
  

Rok VIII. Mr. 220 (2162). 

Naieżność pocztowa opłaco 1a ryczaltem. 

Wilno, Czwartek 24 Września 1931 r. Cena 20 oeroszy. 
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Haaga, 19. IX. 1931. 

Haskiego 

razy dzien- 

Posiedzenia Trybunału 

odbywają się normalnie 2 

nie: o 10 m. 30 i o 3 m. 30 (prócz so- 

boty. kiedy jest tylko posiedzenie przed 

południowe). Dłuższa przerwa nastę- 

puje, jeżeli strona o nią prosi dla przy- 

gotowania repliki. 

"Exposć agenta litewskiego, 

w. Berlinie, p. Sidzikauskasa, który w 

posła 

porządku alfabetycznym przemawiał 

pierwszy, oraz jego doradey, prof. 

  

*Mandelstama zajęło trzy posiedzenia: 

dwa czwartkowe i piątkowe przed po- 

łudniem. Stenegram wynosi przeszło 

100 stron pisma 

jest przeto łatwem zadaniem 

maszynowego, nie 

streścić 

ten długi 

i szczegółowy wywód tak, aby nie za- 

Ogranicza się więc 

do tez zasadniczych, na których sta- 

nowisko litewskie jest oparte, pomija- 

jące historyczną część przemówienia p. 

Sidzikauskasa, dotyczącą rozwoju sto- 

sunków polsko-litewskich od czasów 

najdawniejszych. 

Spór przed Ligą Narodów zawią- 

1920 

r. naskutek noty ówczesnego ministra 

w artykule dziennikarskim 

  

nudzić ezytelnika. 

  

zany został z dniem 5 września 

spraw zagranicznych Polski, p. Eusta- 

chego Sapiehy. Procedura koncylja- 

cyjna Rady Ligi została zakończona 

uchwałą z 13 stycznia 1922 r., 

dzającą niepowodzenie usiłowań Ligi 

rozstrzygnięcia sporu w ramach tej 

procedury. P. Sidzikauskas twierdzi, 

że już powyższa uchwała ustaliła po- 

między Polską a Litwą stan pokoju, 

jakkolwiek o charakterze  szczegól- 

nym (3?) a przeto uchwała Rady z 10 

grudnia 1927 r. nie ma tego znaczenia, 

jakie jej pragnie przypisać strona pol- 

ska, t. zn. zakończenia stanu wojny. 

Natomiast uchylenie się od wszelkich 

stosunków z Polską jak przed tą ostat- 

nią uchwałą tak j potem, jest wyrazem 

protestu Litwy przeciwko niesprawie- 

dliwości, której padła ona ofiarą. 

Bardzo szczegółowej, lecz bardzo 

nieprzekonywującej analizie poddał 

p. Sidzikauskas dwa punkty uchwały 

Rady z 10 grudnia 1927 r., mające bez- 

pośredni związek z rozprawą. Jeden z 

tych punktów, zawiera zalecenie Rady 

podjęcia jaknajrychlej przez rządy 

polskie i litewskie pertraktacyj celem 

ułożenia stosunków, mogących usta- 

lić między obu państwami porozumie- 

nie, od którego załeży pokój. *) Dru- 

giego treścią jest końcowa deklaracja 

Rady, że 

„nieniejsza uchwała nie narusza (ajfecte) 

stwier- 

  

w niczem kwestji, co do których oba państwa 

mają pogłądy różne”. 

P. Sidzikauskas uważa, że Litwa, 

podejmując zalecone rokowania, wy- 

pełniła przyjęte zobewiązanie, bowiem 

to, że niedoprowadziły one do oczeki- 

wanych rezultatów, jest jedynie wyni- 

kiem zasadniezych rozbieżności obu 

rządów co do statutu terytorjalnego 

okręgu wileńskiego. Litwa nie zobo- 

wiązała się bezwzględnie dojść do po- 

rozumień z Polską, lecz tylko podjąć 

rokowania. Kiedy bowiem w czerwcu 

1928 r. Prezes Rady Ligi zapropono- 

wał tekst uchwały, w której był zawar- 

ty wymóg, że rokowania powinny do- 

prowadzić do wyników konkretnych 

(apprėciables), p. Woldemaras zapro- 

testował przeciwko temu postulatowi 

i propozycja upadła, jako wymagają- 
ca jednomyślności Rady. 

Z tego rozumowania p. Sidzikau- 

skasa wynika niezbicie że godząc się na 

podjęcie rokowań z Polską na podsta- 

wie uchwały Rady z 10 grudnia 1927, 

strona litewska przesądzała zgóry fia- 

sko ich w ramach istniejącego status 

quo terytorialnego. Normalizacja na- 
  

*) ..„d'entamer aussitót que possible des 

nėgociations directes afin d'arriver ūl“ėtabli- 

ssemenł de relations de nature 4 assurer €n- 

    

tre les deux Etats voisins la bonne entente 

dont lu paie dėpend“. 

TEZY LITEWSKIE. 
administracy jno-technicz- 

wydawała 

wet tylko 

nych stosunków z Polską 

się Litwie usankcjonowaniem posiada- 

nia przez Polskę terytorjum Wilna. 

W ten sposób rząd litewski imputuje 

niejako Radzie Ligi chęć wciągnięcia 

jej w zasadzkę, nie dowierzając dęk- 

laracji, zawartej w ostatnim punkcie 

uchwały z 10 grudnia 1927 r. 

W dalszym ciągu p. Sidzikauskas 

zajął się kwestją zobowiązań między- 

narodowych Litwy w zakresie komu- 

nikacji kolejowej z Polską, wynikają- 

cych z treści art. 23 p. e) Paktu Lig 

i przepisów konwencji Barcelońskiej 

z 1921 roku. Zaprzeczył on gorąco wy- 

kładni tego artykułu, sformułowanej 

przez p. Silvain Dreyfusa w jego prze- 

poprzedniego. P. 

Dreyfus obowiązujący 

członków Ligi postępowania 

(regle d'action), zaś przedstawiciel li- 

tewski — jedynie ogólnikowy program, 

mogący być realizowany drogą poszcze 

gólnych umów i konwencyj. Ogólnego 

obowiązku podtrzymywania komuni- 

kacji kolejowej z każdym członkiem 

Ligi, jakiekolwiekby mogły być mię- 

dzy nimi stosunki polityczne, p. Sidzi- 

kauskas w treści art. 23 p. e) Paktu 

Ligi nie może:się dopatrzeć! Litwa kon 

wencji Barcelońskiej która była rozwi- 

nięciem postanowień tego artykułu 

Paktu, nie podpisała, konwencji komu 

nikacyjnej z Polską zawrzeć nie chće, 

a art. 23 p.:e) Paktu Ligi jej do tego 

nie zobowiązuje. 

W tem miejscu p. Sidzikauskas do 

chodzi do osi, około której obraca się 

jego całe rozumowanie. Stwierdziwszy, 

że jego zdaniem, ani uchwała Radv Li- 

gi z 10 grudnia 27, ani art. 23 p. e) 

Paktu Ligi nie nakładają na Litwę o- 

bowiązku dojścia do porozumienia z 

Polską w sprawach komunikacji ko- 

=lejowej, oświadcza: 
„Przy hy na chwilę. że żądanie Pol- 

ski podj przez Litwę z nią komunikacji 
kolejowej jest uzasadnione ze stanowiska pra 
wa międzynarodowego. Nawet włedy, Lit: 
wa miałaby prawo, odmówić wznowienia 
ruchu na trasie Landwarów-Koszedary, a 
mianowicie z tytułu „represyj pokojowych” 

(a titre de represailles pacifigues)“. 

Teorję owych „„represyj pokojo- 

wych'* wyłożył obszernie prof. Mandel 

stam, któremu przewodniczący na pro- 

śbę p. Sidzikauskasa, udzielił w tym 

momencie głosu. Jest to, mianowicie, 

  

mówieniu z dnia 

widzi tam 

nakaz 

    

   

  

  

Cytowałem w pierwszej swojej kores- 

pondencji z Hagi. 

  

Poseł z Unda Hałaciński 
zachorował. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
Nadeszła wiadomość ze Lwowa: 

Poseł Hołaciński przywódca Undu 
- ze skrzydła umiarkowanego tej partji 
poważnie zachorował. Poseł Hołaciń- 
ski jest zwolennikiem zbliżenia pol- 
sko-ukrainskiego. 

W Banku Polskim. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 
Dziś odbędzie się posiedzenie Rady 

Banku Polskiego, na którem omówio-* 
na będzie sytuacja na rynku finanso- 
wym w związku z załamaniem się fun 
ta angielskiego. 

Oficerowie niemieccy biorą 
udział w manewrach 

litewskich. 
KOWNO, (Pat). Zwraca uwagę, że w ma- 

newrach wojskowych litewskich, które odby- 
wają się obeenie, bierze udział kilku wyż- 
szych oticerów niemieckich, Reichswehry. 

Sądy doraźne na Węgrzech. 
BUDAPESZT, (Pat). Rozplakato- 

wane tu zotsało zarządzenie w pra- 
wie wprowadzenia sądów doraźnych. 

Słuszny protest. 
BERLiN, (Pat). Syndykat dziennikarzy 

polskich w” Berlinie wysłosował w dnix"28 
b. m. do nowego ambasadora francuskiego 

Francois-Poncet'a pismo, zawierające umo- 
tywowany protest przeciwko pominięciu 
wszystkich bez wyjątku korespondentów pol 
skich przy zaproszeniu na konferencję pra- 
Sową, u oną w dniu 22 b. m. przez am- 
basadę francuską dla prasy niemieckiej i 
przedstawicieli prasy zagranicznej. 

   

   
   

  

teorja, którą tenże p. Mandelstam pod- 

sunął rządowi litewskiemu, zamiast 

niedającej się po 10. XII. 27 r. utrzy- 

mać teorji o „,szezególnym stanie woj- 

Polega ona na tem, że państwo, 

pokrzywdzone w 

ny“. 

uznające siebie za 

swoich prawach przez inne państwo, 

po wyczerpaniu wszelkich środków 

celem uzyskania zadość uczynienia, 

ma prawo uchylić się od 

nia z niem normalnych stosunków ja- 

kiejkolwiek natury. Prawo to realizuje 

się nie przez działanie, lecz przez za- 

utrzymywe Е 

niechania działania, stanowiącego treść 

normalnych stosuńków pokojowych 

między państwami. Zdaniem rządu |- 

tewskiego jest przeto ten Instytut Pra- 

wa międzynarodowego zgodny z Pak- 

tem Ligi Narodów, nie narusza on bo- 

wiem prawa Polski, lecz tylko jej infe- 

res ogólny. Tu prof. Mandelstam poś- 

więcił długi wywód obronie znanej 

swoje tezy, że tytuł na mocy którego 

Polska opiera wykonywanie praw 5и- 

werennych na przyznanym jej uchwa- 

łą Konferencj Ambasadorów z dn. 15 

marca -1923 r. terytorjum Wilna, jest 

bezprawny. 

  

Zwołanie Sesji zwyczajneį 
Seimu i 

Tel. od wł. kor.:z 

  

Senatu. 
Warszawy. 

P. Prezydent Rzeczpospolitej podpisał przedwczoraj zarządzenie, zwo- 

łujące Sejm i Senat na dzień 1 października r.b. do Warszawy na sesję zwy- 

czajną. 
Wczoraj o godz. 1-ej po poł. przybył do gmachu Sejmu p. premjer 

Prystor i odbył konierencję z marsz. Sejmu dr. Świtalskim, wręczając mu 

jednocześnie dekret P. Prezydenta Rzplitej. Wobec nieobecności w War- 

szawie marsz, Senatu p. Raczkiewicza, zarządzenie P. Prezydenta o zwo- 

łaniu Senatu doręczone zostało przez szefa biura prasowego Prezydjum 

Rady Ministrów szeiowi kancelarji senackiej. : 
Dowiadujemy się, że marsz. Sejmu wyznaczył pierwsze posiedzenie 

plenarne na dzień 1 go października i wydał polecenie kancelarji sejmowej, 

aby dokonano wszelkich z tem związanych czynności. : 
A 

* * 

Jak dotychczas rząd na nadchodzącą sesję sejmową przygotował 

108 projektów ustaw, na których czoło przedewszystkiem wysuwają się 

ustawy podatkowe oraz ustawy, związane «z akcją walki ze skutkami 

bezrobocia. Ponadto w Min. Spr. Wewnętrzn. przygotowują się dwa 

ważne projekty ustaw; tak zw. Wielka Ustawa Samorządowa oraz ustawa 

o nowym podziale administracyjnym państwa. Należy przypuszczać, że 

Obydwie te ustawy zostaną również wniesione w czasie nadchodzącej 

sesji do laski marszałkowskiej. Obecna sesja jako zwyczajna trwać będzie 

od początku października do końca marca 1932 r. 

Złoty polski jest niezachwiany. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Kurs złotego polskiego utrzymuje 
ięę na wszystkich giełdach Świata na 
parytecie złota. Na niektórych gieł- 
dach notowany on jest nawet o parę 
punktów wyżej.. Jest to przyczyna 

spokojnego nastroju na giełdach pol- 
skich, które nie wykazują zwiększo- 
nego zapotrzebowania na dewizy za- 
graniczne. 

  

znów padły wczoraj 

w kolekturze 

Loterji Państwowej 

P. K. O. Nr. 81051. 

„LICHTLOS“ 
WILNO, WIELKA 44, Telefon 4-25. 

  

  

Mianowicie prof. Mandelstam twier 
dzi, że uchwała konferencji Ambasa- 

okre- 

ślająca na podstawie art. 87 Trakiatu 

Wersalskiego wschodnie granice Pol- 

ski, Litwy nieobowiązuje, aibowiem: 

1) Litwa nie jest sygnatarjuszum Tra- 

kłatu Wersalskiego, 2) Konferencja 

Ambasadorów nie wzięła pod uwagę 

warunków, któremi Litwa zaopatrzyła 

swoją prośbę z dnia 18 listopada 1922 

dorów z dnia 15 marca 1923 r.. 

r., skierowaną bezpośrednio d» tejże 

konferencji, o. ostateczne / oznaczenie 

granic Polski. Jednem słowem, podług 

prof. Mandelstama, można depraszać 

się czegoś od pewnej instytucji i je.1no- 

cześnie wymagać od niej, aby spełnie- 

nie tej prośby odbyło się ściśle tak, jak 

petent tego. oczekuję lub wymaga. Te- 

orja, istotnie niezwykle oryginalna 

nietylko w ustach prawnika, ałe i zwy- 

kłego polityka. 

Litwa, zwracając się do Rady Am- 

basadorów z prośbą 0 oznaczenie 

wschodnich granie Polski, rozumiała 

ten swój krok — powiada p. Mandel- 
stam — jako wezwanie Rady Ambasa- 

dorów do nowych usiłowań koncylju- 

cyjnych z udziałem rządu litewskiego 

jako doradcy w sprawie jak ma być 

wytknięta granica polsko-litewska***). 

interpretacji 

wezwania 0 

granie Pol- 

przewidzieć 

  

Oczywiście, takiej 

otrzymanego od Litwy 

wyznaczenie wschodnich 

ski Rada Ambasadorów 

nie mogła i zadośćuczyniła życzeruu 

Litwy. bez udziału obu stron zaintere- 

sowanych, w sposób, który wydał się 
jej w danych warunkach fakty cznych 

najsłuszniejszym. 

Tak więc Litwa — zdaniem pana 

Mandelstama — nie uznając podsta- 

wy prawnej, na której opiera Potska 

swe prawo. do suwerenności nad tery- 

torjum Wilna, nie może tego prawa 

naruszyć przez to, że odmawia wejścia 
  

z nią w stosunki normalne. Natomiast 

złamanie przez Polskę prawa Litwy, 

dające tej ostatniej tytuł do zastosowa 
nia „represyj pokojowych*, zawiera 

się w niewykonaniu przez Polskę u- 

mowy Suwałskiej z dnia 7 październi- 

ka 1920 r. Prof. Mandelstam nie prze- 

czy bowiem, że umowa ta nie rozsirzy- 

gała ostatecznie sporu terytorjalnego 

pomiędzy Polską a Litwą, twierdzi je- 

adressć a lu „Si ła Łithuanie s'est 

dagśrence des Ambassadeurs, c'est pour exa- 

miner avec elle comment la frontiere polonon 

lithuanienne powait ćtre traeće* 

Zbrojny zatarg japońsko-chiński. 
Interwencja Rady Ligi bez skutku. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Jak donoszą depesze, Telegram 
" Rady Ligi, wzywający rząd japoński 

do zaniechania kroków, wojennych, 
nie wywołał żadnego wrażenia w Ja- 
ponji. Rząd Japoński dał wprawdzie 

rozkaz swoim wojskom powstrzyma- 
nia kroków nieprzyjacielskich, jed- 
nak generałowie, dowodzący temi 
wojskami nie podporządkowali się 
instrukcjom. 

Wojska japońskie wycofują się. 
TOKJO, (Pat). Wojska japońskie wyco- 

fały się w kierunku linji kolejowej połud- 
niowo-mandżurskiej. Znajdują się one jesz- 
cze w Mukdenie i Czang-Czun. Według wia- 

Nie wojna, lecz 
TIOKIO, 23, 9. (Pat). — Rząd ja- 

poński kładzie nacisk by sprawa Man- 
dżurji traktowana była nie jako woj- 
na, lecz jako incydent wynikły z ko- 
nieczności obrony własnych interesów 
które jego zdaniem Chiny często na- 
ruszały. Wobec tego, uważają, że rząd 

domości jednak, pochodzącej z miarodajnego 
źródła, nie mieszają się one do administracji 
lokalnej tych miast. 

spór sąsiedzki. 
japoński nie zgodzi się, aby Liga Na- 
rodów lub jaka inna strona trzecia po- 
woływała się na pakt antywojenny 
Rząd japoński uważa, że sprawa musi 
być załatwiona między Chinami i Ja- 

ponją. 

Rząd chiński odrzuca propczycję pertraktacyj. 
TOKJO, (Pat). Donoszą urzędo- 

ro, že rząd nankiński odrzucił propo- 
zycćję utworzenia komisji mieszanej, 
złożonej z 3 Japończyków 1 3 СЫа 

czyków, mającej za zadanie rozpa- 

trzenie wszystkich kwestyj spornych 
pomiędzy Japonją a Chinami, a w 

tei Hezbie i Goecnego zatargu w Man 
dżurji. Rząd nankiński uważa, iż sy- 
tuacja posunęła się już zbyt daleko. 

  

Walki trwają nadal. 
MOSKWA, 23. 9. (Pat). — Kores- 

pondenci sowieccy donoszą z Man- 
dżurji, że sfera okupacji japońskiej 
rozszerzana jest w dalszym ciągu. Ope 
rująca na terenie Mandżurji armja ja- 
pońska wzmocniona została przez wy- 

słanie z Korei nowych dwóch brygad. 
W szeregu miejscowości dosz- 

ło do starć pomiędzy ustępującemi woj 
skami chińskiemi a nacierającemi od- 
działami japońskiemi. 

Ambasador japoński u Litwi- 
nowa. 

MOSKWA, 23. 9. (Pat). — Amba- 
sador japoński złożył wczoraj wizytę 
w komisarjacie spraw zagranicznych. 
Jak podaje prasa, ambasador odbył 
dłuższą rozmowę z Litwinowem. Treść 
rozmówy, naturalnie, trzymana jest w 
tajemnicy, lecz łatwo się domyśleć, że 
dotyczyła ona przeprowadzanych obe- 
cenie przez Japonję operacyj w połu- 
dniowej Mandżurji oraz gwarancyj 
interesów sowieckich. 

Wogóle trzeba powiedzieć, że pra- 
sa sowiecka w stosunku do akcji j 
pońskiej w Mandżurji wykazuje niez- 
wykłe wprost umiarkowanie i. pow- 
ściągliwość. Zajścia w Mandżurji są 
wykorzystywane nie dia ataku na Ja- 
ponję, ale do wypadów przeciwko Li- 
dze Narodów i paktowi Kelloga. Stąd 
wniosek, że wybuch incydentu chiń- 
sko-japoūskiego nie stanowił dla kół 
sowieckich niespodzianki i że rozwi- 
jająca się w Mandżurji iapońska akcja 
okupacyjna, jeżeli nie odpowiada w 
zupełności planom sowieckim, to w 
każdym razie planów tych nie krzy- 

żuje. 

    

Silne letnictwo 

te potęga Państwa! 

dnak, że prowizorycznie zostawiała 

Wilno po stronie litewskiej, czego nie 

zechciał-respektować gen. Żeligowski, 

zajmując we własnem imieniu Wilno. 

Zwracając się do Rady Ambasadorów 

z prośbą o ustalenie granie Polski, Lit - 

wa — podług p. Mandelstama — sta- 

wiała wyraźnie za warunek decyzji 

Rady ad integrum restitatio 

Oprócz umowy Suwalskiej za ty tuł 

swego prawa do Wilna Litwa uważa 

traktat pokojowy litewsko-sowiecki z 

dnia 12 lipca 1920 r. W tych warun- 

kach — konkluduje prof. Mandelstam 

— uchylenie się Litwy od podjęcia 

normalnych stosunków z Polską, a 

więc i cd wznowienia z nią komun:ka- 

cji kolejowej, jest niczem innem jak 

stosowaniem przez nią „„represyj p2ko- 

jowych*, zgodnem z prawem między- 

narodowem i nie sprzecznem z Pak- 

tem Ligi Narodów. 

Po wywodach prof. Mandelstama 

zabrał ponownie głos p. Sidzikauskas, 

który, w niezmiernie długim wywodzie 

usiłował dowieść, że również przepisy 

Konwencji Barcelońskiej (przez Litwę 

nie ratyfikowane), 0 ile mają jednak 

one zastosowanie do konierencji Pary- 

skiej w sprawie Kłajpedy ż dnia $ ma- 

ja 1924 r., nie zobowiązują Litwy da 

otwarcia trasy Landwarów—Koszeda- 

ny dła ruchu z Kłajpedą i do Kłajpe'ty 

przez okręg wileński a to dlatego, że 

do tery torjum Wilna nie ma zasteso- 

wania art. 1 Statutu Konwencji Bar- 

celońskiej, który mówi wyłącznie a 

terytorjach, znajdujących się pod wła- 

dzą suwerenną lub uprawnioną (sos ła 

souverainetė ou Uautoritć') którego- 

kolwiek z państw umawiających się. 

Podług rządu litewskiego, który 0d- 

mawia Polsce wszelkich tytułów pra- 

wnych do posiadania wileńszczyzny, 

władza Polski na tem terytorjum nie 

odpowiada ani pojęciem „souveraine- 

tć ani pojęciu „autoritć*!!! Nad- 

to — dadaje p. Sidzikauskas, — Litwa 

ma prawo utrzymania przerwy w ru- 

chu na linji Landwarów—Koszedary 

jeszcze z tytułu przepisu art. 7-go Sta- 

tutu Konwencji Barcelońskiej, który 

przewiduje prawo takiego przerwa- 

nia w wypadkach nadzwyczajnych 

kiedy ten ruch może naruszyć żywotne 

interesy danego państwa. Wreszcie — 

ostatni argument p. Sidzikauskasa —= 

odcinek Landwarów—Koszedary nie 

był czynny ani w chwili zawierania 

Konwencji Barcelońskiej, ani kiedykol- 

wiek potem, nie może być przeto nowy 

o nim jako o odcinku kolejowym istnie 

jącym aktualnie. 

P. Sidzikauskas zakończył 

exsposć patetycznym zwrotem 0 krzy- 

wdach doznanych przez Litwę w spra- 

wie Wileńskiej j o konieczności respe- 

ktowania faksymy: pacta sunt ser- 

vanda, Wy! ražając zarazem nadzieję, że 

Trybunał nie odmówi prawa Litwy: do 

biernej obrony swoich rewindykacyj 

za pomocą uchylenia się od wszelkich 

stosunków z Polską. 

Słuchając p. Sidzikauskasa, ak- 

centującego przy każdej sposobności 

pokrzywdzenie praw Litwy w sprawie 

wileńskiej, miało się chęć zapytać: „А 

czyż w razie wyrównania tej rzekomej 

krzywdy po myśli Litwy nie nastąpi- 

łaby — wobec znanych tendencyj i 

metod wewnętrznej polityki litewskiej 

— stokroć dotkliwsza krzywda nioral- 

na ludności zainteresowanej, której u- 

czucia i dążenia są też w sporze niebz- 

lejakim argumentem stalė i uporczy- 

wie przez strenę litewską negowa- 

   

  

swoje 

W piątek po południu rozpoczął 

swoje przemówienie przedstawicieł 

strony polskiej, p. Jan Mrozowski. 

Testis. 

  

warunek ten ma się mieścić w sło- 

cych noty litewskiej do preze- 

„en tenant comp!e 

de la Połogne 

  

wach pu 

sa Rady Ambasadorów: 

des engagement sołennels 

envers EEtat lithuvnien“... 
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(lileńszczyzna w ocenie wybitnega dyplomaty. 
Rozmowa z p. ambasadorem Rzeczypospolitej w St. Zjednoczonych 

Tytusem Filipowiczem. 

W niedzielę dnia 20 b. m. tuż za- 
raz bezpośrednio po wielkim zjeździe 
organizacyjnym Rady Wojewódzkiej 
BBWR. w Wilnie, zebrało się kilka- 
dziesiąt osób na czarnej kawie u p. wo 
jewody wileńskiego Zygmunta Beczko- 
wicza w Jego prywatnych apartamen- 
tach Pałacu Reprezentacy jnego. 

Główną osobistością, skupiającą na 
sobie uwagę zebranych był wysoki gość 
wileński ambasador Rzeczypospolitej 
w Stanach Zjednoczonych p. Tytus 
Filipowicz, który spędził był u nas na 
wileńszczyźnie część swego tegorocz 
nego urlopu wypoczynkowego. 

Najwymowniejszym bodaj dowo- 
dem zainteresowania tego wybitnego 
polskiego dyplomaty wileńszczyzną był 
udział Jego we wspomnianym zjeździe 
działaczy i polityków krajowych, na 
którym wygłosił znany już z łamów 
naszego pisma referat. 

Tu podkreślić należy, iż p. ambasa- 
dor Filipowicz nie tylko że wziął udział 
w oficjalnej części zjazdu, lecz był obec 
ny również na drugiej części zjazdu, 
pilnie przysłuchując się obradom i 
skrzętnie notując swe spostrzeżenia. 

W przerwie na zjeździe poprosiłem 
znakomitego naszego gości o wywiad, 
proponując od razu odbycie go w cza 
sie czarnej kawy u p. wojewody, zwła- 
szeza, iż p. ambasador zakomunikował 
mi, iż tego dnia po wizycie u p. woje- 
wody odjeżdża do Warszawy, a na zjeż 
dzie ze względu na jego zainteresowa- 
nie przebiegiem obrad było to niemoż- 
liwe. 

Proszę państwa, nie myślcie, że to 
jest tak łatwe ziścić dziennikarzowi 
śmiałe postanowienie zrobienia inter- 
viewu z wybitną osobistością, a zwła- 

szeza z dyplomatą, którego każde oti- 
cjalne zdanie winno być z reguły od- 
dane w druku bez najmniejszego znie- 
kształcenia. Zresztą już sam dostęp do 
nich trzeba sobie torować przebojem. 

P. ambasadora Filipowicza — „„та- 
atakowałem* poraz drugi o wywiad, 
gdy zrozumiałem, że niebawem ma o- 
puścić Pałac Reprezentacyjny. 

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności 
odkrył mój zamiar uprzejmy gospo- 
darz pałacu — i ułatwił mi jego reali- 
zację. 

Zastrzegam się z góry, iż swój „bły 
skawiczny* interview odtwarzam 7 
pamięci, bo na notowanie jego dosło- 
wnych wynurzeń nie było poprostu cza 
su. 

— Jakie wrażenie wywozi p. am- 
basador z Wileńszczyzny? 

— Jeśli chodzi o Wileńszczyznę 
pada odpowiedź, to nie byłem tu od 
1921 r. W ubiegłe wakacje zwiedziłem 
teren na odcinku Baranowicz, tego ro- 
ku, jak pań wie dopiero bawiłem na 
Wileńszczyźnie. Obserwacje, jakie zde 
łałem zebrać są więcej niż dodatnie. 
Przekońałem się, że rządy. nasze na 
tych ziemiach w ostatnich kilku latach 
więcej uczyniły, niż rządy rosyjskie w 
ciągu wieku. 

Drogi tu macie teraz wszędzie nie 
do poznania, w odbudowie na każdym 
kroku postęp ogromny. 

— A jakie p. ambasador zaobser- 
wował nastroje? 

— Nie powiem, żeby w dobie obec- 
nego ciężkiego kryzysu dominował tu 
nastrój pesymistyczny. 

   

  

Miałem możność zetknięcia się z 
wielu osobistościami ze świata gospo- 
darczego, głównie ze sfer rolniczych. 
Zdają oni sobie doskonale sprawę, iż 
ciężar sytuacji tkwi w charakterze go 
podarczym tych ziem, jako kraju rol- 
niczego. Nadprodukcja ziarna i brak 
możliwości jego zbytu tak jak i w A- 
meryce skłania te sfery do  przecho- 
dzenia na inne intratniejsze działy go- 
spodarki. Widoczne są rezultaty w za- 
kresie hodowli i gospodarstwa mlecz- 
nego, co należy uznać, za pracę celo- 
wą i pozytywną. Sfery rolnicze zatem 
tego kraju nastawiwszy w tym kierun- 
ku swą pracę w porę zapobiegły roz- 
miarowi kryzysu. 

— Jakie widzi p. ambasador możli- 
wości eksportowe Wileńszczyzny do 
Ameryki? 

— Ameryka importuje z Polski prze 
dewszystkiem skóry w stanie surowym. 
Rozwój hodowli, jak pan widzi, przy- 
czynić się może bardzo do nawiązania 
bliższego kontaktu handlowego z Ame- 
ryką. Bardzo ważnym artykułem wy- 
wozu jest również masło. 

— A grzyby? 
— Tak jest i grzyby, o których p. 

wspomniał. Lecz wszystko tu uzależ- 
nione jest od zorganizowania racjonal- 
niejszego handlu i umiejętnego pod- 
trzymania stosunków z agentami ame 
rykańskimi. 

— Proszę o uwagi w sprawie orga- 
nizacji handlu? 

— W Polsce dla tych celów powo- 
łana jest Izba Handlowa Polsko-Ame- 
rykańska w Warszawie. W niej nale- 
żałoby czerpać bliższe informacje i 
prosić o pośrednictwo. Proszę pana 
pamiętać, iż importujemy z Ameryki 
na sumę 50 miljonów dolarów, co za- 
ledwie w.10 części pokrywą nam wy- 
wóz, obliczony na 5 miljonów  dola- 
rów. Przed kilku laty sprawa ta przed- 
stawiała się znacznie gorzej, a zatem 
stwierdzić wypada postęp z naszej 
strony. 

— P. ambasadorze, w odczycie 
swym spory ustęp poświęca pan Po- 
lonji w Stanach Zjednoczonych? 

— (Chodzi mi o wskazanie, iż sta- 
ry kraj winien z nią utrzymać ściślej- 
szy kontakt i prowadzić intensywniej- 
szą, niż dotąd propagandę. 

Przedewszystkiem to współżycie 
mogłoby torować drogę do wymiany 
gospodarczej i zainteresowania rynku 
amerykańskiego naszą produkcją. 
— A rola naszej prasy w tej mie- 

rze w Ameryce? 
— Proszę mnie zwolnić od odpo- 

wiedzi na to pytanie, gdyż musiałbym 
tu dać szersze wyjaśnienia. Powiera 
tylko tyle, iż na tym odcinku b. mało 
mamy wśród Polonji jednostek do tego 
odpowiednio przygotowanych. 

Wśród Polonji liczącej 4 miljony 
osób istnieje znikomy odsetek inteli- 
gencji, a jeszcze mniejszy ludzi zamoż 
nych. Jest to ludność robotnicza w po- 
cie czoła zarabiająca na utrzymanie i 
trudno mówić tam w tej chwili o szec- 
szych aspiracjach. 

Polonji naszej należy się wielka po- 
moc moralna ze strony starego kraju. 
Tego rodzaju pomoc wpłynie na zwięk- 
szenie jej stanu posiadania i z czasem 
na współpracę gospodarczą z krajem, 

Gdy skwapliwie notowałem sobie 
główne momenty rozmowy, na mego_ 
szanownego interloutora czekało już 
obok jeszcze kilka osób, które chciały. 
go pożegnać. Racz 

Za oknami pałacu rozległ Się war- 
kot auta. 

B.W: Ś. 

Podniesienie stopy 
dyskontowej. 

PRAGA, (Pat). Z dniem dzisiejszym pod- 
niesiona została stopa dyskontowa Banku 
Narodowego z 5 na 6 i pół proc. Prasa wy- 
jaśnia, że zarządzenie to ma charakter pre- 
weneyjny i stoi w związku z ostatniemi wy- 
darzeniami w Anglji, ma zaś na celu zapo- 
bieżenie ucieczce kapitałów z Czechoslo- 
wacji. 

Cholera w Hankou. 
MOSKWA, (Pat). Donoszą z Szanghaju, 

że w okolicy Hankou wybuchła epidemja 
cholery. Choroba grasuje głównie wśród u- 
ciekinierów z terenów, objętych powodzią. | 
Dziennie umiera około 70 osób. Wypadki 
cholery pojawiły się również w Nankinie. 

Kto wygrał? 

WARSZAWA, 23. 9. (Pat). — W 
dniu 22 b. m. główniejsze wygrane Lo- 
terji Państwowej padły na następują- 
ce numery: - 

Po 15 tys. zł. — 158.115, 203.906, 
po 10 tys. — 88.695, 130.071, po 5 tys. 
— 25.481, 70.277, 157. 354. 

KU R J E R WALL EA S KAI 

Chiny protestują. 
NANKIN, (Pat). Chińskie mini- 

sterstwo spraw zagranicznych zwró- 
ciło się do rządu japońskiego po raz 
trzeci z energicznym protestem, 
wznawiając żądanie natychmiastowe- 
go wycofania wojsk japońskich i 
zwrotu okupowanego terytorjum. 

Nota chińska twierdzi, że działal- 

ność wojsk japońskich rozwija się 
bezustannie. Chińskie ministerstwo 
spraw zagranicznych zarzuca woj- 
skom japońskim gwałt, popełniony 
na życiu i mieniu osób cywilnych, os- 
karżając Japonję o pogwałcenie pra- 
wa międzynarodowego. 

Chińczycy domagają się mobilizacji. 
NANKIN, (Pat). Wiadomość o wystą- 

pieniu Rady Ligi Narodów przyjęta tu zo- 
stała gorącem uznaniem i wpłynęła uspa- 
kajająco na naprężoną sytuację, wywołaną 
operacjami japońskiemi w Mandżurji. Tłum 
Chińczyków w liczbie około 100 tysięcy ze- 
brał się we środę rano, żądając od rządu 

Sowiety dążą do wywołania 

dekretu o natychmiastowej ogólnej mobili- 
zacji. Nastrój ten wywołuje ucieczkę licz- 
nych Japończyków z Nankinu i Szanghaju. 
Obawiają się tutaj wystąpień przeciw Ja- 
pończykom wskutek silnego wburzenia, pa- 
nującego wśród Chińczyków. 

rewolucji 
w Chinach. 

NANKIN, 23. 9. (Pat). — Władze 
nankińskie zamierzają podać do wia- 
domości publicznej dokumenty znale- 
zione u aresztowanych komunistów 
Noulensa alias. Vandernyssena i jego 
żony. Dokumenty powyższe mają udo 
wodnić intrygi sowieckie, których dą- 
żeniem jest wywołanie rewolucji nie 
tylko w Chinach ale w całej Azji. No- 

ulens i jego żona aresztowani dwa 
miesiące temu przez policję Koncesji 
Międzynarodowej w Szanghaju Wszel- 
kie starania w celu ustalenia ich wła- 
ściwej narodowości nie dały konkret- 
nego wyniku. Na żądanie władz miej- 
scowych zostali oni przekazani sądo- 
wi chińskiemu. 

  

Śledztwo w sprawie zbrodni truskawieckiej. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ze Lwowa donoszą, że śledztwo w 
sprawie zamordowania ś. p. Tadeusza 
Hołówki posuwa się naprzód. Sędzia 
śledczy przesłuchuje przebywających 

w więzieniu śledczym w Drohobyczu 
aresztowanych podejrzanych o udział 
w zbrodni Butryma, Senyszyna, Kry- 
śkę i Kobilnika. 

  

W Zgromadzeniu L. N. 
GENEWA, 23. 9. (Pat). — Na śro- 

dowem posiedzeniu Zgromadzenia Li- 
gi Narodów przewodniczący Zgroma: 
dzenia 'Titulescu powitał delegatów 
Meksyku i wezwał ich do przyłącze- 
nia się do wysiłków pokojowych Ligi 
Narodów, mających na celu rozwiąza- 
nie stale wzrastających trudności w 
świecie. Były prezydent Meksyku Gil 
zapewnił Zgromadzenie o dobrej woli 

swego kraju w wykonywaniu ideałów 
Ligi Narodów. Następnie Zgromadze- 
nie Ligi przyjęło projekt wybudowa- 
nia latarni morskiej dla uczczenia pa- 
mięci Krzysztofa Kolumba oraz przy- 
jęło raporty komisyj, dotyczące admi- 
nistracji karnej, handlu narkotykami, 
opieki nad dzieckiem, handlu kobie- 

tami i dziećmi, ochrony mniejszości 
narodowych oraz mandatów. 

Kryzys finansowy w Anglii. 
Henderson 

LONDYN, 23. 9. (Pat). — Na wczo 
rajszem posiedzeniu grupy parlamen- 
tarnej Labour Party Henderson oświa- 
dczył, że całkowicie bezpodstawne 

zaprzecza. 

są pogłoski, jakoby wszczęte zostały 
rokowania w celu pozyskania sobie je: 
go współpracy w rządzie. 

Otwarcie giełdy walorów. 

LONDYN, 23. 9. (Pat). — Giełda 
walorów otwarta dziś została o godzi- 

nie 9 m. 30. — Narazie otrzymać moż- 
na tylko ceny nominalne. 

Laval przyjmie zaproszenie Hoovera. 
PARYŻ, 23. 9. (Pat). — Zaprosze- 

nie, wystosowane do Lavala przez pre: 
zydenta. Hoovera, « wywołało bardzo: 
korzystne wrażenie we Francji, która 
je uznała za wyraz hołdu Stanów Zje- 

dnoczonych dla Francji. Odpowiedź 
Lavala będzie niewątpliwie przyczyl- 
na, a termin wizyty ustalony żostanie 
ostatecznie na piątkowem posiedzeniu 
rady ministrów. 

Polski raid dookoła Europy. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 23 b. m. o 

godzinie 6 rano z lotniska Mokotowskiego 
w Warszawie, wystartował kpt. pilot Stani- 
sław Karpiński z inżynierem Janem Sucho- 
dolskim jako obserwatorem, do raidu War- 
szawa — Konstantynopol — Rzym — Lon- 
dyn — Paryż — Wiedeń — Warszawa. Kpt. 
Karpiński z inżynierem Suchodolskim pod- 
jęli raid na samolocie krajowej produkcji 
„R X“ konstrukcji inżyniera Rudnickiego, 

Wczesna zima 
BERLIN, (Pat). Na całej przestrzeni po- 

łudniowych Niemiec nastąpiło w ciągu ubie- 
głej doby nagłe obniżenie temperatury, któ- 
remu towarzyszyły silne opady śnieżne. W 
Monachjum spadł pierwszy Śnieg w roku 
bieżącym. Jest to od 30 lat nienotowany 
wypadek. 

W. Augsburgu temperatura spadła do 2 

wytworzony w zakładach Plage i Laśkie- 
wicz w Lublinie. Aparat zaopatrzony jest w 
silnik Wright-Skoda o mocy 220 H. P., zbu- 
dowany w kraju przez Polskie Zakłady Sko- 
dy na Okęciu. Raid projektowany ma być 
odbyty 5 etapami dziennemi. Ma on być 
sprawdzianem wytrzymałości polskiego sa- 
molotu i motoru. Trasa raidu około 7 ty- 
sięcy kilometrów. й 

w Niemczech. 
stopni poniżej zera. Bezpośrednio po dłu- 
gotrwałych ulewach nastąpiły tam Śnieżne 
wichury. 

W górach Olbrzymich na Śląsku niemie- 
ckim temperatura spadła do 4 stopni poni- 
żej zera, cała okolica zaś pokryła się šnie- 
giem grubości 8 cm. 

PREZ T I OO TOBA DEN OTO WOPO KRET ZZOZ WRZ OOZŻIERRCZ DY 

Drugi Zjazd Matematyków Polskich w Wilnie. 
We środę dnia 23 b. m. o godzinie 

11 min. 30 w auli Kolumnowej U. S. B. 
został otwarty Drugi Zjazd Matematy- 
ków Polskich. Obrady w zastępstwie 
chorego prezesa komitetu organizacyj- 

nego prof. Wiktora Staniewicza za- 
gaił prof. Juljusz Rudnicki. 

Na prezesa zjazdu został obrany 
nestor matematyków polskich prof. 
Samuel Dickstein. Prof. Dickstein 

dziękując za zaszczyt mówi o senty- 
mencie, który go łączy z Wilnem; 
wspomina o pierwszym i jedynym rek- 
torze Szkoły Głównej w Warszawie 
Mianowskim, który był wychowank. 
wszechnicy wileńskiej, a znowu wycho 
wańcem Szkoły Głównej jest profesor 
Dickstein. Dalej w swem przemówie- 
niu prof. Dickstein podkreśla wartość 
pracy dr. Józefa Bielińskiego, pierw- 
szego historjografa uniwersytetu wi- 
leńskiego, który zanim wydał swe trzy 
tomowe dzieło o uniwersytecie wileń- 
skim, przedtem napisał „O stanie nauk 
matematyczno-fizycznych za czasów 
Wszechnicy Wileńskiej”, 

Po przemówieniu  wstępnem prof. 
Dicksteina, zjazd uchwala wysłać de- 
peszę hołdowniczą do Pana Prezyden. 
ta Rzeczypospolitej treści następują- 
cej: 

„Uczestnicy II Zjazdu Matematy- 
ków Polskich przesyłają Panu Prezy- 
dentowi Rzeczypospolitej wyrazy czci 
i hołdu". 

Przewodniczący proponuje wybrać 
na prezesów honorowych zjazdu p. 
prof. Arnaud Denjoy z Paryża 'oraz 
prof. Petre Sergescu z Cluj (Rumun- 
ja), na wiceprezesa prof. Antoniego 
Hoborskiego z Krakowa oraz ria sekre 
tarza prof. Stefana Kempistego z Wil- 
na, co przez aklamację zostaje przy- 
jęte. 

Z kolei rozpoczynają się przemó- 
wienia powitalne. W imieniu U. S. R. 
wta zjazd J. M. prof. dr. Januszkie- 
wicz. 

Prof. Sierpinski przemawia w imie 
niu Towarzystwa Naukowego Warza 
wskiego, zarządu głównego T.N.S.S. 
W. i redakcji czasopisma „„Fundamen- 

ta Mathematicae“. 
Dalsze powitania wygłaszają: ku- 

rator O. S. W. p. Szelągowski, prof. 
Hugo Steinhaus (Lwów), prof. Stefan 
Straszewicz (Warszawa-politechnika), 
prof. Kazimierz Kuratowski (Lwów 

politechnika), prof. Kazimierz 
Jantzen. (Wilno, wydz. mat. przyr |, 
prof. Władysław Dziewulski (Wilno, 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk). 

Z pośród zagranicznych gości wy- 
głaszają przemówienia: 

Prof. A. Denjoy (Paryż), prof. P. 
Sergescu (Rumunja) i prof. Bilimo- 
vitch (Jugosławja). Profesor Sergescu 
powtórzył swe przemówienie w języ- 
ku polskim: 

Szanoowni Państwo. 

Oto po raz trzeci mam już zaszczyt brać 
udział w kongresie matematyków w Polsce 
przynosząc Wam życzenia jak najlepszego 
powodzenia i rozkwitu od Towarzystwa Ma- 
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tematycznego Rumuńskiego i od uniwersyte- 
tu w Cluj, którego jestem delegatem. 

Zdaje mi się, że od pewnego czasu wra- 
camy do dawnej tradycji Ścisłych stosun- 

„ków przyjaznych naukowych pomiędzy Pol- 
ską a Rumunją. Będzie to naturalnie z wieł- 
ką korzyścią dla idei unji narodów i dla 
nauki. 

Aby ograniezyć się tylko do matematyki, 
polscy uczeni stworzyli szkołę, z której mógł 
by być dumny każdy kraj. Z powodu wa- 
szego wydawnictwa  „Fundamenta Mathe- 
maticae* oraz młodszego od niego wydaw- 
nietwa „Studia Mathematicae* mówi się z 
podziwem o Polsce we wszystkich centrach 
naukowych Świata. Wasze kongresy we Lwo 
wie i Warszawie przyczyniły się niemało do 
postępu nauki. 

My, Rumuni, korzystając z węzłów przy- 
jaźni naukowej tak płodnej pomiędzy na- 
szymi narodami, wzięliśmy za wzór wasz 
ruch matematyczny. Dlatego też nasze ży- 
czenia sławy i powodzenia dla Waszych prae 
pochodzą z głębi naszego serca. 

My również założyliśmy nasze pismo „Ma 
„thematica“, które szezyci się współpracow- 
nietwem polskich uczonych, takieh jak prof. 
Sierpiński ora zpanowie Rosenblatt Biernac- 
ki, Nikodym, Sachs i inni. Pragniemy aby 
to współpracownictwo polsko-rumuńskie roz- 
wijało się coraz szerzej. z 

Zawsze idąc za waszym przykładem zor- 
ganizowaliśmy w roku 1929 w w Cluj, 
pierwszy kongres matematyków rumuń- 
skich. Wielki uczony, chluba szkoły mate- 
matycznej polskiej, profesor Sierpiński 
zechciał łaskawie przynieść nam swoje po- 
parcie moralne oraz wyrazy sympatji ma- 
tematyków polskich, zaszczycił nas również 
serją wykładów swych na uniwersytecie w 
Cluj, za co jesteśmy mu niewypowiedzianie 
wdzięczni. 

Na przyszły rok, na Wielkanoc, matema- 
tycy rumuńscy zjadą się na drugi ich kon- 
gres w Turnu Severin, mieście położonem u 
słynnych Żelaznych Wrót Dunaju. 

Nie mam chyba potrzeby mówić, jak 
szezęśliwi będziemy, jeżeli zechcecie Pano- 
wie przybyć do nas jak najliczniej i z jaką 
radością Was powitamy. Dumny jestem że 
przypada mi dziś miła misja zaproszenia 
Was na nasz kongres, imieniem matema- 
tyków rumuńskich i mam niepłonną nadzie- 
ję, że doda wasza bytność u nas jeszcze jed- 
no ogniwa do długiego łańcucha wiekowych 
stosunków naukowych łączących oddawna 
nasze kraje*. 

Następnie prof. Kempisty odczy- 
tuje depesze i liczne otrzymane od ma- 
tematyków polskich i zagranicznych 
władz m. in. od ministra W. R. i O. 
P., od rektora Uniwersytetu Warszaw - 
skiego, rektorą W. S. H. i byłego prem 
jera prof. Bartla, prezesa Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego. 

Po wysłaniu depesz do prof. Bar- 
tla, prezesa Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego i do prof. Staniewi- 
cza, prezesa komitetu organizacyjne- 
go zjazdu, prof. Dickstein zamyka 
pierwsze plenarne pqsiedzenie zjazdu. 

Na zjazd przybyło przeszło 200 o- 
sób.-Z państw obcych są reprezentowa 
ne: Francja, Rumunja, Jugosławja i 
Łotwa. 

  

Królewska purpura. 
Obok opisu przebiegu uroczystego 

wczorajszego dnia w Katedrze Wileń- 
skiej, osobne słowo należy się przepię- 
knej i głęboko pomyślanej dekoracji 
wnętrza bazyliki, jaką zawdzięczamy 
prof. F. Ruszczycowi. Kto widział raz 
w życiu dawniejsze pomysły tego wiel 
kiego artysty n. p. dekorację jego na 
uroczystość grunwaldzką 1910 r., ten 
był z.góry pewien, że ujrzymy znowu 
rzecz silnie działającą przez całą pro- 
stotę ale i wielkorzutność projektu. 
Ruszczyc przyzwyczaił Wilno do wie- 
lu podobnych ofiarnych trudów swo- 
ich, to też nie wszyscy może uświada- 
miają sobie, że nie każde miasto na 
swoje wielkie uroczystości może zdo- 
być tak piękną ich oprawę. Ileż razy 
widzieliśmy z podobnych okazyj, po 
wielkich miastach Polski, dekoracje 
kosztowne, szablonowe. 

A tu, wczoraj? Z czegoż dokonano 
tego wszystkiego? Czerwone sukno, 
białe kwiaty i zieleń, dwie tkaniny i 
dwa wielkie dywany. Jakżeż łatwo z 
takim najzwyklejszym materjałem po- 
paść w banalność, która nie nie mówi 
podobnie jak wiecznie jednakie liber - 
je na które nikt nie patrzy a które są 
tylko dlatego, bo być muszą, bo tak 
„wypada. 

Ruszczyc prostemi środkami, sa- 
mą linją a zwłaszcza proporcjami i 
paru barwami umiał wyrazić wielką 
ideję i wielkie uczucie, co wczoraj 
święciły się w duszach widzów, nie w 

każdej dość świadome. On zaś dał ich 
projekcję o rzucie dalekim i wysokim. 
Nad otworem wejścia do krypty, naj- 
prostszy ołtarz ale z purpury i złotej 
aplikacji, na nim małe podniesienie 
czerwone z orłem polskim ze srebrnej 
lamy, o kapitalnej stylowości renesan- 
sowej i śmiałości głównych linij. Og- 
romna korcna nad nim. A nadewszy- 
stko baldachim nad tem, nie ten opat- 

rzony nizki, lecz niezwykle wysoki, 
popod same sklepienie strzelający ol- 
brzymiemi prostemi liniami, zwężają- 
cemi się płaszczyznami czerwieni. W 
dole dywan o złotawym odcieniu, we- 
koło białe kwiaty. Tylko trzy barwy 
ale wszystkie królewskie i polskie. Zło 
to i złocistość, biel i czerwień — pur- 

pura. Tylko dwie główne dominujące, 
linje baldachimu, ale kolosalne, pełne 
lotu wzwyż. Żadnych napisów a wszy- 
stko pełne wymowy, żadnych ornamen 
talnych pasów i łamańców a najwięk- 
zy zmysł tej dekoracyjności, która nie 
jest konwencjonalnym dodatkiem, lecz 
wypowiedzeniem powszechnego po- 
czucia: że tu jest wielkość, że tu jest 
majestat naszej dawnej królewskości 
i państwowej potęgi — wielkopan- 
skość prawdziwej narodowej. duszy 
polskiej. 

Nie z pompy przyciężkiej lub krzy 
kliwej a wytworna szlachetność i z gle- 
by wileńskiej idąca skłonność do sku- 
pienia się w tem, co główne. 
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Tam, gdzie praży słońce Sahary. 
Goście z Europy. 

Brzeg Jeziora Alberta. Od zacho- 
du wznosi się żyzna Iturja, spichlerz 
kawy kolonij belgijskich. Od wschod 
nich wiatrów Oceanu Indyjskiego bro 
ni doliny płaskowzgórze angielskiej 
Ugandy, świecąc gdzieniegdzie ośnie- 
żonemi szczytami łańcucha Ruwenso- 
ri. Wieczne śniegi pod drugim stop- 
niem szerokości północnej. niecałe 
20 km. od równika. 

Wznosząca się i opadająca wśród 
przełęczy i wąwozów droga, pełna 
czerwonego kurzu i żwiru limonito- 
wego zatrzymała nas koło ulepionej 
z gliny, pokrytej długiemi włosami 
wyschniętych traw i słomy, chaty. 

Obok niemal w gruzach skurczona 
mała kucnenka, z której dochodzi 
śpiew kucharza murzyna. 

Uele, uele maliba iuakasi 
a piki n'gaj pamba 
a kwenda na leta. 
Uele, uele — maliba. 

Monotonnej piosence wioślarskiej 
wtóruje stuk mytych talerzy, przez 
grubą. o obfitych zwieszających się 
aż ną brzuch piersiach i wypukłych 
pośladkach, tntuowanych misternie 
w krzyżyki i kropki, żonę kucharza. 
Do tego dołącza się jeszcze skrzek, 

  

miotającej się na plecionym z ljan 
sznurze, przywiązanym do palmy, 
małpy. 

Przed domem rozciąga się -polet- 
ko dojrzewających już rubinowych 
ananasów. Z brzegu wiatr łopocze 
liśćmi grubopiennych „pay-pay*, ob- 
wieszonych owocami wielkości kape- 
lusza. Dalej gęsty lasek bananowców 
o mięsistych łodygach i olbrzymich 
płachtach liści. 

Kilka kroków zaledwie dzieli o- 
siedle od bezkreśnej dziewiczej afry- 
kańskiej sawanny, siedziby bogatej i 
dziwacznej fauny i flory. 

Siedzimy we dwoje. Szara godzi- 
na, lampa benzynowa pyka zaledwie. 
Jego. ogorzała piękna twarz wydaje 
mi się jeszcze ciemniejsza. W półmro- 
ku snujemy obrazy licznych poicyyań, 
miłych wspomnień  emocjonujących 
przygód. Wstał, by przynieść trzecią 
butelkę whisky. Wysoki, barczysty o 
wydatnych mięśniach, poprawił buj- 
ne czarne włosy i spojrzawszy na 
mnie swemi łagodnemi oczyma zapy- 
tał: „a może przejdziemy na piwo, 
dziwnie jakoś pić mi się chce*. 

I znów spokojnym barytonowym 
głosem przebiegał chwile strachu, 

zmęczeń i niebezpieczeństw. Siedział 
bym wieki, słuchając jego słów, wpa- 
trując się w obrazy długoletniego bo- 
rykania się z trudem i dzikiemi best- 
jami. Skrzynia już prawie do połowy 
ogołocona z butelek; godzina zepew- 
ne druga, lub, trzecia po północy. 
Nagle słyszymy sygnał samochodu, 
tuż, tuż przed gankiem. 

Z krainy wspomnień powracamy 
do rzeczywistości. Drzwi się otwierają 
i do izby wchodzi wysoki czarno u- 
brany po europejsku starszy pan, za 
nim w jakichś dziwnych zawojach, 
zapewne obecnie modnych na starym 
lądzie, potknąwszy się o wzniesienie 
nierównej glinianej podłogi, wbiega 
młoda biała kobieta. Starszy pan zdej 
mując kask, kiwnął nam głową pra- 
wie całkiem łysą i zwrócił się do nas 
grzecznie po angielsku: „Przepra- 
szam, iż o tak późnej porze niepoko- 
ję. Pragnę widzieć pana Pretorjusa*. 
Jestem do usług, czem mogę służyć! 
Jestem lord Eliot, pragniemy z żoną 
zapolować, jak najprędzej, mówiono 
mi już w Euiopie, że należy się zwró- 
cić z tem do pana, czy dobrze trafi- 
łem? 

—Mam nadzieje milordzie, że nie- 
najgorzej, za dwie godziny jestem go 
tów poprowadzić państwo na jakie 
tylko sobie życzycie łowy. Tymcza- 
sem proszę się rozgościć. Na lewo sy- 
pialnia, nawprost jadalnia, gdzie na 

stole są zimne kurczaki, tu wszystkie 
trunki, jakie milord sobie życzy, oto 
mój przyjaciel, będzie on nam dotrzy 
mywał kompanji“. : 

'Pretorjus swobodnie zapraszał nie 
spodziewanych przybyszów. Godzinę 
jeszcze siedzieliśmy, teraz we trzech, 
szybciej osuszając resztę czterdziestu 
ośmiu butelek rozpoczętej tego wie- 
czoru skrzyni. W dwie godziny po 
przyjeździe lorda ulokowani z baga- 
żami — pędziliśmy ku sawanom i 
puszczy. 

Niebawem przekonaliśmy się, że 
zapał myśliwski starego brytyjskiego 
arystokraty pozostawia dużo do ży- 
czenia, natomiast jego wyemancypo- 
wana małżonka nie pominęła żadnej 
okazji, by narazić się całkiem niepo- 
trzebnie na ataki rozjuszonych zwie- 
rząt. 

Pamiętam, jak wyszliśmy pewne- 
go popołudnia z chatynki murzyń- 
skiej i żądna wrażeń, a niczem niena 
sycona wielka pani, ruszyła galopem 
wijąca się wśród gąszczu olbrzymich, 
czterech metrów sięgających popląta- 

nych traw. Nie mieliśmy ze sobą bro- 
ni, radziłem, by zawróciła, nie to nie 
pomogło, z przewieszonym przez ra- 
mię aparatem fotograficznym, w swej 
krótkiej sukience parła wciąż naprzód 
Schylony w pałąk, wzrokiem skiero- 
wanym pod nogi, by nie nadeptać na 
jakiegoś gada, lub płaza, wyręczałem 

biednego zmęczonego męża, dotych- 
czas stałego jej towarzysza codzien- 
nych wielo-kilometrowych przecha- 
dzek. Śpiesząc tak za podnieconą i 
wyłrwałą kobietką, nie zwracałem 
prawie na nią uwagi, to też w pewnej 
chwili o mały włos siebie i jej nie 
wywróciłem. Drgnąłem, oto o trzy 
metry przed sobą widzę głowę z og- 
romnemi wachlującemi uszami, żół- 
tawe oczy, ogromną trąbę i parę spo 
rych kłów słonia. Nie spłoszyło to 
„Iwiey** — zamiast dać nura w trawy, 
najspokojniej wyjęła aparat z poch- 
wy i jakby umyślnie chcąc wywołać 
nieszczęście przymierzała, czy dobrze 
widać całą głowę w przezierniku. 

Chwycilem lady za rękę, pragnąc 
ją odciągnąć od niebezpiecznego tėte 
a tėte; wyrwała mi się gwałtownie, 
małą choć muskularną piąstką za- 
dawszy mi bolesny cios w żołądek. 
Skurczony odskoczyłem, pozbawiony 
nawet możności ucieczki. Narazie in- 
teresował mię tylko mój obolały 
brzuch. 

Lady spokojnie wybrawszy naj. 
lepszą pozę, zrobiła zdjęcie. 

— Teraz możemy odejść. 
Słoń nadal spokojnie wachlował 

uszami, opędzając się od napastli- 
wych owadów. 

Pretorjus opowiadał mi, że gdy 
polował razem z lordostwem i mło- 
dym arystokratą francuskim de La- 

rochette, zostali zaatakowani przez 
śliczną sztukę białego nosorożea. Ро- 
nieważ pod karą 1.00 funtów angiel- 
skich nie wolno polować na te rzad- 
kie zwierzęta,śnikt nie odważył się 
strzelać. Nosorożec nie dawał im spe 
koju, kilkakrotnie atakując myśli- 
wych, aż biedny, zmęczony i tyrani- 
zowany przez żonę Lord, błagał de 
Larochetta o zabicie szarżującej bestji 
Młody Francuz celnym strzałem powa 
lił śliczne zwierzę, a Lord za myśliw- 
skie wybryki żony zapłacił wysoką 
karę. Dziwne to małżeństwo wróciło 
do Anglji syte przygód na Czarnym 
Lądzie. Tutaj piękna połowica roz- 
wiódłszy się z kochającym i psują- 
cym ją mężem, wyszukała sobie nie- 
co młodszego toarzysza zabaw, który 
niestety wcale na żartach się nie poz- 
nał i regularnie co południa wydzie- 
lał lubej podczas miodowych miesię- 
cy po dwanaście batów. 

  

SPROSTOWANIE. 

Do szeregu mniejszych błędów zecerskich 
w odcinku  „Szesnastąa rocznica powstania 
Gimnazjów im. kr. Zygmunta Augusta i Eli- 
zy Orzeszkowej* wkradł się wczoraj błąd, 
który musimy sprostować, a mianowicie: w 
wierszu 12 od góry 6 szpaliy zamiast „bardzo 
biernych klasach*.. powinno być „licznych 
klasach'.., 

Pozatem w odcinku wtorkowym / mylnie 
wydrukowano pierwszą literę imienia p. Stra- 

ńskiej — zamiast Ł powino być Z (ofiai 
(wiersz 11 od góry w 6 szpalcie), 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Szalony czyn umysłowo-chorego. 

Usiłował żywcem spalić matkę i dwie siostry. 
Mieszkaniec wsi Bożatele, gm. dereczyń- 

skiej Marjan Szerecki, nerwowo chory, wczo 
raj wieczorem zamknął w oddzielnym poko- 
ju swoją matkę i dwie siostry i podpalił 

dom ze wszystkich stron, poczem zbiegł do 
lasu. 

Dom spłonął doszczętnie. Kobiety urato- 
wano w ostatniej chwili. (e) 

Podpalenie w Łukjanowiczach. 
W pogoni za premjum asekuracyjnem. 

Ubiegłej nocy wybuchł groźny pożar we 
wsi Łukjanowieze, gminy miadziolskiej. 

Ogień rozszerzył się z niezwykłą szyb- 
kością ogarniając kilka budynków miesz- 
kalnych i zabudowań gospodarczych. Dzięki 
stosunkowo szybkiej interwencji ochotni- 
czych straży pożarnych z okolicznych mias- 
teczek pożar zlikwidowano. Ogień zniszczył 
budynki mieszkalne oraz zabudowania go- 
spodarskie wraz z żywym i martwym in- 
wentarzem: M. Janielowej, braci Czerniaw- 
skich, oraz K. Janiela. Podczas pożaru M. 

Janielowa doznała bardzo ciężkich popa- 
rzeń. W stnnie groźnym przewieziono ją do 
szpitala w Duniłowiczach. 

Wadrożone śledztwo ustaliło, że pożar po- 
wstał wskutek podpalenia, którego dokonał 
Czerniawski w przeddzień pożaru wyniósł 
Michał Czerniawski w eelu otrzymania pre- 
mji asekuracyjnej. Ustalono pozatem, że 
z mieszkania najcenniejsze meble i rzeczy 
ulokowując je w miejscu bezpiecznem. 

Czerniawskiego aresztowano. Grozi mu 
sąd doraźny. (e) 

Krwawa bójka na tle podziału gruntów. 
Jeden zabity, 3 rannych. 

Wieś Krawczuki, gminy janowskiej sta- 
ła się w dniu wczorajszym terenem niez- 
wykłej walki pomiędzy kilkunastu mieszkań 
<ami tej wsi na tle podziału łąki. Podczas 
bójki jeden z uczęstników, a mianowicie 
„Michał Kowszyc został ugodzony kosą w szy- 

Napad bandycki 
Wczoraj po północy na posterunek poli- 

<ji w Holszanach wpadł mieszkaniec poblis- 
kiej wsi Dorgiszki Władysław Biekuński, i 
zameldował, że na dom jego przed godziną 
«dokonano zuchwałego zbrojnego napadu. 

Według opowiadania W. Biekuńskiego, 
posłyszał on w nocy przed swoim domem ja- 
Kkieś podejrzane szmery. Natychmiast wyj- 
rzał przez szparę w okiennicy i zauważył 
4 uzbrojonych w „obrezanki* bandytów, któ 

ję i po kilkugodzinnej agonji zmarł, Poza- 
tem trzej inni uczęstniey bójki: J. Potek, W. 
Klewko i Sawieki zostali ranni. 

Bójkę zlikwidowała policja. Winnych za- 
trzymano. (e) 

czy symulacja? 
rzy usiłowali wtargnąć do jego mieszkania. 
Przestraszony Biekuński, wyskoczył przez 
okno czem spłoszył bandytów. 

Według dalszych zeznań Biekuńskiego 
bandyci oddali w jego kierunku dwa strza- 
ły poczem zbiegli w nieznanym kierunku. 
Policja wdrożyła dochodzenie. Zachodzi po- 
dejrzenie, że Biekuński cały wypadek sy- 
muluje. (e) 

Smorgonie. 
Otwarcie roku szkolnego 

POW WE 
W niedzielę dnia 20 b. m. staraniem 

aniejscowego komitetu miasta i gminy od- 
było się uroczyste otwarcie roku szkolne- 
go P. W. i W. o godz. 10 tej rano przed 
*ościołem parafjalnym zebrały się organi- 
<zacje: hufiec żeński i męski Szkoły Handlo- 

wej, Strzelec, straż, oraz przedstawiciele sa- 
morządów, szkolnictwa t tłumy publicznoś- 
<i. Stamtąd przy dźwiękach orkiestry dętej 
uformowany pochód udał się do wsi Łycz- 
niki na uroczystość poświęcenia boiska spor 
towego. Pociągiem o godz. 11.18 na uroczys- 
tość przybyli ks. kapelan Nowak, delegat 
85 p.p. z Nowo-Wilejki, delegat Starostwa. 
Po przyjęciu raportów ks. kapelan Nowak 
<©dprawił mszę polową i w pięknych pory- 
wających słowach przemówił do licznie ze- 
branych tłumów, zachęcając do usilnej pra- 
<y nad wyszkoleniem wojskowem i wycho- 
waniem fizycznem. „Kule bolszewickie mu- 
szą się odbić o zahartowane ciała młodzie- 

2 szej jak o pancerze i zwrotną siłą zro- 
pustoszenie wśród tych, którzy chcą 

świat cały sv ohydę i błoto obrócić*. Na 
kończenie przemówienia życzył owocnej pra- 
<y ty którzy piękne hasła rzucają wśród 
anłodz i wzniósł okrzyk na cześć Naj- 
jaśniejszej Rzeczpospolitej. Po mszy św. od- 

| zawody o nagrody stałe i przechod- 

  

  

  

    

    

  

   
  

  

     
mie. 

Zebranie Z. P. O. K. 

W niedzielę dnia 20 b. m. w Świetlicy 
P. W. i W. F. odbyło się walne zebranie 
miejscowego koła Związku Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet. W związku z tem, że długolet- 
nia prezeska tego koła wskutek przeniesie- 
nia służbowego, ze stanowiska zajmowanego 
ustąpiła, odbyły się nowe wybory do Zarzą- 
<du. Prezeską Koła została p. sędzina Gutow 
ska. Wybory nowego Zarządu dają rękojmię 
że wielka praca włożona przez byłą preze- 
skę p. Krzysztoforską nie pójdzie na marne, 
że nowy Zarząd z całym zapałem weźmie 
się do pracy. ` 

  

Bratnia Pomoc. 

W październiku roku ubiegłego została 
zorganizowana przez uczniów Szkoły Hand- 
dowej Bratnia Pomoc. Jak sprężyście praco- 
wała ta organizacja świadczy sprawozdanie 
wygłoszone przez ustępujący Zarząd w dniu 
17 b. m. na walnem zebraniu. Zarząd w cią- 
gu swej pracy udzielił niezamożnym ucz- 
nim zł. 162 — zapomóg, utrzymywał w 
Szkole przez cały rok jednego z uczniów, 
płacąc za niego czesne. Obrót tego okresu 
przekracza sumę zł. 12.000 Rok obrachunko- 
wy zamknięto zyskiem w sumie zł. 260.92. 

W. ciągu swej działalności Bratnia Pomoc 
zorganizowała: 6 imprez dochodowych, kon- 
<erty, przedstawienia, ślizgawkę, prowadzi- 
ła na własny koszt orkiestry: dętą i smycz- 
kową. Udzielała zawsze na ws. ystkie uroczy 
stości swoich orkiestr bezpłatnie. Wszystkie 
środki były zdobywane własnemi siłami bez 
niczyjej pamacy zewnątrz. Walne zebranie 
zaszczycił swoją obecnością dyrektor szkoły 
i grono nauczycielskie, którzy byli wprost 
zbudowani imponującym rozwojem tej sa- 
mopomocowej instytucji. Powziete uchwały 
na walnem zgromadzeniu, zainteresowanie 
się wyborami władz i prace Zarządu świad- 
<zą e tem, że młodzież w zupełności jest 
przygotowana do samodzielnego życia w 
społecznych instytucjach. Budżet roku przy- szłego ma się zamknąć cyfrą około 7.000 zł. 

Odczyt ks. kapelana Nowaka, 
. „Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego P. W 
1W. F. bawił w naszem mieście ks. kape- 
lan Nowak z 85 P. p. z .Nowo-Wilejki, któ- 
Ty wieczorem w świetlicy P. W. i W. F. wy- 
głosił interesujący odczyt z podróży do 
"Włoch, Francji i Ziemi Świętej. W słowach 
pełnych oratorskiej swady ks. kapelan zo- brazował zwyczaje zwiedzanych krajów, 
©raz opisał zabytki, za co był licznie okla- skiwany. Na odczycie było przeszło 800 osób. 

Za ten mile spędzony wieczór tą drogą 

    

   

  

składamy księdzu kapelanowi serdeczne 
Bóg zapłać. M. 

Druja. 
Dokarmianie dzieci. Uruchomienie 

„Strzelca“, 
Wiadomo každemu, že tegoroczna wiosen 

'ma powódź dotknęła srodze i m, Druję, czem 
spowodowała zubożenie ludności. A ponie- 
MWaž ubóstwo najszkodliwiej odbija się na zieciach, przeto władze tak państwowe jak 
Powiatowe zdając sobie z tego sprawę, 
Przyszły z wydatną pomocą także i w tym 

_ Kierunku. 

  
8 Juž podczas wakacyj, gdy ani szkoła, ani 
Odzice nie roztaczali naležytej opieki nad 

„Ž!eckiem—uruchomiono pół-kolonje. Akcja * ч E Poczęłą w rękach miejscowego Komitetu Sy, enia pomocy powodzianom. Przeszło 
najbiedniejszych dzieci od 6 do 10 lat, ierało się codziennie na placu szkolnym 

i tu wśród zabaw spędzało więcej niż pół 
dnia. Kierownictwo pół-kolonji objęła p. Sta 
niszewska kwalifikowana  „ochroniarka“, 

   

      

  

  

która roztacza troskliwą opiekę nad dziatwą. 
W  międ e dzieci dostawały 2 razy 
obfite pożywienie t. j. śniadanie i obiad. 
Pół-kolonje zwiedził p. wojewoda Wóleński 
jak również i p. starosta brasławski. 

Z rozpoczęciem szkolnego roku dokar- 
mianie prowadzi się dalej, z tą różnicą, że 
dzieci dostają pożywienie tylko raz dzien- 
nie, ale zato korzystają z kuchni i najbar- 
dziej potrzebujące dzieci szkolne. 

Ponieważ przed kilku tygodniami na tem 
miejscu ny był żal z powodu upad- 
ku „Strzelca* w Drui, co zapewne zaintere- 
sowane czynniki niemile odczuły skutek 
jednak był ten, że dziś możemy się podzielić 
z lepszą wiadomością, oto „Strzelecć* w Drui 
ponownie został uruchomiony! 

W dniu 19 b. m. zjechała się do Drui 
komisja wojskowa z p. kapt. Gasperskim, 
kierownikiem P. W. na powiat brasławski. 
Poza przeglądem hufca szkolnego tutejsze- 
go gimn. komisja wzięła udział w posiedze- 
niu Zarządu „Strzelca*, który pod naciskiem 
władz zmuszony był się zebrać i podjąć za- 
niedbaną pracę. Następnego dnia odbyło się 
Walne Zebranie Strzelca, na którem wybra- 
no nowy Zarząd. Prezesem został ponownie 
tutejszy lekarz p. Dr. Zasławski. 

Spodziewać się należy i pragnąć tego, 
aby odnowiony Zarząd „miał honor“ nie 
poprzestać tylko na obietnicach, lecz napraw 
dę podjął pracę, by odrobić poprzednie za- 
niedbania i doprowadzić do ugruntowania 
bytu organizacji. 

A „Strzelec* w Drui ma widoki rozwoju, 
ponieważ jest jedyną tego rodzaju organi- 
zacją młodzieży. Wszystko będzie zależeć od 

    

    

pracy i sprężystości Zarządu a głównie pre- 
zesa. Zobaczymy. B. F. Z. 

Worniany. 
Napad. 

Andrałojć Józei, mieszkaniec wsi Kom- 
piany, gm. worniańskiej, pow. wileńsk-troe- 
kiego, zameldował policji, jakoby w nocy z 
dnia 19 na 20 b. m. gdy powracał z po- 
ciągu wileńskiego ze stacji Gudogaje, został 
po drodze, w lesie koło młyna Kotkowskie- 
go, napadnięty przez dwóch nieznanych 0so- 
bników, uzbrojonych w krótką broń palną. 
Osobniey ci mieli zrabować meldującemu 
portiel, zawierający 15 złotych gotówką i 
zaświadczenie wojskowe. Po dokonaniu ra- 
bunku zbiegli w niewiadomym kierunku. 

Turgiele. 
Włamanie przez okno. 

W nocy z dnia 18 na 19 b. m. nieznani 
sprawcy przedostali się oknem do mieszka- 
nia Aleksiuka Pawła, we wsi Grygie-Zapień- 
skie, gm. turgielskiej i skradli różne rzeczy 
wartości 323 złotych. W. wyniku dochodzeń 
ustalono, że kradzieży dokonali Fedorowicz 
Feliks i Bartoszewicz Władysław ze wsi Bi- 
gierdy, gm. turgielskiej. Obu zatrzymano. 
Rzeczy zwrócono poszkodowanym. 

Wołma. 
Potępienie zbrodni Truskawieckiej. 

Rada gminna gminy wołmiańskiej, pow. 
wołożyńskiego na wniosek przewodniczące- 
go na posiedzeniu swem w dniu 20 wrześ- 
nia 1931 r. jednogłośnie wyniosła rezolucję 
treści następującej: 

„Z eałą bezwzględnością potępiamy czyn 
spełniony w Truskaweu. Do głębi jesteśmy 
wstrząśnięci mordem dokonanym na osobie 
ś. p. Tadeusza Hołówki, posła ziemi nowo- 
gródzkiej, szermierza idei równouprawnie- 
nia i uszczęśliwienia wszystkich obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej bez różnicy naro- 
dowości i wyznania. Straszliwy mord w Tru 
skaweu okrył żałobą serca nas wszystkich. 
Jesteśmy jednak mocno przekonani, że, 
duch świetlany <. p. posła Hołówki Tadeu- 
sza będzie nadal przewodniczył w pracy dla 
dobra Ojezyzny naszej, a żadna kropla krwi 
wylana za dobrą sprawę nie zginie, lecz 
wyda obfity plon*, 

Po uchwaleniu niniejszej rezolucji, Ra- 
da gminna uczciła pamięć $, P. posła Tade- usza Hołówki przez powstanie. 

Józet Łojko 
Wójt gminy wołmiańskiej, 

Z pogranicza. 
Schwytanie przemytników. 

^ Na terenie odcinka granicznego Olkieni- 
ki ujęto 3-ch przemytników którzy pod 0s- 
łoną nocy starali się przeszmugłować wię- 
kszy transport sacharyny i tytoniu. 
Nawet konie uciekają z Sowietów. 

Wpobliżu Dzisny na teren polski przesz- 
ło 6 koni pasących się po stronie sowieckiej. 
Władze graniczne sowieckie zwróciły się do władz polskich z żądaniem wydania „zbie- gów". 

Zniszczenie słupa granicznego. 
W rejonie odcinka granicznego Raków 

strażnicy sowieccy zniszczyli słup grani- 
czny. 

  

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Nowogródek. 

POŻAR. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś dnia 23 b. m. rano w domu 
znanego- na gruncie wileńskim i no- 
wogródzkim mec. Aleksiuka wybuchł 
groźny pożar. Ogień strawił dach i 
pierwsze piętro, a że nie rozzerzył się 
na sąsiedn. drewniane budynki, zaw- 
dzięczać należy jedynie energicznej 
akcji straży ogniowej i harcerzy. ‚ . 

Jak ustalono pożar powstał wsku- 
tek podpalenia. 

Zaznaczyć należy, że dom mecena- 
sa Aleksiuka w bieżącym tygodniu 
palił się już po raz drugi. Pierwszy 
raz pożar powtał w nocy z ponie- 
działku na wtorek, lecz większych 
strat nie wyrządził. Władze śledcze 
prowadzą energiczne dochodzenie w 
celu wykrycia sprawcy podpalenia. 

Sprostowanie. 
Otrzymujemy następujący list: 
Najuprzejmiej proszę o zamieszczenie 

łamach poczytnego pisma, co następuje: 
Korespondencję z Nowogródka zamieszczo- 

ną w Nr. 216 „Kurjera Wileńskiego" o Gospo- 
dzie Ludowej niniejszem prostuję, ponieważ 
zarówno inicjatywa zorganizowania Gospody 
Ludowej, jak i troska o jej byt wyłącznie są 
zasługami przewodniczącej Роч ВО., 
pani starošciny Hryniewskiej, moja zaś rola 
w tem — to ścisłe wykonania jej zarządzeń. 

Z poważaniem 
Felicjan Ciawłowski 

Kierownik Gosp. Lud. Z. P. O. K. 
w Nowogródku. 

Pożegnanie prof. Witkowskiego. 
Miarą popularności na terenie naszego m. 

prof. gimnazjum państwowego p. Witolda 
Witkowskiego, jest fakt, że codzień jakaś in- 
na organizacja urządza mu pożegnanie. Do 
szczególnie miłych należy pożegnanie zgoto- 
wane mu przez bursy białoruskie, oraz przez 
gimnazjum białoruskie, gdzie nula serdecz- 
ności była niezwykle szczera. R. K. 

ŻYCIE HARCERSKIE. 
Subsydjum dla IIldrużyny harcerskiej 

Zarząd Wojewódzki L. O. P. P. na po- 
siedzeniu w dniu 21 b. m. uchwalił wyasy- 
gnować III drużynie harcerskiej im. Mar- 
szałka Piłsudskiego w Nowogródku zł. 50 
na budowę szybowca, która jest w toku 

Lida. 
Na gorącym uczynku. 

W nocy z dnia 20 na 21 b. m. szeregowi 
posterunku P. P. w Bielicy schwytali na go- 
rącym uczynku pędzenia wódki mieszkań- 
ca kolonji Brzezina Puchowskiego Michała 
oraz jego wspólnika Podrobę Mikołaja z 
Giedzgał. Fabrykacja wódki odbywała się w 
lesie koło kolonji Brzezina. Kompletny apa- 
rat gorzelniany wraz z 13 litrami wódki o- 
raz około 600 litrami zacieru z mąki żytniej 
uległ konfiskacie. 

na 

k 

Przymusowe lądowanie samolotu, 
Wedle otrzymanych informacyj, w dniu 

18 września o godzinie 17 wylądował o 2 km 
od Werenowa samolot Wileńskiego Aero- 
klubu pilotowany przez por. Zakrzewskiego 
Bronisława z obserwatorem Nielubszycem 
Grzegorzem. Wymieniony aparat leciał z 
Wilna do Lidy, lecz z powodu gęstej mgły 
zmuszony był do lądowania. Podczas lądo- 
wania uległo złamaniu tylne podwozie. Lot. 
nicy wyszli bez szwanku. 

Międzymiastowe rozgrywki 
sportowe. 

W tych dniach odbyły się w Lidzie na 
boisku w zamku Gedymina międzymiasto- 
we rozgrywki sportowe, a mianowicie. Ruch- 
liwy i bardzo czynny Policyjny Klub Spor- 
towy Lida (P. K. S.) pod kierownictwem zna- 
nego i doskonałego sportowca podkomisa- 
rza Kobelskiego Bolesława, zaprosił do sie- 
bie P. K. S. Nowogródek. Klub ten pod kie- 
rownictwem podkomisarza Witwiekiego za- 
reprezentował się w Lidzie doskonale, acz- 
kolwiek jeszcze jest naogół technicznie sła- 
by. Rozegrano iu mecz koszykówki z wy- 
nikiem 22 :3, na korzyść P. K. S. Lida i w siatkówkę z wynikiem 33:16 również na 
korzyść gospodarzy. Jakkolwiek zwycięstwo gospodarzy było do: aczne, to jednak nie 
należy źle sądzić ze i stanie gości, prze- 

i S. Nowogródek grał bardzo 
ofiarnie i ambitnie, "lecz, jak już zaznaczy- 
łem, jest to klub dość jeszcze słaby, co nale 
ży przypisać temu, że P. K. S. Nowogródek 
powstał dopiero niedawno. Gra jednak ich 
wskazuje na to, że więcej jeszcze treningu 
a Klub stanie na wysokości zadania. Co do 
gospodarzy, to przyznać trzeba że jest to już 
dziś Klub bardzo silny, przodując bowiem 
wszystkim tutejszym Klubom (jeśli chodzi o gry w siatkówkę i koszykówkę) i mimo że 
również powstał niedawno, to jednak pod 
bardzo umiejętnem i fachowem kierow- nictwem podkomisarza Kobelskiego P. K. S. Lida wyposažony jest, dzięki ofiarności tut. 
funkcjonarjuszy P. P, w najnowsze przy- rządy sportowe jak również i ubiory. Dobór ludzi w Klubie jest o wysokim poziomie Rozgrywkom przyglądało się około pół 
tysiąca osób, M-ur. 

  

  

      

    

Rozgrywki piłki nożnej 
W.K.S.77p.p. — K.S.L.O.S.P. Lida 

3:3 (2:2). 
Z wielkiem zainteresowaniem oczekiwa- 

no spotkania tych dwóch poważnych na tu- ejszym terenie klubów, bowiem W. R. -S. 77 p. p. stanowiący kiedyś niezwyciężoną 
jednostkę sportową, w ostatnich czasach po- 
dupadł, natomiast na czoło, wysunął się klub 
Sportowy Lidzkiej Ochotniczej Straży Po- 
żarnej. Przedostatnie spotkanie tych dru- 

sło W. K. S-owi 77 P. p. sromot- 
€ z wynikiem 6:1, to też klub ten 

postanowił za wszelką cenę zrewanżować się. 
Spotkanie nastąpiło w tych dniach na 

boisku w zamku Gedymina. Na długo przed 
rozpoczęciem zawodów, zaczęła gremjalnie napływać publiczność, w większości, nawia- 
sem mówiąc żydowska, bowiem K. S. L. O. S. P. jest prawie lowską drużyną. tak że w rezultacie zawodom przyglądalo się około 
tysiąca osób. 

Przy dźwiękach orkiestry Lidzkiej Stra- 
ży Pożarnej rozpoczęto zawody. 

Z miejsca wzięli przewagę wojskowi i utrzymali ją z małemi przerwami, do koń- 
ca, Strzelanie bramek następowało równo- 
miernie dla obu drużyn, tak że wynik do 
przerwy wynosił 2.2, 

Po przerwie z początku L. O. S. P. za- 
czyna silniej nacierać na bramkę przeciw- 
nika, rezultatem czego było zdobycie jesz- 

    

    

cze jednej i ostatniej bramki. Następuje te- 
raz zacięta a jednak bardzo ładna walka 
między obu drużynami, bowiem L. O. S. P. 
chce utrzymać wynik a wojskowi chcą wy- 
rówriać. W. K. S. przypuszcza bardzo ostry 
atak i mimo rozpaczliwej obrony L. O. S. P. 
zdobywa przebojem goala wyrównując wy- 
nik 8:3. Z takim wynikiem schodzą druży- 
ny z boiska. Sędziował bardzo dobrze pan 
Sierzputowski. Gra naogół bardzo ładna, spo 
kojna i ambitna do czego w wielkiej mie- 
rze przyczyniła się zdecydowana postawa sę 
dzeigo. W. K. S. 77 p. p. w części zrehabilito 
wał się. 

  

M-ur. 

Nowojelnia. 
Odczyt o morzu. 

Zorganizowany staraniem Koła Gm. B. B 
W. R w Nowojelni i Sek. Woj. B. В. W. R. 
odczyt, wywołał bardzo wielkie zainteresowa 
nie. Przybyło z górą 200 mieszkańców miaste- 
czka i wsi okolicznych. Prelekcję na temat 
znaczenie morza dla państwa wygłosił znany 
ze swej elokwencji p. Felicjan Czawłowski. 
Jako „b. oficer marynarki wojennej, znał on 
swój przedmiot znakomicie, to też wniósł do 
odczytu wiele nowych i ciekawych szczegó- 
łów, które wywołały wielkie zainteresowanie 
wśród słuchaczy. ы 

Trzeba tu podkreślić wielką ruchliwość 
jaką wykazuje w dziedzinie kulturalno-oś- 
wiatowej p. naczelnik stacji Moszczyński, 
działacz terenowy Bezp. Bloku Współpracy z 
Rządem. On to jest organizatorem z ramienia 
Koła Gm. B. B, W. R, cyklu popularnych od- 

-„czytów. я 

Szczuczyn. 
Zawody stražy ogniowych. 

Dzięki niezmordowanej pracy Okręgowe- 
go Związku Straży Pożarnych w Szczuczy- 
nie i naczelnika rejonu orlańskiego p. Gduli 
odbyły się w Orli zawody strażackie. 

Chociaż dzień 20 września r. b. był dży- 
sty, jednak nie odstraszył zawodników któ- 
rzy do zawodów stanęli gremjalnie i pewni 
siebie. Przybyło aż 7 straży każda z nich 
chciała dać dowody zrozumienia pracy w 
tej tak pożytecznej organizacji — jaką jest 
straż. Trud i poświęcenie były chlubą za- 
wodników, bowiem niektórzy z nich przy- 
byli z odległości dwudziestu kilku kilome- 
trów, jak np. Straż skrzybowiecka, dyr. 
wańska, ogrodnicka i bogdanowska. Pierw- 
sze uczyniły to dzięki wytrwałej czujności 
naczelnika rejonu skrzybowieckiego w 0so- 
bie p. wójta Szymona Kowczyka który już 
parokrotnie okazał że dba o dobro straży. 

Do Orli przybyło liczne grono gości, co 
świadczy o wielkiem zainteresowaniu się 
strażą. 

Z racji zawodów i poświęcenia sztanda- 
ru, po Mszy św. w cerkwi prawosławnej, 
miał przemowę ksiądz prawosławny z Orli. 

Przed zawodami odbyło się poświęcenie 
sztandaru, czego dokonał ksiądz Serafin z 
Żołudka. Po poświęceniu sztandaru p. Sta- 
rosta w krótkich słowach przemówił zachę- 
cająco do zawodników. 

Wikrótce rozpoczęły się zawody przy mu- 
zyce orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej 
z'Orli 'pod batutą p. Maciesowicza. 

Zawody się odbyły w _ dość szybkiem 
tempie. 

Następnie p. Starosta ogłosił wyniki: 
pierwsze miejsce zajęły Ogrodniki gminy 
lebiodzkiej, drugie Bogdanowce gminy że- 
łudzkiej, trzecie Orla, czwarte Skrzybowce 
gminy lebiodzkiej, piąte Dyrwańce gminy 
lebiodzkiej, szóste Zaczepicze i siódme Li- 

piczanka gminy Orla. 
Z pośród pięciu nagród, trzy nagrody 

przypadały na ochotnicze straże pożarne z 
terenu gminy lebiodzkiej. Wogóle u zawod- 
ników zauważyło się dobre chęci co do pra- 
cy w strażach. 

Jest nadzieja, że w przyszłości będzie 
jeszcze większy zapał do pracy w strażach, 
by później na zawodach w Szczyczynie dać 
wyrazy zrozumienia tego. 

Zawody skończyły się podziękowaniem 
p. Starosty Siellawy, poczem przy zmroku 
wszyscy zawodnicy rozjechali się do domów. 

Widz. 

Wołkowysk. 
Komitet pomocy bezrobotnym. 
Pod przewodnictwem p. starosty Kacz- 

czmarczyka 15 b. m. zawiązał się komitet 
pomocy bezrobotnym. Ilość bezrobotnych w 
powiecie jest dość znaczna, biorąc pod uwa- 
ке male uprzymysłowienie i wynosi 250 ro- 
dzin. Najwięcej, bo bez mała 100, znajduje 
się na terenie cementowni „Wysoka* koło 
Rosi (miasteczko), która jest nieczynna już 
drugi rok. Plan Komitetu jest następujący: 
1) urządzić zbiórkę ofiar w naturze, 2) 
apelować do wszystkich otrzymujących 
łe uposażenia o opodatkowanie się na rzecz 
bezrobotnych, 3) wpłynąć na organizacje spo 
łeczne o ofiarowanie Komitetowi pewnego 
procentu od imprez na własne cele (bale, 
przedstawienia i t. d.). Plan znalazł. żywy 
oddźwięk w  miejscowem społeczeństwie. 
Szereg osób oraz instytucji zgłasza się do 
Komitetu w celu poparcia jego poczynań. 

  

   

Ze Związku Strzeleckiego. 
W. Białymstoku odbędą się uroczystości 

dziesięciolecia istnienia Związku Strzel. na 
ter. województwa. Oczekiwany jest zlot 2000 
strzelców. Z Wołkowyska wyruszył 19 b.m. 
pod komendą por. rez. p. Śleszyńskiego od- 
dział reprezentacyjny powiatu, składający 
się ze 144 strzelców i 30 strzelczyń. Wieczo- 
rem przed wymarszem przy licznie zebranej 
publiczności p. starosta Karezmar zyk od- 
był przegląd oddziału na boisku sportowem. 

Jednolite umundurowanie jako też muszt 
ra nie pozostawiały nic do życzenia. Na- 
stępnie kompanja poprzedzana orkiestrą 3 
p. strzel. konnych przeszła przez miasto z 
pochodniami na dworzec kolejowy. 

Zmiany w policji. 
Na miejsce komendanta pol. p. Hornunga 

naznaczonego do Grodna, przybył do Woł- 
kowyska p. kom. Tormusiewicz i objął urzę- 
dowanie. B. 
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Polski cukier przemycany. 
Ostatnio zaszły liczne wypadki przemy- 

cania cukru polskiego, spr wanego za- 
granicę z powrotem do kraju i sprzedawa- 
nia go tutaj po normalnej cenie rynkowej. 
Ta nielegalna sprzedaż powoduje, rzecz oczy 
wista, poważne straty nietylko dla przemy 
słu cukrowniczego, lecz również i dla skarbu 
Państwa, pobierającego akcyzę od cukru, 
sprzedawanego wewnątrz kraju. 

Wypadki przemycania cukru stały się 
szczególnie częstem zjawiskiem w powia- 
tach, graniczących z Łotwą. W związku z 
tem Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie 
postanowiła zwrócić się do władz minister- 
jalnych z wnioskiem, mającym na celu unie- 
możliwienie przemycania cukru na -teren 

Polski. 

      

W Bazylice. 
W związku z ujawnieniem w pod- 

ziemiach Bazyliki Katedralnej grobów 
królewskich, w dniu wczorajszym 6 
godz. 10 rano w Katedrze zebrali się 
przedstawieciele władz państwowych 
z wojewodą wileńskim p. Beczkowi- 
czem na czele, liczne duchowieństwo 
z JJ. EE. ks. Arcybiskupem-Metropo- 
litą R. Jałbrzykowskim, Michalkiewi- 
czem i Bandurskim, przybył Marsza 
łek Senatu Wł. Raczkiewicz, stawił się 
senat U. S. B. z J. M. rektorem profe- 
sorem Januszkiewiczem, przedstawicie 
le miasta, wojska i prasy. 

J. E. ks. Metropolita Jałbrzykowki 
w otoczeniu licznego duchowieństwa 
odprawił krótkie modły przed kryptą 
podziemną i sarkofagiem królewskim, 
poczem odśpiewano Anioł Pański przy 
akompanjamencie bicia dzwonów. 

Po modłach zebrani pod kierowni- 
ctwem konserwatora wojewódzkiego 
dr. Lorentza, oraz prof. F. Ruszczyca 
i kierownika robót architekta p. Pek 

szo zwiedzili podziemie grobów oraz 
wysłuchali cennych wskazówek rze 
czoznawców o stanie - prowadzonych 
robót w świątyni i dalszych poszuki- 
wań. W nawie głównej Bazyliki nad 
wejściem do krypty podziemnej pod 
wysoko-unoszącym się baldachimem 
z purpurowej draperji na wzniesieniu, 
które przedstawia jakby sarkofag przy 
kryty złotolitą materją spoczywa na 
poduszce symboliczna korona królew- 
ska, a pod nią widnieje srebrny orzeł 
Jagiellonów widziany poprzez krysz- 
tałowy krzyż daru Gaztołda. Wszy- 
stko tonie w świetle woskowych świec, 
zieleni i kwiatów. Koło sarkofagu 
pełnią straż honorową żołnierze gar- 
nizonu wileńskiego. 

O g. 12 rozpoczęły się pielgrzym- 
ki do Bazyliki Wilnianie ze czcią zwie 
dzali miejsce, gdzie ongiś przed wielu 
laty pochowane były ciała królewskie 
Pielgrzymki trwały do wieczora. 

Nadzwyczajne walne zebranie Komitetu 
ogólnego ratowania Bazyliki wileńskiej. 

Odnalezione prochy królewskie spoczną w specjalnie wybu- 
dowanem mauzoleum w kaplicy Św. Kazimierza. 

Wobec odnalezienia grobów kró- 
lewskich w podziemiach Katedry wczo 
raj o godz. 18-ej w dużej sali kon- 
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 
zwołane zostało nadzwyczajne zebra- 
nie Komitetu Ogólnego Ratowania Ba- 
zyliki Wileńskiej. 

Zebranie zagaił J. E. ks. biskup 
Michalkiewicz mówiąc o szczęściu, ja- 
kie spotkało społeczeństwo polskie z 
racji odnalezienia szczątków  królew- 
skich, które w ukryciu przetrwały aż 
do czasu wskrzeszenia Wielkiej i nie- 
podległej Polski. 

Na przewodniczącego zebrania je- 
dnogłośnie powołano Marszałka Sena- 
tu p. Wł. Raczkiewicza, który ze swo- 
ejj strony zaprosił do Prezydjum J. E. 
Apelacyjnego Wyszyńskiego. Sekre- 
kowskiego oraz J. E. Biskupów: Ban. 
durskiego i Michalkiewicza, b. mini- 
stra Meysztowcza i p. prezesa Sądu 
Apelacyjnego Wyrzyńskiego. Sekre- 
tarzował p. Tadeusz Łopalewski. 

Otwierając zebranie Marszałek Ra- 
czkiewicz podkreślił doniosłość odkry- 
cia dokonanego w Wilnie, a następnie 
udzielił głosu p. konserwatorowi Lo- 
rentzowi, który zreferował dotychcza- 
sowy przebieg prac w Bazylice uwień- 
czonych odkryciem puszki z sercem 
króla Władysława IV, a ostatnio pro- 

chów królewskich. 
W dalszym ciągu konserwator p. 

Lorentz zawiadomił zebranych, że za- 
rząd Komitetu postanowił wybudować 
w Bazylice, mianowicie w kaplicy św. 
Kazimierza, specjalne mauzoleum w 
którem zostaną złożone prochy kró- 
lewskie. Do czasu wybudowania tego 
mauzoleum prochy królewskie zosta- 
ną złożone w kaplicy Gasztołdowskiej. 

Sprawozdanie to na wniosek Marsz. 
Raczkiewicza zebrani przyjęli do zat- 
wierdzającej wiadomości, jak również 
zaakceptowali projekt złożenia zcząt- 
ków w mauzoleum kaplicy św. Kazi- 
mierza. 

Następnie p. wojewoda Beczkowicz 
zakomunikował, że w dniach najbliż- 
szych specjalnie wyjeżdża do War- 
szawy dla przedstawienia Rządowi 
sprawy uczczenia prochów królew- 
skich. 

Z kolei głos zabierali ks. prorektor 
Czesław Falkowski i dyrektor Wacław 
Studnicki. Poczem p. Marszałek Racz- 
kiewicz o godz. 19 m. 30 zamknął zeb- 
ranie, wyrażając nadzieję, że całe 
społeczeństwo poprzez wysiłki Ko- 
mitetu w celu najgodniejszego ucz- 
czenia odnalezionych prochów kró- 
lewskich. 

KRONIKA 
Dziś: Gerarda. 

Jutro: Władysława. 

  

  

Wschód słońca —g. 5 m, 22 

Zachód ‚ —. 17 m.36 

Spostrzeż: Zakładu Mete>rstogji U. S. B 

w Wilnie z dnia 23 IX—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

  Wrzesień 
  

  

Temperatura średnia +7 C. 

: saiwsdoza -B_LIÓ Ć. 
. najniższa: + 2 C 

Opad w milimetrach: 
Wiatr przeważający: północno-wschodni. 

Tendencja barom: wzrost, potem stan stały. 

Uw. półpochm., rano silna mgła. 

OSOBISTA 
— Prezes Sądu Apelacyjnego w Wilnie 

p. Wacław Wyszyński wyjechał w dniu 23 
b. m. na trzy dni w sprawach służbowych 
do Warszawy 

— Pan Marszałek Senatu Władysław Ra- 
czkiewicz wy. łw dniu 23 b. m. z pow- 
roaem do W wy. 

MIEJSKA. 

— Komisarze spisowi będą opłacani. Ma- 
gistrat m. Wilna otrzymał z Głównego Urzę- 
du Statystycznego instrukcje w sprawie II-go 
spisu powszechnego ludności w Polsce, któ- 
ry ma się odbyć w grudniu b. r. 

W myśl tej instrukcji wydelegowani ko- 
misarze spisowi będą pobierali za swą pra- 
cę wynagrodzenie według VII stopnia urzęd 

ników państwowych, zaś delegaci komisyj 
wojewódzkich według VI st. sł. 

— Pożyczki na remont domów mają być 
wstrzymane. Komitet Rozbudowy m. Wilna 
postanowił, w najbliższym czasie zwrócić się 
do władz centralnych z prośbą wyasygnowa- 
nia kredytów dla udzielania pożyczek na 
drobne remonty. Posiadane przez Komitet na 
ten cel fundusze są już na wyczerpanu. W 
związku z tem wkrótce wydawanie tego ro- 
dzaju pożyczek zostanie przerwane. 

— Z Komisji Finansowej. Wczoraj odby- 
ło się posiedzenie miejskiej Komisji Finanso 
wej, na którem przygotowano szereg wnio- 
sków na najbliższe posiedzenie Rady Miej. 
skiej. Między innemi Komisja. wypowiedzia- 

za koniecznością uruchomienia kilku 
tów nadzwycz: h na rozmaite cele 

związane z gospodarką miejską. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dyrekcja Shelley's Institute podaje do 

wiadomości, że wykłady języków: angielskie 
go, niemieckiego, francuskiego i esperanto 

  

   

  

  

    

    

    

    
rozpocz dnia 1-go października w gma- 
chu gimnazjum J. Lelewela ul. Mickiewicza 
Nr. 38. 

Zapisy przyjmuje kancelarja Shelly's In- 
slitute codziennie od godz. 5 do 6 wiecz. 

Z POCZTY. 
— Dokształcanie personelu pocztowego. 

Z dniem I-go października uruchomiony z0- 
stanie 6-cio miesięczny kurs dła praktykan- 
tów pocztowych, Kursy te odbędą się w lo- 
kalu urzędu P. T. Wilno, pod kierownictwem 
radcy p. Wierzbińskiego. Na kurs uczęszczać 
będzie 55 praktykantów. 

Z dniem zaś 1-go listopada r. b. zorga- 
nizowany zostanie kurs dła nadzorców tech- 
nicznych. 

Kursy mają na celu kształcenie kadr wy- 
kwalifikowanych pracowników pocztowych. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Subwencja na rzecz instytucyj dobro- 

czynnych. Magistral m. Wilna wyasygnował 
na rzecz instytucyj dobroczynnych 81.000 zł. 
w formie subwencji bezwrolnej. 

  

  

— Projekt reorganizacji kuchen  ludo- 
yeh. Jak się dowiadujemy, Magistrat m. Wil- 
na ma zamiar dokonania reorganizacji w go- 
spodarce kuchen ludowych. Czynniki kompe- 
tentne spodziewają się zwiększyć za pomocą 
reorganizacji ilość wydawanych obiadów do 
20.000 miesieęcznie. 

Obecnie wydawanych jest 12.000 bezpłat- 
nych obiadów, koszty których pokrywa wy 
dział opieki społecznej Magistratu. 

GOSPODARCZA. 
— Odroczenie terminu na składanie zez- 

nań o dochodzie. Izba Skarbowa w Wilnie 
została upoważniona do odroczenia na pod- 
stawie art. 120 ustawy o państwowym po- 
datku dochodowym terminów co do skła- 
dania zeznań o dochodzie dla osób fizycz- 
nych z uwzględnieniem należycie uzasadnio- 
nych indywiduałnych próśb płatników. 

— Giełda zbożowo-towarowa. Jak się do- 
wiadujemy, I-sze organizacyjne posiedzenie 
Komitetu Giełdy  Zbożowo-Towarowej i 
lniarskiej w Wilnie odbędzie się 28 b. m. 

— Biuro sprzedaży Inu. W. najbli: a 
dniach odbędzie się w lokalu Izby Przemy- 
słowo-Handlowej posiedzenie w sprawie ut- 
worzenia w Wilnie Biura sprzedaży lnu 
konferencję tę zaproszeni zoslaną 
eksporterzy Inu. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Rozdawnietwo opału i żywności bez- 

robotnym. Nowopowstały komitet obywatel- 
ski do walki z bezrobociem zamierza zorga- 
nizować akcję rozdawania bezrobotnym pro- 
duktów żywnościowych i opału. Rozmiary tej 
akcji uzależnione są od funduszów, które ma. 
ją powstać w pierwszym rzędzie w drodze ak. 
cji społecznej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Wileńskiego T-wa Artystów- 

Plastyków podaje do wiadomości artystów 
miejscowych, że otrzymał od Instytutu Pro. 
pagandy Sztuki w Warszawie blankiety zgło- 
szeń oraz inne druki w związku z organizo- 
waną przez I. P. $. Wysławą Sportową w 
Warszawie. 

Chcący wziąć udział w wymienionej wy- 
sławie mogą się zgłosić po wymienione druki 
do Kancelarji Szkoły Rzemiosł Artystycznych 
w godzinach przedpołudniowych. Zgłoszenia 
oraz dzieła przeznaczone na Wystawę należy 
przesłać do Warszawy najdalej do 15 paź- 
dziernika r. b. 

TEATR |! MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś w czwar 

tek dnia 24 b m. i w dnie następne „Święty 
płomień* — Maughama w reżyserji St, Wyso- 
ckiej, akcję której to sztuki od początku do 
końca widz śledzi z zapartym oddechem. Sziu 
ka ta grana koncertowo przez cały zespół z 
p. Stanisławą Wysocką w roli matki na cze- 
le, zejdzie niebawem już z afisza. 

— W sobotę dnia 20 b. m. o godz. 4 PP. 
dla szkół i w niedzielę dnia 27 b. m. o godz. 
4 pp. dl a publiczności „Panna mężatka* ko- 
medja w 3 aktach J. Korzeniowskiego z p. 
St. Wysocką w roli pułkownikowej na czele, 

W piątek dnia 25 b, m. "Święty płomień'* 
Maughama. Teatr dobrze ogrzany. 

— Teatr Miejski na Pohułanee. Dziś w 
czwartek dnia 24 b. m. XII scen dramatycz- 
nych J. Słowackiego „Horsztyński* z kapital 
nym w roli Szczęsnego p. Luljuszem Osterwą 
na czele świetnie zgranego zespołu. Dramat 
ten grany będzie już tyko ostatnie dni. 

„Horsztyński* ukaże się po raz pierwszy 
po cenach zniżonych dla młodzieży szkolnej 
w niedzielę o godz. 4 pp. 

W piątek „Horsztyński* 
Teatr dobrze ogrzany, 

  

          

  

  

J. Słowackiego.



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

CZWARTEK, DNIA 24 WRZEŚNIA 1931 R. 

11.58: Sygnał czasu. 12.05: Muzyka ope- 
retkowa i lekka. 16.40: Program dzienny. 
16.45: Kom. dla żeglugi. 16.2 „Role owa- 
dów w handłu ziemiopłodami* — odczyt. 
17.10: Utwory Schuberta (płyty). 17.30. „Z 
życia naszych owoców* — odczyt. 18.00: 
Koncert popołudniowy poświęcony muzyce 
ludowej. 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 168* 
19.20: Program na piątek, 19.25: „Kultural- 
ny ruch żydowski w: Wilnie* —. odczyt. 
19.40: Komunikat meteorologiczi 19.45: 
„Jugosławja — kraina slonca“ feljeton. 
20.00: Opera z Belgradu. 22.00: Słuchowi- 
sko. 22.30: Komunikaty i muzykataneczna. 

   

   

    

      

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

PIĄTEK, dnia 25 września 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.05: Muzyka popu- 
larna. 13.10: Kom. meteor. 16.40: Program 
dzienny. 16.45: Kom. dla żeglugi, 16.50: Po- 
gad. francuska. 17.10: Koncert życzeń (pły- 
ty). 17.35: Przemówienie ks. bisk. Wł. Ban- 
durskiego i wywiad dyr. W. Hulewicza z prof. 
Juljuszem Kłosem, dr, Stanisławem Lorentzem 
i prof. Ferdynandem Ruszczcem na temat od- 
krycia grobów królewskich. 18.00: Muzy 
lekka, 19.00: „Polakom na Kowieńszczyźnie". 
19.20: „Ciotka Albinowa mówi*. 19.35: Kom. 
LOPP. 19.45: Progr. na sobotę i rozm. 19,55: 
Komunikaty. 20.15: Koncert symfoniczny. 
22.30: Kom. i muzyka taneczna. 

W sobotę, dnia 

NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT. POPULARNY. 

Radjostacja Wileńska nadaje dziś godzin- 
ny koncert popularny. Udział bierze orkie- 
stra wojskowa pod dyr. kap, Koseckiego. Ja- 
ko solista wystąpi Bolesław Romanowski 
(eymbały). W przerwach wygłosi recytacje 
Tadeusz Byrski. 

    

      

    

  

Z KULTURY ŻYDOWSKIEJ, 

Viewiele osób z pośród szerszej publicz- 
n wie, że Wilno słynie na całym świecie, 

jako ośrodek kulturalnego życia żydowskie- 
go. Tu wychodzi najwięcej wydawnictw tego 
podzaju, tu ogniskuje się ruch naukowy. Ten 
temat omówi dr. Adolf Hirschberg w odczy- 

    

  

cie p. t. „Kulturalny ruch żydowski w Wil- mecz piłki nożnej między reprezentacjami: 
nie“, klubów polskich i żydowskich: Dochód z 

ši į 

o Gi a | Od dnia 23 września 1931 r. 
šu Miejskie Potężny, wzruszający dramat 

ISALA MIEJSKA 
Gutrobramska 5. NAD PROGRAM: Na pogran. wschodu i zachodu. Tyg. ilustr. 

  

    

TRANSMISJA Z BELGRADU NARODOWO- 
ŚCIOWEGO WIECZORU JUGOSŁOWIAŃ- 

SKIEGO. 

O godz. 20.00 Polskie Radjo transmituje 
z Belwederu interesujący wieczór Narodowo- 
ściowy Jugosławiański. W ramach tej audy- 
cji usłyszą radjosłuchacze operę „Suton* dra 
mat muzyczny w 2 aktach współczesnego 
kompozytora jugosłowiańskiego St. Hristica, 
Opera ta oparta na pięknym poemacie dr: 
matycznym znanego poety Ivo Vojnovica, 
zostanie wykonana przez najwybitniejszych 
artystów Opery Jugosłowiańskiej. W części 
drugiej koncertu usłyszymy kilka  Jugosło- 
wiańskich pieśni kościelnych w interpretacji 
chóru Belgradzkich Kół Śpiewaczych, pod dy- 
rekcją Kosta Manojlovica. 

‚ 

GIĄG DALSZY ZAWODÓW LEKKOATLE- 
TYCZNYCH. 

W sobotę i w niedzielę dnia 26 i 27 b. m 

odbędzie się na Stadjonie Ośr. W. F. i P. W, 
na Pióromoncie ciąg dalszy zawodów lekko 
atletycznych o odznakę P, O. S$. i P. Z. L. A. 
Zawodnicy, którzy nie wypełnili minimum w 
ubiegłą sobotę i niedzielę mogą to wypełnić 
ponownie. Początek zawodów w sobotę o go. 
dzinie 15, w niedzielę o godz. 12. 

» odbędzie się rozdanie nagród za 
j lekkoatletyczny, Drużyna S. M. P. któ 

ra zdobyła tę nagrodę proszona jest o stawie- 

nie się na Stadjonie punkt. o godz. 11 w nie- 
dzielę. 

      

ZAWODY CYKLISTÓW. 

W niedzielę dnia 27 b. m. odbędą się Za- 
wody torowe cyklistów. W programie jazda 
figurowa. Zawody odbędą się na boisku 6 p 

p. Leg. 

BIEG O NAGRODĘ PRZECHODNIĄ I. K. C. 

W dniu 4 października odbędzie się wioś- 
larski bieg długodystansowy na trasie Werki 

Wilno. Start pierwszej osady 6 godzinie i5. 
Bieg odbędzie się o nagrodę przechodnią „llu- 
strowanego Kurjera Codziennego*  (puhar). 

Spodziewany jest liczny udział osad  wileń- 
skich oraz pięknie zapowiadającej się młodej 
osady W, K, W. Grodno. 

  

MECZ PIŁKI NOŻNEJ. 

W. sobotę dnia 26 b. m. odbędzie się 

Rozgryw. się na pust. dalekiej półn. z 'Mois Moran, najsłodszą z aktorek i Haroldem Murrayem w rol. główn. 

Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. — Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10 ej. — 

ZA GRZECHY BRATA 

KU RJ IE R W IAL E. NXS KA 

Przedstawiciel zwolenników białorutenizacji 
Cerkwi przed sądem. 

Wiele krzyku wywołały przed rokiem 
rozkolportowane jednodniówki wydane przez 
odłam białorusinów, zwolenników białorute- 
nizacji cerkwi 'prawosławnej. 

W. jednej z tych jednodniówek p. t. 
„Procz z lichodieljem'* zawarte były artyku- 
ły podpisane przez studenta U. S. B., Sergju 
sza Sorokę, zarzucając Konsystorzowi pra- 
wosławnemu w Wilnie oraz jego członkom 

z archirejem Teodozjuszem na czele bluź- 
nierstwo, przekupstwo i t. p. 

Sprawa oparła się o urząd prokuratorski, 
który dopatrując się w czynach autora ob- 
rażających artykułów, Soroki, nieposzanó- 
wania władzy duchownej, postawił go w stan 
oskarżenia z art 154 cz. 2 K. K. 

Wczoraj sprawa ta znalazła się na wo- 
kandzie Il-go wydziału karnego Sądu Okrę- 
gowego. Z tego powodu sala przeładowana 
była przedstawicielami dwu wrogich sobie 
obozów białorusinów. Wyróżniali się zwole- 
nicy  białorutenizacji cerkwi, przeważnie 
młodzież płci obojej z naręczami kwiecia. 

Sąd pod przewodnictwem p. sędziego K. 
Bobrowskiego zarządził tajność procesu, wo- 
bec czego liczne audytorjum przeniosło się 
do poczekalni, gdzie oczekiwano wyniku 
procesu. 

Oskarżenie z ramienia urzędu prokara- 

  

tej imprezy przeznacza Wił. Okr. P.'N. na 
rzecz Żydowskiego Centralnego Komitetu 
Oświaty. Skład drużyn kapitan związkowy 
por. Herhold ustalił w sposób następujący: 

Reprezentacja klubów żydowskich: Rut- 
sztein,Lewin, Polaczek, K anowski, Birn- 
bach, Morejno, Ben-oszer, Jałowcer, Zajdel, 
Szwac i Rejzin. 

Reprezentacja klubów polskich: Apana- 
sik, Lepiarski, Mackiewicz, Godlewski I, 
= i у „ Lachowicz II, Okułowicz 
„Miete Wasilewski, „Zbyszek*, „Rome 

Dla większego zgrania się drużyn, dziś 
na boisku Makabi odbędzie się mecz tre- 
ning. 

Zakończenie rozgrywek w 5-boju. 
WARSZAWA, 23. 9. (Pat). — W dniu 22 

b. m, zakończone zostały rozgrywki w 5-boju 
nowoczesnym 0 mistrzostwo armji na rok 
1931. W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce 
zajął i mistrzostwo armji zdobył por. Kopow- 

31 p. przed por. Morszkowskim 38 p. i 
. Sozańskim 48 p. 

   

    

        

   
   

   

  

Koncert. ork. pod batutą M. Salnickiego. 
Kasa czynna od 3.30 

  

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„AELIOŚ" 
z 88, tel. 9-28 

tw órcy 

BŹWIĘKOWE KINO 

„OLY 
Miokiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! Dawno 
oczekiwany 

przebój świata!   
„Pancernik Potiom- 

kin“ Sergjusza Eisensteina 

MAŁŻEŃSTWO Z ROZSĄDKU 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. — 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, — 

C. K. Feldmarszałek 
Przepiękna muzykal 

NAD PROGRAM: Dodatek rysunkowy i tyg. Foxa. W rol.gł.: Vlasta Buriau, Roda-Roda, Felicja Malteu. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne @ godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone od 60 gr. 

Otwarcie sezonu! Potężne arcydzieło dźwiękowe wytwórni Meżrabpom—Ru$—Moskwa, realizacji genjalnego 

BŁĘKITNY EXPRESS 

Nadzwyczajny humor|! Czarujący špiewl 

w-g arcydz. Antona Czechowa z udz. art. Mosk. Teatru 
Artyst. Moskwina, M. Czechowa i Natalji Wołodko. 

Na pierwszy seans ceny zniżone od 60 gr. 
WKRÓTCE: Najnowsze przeboje sezonu: 

W filmie biorą udział wielcy 
artyści teatrów rosyjskich. 

Szary dom i Tabu. 

Przepiękny 
dźwiękowiec 
zżycia wojsk. 

  

Dźwiękowe Kino 

  

ul. Wielka 47, tel. 15-41 

ОМО° ЕЕа 
arcydzieło! Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
alisa Wielka 36. 

Dziś, przebój dźwięko- 

GIII | © wy produkcji 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

w 8 akt. na tle życia na bajecznym Wschodzie p.t. 
Gigantyczna walka serca z obowiązkiem. Olśniewająca wystawa! 

Początek o godz. 5-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp. — 

General Crack (Hal zal) 
Monumentalny arcypotężny 100% dźwiękowy dramat w 12 aktach, ilustr. wojnę bałkańską — Rosją i Turcją. 

W rolach głównych: ulubienice John Barrymore ; ос Marion Nixon. 

Najnowsze i najpiękniejsze 100% dźwiękowe 
Szereg przepięknych cygańskich roman- 

sów i pieśni w rosyjskim języku! 

1931/32 x. 

1) Śliczny dram. erot. 

mody w naturalnych kolorach. 

W-g powieści 

TRIUMF MIŁOŚC 
W rolach głównych: Nancy Carrol i tlubieniec kobiet Charles Roggers. 

NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. : 
Początek seansėw 0 godz. 4, 6, 8 i 1015, w sobotę i 

. NASTĘPNY PROGRAM: Arcydzieło dźwiękowe KRÓL ŻEBRAKÓW. 

WIĘCEJ NIŻ MIŁOŚĆ Sz; gżzż 
Świetna komedja w 10 akt. z życia pięknej midinetki—Collen Moore. Wspaniała rewja 

Piękne modelki! 

NASTĘPNY PROGRAM: Romans uwodzicielki 

Potężny dramat dwojga serc z Ży- 

cia emigrantów w Ameryce. 

niedzielę od g. 2-ej 

głównej 

Wspaniałe widoki Wschodu. 

Pałace miljonerów amerykańskich. 

  

Kino - Teatr 

LUX“ 
Mickiewicza 11, t.15-61   

LICYTACJA. 
Urząd Wojewódzki Wileński podaje do 

publicznej wiadomości o mającej się odbyć 
o godz. 12-ej w dniu 25 września 1931 r. 

Dziś! Film z życia 
carskiej Rosji przed i 
podczas rewolucji p.t. 

Wielki dramat miłości i zemsty z udzia- 
łem najwybitniejszych artystów z piękną 

Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godzinie l-ej. — 

OKAZJA! 

SZKOLNEM 
do wynajęcia na godziny poranne. 

Dowiedzieć się: ul. Orzeszkowej 3, m. 15. 

OKAZJA! 
LOKAL z całem 

urządzeniem 

rano przy ul. Marji Magdaleny Nr 2, sprze- 
daży z licytacji jednej pary koni wyjazdo. 
wych, powozu parokonnego i uprzęży. 

7а wojewodę W. Hryhorowicz 

Naczelnik Wydziału. 

Skandal w Petersburgu (l ое К) 
Ireną Rich na czele. 

Czy jesteś już członkiem PLOP-u? 
WODE DNS ORAS RAR AS 

Okrutne cierpienia niewin- 
nych ofiar carskich rządów. 
Ceny miejsc od 40 gr. 

Il 

śniecznie potrzebne 
na b. solidną l-szą 

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

6889   

torskiego popierał podprokurator p.- Ody- 
niec. Jako oskarżyciel posiłkowy wystąpił 
konsystorz prawosławny przez swego pełno- 
mocnika adw. P. Andrejewa. 

Oskarżonego Sorokę bronił mec. 
sewicz. 

Do sprawy powołano szereg świadków 
duchównych, jak: M. Kuszniewa, J. Krasow- 
skiego, M. Tuczemskiego, D. Bochana, F. 
Morozowai W. Znamierowskiego. 

Ze strony oskarżonego, który zapowie- 
dział przeprowadzenie dowodu prawdy wy- 
stąpiło również kilku świadków. 

Po zbadaniu świadków i rozprawie stron, 
sąd udał się na naradę i już przy drzwiach 
otwartych ogłosił wyrok. 

Sąd uznał, iż wina podsądnego Soroki zo- 
stała udowodniona, lecz biorąc pod uwagę 
wiele okoliczności łagodzących i poprzednią 
niekaralność oskarżonego, skazał go na 1 
miesiąc aresztu z zawieszeniem wykonania 
kary na 2. lata. 

Soroce, jego zwolenicy zgotowali owację. 
Duchowny Kowsz ostentacyjnie uściskał 

go i ucałował, a inni obrzucili kwiatami. 
Grupa przeciwna zaś zadowoliła się tem, 

że tegoż Sorokę oczekuje w najbliższej przy- 
Szłości podobny proces za artykuły zamiesz- 
€zone w ińnej jednodniówce. Ka-er. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
ODNALEZIENIE ZAGINIONYCH W. ZA- 
GADKOWY SPOSÓB PIENIĘDZY Z BIUR- 
KA DYREKTORA BANKU ŻYDOWSKIEGO. 

Przed kilku tygodniami z biurka dyrek- 
tora l-szej Żydowskiej Kasy Pożyczkowo- 
Oszczędnościowej mieszczącej się przy ulicy 
Rudniekiej Nr. 7 zaginęło w zagadkowy spo 
sób 400 dolarów stanowiących własność dy- 
rektora p. Langborda. 

O zagadkowem zaginięciu pieniędzy, po- 
szkodowany doniósł policji, która wszczęła 
w tej sprawie energiczne dochodzenie, za- 
kończone wynikiem ujemnym, howiem na 
ślad sprawcy tej sprytnej kradzieży nie na- 
trafiono. 

Dopiero obecnie podczas sprzątania ksiąg 
w kancelarji banku na jednej z półek pod 
księgami natrafiono na zaginione pieniądze, 
które zwrócone zostały poszkodowanemu. 
Jak przypuszczają sprawca kradzieży w 0- 
bawie że czyn jego zostłanie- wykryty pod- 

Petru- 

    

rzucił skradzioną gotówkę. 
Sprawca kradzieży pozostaje narazie nie 

wykryty. Dalsze dochodzenie w toku. (e) 

KRWAWA BÓJKA POMIĘDZY 
PRZEKUPKAMI. 

Wezoraj wieczorem pomiędzy. przekupką 
Zofją Rosołowiczową, a jej sąsiadką wyni- 
kła kłótnia podczas której ta ostatnia ude- 
rzyła Rosołowiczową jakiemś tępem narzę- 
dziem w głowę. Rosołowiczowa odniosła tak 
ciężkie uszkodzenie ciała, że zaszła potrze- 
ba natychmiastowego dostarczenia jej do 
pogotowia ratunkowego, gdzie nałożono jej 
opatrunki, (e) 

ZATRZYMANIE NIEBEZPIECZNEGO 
ZŁODZIEJA NA WĄWOZACH. 

Wywiadowca wydziału śledczego p.- Rut- 
kowski przechodząc jedną z uliczek przed- 
mieścia Wąwozy zauważył szybko mknącą 

furmankę, akurat taką samą jaką zatrzymał 
przed dwoma dniami w jednym z domów 
zajezdnych na Lipówce podejrzewając że 
pochodzi, ona z kradzieży. Wywiadowca po- 
stanowił wobec tego zatrzymać podejrzaną 
furmankę. W, trakcie zatrzymywania jeden 
z dwóch znajdujących się na furmance 0so- 
bników zbiegł zaś drugi został przez wy- 
wiadoweę zatrzymany. Jak się okazało był 
to zawodowy złodziej T. Borysow. Furman 
ka, którą jechał wraz ze znajdującemi się 
w niej rzeczami skradziono przed dwoma 
dniami w Pozalesiu na szkodę niejakiego Ig- 
nacego Babiela. (e) 

PODSTĘP OSZUSTA. 
— Niewiadomska Marja (Tatarska 5) do- 

niosła policji, że Truskowski Aleksander, bez 
stałego miejsca zamieszkania, wyłudził od 

w różnych odstępach czasu 90 zł. gotów 
ką, srebrny zegarek damski, poduszkę i prze 
ścieradło, — łącznej wartości 147 zł. Pretek- 
stem były rzekome zamiary matrymonjalne 
Truskowskiego. Sprawcę oszustwa zatrzymę 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 
— Anacki Szymon (ul. Żelazna-Chatka 

29), przy zbiegu Safjanej i Miłosiernej usiło- 
wał popełnić samobójstwo przez „wypicie 
esencji octowej. Pogotowie ratunkowe, po u 
dzieleniu pomocy, odwiozło desperata do szpi- 
tala Żydowskiego w stanie, nie budzącym 
obaw o e. Przyczyna narazie nieznana. 
Dochodzenie wszczęto, 

KRADZIEŻE. 
— W dniu 22 b. m. Grynblat Ber, zam. ul. 

Żydowska 11, zameldował 0 kradzieży z nie 
zamkniętego mieszkania gotówki w sumie 109 
zł. Ustalono, że kradzieży tej dokonał Wor- 
nian Chaim (Miłosierna 6) którego wraz +» ze 
skradzioną gotówką zatrzymano. 

   

    

  

CIERPIĄCY NA RUPTURĘ 
ORYGINALNY PAS 

patentowany 
| е 
bez spręžyny, gumy lub rzemieni, podtrzymuje 
najcięższą rupturę pewnie z dołu na górę i jest 
wybawieniem od ciągłej męczarni, Może być no- 
szony w dzień i w nocy. Polecany przez lekarzy. 
Pełna gwarancja. Bezkonkurencyjny. Również dla 

2 pokoje 

Mr. 220 (2162; 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Nr. 38 „Wiadomości Literackich* przy- 

nosi artykuł „Boya—Zeleńskiego o projekcie 
nowego polskiego kodeksu karnego, wiersz 
i kronikę tygodniową Słonimskiego, szkie 
Chestertona o powieści Goetla „Z dnia na 
dzień*, uwagi Wittlina na temat książki 
Drieu la Rochell'a „Europa przeciw ojczyz- 
nom*, opatrzone pr dem jednego z roz- 
działów, recenzje Piwińskiego z nowych po- 
wieści, artykuł Zawistowskiego o warszaw- 
skich teatrach miejskich, sprawozdanie Wi- 
nawera z odczytu prof. Samojłowicza, rub-- 

Z okna naszego rysownika* i t. d. 
Nr. 59 — 60 Pologne Littćraire* przyno- 
artykuł Chestertona o powieści Goetla 

        

„Z dnia na dzień”, „Cywilizację* Norwida w 
przekładzie Cazina, 
tykuł Mirsk 

bogato ilustrowany ar- 
kiego o przyjaciółce Goethego 
nowskiej, wiersze Słonimskiego 

zie Rutry, korespondencję z 

    

     

  

   

   recenzje z 
go i Jarocińskiej - Malinowskiej, przegłąd 

it. d. W międzynarodowej ankiecie w 
Clu- nagrody literackiej P. E. N 

bów zabierają głos światowej sła 
rze: Rojer, Maetarlinck, Shaw, Wassermann, 
Wells, Arnold Zweig i t. d. 

Giełda warszawska z dn. 23.IX. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 

EO i si 8,91 — 8,93—8,89 
Bukareszt . . . . . .5,32—5,33'/,—5,307/, 
Но!ап@}а . . . . . . 360,20—361.50- 359,40 

     

  

Nowy York . . . . . „ 8,925 - 8,945—8,905. 
Nowy York kabel „. .8,928—8,943 - 8,90 & 
Paryż . .. . . 38,1 0—35,09—31,91 
Praga 162 4. +  2%,45—26,51—26 39 
Szwajcajja . . . . . 173,55—178,98 —173 12 
Berlin w obr.pryw. .. . .. ‚ . 211,85 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowl. RZE oe SPT 
4% pożyczka inwestyc. . . ... . 82,00 
5% Konwersyjba, . ps, 41,50 
109% BAJOR Sak © £950 
84, L.Z, B. G. K.1 B.R, svi.B. 6... 94,00 
Te same 7% Е 8135 
11/,05 L. Z. ziemskie ! e . 4650 
8% warszawskie . . . 1 64-—65, 50 

ВО СЕ 

Bank Polski 2-1 4 65 6 115 00 
Liipop GREKA SARA T-1265 
Haberbusch. . . - „64.50 

lajdogodniej zekupięz Języki ókce 
i iemiecki, francuski z kuchnią O p a n э > 

ieci łoski (konwersacja). 
do wynajęcia śni y AI ) 

od zaraz 2 > 1 : ze wszystkich przedmiot. 
Zamkowa 3—3, tel. 143 Я „Gamkowa 373 el 168. | I. Kościałkowskiego do.Bialury 

plikacji. — 

szy pas na świecie, 

  
kobiet i dzieci. Łatwy do nastawiania bez kom- 

Listy dziękczynne od wyleczonych. 

M. ALBATH, BANDAŻYSTA-SPECJALISTA 
Królewiec Pr. W. Bóhmstrasse 1 am Jahrkarktplatz 

Pasy patentowane od Mk. 15. 

p. G. St. 68 lat, pisze: 
uleczony zostałem 6 tyg., p. A. 5. w L.: najlep- 

Listy dziękczynne: 

Przyjmuje chorych na rupturę: 
Białystok, Hotel Ritz, Kilińskiego 2: 

Czwartek 24 września 8—17 godz 
Piątek 25 września 8—12 godz. 

Wilno, Hotel Europejski, Dominikańska |: 
Sobota 26 września 8—17 godz. 
Niedziela 27 września 8—12 godz. 
Poniedziałek 28 września 8—12 godz.     

Sanatorįum 
Dr. T. Gybulskiego 

w RABCE 
Całoroczne leczenie kli- 
matyczne, solankowe, dje- 
tyczne, inhalacyjne, pro- 
mieniste, etc. W sezonie 
jesiennym ceny zniżone, 

6912 

Lt Kenigslierį 
Chorobs skórne, 

weneryczne 
1 moczopłci we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9 -12 1 4—8. 

  

  

Akuszerka 

Marja ВО 
przyjmuje od 9r. dc 7w 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 
W. Zdr. Nr 3093. 

Akuszerka 

Mija Lalerowa 
pr'ryjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa ”. m. 5 

W. Z. P. Nr. 69. 

    

litu de Aeautė 
„KĖVA“. (Paris) 

Miokiewioza 87, tel, 657, od 1-1 
Rusgladzariė i odšwieža- 
fie twarzy. Lóczenie wą- 
grów ipryszczy. Eiektry 
zacja. W.Z.P. 58. 6589 
  

u Specjalna prac. trumien 
1. Orzewieckiego 

ul. Wielka 33 róg Szklanej 
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. 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 

  

  

  

Do wynajęcia 
mieszkanie 

A Sakojć z kuchnią 
ijektryczkościąć 

w Piotra i Pawła 
iciela. 6917 

Plac 
5/1, u wł 

WYDAM 
3 POKOJE 
bez mebli, pianino do 
użytku na miejscu. 

Zawalna 16—10. 6314 

  

    

Do wynajęcia 
odremontowane 

Mieszkanie 5-ciopokojowe 
; z wygodami 

Litewska 25, Zwierzyniec 
6873 

SPRZEDAJE SIĘ 

PLAC 
przy zbiegu ulic 

W. Pohutenki i Św.Jacka 
Obszar 561 m.* O warun- 
kach — Zakretowa 9 m. 5. 

Paszikuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych 
lub prywatnych, po- 
siadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe o- 
ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj. Wil.“ 

pod Nr. 6872. 

  

  

  

Wytwornetowarzystwo po- 

znaje automobilizm tylko 
na kursach 
inžyniera Froma, 

Jagiellońska 3/5, tel. 18-46 
Samochody, motocykle, 

warsztaty.   

Wileńska 8. «908 

BUFET 
i 

STOŁOWNIĘ 
odda w dzierżawę. 

Zarząd klubu Oficerskiega 
5 Pułku Lotniczego w Lidzie 
Oferty składać do Zarządu 
do 15 października 1931 r. 

  

  

SPECJALNE 

obiady jarskie 
Na UK maśle. 

Niemiecka 14, cukiernia 
(front) 
  

Pracownia Krawiecka 
w. Naurodakiago 
Zamkowa 16; m. 

przyjmuje obstal. z aka 
i powierzonych materjał., 
mundurki gimnaz. na ob- 

stalunek. Ceny niskie. 
684! 

Krawiec damski 
E. DUBONIEWICZ 

ul. Zamkowa 10, m. 2, 
Bizyjni: wszelkie obatal: 
futra, płaszcze i kostjumy 
suknie. Ceny dostępne. 

6911 

Krawiec damski 
mistrz cechowy 

S. BORER, Rudnicka 2-35 
przyjm. wszelkie obstal. 
na raty, damskie oraz fu- 
ira, Wykodanić =sóR dia: 

Ceny dostępne. 

ROZKŁĄD, JAZDY 
autobusów 

W.Ino- Grodno- Lida 
Odj: z Wilna do Grodna 

o g. 1765) 
Grodna—8 rano 
Wilna do Lidy 

o g. 16(4) 
w z Lidy—6.40 rano 

6832 

  

N 

„ Z   

szkół średnich wogóle” 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. 5. В. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil.“ pod W. K. 

PIANINO 
do sprzedania 
Jagiellońska 3—27 

    

Pożyczki 5000 dol. po- 
szukuję pod hipot. po Wil. 
Banku Ziem. na majątek 
w kulturce-w pow. wileń- 
skim. Oferty proszę kie- 
rować do Banku Kredyt., 
ul. Jagiellońska 7, m. 8, 
dla „Ziemiani; 6893 

Pasiukiją posady 
gospodyni, 

do každej pracy domowej 
w miešcie lub na wsi przy 
rodzinie lub u samotnych. 
Zgłoszenia do Administr. 
„K. Wil* dla M.B. 6916 

B-cia TYKTIN 
ul. Niemiecka 22. 

Nadszedł świeży transport 
cerat, linol. pokrycie me- 
blowe i t. p oraz wojło- 
ków do drzwi. 6909 

COEGEBEC 
RODOWA 

POLS 

przy ul. Wielkiej 29 
Poleca: codz. 
mleko, masło, sery, jaja 
mleko zsiadle, veblings 
iinne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. . 

HELL 

  

  

  

  

świeże 

  

FILIP _MACDONALD. 20) 

CZTERY DNI. . 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Proszę! — rzekł Antoni. 
Drzwi otworzyły się i w progu na 

tle kręgu światła, padającego z lampy 
na suficie stanęła Bronsonowa. Wynios 
ła, prosta cicha i jakoś straszna. Biło z 
niej dziwną, niewidzialną siłą, która 
sprawiła, że Antoni i Lucja nie zdobyli 
się'w pierwszej chwili ani na porusze- 
nie, ani na odezwanie. 

Lucja pierwsza ostrząsnęła się z wra 
żenia i skoczyła ku niej posuwiście ni- 
by uwolniona z więzów pantera. 

Ale Selma Bronson cofnęła się auto- 
malycznie, wyciągając sztywno rękę. 
dłonią pod kątem prostym do napięstka 

—- Niech mnie pani nie dotyka — 
rzekła cichym, twardym, metalicznym 
głosem. — Przepraszam. Nie myślałam 
Przestraszyłam ię, że mnie pani dot- 
knie. Wiem, żeby pani tego nie zrobiła. 
sałe przestraszyłam się. 

pojrzeła na nią bezradnie. 
Antoni rzucił gwałtownie w ogień pa- 
pierosa i zapytał: 

  

LBEATS'RPOTZA VRS ANK WEP E REKE ZOEZ CZU ROWOOTZOOTEERE TOWERS TW ZRYWA 

— Czy pani nas potrzebowała ? 

W pytaniu tem było coś takiego, ze 
Lucja spojrzała na niego z wdzięcznoś- 
Ghz a 

Selma Bronson skłoniła głowę, prz 
czem jej popielate włosy  zajaśniały 
przelotnie jak srebrne. 

— O.. owszem. Chciałem zapytać. . 
czy... już... co jest? Jestem niedorzecz 
na. Chciałam się powstrzymać, ale nie 
mogłam... Czy... jaż co jest? — zacis- 
nęła nagle ręce w pięści, aż zbielały i 
zawisła wzrokiem na twarzy Antonie- 
go. 

On zajrzał jej w oczy i odpowie- 
dział powoli i dobitnie: 

-— Jest — więcej niż się spodzie- 
wałem. 

Z białego gardła wydobył się krót- 
ki dźwięk, a wysmukła postać zach- 
wiała się jak trzcina uderzona wiat- 
rem, lecz zaraz wróciła do swej po- 
przedniej sztywności. Siła woli tej ko- 

  

  

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

  

biety była poprostu nadludzka. Łucja 
wydała stłumione łkanie. 

— Może mi pani pomóc — rzekł 
Antoni. — Zapytam panią o jedną 
rzecz. Czy w noe mordu świecił księ- 
życ? 

Bronsonowa poruszyła ustami i od 
powiedziała: 

— Były ciemne chmury i wiatr. 
c świecił, ale nie przez całą noc. 

Z wieczora było bardzo ciemno. 
— Do której? — zapytał Antoni. 
— Do — jakiejś wpół do jedenas- 

tej. 
Antoni skłonił się i rzekł z poważ- 

nym uśmiechem: 
— Ważny szczegół, dziękuję pani. 

Pani pozwoli, że narazie nie będę o ni- 
czem opowiadał? Potem będę musiał 
panią zapytać jeszcze o inne rzeczy. 

Tymczasem... robimy wszystko, co mo 
ty. 

— Wiem — odparła. Nie mogę pa 
nu... nie... dziękuję panu. — Odwróci- 
ła się, wionęła suknią i wyszła. 

Łucja usiadła ciężko na łóżku i za- 
kryła twarz rękami. Antoni dotknął 
jej ramienia i gdy podniosła głowę z0- 
baczył, że jest blada jak ściana. 

— Boże drogi, zanim ona weszła, 
ja się śmiałem. Śmiałam się! Boże! Ja 

ód 

  

   

  

     
   
  

Drukarnia „Znicz*, W: 
CJ   

Początkowo bardzo się dzi- 

   

<nie: 
sul: Ś-to Jańska J telefon 3-40. 

się śmiałam! — i zaniosła się łkaniem, 
pomieszanem ze śmiechem. 

Antoni porwał ją za ramiona i za 
czął trząść. 

— (Cicho bądź! — syknął. 
Łucja umilkła i oparła głowę na je 

go ramieniu. 
— Przepraszam cię — rzekła. — 

Bardzo przepraszam. 
— I ja cię przepraszam za brutal 

ność — odparł Antoni. Chociaż mia- 
łem dobre chęci... Do kogo jesteśmy 
zaproszeni, moja kochana? 

Łucja otarła oczy. 2 
*— Do generała Brownlougha. Bar 

dzo sympatyczny. — Podniosła głowę. 
— Rad jesteś z tej okazji, prawda? 

— Bardźo rzekł energicznie. — 
Masz - rację, szczęście nam sprzyja... 

dotąd. — Rozległo się ponowne Pu 
nie. Proszę! 

Weszła drobna, ładna Ania i zamel 
dowała, że na dole czekają trzej pano 
wie, pan Pike i tamci dwaj, ci co... 

— Idę — przerwał Antoni. 
Ale pokojówka nie odchodziła. 

Przestąpiła z nogi na nogę i skierowa- 
ła czarowne spojrzenie na Antoniego. 
Jej twarzyczka  płonęła rumeińcem 
gniewu, a błyszczące oczy latały ner- 
wowo. 

    

Za-raz-przyj-dę — rzekł powoli 
Antoni. 

Ania wyszła. Antoni i Łucja po- 
patrzyli na siebie porozumiewawczo. 

— Qzyś ty jej wpadł w o0ko?—za- 
pytała Łucja. 

Antoni potrząsnął głową. 
— Nie sądzę. To coś innego. Maia 

coś knuje. Ale to? Chciałbym wiedzieć 

  

co ona ma na sereu. — Pokazał żonę 
palcem. — Twoja rzecz, kapralu, wy- 
badać. 

a 
Zeszli do palarni, gdzie czekali Pi- 

ke, Flood i Dyson. 
— Pan, panie Pike pierwszy — 

rzekł Antoni, gdy wszyscy usiedli. 
— Większą część popołudnia spę- 

dziłem u miejscowego policjanta, Mur 
cha — zaczął z miejsca Pike. — Prze- 
ciętny typ, ani specjalnie głupi, ani 
specjalnie mądry. Dużo się dowiedzia 
łem. Nie wiem, czy to się na co przy- 

da, ale mogę służyć notatkami, — Stuk 
nął palcem w kieszeń z notesem. —- 
Pewnie prawda pokaże się w takiein 
miejscu, w jakiem się jej nie spodzie- 
wamy. Potem udałem się w dalszy plot 
karski wywiad i zorjentowałem się 
mniej więcej, co tu ludzie myślą. Wszy 
stko jest tak, jak możną było przy - 

  

puszczać 
wiono. Nie chciano wierzyć, 
son mógł być mordercą. Ale wymowa 
faktów była nieodparta. — Pike za- 
wahał się i dodał: — Mam wrażenie, 
że spowodowałem więcej gadaniny, 

  

„eby Bron 

  

niż się spodziewałem. -— Liczyłem się ; 

ze słowami i tak dalej, ale jestem pew= 

ny, że teraz zaczną krążyć plotki 0 7a- 

gadkowości sprawy Bronsona.- 
-— O to niema się „co trapič SE 

przerwal Antoni. — Przeciwnie. To 

nam tylko pomoże. Zamiast się spa- 
kojnie zachowywać. robimy wrzawę, 
bo: a) skutkiem ograniczonego czasu, 
nie mogliśmy zachować tego w tajem- 
nicy, nawet gdybyśmy chcielii b) to 
nam pójdzie na rękę. Może wystraszy- 
my winowajcę z ukrycia krzykiem i 
hałasem. Ktoś może się zdradzić stra- 
chem. Rozumiecie? Musimy ratować 
Bronsona. Jeżeliby go powiesili przed- 
tem, zanim my wykryjemy prawdziwe 
go mordercę... Nie — Rozejrzał się pa 
obecnych. — Trzeba szerzyć popłoch 
choćby nawet fałszywy, ale złowiesz- 

czy... Go więcej? 

(D. c. n.) 

  

  

    

    

OK 

    

Redaktor odpowi 
       

  

iedzialny Władysław Monkiewicz. 
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