińczycy nie uznawali

Mandżurów za rasę bratnią, ale
traktowali ich raczej jako strasz-
nego barbarzyńcę. | słynny mur
chiński był wzniesiony, by zabez-
pieczyć Chiny od hord mandżur-
skich.

Dziwne też jest w całej spra-
wie stanowisko Ameryki. rzy-
pomnijmy konflikt w 1916 r. mię-
dzy SŁ Żj a Meksykiem. Życie
amerykanów i interesy były za-
grožone przez zorganizowany
bandytyzm, jak dzisiaj w Chinach.
Wilson stracił cierpliwość i armja
50.000 przekroczyła _ granicę.
Przypomnijmy jeszcze aneksję
Texasu i Kalifornii przez St. Zj.
zaszła konieczność zapewnienia
ładu i bezpieczeństwa swych oby-
wateli. Ale i Francja i Anglja,
broniąc swych koncesji w Chinach
w 1927 r., wysłały wojska, które
do dnia dzisiejszego w  Tientsi-
nie i Pekinie pilnują koncesji.
Gdyby je wycofano, konflikt był-
by pewny. Liga Narodów wysłała
do Chin ludzi, którzy tam nigdy
nie byli i którzy traktowali z Mło-
demi Chinami, nie reprezentują-
cemi Chin.

Liga Nar. decyduje, by „Chiny
i Japonja powzięły wszelkie środ-
ki, aby uniknąć konfliktu”. Widać
z tego, że Liga Nar. nie wie, że
partja nankińska nie ma realnej
siły w Chinach a tembardziej w
Mandżurji.

Jak mogła Liga Narodów za-
lecać Japonji wycofanie wojsk z
Mandżurji? Z jednej strony Mo-
skwa, z drugiej — stronnictwo
nankińskie, ktore rozwija zbroje-
nia pod kierownictwem niemiec-
kiego sztabu jeneralnego i liczy
już na 600 tys. najemnego wojska.
Japończycy mogą trzymać w sza-
chu bolszewików, grożąc Syberji,

a przez to przeszkadzać im w
grożeniu Europie — np. w tajnem
porozumieniu z Niemcami rzucić
się na Polskę. Japończycy łatwo
mogliby zająć Irkuck i grozić Sy-
berji Zachodniej — spichlerzowi
Rosji.

Japończycy grają na szachow-
nicy światowej rolę wyjątkową w
tej chwili, jako czynnik równowa-
gi społecznej 1 politycznej. Bez
nich Moskwa posztaby na Indje,
Indochiny, Jawę, Chiny, rujnując
w ten sposób Europę przemysło-
wą, wywołując zaburzenia. To
też Japonja nie powinna się czuć

izolowaną. Ład społeczny nie u-
staliłby się bez niej. Osłabienie
Japonji, to wzmocnienie Sowie-
tów. Gdyby powstał konflikt
między Japonją a Rosją, to inne
mocarstwa nie pozostałyby w roli
widzów. Japonja dzisiaj
za europejczyków.

Leon Perkowski.
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Przyjmuje
zamówienie na wszel-
kle roboty drukarskie
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Obniżka cen
wyrobów tytoniowych i straty

kupców

Rozporządzenie o obniżce cen
niektórych wyrobówtyton'owych
zostało ogłoszone dopiero 30 wrze-
śnia wieczorem, a weszło w życie
od 1 paźdz.

W zwłązku z tem ponieśli spo-
re straty kupcy tytoniowi. Mono:
pol bowiem zobowiązał ich w
swoim czasie do magazynowania
większych ilości swych wyrobów,
niespodziewanym zaś wprowadze-
niem ostatniej obniżki przypra-
wiał ich o grube straty, gdyź sa-
mej machorki każdy skład hurto-
wy magazynuje conajmniej 500
kg., a na kilog'amie różnica wy-
nosi 2 złote.

Dyrekcja monopolu broni się u-
mową, jaką zawarła z hurtownika-
mi, w myśl której zrezygynowano
z obowiązującego przed tem sys-
temem, że w azie zmiany cenni-
ka monopol dopłaca kupcom róż-
nicę w razie obniżki cen, lub też
otrzymuje od nich dopłatę w ra-
zie podwyszenia cennika.

„Ponieważ obecnie te rozrachun-
ki odpadają, nie można zrozu-
= poż eię monopo-

u tak niepotrzebie prz
kupców o stratę. (PPN
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Władze śledcze wszczęły о-
becnie szereg procesów przeciwko
rodzicom młodocianych wywrotow
ców, lub ich opiekunom.

Dotychczas praktykuje się, że
w razie zatrzymania młodocianego
niepełnoletniego chłopca lub
dziewczynki na gorącym uczynku
kolportowania bibuły komunisty-
cznej dzieci te zwalniano na odpo-
wiedzialność rodziców lub opieku.
nów, którzy w tym wypadku pod-
pisują deklarację, w jakiej zobo-
wiązują się pod groźbą odpowie-
dzialności sądowej nie dopuścić
więcej swego dziecka do brania
udziału w akcji wywrotowej i izo-

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Zachmurzenie zmienne z p:ze-
lotnemi deszczami. Słabnące wia-
try zachodnie i północno zachod-
nie.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Przerwanie robót przy

budowie jezdni klinkierowej.
Wskutek ostatnich deszczów przer-
wane zostały roboty klinkierowe
prowadzone obecnie na ul. Zam-
kowej i Wielkiej.

Z MIASTA.
— Tradycyjny „Marsz Trzy-

Nastki". W ubiegłą niedziele od-
był się na szlaku Wilno—góry
Ponarskie tradycyjny „Marsz Trzy:
Nastki”, do którego stawały ze-
Społy zastępów „Czarnej Trzy-
Nastki” Wil Druż. Harcerzy.
W czasie tego marszu zastępy

musiały wykonać cały szereg za-
dań z techniki harcerskiej a mia-
nowicie: terenoznawstwa, pomo:
cy w nagłych wypadkach, sygna-
zacji, obozownictwa, strzelectwa
t p.
Pierwsze miejsce zdobył z—p

„Lisów” w składzie: J. Sochański,
W. Wilkojć, Zurowski W. i C.
Bazrdo. Dalsze miejsca zajęły
z—py: „Jastrzębi”, „Psów” i „Or-
łów”.

Zawody te odbywają się w dru-
Żynie od szeregu lat i są spraw-
dzianem wyrobienia technicznego
zastępów i poszczególnych har-
terzy.

SPRAWY PODATKOWE.
— Wyjaśnienia w sprawie

kwitów komornianych. Dla u-
niknięcia wątpliwości przy uisz-
Czaniu opłat na rzecz bezrobot-
nNych od kwitow komornianych
Magistrat m. Wilna wyjaśnił, że
opłaty te dotyczące wszystkieh
kwitów wystawionych i płatnych
od 1 września b. r., choćby kwity
Opiewały na samy należne za u-
biegłe miesiące.
W wypadku wystawiania kwiłu

Na część należności opłatę na
bezrobotnych regulować należy
dopiero po otrzymaniu ostatniej
Taty, co miesiąc jednak w rubry-
Ce uwagi składanego do Magi-
Stratu wykazu opłat trzeba odno-
tować fakt ratalnego otrzymywa-
nia komrnego.  Zwolnione od
Opłat są kwity od lokali jedno i
dwuizbowych, natomiast lok le
przemysłowe niezależnie od ilości
izb podlegają opłacie.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— (eny węgia pod kontro-

lą urzędu wojewódzkiego. W
związku z tendencją zwyżkową
na węgiel, dowiadujemy się, że
urząd wojewódzki korzystając z
otrzymanych upo ważnień, czuwać
będzie nad cenami węgla.

Nieuzasadniona zwyżka cen bę-
dzie  ścigana w bezwzględny
sposób, zaś winni uprawiania
spekulacji węglem karani z całą
Surowošcią.

Zapasy węgla w Wilnie są do:
stateczne, ceny węgla są norma -

Ne i pobieranie w detalu czy w

hurcie cen wyższych jest nieuza-
dnione.
— Zniżka cen na wyroby

perfumeryjne. W zwiąku z ob-

niżką cen spirytusu staniały rów-

nież wyroby spirytusowe, jak wo-

da kolońska, perfumy ect.

к SPRAWY WOJSKOWE.

— Nominacje podchorążych
na podporuczników. Podcho-
rążowie, którzy w obecnym okre-
sie jesiennym odbyli ostatnie ćwi-

czenia przed otrzymaniem stop-

nia oficerskiego nominacje na

podporuczników otrzymać mają

w marcu przyszłego roku Obec-

nie dowódcy formacyj sporządza-

ją noty i opinje podchorążych
celem przedłożenia ich władzom
centralnym. Noty te posłużą do
otrzymania nominacji.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— projekt utworzenia In:

stytutu Apostolskjego. Jak się
dowiadujemy szereg działaczy ka-

tolickich i organizacyj religijnych

zamierza przy Stowarzyszeniu
Dzieło Matki Boskiej Powołań
stworzyć Instytut Apostolski.

Zadaniem wspomnianego |п-

stytutu będzie przygotowanie kan:

dydatów bez względu na wiek do

studjów teologicznych.
Projektowane jest zorganizo-

wanie własnego studjum przygo

towawczego do matury, z które:

go ewentualnie będą mogli „ko-

' rzystać i świeccy.
Jeżeli projekt "ten zostanie

zrealizowany, będzie to w Polsce

pierwszy tego rodzaju Instytut

 

KRONIKA.
Procesy rodziców młodocianych

wywrotowców.
lować je zupełnie od wpływów a-
gitatorów komunistycznych.

Ostatnio jednak zaszedł szereg
wypadków zatrzymania przez po-
licję na gorącym uczynku kolpor-
tażu bibuły wywrotowej tych nie-
pełnoletnich komunistów, którzy
zwolnieni zostali z aresztu na od-
powiedzialność ich rodziców lub
opiekunów. W związku z tem wła.
dze  sądowo śledcze  wszczęły
przeciwko tym osobom szereg pro
cesów. Oskarżonym grozi kara
zamknięcia w areszcie na przeciąg
1 miesiąca oraz 1000 zł. grzywny.
W; najbliższym już czasie odbędą
się trzy podobne sprawy.

— Dzień Miłosierdzia Chrze-
ścijańskiego. Jak już donosi:
liśmy, w dniu 6 listopada odbę-
dzie się Dzień Miłosierdzia Ch-ze-
ścijańskiego, zorganizowany sta-
raniem Towarzystw Dobroczyn-
ności Caritas.

Dzień ten obchodzony będzie
zarówno w. Wilnie, jak i w całej
archidiecezji wileńskiej, gdzie or-
ganizacją go zajmą się specjalne
komitaty perafjzlne.

Program obchodu Dnia Miło-
sierdzia Chrześcijańskiego w Wil-
nie jest następujący: W godzi-
nach porannych odbędą się we
wszystkich kościołach nabożeń
stwa z kazaniami okolicznošcio-
wemi. W godzinach południo-
wych odbędzie się w Saii Miej-
skiej, uroczysta ekademje. Na-
stępnie przeprowadzona bę-zie
zbiórka datków i ofiar w naturze
na rzecz ubogich.

Wieczorem w jednym z teatro v
wileńskich odbędzie się przedsta-
wienie, z którego dochód prze-
znaczony będzie na rzecz bied
nych,

Przez cały następny tydzień,
t. j. od dnia 6 listopada do dnia
13 listopada, odbędzie się wielka
zbiórka ofiar w naturze. Zbiórka
ta przeprowadzona zostanie na
terenie całej archidiecezji wileń:-
skiej.
— L. 0. P. P. 'domaga się

zwrotu list oflar. Zarząd Ko-
mitetu Wojewódzkiego Wileńskie-
go L. O. P.P. zwraca się z proś
bą eo wszystkich instytucji, firm
i właścicieli domów, którzy otrzy-
mali materjały IX Tygodnia Lot-
niczo- Gazowego, o łaskawe wyra-
chowanie się z rozsprzedanych
materjałów i zwrot list ofiar IX
Tygednia Lotniczo-Gazowego do
Komitetu Woj. L O, P. P przy
ul. Wielkiej Nr. 51.

Zarząd L. O. P.P.
— Wileńskie Towarzystwo

Lekarskie. XXIII posiedzenie nau-
kowe odbędzie się we środę o
godz. 20ej w sali własnej przy
ulicy Zamkowej z nast. ! porząd-
kiem dziennym:

1. Odczytanie protokołu ostat-
niego posiedzenia; 2. Dr. A. Ma-
linowski: Demonstracja chorego z
wrcdzoną myotonją; 3. Dr. G.
Giecow: Demonstracja preparatu;
4. Prof. Dr. W. Jakowicki: Zagad-
nienie zapobiegan'a ciąży.

RÓŻNE.
— Opóźnienie wypłaty eme-

rytur. W dniu wczorajszym urząd
pocztowy wileński znowu nie wy-
płacił zaopatrzeń emerytalnych i
rent za miesiąc październik. Jak
się dowiadujemy, opóźnłenie w
bież. miesiącu może potrwać
kilka dni.
W przyszłości podobno wy:

płaty będą uskuteczniane w dniu
2 każdego miesiąca, a w razie
niedzieli lub święta, przypadają-
cego w tym dniu, wypłata będzie
przesunięta na następny dzień
powszedni. Wyplata zaopatrzen
emerytalnych i rent będzie usku-
teczniana do rąk adresatów lub
osób przez nich upowążnionych.
Upoważnienia na ten cel mogą
być wystawiane nie wcześniej,
niż w dniu płatności zaopatrzenia;
podpis upoważniającego i data
wystawienia upoważnien muszą
być stwierdzone przez wiašciwy
urząd. Dosyłanie zaopatrzeń eme-
rytalnych lub rent jest niedopu-
szczalne.

Zaopatrzenie emerytalnei ren-
ty mogą być wypłacane przez
urzędy pocztowe w ciągu trzech
miesięcy, licząc od dnia płatności,
po tym terminie zaś wypłata mo:
że być uskuteczniona jedynie za
zgodą izby skarbowej.

it оИЕННИ
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po własnej kieszeni, kto nie
zabezpiecza oklen na zimę

POLSKI SKŁAD

APTECZNO - PERFUMERYJNY

E. KUDREWICZ i S-ka
MICKIEWICZA 24 26 Tel.7-10.
Sprowadz'ł renomowane wałki
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złożone w Administracji „Dzien, Wil”
Znalezione w sklepie p. Frliczki przy

ul. Zamkowej Nr. 9 zł. 20 — przeznacza
się dla bezrobotnych do uznania Redak-
cji p. Józefa Abramowiczowa zamiast
kwiatów na trumnę ś. p. Zajączkowskiej,
dla najbiedniejszych zł. 5.
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DZIENNIK WILEŃSKI

Szkoła dramatyczna
przy Teatrach Miejskich

Z.A.S.P. w Wilnie.
Na mocy zezwolenia Miniser-

stwa W. R. i O.P. zostaje otwar-
ta Szkoła Dramatyczna przy Tea-
trch Miejskich Z.A.S.P. w Wilnie

Dyrektorem Szkoły Drama-
tycznej, rozporządzeni=m mini
sterstwa W. R i O.P. (na pod-
stawie $ 2 art. 6 ustawy z dn.
1 marca 1932 r.), został zatwier-
dzony Dyrektor Teatrów Miejskich
p. M. Szpakiewicz.

Szkoła Dramatyczna prowa
dzona będzie, jako kurs dwuletni,
z wykładami teoretycznemi i pra
ktycznemi.

Egzamina wstępne 10 go paż-
dziernika r. b.

Super- Przebój Złotej Serj! Polskiej mamant. dramat JĄDNJIGĄ SMÓSARSKA, task. vspotudziaiJuż

eos: Międna ŁOWICKI FE"
L.TRL OUBZIRORADC ORCTRESZNACZKA UNK

Podania, zawierająće życiorys,
oraz stopień wykształcenia, skie
rowywać należy do Teatru Wiel-
kiego na Pohulance: Wiino, Dr.
Jerzy Bujański

O„łata wynosić będzie: wpi-
sowe 10 zł. jednorezowo i 25 zł.
opłata miesięczna. Kierownictwo
Szkoły Dramatycznej w Wilnie
sprawować będą: dyr. M. Szpa
kiewicz i dr. Jerzy Bujański, przy
współudziale wybitnych pedego
gów.

SDD SRROZWEEWRZEWZORCOWETTERK PBERCKODEDSOZOZOWROWEGPOZNAGIE

Postulaty Wileńskiej izby Przemysłowo-
Handlowej na Zjeździe Związku Izb.

Zjazd Związku Izb Przemysła-
wo-Handlowych w dniu 28 wrze-
śn'a zajmował się kilku sprawami
o charakterze prawnym, posiada-.
jacemi doniosłe znaczenie dla ży-
cia gospodarczego.
W szczególności na wniosek

Izby przemysłowo Handlowej w
Wilnie rozważana była kwestja ko-
nieczności interwencji Związku
Izb w sprawie art. 5Binowego pra-
wa o wykroczeniach, który prze-
widuje karę aresztu do3, miesię-
cy lub grzywny do 3.000 zł. za
niewpłacenie do instytucyjgubez-
pieczeń społecznych sum, potrą:
conych na rzecz tych instytucji
przy wypłacie pracującym wyna-
grodzenia. W rzeczewistości arty-
kuł ten oparty jest na błędnem
mniemaniu, że sumy buchalteryj-
ne, względnie myšlowo potrą:0-
ne przy wypłatach - rzeczywiście
wpłynęły do kieszeni przedsiębior-
cy i że ten o tatni nie wpłaca w
takim wypadku należnoś-i fakty:
cznie zaiakasowanych na rzecz
osób trzecich, podczas gdy w wię:
kszości wypadków dzisiaj przedsię-
biorca naprawdę nietylko nie za
inkasował żadnych sum, ale czę-
sto nie jest nawet w stanie wyp
łacić w terminie wynagrodzenia
przpadajązego robotnikom. O nad-
miernem przeciążeniu warsztatów

Walka z epidemią
W związku z zdnotowaniem

szeregu wypadków zachorowań na
epidemję tyfusu w Wilnie i na te-
renie powiatu wileńsko-trockiego
władze sanitarne przystąpiły nie-
zwłocznie do akcji zapobiegawczej
Przedewszystkiem na terenie mia-
sta Wilna specjalna komisja zba-
dała mieszkania, gdzie powstała
choroba epidemji tylusu. Mieszka-
nia te natychmiast odkażano wraz
z całym inwentarzem. Rodziny
chorych, którzy szczęśliwie uni-
knęli choroby, poddano szczepion-
ce przeciwtyłusowej. Następnie

pracy świadczeniami z tytułu ubie
zpisczeń społecznych świadczy
powstanie zaległości, sięgających
setek miljon w złotych. PFrtykuł
58 nie znajduje więc bynajmniej
uzasadnienia w społeczem wyczu-
ciu winy; jest Środkiem presji,
zmierzającej do zapewnienia bytu
finansowego instyucjom ubiezpie-
czeń społecznych; gospodarcze
skutki tego artykułu będą niewąt-
piwie wybitnie ujemne.

Zjazd Zwiazku lzb po dyskusji
uznał za konieczne dodatkowe
rozważenie tej sprawy.

Zjazd omawiał równ'eż projekt
ustawy o spółkach z ograniczoną
odpowiedzialaością, opracowany
przez Komisję Kodyfikacyjną, przy
tem wysunięto szereg poprawek,

które przez większość l:b zostały
uzgodnione. Trzy lzby, w tej licz-
bie również Wileńska, zgłosiła
vota separeta z własnemi popraw-
kami, przytem lzba P.H. w Wi-
Inis wysunę'a między innemi ko
nieczność j:knajdalszego udostę-
pnienia tworzenia się spółek z ogr.
odp, tak eby było umożliwione
powsta aanie i prosperowanie war
sztatów, powstałych drogą mobi-
lizacji kapitałów drobnych i śred-
nich, co ma specjalne znaczenie
dla terenów okręga lzby.

tyfusu piamistego.
komisje sanitarne postanowiły co

pewien czas przeprowadzać szcze.
gółowe inspekcje na podwórzach

domów, w klatkach schodowych,

lustrować ubikacje i t. p. Inspekcje

te mają na celu zapobieżenie dal-

szej epidemji tyfusu w Wilnie. Na

terenie pow. wileńsko-trockiego

pracujć kolumna przeciwtyfusowa

z kilkoma lekarzami specjalistami.

Dzięki szybkim zabiegom lekar-

skim epidemję tyfusu plamistego

w powiecie tym zdołano powstrzy-

mać.
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Akcja oszczędnościowa udziela pomocy
lekarskiej ludności Wileńszczyzny.

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z.A.S.P. w Wilnie.

— Teatr Pohulanka daje dziś i jutro
o godz. 8 w. koncertowo graną sztukę
Rostworowskiego „Przeprowadzka”.
Prasa wileńska przyjęła tę nowość naj-
wyższemi pochwałami, a stale zapełniona
widownia i huczne brawa świadczą wy-
mownie o sukcesie autora, reżysera i ar-
tystów z pp.: Grolickim, Janowskim, Ło-
dzińskim, dyr. Szpakiewiczem, Ładosiów-
ną, Paszkowską, na czele.
— Stały Teatr z Teatrów

Miejskich Z. A. S$. P, w Wilnie, Gdziekol-
wiek zawita „Szczęście od jutra” wszę-

dzie zarówno sama sztuka jak i jej wy-

konawcy z Braunėwną, Jasińską-Det-

kowską, Szpakiewiczową, Boneckim, Bie-

leckim i Pospiełowskim w rolach głów-

nych spotykają się z serdeczną owacją

publiczności, wdzięcznej za prawdziwie

artystyczną biesiadę. Dziś Teatr objaz-

dowy gra w Brasławiu, 5.X w Duksztach,

6.X w Postawach, 7.X w Głębokiem, 8.X

w Królewszczyźnie, 9.X w Starej Wilej-
ce, 10.X w Mołodecznie.
— Teatr muzyczny Lutnia. Dziś ina-

uguracja teatru muzycznego „Lutnia”.

Dana będzie jedna ze świetniejszych ope-

retek doby ostatniej „Wiktorja i jej hu-

zar” w wykonaniu EO zespołu z

Elną Gistaedt na czele.
 Gzdłówo role grają: Gabrjelli, Hal-

mirska, Dębowski, Wyrwicz, reżyser

sztuki M. Tatrzański. Batuta w rękach

doświadczonego M. Kochanowskiego.
— Znakomita gošcina artystyczna

Nikolasa Zadri w Wilnie. Na piątek 7.X

r. b. Teatr na Pohulance zapowiada wiel-

ki koncert światowej sławy wirtuoza,

prof. konserw. w Paryżu, Nikolasa Zadri.

Zapowiedź koncertu wywoła zrozumiałe

zainteresowanie — Nikolas Zadri przyję-

ty był entuzjastycznie na koncercie w

Filharmonji w Warszawie.

POLSKIE RADJO WILNO.
_ Wtorek, dnia 4 października.

11.50: Transm. z Warsz. 12.20: Płyty.
12.40: Kom. meteor. 15.20: Koncert dla
młodzieży (płyty). Objaśnia Zofja Ławę-

ska. 16.00: „Wśród ksiąžek“ — pogad.

16.40: „W promieniach jesiennego słoń-

ca" — odczyt wygł. prof. St. Stasiński.

17.00: Koncert symfoniczny. 17.55: Progr.

na środę. 18.00: Koncert. 18.55: Pogad.

radjotechniczna — wygł. M. Galski. 19.10:

Rozmaitości. 19.30: „Bluff i nonsens w
muzyce dzisiejszej” — wyśgł. prof. Zdzi-

sław Jachimecki. 19.45: Pras. dzien. radj.

20.00: Koncert. 22.15: Muz. tan. 22.55:
Kom meteor. 23.00: Muz tan.

 

Środa, dnia 5 października.

11.50: Sygnał czasu, hejnał i kom.
12.20: Płyty. 12.40: Kom. meteor. 15.20:
Płyty. 16.00: Audycja dla dzieci. 16.25:
Płyty. 16.40: „Ziemia Krośnieńska” —
odczyt wygł. Melchjor Wańkowicz. 17.00:
Audycja dla nauczycieli muzyki. 17.30:
Płyty. 18.00: Recital fortepianowy Róży
Szelubskiej, 18.55: „Idealny sezon mu-
zyczny w Wilnie” — pogad. wygł. prof.
Tad. Szeligowski. 19.10: Rozmaitości.
19.30: „Życie titerackie'" — felj. wygł St.
Adamczewski. 19.45: Pras. dzien. radj,
20,00: Koncert. W. przerwie komunikaty.
22.15: Koncert symfoniczny (płyty). 23.00:
Muzyka taneczna.

Dnia 1 października pan woje-
woda _ wileński przeprowadził
dłuższą konferencję z przedstawi-
cielami zarządu wileńskiej Kasy
Chorych w osobach komisarza E.
Kątkowskiego, dyrektora J. Gra-
dowskiego i naczelnego lekarza
dr. B. Szniolisa w sprawie nawią-
zania przez Kasę Chorych ścisłej
współpracy z władzami samorzą-
dowemi w zakresie medycyny
leczniczo-zapobiegawczej na tere-
nie województwa: w konłerencji
wziął udział naczelnik wydziału
zdrowia dr. H. Rudziński,

Na konferencji ustalono ko-
nieczność i możliwość przeprowa-
dzenia daleko idącej konsolidacji
placówek sanitarno - leczniczych
TENS ONEJA LSDRSORCZEIMSI AOREOPOOSAPIEZNETO

WYPADKI.
— Nieostrożny strzał. 16-let-

ni uczeń gimnazjalny Włodzimierz
Bertarz, zam. przy ul. Końskiej 24,
manipulując nieostrożnie rewol-
werem t. z. montechristką, spo:
wodował wystrzał. Kula zraniła go
w rękę.

Rannemu pierwszej pomocy
lekarskiej udzieliło Pogotowie Ra-
tunkowe.
— 500 nieszczęśliwych wy-

padków we wrześniu. Według
zestawienia Pogotowia Ratunko-
wego, w ciągu ubiegłego miesią-
ca na terenie miasta Wilna i
przedmieść zdarzyło się około
500 wypadków, do których wzy:
wano Pogotowie Ratunkowe.

— Zemdlała w Opiece Społecznej,
Wczoraj w południe w lokalu Opieki
Społecznej Magistratu m. Wilna zemdlała
z głodu 45-letnia bezrobotna Kamilla
Iszerowa, zamieszkała przy ul. Filarec-
kiej 18. Zemdlonej pierwszej pomocy le-
karskiej udzieliło zawezwane Pogotowie
Ratunkowe.

— Nieszczęśliwy wypadek. W dniu
1 b. m. z rusztowania wzniesionego przy
budowie domu przy ul. Plutonowej 10,
wskutek własnej nieostrożności spadł
Romanowski Józef, lat 52 (Plutonowa 7).
Romanowski doznał złamania żebra. Le-
karz Pogotowia po udzieleniu pomocy
odwiózł Romanowskiego w stanie nie-
zagrażającym życiu, do jego mieszkania.
— Awantura przy ul. Praczkarnia.

Onegdaj późno w nocy do lokalu nieja-
kiej Frumkinowej przy ul. Praczkarnia 5
wtargnęło 12 nieznanych osobników,
którzy będąc w stanie nietrzeźwym zde-
molowali częściowo lokal, wybili parę
szyb, pobili gości i „personel' poczem
zabrawszy kilkanaście złotych ulotnili
się. O wypadku powiadomiono policję,
która ustaliła nazwiska awanturników i
przekazała je władzom sądowym,

3

szkoły podchorą-

żych w mundu-

rach r. 1831

Jórei Węgrzyn,
Stefan Jaracz,
 

„Dzieło Matki Boskiej Powołań',
Rok pracy.

Onegdaj w godzinach popo-
łudniowych w lokalu przy ul. Kró-
lewskiej 9 odbyło się doroczne
walne zgromadzenie członków
Stowarzyszenia „Dzieło Matki
Boskiej Powoian".

Zebranie zagaił ks. prałat Le-
on Żebrowski. Przewodniczył o-
bradom p. Weyssenhoff.

Po przemówieniach sekretarz
„Dzieta“ p. Birecki zreferował
sprawozdanie z całokształtu dzia-
łalności zarządu za okres od 29
maja 1931 roku do 1 lipca 1932
roku.

Ze sprawozdania tego wynika,
że z dniem 30 czerwca upłynął
pierwszy rok istnienia Stowarzy*
szenia. Zarząd w ciągu tego cza-
su musiał się starać o ukończenie
organizacji „Dziełą”* oraz o środki
materjalne dła zgłaszających się
licznie biednych aspirantów. W
dniu 22 lipca r. ub. w święto O-
pieki Matki Boskiej zarząd zorga-
nizował uroczystą inaugurację
„Dziela“.

Starania o ogregację „Dziela“
i pozyskanie dla cztonkėw korzy-
ści duchownych już jest na ukoń-
czeniu.

Na ogólnem zebraniu w dniu
29 maja r. ub. wpisały się na
członków 22 osoby. W ciągu ro-
ku przybyło 30 nowych człon-
ków, w tem 3 czynnych i 27
wspierających.

tymże czasie
nek czynny
Dąbrowski.

W. dniu 1 lipca rb. „Dzieło* li-
czyło 24 członków czynnych, w
tem 5 kapłanów, i 27 wspierają-
cych.

Na wiadomość o powstaniu
„Dziela“ zarząd otrzymał około
80 prośb o zapomogi, Wskutek
zbyt szczupłych środków  mater-
jalnych udziełono pomocy tylko
kilku biednyni młodzieńcom.

Na wstępie poddawano mło-
dzieńców próbie, trwającej od 1
do kilku miesięcy. Następnie przy.
jęty aspirant składał zobowiąza-
nie, że w przyszłości wykształci
na kapłana inrego biednego aspi-
ranta. W ciągu roku „Dzieło* za-
opiekowało się óśmiu młodzieńca-
mi — pięciu stale i trzema do-
rywczo.

Jako zapomogi pieniężne aspi-
rantom wydano 1195 zł.

Ponadto kształcący się w Wil-
nie aspiranci korzystali z bezpłat-
nego mieszkania w Ognisku
„Dzieła”, dwóch zaś miało w nim
całkowite utrzymanie,

Szukanie środków dla wycho-
wanków było główną troską za-

umarł czło-
śp. dr. Kazimierz

(ośrodków zdrowia, przychodni le-
karskich) prowadzonych przez sa-
morząd i Kasę Chorych, jak to:
posługiwanie się wspólnym loka-
lem, urządzeniami i personelem
lekarsko-pomocniczym, co w kon-
sekwencji da obu stronom znaczne
oszczędności w wydatkach i przy
obecnym kryzysie gospodarczym
umóżliwi uniknięcie ewentualnej
konieczności likwidowania istnie-
jących instytucyj sanitarno-leczni-
czych.

Kroki zmierzające ku zrealizo-
waniu konsolidacji będą poczynio-
ne w najbliższym czasie.

rządu. Otrzymano je częściowo ze
składek członkowskich i_ ofiar,
częściowo zaś z pracy zarobko-
wej. Takim warszatem pracy by-
ła przyjęta na własność „Dzieła
„Dobra Prasa”, sprzedaż drob-
nych wydawnictw i wypożyczal-
nia, licząca w chwili przyjącia
1353 różne książki o wartości o-
gólnej wraz z inwentarzem koło
5.000 zł,

Księgarnia „Dobra  Prasa“
wskutek niepomyślnych warun-
ków gospodarczych narazie zosta-
ła zawieszona do chwili uzyska-
nia zwolnienia od podatków,
księgozbiór zaś wypożyczalni
przekazany został Kołu Bibljotek.
„Dobra Książka” P. M S., miesz-
czącemu się w lokalu „Dzieła* i
obsługiwanemu przez aspirantów.

Prócz zapomóg* materjalnych
zarząd „Dzieła' ułatwiał aspiran-
tom przez udzielenie im szczegól-
nych informacyj wyboru odpo-
wiedniego dla nich zakładu du-
chownego.

Działalność „Dzieła* w ubieg-
łym okresie była zbyt mała w po-
równaniu z ogromem zadania.

Następnie przewodnczący Ra-
dy Nadzorczej odczytał protokół
Komisji Rewizyjnej.

Po omówieniu planu dalszej
pracy dokonano wyborów nowego
zarządu „Dzieła*”, w skład które-
$o weszli: pp. A. Sawicki — pre-
zes, T. Birecki — sekretarz, A.
Zgierski — skarbnik, Władysław
Bujalski i Zaleski.

Z sali sądoweij.
Spór o miijonową fortunę.%

„ Ciekawy spór cywilny toczy
się od szeregu lat między rodzi-
ną zmariej swego czasu Floren-
tyny Kotermanowiczowej a Radą
adwokacką. Osłatnio spór ten
był rozpatrywany przez sąd ape-
lacyjny w Warszawie.

Tło sprawy przedstawia się
następująco:

Florentyna Kotermanowiczowa,
primo voto Zamorska, pozostawi-
ła dwa testamenty własnoręczne.
Pierwszym z nich pisanym w ro-
ku 1929 we wrześniu przekazała
cały majątek, składający się z
dwóch kamienic wartoś:i około
2 miljonów złotych swojej rodzi-
nie, drugim zaś znacznie później-
szym zapisała ten sam majątek
warszawskiej Radzie adwokackiej
z pominięciem najbliższej rodziny.
Ponieważ Rada adwokacka, jako
organizacja nie posiadająca oso-
bowości prawnej nie mogła prze-
jąć majątku, minister wyznań re-
ligijnych i oświecenia publiczne-
go wydał odpowiedni statut, mo-
cą którego z majątku Koterma-
nowiczowej została utworzona
fundacja jej imienia na rzecz
warszawskiej izby adwokackiej,
gdyż zdaniem ministra tę właśnie
instytucję miała na myśli testa-
torka, czyniąc zapis.

Przeciwko takiemu zalatwie-
niu sprawy zaprotestowała rodzi-
na Kotermanowiczowej i wystą-
piła do sądu z żądaniem zwrotu
miljonowej fortuny. Skarga ro-
dziny Kotermanowiczowej została
oddalona przez sąd okręgowy.

Sprawa ta znalazła się teraz
w sądzie apelacyjnym, który o-
głosi wyrok za 2 tygodnie. Treść
tego wyroku budzi duże zainte-
resowanie w świecie prawniczym.
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Polskie Towarzystwo Rolnicze w Łotwie.
Dziedzina zagadnień gospodar-

czych wśród Polaków na Łotwie
nie była dotychczas należycie do-
ceniania.

Dopiero po założeniu Polskie-
go Towarzystwa Rolniczego —
kwestja ta nabrała poważniejsze-
$o znaczenia.

Obecnie, jak donosi Rada Or-
$anizacyjna Polaków z zagranicy,
Towarzystwo to liczy przeszło
200 członków, zorganizowanych w
8 kółkach rolniczych, rozsianych
po całej Łotwie,

Niezwykła egzekucja
Do jednej z kawiarń we Lwo-

wie—jak informuje „Robotnik*—
przybył egzekutor "podatkowy z
nakazem egzekucyjnym przeciw
płatniczemu Marszałkowi i, wo-
bec wszystkich gości, przeprowa-
dził u niego rewizję osobistą, po-
czem zabrał mu pieniądze, po-
chodzące z rachunków gości, w
kwocie 331 zł.

Wizyta ta wywołała wśród go-
ści odpowiednie wrażenie, zwła-
szcza, że muzyka przestała grać.

Nie pomogły przedstawienia,
czynione egzekutorowi, że pienią-
dze nie są własnością platnicze-
go, gdyż przedstawiciel władzy
twierdził niewzruszenie, że jest u-
prawnionym do takiego postępo-
wania przez nową ustawę egze-
kucyjną, pozwalającą na konfiska-.
tę obcych nawet pieniędzy, jeśli
są chwilowo w posiadaniu dłu-
żnika.

Instruktorzy towarzystwa (rol-
ny i gospodarczy) prowadzą inten-
sywną pracę w kierunku racjona-
lizacji gospodarstwa wiejskiego:
przez zakładanie ogródków kon-
kursowych, kursów przetworów
warzywnych, owocowych, poletek
doświadczalnych z zastosowaniem
nawozów sztucznych oraz przez
udzielanie gospodarzom na miej-
scu porad technicznych.

Pozatem towarzystwo zorgani-
zowało już dwa punkty maszyno-
we w Juchnikach i Wiarnowicach.

Pamiętniki
Paderewskiego.

, Przebywający obecnie w  po-
siadłościściswojej w Mprges, w
Szwajcarji, Ignacy Paderewski

przystąpił do pisania pamięt-
ników.

Jedna z wielkich amerykań-
skich firm wydawniczych nabyła
od autora za sumę 350 tysięcy do-
larów prawo wydana tych pa-
miętników w języku angielskim.
Różne firmy wydawnicze zabie-
śają o prawo wydania pamiętni-
ków Paderewskiego w innych ję-
zykach.

Jak słychać Paderewski oprócz
wspomnień ze swej bogatej i
triumfalnej karjery artystycznej,
zamieści w pamiętnikach ciekawe
przyczynki do. polityki światowej
i polskiej w okresie wojny i w cza-
sąch powojennych. 3
—
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Z KRAJU.
Zmiana na stanowisku starosty nieświeskiego.

NIEŚWIEŻ (Pat.) Z dniem 4
października dotychczasowy sta-
rosta nieświeski p. Eugenjusz
Cedzyński został przeniesiony na
stanowisko starosty powiatu łuni-

nieckiego, na stanowisko zaś sta-
rosty do Nieświeża został prze-
niesiony starosta łuniniecki, p.
Czachowski Konstanty Witold.

Sprawy prasowe „Wspólnej Sprawy" p. Z. Domańskiego.

NIBŚWIEŻ (Pat.) W dniu 30
września Sąd Grodzki w Nieświe-
żu rozpatrywał kilka spraw pra-
sowych wytoczonych przeciwko
redaktorowi gazety „Wspólna
Sprawa", p. Żygmuntowi Domań-

Za fałszywe

W lidzkim Sądzie Okręgowym
odbyła się rozprawawa, «:która
wzbudziła na tutejszym terenie
sensację.

Niejaki Praczuk z Dudar, gmi-
ny  białohrudzkiej, oskarżył w
swoim czasie komendanta poste-
runku i posterunkowego P. P. z
Białohrudy o rzekomą kradzież
dwóch srebrnych obrącek i sre-
brnego zegarka podczas prze-

skiemu. Wyrokiem Sądu Grodz-
kiego pięć spraw zostało umoa-
rzonych, zaś za jedną sprawę
prasową redaktor odpowiedzialny
p. Zygmunt Domański został
skazany na karę grzywny zł. 3000.

oskarżenie.

prowadzania u Praczuka rewizji
w poszukiwaniu skradzionych rze-
czy. Wszczęte przez prokuratora
dochodzenie już we wstępnem
stadjum ustaliło, iż oskarżenie
jest falszywe. Obecnie potwier-
dził to wyrok sądowy. Po zba-
daniu świadków i ustaleniu winy
Praczuka Sad skazał go na 3
miesiące za fałszywe oskarżenie
policji.

Usiłowanie włamania do Agencji pocztowej w Mickunach.

W nocy z dnia 1 na 2 paź-
dziernika nieznani złodzieje przez
lufcik otworzyli okno i usiłowali
przedostać się do lokalu Agencji
pocztowej w Mickunach. Wobec
tego, że okna były zakratowane,
złodzieje zaczęli je wyłamywać,

 

UWAGA!
używeć pigułki „Origina!l* (Chinin-Pulver-Pillen „Original*),
wem na serce, skułecznie leczą w różnych niedomaganiach, powstających z wyżej wspomnianych przyczyn chorobowych. Pigułki „Original* żąć

zawierającą 50 pigułek. Pouczającą literaturę lekarską o pigułkach „Original* i o chininie na żądanie keżdmu bezpłatnie wysyła

„Original" Indyjsko-Holenderskiego Przemysłu Farmaceutycznego Bandoengsch: Kininefabrlek na wyspie „ak LA
—0 o

Nr. Reg. 1492 po zł. 2,50 za rurkę,
przedstawicie! koncernu produkującego p'gułki

landji. Adresować: K. S$. Rymowicz, ul. Marszałka Focha Nr. 8, Warszawa,

 

KOLOSALNE POWODZENIE! Dziś! FILM NAD FILMY. Gigantyczne arcydzieło o niezwykłych wprost nięobliczal MOTOR na prąd stały

DZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN»

Ul. WIELKA 42. Tel. 5-28.

 

WSZYSTKIM POSZUKUJĄCYM RAT
pochodzących z tak zw. „przeziębienia”, szczególnie w grypie, anginie i m. larji, poleca się

łecz wobec grubości prętów że-
laznych nie mogli przedostać się
wewnątrz.

Łupem złodziei padł jedynie,
stojący na oknie zegarek, nale-
żący do jednej z urzędniczek.
Policja prowadzi d chodzenie.

  

„POGROMCY PRZEST
W rolach gł.; Wallace Beery, Clark Gabie, Dorothy Jordan I Conrad Nagel i in. Bajeczna technika I niebywały

rozmach wykonania. Subtelna intryga miłosna. Najwyższy wyraz emocji.

UNKU W RÓŻNYCH

  

DZIENNIK MILEŃSKI

Pożary od

W pow. brasławskim od pio-
runa spalił się dom mieszkalny
i chlew oraz około 2000 kg. żyta
i 1400 kg. kartofli. W ogniu zgi-
nęło 6 owiec icielęta. Poszko-
dowanym jest Józef Kaškiewicz
ze wsi Czemiery Wysokość strat
nie ustalona.
W pow. oszmieńskim we wsi

Klim, również od pioruna spzlił
się spichrz, należący do Francisz-

Straszny wypadek
w ub. sobotę we wsi Rozalinie,
pow. mołodeczańskiego. Do sto-
doły Jana Pałasza zakradł się
w nocy włóczęga Miehał Szostak,
który na sianie ułożył się na spo-
czynek. W nocy Szostak zapaiił

Karygodne

ŚWIĘCIANY (Pat.) W dniu 29
wrześniu b. r we ws! Rudziszki,
gm. kiemieliskiej zaszedł wypa-
dek karygodnego niedbalstwa ze
strony opiekuna dziecka. Teresa
Babicz 8-mio miesięczne dziecko

zdarzył się

ka Aleksandrowicza razem z te-
gorocznemi zbiorami. Straty nie
ustalone.

We wsi Dojlitki, pow. oszmiań:
skiego z niewyjaśnionej przyczy-
ny powstał ogień w zabudowa-
niach sołtysa gromady, Jana Bar-
tosiewicza. Ogień strawił dom
mieszkalny i chlew. Straty wy-
noszą 2000 zł.

Włóczęga spalił się żywcem w stodole.

papierosa i zaprószył ogień wsia-
nie. W czasie snu wybuchł pożar.
Włóczęga stracił przytomność
skutkiem dymu i poniósł straszną
śmierć w płomieniach. Cześć sto-
doły zdołano uratować.

bawiąc się około dużego cebra
z wodą, wpadło do cebra i uto-
nręło. Dziecko było pod opieką
staruszka 76-letniego, który za-
jęty pracą nie spostrzegł wy-
padku.

 

Z Rosji sowieckiej.
Naczelnik więzienia borysowskiego mordercą.

Dziś do Wilna nadeszła wiado-
mość, iż w ub. piątek naczelnik
borysowskiego więzienia karnego
w stanie pijanym zastrzelił więźnia
Łukasza Korolonka, zatrzymane-

     nA$

CHOROBACH,

nych wartościach

 

WORZY“:
Nasz Fiim jednocz*śnie wyświetla się

 

go przed 2 miesiącami na pograni-
czu. Korolonek zwrócił się do ko-
mendanta więzienia z prośbą o
przeniesienie go do innego więzie-
nia, czemu się sprzeciwił naczel-

„О »& , Т. С йМКА , 1°)
które to pigułki, będąc czysto naturalno-roślinnym lekiem, bakterjobójczo przeciwdziałają I z dodatnim wpły-

żądać w aptekach tylko z

 

poleca Ė“ Wilno
w dobrym stanie do% firma „BON MARCH Wielka .
sprzedania, dowiedzieč

proboszcza Kościoła
Wszystkich Świętych mię

9-tą a 11-tą rano,

krzaki malinowe,
Do sprzedania z

 

żŻ pogranicza.
Tępienie przemytnictwa przez organa K, O. P.

Organa K. O. P. w ubiegłym
miesiącu w Wilnie i na pograniczu
polsko-litewskiem i łotewskiem
ujawniły różny przemyt, składa-
jący się z tytoniu, papierosów, ro-
dzynek, różnych narzędzi lekar-

skich, harmonuijek, sacharyny, jed-
wabiu itp. wartości zśórą 60 tys.
złotych. 31 przemytników pocią-
śnięto do odpowiedzialności kar-
no-sądowej.

Ucieczka z więzienia w Olicie.

Wczoraj na odcinku granicznym
Olkieniki na teren polski zbiegł
Jan Lusiński z aresztu w Olicie.

Zatrzymany Łusiński został przed
miesiącem osadzony w areszcie.

Niepomyślna przeprawa przez zieloną granicę grupy wywrotowców.

Na odcinku granicznym Kozdro-
wicze patrole K.O.P. zatrzymały
5 podejrzanych osobników, w tem
jedną kobietę, którzy nielegalnie
zamierzali przedostać się na teren
sowiecki. Na wezwanie żołnierzy

osobnicy poczęli uciekać w kie-
runku sowieckich słupów granicz-
nych. Ze względu na zasieki kol-
czaste, uciekinierzy nie mogli szyb
ko dostać się na teren bolszewicki

i kopiści wszystkich ujęli. Zatrzy-
manymi- okazali się rozgromieni
członkowie jaczejek komunistycz-
nych, którzy przed aresztowaniem
usiłowali schronić się do Sowie-

nk. W trakcie wymiany słów, pi-
jany naczelnik wyciągnął rewol-
wer i strzelił w głowę więźnia,
kładąc go trupem. Zabity Korolo-
nek pochodził z Pińszczyzny.

SWETRY "s":
Wielki wybór
modnych

Egzystujące od 1925 roku w Wil

wkSB ursach biorą udział

TOREBEK damskich pończoch | skarpetek

PO CENACH WYJĄTKOWO NISKICH

 

tów. Wszystkich zatrzymanych
skierowano do dyspozycji władz
sądowych.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat) 3 X 1882 :

Belgia 123,85—124,16—123,4
Holandła 358,30 —359,20 —357,40.
Londyn 30,81—30,2—30,97—30,67.
Nowy York 8,92—8,94 —8,90.
Nowy York kabel 8,925—8 945—8,905.
Paryż 34,94'/,—35.03—74,86.
Praga 26,39—26,45—26,*3
Szwajearjas172,02 —172,45—171,:9.
Berlin 212,25.

Tendencja słabsza.
Papiery procentowe
4/4 dolarowa 48,75.
7, stabil. 52,75—53,75—53—57.
471, L. Z. ziem 38,75—38,50—38,25
8*., L.Z.m. Warsz. 58'|,—59|,—59
106% L. Z. m. Lublina 56
Tendencja utrzymana. R

Bank Polski 88%, St rachowjc» 9,40.
Tend4en:ja riejedcolita.

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Dolerowa 52'/. Dlionowska 58, Stabil!-
zacyjna 51', Warszawska 43.

UTENATRAKAITIAKTS ERA IRAS
ENA KOTA

NOWOŚCI SEZONOWE JUŻ NADESZŁY|

   
1 DAMSKIE oraz bielizna, krawaty,

rękawiczki

 

ROCZNE KURSY PIELĘGNOWANIA i WYCHOWANIA DZIECI li
nie. — Program obejmuje kurs teore-

tyczny i praktykę w szpitalach, przedszkolach I żłobkach.
profesorowie nas”ej wszechnicy i leka-

rze specjaliści w chorocech dziecięcych. Zapisy są przyjmowane w lo-

 

 

 

z największem powodzeniem w stolicach świata jak Paryż, Londyn, New York, Berlin i Warszawa, Nad program: dzieć się: ul. W. Pohu-| kalu Rocznу : . ych Kursów Handlowych przy ul. Mickiewicza 22 — 5, od
Aktualja dźwiękowe. UWAGA. Dla uniknięcia tok p GNS, przybycie punktualnie na początek seansów 0 g. janka 23—30. 407—10|| godz. 5—7 wiecz. codzień Sea świąt Ytelefon 16-02 a

22 Dom ataŠie Boo AE iai SORKA Pokój dla pańоы z cgrodem tanio do NDLOWY й
DŹWIĘKOWY DZIŚ! Najnowszy artystyczny przebój Ś dania. kie- do wynajęcia. Tatarska

KINO- H E L I 0 s dźwiękowy w „SOWKINi A wMoskwie M i Ł 0 Č D ON S Ki E 6 0 K 0 Z A K A do68-22. Kao K. R Y M K I E W I c z Nomi —Фаг
TEATR « » w-g powieści D. Szolochowa „Cichy Don* reż. Olgi Preobrażeńskiej I Iwana Pronowa z udziałem najwybitniejszych WILNO, A. MICKIEWICZA 9

ulica Wileńska 38, tel. 926.
Nad Program: Atrakcje dźwiękowe.

 

wano CASINO
Wielka 47. tal. 15-14.

 

.. LEONARD PIKIELiSyn.
WILNO, WIELKA 7.—TEL. 11-55.

Poleca OSTATNIE NOWOSCI:
na KOSTIUMY i PŁASZCZE
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pzisi Wlasta Burian
podwójnej kreacji i króla jego sobowtóra w
doskonałym arcy-przebojowym filmie p. t.:

artystów teatrów moskiewskich. Oryginalne pieśni i tańce w wykonaniu dońskich kozaków.
Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów w

6, 8 i 10,20. W Sobotę I Niedzielę bilety honorowe nieważnę.

ma suknie WEŁAY i jedwabie NAJNOWSZE kolory i gatunki
TOWARY,BIELIŹNIANE I POŚCIELOWE

FLANELE, kołdry, chostki, DYWANY, Gobeliny i FIRANKI.
NA SUKNIE WIZYTOWE:

DIAGÓBAL szer. 90 cm. al. 4,00, PARANA szer. 90 cm. zł. 4,25,
GEORGETTE szer. 90 tm. zł. 4,50, KORONKA WEŁNJANA szer. 130 cm. zł. 1200.

|
  

 

«Król To Ja»
dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15 w dnie świąt. o g. 2rej.

ALTO EA BAT:WODOCI PIKIPORZRZCRACARK ЛОЛИ ЛСОМЕЧО УОа О ООО ЗЕИБаЮ: йь

bohater niezapomnianych filmów: „C. K. Feldmarszałek", „On i jego siostra"
1 „Pod Kuratelą" ukaże się na naszym ekranie w swojej nowej niezrównanej

Nad program: Urozmaicone dodatki dżwię- ki
kowe: — Ceny od 25 gr.

Dr.Zeldowicz
CHOR. WENERYCZNE,
MOCZOPŁ. I SKÓRNE
9—1 i 5—8 w. tel. 2-77,

D-r Zeldowiczowa
weneryczne,
prz. 12—2

1 4—6. ul. Mickiewicza 24,
704—0

AEкеонн

1 PRACA |

T“ Rutynowana kasjerka
z wieleletnią praktyką,
poszukuje posady. Ad-
res w Mdministracji pod
„Kasjerka“. 274—0 o
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Inteligentny młody czło-
wiek ukończył szkołę
handlową poszukuje po-
sady. Łaskawe oferty do
Administracji „Dz. Wil”
pod „Urzędnik“. gr.

Polecamy bardzo gorą-
co inteligentną młodą pa-

 

TTPSW TA Pi(RSSii, umiejącą „pisać

WŁ. Czapliński, Dentyści. LEKARZE i 64 Poradya akrGAŁi
oe aaška 8 UUEEUWEENENEEKSEEGE oynaśrodzeniem. | Infor-
2 Lekarz-Dentysta macji udziela  Admini-

Poleca na sezon s li. Biumowicz stacja „Dz. wit” mię-
=: i ajeykwiat l. FRYDNAŃ = JASZ Choroby weneryczne, dzy 10—3 £. A

` zania cte s Wielka 28 is Seek Polecam bardzo uczciwą
ęby sztuczne na Z0- (01. 921, od 91 į 3-8, doskonałą kucharkę. Kró

borze. kcie I kauczuku. е "lewska 7 m. 3. Bociar-

д LCenynioklai 223—12 ННННННИНННННННИНННИИ) ska. 282—2
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H. M. STEPHENSON.

Na nojwyższem wzgórz
Do zachodu pozostawały jeszcze dwie godziny

czasu. Walters nie wiedział, co się kryło za wzgó-

rzem od północy i nie mógł ryzykować marszu w bia- |

ły dzień, żeby się nie natknąć na jaką wieś.

nie chcąc musiał wrócić do pszenicy,

rkryciu do zmroku. Zamknął więc od środka drzwi*

kuchenne, wylazł oknem, przymykając je, jak było

przedtera. uwiązał psa na łańcuchu i odszedł z wor-

kiem na plecach.
Znalazłszy się nad sadzawką zabrał się łakomie

do chleba i mięsa, ale zaraz po pierwszych kęskach

zrobiło mu się niedobrze, tak, że musiał chwilę za-

czekać. Wobec tego rozwinął gazetę, spodziewając

się, że znajdzie w niej wiadomośc o sobie i dwóch
pozastałych zbiegach.

1 nie zawiódł się.
ucieczka więźniów” zajmował dwie

„Jak sobie czytelnicy przypominają,
lata temu w Cambridge miało
morderstwo, popełnione przez niejakiego Wal-
tersa, który został skazany na dożywotnie cięż-

Teraz udato mu się umknąć ra-
zem z dwoma innymi, niejakim Josephsem, ska-
zanym na dziesięć lat za brutalny napad rabun-

kie więzienie.

Artykuł p. t. „Sensacyjna

34)

miai

Chcąc
i zaczekać w

łóżka.

kowy i niejakim Harrisonem, skazanym świeżo
na piętnaście — za zbrojne włamanie.
ostatni byli już skazywani kijka razy. Harrison

opinję
wszystkiego.

Wieść o ucieczce trzeci: skazańców wywo-
łała w okolicy zrozumiałe poruszenie.
zarządziła obławę przy pomocy
więziennych i uzbrojonych ochotników. Tej no-
cy niejeden farmer spał z nabitą strzelbą obok

Dwaj

skończonego iotra, zdolnego do

Policja
strażników

Josephs został schwytany niedaleko Whit-
church, koło domu, do którego, jak się przyznał,
usiłował się włamać, w celu zdobycia żywności
i ubrania.

Harrison oddał się sam w kilka godzin póź-
niej, niedaleko Two Bridges. :
i całonocna wędrówką po wrzosowiskach
brały mu ochotę do dalszych eskapad,

Kula w ramieniu
ode-

Poszukiwania Waltersa trwają i należy się

trzecie stronicy.
dwa

miejsce głośne

czy nie,

spodziewać, że zostaną uwieńczone szybkim i
pomyślnym rezultatem. Psy gończe,
po tropie pokazały, że morderca uciekał naj-
pierw na północo-wschód przez wrzosowiska,
poczem skręcił na północo-zachód i wreszcie na
południo-zachód w kierunku wsi Lidford. Z upły.
weni dnia trop stawał się coraz słabszy i wresz-
cieznikt. Niewiadomo, czy zbieg dotarł do wsi,

puszczone

 

dnie świąt. o godz. 2, 4,

Wilna. Obszar
ha.

brzoza). Ziemia

Dla młodzieży w dobrym

Folwark-ietnisko
sprzedaje się w pobliżu

15 i pół
W tem połowa lasu

(dąb, lipa, sosna, jodła,

własna, rzeczka. BudyR-

zegarmistrzowskiej Ru-
sieckiego ul. Zamkowa

damskich, męskich i dzie
Najnowsze fasony.

dobra,

stanie.

Nadszedł Już transport

KALOSZY i SWIEGOWCÓW
Pokój do wynajęcia dla
pań lub uezni-nic kl. młod-
szych Kalwaryjska 35—1.

   
Miejscowość malownicza
Dowiedzieć się w firmie Do kompletu konwersacji języka francus-

kiego prowadzonego przez rodowitą Fran-
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cinnych
Ceny niskie. |POKÓJ wspólny dla

sm ucznia niedrogo. iłko-
mierska 3 m, 11, gr

нннKucharka 10. gr4 cuzkę może być przyjętych jeszcze KIL-
podadatenoo5 KORO DZIECI w wieku do lat 5. Przyjmu- Dobry sposób.
pracy. Uniwersytecka “| LOKALE ję zgloszenia w godz. 11—13 ARSENAL- cia są spd? My
m. 26. —00 SKA 6 m. 12 WOJEWÓDZKA. | pak rację okazjądad
 

Potrzebna
służąca umiejąca dobrze
gotować. Tamże potrze-
bna niania. Zgłaszać się
tylko ze świadectwami.
Królewska 3, m.7 (od
10—12 w poł) 328-0©

Inteligentna panna u-
miejąca dobrze ondula-
cję i manicure, przyjmie
jakąkolwiek posadę,chęt-
nie zgodzi się do dzieci
na wyjazd. Łaskawe o-
ferty proszę kierować
do Admin. „Dz. Wil.* pod

najęcia ul. Jak.
skiego Nr. 7.

SKLEP do wynajęcia
z gazem i elektrycznoś-
cią róg wielkiej i Sawicz
Dow. się w biurze Ogł.
J. Karlin, Niemiecka 35.

[EE
Mieszkania z 6, 4 i3
pok. z wygodami do wy- Tować

picia i palenia. Czytam
 

В giaiNIEMA

prowizji płacimy koszty podróży i

Jasiń-
262—2

Gwarantujemy 500 zł. zarobku miesięcznie
dzielnym i wymownym Panom i Paniom przy łat-
wej I przyjemnej pracy de pod:óżowania. Oprócz

Poszukujemy inkasentów z kaucją.
Oferty pisemne z podaniem referencji kle-

«DOBRO LUDU»
Katowice, PI Wolności 9.

tu włeśnie o pewnym
Bułgarze, który nie pił i
nie palił, ożenił się sześć
razy | przeżył wszystkie
swe żony.

Kołacz
Nszajutrz na stole sta-

ła butelka konjaku i sto
egipskich.

BTM
fiksum.
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„Inteligentna“. 402—1 0S 2 POKOJE w centrum S D RU KI
ARITE |; :miasta z osobnem wej- 2 Last
Kupno ściem ze wszelkiemi wy- jasne, itskiowica do M WYNJĘCIA PILNE:

$przedaź godami, z używalnością wynajęcia. Śniadeckich
Idea S 3—18. Pie pigias BILETY
zaraz. cKiewicza —————— 0

Podhalańską w godz. od 1—3 i od Bo wynajęcia 2 dwu- dla slużby. Wszelkie wy- o.
337, 293—0 pok. mieszkania z kuch- gody. Zakretowa 17 —0o ROSZENIA

(Małopolską) - nlami oraz mahoniowy BROSZURY
kiełbasę . 2 POKOJE fortepian zagr. do sprze- Mieszkanie 5-čio poke- AFISZE

tanio do wynajęcia. Mo- dania Wiosenna 2/7 m. 1 Jowe, słoneczne, z wszel-
czysto aa stowa 5—8. 294—1 (obok kość. św. Piotra pik mer 1 4 bal- WYKONYWA

polecają 1 Pawła. 408—1 konam o wynajęcia.
B-cla Gołęblowscy Dwa pokoje olbrzymie : Oglądać od 12 do 6 g. DRUKARNIA

ul. Trocka 3. śliczne z wszelkiemi wy- p, a rformaeji udziela wla-

godami do wynajęcia so- zob Kielwany! o ściciel domu Nr. 41,m 1 ! INTROLIGATORNIA
PLAC Inka, Mostowa Nr. 3 pły, wygody wejście nie: 401—1 o l ZWIERZYŃSKIEGO

rzy ul. Tartaki Nr. 23 5^ krępująceparter Zygmun- o
koło ul. Mickiewicza) do towska 20, m. 1. 406 2 I 3 pokojowe miesz- Mostowa ul. Nr.1.
sprzedania. Całość lub Do wynajęcia mieszka- kania na Il piętrze (z no- Telefon 12-44.
parcele małe. Ceny ni- hla 4 pok. i 2 pok. z woczesnemi wygodami)
skie, od 2 do 5-ej pp. kuchniami, wolne

221—3

сс

Szlak, wykryty przez psy, wskazuje, že
zbieg zrobił na wrzosowiskach w różnych kie-
runkach przeszło dwadzieścia mil. Musiał gonić
ostatkiem sił, bo nie miał pożywienia. Nie na-
trafiono na żaden ślad, żeby zdobył gdzieś je-
dzenie, lub ubranie.

Przeszukano dokładnie okolicę Lidfordu
przy pomocy psów, ale jak dotychczas bez re-

Szerzy się pogłoska, że zbieg popełnił
samobójstwo. Za podanie wiadomości o nim na-
znaczono nagrodę w wysokości piędziesięciu

zultatu.

funtów.
Na drugiej stronicy Harry znalazł artykuł p. t.

„Gdzie jest Walters? napisany przez amatora-de-
tektywa. Na to pytanie on sam nie
dzieć dość dokładnie, a cóż dopiero
Smiał się, czytając, że pewnie wszedł w kontakt z
przyjaciółmi, znajdującymi się na wolności, przez po-
średnictwo przekupionego dozorcy, że w Lidford
czekał samochód, który go zawiózł do Londynu, lub
Southamptonu i że obecnie ukrywa się w przebraniu
w jednem z tych miast i czeka na parowiec mający
śo zawieźć gdzieś za morze.

Gazeta podawało różne jego fotografję, która
$o raczej zabezpieczała przed poznaniem, niż od-
wrotnie. Ale do fotografji był dołączony rysopis.

datku lokalowego, przy
Placu św. Piotra i Pawła

Nr. 5/1 u właściciela.

od po-

kretowej).

— on — student
złodziej.

zem posilił się ob

nia rzeczy łarmer
buty i na wszelki
krej gliny i natarł nią spodnie.
dzie brodził każdym napotkanym strumykiem. Wy-
łamał $ruby pręt z wikliny rosnącej nad wodą i
usiadł na ziemi, żeby nakruszyć na zapas pszenicy,
którą zsypywał na skradziny kawałek płótna.

ziemię
Harry zapakował skradzione manatki, do których
dołożył najmniej dwa funty pezenicy i wstał, gotując

mógł odpowie-
taki amator.

Powoli na

się do wyrusznia
przewodniczki,
pomodlić.

Ale tylko sp.
kiedy miał na ple
wany kraść w dr
sobnošci?

T A więc szerzyła się pogłoska, że popełnił samo-
bójstwo. Pomyślał o świeżo dokonanym rabunku.
Samobójstwo! Może byfoby lepiej, gdyby już umarł

Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia. mostowa
z kuchnią do wynajęcia. 3-a. Informacje w Admi-
Letnia 10 (w końcu Za- nistracji domu od3 i pół

403—1 o do 6-ej (m. 26).

CENY NISKIE
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teologji z Cambridge — skazaniec i

< Przebrał się w ubranie farmera, leżało doskona-
ie. Szmaty więzienne związał w tłomoczek obciążył
kamieniem i wrzucił do sadzawki. Następnie ogolił
się i zabrał się znów do chleba i wędzonki. Tym ra-

ficie i bez złych skutków.
_ Największe niebezpieczeństwo groziło mu od

psów gończych, którym napewno dano do powącha-
a. Ucieszył się, że zatrzymał swoje
wypadek nabrał z sadząwki mo-

Postanowił, że bę-

spływała ciemność nocy.

w drogę. Poszukał oczami swojej
gwiazdy polarnej i spróbował się

róbował. Jakże mógł się modlić,
cach skradizony łup i był zdecydo-
odze przy każdej i nadającej spo-

(d. c. a.)
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