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Teorja Hagi a praktyka Kowna. 

  

Wilno ię 

sprawą otworzenia dróg komunikacyj- 

Libawy, 

szczególnie interesuje 
  

nych do portów zachodnich: 

Kłajpedy, To też debaty w 

Hadze ściągają an siebie wyjątkową 

Wileńszczyzny. 

Królewca. 

uwagę mieszkańców 

Czytelnicy naszego pisma są obszernie 

informowani o przebiegu rokowań na 

miejscu w Międzynarudo- 

wym w Hadze. Uwagi niniejsze posłu- 

Trybunale 

żyć mają do zanalizowania widoków 

zastosowania ewentualnych uchwał 

Trybunału do praktyki naszego życia. 

Przypominamy, że Trybunał w 

Hadze proszony jest o wydanie jedy- 

nie opinji doradczej dła Rady Ligi 

Narodów w zagadnieniu natury czysto 

prawnej, a mianowicie: ,.czy istniejące 

zobowiązania międzynarodowe naka- 

Litwie w okolicznościach obec- 

jeżeli tak. to pod jakimi wa- 

środki 

względ- 

zują 

nych. a 

runkami. przedsięwziąć niez- 

będne dla otworzenia ruchu, 

nie pewnych kategoryj ruchu, na od- 

cinku kolei Landwarów—-Koszedary. 

Potrzeba powyższej opinji nastrę- 

czała się w Radzie Ligi Narodów z tej 

racji, że ani Polska ani Litwa nie przy 

jęły raportu wygotawanego w specjal- 

nej komisji Ligi, która w ciągu roku 

1929 i 1930 studjowała wyczerpująco 

sprawę komunikacji kolejowej pomię- 

dzy Wilnem a Kownem, oraz komuni- 

kacji wodnej pomiędzy Litwą a Pol- 

ską. 

Ponieważ Polska i Litwa podpisały 

deklarację, obowiązującą oba państwa 

do. podporządkowania się powadze 

Nieustającego Trybumału Międzynaro- 

dowego w Hadze, przeto opinja tej in- 

stytucji, wzięta za podstawę przyszłe- 

go orzeczenia Rady Ligi Narodów, po- 

stawi Polskę i Litwę w położeniu tru- 

dnem, lub wręcz niemożliwem do u- 

chylenia się od przyjęcia takiego orze- 

czenia. 

Wracając do przeszłości należy za- 

znaczyć, że Litwa odrzuciła raport ko- 

misji komunikacy jno-tranzytowej Li- 

gi Narodów z września roku 1930 ze 

względu na to, że przewidywał on ko- 

nieczność uruchomienia połączenia 

kolejowego przez Litwę z terytorjów 

, Polski do Kłajpedy i Królewca, jak 

również otworzenia drzewa 

po Niemnie poprzez granicę polsko-li- 

tewską. Litwa nie godzi się bowiem 

zasadniczo na jakąkolwiek komunika- 

cję z „okupowaną* Wileńszczyzną i 

twierdzi, że bojkot komunikacji z tym 

terenem należy do pokojowych šrod- 

ków odwetowych, których się Litwie, 

pokrzywdzonej przez zamach Żeligow- 

skiego, jąć wolno, mimo zaprzestania 

stanu wojny pomiędzy Polską a Litwą 

od dnia 10 grudnia 1927 r. 

Polska natomiast uważała, że ot- 

worzenie jedynie tranzytu i spławu 

drzewa nie rozstrzyga kwestji, komu- 
nikacji z Litwą i że transport komisji 

tranzytowej Ligi Narodów jest nie do 

przyjęcia, jako niedostateczny w 

swych wnioskach. 

Wobec powyższego Rada Ligi Na- 

rodów musiała wciągnąć w grę powa- 

gę Nieustającego Trybunału Między- 

spławu 

  

  

narodowego. by opinją tej instytucji 

spowodować konieczność dla obu 

stron przyjęcia na przyszłość zalece- 

nia, jakie Rada Ligi będzie musiała 

wydać. 

Wiemy wszakże dobrze, że mię- 

dzy obowiązkiem a jego wykonaniem 

jest w życiu, a szczególnie w polityce, 

dystans niemały i że Rada Ligi Na- 

rodów nie posiada w ręku skutecznej 

egzekutywy do wymuszenia posłuchu 

na opornych swych klijentach. 

Już obecnie w miarodajnej prasie 

litewskiej słychać zapowiedzi przysz- 

łego nieustępliwego stanowiska rządu 

republiki litewskiej na wypadek, gdy- 

by zalecenie Rady Ligi Narodów mia- 

ło forsować otworzenie kolei Wilno— 

Należy wyjaśnić przyczyny 

nieprzejednania Litwy. 

Kowno. 

powyższego 

Tranzyt z Wileńszczyzny poprzez te- 

rytorjum Republiki Litewskiej do Kłaj 

pedy, Libawy i Królewca towarów z 

Polski jest równoznaczny z przyspo- 

rzeniem Lilwie znacznych dochodów. 

Obliczenia, dokonane przed paru laty 

że wpływy ja- 

handłowy 

kazały 

kieby stąd 

Litwy wynieść mogły około 50 milj. 

zł. rocznie. Dotyczyły ychodu 

z tranzytu kolejowego i spławu drze- 

Cyfra powyż- 

przypuszczać, 

zasiliły bilans 

one pr   

wa Niemnem łącznie. 

sza wynosi około 15 proce. aktywów li- 

tewskiego bilansu płatniczego. 

Być 

współcześnie zmalałaby, 

że kwota powyższa 

gdyż z racji 

dumpingu sowieckiego, który dostar- 

cza Kłajpedzie drzewa koleją (poprzez 

Łotwę) po cenach minimalnych — la- 

sy Grodna i Wilna i obwodu Szczary 

nie mogłyby konkurować z tym współ 

zawodnikiem na wet na drodze komu- 

nikacji wodnej; przeto wartość tran- 

zytu okazałaby się prawdopodobnie 

niższą, niż mówiły kalkulacje z przed 

lat paru. Niemniej dochody z tego źró- 

dła stanowiłyby i współcześnie wybit- 

ną pozycję dla gospodarki państwa 

Litewskiego. 

może, 

Tranzyt przez Litwę z Polski do 

portów bałtyckich jest przytem rów- 

noznaczny z zyskiem finansowym dla 

Litwy bez żadnego ryzyka z jej strony 

i niemal bez potrzeby wkładów pie- 

niężnych. Wyjątek stanowiłoby tu nie 

znaczne usprawnienie linji kolejowej 

na terytorjum Litwy. celem zwiększe- 

nia jej przelotności, 

Pod względem politycznym tran- 

zyt ten — zdawałoby się — jest rów- 

nież do przyjęcia dla Litwy ze wzglę- 

du na to, że nie pozostawiałby po dro- 

dze żadnych kulturalnych, 

czy jakichkolwiek innych. Nie rozbi- 

jałby zatem zasady izolacji od Polski, 

przestrzeganej tak plnie. 

„osadów 

Jednak nawet w powyższy: posób 

sformułowana przez komisję tranzyto- 

wą Ligi zasada przyszłej komunika- 

cji z Wileńszczyzną okazała się w Ko- 

W pierwszej 

  

jęcia. 

  

wnie nie do pr 

chwili wydaje się to stanowisko trud- 

ne do zrozumienia, wygląda na bro- 

nienie się kogoś, komu chcą włażyć 

do kieszeni zapewniony zysk, nieoh- 

ciążony żadnym ryzykiem. Inaczej je- 

dnak: wygląda powyższa sprawa, 04- 

    

   

lądana z Kowna. Uważają tam, że prze 

jazd wagonów polskich, bodaj zaplom 

bowanych, przez terytorjum Republi- 

ki Litewskiej, mógłby wzbudzić w ko- 

łach najszerszych społeczeństwa do- 

mniemanie, że rząd litewski poszedł 

na ustępstwa wobec Polski i „zaprze- 

dał* sprawę Wilna. A w każdym ra- 

zie domniemanie podobne dałoby się 

kołom tym zręcznie podsunąć. 

Najniewątpliwiej opozycja wygra- 

łaby powyższy fakt przeciwko rządo- 

wi i kto wie, czy nie doprowadziłaby 

istotnie do obalenia obecnej dyktatu- 

Podstawą ich po- 

pularności dotychczasowej w dziedzi- 

nie polityki sentymentu było zawsze 

markowanie nieprzejednania wobec 

Polski w sensie najsurowszym tego 

słowa. 

  

ry „Narodowcow“. 

Zmiana powyższego stanowiska 

nawet w rzeczy tak apolitycznej, jak 

tranzyt przez Litwę polskich pociągów 

towarowych wychodzi poza ramy do- 

puszezalności wobec stanu umysłów, 

jaki panuje po tamtej stronie kordonu 

w przeciętnych sferach litewskich. 

Inaczej z tranzytem rzecznym. Na 

spław drzewa polskiego rząd litewski 

zgodziłby się i to nawet bardzo pocho- 

pnie. Różnica polega na tem, że trat- 
wy drzewa polskiego, ewentualnie pły 

nące po: Wilji, czy Niemnie, nie różni- 

łyby się niczem w swym wyglądze od 

litewskich i nie raziłyby oczu, hodo- 

dowanych na bezwzględnej wrogości 

wobec wszystkiego co przypomina bo- 

daj Polskę i polskość, 

Tymczasem zaś wagony kolejowe. 

dzięki białym orzełkom na nich i na- 

pisom w nienawistnym języku stają 

się objektem dla nacjonalizmu tamecz- 

jego stanie obecnym. wręcz 

  

nego, w 

niestrawnym. Pojawianie się ich bez- 

ustanne na litewskich szlakach kolejo- 

wych stanie się symbolem widomym 

sprzeniewierzenia zasadzie politycznej 

która dźwiga na sobie w znacznej mie- 

popularność rządów obecnych 

stronnictwa „Tautininków*. 

Wszystkie kolejne rządy Litwy ba- 

jak ognia zarzutów pojednaw- 

rze 

ły się 

czości względem Polski i wolały tra- 

rocznie przez szereg lat miljony 

dolarów, niż dawać łatwą i ponętną 

broń do ręki opozycji do zwalezania 

cić 

siebie. 

Wychowana przez nacjonalizm 

psychoza przeciwpolska, tak trudno 

zrozumiała dla tych, co nie żyli wśród 

niej, obecnie zwraca się przeciw inte- 

resom własnego kraju ostrzej niż kie- 

dykolwiek i ciąży niemiłosiernie nad 

życiem młodego państwa, wiążąc rę- 

ce rządowi kowieńskiemu w jego naj- 

konieczniejszych posunięciach mię- 

dzynarodowych. 

Nie znalazło się dotychczas boha- 

terów na terenie Litwy, którzyby się 

ośmielili przełamać panowanie nacjo- 

nalizmu w jego przeciwpolskiem s!a- 

nowisku; nawet gdy chodzi o rzeczy 

tak powierzchowne, jak w danym wy- 

padku: wzrokowe. 

Każdy boi się pogrzebać siebie polity- 

cznie i otworzyć swemu przecwniko- 

wi drogę do zysków materjalnych i po 

litycznych, jakaby się znalazła w mo- 

mencie podważenia zasady bezwzglę- 

dnego nieprzejednania. Okoliczności 

powyższe sprawiają, że absurd, tkwią- 

cy w tej sytuacji, zyskuje na sile w 

upływu czasu i zasłania sobą 

niemiłe wrażenie 

  

miarę 

coraz bardziej przyszłość. 

W tem miejscu tkwi istota trudno- 

ści w "nawiązaniu stosunków życio- 

wych pomiędzy Polską a Litwą. 

Należy się spodziewać, że i kolej- 

ny wysiłek obecny w Hadze niczego 

tu nie dokaże i, że oczekiwany wyrok 

Trybunału Haskiego, przyjęty następ- 

nie przez Ligę Narodów do praktyki 

życia naszego nie dotrze. А. С. 

  

  

Przed Trybunatem Haskim. 

HAGA, 24. 9. (Pat). — W rozpra- 
wie, toczącej się przed Stałym Trybu- 
nałem Sprawiedliwości, który ma о- 
rzec, czy Litwa jest zobowiązana do 
nawiązania komunikacji kolejowej z 
Polską, replikował delegat polski p. 
Mrozowski, zbijając interpretację de- 
legatów litewskich konwencji kłajpe- 
dzkej, rezolucji Rady Ligi Narodów 
oraz artykuł 23 paktu Ligi. Pan Mro- 
zowski przypomniał słowa ministra 
Zalewskego, wypowiedziane w - Gene- 
we, że Litwa zawdzięcza Polsce utrzy- 

manie niepodległości gdyż w razie kłę- 
ski Polski w 1920 roku, przedstawiciel 

Litwy nie byłby tu obecny. — Przewo. 
dniczący Trybunału zamknął posiedze. 
nie, rezerwując Trybunałowi prawo 
postawienia dodatkowych pytań. For- 
malnie procedura ustna nie została je: 
szcze zamknięta, natomiast dyskusję 
uważać można za zakończoną. 

'" Wymiana informacyj o stanie 
zbrojeń. 

MOSKWA, 24 9. (Pat.) — Chargć 
d'affaires Rzeczypospolitej Polskiej 
radca Zieleziński dokonał we środę 
dnia 23 b. m. z komisarzem spraw za- 

, granicznych Litwinowem wymiany in 
fomacyj, dotyczących stanu sił zbroj- 
nych obu państw. 

Dnia 21 b. m. wymiana tego rodza 
ju dokonana została pomiędzy Z.S.R.R 
i Włochami, a w przyszłości Sowiety 

„mają wymienić informacje w sprawie 
obrony również z Finlandją. 
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Poseł Chin na Poiskę;E 
i Czechosłowację. 

SZANGHAJ, 24. 9. (Pat). Rzą 
chiński mianował p. Wang-Kuang-ky 
posłem nadzwyczajnym i ministrem 
pełnomocnyni Chin na Polskę i Cze- 
chosłowację z siedzibą w Warszawie. 

Na giełdzie beriińskiej. 

BERLIN, 24. 9. (Pat). Biuro 
Wolffa donis: Przez cały tydzień gie]- 
da berlińska nie będzie nótowana ani 
papierów wartościowych, ani dewiz. 
Wolny handel -papierami wartościowe 
mi i dewizami jest zabroniony. Kursv 
dewiz są ustałone przez Bank Rzeszy. 
Notowania na giełdzie metalowej roz- 
poczną się z dniem 24 września b. r. 

  

Zbrojny konilikt japońsko - chiński. 
Rząd chiński prosi o pomoc Sowiety. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Do Lendynu nadeszła wiadomość 
że rząd chiński zwrócił się do Sowie- 
tów z prośbą o interwencję w kon- 
tlikcie chińsko-japońskim. Zastępca 

  

komisarza ludowego do Spraw zagra- 
nicznych Karachan wyjechał do Man 
dżurji. 

Stanowisko Rady Ligi Narodów. 
GENEWA, 24. 9. (Pat). W ciągu 

czwartku przewodniczący Rady oraz 
4 członkowie Rady, zaproszeni przez 
niego, mianowicie angielski, niemiec- 
ki, francuski i włoski, naradzali się 
nad sprawą zatargu chińsko-japoń- 
skiego. Pozostawali oni w kontakcie 
z tutejszymi przedstawicielami dwóch 
państw powaśnionych. Tymczasem 
napływały nowe telegramy, dotyczą- 
ee położenia w Mandżarji. 

O godzinie 19 min. 20 w gabinecie 
sekretarza generalnego Ligi zebrała 
się Rada na posiedzenie poufne. Na 
zebraniu tem, które trwało trzy kwa- 
dransė, sprawy nie posunięte naprzód 

gdyż przedstawiciel Japonji pozosta- 
je w dalszym ciągu bez Ścisłych in- 
strukcyj swego rządu. Postanowiono 
wysłać depeszę do rządu Stanów Zje- 
dnoczonych za pośrednictwem tutej- 
szego przedstawiciela. Depesza ta 
przyjmuje do wiadomości tełegram se 
kretarza stanu do spraw zagranicz- 
nych w Waszyngtonie, otrzymany w 
nocy z 23 na 24 b. m. Depesza, któ- 
rą Rada w a 24 b. m. wieczorem, 
nie zawiera żadnych propozycyj i 
będzie tylko stwierdzeniem, że rząd 
Stanów Zjednoczonych i Rada dzia- 
łają jednomyślnie i rownolegie w 
sprawie wypadków w Mandżuwji. 

  

      

Deklaracja w sprawie zatargu. 

GENEWA, 24. 9. (Pat). Zgodnie z 
decyzją powziętą na  wezorajszem 
pouinem posiedzeniu Rady, przewod- 
niczący Rady, hiszpański minister 
spraw zagranicznych Leroux, złożył 
w dniu 24 b. m. na publicznem po- 
siedzeniu Zgromadzenia następującą 
deklarację: 

W charakterze przewodniczącego 
Rady pragnę oświadczyć Zgromadze- 
niu co następuje: Sprawa konfliktu 
między Chinami i Japonją jest bada- 
na przez Radę. Są prowadzone na- 
rady pomiędzy Radą a przedstawicie- 
lami Chin i Japonji i mamy nadzieję 
że osiągną zadawalające rezultaty. 
Rada zamierza złożyć Zgromadzeniu 
dokładne expose wtedy, gdy okolicz- 
ności sprawy na to pozwolą. . Tym- 
czasem Rada poleciła mi zapewnić 
Zgromadzenie, że poświęca tej spra- 
wie cały swój czas i całą uwagę, jak 
na to zasługują interesy pokoju i po- 
<szanowanią, które winna jest stro- 
nom. 

Następnie przewodniczący Zgro- 
madzenia wygłosił również deklara- 
cję, która brzmi: Pozwalam sobie zło 
żyć następującą deklarację, która nie 

      

wywoła dyskusji. Jest rzeczą oczy- 
wistą, że jak długo konflikt nie zo- 
stał wniesiony na Zgromadzenie jest 
rzeczą Rady wyszukanie sposobów 
dla wprowadzenia uspokojenia, ale 
w Sytuacji obeenej jest rzeczą prze- 
dewszystkiem konieczną, aby Liga 
Narodów mogła liczyć na poparcie 0- 
pinji publicznej wszystkich krajów. 
Poparcie to nie będzie z pewnością 
odmówione, jeżeli usiłowania nasze 
będą zgodne z tem, czego się od nas 

oczekuje. W tym względzie nie wy- 
starczy, aby Rada pracowała bez 
przerwy w. miarę możności na po- 
siedzeniach publicznych aż do czasu, 
kiedy utrzymanie pokoju będzie za- 
pewnione. Trzeba jeszcze, aby Zgro- - 
madzenie nie rozwiązało się, dopóki 
nie zamanifestuje zainteresowania 
wszystkich członków Ligi dla sprawy 
pomyślnych wyników akcji tak bar- 
dzo wielkiej dla naszej instytucji. 
Mam nadzieję, że Rada przed koń- 
cem sesji Zgromadzenia zakomuni- 
kuje nam o stanie sprawy, aby Zgro- 
madzenie mogło przedstawić w tej 
mierze swe stanowisko. 

Stanowisko St. Zjednoczonych. 

GENEWA, 24. 9. (Pat). — Poseł 
Stanów Zjednoczonych w Szwajcarji 
Wilson wręczył w czwartek przed po- 
łudniem przewodniczącemu Rady Li- 
gi Narodów p. Leroux notę sekretarza 
stanu Stimsona, w której Stimson oš- 
wiadcza, że rząd amerykański przyłą- 
cza się całkowicie do stanowiska Ligi 

Sytuacja w 
BERLIN, 24. 9. (Pat). Tutejsza sekcja 

Kuomintangu otrzymała z Chin następujący 
telegram: 

Trzech obywateli amerykańskich z bry- 
tyjsko-amerykańskiego t-wa handlu tyto- 
niem w Mukdenie zostało zabitych przez żoł- 
nierzy japońskich. Władze japońskie mia- 
nowały burmistrzem miasta Mukdenu pul- 
kownika, który zawsze występował dotych- 
czas za wojną z Chinami. Zmuśsza on lud- 
ność do udzielania pomocy wojskom japoń- 
skim. 

Wszystkie szyldy uliczne zostały zmienio- 
ne na napisy w języku japońskim. Lotniey 
japońscy rzucali bomby w okolicy Sin-Husg- 
Den i Daeuzan i strzelali z karabinów ma- 

Narodów w sprawie załatwienia chiń- 
sko-japońskiego zatargu w Mandżurji. 
Nota zaznacza pozatem, iż rząd Sta- 
nów Zjednoczonych wyśle notę do rzą 
dów japońskiego i chińskiego w podo- 
bnym sensie zredagowaną, jak apele. 
wystosowane przez przewodniczącego 
Leroux do wzmiankowanych rządów. 

Mukdenie. 
szynowych do ludności na ulicach Mukdenu. 
Flota japońska zebrała się w Nagasaki i 0- 
czekuje rozkazu do odpłynięcia. Równocześ- 
nie odjechały z Dajren wielkie jednostki 
marynarki wojennej do Tjen-sin i Tsing-Tao. 
Chińska policja w Czang-Czun została are- 
sztowana. 

W czasie obsadzania gmachów miasta 
przez oddziały japońskie wiele osób utraci- 
ło życie, wiele budynków uległo zniszczeniu. 
Do Szanghaju zawinął szereg japońskich 
okrętów z. poleceniem strzeženia tutejszej 
kolonji. Wśród ludności chińskiej w Szang- 

haju, Hankou, Tjen-Tsin, Pekinie i Nankinie 
panuje wielkie wzburzenie. 

Posiedzenie japońskiej rady ministrów. 
TOKIO, 24, 9. (Pat). — Na czwar- 

tek zwołane żostało posiedzenie rady 
ministrów w celu rozpatrzenia projek: 
tu odpowiedzi na interwencję Ligi Na- 

rodów. Przypuszczają, iż decyzja ga- 
binetu będzie ogłoszona tegoż dnia wie 
czorem. 

Straty Chińczyków. 
MOSKWA, (Pat). Dzieniki moskiewskie 

podają za prasą chińską, że przy bombar- 
dowaniu arsenału mukdeńskiego zginęło 300 

robctników. Wartość zajętego przez wojska 
japońskie w arsenale uzbrojenia i amunicji 
oceniaja na 100 miljonów dolarów. 

Półurzędowy komunikat 
niemiecki © wypadkach 
na Dalekim Wschodzie. 

BERLIN, 24. 9. (Pat). W dniu 24 b. m. 
ukazał się następujący komunikat półurzę- 
dowy. Już od tygednia nadchodziły do Eu- 
ropy Dalekiego Wschodu wiadomości © 
zbliżającej się katastrofie między Japonją 
a Chinami. Sprawy przybrały poważny ©- 
brót dopierc z chwilą, gdy wzburzenie ogar- 
nęło armję japońską. Japońscy lotnicy woj- 
skowi zaczęli rozrzucać po kraju odezwę, 
wzywającą ludność japońską do walki z 
Chińczykami, lecz i wówczas można się by- 
ło spodziewać polubownego załatwienia kon- 
fliktu, bo odpowiedzialne i inne 
stancje obu krajów bezwątpienia sobie tego 

życzyły. Jeżeli mimo to doszło do kryzysu 
wojennego, to stałe się to jedynie, że pod- 

rzędne organy dały się unieść fałszywie zro- 
zumianemu patrjotyzmowi i pociągnąć do 
nieroezważnych czynów. 

Chiny, rozbite finansowo i militarnie przez 
walkę o swój przyszły ustrój wewnętrzny 
pozostały bezsilne wobec napadu japońskie- 
go. Z drugiej strony marsz na Pekin lub 
Nankin nie przynosi żadnego liš laure- 
wego. W tak zw. umowie waszy ń 
9 mocarstw z dnia 22 w: 

      

    

   

  

I zajmuje w Mandżudji 
wyjątkowe stanowisko. Jednakowóż trwałe 
obsadzenie Mandżurji przez Japonję byłoby 
wbrew umowie waszyngtońskiej i uprawni- 
łoby do interweneji wszystkich państw, któ- 
re umowę tę podpisał 

Dotychczas niema żadnych podstaw do 
twierdzenia, że Japonja pogwałeiła umowę 
waszyngtońs Możliwe jest, że mają ra- 
cję ci, którzy utrzymują, czas ku temu 
nigdy nie był pomyślniejszy, niż obecnie, 
kiedy ani Ameryka, ani Anglja, zajęte wiel- 
kiemi trudnoś gospodarczemi i finan- 
sowemi we własnym kraju, nie zaryzykuja 
interwencji zbrone hodzie, a dla 
Rosji nadarza się sposobność zaanektowania 
całej Mandżurji północnej, a tem samem i 
wschodnio-chińskiej kolei żelaznej. Argumen- 
tacja tego rodzaju jest ehimerą polityków, 
zapatrzonych w chwilę obecną, zapomina 

jacych o fakcie, że aneksja „Mandżurji nig- 
dy nie mogłaby być zapomniana przez Chi- 
ny i że stosunki chińsko-japońskie zatrute 
byłyby nazawsze do tego stopnia, iż przy- 
jazne współżycie obydwu sąsiadujących ze 
sobą narodów i uregulowanie wymiany han- 
dlowej byłoby niemożliwe przez szereg po- 
kcleń. Dla rezultatów tego rodzaju nie 0- 
płaci się anektować Mandžurję. 

Potwierdzenie odbioru. 
GENEWA, 24. 9. (Pat). Rząd nankiński 

potwierdził telegraficznie odbiór apelu, skie- 
rowanego doń przez Ligę Narodów. Tele- 
gram zawiera tekst rozkazu, wydanego od- 
działom chińskim, aby nie odpowiadały na 
prowokacje oddziałów japońskich. 

Echa walk w Mandżurji. 
BERLIN, 24. 9. (Pat). — Konflikt japoń- 

sko-chiński w Mandżurji znalazł swe echo w 
zachowaniu się studentów japońskich i chiń- 
skich w Berlin W trzech  restauracj. 
chińskich wywieszone zostały plakaty 
wiadamiające, że studenci japońscy nie be 
mogli odtąd korzystać z tych lokalów. 

Niemiecka policja polityczna wydała wła- 
ścicielom restauracyj polecenie usunięcia tych 
plakatów. Zarządzenie to wywołało w kołach 
studenckich wielkie wzburzenie. Studenci po- 
stanowili bojkotować restauracje dopóty, do- 
póki nie zastosują się do ich żądań. Właści- 
ciele restauracyj zwrócili się z interwencją do 
poselstwa chińskiego, które jednak uznało się 
za niekompetentne w tej sprawie. Zatarg trwa 
dalej. 
DMT ESEEEINKTUSEKINS | 

List 200 księży litewskich do 
prezydenta Smetony. 

KOWNO, 24. 9. (Pat). Księża zebrani na 
odpuście w Szydłowie wystosowali list do 
prezydenta Smetony w sprawie nienormał 
nych stosunków, jakie obecnie panują mię- 
dzy rządem liiewskim a duchowieństwem. 
List podpisało 200 księży. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 24. 9. (Pat). — 21 

b. m. w 12 dniu ciągnienia 5 klasy 23 
Polskiej Loterji Państwowej główniej- 
sze wygrane padły na numery nastę: 
pujące: 20 tys. zł. — 166.073, po 15 
tys. — 55.621 i 91.231, po 5 tys. zł. 
70.194 i 201.609, po 3 tys. — 63.466 
i 157.420. 
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Parę uwag o obyczajach 
u nas I gdzielndziej. 

Haaga, 18. IX. 1931 r. 

Wchodząc po raz pierwszy na sa- 
lę posiedzeń Trybunału Sprawiedli- 
wości Międzynarodowej miałem na rę- 
ku palto, na ramieniu futerał z apa- 
ratem fotograficznym, a w ręku jakąś 
książkę, gazety i kapelusz. W progu 
zawahałem się chwilę czy wypada 
wchodzić przed wysoki 

   

areopag  sę- 
dziów z takim bagażem į spojrzałem 
dokoła, szukając miejsca, które u nas 
nazywa się szatnią. Wahanie moje 
przerwał woźny Trybunału, który ot- 
worzył przedemną drzwi z ukłonem. 
uprzejmym ruchem ręki zapraszając 
do wejścia. Widocznie nie domyślał 
się nawet o ogarniających mnie skru- 
pułach. Wszedłem więc na salę, zło- 
żyłem swój bagaż na jednym fotelu, a 
sam usiadiem obok. 

Nazajutrz, rozglądając się po og- 
romnym marmurowym przedsionku 
dostrzegłem wgłębienie pomiędzy fila- 
rami, wypełnione pustemi wieszadła- 
mi i podstawkami do lasek i parasoli. 
Zostawiłem tam część swego bagażu. 
Nikt tego nie pilnował i nie troszczył się 
o to czy z tych urządzeń zrobię uży- 
tek czy nie. Zwróciłem się do woźnego 
z 

  

ytaniem czy można wejść na ga- 
lerję aby stamtąd zrobić fotogram sto- 
łu sędziowskiego. 

-- Ależ naturalnie — odparł up- 
rzejmy cerber. — Ale jeżeli chodzi o 
fotogramy, to nie sądzę aby stamtąd 
było dobre światło. Radzę Panu spró- 
bować na sali. Jest ona dość ciemna. 
ale od strony okna i prawej strony jest 
dość jasno. Jeżeli Pan ma aparat o du- 
żej sile światła, to nawet nie trzeba 
długiej ekspozycji. 

Zabrałem aparat i wszedłem na 
salę. Przypomniało mi się wówczas 
parę zdarzeń, które mnie spotkały po 
innej stronie Europy. Parę lat przed 
wojną wszedłem w Petersburgu w zimie 
do małego sklepiku na Wożniesień- 
skim prospekcie, aby kupić jakiś dro- 
biazg spożywczy. W sklepiku było peł. 
no błota i opiłek drzewnych. Towar 
stanowiły worki z mąką i cukrem, ту- 
dio. „„siemieczki“ i beczki ze śledziami 
Za ladą stał jakiś brudas w śmierdzą- 
cych butach i zatłuszczonej kacobaj 
ce, ale bez czapki. Wszedłem do skle- 
piku w czapce studenckiej. Brudas za- 
żądał ostrym tonem, abym ją zdjął. 
Zaoponowałem. motywując swoją o- 
pozycję tem, że po pierwsze w sklepi- 
ku jest zimno, a póowtóre nie ma na- 
wet gdzie jej położyć. Chyba na wor- 
ku z mąką lub na beczce ze śledziami, 
coby ani owej mące ani mojej czapce 
na pożytek nie wyszło. Wywiązał się 
spór w wyniku którego musiałem za- 
rządzić swój odwrót. 

  

W dziosięć lat później miałem się 
z kimś spotkać w Warszawie, w ka- 
wiarni Ziemiańskiej na Mazowieckiej 
Nie znalazłszy go na dole, skierowa- 
łem się na piętro, nie zdejmując let- 
niego palta. W tej chwili rzuciło się na 
mnie kilku wygalonowanych drabów i 
bez jednego słowa wstępu zaczęło ścią- 

gać z pleców palto i wyrywać kapelusz 

z ręki. Oburzony wyrwałem się zuch- 

wałym fagasom nie bez trudu i posze- 

dłem po schodach na górę. Za sobą 

słyszałem głosy zgorszonej „.kultural- 

nej* publiczności warszawskiej: „Co 

za zachowanie się!* 

Jeszcze w parę lat później już w 

rodzinnem Wilnie wybrałem się do 

„Lutni*. Było lato, miałem w ręku 

kapelusz słomkowy, wchodząc na sa- 

lę. Bileter mnie zatrzymał: 

— Przepraszam, nie wolno wcho- 

dzić na salę z kapeluszem. 

— Ależ ja mam kapelusz w ręku, 

a nie na głowie. 

— Wszystko jedno, kapelusz trze- 

ba zostawić w szatni. takie jest zarzą- 

dzenie dyrekcji. 

Biedne to nakrycie głowy w Pols- 

ce. Uważa się je za sprzęt wysoce nie- 

przyzwoity, a jeżeli pod dachem ma się 

go na głowie, otoczenie jest wręcz ob- 

Nawet na stołach dworców 

kolejowych w Polsce ustawione są og- 

łoszenia, nakazujące zdjąć nakrycie 

głowy skoro się siada przy stole. Po- 

nieważ jednocześnie ogłoszenie zawie- 

ra zakaz umieszczenia biednego na- 

krycia głowy na stole (co jest niewąt- 

pliwie słuszniejsze, niż zakaz pozosta- 

wienia go na głowie), przeto nie po- 

zostaje nie innego, wobec braku do- 

statecznej ilości wieszaków, jak siąść 

na niem lub umieścić pod stołem. 

rażone. 

Łaskawy czytelnik zechce mnie 

wybaczyć tę dygresję, dość nieoczeki- 

waną w artykule dziennika. Ale roz- 

grzesza mnie pod tym względem przy- 

kład publicysty tak wysokiej miary, 

jakim był ś. p. Rosner, który przed 

7—8 laty umieścił w „Kurjerze Pol- 

skim* artykuł wstępny, poświęcony 

zachowaniu się sprzedawców i sprze- 

dawczyń w sklepach warszawskich. 

Rosner uważał, że podnosi w tym ar- 

tykule kwestję europeizacji obycza- 

jów stolicy. Moim skromnym zamia- 

rem jest przyczynić się do tego same- 

go celu. ° 

W Zachodniej Europie wejście w 

palecie i z kapeluszem w ręku do jakie- 

gokolwiek łokalu nie jest uważane za 

ujmę dla tego lokalu lub jego gospo- 

darzy. W Zachodniej Europie kape- 

lusz na głowie interesanta przy okien 

ku bankowem ina poczcie, lub goš- 

cia w kawiarni nikomu nie przeszka- 

dza i nikogo nie razi. U nas inaczej. 

U nas to razi i powoduje rozmaite nie- 

praktyczne zakazy i nakazy. Nato- 

miast u nas nie razi ordynarne zacho- 
wanie się subjekta w sklepie lub kon- 

duktora w tramwaju, nie dziwi nie- 

grzeczna odpowiedź przechodnia na 

zapytanie gdzie jest taka czy inna 

ulica. 

Zapytuję: podług jakich wzorów 

mamy 

  

ztałcić naszą obyczajowość 
publiczną: podług tamtych ze sklepi- 

ku na Wožniesieūskim, czy podług 

tych, przyjętych w Zachodniej Euro- 

pie? Testis. 

Drugi zjazd Matematyków Polskich w Wilnie. 
Zwiedzanie Wilna i obrady. 

W dniu 23 b. m., po uroczystem 
otwarciu, uczestnicy drugiego zjazdu 
matematyków połskich pod kierowni- 
<iwem p. dziekana Ferdynanda Rusz- 
czyca zwiedzili górę Zamkową, koś- 
ciół św. Anny oraz dom, w którym 
mieszkał niegdyś Mickiewicz. 

O godz. 16 przewodniczący zjazdu 
prof. Dickstein wygłosił odczyt p. Ł.: 
„Wroński, Balzano, Comte — filozo- 
fowie-matematycy XIX stulecia“. Prof. 
J. Rudnicki odczytał nader interesują- 
cy referat słynnego matematyka pol- 
skiego prof. Stanislawa Zaremby p. t. 
„Pogląd na współczesny stan teorji 
potencjału* (prof. Zaremba, przeby- 
wając zagranicą, nie mógł przybyć na 
zjazd). 

Po tych odczytach odbyły się po- 
siedzenia w poszczególnych sekcjach. 
W sekcji pierwszej (logika, podstawy 
matematyki) pod przewodnictwem 
prof. Kuratowskiego (Lwów) wyglosi- 
li komunikaty pp. Adolf Lindenbaum, 
Stanisław Jaśkowski (obaj z Warsza- 
wy). W sekcji VI pod przewodnictwem 
prof. J. Rudnickiego (Dydaktyka, hi- 
storja matematyki) + p. prof. Petres 
Sergescu (Cluj), wygłosili komunikat 
p. t.: „Sur les traits essentiels des mat- 
hematiques dans Vantiguitė“. Dr. A. 
Birkenmajer mówił na temat: „Stano- 
wisko historji matematyki w naucza- 
niu uniwersyteckiem*. Obrady sekcji 
zakończyły się wysunięciem szeregu 
wniosków, które zostaną poddane dy- 
skusji na najbližszem plenarnem po- 
siedzeniu. 

    

Pierwszy dzień zjazdu zakończył 
się zebraniem towarzyskiem w lokalu 
Ogniska Akademickiego. 

W dniu 24 b. m. prof. Sorbony Ar- 
naud Denjoy, prezes Francuskiego To 
warzystwa Matymatycznego i prof. Wa 
cław Sierpiński wygłosili na  plenar- 
nem posiedzeniu odczyty z dziedziny 
teorj zbiorów. Prof. Sierpiński zako- 
munikował, że prof. Godofredo Garcia 

* z Peru nadesłał szereg swoich prac, de. 
dykując je zjazdowi. Sekretarz zjazdu 
prof. Stefan Kempisty podał do wiado- 
mości, że nadeszły depesze z życzenia- 
mi od prof. K. Petry z Pragi, rektora 
Uniwersytetu we Lwowie prof. K. Bar- 
tla i dr. Jacob. Pozatem prof. Sekella- 
rion i jego asystent Georgio z Grecji 
nadesłali prace wraz z listem z życze: 
niami. 

Podczas przerwy obiadowej ucze- 
stniey zjazdu zwiedzili uniwersytet. W 
godzinach popołudniowych odbyły sie 
posiedzenia w poszczególnych sekcjach 
Na uwagę szerszej publiczności zasłu- 
gują referaty, wygłoszone w sekcji VI. 

Prof. Kazimierz Jantzen i inż. Bro- 
nisław Bielecki, inspektor ministerjał- 
ny matematyki mówili o niedomaga- 
niach szkoły średniej w zakresie nau- 
czania matematyki. Prof. Straszewicz 
z Warszawy wygłosił komunikat z 
dziedziny nauczania geometrji wykre- 
ślnej w szkole średniej. 

Wieczorem uczestnicy zjazdu byli 
obecni na przedstawieniu w teatrze 
miejskim na Pohulance. 
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PRZEMYSŁOWIEC 

OLD MOZER 
Filister Korporacji Concordia; Rigensis, 

opatrzony Św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 24-go 

września 1931 roku w wieku lat 60. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (Wilno, ui. Cicha 5) do kościoła w Nowej 

Wilejce odbędzie się w piątek dnia 25-90 września o godz. 16.30. 

Nabożeństwo żałobne w tymże kościele rozpocznie się w sobotę 26-go września 

o godz. 10-ej, poczem nastąpi pogrzeb w grobach rodzinnych na miejsc. cmentarzu. 

0 tych smutnych obrzędach zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych 

pogrążona w Smutku 

   

    

  

kAR 
W zmarłym tracimy nieodżałowanej pamięci zacnego i cenionego Szefa. 

RODZINA.   
W dniu 24-go września 1931 roku zmarł 

NOLD MOZE 
PRZEMYSŁOWIEC 

6927 

Dyrekcja i Pracownicy 
Zakładów Przemysłowych A. Mozer i S-wie w Nowo-Wilejce. 

  

    

    

  

+ARNOLD MOZER 
PRZEMYSŁOWIEC 

zmarł dnia 24-go września 1931 roku. 

ię 

O tej niepowetowanej stracie swego niestrudzonego | cenionego Szefa zawiadamiają & 

Zarząd i>Pracownicy 
Nowowilejskiej Fabryki Drożdży, Sp. z ogr. odp. 

  

Przed otwarciem sesji sejmowej. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Jak już donosiliśmy p. marsz. Sej: 
mu dr. Świtalski wyznaczył pierwsze 
plenarne posiedzenie Sejmu na nad: 
chodzący czwartek 1-go października 
o godz. 4 popoł. Na porządku dzien- 
nym znajduje się wybór dwóch wice. 
marszałków Sejmu na miejsce ś. p. 
Jana Dąbskiego i min. skarbu p. Jana 
Piłsudskiego, oraz czytanie rządowe 
projektów ustaw, które lada dzień 
wpłyną z Rady Min. do kancelarji sej. 
mowej. 

W dniu wczorajszym powrócił do 

Warszawy marsz. Senatu p. Raczkie- 
wiez i w ciągu dnia wydał polecenie 
swej kancelarji uczynienia przygoto 
wań do otwarcia sesji Senatu. Dotych- 
czas jeszcze w gmachu panuje spokój. 
Jednak już na 29, 30 i 1-g0 wyznaczo- 
ne zostanie posiedzenie wszystkich klu 
bów sejmowych, a więc za parę dni 
gmach Sejmu ożywi się. Plenarne po- 
siedzenie klubu BBWR. odbędzie się 
dnia t-go października o godz. 10-ei 
przed pol. 

Przesyłki pocztowe komitetów walki z bez- 
* rebociem są wolne od opłat. 

(Teł. od wł. kor. z Warszawy). 
Min. Poczt. i Telegrafów wydało za 

rządzenie, aby przesyłki pocztowe Ko- 
mitetu Naczelnego oraz komitetów wo 
jewódzkich i lokalnych do spraw bez. 
robocia były wolne od opłat poczto- 

wych. Również będą "wolne od tych 
opłat listy i przesyłki pocztowe skie- 
rowywane do tych komitetów. 

Rozporządzenie Min. Poczt. i Tele 
grafów obowiązuje od 1 października. 

Wstrzymanie eksmisyj mieszkaniowych -- 
na okres zimowy. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 
W najbliższych dniach Min Spra- 

wiedliwości ma wydać rozporządzenie 
o wstrzymaniu eksmisyj na okres zi. 

mowy. Eksmisja będzie wstrzymana 
prawdopodobnie od 15-go październi. 
ka 1931 r. 

  

W Zgromadzeniu L. N. 
GENEWA, 24. 9. (Pat). — Zgroma 

dzenie Ligi Narodów przyjęło raport 
w Sprawie prac komisji europejskiej 
Sprawozdawca, omawiając działałnoś: 
tej komisji, zaznaczył m. in. że ma ona 
co roku przedstawiać sprawozdanie 
komisji studjów Lidze Narodów i mo- 
że odwoływać sę o współpracę do or- 
ganizacyj technicznych Ligi Narodów. 

  

   

Minister Flandin, zabierając głos, 
zauważył, iż współpraca komisji euro- 
pejskiej z Ligą Narodów nie wyklucza 
oczywiście prowadzenia przez komisję 
specjalnych studjów poza ramami or- 
ganizacyj technicznych Ligi, gdyż mo- 
że zajść pilna konieczność utworzenia 
specjalnych komitetów czysto europej- 

„ skich. 5 

Curtius poda się do dymisji? 
BERLIN, 24. 9. (Pat). — W tutej- 

szych kołach parlamentarnych pano- 
wało wczoraj przekonanie, że minister 
spraw zagranieznych Curtius natych- 
miast po powrocie z Genewy poda się 

  

do-dymisji. Ewentualna dymisja Cur- 
tiusa zależna jest jednak od rezultatów 
dzisiejszej jego konferencji z prezyden 
tem Hinderburgiem oraz z kanclerzem 
Brueningiem. 

1777-25 EI III) 

Zasady organizacyjne B.B.W.R. 
"Streszczenie referatu posła Stanisława Dobosza na zjezdzie 

niedzielnym. 

Na zjeździe organizacyjnym Rady 
Wojewódzkiej BBWR w Wiinie w nie 
dzielę dnia 20 b. m. poseł Stanisław 
Dobosz, jako sekretarz Rady i kierów- 
nik sekretarjatu wojewódzkiego BRB 
WR wygłosił referat informacyjny. 
wyłuszczając w nim zasady organiza. 
cyjne w myśl ustalonego regulaminu i 
instrukcyj, opracowanych przez wła- 
dze naczelne Bloku. 

Powstaniu BBWR w r. 2928 przy- 

świecało szczytne hasło: „Prawem na- 
czelnem — dobro Państwa”. Hasło to 
nie pozostało czczym frazesem, na 
wszelkich działach wewnętrznych or- 
ganizacji, lecz ma najistotniejsze za- 
stosowanie w życiu i działalności na- 
szej organizacji, łączącej w sobie szereg 
grup politycznych j dziesiątki, zna- 
nych w swej chlubnej pracy związków 
i stowarzyszeń. 

Już przy wyborach parlamentar- 

nych w r. 1928 społeczeństwo nasze 
zdało swój pierwszy egzamin służby 
dla państwa, uznając wysunięte przez 
BBWR hasło za ideę przewodnią. ru 
gującą ciasne interesy klik i partyj. 

Przy ostatnich wyborach okazało 
się, iż za tak skonstruowaną organiza 
cją opowiedziała się olbrzymia więk- 
szość obywateli państwa, bez różnicy 
wyznania i narodowości. 

Po takim wstępie poseł Dobosz u- 
wypukla zarysy organizacyjne Bloku. 
którego podstawą twórczą są Koła. 

Wszyscy członkowie BBWR, za- 
mieszkujący dany teren wiejski, czy 
miejski lub przynależący do jednego 
Środowiska w większych ośrodkach 
tworzą koła organizacji zatem koła 
dzielą się na wiejskie, miejskie i śro- 
dowiskowe, t. j. koła pocztowców, na- 
uczycieli, kolejowców i t. d. 

W siedzibie każdej gminy jest ko- 
mitet gminny BBWR składający się z 
prezósów kół i działaczy społecznych. 
powołanych przez prezesa Rady Po- 
wiatowej. Na czele Komitetu Gminne- 
go stoi prezes, powołany przez preze- 
sa Rady Wojewódzkiej. W siedzibach 
powiatów, jak z tego wynika znajdują 
się Rady Powiatowe, których członko - 
wie powoływani są przez prezesa Ra- 

    

dy Wojewódzkiej, prezes zaś przez * 
prezesa głównego organizacji. W skład 
Rad Powiatowych wchodzą prezesi 
komitetów gminych i organizacyj, ma- 
jących swą siedzibę w ośrodku po- 
wiatu. 

Rada Wojewódzka składa się 7 
preezsów rad powiatowych. przedsta - 
wicieli wojewódzkich organizacyj spo- 
łecznych i zawodowych, wchodzących 
w skład Bloku. Na czele jej stoi pre- 
zydjum (prezes, trzej wiceprezesi, se- 
kretarz i kierownicy 6 sekcyj) powo- 
łane przez prezesa organizacji w War- 
szawie. 

Przy rozszerzaniu ram organiza- 
cyjnych BBWR kieruje się zasadą zdo 
bywania jakości a nie ilości członków. 

- Do BBWR może należeć każdy obywa 
tel, bez różnicy narodowości i wyzna- 
nia, mogący wykazać się pracą społe- 
czną. 

BBWR od zarania swego istnienia 
postawił sobie za zadanie: 

1) Piobudzenie społeczeństwa do 
szukania zadowolenia i radości w re- 
zultatach swej pracy; 

2) Podniesienie kultury i oświaty: 
3) Podniesienie godności człowie- 

ka i 
4) Utrwalenie w nim poczucia ho- 

noru własnego i zbiorowego, będącego 
zarazem honorem państwa. 

W zakończeniu tego referatu poseł 
Dobosz wzywał delegatów zjazdu do 
wzmożenia jeszcze bardziej intensyw- 
nej pracy na terenie Kół i powiatów 
Wileńszczyzny. V. 

Popierajcie Ligę Morską 
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W Anglii. 
Postulaty Labour Party. 

LONDYN, 24. 9. (Pat). — „Daiły 
Herald“ podaje, że rozpoczynający się 
5 października kongres Labour Party, 
wobec aktualności wyborów. uchwali 
platformę wyborczą, która -—— według 
dziennika, obejmować będzie 5 nastę- 
pujących punktów: 1) wrogie stano- 
wisko wobec ceł protekcyjnych w obe- 
cnym słanie przemysłu, 2) kontroła 
publiczna banków oraz wogóle finan- 
sów, 3) plan rekonstrukcji przemysłu 
i rolnictwa, 4) zniesienie odszkodowań 

  

   i długów wojennych w drodz porozu- 
mienia międzynarodowego, nałega- 
nie w tej drodze na jak najszybsze roz- 
brojenie. 

Demonstracje bezrobotnych. 
LONDYN, (Pat). W dniu wczorajszym 

w kilku miastach prowincjonalnych odhy- 
ły się demonstracje bezrobotnych. W Liver- 
pooll demonstrowało 8 tysięcy bezrobotnych 

którzy zaatakowali policję, zostali jednak 
rozproszeni. W Glasgow odbył się pochód 6 
tysięcy bezrobotnych, w Birmingham — 5 
tysięcy. 

Na giełdzie londyńskiej. 
LONDYN, (Pat). Giełda czwartkowa była 

ożywiona, Akcje poszły w górę. Angielskie 
obligacje państwowe pozostały bez zmian. 
Wałuty notowano w południe: dolary 3.97 
—4.02, franki 100—102, guldeny 9 i pół — 
10, marki 17—18. Funt wykazuje naogół 
lekką tendeneję zniżkową. Stopa procentowa 
Banku Angielskiego nie uległa zmianie. 

  

  

Heimwehra szykuje się 
do nowego zamachu. 

WIEDEŃ, (Pat). „Arbeiter Ztg.* donosi, 
że Heimwcehra przygotowuje się do nowego 
zamachu. Dowodem tego jest m. in. ostat 
nia mowa księcia Starhemberga. Heimwehra 
rozporządza wielkiemi zapasami broni, któ- 
re po nieudaniu się zamachu w dniu 13-g0 
września, zostaiy znów ukryte w rozmai- 
tych towarzystwach i  przedsiębiorstwach 

Alpine Montan, „Arbeiter Ztg.* twierdzi, że 
Alpine Montan może w każdej chwili uzbro- 
ić okeło 3 tysięcy członków Heimwehry. 

  

Wczesna zima w Polsce. 
BIELSKO, 24. 9. (Pat). W Bielsku i oko- 

licy spadł we czwartek w nocy pierwszy w 
tym roku Śnieg z równoczesnem obniżeniem 
się temperatury. Najstarsi mieszkańcy tyeh 
okolie nie pamiętają, ażeby śnieg spadł o tej 
porze. 

Pożar drukarni „Unzer 
Ekspresu'* w Warszawie. 
WARSZAWA, 24, 9. (Pat). W dniu 24 b. 

m. przed południem wybuchł pożar w po- 
Sesji braci Trotenheim przy uł. Nalewki 35. 
W podwórzu tej posesji znajduje się wiełki 
budynek, w którym mieszezą się gisernia i 
maszyny rotacyjne redakcji „Unzer Ekspres 

oraz skład papierowy spółki akcyjnej Faf- 
teg i Dresław. Pastwą płomieni padło pierw- 
sze piętro budynku, w którym mieściły się 
składy tirmy Fatteg i Dresław oraz przyległa 
do budynku oficyna. Od płomieni zajęły się 
przyległe domy przy ul. Gęsiej i Dzikiej, 
gdzie jednak straży ogniowej udało się po- 
Żar stłumić w zarodku. Straty wynoszą kil- 
kacet tysięcy złotych. 

— 

KINA I FILMY 

, „BŁĘKITNY EXPRES* 
(Helios). 

Należałoby tą recenzję 
filmów najlepszych*, gdy 

by“. W tem skromnem słówku mieśc 
rzecz wcale okazała, mianowicie ni mniej ni 
więcej tylko Centralne Biuro Filmowe przy 
M. S. Wewn. W niem to dokonano przerób- 
ki a ściślej okaleczenia dzieła senstejna, 
który pomyślał go grubo inaczej niż to wi- 
dzieliśmy w „Heljosie*, Rozumiemy dosko- 
nale że Państwo nie może pozwolić na jawną 
propagandę komunistyczno-rewolucyjną u 
siebie, że jeśli to się dzieje za pomocą fil- 
mu niebezpieczeństwo jest osobliwie duże 
etc. Pomimo wszystko jednak to, co zrobio- 
no z „Błękitnym expresem“ jest w swoim 
rodzaju skandalikiem. Nietylko bowiem do- 
konano w nim licznych i decydujących prze- 
róbek, ale uczyniono to w sposób skandalicz 
nie niezdarny 

Pełno jest jaskraw 
ności. Obra 
szczytem w: 

Tm: 

  

zatytułować: „Z 
właśnie 

   
   

   

  

      

  

    

  

   

ych nonsensów. 
kłócą się z napisami, a już 
kiego jest sfałszowane zakoń 

czenie. Z dwojga złego biorąc mniejsze, wo- 
lelil ny już, aby wogóle tego nie 
no, niż po no taki jakiś, dość ż: 
ny szczątek. Tembardziej, że można było bez 
szczególnych obaw pokazać wszystko w ory- 
ginale. 

Bo cóż to jest? Środowisko w którem się 
dzieje akcja akcja filmu jest zbyt egzotycz- 
ne, aby mogło stanowić niebezpieczeny ma- 
terjał propagandowy. nas wł: ie mo- 
że obchodzić rewolucja w Chinach? Peli. 
tycznie, ogólno polity. ie i to tylko sfery 
M. S. Z., społecznie zaś minimalnie. Tem 
mniej że mamy tu tyłko zestawione dwa, tak 
dalekie od naszych stosunków światy — 
przedstawicieli i służbę europejskiego kapi- 
tału w Chinach i chiński proletarjat. Wszy- 
stko się dzieje w takich warunkach, że o ana 
logję dość trudno. 

C. B. F. pom ło inaczej. Wbrew całe- 
mu wkładowi treści, wbrew niesłychanie 
konsekwentnej kompozycji dramatu zrobiono 
z rewolucyjnego zamachu... napad chunchu- 
zów. Uszyto ten kawał tak grubym ścię- 
giem, powstało mnóstwo rażących niedo- 
rzeczności. 

„Fabuła tego filmu narasta w pewien spe- 
cyficzny sposób, Dwa, wspomiane światy. 
Brutalny kapitał (angielski) i znękany pro- 
letarjat (chiński). Pierwszy swojem bez- 
względnem postępowaniem ustawicznie pro- 
wokuje drugi. Kilka aktów brutalności a 
nawet okrucieństwa pierwszego i wybuch go- 
tów. Przeprowadzone to jest z taką konsek- 
wencją, że trzebaby chyba wszystko zrobić 
na nowo, żeby coś zmienić. 

Tymczasem cóż? Przerobiono napisy, za- 
kończenie i puszczono w świat tę lichą kom- 
binację, jeszcze jeden, przedziwny przykład 
obrabiania „biżuterji w rękach cieśli", 

/„Napad chunchuzów*. Ten napewno nie potrzebowałby prowokacji, jako z góry z umówiona impreza, za, w tem  zesta- 
wieniu znajduje doskonałe usprawiedliwie- 
ie. Ci napadnięci europejczycy przedstawie- 
ni są w takiem świetle, że bandyci wobec nich, to prawie anieli. < 

Dosyć już jednak o tem. Film pomimo 
wszystkie przeróbki jest tak niezwykły, że zgrzytnąwszy tu i owdzie przy jakimś non- sensie można nań patrzeć z zachwytem. Ma wszystkie zalety doskonałej roboty obecnej 
rosyjskiej kinematografji. Świetny montaż 
i niezrówna obsada z kapitalną charakte- 
rystykę postaci. Sam pomysł dramatu w 
dzikim pędzie oszalałego expresu jest wieł- 
kiej miary. Szkoda. że go tak popsuło. 

(sk.) 
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WIEŚCII OBRAZKI 
Zwłoki ofiar tragicznego lotu Paryż — Tokjo 

w przejeździe przez Polskę. 
Ze Stołpeów donoszą, że wczoraj 

w godzinach rannych przybył na sta- 
cję Niegarełoje wagon ze zwłokami a- 
sa lotnictwa francuskiego pilota Le 
Brix i mechanika Mesmin. Lotnicy ci 
jak wiadomo. przed niespełna dwoma 
tygodniami padli ofiarą swego gigan- 
tycznego przedsięwzięcia, odbywając 
1et-ra ałbrzymiej trasie Paryż—Tokjo 
ulegając katastrofie na terenie gub. u- 
fimskiej. Wagon ze zwłokami lotni- 

  

ków był eskortowany przez wojsko- 
wy samolot sowiecki. 

Po krótkim postoju w Niegorełoje 
i oddaniu honorów wojskowych wa- 
gon przetransportowano do Stołpców, 
gdzie powitano zwłoki bohaterskich 
lotników również honorami wojsko- 
wemi. Specjalnie przybyłe do Stołp- 
ców samoloty wojskowe będą towa- 
rzyszyć przewożeniu zwłok lotników 
francuskich. 

Zagadkowe morderstwo w powiecie 
brasławskim. 

Wczoraj władze Śledcze powiatu bras- 
ławskiego zaalarmowane zostały wiadomoś- 
„cią, o morderstwie dokonanem na osobie za- 
możnego gospodarza kołonji Adamowo w 
gminie dryświackiej — Stefana Staniewicza. 

Stefana Staniewicza znaleziono martwe- 
go z 4 postrzałami rewolwerowemi wpobli- 

żu jego budynków gospodarczych. 
Jak ustaliło pierwiastkowe dochodzenie 

morderstwa dokonało dwóch osobników, 
których Śłady odnalezicno na  gliniastym 
gruncie. Według przypuszczeń dokonane 0- 
no zostało z zemsty, bowiem żadnych šla- 
dów rabunku nie ujawniono. (e) 

Fatalne skutki nieostrożnego obchodzenia się 
z bronią palną. 

O tragicznym wypadku donoszą nam z 
Prozorok. 

W dniu wczorajszym nauczyciel szkoły 
powszechnej we wsi Górki Benedykt Bory- 
siewiez, po powrocie z ćwiczeń wojskowych 
odwiedził swoją narzeczoną Julję Cybulską 
— nauczycielkę szkoły powszechnej we wsi 
Zaborje. Podczas rozmowy, Borysiewiez 

manipulując nieostrożnie bronią, spowodo- 
wał wystrzał. Kula trafiła w siedzącą obok 
znajomą Cybulskiej — Annę Miezian, któ- 
ra została zabiła na miejscu. O tragicznym 
wypadku powiadomiono władze sądowo- 
śledcze. 

Wdrożono energiczne dochodzenie. (e) 

Święciany. 
Posiedzenie wydziału powiatowego. 

Odbyło się tu posiedzenie kolejne wydzia 
iu powiatowego sejmiku Święciańskiego. Ob- 
radom przewodniczył starosta powiatowy Ste- 
fan Mydlarz. Wydział rozpatrzył i załatwił 

  

   

  

szereg spraw z dziedziny gospodarczej i mię 
d nnemi udzielił ulg podatkowych poszko- 

   

  

dowanym od powodzi, przyjął sprawozdanie 
i opracował plan dalszej akcji pomocy po- 
szkodowar od gradobicia, przyjął roczne 
sprawozdan igronoma powiatowego oraz 

sprawozdanie komisji szkoły rolniczej w 
Święcianach, zalecił wykonanie budżetu 

oszczędnościowego zamykającego się kwotą 
370.000 złotych, czyniąc go przez to bardziej 
realnym wobec zmniejszenia wpływów. 

W dziedzinie sanitarnej wydział przyjął 
obsadę rejonu lekarskiego w Heduciszkach 
pr dr. Adeksandrę Habdankową oraz u- 
dzielił podziękowania Lotnemu Oddziałowi 
(Okulistyeznemu Polskiego Czerwonego Krzy- 
ża. pracującemu w ciągu przeszło 3 miesię- 
<y na terenie powiatu za wybitnie owocną 
pracę dla ludności powiatu Święciańskiego. 
Wreszcie wydział zaopinjował rozlokowanie 
zakładów sprzedaży alkoholu na terenie po- 
wiatu. 

  

  

         

    

Przed Sądem Okręgowym. 

We wtorek sesja wyjazdowa sądu okrę 
gowego w Święcianach rozpoznała sp 
zajbójstwo Bernarda Malca. Oskarżeni 
na z Wojciekianów Malcowa i Wojciekiany 
Stanisław i AMons. W styczniu 1930 roku 

Janina Malcowa chcąc pozbyć się męża swe- 
go Bernarda, który utrudniał jej lekkomyślne 
prowadzenie się, potrafiła namówić braci 
swych Stanisława i Alfonsa do dopomoże- 
mia w zamordowaniu męża. Bernard Male 
zosłał przez Wojciekianów zabity w domu 
swoim we wsi Łosie gminy hoduciskiej pod- 
«czas snu. poczem zwłoki jego w wozie z sia- 
nem wywieziono do lasu i wrzucono do stu- 
dni. Sprawców morderstwa ujęto w sierpniu 
1930 roku. Sąd wyniósł wyrok skazujący 
wszystkich troje na beztermińowe więzienie. 
©Oskarżonych bronił mecenas Jasiński. 

Postawy. 
Koło Gospodyń Wiejskieh 

w Postawach. 

   

  

Gospodynie miasteczka Postaw i okolicz 
mych wsi do niedawna były obojętne na spra 
wy społeczne. Dopiero pod wpływem sąsied 
nich miasteczek, ie praca gospodyń jest 
już zorganizowana i za namową p. Janiny 
Hajnuszówny Instruktorki Wileńskiego To- 
varzystwa Organ. i Kółek Rolniczych, posta- 

nowiły otrząsnąć się ze swej gnuśnej apatji, 
by nie pozostać na szarym końcu. Czynem 
pierwszym tego odrodzenia jest fakt zorga- 
nizowania w Postawach Koła Gospodyń 
Wiejskich. Na odbytem zebraniu organiz 
<yjnym przy udziale 40 kobiet, po wysłuch. 
miu przemówienia p. Hajnuszówny na te- 
amat „cele i zadania Kola“ — wybrano Za- 

WIEŚCI Z WOJEW. 
Nowogródek. 

Osadzenie w areszcie 
mecenasa Aleksiuka. 

(Telef. od wł, koresp. z Nowogródka), 

Po przeprowadzeniu wstępnego 
dochodzenia w sprawie pożaru domu 
mec. Aleksiuka, © czem donosilišmy 
we wczorajszym „Kurjerze Wileń- 
skim* władze prokuratorkie zarzą- 
dziły do wyjaśnienia pewnych po- 
szlak zatrzymanie mee. Aleksiuka. 

Dałsze szczegóły tej sensacyjnej 
sprawy podamy w najbliż. dniach. 

  

    

    

   
   

    

  

Zebranie Komitetu p. i w. f. na pow. 

„ noogródzki. 

Wczoraj odbyło się zebranie powiatowe- 
8о komitetu p. w i w. f. pod przewodnict- 
wa prezesa jego p. starosty Hryniewskiego 
AS zdekompletowania komitetu podczas 
ala dokooptowano szereg nowych osób i 

Przewodniczących sekcyj. 

Obchód 600-lecia bitwy pod 
Płowcami. 

w sobotę 26 b. m. wieczorem przeciągnie 

przeź ulice" miasta <apstrzyk orkiestr, po- 
«czem na Kopcu Mickiewicza rozpalone z0- 
stanie ognisko, „w ślad za którem zapłoną 
ogniska w promieniu kilkunastu kilometrów. 

— Niedzielę 27 b. m. 0 godz. 1-ej w po- 
udnie odbędzie się konkurs w strzelaniu 
„organizacyj p. w. i w. f. 

O godzinie Żej w sali Miejskiej odbę- 

uroczysta Akademja na program której zło. 
2а ® 

1) przemówienie prof. Majchrzyckiego o 
žbitwie pod Plowcami; 

    

rząd w składzie następującym: p. Pożecka 
prezeska, p. Jaroszewiczowa—wicepre- 

zeska, p. Łapieniowa — skarbniczka, p. Pu- 
chaczewska — sekretarka i p. Łopatto czło- 
nek. Na zebraniu organizacyjnem zaprojekto 

ano przeprowadzić w na m czasie 

kursa dla członkiń: przetworów owocowych, 
warzywnych, zdrowia w chacie . wiejskiej, 
oraz postanowiono zakupić maszyny do cze- 
sania Inu i wełny. Jeden z tych kursów, a 
mianowicie 3-dniowy kurs przetworów owo- 
cowych już się rozpoczął w dniu 23 b. m. 

przy udziale 15 członkiń. Sądząc z dużego 
nteresowania, jest nadzieja, że gospody- 
w Postawach przy dobrej chęci dorów- 
w pracy tego rodzaju gospodyniom w 

ylniku, gdzie Koło Gospodyń istnieje od 
paru lat. W. H. 

Gródek. 
Pożar. 

Wezoraj w godzinach wieczorowych w 
miasteczku Gródek, w zabudowaniach Jo- 
sela Gurwicza wybuchł wielki pożar. 

Ogień szerzący się z błyskawiezną szyb- 
kością objął również sąsiedni dom w któ- 
rym mieścił się sklep bławatny Abrama Wi- 
torysza. - 

Oba domy spłonęły doszczętnie. Straty 
wyrządzone przez pożar wynoszą ponad 15 
tysięcy złotych. 

Jak ustaliło dochodzenie, przyczyną po- 
żaru było zaprószenie ognia przez nieostroż- 
ność. 

  

     

   

  

     

  

ZRT ZEE 

Turgiele. 
Okradzenie kościoła. 

Ubiegłej nocy do kościoła w Turgielach 
przedostał się złodziej, który zrabował 3 
białe pokrowce perkałowe, obrus biały oraz 
zerwał z drzwiczek tabernaculum dwa mo- 
siężne, pozłacane popiersia aniołów. 

Złodziej zbiegł. (e) 

Z pogranicza. 
Ujęcie podejrzanego osobnika. 
Onegdaj rane patrol K. O. P-u zatrzymał 

na terenie odcinka granicznego Chocieńczy- 
ce jakiegoś podejrzanego osobnika, który w 
sposób nielegalny przedostał się z Rosji 
sowieckiej na teren polski. Odprowadzony do 
strażnicy osobnik ów oświadczył, że zbiegł 
z więzienia sowieckiego, są jednak poszlaki, 
że przybył on zupełnie w innych „intym- 
nych* eelach. 

i W sprawie tej prowadzi się dochodze- 
nie. 

    

Sowiety zwróciły porwanego rybaka. 
Przed kilkoma dniami w rejonie odcinka 

granicznego Raków straż j sowieccy por- 
wali rybaka polskiego Żyganowskiego, za- 
mieszkałego w jednej z pogranicznych wsi. 
Wezoraj więzień sowiecki został zwolniony 
i powrócił do Polski. $ 2 

NOWOGRÓDZKIEGO 
2) odczytanie wyjątków z „Krzyżaków* 

H. Sienkiewicza; 
3) ognisko harcerskie na scenie ze $р1е- 

wami, pogadanką i produkcjami komiczne- 
mi. 

Na zakończenie wyświetlany będzie film 
naukowy. 7 

AKCJA ODCZYTOWA 
BEZPARTYJNEGO BLOKU. 

Zdzięcioł. 

W! niedzielę dnia 27 b. m. odbędzie się 
w Zdzięciole odczyt zorganizowany przez 
Sekretarjat Wojewódzki B. B. W. R. w No- 
wogródku na temat: „Współdziałanie z rzą- 
dem w walce z kryzysem gospodarczym”. 
Odczyt wygłosi prelegent B. B. W. R. pan 
Ciawlowski. 

„Wsielub. 
W sobotę dnia 26 b. m. odbędzie si 

W sc ' > ędzie się we kn odczyt organizowany wspólnem saraniem koła gminnego B. B. W. R. i Se- kretarjatu Wojewódzkiego B. B. W. R. w Nowogródku. Tematem odczytu będzie za- gadnienie walki z nadmiernem używaniem 
alkoholu. 7 

  

Nieburewicze. 

W” sobotę dnia 3 października b. r. odbę- 
dzie się w miasteczku Niehniewiezach powia 
tu nowogródzkiego odczyt, ilustrowany prze- 
zroczami na temat: „Higjena, a życie co- 
dzienne”. Prelekcję wygłosi pani Janina Ka. 
walcowa z ramienia sekretarjatu wojewódz- 
kiego B. B. W. R. w Nowogródku. 

Lida. 
Szlachetne wysiłki Zarządu „Ogniska 

Kolejowego* w Lidzie. 
Ognisko Kolejowe w Lidzie ma już poza- 

sobą piękną kartę swych szlachetnych czy- 
nów w pracy społecznej; bądź to w kierun 
ku oświaty, bądź też w kierunku wychowa- 
nia młodzieży. Zarząd Ogniska dokłada 

P
A
 

d
 

K 

KRAJU. 
wszelkich starań by celowi i zadaniu, jakie 
ma Ognisko Kolejowe, w całej pełni sprostać 
Urządzono dotąd cały szereg najrozmaitszych 
pożytecznych kursów fachowych dla swych 
członków, zupełnie  bezpłatn następnie 
dość często zarząd Ogniska prowadz 

jalnych prelegentów do wygła 
tów, tak z życia politycznego jak i ekono- 
micznego kraju i zagranicy, wreszcie urzą- 
dza od czasu do czasu z wy taneczne w 
swojej własnej pięknej i obszernej sali-teat- 
ru, przy dźwiękach również własnej dobo- 
rowej orkiestry dętej. 

Ognisko posiada obok swego budynku 
piękne urządzone boisko sportowe z najnow 
szemi urządzeniami, z którego korzystają i 
członkowie innych klubów. W roku bie 
cym w temże Ognisku Kolejowem urządzo- 
na była staraniem Zarządu półkolonja dla 
dzieci pracowników kolejowych, z której ko 
rzystało 85 bobasów. Obecnie Zarząd Ogni- 
ska swe szlachetne wysił posuwa dalej, 

bowiem z dniem 1 października r. b. przy- 
stępuje do uruchomienia przy ognisku przed- 
szkola dla 25 — 30 dzieci, pracowników ko- 
lejowych w wieku od 3 — 7 lat. 

Przedszkole to będzie miało na celu 
współdziałanie z rodzicami w wychowaniu 
dzieci według najnowszych metod jak wy 
chowanie fizyczne, rozwój umysłowy, 
czenia mowy, ćwiczenia zmysłów, wychowa- 
nie estetyczne i t. d. Dzieci podczas zajęć 
będą dożywiane w godzinach popołudnio- 
wych za pomocą gorących podwieczorków. 

Kierownictwo przedszkola spoczywa w 
rękach bardzo uzdolnionej wychowawczyni. 
Opłata od dziecka wynosić bedzie zaledwie 
5 zł. miesięcznie tytułem zwrotu za doży- 
wianie. Ten czynny i nader pracowity Za- 
rząd Ogniska składa się z następujących 

członków. prezesa p. inż. Mierzwińskiego 
Swidona, oraz łonków: pp. Ossowskiego 
Wacława, Wróblewskiego i Stankiewicza. 

W niedalekiej przyszłości ma powstać 
przy Ognisku stały zespół teatralny, który 
swego czasu już istniał, lecz zawdzięczając 
przeniesieniu fachowego kierownika p. Ju- 
ragi do Wołkowyska, rozpadł się, A szkoda 
bo stał ten zespół na wysokim poziomie 
artystycznym. M ur. 

) 
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Zebranie Zarządu Nowogródzkiego 
Wojew. Związku Młodzieży Wiejskiej 

W dniu 27 września b. r. o godz. 10 w 
sali Inspektoratu Szkolnego w Lidzie, odbę- 

dzie się zebranie Zarządu Nowogródzkiego 
Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiej- 

<iej. Na porządku dzienny obrad będą 
następuj ce sprawy: Sprawa zdu w dniu 
11 paždziernika b. ustalenie kandydatów 
A miejsce ustępujących członków Zarządu. 
Plan pracy na okres zimowy, oraz szereg 
drobniejszych. ; m. 

Akademja żałobna ku czci Ś. p. Ta- 
deusza Hołówki. 

, Onegdaj odbyła się w sali ogniska kole- 
jowego akademja żałobna ku czci nieodża- 
łowanej pamięci ś. p. Tadeusza Hołówki 
przy bardzo licznym udziale przedstawicie- 
li miejscowych organizacyj i społeczeństwa. 
Podczas akademji wygłosił przemówienie 
Prezes Koła B. B. W. R. w Nowojelni pan 
Kluszczyński Kazimierz charakteryzując ośo 
bę posła Ziemi Nowogródzkiej Tadeusza Ho- 
łówkę, poczem orkiestra odegrała marsza ża- łobnego. Działalność i zasługi 4. p. Tadeusza 
Hołówki w służbie dla dobra Państwa i spo- 
łeczeństwa zobrazował p. Moszczyński Fe- li poczem nastąpiłe minuta milczenia. Na zakończenie zebrani postanowili nazwać jed- 
ną z ulic w Nowogródku imieniem Tadeusza Hołówki ku wiecznej pamięci potomnych. 
Uroczystość zakończyła się odegraniem przez orkiestrę I-ej Brygady. 

Hrycewicze. 
Konferencja poselska. 

W. konferencji wzięli udział z rz mienia 
Rady Powiatowej panowie: poseł G. Szyma- 
nowski i senator Olgierd Jeleński. Przybyło 
około 200 osób. Konferencję zagaił wicepre- 
zes miejscowego koła p. Mikołaj Batomski. 
Poseł Szymanowski niepominął sposobnoś- 
ci aby wspomnieć. o zasługach tragicznie 
zmarłego posła Ziemi Nowogródzkiej Ta- 
deusza Hołówki. W swym referacie gospo- 
darczy m poruszył przyczyny kryzysu, podał środki i sposoby jakich u rząd w walce z nim. Dalej mówił o dz ności spółdziel 
ni producentów inwentarza ego i o kre? 
dytach dla drobnych rolników. P. senator 
Olgierd Jeleński w swym referacie politycz- 
nym poruszył zagadnienia o znaczeniu Pol- 
ski w międzynarodowej polityce, oraz zajął 
się aktualną sprawą likwidacji gminy hry- cewiskiej. Wszystkie przemówienia wysłu- 
chali zebrani z wielkiem zainteresowaniem 
przy bardzo poważnym nastroju, a w dy 
skusji, jaka się wywiązała, głos 
szereg osób. 

та 

  

    
    

  

   

   

     

    

  

zabieralo 

Nieśwież, 
Konferencja poselska w Sieniawee. 
zaa konferencję przybyło około 100 osób. G'Bal JĄ prezes miejscowego koła Dr. Jan Nowieki, pocztm poseł G. Szymanowski wy- głosił referat o sytuacji gospodarczej. Przernó wienie posła wysłuchano 7 wielkiem zainte- resowaniem. W! dyskusji zabierał kilkakrot- nie głos miejscowy działacz B. B. W. R. p Piotr. Michałowski, nauczyciel miejscowy. Na szereg pytań stawianych przez obecnych na konferencji poseł Szymańsk 

3 I ki dal wyczer- pujące odpowiedzi ku ogólnemu zadowole- niu. 

PERO TEDE TTK 

„ Teatr Lutnia. 
„Święty Płomień" sztuka Somerset 

Maughama. 

      

„ Ostatnia premjera w Teatrze Lu- 
tnia, sztuki angielskiego autora, była 
kolosalnym sukcesem, zarówno pod 
względem reżyserskim jak też i aktor- 
skim, wielkiej polskiej tragieczki pani 
Stanisławy Wysockiej. 

Kto z polskich teatromanėw, nie 
słyszał o Studjo Dramatycznem pro- 
wadzonem przez Wysocką w Kijowie, 
któż nie zetknął się z pełnymi zapału | 
dla sztuki jej uczniami, kto nie wi- 
dział Gromiwoi i nie podziawiał świet 
nej klasycznej inscenizacji j rytmicz- 
nego skandowana, chyba nie ma czło- 
wieka, któryby nie był do głębi wstrzą 
śnięty interpretacją Wysockiej roli 
Matki w Upiorach Ibsena, i nie przy- 
pominał jej sobie w tylu innych ro- 
lach. : ^ 

_Тш‹і_по na poczekaniu wyliczyć 
wszystkie świetne kreacje genjalnej 
tragiczki, lecz niestety w Wilnie by- 
wała ona rzadkim gościem i dla tego, 
szeroka publiczność wileńska nie zu- 
pełnie dokładnie zdaje sobie spraw 

О КЕ К 

„ Wayland. Cala widownia plakala sł 

. prowski 

WILEŃSKI 

jakim dobrodziejstwem dla Wilna jest 
pozyskanie Wysockiej dla naszych te- 
atrów na cały sezon i jaką jej osoba 
jest gwarancją, że nasz teatr będzie 
prawdziwą świątynią sztuki stojącą na 
wysokim poziomie artystycznym za- 
równo pod względem repertuarowym 
jak i reżyserskim. 

„Święty płomień* jest świetnie 
skontruowaną sztuką, poruszającą 
głębokie psychologiczne problemy, 
wartości życia, i szczęścia, poczucia о- 
bowiązku i odpowiedzialności. Świę- 
tym płomieniem, jest prawdziwa głę- 
boka i szczera mołość zdolna do naj- 
wyższych poświęceń, która wszystko 
oczyszcza i uszlachetnia. Miłość któ- 
rą każe mateć podać ukochanemu na- 
dewszystko synowi truciznę, poto by 
do jego nieuleczalnych cierpień fizy 
cznych nie dołączyło się najwyższe 
cierpienie moralne, utrata złudzeń i 
poto aby dwoje młodych, zdrowych, 
kochających się ludzi mogło się po- 
łączyć. Pani Tabret podaje Mauryce- 
mu zabijającą dawkę środka nasenne- 
go, pomimo iż zdaje sobie sprawę iż 
z jego śmiercią skończy się dla niej 
wszystko, a życie jej będzie niesłycha- 
nie puste. Zdobywa się na ten czyn 
tylko dlatego, że Maurycy nie zniósłby 
egzystencji przykutego do fotelu para- 
lityka straciwszy wiarę w miłość żo- 
ny, która pokochała jego brata a dla 
niego ma już tylko bezgraniczną li- 
tość. 

Pani Wysocka w roli Matki dosię- 
gła szczytów artyzmu, zwłaszcza w os 
tatnim akcie jest niezrównaną, głębo- 
ka mądrość życiowa, wyrozumiałość 
dla słabości ludzkich i potrzeb życiu, 
majestat bólu, samozaparcie i bezgra- 
niczna dobroć, emanuje z jej postaci 
tak silnie, że rozbrajają i przeistacza- 
ją rozgoryczoną i buntującą się siostrę 

        

sząc słowa pani Tabret „Ja mu to žy- 
cie dałam i ja mu odebrałem”, wypo- 
wiedziane z najwyższym spokojem. Ta 
silne wzruszenie widzów osiąga Wyso- 
cka moeą swego genjalnego talentu, z 
całą prostotą gry bez żadnych scenicz- 

nych trików i efektów. 
Pani Ładosiówna w roli Siostry 

Wayland wykazała swój niepospolity 
talent, przeprowadzając trudną rolę 
od początku do końca konsekwentnie 
i dając swoją grą do zrozumienia, że 
'pod tą zewnętrzną powłoką nieugiętej, 
opanowanej i bezosobowej Siostry 
pielęgniarki, kryje się istota subtelna, 
wrażliwa i głęboko czujące i zbolałe 
serce, zatrute goryczą ciężkiej pracy i 
trudnymi warunkami życia. 

Pani Marecka doskonale się wy- 
wiązała z roli Stelli Tabret i była rów 
nie ładna i czarująca jako namiętna 
kochanka w stosunku do Colina Ta- 
bret, jak też pełna współczującego po- 
święcenia do sparaliżowanego Maury- 
cego. P. Zastrzeżyński jako major Li- 
conda powinien się był ucharaktery- 
zować na starszego, gdyż z twarzy i z 
ruchów wyglądał tak młodo, że nazwa 
starego majora w zastosowaniu do nie 
go zakrawała na grubą przesadę, je- 
Śli nie na humorystykę. 

P. Wyrwicz-Wichrowski wydobył 
wszystkie walory z roli tragicznego 
nieszczęśliwego młodego paralityka, a 
reszta wykonawców wywiązała się po- 
prawnie ze swego zadania. 

„Święty płomień”, jest pod każ- 
dym względem sztuką niezmiernie cie 
kawą, fascynującą i znakomicie gra- 
ną, która pozostawia niezatarte wra- 
żenie, tak że nie wątpimy, że cieszyć 
się ona będzie na naszej scenie dłu- 
giem powodzeniem. 

я Zastępca. 

  

W PIĘCIOBOJU NO- 

WOCZESNYM — POR. KOPROWSKI. 

W środę zakończone zostały rozgrywki w 
pięcioboju nowoczesnym 0 mistrostwo ar- 
mji na rok 1931, 

W rozegranej ostatniej konkurencji, jeź- 

dzie konnej, pierwsze miejsce zajął por. Ko- 
przed por. Berankiem, 3) por. 

Szezańskim, 4) por. Sokołowskim i 5) por. 
Brzezińskim. 

W klasyfikacji grup pierwsze miejsce w 
poszczególnych grupach ostatecznie zajęli: 

Grupa specjalna (olimpijczyków): 1) por. 
Koprowski — 6 pkt., 2) kpt. Baran 9 pkt. 

Grupa starszych: 1) por. Grot 7 pkt., 2) 

kpt. Machnowski 6 pkt. 
Grupa I klasy: 1) por. Lisowski 7 pkt., 

2) por. Sokołowski 8 pkt. 
Grupa II klasy: 1) por. Morszkowski 28 

pkt. 2) por. Szczański 38 pkt. 3) por. Dę 
bowski 39 pkt., 4) por. Ziółkowski 42 pkt., 
5) por. Brzeziński 43 pkt. 

W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce 
zajął i mistrostwo armji zdobył por. Ko- 
prowski — 31 pkt. przed por. Morszowskim 
— 88 pkt., 3) por. Szezańskim — 48 pkt. 

Rewelacją zawodów w pięciobeju nowo- 
czesnym były znakomite wyniki por. Morsz- 
kowskiego, który ogólny wynik zepsuł so- 
bie jedynie rezultatem słabym, jaki osiąg- 
nął w jeździe konnej. Mając słabego konia, 
por. Morszkowski zajął dopiero 20 miejsce 
eo wpłynęło ujemnie na wynik ogólny. 

W pierwszych czterech konkurencjach 
por. Morszkowski był w klasyfikacji ogól- 
nej na pierwszem miejseu. 

/DWUNASTOLETNIA ZNAKOMITOŚĆ 

PŁYWACKA. 

W tych dniach na zawodach pływackich 
w New-Yorku odkryto nowy wielki talent 
pływacki w osobie dwunastoletniego Harry 

„ Ederle, specjalistę w crawlu. 
Harry Ederle jest bratem słynnej pływacz- 

ki amerykańskiej, Gertrudy Ederle, wielokrot 
nej mistrzyni i rekordzistki świata oraz wiel- 
kiej riumfatorki nad kanałem La Manche. 

    

Popierajcie Ligę Morską 
z== | Rzeczną|!|! === 

    

» niku zebrania kontrolne rezerwistów i 

  

a zachowasz do 
późnego wieku młodocianą świeżość cery 

wot — oto mydło, ma- 
jące w pierwszym rzędzie na 

celu pielęgnowanie cery. PALM- 

OLIVE — wytworzone z olejów 

owoców oliwnych, palmiorzechów 

kokosowych, których cudowne 

oddziaływanie na skórę ludzką 

znane jest od wieków. 

Gęsta piana mydła PALMOLIVE 

oczyszcza naskórek gruntownie. 

Przenikagłębokow pory,uwalniaje 

z wszystkich nieczystości, wzmac- 

nia delikatną tkankę naskórka. 

Dwa razy dziennie przez dwie 

minuty należy wcierać ją łagodnie 

w skórę, zmywając następnie 

wpierw ciepłą, . a potem zimną 

wodą. Niezmiernie prosty ten 

zabieg zachowa cerę Pani młodą, 

świeżą i piękną. 

Colgate-Palmolive, Sb. 2 0. 0., 

ul. 'Rymarska 6, Warszawa 

MYDŁO 
PALMOLIVE 
  

  

  
  

  

KRONIKA 
  

  

    

RE Dziś: Władysława. 

| Piątek | Jutro: Justyny. 

Wechód słońca —g. 5 m. 25 

WR nA Z cisa A LS 
Spostrzeżenia Zakładu Metosrotos!! U. 8. В 

w Wilnie z dnia 24 IX—i931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetcach: 758 

Temperatura średnia +9 C. 

2 najwyfsza: + 129 C. 

7 najniższa: 4 6 C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: północno-wschodni. 

Tendencja barom: spadek. 

Uwagi: silny wiatr. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 
— Zgon zasłużonego przemysłowca. W 

dniu 24 b. m. zmarł znany przemysłowiec 

ś. p. Arnold Mózer,, właściciel i współwłaści- 

ciel przedsiębiostw: Zakłady Przemysł. A. 

Mozer i Synowie i Nowowilejskiej Fabryki 

Drożdży sp. z 0. 0. w Nowo Wilejce, oraz 

Gazowni w Wilnie. 
W zmarłym traci społeczeństwo przed- 

siębiorczego i uczynnego obywatela. Cześć Je 

Ža OSOBISTA 
— Wyjazd woj. Beczkowieza. W dniu 

wczorajszym, 24 września, p. wojewoda Z. 

Beczkowicz wyjechał w sprawach służbo- 

wych do Warszawy. 
— Prezes Okręgowego Urzędu Ziemskie- 

go inż. Stanisław Łączyński wyjechał na dwa 

dni do Warszawy w sprawach służbowych. 

Nieobecnego preze ować będzie na- 

czelnik Wydziału U zeń Rolnych p. Ta- 

deusz Żemojtel. 
MIEJSKA. 

— Magistrat m. Wiłna opracował pro- 

jekt reformy podatków komunalnych. 7 

zek Miast Polskich nadesłał do Mag 

m. Wilna list, w którym komunikuje, że 

Związek opracowuje projekt reformy оро- 

datkowania komunalnego. Projekt ten bę- 

ym instłancjom dla 
. Jednocześnie Zwią 

zek» prosi o przedł ie punktu widzenia 

Magistratu m. Wilna na tę sprawę. W związ 

ku z tem sekcja finansowa Magistratu opra- 
cowała obszerny memorjał obejmujący ca- 
łokształl podatków miejskich z wyszczegól- 

nieniem co i jak ma być opodatkowane oraz 

omówił tryb i sposób ściągania podatków. 
Projekt ten był przedmiotem obrad о- 

statniego posiedzenia Magistratu, na którem 
został zaakcepto y. Na skutek powyższe- 

go memorjał został przesłany Związkowi 
Miast Polskich, jako projekt Magistratu m. 

Wilna. 
— Pogotowie Ratunkowe nabywa nową 

karetkę samochodową. Ponieważ istniejące 

w rozporządzeniu Pogotowia Ratunkowego 
dwa samochody nie są wystarczające, sekcja 

zdrowia Magistratu postanowiła nabyć jesz- 
cze jeden samochód marki  „Chewrolet“. 

Kredyty na ten cel zostały już przez Ma- 
gistrat wyasygnowane. 

— Wyjazd delegatów miasta do Londy- 
nu. Onegdaj wieczorem wyjechali z -Wilna 
do Longynu radca prawny Magistratu mec. 
Bagiński i radny mec. Jundziłł. Pobyt ich 
w stolicy Anglji obliczony jest na przeciąg 
dwóch łygodni i pozostaje w ścisłym związ- 
ku z ostateczną likwidacją pożyczki angiel- 
skiej. Czynności ich w pierwszym rzędzie po- 
legać będą na kontroli dokonywującej się 
obecnie rejestracji obligacyj pożyczkowych. 

WOJSKOWA. 
— Przygotowania do rejestracji rocznika 

1913. Referat wojskowy Magistratu m. Wil- 

   

   
   

   

  

   
    

   

    

  

  

    

  

   

   

„na kończy już obecnie przygotowania do re- 
jestracji mężczyzn uródzonych w roku 1913. 
Rejestracja nieodwołalnie rozpocznie się z 
dniem 1-go października r. b. i trwać bę- 
dzie do dnia 1-go grudnia. 

— Zebrań kontrolnych nie hędzie. W u- 
biegłych latach odbywały się w paździer- 

ra- 
porty kontrolne oficerów. Ze względów 
oszczędnościowych w roku bieżącym, wzo- 
rem roku zeszłego zebrania te i raporty nie 
odbędą się. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Zebranie dyskusyjne L. M. Podaje się 

do wiadomości wszystkich członków Łegjo- 
nu Młodych A. Zw. Pracy dła Państwa w 
Wilnie, iż w niedzielę dnia 27 września r. b. 
w lokalu L. M. przy ul. Uniwersyteckiej 6/8 
o godz. 5 popoł. odbędzie się Zebranie dy- 
Skusyjne na temat artykułu kol. Henryka 
Dembińskiego p. t. „Defilada umarłych Bo- 

ów”. 
: Koreferaty r kol. kap. Galińat i kol. 
Krawiec zebranie proszeni są o łaskawe 
przybycie senjorowie Legjonu Młodych oraz 
sympatycy. 

    
   
   

KOMUNIKATY. 

— Kasa im. Mianowskiego zawiadamia, - 
że w r. b. akademickim dysponuje  sty- 
pendjum w sumie zł. 3.000 — z funduszu 
im. ś. p. Edwarda Sachsa, przeznaczonem — 
w myśl zapisodawcy — dla studenta Wy- 
działu fizycznego lub fizyczno-matematycz- 
nego Uniwersytetu w Warszawie. Poznaniu 
lub w Wilnie, Polaka, wyznania chrześci- 
jańskiego. 

Podania nadsyłać należy do biura Kasy 
im. Mianowskiego do dn. 15 października 
r. b. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Przedszkole Rodziny Policyjnćj Koła 
m. Wilna przyjmie jeszcze kilkoro dzieci ой 
lat 4 do 6. Zapisy przyjmuje i informacji u- 
dziela kierowniczka codziennie od godziny 

8 do 14. Mostowa 9. 
—.kKursy Wieczorowe jednoroczne, Mier- 

nicze, Drogowe, Żeńskie Techniczno-Kreślar. 
skie, Nowoczesnej Obróbki Metali i spawania 
acetylenowego oraz Elhcrecntktiezzzbz 
acetylenowego oraz Elektrotechniczne o po- 
ziomie mistrzowskim uruchamia w dniu 15. 
października 1931 roku Towarzystwo Kur- 
sów Technicznych w Wilnie w gmachu Pań- 
stwowej Szkoły Technicznej przy ul. Holen- 
dernia 12. Wykłady rozpoczną się 15 paź- 
dziernika i trwać będą do maja; po ukończę- 
niu Kursó żeniu egzaminów absolwenci 
otrzymają św stwa. Nauka odbywa się na 
Kursach w god h wieczorowych — od g 
17 do 21. Oprócz wykładów teoretycznych 
słuchacze odbywają także ćwiczenia prakty- 
czne w zakresie swej specjalności. . Na Kursy 
Drogowe i Nowoczesnej Obróbki metali przyj 
mowani są kandydaci posiadający praktykę 
i świadectwa o ukończeniu 5 oddziałów Szkó- 
ły powszechnej, na pozostałe kursy kandyda- 
ci muszą mieć szkołę powszechną ukończo- 
ną, natomiast praktykt nie jest wymagana. 
Na Kursy Drogowe przyjmowani będą także 
i ci kandydaci, którzy praktyki nie mają, 
lecz ukończyli całkowity kurs szkoły powsze- 
cnej. 

Podania o przyjęcie na Kursy przyjmowa- 
ne będą do dnia 10 październi 

Szczegółowych informacyj udziela kance- 
larja Kursów (Wilno, ul. Holendernia 12) w 

godzinach od 17 do 19. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Kolonja rzemieślnicza. Izba Rzemieślni - 
cza w Wilnie podaje do wiadomości zain- 
teresowanych, że przy mku Ejszyszki pow. 
Lidzkiego, Woj. Nowogródzkiego tworzy się 
kolonja rzemieślnicza, składająca się z 5-ciu 
działek,* które mogą być sprzedane reflekto- 
rantom, posiadającym odpowiednie dane na 
warunkach dogodnych wraz z zabudowa- 
niami. Bliższych informacji w tej sprawie 
udziela Biuro Izby przy uł. Mickiewicza 
Nr. 23 m. 5. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Komunikat Związku Peowiaków. Za- 
rząd Koła P. O. W. w Wilnie uprasza osoby 
zainteresowane o zgłoszenie się. do Sekretar- 
jatu Koła, ul. Żeligowskiego 4 w lokalu Fe- 
deracji w środy, czwartki i piątki od 18:ej,, 
do 20-ej celem odebrania legitymacyj i opła-- 
cenie zaległych składek. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd Klubu Myśliwskiego zawiada- 
mia, iż w dniu 26 września r. b. o godz. 19 
odbędzie się w lokalu Klubu przy uł. Mic- 
kiewicza Nr. 11 zebranie członków sekcji 
szachowej. Celem zebrania będzie żorgani- 

zowanie sekcji szachistów połączonej z wy- 
horami Zarządu sekcji, tudzież opracowa- 
nie regulaminu turniejowego. Projektowany 
turniej szachowy rozpocznie się w pierw- 

szych dniach października r. b: 

Osoby posiadające znajomość gry sza- 

chowej i życzące brać czynny udział w tur- 

nieju, proszone są o zapisywanie się do tur- 

nieju. 
Klub czynny od godz. 17-ej codziennie. 

RÓŻNE. 
— Zjazd w Warszawie przedstawicieli 

Zw. Wł. Autobusów. Tutejszy Wojewódzki 
Związek Właścicieli Autob. Komunikacji Za- 
miejskiej otrzymał zawiadomienie. że w dniu 
28 b. m. w Warszawie odbędzie sie posie- 
dzenie komisji dla opracowania projektu 
ustawy koncesyjnej, która ma być wręczo- 
na rządowi dła wprowadzenia w życie. 

Na posiedzenie wyjeżdża do Warszawy 
Prezes Wojew. Związku p. Jan Kołabin, któ- 
ry na ostatim zjeździe prezesów Wojewódz- 

kich Rz. P. został wybrany jako przedsta- 
wiciel z Kresów. Komisja składa się z pp. 
Prezesa Zw. R. P. Ałeksandra Barczewskie- 
go z Warszawy, inż. K. Masalskiego z Poz- 
nania, D-ra Juljana Fabrykanta ze Lwowa 
Jana Kołohina z Wiina i M. Lisow 
Śląska. czę 

    
   

    

   

                

   

    

   

 



Z Rady Miejskiej. 
Sprawy kina miejskiego i Z. T. E. — Pomoc bezrobotnym. — 

Porządek dzienny. 

Po dłuższej przerwie wakacyjnej 
odbyło się wczoraj wieczorem pierw- 
sze plenarne posidezenie Rady Miej 
sze plenarne posiedzenie Rady Miej. 
siącach opinja publiczna zaalarmowa- 
na została niepokojącemi wiadomoś- 
ciami o stratach jakie poniosło miasto 
na skutek ujawnienia skandalicznej 
gospodarki w kinie miejskiem. a ostat- 
nio w związku z instalacją pionów 
przez firmę warszawską Z. T. E. To 
też ogólnie się spodziew., że na sensa- 
cyjne te sprawy posiedzenie powaka- 
cyjne rzuci snop światła. Istotnie w 
obu tych sprawach zgłoszone zostały 
wnioski nagłe. Wnioskodawcy żądali 

przekazania obu spraw do Komisji Re- 
wizyjnej dla ich całkowitego wyświet- 
lenia. Biorąc jednak pod uwagę konie- 
czność jaknajrychlejszego wyjaśnienia 
w jakim stopniu odpowiadają praw- 
dzie uporczywe krążące pogłoski o sy- 
stematycznie popełnionych naduży- 
ciach przy zakupie filmów dla kina 
miejskiego, na wniosek radn. Czerni 
howa, Rada Miejska postanowiła po- 
wołać specjalną komisję w składzie 
radnych: Zasztowt-Sukienickiej, Bo- 
rowskiego, Chaskela, Czernihowa i Stę 
pniaka. Komisja ta otrzymała instru- 
keje w terminie miesięcznym sprawę 
zbadać w całokształcie i wnioski swo- 
je przedłożyć na plenum Rady. 

      

   

         

Głośna zaś sprawa Z. T. E. w myś!ł 
powziętej uchwały znajdzie swe roz- 
wiązanie w Komisji Rewizyjnej. 

Zkólei ugrupowanie B. B. przez 
usta radn. prof. Staniewicza zgłosiło 
szereg doniosłej wagi wniosków w 
kwestji przyjścia z pomocą bezrobot- 
nym bądź to w płazczyźnie dostarcze- 
nia im pracy, bądź też w postaci zor- 
ganizowania akcji pomocy doraźnej, 
a więc: postanowiono: polecić Magi- 
stratowi rozpocząć niezwłocznie ro- 
boty ziemne z kredytów uzykanych 
z uchwalonej swoim cźasie nadwyżki 
cen za wodę, jak również wezwać 
Magistrat do skanalizowania  posesyj 

  

miejskich, które znajdują się przy lin“ 
jach kanalizacyjnych i dotychczas ska. 
nalizowane nie zostały. Roboty te ma- 

fim Miejskie 
f [SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5. 

  

Od dnia 23 września 1931 r. 

Potężny, wzruszający dramat 

ją w pierwszym rzędzie na celu dostar 
czenie pracy bezrobotnym. 

Wniosek następny wzywał Magi- 

strat do wyszukania we własnym zak 
resie funduszów oraz zwrócenia się do 
władz centralnych o subwencje na ce- 
le zorganizowania doraźnej akcji po- 
mocy bezrobotnym przez bezpłatne 
rozdawnictwo opału i produktów ży 
wnościowych. Na wniosek prof. Sta- 
niewieza Rada Miejska uchwaliła ak- 
cję tę przeprowadzić w porozumieniu 
z nowopowstałym Obywatelskim Ko- 
mitetem Zwalczania Bezrobocia. 

W imieniu frakcji P. P. S. radny 
Stążowski wystąpił z żądaniem zagwa 
rantowania personelowi w szpitalach 
miejskich i pogotowiu ratunkowem 8 
godzinnego dnia pracy. я 

Po wvjašnieniach udzielonych przez 
szefa sekcji zdrowia d-ra Maleszew- 
skiego uchwalono wniosek ten przeka 
zać Komisjom Finansowej i Sanitar- 
nej dla zaopinjowania. 

Zkolei rozważano wniosek nagły 
nie zmniejszania poborów woźnym w 
szkołach miejskich ze względu na ich 
więcej niż nikłe pensje. Po dłuższej 
dyskusji zdecydowano sprawę tę prze- 
kazać do uregulowania Magisiratowi 
z zashzeżeniem uczynionem przez 
prof. Staniewicza, że Magistrat sprawę 
tę, jak zresztą oświadczył szef wydzia- 
łu szkolnego potraktuje przychylnie. 

W ostatnim z wniosków nagłych 
prof. Staniewicz wystąpił z ostrą kry- 
tyką dotychczasowego sposobu uk 
dania budżetów, które z reguły spó 

nione są przez Magistrat o kilka mie- 
sięcy, co oczywiście nie pozostaje bez 
ujemnego skutku na całokształt gospo- 
darki miejskiej. W konkluzji mówca 
uzasadniając swój wniosek domagał 
się przedłożenia „projektu nowego bu- 
dżetu najpóźniej do dnia 1 grudnia r. 
b. Z aplauzem jednogłośnie żądania te 
przyjęto do zatwierdzającej wiadomo- 
Ści i polecono Magistratowi zrealizo: 
wania. 

Po wyczerpaniu tych wyjątkowo 
licznych wniosków nagłych  przystą- 

    

   

    

     
   piono do porządku dziennego, który 

chociaż b. obszerny — spraw ciekaw- 

EU RS ER 

szych zawierał b. niewiele. To też upo- 
rano się z nim w stosunkowo szybkiem 
tempie. Na wstępie postanowiono wo- 
bec 15-procentowej redukcji poborów 
pracowników miejskich, podwyższyć 
dodatek komunalny o 5 proc. 

Następnie zatwierdzono kilka pro- 
jektów budżetu dodatkowego, wyraża 
jąc przy tej sposobności zastrzeżenia 
przeciwko taktyce Magistratu, który 
cały szereg spraw inwestycyjnych i 
wydatków koniecznych nie przekłada 
w swoim czasie Radzie Miejskiej w 
budżecie normalnym. a wysuwa je w 
ostatniej chwili, stawiąc swe władze 
nadzorcze już wobec faktów dokona- 
nych. Wtym duchu wypowiedział się 
radny prof. Staniewicz entuzjastycznie 
poparty przez przedstawicieli innych 
ugrupowań. Tak naprz. miała się spra 
wa z wysuniętym przez Magistrat wnio 
skiem uzupełnienia projektu budowy 
rozdzielni elektrowni miejskiej 1 са- 
łym szeregu nnych spraw. 

W związku z tem polecono Magi- 
stratowi na przyszłość zasadniczo 
zmienić ten tryb postępowania. 

Rozważana zkolei sprawa uznania 
wszystkich terenów położonych w ob- 
rębie Wielkiego m. Wilna, za tereny 
budowlane, nasunęła szereg zastrzeżeń 
i w związku z tem uchwalono przeka- 
zać ją do zaopinjowania komisji gos- 
podarczej prawnej i technicznej. 

Posiedzenie zamknięto wyborami 
uzupełniającemi. Na miejsce ustępują- 
cego inż. Jensza do Komisji Opieki 
Społecznej i Komisji Kulturalno-O5- 
wiatowej powołano radn. Borowskie- 
go. do Komitetu Rozbudowy — prof. 
Staniewicza. Do Komisji Rewizyjnej 
Komunalnej Kasy Oszczędności — r. 
Jakubczyka. 

W zastępnie nieobecnego prezyden . 
ta przewodniczył p. wice-prezydent 
Czyż. zamykając posiedzenie o godzi- 
nie 12 min. 30 w nocy. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Teatr na 

Pohulance gra (osłatnie już dni) „Horsztyń- 

  

   

    

    
skiego”. 

W niedzielę 27-g0 o godz. 4-ej po połudn. 
„Horsztyński* będzie grany po cenach zni-            

żonych jako popołudniówka, 
— „Matrykuła 33% Skromny tyluł, pod 

którym czai się cała moc i patos, inny od- 
rębny niż był pałos:trubadurów czy roman. 
tyków — idzie od sceny patos wysiłku wszy- 

  

ZA GRZECHY BRATA 
Rozgryw. się na pust. dalekiej półn. z Lois Moran, najsłodszą z sktorek i Haroldem Murrayem w rol, główn' 

NAD PROGRAM: Na pogran. wschodu i zachodu. Tyg. ilustr. 
Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. — Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10 ej, — Kasa czynna od 3.30 

Koncert ork. pod batutą M. Salnickiego. 

  

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„HBLIOS" 
Wileńska 83, tel. 9-26 

twórcy 
Otwarcie sezonu! Potężne arcydzieło 

„Pancernik Potiom- 
kin“ Sergjusza Eisensteina 

MAŁŻEŃSTWO Z ROZSĄDKU 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. — 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. — WKRÓTCE: Najnowsze przeboje sezonu: Szary dom i Tabu. 

BŁĘ 
dźwiękowe wytwórni Meżrabpom—Ru$—Moskwa, realizacji genjalnego 

KITNY EXPRES W filmie biorą udział wielcy 
artyści teatrów rosyjskich 

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. 

  

BŽWIEKOWE KINO Dziś! Dawno 
oczekiwany 

przebój świata! „DOLLYWOOO 
Miokiew. 22, tel, 15-28   W rol. gł.: Wlasta Buriau, Roda-Roda, Felicja Malteu. 

Na |-szy seans ceny zniżone od 60 gr. 

C. K. Feldmarszałek 
Nadzwyczajny humor! Czarujący śpiew! 

Przepiękny 
dźwiękowiec 
zżyciawojsk. 

Przepiękna muzykal ; 
NAD PROGRAM: Dodatek rysunkowy i tyg. Foxa. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 
  

Ww. L E *N S.K I 

stkich władz człowieka. Wyšcig pracy. Idą 
czasy nowe, przed którymi nie schowamy 
strusim obyczajem głowy w piasek, nie od- 
grodzimy się murowanym wa 
ków — jeśli nie chcemy dziel 

  

   

  

      się we wtorek. W poniedziałek przedsta 
nie zawieszone z powodu premjery w 

tni*. 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś w pią- 

tek dnia 25-go b. m. „Świty płomień 
Maughama, którego widz słucha z uwz 
zaciekawieniem śledząc Świetną grę wsz 

kich wykonawców; ze znakomitą p. St. V 
socką w roli matki żowanego lotnika, 
która jednocześnie ciekawie wyr 
tę sztukę. 

W sobotę dnia 26-go b. m. , 
mień*. Niebawem schodzi ona z afi 
ustąpić miejsca przemiłej zawsze mile 
nej przez publiczność, żądnej wesołego spę- 

aillaveta i 
” pomysłowej reżyserji znakomite- 

ścia Juljusz: 
aże się w roli 

W sobotę dnia 26-go b. m. o godz. 
4-ej pp. dla młodzieży (50 proc. zniżki) oraz 
w niedzielę o godz. 4-ej pp. po cenach zni- 
żonych ukaże się pogodna „Pa 

W sobotę o godz. 20-ej , 
— Hanka Ordonówna w W 

ten każdy pośpiesz 

    

   

      

     

    

   

  

dzenia czasu „Ładnej historji* 

Flersa, 

    

     

      

   

  

je. Na zew 
aby ujrzeć ulubienicę 

    

     

  

publiczności, niezrównaną pieśniarką Han- 
kę Ordonów w jej nowych krea ch, w 
jakich się uk w dniu 1, lzierni- 
ka, na czele zespołu w .. ństwie Fre- 
dony*. Bilety po cenach specjalnych są już 
do nabycia w kasie. 

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

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

PIĄTEK, dnia 25 września 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12 

larna. 13.10: Kom. meteo: 
    5: Muzyka popu- 

16.40: Program    
     

    

   
dzienny. 16.45: Kom. dla żeglugi '1 : Ро- 
gad. francuska. 17.10: Koncert życzeń (ply- 
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: Muzyk 

    

   

lekka, 19.00: „Polakom na Kowieńsz ё 

19.20: iotka Albinowa mówi*. 19.35: Kom. 
LOPP. 19.45: Progr. na sobotę i rozm. 19,56: 

Koncert 
a taneczna. 

Komunikaty. 20.15: 
22.30: Kom. i muzyk: 

W sobotę, dnia 

symfoniczny. 
     

SOBOTA, dnia 26 września 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.05: Koncert po- 
południowy (płyty). 13.10: Komunikat me- 
teorologiczny. 15.35 ogram dzienny. 16.0 
Audycja dla młodzieży z Krakowa i kon- 
cert. 16.50: Komunikat dla żeglugi. 1€ 
„Co Litwa pisze o Polsce* odczyt. 17.1 
Mała skrzyneczka. 17.35: „Natura i sztuka 
odczyt. 18.00: Koncert. 18.55: „Całkowite za 
ćmienie księżyca* pogadanka. 19.00: Kom. 
Wil. Org. i Kół. Roln. 19.15: „Piekielna ma- 
china* feljeton. 19.30: Program na tydzień 

  

      

      

    

     
  

  

następny. 19.55: Komunikaty. 20.15: Recital 
śpiewaczy Luby Zubolewickiej. 20.45: Mu- 
zyka lekka. 00: Feljeton i komunikaty. 
22.30: Koncert chopinowski. 23.00 Muzyka 
taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
AUDYCJA, POŚWIĘCONA ODNALEZIENIU 

SZCZĄTKÓW KRÓLEWSKICH. 

Rozgłośnia Wileńska chwytająca czujnym 
uchem mikrofonu puls życia wileńskiego nie 
mogła pominąć milczeniem tak doniosłego 
wydarzenia, jak odkrycie szczątków królew- 

skich w Bazylice. a Polska musi dowie- 

dzieć się z pierwszej ręki, bez pośrednictwa o 
przebiegu odkryć, obecnym stanie robót i ha 
rodoskopach i planach na przyszł W tym 
celu dziś o godz. 17.35 zostanie nadana au- 
dycja, którą transmitują wszystkie stacje poł- 
skie p. L „Odk grobów królew h w 
Katedrze Wileń *. Audycję zagai pięcio- 
minutowem przemówieniem . ks. biskup 
prof. dr. Wład w Bandu W przemó. 
wieniu tem dostojny przedstawiciel kościoła 
odda całą powagę i wzniosłość zdarzen . 
stępnie p. Witold Haulewicz przeprowadz 
przed mikrofonem rozmowę z najbardziej 

miarodajnemi w sprawie cdkrycia osobami: 
prof. Ferdynandem Ruszczycem, 
nym członkiem grona, które pierwsze 
miast po odkryciu weszło do krypty i odnio- 
sło niezapomniane wrażenie, prof. Juljuzsem 
Kłosem, kierownikiem robót prowadzonych w 
celu konserwacji świątyni i konserwatorem 
wileńsko-nowogródzkim dr. Stanisławem Lo- 
rentzem, który oświetli sprawę ze stanowiska 
historycznego. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK STUDENTA 

U. S. B. 

Wczoraj o godzinie 9 wieczorem w mie- 
szkaniu p.p. Peksza przy ul. Bakszta Nr. 21 
postrzelił się student U. S. B. Franciszek 
Stefanowicz. 

Gospodarze mieszkania posłyszeli nagle 
w pokoju studenta huk wystrzału rewolwe- 
rowego, a gdy wbiegli do pokoju znaleźli 
swego sublokatoóra leżącego w kałuży krwi 
z raną postrzałową w okolicy klatki pier- 
siowej. 

Na miejsce wypadku natychmiast zawez- 
wano pogotowie ratunkowe, które przewio- 
zło rannego do szpitala. 

Jak zeznaje Stefanowicz, uległ on niesz- 
częśliwemu wypadkowi z własnej winy pod- 
czas nieostrożnego manipulowania bronią. 

(e). 

ZAGADKOWA KRADZIEŻ PIERŚCIONKA 
DJAMENTOWEGO. 

CZYŻBY ROBOTA USYPIACZY? 

Zamożny kupiec z Postaw Rubin Rubin- 
Ssztejn wracając pociągiem do Postaw doz- 
nał nieprzyjemnej przygody. 

Po odejściu pociągu z Wilna, kupiec po- 
czuł nagle nieprzezwyciężoną Senność i 
wkrótee zasnął. 

Kiedy się obudził zauważył ku swemu 
przerażeniu, że zaginął mu wartościowy pier 
ścionek djamentowy. 

  

    

    

    

  

   

  

  

  

      

      

     

   

      

UDZIELAM 
LEKCYJ 

Nr. 221 (2163 

Q zagadkowej kradzieży poszkodowany 
zameldował policji. (e) 

MAŁOLETNI ZŁODZIEJE. 

Wywiadowey wydziału śledczego zatrzy- 
mali wezoraj na rynku Drzewnym trzech 
małych chłopców, w wieku od 12—14 lat, 
którzy dokonywali kradzieży owoców i in- 
nych towarów sprzedawanych na rynku. 

Małoletniech  złodziejaszków  odstawiono 
do wydziału śledczego. (e) 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Zofja, lat 47, zamieszkała przy 
sj 28, w celu pozbawienia sis 

Pogotowie ra 
do szpitala Sa- 

ym żyol=lirzy** 

Lenczecka 
icy Ge 

życia wypiła esencji act 
tunkowe odwiozlo desp; 
wicz w stanie ni 
czyna narazie nie 

    

    

    
        

ustalona. 

    

KRADZIE. 

— Kowalewskiemu Aleksandrowi, miesz- 
kańcowi fol ku Silniszki gm. Podbrodzie, 
powiatu wi ko-trockiego, skradziono w 
niedzielę ubiegłą jego mieszkania kożuch, 

buty i dwa ki i 
300 zlotyc! 

Lemisz il. Betlejemska 
w czasie rewizji odnaleziono skradzione rze- 
czy. Lemisza zatrzymano. 

— Nocy ubiegłej skradziono kostjum mę- 
ski wartości 50 złotych z niezamkniętego skła 

dziku przy ul. Strycharskiej 22, zkodę 
Golea Aleksandra. Ustalono, że kradzie: 
konał Michalkiewicz Antoni u. ycharska 
Nr. 26, którego narazie nie zatrzymano. Ko 
stjumu nie odnaleziono. 

Gotówkę i zegarek łącznej wartości 34 
złote skradziono z niezamkniętego mieszka 
nia Ejsmonta Wacława ul. Kalwaryjska 5. 
Za winną tej kradzieży Iwanow Wandą, 
bez stałego miejsca zamieszkania, która 
zbiegła, zarządzono poszukiwania. 

ROTZWUYOWTOT SZOSA 
Giełda warszawska z dn. 2.4IX. b. r. 

WALUTY | DEWIZY: 
Dolary . « « « « + « « -  8,81—8,93—8,89 
Białogród . . . ‚ 15,75 —15,19—15.71 
Gdańsk . . . . - 5 3 

   

   

      

    
   

awcą 

    

     
      

  

  

  

    

    

     

        

Nowy York +. 8,925 - 8,015 —8,905 
Nowy York kabel „. .8,929—8,49 - 89 9 
Paryż .° +. 35,15—85,25—35,C6 
Praga # . „ 25,44!/,—26,51—2 
Szwava ja ‚ . . - 174.20—174,63 - 
Wiedau . 125,40 —12: 2 
Włochy 4530 45,42—15 18 

PAVIERY PROCENTOWE 
5% Konwersyjna || | | ‚ > 43,75 
8% . 7. В. 9 в,. ! В. В., оЪ. В. 9. К. . 94,09 
Te same 1% p „i 8145 

7% ziemskie dolarowe . 8 7 50 

8% warszawskie . . 64, 0—64,2:—65 50 

Bū, Lada "5 4 0% ‚ 6150 

10% Siedlee . - ! 66.50 
€9/, obl. m. Warszawy 1926r. VIem. . 4,08 

AKCJE: 

Bank Polski. |. AR 
Lilpop ь ź . 1250 

00000000090000000900000006 
SPECJALNE 

obiady jarskie 
Na czystem maśle. 

  

DRZEWKA i KRZEWY 
OWOCOWE 

zaaklimatyzowane, wyhodowane na miejscu w szkółkach, 

nowy, wielki, dobry wybór polecają na sezon jesienny 

Szkółki Mozelewskie przy Kolonii Wileńskiej 

Wilno, ul. Zawalna 6, m. 2. 
Ceny przystępne. cz91 © 

© 

  

  

Dziś przebój dźwięko- = T ktot 1 ‹ 

wy produkcji 1931/32 r. TRIUMF MIŁOŚCI ( rzyrrotne wese e) 
Potężny dramat dwojga serc z życia emigrantów w Ameryce. W rolach głównych: Nancy Carrol i ulu- 

bieniec kobiet Charles Roggers. — NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

C6/INS 
Od rcku 1843 istnieje į 

Wilenkin 
RYBY 
žywe KARPIE 

Dźwiękowe Kino | 

I ul. Wielka 47, tel. 15-41 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015, w sobotę i niedzielę odg. 2-ej 

NASTĘPNY PROGRAM: Arcydzieło dźwiękowe KRÓL ŻEBRAKÓW. 
  

Kino Kolejowa 

OGNISKO 
'+**sk dworca kolejow.) 

Dziś podwójny program: 
w 8 akt. na tle życia na bajecznym Wschodzie p t. 

Gigantyczna walka serca z obowiązkiem 

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

1) Śliczny dram. erot. 

mody w naturalnych kolorach. 

roli głównej 
WIĘCEJ NIŻ MIŁOŚĆ Aa Griffith. 
Olšniewejąca wystawal 

Świetna komedja w 10 akt. z życia pięknej midinetki—Collen Moore. Wspaniała rewja 
Piękne modelki! 
NASTĘPNY PROGRAM: Romans uwodzicielki 

Wspaniałe widoki Wschodu. 

Pałace miljonerów amerykańskich. 

  

uł. TATARSKA 20 | 
I 
i 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

i inne. 

kg. 2.80 

SERY 
LITEWSKIE 
pelnotluste na glowki 

3,lub 5 pokoj. 

MIESZKANIE 

ładne, słoneczne ze wszel- 
kiemi wygodami 

poszukuję 

Oferty: Mickiewicza 28-2. 
Telef. 6-54. 
  

Z powodu wyjazdu 
sprzedam 

dobrze prosperującą 

FRYZJERNIĘ 

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. 

Języki obce 
  

Niemiecka [4, cukiernia 
(front) 

  

Zakład krawiecki damski 

A. Sakowicz 
ul. Zamkowa 18 m. 9 

przyjmuje roboty fanta- 
zyjne i angielskie oraz 
futra i roboty kuśnierskie 

6760-2 

Iniałaje elektytzne 
dzwonki sygnalizacyj- 

niemiecki, francuski Aa lala 
włoski (konwersacja). wykonywa koncesjonowa- 

a AA 4 ny elektromonter 

* do matury | ST. PIOREWICZ 
i egzaminėw 

szkół średnich wogóle.   

Р 

ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9. 

Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. S$. В. 
specjalną met. koncentrac 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil.“ pod W. K. 

  

KURIER WILEŃSKI 
spółka z ogi. odpow. 

| DRUKARNIA 

INTROLIGATORNIA 

KAWA na prowincji Dowiedzieć 

Dziś! Najnowsze i najpiękniejsze 100% dźwiękowe 
NIEDROGO, 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
arcydzieło! Szereg przepięknych cygańskich roman- 
sów i pieśni w rosyjskim języku! W-g powieści Generał Crack (ia Satan) 

z palarni na dogodnych warunkach 
I NA RATY. | 

Jana Arnolda w Warszawie 
od 7 zł. za kg. 

Monumentalny arcypotężny 100% dźwiękowy dramat w 12 aktach, ilustr. wojnę bałkańską — Rosją i Turcją. 

alien Wiolka 36. W rolach: głównych: ulubienice John Barrymore : w»... Marion Nixon. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

6181     Poleca 

D-H $. Baneli $-ka 

się ulica Niemiecka 12. 
SKORKOWICZ. 

ROZKEAD; JAZDY 
autobusėw 

Wilno- Grodno- Lida 

  

Akuszerka 
: „ZNICZ“ 

Maca LAKRETONA || Vienos 
prryjmuje od 9 do 7 wiecz Dzieła książkowe, 
ulica Kasztanowa , m.5 

W. Z. P. Nr. 69. 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 

  

zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
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Wilno, św. Jaiska Nr. 1 į 
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| 
i wszelkiego rodza- | Pogzuktję posady 

      
  

  

  

  

          
FILIP MACDONALD. 21) 

CZTERY DNI. . 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Pike potrząsnął smutnie głową 
— Nic. — Znów stuknął w notes. 
— (Chyba, że moja notatki rzucą 

jakie nowe światło na sprawę. 
— Gzy nikt z tych, z którymi się 

pan zetknął — ciągnął Antoni — nie 
wyraził przypuszczenia co do niewin- 
ności Bronsona? 

— Nie. — Panuje ogólne prześ- 
wiadczenie, że Blackatter — znižyt 
głos i obejrzał się na zamknięte 
drzwi — interesował się Bronsonową. 

— Zrozumiałe — rzekł Antoni. -- 
Tępe umysły rozumują zawsze po li- 
nji najmniejszego oporu. 

— I w wyższych kołach panuje to 
samo przekonanie — wtrąciła Łucja. 
— Głupcy! 

Pike znów potrząsnął główą. Wi- 
dać było, że jest przygnębiony. 

— Podług mnie, zadanie, którego- 
śmy się podjęli, jest niewykonalne. Je- 
żeli wogóle ćoś w tem jest, to zabrak- 
nie nam czasu. 

  

tea 

Proszę pana — rzekła Łucja. 

Pike drgnął i twarz jego spłonęła 

ciemnym rumieńcem. 

— Przepraszam — rzekł. 

Łucja uśmechnęła się, co go jesz- 
cze bardziej zmieszało. Odwrócił gło- 
wę i sięgnął po fajkę. Zapanowała 
chwila milczenia, którą przerwał e- 
nergiczny głos Flooda: 

—- Sposób, w jaki badano Bronso- 
na, zasługuje na miano skandalu. Bo, 
proszę się tylko zastanowić. Jego od- 
powiedzi sprowadzają się do samych 
„nie * i „nie nie wiem*. Gdy oskarżo- 
ny spotkał się tego wieczora z Blacka- 
tterem? „Nie”. „Z jakiej racji Blacka- 
tter wspomniał tego wieczora w. ober- 
ży, że się jeszcze tej nocy spotkacie?“ 
„Nie wiem*. „Czy oskarżony słyszał, 
co on powiedział?* „Nie, powiedział 
coś, ale nie dosłyszałem*. „Czy oskar- 
żony widział Blackattera w lesie Bel- 
lows?“. „Nie“. „Jakim sposobem 

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

stracił oskarżony przytomność? „Nie 
wiem. Coś mnie uderzyło*. ,„Może os- 
karżony wpadł i uderzył głową o pień 
drzewa? „Nie. Coś mnie uderzyło. 
„Czy oskarżony wiedział, że na tym 
pniu zostały ślady krwi, pomieszanej 
z włosami z jego głowy?* „Nie*. „Je- 
żeli oskarżony nie poszedł do lasu Bel- 
lows, żeby się spotkach z Blackatte- 
rem, to co oskarżony tam robił?" 
„Nie. Szedłem do domu ''... „Czy oskar- 
żony strzelał?* „Nie. miałem ze sobą 
strzelbę, ale jej nie użyłem. Byłem na 
porębie blacktanskiej“. „Co oskaržo- 
ny tam robił? Czy oskarżony miał 
prawo polować na porębie blacktań- 
skiej? * „Mam pozwolenie*. „Czy 0s- 
karżony poluje zwykle w nocy?* 
„Nie, Prawie nigdy. Ale zawsze cho- 
dzę ze strzelbą“. „Dlaczego?“ „Nie 
wiem'. „Czy oskarżony nie strzelał a- 
ni razu tego dnia i tego wieczora?* 
„Nie. „Więc jakim sposobem obie lu- 
fy były świeżo wystrzelone?*. „Nie 
wiem*. „Czy oskarżony znał Blacka- 
ttera zanim on się sprowadził do tej 
okolicy?“* „Nie“. „Czy oskarżony nie 
miał z nim nigdy doczynienia poza 
swoją oberžą?“ „Nie“. — Flood za- 
czerpnął powietrza i dokończył: — tak 
dalej... i tak dalej. To jest okropne. 

    
Obrońca Bronsona zasłużył na to, że- 

by go rozstrzelać. 

— (Cóż mógł on zrobić? — rzekła 
cicho Łucja. — Bronson oświadczył: 

powiem prawdę, a prawda jest ta, że 

nie nie wiem. No, i co można było z 

tego zrobić? — umilkła i zapatrzyła 
się w ogień. 

— Piekielna sprawa — zauważył 
Antoni. — On nie miał poprostu żad- 
nej obrony. 

Dyson ożył i rzekł do Flooda: 

— Najgorsze z tych „nie* było to, 

które opuściłeś, a o którem mówiliś- 

my dziś rano. Na pytanie: „Czy oskar- 

żony otrzymał list od Blackattera?* 
Bronson odpowiedział: „Nie*. „Więc 

jakim sposobem znalazł się w kieszeni 

oskarżonego list, w którym Blacka- 
tter naznaczył spotkanie w lesie Bel- 
lows?* .,Nie wiem — mówi Bronson". 
„Oskarżony pewnie przedtem nie wi- 
dział tego listu?* — pada szkaradne 
pytanie. „Nie*. „Rzeczywiście!* I to 
jest wszystko — Dyson opuścił się do 
poprzedniej, niedbałej pozy i przym- 

knął oczy. 

Antoni wstał i zaczął się przecha- 
dzać między oknem i kominkiem. 
Trzymał w ustach fajkę, z której uno- 

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

  

    
sił się kłąb dymu i owiewał mu głowę 

Nagłe zatrzymał się i zapytał: 
— A Dollboys? — zmierzył wzro- 

kiem reporterów. — Czy tam nic nie- 

ma? 
Dyson otworzył oczy. 
— Może — odparł i spojrzał na 

Flooda, który rzekł: 

— Raport: o trzeciej po południu 

zrobiłem wywiad na farmie Ashvale z 
właścicielem, Andrzejem Dollboysem. 

Skłamałem, że zbieram materjał do 
wydawnictwa kryminalnego i dał się 

nabrać. Zabawiłem u niego przeszło 
godzinę. Nakręciłem go jak chciałem. 

O sprawie Blackattera mówił beztro- 
sko. Zachowywałem się tak, żeby go 
nie spłoszyć. Odjeżdżając, udałem, że 
w ostatniej chwili coś sobie przypom- 
niałem. — Wskazał ręką na rozłoż 
nego niedbale Dysona. — Mianow 
że w okolicy grasuje reporter, naz 
skiem Marable, słyny z daru rozwiązy 
wania tajemnic kryminalnych i wy- 

grzebywania przestępców. .Zaznaczy- 

łem, że to typ ogromnie niesympaty- 

czny, że prawdopodobnie nie będzie 

go nachodził, ale że w razie czego ra- 

dzę mu trzymać się od niego zdaleka. 

Podałem dokładny rysopis Marable'a 

Dysona. Naturalnie dałem do zrozu- 
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mienia, że on Dollboys, nie ma się cze- 
go bać. Ale zawsze to lepiej unikać 
wstrętnych reporterów.  Nabrałem 
chłopa, że aż miło i rozstaliśm ysię. 

Zabrał głos Dyson. 
— Za chwilę zjawiłem się ja. Dol- 

Iboys przyjął mnie wrogo i zatrzasnął 

mi przed nosem drzwi. Odjechałem. 

Wróciłem. Wszedłem kuchennem wej- 
$е1ет. Scena. Dollboys wyprosił mat- 

kę z kuchni i zagroził. że będzie do 

mnie strzelał. Przyniósł dubeltówkę. 

Powiedziałem złowieszezo kilka słów 

i chłop złożył broń. Widziałem, że był 

zdenerwowany. Obiecałem, że może 

go jutro odwiedzę. Wiecie, czoło ok- 

ryło mu się potem. Dlaczego? Czy ma 

nieczyste sumienie? (o go mogą ob- 

chodzić reporterzy?  Flooda przyjął 

przyjaźnie... Nie! Udało się nam. Po- 

dejrzewaliśmy, że Dollboys nie jest w 

porządku i okazuje się, że mieliśmy 
słuszność.— Umilkł, ale nie opadł swo 

im zwyczajem na fotel, lecz pozostał 

wyprostowany, mierząc obecnych 

wzrokiem dumnego, złośliwego roz- 

czochranego Sępa. 
(D. c. n.) 
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