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Rok VIII. Mr. 215 (2157). 

Należność pocztowa opłaco 1a ryczaitem. 

Wilno, Piątek 18 Września 1931 r. Cena 20 aroszy. 
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ROZBROJENIE. 
Genewa, 14. IX. 31. 

Zakończana onegdaj generalna de- 

bata nad dorocznem sprawozdaniem 

sekretarjatu z działalności Ligi 

przyniosła tym razem żadnych 

mentów emocjonujących. Zaledwie po- 

łowa państw wysłała swoich przedsta- 

wicieli na mównicę, nie przemawiało 

zaś wcale wielu z pośród znanych z 

nie 

mo- 

poprzednich lat augurów genewskich. 

Głośno się tutaj mówi o apatji i zwąt- 

pieniu, cechujących tegoroczne Zgro- 

madzenie, różne natomiast* są zdania 

co do trwałości tego zjawiska. 

Jestem po stronie tych, którzy uwa- 

żają obecny stan rzeczy za przejścio- 

wy. Nie należy pogrążać się w pesy- 

mizmie co do przyszłości współpracy 

   

międzynarodowej. Dziś stała się ona 
już nieuniknioną koniecznością. Wy- 

niki tej współpracy mogą być jeszcze 

bardzo nikłe, ałe na to się składa cały 

szereg przyczyn natury przejściowej, 

których usunięcie. może zupełnie zmie- 

nić dzisiejszą ciężką atmosferę. Istnie- 

ją przecież w Europie jeszcze tak sil- 

nie zaznaczone konflikty polityczne, 

że przed 50-ciu laty, jażby wywołały 

wojnę. Ale dziś są dwie przyczyny ha- 

mujące zapędy wojenne: 1) zależność 

wzajemna państw i 2) rozwój techni- 

ki wojennej. 

Liga Narodów jest węzłem, w któ- 

stkie zależności, 

hamując działalność poszczególnych 

partnerów. Dziś żadna poważna woj- 

na nie może się odbyć bez katastrofal- 

nych wstrząśnień ekonomicznych i 

socjalnych, które z partnerów przerzu- 

cą się również na widzów. Wszyscy 

to rozumieją i wszyscy tego się oba- 

wiają. Z drugiej znów strony technika 

wojenna jest instrumentem, który mo 

że zabić samą wojnę. Pojęcia przecięt- 

nego obywatela o technice wojennej, 

którą rozwinęłyby dziś lub jutro pań- 

stwa w świecie przodujące są Śmiesz- 

nym anachronizmem. Nie z miłości 

bliźniego i nie z kupieckiego tylko wy- 

rachowania mocarstwa prą do rozbro- 

jenia. W roku 1914 Niemcy były pew- 

ne, że zwyciężą Rosję i Francję prze- 

wagą swego przygotowania wojenne- 

go. Obecnie nikt nie ma tej pewności, 

że jest od partnera silniejszy, zwłasz- 

czą, że nie może przewidzi kto się 

okaże po stronie przeciwnej. 

rym łączą się te w       

   

Centralnym punktem  zaintereso- 

wań międzynarodowego świata polity- 

cznego jest też obecnie, Konferencja 

Rozbrojeniowa, która rozpocznie się 

2 lutego 1932 r. w Genewie. Nie spo- 

dziewają się wprawdzie po niej nadz- 

wyczajnych wyników, niemniej jednak 

istnieje przekonanie, 

machina, obejmująca, 2—3 tysiące de- 

legatów i ekspertów, nie będzie mogła 

pozostawić sprawy rozbrojenia na tym 

samym punkcie, na którym ją zastała. 

Fiasko konferencji miałoby wyniki 

nieobliczalne. Wytworzyłby się taki 
stan niepewności i zdenerwowania, w 

którym normalne współżycie państw 

stałoby się niemożliwością. Pakt 

Ligi zostałby podcięty w swoich naj- 

istotniejszych zasadach, pociągając za 

sobą chaos polityczny i gospodarczy 

nie do rozwikłania. Już sama ta per- 

spektywa stawia przed państwami 

imperatyw wynalezienia jakiegoś kom- 

promisu, któryby sprawę rozbrojenia 

sprowadził na praktyczne tory. zwłasz- 

cza, że posiada ona bynajmniej nie tyl- 

że ta ogromna 

ko polityczne znaczenie. 

Podkład gospodarczy tendencyj 

rozbrojeniowych jest nawet bodaj de- 

cydujący. Wiadomo bowiem, że z roz- 

brojeniem łączy się kwestja reparacyj 

i długów wojennych — uznawanych za 
główną przyczynę dzisiejszego kryzy- 

su gospodarczego. Ameryka wyraźnie 

daje do zrozumienia, że skreślenie, a 

przynajmniej zredukowanie długów 

wojennych, a przez to zwolnienie Nie- 

miec od reparacyj, nastąpić może jedv- 

nie pod warunkiem ograniczenia zbro- 

jeń europejskich. Jest to niezawodnie 

pierwszorzędny środek dla wymusze- 

nia na Europie posłuchu dla życzeń 

Ameryki, która pragnie aby sumy bu- 

dżetów wojskowych powiększyły siłę 

nabywczą państw europejskich, roz- 

szerzając w ten sposób rynek zbytu 

towarów amerykańskich. 

Są oczywiście i inne, bardziej ide- 

alistyczne powody, dla których ludz- 

kość pragnie powstrzymać tempo zbro 

jeń, ale, jak wiadomo, nie mają one te- 

go wpływu na rządy, co realne intere- 

sy, dające się ująć za pomocą cyfr. 

Mimo ustalenia terminu konferen- 

cji i wyboru przewodniczącego panu- 

je dotąd zupełna dezorjentacja co do 

zasad przyszłego rozbrojenia. Cały 

szereg konferencyj przygotowawczych 

nie zdołał usunąć rozbieżności w sta- 

nowiskach państw decydujących o po- 

wodzeniu konferencji głównej. 

Istnieją dwie tezy sobie przeciw- 

stawne: francuska i włosko-niemiec- 

ka. Pierwsza za warunek rozbrojenia 

uważa stworzenie wpierw gwarancyj 

bezpieczeństwa, druga twierdzi, że roz 

brojenie jest właśnie tym środkiem, 

który te gwarancje ipso facto 

stworzy. Anglja, St. Zjednoczone Am. 

Półn. a zapewne i Hiszpanja popierać 

będą tezę włosko-niemiecką. W toku 

obecnej Sesji Zgromadzenia obie te te- 

zy zostały jeszcze raz przez odpowied- 

nich mówców potwierdzone. Cały wy- 

siłek konferencji pójdzie w kierunku 

wyrównania sprzeczności, wynalezie- 

nia jakiejś metody pośredniej. Jak to 

można osiągnąć — tego nikt jeszcze 

sobie nie wyobraża. Stąd płynie abso- 

lutna niepewność co do przebiegu i 

wyników konferencji, powiększając 

przez to stan ogólnej depresji. 

Czynione są tymczasem pewne 

kreki, mające już przed otwarciem 

konferencji wzmocnić gwarancje bez 

pieczeństwa. Należą do nich konwer- 

sacje niemiecko-francuskie, których 

punktem kulminacyjnym będzie wi- 

zyta Lavala i Brianda w Berlinie w 

końcu b. m., oraz francusko-sowiecki 

pakt o nieagresji, podobno już parafo- 

wany w Paryżu. Wszystko to byłoby 

bardzo piękne, gdyby istniała pewność 

o stałej wartości zobowiązań niemiec- 

kich i sowieckich. To co w końcu 

września Briining i Curtius (ten jest 

już na wylocie) ubiją z Francją mo- 

że być z łatwością obalone przez na- 

cjonalistów czy komunistów.  Brii- 

ning jest niewątpliwie mężem stanu 

wielkiej miary, alć opiera się nie na 

większości parlamentarnej i nawet 

nie na większości opinji publicznej 

Niemiec, lecz na autorytecie Hinden- 

burga i na własnym talencie politycz- 

nym, dzięki któremu zyskuje sobie 

poparcie to socjal-demokratów, to 

niemiecko-narodowych, zależnie ad 

tego co chce zrobić. Ale bez Hinden- 

burga Briining nie poradzi, a stary 

feldmarszałek już dawno przekroczył 

dziewiąty krzyżyk... Dyktatura de 

facto, która już właściwie w Niem- 

czech istnieje, prawdopodobnie na- 
bierze form bardziej wyraźnych, ale 
kto będzie tym dyktatorem? Układ 

sił politycznych w Niemczech jest te 

go rodzaju, że zadecydować o tem 

mogą wyniki zupełnie przypadkowe, 

zależne od kierownictwa wielkich or- 

ganizacyj, dysponujących aparatem i 

wolą do opanowania władzy. Każdy 

kontrahent niemiecki z tą płynnością 

sytuacji politycznej Rzeszy musi się 

liczyć, a więc i wszelkie układy i zo 

bowiązania mają wartość bardzo 

względną. 

Szczególnie ze stanowiska Polski. 

Jeżeli najbardziej umiarkowany z 

rządów, jakie mogą obecnie w Niem- 

czech istnieć, wywarł natychmiast na- 

„cisk na Litwinowa, aby uchylić się 

od pertraktacyj z Polską na temat 

nieagresji, to czegóż się można spo- 

dziewać od każdego innego bardziej 

radykalnego rządu? Jaki rząd w Pol- 

ce mógłby się zgodzić na rozbrojenie 

bez daleko idących, realnych gwaran- 

cyj bezpieczeńtwa przed tak wyraźnie 

akcentowanemi agresywnemi tenden- 

cjami Niemiec? Nawet wohec Fran- 

cji nie zdołał Curtius powstrzymać 

się od 

przededniu wizyty berlińskiej, stwa- 

rzając przez to dla niej atmosferę 

wysoce niekorzystną. Inna rzecz, że 

ultimatywnych zwrotów w 

z powodu tej niezgrabności Curtiusa 

my nie mamy powodu do ubolewań. 

A teraz udział Sowietów w rozbro 

jeniu. Jakież są gwaran- 

cje bezpieczeństwa Europy od strony 

realne 

bolszewików? Jedyną taką gwarancją 

jest chyba to, że Polska ich do Eu- 

ropy Zachodniej nie puści. Inne są 

niepewne. Jakie są skuteczne środki 

skontrolowania, że Sowiety 

broiły? Wolno pp. Mac-Donaldowi, 

Grandi'emu i t. p. ufać bęzwzgłędnie 
podpisowi p. Litwinowa położonemu 

na akcie zobowiązującym do rozbro- 

się roz- 

jenia. Dla nas wskazana jest jak naj- 

większa ostrożność. Nie jest zwrotem 

retorycznym, że Polska strzeże bra- 
my wiodącej do Europy przed ek- 
spansją bolszewizmu. Ta wyjątkowa 
sytuacja Polski musi znaleźć pełne 
zrozumienie w zbyt łatwowiernej wo- 
bec bolszewików Europie, jeżeli przy- 
szła konferencja ma przynieść istot- 
nie ulgę finansową .i odprężenie at- 
mosfery politycznej w świecie, 

Teza rozbrojeniowa francuska jest 
punktem wyjścia również dla Pol- 
ski i dla większości państw wschod- 
niej i środkowej Europy. Ale usiłowa 
nia pogodzenia jej z tezą włosko-nie- 
miecką mogą wartość jej bardzo — о5- 
łabić. Dalej nasuwają się obawy co 
do efektywności owych gwarancyj 
bezpieczeństwa. Ten moment Niem- 
cy będą zapewne wyzyskiwać, de- 
klarując gotowość ugody z Polską i 
gwarancyj dla niej wobec agresji so- 
wieckiej, ale... za cenę ustępstw tery- 
torjalnych, strasząc zarazem rozbi- 
ciem konferencji w razie odrzucenia 
a limine tej propozycji. Ponie- 
waż takie „gwarancje bezpieczeńst- 
wa“ są dla Polski poza dyskusją, 
można oczekiwać podczas konferen- 
cji dramatycznych epizodów, które 
pokonać zdoła jedynie mobilizacja 
dobrej woli uczestników konferencji 
przeciwko politycznemu szantażowi. 

Testis. 
| ia ZA н 

Prace nad budżetem państwa 
na rok 1932/33. 

Według wiarogodnych informacyj 
należy oczekiwać, że sesja budżetowa 
Sejmu nie będzie przyśpieszona ze 
względu na to, że raczej przewiduje się 
zwołanie nadzwyczajnej sesji, | zada- 
niem której byłoby załatwienie szeregu 
ustaw przygotowanych przez rząd, 
a w szczególności ustaw, dotyczących 
bezrobocia. Mimo to ministerstwo skar 
bu w szybkiem tempie uzgadnia z re- 
sortowemi ministerstwami poszczegól- 
ne działy budżetu, przyczem punkt wyj 
ścia stanowią sumy globalne, ustalone 
w drodze ostatnich zarządzeń oszczę- 
dnościowych. 

Równocześnie zostanie uwzględnio- 
na zarysowana w ostatnim roku zdol- 
ność płatnicza podatników, wobec cze- 
go należy przewidywać poważne 
zmniejszenie globalnej kwoty budżetu 
po stronie wydatków. 

Opodatkowanie się właścicieli 
kin na bezrobotnych. 

WARSZAWA, 16. 9. (Pat). W związ- 
ku ze wszczętą akcją pomocy dla bez- 
robotnych Związek Właścicieli Kinote- 
atrów, po konferencji z p. komisarzem 
rządu m. Warszawy, zdecydował wła- 
snowolnie obłożyć się na powyższy cel 
podatkiem w wysokości 5 groszy od bi- 
letów w cenie do 1 złotego oraz 10 gro- 
sży od biletów droższych. 

  

Roman Apolinary Sokołowski 
Technik, emerytowany urzędnik Wydziału Drogowego P. K. P: w Wilnie, 
zmarł nagle na udar serca w dniu 17 września 1931r. Eksportacja zwłok na dwo- 
rzec osobowy z domu żałoby, przy ul. Zamkowej 14, m. 4, nastąpi w dn. 19 b. m. 

Zwłoki zostaną pochowane w grobach rodzinnych w Brześciu о В, o godz. ló-ej. 
gdzie odbędzie się' nabożeństwo żałobne. 

O powyžszem zawiadamia 
Zarząd Wileńskiego Okręgu 

Zrzeszenia Techników Kolej. Rzplitej Polskiej. EB 6834 
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| bieliznę damską i męską z nowego olbrzymiego transportu 

| POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 
Franciszka Frliczki, Zamkowa 9, tel. 6-46. | 
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Akt oskarżenia przeciwko więźniom 
brzeskim 

został złożony w S. O. warszawskim. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Do wydziału karnego Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wczo- 
raj akt oskarżenia przeciwko 11 więźniom brzeskim. W stan oskarżenia 
postawieni zostali pp. Barlicki, Lieberman, Dubois, Mastek, Pragier, Cioł- 
kosz, Kiernik, Witos, Bagiński, Putek i Sawicki. 

Akt oskarżenia opiacowany przez prokuratorów Rauzego i Grabow- 
skiego zarzuca im czyny, przewidziane w art. i01 część I i w art. 100 
część III kodeksu karnego, według 
państwa lub zamachu przez usunięcie 

którego winny zamachu na ustrój 
przemocą członków, sprawiających 

rząd, bez zmiany wszakże zasadniczego ustroju państwa, ulegnie karze 
ciężkiego więzienia od roku do lat 15. Termin rozprawy nie został jeszcze 
ustalony. 

Prace rządu. 
Przygotowania do zbliżającej się sesji ciał ustawodawczych 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Prace rządu obecnie zmierzają 
przedewszystkiem w kierunku przy- 
gotowania szeregu ustaw, zmierzają- 

"cych do podwyższenia pewnych docho- 
dów i zrewidowania dotychczasowych 
dochodów państwa. Dalej rząd opraco- 
wuje szereg ustaw, związanych z pro- 
wadzoną od kilku tyg. akcją złago- 
dzenia skutków bezrobocia. Wszystkie 
te projekty ustaw znajdą się w Sejmie 
na najbliższej jego sesji. 

Wczoraj o godz. 1 po poł. w prezy- 
djum Rady Ministrów odbyła się kon- 
ferencja p. premjera Prystora z p. mar- 
szałkiem Sejmu Świtalskim. Na konfe- 
rencji tej omówiono sprawy związane 
ze zbliżającą się sesją ciał ustawodaw- 
czych, która zostanie zwołana na po- 

czątku października i według ostatnie- 
go planu ciągnąć się będzie przez pół 
roku do początku kwietnia. Jednocześ- 
nie-wszystkie ministerstwa pracują о- 
becnie bardzo intensywnie nad prelimi- 
narzem budżetowym na rok 1932-33, 
który następnie zostanie przedłożony 
Radzie Ministrów do ostatecznego zat- 
wierdzenia i będzie przesłany kolejno 
Sejmowi. 

Należy się spodziewać, że Sejm zaj- 
mie się preliminarzem budżetowym w 
połowie listopada po załatwieniu wszy- 
stkich projektów ustaw, dotyczących 
nowych dochodów państwowych lub 
podwyższenia dotychczasowych oraz 
po załatwieniu ustaw, związanych ze 
złagodzeniem: bezrobocia. 

Rządowa akcja zwalczania bezrobocia. 
Tel. od wł. kor. 

Wczoraj p. premjer Prystor  zat- 
wierdził regulamin Naczelnego Komi- 
tetu do Spraw Bezrobocia oraz listę 
osób zaproszonych do tego komitetu 
w charakterze członków. 

Zebranie Naczelnego Komitetu bę- 
dzie zwołane po wyznaczeniu do nie- 
go przedstawicieli poszczególnych mi- 

z Warszawy. 

nisterstw. W najbliższych dniach pre- 
zydjum komitetu przeprowadzi sze- 
reg konferencyj z  przedstawicielami 
wszystkich związków zawodowych ro- 
botniczych w sprawach, związanych 
ze wzmożeniem zatrudnienia bezrobot- 
„nych. 

  

Wrzenie w wojsku i policji angielskiej. 
Nadzwyczajne posiedzenie gabinetu angielskiego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Donoszą z Londynu, że gabinet angielski na nadzwyczajnem posie- 
dzeniu, które odbyło się przedwczoraj wieczorem, omówił wypadki we 
flocie atlantyckiej, „Daily Herald* donosi, że również w szeregach armji 
lądowej i policji są widoczne oznaki 

Marynarze domagają się 
LONDYN, 17. 9. (Pat). Do admiralicji 

wpłynęło pismo, domagające się zmniejsze- 
nia redukcji poborów marynarzy najbar- 
dziej upośledzonych materjalnie. Marynarze 
ci zaznaczają. iż są lojalnymi poddanymi 
króla i godzą się na redukcję, jednakowóż 

wrzenia z powodu redukcji płac. 

zmniejszenia redukcji płac. 
w słusznych granicach. Donoszą z Hong- 
Kongu, iż wśród marynarzy spokój. Mary- 
narze ci, jak wynika z oświadczenia kore- 
spondenta Reutera, zdają się uznawać ko- 
nieczność redukcji poborów, licząc się z 

kryzysem, jaki przeżywa kraj. 

Okręty wracają z Atlantyku. 
LONDYN, 17. 9. (Pat). Wszystkie okręty 

na Atlantyku otrzymały rozkaz wyruszenia 
do swych portów macierzystych w wielkiej 
Brytanji. Zaszło jedynie pewne opóźnienie 

z przyczyn natury formalnej. Po usunięciu 
trudności okręty odpłynęły we właściwych 
kierunkach. ` 

Pierwszy atak. 
LONDYN 17.9. Pat. — Na posie- 

dzeniu Izby Gmin opozycja partji pra- 
cy wystąpiła z enuncjacją przeciwko 
rządowi koalicyjnemu. Po raz pierwszy 
od chwili, w której stanął on przed par 
lamentem, opozycja wystosowała licz- 
ne zapytania pod adresem rządu, uwy- 

datniając w nich fakt, że propozycje 
rządowe rozkładają nierównomiernie 
przewidziane świadczenia oraz zazna- 
czyła dwukrotnie, że Snowden mógł 
podjąć zarządzenia przeciwko ucieczce 
z kraju waluty zagranicznej, zarządzeń 
tych jednak nie podjął. 

Proces przeciwko Ukraińcom. 
LWÓW, 17. 9. (Pat). Wczoraj późnym wie- 

czorem zakończył się proces przeciwko 8 
oskarżonym o sabotaż Ukraińcom. Akt 0- 
skarżenia zarzucał im zdradę główną oraz 
zakłócenie spokoju publicznego. Sąd uwol- 
nił oskarżonych od zarzutu zdrady głównej, 
skazując 5 oskarżonych za zakłócenie spoka 

ju publicznego — jednego na 9 miesięcy 
ciężkiego więzienia, zaś 4 oskarżonych na 
kary po 8 miesięcy więzienia z zaliczeniem 
aresztu śledczego tak, że wszyscy natych- 
miast wypuszczeni zostali na wolność. 3 
oskarżonych uwolniono. 

WIADOMG6SCI z KOWNA 
ZAMKNIĘCIE RYNKU FRANCUSKIEGO 

DLA DRZEWA Z LITWY. 
Jak donosi „Lietuvos Żinios*, wobee u- 

stalenia kontygentu drzewa importowanego 
do Francji dla poszczególnych państw ry- 
nek franeuski został dla drzewa litewskiego 
zamknięty. 

DOKOŁA OTWARCIA UNIWERSYTETU 
KATOLICKIEGO. 

. »Riłas” podaje, że wszystkie przygotowa- 
nia do otwarcia uniwersytetu katolickiego 
zostały już zakończone, jak również opra- 
cowany statut uniwersytetu. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Zamordowanie działaczki 

komunistycznej. 
Z Mińska donoszą: W tych dniach za- 

mordowana została działaczka komunisty- 
czna Drobkin Sonia z kołchozu „Strach 
wragam* w rejenie leźniańskim. Rozszerzo- 
ne „plenum wydrajskiego selsowietu na 
współnem zebraniu ze wszystkimi członkami 
kołhozu w liczbie 530 osób uchwaliło pod 
adresem władz sądowych żądanie zastoso- 
wania do sprawców zabójstwa najwyższego 
wymiaru kary. 

с Na znak protestu przeciwko tej „dywer- 
sji kułackiej* uchwalono zlikwidować nie- zwłoeznie dotychczasowe niedociągnięcia w 
akcji tegorocznych zbiorów. 
avi US SL i SK OIS AT 

Ambasador Francji u min. 
Jana Piłsudskiego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
„Min. Skarbu p. Jan Piłsudski przy- 

jał wczoraj ambasad. Francji w War- 
szawie p. La Roche. 

Stalin wyjeżdża na inspekcję. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

„Donoszą z Moskwy, że według krą- 
żących tam pogłosek Stalin wkrótce 
wyjedzie na oficjalną inspekcję do Le- 
ningradu, Kijowa, Charkowa i Rosto- 
wa nad Donem. 

Zwycięstwo list polskich 
przy wyborach do rady załogowej 

kopalni. 
KATOWICE +7.9. Pat. = Na kopał 

ni „Hohenlohe Fanny* odbyły się wy- 
bory do rady załogowej. Wybory przy- 
niosły zwycięstwo listom polskim, któ- 
re zdobyły wszystkie mandaty. Listy - 
niemieckie uzyskały 36 głosów na 464 
głosujących, nie uzyskując żadnego 
mandatu. 

Dymisja admirała Kayserling'a 
RYGA 17.9. Pat. — Dowódca floty 

łotewskiej admirał hr. Kayserling z0- 
stał zmuszony podać się do dymisji. 
Bezpośrednim powodem powyższega 
kroku było wykrycie nieporządków na 
statkach łotewskich w czasie podróży 
do Estonji. Dowództwo nad flotą ? 
tewską obejmuje komandor Spadde. 

Przesunięcie początku roku 
budżetowego w Niemczech. 
BERLIN 17.9. Pat. — Gabinet Rze- 

szy obradował w dniu 17 bm. w dal- 
szym ciągu nad kwestjami finansowo- 
gospodarczemi. Między innemi rozwa- 
żana jest sprawa przesunięcia początku 
roku budżetowego z 1 kwietnia na 1 li- 
pca. Decyzja w tej sprawie nie jest 
jeszcze powzięta, jednakże w kołach 
dobrze poinformowanych liczą się z 
tem, że przesunięcie zostanie uchwalo- 
ne. 

    

Ujemny bilans handlowy 
St. Zjedn. 

WASZYNGTON 17.9. Pat. — Po raz 
pierwszy od 1926 roku Stany Zjedno- 
czone mają bierny bilans handlowy. 
W miesiącu sierpniu wywóz był o mil- 
jon dolarów mniejszy od wwozu. 

Gen. Mittelhauser członkiem 
N. R. W. 

PARYŻ 17.9. Pat. — Generał Mittel- 
hauser został mianowany członkiem 
Najwyższej Rady Wojennej. 

Depresja na giełdzie 
berlińskiej. 

BERLIN, 17. 9. (Pat). Depresja na gieł- 
dzie berlińskiej trwała 17 września w dał- 
szym ciągu. Zagranica rzuciła znaczniejszą 
ilość papierów na sprzedaż. Wobec zupel- 
nego braku popytu nastąpiło dalsze zała- 
manie się kursów. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA 17.9. Pat. — W 7 dn. 

ciągnienia 5 klasy 23 Loterji Państwo- 
wej główniejsze wygrane padły na nu:- 
mery: 3 

Po 10 tys. zł. — 183.062 i 142.371. 
po 5 tysięcy—40.335, 112.353 i 201.900 
po 3 tys. — 20.886, 21.045, 12.679, 
110.345, 136.733 i 193.324. Е 
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Upośrednienie podatków. 
5 (W replice p. B. Adam.). 

Przedewszystkiem trzeba wyjaśnić 
małe nieporozumienie. Artykuł mój o 
„upošrednieniu podatkėw“ ogłosiłem 

w dwóch numerach K. W. (z dn. 13 
i 14 sierpnia r. b.). Tymczasem p. B. 

Adam odpowiada mi na treść, zawartą 
jedynoe w pierwszym numerze, z cze- 
go wynika, że Szanowny Oponent nie 
czytał wogóle drugiej części mego ar- 
tykułu, gdzie właśnie znalazłyby od- 
powiedź na najważniejsze swoje za- 
rzuty. 

Mimo to zrozumiałem jednak dok- 
ładnie, co nas dzieli w naszych założe” 
niach myślowych i co powoduje nasze 
odrębne wnioski praktyczne w kwe- 
stji tego czy innego systemu podatko- 
wego. B 

Pan B. Adam sądzi, že podatki pla- 
ci oraz powinien płacić ten. kto ma 
stałe dochody, inaczej mówiąc źród- 
łem podatków są dochody tego oby- 
watela, któremu Kasa Skarbowa po- 
syła nakaz płatniczy. Jest to pogląd o 
tyle powierzchowny, o ile zgoła nies- 
łuszny. Nie chodzi bowiem o to, kto 
formalnie wpłaca podatek do Kasy 
Skarbowej, lecz kto istotnie ponosi je- 
go ciężary. Może będę zrozumiany na 
przykładzie. Powiedzmy, że fabrykant 
sukna, t. j. przedmiotu koniecznej pot- 
rzeby, płaci podatek przemysłowy, ob- 
rotowy i dochodowy, który w sumie 
ogólnej wynosi 100.000 zł. Znaczy to, 
że fabrykant owe 100.000 zł. dołącza 
do kosztów produkcji i odpowiednio 
kalkuluje t. j. powiększa cenę towaru 
przy zbyciu. A więc istotnie płaci tu- 
taj podatek nabywca czyli konsument. 
Życie samo, t. j. obrót ekonomiczny, 
chcemy czy nie chcemy, upośrednia 
ten podatek, przekładając go w ostate 
cznym rezultacie i rozkładająę na kon 
sumentów. Podstawowem źródłem po- 
datków jest i musi być produkcja i tyl- 
ko produkcja, a rzeczywistymi płatni- 
kami tych podatków są i muszą być 
nabywcy towaru, t. j. konsumenci. 

Różnica zaś między p. B. A. i mną 
polega na tem, że p. B. A. chciałby, 
aby Państwo ściągało podatek od „sta- 
łych dochodów obywatela, wówczas 
gdy ja proponuję. aby podatek był po- 
bierany nie personalnie od człowieka 
lub warsztatu jego pracy, lecz od towa 
ru już wyprodukowanego i przecho- 
dzącego na rynek nabywczy, podobnie 
jak się to dzieje z winem. piwem, cu- 
krem, solą. albo też z opłatami celne- 
mi od wszelkich towarów. 

Polemika więc nasza sprowadza 
się do tego, czy objektem opodatkowa- 
nia powinien być „stały dochód”, czy 
też produkt, przechodzący do spoż 
cia. Co jest praktyczniejsze. dogodniej- 
sze i więcej celowe 

Na niekorzyść tezy p. B. A. t. j. 
opodatkowania _ „stałego dochodu* 
przemawia wiele bardzo istotnych 
względów. 

T. zw. stały dochód jest właściwie 
przy dzisiejszych chwiejnych konjun- 
kturach i przy szybkiem tempie obro- 
tu — raczej bardzo zmiennym i okresy 
wymiarowe nie mogą uwzględniać 0- 
wej zmienności — stąd ciągłe tarcia 
między podatnikami a Urzędami Skar- 
bowemi. Stały dochód jest z natury 
swojej przeważnie nieuchwytnym, a 
więc łatwym do ukrycia, z czego ko- 
rzystają pochopnie szerokie rzesze pła- 
tników — stąd wypływa niesprawiedli 
wy rozdział podatku od dochodu. Ujaw 
niony nawet dochód często bywa tak 
opancerzonym przez przebiegłych po- 
datników, że Urzędy Skarbowe stają 
przed niemożliwością dokonywania 
egzekucji. Na trudności egzekucyjne 
wpływa jeszcze ta okoliczność, że po- 

  

  

  

  

        

datki tego typu, muszą być pobierane 
zdołu, kiedy podatnik już wydał pie- 
niądze na co innego lub zdołał je uk- 

  

ukry 
jest 

„ „Pod tym względem niesposób 
ralezyć z psychologią ludzką, a 

raczej polityka skarkowa winna dosto- 
sować się do jej v iwości. Nie trze- 
ba również zapominać, że przy tym sy- 
stemie Skarb zmuszony jest utrzym 

     

   
   

wać bardzo ciężki i kosztowny aparat 
urzędniczy, przeznaczony do wymiaru 
podatku, do egzekucji i do roztrzyga- 
nia wszelkich sporów  rekursowych, 
co przy podatkach pośrednich staje się 
zbędnem. 

Idea podatku od „stałych docho- 
dów jest niezłą koncepcją teoretycz- 
ną, biurkową, lecz nie wytrzymuje pra 
ktycznej próby życia, gdyż nie liczy 
się z właściwościami psychiki ludzkiej 
jak teoretycznie zbudowane perpetuum 
mobile nie liczy się z siłą tarcia. 

Przy upośrednieniu zaś podatków 
unikamy wszystkich niedogodności, 
jakie wprowadzają podatki bezpośred- 
nie. Mamy do czynienia — nie z nie- 
uchwytną substancją jaką satnowi is- 
totny dochód obywatela, lecz — z ob- 
jektem konkretnym, jakim jest towar, 
wychodzący z wytwórni na rynek. Po- 
datek pośredni pobiera się zgóry, a 
więc wszelkie zaległości, mozolnie ścią- 
ganė į niezawsze Ściągalne, są tutaj 
nie do pomyślenia. Dochód Skarbu 
Państwa oparty jest nie na dzisiejszej 
fikcji „stałego dochodu* obywatela, 
lecz na rzeczywistej i uchwytnej ma- 
terji, t. j. na towarze, który musi zap- 
łacić za swe prawo przejścia do rąk 
konsumenta. 

Pan B. A. jest wielkim optymistą 
i chce widocznie oprzeć podatek na ta- 
kich walorach, jak powszechna uczci- 
wość podatnika i ofiarne oddanie przez 
niego części dochodów na rzecz Pań- 
stwa, ja zaś wolałbym, by Skarb po- 
bierał podatek nie od osoby, a od rze- 
czy wyprodukowanej. To pewniejsze 
i koniec końców... sprawiedliwsze. 

Nie kierujmy się zresztą wyłącznie 
takim absolutem, jak sprawiedliwość. 
Chodzi o użyteczność państwową. Pan 
B. A. przyznał, że podatki pośrednie 
są łatwiej ściągalne i nie będzie opo- 
nował, przypuszczam, że koszt ich ścią 
gania będzie mniejszy, a więc okolicz- 
ność ta odciąży budżet rozchodowy 
Skarbu. Dla gospodarstwa społeczne- 
go podatki pośrednie będą o tyle do- 
godniejsze, że zawsze dadzą się zgóry 
przewiedzieć, że nie będą zabijały war- 
sztatu pracy, zanim on zdążył wypro- 
dukować towar i że pozbędziemy się 
lichwy podatkowej, która, jak każda li- 
chwa jest czynnikiem dostrukcyjn. w 
obrocie. Dła zbiorowego podatnika wre 
szcie podaki pośrednie staną się praw- 
dziwą ulgą, gdyż przestaną być groźną 
śrubą, sprowadzającą do domu sekwe- 
stratora. Podatki, płacone w formie 
pośredniej, nie są dokuczliwe, sa pra- 
wie niezauważalne, gdyż płaci się je w 
nieznacznych sumach wówczas, gdy 
się ma środki.i chęć, a nie wtedy, kie- 
dy grozi licytacja. poprzedzona naka- 
zem płatniczym. 

Pan B. A. staje jednak we wdzię- 
cznej roli obrońcy  małozamożnych i 
bezrobotnych, mówiąc, że ..rzesze bez- 
robotnych w obecnej dobie kryzysu 
nie posiadają odpowiedniego dochodu, 
w jaki więc sposób mogą one stać się 
gorliwymi płatnikami podatków kon- 
sumpeyjnych?* 

A któż powiedział, że należy opo- 
datkować przedmioty, niezbędne "dla 
tych bezrobotnych, t. j przedmioty 
pierwszej potrzeby, — więcej, niż dzi- 
siaj są one opodatkowane?... 

Dia wydobycia owych 200  miljo- 
nów złotych, o których mówiłem w 
pierwszym artykule z dnia 14 sierpnia 
r. b. i które należałoby upośrednić, 

wysłarczy zupełnie opodatkować te 
przedmioty, które konsumują warstwy 
płacące dzisiaj podatki dochodowe, t. 
j. warstwy średnio zomóżne, bardzo 
zamożne i bogate. Między człowiekiem 
posiadającym existenz-minimum, i bo 
gaczem istnieje olbrzymia gama, na 
której należy wygrywać melodje: po- 
datków pośrednich. Projektowany więc 
przezemnie system nie obciąży wcale 
warstw najuboższych, o które chodzi 
panu B. A., lecz przeciwnie może im 
ulżyć, albowiem polityka podatkowa 
powinna objąć przedewszystkiem pr: 

          

HORSZTYŃSKI. 
(Z powodu dzisiejszej premjery w teatrze na Pohulance). 

Słowacki był dzieckiem 
Ukrainy. Wspomnienia obu krain, tak 
różnych, o tak odmiennej duszy, połą- 

Litwy i 

czyły się w jego natchnieniu poetyc- 
kiem, by wylecieć w śwait pieśnią po- 
nurej tragiczności, lub olśniewającemi 
blaskami palącego słońca, które nad ste 
pami barwnej Ukrainy złociło te kilka 
łat dzieciństwa i kilka miesięcy młodo. 
ści, jakie tam przepędził. Krajobraz i hi 
storja poszczegėlna obu krain, psychi- 
kąpostaci pół historyczn., a raczej istot 
wysnutych z jego fantazji. haftującej 
na tematach rzeczywistych przedziw- 
ną „bańkę tęczową”, te dwa elementy: 
litewsko-ukraiński, splotły się w głę- 
bi duszy poety w ciągle zmienną uczu- 
ciowość, raz namiętną, rzec można po- 
łudniową, raz nordyczną, tęskną. 

Postacie dramatów Słowackiego nie 
mają nigdy ciała, są z krwi lub mgły. 
możnaby je podzielić na takie dwie 
kategorje i zadać sobie trud wyszuka- 
nia dróg któremi przyszły z dalekiej 
Ojczyzny do paryskiego mieszkania, 
kędy nie mający spokoju Polak, o pło- 
nących oczach i nienasyconem sercu, 
tworzył. kochał, zawsze nieszczęśliwie, 
starał się żyć z rodakami, zawsze nie 
tak jak chciał, tęsknił do Matki, nie 
umiejąc się z nią połączyć, i prowa- 
dząc zewnętrzne życie jakieś ciągle 
nieudane, zwichnięte, porwane w strzę 
py. wewnętrznie budował całe światy 

   

  

myśli, materjał kosmiczny z którego 
dwa pokolenia czerpały i snuły znów 
inne, znów nowe rozmyślania i wraże- 
nia. 

Nie wiem czy jest specjalne stud- 
jum opracowujące dzieła Słowackie- 
go pod tym kątem: Litwa-Ukraina, ale 
te dwa pierwiastki splatają się w jego 
utworach i czasami jakby zmagają w 
sposób porywający swą intensywnoś- 
cią. Słodkie jak miód z ziół stepowych 
wspomnienie dworku w Krzemieńcu 
przesłania poecie trągiezność dziejów 
czerwonej Ukrainy, Osobiście tam nie 
cierpniał, nie łamał się z nieczem, żył 
w gronie miłujących sere. w słodyczy 
pieszczot, niefrasobliwy i otwierający 
oczy na Świat. 

Wilno dopiero dało mu cierpienia 
życia, najgłębsze jakich doznał, naj- 
okruiniejsze. Zawiedziona miłość, i to 
w sposób specjalnie bolesny, fantasty- 
czny rzec można, bo czyż nie była ut- 
worem poetyckim w guście najjaskra- 
wszego romantyzmu miłość do dziwacz 
nej Ludki, do wacjacji rózkochanej w 
Moskalu, Korsakowie, potem dzielącej 
losy renegata Czajkowskiego? 7 Wilna 
do Stambułu, z pod Ostrej Bramy do 
meczetu idącej za swoją jakąś hłędną 
gwiazdą? Czy nie okrutną tragedją los 
ojczyma dr. Becu? Wśród tych pier- 
wiastków dwu krajowych, przenika ją- 
cych wszystkie utwory Słowackiego, 
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Hiszpanja republiką robotniczą. 
MADRYT. (Pat). Kortezy po dyskusji nad konstytucją przyjęły 170 

głosami przeciwko 152 wniosek socjalistów, oświadczający, że Hiszpanja 
jest republiką robotniczą. W kołach politycznych uważają głosowanie to 
za znamienne, ponieważ wykazuje przewagę elementów lewicowych. 

Zgromadzenie Ligi Narodów. 
Dyskusja nad środkami zapobiegającemi wojnie. 

GENEWA 17.9. Pat. — W trzeciej 
komisji Zgromadzenia Ligi Narodów 
toczyła się w dalszym ciągu dyskusja 
nad projektem konwencji o wzmożeniu 
środków prewencyjnych przeciwko 
wojnie. Komitet redakcyjny opracował 
nową redakcję art. 2 oraz przygotował 
notatkę dla komisji, w której przypo- 
mina poprzednie prace dokonane przez 
organizację Ligi Narodów odnośnie po- 
ruszonego w konwencji zagadnienia. 

Komitet redakcyjny przypomina, 
że konwencja ma na celu zapobiega- 
nie wojnom. Konwencja nie będzie 
więc miała racji istnienia, kiedy woj- 
na wybuchnie. W tym wypadku —mó- 
wi komitet redakcyjny—pakt Ligi prze 
widuje inne środki i sankcje. Sprawa 
uznania, kiedy wojna istotnie wybu- 
cha, jest — zdaniem komitetu redak- 
cyjnego — bardzo trudna do ustalenia 
i ma charakter czysto teoretyczny. 

Memorjał min. Zaleskiego w sprawie rozbrojenia moralnego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Z Genewy donoszą, że min. Zaleski 
dziś przedłoży sekretarjatowi Ligi Na- 
rodów memorjał, w którym podejmuje 
swoją poprzednią inicjatywę w sprawie 
rozbrojenia moralnego i przedstawi 

śwój punkt widzenia na nią. Zdaniem 
delegacji polskiej powinna ta sprawa 
wejść jako jeden z największych pro- 
Ыетбу pod obrady przyszłej konferen 
cji rozbrojeniowej. 

Nowa skarga ukraińska w sprawie kleru grecko-katolickiego. 
Tel, od wł. kor. z Warszawy. 

W Lidze Narodów została złożona 
skarga mniejszości ukraińskiej, w spra- 
wie tyczącej się traktowania kleru gre- 

cko - katoliekiego. Sekretarjat Ligi od- 
rzucił tę skargę a limine. 

Memorandum rządu litewskiego 
w sprawie komunikacji na 
KOWNO 17.9. Pat. — Rzad litew- 

ski przesłał memorandum do Trybuna 
łu w Hadze, zaznaczając, że Litwa za- 
wsze starała się drogą pokojową załat- 
wić konflikt wileński pomimo, że zo- 
stała — jak mówi memorandum — na- 
padnięta przez Polskę. Jednak, biorąc 
pod uwagę polityczne, kulturalne, g0- 
spodarcze i prawne znaczenie Wileń- 
szczyzny dla Litwy, tej ostatniej nie 
można odmówić zastosowania conaj- 
mniej pokojowych represyj. Prawo mię 
dzynarodowe dopuszcza, według me- 
morandum, tego rodzaju represje pod 

Partija ludowa żąda 
BERLIN 17.9. Pat. — Jak donosi 

„Sozialdemokratischer Presse Dienst““, 
przywódca partji ludowej pos. Dingel- 
dey zwrócił się przed kilkoma dniami 
do Curtiusa z listem, zawiadamiając 
go, że większość frakcji ludowej prze- 
ciwna *jest dalszemu jego pozostawa- 

linji Landwarów-Koszedary. 
warunkiem, że nie będą one szkodziły 
interesom państw trzecich. 

Dalej memorandum powołuje się 
na art. 23 paktu Ligi Narodów oraz 
zwraca uwagę na okoliczność, że Lit- 
wa nie podpisała konwecji barceloń- 
skiej w sprawie wolnego tranzytu i dla- 
tego nie jest jakoby obowiązana otwie- 
rać normalną komunikację pomiędzy 
Kłajpedą a Wilnem i Grodnem. Rrak 
komunikacji bezpośredniej z Libawą 
i Rosją Sowiecką nie dotyka. zdaniem 
rządu litewskiego, interesów państw 
trzecich. 

= s 
ustąpienia Curtiusa. 
niu na stanowisku ministra spraw za- 
granicznych. Na list ten dr. Curtius dał 
odpowiedź telegraficzną, iż czuje się 
odpowiedzialnym jedynie i wyłącznie 
wobec prezydenta Hindenburga i rzą- 
du Rzeszy. 

W Austrii. 
Aresztowani członkowie Heimwehry na wolnej stopie. 
EINZ, 12.9, (Pat). Donoszą 7 ВЕ 

zd, że wszyscy aresztowani w Górnej 
Austrji członkowie Heimwehry z0- 

stali wypuszczeni na wolną stopę. 
Zwolnienie księcia Starhemberga ma 
nastąpić w najbliższym czasie. 

Stahremberg zoStanie zwolniony. 
WIEDEŃ 17.9. Pat. — „Neues Wie- 

ner Tageblatt'* donosi z Linzu, że pro- 
kuratura zamierza po przestudjowaniu 
materjału skonfiskowanego w mieszka 
niu księcia Stahremberga wypuścić u- 
więzionego księcia na wolność. Wbrew 

wczorajszym doniesieniom komuniku- 
ją, że dr. Pfriemer nie wyjechał do 
Włoch lecz pozostaje nadal w Maribo- 
rze. Dr. Pfriemer otrzymał od władz 
jugosłowiańskich warunkowe pozwo- 
lenie na pobyt w Jugosław ji. 

Premjer wloski złoży wizytę papieżowi. 
RZYM, 17. 9. (Pat). Rozeszła się 

pogłoska, że w piątek lub sobotę pre- 
mjer włoski złoży wizytę papieżowi. 
Wskazuje na to fakt odwołania przez 
Watykan w pow. ych dniach zwy- 

  

kłych audjencyj dyplomatów. Cere- 
monjał wizyty został, jak twierdzą, 
opracowany definitywnie przed trze- 
ma dniami. 
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dmioty, nabywane przez ludzi mają- 
cych większe dochody. niż bezrobotni 
i najubożsi > 

Dzisiejsza właśnie polityka skar- 
bowa nie robi żadnej różnicy między 
opodatkowaniem przedmiotów pierw- 
szej potrzeby i przedmiotów luksuso- 
wych, gdyż ściąga jednolity podatek 
od obrotu i dochodu tak od producenta 
jedwabiów, jak i od producenta wyro- 
bów bewałnianych, wówczas gdy po- 
lityka skarbowa, oparta na dochodach 
nie od osoby, a od towaru, będzie mo- 
gła dopiero różniczkować podatki od 
przedmiotów pierwszej potrzeby i prze 
dmiotów luksusu. 

  

Horsztyński, jest jednym z  nieiiez- 
nych, który cały nordyczny, litewski, 
nie ma prawie nie, prócz wspomnień 
barskich, z południowej ojczy: Sło- 
wackiego. To też barwy sztuki są cie- 
mniejsze jeszcze niż w innych. Kobie- 
ty, obie z rodziny Lilli Weredy, obie 
siostry Salomei w śnie srebrnym cho- 
dzącej. Hetmanówna Amelja czy Sally 
Horsztyūska to bliźniacze dusze, prze- 
straszone okropieństwem świata i zda- 
rzeń wśród których cierpią, ale nie ła- 
mią się ich dusze. To ofiary cudzych 
win, zesłane na ziemię by odkup 
nieswoje grzechy, to tylko wątłe ser- 
ca, łamiące się i kruszące w brutalnych 
dłoniach męskich uczuć zazdrości, po 
jęć o honorze , zemście i politycznych 
ambicyj. 

Nie znaczą nic, tak sa bezsilne, a 
przez nie się wszystko dzieje: radość i 
nieszczęście, ich słodka woń przenika- 
jąca do męskich serc, unosi się ; nad 
oparami zdarzeń, faluje jak kolvsanie 
się mgieł, na wietrze i mąci obraz rze- 
czywistości. One tylko kochają, i nic 
więcej nie umieją, kochają smutno, 
tragicznie, kochają nieświadomie, spa- 
czone w swem uczuciu. Nawet jedyna 
rzeczywista, z krwi i muskułów Mary- 
na, jakaś zabłąkana nad Niemen tem- 
peramentowa Ukrainka, pływająca jak 
rusałka. Wśród cieni kobiet snuje się 
cień mężczyzny; Szczęsny, blady paź z 
obrazu Rembrandta, młodszy brat 
Hamleta, od którego zapożycza wszy- 
stko, nawet manję czytania, nawet ra- 
dy „do klasztoru* dawane Amelji-Ofe- 

  

    

  
  

      

W imię więc dobra mas upośledzo- 
nych materjalnie należałoby czemprę- 
dzej przejść do podatków pośrednich. 

Podatki bezpośrednie (od obrotu 
i dochodu), wprowadzone u nas przez 
b. kierownika skarbu austrjackiego. 
ministra Bilińskiego, były heroiczną 
próbą podźwignięcia naszych finan- 
sów i zapobieżenia katastrofalnej in- 
flacji marki polskiej. Usiłowania 4. 
p. Bilińskiego okazały się nieudane, 
lecz mimo to system przez niego wpro- 
wadzony pozostał i trwa, jak chwast, 
którego nikt nie stara się wyrwać. 

Bolesław Szyszkowski. 

Iji. Tylko że transpozycja szekspirow- 
skich męczarni duchowych z powodu 
konfliktu uczuć osobistych musiała u 
wygnańca Polaka, przerodzić się w tra- 
gedję uczuć narodowych. Horsztyński 

Nr. 215 (2157) 

_ pwie katastrofy. 
Niemal w tym samym czasie miały miej 

sce dwie katastrofy: rozbicie się „Znaku łą- 

czności* i wykolejenie się pociągu pośpiesz- 
nego na linji Budapeszt - Wiedeń. 

„Znak łączności*? Tak właśnie nazywał 
się samolot francuski („Trait d'Union*), o 

którego rozbiciu się wpobliżu Ufy (Rosja 
europejska) donieśliśmy przed paru dniami. 
Katastrofa ta, w której zginął as lotnictwa 
francuskiego Le Brix i mechanik Mesmin 
wstrząsnęła do głębi całym światem sporto- 
wym, tak, jak w swoim czasie śmierć lotni- 
ka włoskiego Maddaleny. 

„Znak łączności* wystartował w dniu 11 
b. m. niemal jednocześnie ze „Znakiem za- 
pytania” z lotniska Le Bourget pod Paryżem 
by dokonać bez lądowania olbrzymiego rai 
du Paryż—Tokio, via Niemcy—Polska—Ros 
ja europejska—Syberja. „Znak łączności 
startował z tego samego lotniska, skąd w 
"swoim czasie wylecieli na Śmierć i zagładę 
Cola z Nungesserem, zaś po laury i zwy 
cięstwo — Costes z Bellontem. Niestety, Le 
Brix i Doret artowali pod złą wróżbą. 
Już bowiem pierwsza ich próba gigantycz- 
nego raidu, jaką podjęli na wiosnę r. b. skoń 
czyła się katastrofą, o tyle szczęśliwą, że roz 

bił się tylko samolot. Sami łotnicy zdołali 
się wtedy ocalić przy pomocy spadochronów. 
Gdyby więc obaj Francuzi byli bardziej prze- 
sądni — jak to się często między lotnikami 
zdarza—z pewnością porzuciliby ry: y 
zamiar. Charakterystyczną jest r е 
pierksza katastrofa spotkala ich również w 
Rosji, wpobližu miasta Nižnie-Udinska. 

Le Brix, kapitan francuskich wojsk lot- 
niczych był — jak już zazna my— jed 
ną z czołowych sił lotnictwa francuskiego. 
Światowy rozgłos zdobył sobie tem, że prze- 
leciał Atlantyk, jako jeden z pierwszych 
zdobywców oceanu. Nieco później Le Brix 
wykonuje brawurowy lot dokoła świata na 
trasie Europa—Ameryka—Azja. Dokonał Le 
Brix tego lotu na samolocie „Znak zapyta- 

nia*. Nawiasem mówiąc, ten sam „Znak za- 
pytania* startował z lotniska Le Bourget w 
tym samym czasie i w tym samym celu co 
i „Znak łączno: pierwszy samolot zmu- 
szony był jednak do lądowania już w Niem- 
czech. Wypadek ten również mógł uchodzić 

groźne „memento dla „Znaku łącznoś- 
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ci“. 

Towarzysz tragicznie zmarłego Le Brix'a 
Doret uchodzi również za znakomitość. Wy 
specjalizował się on zwłaszcza w różnych po 
wietrznych trick'ach i ewolucjach. Pod tym 
względem jest bodaj bezkonkurencyjny. 
Przed kilku laty odbyła się nawet na loi- 
nisku w Tempelhof (Niemcy) „próba sił* 
pomiędzy Doret a słynnym lotnikiem nie- 
mieckim Fiselerem. Chodziło o tytuł „Króla 
powietrza”. Po wykonaniu szeregu karko- 
iomnych i budzących w widzach dreszcz 
zgrozy ewolucyj, jednogłośnie przyznano Do- 
ret'owi zaszczylny tytuł „Króla powietrza”. 
We cji zwą go też „pilotem bez ner- 
wów ema bowiem tak ryzykownego wy- 
czynu aeronautycznego przed którymby się 
Doret cofnął i któregoby nie dokonał. Mię- 
dzy in. specjalno:. Doret'a jest startowa- 
nie na przeładowanych aeroplanach. 

Doret — „Król powietrza” kłam zadaje 
twierdzeniu, jakoby małżeństwo odbierało 
śmiałkom werwę i ochotę do nadstawiania 
karku. Doret jest od kilku lat żonaty. Ma 
przystojną żonę i ślicznego bobaska. Mimo 
to, zadziwia brawurą w dalszym ciągu. 

Teraz słów parę o przyczynach katastro- 
fy. Lot „Znaku łącznoś: odbywał się po- 
czątkowo t. zn. na trasie Paryż—Ufa zupeł- 
nie normalnie. Potężny motor Hispano-Sui- 
za o 600 HP. pracował bez zarzutu. Prze- 
ciętna szybkość samołotu wynosiła 220 klm. 
godz. 

Samolot wystartował z Le Bourget o g0- 
dzinie 6-tejj © godz. 21 mia. 50 dyžyrują- 
cy na moskiewskim aerodromie robotnicy 
dostrzegli białą plamę „Znaku łączności” na 
ciemnem tle nieba. Samolot nie wykonując 
nad Moskwą ani jednego okrążenia poleciał 
dalej, w prostej linji na Kazań i Swierd- 
łowsk. Więcej już samołoiu nie widziano. 
Nazajutrz nadeszła z Ufy wieść 0 katastro- 
fie, która nastąpiła — jak się później wy- 

iło — nad ranem, o godz. 8 'js—4. Przy- 
zyną bezpośrednią katastrofy był wybuch 

benz w  źbiorniku. 
'ch szczegółów narazie brak. Prze- 

dewszystkiem brak opinji ocalonego ugze- 
stnika lotu Doret. Najbliższa przyszłóść nie- 
wątpliwie wszystkie ciemne punkty tragi 
nego finału lotu Paryž—Tokio wyświ 

W parę dni po katastrofie „Znaku łącz- 
ności”, która żałobą okryła lotnictwo całego 
świata, miała miejsce katastrofa straszniej- 
sza od pierwszej. Mam na myśli zamach ko- 
lejowy na Węgrzech. Katastrofa to bardziej 

    

   

   

  

  

    
    

   

  

  

   
   

    

    

       

    

  

    

  

Niewiele już dodać można do urzędowych 
komunikatów PAT. Wszystkie poszlaki wska 
zywały na to, że chodzi tu o terorystyczny 
akt komunistów. Jednak policji węgierskiej, 
mimo energicznego śledztwa nie udało się 
dotychczas ustalić niezbicie sprawców ohyd- 
nej zbrodni. Według ostatnich wiadomości 

udział komunistów zdaje się nie ulegać 
wątpliwości. Grafologiczna ekspertyza kartki 
znalezionej wpobliżu miejsca zamachu mia- 
ła ustalić identyczność charakteru pisma 
autora kartki z charakterem pisma pewnego, 
dobrze znanego policji agitatora „komuni- 
stycznego. Miał on przed paru miesięcami 
stanąć przed sądem, lecz zdołał w ostatniej 

zbiec zagranicę. Następnie zaś miał 
cić na Węgry za fałszywym paszpor- 

  

    
Pozatem ustalono, że ładunek dynamito- 

wy, który spowodował wykolejenie się po- 
ciągu pochodzi z Niemi Baterje, które 
spowodowały krótkie spięcie w napełnio- 
nej materjałem wybuchowym maszynie pie- 
kielnej również pochodzą z niemieckiej fab 
ryki żarówek „Orion*. Szczegóły te Świad- 
czyłyby o kontakcie zamachowców z tero- 
rystami niemieckimi. =: 

Dalsze śledztwo zapewne wniesie sporo 
awych momentów i doprowadzi do wy- 

krycia zbrodniarzy, J-ski. 

    

   

      

Świat podziemny w Hollywood. 
W stolicy filmowej w Hollywood poza 

„gwiazdami* i masą podrzędnych aktorów 

i statystów, istnieje mnóstwo zawiedzionych, 
którzy w pogoni za sławą za ostatnie gro- 
sze dobrnęłi do Hollywood poto, by tam 
się dowiedzieć, że nie są fotogeniczni, a w 
każdym razie całkiem zbyteczni. Armja tych 
przybyszów przyciśnięla głodem, wytwo- 
rzyła z asem prawdziwy podziemny świał 
bandytów filmowych. Są oni postrachem 
producentów i reżyserów a nawet artystów. 
Oto kiłka obrazków z ich działalności. Przy 
udziale wielu artystów i kilku tysięcy sta- 
tystów nakfęca się rewolucję francuską. 
Nadchodzi zbiorowa scena na placu mają- 
ca trwać dwa dni, więc na dwa dni zakon- 
traktowano 3.200 statystów po dwadzieścia 
dolarów na człowieka dziennie t. j. 64.000 
dolarów dla samych statystów. Są jednak 
wśród nich tacy, którzy na te dwadzieścia 
dolarów czekają po kilka miesięcy, a prze- 
cież dwadzieścia dolarów na kilka miesięcy 
życia to za mało. 

1 olo świat podziemny zaczyna działać. 
Pierwszy dzień mija bez wypadku. Lecz w 
drugim dniu nagle wywraca się kulisa, któ- 
ra wyrządza wielką szkodę w kompleksie 
kunsztownej budowli, zbudowanej specjal- 
nie dla zdjęć filmowych. Naprawa trwa ca 
łą noc i statyści zostają zatrzymani na jesz- 
cze jeden dzień, a producenci tracą 32.000 
dolarów. Drugi z kolei wypadek odbywa się 
inaczej. Reżyser czyni właśnie ostatnie przy- 
gotowania do zdjęć dźwiękowych w płene- 
rze. Grupa statystów jest już należycie u 
stawiona, gdy nagle zjawia 
cie samolot. Molor huczy tak, że uniemożli- 
wia wszelkie zdjęcia. Samołot wraca kilka- 

krotnie aż do chwili, gdy reżyser rozpusz- 
cza całą grupę do domu, oczywiście zamawia 
jąc ich na dzień następny. Nie trzeba do- 
dawać, że lotnik był opłacony przez sta 
iystów. 

Podziemna organizacja szkodzi nietyl- 
ko swym pracodawcom ale i kolegom. Jedno 
z przedsiębiorstw filmowych zamówiło już 
na kilka mi y naprzód 200 komparsów 
z pełnemi broda adchodzi wreszcie dzień 
zdjęć. Na placu ustawia się dwustu broda- 
czów, którzy przez kilka miesięcy pielegno- 
wali swe długie brody. Nagle aje przed 
bramą wytwórni woźny i oznajmia, że nie- 
potrzeba już brodaczy, lecz dwustu gładko 
ogolonych gentelmenów. Komparsi rozbie- 
gają się i na gwałt golą swe piękne brody. 
Wracają, lecz — niespodzianka. Przed bra- 
mą znów staje woźny, tym razem prawdzi- 
wy, i woła: — Brodacze wystąpić! — Za 
50 dolarów bandyta filmowy dał zarobek 
tym, którzy go opłacili. 

Clou wszystkiego, co mogą zrobić ban- 
dyci filmowi, stanowi jednak kawał, jaki 
urządzili jednemu z „gwiazdorów* filmo- 
wych. Telefonuje on pewnego dnia do stu 
djo, że nie może wziąć udziału w zdjęciach 
z powodu choroby. Wysłany do jego М 
lekarz przedsi a filmowego stwier- 
dza zatrucie żołądka i oznajmia, że artysta 
nie będzie zdolny do pracy przed upływem 
trzech tygodni. Wszyscy byli zadowoleni: 
lekarz, który za to dostał 1.000 dolarów i 
bandyci filmowi, którym przedłużono kon- 

          

   

    
  

    

   

    

   

    

   

    

  

   

  

   

  

    

  
    

   

    

    
  

  
   

  

J wstrząsająca, gdyż pothłonęła aż dwadzieś- trakty na okres trzech tygodni i artysta- cia kilka ofiar i nie była, niestety, dziełem gwiazdor, który dostał „zasłużonyć a D0- przypadku, a tylko dziełem zbrodniczych _ czynek, tylko wytwórnia bardzo dużo a rąk. 
tem straciła. S р z. 

NPEEZEISZCZCEORZBA 

Z bronią w ręku 
uciekają z Sowietów do Polski. 

ŁUCK, 17. 9. (Pat). Wczoraj o godzinie 
2 min. 30 w okolicy chutoru Monastyrskie- 
go koło Korca usiłodało przekroczyć grani- 
cę z Rosji do Polski 15 osób cywilnych, w 
tem jedna kobieta. Wszyscy uzbrojeni byli 
w karabiny. Gdy uciekinierzy zbliżyli się 
do graniey, znajdujący się wpobliżu posteru- 
nek straży granieznej sowieckiej począł 0- 

  

wiary w kogobądź, a najmniej w siebie 
i bez tej ślepej ufności jest jak każdy re 
zoner bezsilny, przeżarty pragnieniami 
bezkresnemi, a nie mogący się zdobyć 
na wyraźny. czyn realny, zdrajca wszy- jest fantazją na tle Insurekcji Kościu- » stkich i w. ystkiego, nawet własnej du- szkowskiej na Litwie i stosunku het- 

mana Kossakowskiego do dzieła 
sińskiego. 

Zmagania się dwóch światów 
starszem pokoleniu, jednego, (kctma- 
na), zaprzedanego Rosji, drugiego, z 
tradycjami walk z Semiramidą półno- 
cy, (Horsztyński), to główny i najważ 
niejszy węzeł dramatu. Beznadziejnie 
złamany Horsztyński, który sądzi że 
powstaniu wileńskiemu „oczy gromni- 
cami wypalą*, bo jeśli oni, barsze 
nie przegrali, to pewnie i ci nie wyg- 
rają, pozostaje w swej beznadziei niez 
łomny i schodzi do grobu złamany oso 
bistemi uczuciami, hetman. żywy jesz- 
cze, czynny i planujący nowe czasy 
pod opieką imperatorowej, skazany 
jest na zagładę przez własną zbrodnię 
*zdrady kraju. 

W drugiem pokoleniu sprawa naro- 
dowa wygląda u Szczęsnego, jak szar- 
pana burzą mgławica, zniszczona osob. 
uczuciami i zwątpieniem bajronicznem 
do ena. Nieskończona litanja cierpień 
szarpie młodym Kossakowskim: po- 
garda, ale i przywiązanie, może nawet 
pewien pociąg do potęgi ojca, któremu 
zazdrości siły, a potem w nią wątpi i 
szukając stopnia do wzniesienia swej 
dumy na wysokości ponad tłumy, o- 
pada bezsilny, gdyż brak mu zupełnie 
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szy. Szczęsny czci jedynego człowieka, 
starego Horsztyńskiego, i zabiera mu 
serce żony, półświadomie, ale idąc po 

w, _fałalistycznej swej linji; od niej zwra- 
ca oczy ku Amelji,  przyrodniej sio- 
strze, i tu przedzierżgnąwszy się w Rć- 
nć i wspomniawszy Byrona, nie śmie 
wyznać przed sobą jakie uczucia żywi 
dla niej,jak dalece potępione. 

Wreszcie Szczęsny rozprawia się z 
kuszącym go cieniem sławy w walce 
o dobrą sprawę, o niepodległość. W 
tej ponurej tragedji bezsiły jaką jest 
cały dramat Słowackiego. jak błysk 
przelotny ukazuje się postać tajemni- 
cza, (może Jasiński) będąca obliczem 
tamtej, pięknej strony ówczesnej hi- 
storji. Słowacki wiedział że tamta spra 
wa została przegrana, więc w odczuciu 
tragiczności upadku Wilna, załamania 
się tamtejszego społeczeństwa, adre- 
sów i podpisów, nie mógł wydobyć z 
siebie niczego prócz zgrozy i bezsilnej 
beznadziei. 

Zwykle w realizacji scenicznej sta-. 
wiano, i pod względem obsady ról, i 
skrótów Szczęsnego na pierwszy plan; 
onego czasu, lat temu... dwadzieścia 
parę, kreował tę rolę w Wilnie Oster- 
wa, wkładając całą niezmierną poety- 
czność jaką rozporządzał jego młody 
talent w tę postać, czyniąc z niej bez- 

strzeliwać zbiegów, na co eni odpowiedzieli 
również strzałami. Pośród uchodźców zabi- 
to trzy osoby, w tej liczbie kobietę. Pozosta- 
łych 12 osób przeszło na stronę polską i od- 
dało straży KOP-u 7 karabinów i około 300 
nabojów. Kule karabinowe straży sowiec- 
kiej padały na stronę polską. й 4 

wolną, słabą istotę, zdegenerowanego 
do utraty płci potomka wielmożów, 
słaniającego się pośród konfliktów u- 
czuć i sumienia i nie umiejącego z ża- 
dnym dać rady. Można tak, można ina 
czej pojmować Szczęsnego; jest w tej 
pestaci aż nadto zgrzytów i pasyj, by 
wystawić go w grze jako zatrutego 
gniewem i jadem osobnika, szarpiące- 
go się nie w swej słabości, ale w kręgu 
właśnie potężnych, ale sprzecznych, i 
przez to jałowych porywów. 

Cały jednak punkt ciężkości dra- 
matu musi leżeć na dwóch postaciach 
Horsztyńskiego i Kossakowskiego. Ci 
dwaj w swych odwiecznych antagoni- 
zmach, związani fatalnym łańcuchem 
osobistych i publicznych rywalizacyj 
umierający jednocześnie z własnej w. ny, straszliwi bracia sjamscy skuci za 
życia i w śmierci, to jest węzeł antycz- 
nego fatum, tragiczności napisanej 
gdzieś za światami, wobec której zda- 
rzenia zewnętrzne bledną i ma ją war- 

  

  

, tość ziarnka piasku. 

: Zobaczymy jak w jutrzejszej prem- 
Jerze ujmą artyści problem tej nadnie- 
meńskiej tragedji, niosącej w sobie po 
nad osobistemi cierpieniami, ołowianą 
chmurę północnej niewoli, niemożli- 
wej do grania realistycznie, gdyż jest 
to smętny „sen nocy północnej”. 

Hel. Romer. 

Raf RSKI    
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Nr. 215 (2157) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 21920 Rady 
Z pobytu p. wojewody Kostka-Biernackiego 

w Baranowiczach. 
W dn. 15 IX przybył do Baranowicz p. woj. 

Kostek - Biern który przyjął udział 
w uroczystościach, jakie w tym dniu mia- 

sto Baranowicze obchodziło. Po krótkim wy- 
poczynku w mieszkaniu p. starosty Przepał 
kowskiego w Baranowiczach p. wojewoda 

    

    

      

   

    

Biernacki zwiedził w towarzystwie p. Staro- 
sty Pr ałkowskiego świątynie wszystkich 
wyzn gdzie kolejno odprawione zostały 
modły na intencję Rzeczypospolitej Polskiej, 
„Jej Prezydenta i Rządu. 

O godz. 13-tej przed pomnikiem „Nie- 
znanego Żołnierza* zebrały się tłumy lud- 

ie oddziały Strzelca, Straże Po- 
az przedstawiciele wszystkich urzę- 

instytucyj i organizacyj społecznych 
„ by powitać tutaj nowego gospoda- 

a Ziemi Nowogródzkiej. Po złeżeniu ra- 
portów i oznaniem się z wszystkimi przed 
stawiciełami, p. wojewoda wręczył w imie- 

miu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej ro- 
wer przysłany z Warszawy w nagrodę pil- 

nemu uczniowi gminy dobromyskiej An- 
žoniemu I rczykowi. W tym momencie 

ykrotny okrzyk, wzniesiony na 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

1 udał się p. wojewoda do sierociń- 
isz Dom“, który w ostatnim czasie 

ał być przeniesiony do Nie . Tutaj 
z prawdziwą serdecznością dzi powitały 
p. wojewodę, który okazał się wielkim opie- 

%unem sierot, a widząc panujący ład i po- 
ądek p. wojewoda przyrzekł, że sieroci- 
ec pozostanie na miejscu w Baranowi- 

czach. 
Mile żegnany udał się p. wojewoda do 

nowego gmachu, gdzie nastąpiło poświęce- 
nie ie Szkoły handlowo-budowlano- i otwarcie 
drogowej. zorganizowanej przez Zarząd Pol- 

         

   

    

  
«dów 

     

  

   

    

  

       

  

    

  

   

  

     
      

  

    
  

  

skiej Macierzy Szkolnej z prezesem genera- 
łem Grzmot-Skotnickim na czele przy wy- 
datnej pomocy czynników rządowych i po- 
parciu p. starosty Przepałkowskiego. Poświę- 
cenia dokonał ks. prefekt Dąbrowski, który 
po przemówieniu p. generała Skotnickiego 
wygłosił również wielce podniosłe przemó- 
wienie. P. wojewoda zwiedził cały gmach 
szkolny, warsztaty i muzeum szkolne po- 
czem udał się na poświęcenie nowego gma- 
chu Powiatowej Kasy Chorych. 

Tutaj odbyło się równocześnie poświ 
nie samochodu pogotowia ratunkowego, Św 
żo nabytego przez Oddział P. C. K. Barano- 
wicze, dzięki staraniom prezesa Odd: 

Zastępcy Starosty Romualda Ża 
Po, dokonaniu przeglądu Mie 

Pożarnej, p. wojewoda udał się m: 
obiad, który trwał do godz. 17-ej. 
szym ciągu p. wojewoda zwiedził piękny do- 
robek miejscowego Związku Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet w postaci 2-ch & tlie dla 
uczni szkół powszech rsy żeń- 
skiej im. Tadeusza Czackiego. święcenia 
tych nowych placówek kulturalno-oświatow. 
i wychowawczych, powstałych dzięki stara- 
niom ruchliwego na tutejszym terenie Zw. 
Pracy Obywatelskiej Kobiet, dokonał ks. 
proboszcz Ryło. 

Wieczorem w szkole powszechnej im. T. 
Kościuszki odbyło się przedstawienie dla 
dzieci, które również zaszczycił swą obec- 
nością p. wojewoda. Po skromnej kolacji w 
mieszkaniu p. starosty Przepałkowskiego wy- 
dany został raut w salach kinoteatru „Ca- 

sino“, na е p. wojewody Kostka-Bier- 
nackiego, który w bardzo miłym nastroju 
przeciągnął się do godz. 3-ej rano. 

   

    

   

    

    

    
   

  

   

     

Ofenzywa obcych samolotów 
na nasze terytorjum. 

W dniu 15 b. m. o godz. 10-ej od strony 
granicy łotewskiej ukazał się aeroplan, któ- 
ry przeleciał nad stacją kolejową Brasław 
i udał się zpowrotem w kierunku Łotwy, 
krążąe nad з Domaryszki gm. pluskiej, 
poczem oddalił się w stronę południową. 
Władze K. O. P. ustaliły, że na kadłubie 
aeroplanu znajdowały się litery P. A. L. 5. 
B. Lot przez eały czas odbywał się na wy- 
sokości około 50 metrów. 

** * 
W rejonie odcinka granicznego Wilej- 

ka wpobliżu Dołhinowa nad polskiem tery- 
torjam ukazał się samolot, lecący na wyso 
Kości kilkuset metrów, tak że gołem okiem 

  

widoczne były sowieckie barwy aeroplanu 
przynależącego do „aviachimu*, 

Lotników za pomocą rakiet ostrzeżono, 
że znajdują się nad polskiem terytorjum, 
gdy jednak to nie poskutkowało, dano sze- 
reg strzałów karabinowych. Wówczas do- 
piero lotnicy sowieccy zmienili kierunek 
i odlecieli do Z. S. S. R. 

* * * 
Nad Kołtynianami w pow. święciańskim 

ukazał się wczoraj samolot litewski. Po 
półgodzinnem krąženiu skrzydłaty wywia- 
dowca odleciał w kierunku Jezioran, gdzie 
stacjonuje litewska eskadra wojenna. 

7-mioletni chłopak omal nie spowodował 
katastrofy kolejowej. 

W dniu 14 b. m. o godz. 16-ej robotnicy 
kolejowi Turek Piotr i Łapko Władysław, 
zam. w Bras! iu, znaleźł na szynach, na 

44 km. kolejki wąskotorowej Dukszty — 
Druja, dwa kamienie wagi po 5 kg. każdy, 
podparte położonym wpoprzek kijem. U- 
stalono, że sprawcą tego czynu jest 7-letni 

Milewski Czesław, zam. w Brasławiu. za ko- 

  

kolonją urzędniezą, w lesie przy torze ko- 
lejewym. Milewski położył kamienie i kij 
na torze w czasie zabawy, nie zdając sobie 
sprawy z tego, eo czyni. Według opinji 
władz kolejowych, z powodu  podłożenia 
kamieni mogło nastąpić wykolejenie się po- 
ciągu. Dochodzenie w tej sprawie trwa, 

Strzał w skroń 
wskutek nieostrożności. 

Onegdaj w godzinach wieczornych wyda- 
rzył się następujący tragiczny wypadek w 
majatku Marguciszki p. Magdaleny Dabrow- 
skiej. Bawiący tam porucznik 23 p. uł. 
Hreczański, cheąc udać się do po ego la 
su celem odpędzenia wilków napastujących 
stado owiec, wziął swój rewolwer i. rozła- 

   

  

dował go celem napełnienia magazynu ła- 
dunkowego. Ną ostrzeżenie obecnych twier- 
dził, że rewolwer już nie jest nabity, w do- 
wód czego przyłożył rewolwer do skroni i 
nacisnął cyngiel. Rozległ się strzał i por. 
Hreczański upadł W stanie nieprzytomnym 
odwieziono go drezyną do szpitała w Wilnie. 

Zagadkowy wypadek. 
W dniu 15 b. m. około godz. 4-ej rano 

znieszkańcy wsi Dołgiany gm. rudomińskiej 
pow. wiłeńsko-trockiego znał w  przy- 

      

ła w stanie nieprzytomnynmi. 
policji zmarła. 
ska została ponie 

Do przybycia 
zają, Rakow- 
spłoszonego 

          

  

<irożnym rowie siedzącą na ziemi Rakow konia i spadła z wozu, raniąc się šmiertel- 
ską Annę ze zranioną głową. Rakowska by- nie. Policja wszczęła dochodzenie. 

 PYRZOBZASEWSŁOZNO 

» ŚWIĘCIANY LIDA 
-- Pomoc powodzianom. Akcja pomocy 

gospodarzom dotkniętym tegoroczną 
dzią w powiecie ś ciańskim zosta 
<zoną: Zawdzięczając zabiegom p. 
Mydlarza oraz członków Komitetu 
ności społeczeństwa, powiat święciański 
trzymał 10.000 kg. mieszanek (owies, wyka, 
groch), które zostały przeznaczone na 
siew zniszczonych iewów.  Jednocze 
na odbudowę zniszczonych budynków wy- 
dano 100 f. mtr. buduleu bezpłatnie i 810 — 
na raty za 50 proc. ceny, a na dożywianie 
ludności dotkniętej klęską powodzi wypła- 
<ono 400 złotych. Ponadto dla powodzian 
zastosowano wiele ulg i zwołnień podatko- 
wych. Na odbndowę zniszczonych dróg i 
miostów Sejmik Święciański otrzymał 8 ty- 
ięcy złotych. (Ter). 

+ Z pracy Kolumny Ocznej Polskiego 
<zerwonego Krzyża. Dnia 15 b. m. Kolumna 
Oczna P. C. K. po umiesięcznej pracy 
©puszcza powiat święciański. Według da- 
nych urzędowych Kolumna dotychczas zba- 
dała przeszło 12.000 osób chorych na oczy 
w powiecie święciańskim. Brak jeszcze @а- 

mych z pracy we Świrze. (Ter). 
| + Budżet Sejmiku Powiatowego. Budżet 
Sejmiku za rok ubiegły został zamknięty w 
<dochodach i wydatkach sumą 440388 złotych 
Budżet na rok bu towy 1931-52 na sumę 
418530 złotych został (z powodu żkiego 
okresu) zredukowany do kwoty 337083 zł. 

Wydatki na poszczególne działy w r. ub. 
©raz preliminowane sumy na te działy w r. 
b. zapodam pó uzyskaniu danych. | (Ter). 

+ Zbiory ziemniaków. W pow. święciań 
skim gospodarze przystąpili do kopania kar 
tofli. Zgodnie z opinją sfer rolniczych ziem- 
niaki w powiecie święciańskim pomimo za- 
suchy są niezłe. (Ter) 

BARANOWICZE 
„r. Manewry strażackie w Skorynkach. 

W dniu 13 września r. b. odbyły się manew 
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ry Straży Pożarnych gminy dobromyskiej w 
Skorynkach, na program których złożyły się: 
musztra, ćwiczenia szkolne, taktyczne i bo- 
JOWe z udziałem straży ze Skorynek i Do- 
bromyśla. Zaznaczyć należy, że straże wy- 

ały znaczny postęp w wyszkoleniu i spra 
wności bojow: 

Po ćwiczeniach odbyła się defilada, po- 
<zem strażacy na wolnem powietrzu urzą- 
sdzili zabawę taneczną, bawiąc się ochoczo 
do późnego wieczora. 
—- SIEKIERĄ W: GŁOWĘ. Pietrzyk Roman 
mieszkaniee wsi Podlesie, gminy lachowiekiej 
powraecająe z Baranowicz do swojej wsi zo- 
stał znienacka napadnięty poza studola w 
Podlesiu i przez nieznanego osobnika ude 
tzeny ostrzem siekiery w tył głowy. W sta- 
nie bardzo ciężkim przewieziono Pietrzyka 
do szpitala powiatowego w Baranowiczach. 

PRUŻANY 
+ Zgon 107-letniego starca. W miastecz- 

ku Prużany zmarł 107-letni starzec Nebel- 
Ba. Był to najstarszy mieszkaniec Prużan, 
w. Yy mimo tak sędziwego wieku wykazy- 

__ Wał stosunkowo dużo energji życiowej. 

        

-F UJAWNIENIE ZNACZNEJ KRADZIE- 
ŻY. W pierwszych dniach września doko- 
nano znacznej kradzieży pieniędzy u Suze- 
dela Wawrzyńca, zam. w folwarku Kon- 

stanciszki gminy ejszyskiej. : 
Poszkodowany podejrzewał o dokonanie 

kradzieży swoją byłą służącą, jednakże nie 
mógł wskazać władzom miejsca jej zamiesz- 
kania i nazwiska, skutkiem czego docho- 

dzenia były utrudnione. Ostatnio jednak 
policja wpadła na jej trop. Jak się okaza- 
ło służąca: Snzedela wyjechała do Olkienik 
i zamieszkała tam u niejakiej Śnieszkowej. 
W rezultacie rewizji znaleziono ukryte pod 
szafą w kuchni 403 dolary amerykańskie, 
75 rubli złotych oraz 120 zł. Ponadio znale- 
ziono w innem miejscu 42 zł. gotóką, jak 
również różne rzeczy wartości 150 zł., za- 
kupione widocznie za skradzione pieniądze. 

Złodziejka, nosząca nazwisko Tumińskiej 
Felieji, przyznała się do kradzieży, oświad- 
czając, że był to akt zemsty za pobicie jej 
przez Suzedela. Sędzia śledczy zastosował 
względem Tumińskiej areszt prewencyjny. 

BZISNA 
+ MALOLETNI PODPALACZ. Pastuch 

Stanisław Malawkó, lat 14 — 15, mieszka- 
niee wsi Malinowo gm. N. - Pohost, usiłował 
podpalić zabudowania mieszkalne Tatyrzy 
Aleksandra, mieszkańca zaścianku Jantora 
gm. szarkowskiej. Małoletniego podpalacza 
przyłapała na gorącym uczynku Niewierczyk 
Longina. Na jej widok Maławko rzucił 
przygotowaną słomę i zapałki i zbiegł. 

BRASŁAW 
-+ Pożar wybuchł w nocy 2 13 па 14 

b. m. we wsi Rozeta gm. i pow. brasłay 
go. Spłonął dom mieszkałny i chlew 
wiec i świnia na szkodę Waszkiela Jakóba. 
Straty wynoszą 1500 złotych. Przyczyną po- 
żaru było prawdopodobnie nieostrożne ob- 
chodzenie się z ogniem. 

  

   

    

   

Choroby zakaźne. 
Według notowań władz sanitarnych w 

ciągu tygodnia ubiegłego na terenie woje- 
wództwa wileńskiego zarejestrowano nastę- 
pujące wypadki zasłabnięć na choroby za- 
kaźne. й 

Tyfus brzuszny 20 (w tem jeden zgon), 
czerwonka 9 (zgony 3), płonica 18, błonica 
11, odra 7, róża 3 (1 zgon), ksztusiec 6, gruź 
lica 28 (3 zgony), jaglica 210. Największe 
spustoszenie szerzy jaglica w powiecie świę- 
ciańskim, gdzie zanotowano 103 wypadki no 
wych zasłabnięć i w pow. wilejskim 67. 

    

Pepierajcie Ligę Morską 
Е=== 1 Ккескпа ! === 
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Dnia 20 b. m. o godz. 11-ej w Małej 
Sali Miejskiej przy ul. Końskiej odbę- 
dzie się Zjazd Rady Wojewódzkiej B.B. 
W.R. przy udziale zaproszonych gości. 

Porządek Zjazdu jest następujący: 
Zagajenie p. senatora Witolda Abramo- 
wicza, referat polityczny p. posła Bo- 

R JĘE R WI LSE NS R"A 

Wojewódzkiej B.B.W.R. 
w Wilnie. 

gusława Miedzińskiego z Warszawy, 
referat o gospodarczym kryzysie świa- 
towym p. ambasadora Tytusa Filipo- 
wicza, referat organizacyjny p. posła 
Dobosza, ukonstytuowanie Rady oraz 
wolne wnioski. 

Uroczyste otwarcie szosy 
łączącej miasto z lotniskiem na Porubanku. 

Onegdaj rano odbyło się uroczyste 
otwarcie nowo-wybudowanej przez 
Magistrat szosy łączącej miasto z łot- 
niskiem na Porubanku. 

Trasa szosy wynosi 2 klm. i jest 
właściwie przedłużeniem ul. Raduń- 

skiej. Koszty budowy pochłonęły zgórą 
50.000 zł. 

Na uroczystości otwarcią nowej 
szosy obeeni byli przedstawiciele władz 
wojewódzkich policji, wojskowości i 
Magistrat in corpore. 

  

Zerwanie umowy z Z. T. E. 
Dochodzenie w głośnej sprawie 

instalacji pionów przez warszawską 
firmę Zjednoczone Towarzystwo Ele- 
ktryczne nie zostało jeszcze defini- 
tywnie zakończone.  Ustałono już 
jednak ponad wszelką wątpliwość wi 
nę dyrekcji firmy Z. T. E. polegającą 
przedewszystkiem na tem, że nie za- 
wiadomiła ona Magistrat o tem, że 
dostarczane przez nią kable są po- 
chodzenia krajowego, a nie zagranicz 
nego (duńskie), jak to było zastrze- 
żone w umowie. Fakt ten upoważnił 

Magistrat do zerwania umowy i za- 
kwestjonowania rachunków przedło- 
żonych przez firmę. Do czasu po- 
wierzenia robót instalacyjnych innej 
firmie, zakładanie pionów prowadzo- 
ne będzie systemem gospodarczym. 

Całokształt sensacyjnej tej spra- 
wy oraz wyniki dotychczasowego do- 
chodzenia, jak również wnioski sze- 
fa sekcji technicznej zostaną podda- 
ne dyskusji na plenum Magistratu, 
którego posiedzenie zwołane zostało 
na dzień dzisiejszy. 

Na marginesie „wyjaśnień” Z. T. E. 
W związku z zamieszczonemi w środowym 

numerze „Kurjera Wileńskiego* wyjaśnienia- 

mi Zjednoczon. Towarzystwa Elektrycznego 

o. których opinję swoją już wówczas wyrazi 

liśmy, dowiadujmy się dalszych szczegółów, 

które dokładnie ilustrują na ile twierdzenia 

Z.T.E. zawarte w owych wyjaśnieniach były 

     

słuszne. 

Firma Z.T.E. twierdzi, że kabel zagranicz- 

ny jest tańszy od krajowego, Zgoda, przypu- 

śćmy, że tak jest faktycznie ale cóż się wów- 

czas okaże: kabel krajowy (a więc wediug 

7. Т. Е. droższy) kosztuje 90 gr. — 1 zł. za 

metr, a firma według umowy za dostarczenie 

kabla zagranicznego (rzekomo tańszego) wraz 

z ułożeniem pobierała 4 zł. za metr Wypada 

więc, że za przymocowanie jednego metra 

kabelka do ściany Z.T.E. kazało płacić aż 3 

zł. Gdybyśmy nawet przypuścili, że robocizna 

wynosi 100 proc. ceny materjału to i tak ZTE 

zarabiałoby na tem podwójnie, chociaż w rze- 

czywistości robocizna za ułożenie jednego 

metra kabelka kosztuje grosze. Ale firma mia- 

ła dawać kabel zagraniczny faktycznie droż- 

szy i dlatego na cenę 4 zł. od metra władze 

udzielające ZTE koncesji zgodziły się, Zau- 

    

„władz miarodajnych bo wyjaśnienia 

fanie jednak zostało nadużyte, a „kombina- 

cję” starannie ukrywano. 

Dla dalszego porównania cen zagranicznych 

z krajowemi przytaczamy ceny łącznicy ka- 

belkowej: zagraniczna w Z. T. E. kosztuje 30 

zł. krajowa zaś 13. 

'Tych parę zestawień już samo za siebie 

mówi. 

Zresztą szerszy ogół nic nie obchodzi na 

czem przepłacano — na kabelkach czy na ro- 

bociźnie — fakt jest faktem, że miasto prze- 

płaciło koło 300.000 zł. Opinja publiczna do- 

maga się wyjaśnienia całej sprawy ze strony 

osób 

zainteresowanych nie są wystarczające. A do 

  

wyświetlenia stawianych zarzutów firmie Z. 

T. E. należy powołać ludzi fachowych i w ca- 

łej tej historji zupełnie nie zainteresowanych, 

tem bardziej, że obiegają miasto pogłoski, 

i przy układaniu kabli podziemnych na sumę 

kilku miljonów mogły też mieć miejsce podob- 

ne nadużycia. 

    

ej 
podajemy nie może też być wystarczające — 

winni muszą ponieść zasłużoną: karę, 

Zerwanie umowy z Z.T.E. o czem у 

  

Echa wstrząsającej katastrofy 
pod Białymstokiem. 

Zwolnienie aresztewanych. Straty kolei. 
Przed paru dniami po ukończeniu pier- 

wiastkowego śledztwa w sprawie wstrząsa- 
jącej katastrofy pod Białymstokiem zostali 
zwolnieni z więzienia wszyscy aresztowani 

po katastrofie kolejarze z wyjątkiem tele- 
grafisty przystanku kolejowego Baciuty — 
Aścika który pozostaje nadal w więzieniu. 

Jednocześnie wileńska dyrekcja kolejowa 
ustaliła wysokość poniesionych podczas ka- 
tastrofy strat, Straty sięgają sumy 285 tys. 
złotych. Pozatem dyrekcja kolejowa ma 
wypłacić ofiarom katastrofy odszkodowania 
w wysokości 250,000 złotych. (e). 

Bancarewicz osadzony został w więzieniu 
Łukiskiem. 

Aresztowany w związku ze sprytną afe- 
rą oszukańczą w Komunalnej Kasie Oszczęd 
nościowej m. Wilna rzekomy inżynier Ro- 

* muald Bancarewicz, osadzony został z po- 
lecenia władz sądowych w więzieniu Łuki- 
skiem. * 

W toku dalszego dochodzenia ustalono 

szereg sensacyjnych Szczegółów, których u- 
jawnienie ze względu na toczące się śledz- 
two byłoby przedwczesne. Dowiadujemy się 
również, że w związku z tą aferą zatrzyma- 
ny został również niejaki W., którego osa 
dzono w areszcie centralnym. (e). 

   

Zagadkowe postrzelenie szofera na Wąwozach. 
Wezoraj o godzinie 1 w nocy do szpitała 

żydowskiego przywieziono szofera Anatola 
Szmidta zam. przy zaułku Białym Nr. 10 z 
raną podstrżałową w udo. 

Ustalono, że Szmidt został postrzelony. 

   
na przedmieściu Wąwozy w swojej 
ce. Kula przeszyła mu udo naw, 

Kto postrzelił Szmidta i przy jakich oko- 

f 
„dochódzenie. > 

licznościach pozostaje narazie tajemnicą, 
bowiem Szmidt odmówił narazie udzielenia 
jakichkolwiek bądź wyjaśnień, zaś złożone 
przez niego zeznania budzą pewne wątpli- 
wości. , ; 

Sprawą tego zagadkowego postrzelenia 
zainteresowała się policja, która wdrożyła 

      

Dziś: 5 ran św. Franc. 

Jutro: Józefa. 

  

Wachód słońca —g. 5 m, 14 

Zachód , —. 17 m. 48 

Spostrzežanis Zakladų Metasrsiogi! U. S. B 

w Wilnie z dnia 17/1X—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura średnia  -- 14 C. 
. «najwyższa: -- 159 C. 

s majniżaza: — 129 C. 

Opad w milimetrach: 0,3 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom. spadek. 

Uwagi: pochmurno 

  

OSOBISTA 

— Prezes Sądu Apelacyjnego p. Wacław 
Wyszyński wyjechał w dniu 18 b. m. w 
sprawach służbowych do Grodna. 

— Kurator Wileńskiego Okręgu Szkolne- 

go p. Szelągowski wyjechał onegdaj wie- 
czorem w sprawach służbowych do War- 
szawy. 

MIEJSKA 
— Astaltowanie ulic. Jak wiadomo przed 

niedawnym czasem Magistrat ogłosił prze- 
targ na  asfaltowanie w Wilnie ulic. 
Ponieważ do przetargu stanęła stosunkowo 
nieliczna ilość poważnych firm przetarg ten 
anulowano i ogłoszono nowy który dał 
pożądane rezultaty. Dotychczas jednak nie 
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. W 
Sprawie tej zadecyduje posiedzenie Magi- 
stratu, które zwołane zostanie w pierwszych 
dniach przyszłego tygodnia. 

Ze względu na spóźnioną porę początko- 

wo opracowany plan asfaltowania ulegnie 
prawdopodobnie redukcji i ograniczy się 
w roku bieżącym do główniejszych ulic 
(Zamkowej, Wielkiej i Mickiewicza). 

NIKA 
WOJSKOWA. 

— Dodatkowe posiedzenie Komisji Pobo- 
rowej. Najbliższe dodatkowe posiedzenie 
Komisji Poborowej odbędzie się w dniu 23 
b. m. w lokału przy ul. Bazyljańskiej 2. 
Obowiązek stawiennictwa rozciąga się na 
wszystkich tych mężczyzn którzy we właś- 
ciwym czasie z jakichkolwiek względów nie 

   

uregułowali swego stosunku do wojska. 
Komisja urzędować będzie od godz. 8-ej 

rano. 
— Rejestracja poborowych. Z dniem 1-go 

października r. b. referat wojskowy Magi- 
strału m. Wilna przystępuje do powtórnej 
rejestracji mężczyzn urodzonych w roku 
1911-tym. 

Rejestracja potrwa do dnia 1-go grudnia. 
Trwająca obecnie rejestracja mężczyzn 

urodzonych w. roku 1913 jak azie daje 
bardzo nikłe rezultaty (dotychczas zgłosiło 
się około 700 osób). Ze względu na to, że 
termin rejestracji upływa definitywnie z 
dn. 30 b. m. wszyscy mężczyźni urodz. w wy- 
żej wymienionym roku we własnym dobrze 
zrozumianym interesie winni jak najrychlej 
dopełnić ciążącego na nich obowiązku, w 
przeciwnym razie czeka ich dotkliwa kara. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zarząd Koła Prawników U. S. B. za- 
wiadamia, że Informatorjum dla nowowstę- 
pujących na wydział Prawa i Nauk Społecz 
nych, sekretarjat, Bibljoteka oraz Sekcja 
wydawnicza od dnia 18 b. m. będą czynne 
codzienne w lokalu Koła (ul. Zamkowa 11 
w podwórzu na prawo) od godz. 13 do 14. 

— Wolne posady. Społeczne Biuro Po- 
średnictwa Pracy przy Bratniej Pomocy Pol- 
skiej Młodzieży Akademickiej U. S. B. wzy- 
wa Kol. Kol. poszukujących pracy, a posia- 
dających dobrze język francuski do natych- 
miastowego zgłoszenia się do Bratniej Po 
mocy w godzinach urzędowych Biura Po- 
średnictwa Pracy t. j. w poniedziałki od 
godz. 7 — 9 wiecz., wtorki, środy czwart- 

  

   

    

Zwracamy 

  

    

     „ Duża tuba Zł. 4,- 

Średnia tuba Zł. 1,75 

Tysiące panów przeprowa- 

dziło już tę próbę, i 87 па 100 
pozostało przy tym nowym sposo- 
bie golenia. Nie można się temu 

dziwić. Oleje oliwne i palmowe, 

z których się ten krem do golenia 

sporządza, nadają pianie łagodność 

i miękkość, czyniąc ją jednocześnie 

szczególnie gęstą i obfitą. 

Piana ta nie zasycha, zacho- 

wując na twarzy przez przeciąg 

KREM DO GOLE 

pieniadze... 

Jeśli Pan pragnie zapoznać 

się z słynnym kremem do go- 

lenia Palmolive, nie ryzykując 

przytem ani grosza, — prosimy 

kupić możliwie dzis jeszcze 

tubę tego kremu i wypró- 

bować do połowy zawartoici. 

Jeśli Pan po tej próbie nie 

dojdzie do przekonania, że 

krem do golenia Palmolive 

stanowi rewelacy jną nowość 3 

w dziedzinie golenia, prosi- 

my odesłać nam opróżnioną 

do połowy tubę, a odwrot- 

nie zwrócimy Panu pieniądze. 

1o minut zupełną świeżość, ro- 

zmiękcza w ciągu minuty naj- 

twardszy zarost i nadaje włosom 

właściwe położenie potrzebne do 

golenia. 
" Wskutek zawartości olejów z 

owoców oliwnych i palm, użytych 

do jego wyrobu, krem do golenia 

Palmolive pozostawia po sobie miłe 

uczucie świeżości, łagodzi skórę i 

czyni ją. elastyczną. 

NIA PALMOLIVE 

ki i piątki od godz. 1 — 3 pp. Oprócz tego 
wszyscy inni Kol. Kol. poszukujący posad 
w własnym interesie winni zgłosić się па- 
tychmiast. 

— Konie do Legaciszek. Kierownictwo 
Akademickiej Kolonji Wypoczynkowej w 

Legaciszkach zawiadamia wszystkich prag- 
nących wyjechać do Kolonji, iż konie do 
stacji Zawiasy od dnia 18 b. m. będą wy- 
syłane jedynie na specjalne żądanie kura- 
cjuszy. 

— Pracownicy Samopomocy. Zarząd Sto- 
warzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej Młodzie 
ży Akademickiej U. $. B. wzywa wszystkie 

koleżanki i kolegów do udziału w pracy 
Bratniej Pomocy, w tym cełu należy zgła- 
szać się w Sekretarjacie godzinach urzę- 
dowych 1 — 3 pp. i 7 — 9 wiecz. Jedno- 
cześnie Zarząd komunikuje, iż w myśl regu- 
laminu o świadcz samopomocowych 
udzielać ich będzie przedewszystkiem kol. 
kol. biorącym czynny udział w pracy samo- 
pomocowej. 

— Obiady ulgowe w mensie akademie- 
kiej. Koleżanki i Koledzy chcący korzystać 
z obiadów ulgowych w Mensie Akademic- 
kiej winni złożyć podania o udzielenie zni- 
żek do dnia 19 b. m. 

— Składanie podań o stypendja. Zarząd 
Stowarzyszenia Bratnia Pomoc komunikuje 

ubiegającym się o stypendja, iż termin skła- 
dania podań w Sekretarjacie Bralniej Pomo- 
cy upływa z dniem 28 września r. b. poczem 
wszystkie podania zostaną przesłane przez 
Zarząd do odpowiednich Rad Wydziałowych. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Wpisy na Wyższe Kursy Ziemiańskie 
we Lwowie, ul. Stalmacha Nr. 1, jmuje 
Dyrekcja tylko do 1-go październi rb: 

Wymagane: świadectwo dojrzałości, oraz 
świadectwo z praktyki rolniczej. 

— Szkołą Handlewa Dokształeająca Sto- 
warzyszenia Kupeów i Przemysiowców Chrz. 
w Wilnie ul. Biskupia 4, przyjmuje zapi 
kandydatów oraz kandydatek w pinicc 
ki, środy i piątki od godziny 18 do 21. 

— Dyrekeja Kursów Rysunku i Maiar- 
stwa im. Fr. Szmuglewiecza Wil. T-wa 
Plastyków podaje do wiadomości, 
na kursy już się rozpoczęły i pr 
są w lokału koły (Św. Anny 18) w po- 
niedział środy i piątki od godz: _18—19. 

Zajęcia rozpoczną się+w dniu 28 b. m. 

| OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Pan Wojewoda zwiedza scironiska dla 
dzieci, W dniu 16-g0 w ia p. Wojewoda 
Beczkowicz z małżonką edził żłobek 
dzienny przy ul. Kalwaryjskiej 69 « schro 
nisko dla chłopców moral: zaniedbanych 
przy. ul. Frwałej 3, badając dokładnie wa- 
runki wychowania ehłopców. Podczas in- 
spekeji p. Wojewodzie towa ył radca 

zędu Wojewódzkiego p. B. Ciuński. Oba 
mienione ady opiekuńcze prowadzo- 

    

    

     

    

       

  

  

  

       

    

      
  

  

  

    
         

    
  

     
  

    

      

   
ne są przez ązek Pracy Obywatelskiej 
"Kobiet. zed inspekcją zakładów p. Wo- 
jewoda odwiedził biuro Zw ku, gdzie p. 

      

prezeska dr. J. Rostkowska poinformowała 
go o dotychczasowej działałności, planach 
na przyszłość i.potrzebach Związku. 

GOSPODARCZA 

— Podatek od lokali. Z dniem 15 b. m. 
upłynął ulgowy termin płatności raty podat 
ku od lokali za IIl-ci kwar r. b. Obec- 
nie wspomniany podatek będzie ściągany 
przez Magistrat w z odsetkami i karami 
za zwłokę oraz kosztami egzekucyjnemi. 
Poprzedni ta omawianego podatku prze- 
słana jest już do egzekucji. 

  

     

  

  

     

    

Z KOLEL 

— Inspekeja odeinkėw kolejowych. W 
dniu 25 b. m. specjalna komisja lustracyj- 

na z prezesem dyrekcji P, K. P. Wilno inż. 

     

Falkowskim na czele udaje się na inspek- 
cję odcinków kolejowych w obrębie dyrek-- 
cji wileńskiej й 

    

W pierwszym rzędzie zlustrowane zo- 
staną odcinki Wilno — Białystok i Wilno— 
Turmonty. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Konierencje u Okręgowego Inspekto- 
ra Praey w sprawie bezrobocia. Stosownie 
do okólnika Ministra Pracy i Opieki Społecz- 
nej Okręgowy Inspektorat Pracy zwołał kon- 
ferencję w dniu 14 bm. na którą zaprosił re- 
prezentacje central związków robotniczych w 
Wilnie. 

Na zebranie to zatem przybyli: trzej dele- 
gaci Rady Zjednoczenia Robotniczych Związ- 
ków Zawodowych Ziem Północno-Wschod- 
nich, dwu centrali chrześcijańskich związków 
robotniczych i jeden komisji okręgowej kla- 
sowych związków rob. P. Inspektor Leszczyń- 
ski zaznajomił delegatów z akcją rządu w dzie 
dzinie zwalczania bezrobocia, mówiąc o ko. 
nieczności zdecydowanego przestrzegania us- 
tawodawstwa socjalnego, głównie 8_miogo- 
dzinnego dhia pracy, podnosząc zatem inicja- 
tywę rządu w dziedzinie odstępowania trzech 
dni roboczych bezroboinym. 

Przedstawiciele wymienionych związków w 
zasadzie przyjęli do wiadomości zalecenia p. 
inspektora podnosząc jednak konieczność sto- 
sowania bezwzględnego rygoru względem 
przedsiębiorców, którzy nie przestrzegają us- 

tawodawstwa i mszczą się na robotnikach do- 
magających się imieniem swych towarzyszy 
przestrzegania przyjętych w zasadzie przez 
prawo przepisów, 

Następnie przedstawiciele związków zawo- 
dowych nie szczędzili ostrych słów krytyki 
pod adresem powołanego do życia Obyw. Ko- 
mitetu Zwalczania Bezrobocia, domagając się 
powołania do sekcyj komitetu przedstawicieli 
organizacyj robotniczych. Wkońcu przyjęta 
została propozycja przedstawicieli Rady Zje- 
dnoczenia Rob. Zw. Zawodowych wcielenia w 
życie stosownego zarządzenia rządu zr. 1927. 
w przedmiocie powołania przy Okręg Insp. 
Pracy organu Goradczego t. zw. asesorów z 

ramienia związków zawodowych. (v). 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— йе Związku Podoficerów Rezerwy. 
Dnia 13 bm. odbyło się Walne Zebranie Koła 
Wileńskiego OZPR, na którem zostały doko- 
nane wybory nowych władz Koła. Do Zarzą- 
du weszli: pp. Horoszek Marceli — prezes, 

Podoska „Marja — viceprezes, Wałasz Bole- 
slaw—lI viceprezes, Anczukow Konstanty — 
sekretarz, Massalski Słanisław — zastępca se- 

kretarza, Kalistowski Zygmunt — skarbnik, 
Szaranowsk anciszek — komendant PW i 
WF i jako pp. Chmielewski Zyg. 
munt, Kukliń munt i Ruczyński Jan. 
Do Komisji Rewizyjnej weszli: pp. Songin 
Jan, yński Kazimierz, Chmielewski 
Zygmunt i jako zastępcy Markowiak Józef i 
Mielnik Stefan. Do Sądu Koleżeńskiego: pp. 
Bąrtoszewicz Edward, Szafryk Władysław, Ma 
lewicz Józef i jako zastępcy Popławski Wiłe 
helm i Obrębski Bronisław. 

— Zarząd Koia Peowiaków Wilno po 2 
miesięcznej przerwie wakacyjnej rozpoczął 
dalszą swą działalność. 

W dniu 16 września odbyło się pierwsze 
posiedzenie Zarządu, następne będą się od- 
bywały w każdą Środę. 

Sekretarjat Zarządu urzęduje stale w śro- 
dy, czwartki i piątki od godz. 18 — 20. 

BABJE 
Fala 244,1 m. mocy 21,5 Kw. 

  

   

   

    

   
      

        

    

  

   

  

PIĄTEK, dnia 18 WRZEŚNIA 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.05: Muzyka popu- 
larna i lekka. 13. 10: Kom. meteor. 16.40: Pro- 
gram dzienny. 16.45: Kom. dła żeglugi. 16.50: 
Pogadanka” literacka w języku francuskim. 
17.10: Koncert życzeń. 17,35: „Wnetrze ziemi 

yzyskanie jego ciepła* odczyt. 18.00: Mu- 
zyka lekka. 19.00: Polakom na Kowieńszczyź 
nie. 19.20: „Asy sportu o swych prze 
pogadanka. 19.30: Kom. L. O. 
gram na sobotę i rozmaitości. 

20.15: Koncert symfoniczny 
rszawskiej. 22.00: „Gwiazdy 

: Kom. i muzyka taneczna, 

    

  

   

  

    

  

   
    

  

    

ilharmo= 
* feljeton.    

   

SOBOTA, dnia 19 września 1931 r. 
11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 

12.05: Muzyka popułarna (płyty). 13.10: Ko- 
munikat meteorologiczny. 15.35: Program 
dzienny. 15.40: Przechadzka po mieście. 
16.00: Audy dla dzieci: 16.50: Kom. dla 
żeglugi. 16. „Wpływy dewaluacji surow- 
ców na kryzys # 
czyt. 17.55. Odczyt. 18.00: Koncert. 
Kom. Wil. Tow. i Org. Kół Roln. 
„Nowe gospodarstwo na Pohulance* 
wiad z Mieczysławem Szpakiewiczem. 
Program na niedzielę i rozmaitości. 
Kom. 20.15: Muzyka lekka. 22.00: „) 
nokręgu*. 22.15: Kom. 22.30: Koncert cho- 
pinowski. 23.00: Muzyka lekka. 

KINA I FILMY 

„CZAR TANGA*. 

(Helios) 

Coraz to mniej już dawnych, świetnych 
gwiazd z przed dwu lat zaledwie, coraz wię 
cej nowych nazwisk, nowych, choć nie zaw 
sze młodszych twarzy. Jose Mojica (czyt. 
Hose Mohika) i Mona Maris, to jedne z 
nich. Pierwszy wysunął się dzięki swemu 
głosowi, druga — chyba dzięki sztuce tań- 
ca (którą posiada nieźle) bo nie odznacza 
się wybitną urodą. Wojica jest dość pospoli- 
cie przystojny, raczej efektowny, niż pię- 
kny. Rozporządza dobrym, silnym głosem, 
niekoniecznie jednak miłym.Pozatem jest 
jakby stworzony do filmu, w którym go te 
raz widzimy. Warunkami swemi doskonałe 
się nadaje do postaci młodego, rycerskiego 
zbójnika, Savedry, bohatera „Czaru tanga” 
(tytuł bez sensu i związku z treścią, w ory- 
ginale jest „Jeden pocałunek dziewczyny”). 

Mona Maris jest tu również jakby w swo- 
im żywiole jako tancerka hiszpańska. Anto- 
nia Moreno pierwszy raz widzimy w posta- 
ci podtatusiałego dżentelmena. Jako despo- 
tyczny i przewrotny kacyk prowincjonalny 
doskonałe spełnia swoje zadanie. 

Cała historja jest dosyć niewyszukana, 
Erzeciętna zarówno w pomyśle jak i wykona 
niu. Nowością jest język hiszpański którym 
i śpiewają i mówią, bohaterowie draniatu. 
Jest to miła inowacja w porównaniu z beł- 
kotem amerykańskim, dziko brzmiącym w 
ustach Hiszpańów, czy Włochów w filmach 
mówionych, których fabuła osnuta jest na 
tle życia tych środowisk. (sk) 

  

  

      
  

cią gospodarczego* — od- 
19.00: 

  

   

    

    

  

      

                 



  

4 < > 

Współżycie inwalidów 
Polski i Łotwy. 

Wczoraj przejazdem z Warszawy 
zatrzymał się w Wilnie delegat łotew- 
skiego Związku Inwalidów Wojennych 
p. Witold Szkutan. 

P. Szkutan bawił oficjalnie w Pol- 
sce, gdzie miał za zadanie nawiązanie 
bliższych stosunków z naczelnemi wła- 
dzami organizacyjnemi naszych inwa- 
lidów i zapoznanie się z panującemi tu 
stosunkami oraz położeniem  inwali- 
dów. 

Korzystając z uprzejmości prezyd- 
jum wileńskiej organizacji współpraco- 
wnik „Kurjera Wileńskiego* poznał się 
z p. Szkutanem i odbył z nim krótką 
rozmowę na temat jego pobytu w Pol- 
sce. 

P. Szkutan, należy wyjaśnić, jest na- 
szym rodakiem i w związku inwalidów 
łotewskich zajmuje jedno z wybitniej- 
szych stanowisk co niewątpliwie zade- 
cydowalo o jego misji do Polski. 

P. Szkutan nie widzi większych róż- 
nie pomiędzy położeniem inwalidów w 
Polsce i Łotwie, za wyjątkiem chyba 
tego, że inwalidzi łotewscy bez żadnych 
ograniczeń korzystają ze zniżki pieć: 
dziesięcioprocentowej na kolejach pań- 
stwowych i w tramwajach (ryskich), 
posiadając stałe legitymacje, wydawa- 
ne w porozumieniu z ich organizacją. 

Rząd łotewski zaopatruje w renty 
4800 inwalidów, wówczas, gdy Polska 
ma ich przeszło 200 tys. 

Dalej p. Sz. z otwartością oświadcza 
iż dziwi go jedynie to, że inwalidzi na- 
si rozbici są aż na trzy związki, wów- 
czas gdy w Łotwie stanowią jedną ze- 
spoloną organizacyjnie całość. 

   

W związku z wizytą reprezentanta 
inwalidów łotewskich w Polsce dwia- 
dujemy się, iż aktualną się staje spra- 
wa zwołania Kongresu inwalidów wo- 
jennych państw bałtyckich z udziałem 
Polski, celem zawiązania ścisłego bra- 
terstwa krwi przelanej w ostatniej woj- 
nie, uwieńczonej wolnością Polski i na- 
rodów północnych. 

Sir. 

Z Komitetu Obywatelskiego 

zwalczania bezrobocia. 

W ubiegłym tygodniu odbyły się 
2 posiedzenia Komitetu Obywatelskie- 
go Zwalczania. Bezrobocia. Dnia 8-go 
września obradowała pod przewodni- 
ctwem p. prof. W. Staniewicza Sekcja 
Dostarczania i Podziału Pracy; przy- 
częm powzięto szereg uchwał w spra- 
wie zatrudniania bezrobotnych przy 
remoncie. nieruchomości. Uchwalono 
prozumieć się z władzami duchowne- 
mi w sprawie remontu gmachów, znaj 
dujących się w ich zarządzie oraz kon- 
tynuowania kroków, poczynionych w 
sprawie remontu nieruchomości prywa 
tnych. Zaznajomiono się z zapoczątko- 
wanemi pracami nad zbadaniem moż- 
liwości powiększenia zatrudnienia w 
zakładach przemysłowych wojewódz- 
twa Wileńskiego. Specjalną uwagę 
zwrócono na sprawę ewentualnego 
zwiększenia ciężarów socjalnych i po- 
datkowych, jakie mogłyły powstać dla 
zakładów przemysłowych przy zwięk- 
szeniu ilości zatrudnionych. Sprawy 
te były już podniesione u Władz Cen- 
tralnych w Warszawie i będą  załat- 
wione pomyślnie dla zainteresowanych 
sfer „gospodarczych. Obecni na posie- 
dzeniu kompetentni przedstawiciele 
władz skarbowych oraz inspekcji pra- 
cy również potwierdzili płonność wszel 
kich obaw z tego tytułu. 

Dnia 10 b. m. odbyło się posiedze- 
nie Wydziału Wykonawczego Komi- 
tetu pod przewodnictwem p. Romana 
Rucińskiego, prezesa Izby Przemysło- 
wo-Handlowej. Na posiedzeniu p. dr. 
W. Maleszewski składał sprawozdanie 
z działalności Sekcji w ciągu ostatnie- 
go miesiąca. Sprawozdanie z dokona- 
nych prac w Sekcji Pomocy Doraźnej 
oraz ustalone wytyczne w akcji doży- 
wiania w okresie zimowym referował 
p. L. Uniechowski, prezes Pol. Czerwo 
nego Krzyża. Omawiano również sze- 
reg spraw finansowych, związanych 
z akcją dożywiania. Na skarbnika Ko- 
mitetu obrany został p. Z. Bortkiewicz, 
prezes Związku Ziemian. 
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SPORT. 
Mistrzostwa tenisowe Polski. 

Zwycięstwo pary polskiej w grze mieszanej. 
WARSZAWA, 17. 9. (Pat). W dniu 17 b. 

m. przed południem rozegarno na kortach 
Legji ostatnią konkurencję finałową mi- 
strzostw tenisowych Polski, mianowicie fi- 
nał podwójnej gry mieszanej. Zwycięstwo 
w tej konkurencji przypadło polskiej parze 
Jędrzejowska—Tłoczyński, którzy pokonali 
dobrą francuską parę rodzeństwo Berthet 

w trzech setach, po walce bardzo zaciętej i 
obustronnie ambitnej, z wynikiem 5:7, 6.3, 
7:5. 

"Zdobycie mistrzostwa międzynarodowego 
Polski w grze mieszanej jest dużym sukce- 
sem polskiej pary, tem bardziej, że konku- 
reneja była bardzo silna. 

Nurmi w Warszawie. 
Wezoraj w godzinach rannych przybył 

do Warszawy pociągiem z Berlina wielki 
fiński biegacz, Paavo Nurmi. 

Nurmi Sprawia nam niespodziankę i 
przywozi z sobą swego młodego rodaka, 
Larwę, Świetnego biegacza na dystansach 
do 3000 metrów. 

Dzięki temu w niedziełę najbliższą (godz. 
5 p. p.) ujrzymy na boisku Legji nietylko 
pojedynek Nurmi — Kusociński na dystan- 
sie 5 klm., lecz ponadto niemniej ciekawy 
pojedynek drugi pomiędzy Larwą a Pet- 
kiewiczem na 1500 m. 

DZIESIĘCIOLECIE WIL. O. Z. P. N. 

W związku z Dziesięcioleciem Wil. Ok. Z. 
P. N. odbędą się w nadchodzącą sobotę i nie- 
dzielę (19 i 20 września) następujące zawody 
piłki nożnej, 

W sobotę 19 września na. boisku 6 p. p. 
Leg. odbędzie się „Turniej Szóstkowy* 0 pu- 
har Związku. —Udział zgłosiły wszystkie klu- 

by Wilna KL A, i B. z wyjątkiem Makabi i 
Ż. A: K. S.-u, które z powodu świąt żydow- 
skich w tymże dniu, nie będą mogły wziąć 
udziału. Początek turnieju o godz. 14. 

      

W niedzielę 20 września o godz. 10 m. 30 
w sali „Ogniska“ Kolejowego Zarząd Wil. O. 
Z. P. urządza uroczysty „Poranek Sportowy* 
o następującym programie: 

1) Okolicznościowe przemówienie wygłosi 
prezes Wil, O. Z. P. N. p. ppułk. Zygmunt 
Wenda. 

2) Rys historyczny Związku — p. Niecie- 
cki Jarosław. 

3) Występy artystów Z. A. S. P. (śpiew i 
deklamacje). 

4) Wręczenie puharu zwycięzcy Turnieju 
Szóstkowego oraz odczytanie listy odznaczo. 
nych odznaką honorową Wil. O. Z. P. N. 

Po południu na boisku 6 p. p. Leg. (Anto- 
kol) o godzinie 15.15 Zawody Reprezentacji 
„Cywilnych i Wojskowych”. 

O godz. 14 przedmecz 6 p. p. Leg.—Drukarz. 

ZAWODY STRZELECKIE. 

Dnia 20 b. m. odbędą się zawody strze- 
leckie o odznakę strzelecką III 1 II kl. dla 
uczniów szkół zawodowych m. Wilna. 

Strzelanie z broni wojskowej na strzel- 
nicy w Jarach, a z małokalibrowej na strzel 
nicy Pióromont, 

Początek strzelania o godz. 7-ej. 

AAA TYSZ PETTER ATACCOTOWEE TYPY TORZE OWE O TSWE 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Roeznik Statystyki Rzeczypospolitej 

Polskiej. Rok wydawnictwa VIII. Warszawa, 

1930, str. LVIII + 637. 
W układzie podobny do tomów z ostat- 

nich lat, przynosi jednak treść bogatszą o 
nowe problemy, dotąd nieuwzględniane. Wy- 

dawnictwo to jest m. in. niezbędne dla szkół 
jako podstawowe źródło informacyjne przy 
nauce o Polsce współczesnej. 

— Sprawozdanie Izby Przemysłowo-Han- 
dlowej w Gdyni za rok 1930, str. 22. Znacz- 
nie skromniejsze rozmiarami aniżeli sprawo- 
zdanie Izby Przemysłowo-Handl. w Wilnie, 
przynosi bardzo gruntowną charakterystykę 
Sytuacji gospodarczej w okręgu Izby i obfi- 

ty materjał cyfrowy. 

  

— Stefan Baley, psychologia wieku doj- 
rzewania. Bibljoteka Pedagogiczna-Dydakty: 
czna, Nr. 5, Książnica „Atlas. Lwów-War- 
szawa 1931 r., str. 264. 

— Bogdan Nawroczyński, Uczeń i klasa, 
zagadnienia pedagogiczne, związane z nau- 
czaniem i organizowaniem klasy szkolnej. 
Bibljoteka Pedagogiczno-Dedaktyczna Nr. 6 
Książnica „Atlas* Lwów-Warszawa 1931 r., 
str. 392. 

— Oskar Pifister dr. Psychoanaliza na us- 
ługach wychowania. Bibljoteka Przekładów 
dzieł pedagogicznych. Tom 13. Przełożył dr. 
Józef Mirski, Książnica „Atlas* Lwów-War- 
szawa 1931 r., str. 223. 

Dzięki dwu serjom wydawniczym Książ- 
niey „Atlasu”.t. j. =bibljotece Pedagogiczno- 

Dydaktycznej i bibljotece Przekładów, litera- 
tura nasza wzbogacona została niepośled- 
niemi dziełami naszych i obcych pedagogów. 
W niezmiernie trudnych dla poważnych i 
fachowych wyd. czasach Książnica „Atlas'* 
kontynuuje podjęte zadanie i szczyci się już 
długim szeregiem pierwszorzędnych publi- 
kacyj, które są niezbędne w bibljotece szko- 
ły, pedagoga i prawdziwie kulturalnych sfer 
rodzicielskiech. a. h. 

— Nr. 28-my tygodnika „Kobieta współ- 
czesna* przynosi nam cały szereg interesu- 
jących i aktualnych artykułów które poniżej 
podajemy: artykuł wstępny pod tytułem 
„Przeciwko epidemji redukcji* — podpisany 
K. M. Następnie artykuł p. t. „Druga mię- 
dzynarodowa konferencja Międzynarodówki 
Drzwi otwartych* — Haliny Siemieńskiej. 
„Mowa Stalina* podpisany Z. S. „Kwiaty i 
kilimy“ Marji Zawadzkiej. „Oni“ — nowela, 
dalszy ciąg — Heleny Boguszewskiej. „Prze- 
mienienie* — przekład Stanisławy Kuszele- 
wskiej. „Maeterlinck i Georgette Leblane'* 
podpisany I. J. „Akademickie kolonje nad- 
morskie* — Ali Maryńskiej. „Sprawy sztu- 
ki* M. Samotyhowa. „Z teatru* — Cz. Wo- 
jeńska, 4 

W dodatku „Mój dom* poruszane są 
sprawy gospodarstwa kobiety samotnej, o 
racjonalnem odżywianiu rodziny, wskazania 

jesienne w ogrodach warzywnych i owo- 
cowych. 

— „Samorząd Terytorjalny* — wydaw- 
nietwo Związku Powiatów Rzeczypospolitej 
Polskiej (Warszawa, Plac Napoleona 7) ze- 
Szyt 1 i 2 z roku bieżącego — zawiera mię- 
dzy innemi następujące rozprawy i arty- 
kuły: 

Teorja przedsiębiorstw komunalnych — 
dr. Leon Władysław Biegeleisen. Polityka 
oszczędnościowa Rzeszy niemieckiej a Sa- 
morząd Terytorjalny — M. J. Ustrój Samo- 
rządu Ziemskiego na Litwie Kowieńskiej — 
M. J. Reforma Administracji Rumuńskiej 
1929 r. — W. B. Organizacja „municypjów* 
na Węgrzech — M. J. Wnioski Komisji dla 
usprawnienia administracji publicznej przy 
Prezesie Rady Ministrów w sprawie reformy 
podziału administracyjnego Państwa — W. 
B. Wydatki i dochody Związków Komunal- 
nych w ostatniem trzechleciu (w I. 1928, 
1929, 1930 i 1931) — Antoni Hebrowski. 

Działalność Banków Komunalnych w 1930 
roku — W. G. 5 

Uzupełnia zeszyt przegląd orzecznictwa 
M. T. A., przegląd ustawodawstwa, obszerna 
i wszechstronna kronika, przegląd piśmienni- 
ctwa oraz bibljografja samorządowa polska, 
francuska i niemiecka. 

Zeszyt powyższy ze względu na swą bo- 
galą i ciekawą treść winien się znaleźć w 

rękach jak najliczniejszej rzeszy samorządo- 
wców i społeczeństwa. 

  

Nr. 215 (2157) 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU. 
ZOSTAŁ DOTKLIWIE POBITY 

ZA OBRONĘ SWOJEJ WŁASNOŚCI. 

Od pewnego czasu  właścicieł ogrodu 
warzywnego i owocowego, przy uliey Anto- 
kolskiej Nr. 127, Antoni Rynkiewicz, stwier- 
dzał, że w ogrodzie dokonywane są systema- 
tyczne kradzieże kartofli i owoców. Cheąe 
przyłapać złodziei na gorącym uczynku po- 
szkodowany postanowił czuwać przez całą 
ubiegłą noe. 

Jakoż koło północy Rynkiewicz posły- 
szał w ogrodzie szmery, udał się w ich kie- 
runku i zauważył 3 osobników zajętych kra- 
dzieżą. owoców. 

Lecz gdy podbiegł do nich z okrzykiem 
„złapałem was nareszcie*, złodzieje rzueili 
się na nieoczekującego takiego obretu Ryn- 
kiewieza, obalili go na ziemię i zbili de 
nieprzytomności, poczem zbiegli. 

Rannego Rynkiewicza przewieziono do 
pogotowia ratunkowego, gdzie dokonane mu 
niezbędnych opatrunków. 

Powiadomiona policja poszukuje zuch- 
wałych opryszków. (e). 

RABIN POD MOTOCYKLEM. 

W godzinach wieczorowych  wpobliżu 
Zielonego Mostu wpadł pod motocykl prze- 
chodzący ulieą 59-letni rabin Mowsza Kesel. 

Kesel doznał złamania obojczyka, oraz 
ogėlnego potluczenia ciala, wobec czego prze 
wieziony został do szpitala. (e). 

82-LETNI KALEKA WPADŁ POD AUTOBUS 

Wczoraj w godzinach porannych na ro- 
gu ulic Zawalnej i Trockiej wpadł pod au- 
obus 82-letni kaleka Eljasz Grodzieński 

(Lidzki zauł. 3). 
Szofer w ostatniej chwili zauważył wy- 

padek i zahamował samochód, dzięki cze- 
mu staruszek odniósł stosunkowo lekkie 
uszkodzenia. Rannego przewieziono do am- 
bulatorjum pogotowia ratunkowego, gdzie 
udzielono mu pierwszej pomocy. (c). 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

— Lichodziejewska Agata (Jasińskiego 10) 
wypiła w celach samobójczych jodyny. Pogo= 

towie odwiozło desperatkę do szpitala Żydow- 
skiego w stanie niezagrażającym życiu. Przy 

czyna — nieporozumienie rodzinne. 

OBŁAWA POLICYJNA. 

Ubiegłej nocy policja śledcza przepro- 
wadziła generalną obławę na terenie 2 ko- 
misarjatu. Podczas obławy zatrzymano kil- 
ku złodziejaszków. (e). 

KRADZIEŻE. 

— Biżuterję na sumę 420 zł. i 50 zł. ge- 
tówką skradziono z niezamkniętego mieszka- 
nia Łopuszyńskiej Weronice, przy ul. Wileń- 
skiej 31 rawczynię kradzieży Maciejew- 
ką Zofję, zamieszkałą w tym samym domu, 

z o, Skradzionych kosztowności i go- 
tówki jeszcze nie odnaleziono. 

     
   

    

ь Od dn. 15 do 18-go 
šių Mie skie b. m. włącznie będą 

m wyświetlane filmy: 

+ ĮSALA-UIEISKA 
Osirobramska 5. 

Dziś! Wspaniały 
przebój dźwiękowy! 
Śpiew! — Tańce! 

BŹWIĘKOWE KINO 

„НЮЦУМО 
Miokiew. 22, tel. 15-28 
CE 

  

Miljon dolarów 
W rolach głównych: Kusząca Dolores del Rio i niezrównany Jack Mulhall i wielu innych aktorów. 

Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 1 10 ej. — Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. — Kasa czynna od 3.30 

Czar tanga 
Cudowne pieśni argentyńskie! 

Na |-szy seans ceny zniżone od 60 gr. 

Otwarcie sezonu! EG 

Sewilla, 
rėe i Ernest Torrence. 

Barwnošč scen! 

Największy 

przebój świata! 

miasto miłości 

Wielki film w 10 aktach. 
ne kaprysy miljonezów amerykańskich! Niezwykła 
interesująca 

Upajający rytm tangal 
Seansy od godz. 4-ej, w niedziela i święta od 2-ej 

WKROTCE filmy o których mówi cały świat Szary dom i Błękitny Express. 

EM RAMON NOVARR 
Scenarjusz w-g powieści „Zew ciała". Partnerką 
Ramona Novarro jest słodka, pełna anielsk. uroku 
Dorothy Jordan w rolach pozost. Renće Ado- 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 

Oryginalne i arcydziw- 

treść, piękna wystawa i zdjęcia. 

NAD PROGRAM: Komedja w 2 aktach. 

W zol. główn.: Cud. para kochanków, jedyny godny 
zastępca Rudolfa Valentino poryw. Hiszpan Don Joze 
Mojika. czarująca Mona Mario i Antonio Moreno. 

Przepych wystawy! 

w dźwiękowym 
filmie 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 
  

Dźwiękowe Kino 

CGJIN© 
ul.*Wielka 47, tel. 15-41 

OGNISKO 
©bek dworca kolejow.) 

całego świata! 

w rewelac. arcy- 
dziele dźwiękow. 

NAD PROGRAM: 

Dziś podwójny program: I 

Dziś! Arcydzieło dźwiękowe, które wzbudziło zachwyt 
Niezrównany mistrz pieśni genjalny 

Śpiewak jazzbandu 
Dla młodzieży dozwolone. Dodatek dźwiękowy Foxa. 

lśni Wilno najpięk- 
niejszemi melodjami 

Tragedja duszy ludzkiej. W roli ko- 
biecej prześliczna MAY AVOY. 

Początek o godz. 4-ej. 

AL JOLSO 

NASTĘPNY PROGRAM: Arcydzieło dźwiękowe Na strunach miłości. 

Tryskająca humorem i dowcipem 
* doskonała komedja w 8 akt. p. t. Żeński bataljon śmierci 

(Kon i Kelly na wojnie). W rolach głównych słynna para komików Charles Murray i George Sidney. 

I. Jak zostać primadonną Arcyzabawna komedja w 8 aktach z ulubienicą pu- 
bliczności rozkoszną Collen Moore w roli głównej. 

Film ten przedstawia stolicę filmu Hollywood i kulisy. wytwórni. 
Początek o godz. 5-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp. — NASTĘPNY PR.:-Więcej niż miłość, z Corinne Griffith 
  

  

Ii h pl tani 
załetwiać Ps kolakwać 

   
    

FILIP MACDONALD. 

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

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

  

   
Obwieszczenie. Poszukuję 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 
Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3 Maja 13, P osad y 
na zasadzie art. 1030 U. P. C obwieszcza, iż w dniu 
18 września 1931 r., o godz. 10-tej rano w Wilnie, przy rządcy domu 
ul. Rudnickiej 29, odbędzie się sprzedaż: z licytacji 
publicznej majątku iuchomego, naležącego do Pesi | wdomach rządowych 
Goldbergowej, składającego się z materjałów wełnia- lub prywatnych 52 
nych i innych, oszacowanych na sumę 15149 zł. na < dE: y d 2 3 P 
zaspokojenie pretensji Szejny Lewinowej w sumie | SIadam dobre swia- 
15000 zł. z */ę*/o i kosztami. 
997/V1 Komornik Sądowy W. Lešniewski. 

dectwa. Łaskawe o- 
ferty proszę nadsyłać 

  

17) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Dollboys mruknął coś o filiżance 
kerbaty. Zaproszenie to nie było ani 
serdeczne, ani cierpkie. 

Food odmówił. 
— Dziękuję panu — rzekł. — Mu 

szę się spieszyć. 
Dollboys wstał i wyprowadził goś- 

cia do ponurego, lodowatego hallu o 
kamiennej podłodze. Food wziął ze 
stołu kapelusz i rękawiczki, a on ot- 

worzył drzwi. 
— Szczęśliwej drogi panu — rzekł. 

— Rad jestem, żeśmy sobie nawzajem 
dogodzili. Coprawda niewiele wiem 
o tej sprawie... 

Flood uśmiechnął się uprzejmie. 
— Pan jest skromny, panie Doll- 

boys — rzekł. — Przecież pan był głó- 
wnym świadkiem. Powiem nawet, je- 
dynym, który miał głowę na karku. 

Martwa twarz Doollboysa drgnęła 
przelotnym uśmiechem. 

— Ano, nie da się zaprzeczyć, że... 
— Naturalnie — potwierdził słod- 

ko Flood. — Żegnam pana i dziękuję. 
Gdyby wszystkie wywiady były takie 
miłe jak ten, który miałem z panem, 
życie byłoby lekkie. — Włożył kape- 

lusz i wyszedł przez drzwi, uchylone 
przez gospodarza, ani za wąsko, ani 
za szeroko. Poprostu tyle, ile było pot- 
rzeba. 

Poszedł szybko do czekającego 
przed domem samachodu. Nagle, jak- 
by sobie przypomniał coś ważnego, 
zwolnił kroku i zawahał się. Odegrał 
tę komedję bardzo dobrze. Wiedział, 
że Dollboys obserwuje go z progu ni 
to ciekawie, ni to obojętnie. 

Flood dotarł do samochodu, otwo- 
rzył drzwiczki, podniósł nogę, cofnął 
ją, zdecydował się, zatrzasnął drzwi- 
czki, odwrócił się i poszedł zpowrotem 
do domu. Na twarzy jego igrał uśmiech 
grzecznego usprawiedliwienia i pew- 
ności siebie, właściwej człowiekowi, 
który spełnia dobry uczynek. Rozmó- 
wił się z Dollboysem poważnie, prawie 
bez gestykulacji. Dollboys kiwnął dwa 
razy głową, ale jego drewniana twarz 
pozosta niewzruszona. 

— Uważałem, że powinienem był 
o tem wspomnieć — rzekł Flood to- 
nem dobrze udanego, lekkiego zdener- 
wowania. Jego okrągła, kwitnąca 
twarz uderzyła powagą. niebieskie o- 

i Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

  

Czy jesteś już członkiem PLOP-u? do adm. „Kurj. Wil.* 
pod Nr. 6872. 

czy spoglądały niewinnie, ale nie na- 
iwnie. 

— Jestem bardzo zobowiązany — 
rzekł Dollboys. 

— Musiałem o tem wspomnieć — 
ciągnął Flood. Należało się to panu 
za pańką cierpliwość i uprzejmość. 
Przysługa za przysługę. — Odwrócił 
się, by odejść i dodał przez ramię: — 
Napewno go pan pozna, jeżeli się spot 
kacie. Dowidzenia. 

Pobiegł do samochodu. 
— ...widzenia! — odrzucił Doll- 

boys. 
Mała maszyna wypadła na drogę 

za bramę, drzwi domu zamknęły się i 
całe obejście utonęło w szarym, przed- 
wieczornym mroku, który wypełnił 
podwórze i rozlał się na puste pola. 

Flood wyjechał na szosę i pomknął 
w kierunku odległego o cztery mile 
Farrow. Ale w połowie tej odległości, 
zwolnił biegu i skręcił w zarośniętą pol 
ną drogę, biegnącą zalesionym wąwo- 
zem od szosy greyneńskiej do Finch- 
mere i Hunt Kennels. Tu spotkał chu- 
dą, groteskową figurę w skórzanym 
kombinezonie, która wynurzyła się z 
żywopłotu z lewej strony i podniosła 
rękę. 

— Hola! rzekł Dyson. 
Maszyna podskoczyła i 

Flood wysunął głowę. 
— Jesteś, bracie? Gdzie masz mo- 

tocykl? 

  

stanęła. 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
uliea Wielka 36. 

Potężny dramat w 12-tu aktach z dziejów nieda- 

wnej|przeszłości zmagania się o niepodległość. 

Duże przedstawię. 

Dziś! Kosztem olbrzymich sum uzyskaliśmy najnowszy superszlagier produkcji 193| roku 

Krwawy sztabs-kapitan Gubaniew (olrota lit Polstiego) 
TYRANJA CARSKICH SIEPACZY. W tol.gł.: gwiazda polsk. ekr. LIli Lyana, Adolf Dymsza, Paweł Owerło, Edmund Nebel : Hana Sajowna. 

[ILJL-ILAL=JL=ICIC=2] 

  

ПЦ 
od 6 do 8 lat 

przyjmę 
de kompletu 

polsko-francuskiego 
I-szy rok nauczania 

Pańska 4, m. 4. 
6823 

Poszukuję 
mieszkania 

od 2—3 pokoi z kuchnią 
w rejonie ul. Mickiewicza, 
Zamkowej, Królewskiej, 
Wielkiej, Mostowej, -Dą- 
browskiego, Kościuszki, 
Antokolskiej. 
semne proszę 
do Administracji „Kurjera 
Wileńskiego” pod Nr.8728 
dla p. G. 6516 

ROZKŁĄD JAZDY 
autobusów 

Wilno- Grodno-Lida 
Odj. z Wilna do Grodna 

o g. 175) 
„ 2 Grodna—8 rano 
„ z Wilna do Lidy 

o g. 16(4) 
„ z Lidy—6.40 rano 

6832 

    

  

Wyprzedaż 
z powodu likwidacji 

pomników 
kamiennych i betonowych 
po cenach niżej wartości 

produkcji znanej firmy 

D. Pawłowskiego 
egz. od 1898 roku 

przy ulicy Połockiej 26 
w Wilnie. 6836 

  

We środę dn. 16-go b. m. 

zgubiosy został 
pakuneczek z pieniędz- 
mi, wekslami i rzecza- 

w rejonie ul. Wielkiej, 
Niemieckiej i Jatkowej. 
Sumiennego znal. proszę 
zwrócić pakun. za wyna- 
grodzeniem w-g adresu: 
W. Churg, Słowackiego 22, 
m. 10. Weksle.nie przed- 
stawiają dla nikogo žad- 

„nej wartości. 

> Uczenica 
6-ej klasy poszukuje 
lekcyj lub też może 
być pomocą w na- 
ukach podczas roku 
szkolnego za mini- 
malne ' wynagrodze- 
niem. Łaskawe ofer 
ty proszę kierować 
do Admin. „Kurjera 
Wiłeńsk.* dla W, W. 

6681 

Rower angieiski 
mało używ. 

do sprzedania. Zamko- 
wa Nr. 4, L. Rakowski. 

    

  

poszukuje od zaraz 
5 pań inteligentnych 

i samodzielnych od 25 lat 
i wzwyż na stałe i dobrze 
płatne posady bez fachu 
i bez kaucji z naszym wy- 
szkoleniem, zarobek 100— 
150 zł. tygodniowe. Panie 
mogą zgłaszać się we 
czwartek i piątek od g. 
9-ej do l-ej po poł. i od 
3-ej do 6-ej wiecz. z do- 
kumentami, Wilno, ulica 
Mickiewicza 41—19, Ill-e 
piętro front. 6824 

Dowynajęcia 

[LDL hh OWA 
pokoje słoneczne 

ul. Św. Filipa 4, m. 10 

  

6833 

MIESZKANIA 
4, 3 i 2-pokojowe do wy- 
najęcia, ul. Ofiarna Nr. 2, 

pokazuje dozorca, 
Informacje — telefon 15-10 

6831 — ais S 

1-2 pokoje 
do wynajęcia w mieszk. 
ze wszelkiemi wygodami 
ulica Piaskowa 10-a, m. 5 

6835 

Pracownia tapicerską 
E. Czyż, Bosaczkowa 4 

Przyjmuje obstalunki 
w zakresie tapicerskim 

po cenach konkurencyjn. 
6817 _   

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i egzaminów 

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. S. B. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil." pod W. K. 

Ir. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

W. Z. P. 29. 

    

Akuszerką 

Uarja Laknerova 
Przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

*"W. Z. P. 'Nr. 69. 

wychowawczyni 
(ż szyciem) przyjmie po- 
sadę młoda, inteligentna 
panna. Wymagania skrom- 
ne. Chętnie wyjedzie na 
wieś. Zgłoszenia do admi- 
nistracji „Kurjera Wileń- 

skiego* pod „Bona”. 

  

NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

MLECZARNIA 
przy ul. Wielkiej 29 

Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja, 
mleko zsiadłe, wędliny, 
i inne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

FIEJEJFIFIEJEIFI 
Zakład krawiecki 

damski 

A. WISZNIEWSKI 
Zamkowa 20-a (wejście 
z zaułka św. Michała 1) 
przyjmuje, roboty fanta- 
zyjne i angielskie. 6410 

Poszlkuję posady 
ekspedjentki, kelnerki lub 
do prowadzenia gospo- 
darstwa, chętnie zgodzę 
się na wyjazd. Oferty 
składać do adm. „Kurjera 
Wil.” dla K. W. 6720 

Maszynistka 
poszukuje posady 

za minimalnem wy- 
nagródzeniem. Ofer- 
ty proszę kierować 
do „Kurj. Wilensk.“ 

    

  pod Nr. 17.872. 6326 

Dyson pokazał głową żywopłot za 
sobą. 

-— Jak myślisz, gdzie? Widziałeś 
go? 

Flood skinął główą. 

—- Dobrze poszło? — Dyson pod- 
szedł bliżej i wyciągnął szyję, błyska- 
jąc w mroku szkłami binokli. 

— Morowo — odpowiedział Flood. 
— Nabrałem go jak się dało najostroż- 
niej. Zanotowałem wszystko, co mi 
powiedział. Spodziewa się, że zobaczy- 
swoje nazwisko w miesięczniku Belto- 
паг . : 

— Dosyć. Co to za typ? 
Flod zaśmiał się bezgłośnie. 
— Bądź uprzejmy, karaluchu! Pan 

Andrzej Connicott. 
Dollboys jest niepodobny do niko- 

“go. Nigdy jeszcze nie spotkałem się z 
takim nieopisanym okazem. Działa 
człowiekowi na nerwy. Może się na nim 
nie poznałem. Chociaż udzielił mi wszy 
stkich żądanych informacyj, bez wy- 
krętów, bez przemilczeń... 

— Dosyć! — warknął znów Dyson, 
wciągając do środka cienkie wargi. — 
Resztę zrobiłeś? 

—Naturalnie. Dałem Dollboysowi 
taki rysopis-twojej osoby, że pozna cię 
na milę i prawdopodobnie nie da do 
siebie przystąpić. Ty jesteś rekin, Mo- 
gole. Takiego drugiego napastliwego, 
cholernego, upartego, gruboskórnego, 
niepopularnego detektywa  kryminal- 

Brukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

    

nego niema w całej Anglji. Jesteś sław- 
ny wśród tych, którzy wiedzą. Tyś roz 
wiązał zagadkę niejednego mordu, ale 
policja cię przekupiła i wzięła wszy- 
stkie zasługi na siebie. Ale Fllet Stre- 
et wie o tobie prawdę, chociaż niena- 
widzi cię okropnie. I prawdziwe twoje 
nezwisko jest Marable. Spotkałem cię 
dzisiaj w okolicy i dziwiłem 'się, za 
czem węszysz. Naturalnie pomyśla- 
łem sobie, że pewnie za czemś, związa 
nem ze sprawą Blackattera. Ostrzegłem 
tedy mego przyjaciela Dollboysa, żeby 
się ciebie strzegł, jako że... 

— Dosyć! — Dyson machnął ręką 
w rękawicy. — Wracasz? 

Tak. — Flood zaczął cofać maszy* 
nę. — Napomniałem go galancie. Może 
się co zobaczy. 

Dyson uśmiechnął się niesymetrycz 
nie i stanął, patrząc za cofającym się 
na wąskiej dróżce samochodem  po- 
czem powrócił za żywopłot do swego 
motocyklu. 

O piątej godzinie tego samego dnia 
spokój farmy Ashvale zakłóciła druga 
hałaśliwa wizyta. Wściekły warkot 

motoru rozpędził przerażone ptactwo 
podwórzowe na cztery wiatry i przed 
dębowemi drzwiami zatrzymał się mo 
tocykl, na którego siodełku tkwiło chu- 
de, skórzane straszydło. 

Straszydło to musiało się spieszyć, 
bo nawet nie zsunęło gogli na hełm, 
tylko odrazu przypuściło do drzwi ta- 

ki szturm, że po polach poszły echa 
jak od piorunów. 

Drzwi otworzyły się gwałtownie, 
gość runął do środka siłą ciężkości i 
oparł się dopiero na piersiach gospo- 
darza. 

— (o, u ciężkiej cholery... zaczął 
Dollboys. — Maska jego neutralnej 
twarzy buchnęła błyskawicą zimnej, 
bladej furji i zgasła. Zupełnie jakby 
się po niej przesunęła niewidzialna 
gąbka i zostawiła ją ni to opanowaną, 
ni to spokojną. 

Z pod gogli 
głos: 

— Czy pan Dollboys? Jestem Dy- 
son, dziennikarz. Mam z panem do 
pomówienia. Czy mógłby mi pan udzie 
lić chwiłki czasu? — Ręka w skórza- 
nej rękawicy zsunęła gogle na skórza- 
ny hełm i z za wielkich binokli błys- 
nęły dzikie, czarne oczy : 

Dolłboys otworzył 
jego drewnianej twarzy drgnęło życie. 
Zobaczył ptasią twarz, wielkie szkła, 
kosmyk czarnych włosów, wymykają 
cy się z pod daszka skórzanego hełmu. 
przygarbione ramiona i schowaną w 
niej szyję. 

— Pan się nie nazywa Dyson— rzekł. 
Dowiedziałem się o panu. Pan nazywa 
się Marable. 

zaskrzypiał szorstki 

  

  

  

(B..e-n.). 
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„, Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz. r %


