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Na drodze 
Utarło się jaż i w prasie i w opi- 

nji polskiej myślenie o niemcach ka- 

tegorjami. wyłącznie woluntarystycz - 

nemi. Wystarczy, iżby zaszedł w Niem- 

czech jakiś wypadek sprowakowany 

przez siły najbardziej żywiołowe, naj- 

bardziej niezależne od woli tej. czy 

innej kliki politycznej, ażebyśmy po- 

myśłełi mimowoli: „obliczyłi, wymie- 

  

  

rzyli, spekūlują!“ 

Odzywały się głosy upatrujące w 

puczu austrjackim bądź to działanie 

obliczone na efekt w Genewie bądź wy 

łącznie przejaw gry wewnętrznej, 0- 

bliczonej na obalenie ks. Seipla. Mo- 

jem zdaniem jest to bardziej 

ważna: jest to początek likwidacji sz0- 

rzecz 

winizmu w” Europie. Pierwszy krok 

rasy germańskiej ku Paneuropie i po- 

kojawi. 

Nie ulega wątpliwości, że prędzej 

czy poźniej ża tym rozpaczliwym kro- 

pójdą hitlerowcy 

(Oby z tymsamym skutkiem) 

kruetwo austrjackiego szowinizmu nie 

jest przecie niczem innem jak jeszcze 

kiem  Heimwehry, 
Ban- 

jednym dowodem, że zmęczona Euro- 

pa powojenna pragnie odpoczynku w 

ramach status quo, a nie wojennych 

awantur. I że w szczególności, zwycię- 

żona część Europy. przeżywa nastroje 

pokoleń —— polskich po roku 63-im, a 

wszelkie bojówki nie są bardziej grož- 

, ne; niż czaka, mundury i groźne gie- 

sty. francuskich bulanžystow po roku 

1870. Rozumowanie niniejsze prowa- 

dzi do następującego paradoksu. Po- 

równywując według rozmiaru czcio- 

nek drukarskich zamach budapeszteń- 

ski i pucz austrjacki oddajemy oczy- 

wiście pierwszeństwo puczowi. 

Zamach „stanu, wstrząs poiltycz- 

ny“i t. d. Ježeli jednak porównać li- 

czby, zabitych i ranionych w austrjac- 

kim wodewilu i węgierskiej tragedji, 

to okazuje się, że skromny zamach na 

pociąg dał bilans o wiele krwawszy niż 

szowinistyczne strachy na wróble w 

    

Jest w tem pewien symbol. Nie 

szowinistyczny strachy na wróble w 

białej Styrji i ich niemieckie, włoskie 

węgierskie, polskiej i inne bratanki, ale 

wcąž narastający dramat socjalny po- 

winien się stać dla Europy „„zagadnie- 

niem dnia”. 

Przyszłość Europy wymyka się z 

rąk polityków i dyplomatów, przecho- 

dząc w posiadanie ekonomistów spo- 

łeczników i etyków. Należy dódać 

lepsza przyszłość! 

Przy gruzach zdruzgotanega pocią- 

gu, przypokrwawionych ciałach nie- 

winnnych ofiar znaleziono kartkę ze 

złowrogim napisem: ;„poneważ nie @а- 

liście nam pracy znaleźliśmy ją sami". 

Tkwi w tej kartce pan — europej- 

kie memento mori. Realizacja stra- 

szliwej „„pracy” jest niewątpliwie „ma- 

de in komuna“, ale nastrój umożliwia- 

jący podobną potworność; potworność 

która przypomina zatopienie Luzyta- 

nji, jest niewątpliwie dziełem pan— 

europejskiego bezrobocia. "Tam. gdzie 
miljony ludzi czują się ciałeni, zupeł- 

nie obcem, zupełnie zbytecznem w or- 

ganizniie społecznym tam muszą się 

ródzić zbrodnicze myśli i szaleńcze za- 

miary. Najlepsza policja nie jest zdol- 

na temu zaradzić. Zaradzić może je- 

dynie pomysłowość „polityki społecz- 

nej i ostatećznie zerwanie” z liberaliz- 

mem socjalńym w imię którego jedńio- 

stka wyrzucona za nawias „społeczny 

obchodzi tylko jałmużników ubezpie- 

czeniowych i prywatnych. 

Wielka: pan-europejska liga do 
zwalczania skutków bezrobocia win- 

na się narodzić jako dziecko budapesz- 

tańskiej katastrofy, . Narazie jednak 

może przejść jakiś 

  

  

zas nad usuwa- 

  

niem kłód w rodzaju wiedeńsk. Heim- 

wehry. Są pewne jednak znaki na nie- 

bie i ziemi, zwiastujące, że w pierw- 

szej kolejce do likwidacji wojującego 

szowinizmu stoi Berlin. 

    

do pokolu. 
W każdym razie jest potemu znak 

na jednym z najlepszych barometrów. 

Na imię temu barometrowi: rozruchy 

antysemickie. Rozruchy antysemickie 

są odwieczną deską ratunku dla to- 

nących szowinizmów. Chwytala się 

tej deseczki Rosja carska na kilka lat 

przed swoim straszliwym upadkiem, 

obecnie hitlerowcy próbują przy po- 

mocy tej deseczki zagrodzić bieg rze- 

    

  

ki imieniem historja. 

Ale rzeka płynie sobie postaremu 

rwąc, jak Jan-tse-kiang tamy ludzkie 

budowane przez po niemiecku praco- 

witych cbińczyków. Rzeka nazywa się 

„Umiarkowanie, a morze „Wielkie 

Znuženie“'. 

jeżeli ks. Stahremberg wypowiedział 

Niech więc nas nie dziwi, 

wojnę i wyjechał na polowanie, a heim 

wehrowcy poszli później ze zwycię- 

skimi żandarmanti na dobrą białą ka- 

wę. Europa ma już dość wszelkich 

idei, kochana babcia chce się popro- 

stu troszkę zdrzemnąć. 

Oto dlaczego pomimo wszelkich 

przeglądów manifesłacyj, kasków i 

kapelusików wojowniczych niewiast, 

europejski psychologiczny Jantsekiang 

Oczywišei 

  

płynie w stronę pokoju. 
  

nie jeden jeszcze wodospad *styryjski 

stanie na drodze. Ale tak, czy ówak 

przezwyciężenie każdej rafy jest tylko 

kwestją czasu. 

Gorzej jest z rzeką socjalną. Jej 

prąd jest o wiele prędszy, jej wody 

wzbierają. I tutaj bodaj, jest rola Pol- 

ski, państwa od wieków opartego na 

instynktach społecznych na idealisty- 

cznym słosunku do Państwa i społe- 

czości. ldeja pracy bezinteresownej 

ideja bezpieniężnego podźwignięcia się 

z kryzysu, jest zrodzona w Polsce, jest 

jej dzieckiem. Oto w jednem miejscu 

buduje się kolej, przy pomocy bezpłat- 

nych gruntów i rąk do pracy! Oto w 

innem gmina urządza święto pracy i 

funduje sobie szosę, bezinteresowną 

pracą swojej młodzieży. Tam coś po- 

dobnego tworzą skauci, budują stu- 

denci. Bez form i apostolstwa powsta- 

je Armja Pracy, jako uzupełnienie nie 

wystarczających rezerw finansowych, 

jako lek na kryzys gospodarczy. na 

brak wiary i załamanie rąk. 

Tam gdzie się coś tworzy, tam gdzie 

się coś buduje za gotówkę, czy bezpłat- 

nie, tam niema miejscadla rozpaczy! 

Wapno, żelazo i beton noszą w naj- 

wyższym stopniu cechy spoideł poli- 

tycznych! 

Ten naturalny, nie inspirowany 

prąd mas polskich w kierunku bezin- 

teresownego budownictwa jest może 

najlepszem lekarstwem na choroby 

społeczne, których skutkiem są zama- 

chy terrorystyczne. Nie można czekać 

z założonemi rękami, aż ..p. kryzys” 

raczy przejść. Upadek szowinizmu 

jest pierwszym krokiem na drodze po- 

koju narodów. Upadek szablonów li- 

beralnych jest pierwszym warunkiem 

pokoju socjalnego. Swój. 

V J US 

Przeprowadziłem się 
Lekarz-Dentysta 

Stanisław Gintyłło 
ul. Jagieliońska 9, tel. 15-16. | 

Przyjm. od 12-2 i 8-6 g. w. 
Wieczorowe godziny według uprzed- 

nich zapisów. 
Gabinet Roentgenowski. 

Lampy „Sollux”. 
847 : : 

Ibis J) M НННМИНИНЙ 

Dr. Kowarski 
powrėcit. g 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 122 157. 

  

  

     

  

Zakład Przyrodoleczniczy i Wypoczynkowy 
Oskara Wojnowskiego i Dr. Med. Z. Koellnera 

w ZAKOPANEM — OTWARTY CAŁY ROK 
Ziołolecznictwo, Elektroterapja, Hydroterapja, Termoterapja, Helioterapja: 

Prospekty wysyła się na żądanie. — 

Es.   

Przyjęcia tylko za uprzedniem zgłoszeniem. 

Przed procesem więźniów brzeskich. 
Wygotowywanie aktu oskarżenia. — Pogłoski i plotki. 

Tel. od wł. kor, ż Warszawy. 

Wyznaczenie terminu 

b. więźniów w Sądzie Okręgowym 

spodzie- 

sprawy 

w Warszawie należy się 

wać w ciągu dni najbliższych. W ks- 

łach sądowych utrzymują. že. ter- 

miń róożprawy wyznaczony zostanie 

na 15 października. 

Obecnie akt oskarżenia jest 

przepisywany w || kopjach, celem 

doręczenia go oskarżonym. 

W powodzi szeregu plotek i po- 

głosek, kursujących w stolicy na 

temat tego procesu, między innemi 

krąży pogłoska, jakoby sprawa mia- 

ła się toczyć przy drzwiach zamk- 

niętych. 

Protest polskiego świata artystycznego 
ы przeciwko skasowanių Departamentu Sztuki. 

(Tel.-od wlasn. koresp. z: Warsz.) 

W czoraj delegacja polskiego świata 

artystystycznego w osobach Zbignie- 

wa Drzewieckiego, Ferdynanda Go- 

etla, Henryka Grombeckiego i Woj- 

ciecha Jastrzębowskiego złożyła p. 

min. Jędrzejewiczowi memorjał, pro- 

testujący przeciw skasowaniu De- 

partamentu Sztuki. Memorja! podpi- 

sało kilkudziesięciu najwybitniejszych 

przedstawicieli muzyki, literatury, ma- 

larstwa, rzeźby i krytyki literackiej. 

UNDO wypiera się 
współudziału w zamordowaniu $. p. Tadeusza Hołówki? 

Tel. od wł..kor. z Warszawy. 

Z Genewy donoszą, że krążą tam 

wiadomości, iż do Komitetu Trzech, 

badającego sprawę. petycyj ukrain- 

skich z Małopolski Wschodniej, wpły- 

nął ostatnio list delegacji UNDO, 

w którym pragnie ona udowodnić, 

że UNDO, nie ma nic wspólnego 

z zamordowaniem ś. p. Tladusza 

Hołówki. Przewodniczący Komitetu 

Trzech nie przyjął tego listu do wia- 
domości. ; : 

  

Na forum Ligi Narodów. 
W komisji rozbrojeniowej. 

GENEWA 18.9. Pat. — Na wczo- 

rajszem posiedzeniu komisji rozbroje- 

niowej Zgrmadzenia Ligi Narodów 

przedstawiciel  Hiszpanji przedstawił 

tekst artykułu 2-go projektu konwen- 

cji o zapobieganiu wojnom, który przy 

jęto w brzmieniu następującem: „Je- 

żeli w okolicznościach, które według о- 

pinji Rady Ligi Narodów nie stwarzają 

stanu wojny pomiędzy mocarstwanii, 

o których mowa, a które są stronami 

zawierającemi niniejszą konwencję, si- 

ły zbrojne jednego z tych mocarstw 

wkroczyły na  terytorjum / drugiego 

bądź'na wody terytorjalne; bądź wresz 

cie przelatują na terenie terytorjalnym 

Rada Ligi Narodów może wydać zarzą 
dzenia dla zapewnienia ewakńacji wy- 

żej wymienionych sił zbrojnych*. 

© 

Delegat polski w obronie praw Żydów palestyńskich. 

GENEWA 18.9. Pat. — Na 6-ej ko- 

misji w dalszym ciągu trwała debata 

nad sprawami mandatowemi. Między 

in. zabrał głos przedstawiciel Polski 

minister pełnomocny Mihlstein, który 

złożył deklarację w sprawie mandatu 

palestyńskiego. Mówca podkreślił, że 

Polska interesuje się kwestją palestyń- 

ską, jako państwo, należące do Ligi, i 

przez wzgłąd na to, że wielka ilość 0- 

bywateli polskich wyznania lub pocho- 

dzenia żydowskiego interesuje się stwo- 

Sprawa mniejszości 

GENEWA 18.9. Pat. — Na sobotniem 

posiedzeniu Rady wchodzą na porzą- 

dek dzienny sprawy mniejszościowe 

rzeniem żydowskiej siedziby narodo- 
wej w Palestynie. Większość emigran- 
tów palestyńskich pochodzi z Polski. 
Z tych względów Polska odnosi się z 

sympatją do dzieła, dokonywanego w 

Palestynie. Rząd polski przyjmuje z 

zadowoleniem do wiadomości wyniki 

zarządzeń poczynionych przez manda- 
tarjusza w celu pacyfikacji ' kraju. 
Przedstawiciel Polski podnosi, że pra- 
wa Żydów w Palestynie powinny być 
zagwarantowane. ы 

na Górnym Śląsku. 
na Górnym Śląsku. Przy tej okazji 

spodziewane jest krótkie oświadczenie 

ministrów Zaleskiego i Curtiusa. * 

Konferencja min. Zaleskiego z Curtiusem. 

GENEWA 18:9. Pat. — Po posie- 

dzeniu 3-ej komisji minister Zaleski i 

Curtius odbyli krótką naradę Tematem 

tej narady były sprawy, które wejdą 

na jutrzejszy porządek dzienny Rady. 

Litwinow zaprzecza. 
MOSKWA 18.9. Pat. — Litwinow 

zaprzecza wiadomości podanej - przez 

prasę zagraniczną jakoby w. Genewie 

miał udzielić wywiadu, w którym po- 

wiedział rzekomo co następuje: 

„Sowiety nie uchylają się od zawarcia 

paktu ze wszystkimi swymi sąsiadami 

w tej liczbie i z Rumunją, ale szczegó- 

łosye omówienie tego zagadnienia od- 

kładają do czas kiedy zakończone zo- 

staną rokowania z Francją. 

Od wyniku tych rokowań zależą 

wszystkie inne. Pakt z Rumunją jest 

tylko drobnym epizodem w ogólnej po- 

lityce zagranicznej Sowietów *. 

Za pośrednictwem agencji Tass Li- 

twinow stwierdza, że żadnego wywiadu 

o tego rodzaju treści nie udzielał. 

Art. I konstytucji hiszpańskiej 

zostanie zmieniony. 

MADRYT 18,9. Pat. — Wobec te- 

go, że uchwalony w dniu wczorajszym 

przez  Kortezy artykuł 1 konstytucji 

może wywołać zagranicą niekorzystną 

interpretację, Izba anulowała wczoraj- 

sze głosowanie. Prawdopodobnie arty- 

kuł ten zredagowany będzie następują- 

co: „„Hiszpanja jest republiką demokra 

tyczną i liberalną, opartą na pracy. 

Dewey o Polsce. 

CHICAGO 18.9. Pat. —'Na zebra- 

niu Stowarzyszenia Polskich Kupeów 

i Przeniysłowców były członek Rady 

Banku Polskiego Charles Devey wygło- 

sił przemówienie, w którem mówiąc o 

swych wrażenia z pobytu w Polsce, 
pówiedział: Wierzę, iż Polska ze swą 
30-miljonową hidnością, kulturą i prze 

mysłem stanie na pierwszem miejscu w 

Europie Śródkowej pod względem fi- 
ńansów i porządku. Wierzę, iż Polska 

w niedługim czasie będzie pomagala 

swym sąsadomi, stając się dla nich wzo- 

rómj ustroju państwówego i społecz- 

nego. 

Rzeczywistość a opozycyjne 
„krytyki“. 

W prasie ogłoszone zostały cyfry. 
których wymowa jest łak silną, że 
przygłusza całą ową wielosłowną ga- 
daninę na tematy „kryzysowe, któ- 
re tak bujnie uprawiają organa opo 
zycyjne. Zamiast powodzi słów, tchną 
cych przesadnie czarnym pesymizmem 
— lepsze są cyfry sprawdzone, ściśle 
odźwierciadlające stan rzeczy taki, ja- 
kim on naprawdę jest, a nie jakim go 
chcą widzieć opozycyjne strachajły. 

Oto Urząd Statystyczny ogłasza, ż0 
w _ubiegłym miesiącu (sierpniu) z Pol- 
ski wywieziono towarów  wartośgi 
150.110 tysięcy zł., przywiezione zaś 
do Polski towarów wartości 109.002 

tysięcy złotych. 
Co znaczą te dwie cyfry?. Znaczą, 

że Polska prawie o 1/8 mniej towarów 
importuje niż eksportuje, znaczą. żę 
saldo dodatnie na korzyść Polski wy- 
nosi 41.098 tysięcy złotych w przecią 
gu jednego miesiąca; znaczą że bilans 
nasz handlowy jest czynny, że panuje 
w nim znamienita przewaga wywozu 
nad przywozem. 

Cyfry te nabierają tem większego 
znaczenia, gdy sobie uprzytomnimy i 
przypomnimy, jaką to zmorę w ży: 
gospodarczem naszego państwa słano- 
wił w czasię rządów partyjnych pas- 
sywny bilans, przewaga nad wywozem 

stała ucieczka kapitału, zagranicę w 

formie zapłaty za. nadmierną ilość 
sprowadzonego do kraju towaru, Set- 
ki miljonów złotych wyciekały w ten 

sposób na setki miljonów złotych 
wzmagało się zadłużenie w zagranicz- 

nych centrach kredytowych. Ideałem 

z trudnością osiągalnym, wydało się 
w. owych ponurych latach osiągnięcie 
równowagi między wartością przywo- 

zu i wywozu. O nadwyżce wywozo- 
wej — niepodobna było wtedy ani 

marzyć. 
Natomiast od r. 1926 kilka lat ro; 

zumnej gospodarki starczyło jednak, 

by to. poprzednio „nieosiągalne* 

marzenie  przyoblekło. się w czyn 

i zrealizowało się , wtak — муа 

nej mierze, że dziś nadwyżka wywozu 

stanowi kilkadziesiąt miljonów zło- 

tych miesięcznie, a więc. około 1/2 
miljarda rocznie. 

Wyobraźmy sobie, cobyśmy teraz 

przeżywali, gdyby rozważna, planowa 

i intensywna polityka gospodarcza Tzą- 

dów pomajowych nie była w ciągu 0- 

statnich lat przeobraziła passywnego 

bilansu handlowego w aktywny... 

Gdybyśmy również i teraz, w okresie 

światowego kryzysu gospodarczego, 

mniej wywozili a więcej przywozili, — 

gdybyśmy za sprowadzone towary mu 

sieli miesięcznie dopłacać kilkadziesiąt 

miljonów, dalej się zadłużać, dalej « 

kać pokrycia na tę podwyżkę... 
Byłaby to kałastrofa, któraby mie- 

siąc w miesiąc pogłębiała kryzys, co- 

raz bardziej nas wciągała nad brzeg 

przepaści. I nie ulega watpliwości, że 

obarczeni zmorą biernego bilansu han- 

dlowego, zostalibyśmy z łatwością 

wciągnięci w wir taki, jaki ostatnio 

przeżywały zasobniejsze od nas pań- 

stwa np. Anglja lub Niemcy. Nie ule- 

ga też watpliwości, że utrzymanie na- 

szej waluty w stanie nienaruszalnym 

nie powiodłoby się z taką łatwością, 

jak obecnie. Niewątpliwe wreszcie 

jest i to, że koneczność utrzymania 

równowagi budżetowej przedstawia- 

łaby *stokroć trudniejsze zagadnienie 

wobec konieczności dopłacania co mie- 

  

       

  

    

  

  

  

    

  

    

  

    

  

siąc olbrzymich sum na pokrycie nad-, 

wyżki sprowadzanych z zagranicy to- 

warów. 

Cyfry i fakty mówią, że mimo sza- 

lejącą na całym świecie wichurę kry- 

zysową — u nas udało się niezachwia- 

nie utrzymać wartość złotego, utrz 

mać równowagę budżetową, utrzymać 

aktywność bilansu handlowego. 

Te cyfry i fakty są rzeczywistością 

Zaś zarówno ,,kąśliwość* jak i „kry- 

tyki* opozycyjne są: tylko — fikcyj- 

nemi mirażami. M. 

Ostatnia deska ratunku. 

BERLIN 18.9. Pat. — Wiadomo: 

że w najbliższych dniach ma nastąpić 

podwyższenie podatku obrotowego wy- 

wołała w gospodarczych kołach Rze- 

szy żywe zaniepokojenie. Jak wiado- 

mo kanclerz Bruening w jednej ze 

swych niedawnych mów oznajmił, że 

podwyższenie podatku obrotowego bę- 

dzie ostatnim środkiem -jakiego rząd 

będzie musiał użyć w swej akcji sana- 

cyjnej. O.ile podwyższenie podatku о- 

brotowego nastąpi już w niedługim cza 

sie, to zdaniem tych kół należałoby u- 

ważać iż obecnie nadszedł właśnie mo- 

ment, w. którym rząd zmuszony . jest 

sięgnąć do owej żelaznej rezerwy. 

   

  

  

Z Białorusi Sowieckiej. 
Nieuchwytny oddział partyzancki. 

Z Mińska donoszą, że w ckręgach Komaj 
skim i Zasławskim grasuje od dłuższego 
czasu nieuchwytny, doskonałe uzbrojony i 
wyekwipowany oddział partyzaneki z du- 
chownym prawosławnym na czele. Oddział 
ten zaznacza, iż podniósł sztandar powsta- 
nia pod hasłem walki o przyszłość Rosji, 
a w pierwszym zaś rzędzie w obronie re- 
ligii. z 

Partyzanci mają już poza sohą szereg 
śmiałych napadów na instytucje sowieckie 
i działączy komunistycznych. 

W ciągu osłatniego tygodnia spalili na 
stosie dwóch schwytanych działaczy komu- 
nistycznych i zamordowali prezesa kolekty- 
wu zasławskiego. 

W, ubiegły wtorek ofiarą partyzantów 
padł w pobliżu Wietrynowa prezes tam- 
tejszej jeczejki bezbożników. W. Małgajew 
zastrzelony w ancie, podczas podróży. 

Wobec ruchliwości i nieuchwytnego od- 
działu, władze sowieckie urządziły obławę 

na szerszą skalę. W akcji tej biorą udział 
3 szwadrony kawalerji, straż graniczna i 
oddział G. P. U. 

Walka z religją. 

W ostatnich dniach władze sowieckie 
zamknęły dwa kościoły parafjalne w Bory- 
sowie i Uzdzie, internowano i odes- 
łano do Połocka. 

Stało się to na skutek akcji 

  

hezbożni- 
ków, którzy przedłóżyli władzom memorjał 
domagaj ty się zamknięcia kościołów, utru- 

tych wałkę z religją. 

Audjencje u P. Prezydenta. 
WARSZAWA 18.9. Pat. — Pan Pre- 

zydent Rzplitej przyjął w dniu 18 bm. 
kolejno p. ministra W. R. i O. P. Ję- 
drzejewieza, p. ministra spraw wewn. 
Pierackiego oraz ambasadora Rzplitej 
w Waszyngtonie p. Tytusa Filipowicza. 

Interwencja Komitetu Obrony 
Pokoju. 

(Tel. od własn. kóresp. z Warszawy) 

Polski Komitet Obrony Pokoju 
Przez Poszanowanie Traktatów za- 
wiadomił telegraficznie min Zales- 
kiego, iż postanowił zwrócić uwagę 
wszystkich komitetów obrony pokoju 
zagranicą na ujawnienie kopij listów 
min. spr. zagran. Rzeszy Niemieckiej 
do konsula niemieckiego w Krako- 
wie. „stwierdzających raz jeszcze wy- 
zyskiwanie mniejszości przez min. 
apr zagran. i min. Reichsvehry Nie- 
miec dla organizowania i finańsowa- 
nia akcji teroru w Polsce. 

Ujęcie szpiega. 
(Tel. od' wł. kor: z Warszawy). 
Z Katowic donoszą že areszto- 

wano tam niejakiego "Eginharda 
Noeny'ego kap. niemieckiej policji 
kryminalnej w Raciborzu. Znalezio- 
ny przy, nim materjał stwierdzający, 
że pełnił on na terenie polskiego 
pasa nadgranicznego robotę szpie 
gowską. 

Zmyślona wiadomość. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wiadomość jaka ukazała się wczo- 
raj w „Gazecie Warszawskiej" o rze- 
komo mającej nastąpić redukcji upo- 
sażeń kolejarzy jest całkowicie zmy- 
ślona. 

Olbrzymi meteoryt. 
PARYŻ. (Pat). Donoszą z Cha- 

lons sur Marne, że niedaleko tego 
miasta jeden z miejscowych gospo- 
darzy obchodząc swe pola zauważył 
na dwóch ha' ziemi nadzwyczaj 
twarde kamienie. Po zbadaniu ka- 
mieni okazało się, że były to szczątki 
olbrzymiego aerolitu, który zasypał 

  

   

  

  

swemii odłamkami pola. Wobec tego, 
że udało się zebrać przeciętnie 300 
gram kamieni z jednego metra 
kwadratowego obliczono wagę aero- 
litu co najmniej na 6.000 kilogramów. 

Znane dotychczas meteoryty nie 
przewyższały wagi 400 — 500 kig. 
AUSTRIA ES ISSN STNSTDSSILOT A 
Gietda warszawska z dn. 18.IX. b.r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Bolary ek 74158 R 8,91—8,93—8,59 
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Losńdyn= "5051. 43,351/,— 43/49 — 43,28 
Nowy'York . ... « . .8,929—8,949—8,9'9 
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Praga. rar ajy + ,20,55—26,51—20,3v 
Szwajca'ja . . . . « 174,25—174,68—173 82 
Wiedeń. . . . . . . 125,53—]120,84—]125 22 
Berlin w obr.pryw. - - « « . . « . 211,92 

PAPIERY PROCENTOWE: 
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695 „dolarowa i sm. BO 
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Te same T9y oi iaii I. ini „О7 0683,85 
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Zczem iść? — 
(Z powodu artykułu p. Wł. Arcimowicza „Frontem ku wsi*). 

W swym bardzo trafnym artyku- 
le „Frontem ku wsi*, p. Arcimowicz, 
ujmując rzeczowo stosunek miasta i 
wsi u nas, zachęca do bliższego kón- 
taktu inteligencji i wieśniaka, do obu- 
dzenia w nim „głodu potrzeb kuliu- 
ralnych*. Faktycznie skorzystałaby 
na tem agronomja i handel, podnio- 
słyby się dochody miejskich  przed- 
siębiorstw, a wieś by produkowała u 
miejętniej. Jednak czy można życzyć 
sobie większej wydajności, gdyż i te- 
raz nawet w dziedzinie hodowlanej, 
chłop zniechęca się do produkeji, 
która mu ceny kosztu nie zwraca. A 
naprzykład hodowla, więcej daleko 
niż postępowa uprawa ziemi pociąga 
gospodarza. Nasz włościanin lubi swo 
ją „żywiołkę*, chęć posiadania lep- 
szych, rasowszych okazów bydła, ko- 
ni, czy nierogacizny, od dawna w nim 
tkwi i popycha nawet do wydatków 
na używanie urzędowego reproduk- 
tora. na kupowanie gatunkowych par- 
siuków. 

  

Ułatwienie w tym kierunku, sej- 
mikowe cży Zw. rolniczych są dale- 
ko lepiej widziane i rozumiane niż 
np. trejery, superfosfaty, i ulepsze- 
nia rolne, do zrozumienia których 
trzeba posiadać pewną wiedzę agro- 
nomiczną, oraz nauk przyrodniczych, 
której naszemu włościanowi brak, a 
której nabyć nie kwapi się wcale, 
trwając w przekonaniu, że te rolne 
inowacje są może dobre gdzieś, ale 
nić u nas. Znałam fakt że rolnik ku- 
piwszy za czyjąś namową nieodpo- 
wiedni na swoją rolę „proszek, nie. 
otrzymawszy z niego owego stupro- 
centowego urodzaju jaki mu obiecy- 
wali, sklął na wieki te wymysły i są- 
siadom tłumaczył jak jego ziarno zo- 
stało ,,spalone przez jakąś otrutę...* 
Do podniesienia dobrobytu i skali po 
trzeb, trzeba w wieśniaku wzbudzić 

apetyty, których jeszcze nie ma lub 
ma w formie bardzo prymitywnej. 
Zgoda. Ale z jakąż pobudliwością pój 
dzie nasza współczesna cywilizacja 
do tych ludzi pierwotnych, na któ- 
rych, nie możemy zaprzeczyć, już się 
zlała cała massa dobrodziejstw kul- 
tury. Narzucono mu z góry obchody, 
wieczorki bezalkoholowe, pod okiem 
policjanta, jeśli blisko posterunku, i 
to są prawie jedyne które się nożo- 
wemi rozprawami nie kończą. Nau- 
czono chodzić na amatorskie przed- 
stawienia, najczęściej dość niemądre 
pod względem treści, nawpół zrozu- 
miałe i połączone z opłatą na jakiś 
wznisły cel, wskutek czego większość 
uważa to za rodzaj podatku i jedną 
urzędową konieczność więcej. 

Narzucono mu też dobrodziejstwa 
higjeny; bieli z musu chaty, jako tako 
stosuje się do przepisów sanitarnych. 
Wszelkiemi siłami wpycha mu się 
czytelnictwo. Więc na pierwszym pla- 
nie ulotki wyborcze, gazety. * Chłop 
zawsze się polityką bardzo intereso- 
wał, dawniej jak bajką w której nie 
brał udziału, od 1905 roku momen- 
talnie zrozumiał że i on, dotąd mil- 
czący obywatel, ma prawo głosu, i 
swoją rolę do odegrania na świecie 
czy w Państwie, do którego należy. 
Wojna i nasze losy z nią związane 
również nikogo nie pozostawiły obo- 
jętnym. Pamiętam jak za okupacji 
niemieckiej do małej kantyny woj- 
skowej o 10 kmtr. od frontu docho- 
dziła jakaś paskudna, germanofilska 
gazetka w Częstochowie drukowana, 
mimo że wielka była nędza w wiosce, 
rozkupywano ją do ostatniego nume- 
ru. W pierwszych latach po wojnie 
głód książek, druków, wiadomości, 
wiedzy o nowem życiu, o nowych 
formach tego życia, były ogromne. Z 
własnego doświadczenia mogę zący- 
tować takie przykłady z okolicy któ 
rą znam najlepiej, gm. komajska pow 
święciański, o ludności białoruskiej, 
katolickiej spolonizowanej w poło- 
wie. 

Przed wojną, między 1905 — 14 w 
tajnej  księgarence przy herbaciarni. 

SCZUŻASA UROEWODKAZ SCK AO ORZESZE ZO 

kupowali włościanie książki do nabo- 
żeństwa, elementarze, (do 100 i więcej 
przez zimę), geografję popularną, zbio 
ry wierszy i powinszowań, czasami 
coś przyrodniczego, albo egzotycznego, 
Rolnicze, pszczelarskie, hodowlane 

broszury nie miały powodzenia, tem 
mniej beletrystyka. W 1919 r. rozku- 
pywano momentalnie wszystkie bro- 
szury, traktujące o wojnie, jej przyczy- 
nach i skutkach, o nowym ustroju i o 
Polsce historję, geografję, ustrój. Go- 
rąco pragnęli ci wsiowi ludzie do- 
wiedzieć się jaka też jest i bedzie dla 
nich ta,, Polszcza”, która była i może... 
kto wie, zamyśla znów być pańszczyź- 
nianą?.. Pamiętam taką rozmowę z 
inteligientnym gospodarzem, który lu- 
bił rozpytywać i wyciągać wnioski z 
rozmów politycznych jakieśmy w cza- 
sie wojny prowadzili. Dowodzę mu że 
teraz na pewno będzie Polska wolna, 
że będzie się rządziła sama. Po głębo- 
kim namyśle, mój interlokutor powia- 
da z westchnieniem, „Tak to tak... nu. 
ależ to chłopu tam ciężko teraz bę 
dzie..* aż głową pokręcił ze współczu- 
cia. „Czemu ma być ciężko”? pytam 
zdumiona. „Nu jakżesz, jak Polszcza 
dek będzie i pańszczyzna, a ludzie od- 
wykszy*. Ledwie mi uwierzył jak za- 
klęłam się na wszystkie świętości że 
to niemożliwe i tam dawniej tego nie- 
ma niż u nas. 

Interesowały bardzo żywo włoś- 
cian u nas rozmiary ich praw, powsze- 
chne głosowanie i t. p. Forma wybo- 
rów już była pewnym zawodem. „Jak 
nam głosować na nieznajomych ludzi* 
Darmo dobrze płatni „agienci wydzie- 
rali się o niezmiernych cnotach kandy- 
datów*, nie znaim-nia wiedajem. po- 
wtarzali sobie i już zainteresowanie 
osłabło, i już hasła demagogiczne pro- 
gramem, nie ludźmi którzy by ten pro- 
gram mogli wykonać, pociągnął. A 
dziś chcemy, tak, słusznie chcemy, 
bo taka jest pokusa człowieka cywili, 
zowanego, by ten wiejski człowiek po- 
lubił i zapragnął, słowem nabrał tych 
samych gustów co my. Jakże go do te- 
go zachęcamy? Cóż mu niesiemy z tą 
cywilizacją, do której go dociągamy, 
gniewając się że idzie tak powoli nicze 
go od nas ne potrzebuje? Czegóż się o 
nas dowiaduje od nas samych, od nas 
producentów tej cywilizacji 
nieść chcemy? O czem pouczyć może 
Kino, literatura, widowisko teatralne. 
gazeta? 

Wiemy chyba jak to wygląda. Wie 
my iż zbrodnie mnożące się w tak po- 
tworny sposób na wsi, pochodzą w du- 
żej części z naczytywania się ich szeze- 
gółowych opisów, bo są wśród nich 
takie, które się wydają żywcem skop- 
jowane z gazet, Detektywa czy in, 
Trudno np. przypuścić że kilkunasto- 
letni chłopcy idący z siekierą na uśpio- 
nego Ojca i odcinając mu rękę, uczy- 
nili to z własnego natchnienia. Cieka- 
wem by było badanie przestępców pod 
tym względem, nie wiem czy się to ro- 
bi, mianowicie co czytali i do jakiej 
lektury mieli upodobanie? Chcemy 
żeby wieśniak zbliżył się do nas i po- 
trochu przejął nasz tryb życia? A ja- 
kiż film tego naszego życia sfer inte- 
ligienekich ukazujemy mu w skrócie 
gazety lub obrazie literatury? Zachęca- 
my? Ten obraz miasta, obraz inteli- 
giencji jaki się roztacza przed oczami 
wieśniaka, nie możć żadnego rozsąd- 
nego człowieka pociągnąć. Niepokój, 
chciwość apetytów materjalnych, nie- 

ść partyjna i kłamstwo z obłuda 
na każdym kroku, oto rzucające się w 
oczy właściwości ogółu społeczeństwa. 
Wieś w tych rzeczach orjentuje się 
trafnie. Widzi nasze zakłamanie w 
każdej dziedzinie. Tu morały o zgub- 
ności alkoholu, obok wpychanie do 
rąk butelki monopolki, tu wykłady o 

    

   

    

rachunkowości i umiejętnem rządze-. 
niu się, obok bezład i redukcje zmie- 
niające ustalony porządek rzeczy. Nie- 
dawno powiedział mi z goryczą wiej- 
ski człowiek „Ot, ciągali do policji, 
kazali sztrafy płacić że dzieciuk do 

Tam gdzie praży słońce Sahary. 
Wśród zalewów Konga Str. 1. 

Sześć miesięcy słońca 
ziemię, dzikie zwierzęta zgrupowały 
się przy wysychających rzekach. Byd 
ło wychudłe pognano ku pastwiskom 
wodnym, gdzie jeszcze można zna- 
leźć trochę zielonej paszy. Ludzie z 
wiosek, w piasku wyschniętych. ru- 

czai kopią głębokie doły: to ich stud- 
nie. Biedne drzewa prażone z góry 
słońcem tropikalnem, a nie mające 
wilgoci w ziemi — przybierają nie- 
szczęśliwy wygląd. Niektóre potraci- 
ły zupełnie liście, inne znów świecą 
resztkąmi zieloności. Piasek rozgrza- 
ny piecze stopy Śpieszących na jar- 
mark tubylców, brudną skórę  nie- 
kąpanych koni i wielblądów ob- 
siadło robactwo. Sezon suszy, ani 
kropli deszczu, góry przykryła gęsta 
jakby sucha mgła. 

Sześć długich miesięcy fauna i 
flora dręczona pragnieniem—walczy- 
ła o życie. Szesnastego kwietnia rano 
lud muzułmański począł bić w tam- 
tamy, na twarzach zajaśniała radość. 
Oto z zachodu niebo pociemniało, 
słychać grzmoty, atmosfera napełnio- 
na ciężką parą wodną utrudnia płu- 
com oddech. Z sawanny tłumnie zno- 
szą tubyley snopy wyschniętej trawy: 

osuszalo „Trzeba przed deszczami nieco dachy 
opatrzyć*. W południe trudno wy- 
trzymać. Słońce piecze, piach pali 
stopy. Wilgoć powietrza nie osusza 
potniejącego ciała. Pod wieczór w 0- 
azę pustynną zadął pierwszy powiew 
wiatru. Goraz silniej dmucha w gałę- 
zie palm, coraz to więcej kurzu na 
drogach. Czarna tafla chmur nadcią- 
ga ku wiosce. Dziwnie przyroda od- 
czuwa zbliżający się deszcz. Z zacho- 
du głuchy pomruk zwiastuje burzę, 
wyraźniej słychać huk grzmotów i 
pierwsza błyskawica rozjaśniła niebo. 
Wicher okropny zawiał od Atlanty- 
ku; pędzi, porywa z sobą dachy, ga- 
łęzie i piach. Ogromna żółtawa chmu 
ra Sypnęła na wioskę grubo  ziarni- 
stym gradem. Oto zwiastun pory desz 
czu. Po upalnym dniu, termometr 
Reomura wskazywał-+60", nagle ochło 
dziło się, a jak dziwnie wygląda spa- 
dający lód o parę setek zaledwie ki- 
lometrów od równika. 

Wściekły wicher dął wciąż moc- 
niej, aż lunął ogromnemi kroplami, 
tak przez wszystkich oczekiwany 
deszcz. Strumienie wody pociekły ku 
rzeczkom, ryjąc głębokie koryta w spa 
lonej na miałki proch ziemi. Sucha 

którą” 

KUR FEB AIR NS KS 

Rząd Mac Donalda zachwiany. 
Wrzenie w armji. — Trudności finansowe. 

LONDYN, 18. 9. (Pat). — Sytua- 
cja rządu brytyjskiego ulegta w estat- 
nich dniach bardzo poważnemu osła- 
bieniu. Złożył się na to szereg przy- 
czy, z których przedewszystkiem za- 
ważyły: 1) strajk marynarzy iloty at- 
lantyckiej, 2) kryzys wewnętrzny ga- 
binetu na tle kwestji wyborów, 3) 
wzrost bezrobocia (cyfra bezrobot- 
nych przekroczyła ' 2,800 tysięcy i 
zbliża się do 3 miljonów), 4) zużyt- 
kowanie kredytów zagranicznych. 

Jak wiadomo kredyt 50 mi 
żyty był mniej więcej przed miesią- 
ceem. Konieczność zaciągnięcia nowe- 
go kredytu przyczyniła się do upad- 
ku rządu Labour Party. 

2 uzyskanego przez rząd obecnie 
kredytu 80 miljonowego wyczerpano 
z połowy uzyskanej w Ameryce już 
16 miljonów. Ponieważ wpływy skar- 
bowe bardzo spadły, a nowe wpływy 
na podstawie dod. budżetu zaczną 
napływać dopiero w styczniu, rząd 
stoi przed ewentualnością rychłego 

    

Głosy prasy 
BERLIN, 18. 9. (Pat). Wiadomość o od- 

wołaniu manewrów floty angielskiej dłatego 
tylko, że część załogi zbuntowała sie z po- 
wodu przedłożenia oszezędnościowego rządu 
wywołała w tutejszych kołach naejonalisty- 
ceznych wielkie zaniepokojenie. Prasa nie- 
miecka zdarzenie we flocie angielskiej zali- 
cza do najbardziej sensacyjnych wypadków 
ostatnich czasach podkreślając przytem, że 
kryzys społeczny i polityczny Anglji jest 
głębszy aniżeli powszechnie przypuszczają. 

Będzie to dla Anglji nauczką na przysz- 
łość, pisze „Germania* organ kanelerza Bru- 
eninga, jak niebezpiecznem jest podejmowa- 

wyczerpania obecnego kredytu, zwła- 
szeza 6 ile zajdzie znewu potrzeba 
podtrzymania kursu funta sterlinga. 

Niebezpieczeństwo załamania się 
kursu funta stało się znów aktualne. 
Wskutek wiadomości o spadku fun- 
taw Newym Yorku i Holandji od- 
pływ złota rozpoczął się: na nowo. 
We ezwartek 17 b. m. odpłynęło zło- 
ta na pół milj. f., w piątek zaś 18 b. 
m. — na sumę 1.787.748 i. 

Na giełdzie londyńskiej panował 
w piątek silny niepokój. Angielskie 
papiery państwowe, w tej liczbie i 
pożyczka wojenna, Spadły w cenie, 
a różniea kursu 9 głównych obliga- 
eyj państwowych pomiędzy dniem 
wczorajszym a dziesiejszym wynosiła 
64 milj. f. 

W związku z krytyczną sytuacją 
odkyło się w piątek po południu dłu- 
ższe posiedzenie gabinetu, na którem 
jednak nie powzięto jeszcze decyzji, 
w jaki sposób opanować pogarszają- 
cą się raptownie sytuację. 

niemieckiej. 
nie niepopularnych kroków w dziedzinie 
finansowej. Niektóre dzienniki zwracają się 
do Francji z zapytaniem, czy zechce wycią- 
gnąć odpowiednie wnioski z buntu we flocie 
angielskiej i czy pozwoli na szerzenie się w 
Europie kryzysu gospodarczego, który moż- 
na byłoby pokonać Środkami pieniężnemi 
nagromadzonemi w Paryżu. Koelnische Zei- 
tung twierdzi, że winą wszystkiego jest po- 
lityka, jaką angielscy mężowie stanu pro- 
wadzili w Wersalu przeciwko Niemeom. Po- 
lityka ta utrwalające hegemonję Francji mści 
się teraz na nich samych. 

Spór polsko-litewski przed Trybuna- 
łem haskim. 

Przemówienie stron. 

HAGA 18.9. Pat. — Przemówienia 
litewskie w sprawie komunikacji na 
szlakach Libawa—Romny i Landwa- 
rów—Koszedary trwały półtora dnia. 
Sidzikauskas dowodził, iż zobowiąza- 
nia międzynarodowe nie nakazują Li- 
twie zmeniać polityki wobec Polski, 
podyktowanej poczuciem honoru, do- 
póki nie nastąpi przywrócenie układu 

suwalskiego. Mandelstamm uzasadniał 
tezę, że Litwa uprawniona jest do sto- 
sowania represyj. W piątek po połud- 
niu rozpoczął przemówienie delegat 
Polski Mrozowski, stwierdzając obowią 
zek Litwy otwarcia kolei, poczem pod- 
dał analizie rezolucję Rady Ligi z dnia 
10 grudnia 1927 roku. 

bi 2 aś 

Dwie katastrofy lotnicze. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Przedwczoraj w nocy wydarzyła się pod 
Płockiem katastrofa lotnicza. Jeden z sa- 
mołotów, biorący udział w centralnych woj- 
skowych zawodach lotniczych, lecąc z War- 
szawy do Torunia z powodu przypuczalne- 
go defektu motoru musiał lądować. Wsku- 
tek ciemności oraz trudnego terenu aparat 
rozbił się, a lotnicy sierżant pilot Kopciuch 
i podpor. Borowiec, obydwaj z drugiego puł- 

k ułotniczego w Krakowie ponieśli śmierć. 
Wkrótee po otrzymaniu tej tragicznej 

wiadomości w Warszawie zdarzyła się dru- 
ga katastrofa lotnicza. 

Wezoraj o godz. 3 po poł. z lotniska woj- 
skowego wystartował do Torunia podpor. pi-_ 
lot Wójcieki z 4 pułku lotniczego w Toru- 
niu. Zaraz po starcie samolot runął na han- 
gar. Aparat został strzaskany pilot zabity. 

5 IS INK Z WODZE ORO SI IKEA SS 

szkoły nie idzie, a- on mały, słaby, 
gdzież siedmioletni przekopie się po 
śniegu o trzy wiorsty! A teraz, ot, po- 
drósł, już by ja jego posyłał, to szko- 
ła skasowali, i teraz nie ma przymu- 
su szkolnego, bo jakiż może być, je- 
żeli szkół nie staje i czytam w gazecie 
że tysiące, tysiące dzieci będą w cha- 
cie siedzieć bez pąuki*. A czy np. wy- 
czytanie wiadomości o topieniu nad- 
miaru zboża, gdyż nieopłaci się tran- 
sport, nie pociągnie za sobą logiczne- 
go rozuniowania że gdyby nie masowe 
zasiewy na terenach wyciętych lasów, 
gdyby nie traktory i lokomobile, nie 
było by za dużo zboża? Obok tych 
wiadomości wyczytuje wieśniak że 
bezrobotni nie mają co jeść, a na wsi, 
o ile nie ma żywiołowej klęski, nikt 
z głodu nie umiera. Jakże ma się wo- 
bec tych wieści zachęcić do naślado- 
wania, do dążenia ku takim stosunkom 
społecznym? + 3 

Do wsi która powoli myśli i długo 
rozważa każde słowo, bo ma czas na 
to, nie wolno iść ze słowem kłamliwem 
i nieważkiem. Plew, pytlowania, wieś 
nieznosi. Okłamana zraża się na długo 
uwierzyć i przekonać się jest jej trud- 

  

słoma na dachach przepuszcza wodę. 
Wielkie krople spadają na graty i gło- 
wy chroniących się ludzi. Drzewa 57аг - 
pane wiatrem nic sobie nie robią z roz. 
szalałego żywiołu. Wszak mają wodę! 
Teraz murem staną — mając pod 
dostatkiem pożywienia! Pierwszy 
deszcz przeleciał nad wystchnię- 
tą ziemią jak stado rozjuszonych koni. 
Pomknął dalej by zwiastować koniee 
suszy. Ludzie, zwierzęta i domowe 
ptactwo uradowane brodzi po kału-. 
żach, kaczki nareszcie pluskać się mo- 
gą do woli. 

Już co dzień nad wioską przecho- 
dzą ulewy, nadciągają chmury. Przy- 
roda chcąc jakby na zapas naczerpać 
wody, świeci soczystością pełnych wil. 
goci liści. Trawy w sawannie w oczach 
zdają się rosnąć. Gdzież jest popiół 
spalonej ziemi? _ Wszystko przykryte 
bogatą podrównikową zielenią, krze- 
wy. drzewa, rośliny pokrywają się 
wspaniałą szatą liści. Ludzie śpieszą 
ku polom, by posiač „mil“, zwierzeta 
grupują: się na wyżynach, oczekując 
powodzi. Przyszła ona wreszcie, rzeki 
zewsząd zasilane rozlały, zalewając 
cały kraj, gdzieniegdzie jak wyspa 
wystaje pagórek z chatkami wioski 
Jak okiem sięgnąć wszystko zalane, 
tylko kwiat milu czerwieni się ponad 
wodą. Rósł on równie szybko, jak po- 
dnosił się zalew, teraz cała parometro- 

no, ale jeżeli zawieźć raz zdobyte za- 
ufanie, niewiara rozciąga się na całą 
sferę inteligiencji. Lepiej na wsi po- 
wiedzieć „nie wiem* niż dać nieścisłą 
wiadomość. 

Idźmy więc na wieś z niewielkim 
balastem mądrości naszej, z kilkoma 
prawdami, ale czystemi, wolnemi od 
blagi, korupcji, tendencyjności, uty- 
litaryzmu. Nie budujmy sobie teorji 
że trzeba żeby wieś miała to samo co 
my. Może i nam czego innego do 

szczęścia potrzeba jak rekordów i sen- 
sacji? Spoglądajmy na wieś z jej punk- 
tu widzenia i zastanawiając się co jej 
naprawdę przyniesie lepszą dolę, co 
sprawi że będzie tam zdrowiej i bez- 
pieczniej niż teraz? Jak dotąd, jedyny 
dorobek cywilizacji faktyczny i bez 
przymieszki truciźny, to postęp na po- 
lu higjeny, ale jakże tego mało w sto- 
sunku do potrzeb! Tę dziedzinę nałe- 
żałoby wzmocnić i najpilniejszą na nią 
zwrócić uwagę. Człowiek żyjący w 
złych warunkach odżywiania i miesz- 
kania, przy naszym klimacie, to mało 
podatny grunt do ideowych poczynań. 

    

  

Hel. Romer. GL 

RÓ 3 
wa łodyga schowana w głębiach, tylko 
kwiat z ziarnami wystaje ua powierz- 
chni. Popłynęły pierogi, czarni uzbro- 
jeni w noże tną głowy czerwonego zbo- 
ża. Ich bronzowe plecy przy każdem 
tnącem uderzeniu wychyłają się z bo- ° 
ków łodzi. Już pierwsza pełna kit ziar- 
nistych; wracają piec placki z pierw- 
szego w tym sezonie ziarna czerwone- 
go. Cieszy się biały, choć nie może po- 
ruszać się po drogach samochodowych 
Oto woda wszędzie, transport łodziami 
zaledwie grosze kosztuje. Produkty 
nagromadzone płyną rzekami, by do- 
trzeć do Atlantyku, a stamtąd podą- 
żać ku Europie. Ucieszone robactwo 
wszelkiego rodzaju podąża ku siedli- 
skom ludzkim. Roje moskitów brzę- 
czą nad łóżkiem przykrytym moski- 
terją, żuki, żuczki, robaczki, skorpi 25 
całe roje gadów i płazów wszystko ta 
spragnione krwi ludzkiej pełznie by 
walczyć o pożywienie. 

Oto ostatnia kartka papieru; odcię- 
ci od świata į cywilizowanych ludzi, 
przez kilometry załane wezbranemi 
rzekami, siedzimy jak na bezludnej 
wyspie, sześć długich miesięcy, bez 
nowin z kraju, bez słowa wd rodziny. 
Po dniu pracy i fizycznych wysiłków, 
siedzimy smętni przy karbidowej lam- 
pce. Nie słychać jak zwykle v tej po- 
rze bywało, szelestu kartek, ani skrzy- 
pienia pióra, papieru niema. O takby 
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Sprawa iniarska na dobrej drodze. 
Echa uroczystości w Berezweezu i zebrania zarządu Wi. T-wa Lmiarskiego 
w Głębokiem. Konferencja w Prezydjum Rady Ministrów w Warszawie, 

Z okazji uroczystego poświęceaia 
zabudowań Lniarskiego Pola Doświad 
czalnego w Berezweczu pod Głębokiem 
Zarząd Wileńskiego T-wa Lniarskie- 
go odbył w ubiegłą niedziełę w Głę- 
bokiem posiedzenie przy udziale przed 
sławicieli władz i licznie zaproszonych 
gości ze sfer rolnych. W tem sui ge- 
neris zjeździe lniarkim odbytym w 
głównym ośrodku lniarskim na na- 
szych ziemiach wzięli między innymi 
udział: wice-wojewoda wileński pan 
Jankowski oraz z ramienia prezydjum 
Rady Ministrów radca p. Chrzanowski 
Ministerstwa Rolnictwa radca Mier- 
czyński, naczelnik wojew. wydziału 
rolnego Szaniawski, z ramienia woje- 

wody nowogródzkiego naczelnik wydz. 
przemysłowego Smulski i delegaci Iz- 
by Przemysłowo-Handlowej w Wil- 
nie. 

Po poświęceniu zabudowań pola 
doświadczalnego w Berezweczu, któ- 
re stanowi część składową Lniarskiej 
Centrali Doświadczalnej w Wilnie 
odbył się pokaz pól i zbiorów tudzież 
próbnego przerobu słomy lnianej na 

    

tarlicach, międlarkach i trzepakach 
nożnych, sprowadzonych niedawno z 
Belgji. 

Następnie wszyscy goście Berezwe- 
cza udali się z powrotem do Głębokiego 
gdzie wzięli udział w zebraniu Zarzą- 
du T-wa, odbytego w sali Wydziału 
Powiatowego pod przewodn. dyr. Pań- 
stwowego Banku Rolnego p. L. Macu- 
lewicza. 

Na porządku dziennym było spra- 
wozdanie z prac Lniarskiej Centralnej 
Stacji Doświadczalnej w Wilnie, zło- 

żone przez dyr. d-ra Jagmina i Lniar- 
skiego Pola Doświadczalnego w Berez- 
weczu przez dyr. Niewiarowicza. 

Dalej referaty o kwalifikacji plan- 
tacji Inu i organizacji skupu lnianych 
wyrobów chałupniczych d-ra Jagmina 
i o perspektywach zbytu Inu w bieżą- 
cym sezonie, w związku z sytuacją na 
rynkach krajowych i zagranicznych 
prezesa T-wa dyr. Maculewicza. 

W wyniku obszernej, rzeczowej dys- 
kusji stwierdzono, iż niezbędnem się 
stało powołanie specjalnej organizacji 
skupu Iniarskich wyrobów chałupni- 
czych, kióraby prowadziła tę akcję na 
szerszą skalę. W tym celu wzmianko- 
wać należy zostało ostatnio zawarte po- 
rozumienie czterech bazarów przemy- 
słu ludowego w Wilnie, Nowogródku, 
Białymstoku i Brześciu nad Bugiem. 
Jak sprawa ta okazała się aktualną 
stwierdza fakt, iż po. zapoczątkowaniu 
skupu tygodniowo dostarczane jest do 
punktu skupu w Głębokiem od 2 do 3 
tysięcy metrów tkanin, a zatem racz- 

nie Głębokie zdolne jest skupić na 
rynek ponad 100 tysięcy metrów tka- 
nin. : 

Dyr. Maculewicz w obszernym swym 
referacie podkreślił, iż w związku z u- 
trudnieniem eksportu włókna lnianego 
zagranicę, konkurencją Rosji Sowiec- 
kiej, sprzedającej len po cenach dum- 
pingowych, wobec kryzysu światowego 
który dotknął również przędzalnie w 
Anglji, Belgji i Francji. Konieczne jest 

utworzenie wewnętrznego rynku zby- 
tu, drogą wzmożenia używania tkanin 
Inianych w Polsce. 

W tym celu przedewszystkiem 
winny być wzmożone zakupy przez po- 
szczególne ministerstwa, a szczególnie 
przez wojsko. 

Referent z satysfakcją podkreślił, że 
już obecnie mają miejsce większe ob- 
stalunki na wyroby lniane przez mini 
sterstwa: sprawiedliwości,spraw wew- 
nętrznych i spraw wojskowych. 

Nal tylko życzyć, aby szerokie 
masy uświadomiły sobie że lepiej jest 
zapłacić nieco drożej za worek lniany, 
niż kupować worek z zagranicznej juty 
który zazwyczaj wytrzymuje jednora- 
zowe użycie. 

Rząd nasz i przedstawiciele admi- 
nistracji państwowej wykazują pełne 
zrozumienie potrzeb lIniarstwa i naj: 
życzliwiej traktują wszelką w tym 
względzie pozytywną akcję. 

Reasumując swe wywody dyr. Ma- 
culewicz stwierdził że akcja lniarska 
w Polsce w okresie ostatnich 2-ch mie- 
sięcy b. posunęła się naprzód i jest 
wszelka pewność, że o ile uświadomie- 
nie czynników społecznych o doniosł 
ci Iniarstwa dla samowystarczalnoś 
gospodarczej Polski będzie postępowa- 
ła naprzód, zaś przychylny stosunek 
rządu nie ulegnie zmianie, to stoimy w 
przededniu rozwiązania zagadnienia 
Iniarskiego w Polsce, a tem samem w 
przededniu radykalnych zmian ku lep- 
szemu w obecnej trudnej sytuacji go- 
spodarczej ziem północno-wschodnich. 

* 

  

  

  

  

   

Wezoraj wyjechali do Warszawy na 
kolejną konferencję Iniarską w Prezv- 
djum Rady Ministrów z Wilna: członek 
honorowy T-wa Lniarskiego gen. Lu- 
cjan Żeligowski, oraz przedstawiciełe 
zarządu tego T-wa i Izby Przemysło- 
wo-Handlowej . 

Na konferencji tej ma być omawia- 
na sprawa wprowadzenia cła na im- 
portowane do Polski len, wełnę. baweł. 

nę i jutę. Jak widać przemysł polski 
nastawiony w 90 proc. na przem. za- 
graniczny zaciekle broni stanu swego 

posiadania. Sir. 

Einstein zmienił zdanie. 
MOSKWA, 18. 9. (Pat). Prasa sowiecka 

podaje, że słynny uczony Einstein odwołał 
swój podpis złożony przed rokiem na pro- 
teście przeciwko rozstrzelaniu przez GPU 48 
sowieckich uczonych. Eistein miał wyrazić 
się, że zmienił obecnie swój pogłąd na so- 
wiety zdając sobie sprawę z tego, iż w wy- 
jatkowych okolicznościach w jakich się znaj 
duje Związek Socjalistycznych Republik Rad 
możliwe są tam rzeczy, które w innych wa- 
runkach byłyby nie do pomyślenia. 
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RAŻREBE MENT WZYWA DY GREOZY CEO OZAW TORZE ROC OOOGK SDE SZARY 

Z bólów nie mogła już się wcale poruszać — 
teraz pozbyła się zupełnie reumatyzmu. 

Со za okropne uczucie nie móc samemu 
wstać z łóżka, tak sztywne są nogi i ramiona. 
Niezdolna do pracy — to zrozpaczona ofiara 
reumatyzmu. Lecz dziś znów žwawa i ruchli- 
wa jak dawniej i nie odczuwa żadnych bó- 

lów. Pani W. Sajkowa, Grudziądz, Szewska 
16-1 pisze nam o tem: od dłuższego czasu cier_ 
piałam na reumatyzm w nogach i ramionach. 
Bóle mi tak dokuczały, że często przez całą 
joe nie mogłam zmrużyć oka. Nogi i ręce sta- 
ły się z czasem do tego stopnia sztywne, że 
nie mogłam prawie się poruszać, Nie mogę 
poprostu nikomu opisać, co przez ten czas 
przecieradłem, W ciągu 7 miesięcy próbowa- 
łam najrozmaitrzych leków, chcąc uwolnić się 
od tych straszliwych cierpień, lecz prawdziwa 
poprawa nastąpiła dopiero, gdy zaczęłam za- 
žywač tableiki Togal. Już po tygodniu bóle 
ustąpiły i mogłam znowu spokojnie sypiać. 
Zachęcona tym pomyślnym wynikiem zaży- 

wałam w dalszym ciągu Togal ściśle według 

się chciało coś napisać. Może ani je- 
den z nas dwu nie powróci do ukocha 
nej ojczyzny, zaginiemy w tej ekwator 
jalnej sawannie, nikt nie będzie wie- 
dział o trudach i życiu naszem! Opuś- 
ciliśmy pola, łąki i lasy nasze, by za- 
gnieździć się w sercu Afryki. 

Papieru już niema. Przyjdą ludzie 
odszukać nasze trupy, któż im powie, 
co te szkielety kiedyś robiły, myślały 
i czuły. I nie ma kartki papieru, któ- 
raby opowiedziała biednej matce o tru 

     

dach i czynach syna. Niema już moż- 
ności dać znać ukochanej Polsce, że 
synowie jej przez długi czas tułając 
się po odległych krajach, tęsknili za 
nią i choć o dziesiątki tysięcy kilome- 
trów oddaleni pracowali dla niej. Wy- 
starczyłoby, by wieść do nas dotarła, 
iż ojczyzna nas potrzebuje, a nawet 
piechotą udalibyśmy się na każde jej 
zawołanie. 

Zamknięci jesteśmy w małej z bło- 
ta robionej chatynce, wicher wdziera 
się przez nieszczelne, z drobnych bam- 
busów drzwi, deszcz czwarty już dzień 
dużemi kroplami zrasza i tak już blo. 
tnistą ziemię. Obaj powaleni febrą le- 
żymy na barłogach, on majaczy cicho 
o swej żonie, dziecku, to ją przywołu- 
je, to znów pieści syna. Rozgrzane go- 
rączką ciało miota się po posłaniu. 
Przedziwne wizje przesuwają mi się 
przed oczami; głowa rozbolała porzu- 

  przepisu. Z czasem czułam też w źnie, jak 
ramiona i nogi stawały się coraz bardziej gięt- 
kie i elastyczniejsze. Teraz już zupełnie poz- 
byłam się tej przykrej choroby, tak że w tym 
roku dzięki Togalowi mogłam śmiało zrezy. 
nować z podróży do uzdrowiska. Rzeczywiś- 
cie Togał jest radykalnym środkiem! Podob- 
nie świadczą tysiące cierpiących, którzy przyj 
mowali Togal przy reumatyźmie, podagrze, ła- 
maniu w kościach, bólach nerwowych i gło- 
wy, grypie, przeziębieniach i pokrewnych cier- 
pieniach. Nieszkodliwe dla serca, żołądka i 
innych organów. Togal nietylko uśmierza bó- 
lę lecz w zarodku zwalcza te niedomagania. 
Dlatego też nawet w chronicznych wypadkach 
osiągnięto przy pomocy Togalu nadspodziewa- 
nie pomyślne rezultaty. Jeśli ponadto tysiące 
lekarzy lek ten ordynuje; to przecież każdy z 
pełnem zaufaniem zakupić -go może. Spróbuj- 
cie więc sami dziś jeszcze, lecz żądajcie wy- 
raźnie Togal. We wszystkich aptekach. 

  

  

  

   
    
   

    
  

ciła, narzucaną przez wolę władzę, w 
mym zgorączkowanym umyśle powsta 
Ją dziwne historje i tak cierpimy ci- 
cho sami. Służba przed tygodniem nas 
opuściła, nikt nie przybywa na nasze 
rozpaczliwe wołanie, nikt nie poda 
nam ciepłej herbaty, ani zgotuje ja- 
kiejkolwiek strawy. Zwaleni żółtą fe- 
brą, niedołężni, jak ścięte drzewa 
wsłuchujemy się w świst wiatru i szum 
deszczu. Jakże byłoby miło w tych 
ciężkich chwilach czuć u bóku bicie 
kochającego serca matki, lub na roz- 
palonej głowie zimną dłoń wiernej żo- 
ny! Każdy ma kogoś bliskiego! My 
jak psy tułacze, mamy tylko rozszala- 
łą naturę podróżnikową, kochające ser 
ce matki — to dziewicza puszcza a 
zimna dłoń żony — to pazury dzikich 
zwierząt! Papieru niema, może w ży- 
ciu przeznaczono mi już nigdy nie pi- 
sac, a poruszane burzą liście zdają się 
szeptać — przekleństwa, plusk wody 
coraz nieznośniejszy. Tak w męczar- 
niach leżymy we dwoje cisi i samotni, 
Bogu duszę w opiekę oddając. 

1: 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Inspekcja p. woj. Beczkowicza. 

W dniu 17 b.m. wojewoda wileński 
p .Zygmunt Beczkowicz dokonał czę- 
ściowej inspekcji powiatu wileńsko- 
trockiego, zwiedzając miasto Nowo-Wi 
iejkę oraz gm. wiejskie Mickuny, Rudo- 

mino, Turgiele i Soleczniki. 
W gminie solecznickiej odbył p. 

Wojewoda dłuższą konferencję z przed 
stawicielami miejscowych organizacyj 
społeczno-gospodarczych, interesując 
się wynikiem ich prac dotychczaso- 

wych i perspektywami na przyszłość 
W konferencji tej wzięli m. in. udział 
poseł do Sejmu p. pułk. Bronisław Wę- 
-dziagolski i p. Aleksander Sottan roz- 
wijający na terenie gminy soleczniekiej 

żywą działalność obywatelską. 
W trakcie podróży inspekcyjnej 

odwiedził p. Wojewoda prezesa Powia- 
towego Związku Ziemian p. Stanisława 
Wańkowicza w Peteszy oraz prezesa 
T-wa Organizacyj i Kółek Rolniczych 
p. Karola Wagnera w Wielkich Sole- 
cznikach. 

Wpodróży towarzyszyli p. Woje- 
wodzie naczelnik wydziału wojskowe- 
go urzędu wojewódzkiego p. Stefan 
Wiśniewski, inspektor wojewódzki zw. 
komunalnych p. Aleksander Żyłko oraz 
starosta wileńsko-trocki p. Jan Radwań 

ski. 

  

Krwawe zajście w folwarku Finta. 2 
W fołwarku Finta (gm. połoczańskiejj 

wynikła wczoraj zacięta bójka pomiędzy 
kilku mieszkańcami tej wsi, podczas której 
została ciężko ranna Szałomówna Paraska. 

   

W stanie groźnym przewieziono ją do szpi- 
tala powiatowego w Mołodecznie. Winnych 
aresztwono. (c). 

Straszliwa śmierć pod kołami pociągu. 
W pobliżu stacji kolejowej Orany miał 

miejsce następujący tragiczny wypadek. Je- 
sden z robotników kolejowych Aleksander 

Klaczko z Rybnicy, usiłując przebiec tor po- 
ślizgnął się i upadł pod koła pociągu pono- 
sząe śmierć na miejscu. (e). ; 

Umystowo-chory podpala zabudowanie. 
We wsi Puzewicze wpobliżu Skidla wy- 

buchł pożar w zabudowaniach mieszkanki 
tej wsi Sawy Elżbiety. Pożar ugaszono. 
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że po 

żar powstał naskutek podpalenia, którego 
dokonał 15-letni syn Sawy — umysłowo cho- 
ry Michał, który zbiegł w nieznanym  kie- 
runku. (e). 

  

  

Postawy. 
Z działalności Straży Pożarnych 

Okręgu Postawskiego. 

W dniu-13 b. m. odbyły się, stosownie do 
ustalonego przez Związek Woj. płanu pra- 
cy. Okręgowe Zawody Straży Pożarnych w 
Postawach. 

Pomimo silnego wichru i ulewnego desz- 
<zu, na zawody przybyły, wszystkie bez wy- 
jatku, czynne straże z terenu powiatu, przy 
czem straż z Ałaszek, z braku środków, od- 

ć drogi od stacji Woropajewo 25 

  

. pieszo, w największej ulewie, co jest 
'bezprzecznie, najlepszym dowodem korpo- 
racyjnej dyscypliny. jaką Zarząd Okręgu 
Postawskiego, wpoić umiał. 

Zawody poprzedzone były raportem zło- 
żonym przez Kmdt. Zjazdu p. Jana Dziuro, 
maczelnika straży hruzdowskiej i nabożeń- 
stwem w miejscowym parafjalnym kościele, 
w czasie którego, miejscowy ks. proboszcz 
scharakteryzował bardzo trafnie działalność 
Ochot. St. Poż. dla dobra społeczeństwa i 
państwa, oraz defiladą na placu Marszałka 
wojewódzkiego inspektora straży pożarnych 
i gości, starosta p. Niedźwiedzki. 

Zawody rozpoczęte 0 godzinie 13, skła- 
dały się z zawodów zespołowych, oraz*z za- 

"wodów jednostkowych i w. zały oprócz 
szlachetnej ambicji wszystkich straży także 
i znaczny postęp w wyszkoleniu, pomimo 
krótkiego okresu jaki strażom i instrukto- 
owi okręgu p. Łastowskiemu do dyspozycji 
pozostawał. 

Sąd konkursowy w składzie pp. 
skiego, Pawłowskiego, Niemczenowicza Piot- 
rowskiego. Hofmana i por.Karśniewicza, pod 
przewodnictwem p. S. Równiaka z Nowo- 
*Święcian na podstawie regulaminu Gł. Zw. 
Str. Pož. R. P. przyznał uczestnikam nastę- 
pujące miejsca: аа, 

W zawodach zespolowych, skladających 
Się z ćwiczeń szkołnych i z ćwiczeń alarmo- 

sce straży w Kuropolu, 2-gie 
w Duniłowiczach, 3-cie miejs 

J diadziole, 4-e miejsce straży w 
Hruzdowie, 5-te miejsce straży w Wołko- 
łacie, 6-te miejsce straży w Postawach, 7+me 
miejsce straży w Mosarzu, pozostawiając in- 
ne straże bez przydziału, z powodu nie wy- 
Konania wszystkich zeń wymaganych 
przez regulamin zawodów. 

* W zawodach indywidualnych: 1-sze miejs 
ce D. Romanowiczowi ze straży kuropol- 
skiej, 2-gie miejsce D. Rąbalskiemu ze stra- 
žy hruzdowskiej, 3-cie miejsce T. Osimień- 
kowi ze straży posta iej, 4-te miejsce St. 
Kreczmerowi ze strz miadziolskiej, 5-te 
amiejsce Sz. Bohdanowiczowi ze straży woł- 
kołackiej, 6-ie miejsce Fr. Rąbalskiemu ze 

  

  

    
  

  

   

    

    

    

  

  

    
  

    
   

   

Zieliń- 

straży hruzdowskiej, 7-me miejsce J. Stu- 
rze ze straży wołkołackiej. 

W, ciągu zawodów dodatnio przedstawia- 
ły się swoim dobrem wyszkoleniem straże 
hruzdowska i wołkołącka, oraz miadziol- 
Ska. która niejednokrotnie swoją sprawność 
i podczas pożarów udowodniła. 

Niespodziewanem, nawet dla sędziów, 
było zdobycie pierwszych miejsc przez stra 
że kuropolską i duniłowicką, które z braku 

funduszów wystąpić musiały w ubraniach 
cywilnych, a które zasługiwały ze strony sa- 
morządów gminnych, na szczególną opiekę 
choćby tylko z powodu wykazanej dzielnoś- 

ci podczas ostatniej klęski powodziowej. 
Przewidziane programem zawody lekko- 

atletyczne musiały być zaniechane z powodu 
nastałego zmroku. 

Zawody trwając przeszło 5 godzin, któ- 
remi od początku do końca opiekował się 
starosta p. Niedźwiedzki, zakończone zosta- 
ły krótkiem przemówieniem p. starosty - ja- 
ko przewodniczącego naczelnictwa, oraz woj. 
inspektora straży pożarnych, który dzięko 
wał w imieniu zarządu iązku Woj. wszy- 

stkim uczestnikom w zawodach, Zarządom 
. pp. Sędziom, oraz członkom naczel- 

nietwa, za poniesione trudy. 
Po ukończeniu zawodów uczestnicy wraz 

z gośćmi udali się na dobrze zasłużony skro 
mny posiłek, zorganizowany w domu ludo- 
wym staraniem naczelnictwa, w osobach pp. 
starosty Niedźwiedzkiego, naczelnika Okręgu 

A. Czechowicza, referenta Bobowskiego i 
prezesa Hołozubca, podczas którego przygry- 
wała orkiestra straży postawskiej, kierowana 
z dużym nakładem pracy, całkowicie bezin- 
teresownie, przez p. A. Suchożewskiego u- 
rzędnika miejscowego starostwa. 

Kraśne. 
Systematyczne nadużycia w Banku 

Spółdzielczym. 

W Banku Spółdzielczym w Kraśnem, wy- 
kryto nadużycia systematycznie dokonywa- 
ne przez jedną z urzędniczek banku. 

Według zameldowania złożonego w po- 
lieji przez prezesa rady nadzorczej tego ban 
ku, komisja rewizyjna, * przeprowadzając 
kontrolę ksiąg ustaliła, że urzędniczka Mar- 
ja Kretowieczówna dokonywała tych nadu- 
żyć od kwietnia b. r. Małwersaeja dokonywa 
na była w ten sposób, że Kretowiczówna 
przywłaszezała sobie pieniądze _wpłacane 
przez klijentów przy wykupywaniu zdyskon 
towanych w banku weksli, przyczym wpi- 
sywała do księgi przychodowej fikcyjne su- 
my. 

W sprawie tej wdrożyła policja docho- 
dzenie. (e) 

  

  

  

  

  

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Nowogródek. 

Pożegnanie prof. Witolda Witkow- 

skiego. 

Onegdaj, Polska Macierz Szkolna 
w Nowogródku, żegnała na spėcjal- 
nem, uroczystem posiedzeniu jedne- 
80 ze swych najruchliwszych działa- 
czy. profesora Witolda Witkowskiego 
znanego zresztą powszechnie na tu- 
tejszym terenie, działacza społeczne- 
80, człowieka wielkiej, ofiarnej, choć 
<ichej pracy. Dość powiedzieć, że po- 
za Macierzą Szkolną, prof. Witkow- 
ski był prezesem Patronatu nad bur- 
sami, wiceprezesem (czynnym i ofiar 
nym) Rady Powiatowej B. B. W. z 

z. w Nowogródku, sekretarzem (bar 
dzo ruchliwym) Koła Przyjaciół Har- 
£erstwa, instruktorem oświatowym w 
»Strzelcu*, prezesem gimn. Koła 

- O P. Р., członkiem Zarządu Pow. 
O. O. P., sekretrzem „Ogniska, 

członkiem T-wa Miłośników Radja, 
©raz opiekunem gimn. drużyny har- 
terskiej, cieszył się wielkim inirem 
Wśród młodzieży. 

„Prof. Witkowski, którego Nowo- 
Sródek tak bardzo potrzebował mu- 
Siał przenieść się do Lidy, gdyż sto- 
Sunki panujące w gimnazjum, a wy- 
tworzone przez nienadającego się na 
to stanowisko dyrektora Bańskiego, 
yły już wprost nie do zniesienia. Jest 

to naprawdę niepojęte, dlaczego Ku- 
ratorjam Wil. Okr. Szk. nie może się 
zdecydować na usunięcie człowieka 
obcego dla miejscowego społeczeń- 
stwa, nie umiejącego z niem żyć, ani 
A'spółpracować, a natomiast przenosi 
rozprasza po Świecie najlepsze, naj- 

«dziej ideowe i uczciwe siły nau- 
„życielskie. To jest naprawdę niepo- 
dęte. R. K. 

Gospoda ludowa. 
Rozwijając się nader pięknie pod 

kierunkiem p. Felicjana Ciawłońskie 
go Gospoda Ludowa Z. P. O. K. w 
Nowogródku, występuje raz poraz z 
jakąś pożyteczną i ciekawą inicjaty- 
wą. Niedawno odbył się w Gospodzie 
turniej szachowy, obecnie urządza się 
specjalne radjokoncerty dla bezrobot 
nych. Odbywać się one będą co so- 
botę. 

Drogą ofiar, zebrał ruchliwy kie- 
rownik Gospody 519 książek do bi- 
bljoteki Gospody. W podobny sposób 
zdobył ón dla swej instytucji 200 ze- 
szytów pism. ilustrowanych, podzie- 
lonych na 20 kompletów. Zeszyty te 
wypożycza się dla wszystkich orga- 
nizacyj istniejących w powiecie. 

Z ruchu robotniczego. 
Onegdaj odbyła się w lokalu Sekr. 

Woj. Bezpartyjnego Bloku Współpra 
cy z Rządem, z inicjatywy p. posła 
Poźniaka, konferencja  porozumie- 
wawcza w sprawie bezrobocia. Kon- 
ferencję zagaił i następnie jej prze- 
wodniczył p. poseł Stanisław Poźniak. 
Obecni byli przedstawiciele: Dyr. Ro- 
bót Publ., Wydz. Opieki, Biura P. P., 
Starostwa, Wydz. Drogow.. Zw. Wł. 
nieruch., Zw. Ziemian, Zw. Rob. Nie- 
fachowych, Sekr. Woj. B. B. W. R., 
Magistratu m. Nowogródka, Kasy Cho 
rych, Inspekcji Pracy. 

Po bardzo ożywionej dyskusji, w 
której zabierali głos kilkakrotnie 
wszyscy -obecni, powzięto szereg u- 
chwał, zmierzających do zatrudnie- 
nia bezrobotnych. Konferencję uzna- 
no jako: Komitet Niesienia pomocy 
bezrobotnym. 

. Rezultatem konferencji jest fakt, 
że już następnego dnia zatrudniono 
za pośrednictwem Związku Robotni- 
ków Niefach., kilkudziesięciu bezro- 
botnych. R. K. 

ŻYCIE HARCERSKIE. 
Konkurs latawcow. 

Pierwszy konkurs latawców, jaki urzą- 
dziła 3 drużyna harcerzy im Marszałka 
Piłsudskiego w Nowogródku, cieszył się tak 
wielkiem powodzeniem, że Rada Drużyny 
postanowiła urządzić jeszcze jeden tego ro- 
dzaju konkurs w najbliższą niedzielę. Wez- 
mą w nim udział zastępy: „orłów*, „kalib- 

row“, „czajek“ i „wil Początek kon- 
kursu o godzinie 15-tej. Wstęp dla doros- 
łych 30 groszy, dla młodz 10 groszy. 

    

   

    

  

  

Kurs kierowców samochodowych. 

  

Zorganizowany w 3:ciecj drużynie har- 
cerzy Kurs Kierowców samochodowych, od- 
bywa się w dalszym ciągu. Chłopcy przy- 

  

chodzą na wykłady w komplecie, co świad- 
czy o ich dużem zainteresowaniu sprawnoś 
cią kierowcy sam. Dla ułatwienia nauki dru- 
żyna zakupiła bogato iłustrowany podręcznik 
Adama  Tuszyńskiego: „Samochód nowo- 
czesny*. 

  

Z wędrówki pieszej harcerzy 
żydowskich. 

W! wędrówce harcerzy nowogrodzkiej 
drużyny żydowskiej po województwie, wzię- 
ło udział czterech druhów i 5 druhen z dru- 
żynowym na czele. Trasa przechodziła przez 
następujące miejscowości: Korelicze (nocleg), 
Turzec-Mir (nocleg), Stołpce (nocleg), Nieś- 
wież (nocleg), Snów, Swojatycze, Baranowi- 
cze (nocleg), Slonim (nocleg), Zdzięciołł, 
Nowojelnia, Huta Szklanna „Niemen*, Na- 
libokówki (nocleg), Nowogródek. Ogółem 
przeszli harcerze 200 km. Wycieczka osiągnę 
ła swój cel, gdyż powróciła do Nowogródka 
w pełnym składzie, wesoła i pełna radości, 
iż mogła poznać najpiękniejsze zakątki No- 
wogródczyzny. Dużą pomoc okazał harce- 
rzom żydowskim p. poseł Poźniak w Bara- 
nowiczach i p. poseł Gorzkowski w Stołpcach 

R. K. 

  

    

Baranowicze. 
Posiedzenie Rady Miejskiej w Bara- 

nowiczach. 

W dniu 16 września b. r. odbyło 
się posiedzenie Rady Miejskiej m. Ba- 
ranowicz, pod przewodnictwem bur- 
mistrza p. Senkowskiego. | 

Z obfitego programu obrad zaled 
wie załatwiono kilka punktów mniej- 
szej wagi zaś większą połowę przeka- 
zano do następnego posiedzenia, któ 
re odbędzie się prawdopodobnie jesz 
cze w miesiącu wrześniu. Między in- 
nemi uchwalony został regulamin o 
brad Komisyj Rady Miejskiej, upo- 
ważniono Magistrat, do zawarcia u- 
mowy na dzierżawę stacji benzyno- 
wej w Baranowiczach z przedsiębior- 
cą p. Noblem, jak również postano- 
wiono upoważnić Magistrat do. za- 
łatwienia sprawy oddania łaźni miej- 
skiej w administrację poręczającą. 

W czasie dyskusji wyłoniła się 
ostra wymiana słów pomiędzy prze- 
wodniczącym frakcji socjalistycznej 
radnym Machajem, a resztą radnych 
i członkami Magistratu, w czasie któ. 
rej przewodniczący Rady Miejskiej 
p. burmistrz Senkowski dwukrotnie 
przywoływał radnego Machaja do po” 
rządku. Wskutek bezsensownej opo- 
zycji 3 radnych frakcji socjalistycz- 
nej posiedzenie przeciągnęło się do 
2-giej w nocy, wobec czego lwia część 
porządku obrad wcale rozpatrywaną 
nie była. 

Poranek muzyczny w Baranowiczach 
Staraniem P. Z. O. O. Federacji w Ba- 

ranowiczach w sali kino-teatru „Apollo“ od 
będzie się pierwszy w sezonie jesiennym po- 
ranek muzyczny w niedzielę dnia 20 wrześ- 
nia r. b. o godz. 13-ej. Zespół orkiestry 
smyczkowej 78 p. p. odegra kilka utworów 
muzycznych, a między innemi: marsz Blan- 
henburga „Honor Broni*, uwertura Mo- 

niuszki „Halka“, fantazja Verdi „Rigoletto“, 
wiązanka Osmańskiego „Kwiaty Polskie* i 

inne. Koncerly podbne będą urządzane przez 
P. Z. O. O. Federacji co pewien czas w każ- 

1, o czem powiadomimy naszych 
  

  

czytelników. 

Nożem w płecy. 
Mieszkaniec Baranowicz Jan Chowański 

w czasie sprzeczki na rynku w Baranowi- 
czach pehnął nożem w plecy Piotra Hecma- 
na mieszkańca gminy nowomyskiej. Ranne- 
go Hecmana przewieziono do szpitala powia 
towego w Baranowiczach, gdzie udzielono 
mu pomocy lekarskiej. 

Nieśwież. 
Zawody konne 27 p. uł. w Nieświeżu. 

W niedzielę, dnia 13 września w Nieświe 
żu, na placu 27 pułk. uł. przy koszarach 
Bernardyńskich odbyły się zawody konne. 
Zawody rozpoczęły się o godz. ld-ej po- 
przedzone przez pokaz gimnastyczny ułanów 
Następnie rozpoczął się konkurs podoficer- 
ski. Parcours — 11 przeszkód o wysokości 
110 cm. i szerokaści 250 cm. Startowało 12 
koni, z czego parcours przeszło czysto 2 ko- 
nie. Po rozgrywce I miejsce zajał plut. Bu- 
jak na wałachu „Olaf* zdobywając nagro- 
dę m. Nieświeża, II miejsce st. wachm. Kon- 
dej na wałachu „Orkan“, III miejsce plut. 
Grabka, IV m. st. wachm. Kondej i V m. 
st. wachm. Marcinkows astępnie odbyła 
się woltyżerka, zaś później konkurs oficer- 
ski. Startowało 11 koni. Parcours 12 przesz 
kód; wysokości od 110 do 120 em. i szero- 
kości od 200 do 300 cm. Parcours przeszedł 
szysto 1 koń, wałach „Memfis“ pod ppor. Go- 
łońskim, który zajął I miejsce, zdobywając 
phar przechodni Albrechta ks. Radziwiłła, 

i jako nagrodę pułkową „trenzle”*. II m. zajął 
podchorąży rez. Wiendorff na klaczy „Sala- 
mina, zdobywając nagrodę Starosty Nieś- 
wieskiego p. Eugenjusza  Cedzyńskiego, i 
III m. zajął rtm. Łabędzki na wałachu 
„orzeł II*. Na zakończenie zawodów odbył 
się „tamdem* podoficerski. 

W dzień zawodów pogoda i publiczność 
nieświeska dopisała, natomiast tor po dłu- 
gich i ulewnych deszczach był śliski, cze- 
mu należy przypisać małą iłość koni, któ- 
re ukończyły parcours bez błędów. 

* Podczas zawodów przygrywała orkiestra 
27 pułk. uł. 

Organizacja zawodów, którą zajęli się 
por. Maciejowski i wachm. Wilk była bar 
dzo dobra, dlatego też zawody wypadły im- 
ponująco przy bardzo licznej frekwencji pu- 
bliczności. ` $ 

   

  

„Czarna Kawa* Związku Pracy Oby- 

watelskiej Kobiet w Nieświeżu. 

13 września w Nieświeżu staraniem za- 
rządu Zw. Ob. Kobiet w salach ratuszowych 

odbyła się „Czarna Kawa* połączona z za- 

bawą taneczną z przeznaczeniem dochodu 
na dożywianie niezamożnych dzieci, kształ- 
cących się w szkole powszechnej. Zabawa 
taneczna podczas której przygrywała or- 
kiestra 27 pułk. uł. przeciągnęła się do sa- 
mego rana. 

Samobójstwo. 
Onegdaj wskutek silnego rostroju nerwo 

wego popełnił samobójstwo przez powiesze- 
nie się Aleksander Romanowicz lat 50, 
mieszkaniec wsi Howezna pow. Nieświeskie 
go. 

Pożar od pioruna. 
Przed kilkoma dniami od uderzenia pio- 

runa wybuchł pożar we wsi Zabłotniki gm. 
Siniwaskiej przyczem na szkodę Piotra Hry- 
nielewicza doszczętnie spłonęła stodoła. 

Wołożyn. 
Występy. chóru „Echo. 

Dnia 4października roku bieżącego wi- 
leński zespół śpiewaczy „Echo* wyjeżdża do 
Wołożyna, gdzie da koncert. Od paru już 
lat „Echo“ jeździ po województwie wileń- 
skiem, krzewiąc wśród ludności kresowej 
zamiłowanie do pieśni. Obecnie dzielna ta 
drużyna, pracując pod wytrawnem kierow- 
nictwem profesora Władysława Kalinowskie- 
go, nie ustaje w swej pracy kulturalnej i w 
dalszym ciągu mocno stoi na raz obranem 
stanowisku. Prawdziwą więc ucztę duchową 

będą mieć mieszkańcy Wołożyna i przy- 
ległych miejscowości w dniu 4 października, 
gdy dzielna drużyna zawita do nas i w 
miejscowej sali da koncert. Chór „Echo*, 
dwukrotny zdobywca pierwszej nagrody na 
konkursach w Wilnie, wykona szereg ar: 
cydzieł polskich kompozytorów. Jot. 

Dalsze śledztwo w sprawie oszustwa 
w K. K. O. 

Wspólnik Bancerewicza—St. Wołejszo osadzony w więzieniu 
Łukiskiem. 

Śledztwo w sprawie sprytnego wyłudze- 
nia 5.000 dolarów z K. K. O, irwa w: dal- 
szym ciągu. 

Aresztowany wspólnik Bancerewicza, St. 
Wołejko również osadzony został w  wię- 
zieniu Łukiskiem. 

Dotychczas zostało wyjaśnione, że: Wo- 
łejszo brał czynny udział w sprytnem ©szu- 
stwie i był razem z Bancerewiczem w kan- 

cełarji notarjusza przy sporządzaniu zapi- 

su hipotecznego w księdze hipotecznej Frąc- 
kiewicza. \ ° 

St. Woiejszo nie poraz pierwszy weho- 
dzi w kolizję z kodeksem karnym. Znany 

jest on policji śledczej jako bohater szeregu 
oszustw popełnionych w ostatnich latach na 
terenie naszego miasta. 

++ W swoim ezasie aresztowany  Wołejszo 
był prezesem łotto-klubu w t. zw. Białoru- 
skiej Chatce. (e). 

Granaty ręczne i petardy w prywatnem 
mieszkaniu. 

W dniu wczorajszym policja śledcza, 
podczas rewizji w jednym z mieszkań przy 
ulicy św. Jacka Nr. 5 ujawniła w potajem- 
nej kryjówce kilkanaście granatów ręcznych 
i petard artyleryjskich. Ujawnioną amunie- 
ję przekazano władzom wojskowym. 

Według otrzymanych przez nas informa- 

cyj mieszkanie, w którem odnaleziono gra- 
naty należy do niejakiego  Dowjakowskie- 
go. Rewizję zarządzono w wyniku przepto- 
wadzonych obserwacyj i wywiadów. 

Dalsze szczegóły podamy po ukończeniu 
śledztwa. (ce). i 

Žywcem pogrzebany. 
Wezoraj požno wieczorem przy robotuch 

ziemnych wpobliżu stacji towarowej, został 
zasypany znaczną ilością. ziemi rob. Wiktor 
Kisiel, zamieszkały przy ul. Koszykowej. 

Obecni podczas wypadku robotnicy po 

„dłuższych wysiłkach wydobyli nieszczęśliwe- 
go, jeszcze z oznakami życia.  Zawezwane 
pogotowie ratunkowe przewiozło Kisieła w 
stanie groźnym do szpitala żydowskiego. (e). 

Premje K. K. 0. m. Wilna. 
Dnia 1-go października b. r. w lokalu Ko- 

munalnej Kasy Oszczędności m. Wilna ul. 
Mickiewicza 11 odbędzie się losowanie złoto- 
wych książeczek oszczędnościowych, na któ- 
rych wkład sięgający nie mniej niż zł. 100. 
(sto) pozostał nieprzerwalnie w ciągu 6 miesię 
cy. 

Wylosowane będzie 20 książeczek z premją 
po zł. 500 (pięćset) każda. Pragnący brać u- 
dział w następnem losowaniu, które się od- 
będzie 1-go kwietnia 1932 roku i nie posiada- 
jący książeczek oszczędnościowych KKO m. 
Wilna, odpowiadających powyższym wymaga- 
niom — powinni zaopatrzyć się w takowe naj- 
później do dnia 1-go października 1931 roku 

włącznie. Ё 

KĄCIK KOBIECY. 

Nalewka na poczekaniu. 
Jeżeł: Pani chce mieć dobrą nalewkę do. 

mową na poczekaniu, może ją pani: zrobić w 

następujący sposób: 
Nasypuć w kamienny garuek dojrzałych 

śliwek, dodać do nich czwartą część na wagę 
cukru, zaiać to wszystko po połowie spirytu 
sera i wódką, tyle aby objęło. Garnek przykryć 
szczelną pokrywą, oblepić ciastem chlebowem 

i wsławić na całą noc do dobrze gorącego pie- 
ca. Nazajutrz garnek wyjąć i zupełnie go o- 
studzić. Nałewkę scedzić, dobrze wyciskając 
Śliwki. Nalewkę taką można używać natych- 
miast po zrobieniu. Kto lubi nalewkę słodsz: 
podwoić może iłość cukru. 
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„Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

KRONIKA 
      Dziś: Konstancji. 

Jutro: Zuzanny. 
ES 

19   

    Wschód słońca —g. 5 m, 16 

Zachód »„ —. 17 m. 46 

  

w Wilnie z šnia 18/IX—1931 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura średnia  +- 129 © 
5 najwyższa: >- 15° С. 

я najnižsza: — 11° С. 

Opad w milimetrach: (0,9 

Wiatr przeważający: cisza. 

'Tendencja baroma stan stały. 

Uwagi: pochmurno, dżdżysto 

OSOBISTA 

— Komendant P. K. U.  Wilno-miasto, 

p. major Ossowski Maksymiljan, powrócił 

z urlopu wypoczynkowego i z dniem 18 b 

b. objął urzędowanie. Ё 
Godziny przyjęć dla interesantów — со- 

dziennie od godz. 11 do 13 (z wyjątkiem 

świąt). 

URZĘDOWA. 

— Nowy wice-wojewoda objął urzędowa- 

nie. Z dniem wczorajszym objął urzędowa- 

nie nowo-mianowany wice<wojewoda wileń- 

ski p. Marjan Jankowski, b. starosta pow. 
dziśnieńskiego. ZA 

ADMINISTRACYJNA. 

— Za antysanitarne prowadzenie uległo 

zamknięciu 6 piekarń. Zarządzeniem władz 

administracyjnych zamknięto w Wilnie 6 

piekarń (na ul. Żydowskiej, Zawalnej, Kal- 

waryjskiej i Nowogródzkiej). Zarządzenie 

to wydane zostało na skutek wyniku lustra- 

cyj sanitarnych, które stwierdziły antyhigje- 
niczne warunki pomieszczenia piekarń, 

- 

Lami MIEJSKA 

— Dom dziecka im. Marsz. Pilsudskiego 
ma być wykończony jeszcze w bież. roku. 

Onegdaj specjalna komisja zlustrowała ro- 
boty prowadzone przy budowie domu dzie- 
cka im. Marszałka Piłsudskiego na Antoko- 
lu. Stwierdzono, że roboty są już bardzo da- 
leko zaawansowane, o ile więc dopiszą kre- 
dyty zokończenie robót spodziewane jest je- 

szcze w roku bieżącym. W najgorszym zaś 
wypadku oddanie do użytku publicznego tej 
placówki nastąpi na wiosnę roku 1932 r. 

— Plan regulacyjny m. Wilna. Wydział 
pomiarowy Magistratu zakończył od dłuż- 
szego już czasu prowadzone prace nad spo- 

  

rządzeniem planu regulacyjnego m. Wilna. - 
Plan obejmuje powierzchnię zgórą 400 ha 
i jest podzielony na cztery strefy: handlo- 
wą, przemysłową, gmachów użyteczności pu 
blicznej i domów mieszkalnych. 

— Magistrat wstrzymał roboty przy bu- 
dowie garaży samochodowych. Z dniem 18 
b. m.firma inż. Smorgoński przystąpiła do 
budowy garaży samochodowych Arbonu na 
placu miejskim przy ul. Legjonowej 2. Po- 
nieważ jednak firma nie przedstawiła Magi- 
stratowi zaświadczenia, mocą którego zosta- 
ła upoważniona przez Arbon do budowy 
garaży, jak również nie został przedłożony 
plan i projekt budowy, Magistrat w dniu 
wczorajszym zabronił wykonywania dalszych 
robót, aż do uregulowania sprawy. 

— Pogotowie ratunkowe zmienia  lokał. 
W początkach przyszłego tygodnia pogoto- 
wie ratunkowe zostanie przeniesione do no- 
wego lokalu w murach po-Franciszkańskich, 
którego remont dobiega już końca. 

Nowy lokal pogotowia dostosowany jest 
specjalnie do pomieszczenia tej instytucji. 

— Nowy skwer. W najbliższym czasie 
oddany zostanie do użytku publicznego no- 
wy skwer na Zarzeczu wpobliżu soboru pra- 
wosławnego. Roboty nad urządzeniem skwe- 
ru są już na ukończeniu. 

WOJSKOWA. 

— Uwadze rezerwistów. Przeniesiony 
przed paru dniami do rezerwy rocznik 1908 
i zwolnieni wraz z nim podchorążowie re- 
zerwy, w myśl nowych przepisów meldun- 
kowych nie potrzebują meld.:się w wydz. woj- 
skowym Magistratu. Wystarczy wypełnienie 
blankietów meldunkowych u rządcy domu, 
który przekaże je następnie odnośnej in- 
stancji. ® 

Poszczególne P. K. U. zostają zawiado- 
mione o miejscu pobytu rezerwisty dwukrot- 
nie przez formację zwalniającą i komisar- 
JAP. PZ * 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Otwarcie Mensy Akademickiej. Zarząd 
Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej Mło- 
dzieży Akademickiej USB na wniosek Nad- 
zwyczajnej Komisji dla Zbadania Gospodarki 
Mensy Akademickiej postanowił zamknąć ra- 
chanki gospodarki Mensy z lat ubiegłych i 
ułożyć plan spłaty zadłużenia powstałego 
wskutek wadliwej i niesumiennej gospodarki 
byłego Kierownika Mensy, wynoszącego оКга- 
gło 31,000 zł. Dotychczas spłacono długu z 
lat ubiegłych na okrągłą sumę 11,300 zł. Nie- 
zależnie od likwidowania zadłużenia Men 
Zarząd w zrozumieniu doniosłej roli własnej 
stołówki uruchamia Mensę Akademicką z dn. 
20 września r. b. opierając się na nowych za- 

sadach organizacy jnych i rachunkowych, Bez- 
pośrednio z ramienia Zarządu całokształt go- 
spodarki Mensy prowadzi na nowo członek 
Zarządu Bratniej Pomocy Pol. Młodz. Aka. 
dem. USB. Referent Mensy kol. Włodzimierz 
Suroż przy współpracy i nadzorze Prezydjum 
Stowarzysz. Zredukowano etat płatnego kie- 
rownika oraz wygórowane w latach ubiegłyci 
zmniejszone pobory innych pracowników 
Mensy, co daje oszczędność miesięcznie na 
okrągłą sumę 450 zł. 

Doświadczona, mająca za sobą długoletnią 
praktykę gospodyni, gwarantuje wysoką ja- 

kość oraz hygjenę i estetykę w sporządzaniu 
i wydawaniu obiadów. Przeznaczone przez 

      

  

„Zarząd 2.500 zł. na kapitał obrotowy Mensy 
umożliwi uruchomienie jej i zakup zapasów 
produktów za gotówkę. 

Kierownictwo Mensy przeprowadziło zgod- 
ną z wymogami hygjeny naprawę kuchni oraz 
dekorację i uporządkowanie zaniedbanej do- 
tychczas pod względem estetycznym sali. Mi- 

mo zamierzonego zwiększenia wartości kalo- 
rycznej obiadów, ceny posiłków pozostają te 
same co w latach ubiegłych: obiad zwykły 70 
gr. a la cart 1 zł. 10 gr. Uroczyste otwarcie 
Mensy połączone będzie z uroczystością ot- 
warcia nowowybudowanego Domu Akademi- 
ckiego w październiku r, b. Tymczasem spo- 
tykamy się wszyscy dnia 20 września 1931 r. 
na pierwszym obiedzie w Mensie Akademic- 
kiej. —- 

— Dom Akademicki. Zarząd Stowarzy- 
szenia Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży A- 
kademickiej USB. zawiadamia członków, że 
w październiku r. b. zostanie ukończona bu- 
dowa Domu Akademickiego. Dom położony 
przy ul. Boufałowa Góra (naprzeciwko gim. 
nazjum im. Króla Zygmunta Aug.) zawiera 
20 pokoi jednoosobowych i 40—2 osobowych, 
wybudowany całkowicie z funduszów aka- 
demickich' zbieranych od szeregu lat. Dom 
o konstrukcji żelbetonowej posiada wszystkie 
nowoczesne urządzenia: natryski z ciepłą wo- 
dą, umywalkę osobną dla każdego pokoju i 
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telefon do ogólnego użytku, W godzinach ran- 
nych i wieczorowych gorąca woda na herba- 
tę, światło przystosowane do pracy i t. d. 
Dokładnawiadomość o otwarciu Domu i dal- 
sze dotyczące warunków przyjęcia i wysoko- 
ści opłat zostaną wkrótec ogłoszone. 

— Społeczene biuro pośrednictwa pracy 
przy Bratniej Pomocy Pol. Młodzieży Aka- 
damiekiej U. S. B. w Wilnie. W związku z 
możliwością otrzymania pracy przy spisie lu- 
dności, wzywa się wszystkich poszukujących 
zajęca studentów i studentki do zarejestrowa- 
nia się w Biurze Pośrednictwa Pracy przy 
Bratniej Pomocy do dnia 21 b. m. włącznie 
w godzinach urzędowania: 1—3 pp. i 7—9 
wiecz. 

— Stow. Ak. Mł Katol. „Odrodzenie* 

kormfiunikuje, że sekretarjat urzęduje codzien 
nie od godziny 12-ej do 13-ej. 
«Wi tym też czasie przyjmowane są zapi- 

sy nowych członków. Nowowstępujący na 

U. $. B. mogą zasięgnąć informacyj © 
studjach i o życiu akademickiem. Ul. Uni- 
wersytecka Nr. 7 m. 9. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Z Wyższych Kursów Ziemniańskich 
we Lwowie, ul. Stalmacha 1. Dyrekcja po- 
wyższej uczelni zawiadamia nas, że wpisy 
słuchaczy i słuchaczek na rok 1931/32, tak 
na I jak i na II rok studjów przyjmować 
będzie do końca b. m. 

W podaniu należy dołączyć: świadectwo 

dojrzałości, metrykę chrztu, ewentualnie 
świadectwo z odbytej praktyki rolnej. Kan- 
dydat(tka) bez świadectwa dojrzałości może 
być przyjęty(ta) w charakterze słuchacza(ki) 
nadzwyczajnego (nej). 

    

GOSPODARCZA 

— Kryzys w przemyśle Iniarskim. Wsku- 
tek ogólnego kryzysu gospodarczego, daje 
się odczuć również silny kryzys w przemy- 
śle Iniarskim na terenie województwa wileń- 
skiego. 

Tranzakcja na len znacznie spadły, ho- 
dowcy lnu znacznie ponoszą przez to straty, 
gdyż kupcy wobec spadku cen na len do 42 
proc. wstrzymują się od czynienia więk- 
szych zakupów. Do kryzysu Iniarskiego przy 
czynił się również znacznie dumping sowie- 
cki. 

Ostatnio bawiący w Wilnie radcowie mi- 
nisterjalni po zapoznaniu się na miejscu ze 
sprawą lniarską obiecali poczynić pewne u- 
dogodnienia dła zbytu Inu wileńskiego. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Baczność Oiicerowie Rezerwy. Przy- 
puszczalnie w drugiej połowiewrześnia a naj- 
później z dniem 1 paźdz. b. r. zostanie uru: 
chomiony kurs instruktorski obrony przeciwga 
zowej zorganizowany staraniem Koła Wileń- 
skiego Z. O. R. przez Komitet Wojewódzki 
Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. 

Celem kursu OPG dla oficerów rezerwy 
jest stworzenie w społeczeństwie wogóle, na 
terenie zaś poszczególnych instytucyj w szcze- 
gólności, zastępu ludzi (instruktorów), którzy 
by sprawę przygotowania ludności cywilnej 
do zadań obrony przeciwgazowej na swoim 
terenie odpowiednio postawili. 

Dotychczas bowiem jest zbyt mało w społe- 
czeństwie instruktorów łączących w sobie za: 
równo fachowe przygotowanie jak też zrozu- 
mienie doniosłości sprawy i umiejętności kie- 
rowania zbiorowem wyszkoleniem ludzi. Do 
takiej roli najbardziej się nadaje ofic. rez. 
który w olbrzymiej większości wypadków sam 
się zetknął z grozą wojny chemicznej. 

Słuchacze, który po ukończeniu kursu wy- 
każą dostateczne przygotowanie do przysz 
łych zadań przystąpią do pracy nad zorga- 
nizowaniem akcji obrony przeciwgazowej na 
swoim terenie przez wyszkolenie drużyn OPG 
a przedewszystkiem w przyszłej wojnie do 
niesienia pomocy napadniętej ludności. 

Kurs będzie prowadzony przez fachowych 
wykładowców zaangażowanych przez Woje- 
wódzki Komitet Ligi Obrony Przeciwgazowej. 

Trwanie kursu obliczone jest na przeciąg 
2-ch względnie 3-ch miesięcy w zależności od 
ilości godzin wykładów w tygodniu. 

Wszelkich informacyj udziela Sekretar jat 
Koła Wileńskiego ZOR ul. Mickiewicza 1: 
Gmach Kasyna Garnizonowego we wtorki i 
piątki od godz. 18 do 19, a także przyjmuje 
zgłoszenia. Lista zgłoszeń będzie zamknięta 
z dniem 1 paźdz, r. b. i po tym terminie zgło- 
szenia nie będą uwzględniane. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie Zw. Prac. Kom. i Inst. Użyt. 
Publiczne. Zarząd Zw. Prac. Kom. i In 

Užyt. Publ. w Polsce oddział w Wilnie, k 
munikuje, że dnia 22 września r. b. o god: 
6 wiecz. przy ul. Wielkiej 34 w lokału Zwi 
zku odbędzie się ogólne zebranie członków 
Sekcji Szkolnej. 

Porządek dzienny: 
1) Sprawozdanie Zarządu. 
2) Wybory Zarządu. 
3) Sprawy organizacyjne. 
4) Wolne wnioski. 

  

   

        

RÓŻNE. 
— Właściciele dorożek samochodowych 

przeżywają ciężki kryzys. Mimo spodziewa- 
nego ożywienia ruchu dorożek samochodo- 
wych w związku z powrotem z wywczasów 
letnich, obroty właścicieli taksówek nie 
wzrosły prawie wcale względnie bardzo nie- 
znacznie. 

Najbardziej dochodowem źródłem doro- 
żek asmochodowych były dawniej częste 
wyjazdy za miasto, obecnie wskutek ogólne- 
go ciężkiego kryzysu gospodarczego wyjaz- 
dy te prawie zupełnie ustały. 

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

SOBOTA, dnia 19 września 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski 
12.05: Muzyka popularna (płyty). 13.10: Ko 
munikat meteorologiczny. 15.35: Program 
dzienny. 15.40: Przechadzka po mieście. 
16.00: Audycja dla dzieci: 16.50: Kom. dla 
żeglugi. 16.55: „Wpływy dewaluacji surow- 
ców na kryzys życia gospodarczego* — od- 
czyt. 17.55. Odczyt. 18.00: Koncert. 19.00: 
Kom. Wil. Tow. i Org. Kół. Roln. 19.15: 
„Nowe gospodarstwo na Pohulahce* — wy- 
wiad z Mieczysławem Szpakiewiczem. 19.40: 
Program na niedzielę i rozmaitości. 19.55: 
Kom. 20.15: Muzyka lekka, 22.00: „Na wid- 
nokręgu“. 22.15: Kom. 22.30: Koncert cho- 
pinowski. 23.00: Muzyka lekka. 

   

NIEDZIELA, DNIA 20 WRZEŚNIA. 

10.15: Tr. dzwonów i nabożeństwa z Bazylik: 
Wileńskiej. 11.58: Sygnał czasu. 12.00: Bicie 
zegara i hejnał z wieży katedralnej. 12.05: 
Odczytanie programu dziennego. 12.10: Inau- 
guracja roku naukowego w Inst: Nauk. Handl. 
Gosp. 12.40: Poranek z Filharmonji Warsz. 
14.00: Kom. meteor. 14.10: Odczyty i muzyka. 
15.00: „Przechowywanie okopowych* — od- 
czyt, 15.20: Audycja rolnicza. 16.40: Audycja 
dła dzieci. 17.10: Mecz tenisowy mistrza świa: 
ta Cochet z mistrzem Polski — Tłoczyńskim. 
17.40: Koncert. 19.00: „Kukułka wileńska”, 
19.20: Program na poniedziałek i rozm. 19.40: 
Skrzynka techn. 19.55: Komunikaty i pogadan- 
ka. 20.15: Koncert wieczorny. 22.00: „Miaste 
pieśni* felj. 22.15: Kom. 22.30: Koncert Solis- 
ty. 23.00: Muzyka taneczna. 
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ODEZWA 
b. obrońców Ojczyzny. 

Tymczasowy Wydział Wykonaw- 

czy Komitetu Akcji Społ. Gosp. Obroń- 

ców Ojczyzny wydał następującą 

odezwę: 

Do Kolegów Broni! 

Koledzy! Pracowaliśmy z bronią w 

ręku'dla Ojczyzny w-okopach; na pla- 

cówkach, wedetach, w atakach: 

Dziś jedni z nas w szeregach czyn- 

nych, inni poza nimi. Obowiązek nasz 

służby dła Ojczyzny w pokoju i poza 

szeregami nie ustał. Położenie gospo- 

darcze naszego kraju, w związku ze 

światowym kryzysem ekonomicznym, 

wzywa nas. dó' wzmocnienia „wy: cigu 

pracy do akcji społeczno-gospodar- 

czej. 
„Komitet Akcji Społ. Gosp. Obroń- 

ców Ojczyzny wzywa was; Koledzy, 

do konkretnego czynu społecznego. 

Zaczynamy od siebie: opodatkujmy się 

1/4 proc:  odmiesięcznych dochodów 

aż do likwidacji przesilenia gospodar - 

czego, na rzecz najbardziej bezbron- 

nych w walce o byt codzienny, na do- 

żywianie dzieci bezrobotnych, pozba- 

wionych zasilkow i na opał dla nich 

w ciężkich zimowych miesiącach. 

Niech każda organizacja byłych woj- 

skowych. bez różnicy szarż i charakte- 

ru, rozpocznie z dniem dzisiejszym na 

swoim terenie tę akcję humanitarną, a 

niewątpliwie pójdą za nami nasi ko- 

ledzy w czyrmych szeregach, pracow- 

nicy instytucyj państwowych. samorzą 

dowych, prywatnych i ogół obywateli 

bez wszelkich różnic. 

    

Tymczasowy Wydział Wykonawczy 

Borysewicz, M. Horoszek, Christa, 

dr. Góra, K. Wójcicki. 

TEATR | MUZYKA 
— Premjera „Świętego płomienia* w Lu- 

tni. Dziś w sobotę dnia 19 b. m. premjera 
„Świętego płomienia" — Maughama sztuki 
porywającej słuchaczy scenami pełnemi „dra- 
matycznego napięcia. Reżyserja spoczywa w 

doświadczonych rękach p. Stanisławy Wy- 
sockiej, «która: jednocześnie kreuje rolę: mat- 
ki, Wnętrze W. Makojnika. 

— Pe południu w sobotę dnia 19 b. m. 
o.godz. 4.po cenach najniższych (50. proc.) 
dla młodzieży - szkolnej dana będzie słone- 
ezną komedja w 3 aktach J. Korzeniowskie- 

  

    

ŻYWY POCIS Od dnia 19-go b: m. 
  

"na się dość nią nacies; 

go „Panna mężatka”, która ukaże się rów- 

nież o godz. 4 po południu w niedzielę dnia 

20 b. m. po cenach zniżonych. 

— „Horsziyūski“ na Pohulance. Dziś w 

sobotę dnia 19 b. m. powtórzonie będzie 

XII scen dramatycznych J. Słowackiego 

„Horsztyński* ze znakomitym wykonawcą 

roli Szczęsnego p. Juljuszem Osterwą na схет- 

le, całego zespołu. 
Dzięki swym walorom scenicznym i do- 

skonałej grze wszystkich wykonawców sztu- 

ka doznała niezwykle ciepłego przyjęcia u 

publiczności. 
— Hanka Ordonówna w Wiinie. W dn. 

1,2.i 8 października b. r. w Teatrze Miej- 

skim Lutnia w Wilnie wystąpi Hanka Ordo- 

nówna w komedji „Małżeństwo / Fredery** 

— Picarda i Jaeger-Smidta. Rola ta daje 

Hance Ordonównie okazję do odśpiewania 

całego szeregu zupełnie nowych piosenek. 

W szłuce tej grać będzie zespół złożony z 

Hanki Ordonówny, Karofa Wyrwicz-Wich- 

rowskiego, Stefanji Betcherowej (Oui pro 

guo), Piotra Orłowskiego (Reduta), Mieczy- 

sława Mileckiego (Wilno) i Stanisława Jaš- 

kiewicza (Wilno). 
Po występach w Wilnie cały zespół uda 

się w objazd po kraju w przeciągu paździer- 

nika i listopada grać będzie „Małżeństwo 

Fredery* w kilkunastu miastach Polski. 

seruje sztukę p. Karol Wirwicz-Wi- 

chrowski. 

    

KINA I FILMY 

„SEWILLA, MIASTO MIŁOŚCI" 

(Hollywood) 

Tytuł oczywiście musi być nonsensowny. 

"Tym razem jednak pp. tłómacze mają na swe 

usprawied nie to, że i oryginał nie jest 

mądrzej all of the flesh" — „Zew ci 

ła wcale nie jest bardziej a propos ni Se- 

villa. miasto miłościi. W danym wypadku 

chodzi o coś bardziej subtelnego niż ciało je- 

Śli już jakiś „zew* mamy zastosować w ty- 

tule filmu. Byłoby raczej to, co się potocz- 

nie nazywa „sercem*, a co przecież jest ra- 

czej wartiścią bliższą dusży, ni ciała. Zre- 

sztą nie wiem, możliwe, iż pierwowzór, 

powieść, z której wzięto fabułę filmu istot- 

nie jest tak „cielesna*, jak głosi to jej tytuł. 

Ale film jest inny. Miła, romantyczna hi- 

storja, to zabawna, to rzewria i až wzźrusza- 

jaca niekiedy, jak wzruszające bywa ze 

szlachetne cierpienie pierwszej młodości. M 

na się bowiem litować, gdy cierpią starsi, 

ale cierpienie młodości, zwłaszcza wczesnej 

zawsze nas będzie wzruszało, jako pewne 

okrucieństwo losu wobec łych, którzy zbył 

krótko żyją, aby zdążyli odpowiedn i 

nić i zbyt wiele mają 

się przed niem mogli bron 
A cóż dopiero jeśli cierpienie spada na 

jednostki, które Tubimy, tak jak Jubimy tego 

rozkosznego łobuza Juana de Dios, przepysz- 

nie zrobióńego przez Ramona Novarro, albo 

przesłodką Marję Consuelę Vargas, najmiłsze 

najwdzięczniejsze dziewczątko, ze wsżystkich 

jakie kiedykolwiek pojawiły się pod ston- 

cem Se i Dorothy Jordan, która tak cu- 

dnie wcieliła się w tę postać, jest nowem i tak 

czarującem zjawiskiem ekranu, že niepodob- 
$ Jest niewypowie- 

ojej, pełnej niezwy- 

    
   

     

  

  

    
  

  

    

      

       
      

  

  

  

dzianie wdzięczna w s 

  

Od godz. 4 do 6-ej dla uczącej się 
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kłego uroku żości, wczesnej młodości, 
nad podziw wrażliwej i delikatnej, że żadna 
mimoza możeby się z nią w tem równać nie 
mogła, 

Dawno już nie widzieliśmy analogicznego 

tematu ujętego z podobną prostotą i szeze- 

rością. Jest to oczywiście niepowszednia za- 

sługa reżyserji, która także dobiera i wyko- 

nawców. Debiutuje w tem przynajmniej dla 

nas Ramon Novarro, współreżyserujący Z 

Charles'em Brabin. Całość opracowana jest 

z koronkową starannoścą, liczne z poszcze- 

gólnych epizodów, to małe arcydziełka, hu- 

moru charakterystyczności, liryki czy drama- 

tycznego nastroju. Wszystko jest niesłycha-- 

nie, żywe niesłychanie prawdziwe. Nietylko 

postacie główne, ale każda zpodrzędniejszy ch 

jest wycyzelowana po mistrzowsku. Ernest 

Torrence, jako poczciwy wuj Esteban, Renne 

Adoree jako tancerka Lola, pyszna gospodyni 

stworzona przez Matyldę Comont zapalczy- 

wy kapitan Vargas i mnóstwo, innych cały 

różnorodny interesujący, żywo i trafnie scha-, 

rakteryzowany tłum. 'в 

Strona dźwiękowa, dzięki piosenkom Ra- 

mona zasługuje na specjalne omówienie. Jest 

on tu nietylko wdzięcznym wykonawcą ale 

i-bardzo zdolnym kompozytorem. Jak się do 

wiadujemy” z afisza, jest współtwórcą strony 

muzyczhej: przed Herbertem Stodhartem. Za- 

iste, bogato obdarzyły nieba tego artysię la- 

lentem. 
Jedynym dysonansem jest la chropawa 

amerykańska angielszczyzna w ustach  prze- 

mawiających do nas z ekranu Hiszpanów 

jakże miłoby słyszeć iast niej špiewny i 

dzwięczny: język hiszpański, jak to jest np. w 

filmie „Czar tanga* (sk). 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
KRWAWA BÓJKA PRZY UL. WIELKIEJ. 

W dniu wczorajszym o godzinie 11 w 

sklepie tapet Ginzburga, przy ulicy Wieł- 

kiej Nr. 34, wynikła krwawa bójka pomię- 

dzy Ginzburgiem i. jego synem Mejerem z 

jednej, a drugim jego synem Szołomem z 

drugiej strony, Podczas bójki Szełom Ginz- 

burg doznał tak poważnych obrażeń, że trze 

ba było przewieźć go do pogotowia ratun- 

kowego, gdzie nałożono mu opatrunki. 

O zajściu spisano protokół, sprawę skie- 

rowano do sądu: (<). 

  

    

  

      

  

   

POD GROŹBĄ SIEKIERY UWIĘZIŁA MĘŻ- 

CZYZNĘ 1 ZMUSIŁA GO DO WYDANIA 

PIENIĘDZY. 

Wczoraj późno wieczorem do 6 komisar- 

jatu polieji P. P szybko wbiegł Stanisław 

Marcinkiewiez zamieszkały, przy ul. Wojsko- 

wo-Cmentarnej Nr. 1.1 złożył sensącyjne Za- 

meldowanie o niezwykłym wypadku Wwymu- 

szenia, ofiarą którego padł przed chw, 
Jak wynika z zeznań Marcinkiewicza 

wstąpił on w godzinach poobiednich do Zna- 

jomej Zośji” Lachowiczowej zam. przy uliey 

Antokolskiej Nr. 106 w celu załatwienia ja- 

kiejś sprawy. Po krótkiej rozmowie Lacho- 

wiezewa zażądała od Marcinkiewicza wyda- 

nia posiadanych przez niego pieniędzy. Gdy 
Marcinkiewiez odmówił, Lachowiczowa zam- 

knęła drzwż na kluez i uzbreiwszy. się w 
siekierę oświadczyła, że, roztrzaska mu €za- 

szkę jeśli sprobóje podnieść alarm, lub wy- 

   

   

W roli głównej 
Reed Howes 
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dostać się na ulieę. zanim ona mu na to po- 

zwoli. 
W taki sposób, Lachowiczowa  przetrzy- 

małago w „niewoli; przez 5 godzin, aż Mar- 

cinkiewicz nie wydał posiadanyh 100 zł. 

Po wydostaniu się na wolność, Marcinkie 

wiez natychmiast udał się do komisarjatu, 

gdzie złożył odpowiednie zeznanie. 

Sprawa przekazana została wydziałowi 

śledczemu, który wdrożył dochodzenie. (c). 

ODNALEZIENIE RZEKOMO UWIEDZIONEJ 

PRZEZ HANDLARZY ŻYWYM. TOWAREM. 

Przed kilku dniami porucznikówa Szab- 

łowska, zamieszkała przy ul. Chocimskiej 

Nr. 50 zameldowała policji o zaginięciu jej 

służącej Zofji Kuźmiłówny, która wyszła po 

kupno bułek, i od tego czasu zaginęła: bez 

wieści. Ek 

Według przypuszczeń meiduźńcej aa 

wd briej „została . a rowadzona 

mais ape? PR. Mud r Si 

Policja HAęchiiiast wdiożykosdochwdze- 
nie celem othaltžieiūa"šagiaionėj 1 A vsio 

Tymezassem zašiūtona (Kadžinilėwna powe 

rėcija w dniu wezorajszym dd Sžabtewskiehio 

Gdzie bawiła przez te kilka dili požostaje 

jej tajemnieą. (e). ; 

т 

Więzienie z przepychem. 

Nowy Jork pozwolił sobie na iście ame- 

ekscentryczność. nowe więzienie 

s zadzone z komfortem, którego 

pozazdrościćby mógł niėjėden pensjonat. 

Zewnętrznie budynek nie różni się prawie 

od otaczających go domów. na oknach nie- 

   

  

„ma krat, zgrabne bałkoniki ozdobione są 

kwiatami, wogóle wygłąd więzienia przypo- 

mina raczej gmach szkoły, czy hotelu. Każ- 

da z więzionych kobiet będzie miała oddziel 

ny pokój. urządzony tak, jak numer przy- 

zwoitego hotelu, z miękkiemi meblami i bie- 

żącą wodą, zimną i gorącą. Pozatem są 0- 

gólne salony, z radjo, gramofonem, czytel- 

nia z wielką ilością pism, sala gimnastycz- 

na, urządzona według ostatnich wymagań 

sportowych, szpital z dobremi doktorami i 

sałą operacyjną. Dla narady uwięzionych z 

ich adwokatami jest szereg pokoi specjalnych 

izolowanych od siebie, gdzie niema obawy, 

by ktoś mógł podsłuchać rozmowę. Słowem 

e w takiem więzieniu przedstawia się 

jako idylla i można przypuszczać, że w dzi- 

siejszych czasach k u i bezrobocia, „kli 

jentki* będą stały ogonku do tego raju. 

Na ten temat właśnie toczy się polemika 

w prasie amerykańskiej. Założyciele więzie- 

nia twierdzą, że dobre warunki wzbudzą w 

przestępczyniach skruchę i zachęcą do uczci 
wego Ž łeczeństwa 

sądzi je kara, po- 

winna być przykrzejsza od przestępstwa, w 

przeciwnym bowiem razie zachęci do у 

  

   

  

  

   

   

          

    

    

Radjo w autobusie. 

  

żny jach zastosowano już na 
kolejach dla rozrywki pasażerów radjo. Nie- 
dawno temu założono również instalację ra- 
djową w autobusie pasażerskim w. Północ= 
nej Czechosłowacji. W ten sposób pragnie 
się uprzyjemnić pasażerom. godziny podróży, 

  

Nr. 216 (2158) 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Bojówkarze hitlerowscy przed sądem 
doraźnym 

za urządzenie pogromu Żydów. 
BERLIN, 18. 9. (Pat). — W; dniu 18 b. 

m. rozpoczęła się rozprawa przed sądem do- 

raźnym przeciwko aresztowanym przed ty- 
godniem członkom bojówek hitlerowskich, 
którzy brali udział w pogromie żydów, urzą- 
dzonym w dzielnicy zachodniej Berlina. Na 
stole prezydjałnym leży nagromadzony Stos 
różnego rodzaju przyrządów do walk ulicz- 
nych, jak kastety, noże sprężynowe, pałki 
gumowe, szpieruty i t. d. Na ławie oskarżo- 
nych z pośród 44 schwytanych  hiilerow- 
ców, znajduje się tylko 34, gdyż požostali 
oddani być musieli sądowi dla nieletnich. 
Wszyscy oskarżeni mają od 19 do 30 lat, 
Są to głównie robotnicy i studenci, człon- 
kowie hitlerowskich oddziałów szturmowych 
oraz kilka stahlhelmowców. Wszystkie miej- 
sea dla publiczności są szczelnie wypełnio- 
ne. Tłoczno jest również przy stole dla dzie 
nnikarzy, wśród których znajduje się rów- 
nież wielu korespondentów zagranicznej pra- 

sy, m, in. amerykańskiej i połskiej, Obronę 
wystawiło stronnictwo narodówo-socjalisty- 
czne. 

Pierwszy z oskarżonych zeznaje, iż zna- 
lazł się przypadkiem na miejscu zaburzeń, 
a nóż sprężynowy, który przy nim znalezio- 
no, służył mu tylko do krajania chleba. Dru- 
gi oskarżony utrzymuje, iż przybył tam w 

   

gronie 6 towarzyszy, aby przyjrzeć się temu, 
jak żydzi święcą nowy rok i pokazać, iż są 
jeszcze inni ludzie oprócz żydów. Inny oskar 
żony przybył również, żeby zobaczyć, jak 
żydzi święcą „Sylwester galilejski*. Dwóch 
stahilhelmowców utrzymuje, iż są tylko spo- 
kojnymi. przeehodniami, którzy się znaleźli 
na miejscu zaburzeń. Kastety noszą tylko 
dla własnej obrony. Inny oskarżony utrzy- 
muje, iż potknął się podczas zajścia i tylko 
dla utrzymania równowagi uderzył kogoś 
ręką w twarz. Członek partji hitlerowskiej: 
Wartz twierdzi, że przyszedł na Kurfursten- 
dam tylko po to, aby stwierdzić, czy istot- 
nie jego dawna przyjaciółka zóstała prosty- 
tutką i uprawia swój proceder na Kurfur- 
stedam. Studenci i członkowie bejówki hitle- 
rowskiej zaprzeczali swoim pierwszym zez- 
naniom, iż: przybyli z. polecenia przywódcy 
oddziałów szturmowych dla urządzenia de- 
monstracji. Inni członkowie osławionego ad- 
działu szturmowego Nr. 33 przypisują winę: 

jść między in. prasie, która jest całkowi- 
cie żydowska. Inny oskarżony znowu miał 
rzekomo randkę z przyjaciółką. 

Cały przebieg procesu ma dotychczas cha 
rakter wysoce niepoważny. Co chwila cała 
sala wybucha głośnym śmiechem, Przesłu- 
chiwanie oskarżepych trwa. 

      

  

Ciekawy mecz Stolarowa z mistrzem świata 
Cochet'em. 

WARSZAWA, 18. 9. (Pat), — W dniu 
18 b. m. na kortach Legji rozpoczął się 

trzydniówy turniej tenisowy międzynarodo- 
wy pomiędzy Racing-Clubem paryskim a 

stołeczną Legją. W pierwszych dniu mogła 
się odbyć zaledwie jedna z gier pojedyńczych 
panów. Pierwszy mecz: : mistrz świata Co- 
chet — Maks Stolarow trwał okrągło 2 i pół 

godziny, wobec czego następny mecz Landry 
Tioczy i musiano przerwać w pierwszym 
secie przy stanie 2.2, z powodu zapadają- 
cych ciemności. Mecz ten odbędzie się w s0- 

botę, wraz z grą podwójną pp.'Cochet i Lan- 
dry — bracia Stolarow. 

Wynik meczu mówi sam za siebie. W 
ym secie Cocheż wielce lekceważąco 
się do Polaka, Już pierwsze gemy 

uczą go jednak, że sprawa nie pójdzie łat- 
wo. Drugi set niespodziewanie wygrywa Sto 
larow 7:3. To samo w secie trzecim — 6:4 
dla Maksa Stolarowa. Przerwa zastaje stan 
setów 2:1 dla Polaka, Po przerwie Cochet 

      

   

„bierze się estro do pracy, wygrywa czwarte- 
go seta gładko 6:4. Na początku piątego, de- 
cydującego seta wszystko przemawia za lai- 
wem zwycięstwem Francuza. Cochet prowa- 

dzi 4:1. Tymczasem Stolarew, grający nadz- 
wyczaj skutecznie i mądrze, nietylko 
równuje, lecz zdobywa przewagę przy sta- 
nie gry 5:4 dla Maksa Stolarowa. Połak ma 

match ball. Piłka Stołarowa przy stanie de- 
cydującego seta 40:30 dla Polaka pada w 

sam róg kortu i nie zostaje odbita przez 
Chochet'a Mecz powinien być wygrany przez 
Stolarowa. Niestety sędzia linjowy decydu- 
je, že pilka Stolarowa była zła. Te stanowi 
w pewnej mierze o spadku szans Stolarowa: 
który z trudem wytrzymuje wysokie napięcie 

nerwowe,z jakiem walczył przez cały czas 
z mistrzem Świata. Francuz wyrównuje, zdo 

bywa następnie: jeszcze dwa gemy i wygry- 
wa 7:5. Przeto i meez zdecydowany został 

na jego korzyść. 
td 4 Rzy, IR 

    

  

zwycięstwo kolarzy polskich. 
WARSZAWA, 18. 9. (Pat), — Wezoraj: 

na torze kołarskim W. T. €. na Dynasach 
kolarskiego rozegrano dokończenie meczu 

    

*" MIESZKANIA 

Polska—Węgry. Mecz zakończył się ostate- 
eznem zwycięstwem zawodników polskich w 

stosunku 82 do 72 punktów. 

  

  

Slq Miejskie 
2 IBALA MIEJSKA 
„Mstrebramska 5, 

młodzieży. Wielki film sportowy 

i Tajemnica czarnego wąwozu |ne:;.. 
O wódz 6,8ii0i Królowa bez KOFONY Dc maości Lady Hamilton: 

NAD PROGRAM: Wesoła komedja w 1 akcie. — Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiege. 

Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. — Początek seansów 6 godz. 4, 6, 8i I0-ej. — Kasa'czynna od 3.30 

NAD_PROGRAM; Niózwykłe polowanie 
B Wielki dramat w [2:th aktach, 

  

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„ABLIOS“ 
Wileśska 33, tel. 9-26 

BŁWIĘKOWE KINO 

„ILO“ 
Nioklew. 22, tel. 15-28   

W rol. główn.: Cud. para kochanków, jedyny godny 
zastępca Rudolfa Valentino poryw. Hiszpan Den Joze 
Mojika. czarująca Mona Mario i Antenio Moreno. 

Dziśł Wspaniały 
przebój dźwiękowy! 
Śpiew! — Tańce! Czar tanga 

Cudowne pieśni argentyńskiel Barwność scen! Upajający rytm tanga! Przepych wystawy! 

Na |-szy seans ceny zniżone od 60 gr. Seansy od godz. 4-ej, w niedziela i święta od 2-ej 

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

w dźwiękowym 
Otwarcie sezonu! RB „ady ku. BB RAMON NOVARR piki 
Sewilla, miasto miłości Scenarjusz w-g powieści „Zew ciała". Partnerką 

Ramona Novarro jest słodka, pełna anielsk. uroku 

róe i Ernest Torrence. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. [Na pierwszy seans ceny zniżone. 

  

Dźwiękowe Kino 

CGUIN 
ul.-Wielka 47, tel. 15-41 

Kino - Teatr 

LUX 

Dorothy Jordan w rolach pozost. Renėe Ado- 

Dziś! Po raz N i e r s 

pierwszy w Wilniel t h ł 

в ные Ha STTUNACH MIIOSCI 
Ulubićńcy publiczności wileńskiej Marcella Albani i Aifons Fryland. 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. 

Na |-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015, w sobotę i niedzielę od g. 2-ej 

dwė) i Tryskaj h id i i i 

Dziś podwojny program: |, Teveksinos pumgm, i darezre Żeński bataljon śmierci 
(Kon i Kelly-na wojnie). W rolach głównych słynna para komików „Charles Murray i George Sidney. 

II 4 a K z o s ta Č p ri m a d 0 n n 4 Arcyzabawna komedja w 8 aktach z ulubienicą pu- 

Г bliczności rozkoszną Collen Moore w roli głównej. 

Film ten przedstawia stolicę filmu Hollywood i kuksy wytwórni. 

Początek o godz. 5-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp: — NASTĘPNY PR.: Więcej niż miłość, z Corinne Griffith 

MAMON LESCAUT 
kuce Marlena Dietrich '7:7 WI. Gaįdarow 

W rolach głównych: 

z udziałem”artystów 

wszechświat. sławy, 
Dziś?! Wielki nastrojowy dramat 

w-g znan. arcydzieła ks. Provósta 

siema Lya de Putti, 

śniegznie potrzebne 
na b, solidną l-szą 

hipotekę. 
Zgłoszenia do Adm. 
„Kurjera Wileńsk.*. 

6622 

day dreviiany 

(o 4-ch pok.) na złom 

sprzedam 
b. niedrogo 

Tyzenhauzowska 2 
6621 

Sprzedam 
galonowy fortepian 

marki Rónisch w dobr. st. 
Kijowska 6—6, w g: 4—6 

6821 

    

kit de Roślć 
„KĖVA“ (Paris) 

Miokiewioza 87, tel. 667, od 11-1 
Rozgładzanie i odświeża- 
nie twarzy. Leczenie wą- 
grów ipryszczy. Elektry- 

| 
od 6 do 8 lat 

przyjmę 
do kompletu 

polsko-francusk 'e$0 
I-szy rok nauczania 

Pańska 4, m. 4. 
6823 

Francuska 
i nauczyc. muzyki 
poszukuje stałej posady 
z mieszkaniem, może być 

demi-place 

ul. Wiłkomierska 1-1 
6845 

  

Pracownia Krawiecka 
W. Nagrodzkiego 

1 amkowa 16, m. 
przyjmuje obstal. z własn. 
i powierzonych matezjał., 
mundurki gimnaz. na ob- 

stalunek. Ceny niskie. 
6841 * 

    

instalacje elektryczne, 
dzwonki sygnalizacyjne, 
ustawianie aparatów ra- 
djowych i telefonów wy- 
konywa elektromonter 
T. G. Pietrzykowski 
ul. Wiełka 24, m. 24. 

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. 
  

Specjalna prac. trumien 
1. Drzewieckiego 

ul. Wielka 33 róg Szkłanej 
Posiada gotowe trumny 
dębowe i sosnowe specjal- 
ne do ekshumacji i prze- 
wozu zwłok. Wszelkie do- 
datki żałobne. Karawany 
oraz całkowite urządzenie 
pogrzebowe. Wieńce żywe 

i napisy. 

  

  

Wytwornetowarzystwo po- 

znaje automobilizm tylko 
na kursach mysia FFOMA, 
Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykle, 

warsztaty, 

(ala KONCEJIOWA 
na 600 miejsc do wyna- 
jęcia na koncerty, wi- 
dowiska, odczyty, ze- 

brania i t. p. Wiado- 
mość: ul. Wielka 47, 
wejscie od ul. Końskiej 

(Sekretarjat Konserw.) 

  

4, 3 i 2-pokojowe do wy- 

najęcia, ul. Ofiarna Nr. 2, 
pokazuje dozorca. 

Informacje — telefon 15-10 
6831 

2 Pakojowe mieszkania 
odnowione, z wygoda- 

ii;s46 wynajęcia... Ulica 
Krakowska Nr. 51, pokazu- 
je dozorća, inform. tele- 
fon 15—10. 6793 

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

gotówce poleca 

Dom H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 

  

ME na własność 
w domu spółdzielcz., 

4 pokoje, łazienka, wy- 
gody, O warunkach do- 
wiedzieć się: Jagiellońska 
7, m. 8, w godz -9—1I r. 

6848 

o wynajęcia pokój, nie- 
duży, słon. i ciepły z 

używ. telef, i wygod. — 
można z utrzym dla oso- 
by kulturalnej—od zaraz, 
ul. Mickiewicza 19, m 24 
Oglądać można w godz. 
od 4—7 po pol. 6846 

Sprzedam 
jadtodainię 
w dobrym punkcie. 
„Dowiedzieč „sięz 

ul. Kolejowa I, m. 15 
6840 

Taklad Bednarski 
Fr. Piešlaka 

Szeptyckiego 18—1 
wykonuje wszelkie roboty 
w zakres bednar. wchodz. 

  

  

  

  

ROZKŁĄD JAZDY 
autobusów 

W.lno- Grodno- Lida: 
Оа Wilna do Grodna 

o g. 1765) 
z Grodna—8 rano 

Aina do Lidy 
o g. 16(4) 

„ z Lidy—6.40 rano 

6832 

Dr. I. RUCZNIK 
okulista — powrócił. 
Zawalna 30, tel: 7-80. 

Przyjm. 8—9 r. i 4—7 pp 
6843 

Akuszerka 

Marja Laknetova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z, P. Nr. 69. 

PIANINO 
do sprzedania 

  

  

  

Mickiewicza 11, t.15-61 

FILIP MAEDONALD. 18) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

  

Cienkie wargi gościa wykrzywiły 

się szyderczym uśmiechem. 

— Możliwe — rzekł — Ghciałbym 

z panem pomówić. Ma pan chwilkę 

czasu? 

— Nie! — szczęknął Dollboys — i 

zatrzasnął drzwi przed nosem gościa. 

Ale nawet w tym gwałtownym geście 

zachował umiarkowanie. 

Dyson uśmiechnął się triumfalnie. 

Był w świetnym humorze. Stał: całą 

minutę, patrząc na zamknięte drzwi. 

Poczem wykręcił się na pięcie, odszedł 

na środek podwórza i stanął z rozsta- 
wionemi szeroko nogami i rękanii na 
biodrach, badając wzrokiem front do- 
mu. Pozamykane okna miały ten sam 
wyraz, co oczy gospodarza. Dysón, 
który. umyślnie zachował się. w taki 

bezczelny ostentacyjny sposób, zoba- 

czył, że róg rolety w, jedynem oświe- 

tlonem oknie poruszył się nieznacznie, 

lecz udał, że nie zobaczył. Wzruszył 

tylkó ramionami i powrócił do moto- 

cyklu. Ża chwilę wśród płactwa wy- 

buchła nowa panika i piekielny. gość 

odjechał. d 

Było kwadrans po piątej, kiedy Dy 

  

son wyntrzył się pieszo z łasku za far- 
mą. W dwie minuty później wchodził 

do domu tylnem wejściem. Znalazł- 

szy się w sionce, z której uchylone, 
oświetlone drzwi prowadziły w głąb 
mieszkania, zdjął hełm i gogle, pchnął 
ostrożnie owe drzwi i przestąpił próg. 
Oświetlona izba: okazała się dużą ku- 
chnią. Podłoga była ceglana. Na wiel 
kim kominie płonął ogień. Nawprost 
komina stała szafa z czarnego dębu. 
Umeblewonia dopełniał' stół i dwa 

krzesełka. Na stole stało jedzenie. Na 
krzesłach siedzieli mężczyźna i kobie- 
ta. Ona -— twarzą do drzwi, on —- 

Dolboys — tyłem. 
Na widok wchodzącego: kobieta 

zerwała się gwałtownie, przewracając 
krzesło, które upadło ż trzaskiem na 
podłogę. Była to stara kobieta, wy- 
soka, chuda, 0 twarzy pokrytej gęstą 
siecią zmarszczek. Przeraziła się tak, 
że nie zdołała powiedzieć ani słowa. 
Podniosła tylko rękę do piersi. Doll- 
boys nie wstał tylko, zaczął wykręcać 
się.powoli na krześle. 

Dyson uśmiechnął się uspokajająco 
do starej kobiety. 

Film nietylko wzrusza do łez, lecz zawiera również mnóstwo scen wstrząsających swym brutalnym realizmem. 

Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godzinie |-ej. 

(ATI IEP SNES TARNYBOS, 
Ceny miejsc od 40 gr. 

— Przepraszam, że. państwa na- 
chodzę. Chciałbym pomówić z panem 
Dollboysem. Czy pan ma chwilkę cza- 
su? — Z ostatniem zdaniem zwrócił 
się do gospodarza, który siedział teraz 
twarzą do drzwi, patrząc na intruza 
niezbadanym wzrokiem. Na jeden uła- 
mek sekundy w oczach jego mignął 
błysk wściekłości i zgasł. 

Dollboys wstał wolno z: krzesła, 
odštawil je systematycznie pod šcia- 
nę i podszedł do gościa. 

— Proszę mi się zaraz wynosić: — 
rzekł równym, obojętnym głosem, tak 
jakby informował kogoś, która godzi- 
na. 

Dyson potrząsnął głową i miękką, 
opadającą czupryną i wykrzywił usta 
psim uśmiechem, takim samym jak 
przedtem przed frontem domu. 

— Nie.— odpowiedział. — Ghwil- 
kę, panie. Jestem dziennikarzem. 
Chciałbym z panem .pomówić o Black... 

— Precz! — Dollboys przysunął 
się o dwa kroki bliżej. 

— Andrzeju! — wrzasnęła przera 
żonym głosem staruszka. Dyson spoj- 
rzał na nią szybko. Czyżby się zlękła? 
Czego? 

='W sprawie Blackattera — po- 
wtórzył. — Ja... 

Dollboys wykręcił się do niego bo- 
kiem. 

Niech' matka stąd idzie. Rozpra- 
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wię się z nim. — Wskazał wielkim 
palcem Dysona. 

Stara poczłapała z szelestem do 
drzwi i znikła. Dollboys zwrócił się 
ponownie do swego gościa i rzekł, nie 

ruszając się z miejsca. 

— Precz, łajdaku! 

nie potrzeba... 
Dyson usiadł na krawędzi stołu. 

— Wiem — rzekł znekanym gło- 
sem. — Czy pan nie potrafi powiedzieć 
człowiekowi dobrego słowa? -Obgada- 
my interes; dobrze. 

Dollboys nie odpowiedział. Poszedł 
wolnym krokiem do drzwi, przez któ- 
re wyszła słara kobieta, otworzył je 
i zniknął, zostawiając je otwarte na- 

oścież. 
Dyson wydobył z kieszeni wielką, 

czarną fajkę i wytarty woreczek z ły- 
toniem ji. zaczął ją nabijać, -gwiżdżąc 
partacko przez zęby. 

W. hallu rozległy: się kroki. Doll- 
boysa. Wszedł, izbrojony w starą du- 
bęltówkę i zatrzymał się koło drży 

Nam tu takich 

  

— Jeżeli się nie wyniesiesz — rzekł 
równym, spokojnym głosem — to "i 
przedziurawię nogi. 

Dyson drgął i spojrzał na broń i na 
gospodarża:* Był zdziwiony, ale nie 
przerażony. 

Na: Boga! — rzekł. — Jaki pan. 
staroświecki. Bez głupstw. Proszę to 
odstawić. Chwilę, panie. Chciałbytn 

  

    6842   

"pomówić: o sprawie Blackattera. Je- 
stem dziennikarzem. 

Doliboys podniósł wolno strzelbę 
do ramienia. 

— Bez głupstw rzekł ostro Dy- 
son. — Opuść pan broń, bo pożału- 
jesz! — Oparł obie ręce na stole po 

bokach, pochylił się, wtulił głowę w 
ramiona i spojrzał hipnotycznie na 
Dollboysa. Czarne oczy błyszczały za 
szkłami złowrogim blaskiem. Doll- 
boys nie spuścił powiek, ale jego lewa 
ręka spadła ku dołowi razem z -bro- 
nią. Dyson, nie zmieniając pozy, rzekł: 

— Jestem dziennikarzem. Moje pis- 
mo. zwęszyło, że proces © zabójstwo 
Blackattera nie był przeprowadzony 
tak jak należało. Mnie wysłano. Ro- 
zumiesz. pan?  Odkopuję . świadków. 
Pan jesteś najważniejszy i o pana mi 
najwięcej chodzi. Pańskie zeznanie 
przypieczętowało losy Bronsona. Me- 
że wobec tego pan mi pomoże? Chciał- 
bym z panem pogadać. —— Urwał. W 
tonie głosu było coś więcej niż w ue- 

wanych, dwaznacznych zdaniach. Go 

bardzo: złowieszczego. 

Drewniana twarz Doliboysa drgnę- 

ła jakiemś nieznanem uczuciem. Dy- 

son pomtyślał, że mógł to być skutek 

roboty Fłooda: Wyprostował się i za- 

pytał: 
—u Będziesz pan gadał? 
Dollboys zastygł zpówrotem w po- 

sąg martwoty. 

  

  

  6844 Jagiellońska 3— 27 

LEDINIS TRUST INIT SOS оНН 

— Pocó? — zapytał. — Co mnie 
obchodzą gazety? Mogą sobie pisać. 

co im się podoba. Mówił powoli. 
może dobierając słowa, a może tylk» 

z naciskiem. — Swój obowiązek speł- 
niłem w sądzie. Pan nie jest sędzią. 
Poco mam tracić czas na pana i ne 

gazety? 
-— Możeby to panu dobrze zrobiło: 

— odparł Dyson, dziurawiąc powie- 

trze fajką. — Finansowo. — Urwal + 

dodal: A może i nie. Ale jeżeli pan nie 
będzie chciał gadać, to napewno pa- 
nu zaszkodzi. — Wzruszył ramionami 

i Dóllboys zobaczył, że jego bystre 

  

oczy zwęziły się w dwie szparki. 
— Nie rozumiem, co to wszystko» 

ma znaczyć — rzekł. Ale jeżeli... 
Dyson spojrzał na zegarek w ręku. 
— №е wiedziałem, że to już tak 

późno — rzekł, nie dając mu dokoń- 
— (zas mi w drogę. Jeszcze się: 

zobaczymy i pogadamy. Przyjadę ju- 
tro rano. — Zmierzył Dollbo о@ 
stóp dó głowy; wsadził fajkę w usta 
i wyszedł temi samenii drzwiami, htó- 
reini wszedł. Zamykając ża sobą drzwi 
uśmiechnął się zagadkowo. Dollboys 
zachował się odpornie, ale poniechał 

zabawy ze strzelbą. I w ostatniej chwi 

li czóło jego pokryło się kroplam: 

potu. 
Dysońm' poszedł wolno przez pole 

dó ukrytego w krzakach motocyklu 

(© sie>iRrż) 

  

  

   

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewiez.


