
Rok Vili. Mr. 203 (2145). Wilno, Piątek 4 Wrzešnia 1931 r. 

Naležnošt pocztowa opłacona rycza:tem 

Cena 20 eroszy. 

  

KURJEKR 

  

ILENSK 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

  

  
GRBAKCJA Wtao ; — › 9 — 3 ppol. Rękopisów Redakcja nie zwracn. ADMINISTRACJA : Jagieltońska 3. Telełony: Redakeji Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2 — 3 ppoł, Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 

) 2 w : —317—9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. JA 80.750. Drukarnia — ul. Ś-io Jańska 1, telef, 3-40. Dyrektor wydawnictwa przyjmnje od godz. 1 — 3 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: 0% — » 
SIMA PRENUMERATY: miesięcznie z ednosreniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł CENA OGŁOSZ” 
© mm. jeńnoszp., ogłoszenia mieszkaniowe—©0 gr. za wyraz. Do tych cem dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelarycią * 

Za ummer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za <exsfem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

-=rm sailimetrowy przed tekstem 40 gr., w tekście I, IX str.—30 gr., II, IV, V, VI—-35 gr., za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. 
„ aastrzeżeniera miejsca 25%, w numerach niedzielnych i śwłątecznych 25*/,, zagraniczne 100*/,, zamiejscowe 25%/,, Dla poszukujących pracy 30%, zniSki. 

  

LNIARSTWO. 
Opinia wojewody Zygmunta Beczkowicza. 

W drugim tomie notowanego już 
przez nas wydawnictwa „Pięć lat na 
froncie gospodarczym* znajdują się 
dwie prace, poświęcone ZiemiomWshod- 
nim, a to wojewody Zygmunta Becz- 
kowicza p. t. Ziemie Wschodnie i ich 
znaczenie gospodarcze i Leona Sūcho- 
rzewskiego p. t. Znaczenie gospodar- 
cze osadnictwa na Ziemiach Wschod- 
nich. Z pracy wojewody Beczkowicza, 
dającej przegląd sił gospodarczych i 
potrzeb Ziem  Północno-Wschodnich, 
wyjmujemy ustęp o lniarstwie. (Red.) 

Gdy się porówna obszar zajęty pod 
uprawę lnu w całej Europie, stwierdzić 
należy, że Polska zajmując pod upra- 
wę Inu 117.300 ha stoi na drugiem 
miejscu, pod względem zaś ilości wrze- 
cion na miejscu ósmem. Wielka Bry- 
tanja na 12.209 ha pod uprawą Inu 
ma 1.120.000 wrzecion, Francja na 

5 550.000 wrzecion, podezas 
gdy Polska na 117.300 ha ma zaled- 
wie 16.786 wrzecion. Na 1.000 ha Inu 

wypada w Polsce zaledwie 155 wrze- 
cion, podczas gdy w Anglji 91.736, w 
Japonji 29 „we Francji 20.621, w 
Belgji 1( w Niemczech 11.148, 
w Szwecji 9.761 i t. d. 

Uprawa Inu w Polsce idzie w kie- 
runku uzyskania włókna oraz nasie- 
nia. Przyp :zalnie więcej niż poło- 
wa produkcji włókna, 33.000 tonn, u- 
żyta jest na wewnętrzne potrzeby i 
tylko około 19.000 tonn dostaje się na 
rynek handlowy nie w postaci jednak 
przędzy lnianej, lecz przeważnie w po- 
staci półproduktu więc słomy Inia- 
nej, surowej i roszonej lub jako wy- 
trzepane włókno, względnie włókno 
zaledwie prymitywnie wymiędlone z 

žym '/, zanieczyszczenia. Wytwór- 
czość przędzalni w Polsce może prze- 
robić zaledwie 10”/, naszego surowca, 

reszta -zaś eksportowana jest zagrani- 
cę, uzyskując niestety ze względu na 
brak standaryzacji niskie bardzo ceny. 

Z drugiej strony ma miejsce ho- 
rendalne zjawisko wzrostu przywozu 
z zagranicy włókna lnianego i lnianej 
przędzy. Nadto wzrasta ilość wrze- 
cion bawełnianych i jutowych wsku- 
tek fałszywej polityki zakładów prze- 
mysłowych, szczególnie Żyrardowa, 'a 
w następstwie wzrasta przyrost juty, 
bawełniany i tkanin bawełnianych. 
Wartość przywiezionych w roku 1928 
do Polski surowców włókienniczych 
wynosiła 715.000.000 zł., z czego na 
jutę i bawełnę przypada 360.000.000 
zł., tkanin bawełnianych zaś na 
40.000.000. zł. 

Z powodu braku należytej polityki 
tak odnośnie do uprawy lnu, jak też 
przetwarzania tego tak ważnego dla 
rozwoju rolnictwa surowca w kraju, 
jak również dla braku polityki ekspor- 
towej, mimo olbrzymiego obszaru na 
ten cel przeznaczonego, z którego 
przeszło 70'/, przypada na nasze zie- 
mie, dziedzina ta była dotychczas za- 
niedbana i dopiero dzięki poparciu tej 
akcji przez Państwowy Bank Rolny, 
oraz zajęciu się sprawami Iniarskiemi 
przez Towarzystwo Lniarskie w Wil- 
nie, zaczyna powoli podnosić się z u- 
padku. 

Trwałość wyrobów Iniarskich prze- 
wyższa wyroby z bawełny i juty wie- 
lokrotnie i w cyfrach wyraża się dla 
lnu 110.4 kg., dla bawełny 44 kg., dla 
juty zaś 37.9 kg. O ile wyroby lniane 
wytrzymują 210 prań, to dla wyro- 
bów bawełnianych cyfra ta wynosi 
zaledwie 70. Gdy więc przyjmiemy 

trwałość wyrobów Iniarskich w sto- 
sunku do wyrobów z bawełny o 3007/, 
wyższą, to porównywując ceny tych 
wyrobów, stwierdzimy, że przy słabo 
rozwiniętym przemyśle Iniarskim wo- 
bec nadzwyczaj dobrze postawionego 
przemysłu bawełnianego ceny te są 
zaledwie o 15—30”/, wyższe, zależnie 
od rodzaju towaru. Niewątpliwie przy 
rozwoju tego przemysłu i pod tym 
względem stosunek zmieni się na ko- 
rzyść Inu. 

Jżycie lnu jako rośliny oleistej na 
terenie całego państwa jest bardzo roz- 

powszechnione;, na ziemiach wschod- 
nich ludność używa oleju Inianego jako 
jadalnego tłuszczu, makuchy Iniane 
znane są ze swych przymiotów jako 
karma. 

Słuszny więc stąd wniosek, że na- 
leżycie postawiona produkcja Inu mo- 
że wiele przyczynić się do samowy- 
starczalności państwa, niezależnie od 
wielkich możliwości eksportowych, 
przez co, z jednej strony zmniejszyly- 
by się olbrzymie pozycje biernego bi- 
lansu z tytułu przywozu surowców 
włókienniczych, gotowych wyrobów, 
nasienia lnianego, a nawet jak wyżej 
„wspomniałem, włókna Inianego i przę- 

    

   
   

    

  

  

   

  

   

dzy, z drugiej strony tysiące robotni- 
ków znalazłyby pracę w kraju. 

Len również ma olbrzymie znacze- 
nie dla obrony państwa. Zapotrzebo- 
wanie wojska, a więc bielizna, sienni- 

ki, worki, sprzęt wojskowy może być 
zupełnie dobrze pokryte w kraju przy 
użyciu lnu jako surowca. O ile w cza- 
sie pokoju używanie surowców zagra- 
nicznych odbija się na bilansie, to w 
czasie wojny umożliwi zaopatrzenie 
armji w  najpotrzebniejsze rzeczy. 
Nadto olej Iniany ma specjalne zalety 

jako jeden z najlepszych środków przy 
obronie przed gazami trującemi (Ype- 
ryt). 

Z powyższych motywów  wypły- 
wają więc postulaty w kierunku stwo- 
rzenia specjalnej polityki w tej dzie- 
dzinie. Celem tej polityki musi być 
obrona produkcji krajowej, ochrona 
włókna oraz przędzy przed importem 

ranicznym, umożliwienie produk- 
ji, zwłaszcza wyrobów lnianych, po- 

parcie eksportu naszego przez specjal- 
ne taryty kolejowe i stawki celne, za- 
pewnienie zbytu wyrobów lnianych w 
kraju pr astąpienie tkanin baweł- 
nianych i jutowych krajowemi wyro- 
bami Inianemi w wojsku, na kolejach, 
w zakładach i _ przedsiębiorstwach 
państwowych i samorządowych, szpi- 
talach i t. d., wreszcie przez propa- 
gandę wśród ludności używania wy- 
robów krajowych Inianych zamiast 
bawełnianych. 

Nakazem'ćhwili jest dążenie do za- 
łożenia. na_ terenie województw nół- 
nocno-wschodnich +» mechanieznych 
międlarń. oraz-qirzynajmniej dwóch 
przędzalń po5.000 wrzecion. Zakłady 
te przyczynią się do zracjonalizowania 
tej tak waż dła naszego rolnika ga- 
łęzi produkcji, a włożone kapitały 
bezwzględnie się opłacą. 

Zjazd Związku izb Przemy- 
stowo-Handlowych R. P. 
WARSZAWA (Pat.) W związku 

z otwarciem Targów Wschodnich 
zwołany został do Lwowa na dzień 
5 września r. b. Zjazd Związku Izb 
Przemysłowo-Handlowych R. P. 

Z ważniejszych spraw na porządku 
dziennym widnieją: 1) Współpraca 
Izb Przemysłowo Handlowych w ak- 
cji zwalczania bezrobocia, 2) projekt 
podatku od olejów mineralnych, 3) 
projekt reformy sprawozdań gospo- 
darczych Izb Przemyslowo-Handlo- 
wych, 4) sprawa przekazania Izbom 
Przemysłowo-Handlowym  prowadze- 
nia rejestru handlowego, 5) sprawa 
projektu ustawy turystycznej. 

Jak sobie radzą artyści 
peznańscy. 

POZNAŃ. 3.IX. (Pat.) W związku 
z zawieszeniem przedstawień w teat- 
rach poznańskich tutejsi artyści zor- 
ganizowali na własną rękę imprezy 
objazdowe. Tak więc soliści opery po- 
znańskiej p. Roy (tenor), Karpacki i 
Maj (baryton), Szpinger (bas) utwo- 
rzyli zespół wokalny i rozpoczynają 
w tych dniach objazd większych miast 
polskich. Także zespół dramatyczny 
Teatru Polskiego zamierza urządzić 
szereg przedstawień w miastach pro- 
wincjonalnych w Poznańskiem. W 
dniu 3 b. m. zespół ten wyjechał do 
Gniezna, gdzie wystawi „„Hiszpańską 
Muchę*. 

Pogrzeb post. Nowickiego. 
LWÓW. 3.9. Pat. — Prasa donosi, iż wezo. 

raj po południu odbył się w Kołomyi po- 
grzeb ś. p. posterunkowego Nowiekiego, za- 
bitego w czasie napadu na ambulans pocz- 
towy pod Kołomyją. Pogrzeb przybrał ce- 
chy wielkiej manifestacji. Trumnę, którą z 
domu żałoby wynieśli oficerowie Policji Pań- 
stwowej, przewieziono na furgonie poczto- 
wym, podzirawionym kulami, od których 
zginął ś. p. Nowicki. 

Wielka eksplozja w fabryce. 
BERLIN 3.9. Pat. — W jednem z zabudo- 

wań wielkiej fabryki A. E. G. (Powszechne 
T-wo Elektryczności) nastąpiła we czwartek 
wielka eksplozja, która, wedle dotychezaso- 
wych informaeyj, spowodowana została przez 
wybuch zbiornika ze zgęszczonym tlenem. 
Są ofiary w ludziach. 
Wybuch był tak silny, iż eały dach budyn- 
ku i ściany uległy zupełnemu zniszczeniu. 
Części urządzeń warsztatowych rozrzucone 
zostały w wielkim promieniu wokół budyn- 
ku i padały na drugie zabudowania fabry- 
czne, gdzie, oprócz szkód, jest kilku ciężko 
rannych oraz szereg lżej rannych. Szkody 

materjalne są bardzo wielkie. Obecnie trwa 
akeja ratunkowa. 

Popierajcie Ligę Morską 
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WITOLD GOLĘBIOWSKI 
PSEUDONIM „ILDEFONS“ 

porucznik rezerwy W. P., b. komendant naczelny P. O. W. na Litwie i Białorusi, 
kawaler orderów Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości z mieczami, Krzyża 
Walecznych, uezestnik walk wolnościowych 1905 — 1920 roku, artysta malarz. 

Zmarł w Warszawie dnia 2 września 1931 r. 
tek dnia 4 b. m. w Warszawie 

o czem zawiadamia 

Pogrzeb odbędzie się w pia- 

Związek Peowiaków Ziemi Wileńskiej. 

  

į Rekawiczki 

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 

6597-22 Franciszka Frliczki, Zamkowa 3, tei. 6-46. 

i imitacja duńskich najmodniejszych odmian, szale ostatnich nowości nabędą Panowie 

  

Ogłoszenie nowej Konstytucji 
w Jugosławii. 

Przywrócenie ustroju parlamentarnego. 
BIAŁOGRÓD, 8-IX. (Pat). Król podpisał nową konstytucję, przywra- 

cającą ustrój parlamentarny. 

Przebieg uroczystości. 

BIAŁOGRÓD. 3.IX. (Pat.) Histo- 
ryczny akt ogłoszenia nowej konstytu- 
cji poprzedzo ostał _ utworzeniem 
w dniu wczorajszym gabinetu narodo- 
wego, do którego weszła, poza człon- 
kami dawnego rządu, pewna liczba 

          

   

osobistości, odegrywająca pierwszo- 
rzędną rolę w. życiu politycznem 
kraju. 

O godzinie 9-ej wieczorem w .pa- 
łacu królewskim odbyło się posiedze- 
nie rady ministrów pod przewodnic- 
twem króla i w obecności prezesa ra- 
dy ministrów gen. Zivkowieza. oraz 
wszystkich członków rządu, z wyjąt- 
kiem nieobecnych w Białogrodzie mi- 
nistrów Marinkowicza, Stanicza i Pu- 

   

tzelja. Król w przemówieniu swem wy- 
raził rządowi podziękowanie za doko- 
naną przez niego pracę, uwieńczoną 
powodzeniem, podkreślając, iż nade- 
szła chwila, wskazana w manifeście 

z dnia 6 stycznia, nadania państwu 
nowej konstytucji. 

Następnie minister dworu odczytał 
nową konstytucję, która w dniu dzi- 
siejszym będzie ogłoszona w dzienni- 
ku urzędowym. 
rów, zabierając głos zaznaczył, iż tyl- 
ko zaufanie, jakiem obdarzył król ga- 
binet, umożliwiło mu osiągnięcie ta- 
kich wyników. Po posiedzeniu gabi- 
netu król podejmował mnistrów obia- 
dem. 

Główne zasady nowej konstytucji. 

BIAŁOGRÓD 3. 9. Pat. — Nowa 
konstytucja jugosłowiańska oparta 
jest na podstawach demokratycznych. 
Zatwierdza ona dotychczasową orga- 
nizację państwa, opartą na zasadzie 
jedności narodowej oraz stwarza no- 
we dwuizbowe przedstawicielstwo na- 
rodowe. Królestwo jugosłowiańskie 
jest monarchją konstytucyjną, dzie- 
dziczną w dynastji Karageorgewi- 
czów. Językiem oficjalnym jest. ser- 
bo-chorwaeko - słoweński. Konstytue- 
ja gwarantuje wolność obywateli oraz 
praw politycznych, równość wszyst- 
kich obywateli wobec prawa, wolność 
sumienia, wyznań i prasy, nienaru- 
szalność mieszkań, własność prywat- 
ną, tajemnicę korespondeneji, nieza- 
leżność sądownictwa i t. d. 

Przedstawicielstwo narodowe skla 
da się z Senatu i Izby poselskiej. Po- 
łowa członków Senatu jest obieralna, 
druga połowa wchodzi z nominacji 

Izba niższa wychodzi z wyborów po- 
wszechnych na przeciąg lat 6. Król 
zastrzega sobie prawo rozwiązania jej 
w ciągu lat 4. Prawo wyborcze bier- 
ne do Senatu przysługuje każdemu 0- 
bywatelowi, korzystającemu z praw 
obywatelskich, powyżej lat 40, do Iz- 
by niższej — powyżej lat 30; prawo 
czynne wyborcze przysługuje wszyst- 
kim obywatelom od lat 21. Izba po- 
siada szerokie uprawnienia, dotycezą- 
ce budżetu, prawa interpelacyj, an- 
kiet, dalej ustawodawcze. Posłowie 
korzystają z prawa nietykalności. 

Nowa konstytucja gwarantuje sze- 
roką autonomję poszczególnym bana- 
tom, których liczba określona jest na 
9, w granicach, ustalonych przez no- 
wą ustawę o administracji państwo- 
wej. Organizacje komunalne oparte 
są na zasadach całkowitej autonomii, 
zagwarantowanej przez konstytucję: 

Krótkie przesilenie gabinetowe. 

BIAŁOGRÓD. 3.IX. (Pat.) Na po- 
siedzeniu rady ministrów stwierdzono, 
że ogłoszenie nowej konstytucji do- 
prowadziło do zmiany sytuacji. Pre- 
mjer Żivkowicz postanowił przeto zło- 
żyć królowi wniosek o dymisję całego 
gabinetu. Król dymisję tę przyjął, po- 

wierzając dotychczasowem premjero- 
wi utworzenie nowego rządu. Na pro- 
pozycję premjera król zamianował no- 
wy gabinet w tym samym składzie, co 
dotychczas. Wszyscy ministrowie zło- 
żyli już przysięgę. 

Pierwszy krok. 

BIAŁOGRÓD. 3.IX. (Pat.) Król 
mianował 6 ministrów bez teki. Poza- 
tem dotychczasowy poseł jugosłowiań- 
ski w Pradze mianowany został mi- 

nistrem pracy, a Kozicz — ministrem 
sprawiedliwości. Zmiany te są pierw- 
szym etapem na drodze do wprowa- 
dzenia nowego systemu. 

W Hiszpanii znów niespokojnie. 
Aresztewanie b. ministrów. 

MADRYT 3. 9. Pat. — W dniu 
nistrów w rządzie Primo de Rivery. 

wczorajszym aresztowano hyłych mi- 

W obawie rozruchów. 
SARAGOSA 3.9. Pat. — Przybyły tu wy- 

słane z Bareelony oddziały wojska i gwar- 
dji obywatelskiej. W oczekiwaniu rozru- 
ehów przygotowano oddziały karabinów ma- 
szynowych. Policja rozproszyła manifestan- 

tów, którzy zmuszali kupców do zamykania 
sklepów. Aresztowano kilka osób. Około 
tysiąca strajkujących usiłowało uwelnić a- 
resztowanych. Policja strzeliła do tłumu, ra- 
niąe jedną osobę. 

Strajk generalny w Barcelonie. 
BARCELONA 3.9. Pat. — Ogłoszono tu 

w dn. 3 b. m. strajk powszechny. Do strajku 
przystąpiło 300 tysięcy robotników. Doma- 
gają się oni dymisji gubernatora prowincji 

oraz natychmiastowego uwolnienia więźniów 
politycznych. Miało miejsce kilka ineyden- 
tów, w wyniku których jedna osoba zosta- 
ła zabita, a kilkanaście poranionych. 

Nankin zagrożony. 
NANKIN 3.9. Pat. — Miastu grozi wy- 

lew rzeki Yang-Tse. Woda zniosła trzy waż- 
me tamy we wschodniej części miasta. W 
związku z tem tysiące uchodźców przeby- 

wają na szczycie słynnych murów miasta. 
Poziom rzeki jest obeenie o 9 stóp wyższy 
od poziomu miasta. Wydano zarządzenia 
celem zapobieżenia zalaniu stolicy. 

Prezes rady minist- | 

Nowe traktaty sowiecko-litewskie 
podpisane zostały w Kownie. 

Korespondent moskiewski „Kólni- 

sche Zeitung“ donosi, že 29 sierpnia 

dokonana zostala w Kownie wymiana 

dokumentėw ratyfikacyjnych w spra- 

wie 1) przedłużenia  sowiecko-litew- 

skiego paktu o przyjaźni i nieagresji, 

2) sytuacji prawnej sowieckiego 

przedstawicielstwa handlowego w Ko- 

wnie, 3) uregulowania gospodarczych 

stosunków pomiędzy temi państwami. 

Zasługuje na uwagę szczegół, że 

sowieckiemu przedstawicielstwu w Li- 

twie przyznane zostało prawo ekste- 

rytorjalności. Sowieckie instytucje go- 

spodarcze korzystać będą w Litwie z 

wszystkich przywilejów, przyznanych 

przez Litwę innym cudzoziemcom. 

Za to Sowiety zobowiązują się oddać 

pierwszeństwo drogom tranzytowym 

wiodącym przez terytorjum Litwy. W 

ten sposób pragną Sowiety otworzyć 

Litwie perspektywy większych korzy- 

ści z obiecanego tranzytu, niż z tego, 

któryby miał miejsce w wyniku poro- 

zumienia z Polską w tym zakresie. 
  . 

Zaprzeczenie. 

Wobec łansowanych pogłosek 0 
ustąpieniu , kierownika. naczelnej dy- 
rekcji lasów państwowych. p. dyr. 
Adama Loreta i o rzekomych jego 
nasiępcach, które to pogłoski ukazały 
się w paru pismach krajowych i fa- 
chowej prasie zagranicznej —minister- 
stwo rolnictwa komunikuje, żewersje 
te są całkowicie mylne i bezpodstawne. 

  

Manewry Reichswehry. 
BERLIN 3.9. Pat, — W okolicach Kró- 

lewca odbyły się manewry Reichswehry, Ma- 
newrom przypatrywały się setki młodzieży 
szkolnej z Królewca, która pod przewod- 
nietwem profesorów, przybyła na miejsce 
ćwiezeń. 

27 WC S 
Przygotowawcza szkoła do gimnazjum 

Bohd. Jankowskiej - Machcewiczowej 
Mickiewicza 7, m.?. Przyjm. zapisy codz. 
w g. Il-l i 4-5. Początek zajęć 3 września 

Dr. Maria Peliusevitiova 
choroby kobiece 

wznowiła przyjęcia 
ul. Mickiewicza 37. 65% 
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POLSKA 

Szkoła Początkowa 
Haliny Siewiczowej 

ulica Uniwersytecka Nr. 1. 

2 Przyjmuje zapisy dzieci od lat 7 do 11 

(8 codziennie od godz. 12 do 3 po peł.       

WIADOMG6XCI z KOWNA 
ŽYLINSKAS ULEGŁ KATASTROFIE. 

Minister sprawiedliwości Żylinskas uległ 
wypadkowi samochodowemu. W stanie nie- 
przytomnym przewieziono ministra do szpi- 
tala w Kownie. 

ZAMYKANIE ORGANIZACYJ. 

Naczelnik pow. marjampolskiego ostat- 
nio zamknął szereg organizacyj, według u- 
rzędowego wyjaśnienia, za bezczynność. 
Wszystkie zamknięte organizacje ideowo są 
pokrewne partjom cheśc.-demokratów i lu- 
dowców. 

WYWŁASZCZENIE ZIEMI NA POLIGON. 

Władze litewskie ostatecznie postanowiły 
urządzić poligon koło Gejżun wpobliżu Ko- 
wna. Ziemia, na której będzie się mieścił 
poligon, nal «a obecnie do majątku Ru- 
kle i parafji gegierzyńsikej zostanie wy- 
właszczona. 

5 PRZYMUSOWY POBYT 

WOLDEMARASA W JEZIOROSACH. 

„Lietuvos Žinios“ donoszą, iž Woldema- 
ras udał się już do Jezioros, gdzie będzie 
zmuszony pozostać do czasu zniesienia sta- 
nu wojennego, bez prawa opuszczenia tej 
miejscowości. Ochrona policyjna została je- 
dnak zniesiona, 

RSKO APP WRO LZKACZDOAIA 

Budowa „Pałacu Sowietów" 
w Moskwie. 

Jak wiadomo na miejscu. soboru 
Zbawiciela w Moskwie ma stanąć oł- 
brzymi gmach „Pałacu Sowietów". W 
tym celu zburzony zostanie sobór i 
kilka okolicznych domów. Prace przy- 
gotowawcze są już w pełnym toku. 
Kopuły soboru juź są zburzone. W 
najbliższych dniach przystąpią do bu- 
rzenia domów mieszkalnych w są- 
siedztwie soboru. Miesz 
mów przeprowadzeni zostaną na prze- 
dmieśmia Moskwy. 

    

    

  

  

      

Komitet zajmujący się opracowa- 
niem planu budowy pałacu otrzymuje 
już zapytania odnośnie projektów. W 
Moskwie utworzony został specjalny 
komitet, który współpracować będzie 
z kierownictwem budowy. Wystawa 
projektów przeniesiona została z Mu- 
zeum Historycznego do Parku Kullu- 
ry i Odpoczynku, gdzie pomieszczona 
została w pawilonie stałej Wystawy 
Budowniczej ZSRR. 

  

choroby skórne i weneryczne 

| Dr. E. GLOBUS 

ul. Wileńska 22, powrócił. 

WBETZEICBWTW ED ER OBCO TWEDTYTA 

JÓZEF KŁODECKI 
Zamkowa Nr. 17, telefon 928 

(obok kościoła Św. Jana) 
poleca dla młodzieży: 

MATERJAŁY NA MUNDURKI, 
fartuszki szkolne, peńczochy i t. p. 

Wielki wybór kołder, firanek, 
)-( bielizny i gałanterji )—( 

Wełny na suknie i płaszcze. 

CENY BEZWZGLĘDNIE NISKIE. 

Popierajeie przemysł krajowy 

  

  

Giełda berlińska została otwarta. 
Katastrofalny spadek akcyj. 

BERLIN 3. 9 . Pat. — Po 7-tygo- 
dniowej przerwie otwarta została w 
dniu 3 b. m. ponownie giełda berliń- 
ska. Podczas zebrania giełdowego pa- 
nowało silne zdenerwowanie. Wpobli- 
żu stołów Banku Rzeszy, Banku Nie- 
mieckiego i Danatbanku widać było 
grupy naradzających się bankierów. 
Szereg wybitnych finansistów, tylko 
zrzadka zjawiających się na giełdzie, 
obeeny był we czwartek na zebraniu. 

Mimo wszelkich zarządzeń zapo- 
biegawczych, jeszcze przed otwarciem 
giełdy było już wiadomo, że dyspozy- 
cje sprzedaży na wszystkich prawie 
rynkach przeważają nad dyspozycja- 
mi kupna. Maklerzy rozpoczęli swe 
urzędowanie 0 godzinie 12 m. 15. Ta- 
blica szybko pokryła się minusami, 
wykazując dużą tendencję zniżkową. 
W całej pełni potwierdziły się obawy, 
że w dniu otwarcia okaże się na gieł- 
dzie berlińskiej olbrzymia podaż pa- 
pierów wartościowych. Podaż szere- 
gu papierów była tak wielka. że obro- 
ty musiano ograniczyć do 10 proc. 

Różne wielkie zakłady przemysło- 
we jak np. Reńsko-Westfalskie Zakła- 

dy Elektryczne, z powodu zbyt wiel- 
kiej podaży nie były weale notowane. 
W porównaniu ze stanem z 11 lipca 
wszystkie kursy wykazały znaczny 
spadek. Akcje Banku Niemieckiego 
spadły ze 100 i pół na 75, akcje za- 
kładów fabrycznych Farben — ze 
122 na 98, Siemens ze 140 na 103, 
akeje zakładów potasowych Salzdet- 
furth —ze 177 na 135 i Polifonu — 
ze 108,75 na 80. Szezególnej zniżki 
doznały akcje wielkich banków, któ- 
re w ostatnim czasie załamały się, jak 
np. akcje Banku Drezdeńskiego spa- 
dły ze 101 na 47, gdy natomiast kurs 
akcyj Danatbanku zniżył się ze 101,25 
na 76. 

Utrzymanie się na ogólnym po- 
ziomie kursu akcyj Danatbanku spo- 
wodowane zostało tylko tem, że przed 
krachem tego banku dokonano wiel- 
kich tranzakcyj kupna jego akcyj. 
które obeenie spekulanci, grający na 
zniżkę, musieli pokrywać. Załamały 
się również bardzo znacznie kursy 
papierów państwowych i komunal- 
nych, chociaż w mniejszym stopniu, 
aniżeli akcyj prywatnych. 

Katastrofa lotnicza. 
LWÓW. 3.9. Pat. — Prasa donosi, że 

wczoraj wieczorem wydarzyła sie pod Ho- 
rodowem katastrofa lotnicza, w czasie któ- 
rej odnieśli ciężkie rany mjr. Paleolog, za- 
stępca d-cy 6 p. lotniczego we Lwowie oraz 
mjr. Chaberek, d-ca dywizjonu szkolnego 
tegoż pułku. 2 

Katastrofa wydarzyła się w czasie ćwi- 
czeń lotniczych. Mjr. Paleolog i mjr. Cha- 

berek przybyli samołotem na inspekcję i po 
ukończeniu inspekcji wystartewali do pow- 
rotnego lotu w kierunku Lwowa. Wkrótce 
po starcie samolot uległ katastrofie. Ran- 
nych lotników odwieziono na dworzec i poś- 
piesznym pociągiem przewieziono do Lwowa 
„Słowo Polskie* dowiaduje się, że mjr. Cha- 
berek doznał lżejszych obrażeń, natomiast 
stan mjr. Paleologa jest ciężki.



4 Ukraińcy wełyńscy na pogrzebie 
š, p. Tadeusza Hołówki. 

Dla oddania ostatniej posługi go- 
rącemu wyznawcy i działaczowi CH 
porozumienia polsko- ukraińskiego, Ś. 
p. posła Tadeusza Hołówki, udała się 
do Warszawy, dla wzięcia udziału w 
p cała wołyńska grupa pos- 
łów i senatorów, oraz liczni delegaci 
organizacyj polskich i ukarińskich. 
Wśród społeczeństwa ukraińskiego na 
Wołyniu na wieść o tragicznej śmier- 
ci niezłomnego bojownika o zwycię- 
stwo idei zbliżenia dwóch bratnich 
narodów słowiańskich zapanowało ży- 
wiołowe oburzenie i potępienie okrut- 
nej zbrodni, wraz z wyrazami głębo- 
kiego żału po stracie tak wybitnego 
przyjaciela narodu ukraińskiego. 

Wyrazem uczuć społeczeństwa u- 
kraińskiego na Wołyniu po tak tra- 

„ gicznym ciosie były kondolencje, skła- 
dane na ręce wojewody wołyńskiego, 
Henryka Józewskiego przez wybit- 
nych polityków, oraz przedstawicieli 
organizacyj i instytucyj ukraińskich. 

Zjawili się u p. wojewody: poseł 
Piotr Pewny, ks. infułat Paszczew- 
ski, dyrektor Ukraińskiego Banku Ko- 
walewski, prezes Leonid Michajłow, 
prezes ,Proświty* Eugenjusz .Petry- 
kowski, inż. Hałuszka, oraz red. Ro- 

man Prystupa imieniem Wołyńskiego 
Zjednoczenia Pracy. Wszyscy kondo- 
lenci wyrazili w imieniu własnem 0- 
raz reprezentowanych organizacyj sło- 
wa pogardy dla szalonych  morder- 
ców, swój żal i smutek wraz z nie- 
złomnem zapewnieniem, że tragicznie 

przelana krew będzie zarzewiem cał- 
kowitego zwycięstwa idei porozumie- 
nia bratnich społeczeństw  słowiań- 
skich. 

Setki telegramów wysyłanych do 
wdowy po Ś. p. Tadeuszu Hołówee, 
do prezesa B. B. W. R. pułk. Walere- 
go Sławka i marszałka Sejmu Śwital- 
skiego świadczy, że Wołyń dał nie- 
złomny wyraz zdrowia moralnego i 
że żadna ofiara nie przeszkodzi nie- 
ustępliwej walce o zwycięstwo haseł, 
tak świetnie reprezentowanych przez 
ś. p. Zmarłego. 

Delegacje ukraińskie wyjechały na 
zeb z wieloma wieńcami, by je 

ł na świeżo usypanej mogile o- 
fiarnika ideowej służby. Napisy na ża- 
łobnych szarfach odtwarzają całą ska- 
lę uczuć Ukarińców wołyńskich, ra- 

żonych tragiczną wieścią o bestjalskim 
mordzie politycznym. Ważniejsze z 
tych epigrafów przytaczamy: 

  

   

„Bojownikowi, który poległ za jasną przy- 
521056 narodu ukraińskiego —  Wołyńskie 
Ukraińskie Zjednoczenie*. „Ideologowi zbli- 

żenia polsko- ukraińskiego—Redakcja „Ukra- 
iūskiej Nywy“ w Lucku“. „Bojownikowi o 

odrodzenie świetnych tradycyj kościoła pra- 
wosław: "Rego w Polsce Rada Bractwa Pod- 
niesienia Św. Krzyża w Łucku”. „Szczeremu 

jacielowi społeczeństwa ukraińskiego — 

Ukraiński Klub „Ridna Chata* w Lucku“. 
„Rzecznikowi dobrobytu narodu ukraińskie- 
go — Ukraiński Kredytowy Bank na Wo- 
łyniu*. „Niezapomnianemu członkowi hono- 
rowemu — Klub „Ridna Chata* w Równem*. 
„Temu, który szukał prawdy polsko-ukra- 
ińskiej — Towarzystwo im, „Lesi Ukrainki' 

w Łucku”. „Naszemu przyjacielowi — Gim 
nazjum Ukraińskie w Równem*. „Bojowniko- 
wi idei porozumienia i współżycia — Wołyń- 
ska Rada Wojewódzka B. B. W. R.*. „Mę- 
czennikowi idei porozumienia polsko-ukraiń- 
skiego — Polsko-Ukraińska Grupa Regjonal- 
па В. В. W. R. na Wołyniu”. „Wybitnemu 

elowi klasy pracującej polsko-ukraiń- 
— Wołyńskie Zjednoczenie Pracy. 

       

  

    

  

skiej 

  

Społeczeństwo ukraińskie dobitnie 
zamanifestowało, że wiernie stoi przy 
Rzeczypospolitej, oraz szczerze prag- 
nie całkowitego braterstwa z narodem 
polskim bez względu na niepoczytal- 
ne akty teroru morderców, inspirowa- 
nych przez wrogów Państwa. 

W kondukcie żałobnym wzięli u- 
dział wszyscy przybyli do Warszawy 
przedstawiciele społeczeństwa ukraiń- 
skiego na Wołyniu, niosąc wieńce z 
niebiesko-żółtemi szarfami. 

Prócz wieńców ukraińskich  nie- 
siono wieniec od Wołyńskiej Grupy 
Parlamentarnej B. B. W. R., Wołyń- 
skiej Rady Wojewódzkiej B. B. W. R. 
oraz Polsko-Ukraińskiej Organizacji 
Robotniczej Wołyńskiego Zjednocze- 
nia Pracy z szarfą biało-czerwoną i 
niebiesko-żółtą. 

Nad grobem š. p. Tadeusza Ho- 
łówki przemówił w języku ukraińskim 
imieniem ludności ukraińskiej Woły- 
nia poseł Piotr Pewny, prezes Wołyń- 
skiego Ukraińskiego Zjednoczenia, że- 
gnając tragicznie zmarłego przyjacie- 
la Ukraińców  następującemi słowy: 

„Nad świeżą Twą mogiłą, wielki przyja- 
cielu narodu ukraińskiego i szłachetny oby- 
watelu przypadło mi w udziale wygłosić sło- 
wo pożegnania w imieniu tych serc ukraiń- 
skich, które jednem tętnem biły w Twojem 
wielkiem sercu i jednoczyły się w pracy nad 
zbliżeniem polsko-ukraińskiem, co jedynie 
może zapewnić prawdziwy i stały pokój na 
wschodzie Europy. Zbrodnicza ręka wroga- 
barbarzyńcy, wroga kultury zachodniej spra- 
wiła, że to wielkie serce bić przestało; wróg 
ten widocznie już cieszył się zgóry nadzieją, 

że ohydny czyn ten wprowadzi niezgodę po- 
i dwoma bratniemi narodami. 
Wróg ten — wróg odrodzenia narodu 

ukraińskiego, dobrze sobie widocznie zdawał 

sprawę z tego, iż odrodzenie to może wcielić 
się w czyn jedynie przy pomocy Polski. I oto, 
nie cofający się przed niczem wyrodek ludz- 
kości nie waha się zgładzić właśnie tego, 
który za cel życia swego postawił ideę przy 
wrócenia szczerego i dobrego stosunku po- 
między bratniemi narodami ukraińskim i pol- 
skm. Dla złoczyńcy tego jest jasnem jed- 
nak, że zdrowa część narodu ukraińskiego 
w Polsce coraz lojalniej ustosunkowuje się 
do Państwa, za wszelką więc cenę stara się 

on usunąć najwybitniejsze jednostki wśród 
jednego i drugiego społeczeństwa, które pra- 
gną w pierwszym rzędzie rozwiązać kwestję 
ukraińską, jako wewnęrzną sprawę Państwa 
Polskiego. 

I Tyś, 

ofiarą tych zbrodniczych zamierzeń, dla kt 
rych nienawistną jest zarówno przyszłość i 
rozkwit Państwa Polskiego, jak i odrodzenie 
mego narodu; boś Ty swem szlachetnem sło- 
wem, czynem stale współdziąłał w ustaleniu 

coraz to lepszych stosunków między dwoma 
bratniemi narodami — bo z każdym dniem 
przybywało Ci więcej przyjaciół i współwy- 
znawców wśród przedstawicieli obu społe- 
czeństw. 

Przyjm Drogi Przyjacielu i Szlachetny 
nasz Obrońco od nas Ukraińców na Wołyniu 
nasze ostatnie i serdeczne: Żegnaj! 

"Twoja śmierć męczeńska nakłada na nas 
święty obowiązek doprowadzić właśnie spra- 
wę zbliżenia  polsko-ukraińskiego do tem: 
szybszego i szczęśliwszego końca. 

Nas nie przestraszy największy iawet te- 
ror, a ofiary, które ponosimy w imię prawa i 
sprawiedliwości upewniają nas tem bardziej, 
że sprawa nasza jest czysta i święta, bo my 
jak i Ty, chcemy widzieć Polskę wielką i 

potężną, a Naród Ukraiński w chwale Jego 
odrodzenia. 

Niechże Ci będzie, Wielki, nasz Przyja- 
cielu i Męczenniku, lekką ta wspólna nasza 

ziemia, którą tak pokochałeś. 
W sercu całego społeczeństwa wołyńskie- 

go tragiczny mord, popełniony na osobie Ś. p. 
posła Tadeusza Hołówki zbuduje pomnik, 
trwalszy nad Śpiże, bo pomnik wieczystej 
zgody i zbratania obu narodów*. 

   

padł, rycerz bez strachu i zmazy, 

  

Żałobna akademja ku czci 
ś. p. Hołówki w Warszawie. 

WARSZAWA. 3.IX. (Pat.) W dniu 
3 b. m. o godz. 19 odbyła się, urządzo- 
na staraniem Instytutu Wschodniego 
i „Prometeusza , w sali Instytutu przy 
ul. Miodowej, żałobna akademja ku 
czci Ś. p. Tadeusza Hołówki. Na aka- 
demję przybyli: p. minister W. R. 
i O. P. Jędrzejewicz, minister poczt 
i telegrafów Boerner, prezes BBWR 
Wałery Sławek, gen. Stachiewicz, ks. 
biskup Szlagowski, minister Schaetzel, 

  

Nr. 203 (2145) 

NA FORUM LIGI NARODÓW. 
Niemcy i Austrja zrzekły się 

Anschlussu. 
Oficjalne oświadczenie min. Curtiusa i kanclerza Schobera. 

GENEWA 3. 9. Pat. — W dniu 
3 września o godzinie 11 min. 15 ra- 
no zebrała się komisja studjów dla 
unji europejskiej na plenarnem po- 
siedzeniu. Zebranie miało miejsce w 
wielkiej sali oszklonej sekretarjatu 
generalnego. Francję reprezentuje 
przybyły tego dnia rano premjer La- 
val. Minister Zaleski reprezentuje po- 
za Polską w. m. Gdańsk. Zebranie roz 
poczęło się w nastroju bardzo wielkie 
go zdenerwowania, gdyż spodziewa- 
no się ważnych deklaracyj przedsta- 
wieieli Niemiee i Austrji w sprawie 
projektowanej unji celnej. W ostat- 
niej chwili nie było pewnem, czy u- 
kłady, które trwały w ciągu dwóch 
ostatnich dni, zarówno w gabinecie 
generalnego sekretarza Ligi, jak bez- 
pośrednio między zainteresowanymi 
delegatami, zostały zakończone po- 
myślnym wynikiem. 

Przy przepełnionej sali minister 
Curtins wygłosił dłuższe przemówie- 
nie, w którem dotknął wszystkich 
spraw, opracowanych przez mnogie 
komitety komisji europejskiej, a 
wśród tych spraw poświęcił krótki 
ustęp kwestji projektowanej unji cel- 
nej austrjacko-niemieckiej. Ustęp ten 
brzmi jak następuje: 

Zamiarem niemieckiego i austrja- 
ckiego rządu przy projekcie unji cel- 
nej było od samego póczątku. aby 
plan ten stał się punktem wyjścia dla 
Szerszej akeji w dziedzinie porozu- 
mień handlowych z udziałem. możli- 
wie wielkiej ilości państw europej- 
skich. W międzyczasie wypadki na- 
stąpiły po sobie w szybkiem tempie 
tak, že ówczesna sytuacja zmieniła 
się do gruntu. Dziś w komisji euro- 
pejskiej stoimy w obliczu planów o 
ogólnym charakterze, nad urzeczy- 
wistnieniem których chcemy współ- 
pracować aktywnie m na- 

szemi siłami. W nadziei, — mówił 
Curtius — że prace komisji europej- 
skiej dadzą dodatnie rezultaty, RZĄD 
NIEMIECKI POSTANOWIŁ, W PO- 
ROZUMIENIU Z RZĄDEM AUSTRJA 
CKIM, ZANIECHAĆ  PIERWOTNE- 
GO PLANU PROJEKTU UNJI CEL- 
NEJ. 

Następnie głos zabrał kanclerz 
Sehober, który w dłuższem przemó- 
wieniu scharakteryzował zakres prac 
gospodarczych komisji europejskiej, 
przyczem poświęcił ustęp swego prze- 
mówienia sprawie projektowanej un- 
ji celnej z Niemcami. Jest rzeczą 0- 
czywistą — mówił Schober, że pro- 
jekt ten nie miał widoków urzeczy- 
istnienia, o ile inne państwa europej- 
skie nie były gotowe wziąć w tej un- 
ji udziału. Znamy rozwój wypadków 
od chwili opublikowania projektu un- 
ji. Wobee tego stanu rzeczy i wobec 
tego, że sprawa unji celnej wogóle 
znajduje się na porządku dziennym 
prace komisji europejskiej, porozumie- 
liśmy się z rządem niemieckim co do 
stanowiska, jakie zajmujemy w tej 
sprawie. Wypadki ostatnich miesięcy 
dowiodły, że wbrew intenejom na- 
szym mogły powstać przeszkody we 
współpracy narodów europejskich w 
chwili wprowadzenia w życie unji 
celnej. Wobec tego RZĄD AUSTRJA- 
CKI ZDECYDOWAŁ, w interesie tej 
współpracy, ZANIECHAĆ REALIZA- 
CJI PROJEKTU UNJI CELNEJ Z 
NIEMCAMI. Mam nadzieję, że moja 
deklaracja przyczyni się do wzmoc- 
nienia uspokojenia powszechnego, tak 
niezbędnego dla stworzenia atmosfe- 
ry, któraby pozwoliła rządom euro- 
pejskim na konstruktywną współpra- 
ce. 

O godzinie 13 min. 15 konferencja 
jeszeze tra i za chwilę zabierze głos 
“O Franeji Flandin. 

  

Wielki znany w Polsce 

CYRK 
BARAŃSKICH 

ul. Mickiewicza 55. 

  

i 8.30 wiecz., na 

  

Dziś w piątek 4-go 
września o g. 8.30 w. 
oprócz wielu innych numerów sił krajowych i zagranicznych. 
w sobotę i niedzielę po 2 przedstawienia o godz. 4 pp. 

15 prak światowej sławy 20 

popołudn. przedst. każda dorosła osoba może 
wprowadzić dziecko do 10 lat bezpłatnie. Przy cyrku zwierzyniec 
i menażerja oglądać można od g. 9 rano. do 10. w. bez przerwy. 

szef Biura Prasowego Prezudjum Ra- 
dy Ministrów p. Święcicki, członkowie 
Instytutu Wschodniego, koledzy i 
przyjaciele zmarłego. 

Akademję zagaił prezes Instytutu 
p. Siedlecki. Następnie dłuższe prze- 
mówienie wygłosił sekretarz general- 
ny Instytutu p. Olgierd Górka na te- 
mat: „„ Tadeusz Hołówko w misji pol- 
skiej ma Wschodzie*. Zkolei serdecz- 
ne przemówienia, poświęcone świetla- 
nej pamięci ś. p. Tadeusza Hołówki 
wygłosili przedstawiciele ludów wscho 
dnich, a więc ukraińskiego, gruziń- 
skiego, ludów Azerbejdżanu, górali 
Kaukazu, Turkiestanu, Krymu i in- 
nych. Na zakończenie przemówienie 
wypowiedział prezes „Prometeusza 

prof. Smal-Stocki. 

Kondolencja konsystorza 
wileńskiego. 

Z powodu śmierci ś. p. Tadeusza 
Hołówki Konsystorz Wileński Ewan- 
gelicko-Reformowany przesłał do 
M-stwa Spraw Zagranicznych depeszę 
następującej treści: 

Z powodu niepowetowańej straty, 
wywołanej zamordowaniem $. p. Ta- 
deusza Hołówki, jednego z najofiar- 
niejszych patrjotów i członka naszego 
kościoła, wyraża głęboki żal i smutek 
Konsystorz Wileński Ewangelicko- 
Reformowany. 

Akademija poświęcona pamięci 
Tadeusza Rołówki w. Wilnie. 
Komitet Uczczenia Pamięci Tade- 

usza Hołówki komunikuje: Staraniem 
utworzonego przez wileńskie organiza- 
cje społeczne Komitetu Uczczenia Pa- 
mięci ś. p. Tadeusza Hołówki odbę- 
dzie się w sobotę dnia 5 b. m. o godz. 
18 min. 30 nabożeństwo żałobne w 
Kościele Ewangelicko-reformowanym 
przy ulicy Zawalnej. Tegoż dnia o 
godzinie 20 rozpocznie się w sali Śnia- 
deckich U. S. B. akademja żałobna. 
Zaproszenia na akademję rozesłano; 
zaś dla osób, które ich nie atrzymały 
a pragną przybyć, są do odebrania w 
sekretarjacie B. B. W. R. przy ul. Za- 
walnej Nr. 1 mieszk: 4. 

Przemówienie delegata Francji. 
GENEWA 3. 9. Pat. — W dalszym 

ciągu na posiedzeniu komisji studjów 
unji europejskiej przemawiał delegat 
francuski minister Flandin, który m. 
in. powiedział: W imieniu Republi- 
ki Francuskiej przyjmuję do wiado- 
mości oświadczenia panów Curtiusa 

   

i Schobera, w myśl których rządy 
ich nie mają zamiaru realizowania 
projektu unji celnej. Minister Flan- 
din wyraził nadzieję, że decyzja ta 
przyczyni się do rozproszenia przy- 
krej atmosfery, jaką wywołała wia- 
domość o ich planach. 

Sewiety pragną współpracować ze światem 
kapitalistycznym. 
Oświadczenie Litwinowa. 

GENEWA. 3.IX. (Pat.) Na popo- 
łudniowem posiedzeniu odbywała się 
w dalszym ciągu debata nad sprawo- 
zdaniem komisji koordynacyjno-go- 
spodarczej. Przemawiał delegat Sowie- 
tów Litwinow. W dłuższem przemó- 
wieniu skrytykował on sprawozdanie, 
zwracając się szczególnie przeciwko 
tezie preferencyjnej i protestował 
przeciwko odłożeniu debaty nad so- 
wiecką propozycją o pakcie nieagresji 
gospodarczej. Zdaniem mówcy, sy- 
stem preferencyjny nietylko sprzeci- 
wia się zasadzie klauzuli o najwięk- 
szem uprywilejowaniu, ale stanowi 
wyraźny system walki gospodarczej 
przeciwko Sowietom. W zakończeniu 
mówca oświadczył, że Sowiety pragną 
współpracować ze światem kapitali- 
stycznym, ale ten nie chce uznać sy- 
stemu sowieckiego. 

W odpowiedzi na to przemówienie 
zabrał głos delegat francuski minister 
Flandin, który w bardzo zręcznem i 
doskonałem przemówieniu logicznemi 
argumentami odpierał argumenty Lit- 
winowa. W zakończeniu minister za- 
pewnił Litwinowa, że jego lęk przed 

Guatemala zrzeka się 
GENEWA 3. 9. Pat. — Tegorocz- 

ne Zgromadzenie Ligi Narodów bę- 
dzie musiało prawdopodobnie doko- 
nać wyborów zamiast na trzy na czte 
ry miejsca w Radzie Ligi Narodów, 
ponieważ Guatemala nosi się z za- 
miarem wystąpienia z Rady, jakkoł- 
wiek okres jej urzędowania upływa 
po dwóch latach. Dotychczasowy 
PE: PE w E 

  

konspiracją państw europejskich prze- 
ciwko Sowietom na niczem nie jest 
oparty. Przeciwnie, państwa europej- 
skie mają powody do obaw, przez 
wzgląd na propagandę rewolucyjną 
prowadzoną przez Sowiety. 

W czasie debaty krótkie oświad- 
czenie złożył minister Zaleski w odpo- 
wiedzi'na zarzut Litwinowa, że So- 
wiety nie zostały zaproszone do wzię- 
cia udziału w warszawskiej konferen- 
cji państw rolniczych. Minister Zale- 
ski wyjaśnił, że Sowiety nie zostały 
na tę konferencję zaproszone, gdyż 
brały w niej udział państwa rolnicze 
europejskie, należące do Ligi Naro- 
dów, a eelem tej konfereneji było u- 
jednostajnienie stanowisk tych państw 
wobec prac, wszczętych przez organa 
ekonomiczne Ligi Narodów, w których 
Sowiety wówczas nie były jeszcze re- 
prezentowane. 

W rezultacie debaty komisja przy- 
jęła raport komisji koordynacyjnej i 
gospodarczej i zdecydowała włączyć 
to sprawozdanie do raportu, jaki o- 
pracuje dla Zgromadzenia. 

miejsca w Radzie L. N. 
Ligi p. Matos ze względów osobis- 
tych powrócił do swego kraju. Z uwa- 
gi na koszty, jakie pociąga za sobą 
tego rodzaju przedstawicielstwo w 
Radzie Ligi Narodów, mała republika 
Guhftemafla, postanowiła, wobec ist- 
niejącego kryzysu gospodarczego, 
zrzec się miejsca w Radzie Ligi Na- 
rodów. 'Tego' rodzaju wypadek byłby 
seme żyć m: w dziejach Ligi. 

: ESPN 

Rewizyta ministrów francuskich 
w Berlinie 

nastąpi w dniu 26 b. m. 
BERLIN 3. 9. Pat. — Urzędowe 

donoszą: We wczorajszej rozmowie 
między ministrem Curtiusem a dele- 
gatem francuskim w Genewie Fran- 

ęois-Poncetem ustalone zostało, iż re- 
wizyta ministrów franeuskieh w Ber- 
Jinie nastąpi w dniu 26 b. m. i potrwa 
dwa dni. 

Sprawa tranzytu polskiego przez Litwę 
rezpatrywana będzie przez Trybunał Haski 16 b. m. 

BERLIN. 3.IX. (Pat.) W/g infor- 
macyj prasy tutejszej, rząd litewski 
miał otrzymać zawiadomienie od Try- 
bunalu Haskiego, że sprawa tranzytu 
polskiego przez. Litwę rozpatrywana 

Zbuntowani 

będzie w: dniu 16 września r. b. Pre- 
zes Litewskiego Banku Państwa Sta- 
szinskis oraz poseł litewski w Berli- 
nie Sidzikauskas mają się udać nie- 
bawem w tym eelu do Hagi. 

marynarze 
opanowali krążownik i 7 torpedowców. 

SANTIAGO DE CHILE 3.9. Pat. — Wła- 
dze dotychczas nie stłumiły buntu maryna- 
rzy, którzy opanowali w Coquiho krążow- 
nik i 7 tórpedoweów. Ofieerowie ciągle je- 
Szeze są więzieni przez marynarzy, którzy 
nie okazują większej ustępiiwośei. Z przy- 

Obertyn w 
LWÓW 3.9. Pat. „Kurjer Lwowski* 

donosi, że we środę rano wybuehł w Ober- 
tynie wielki pożar, który w krótkim czasie 
rozszerzył się z wielką szybkością i objął 

  

wódeami buntu rozpoczęto rokowania. Rząd 
nie eofnąłby się przed wydaniem rozkazu, 
by lojalne dotychczas łodzie podwodne za- 
atakowały okręty, opanowane przez zrewoł. 
towanych marynarzy. Możliwe jest, iż w 
akcji tej wzięłyby również udział aeroplany. 

zgliszczach. 
niebawem eałe miasteczko. Setki mieszkań- 
ców pozostały bez dachu nad głową. Zorga- 
nizowana została akeja pomocy pogorzelcom. 

ZDJĘCIA AMATORSKIE z PARYŻA 

Gdy gruchnęła wiadomość, że „Pa- 
der* wraca z Ameryki i da w Pa- 
ryżu dwa koncerty, 6 i 13 czerwca 
(pierwszy na pomnik Debussy'ego 
drugi*) na rzecz studentów francu- 
skich), w naszem stowarzyszeniu za- 
wrzało jak w ulu. * 

— Biłety! Bilety: zniżkowe! kiedy 
je można nabyć i u kogo?! 

Łabuński — niczem predistigator 
—dzielił się na trzydziestu prezesów, 
a każdy z tych trzydziestu odpowia- 
dał z niezmąconą powagą i spoko- 
jem: 

—- Nie wiadomo, czy wogóle będą 
zniżkowe bilety. Dandelot  (ajencja 
koncertowa) jeszcze nić wie, czy Pa- 
derewski zgodzi się na umieszczenie 
„zniżkowców* na estradzie. 

Okropność!!! 

Nerwy nasze, a zwłaszcza tych, 
którzy jeszcze Paderewskiego nie sły- 
szeli (należałam do ich grona), były— 
mówiąc po literacku „napięte do osta- 
teczności*. „Ostatecznością* zaś był 
jak zwykle chroniczny brak pienię- 
dzy. 

W mózgach naszych poczęło po- 
kutować osławione słówko Hamleta: 
„„Być albo nie być* — trawestowane 
ma „Jeść albo nie jeść* — gdyż tylko 
tym sposobem można było odłożyć 
trochę pieniędzy na koncert. 

%) Drugi koncert został odwołany z po- 
wodu nagłego pogorszenia się stanu zdrowia 
pani Paderewskiej. Cały dochód, który już 
był z kompletnie wyprzedanej sali—pokrył 
Paderewski z własnej kieszeni. Gdy mu pro- 
ponowano. że zagra na ten sam cel w jesieni 
—powiedział: „Przecież studenci nie mogą 
czekać tak długo!* 

Byłam w tem samem położeniu, 
a o tyle gorszem, że otrzymałem depe- 
szę od mojej przyjaciółki Nusi Tatar- 
czuchówny (Kornicz Pokucie) i jej 
przyjaciółki łzy Liedlówny (Lwów). 

— Przyježdžamy Paryż wystawa 
stop Kup dwa pierwsze miejsca Pade- 
rewski stop 

Nusia Iza stop. 

Ogarnęła mnie rozpacz zrazu dzi- 
ka, potem melancholijna. 

Kupić dwa pierwszorzędne bilety 
na koncert Paderewskiego po 100 fran 

ków! Bagatela! 
Wie o tem nawet laik w rzeczach 

tyczących się przyjaźni, że raczej mo- 
żna się narazić przyjacielowi niż 
przyjaciółce. Sunę zatem do Łabuń- 
skiego i proszę go o pożyczkę: 

— Oddam napewno piątego — za- 
pewniam go solennie. — To majętne 
panny, nie zarwą. 

Łabuński wzdycha dyskretnie: — 
Nie mogę... Nie mam pieniędzy. Sto- 
warzyszenie też nic nie ma... 

— To proszę zarezerwować dwa 
miejsca u Dandelota. 

Łabuński wzrusza ramionami: — 
Wykluczone. 

Mam łzy w oczach: 
— Panie Feliksie! To moja przy- 

jaciółka i przyjaciółka „mojej przyja- 
ciółki! One muszą mieć bilety!!! 

Łabuński uśmiecha się po angiel- 
sku: 

— Zobaczymy. 
Co on zobaczył, tego do dziś dnia 

nie wiem ale wiem, że nazajutrz mia- 
łam dwa bilety po 100 fr. z prawem 
zapłacenia za nie dopiero piątego. 

Odetchnęłam. 

Jeszcze lżej zrobiła się i mnie i 
wszystkim, gdy Łabuński zapowie- 
dział uroczyście, że „Pader* zgodził 
się na estradowe krzesła, i że zniżko- 
we bilety w cenie 30 fr. są do nabycia 
u niego, t. j. u Łabuńskiego (nie u 
Paderewskiego!). 

Boże! Co się nie działo w naszem 
maleńkiem Studio u Pleyela! Tłok nie 
do opisania, upał jeszcze gorszy, ha- 
łas, krzyk, urwanie głowy i telefonu, 
a w tem wszystkiem Nelly Łabuńska 
z anielską cierpliwością stukała na re- 
mingtonie, informawała, tłumaczyła 
po sto razy jedno i to samo, Łabuński 
zaś, niby Faraon we własnej osobie 
rozdzielał bilety, inkasując po 30 fr. 
i 30 ctm. od sztuki. 

Z trudem oddzielił najbardziej 
spragnionych, reszta miała pójść na 
drugi koncert. (Biedni oni!). 

Gdy się uporał z biletami, dręczo- 
no go w inny sposób. Raz po raz przy- 
ciskał go ktoś w kąciku do muru py- 
tając tajemniczym szeptem: 

— (zy on naprawdę żak gra? 
— (zy on naprawdę posiada tech- 

nikę? 
— (zy ręka mu jeszcze nie drży? 
— (Czy palce go nie zawodzą? 
— A pamięć? 
Łabuński ocierał pot z czoła, przy- 

gładzał bujną czuprynę, odpowiada- 
jąc coraz to ciszej: 

— Zobaczycie... 
Nadeszła wreszcie sobota. 
Koncert miał się rozpocząć o trze- 

ciej po południu, ale my „estradowcy* 
wyruszyliśmy już o drugiej, aby za- 
jać najlepsze miejsca, gdyż zniżkowe 
bilety są nienumerowane. Olbrzymie 
wnętrze Teatru des Champs Elysćes 
było jeszcze puściuteńkie, ale na est- 
radzie, na najlepszych miejscach 
tkwiły już jakieś cztery podstarsze o- 
sobistości. Ochrzciliśmy je sowami, 

grzybami, kulfonami i t. p. epitetami, 
ale nie nie pomogło — ani drgnęli. 
Inna rzecz, że słowa po polsku nie ro- 
zumieli. Ulokowaliśmy się jak najbli- 
żej fortepianu i siebie. A więc koło 
mnie Nelly Łabuńska i Szeligowski, 
przedemną urocza Jadzia Hennert 
(młoda śpiewaczka polska w Paryżu, 
tw. Żadzia), nieco dalej Jerzy Hirsch- 
berg, mąż Żadzi,. potem Zosia Massal- 
ska, śpiewaczka, Karol Lewicki, Fi- 
scher, Sulikowski i t. d. Jurek Sien- 
kiewicz wsiąkł w widownię z Wojto- 
wiczem i jego małżonką, Łabuński de- 
korował balkon, to samo czynili Dy- 
gatowie z Genią Umińską. Moje dwie 
pany z Małopolski Wschodniej Nusia 
i Iza zadawały szyku w. pierwszych 
rzędach, tuż za Ambasadą Polską w 
komplecie. 

Sala była nabita. Nie znalazłoby 
się skraweczka miejsca, gdzie można- 
by jeszcze przysiąść lub przystanąć. 

W powietrzu unosił się sakramen- 
talny szmer rozmów, hałas podnoszo- 
nych siedzeń przy krzesłach, szelest 
programów, kichanie, chrząkanie, po- 
kaszliwanie i podniecenie. 

Nareszcie! 

Boczne drzwi estrady otwierają 
się... cisza... wchodzi... 

Nie, wcale nie on. 

Wchodzi jakiś pan i prosi uprzej- 
mie, aby raczono już teraz zdjąć bi- 
bułkowe okładki z programów, gdyż 
przeszkadza to później słuchaczom a 
przedewszystkiem wykonawcy. 

Ogólny śmiech — i jak na komen- 
dę zdzierają wszyscy okładki. Brzmi 
to niby krótka salwa karabinów ma- 
szynowych. 

A potem znów cisza — i tym ra- 
zem wchodzi naprawdę on. 

Szczupły, średniego wzrostu Pan 
w długim surducie, niskim kołnierzy- 

ku i białym, krawacie, z bujną, siwą 
czupryną. 

Nie, nie Pan. 
Panujący. 
Cała sala powstaje z miejsc i po 

chwili religijnego niemal milczenia— 
zrywa się burza oklasków. 

On kłania się z prostotą, po kilka 
razy i siada do fortepianu. Wówczas 
wszyscy siadają i oklaski milkną. 

Cisza. 
Siedzę tuż obok i widzę lwią gło- 

wę, szare, przenikliwe oczy i zaciśnię- 
te usta. 

Zanim uderzył w klawisze, rozpo- 
częłam z nim walkę. 

To nie może być, aby on naprawdę 
tak grał, jak o tem piszą i mówią. 
Niemożliwe, aby po tylu latach mógł 
jeszcze do tego stopnia czarować tłu- 
my, że zapominają o najwymyślniej- 
szych wymaganiach nowoczesnej tech 
niki. To nie, że miał świeżo w Ame- 
ryce 83 koncertów i powodzenie 
wprost niesamowite—przyczyna musi 
leżeć bądź w snobizmie publiczności, 
bądź w masowej sugestji, bądź w sza- 
cunku dla jego nazwiska. 

Siedziałam zacięta i zła jak wróg. 
Nastroiłam się na wyłapywanie nie- 
czystych nutek, zamazanych gamek i 

cz słynnych „nierówności uderze- 
a', które podobno Paderekski robi 
7 Chopinie, a których żywiołowo 

nienawidzę. 
Zaczął od Warjacji Brahmsa na 

temat Hindla. 
Nic. 
Świetne, mistrzowskie wykonanie 

niezwykle trudnej i niewdzięcznej 
kompozycji. Żadnego żeru dla mego 
wrogiego nastroju, żadnego entuzjaz- 
mu. 

Sonata Beethovena d-moll, op. 31. 
Grałam ją niegdyś, znam każdą nut- 
kę lewej i prawej ręki. 

Coś chwyta mnie za serce — coś 
mroczy mi pamięć i rozpędza wolę. 
Jest chwila, w której znika mi z przed 
oczu sala, Erard i on, a pozostaje tylko 
czysta muzyka i wspomnienie najcu- 
downiejszych przeżyć duszy. 

Sonata Chopina h-moll, op. 58. 
Jeszcze w pierwszej części jestem zdol- 
na do stwierdzenia cudownej mięko- 
šci kišci, perlistych gam i pasażów & 
niezawodnej mocy  rzucanych akor- 
dów — ale potem zapominam o wszy- 
stkiem i jest mi wszystko jedno jak 
on gra. 

Bo on nie gra, lecz improwizuje. 
Męczy się przy fortepianie, tworzy, 
wyłupuje z siebie serce niby rubin naj- 
czystszy ze skały i rzuca go na kla- 
wisze, aż dźwięczą i śpiewają one gro- 
źnie, boleśnie, krwawo. Boże! Ten Fi- 

nał z Sonaty! Tragedja ludzkości z 
krzykiem szału zrywa się do lotu. 

Kilka potężnych uderzeń w skrwa- 
wione skrzydła — i milknie... 

Ale natomiast na sali zrywa się 
szał entuzjazmu. 

Paderewski zmęczony, storturowa- 
ny, kłania się i wychodzi. 

W sali huczy, grzmi, brzęczy, roi 
się, niby w olbrzymim ułu. Wycho- 
dzimy do Foyer. Wszędzie ten sam 
nastrój, wszędzie błyszczące oczy, wy- 
pieki na twarzach i drżące ręce zapa- 
lające niepewnie papierosa. 

Szeligowski ma błędny wzrok i 
szepce ochrypłym głosem: 

— Ale mnie wziął... 
dał... niech go... 

Jerzy Hirschberg jest blady jak 
ściana, oczy mu tylko goreją jak u 
wilka i pojękuje zcicha. Wojtowicz 
wypłynął skądciś z mroków widowni 
i trzęsie Szeligowskim jak gruszką: 

— Te akordy! Czy ty widziałeś 
jak on bierze akordy? Wali w forte- 

po łbie mi 
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IEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Runięcie rusztowań nowobudowanego 

klasztoru w Kaletach. 
15 osób 

W miejscowości granicznej Kalety miał 

miejsce następujący wypadek:Podezas odby- 

wającego się odpustu większa grupa włoś- 
«ian wdrapała się na rusztowania nowobu- 
dującego się klasztoru. Nagle część ruszto- 
wań z wiełkim trzaskiem załamała się grze- 

Wielki pożar w 

rannych. 
biąe pod sobą kiłkanaście osób. Podczas wy- 
padku 15 osób doznało poważnych uszko- 
dzeń. Kilku z nich przewieziono do szpitala. 
Śmiertelnych wypadków na szczęście nie by- 
ło. (e). 

Dziewieniszkach. 
Ogień zniszczył 5 domów mieszkalnych i budynki gospodarcze. 

Wczoraj o godzinie pierwszej w посу 

wybuchł nagle pożar w miasteczku Dziewie- 
niszki. Ogień powstał w jednym z domów 
przy uliey Wileńskiej i począł się szerzyć z 
niezwykłą bkością ogarniając * sąsiednie 

budynki i grożąc zniszczeniem całemu mia- 
steczku. W akcji ratowniezej uczęstniezyli 
wszyscy mieszkańcy miasteczka. Akcja ra- 
townicza trwała do rana kiedy udało się po- 
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żar zlokalizować. Ogień zniszczył 5 domów 
mieszkalnych i kilka budynków gospodar- 
skich, wraz z żywym i martwym inwenta- 
rzem. Straty wyrządzone pożarem są duże. 

Przyczyna pożaru narazie nieustalona. Za_ 
chodzi podejrzenie że miało tu miejsce pod- 
palenie. Dochodzenie prowadzi miejscowy 
posterunek policji. (e). 

Strażaków przybywających do pożaru 
powitano... 

Przybyła dła ugaszenia pożaru w Wieluń- 

cach gm. raduńskiej straż ogniowa z Wołga- 

<iszek przyjęta została gradem kamieni przez 

grupę osobników na czele z miejscowym 

sołtysem Szaładziunem. Jak wynika z prze- 
prowadzonych dochodzeń,  Szaladziunowi 

kamieniami. 
chodziło prawdopodobnie o otrzymanie 5и- 
my ubezpieczeniowej z P. Z. U. W. za spa- 
lone budynki, co też było powodem obrzu 
cenia kamieniami przybyłych na ratunek 

strażaków. 

  

Z urlopowej włóczęgi. 
(Wrażenia mite i niemiłe). 

Dokończenie. 

Po dokonaniu inspekcji żegnamy 
się z sympatycznymi boruniakami i 
przez piękne historyczne miasteczko 
Boruny ze starym klasztorem po-Ba- 
zyljańskim udajemy się piękną aleją 

klonową do sejmikowej szkoły w An- 

tonowie. 
W Antonowie przyjmują nas: dy- 

rektor szkoły p. Jeleniewski i prof. 

Stankiewicz. P. major Zaucha do- 

konywa przeglądu hufca szkolnego. 

Chłopcy prezentują się świetnie. Wi- 

dać, że pod każdym względem szkoła 

dba o nich. 
Po przeglądzie p. dyrektor zapra- 

sza nas na obiad, a po obiedzie do 

zwiedzenia szkoły. Prosimy, żeby zwo 
Inił nas na pół godziny, gdyż mamy 
jeszcze zobaczyć oddział we wsi Tra- 
ściniętach, leżących od Antonowa o 

ćwierć km. 

Mimo opozycji p. gospodyni, któ- 

ra twierdzi, że „kotlety na nic wy- 

  

stygną* — maszerujemy  naprzelaj 

przez szkolne pola do Traścinięt aby 

prędzej. 

Po dokonaniu inspekcji wracamy 

do Antonowa na kotlety, które oka- 

zało się wcale nie wystygły. Pałaszu- 

jemy na przygryzkę świetne wędlin- 
ki i znakomite ogórki i idziemy ogłą- 

dać szkołę. 
Boże, czego tam niema! W prze- 

ciągu dwu lat z pustkowia i komplet- 
nej ruiny zrobiono oazę piękna i kul- 

tury. 
Oprowadza nas p. dyrektor Jele- 

niewski. Najpierw sale wykładowe i 

sala zbiorów. 
Sale duże, jasne, wygodne. W sali 

zbiorów są i okazy chorób drzewnych 
i okazy zoologiczne i geologiczne. 

Jest i mały ulik pokazowy cały za 
szkłem, gdzie każdy może zobaczyć, 
jak pszczółki pracują i skrzynki z 
szybkami z boku, napełnione ziemią, 
gdzie pokazano skutki zbyt płytkie- 
go i zbyt głębokiego siewu. Jest i o- 
kaz owsa „Biały Orzeł* wyhodowa- 
nego na niskim i wysokim gruncie 
i wiele, wiele innych ciekawych oka- 
zów z dziedziny rolnictwa. 

Wreszcie przechodzimy do „Кгб- 

lestwa prof. Stankiewicza '—do ogro- 
dów, gdzie aż w oczach się mieni od 
różnobarwnego kwiecia. Oglądamy 
nadzwyczajne okazy warzyw i po dro- 
dze zawadzamy o świetlicę. W świet- 
licy zastajemy, niezwykle miłą p. dy- 
rektorową Jeleniewską w... roli de- 
koratorki teatralnej, przy malowaniu 
„wolnej okolicy* i „okien*, gdyż w 
niedzielę ma się odbyć przedstawie- 
nie teatralne. 

Po pożegnaniu się z p. dyrektoro- 
wą idziemy zwiedzać dział hodow- 
lany. 

W dużych, jasnych i niezwykle 
czystych oborach mieszczą się piękne 
krówki połskiej czerwonej rasy wraz 
z młodszą generacją. Podziwiamy о- 

gromnego buhaja, oglądamy owieczki 

z wielkim trykiem miejscowej rasy 
na czele i olbrzymie okazy świń z 
„parsiuczkami*. A wszystko to czyś- 
ciutkie, dobrze utrzymane, łagodne, 

oswojone. Wszędzie widać rękę do- 
świadczonych i zamiłowanych gospo- 
darzy. 

Po zwiedzeniu wszystkiego  dzię- 
kujemy naszym sympatycznym i go- 
ścinnym gospodarzom w osobach dy- 
rektora p. Jeleniewskiego i prof. Stan- 
kiewicza i obdarzeni olbrzymiemi bu- 
kietami kwiatów, doskonałą szkolną 
bryczką, zaprzężoną w dwa ładne ko- 
niki odjeżdżamy z żalem do Oszmia- 
ny. 

Droga powrotna jest przepiękna, 
gdyż prawie cały czas jedziemy wśród 
pięknych lasów. Od czasu do czasu 
trafia się po drodze to wieś, to fol- 
wark, gdzie kpt. Ptaszyński urządza 
„wodopoj“, co pobudza nas do złośli- 
wych na ten temat uwag. 

Wreszcie Oszmiana i kłopot, gdyż 
niema czem jechać na stację. 

Wybawia nas jednak z kłopotu p. 
starosta Suszyński, dzięki któremu do- 
stajemy się na stację a stąd i do 

Wilna. 
To są miłe wrażenia. 

* * * 

A teraz niemiłe. 
Wszędzie, gdzie tylko miałem mo- 

żność zetknąć się czy to z młodzieżą 
wiejską, czy też ze starszymi (i to nie 
tylko na terenie Oszmiańszczyzny) 

wszędzie słyszałem skargi na działal- 
ność Stow. Mł. Pol., która przy po- 

mocy niektórych księży zwalcza wszel 

ką robotę czy to kulturalną, czy ide- 

ową. W pierwszym rzędzie zwalcza 

się Strzelca, zwaleza Związki Młodzie- 

ży Wiejskiej, ba nawet Kółka. Rolni- 

cze. 
I czem się zwalcza! Zwalcza się 

kalumnią, kłamstwem i oszezerstwem. 

Jako jaskrawy przykład może słu- 

żyć proboszcz boruński ks. Nurkow- 

ski, który niczem się nie krępuje i po- 

wiada, że „„gwiżdże na wszystko i na 

wszystkich” i „prędzej zginie a Strzel- 

ca rozbije w swojej parafji*. Ma być 

tam tylko St. MŁ Pol. i więcej nie! 

Nasłuchałem się dość o jego „działal- 

ności* i w Gejstunach i w Starych 

Borunach i w Traściniętach. 

Jest to tak wstrętna i niepoczytal- 

na robota, że aż obrzydzenie bierze, 

gdy się słyszy o tem z ust prostacz- 

ków wiejskich. 
I o cóż tym panom chodzi? 

O rywalizację? Ależ i owszem! 

Jeżeli chcecie rywalizować — to ry- 

walizujcie ale uczciwie, pracą i jakąś 

ideą, a nie kłamstwem i oszczerstwem. 

Zresztą czemże jest to uprzywile- 

jowane St M. P., żywcem importo- 

wane z Poznania i cieszące się taką 

opieką kleru? Jest to jaczejka starych 

zbankrutowanych partyjników endec- 

kich, ukrywająca się pod płaszczykiem 

rzekomego katolicyzmu, pozatem nic! 

I nie pomogą tu nic, ani wyczyny 

ks. Nurkowskich, ani na ich usługach 

będących „„majorów*. Lud wie jaką 

drogą ma iść i na rozbijaczach pracy 

społecznej zna się RZA, й 
icz. 

  

MOŁODECZNO 
-— Zebranie kół B. B. W. R. Na dzień 

99 ub. m. zostało zapowiedziane przez Se- 

kretarjat powiatowy w Mołodecznie zebra- 

nie Komitetu miejskiego i gminnego Koła 

B. B. W. z Rz. w Rakowie, w celach infor- 

macyjnych. Na zebranie to wraz z sekreta- 

rzem zarządu powiatowego p. Stanisławem 

Łukaszewiczem przybył również interesujący 

się pracą Kół, p. starosta Jerzy de Trameco- 

urt ze swą małżonką. Zkbranie zagaił w.-prezes 

miejskiego Koła, p. Rutkowski Bolesław wi- 

tając przybyłych gości z osobach p. starosty 

i jego małżonki. Następnie złożył sprawoz- 

danie z działalności Koła w zakończeniu któ 

rego głos oddał p. Łukaszewiczowi sekreta- 

rzowi Zarządu Pow., który dla całokształtu 

obrazu pracy 2 Kół informuje się o pracy 

Koła gminnego. Wreszcie w dłuższem swem 

przemówieniu nakreślił plan w jaki sposób 

i jakiemi drogami należy kierować się w pra 

cy, ażeby była ona skuteczną. Wywody p. 

Łukaszewicza poparł p. starosta podkreśla- 

jąc jednocześnie to, by każdy obywatel w 

pracy swej nie kierował się wyłącznie wła- 

snemi korzyściami, lecz pamiętał i pracował 

dla Państwa, dla ogółu. Po zapoznaniu się 

z wytycznemi w pracy i po kilku krótkich 

przemówieniach członków zebranie Kół zo- 

stało zamknięte. 

PODBRODZIE 
+ SAMOBÓJSTWO ŻEBRAKA W ARE- 

SZCIE. W miasteczku Podbrodziu, w aresz- 
cie gminnym, popełnił samobójstwo przez 
powieszenie się żebrak Józef Chmielewski, 
lat 71. Desperatowi, nie posiadającemu sta- 
łego miejsca zamieszkania, udzielono zez- 
wolenie przenocowania w areszele, do cza- 
su załatwienia przez urząd gminny formal- 
ności eo do ulokowania go w przytułku dla 

= sę: 

starców. Zwłoki zabezpieczono do decyzji 
władz sądowych. 

LISA 
-- Z Komisji konferencyj nauczycielskiej. 

Z inicjatywy inspektora szkolnego p. Stani- 
sława Rogowskiego powstała tu w ub. roku 
szk. powiatowa komisja konferencyj nau- 
czycielskich, która, realizując system nau- 
czania t. zw. „szkoły pracy”, opracowała na 
rok szkolny 1930-31 plan pracy w dziedzinie 

WET AE BANA UK AT 

nauczania geografji w szkołach powszechn. 
Na podstawie tego planu zorganizowane były 
w końcu roku gminne wykłady geograficzne, 
połączone z konferancjami i krytyką fachową 
Obecnie, w dniu 5 września odbędzie się w 
Lidzie wystawa geograficzna, która zarepre- 
zentuje nową metodę nauczania geografji. 

- Zamach samobójczy. W dn. 31 ub. m. 

targnęła się na życie 18-letnia Gieranowi- 

czówna Zofja, mieszkanka Iwja, wypijając 

esencji octowej. Przyczyną samobójstwa by- 

ło nieporozumienie z kochankiem. Despe 

ratce udzielił pierwszej pomocy lekarz miej- 

scowy. 

+ Oszustwo. Do mieszkańca Lidy Cha- 

ima Nieleckiego podszedł na ulicy dn. 30    

   

  

ub. m. niejaki Rubin Grodzieńczyk i za- 

propono mu kupno worka cukru u kup-gyg 

ca nazwiskiem Tegla w Wilnie. Na propo- 

zycję Grodzieńczyka Nielecki się zgodził i 

wręczył tytułem zadatku 60 zł. obecnemu 

przy zawieraniu tej tranzakcji swemu zna- 

jomemu Manusewiczowi El, który, razem 

z Grodzieńczykiem, wyjechać miał właśnie 
do.Wiłna. Jednakże po drodze do stacji ko- 
lejowej Grodzieńczyk zabrał Manusewiczowi 
powierzone przez Nieleckiego pieniądze i 
zbiegł w niewiadomym kierunku. 

+ Zawody strażackie, W dniu 13 wrześ- 

nia r. b. odbędą się w Raduniu rejonowe 

zawody straży pożarnych gm. raduńskiej. W 
związku z tem instruktor pożarnictwa p. Pa- 
cek odbył w dn. 23 —27 ub. m. inspekcję 
wszystkich tych straży, stwierdzając dobry 
stan przygotowania ich do akcji przeciwpo- 
żarowej. Na terenie gminy istnieje 6 straży 

    

pożarnych: w Raduniu, Wołgaciszkach, Po- 
miedziu, Kieniejszach, Szawrach i Naczu. 

+ Przemyt w sierpniu. W ub. miesiącu 
na pograniczu polsko-litewskiem patrole K. 
O. P. zatrzymały różnego przemytu na łącz- 
ną sumę 39.000 zł. 

Najwięcej przemycano tytoń, pozatem 
materjały włókiennicze, krople  Hofmana, 
sacharynę, sól, organki i t. p. (m) 

  

Popierajcie Ligę Morske 

i Rzeczną! 
  

Nie należy kupować zbyt pośpiesznie. 

  

©hcemy Pana przekonać, że krem do 
golenia, którego podstawowym skład- 
nikiem jest olejek oliwny, stanowi 
olbrzymi krok naprzód w dziedzinie 
kosmetyki. 

ami klijenci wskazali nam drogę 

do wyrobu nowego, ulepszo- 

nego kremu dogolenia. 1000panów 
wyraziło nam swoje poglądy na 

dobroć mydła do golenia, wyjaś- 

niając, jakim warunkom, według 

Duża tuba: Zł, 4-— 

Średnia tuba: ZŁ.1,75 

KREM D 

Aresztowanie emisarjusza centralnego 
komitetu K.P.Z.B. 

Jak się dowiadujemy z wiarogodnego 
źródła funkcjonarjusze policji politycznej 
aresztowali w Wilnie wybitnego działacza 
komunistycznego — emisarjusza centralnego 
komitetu K. P. Z. B. 

Aresztowany, nazwisko którego ze wzglę- 
du na toczące się w dalszym ciągu śledztwo 
ujawnione narazie być nie może, kierował w 
swoim czasie strajkiem w hucie szklanej 
Szapiry w Wilnie. 

Podczas badania, aresztowany działacz 
komunistyczny złożył w policji wyczerpujące 
zeznania, obciążające szereg wybitnych dzia- 

łaczy komunistycznych z tak zw. lewiey 
zkowej. 

Przy zatrzymanym emisarjuszu K. P. Z. 
B. podczas rewizji osobistej ujawniony został 
bardzo obfity materjał kompromitujący wie- 
lu działaczy komunistycznych. 

Należy dodać, że zatrzymany funkejonar- 
jusz partji komunistycznej był w swoim 
czasie prezesem miejskiego komitetu P. P. 
S. — lewicy w Wilnie. Aresztowanego osa- 
dzono w więzieniu Łukiskiem. Dalsze do- 
chodzenie w toku. (e). 

zwią 

  

RONIKA 
Dziś: Rozalji. 

Jutro: Wawrzyńca. 

= 
  

Wschód słońca —g. 4 m, 50 

Zachód „” —к. 18 . 19 

Sportczeżonia Zakładu Motesrolcgj) U. $. B 

w Wiinie z dnia 3 IX—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

  

Temperatura średnia  -|- 19° С. 
» najwyższa: -- 24 C. 
5 najniższa: Ą- 129 C. 

Opad w milimetrach: 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom. spadek. 

Uwagi: półpochmurno. 

MIEJSKA 

— Woj. Beczkowiez w zakładzie S. S. 
Magdalenek. Pan Wojewoda Beczkowicz z 
małżonką, wtowarzystwie radcy Trockiego 
i starosty Iszory zwiedzili dn. 2 b. m, Dom 

Opieki pod wezwaniem Matki Bożej (zwany 
popularnie domem SS. Magdalenek). Oglą- 
dano urządzeńia zakładu, pracownie, zatrud- 
niające 79 robotnic. Zakładowi daje się do- 

pian jak lew łapą, a każdy ton jest 
na swojem miejscu! 

i demonstruje ręką w powietrzu 
niezrównane akordy Paderewskiego. 

Podchodzi, do nas Jean Levy, ko- 
łega z kursów Nadii Boulanger i Świe- 
tek (Światosław) Strawiński (syn Igo- 
ra) pianista, najmilszy chłopiec na 
kuli ziemskiej. Chciałabym, żeby mój 
syn był podobny do Świetka Strawiń- 
skiego! 

Levy jest bardziej opanowany, ale 
Świetek ma łzy w oczach: 

— Oh. Madame — mówi do mnie 
swoim dziecinnym jeszcze głosem — 
Oh, Madame! Je suis bouleversć... 

Wierzę mu. Bo Paderewski, to nie 
jest świetny pianista, ani nawet genjal- 
ny wirtuoz. To Wielki Człowiek gra- 
jący na fortepianie. Z muzyki jego 
emanuje przedewszystkiem  człowie- 
<zeństwo — i to człowieczeństwo wy- 
»xwolone z wszelkiej „„Bółe humaine*. 

I dlatego nie dziwię się już wcale, 
że sala wita go powstaniem, że Kró- 
łestwo Angielscy wstają z miejsc, gdy 
©n się przybliża, że Królowa Belgijska 
z cudowną prostotą prosi jego sekre- 
tarza, aby wybadał wpierw Mistrza, 
ezy ma chęć przyjść do niej na obiad, 
nie chciałaby mu bowiem zrobić przy- 
krości swem zaproszeniem. 

Niczemu się teraz nie dziwię. Grał 
potem Mazurki i Walce Chopina i ów 
zbanalizowany do obrzydliwości Noc- 
turn es-dur op. 9. Grał je z „nierów- 
nošciami“ lewej i prawej ręki — a ja 
nie wściekałam się, lecz miałam łzy 
w oczoch i nie mogłam nawet bić 
brawo. 

I Etudę Chopina grał (a-moll op. 
25) tę najtrudniejszą z wszystkich 
Etud, której basy grzmią jak pobudka 
powstania i Salwa Ostatniej Reduty, 
a piorunujące pasaże prawej ręki prze- 
datują niby wicher po pobojowisku. 

I grał cztery preludy Debussy'e- 
go *), i śmierć Isoldy ) Wagner-Schel- 
ling) i Campanilę Liszta. 

Nikt tak nie umie grać Campanili! 
Wirtuozi nadają jej zawrotne tempo, 
starając się olśnić brawurą rytmu i 
akrobatyką palców. A on gra ją sto- 
sunkowo wolno — lecz słyszy się mu- 
zykę stu srebrnych dzwoneczków. 
Każdy gra inaczej, każdy ma swoją 
fizjognomję i swoją indywidualność. 
Najprawdziwsza poezja! 

Przypomina mi się bajka Ander- 
sena, chińska bajka o „Cesarzu i sło- 
wiku', w której opisana jest porce- 
lanowa pagoda obwieszcza srebrnemi 
dzwoneczkami. Gdy  wietr nad 
nią przeciągał, dzwoneczki dźwięcza- 
ły, śmiały się i płakały. 

Ale on nagle zmienia rytm — i 
wówczas chwytamy się mimowoli za 
serce, jakby w gwałtownym, krótkim 
bólu. 

Ten człowiek nie na fortepianie 
gra. Wie, że zdobył nas wszystkich. 

wie, że mimo początkowego oporu od- 
daliśmy się mu bezwolnie w ręce — 

wie, że na uderzenie jego zareagujemy 
wyżej niż instrument. Więc gra na 
nas, i cieszy go to — i trochę go to 
bawi. 

Ghcecie jeszcze? Chcecie „bisów''? 
Macie! Jeszcze z wami poigram! Sły- 
szeliście Tańce Węgierskie Brahmsa? 
Znacie je przecież z każdego gramo- 
fonu, z każdej szanującej się kawiar- 
ni czy restauracji. A ja was przeko- 
nam, że ich nie znacie wcale! Bo nie 
wiedzieliście, że można przy nich 
drżeć i skomleć o zmiłowanie. Zawie- 
szę akordy nad klawiaturą i posły- 
szycie je, choć ich nie uderzyłem — 
a gdy je wreszcie uderzę, zwiniecie się 

*) Danseuses de Delphes, Voiles, Le veni 
dans la plaine, Minstrels. 

w sobie jak po cięciu batem. Naj- 
młodsi zpośród was nić zniosą hura- 
ganowego rozpędu moich rąk, najbar- 
dziej wytrzymali nie zniosą oczekiwa- 
nia na następny, ociągający się w ryt- 
mie takt! 

Oszaleliśmy wszyscy! Im dłużej on 
grał, tem więcej nas porywał. Przy 
każdym „bisie“ (a bylo ich cztery: 
Tańce Węgierskie Brahms'a, Les ref- 
lets Peau Debussy'ego Wale Straussa 
i Moment Musical Schuberta) wzma- 
gał się entuzjazm publiczności. Z sali 
wogóle nikt nie wychodził, nikomu na 
myśl nie przyszło, że on może prze- 
stać grać. Wszyscy czekali na cud 
przedłużenia w nieskończoność tego 
cudu trzech godzin. Ale gdy zagrał 
Moment Musical Schuberta, pojęliśmy, 
że „Królestwo jego nie jest z tego 
świata. 

I nie mieliśmy już odwagi prosić 
go o więcej. Dłonie biły odruchowo 
oklaski — dusze modliły się w ci- 
chem skupieniu — syte Boga. 

Po skończonym koncercie  piel- 
grzymowały falangi publiczności do 
pokoju Paderewskiego, aby tylko dłon 
mu uścisnąć, spojrzeć nań zbliska luk 
kilka słów z nim zamienić. 

Nie poszłam. 

Nie mogłam patrzeć, jak wyrywają 
z nastroju siebie i jego. 

Zebraliśmy się potem wszyscy na 
dziedzińcu Teatru des Champs Ely- 
sćes, aby ujrzeć go raz jeszcze. Był 
tam i Zygmunt Mycielski i Józek Tes- 
lar z żoną, mignęła mi zdaleka wy- 
tworna, czarna sylwetka Nadii Bou- 
langer o niezwykle bladej dziś twarzy 
i zapatrzonych w wieczność oczach. 

Wyszedł wreszcie Paderewski w 
zarzutce, w cylindrze, rozmawiając 
wesoło z najbliższą garstką  znajo- 
mych. 

Gdy wsiadł do auta, krzyknęliśmy 
wszyscy bez komendy: 

— Niech żyje! 
Ukłonił się z uśmiechem po kiłka 

razy i olbrzymia limuzyna wyjechała 
powoli z dziedzińca. 

Niesposób było zabrać się do ja- 
kiejkolwiek pracy. Byliśmy zupełnie 
roztrzęsieni, a przytem musieliśmy się 
dzielić głośno przeżytemi wrażeniami. 
Samotność zgniotłaby nas jak muchy. 

Poszliśmy zatem całą bandą na 
„cafć nature* i przez dwie godziny 
jeszcze nazwisko Paderewskiego nie 
schodziło z naszych ust. Nuciliśmv 
urywki dziś słyszanych utworów, ilu- 
strując rękami sposób grania Pade- 
rewskiego, aż podskakiwały puste 
szklanki na marmurowych stolikach. 

Garson miał nas za niespełna ro- 
zumu, ale wybaczyliśmy mu wspania- 
łomyślnie jego niesłuszne (a może i 
słuszne?) podejrzenia. Nie był bie- 
dak na koncercie! 

Ciężko nam było rozstawać się, tak 
ciężko, że postanowiliśmy spotkać się 
jeszcze o 1l-ej w nocy na Montpar- 
nassie. Ucieszyło mnie to bardzo, 
gdyż mogłam z miejsca zademonstro- 
wać moim krajankom Nusi i Izie włó- 
częgę nocną po Montparnassie. 

Ale ponieważ to zdanie jest właśnie 
tytułem następnego feljetonu, kończę 
już moje wrażenia z koncertu Pade- 
rewskiego z cichem, wewnętrznem 
zdumieniem: 

— I jakżeż tu wierzyć w przyczy- 
nowość? Czy w najśmielszych snach 
przypuściłby ktokolwiek, że promo- 
torem naszej nocnej bachanalji na 
Montparnassie (notabene kosztem os- 
tatnich franków) był wielki Ignacy 
Paderewski? 

Marja Modrakowska. 

wał 

tkliwie odczuwać brak skanalizowania po- 
sesji, w tym przedmiocie prowadzące Zakład 
Siostry otrzymały przyrzeczenie, iż władze 
wojewódzkie porozumieją się z Magistratem 
m. Wilna co do usunięcia tego braku. 

Konferencja w sprawie regulacji brze- 
gów Wilji. W: sobotę w lokalu magistratu 
odbędzie się konferencja w sprawie regula- 
cji brzegów Wilji. Jak wiadomo magi- 
strat uchwalił prowadzić te prace, ponieważ 
jednak uchwała nie przesądza jeszcze kwestji 
kredytów, któreby pozwoliły prowadzić pra- 
ce, więc zadaniem konferencji będzie zna- 
lezienie środków na sfinansowanie robót. 

Pozatem, niejasną jest sprawa, czyim 0- 

bowiązkiem jest regulowanie brzegów. Usta- 

wa w tej mierze nie ustala wyraźnie, do czy- 
jej kompetencji to należy. Raczej do kom- 
petencji dróg wodnych, która jednak robót 

tych mie przeprowadza i nie zdradza chęci 
po temu, a tymczasem ewentualnie powódź 
w roku przyszłym może zniszczyć ulicę Zyg- 
muntowską, jak obecnie zniszczyła 10 met- 
rów jej szerokości. 

Te właśnie sprawy ma rozstrzygnąć so- 
botnia konferencja. (m) 

— Odnowienie szpitala zakaźnego. Nie- 
zależnie od wybudowania dwóch leżalni przy 
szpitalu zakaźnym na Zwierzyńcu i budo. 
wy przy tymże szpitału specjalnego oddzia- 
łu dla dzieci gruźlików, sam szpital zosta- 
nie gruntownie odnowiony, odremontowany 
i przystosowany do ostatnich zdobyczy me- 
dycyny w dziedzinie zwalczania chorób za- 
kaźnych. 

— Poświęcenie kamienia węgielnego pod 
pomnik J. Montwiłła. Wczoraj na placyku w 
murach po-Franciszkańskich odbyło się po- 
święcenie kamienia węgielnego pod pomnik 

znanego filantropa wileńskiego Józefa Mont- 
wiłła. Na uroczystości poświęcenia obecny 
był p. wojewoda Beczkowicz, starosta grodz- 
ki Iszora, prezydent miasta Folejewski, b. 
min. Meysztowicz, prof. Ruszczyc, prof. Kłos, 
przedstawiciele władz administracyjnych i 
samorządowych, szkolnictwa,  organizacyj 
społecznych i inn. 

Na miejscu, gdzie ma stanąć pomnik, u- 

stawiono projekt pomnika dłóta prof. Bał- 
zukiewicza. Po poświęceniu kamienia węgiel- 
nego zabrał koło niego miejsce prezes komi- 
tetu budowy pomnika p. Ostrejko i w treś- 
ciwych słowach podniósł zasługi wielkiego 
filantropa wileńskiego, którego sumptem po- 
wstaly ochronki, szkoły zawodowe, przytułki 
oraz szereg innych instytucyj społecznych. 
Powstały one w czasach, kiedy każda pla- 
cówka polska była ośrodkiem kulturalnym, 
dającym możność krzewienia idei polskiej, 
podczas gdy urzędnicy carskiej Rosji wszel- 
kiemi siłami dążyli do zrusyfikowania Wilna 

i Wileńszczyzny. 
Po p. Ostrejce zabierało głos jeszcze kilka 

osób. ‚ 
Prace nad budową pomnika rozpoczną 

się wkrótce. Odsłonięcie pomnika ma nastą- 

pić 19 marca t. j. w dniu patrona Ś. p. Józefa 
Montwiłła. (m) 
— Jakie podatki należy wkrótee opłacić? 

14 b. m. upływa termin wpłacenia do kas 
miejskich II raty podatku lokalowego i II 
raty podatku od nieruchomości. 

Po upływie tego terminu zaległe podatki 
będą ściągnięte łącznie z karami za zwłokę. 

(m) 
— Wzmacnianie przyczółków. Z począt- 

kiem przyszłego tygodnia Magistrat przystąpi 
do wzmacniania  przyczółków mostowych 
zniszczonych przez powódź. Przyczėlki te 
były już raz wzmacniane, jednak wskutek 
ostatnich ulewnych deszczów znów się trochę 
zepsuły. 

Obecna naprawa ma być gruntowniejsza 
i odporna na wszelkie czynniki zewnętrzne. 

(m) 
— Projekt magistratu w sprawie podat- 

ków. Magistrat, a raczej sekcja finansowa 
magistratu przystąpiła obecnie do groma- 
drenia materjału, z którego powstanie pro- 
jekt uproszczeń w dziedzinie podatkowej. 

Naprzód niech się Pan 
goli 7 dni bezpłatnie.. 

ich mniemania, mydło do golenia 

powinno odpowiadać. Na pod- 

stawie tych -cennych wskazówek 
stworzyli nasi chemicy krem do 

golenia, sporządzony w głównej 

mierze z oleju oliwnego. Jest to 

krem do golenia Palmolive, - który 
odznacza się wszystkiemi temi 5 

zaletami, jakie wskazano nam jako 

zasadnicze, a mianowicie: 

1. Pieniąc się rośnie 250-krotnie, 
2. Rozmiękcza zarost dokładnie w ciągu 

minuty, : 

3. Nał na twarz mie zasycka, lecz 
orze: , zachowuje przez przeciąg 
10 minut zupełną świeżość, 

4. Zwarta piana podnosi włosy zarostu, 
nadając im poł ie właściwe do rac- 
jonalnego ogolenia, 

5. Zawierając głównie olejeoliwnei palmo- 
we, pozostawia po użyciu miłe i przy- 
jemne uczucie świeżości, 

    

    

    

   

      

   
        

    

  

Prosimy wpisać nazwisko i adres i przesłać 

niniejszy kupon do Colgate-Palmolive, 

Sp. z o. 0., ul. Rymarska 6, Warszawa 

Nazwisko:. 

Miasto: .. 

Ulica: 

  

  

  

  
© GOLENIA PALMOLIVE 

Projekt ten zostanie przesłany do rozważe- 
nia Związkowi Miast Polskich. 

Najwięcej uwagi będzie poświęcone w 

projekcie sprawie zniesienia opodatkowania 
lokali jedno i dwuizbowych, za które przed 
wojną płacono do 120 rb. komornego. W, 
Wilnie jest większość takich mieszkań, a 
tylko nieznaczny ich odsetek płaci podatki. 
Przeważająca większość natomiast albo skla- 
da podania o umorzenie podatku i w więk- 
szości wypadków prośbom tym staje się za- 
dość — albo stwierdza się ubóstwo i niewy- 
płacalność płatnika i podatek również się 
umarza. W ten sposób na 100 proc. podatku 
od lokali jedno i dwuizbowych w roku 
1930 umorzono 49 proc. a jednak to nie 
wszystko, bowiem wiele podań czeka jeszcze 
na decyzję, naturalnie zwalniającą od poda- 
tku. 

Postępowanie przy umarzaniu podatku i 
związane z tem prace zabierają duże cza. 

su i zatrudniają liczny personel, W rezul- 
tacie podatek zamiast zasilać w finanse ka- 
sę miejską, daje deficyt. 

Magistrat w roku ub. poruszał tę sprawę 
u czynników centralnych i wystąpił z kon- 
kretnym projektem zniesienia tego podatku 
otrzymał jednak odpowiedź negatywną. 

Może próba obecna da lepsze rezultaty. 
Byłoby to z jednej strony wielką ułgą dla 
uboższej ludności, a z drugiej strony, zwol- 
niłoby miasto od wielkich i nieprodukcyj- 
nych wydatków. (m). 

— Drożyzna prądu elektrycznego A ra- 
cjonalne oświetłanie okien wystawowych. 
Stowarzyszenie Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan w Wiilnie złożyło p. prezyden- 
towi m. Wilna memorjał z prośbą spowodo- 
wania obniżenia taryfy światła elektryczne- 
go dla celów reklamowych. 

Stowarzyszenie prośbę swoją motywuje 
tem, że stale zmniejszające się obroty oraz 
zmniejszanie się rentowności przedsiębiorstw 
zmusza ogół kupiectwa do wysiłku w kierun- 
ku racjonalizacji ich warsztatów pracy, do 
czego w znacznym stopniu przyczynić się 
może należyte wykorzystanie reklamy szcze- 
gólnie przez oświetlanie towarów w oknach 
po godzinach zamknięcia sklepów. Umoż- 
liwić to może kupiectwu tylko zmniejszenie 
ceny prądu zużywanego w tym celu, tak jak 
10 stosowane jest zagranicą, a nawet w nie. 
których miastach Polski. 

SPRAWY PRASOWE. 
— Konfiskaty. Wczoraj naskutek zarzą- 

Wykłady teoretyczne i praktyczne — bezpła- 
skowane „Nasze Wremia* i „Ostatnie Wia- 
domošci Wileūskie“ za podanie szczegółów 
wykrytej w Brześciu afery szpiegowskiej. 

(m) 

AB SPRAWY SZKOLNE. 
— Kursy Sanitarne Czerwonego Krzyża. 

Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskiego Czer- 
wonego Krzyża niniejszem informuje, że w 
pierwszej połowie października r. b. rozpo. 
cznie się V Kurs dla sióstr Pogotowia sani- 
tarnego Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Podania o przyjęcie na Kurs przyjmuje 
Sekcja Sióstr, Zawalna 1, codziennie od go- 

dziny 10 do 13 i od 18 do 20, do dnia 15-go 
września włącznie. 

Od kandydatek wymagane jest świadec- 
two szkolne z ukończenia conajmniej 4 kl. 
szkoły średniej lub 7 oddziałowej szkoły po- 
wszechnej i obywatelstwo polskie. 

Wpisowe — zł. 20 przy zarejestrowaniu 
się w poczet sióstr pogotowia sanitarnego. 
Wykłady teoretyczne i praktycznt — bezpła- 
tne. — Bez złożenia zobowiązania wpisowe 
wynosi — zł. 50. 

Ze względu na liczne zgłoszenia kandy- 
datek uprasza się o wcześniejsze składanie 
podań. 

— W gimnazjum dla dorosłych im. ks. 
Piotra Skargi wykłady we wszystkich pro- 
wadzonych klasach (4-ta—8-a włącznie) roz- 
poczęły się we środę ubiegłą. 

Mimo to w dalszym ciągu napływają zgło- 
szenia kandydatów do tej uczelni, w której 
dorośli mogą uzupełnić swe wykształcenie 
w zakresie małej lub dużej matury o typie 
zarówno humanistycznym jak też matema- 
tyczno-przyrodniczym. 

Ze względów na nadspodziewaną frek- 
wencję dyrekcja Gimnazjum komunikuje, że 
zapóźnionych kandydatów jeszcze w ciągu 
bieżącego tygodnia poddawać będzie egzami- 
nom wstępnym systemem lekcyjnym. 

„ Wszelkich informacyj udziela kancelarja, 
mieszcząca się przy ul. Mickiewicza 22 (lokal 
gimn. E. Dzięcielskiej) w godz. 17—19. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
Baezność oficerowie rez. bezrobotni! 

Zarząd Koła Z. O. R. w Wiłnie wzywa swych 
członków poszukujących posad, do zjawienia 
się w Sekretarjacie Związku, ul. Mickiewicza 
13 Kasyno Garnizonowe w godz. od 18 do 
20ej w terminie do dnia 10.IX r. b. 

  

ŻYCIE LITEWSKIE. 

— Zwolnienie Litwinów od kary. W 
swoim czasie mieszkańcy wsi Mergażery gm. 
orań j-- Litwini zostali ukarani grzyw- 
ną za io, że nie puścili swych dzieci do pol. 
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skiej szkoly. powszechnej. Ukarani zwrócili 

się do Najwyższego Trybunału Administra- 

cyjnego w Warszawie, tłumacząc się, dla- 

czego nie puszczali swych dzieci do szkół i 

prosząc o darowanie kary. 23 

Na miejsce zjechała specjalna komisja 

która zbadała sprawę i złożyła władzom 

sprawozdanie. Obecnie zaś kuratorjum po- 

wiadomiło ukaranych, że zostali zwolnieni 

od kary. (m) 

RÓŻNE. 

— Loterja. W dniach 5 i 6 września od- 

będzie się w ogrodzie cukierni B. Sztralla 

loterja z wielu pięknemi fantami i dużym 

proęentem wygranych. 
Dochód na Schronisko Sierot im. Marszał 

ka J. Piłsudskiego. 

KOMUNIKATY. 

— Komitet pożegnania wicewojewody 
Kirtiklisa komunikuje, iż jeśli ktokolwiek 

z pargnących wziąć udział w raucie pożeg- 

nalnym (w niedzielę 6 b. m.) nie otrzymał 
zaproszenia, może je otrzymać w cukierni 

Sztralla (róg Miekiewicza i Tatarskiej). 
W opublikowany skład Komitetu Pożeg- 

nania pp. Kirtiklisów wchodzą również pp. 
inspektorowie Ludwikowski i Izydorczyk. 

— Przymusowe ściąganie opłat na rzecz 
P. F. D. Dyrekcja Robót Publicznych Wileń- 
skiego Urzędu Wojewódzkiego komunikuje, 

że tym właścicielom zarobkowych pojazdów 

mechanicznych, którzy do dnia 10 września 
b. r. nie wpłacą tytułem zaliczki przynaj- 
mniej 1/12 części wymierzonej im opłaty rocz- 

nej na rzecz Państwowego Funduszu Drogo- 
wego, zostaną odebrane dowody i numery 
rejestracyjne pojazdów, z  równoczesnem 

przymusowem ściągnięciem całej należności, 
przypadającej do dnia wycófania z ruchu 

pojazdu przez Urząd Wojewódzki. 
Właścicielom prywatnych pojazdów me 

chanicznych, którzy do dnia 10 września b.r. 
nie uiszczą w całości wymierzonych im op- 
łat za czas do 31 października b.r. na Pań- 
stwowy Fundusz Drogowy zostaną również 

odebrane dowody i numery rejestracyjne, 
przypadająca zaś od nich należność zosta- 
nie ściągnięta w drodze przymusowej. 

— Zarząd żeglugi po rzece Wilji komu- 
nikuje, że z dniem 1 września normalna 

komunikacja statków została zawieszona i 
obecnie statki kursują tylko w soboty, nie- 
dziele i dni świąteczne od godz. 8-ej do godz. 
20-ej co godzinę. 

TEATR | 
— Teatr Miejski w „Latni*. Występy В. 

Samborskiego. Najgenialniejszy współcz 
artysta dramatyczny, Bogusław Sambo 
król ekranu polskiego, przyjeżdża ze swoim 

£lm Eliejskie 
BAŁA. BIEJSKA 

'Butrobramaskn 5, 

    

  

Od dnia 2-go do 6-go 
b. m, włącznie będzie 

wyświetlany film 

Ceny mejsc: Balkon 30 gr., parter 60 gr. 

zespołem do Wilna, gdzie wystąpi 7 i 8 
września w kapitalnej komedji najwybitniej- 
szego węgierskiego komedjopisarza Lajosa 
Larji „Prawda czy kłamstwo”, którą sam 
wyreżyserował. Zespół Bogusława Sambor- 
skiego przyjeżdża z własnemi dekoracjami i 
rekwizytami. Bilety już są do nabycia w ka- 
sie Teatru „Lutnia* od 11—9 wiecz. 

RABJE 
PIĄTEK, DNIA 4 WRZEŚNIA 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 12.05: 
Muzyka lekka. 13.10: Kom. meteor. 16.40: 
Progr. dzienny, 16 Pogad. liter. w jęz. 
francuskim. 17.10: Koncert życzeń. 17.35: 
„O kwadratach i figurach magicznych* — 
odczyt. 18.00: Muzyka lekka. 
19.00: Cwilka poświęcona sprawom Polaków 
na Litwie. 19.30: Pogad. gospodarcza. 19.40: 
Program na dzień następny i rozmaitości. 
19.55: Komunikaty. 20.15: Koncert symfoni- 
czny. 22.00: „Podparnasie polskie* — felj. 
22.15: Kom. 22.30: Muzyka taneczna. 

SOBOTA, dnia 5 września 1931 r. 
11.00: Tr. ze Lwowa. Otwarcie Targów 

Wschodnich. 12.05: Koncert popularny. 13.10: 
Kom. meteor. 15.55: Program dzienny. 16.00: 
Audycja i koncert dła młodzieży. 16.30. Kom. 
dla żeglugi. 16.55: „Architektura świetlna" — 
odczyt. 17.15: „Co nas boli*? 17.35: „Misjo- 
narz polski w Japonji w XVII w.* — od- 
czyt. 18.00: Nabożeństwo z Ostrej Bramy w 
Wilnie. 19.00: Kom. Wil. Tow. Org. i K. Roln. 
19.15: Progr. i rozm. 19.40: Kom, 20.15: Tr. z 
Sali Śniadeckich na U. S$. B. akademji żałob- 
nej urządzonej ku czci ś. p. Tadeusza Ho- 
łówki. 21.00: D. c. koncertu wieczornego. 
22.00: Feljeton. 22.15: Kom. 22.30: Utwory 
Chopina w k. Z. Drzewieckiego. 23.00: 
Muzyka lekka i taneczna. 

POGADANKI RADJOWE O POLA- 
KACH W LITWIE. 

Poczynając od dzisiaj dn. 4 wrze- 
śnia w każdy piątek o godz. 7-ej w. 
do 7.30 będą nadawane przez radjo 
wileńskie pogadanki na temat wa- 
runków w których żyją i pracują Po- 
lacy w Republice Litewskiej. 

NOWINKI RADJOWE. 
ODCZYT MINISTRA JĘDRZEJEWICZA O 

Ś. P. TADEUSZU HOŁÓWCE. 

Morderstwo dokonane w Truskawcu na 
osobie ś. p. Tadeusza Hołówki, niezmordowa- 

nego działacza politycznego i społecznego, 
bojownika o wolność i głębokiego znawcy 

zagadnień  narodowościowych / wstrząsnęło 
całą: Polską i okryło żałobą. Kresy Pół- 
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Główną rolę odtworzy nowe cudowne dziecko ekranu Nadzła Sybirskaja. Podczas wyśw. filmu z dostosow. do 
akcji muzyką, wystąpi nowa orkiestra pod bat. p. M. Salnickiego. NAD PROGRAM: Moje auto w 2 aktach 

Początek seansów od godz. 4, 6, 8 i 10-eį 

КОВЕ К 

nocno-Wschodnie, województwo wileńskie i 
nowogródzkie dotknął ten cios najbardziej. 
Ś. p. Tadeusz Hołówko był z naszą ziemią 
związany licznemi węzłami, a wśród nich 
może najsilniejszym węzłem pracy. Rozumiał 
i odczuwał nasze potrzeby i jak nikt inny 
potrafił reprezentować interesy tej części 
Polski. Śmierć Jego stanowi poważny wyłom 
w zwartym froncie o przyszło: Państwa 

Polskiego na wschodzie. Kinieczność uczcze- 
nia pamięci tego nieodżałowanego działacza 
narzuca się z siłą nieodpartą. Dziś właśnie 

wszystkie stacje nadawcze „Polskiego Radja“ 
będą transmitowały przemówienie, które wy- 
głosi w celu uczczenia zmarłego minister 
wyznań religijnych i iecenia publicznego 
p. Janusz Jędrzejewicz o godz. 19.40 przed 
mikrofonem radjostacji warszawskiej. 

CHWILKA POLSKO.LITEWSKA. 

O godz. 19 Chwilka poświęcona sprawom 
Polaków na Litwie. Stacja Wileńska, w któ- 
rej najbliższym zasięgu znajduje się repu- 
blika Kowieńska, daje dowód pamięci o 
swych licznych słuchaczach z za kordonu. 

RADJOWY KONCERT SYMFONICZNY Z 
UDZIAŁEM JANINY  FAMILIER-HEPNE- 

ROWEJ. 

O godz. 20.15 rozgłośnia warszawska nada 
koncert symfoniczny w wykonaniu orkiestry 
Filharmonji Warszawskiej pod dyrekcją Ka- 
zimierza Wiłkomirskiego. W charakterze so- 
listki wystąpi świetna pianistka p. Janna Fa- 
milier-Hepnerowa, która odegra efektowny 
koncert fortepianowy c-moll  Saint-Saensa. 
W wykonaniu orkiestry usłyszymy pełną bo- 
haterskich akcentów. uwerturę Corliolan Be- 
ethovena oraz nastrojową i gładką pod wzglę- 
dem formy Symfonię Szkocką Mendelsohna- 
Bartholdy. 

WRAŻENIA Z PODPARNASIA. 

O godz. 22.00 świetny esseista p. Cezary 
Jellenta, w feljetonie pod ironicznym tytu- 
łem „Podparnasie polskie* mówić będzie o 
twórczości najmłodszych poetów polskich. 

Ofiary na powodziau. 
Na rzecz powodzian na Wiieńszczyźnie 

złożone zostały w dalszym ciągu na ręce se- 
kretarjatu Wileńskiego Komitetu Obywatel- 

skiego Niesienia Pomocy Ofiarom Powodzi 
następujące ofiary: 

Zwiazek Polsk. Inż. Kolej. Koło Wileń- 
skie złożył 150 zł., Ognisko Kolejowe w Ła- 
pach złożyło 286 zł. 63 gr., wrzeszcie Kasa 
Stefczyka w Ostromaczewie 88 zł. 

   

  

  

    

ARRAS 

Silne lotnictwo 

ta wotęga Pariet 

  

6 Wielij lraBujścy, dranacowacho> 
s Dobro kona EL 

nem tle bezbrzeżnej Sahary. 

Kasa czynna od godz. 3-ej 
  

Dziś! Pierwszy polsko-europejski film dźwięk.-śpiewny i mówiony! Niebezpieczny romans 

Według znanej powieści Andrzeja Struga. 

Dźwiękowe Kino 
Adam Dymsza i inni. 

Rekordowa obsada: Słynna gwiazda europejska przepięk- 
na Betty Amann, mistrz Bogusław Samborski, Zula Pogorzelska, Kazim. Krukowski, E. Bodo, 

Piosenki chóralne w wykon. chóru Dana. Orkiestra jazzband. słyn. H. Golda. 

NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. — Początek seansów o godz. 4, 6, B i 10.15, w dnie 
świąteczne o godz. 2-ej. NASTĘPNY PROGRAM: Potęga miłości. CE/ING >   

ul. Wielka 47, tel. 15-41 

„DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„EELIOS" 
Wileńska 83, tel. 9-26 

W poniedziałek 
7-go września 

Wielkie arcy- 

Otwarcie sezonu! Poraz szy w winie Potęga miłości 
ze słynną DOLORES DEL RiO w roli głównej. 

w najnowszym prze- Dziśł 0   boju dźwiękowym 

W FAL НЕк SK 21 

SPORT. 
Regaty wioślarskie © 

Regaty wioślarskie © mistrzostwo m. - 
na odbędą się dnia 6 b. m. o godz. 14-ej— 
przedbiegi zaś o godz. 16-ej, dnia 4 i 5 b. m. 

O mistrzostwo m. Wilna ubiegać się bę- 
dą nietylko osady klubów wileńskich, lecz 
także dwie osady z W. K. W. Poznań oraz 
cały szereg osad grodzieńskich. 

W tym roku Grodno jest silnie repre- 
zentowane przez tamtejszy kłub wojskowy, 
z którego przybyły między innemi, 4-ry 0sa- 
dy pań. 

Zawodnicy „biegu do 
GDYNIA 3. 9. Pat. We wtorek wieczorem 

przybyli do mely w Gdyai uczestnicy biegu 
kolaiskiego de morza pols LS 

Przyjęciem zawodników w Gdyni zajął 
się Związek Obrony Kresów Zachodnich 
wraz ze Związkiem Propagandy Turystycz- 
nej 

Do Gdyni przybyło 45 zawodników z Eu- 
genjuszem  Michalakiem na czele, który 
wpadł na metę o godz. 16.30, Drugi był Ile- 

    

o 

  

mistrzostwo Wilna. 
Współzawodnictwo będzie emocjonujące, 

ponieważ w zawodach biorą udział pierwszo- 
rzędne siły polskie, a pozatem też i z tego 
względu że W. K. W. Poznań będzie się 
starał nadal utrzymać za wszelką cenę na- 
grodę zdobytą w roku ubiegłym. Wileński 
Komitet Towarzystw Wioślarkich, który te- 
go roku bardzo sprężyście organizuje zawod. 
ma do swojej dyspozycji jedenaście nagród 
przeważnie przechodnich. 

morza* — w Gdyni. 
liks z W. 1. C., trzecim 
Legji, czwartym — Więcek. 

W biegu bierze udział między innymi 

Gronczewski, który we wtorek obchodził 
25-lecie pracy kolarskiej. 

We środę na malo pasażerskiem odbę- 
dzie. się publiczna rewja uczestników biegu. 

Po dwudniowym pobycie zawodnicy wy- 
ruszą z Gdyni w piątek rano, udając się w 

powrotną drogę. 

— Targoński z 

i LL A la i aa a a 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Sprawy Narodowościowe, Czasopismo 

poświęcone badaniu spraw  narodowošcio- 
wych. Rok V. Nr. 2—3 (maj—lipiec 1931 r.) 
W dziale artykułów znajduje się praca Jó- 
zefa Lemańskiego, Trybunał haski a szkol- 
niectwo mniejszościowe w praktyce i teorji, 
ciąg dalszy rozprawy d-ra Alfonsa Krysiń. 
skiego p. t. Tendencje rozwojowe ludności 
Polski pod względem narodowościowym i 
wyznaniowym w dobie powojeni i dokoń- 
czenie pracy Witolda Sworakowskiego, Pol- 
skie szkolnictwo prywatne w Rumunji. Kro- 
nika przynosi m. in. bardzo dokładne spra- 
wozdanie ze spraw ukraińskich, białoruskich 
czeskich, niemieckich i żydowskich w Polsce. 
Dużo miejsca zajmuje omówienie spraw pol- 
skich poza Polską a to w Niemczech, Cze- 
chosłowacji, Litwie, Łotwie, i Rumunji. 

Na zeszyt składają się nadto sprawozda- 
nie z działalności Instytutu Badań Spraw 
Narodowościowych w roku 1930, recenzje i 
bibljografja zagranicznych wydawnictw z za 
kresu literatury mniejszościowej. Przy okazji 
musimy z przykrością zauważyć, że bibljo- 
grafja krajowej literatury, ogłoszona w ze- 
szycie poprzednim, bardzo cenna i pożytecz- 
na dla badaczy problemów mniejszościowych 
pomija „Kurjer Wileński*, jakkolwiek u. 
względnia jako źródła szereg innych czaso- 
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Kimo Kolejowe | Tylko 3 dni 
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pragnący objąć sprzedaż 

  

Zgłoszenia pod „Hurtownik* do Polskiej Agencji Reklamy „Par* 

Tyłks 3 dni 

4, 5 1 6 września 
Wielki 12-akt. wzruszaj. dramat 

Początek seansów o godz. Ó-ej, w niedziele i święta o 4-ej pp. 

LLA LL ЧНЯНБООЦатОЛОТИаВ К 

HURTOWNICY 
lowego artykułu budowlanego — poszukiwani. 

Uwzględnione będą tylko pierwszorzędne firmy, rozporzą- 
dzające własnemi składami i rozgałęzioną siecią reprezentan- 

tów oraz mogące złożyć odpowiednią kaucję. 

pism. Sądzimy, że pominięcie to jest nie- 

słuszne. 
— Zdzisław Dębicki. „Iskry w popio- 

łach*. Nakł. Ks. Św. Wojciecha. Opis sta- 
ranny i sumienny- pobytu autora we Lwo- 
wie w latach od 1895 do 1899 roku. Umysł 
spokojny, z odcieniem naiwnego entuzjazmu 
dla poznawanych wielkości, opisuje autor 
poznanych i wielbionych przez siebie mę- 
żów politycznych: Popławskiego, Dmowskie- 
go, Szczepanowskiego, Romanowicza i in. 
oraz literatów współczesnych.  Najciekaw- 
szą stroną jest to, co autor mówi o pracy 
patrjotycznej, przemycaniu przez kordon 

zakazanych książek i początkach ruchu po- 
litycznego grupującego się koło Przeglądu 
Wszechpolskiego. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
SPŁOSZONE KONIE. 

Spłoszyły się konie na ul. Góra Boufałłowa 

mniej więcej naprzeciw domu Nr. 19. Ko- 
nie cięgnęły wóz taborowy 3 DAK. Woźnica, 
szeregowiec tegoż dywizjonu, o nieustalo- 
nem narazie nazwisku, wyskoczył z wozu i 

padając, uderzył się o słup telegraficzny, 
kalecząc głowę. Spłoszone konie, unosząc 

wóz, wpadły na wyjeżdżźającą z przeciwnej 
strony dorożkę Stefana Jankuna (Trakt Ba- 

  

Nr. 203 (2145) 

torego 62). Koń dorożkarski został lekko ska 
leczony, a dorożka ma złamane tylne koło в 
przednią oś. Lekarz wojskowego pogotowia 
ratunkowego udzielił rannemu żołnierzowi 
pierwszej pomocy i odwiózł go do szpitala 
Wojskowego. Stan rannego jest ciężki. 

ZAMACH SAMOBÓJCZY W KOSZARACH 
1-ej BRYGADY. 

Wezoraj o godzinie 8 wieczorem w je- 
dnej z sal koszar l-ej Brygady usiłował po- 
pełnić samobójstwo przez postrzelenie się 
z karakinu w okolicę piersi, starszy Szere_ 
gowiee 5 p. p. Leg. Władysław Worotszkie- 
wiez. 

Zawezwane wojskowe pogotowie ratun- 
kowe, po nałożeniu prowizorycznych opa- 
trunków, przewiozło go do szpitala woj- 
skowego. Powody zamachu  desperackiego 
Worotszkiewicza narazie nieznane. Doecho- 
dzenie prowadzi żandarmerja. (e). 

NIESUMIENNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY 
. „UNIA, 

Właściciel fabryki sztucznych wód gazo- 
wych pod firmą „Unja* P. I. Benski, zameł- 
dował polieji, że ajent jego firmy N_ki przy- 
właszczył balony miedziane firmy i gotów- 
kę na ogólną sumę 1500 zł. 

W sprawie tej prowadzi się dochodzenie. 
(0). 

ZA WIELE WYPIŁ. 

Zatruciu alkoholem z powodu nadmier- 
nego jego skonsumowania uległ Stanisław 
Iwanowski (Wąwozy 13). Wezwano pogoto- 
wie ratunkowe, którego lekarz udzielił umie- 
rającemu pomocy i uratował mu życie, po- 
czem odwiózł go do szpitala Żydowskiego. 

  

Giełda warszawska z dn. 3.IX. b.r. 

WALUTY i DEWIZY: 
BOLBCY ia je o „ „8,92, —8,04!/;—8.9C1/. 
Molandja . .. - О ‚ о ‚ . 389,20—366,71— 328,90 
Londyn . . . . . . . 43,391/,—43,50—43,29 
Nowy fork . . . « . „8,924--8,944—8,904 
Nowy York kabel . . . 6,$28—4,048 — 8,908 
Paryż 8 ° . + 35,01—35.10—34,39 
Praga . Ode Tyś 25,44—26,50—26,38 
Szwajcarja . ‚ . [43,90—174,33 — 173,47 

PAPIERY PROCENTOWE: 
5% Konwersyjna ... « « « . . „41,50 
6% dolarowa . . - . « . . . . 68,50—72,00 
7% Stabilizacyjna . . . . . ra OB 
80, L. 4, B. G. m. i B.R, оЫ, В. 9. К. . ® 
osam TS as AA a 

4 

6    +1/,% L. Z. ziemskie 
8% warszawskie . . . 

    

BARK POIEK(S: VL 6 BO 
B. Zachodni . . 

Wśród dzikich zwierząt 
Akcja toczy się w puszczy afrykańskiej, gdzie człowiek walczy z dzik, zwierzętami i niechęcią zdradz. murzynów 

W rolach głównych: IKarol de Wogt oraz urocza Nora Swinburne. 

około 

znakomitego meta- 
Gaona Nr. 12. 

Następny program: Miłość na rozdrożu. 

Ogłoszenie. 
Rezerwa P. P. m. Wilna potrzebuje natychmiast 

23.000 kg. siana. Dla omówienia warunków 
dostawy oferenci mogą się zgłaszać w godzinach urzę- 
dowych do kancelarji Rezerwy P. P. m. Wilna, ul. 

> 

Komendant Rezerwy P. P. m. Wilna 
L. Matysiewicz, komisarz. 
  

wzorowe przedszkołe Akuszerka 

dzieło dźwięk. GRETA GAR 
ANNA CHRISTIE 
Na | seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na poz. sean. Balkon 60 gr. Parter od | zł. Seansy od g. 4-ej, w niedz. i św. od 2-ej 

NAD PROGRAM: 
    

  

  

Atrakcje dźwiękowe 
6587 Katowice, Dyrekcyjna 
      

  

  

Dźwiękowy Kino-Teatr Dziśl 

STYLOWY| 
«lica Wielka 36. 

  

Najnowsze 100% dźwię- 

kowe arcydzieło 1931 r. 

Triumfalny romans 
śpiewających gwiazd 

JASKRAWE MOTYLE 
rolach Bessie Love i Charles King tes 

NAD PROGRAM: Nowe arcydzieło z życia Getha p. t RABBI LOW. 
Podczas wyświetlania filmu odśpiewa szereg pieśni cudowne 7-letnie dziecko-śpiewak N. Epsztejn. 

Wspaniały dra- 

mat w 9 aktach. LISTWY OCHRONNE... ..-».: 
KRAWĘŻNIK do ścian, nowy typ 

Fabryki Dźwigów 
B-cia Jenike Sp. Akc. 

  

  

  

FILIP MACDONALD. 

F-ma sukienno-bławatnych 
i jedwabnych towarów 

SZ. KREMER 
Wilno, Niemiecka Nr. 27, tel. 8-18. 

Otrzymano ostatnie nowości Sezonu. 

Towary pierwszorzędnej jakości. 

OGŁOSZENIA 
  

do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 
i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

  

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III zawiada- 

mia, że w dniu 12 września 193! r. o godz. 10 odbę- 
dzie się w Grodnie przetarg nieograniczony na budo- 
wę 2-ch domów wypoczynkowych dla podoficerów w 
Grodnie na Rumlówce. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w 

dno 

„Polsce 
Zbrojnej" i „Przeglądzie Technicznym* w Warszawie. 

Okręgowy bek Budownictwa Nr. Ill 
ro 

  

D R E N Y Pomorskich Zakładów 

DACHÓWKĘ Ceramicznych Sp. Akc. 

IZOLACYJNE nas «4 wie 
FILC BITUMOWY ix" 

fabryki „Gudronit* 

PŁYTKI CEMENTOWE 
własnej produkcji 

  

poleca ze składu i fabryk 

M. BUS, A. JAMMOWS I rka 
Wilno, Wileńska 23, tel. 4-32. 

Kupujcie i popierajcie 

  

  

  

10. 

  

  

| GOTÓWKĘ 
na dobre procenta 
lokujemy bezpłatnie: 
Domy dochodowe, 
Domki małe z ogród. 
Place, Majątki, Fol- 
warki, Działki, za bez- 
cen, przy minimalnej 

gotówce poleca 

Dom H.-K. „Zacheta“ 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 
  

  

Studenci U.5.B. 

udzielają 

korepetycyj 
grupami w zakresie 

6-ciu klas gimnazjum. 
Warunki b. dogodne. 

Zgłaszać slę: 
ul. Kwaszelna 23—1.       
D: nowošč amery- 

kańska! Każdego fo- 

tografujemy w ó6-u różn. 
pozach zamiast 6 zł. tylko 
1.50. Fot. „Rekord“, Szo- 
pena 5. P. S$. Przy okaz. 
oglosz. niniejsz. otrzymu- 

9€0/VI 

di 

z początk. nauczaniem 

dla dzieci od lat 4 8 bez 
różnicy wyznania, otwiera 
O dendu NS 
Synod Ewangel. - Reform. 
Zapisy przyjmuje kierow 
niczka przedszkola w po- 
niedziałki i czwartki od 

godz. 5—6 po poł. 

  

Zawalna I, m. 2, front. 
I-e piętro. 6485 

Umeblowany 

pokój 
ze wszystkiemi wygodami, 

z osobnem wejściem, 

do wynajęcia 
Na życzenie z prawem 
korzystania z gabinetu. 

Dowiedzieć się w godz. 
3—6 po poł. — ulica 3-go 
Moja TS 6599 

Mieszkanie 
3-pokojowe z kuchnią ze 
wszelk. wygod., tanio do 
wynajęcia, ul. Karpacka 5 

6602 

Mieszkanie 
6-pokojowe, w tem 2 duże 
salony (6x9) do *wynsję: 
cia zaraz. Informacje: Ba- 
zyljańska 2—17 lub u do- 
zorey. 6603 

    

  

  

gub. kwity lombardowe 
(Biskupia 12) Nr. 96073 

i 96443 unieważnia się. 

ТА LakNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 
  

Śniadania, Obiady, Kolacje 
świeże i zdrowe oraz zim- 

ne zakąski poleca 
Restauracja Br. Skinder 
Mickiewicza 41. Tamże 

potrzebna kelnerka. 6590 

СЫ Ы! 
NOWOOTWORZONA 

POLSKA 

przy ul. Wielkiej 29 
Poleca: codz. świeże 
JSP SANĄ w 
mleko zsiadłe, wędliny. 
Pe S dai 
napoje chłodzące eraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 

EFIEFIEFEEI 
мее elektryczne 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 

  

  959/V1 

5) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Łucja spojrzała na głowę męża. 
Ponieważ milczał, wzięła w dwa pal- 
ce trochę włosów i pociągnęła. Antoni 
wydał ostry krzyk. 

— Masz — rzekła — ty, Wielka 
Inteligencjo! Mów, jakiego zdania! 

Antoni potarł się ręką po głowie. 

— Takiego, kobieto, że Bronson 
nie mógł zabić Blackattera. Ona po- 
wiedziała mi dziś, że on mógł zabić, 

ale nie w taki sposób. Wiesz, że Blac- 

katter otrzymał postrzał rewolwerowy 
w tył głowy z bliskiej odległości? Otóż 
telefon zapewnił mnie sześciu głosa- 
mi, że to jest poprostu nie do wiary 
i że Bronson nie mógł zabić ani w ta- 
ki sposób, ani wogóle. 

— 0! — rzekła Łucja. — Chociaż 
ona powiedziała, że wogóle mógł. 

— Możliwe — odparł Antoni — 
ale nas to nie obchodzi. Nas obchodzi 
sześciokrotne potwierdzenie niepraw- 

dopodobieństwa, jakoby Bronson mógł 
strzelić do człowieka zdradziecko 

ztyłu. 
Umilkł. 
Rozległo się pukanie i wszedł Whi- 

te, niosąc na tacy filiżankę kawy, dwie 
szklanki do wina i karafkę. Łucja ze- 
skoczyła ze stołu, ale Antoni siedział 
nieruchomo z głową opartą na rę- 
kach, z oczami wlepionemi w dywan. 

White wyszedł. Antoni wypróżnił 
jednym haustem podaną sobie przez 
żonę filiżankę kawy i powrócił do po- 
przedniej pozycji. 

Łucja nalała do szklanek portwej- 
nu. Wziął od niej jedną nie podnosząc 
Oczu. 

Wyprostował się, sięgnął długą rę- 
ką do stolika, postawił z brzękiem na 
krawędzi stolika napół wypróżnioną 
szklankę i rzekł z rzadką u siebie 
gwałtownością: 

— Idjotyzm! Szaleństwo! Gorzej, 
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bo strata czasu i okrucieństwo wzglę- 
dem tej kobiety! — Wstał i zaczął 
przechadzać się po pokoju. Łucja pa- 
trzyła na niego z niepokojem i gdy się 
nie odzywał, rzekła: 

— Czy... czy... to ma znaczyć, że... 
Stanął przed nią z rękami w kie- 

szeniach i rzekł: 
— To jest beznadziejne. Obudzi- 

łem w niej nadzieję i za to powinno się 
mnie rozstrzelać. Przeczytaj to! — 
Pokazał gruby plik papierów, leżących 
na stole. — Akta sprawy Bronsona. 
Żelazne dowody winy. Śledztwo. Ape- 
lacja odrzucona. Petycja odrzucona. 

Skazany na śmierć nieodwołalnie. 
Jeszcze sto godzin, czy coś koło tego, 
i będzie po wszystkiem... 

Łucja stała nieruchomo z odrzu- 
coną wtył głową, patrząc w górę na 
twarz męża. Na jego złowieszcze sło- 
wa przyłożyła rękę do gardła i wy- 
krztusiła z wysiłkiem: 

— To znaczy... to znaczy... że po- 
mimo wszystko... to znaczy że... Och, 
Antek! 

Spojrzał na nią trochę łagodniej- 
szym wzrokiem. 

— Moja droga, nawet Anioł Gab- 
rjel nie uratowałby go. Jedyny ratu- 

  wyroby fabryk krajowych! 
RAIN BZ ONO NAWE ONZE AZ ROTRA 

nek, to znaleźć w ciągu tych czterech 
dni niezbity dowód, że ktoś inny zabił 
Blackattera. Rozumiesz? Kobiety, wy 
same nie rozumiecie, czego się doma- 
gacie. Bo żeby teraz, w kilka miesię- 
cy po morderstwie, kiedy wspomnie- 
nia świadków zatarły się i wszelkie 
możliwe poszlaki znikły, wytropić w 
ciągu kilku dni rzeczywistego morder-“ 
cę, który skrył się tak dobrze, że nie 
padło na niego nawet najlżejsze po- 
dejrzenie, na toby trzeba Merlina. 

Urwał, bo Łucja patrzyła na niego 
ze swoim szczególnym uśmiechem, 
tym, który zawsze czarował go. i roz- 
brajał. Ale jeszcze przed chwilą była 
wzburzona i zrozpaczona. 

— Dobrze, mój drogi, przepra- 
szam. Nie zrozumiałam. Wiesz, przez 
chwilę myślałam, że nawet nie ze- 
chcesz spróbować, ale byłam nie- 
mądra. 

— Czy tak? — rzekł Antoni. 
Potrząsnęła żartobliwie głową. 
— Wiem! Wybuchnąłeś, bo wie- 

działeś, że tego nie zaniechasz, ale 0- 
garnęła cię okropna trwoga, że może 
ci się nie uda. Czy tak? 

Antoni pocałował ją i rzekł: 
— Kobieta może uważać, że ma 
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rację, ale jeszcze gorzej jest, jeżeli na- 
prawdę ma. — Sięgnął po plik aktów. 
—Wež to i przeczytaj sobie w łóżku. 
Chciałbym trochę pomedytować. 

Łucja wzięła ostrożnie napiery. 
— O czem chcesz myśleć,. kocha- 

ny? Od czego zacząć? 
— Właśnie — odpowiedział An- 

toni. 
5. 

Mała celka napełniła się nagle lu- 
dźmi. Naczelnik więzienia spojrzał na 
człowieka, siedzącego na skraju wąs- 
kiego łóżka. Dwaj stróże stanęli na 
baczność. Człowiek, który przyszedł z 
naczelnikiem, został koło drzwi. Na- 
czelnik rzekł: 

— Już późna godzina, ale przy- 
rzekłem panu, panie Bronson, że sko- 
ro się dowiem urzędowo o rezultacie 
petycji, dam panu zanć. Przykro mi, 
że przychodzę ze złą nowiną. Petycja 
została odrzucona i minister oznajmił, 
że nie może apelować do łaski kró- 

lewskiej. 
Głos naczelnika brzmiał cicho, 

miękko i głęboko, napełniając kamien- 
ną celę harmonijnym szmerem. 

Więzień podniósł oczy i skinął apa- 
tycznie głową. Potężne plecy wyginały 
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się w łuk beznadziejnego zniechęce- 
nia. 

— Dziękuję panu — rzekł jeszcze 
ciszej niż naczelnik, choć w jego gło- 
sie zgrzytała nierówna, chropowata 
nuta. 

Naczelnik spojrzał znów na niego, 
chciał coś powiedzieć, rozmyślił się i 
skierował ku wyjściu. Stróże zesztyw- 
nieli. Człowiek w głębi otworzył 
drzwi. 

— Panie Bronson, czy mógłbym 
co zrobić dla pana? —. zabrzmiał od 
progu głos naczelnika. 

Więzień nie podniósł oczu. Poru- 
szył tylko powoli głową, wciśniętą w 
ramiona i rzekł: 

"NIE. 7 
— Dobranoc, panie Bronson—rzu- 

cił naczelnik. 
Więzień nie podnosząc głowy, za- 

czął cicho: „Dobra* — gdy nagle u- 
świadomił sobie, co mówi. 

— Dobra... — zaczął — Ha! Ha! 
O kamienne ściany celi obił się 

krótki śmiech, którego echo rozdzwo- 
niło się na wiele godzin w pamięci 
odehodzących. 
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