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POLACY ŁOTEWSCY PRZED 

WYBORAMI. 
Wytężona praca niezmordowanych 

pracowników Związku Polaków na 

Łotwie, którzy po ostatnich wypad- 

kach iłuksztańskich ze zdwojoną ener- 

gja stanęli do generalnej mobilizacji 

wyborczej, dobiega końca. Dzień 4-go 

października stanie się bogatem żni- 

wem tej pracy. Związek Polaków 

przy bieżących wyborach spodziewa 

się wzmocnić swoją reprezentację par- 

lamentarną. Dotychczas Polacy w 

Łotwie mieli tylko 2 posłów do Sejmu 

z terenu Letgakji. Byli nimi wybitni 

działacze miejscowi: Wilpiszewski, 0- 

becny Prezes Polonji łotewskiej i 

Wierzbicki, doniedawna wiceminister 

spraw wewnętrznych, który ustąpił po 

wypadkach iłuksztańskich. Obecnie 

Związek Polaków ma nadzieję zdobyć 

jeden jeszcze mandat w Rydze przy 

utrzymaniu dotychczasowego stanu w 

Letgalji. Podstawę do tego .znalazł 

Związek Polaków między innemi i w 

estatnich wyborach do samorządów, 

które wykazały wzrost gło- 

sów polskich. Uzyskanie trzeciego 

mandatu jest tem ważniejsze na tere- 

tres fa- 

    

znaczny 

nie Sejmu, że w myśl zasady ,, 

ciunt eollegium' trzech posłów już 

może założyć swoje Polskie Koło. 

Nie ograniczając akcji do Letgalji 

szczególnie żywą i energiczną działal- 

ność wszczęto na terenie Rygi. Do- 

tychczas na listę polską w Rydze pa- 

dało około 3 i pół tysiąca głosów, przy 

10 tysięcach Polaków uprawnionych 

do głosowania. Reszta głosów, albo 

wogóle milczała, albo też padła na róż 

ne katolickie, czy też socjaldemokra- 

tyczne listy łotewskie. W roku bieżą- 

cym atak skrajnych partyj łotewskich 

na Polaków miejscowych wytrącił ich 

cokolwiek ze stanu bierności. Giožba 

utraty polskich szkół i Kościoła stanęła 

przed oczyma tych którzy wybory za- 

niedbywali, lub oddawali swe głosy na 

listy niepolskie. Na czele całej akcji 

wyborczej stoją w Letgalji Wilpiszew- 

ski, Wierzbicki, Łapiński, Brydz i in- 

ni, a w Rydze akcją kieruje człowiek 

młody i nowy, energiczny organizator 

— Liberys. 

Wybory zwykle są ważnym mo- 

mentem w życiu każdego społeczeń- 

stwa, ale nadchodzące wybory w Łot- 

wie mają szczególniejsze znaczenie dla 

Polaków miejscowych. Przyczyny ist- 

nieją dwie i obydwie bardzo dla Pola- 

ków bolesne. Strzeszczają się one w 

Iłukszta i ks. Ławrynowicz. 

Pierwsza sprawa — zwana wypad- 

kami iłuksztańskiemi dotąd wisi w po- 

Ostatni sejm przekazał ją 

nowemu sejmowi, do którego właśnie 

mają się odbyć Niewątpli- 

wie uchwała zeszłego sejmu stwierdzi- 

ła, że sprawa nie była ani ważną, ani 

niebezpieczną, a tem mniej nagłą sko- 

ro ją odłożono. Większość sejmu ło- 

tewskiego należycie oceniła bezpod- 

stawność stawianych Polakom letgal- 

skim oskarżeń niemal o zdradę stanu. 

Ale sądy miejscowe w Iłukszcie dały 

w pewnej mierze posłuch owym oskar 

żeniom, wskutek czego sprawa została 

przesunięta do nowego sejmu. 

Polacy uznali że trudno pozosta- 

której część ich 

oskarża, wystąpili więc z niej, poseł 

Wierzbieki zrzekł się godności wice- 

ministra 

„Dzwoń zaczął bić na trwogę. Stwo- 

rzenie jednego frontu polskiego przy 
wyborach organizowanych przez Zwią 

zek Polaków, stało się w tych warun- 

kach pilną potrzebą. Nawet osoby о- 

bojętne odczuły potrzebę łączenia się 

i solidarności: 

słowach: 

wietrzu. 

wybory. 

wać jesł w koalicji, 

spraw wewnętrznych, a 

I kiedy zdawało się, że hasło „w 

jedności siła i zwycięstwo”, 

nie zapanuje na polskim froncie wy- 

borczym w Letgalji znalazł się niestety 

niepodziel- 

ktoś aby to zepsuć. Nie pomogła mu ani 

pamięć o świeżych jeszcze wyborach 

samorządowych, dokonanych jednoś- 

cią ani wypadki iłuksztańskie nie ocu- 

ciły. Przyszedł ten , który miał w 

zgodnej rodzinie rzucić kość niezgo- 

dy. Tym razem przeciw jedności 

Związku Polaków wystąpił człowiek 

który, przeciwnie, powinien być apo- 

stołem zgody bo jest nim kapłan, ks. 

Lawrynowicz. 3 

Opinja publiczna powszechnie 

ocenia wystąpienie ks. Ławrynowicza 

jako wymierzone przeciw. Związkowi 

Polaków, a przez to przeciw Polakom 

w Łotwie. Zamiast gromadzić walory 

zwycięstwa polskiego, ksiądz zdecydo- 

wał się trwonić żmudny dorobek 12- 

letniej pracy związku i wystąpił prze- 

ciw związkowi w decydującej dlań 

chwili, aby osłabić jego siły przed roz- 

prawą wyborczą. Czyim więc sojusz- 

nikiem mienić można wielebnego księ- 

dza? W każdym razie nie ogółu -pol- 

skiego, który nie rozumie pobudek tej 

szkodliwej roboty. 

Związek Polaków w Łotwie działa 

od lat 12, w samej Letgalji ma 43 od- 

działy prowincjonalne, zakłada szko- 

ły polskie pracuje nad moralnym i ma 

terjalnym rozwojem Polonji łotew- 

skiej. Przy wyborach do samorządów 

solidarność Polaków przyniosła mu 

sukcesy. 

W każdym razie ogół polski 

w Łotwie żywo jest oburzony tak roz- 

bijackiem wystąpieniem księdza Ła- 

Gdyby ta cała Ławry- 

mącila 

wrynowicza. 

nowiczowska kampanja nie 

stosunków, nie zabijała jedności, nie 

osłabiała widoków wyborczych, moż- 

naby podarować tę psotę. Ale niestety 

tu chodzi o poważną sprawę i cała 

ta kampanja już porobiła wiele szko- 

dy w polskiej letgalskiej rodzinie, a 
jeszcze bardzo wiele zrobić może. Na- 

pewno wie o tem dobrze sprawca, bo 

sam „Dzwon* dobrze mu to wyłusz- 

czył, a pozatem i nasłuchał się o tem 

od wielu osób. Nie rozumiemy do cze- 

go zdąża ten upór! Czyżby tylko am- 

bicja? 

Widoki wejścia ks. Ławrynowicza 

do sejmu są bardzo nikłe. Skończyć 

się może najwyżej na tem, że padnie 

pewna ilość głosów na jego listę. W 

ten sposób stracą kandydaci Związku 

Polaków, ale nic na tem nie zyska ks. 

Ławrynowicz. Nikt nie będzie się 

martwić, jeżeli ks. Ławrynowicz przy 

wyborach się solidnie skompromitu- 

je i do sejmu nie wejdzie, ale to nas 

  

smuci, 

cholstwa i wiele zepsuł, z trudem zdo- 

bytych atutów. Niepokój i obawa o- 

pinji są tem bardziej wielkie, że wy- 

stąpienie ks. Ławrynowicza podkopuje 

przyszłość całego Związku Polaków w 

Łotwie. 

Broń którą zdecydował się walczyć 

ks. Ławrynowicz z kandydatami 

Związku Polaków jest niegodna nie- 

tylko kapłana ale wogóle człowieka. 

Jeżeli zdaje się księdzu, że rzucaniem 

obełg į oczernianiem zasłużonych Po- 
laków uda mu się zdobyć mandat po- 

selski, to niech nie zapomni o tem że 
będzie to mandat, którego się trzeba 

będzie raczej wstydzić przed swoimi, 

niż chlubić. Bo gdzież ma zamiar się 

usadowič ks. Ławrynowicz jeżeliby 

wszedł do sejmu czy razem z posłami 

ze Związku Polaków, czy po stronie 

szowinistów łotewskich? Pierwsze jest 

nieprawdopodobnem, bo skoro teraz 

zdecydował się zwalczać kandydatów 

Związku Polaków, to nie poto, ażeby 

pracować z nimi na terenie sejmu. Je- 

żeli zaś jego fotel ma się znaleźć po- 

śród tych którzy rzucają na Polaków 

niecne oskarżenia, to z jakiem obli- 

  

że narobił wiele zamętu, war-* 

czem słanie ks. Ławrynowiez wobee 

swoich obałamuconych wyborców ? 

Choć za daleko już zabrnął ks. Ła- 

wrynowicz bo nadchodzi chwila roz- 

strzygająca, nie rokująca dla niego 

sukcesu, to jednak jeszcze istnieje dro- 

ga do odwrotu osobistego dla dobra 

społeczeństwa polskiego w Łotwie. 

Opinja publiczna Polaków w Łotwie 

i kraju bacznie śledzi kroki ks. Ławry- 

nowicza i oczekuje decydujących po- 

sunięć, które albo potwierdzą wątpli- 

wości j zastrzeżenia co do jego osoby 

i z nią związanych machinacyj albo 

też im zaprzeczą. Ci, którzy nie są 

pesymistami i sądzą, że ks. Lawryno- 

wiez nie zechce na siebie brać odpowie 

dzialności za rozbicie głosów polskich 

spodziewają się jego rezygnacji i przy- 

stąpienia do jednej listy związkowej. 

Jakkolwiek trudno przewidzieć ja- 

ką drogę obiorą wypadki, io jednak 

trzeba ks. Ławrynowiczowi wskazać 

na to że z polską opinją publiczną na- 

leży się liczyć,i dziś, skoro ona żąda 

naprawienia zła i wycofania się z 
błędnej drogi warto poważnie się za- 

stanowić przed decyzją. Złamanie 

solidarności Polaków łotewskich przez 
ks. Ławrynowicza zamknie mu drogę 

do nich na zawsze. Więc czy warto 

tak poważną stawkę poświęcać dla ce- 

      

du wątpliwego i szkodłiwego? 

Za. 

STATISTIKA MTS PAE AIA 

L žycia premjera Francji. 
Piotr Laval jako polityk. 

Premjer Francji, Piotr Laval, wy- 
sunął się dzisiaj na czoło życia polity 
cznego. Zaczyna już on zasłaniać so- 
bą Brianda i coraz lepiej staje się wi- 
docznem, iż wokół jego osoby koncen 
truje się wszystko, co ma wagę i zna 
czenie w sferach politycznych Fran- 
cji., 

Początki karjery p. Laval'a były 
b. skromne i ciężkie. Z polityką zwią- 
zał swe losy już jako początkujący 

adwokat. Praktykował wówczas w 
Paryżu, na Faurbourg St. Martin; w 
małej, brudnawej kancelarji, przyj- 
mował swych pierwszych klijentów. 

Przystąpił wkrótce do działalności 
politycznej. Występował na wiecach. 

zgromadzeniach i — choć mówcą nie 
był błyskotliwym — zjednał sobie uz- 
nanie słuchaczy. Pierwszem, decydu- 
jącem może w jego karjerze posunię- 
ciem, było przyjęcie przez Laval'a sta 
nowiska. burmistrza w. Auberyillers 
pod Paryżem. Tu odznaczył się talen- 
tem organizacyjnym i zjednał sobie 

zaufanie wyborców w takim stopniu, 
iż w r. 1914 wybrali go jako posła do 
Izby Deputowanych. W izbie przystą 
pił Laval do frakcji socjalistycznej. 

Na szerszej arenie politycznej u- 
kazał się Laval dopiero po wojnie. 
Zdobył przyjaźń i zaufanie Briand'a. 
Jednocześnie zaś przesunął się poli- 
tycznie na prawo, ku centrum republi 
kańskiemu. 

W okresie premjerostwa Poinca- 
re'go i gabinetu Unji Narodowej usu- 
wa się Laval na plan dalszy. Zostaje 
w tym czasie obrany senalorem. W 
roku 1925 otrzymuje tekę ministra 
robót publicznych w gabinecie Tar- 
dieu. Dzięki swemu doświadczeniu 
w łej dziedzinie osiąga sukcesy, utrwa 
la opinję o sobie, jakb o zdolnym ог- 
ganizatorze i sede myślącym poli- 
tyku. Droga do fotela premjera jest 
już utorowana. 

Piotr Laval jest przedstawicielem 

   

  

młodej generacji polityki francuskiej. 
Linja_ jego działalności politycznej 
biegnie, jak u Briand'a i Millerand'a 
od skrajnej lewicy do umiarkowanego 
centrum. Or. 

St. Zjednoczone redukują 
zbrojenia. 

WASZYNGTON, iP. A. T.). Rząd 
Stanów Zjednoczonych zredukował 
ilość torpedowców, których budowa 
przewidziana jest w programie mor- 
skim, z 11 na 5. 

tomal 

Popierajele przemysł krajowy 
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STEFANA LINDY 
inżyn. techn., fadjuńkta politechniki warszawskiej, profesora chemji nieorganicznej b. szkoły 
chemiczno-technicznej w Wilnie, zmarłego w Warszawie 17-90 sierpnia r. b. — odbędzie się 
w kościele po-Bernardyńskim nabożeństwo żałobne. į 

   
Absolwenci b. szkoły chem.-techn. w Wilnie. 

kapciosze Borsalino, Habig, Kilekol i in. od 8 zł. 

OSTĄTNIE NOWOŚCI! — DUŻY WYBÓR! — CENY” ZNIŻONE I 

MIESZKOWSKI, ulica Mickiewicza Nr. 22 
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Zmiana programu kabaretowego 
KRESOWY SIŁ ARTYSTYCZNYCH. 

W niedzielę, dn. 4 b. m. od 5.30 pp. do 8 wiecz. 

„DANCING — CZARNA KAWA". 
wstęp łącznie z kawą lub herbatą i clastkami2 zł. od osoby 

z udziałem 

  

Pogłoski 0 wyježdzie Marszalka Piłsudskiego 
* na południe. | 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Jeden z dzienników opozycyjnych 

podał wczoraj wiadomość którą notu- 

jemy z obowiązku dziennikarskiego, 

że Marszałek Piłsudski ma udać się 

późną jesienią na paromiesięczny po- 

byt kuracyjny na południe. Według 

tego dziennika Marszałek kurację swa 

spędzi w tym roku w Egipcie. 

Przed otwarciem sesji sejmowej. 
Kandydaci na wicemarszałków Sejmu. 

„(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś rozpocznie się zwyczajna sesja 

ciał ustawodawczych zwołana zarzą- 

dzeniem Pana Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej z dnia 22 września w tym ro- 

ku o miesiąc wcześniej, niż w latach 

poprzednich. Dziś posiedzenie, jak już 

donosiliśmy rozpocznie się o godz. + 

po poł.. a na porządku dziennym znaj- 

dują się: wybór dwóch wicemarsz. 

Sejmu oraz pierwsze czytanie 19 pro- 

jektów ustaw ostatnio 

przez rząd do Sejmu. .Praca.w gmachu 

sejmowym rozpocznie się dziś od sa- 

mego rana albowiem niemal wszystkie 

kluby zbierają się na posiedzenie. 

Przedewszystkiem odbędzie się posie- 

wniesionych 

dzenie klubu BBWR z udziałem wszy- 

stkich posłów i senatorów. 

Jak się dowiadujemy na stanowiska 

wicemarsz. Sejmu na miejsce p. min. 

skarbu Jana Piłsudskiego, kl. BB ma 

desygnować posła prof. Waeława Ma- 

kowskiego, zaś ludowcy wysuną naj- 

prawdopodobniej na miejsce opróżnio- 

ne przez zgon Ś. p. Jana Dąbskiego 

prezesa klubu ludowego posła Róga. 

Klub BBWR. ponadto w dn. dzisiej 

szym wybierze wiceprezesa grupy po- 

selskiej na miejsce ś. p. Tadeusza Ho- 

łówki, zostanie nim jak słychać p. wi- 

cemarsz. Sejmu Stanisław Car. 

Komisja kodyfikacyjna złożyła projekt 
nowego kodeksu karnego. | 

(Tel. od własn. koresp. z 
Kolegjum uchwalające komisji ko- 

dyfikacyjnej przyjęło projekt ustawy 
wprowadzającej kodeks karny. Sekre- 
tarz generalny A KORY SKARY MU 

Warszawy ). 

złożył min. sprawiedliwości projekt 
tej ustawy celem skierowania go na 
drogę realizacji ustawodawczej. 

Związek Narodowy Polskiej Młodzieży Aka- 
demickiej uznany za organizacją nielegalną. 

(Tel; od własn. koresp. z. Warsz.) 

Ministerstwo Wyzn. Rel. i Ośw. 
Publ. podaje do wiadomości władz 
akademickich. iż działający na tere- 
nie młodzieży akademickiej tak zw. 
Związek Narodowy Polskiej Młodzie- 
ży: Akademickiej, istnieje nielegalnie, 
gdyż słatut jego nie jest zatwierdzony 
przez Min. Oświaty. Związek Naro- 
dowy Polskiej Młodzieży Akademie - 
kiej, ani też jego organy wykonawcze 
— Naczelny Komitet Akademicki i 
miejscowe Komitety Akademickie w 
miastach uniwersyteckich — nie mo- 
gą być przez władze akademickie uzna 
wane ani też w działalności ich popie- 
rane, w szczególności nie należy zez- 
walać na ściąganie przez kwesturę 
szkół akademickich składek na rzecz 
Związku Narodowego Polskiej Młodzie 
ży Akademickiej, jako też dopuszczać 
by stowarzyszenia studenckie naprz. 
Bratnia Pomoc na rzecz tego związku 
składki pobierały, lub subwencjami z 

  

własnych funduszów związek ten po- 
pierały. Równocześnie p. Minister 
zwrócił uwagę, że w początku bież. ro- 
ku akademickiego upływa kadencja 
władz „Związku Narodowego Polskiej 
Młodzieży Akademickiej* i w związku 
z tem należy się spodziewać próby 
przeprowadzenia ha terenie szkół aka- 
demickich w całem państwie wyboru 
nowych władz związku, co uważać 
należy za akcję nielegalną, której wła- 
dze akademickie dopuścić nie mogą. 

W końcu Min. Oświecenia zazna- 
czył, że zarządzenie to nie jest prze- 
ciwstawieniem się Ministerstwa dąże- 
niu młodzieży akademickiej do posia: 
dania reprezentacji na terenie wewne- 
trznym i zagranicznym, jest jednak 
obowiązkiem Ministerstwa przestrzega 
nie by dążenia te były realizowane w 
ramach obowiązujących przepisów co 

zlekceważył „Związek Narodowy Pol- 

skiej Młodzieży Akademickiej". 

  

Giełda paryska nie będzie zamknięta. 
PARYŻ, 30: 9:- (Pat). „„Agencja 

Ekonomiczna j Finansowa oświadcza 
iż jest upoważniona do jak najkatego- 
ryczniejszego zaprzeczenia pogłoskom 
dotyczącym mającego rzekomo nieba- 

wem nastąpić zamknięcia giełdy pary. 
skiej czy też zawieszenia tranzakcyj 
terminowych. Agencja stwierdza że 
tego rodzaju ewentualność ani przez 
chwilę nie była brana w rachubę.   

i 
SIL PTA д 

WIADOMOSCi Z KOWNA 
Ogłoszenie motywów wyroku 

w Sprawie Woldemarasa. 
KOWNO, 30. 9. (Pat). — Sąd wojskowy 

ogłosił metywy wyróku w głośnej sprawie 
Wołdemarasa i jego zwolenników. Jak wy- 
nika z tych motywów, w roku bieżącym by- 
ły przygotowane dwa zamachy stanu. 

W lipcu zamachowcy mieli zamiar eba- 
Mć rząd i powołać nowy z Woldemarasem 
na czele. W sierpniu miał być aresztowany 
prezydent Simetona, który w owym czasie 
przebywał w Połądze i miał być powołany 
nowy rząd z 'Woldemarasem jako premje- 
rem. 

Jak wiadomo sąd uznał winę za nieudo- 
wodnioną i większość podsądnych wraz z 
Woldemarasem uniewinnił. 

PRZED PROCESEM WOLDEMARASA. 

KOWNO, +4. 9. (Pat). — Przybył tu prof. 
Woldemaras eelem zapoznania się z aktem 
oskarżenia, imputującym mu niewyliczenie 
się z sum dyspozycyjnych w wysokości 50 
tysięcy koron. duńskich. Sprawa ta będzie 
rozpatrywana przez trybunał najwyższy. — 
Obrońcami Woldemarasa będą adwekaci Bie- 

lackis, znany działacz soejal-demokratyczny, 
i Toluszys. 

SKARGA WIŁEJSZYSA. 

1 października: zostanie przez: trybunał 
najwyższy rozpatrzona skarga byłego bur- 
mistrza m. Kowna p. Wiłejszysa, w której 
ten ostatni kwestjonuje prawomocność obio- 
ru obecnego burmistrza p. Wokietajtisa. 

ODWOŁANIE POSŁA STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH. 

Jak podaje .,Dzień Kowieński* (Nr. 215) 
poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny 
Stanów Zjednoczonych na Litwę p. Coleman 
wręczył w dniu 22 września prezydentowi 
Smetonie swe listy odwołujące. 

TRUDNOŚCI MAŁYCH BANKÓW NA 
LITWIE. 

Jak podaje „Rigasche Rundschau“ (Nr. 
214), w dniach ostatnich rozeszły się w Kow 
nie pogłoski o trudnościach płatniczych, w 
jakich się znalazły niektóre mniejsze banki. 
Kierownik Litewskiego Banku Emisyjnego 
dyr. Paknys oświadczył w rozmowie z przed 
stawicielem prasy, że urzędowo wiadomo tył 
ko o likwidacji Centralnego Związku Wza- 
jemnego Kredytu. Trudności, jakie przeży- 
wają obecnie niektóre małe banki nie mogą 
mieć większego wpływu na litewskie życie 
gospodarcze, gdyż ich działalność jest zupeł- 
nie - ograniczona. Jakiekolwiek- niepokojące 
pogłoski o większych bankach nie są roz- 
powszechniane, tak, że nie należy oczekiwać 
żadnych komplika 

Ministerstwo Fir ów zarządzi rewizję 
ksiąg Centralnego Związku Wzajemnego 
Kredytu. Jak wiadomo, długi tego banku wy 
noszą 15 tys. dolarów. 

Głodówka Pieczkajtisa. 
Jak informują źródła miarodajne, are- 

sztowany dnia 3 września 1929 r. w Niem- 
czech Pleezkzjtis, który przehywa  dotych- 
czas w centralnem więzieniu w Stuhm (Nie- 
mcy), ogłosił w dniu 21 września r. b. gło- 
dówkę, na znak protestu przeciwko Бехрга- 
wnemu przetrzymywaniu go w więzieniu. 
Jak wiadomo, Pleczkajtis skazany został 
14—15 lutego 1930 r. na 3 lata więzienia. 
Dwa lata już odsiedział. Obeenie — jak 
stwierdzono — trzyma się Pleczkajtisa w 
więzieniu ze względów politycznych, nie zaś 
prawnych. W prasie niemieckiej mają się 
ukazać szczegóły w całej tej sprawie. 

‚ Kto wygrat? : 

WARSZAWA, 30: 9. (Pat). 30-40 
września w 17 dniu ciągnienia 5-ej 
klasy 23-ej Polskiej Loterji Państwo- 
wej główniejsze wygrane padły na nu- 
mery następujące: 15.000 — 26304, 
10.000 — 32436, po 5.000 — 46578, 
100820, 126600. 163696 i 193218, po 
3.000 — 5180, 47612, 49313, 186982 

NOTE TTT 

Giełda warszawska z dn. 30.IX. b. r. 
WALUTY i DEWIZY: 

    

  

Bolary 4 s. - . Е 8,91 - 8,93—£,69 
Balgja - - . . . . 19450 - 194,31- 194,19 
Gdańsk . . . . . . . 174,85—174,28—173,42 

  

  

Holandja . . . . . 359,0 -359,90—3*8,10 
Londyn . . . . . 35,00—34,50— 34,0—34,40 
Nowy York . . .'. . .8,925-8,945 —5,905 
Nowy York kabel . . . 8,929—8,749- 8.9 9 
Paryė“ » « - . 36,15—835,24—35,06 
Praga 4:0, + „|. 26,44—26,50— 38 3% 

Szwaj.a ja . - . . . 175,00—175,43 — 174 50 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowl. « « .  -.« . 10,00 
4% pożyczka inwestyc. ‹ - ‚ . 80,50 *i оо 
5% Konwereyjna . - . - . « . 43,25 

7% Stapulbasyjos V S 0 a 
8% L. Z. B. 0. k .1B.R., obl.B.6.«. . 94,03 
Te same 7% - ‚ .. . 81,45 

8% warszawskie . ‚ - 61 2 (0 с—61.00 

8% Częstochowy . . . - 52,00 

B% Bódm?/. . -. 030% BR, TO28;9D



    

Wykonałem przed chwiłą czynność 
bardzo prostą. która jednak wywołała 
długi łańcuch myśli. ъ 

Zaadresowalem przekaz pocztowy. 
Zrobiłem to na prośbę mojej słu- 

żącej. która posłała bratu, gospeda- 
rzowi z Wileńszczyzny, 120 -zł. 

— (o to, winna jesteście? —-py- 
tam. i : 

— Nie winna, pan, ale skąd bied- 
ny wiząłby na podatki. Toż na to ja 
i służę w Warszawie. Inaczej, dawno-: 
by nam chata.sprzedali. 

— Dużo macie ziemi? 
- Niedużo. Będzie nie więcej, jax 

10 e, 
Okazuje się, žė w jej stronach do- 

piero włóka może dać Średnie utrzy- 
manie rodzinie włościańskiej. W tenr 
miejscu warto przypomnieć, że Wi- 
łeńszczyznaana stosunkowo najmniej- 
sze w Polsce rozdrobnienie własności 
chłopskiej. W Poznańskiem 68.5 proc. 
stanowią gospodrstwa poniżej 5 ha. 
W Wileńszczyźnie jest ich tylko 31 

      

proc. Od 5 do 20 ha ma Poznańskie 
24,5 proc., a Wileńszczyzna — 60,5 
proc. 

Wypytując dalej moją interloku- 
torkę, dowiaduję się, że w chacie są 
3 osoby dorosie i dziecko. Gespodarz 
nie pije, pracowity jest i zabiegliwy. 
Prócz własnych 10 dziesięcin, upra 
wia ..na połowę” jeszcze 15, co pozwa- 
la mu karmić więcej żywego inwenta- 
rza. : 

-- I to wszystko nie starcza na 
utrzymanie? — pytam. 

    

— Na utrzymanie to i starczy. ałe 
nu podatki niema. Na wsi, wiadonuo, 
o gotówkę niełatwo. Nawet kiedy zbo- 
ża dość, pieniądza brak. Za žyto ma- 
ło dają... Ziemia u nas nie taka dob- 
ra. to i żyto nieosobliwe. Sprzeda się 
cielę. czy co innego, to zawsze ten 
grosz pójdzie: raz do gospodarstwa 

ba coś dokupić, kiedyindziej na 
odziewek wydać, nafta, sól... Po- 

trochu pieniądz wciąż wychodzi. Tak 

już na podatki nie masz skąd wziąć 

Zjawiskó nie jest wyjątkowe. Słu- 
żąca moja ma w Warszawie 

    

   

  

  

kilka 
znajomych ze swoich stron z Wiłeńsz - 
'ezyzny. Prawie wszystkie posyłają do 
domu pieniądze — na podałki. 

W okolieach Warszawy powstają 
5 ііс7п‹' kolonje, t. zw. „miastą- 

, tworzone głównie przez pra; 
aira inteligencję. Panuje tam sto- 

sunkowo duży ruch budowlany. Z jed- 
nem takiem osiedlem (Podkówą Leś. 
ną) mam bliski kontakt. Otóż spot- 
kałem tu całą „artel* włościan biało- 
ruskich z pod Brasławia. Pracują jako 
cieśle i bardzo są cenieni dla swej 

   
   

    

roboty; pozatem tańsi są od cieśli 

miejscowych, czego im ci ostatni — 
rzecz prosta — darować nie mogą. 

Rozmawiam z jednym, 'drugim.. 
Pckazuje się: gospodarz. Więsną zi 
mię uprawił obsiał w chałupie babę 
zostawił a sam na kolej i jazda w 
Świat, zarobić na co?... Na podatki. 

Czy nie uważacie, że jest z tem 
coś tragicznego”... Że coś tu jest w 
nieporządku? 

| W naszym systemie podatkowym 
tkwić musi jakiś błąd, skoro obarcza 
ой — jak widać z powyższych fak- 
łów —- pewne gospodarstwa ponad ich 
siły. Czy nie jest tu winien centrali- 
styczny strychulec, nie robiący różni- 
cy między rolnikiem poznańskim, a 
białortskim?... To, co pod Poznaniem 
uchodzi za gospodarstwo średnie, pod 
Wilnem jest gospodarstwem karłowa - 

Dr. ADOLE HIRSCHBERG. 

  

   

zręczności j sumiennego wykonywania - 

„Tam, 

Wileńszczyzna w Warszawie. 

tem; obciążenie ich jednak różnicy tej 
nie uwzględnia. I otó widzimy maso- 
wą niemożność zadośćuczynienia wy- 
maganiom fiskusu. 

Nie może to pozostać bez następstw 
ujemnych. W kraju rolniczym nie 
można przecież bezkarnie ściągać od 
rolnika opłat, których samo gospodar- 
stwo nie pokrywa i które wymagają 
nadprogramowej pracy. Gdy przed 
wojną emigranci przysyłali na wieś 
rodzinom pieniądze, szły one na po- 
większanie własności, na meljoraeje, 
bydło, etc... Nigdy na podatki (chyba 
w razach zupełnie . wyjątkowych;. 

gdzie one pochłaniają nawet za- 
robki emigrantów, znika: wszełka już 
możliwość  jekiegokolwiek postępu, 
jakiejkolwiek poprawy dobrobytu. 

Poza opłakanemi skutkami ekono- 
mieznemi, zjawisko to musj być szko- 
dliwe i z politycznego punkiu widze- 
nia, eo każdy chyba rozumie, więc 
tłumaczyć nie 'potrzeba. 

— Dawniej — mówią — zapłacił 
człowiek 10 rubli za cały rok i miał 
spokój. Teraz co miesiąc, jak. nie ne 
to, to na tamto gotówkę dawaj. 

Tęsknota za onem „dawniej” nie 
należy chyba do uczuć, godnych szcze- 
gólnej pielęgnacji, zwłaszcza na kre- 
sach Rzplitej. 

Teraz wypada zapytać, kto jest 
odpowiedzialny za te anormalności”... 
Kto winien? + 

Warszawa — odpowiedzą w Wil- 
nie. Pewno, że nie jest bez grzechu 
stolica, która — jak już podnosiłem 
niejednokrotnie — pojęcia nie ma o 
stosunkach, panujących w Wileńsz- 
czyźnie, a decyduje o nich z tupetem 
ignoranta: Niemniej jednak winę po- 
nosi i samo Wilno, które swoich ło- 
kalnych odrębności nie akcentuje, nie 
reklamuje, jakby się ich wstydziło. 

Dlaczego Poznań — ta ostoja na- 
cjonalizmu polskiego — na każdym 
kroku daje znać o różnicach, zacho- 
dzących pomiędzy nim, a innemi dziel 
nicami? Dziś w Warszawie wszyscy. 
o nich wiedzą, wszyscy rachują się z 
niemi. Fakt bardzo charakterystycz- 
ny: oto poznańska stacja radjowa naj- 
mniej udziela się Warszawie i najrza- 
dziej korzysta z rozgłośni centralnej. 
Pracuje przedewszystkiem u siebie i 
dla siebie, uwzględniając w pierw- 
szym rzędzie potrzeby i wymagania 
odbiorców miejscowych. 

Mimo zakusów wojującego germa- 
nizmu. Poznań tak jest pewny swojej 
polskości, że nie go nie krępuje głoś- 
no mówić o wszystkiem, co stanowi 
jego cechy specjalne. Nie pozwala też 
ich ignorować. 

Zapoznawanie odrębności Wileń- 
szczyzny tem bardziej jest zastanawia- 
jące. że faktycznie Polską rządzą dziś 
ludzie do których wilnianie mają do- 
stęp najłatwiejszy i którzy, naweł o- 
becnie, zaabsorbowani sprawami ca- 
łego państwa. niewątpliwie okazaliby 
zrozumienie dla interesów ludności 
„kresowej“. 

Nieakcentowanie ich pochodzi. są- 
dzę, nietylko z jakiejś niezrozumiałej 
skromności, ale też z przeświadczenia 
o indoleneji chłopa wileńskiego, który 
wszystko wytrzyma. do wszystkiego 
jakoś się przystosuje. Otóż warto 

  

zwrócić uwagę, że rachuba ta rychło 
może zawie Dziś chłop ten pokor- 

  

nie radzi sobie wyjazdami na roboty 
dodatkowe. Kto go jednak tutaj obser- 
wuje, łatwo dostrzega, iż na gruncie 
warszawskim ulega on szybkim grze- 
obrażeniom. Z jednej strony pogłębia 

  

Kulturalny ruch żydowski w Wilnie 

  

Że Wilno należy do najwybitniej- 
szych środowisk żydowskich, jest rze- 
czą powszechnie wiadomą. Tłumaczy 
się to nie tyle liczbą m ańców ży- 
dowskich, są bowiem miasta w Pols 
i poza Polską, liczące nierównie wię- 
cej Żydów, czy to bezwzględnie, czy 
stosunkowo. Wilno jest tradycyjnem 
ogniskiem umysłowego życia  ży- 
dowskiego, które tu rozkwita wszech- 
stronnie od długiego czasu. 

= Zobrazowanie chociażby pobieżnie 
tego środowiska kulturalnego przekra- 
cza ramy krótkiego artykułu. Idzie tu 
bowiem o rozległą skalę zjawisk, na 

którą składa się sztuka, literatura, 
prasa, teatr, oświata i szkolnietwo, ar- 
chiwa bibljoteki i zbiory. Sama cha- 
rakterystyka młodej literatury żydo- 
wskiej, rozwijającej się w W ilnie, wy- 

magałaby sporo czasu. Ponadto trze- 
ba mieć na uwadze, że prócz elenientu 
miejscowego wchodzi w grę bogaty 
zastęp literatów, prelegentów, nauko- 
wceów, recytłatorów, artystów. którzy 
przybywają z odległych nieraz stron 
do Wilna, pozostawiając ślad w inte- 
lektualnem życiu żydowskiem. 

Przedmiotem naszych uwag będzie 

nauka. Soczewką żydowskiej nauki 
jest Żydowski Instytut Naukowy w 
Wilnie. Nietylko nauki w samem Wil- 
nie, czy nawet w Polsce, lecz w całym 
świecie żydowskim. Fakt, że tu ześrod- 
kowała się naukowa twórczość i bada- 
nia w języku żydowskim oraz poważ- 
na część pracy wydawniczej, określa 
najlepiej rolę Wilna jako metropolji 
intelektualnego życia żydowskiego. 
Żydowski Instytut Naukowy jest nie- 
jako odpowiednikiem drugiego cen- 
trum nauki żydowskiej. to jest uni- 

  

   

  

    

wersytełu hebrajskiego w Jerozolimie. 
Zaiožony w roku 1925, wyrósł Ży- 

dowski Instytut Naukowy w przecią- 
gu kilku lat do miary akademji nau- 
kowej w nader poważnym stylu. Or- 
ganizacja Instytutu, skupiającego si- 
ły o światowej nieraz marce, wzoro- 
wana jest na akademjach naukowych, 
a jego obecny poziom znamionuje wiel 
kie siły żywotne żydowskiej kultury. 

Wydawnictwa i prace, które pow- 
stają z jego inicjatywy, nie należą do 
"rządu tych zjawisk, wobec których od 
czasu do czasu wypowiada się słowa 
pochwały i protekcjonalnego uznania 
Jest to ciągła, systematyczna, wielo- 
stronna praca o europejskim pozio- 
mie naukowym, ścisłej metodzie, sta- 
łym aparacie i które wzbogacają zdo- 
bycze nauki wogóle. 

Przed trzema laty ukazał się pier- 
wszy tom „Pism dła Gospodarstwa i 
 Statystyki* Z pośród wielu rozpraw 
„wymienię fundamentalną pracę Ja- 
kóba Leszczyńskiego, wybitnego sta- 
tystyka. Praca ta p. t. „Rozwój naro- 
du żydowskiego w ostatniem stuleciu 
zasługuje na przekład i bez względu 
na niewątpliwie jednostronne oświet- 
lenie procesów gospodarczych i spo- 
łecznych, należy do najlepszych roz 
praw z tego zakresu. Rozprawy i ma- 
terjały, publikowane w sekcji gospo- 
darczo-statystycznej, dotyczą bardzo 
często terenu Polski. Zagadnienia de- 
mograficzne, społeczne, gospodarcze. . 
kwestje handlu, kredytu, struktury 
zawodowej, w średniowieczu. i. cza: 
sach nowych oraz dobie bieżącej, sa 
tematem rozpraw i miscellaneów, wy- 
pełniających 38-arkuszowy tom for- 
matu 4. 

„się bezpośrednio z robotnikiem v 

KU R IP R 

__ Listy z Warszawy. 
się świadomość różnic kulturalnych i 
własnej odrębności. Jego wspomniana 

j taniość riechętnie don usposa- 
bia miejscowych towarzyszów pracy, 
którzy podkreślają obcość intruza. 
Z drugiej strony chłop ten, styk 

    

    

komiejskim w okresie podrażnionych 
bezrobociem stosunków, ulega agita- 

cji, nieskoordynowanej z postulatami 
jego właściwego środowiska wiejskie- 
go. W biednej tej głowie nieraz: wy- 
wołuje to chaos. Co innego bowiem 
było, gdy jechał do robót rolnych za- 
granicę i wracał zbogacony zarówno 
pieniężnie, jak fachowo; a co innego. 
kiedy, niczego nie nauczywszy się na - 
bliskiej „obezyźnie*, pracuje na to 
tylko, żeby zagrodę bronić przed 
wciąż jej grożącą subhastą. 

Należy, sądzę, uczynić wszystko 
możliwe, aby ta właśnie groźba nie 

wisiała nad: pracowitym kmiecieny, w 
którym cheielibyśmy widzieć obywa- 
tela, szczerze oddanego Rzplitej. 

Benedykt Heztz. 
IFTA AESEE 

Owacje na cześć Brianda 
i Lavala. 

JEUMONT, 30. 9. (Pat). Laval i 
Briand. którzy przejeżdżali przez Jeu- 
mont w powrocie z Berlina. zmuszeni 
byli wśród owacyj zebranej na dwor- 
cu publiczności, wypowiedzieć kilka 
słów, w których wspomnieli, iż według 
najlepszej woli pracowali w' Berlinie 
na rzecz pokoju. 

LEODJUM, 30. 9. (Pat). Przejeż- 
dżających przez Leodjum ministrów 
Lavala i Brianda witano niezwykle 
serdecznie. Zgórą 500 osób zebrało się 
na dworcu. Tłum powiewał chorą- 

giewkami o barwach francuskich 
wznosząc okrzyki na cześć Lavala, 
Brianda. Francji i pokoju. 

  

Jubileusz 25-lecia pracy 
dziennikarskiej. 

P. Franciszek Orzechowski naczel- 
ny redaktor Polskiej Agencji Telegra- 
ficznej w Warszawie obchodzi dzisiaj 
dnia 1 października 25-lecie swej pra- 
cy dziennikarskiej. Pracę tę rozpoczał 
jubilat w krakowskiej „Nowej Refor- 
mie, której współredaktorem był do 
października 1918 roku. W paździe:- 
niku roku 1918 p. Orzechowski przy- 
był do Warszawy stając w szeregu ini- 

ciatorów i założycieli Polskiej KBA 
Telegrafieznej. W latach 1919—-1930 
p. Orzechowski był kierownikiem od- 
działu PAT w Gdańsku. Przed tokiem 
mianowany został naczelnym redakto- 
rem PAT w centrali w Warszawie. Na 
kolejnych posterunkach, które zajmo- 

s Jubilat zyskał on sobie 
sympat ję towarzysz y pracy i ogólne 
uznanie dla swej działalności dzienni-- 
karskiej i obywatelskiej. 

Dziennikarze bułgarscy 
w Warszawie. 

WARSZAWA, 30. 9. (Pat). Dziś 
z rana bukareszteńskim pociągiem po- 
śpiesznym przybyła do Warszawy wy- 
cięczka dziennikarzy bułgarskich. 

    

   

  

Ofiara na bezrobotnych. 
Konsystorz ewangelieko-reformowany w 

Wilnie na ostatniem swem po: zeniu uch- 
walił wyasygnowanie 500 (pi t) złotych 
na bezrobotnych do dyspozycji Komitetu 
Obywatelskiego walki z beżrobo: i. 

      

W rok później wydala sekeja Ji- 
storyczna pierwszy tom „Pism Hilo- 

rycznych'. Łączą się tu rezprawy z 
istorji Żydów «w Polsce, na Litwie, 

Ukrainie i w Rosji oraz w niektórych 
krajach zachodniej Europy. затахо 
zasobnie przedstawia się znów histor- 
ja Żydów w Polsce I tak pisze Be 
Brutzkus o pierwszych wiadomoś- 
ciach o Żydach w Polsce w X ; XT stu- 
leciu, Rubaszow o „Žeznaniach Świad 
ków w języku żydowskim w rćspon- 
sach od początku XV .do końca XViI 
wieku”, Dr. Ringelblum o „Żydach w 
Warszawie w końcu średniowiecza, 
dr. Geiber o „Relacjach podróżników 
zagranicznych „O Żydach polskich w 
XVHI wieku, dr. Szack o „„Żydach w 
powstaniu 1863 roku, w którem da 
się stwierdzić zródłowo udział zgórą 
stu Żydów polskich, dr. Schipper o 
„Regestach poiskich do dziejów Wieł 
kiego Generalnego Sejmu Żydowskie- 
go, czynnego w wieku XVII i XVIII“. 
W omawianym tomie znajduje się fa- 
sksimille odezwy Tymczasowego Rzą- 
du Narodowego w Krakowie, wydanej 
23 lutego 1846 r. do Braci Izraelitów 
a podpisanej przez Gorzkowskiego, 
Tyssowskiego, Grzegorzewskiego i Ro- 

iego. Prawdziwi demokraci 
ssnej rewolucji z 1846 r. szli 

z tiem oto gorącem słowem do Ży- 

dów, wołając ich do szeregów powsta- 
nia: „Godzina pojedminia się z so- 
bą rodzin społeczeńskich wybiła. Re- 
wolucja przyjmuje was na łono spo- 
łeczeńskie, zapewnia wam jako bra- 
ciom jednej ziemi prawa ludzkie i 
zawita was jako synów Ojczyzny, god- 
nych wyswobodzenia i otrzymania bez 
względnej równości. Gdy atoli uży: 
wanie praw i pełnienie obowiązków 

     

  

   

    

   

/'powinno być odpowiednie, przeto wzy 
wa was Rząd Rewolucyjny do szere- 
gów Obrońców”. 

Leży przed nami pierwszy tom ży- 

„ 

W I ŁE Ń 

- mu“, 

-storycznej Instytutu. Znakomity i sę- 

EK 1 

  

RESTAURACJA „EUROPA” WILNO, 
ul. Dominikańska 1 

Od dn. |-go października r.b. i codziennie ukażą się na 'scenie nowe, siły „Artystyczne, 
Humor, śpiew, tańce klasyczne i ekscentryczne. chwil į Dla uprzyjemnienie 
Sz. Gościom urządza się dwa razy tygodniowo (w soboty i niedziele) od g. 6 do 8 wiecz. 

4 DANCING TOWARZYSKI - uazisiem występów artystycznych. 
(eny na wszystko b. dostępne. 

7026 
+00 

„Po wizycie 

:—: Przekąski gorące w bufecie w oenie od 80 do 50 groszy. 
Z poważaniem ZARZĄD. 

berlińskiej. 
Oświadczenie Lavala korespondentowi Havasa. 

JEUMONT. (Pat). W czasie drogi 
powrotnej z Berlina premjer Laval 
oświadczył specjalnemu korespon- 
dentowi Havasa, iż ministrowie fran- 
cuscy spełnili w Berłinie misję naj- 

į bardziej delikatną, jaka mogła przy- 
paść im w udziale. 

- Podsunąłem Brueningowi myśl— 
mówił premjer Laval — utworzenia 
francusko - niemieckiego komitetu. 
Projekt ten został zrealizowany w 
toku naszych rozmów. Niezwłocznie 
będzie ukonstytuowany komitet, któ- 
ry zajmie się rozważaniem proble- 
matów gospodarczych, interesują- 
cych nasze dwa narody. Na tem 
podłożu zrodziła się nadzieja, iż 
w ten sposób właśnie ustalono nową 
metodę postępowania. Wobec po- 
wagi i trudności zagadnień, jakie 
pozostają do rozstrzygnięcia, inicja- 

tywa ta może wydać sie skromną. 
Dziś należy zaznaczyć jedynie in- 
tencję, która była. podstawą tej 
inicjatywy. Wszystkie zarządzenia, 
jakie będą podjęte w celu zwalcza- 
nia nędzy, która opanowała Świat, 
prowadzić należy w kierunku więk- 
szej równowagi i przyczynienia sie 
do utrwalenia pokoju. 

Nie poświęciliśmy ani cząstki 
interesów francuskich, szukając moż- 
liwości pogodzenia ich w obecnych 
okolicznościach z koniecznością 
osiągnięcia solidarności międzyna- 
rodowej. Jak wczoraj w Berlinie, 
tak samo niebawem w Waszyngtonie, 
uczynię w imieniu Francji wszystko, 
co jest w mojej nocy, ażeby wziąć 
udział w spełnianiu nowych a cięż- 
kich zadań, jakie kryzys Światowy 
nakłada na rząd irancuski. 

Gratulacje Rady ministrów Lavalowi i Briandowi. 
PARYŻ, 30. 9. (Pat). — Rada mi- 

strów wyraziła jednomyślnie prem- 
jerowi Lavalowi i ministrowi Brian- 
    

dowi gratulacje z powodu sposobu w 
jaki spełnili swą misję w Berlinie. 

Narady gabinetu Rzeszy 

>. sytuacją wewnętrzno - polityczną. 

BERLIN, 30. 9. (Pat). Natychmiast 
po a TE GW francuskich 
gabinet Rzeszy przystąpił do konty- 
nuowania obrad nad sytuacją wewnę- 
trzno-polityczną. Kanclerz Bruenin; 
zasypany jest memorjałami i petycja- 
mi ze strony sfer gospodarczych, któ- 
re, ze względu na bezczynność Reich- 
słagu, nie zadowalają się istnieniem 
frakcyj politycznych, zastępujących 
ich interesy w parlamencie. 

Wczoraj 11 czołowych związków 
gospodarczych, m. in. najwybitniejsze 
instytucje bankowe, przemysłowe i 
handlowe. przedstawiło gabinetowi 
Rzeszy szereg żądań natury zasadni- 
czej. podając je jednocześnie do pu- 

blicznej wiadomości, w sprawie po- 
datku mieszkaniowego, przystosowa- 

nia pensyj i wynagrodzeń do obecnego 
kryzysu gospodarczego, obniżenia ta- 
ryfy kolejowej i pocztowej, redukcji 
wydatków samorządowych i t. d. 

Żądania organizacyj pracodawców 
natrafiają na najostrzejszy protest 
związków robotniczych i pracowni- 
czych. « 

Stronnictwo socjalistyczne, od któ- 
rego zależny jest los obecnego gabine- 
tu. ma ostro zaprotestować przeciwko 
dalszemu obniżaniu płac zarobkowych 
Największe trudności powstają przy 
rozpatrywaniu spraw. związanych z 
zapomogaini dla bezrobotnych. 

  

W Ancgiii. 
Gabinet uznaje konieczność nowych wyborów. 

LONDYN, 30. 9. (Pat). Jak się do- 
wiaduje agencja Reutera, wczoraj 
wieczorem przeważała wśród czlon- 
ków gabinetu opinja, iż jest rzeczą ko- 
nieczną możliwie jaknajrychlejsze prze 
prowadzenie wyborów. Jednakże apel 
jaki byłby wystosowany do narodu, 
nie może bynajmniej opierać się na 

"podłożu polityki partyjnej. Ministro- 
wie, należący do stronnictwa liberal- 

nego, odbyli zebranie w celu zastano- 
wienia się, czy możliwe jest dojście do 
porozumienia z konserwatystami co do 
formy apelu do naródu w wypadku 
przeprowadzenia wyborów. 

  

Zamach na życie dyrektora P. K. 0. 
w Warszawie. 

WARSZAWA, 30. 9. (Pat), — We środę 
o godzinie 12 min. 30 wszedł do gabinetu 
wiee-dyrektora warszawskiej dyrekcji P. K. 
P. osobnik, który pe krótkiej wymianie zdań 
z dyrektorem eddał doń parę strzałów re- 

wolwerowych. 
Strzały na szezęšcie  chybily.  Sprawcą 

nieudanego zamachu okazał się niejaki Ste- 
fan Poniatowski, były funkcjonariusz P. K. 
P. — Poniatowski został aresztowany. 

  

„Nautllus” zostanie zatopiona. 
WASZYNGTON, 30. 9. (Pat), — Urząd 

marynarki udzielił Wilkinsowi zezwolenia 
na zatopienie podwodnej łodzi „Nautilus“. 

dowskiej wersji dzieła prof. Szymona 

  

Dubnowa p. t. „Historja chasydyz 
wydanego staraniem sekcji hi: 

dziwy uczony po kilkudziesięciu latach 
pracy naukowej powrócił do tematów 
"badań swej młodości i dał monografję 
jedynego w swoim rodzaju ruchu, któ- 
ry przejawił się na ziemiach polskich 
z końcem 18-go wieku, a miał prze- 

pastną głębię mistyczną i dziś jesz- 
cze pociągającą siłę wiary. Elementy 
filozoficzne, tkwiące w chasydyzmie,« 
który wyrósł w ciasnych i nędznych 
mąłomiasteczkowych skupieniach Ży- 
dów polskich, wliczane są do skarbca 
myśli filozoficznej, przez filozofów 
tej miary, eco współczesny Oswakł 
Spengler, w swem dziełe „Zmierzch 

Zachodu. 

W ubiegłym roku ukazał się 1-szy 
tom „Archiwum dla Historji Żydow- 
skiego Teatru i Dramatu'*. Między in- 
nemi czyłamy tam o teatrze we Lwo- 

wie w ostatnim dziesiątku XIX wieka 
i próbie założenia sceny w r. 1906, da- 
lej wspomnienia żydowskiego krytyka 
teatralnego w Polsce z lat 1909—1915, 
o występach tak zwanych „Śpiewaków 
Brodzkich* w Warszawie i Lwowie w 
latach 1866—1867, na czoło zaś wysu- 
wają się rozprawy Ernsta o tekstach 
i źródłach do historji teatru i maska- 
rad u Żydów j Lifschitza © żydow- 
skich humorystach.' 

Szczególnie bogaty jest plon sekcji 
filologicznej, która w 3 - ch tomach 
„Pism Filologieznych“ dala masę roz- 
praw historyczno-językowych, djale- 
ktolegicznych, z dziedziny morfologii, 
leksykologji, etymologji, folkloru, »- 
statnio zaś wydała drukiem materja- 
ły pierwszej językowej - konferencji, 
odbytej w Gzernioweach w r. 1908. 
Przed kilku miesięcami obradowała w 
Wilnie konferencja, poświęcona zagad 
nieniom ortografji żydowskiej. 

/ 

    

  

Łódź ma być zatopiona wpohbliżu wybrzeża 
norweskiego na znacznej głębinie. 

Komisja etnograficzna z prawdzi- 
wem umiłowaniem zabiega o ratowa- 
nie przed zniszczeniem skarbów ludo- 
wej twórczości, z pomocą rzesz przy- 
jaciół i instytutu pouczanych przez od 
powiednie broszury i wskazówki zbie- 
ra i spisuje krążące wśród ludu pieśni, 
bajki, opowiadania, zwyczaje, obycza- 
je. przysłowia, melodje, anekdoty, 
wierzenia i przepisy lecznicze i jaseł- 
ka świąteczne. Nadto używa jako sku- 
tecznego środka ankiety ludoznawczej 
J. L. Kahn wydał pierwszy tom „Po- 
wiastek Ludowych, zebranych na te- 
renie Polski, Bessarabji, Podola i 
Ukrainy. 

Oddział ekonomiezno-statystyczny 
w Warszawie prowadzi badania z za- 
kresu, polityki ekonomicznej i socjal- 
nej, jak wynika z biuletynu, niedaw 
no wydanego. Mamy tam rezultaty re- 
jestracji rzemieślników w Polsce, pró- 
wizoryczne wyniki ankiety w sprawie 
żydowskiego handlu zbożem, wiado- 
mości statystyczne 0 zawodowem 
kształeeniu Żydów w Polsce i mater- 
jał cyfrowy do kwestji ruchu ludnoś. 
ci żydowskiej, emigracji, akcji filan- 
tropijnej i udziału młodzieży żydow- 
skiej w szkolnictwie średniem ogólno- 
kształcącem. 

Choć słowo wzmianki należy się 
naprawdę dobrze redagowanemu mie: 
sięcznikowi wszystkich sekcyj p. t. 
„Ivobletter““. 

Celem ułatwienia pracy naukowej 
została zorganiozwana centrala bibljo- 
graficzna, która rozpoczęła wydawa- 
nie „Roczników _ Bibljograficznych*. 
Na str. 198 I-go tomu zarejestrowane 

są następujące przekłady z literatury 
polskiej: Żeromski ,Przedwiośnie* (ił. 
I. Turkow), Tetmajer „Otchłań (tł. 
A. Zylberman), Słowacki „Ojciec Za- 
dżumionych* (tł. I. Turkow), Reymont 
„Chłopi (tt. S. Rozenberg), Sienkie- 
wicz „Potop“ (tt. M. Bleisztift), „Og- 
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Teatr na Pohulance. 
„Matrykula 334 sztuka Aleksandra 

Madisa i Rolerta Boucarda, 

„Matrykula 33“ jest sensacyjną 
sztuką, osnułą na temat osłatniego 
roku Wszechświatowej wojny. Akcja 
szłuki świetnie obrazuje działalność 
znakomicie zorganizowanej niemiec- 
kiej sieci szpiegowskiej i bohaterskie 
wyczyny agentów francuskiego kontr- 
wywiadu. 

Francuski ageni Cartoux (matry- 
kuła 38) symulując dezercję z wojska 
dostaje się do niemieckiej centrali 
szpiegowskiej w Hiszpanji, gdzie pod 
nazwiskiem Villarda pozyskuje kom- 
pletne zaufanie szefa biura generała 
Schultz'a, który mając wrażenie że go 
przekupił używa Villarda do różnych 
niebezpiecznych misyj. W charakterze 
niemieckiego szpiega Carloux-ViHard 
zdobywa miłość najzdolniejszej a< 
gentki niemieckiej Heleny Schwerin- 
gen, która w każdej okazji broni go 
od wszelkich Po A co najważ 
niejsza zdobywa zaufanie, przyjaźń i 
wdzięczność, jego cesarskiej wysokoś 
ci Wielkiego Księcia Joachima, który 
angażuje go na swego współpracow- 
nika. 

Ta świetnie napisana sztuka, о akeji 
emocjonującej, barwnej i żywej, prze 
noszącej widza z Saint-Sebz astien w 
Hiszpanji, do Paryža, to znów do 
Belgji, była w Teatrze na Pohulance, 
doskonale wystawiona, wyrcżyserowa 
na i grana. Rola Cartoux - Villarda, 
spoczywa w rękach p. Marjana Wy- 
rzykowskiego, nie trzeba więc mówić 
że ten inteligentny, utalentowany i 
pełen zapału artysta, wywiązał się 
Świetnie ze swego zadania, dając emo- 
cjonujące wrażenia w momentach de- 
presji i duchowej rozterki (Matryku- 
ły 38) to znów sięgając wyżyn patr- 
jotyzmu, samozaparcia i bohaterstwa, 
składając najwyższe ofiary dla dobra 
ojczyzny. 

    

  

  

    

Pani Irena Brenoczy jest jakby 
stworzona do Toli Heleny Schweryn- 
gen, jej niepostpoliła uroda, piękna 
postawa w szeregu ślicznych toalet, 
jest uw odzicielską, co podnosi i uwy- 
pukla wnikliwą pełną inteligencji i 
umiaru grę. Reszta wykonaweów da- 
ła całą galerję świetnie narysowa- 
nych typów. Grą. postawą i charak- 
teryzacją najlepiej uwydatnili cechy 
charakterystyczne oficerów niemiec- 
kich; p. Bielecki w roli generała Schul 
tza i p. Loedl, jako Pułkownik Zimer 
man i p. Lochman jako major Ku- 
enstler, szczególniej ten ostatni zna- 
komicie - oddał typ pyszałkowatego 
głupiego i butnego niemieckiego ma- 
jora. który wyspecjalizował się tylko 
w dwóch kierunkach: pijaństwa i fał- 
szowania dokumentów. 

  

P. Kamińska była pełną wdzięku 
i naiwnej głupoty kokotką Tipperary, 
zabawnie swym ptasim móżdżkiem 
klasyfikującą wartości narodów, wed 
ług ich hojności. A pan Karpiński w 
krótkim epizadziku więźnia Letar 
du wiósł dużo humoru i stworzył 
"istną perełkę kunsztu. aktorskiego. 
"Zresztą i reszta obsady była na wysó- 
kości zadania. 3 

Zastępca. 

1 GB > GB GE ED WD GHP > W BPG 

š Reperacje 
maszyn rolniczych 

$ siewników, tryerów, młocarń, kieratów,. 
oraz motorów wszelk. rodzaju i trak- 
torów dokonywa Zakład Reperacyjny 

przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
w Wilnie. 7025: 

  

niem i mieczem” (tł. M. Bleisztift), 

  

   

„Rodzina  Połanieckich* (tł. Szper), 
„Orzeszkowa Nowele, ;„„Witlin*, , „Hym- 
ny“ (t. S. L. Szneiderman), Wierzvė 

„ski „Pieśni* (tk. Neigreszel), Tuwim, 
Wiersze (tł. S. L. Sznejderman), Kaden 
Bandrowski „Miasto mojej matki“ (tk. 
S. L. Sznejderman), Kasprowicz, ..Z 
księgi ubogich* (tł. B. Horowie), Hym- 
ny (ił. I. Rubin), Stern „Dwie pieśni* 
(I. S. L. Sznejderman). 

To przyswajanie arcydzieł polskich 
w literaturze żydowskiej ma swoją 

wymowę i zasługuje na baczną uwagę 
jako bardzo skuteczna droga resorbeji 
polskiej kultury przez masy żydow- 
a 

  

Najlepszą miarą zapału i poziomu 
prac, podejmowanych przez Żydow- 
ski Instytut Naukowy, jest projekt wy- 
dania powszechnej encyklopedji w ję- 
zyku żydowskim, będący w stadjum 
realizacji. Ma ona objąć wszystkie ga- 
łęzie nauki z wydatnem uwzględnie- 
niem życia żydowskiego w przeszłości 
i współcześnie. Pierwsze wydanie 

przewiduje 10 tomów, wśród współ- 
pracowników znajdują się luminarze 
nauki europejskiej i amerykańskiej, 

Nauka żydowska w Polsce, której 
siedzibą jest w znacznej mierze Wilna 
nie może być obojętną dla Polski. Jest 
wszakże częścią ogólnego bogactwa, 
które ma swą uznaną wartość, jeżeli 
idzie o dobra duchowe. Język; w któ- 
rym tworzy swe dzieła nie oddala jsto- 
ty tych dóbr od narodu polskiego, ani 
tem mniej od państwa polskiego. Do 
szerokiej rzeki, którą płyną umysłowe 
zdobycze dawnych i obecnych poko- 
leń polskich, może ku większemu pos- 
pólnej rzeczy pożytkowi wpadać wart 
ki strumień oryginalnej twórczości, 
bijącej z prawdziwych głębin ludu ży- 
dowskiego w Polsce. 

zi ONA 
„zs 

wym



    

2 

į 

  

P
 

ET
 

в 
k 

  

    

L p. Władysława 
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Od pewnego czasu na terenie wojewódz- 

twa wileńskiego i nowogródzkiego grasowało 

dwóch podejrzanych osobników, którzy pod 

pozorem sprzedaży masz 

wiałi wśród włość 

ję komunistyczną. Agitatorzy 

- kowali swoje funkcje i ni 

iej pobytu. Mimo to, władze śledcze do 

ię o szkodliwej: działalności rze- 

  

  

   
   

    

   

  

 komych agentów i zarządziły za nimi poszu- 

Rzucił się 
godz. 17.30 pod pociag 

i z Wiina do Lan 

1 Moczulski, lat 

W dniu 29 b. m. 
osobowy Nr. 736, z 

dwarowa, rzucił się Mi 

  

    

  

    
  

  

kiwania. Onegdaj wywiadowcy w ziału śle- 

dczego aresztowali w * Kozdro 

Likmanowa i Ab. Łajkniew: į 

iż są Ścigani usiłowali przedostać się na te- 

ren sowiecki. W niej jednak chwili zo- 

stali aresztowani nanych z - 

ziono dokumenty ce _ niezbicie, 

iż działali na polecenie C. K. P. K. B. Z 

Obu wywrotoweów osadzono w więzie- 

niu. (c). 

pod pociąg. 
62 z zawodu furman, mieszkający przy ulicy 

Frabrycznej 34 i zginął na miejscu. 

   

      

     

    

    

  

    

-' "Krasne n/Uszą. 
Potępienie zbrodni truskawieckiej. 

Rada gminna gminy kraśnieńskiej pow. 

-motodeczańskiego na wniosek członka Rady 

Grebera na posiedzeniu 

swem w dniu 26 września 1931 r. jednogło- 

Śnie wyniosła następującą reżolucję: 

„Czyn morderczy, spełniony w Truskaw- 

cu na osobie Ś. p. Tadeusza Hołówki posła 

ziemi Nowogródzkiej, który serca nasze ok- 

fqrył głębok 
| ubolewanie, wierząc jednocześnie, że duch 

ś. p. Tadeusza Hołówki pozostanie zawsze 

z nami przy pracy dla dobra Rzeczypospo- 

litej Polski 

Pe uchwaleniu tej rezołucji Rada gminna 

ueczciła pamięć Ś. p. Tadeusza Hołówki przez 

mowstanie. 
Radny. 

   

    

  

Mickuny. 
Pod pręgierz. 

х dnia 28 na 29 wrzešnia b. r. 

wybuchł pożar w miasteczku Mickuny, któ- 

sy w mgnieniu oka pochłonął dwa domy, 

©raz wszystką majętność w tych domach. 

Naprowdę podziwu godna ludność miej- 

scowa i ochotnicza Straż Ogniowa w Micku- 

nach, dok: gi i poświęcenia tłu- 

miąc ten źny żywioł. Nie było ani jed- 

nego człow któryby nie przyłożył swojej 

ręki do obrony. Tylko dzięki temu, że nocy 

tej odbywała abawa w Mickunach na 

z LOPP. pożar został natychmiast žau- 

ważony, bo inaczej śpiący w domach ludzie 

ponieśliby w płomieniach niechybną śmierć 

Zaraz po wybuchu pożaru miejscowy Ko- 

anendant P. P. zawiadomił telefonicznie są- 

siednie straże ogniowe o wypadku, na któ. 

ry to alarm już po zlikwidowaniu pożaru, 

bo dopaiały się tyłko szczątki domów, przy- 

były inne Ochotnicze Straże Ogniowe, jak 

Łożnicka, z Nowej Wilejki—miejska i Straż 

Ogniowa z fabryki p. Mozera. 

Tu zaszedł wy! 

  

   

    

   

   

    

padek, który o mało nie za 

*ończył się tragicznie i okropnie oburzył 

miejscową ludn zajętą przy akcji ratow- 

niczej, a mianowicie: 
Straż Ogniowa z Nowej Wilejki przyby- 

Aa na paru koniach, między strażakami przy- 

*był również p. Strygier, Inspektor Powiatowy 

Ochotniczych Straży Ogniowych, który ob- 

ł zaraz dowódctwo nad nowoprzybyłą stra- 

żą. P. Krzysztofek Emanuel miejscowy nau- 

<czyciel, który wiele pomógł przy akeji ra- 

iowniczej, widząc że konie przybyłe stoją 

bardzo zmęczone i śpienione szybką jazdą, 

zwrócił się do p. Strygiera ze słowami: „Pa- 

nie Komendancie, może pan powie, by te ko- 

mie trochę przepędzono, gdyż są zmęczone'. 

"Wtedy p. Strygier ordynarnemi słowami, 

głosem podniesionym złajał p. K. mówiąc, 

że on nie jest Komendantem tylko aspiran- 

'iem. P. K. zapytał za co go łaje? Na co w 

odpowiedzi p. Strygier uderzył trzymanem 

«w ręku prętem pana K. Obecna przy wypad- 

ku ludność skupiła się w oburzeniu koło p. 

S$. który pierwszy strumień wody puścił nie 

„ma ogień lecz na ludzi. 

Po szeregach zebranej ludności przeszedł 

groźny pomruk, za tak brutalne zachowanie 
-się p. S. odebrano mu z rąk pręt i brakowa 

ło tylko sekundy by p. S. nie został przez 
rozgniewany tłum rzucony w ogień. P. S. wi- 
dząc groźny dla siebie nastrój wyjął broń 
„mierząc do tłumu. Lecz dzięki przytomności 
miejscowego Komendanta P. P. p. /Komoc- 
*kiego, który natychmiast schwycił p. S. i za- 
prowadził go na posterunek, zajście skończy 

ło się spokojnie. P. S. musi wiele zawdzię- 

-czać p. Komendantowi, że zajście skończy- 

ło się pomyślnie, bo przy tak podnieconym 
nastroju ludności, wystąpienie jego mogło 
się skończyć dla niego t 
był na pożar z pow. święta 
wej Wilejki pijany, gdy pożar 7 
šxwidowany. Czyž odpowiednie władze nie ma 
ją lepszych ludzi na instruktora powiatowe 
go o“ ochotniczych Straży Ogniowych niż 
p. S. 

Tenże p. S. w ubiegłym miesiącu miał w 
Mickunach przeprowadzić wy! y dla tu- 
dejszej Ochotniczej Straży Ogniowej, a lu- 
„dzie widzieli gdy nocy tej pijany szukał zgu- 

fbionej teczki. 

WIEŚCI Z WOJEW. 
Lida... 

Oj ci Cyganie! 
Cyganie przyjechali do w 

<oś zginie, twierdzi x 
<zywišcie. Tak t ę i stalo w Szuborach 
sm. tarnowskiej. Cyganie również się zjawi- 
Ii. Przejechałi wieś, byli w chatach, chcie- 
li tego a tego, lecz jakoś gosposie odpowia- 

dały im — nic nie mam, idźcie sobie dalej, 
Cyganko. 

— Może koszulę, woreczek, kawałeczek 
słoniny — prosi stara Cyganka — będę Boga 

prosić — lecz i to nie pomaga. Cyganka 
klnie jak żaba gdy nie ma deszczu i idzie 
«dalej a lustruje dookoła. 

Wreszcie ze wsi wyjechali. Przeszła noe 

— nic, przyszła druga też nic — lecz na trze 

sią stało się to co każdy się spodziewał. 
Oto u Bujnickiej Marji ginie ze stodoły 

1 worek biały z 4 pudami żyta, 2 koszule 

domowego wyrobu i 1- ręcznik, u Szmaro- 

«wej Wiktorji 2 nowe worki, u Alfirowicza 
Konstantego również 2 worki znajdujące się 
pod stodołą. 

__ Najgorzej wyszedł Mikołaj Grzebin, gdyż 
jemu właśnie skradziono z niezamkniętego 

<hlewa aż 4 owieczki. 
Drobne to jednak kradzieże, lecz właśnie 

kradzieże. 
Lecz kto ich dokonał? A no, wedle słów 

poszkodowanych, wszyscy twierdzą, że kra- 

dzieży dokonali Cyganie, którzy przed kilku 
dniami przejeżdżali przez wioskę, Może i 

słusznie. ; 

„Masz silne pięšci?—Idž za przykta- 
dem braci Boginów. 

Że to w tych Lipniszkach baby umieją 

«walczyć na sierpy — to niedziwota, ale by 

smężczyźni, bili się na pięści — to wygląda 

ma sensację. 
A było to tak. Któregoś dnia bracia Bo- 

ginowie Wiktor i Józef kropnąwszy po słu- 

žbowym udawali podchmielonycii. 

Że w takich razach nietrudno 0 

         

   

  

  

      

   

  

    

   Napewno 

y gospodarz. I rze- 

       

  

różne 

+ żałobą, potępiamy i wyrażamy | 

Podobne występy niech p. S. zostawi dla 

dzikusów, bo chyba strażae, akiejkolwiek 

ć w ślady takiego prze- 

  

   
    ©. 

  

ы Sadowski Wladyslaw. 

Wybory do rady. gminnej. 
W tych dniach odbyły się wybory do ra- 

dy gminy mickuńskiej, pow. wileńsko-troc- 

kiego. Wybrano 12 radnych. W skład nowej 

rady weszła p. Janina Prystorow prezeska 

Towarzystwa Opieki nad wsią wilenską... 

Pierwsze organizacyjne zebranie nowej 

rady odędzie się w połowie października. 

Podbrodzie. 
Wieczór amatorów scenicznych. 

Po ferjach letnich, z rozpoczęciem roku 

szkolnego w naszem mieście ponownie roz- 

poczęło swoją żywalną dzi: alność Kółko 

Dramatyczne pod przewodnictwem nauczy- 
j szkoły p. Klemma. 

W.dniu 20 wr r. b. zespół wspem- 

nianego Kółka odegrał szluczkę  sceniezną 

połączoną z Rewją. 
Odegrano komedję w 1 akcie Raorta „Gło 

domorek* w obsadzie: pp. Bucharowski Do- 

minik, Naglicki Józef, Surówko Artur i Sta- 

lewski Józef, poczem nastąpił dział rew- 

jowy: 

    

  

    

1) Scena transformacyjna „W Kasie Cho- 

rych* — odtworzył p. Surówko Artur. 

2) Solo gitarowi ) Marsz Triumfalny— 

komp. wykonawcy, b) Śmierć Żołnierza— 

komp. Prisowskiego, odegrał Naglicki Józef. 

3) Duet (mandolina i gitara) a) Manuela 

—motyw hiszpański, b) Po leśnej rosie — 

Moniuszki, odegrali p. Buharowski i Nag- 

lieki. 

   > 

       
4) Skecz — „Po Warszawsku* — odtwo- 

rzyli p. Surówko i Naglicki. 
5) Deklamacja — „Bigos, czy Gułarz 

PF — wygłosił p. Buharowski Domi- 
nik. 

Suflewała p. Linkowska, reżyserował — 
p. Kleem. 

Z wielkim uznaniem należy się zespoło- 
wi dramatycznemu podzięka za położone 

trudy i za tak świetne wywiązanie się z pod- 
jętych zadań. 

Komedja p. t. „Głodomorek* została ode- 
grana przez wspomniany zespół wprost za 
dziwiająco. Gra artystów amatorów niczem 
nie różniła się od gry artystów zawodowych, 
dowodem czego służyły nie milknące oklaski 
na sali zgromadzonej publiczności. 

Dział rewjowy pobudzał także nie mało 
śmiechu i humoru. Zaimprowizowana sce- 
na transformacyjna „W Kasie Cehorych w 
Podbrodziu* —- przez p. Surówkę Artura 
nadzwyczaj była udatną, charakteryzująca 
jak tamże leczono wszystkich chorych re- 
ceptą. Nr. 7. 

Dalszy ciąg programu rewjowego obfi- 
tował w różne niespodzianki przy niefilkną- 
cym Śmiechu i okłaskach. 

Czysty zysk z powyższej imprezy zosał 
przeznaczony na cele społeczno-kulturalne 
Koła Stw. Rezerw. i b. Wojskowych w Pod- 
brodziu. 

Ponadto jest pocieszającem to, że -zespół 
Koła dramatycznego ma dawać przedstawie- 
nia co drugi tydzień na cele społeczno-kul- 
turalne, organizacyj społecznych w Podbro- 
dziu. Nie mała to będzie praca, a z temże i 
zasługa przed społeczeństwem tego zespołu 
pod kierownictwem p. Klemma. 

Podbrodzianin. 

Z pogranicza. 
Zastrzelenie uciekiniera do Rosji. 

W dniu 28 b, m. około godz. 1 w nocy 
patrol K. O. P. na terenie gminy doihinów- 
skiej pow. wilejskiego zauw: ‚ iż jakiś 
mężczyzna „zdąża ku granicy sowieckiej z 
niewątpliwym zamiarem przekroczenia gra- 

niey. Kiedy na okrzyk „Stój*, mężczyzna 
ów nie zatrzymał się, lecz począł uciekać ku 
granicy, żołnierz KOP. strzelił, zabijając 0- 
wego osobnika, Z odnalezionych przy zwło- 
kach zaświadczeń okazało się, że jest to 
Ignacy Sergiej, urodz. w roku 1910, zam. w 
Żupranach, powiatu oszmiański у 
Polańskiej. a 

NOWOGRÓDZKIEGO 

      

   

  

   

  

koncepty i pomysły — wie każdy o tem do- 
sFMze. 

Boginowie też nie myśleli długo nad 

  

   
nsacją. 

Spojrz sobie na pię 
dodania powagi i dalejże na Żyłewicza Alek 
sandra ze wsi Czobryn. я 

„Posypaly się razy, rozległy się krzyki, 
zbiegli się ludzie, nawet policjant łasy na 
takie wypadki. : 

Zakotłowało się w iłumie. Rozległy się 
głosy — dość! I biedni Boginowie zostali 

siłą odciągnięci od swej ofiary, odprowadze- 
ni na posterunek, gdzie z nich spisano proto 
kół o zakłócenie spokoju publicznego a na- 
stępnie odesłano do domów. 

Otrzeźwieli już dzisiaj i każdy patrzy na 
swoje pięście i powiada — szkoda było siły 
i pomysłu na taką głupią rzecz, by mieć 
tyle nieprzyjemności bo to i protokół spi- 

e i ludzie się śmieją, więcej już chyba 
ego nie uczynimy mówią do siebie. 

Oby tak było. 

   

Obrady Powiatowej Komisji Rolnej 
W: dniu 3 październik. BA а a 1931 roku 0 go- 

dzinie 10 w Sali Starostwa Lidzkiego debt 
dą się obrady Powiatowej Komisji Rolnej z 
następującym porądkiem: 

Odczytanie protokółu z ostatni i 
dzenia, sprawozdanie z AO YCH zie wej dzia: 
łalności działu rolnego, sprawozdanie O. T. 
i K. R., plan pracy na przyszłośći wnioski 
budżetowe. (m). 
Posiedzenie Rady Okręgowego Tos 
warzystwa Organizacyj Kółek Rol- 

3 niczych w Lidzie. 

W dniu 3 października b. r. o godz. 15 
w sali posiedzeń Starostwa lidzkiego odbę- 
dzie się posiedzenie Rady Okręgowej Towa- 

rzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych w 
Lidzie z następującym parządkiem obrad: 

1) Odczytanie protokółu z poprzedniego 
posiedzenia. 2) Sprawozdanie Zarządu z dzia 

łalności. 3) Sprawozdanie Zarządu z działal- 

Splunęli dla * 

КОВЕ КЕЕ R 

WIEŚCII OBRAZKI Z KRAJU. 
Aresztowanie agentów, komunistycznych. 

ności finansowej. 4) Plan pracy i budżet. 5) 

Wybory prezesa. 6) Uzupełniające wybory 

do Zarządu i Rady. 7) Wolne wnioski. (m). 

Wołkowysk. 
Działalność 

   

posła z. B. B. W. R. p. 

Bzowskiego. 

P. poseł Bzowski jest zawsze w kontak- 

cie ze swymi wyborcami. Obecnie objeżdża 

powiat z od tami, które j wygłosił w 

Zelwie, Świ Porozov i Krzemieni- 

cy. Uczęszeza na nie licz ie nietylko miej- 

scowa inteligencja, lecz mieszc 

wiejski. Tematem służy k 

zyczyny i związek z ki 

towym. P. Bzowski nie ste a mniej 

ubar sytuacji lecz zestawia ją z przeszło- 

ścią i byłemi porządkami, czem uwidocznia 

postęp i wzbudza w słuchaczach zaufanie do 

swoich słów ,przyczem nawołuje do wytrwa- 

nia we współpracy z rządem. 

Po prelekcji zadają mu zwykłe obecni 

szereg pytań, przewa na temat przyszłej 

Konstytucji i uprawnień w niej prezydenta, 

a także o stosunku Rosji i Niemiec do obe- 

cnego kryzysu i o wpływie tych państw na 

politykę państwową Polski. P. Bzowski jest 

optymistycznie nastrojony co do usposobie- 

nia ludności i zdolności jej do przetrwania 

kryzysu. й 
Wedle jego zdania sytuację retuje mała 

skala wygagań i pamięć o gorszych, a tak 

niedawnych czasach.  Charakierystycznem 

jest powiedzenie do niego jednego z włoś- 

cian: „Strasznowato żyć ale takiej biedy”. 

Rolnik wytrwa, nie kupi butów, ale praco- 

wać na swym zagonie będzie z jednakową 

siłą do lepszych czasów. 
Lud wiejski interesuje się cenami pro- 

duktów przemysłowych, najbardziej cukru. 
(A więc propaganda robi swoje). Uważają, 

że ceny na nie spadają nie współmiernie do 

cen zb Bolączką ludności, która w du- 

żej części wróciła do spalonych wsi po woj- 

nie, są kredyty budowlane. Gdy otrzymywali 

je mtr. sześcienny budulcu był w c. 45 zł., a 

dla przykładu i porównania krowa kosztowa- 

ła od 300—600, dziś budulec jest w cenie 

od 10—17 zł, a krowa od 50—150 zł. Więc 

zgłaszają się włościanie z różnych stron po- 

wiatu z proźbą by pośredniczył między ni- 

mi a Bankiem Rolnym, który te kredyty u- 

dzielał. P. poseł zamierza to uczynić w naj- 

bliższych dniach. Trzeba zaznaczyć, że i 

przed wyborami p. Bzowski był znany ze 

swej rzetelnej pracy dla społeczeństwa. 

OL LRLS LL LL 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

    

   
   

      

   
   

         

     

      

      

W odpowiedzi na artykuł pod tytułem 

„Nieporządki na Rzeźni Miejskiej” 

mieszezony w Nr. 218 „Kurjera Wileńskie- 

go* z dnia 22 b. m., na podstawie cbowią- 

zujących przepisów prasowych, proszę u- 

mieścić w redagowanym przez Pana dzien- 

niku co następuje: 

  

Od dłuższego czasu prasę wileńską obie- 

gają wzmianki o rzekomych nieporządkach 

na Rzeźni Miejskiej. Pomijając tu tło na 

którem zotała podjęta i przeprowadzona w 

dalszym ciągu kampanja przeciwko wpro- 

wadzeniu niezbędnego na rzeźni porządku, 
przez pewną grupkę handlarzy, zrzeszonych 

w Cechu rzeźników i wędliniarzy, obrażo- 

nych na adminis.rację rzeźni, zastosowaniem 
do nich ogólnego regulaminu, stwierdzić tu 
muszę, iż stawiane mi zarzuty nie odpowia- 

dają rzeczywistości. A mianowicie: 

1) Zniesienie klatek przy smołarni nie 

ma żadnego związku z wypoczęciem trzody 
chlewnej przed ubojem, gdyż do tego celu 
istnieją przy targowicy rzeźniowej specjalne * 
obory postojowe, gdzie zwierzęta, przezna- 
czone do uboju są przetrzymywane, aż do 
zupełnego wypoczęcia po przebytej drodze. 
W obrębie zaś rzeźni trzymanie zwierząt 

przez dłuższy czas jest ustawowo wzbronio- 
ne. Zniesienie zaś wspomnianych klatek wy 
wołane zostało względami czysto humani- 
tarnemi, zgodnie z postanowieniem Komisji 
Wojewódzko - Magistrackiej z dnia 31/V— 
1931 r., nakazującym odseparowanie zwie- 
rząt, bezpośrednio nie idących na ubój, od 

miejsca uboju, wobec czego trzoda chlewna 
jest wpuszczaną z obór postojowych partja- 
mi w ilości, jaka możże być natychmiast 

poddana ubojowi. 

2) Co się tyczy drzwi, wymienionych w 
p. 2 wzmianki o rzekomych na rzeźni miej- 
skiej, to takowe zrobione zostały jedynie 
dla wygody kupców, by umożliwić tymże 

obejrzenie i zakupienie towaru bezpośred- 
nio po ostemplowaniu mięsa wieprzowego, czy 
li jeszeze przed ukończeniem roboty w po- 
zostałych pawilonach. W. przeciwnym zaś 
razie zakup wieprzy, które zazwyczaj bywa- 
ją ukończone o parę godzin wcześniej, niż 
bydło rogate, w myśl obowiązującego regu- 
laminu, umożliwiony: byłby dopiero po g0- 
dzinie 2-g Co się zaś tyczy: wywożenia 
przez te drzwi męsa i towarzyszących temu 
„tragedyj“, to nie są one niczem innem, tyl- 
ko owocem wyobraźni autora omawianej 
wzmianki, gdyż dotychczas tlamiędy wieprze 

wywożone nie były. 
3) Posłanowień, by 

ne w obecności wł 
widuje; ustawowo 

gą być zużyte do skar 

  

  
    

     

    

  

   odpadki były niszczo- 
ieli, ustawa nie przy 

      

zakaźne. Co się dotyczy samego aktu nisz- 

czenia 'wszelkich edpadków, to takowe co- 
dziennie po ukończonej pracy w rzeźni, po 

lem, zabierane są 

      

przez mie ela, celem ostatecz- 
nego sprzątnięcia. Asystowanie zaś kogoś z 
członków Cechu Rzeźników i Wędliniarzy, 

przy wymienionych nie było i nie jest wzbro 
nione. 

4) Go zaś dotyczy stanu saniłarnego rzeź. 
ni, to takowa zostaje pod ścisłym nad e 
Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii i 
Rejonowego Lekarza Sanitarnego, którzy by- 
wają dość często, bez uprzedniego powiado- 

mienia, w różnych godzinach czasu urzędo- 
wego i z ich sirony o antysanilarnym sta- 
nie rzeźni nie było nigdy żadnej wzmianki: 
tembardziej, że doprowadzenie do porządku 
rzeźni wymaga nie chwil a nawet godzin, 
lecz całych dni, jeżeli jak wskazano w ar- 
tykule, rzeźni jest stale w  antysaniłarnym 

stanie. . 
5) \№ Rzeźni Miejskiej m. Wilna ustalo- 

ny został jeden regulamin, jak dla rzeźni- 
ków i wędliniarzy tak i dla właścicieli zwie- 
rząt i robotników, który przestrzega się Ściśle 
w, stosunku do wszystkich w jednakowej 
mierze. * 

Wiobec powyższego stwierdzić tu muszę, 
iż powyższe zarzuty nie są niczem innem, 
jak powtórzeniem tych: nieprawdziwych 
oskarżeń, które obalone zostały protokółem 
Komisji Wojewódzko-Magistraciej z dnia 
31-go maja 1931 roku, i. maja charakter 
złośliwych insynuacyj, skierowanych prze- 
ciwko Zarządowi Rzeźni Miejskiej. 

Odpis wyżej wzmiankowanego protoku- 
łu Komisji Wojewódzko-Magistrockiej przy 

ASTM liście Panu Redaktorowi przesy- 
am. н 

     

    

Łączę wyrazy szalunku i poważania 

K. Laszkiewirz. 

Lekarz weterynaryjny. 

Wilno, dn. 25 września 1931 r. 

„lerowač nie będą. Stan dotych 
*.wodował, że gospodarka mie 

W SEL E N SĘK A 

Od kilku dni do konsulatu łotewskiego 

przy ul. Piaskowej chodziła 60-letnia miesz- 

kanka majątku Smyez — Bronisława Zelmo, 

która ubiegała się w konsulacie o wizę wja- 

zdowa do Łotwy. 

Staruszka skarżyła się na swój ciężki 

stan materjalny i dowodziła, że ma na Łot- 

wie krewnych, którzyby się nią zaopieko- 

wali. Е 

  

Samobójstwo w lokału konsulatu 

łotewskiego. : 
Wobee tego jednak, że staruszka nie 

przedłożyła dokumentów, zabiegi jej w celu 

otrzymania wizy nie zostały uwzględnione. 

Odmowa tak podziałała na nią że posta- 

nowiła odebrać sobie życie, i w tym celu 

wczoraj w lokalu konsulatu napiła się w 

większej ilości esencji octowej. 

Desperatkę w stanie poważnym przewie- 

ziono do szpitala Sawicz. (e). 

Niezwykty wypadek na ui. Mickiewicza 
Uwadze władz. 

  

raj w godzinach wieczorowych przy 

ul. Miekiewieza szybko mknący motocykl 

wpadł na przejeżdżającą derożkę. Wskutek 

zderzenia koń został pokałeczony, wypad- 

ków z ludźmi nie było. 
ę pozatem dowiadujemy od naocz- 

nego świadka, rannego konia tuż na uliey 

dobito dwoma strzałami  rewolwerowemi. 

Jest to wypadek dotychczas u nas nie noto- 

przeciwko niemu opinja publiczna 
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Spostrzeżenia Zakładu Matocrsiegji U.S 

w Wilnie z dnia 30 IX—1531 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

+ 6° С. 

Dziś: Remigjusza Bł. 

  

  

  

Temperatua średnia 

  

2 najwyższa: + 9° С. 

я Laiko 46 

Opad w milimetrach: — 0,2 

Wiatr przeważający: połudpiowy, 

-Tendencja baromi lekki wzrost. 

Uwagi: pochmurno. 

SAMORZĄDOWA. 

— 52 posiedzenie Wydziału Wojewódz- 

kiego. W dniu -28 września r. b. pod prze- 

wodnietwem wicewojewody, wileńskiego Pp. 

Marjana Jankowskiego odbyło się 52-gie zko- 

lei posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego, 

na którem: 1) rozważono projekt podziału 

kontyngentów detalicznej sprzedaży napojów 

alkoholowych na poszczególne gminy wiej- 

skie i miejskie woj. wileńskiego, 2) rozpatrzo- 

no dwie konkretne sprawy Z dziedziny Sto- 

sowania przepisów antyalkoholowych, 3) za- 

twierdzono uchwałę sejmiku  wilejskiego, 

wprowadzającą zmiany do staiutu Komunal- 

nej Kasy Oszczędności w Wilejce, 4) rozpa- 

trzono i zatwierdzono cztery uchwały finan- 

sowe rady miejskiej m. Wilna, powzięte na 

posiedzeniu w dniu 24 września r. b., 5) 

rozpoznano 5 odwołań od wymiaru podal- 

ków, uskutecznionego przez poszczególne po 

wiatowe związki komunalne i magistrat m. 

Wilna. 

MIEJSKA. 

— Magistrat organizuje pierwszy w Wil- 

nie przytułek dla dzieci umysłowo-upośle- 

dzonych. Sekcja Zdrowia Magistratu w naj- 

bliższych dniach zamierza przystąpić do re- 

alizacji projektu zorganizowania w Wilnie 

schroniska dla dzieci umysłowo upośledzo- 

nych. Na ten cel upatrzony został lokal w 

murach po-Franciszkańskich. Przystosowanie 

tego lokału do potrzeb schroniska ma być 

podjęte w najbliższych dniach. Natychmiast 

po ukończeniu remontu nastąpi otwarcie tej 

nowej placówki miejskiej. 

-— Podział subweneyj na dokształcające 

szkolnictwo zawodowe. Na dzień 1-g0 paź- 

dziernika wyznaczone zostało posiedzenie 

miejskiej Komisji Kulturalno Oświatowej. 

Zadaniem posiedzenia jest dokonanie repar- 

tycji subsydjów przyznanych przez miasto 

na rzecz dokształcającego szkolnietwa zawo- 

" dowego. 
—- Budowa nowego gmachu Ośrodka 

Zdrowia utknęła na martwym punkcie. Bu- 

dowany przy zbiegu ul. Kijowskiej i zaul. 

Kucharskiego gmach Ośrodka Zdrowia z0- 

stał doprowadzony już pod dach. Na tem 

jednak możliwości finansowe Magistratu wy 

czerpały się i obecnie z powodu braku kre- 

dytów roboty muszą być przerwane. w 

związku z tem Magistrat postanowił inter- 

wenjować u władz centrałnych o wyasygno- 

wanie subwencji, któraby umożliwiła wykon- 

czenie budowli jeszcze w roku bieżącym. 

— Otwarcie Instytutu dia rakowatych. 

Jak już podawaliśmy, Magistrat kończy pra 

ce ;z ne z otwarciem Instytutu badań 

chorych na ra Kierownictwo spoczywać 

będzie w rę prof. Pelczera, który obe 

nie bawi w Paryżu, skąd wraca w dniu 15 

października r. b. 
Natychmiast po jego powrocie. nastąpi 

otwarcie Instytutu. Lokal. przy ul. Połockiej 

Nr. 6 jest już na ten cel prawie przyszyko- 

   

  

   

  

   

    
   

    

  

    

wany. 

— Uwagi Urzędu Wojewódzkiego o bud- 

żecie miejskim. Urząd Wojewódzki nad ł 

do. Magis u m. Wilna u i dotyc: 
niedawno zatwierdzonego budżetu miasła na 

"rok 1931-32. Władze nadzorcze z całą sta- 

nowczością raz jeszcze stwierdzają, że samo- 

rząd stale spóźnia się z przedkładaniem swo- 

ich preliminarzy i mimo napomn ze stro 

ny Urzędu Wojewódzkiego kwestji tej do- 

tychczas nie uregulował. Tego rodzaju wy- 

kroczeń władze nadzorcze na przyszłość to- 
asowy Spo- 

a mocno u- 

cierpiała, z zględu na jej prowizoryczność 

wypływającą właśnie z chaotycznych prac 

budżetowych Magistratu. 
W. dalszym ciągu swych krytycznych u- 

wag Urząd Wojewódzki podkreśla w nowym 

budżecie cały szereg pozycyj dochodowych, 

które zdaniem władz nadzorczych są niere- 

alne. Dotyczy to w pierwszym rzędzie przed 

siębiarstw wydzielonych jak: elektrownia, 

wodociągi i kanalizacje „oraz kinematograf 

miejski. r 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Akademiey umieją oszczędnie gospo- 

darować w czasie kryzysu. Kto nie widział 

jeszcze Mensy przyozdobionej ze smakiem 

estetycznym portretami J. M. Magnificencyj 

Rektorów oraz zdjęciami z Wilna i okolic, 

niech zjawi się w Mensie, a nie zdziwi się, 

dlaczego niema wolnych miejsc przy, stoli- 

kach w porze obiadowej. W Mensie jest nie- 

tylko pięknie — jest ruch,i gwar — jest tem- 

po pracy. Niestrudzony Referent Mensy Kol. 

Włodzimierz Suroż mógłby z dumą spoglą- 

dać na gwarną salę, gdyby miał wolną chwi- 

lę na to. Zziajany może się tylko radować 

jak wszyscy na sali, którzy od czasu do 

czasu nucą melodje grane na fortepjanie 

przez jednego z kolegów. Słowem: jest we- 

soło i pięknie, a obiady smaczne i tanie, 

(zwykły 7 gr. i a la carte 1,10). W dodatku 

herbata. Ale to jeszcze nie wszystko. Zarząd 

Bratniej Pomocy po wglądnięciu w dawną 

gospodarkę Mensy, zarządził oszczędności na 

sume 450 zł. miesięcznie a Referent Men- 

    

  

  

  

    

     

   

  

  

kategorycznie protestuje. Ulica nie jest 

miejscem na zabijanie czy też dobijanie 

zwierząt, a w razie koniecznej potrzeby po- 

winno to być załatwiane gdzieindziej. Poza- 

tem o nieszczęśliwy wypadek z ludźmi, szcze 

gólnie w porze wzmożonego ruchu ulicznego 

i przy zbiegowisku też nie trudno. 

Na to powinny zwrócić uwagę odpowied- 

nie władze. 

sy tak gospodarzy, że Mensa daje dziennie 

do 20 zł. czystego dochodu. - Niema kryzysu 

w Mensie a 
— Uzyskanie zniżki dla członków Brat- 

niej Pomocy. Zarząd Spółdzielni Autobuso- 

wej odniósł się przychylnie do postulatów 

młodzieży i przedłużył ważność zniżek au- 

tobusowych do godz. łl-ej wiecz. Firmy 

fryzjerskie, których adresy podane są na 

tablicach ogłoszeniowych udzielają zniżek 

dla członków Stowarzyszenia za okazaniem 

legitymacji. ? 5 

Jeszcze jedna firma fryzjerska udziela 

zniżek członkom Stowarzyszenia / Bratnia 

Pomoc, mianowicie p. Ludomir Wacław 

Franciszek przy ulicy Mickiewicza 11. 

— Podania o stypendja Z: d Bralniej 

Pomocy Pol. Młodz. Akadem. U. S. B. po- 

daje do wiadomości, że termin składania 

podań o stypendja akademickie i o odrocze 

nie opłat dla Wydziału Humanistycznego 

upłynął z dniem 28 b. m. Terminy preklu- 

zyjne dla innych Wydziałów zostaną podane 

    

  

  

   

   

     
SPRAWY SZKOLNE. 

— Wieczorowe Kursa dla Dorosłych Pol- 

skiej Macierzy Szkolnej Z. W. Zarząd Central 

ny Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. niniej- 

szem komunikuje, że we czwartek dnia 1 

października o godzinie 5 -tej wieczór roz- 

pocznie się nauka na Wieczorowych ‚ Киг- 

sach dla Dorosłych, Zarzecze 5 w. lokalu 

szkoły powszechnej Nr. 11. 

WOJSKOWA. 

—- podatkowe posiedzenie Komisji pobo- 

rowej.  Najbliż posiedzenie dodatkowej 

Komisji poborowej wyznaczone zostało na 

dzień 7 b. m. Komisja ta ma na celu umoż- 

liwienie uregulowania swego stosunku do 

wojska wszystkim tym mężczyznom, którzy 

w przepisanym terminie z jakichkolwiek po- 

wodów obowiązku tego nie wykonali. 

Komisja urzędować będzie od „godziny 

8-ej rano w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2. 

— Dziś rozpoczyna się rejestracja roczni- 

ka 1911. Poczynając od dnia dzisiejszego 

referat wojskowy Magistratu m. Wilna przy 

stępuje do pow órnej rejestracji mężczyzn 

urodzonych w roku 1911-ym. Rejestracja 

potrwa do dnia 30 listopada r. b. włącznie. 

Po tym terminie wszyscy opieszali po- 

ciągnięci będą do odpowiedzialności karnej 

w drodze administracyjnej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

*— Klub Sportowy Rodziny Wejskowej 

zawiadamia swe członkinie i sympaty zki, 

że rozpoczyna swą działalność z dniem 5 pa- 

ździernika roku bi 

Informacje udziela i pr 

    

   

  

   

   

   
  zapisy 

  

yjmuje 

"do poszczególnych Sekcyj Sekretarjat w po- 

niedziałki i czwartki od godziny 17 do 18 w 

lokalu Kasyna Oficerskiego, ul. Mickiewicza 

Nr. 13. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. . 

— Komunikat Z. P. O. K. Referat Wy- 

chowania Obywatelskiego przy Zarządzie 

Zrzeszenia Wojewódzkiego Związku Pracy 

Obywatelski Kobiet w Wilnie żawiadamia 

wszystkie swe członkinie. iż we czwartek, 

t. j. 1 października r. b. o godzinie 6 po poł. 

w lokalu Szkoły Pracownie Gospodarczych 

przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3/5 m. 3, odbę- 

dzie się zebranie dy kusyjne. - 

Na porządku dziennym referat -p. Janiny 

Kobieta jako twórczyni nowej 

  

  

  

  

     
  cywilizacji”. 

— Walne Zgromadzenie Drobnych Kup- 

eów i Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie 

odbędzie się dnia 4 paździeri тБ © & 

Bp. p. w lokału przy ul. Bazy skiej Nr. 

   

      

   
Porządek dzienny obejmuje: 

  

    
    

1) Sprawozdanie Zarządu i Kom Re- 

izyjnej. 2) Wybory Zarządu i Kom: Re- 

jnej. 3) Wolne wnioski 

e względu-na waż praw obecność 

    

wszystkich kupców obowiązkowa. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

  

   

  

   

  

dowska radzi nad strajkiem 
jkiem nauczy 

wieczorem 

  W związku ze str 
ydowskich, wczoraj 

    
  

    

podda ostała szczegółowej dyskusj 

Strajk objął dotychczas 140 nauczycieli 

— Żydów i trwa w dalszym ciągu. 

ы KOMUNIKATY. 

— Turniej szachowy. Zarząd sekcji sza- 

chistów przy Klubie My m zawiada- 

mia, że w dniu 10 pažd . roz- 

pocznie się turniej szachowy o mis zostwo 

Klubu. Zapisy do turnieju przyjmuje sekre- 

tarjat sekcji w lokalu Klubu codziennie od 

godz. 17-tej. 
Opłata dla uczestników turnieju wynosi 

10 zł. od osoby. 

    

    

x 

RÓŻNE. 

— Komisja egzaminacyjna z języka pol- 

skiego dla kandydatów na rabinów i podra- 

binów, wyznaczona na dzień 17 września ja- 

ko w terminie ostatecznym, odbyła się z na- 

der niewielką ilością kandydatów z uwagi 

na przypadłe w tym okresie świeta wyznania 

mojżeszowego. 
Wobec tego termin ostateczny wyżej wy- 

mienionych egzaminów przesuwa się na dz. 

7 października r. b. na godz. 10 rano w U- 

rzędzie Wojewódzkim w Wilnie, pokój Nr. 

45. Kandydaci na rabinów i podrabinów, 

którzy dotąd nie złożyli egzaminu zijęzyka 

polskiego, a ubiegają się o te stanowiska w 

gminach, mają się stawić na egzamin we 

wskazanym terminie, złożyć właściwe poda- 

nia i opłacić taksę egzaminacyjną w kwo- 

cie zł. 30 (do Kasy Skarbowej do dyspozy- 

cji Urzędu Wojewódzkiego). 
Zaznacza się, że tylko tacy rabini i pod- 

3 

rabini będą zatwierdzeni, którzy będą mogli 

się wykazać odpowiedniem świadectwem ko- 

misji egzaminacyjnej. 

ZABAWY. 

— Dancing Z. P. O. K. Z dniem 3 paź- 

dziernika Związek Pracy Obywatelskiej Ko- 

biet, rozpoczyna w Cukierni Zielonego Sztral 

la (Mickiewicza 22) serję towarzyskich dan- 

cingów, które będą się odbywały w pierwszą 

sobotę każdego miesiąca. 

Towarzyskie dancingi ZPKO. zeszłego TO- 

ku wyrobiły sobie markę najeleganiszych, 

najweselszych i najtańszych zabaw, groma- 

dzących elitę wileńskiego towarzystwa. Przy 

puszczać więc należy, że wszyscy stali by- 

walcy zeszłorocznych dancingów dopiszą i 

stawią się gremjałnie w sobotę dnia 3-go 

października o godzinie jedenastej w cukier- 

ni Sztralla. 

* Do tańca przygrywać będzie ta sama co 

w roku zeszłym doskonała orkiestra, a dob 

rze zaopatrzony bufet pozwoli V tkim 

spoż: wyśmienitą kolację po wyjątkowo 

niskich. cenach. 

  

     
   

TEATR | MUZYKA 
— Teatr „Lutnia. W sobotę dnia 3-go 

b. m. o godz. 4-ej po peł. nieodwołalnie po 

raz ostatni po cenach o 50 proc. niższych 

dla młodzieży szkolnej „Panna mężatk: 

koncertowej grze całego zespołu ze 

mitą St. Wysocką dnocześnie reż; 

oraz L. Wołejką na czele. 

    

     

    

października nareszcie po raz pier 

że się Hanka Ordonówna swoim sięsknionym 

wielbicielom w głównej roli „Małżeństwa 

Fredeny* głośnej komedji Picarda i Jaege- 

ra Szmidta na czele świetnie zgranego zespo- 

łu pod balutą režyserską K. Wyrwicz-Wich- 

rowskiego jednocześnie biorącego udział w 

sztuce. 

W, piątek dnia 2-go b. m. i w sobotę dn. 

3-go występy Hanki Ordonówny w. Wiinie 

po czem udaje się ona na dwumiesięczny ob- 

jazd po Polsce. 

— Teatr Miejski na Pohułanee, Dziś w 

czwartek dn. 1-go'b. m. po raz trzeci głoś- 

n asztuka A. Madisa i R. Boucarda pełna po- 

gody i humoru „Matrykuła 338% grana kon- 

certowo przez cały zespół z p. M. Wyrzy- 

kowskim w roli niezrównanego wywiadowcy 

i p. I. Brenoczy w roli uroczej kusicielki- 

      

     

  

   

-szpiega na czele. Reżyserja dyr. M. Szpakie- 

wicza, dekoracje pomysłu W. Makojnika. 

Sztuka ta ciesząca się niezwykłem powodze- 

niem na wszystkich scenach europejskich 

doznała entuzjastycznego przyjęcia u tutej- 

szej publiczności. * 

W. piątek dnia 2-go b. m. 

la 33“. ы 
—Popołudniówki. W sobotę dnia 3-g0 

b. m. o godz. 4-ej po poł. po cenach o 50 

proc. niższych dla młodzieży szkolnej „Hor- 

sztyński* J. Słowackiego z niezrównanym w 

roli Szczęsnego Juljuszem Osterwą. 

W niedzielę o godz. 4-ej po poł. po ce- 

nach zniżonych „Horsztyński*. Są to nieod- 

wołalnie ostatnie i pożegnalne występy zna- 

komitego gościa w tej sztuce. * 

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

CZWARTEK, dnia 1 października 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 

12.20: Muzyka popularna (nowe płyty). 12.35: 

I koncert szkolny z Filharmonji. 16.40: Pre- 

gram dzienny. 16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: 

„Pierwsi polegli w legjonach* — odczyt. 

17.10: Muzyka symfoniczna (nowe płyty). 

17.35 „Wartość zagadnienia dziedziczności 

w wychowaniu* — odczyt. 18.00: Koncert 

popołudniowy. 19.20: Program na piątek. 

  

   

„Matryku- 

  

    

19.25: Pogadanka gospodarcza. 5: „Jak 

należy szukać sfinksa w Paryżu felj. 

  

19.50: Kom. 20.15. Muzyka lekka. 21.30: Słu- 

chowisko: „Iżby Rzeczpospolita szwanku nie 

poniosła...” 22.15: Kom. 22.35: Koncert pie- 

Śni Eugenjusza Dziewulskiego. 23.05: Muzy- 

ka taneczna. 

NOWINKI! RADJOWE. 
GU9 USQUE TANDEM? 

gólnie subtelnego wyczucia i opra- 

cowania wymagają wielkie dzieła klasycz- 

ne, gdy się je wprowadza przed mikrofon. 

Do najbardziej udatnych poczynań „Polskie- 

go Radja* w tej dziedzinie należy zaliczyć 

przedewszystkiem scenę na Forum Rzym- 

skiem z „Juljusza Cezara" Szekspira, tran- 

smintowaną z Teatru Polskiego w Warsza- 

wie i „Obronę Sokratesa* Platona z Zelw: 

  

    

  

   
   

  

rowiczem w Wilnie. Obecnie Rozgłośnia Wi-. 

leńska odważa się na nowy krok na polu 

wielkiego repertuaru starożytnego. W dniu 

dzisiejszym o godz. 21.30 nadaje na całą Poł 

skę wielkie słuchowisko, zatytułowane „Iż- 

by Rzeczpospolita szwanku nie poniosła” 

Mikrofon przeniesie się na trzy: kwadranse 

do Senatu Rzymskiego w gorącym i o lo- 

sach państwa rzymskiego decydującym mo- 

mencie rozprawy rka Tuljusza Cycerona 

ze zdrajcą i niebezpiecznym spiskowcem Ka- 

tyliną. Wielka mowa konsula Cycerona jest 

jednym z nieśmiertelnych pomników kraso- 

móstwa, przepojonego ideałem „miłości oj- 

czyzny. Jej aktualność nie zbladła. poprzez 

wieki i wydaje się dzisiaj równie żywa, jak 

dwa tysiące lat temu. Wiele w niej znajdzie- 

my akcentów, które dadzą się żyweem zasto- 

sować do dzisiejszej polityki i do naszych 

współczesnych warunków. Do roli Cycerona 

Rozgłośnia Wileńska zaprosiła bawiącego w 

Wilnie Julju: Osterwę. Głęboka kultura 

artystyczna i wysokie walory jego głosu ka- 

żą spodziewać się kreacji w, wielkim stylu. 

Opracowanie radjofoniczne ji reżyserja spo- 

czywa w rękach Witolda Hulewieza, kióry 

do współpracy filologicznej zaprosił świet- 

nego znawcę kułtury, astycznej, prof. U 5 

B. Stefana Srebrnego. i 

POPOŁUDNIOWY. 

Rozgłośnia Wileńska nadaje dziś o godz. 

18.00 koncert z udziałem w charakterze so- 

listki p. Idy Makowerówny (fortepian) oraz 

orkiestry salonowej spod dyr. - Franciszka 

Tchorza. Program koncertu obejmaje w pier 

wszej części utwory Różyckiego, Poulenca i 

Debuszyfiewa, w drugiej Czańskiego, Zeleń- 

skiego, Grossmana i Lewandowskiego. Recy- 

tacje w przerwie obejmą  sonely polskie 

XVI i XVII wieku Kochanowskiego, Sępa- 

Szarzyńskiego, Grabowieckiego, Jagodyński 

go i Morsztyna. Wykona recytacje art. dra- 

matyczny Marjan Wyrzykowski. 

JAK SZUKAĆ SFINKSA. 

W. Paryżu wszystko jest tak jasne, zro- 

zumiałe, dostępne za pewną opłatą dla cu- 

dzoziemców, że z latarnią trudno znaleźć 

rzeczy, które stanowiłyły tajemnicę. Szuka- 

nia Sfinksa w Paryżu chce nauczyć radjosłu- 

chaczy w feljetonie o godz. 19.40 p. Jadwi- 
ga Wokulska-Piotrowiczowa. 

PIEŚNI DZIEWULSKIEGO Z UDZIAŁEM 
OLGI OLGINY. 

O godz. 22.30 wystąpi przed mikrofonem 

wileńskim raz jeszcze znakomita śpiewaczka 

p. Olga Olgina, tym razem biorąc udział w 

koncercie kompozytorskim Eugenjusza Dzie- 

wulskiego. Świetna solistka wykona pieśni 

układu prof. Dziewulskiego. Akompanjuje 

przy forlepianie kompozytor. 

i i I IK R 

Popierajcie Ligę Morską 
ian i 

   

    

     

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   



Z OSTATNIEJ CHWILI 

Z Rady Ligi Narodów. 
|. rezolucji W Sprawie zatargu Japońsko-chińskiego. — 

izol © "Zamknięcie sesji. 

GENEWA, 30. 9. (Pat). W dniu 
30 września miały miejsce układy, 
przy pośrednietwie urzędników S€k- 
retarjatu generalnego. pomiędzy dele- 
śatami Chin i Japonji w sprawie lik- 
widaćji konfliktu w Mandźucji. Cho- 
dziło o ustalenie tego rodzaju rezołu- 

€ji dla Rady która mogłaby być przy- 
jęta przez obie strony. 

° O godzinie 16 zebrała się Rada na 
zapowiedziane posiedzenie. jednakże 
z powodu niemożności osiągnięcia zg0 
dy na tekst rezolucji ze strony Japon- 
ji i Chin Rada, po załatwieniu kiłku 
spraw bieżących, odroczyła się pono- 
wnie. 

Q godz. 17 min. 30 przewodniczą- 
cy otworzył posiedzenie; Rady, Na po- 
siedzeniu tem rozdano teksty zako- 
munikowanych przez przedstawiciela 
Chin depesz, które napłynęły w ciągu 
dnia wczorajszego i dzisiejszego pod 
'adresem tutejszego delegata Chin. De- 
pesze te zawierają nowe wiadomości 
co do sytuacji w Mandžūrji. W szėze- 
gólności podkreślane jest położenie 
Mandżurji, która pozbawiona jest 
środków żywności, a ludność niewy- 
puszezana z miast. W innej depeszy 
zawarte jest sprawozdanie z wielkie- 
go wiecu chińskiego w Singapore, 

który żąda od. Ligi Narodów. zapro- 
wadzenia stanu prawnego w Мап- 
dżurji. Jeszcze inna depesza wyraża 
gotowość Chińczyków do obrony te- 
rytorjum własnemi siłami, o ile Liga 
mie wpłynie na ewakuację wojsk ja- 
pońskich w Mandžurji. 
* Po krótkiem oświadczeniu prz 
wodniczącego Rady, delegata Chin i 
Japonji przedłożona została rezolue- 
ja treści „następującej: 

1) Rada przyjmuje do wiadomości 
odpowiedzi rządów chińskiego i ja- 

pońskiego, otrzymane na naglący apel 
przewodniczącego Rady, jak również 
Środki, jakie zostały zastosowane żgo 
"dnie: z tym apelem. 
STRZ) Rada uznaje wagę deklaracji 
rządu japońskiego, według której nie 
ma on żadnych zamiarów terytorjal- 
nych w Mandżurji. 

3) Rada przyjmuje do wiadomości 
deklarację przedstawiciela Japonii, 
według której rząd jego będzie w dal- 
szym ciągu ewakuował wojska w mo- 
Bie, szybkim, czasie do strety kolei 

ej w miarę jak bezpieczeństwo 
žycia i mienia obywateli japońskich 
będzie skutecznie zabezpieczone i ma 
nadzieję wykonania tych zamiarów 
w najbliższym . terminie. 

  

  

4) Rada przyjmuje do wiadomości 
deklarację przedstawiciela Chin, we 
dług której rząd jęgo bierze na siebie 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
obywateli japońskich i obrony ich 
mienia poza strefą kolei żelaznej po 
ewakuacji wojsk mandżurskiech i po- 
wrocie władz lokalnych i i policji chiń- 
škiej. 

5) W przekonaniu, że oba rządy 
pragną uniknąć wszełkich aktów, któ 
re mogłyby szkodzić pokojowi i dob- 
rym stosunkom między obu krajami, 
Rada przyjmuje do wiadomości, że 
przedstawiciele Chin i Japonji dali 
zapewnienia, że rządy ich powezmą 
wszelkie potrzebne kroki, by nie po- 
głębiać konfliktu i nie pogarszać sy- 
tuacji. 

6) Rada żąda od obu stron, by 
czyniły wszystko dla przyśpieszenia 
powrotu normalnych stosunków mię- 
dzy obu stronami i by. w tym celu w 
dalszym ciągu wykonywały špiesznie 
powzięte przez nię wyżej wymienio- 
ne zobowiązania. 

7) Rada żąda od stron, by nadsyła- 
ły częste kompletne informaeje © sy- 
tuacji w Mandžurji. 

8) Rada decyduje zebrač się | 
wnie we šrodę 14 października r. b. 
dla zbadania sytuacji, jaka. będzie 
miała miejsce w tym czasie, biorąc 
pod uwagę możność zebrania się wcze 
Śniejszego w razie nieprzewidzianych 
wypadków. 

9) Rada upoważnia swego przewo. 
« dniczącego do odwołania zwołanej na 
14 października Rady — w wypadku 
gdyby, po naradzie z innymi członka- 
mi Rady, a w szezeżólności z przed- 
stawicielami obu stron zainteresowa- 
nych, zdecydował on na mocy in- 
formacyj, które otrzyma, że rozwój 
wypadków, czyniłby to zebranie Rady 
zbytecznem. 

Po odczytaniu tej rezolucji przed- 
stawiciełe Chin i Japonji złożyli kró- 
tkie oświadczenia, poczem rezolucja 
została jednomyślnie przyjęta. 

W zakończeniu posiedzenia prze- 
wodniezący podkreślił, że zastrzeże- 
nia, uczynione przez przedstawicieli 
obu zainteresowanych stron, nie wpro 
wadzają żadnych zmian w tekście je- 
dnomyślności przyjętej rezolucji. 

Na tem zamknięto posiedzenie Ra- 
dy, które jest ostatniem w oheenej 
sesjił W dniu 30 września i w ciągu 
dnia 1 października opuszczają Gene- 
wę pozostali tu jeszcze delegaci na 
XII Zgromadzenie Ligi Narodów. 

  

Zmiana min. spraw 
SZANGHAJ, 30. 9. (Pat). Minister 

spraw zagranicznych rządu nankiń- 
skiego Wang, który został poważnie 

zagran. w Chinach. 
poraniony 28 września, podał się do 
dymisji. Następcą jego został miano- 
wany Alfred Sze. 

Lot kpt. Karpińskiego. 
WARSZAWA, 30. 9. (Pat). — Niepogoda 

gęsta mgła oraz gwałtowny silny wiatr nie 
i kpt. Karpiūskiemu i inżynierowi 

odols kiemu przedrzeć się przez Alpy. 

    

  

  

Wylądowali oni wczoraj o godzinie 11.20 
w Tyrynie. Dalszy lot mają podjąć w dniu 
30 b. m. gdy warunki atmosferyczne umoż- 
liwią przelot nad Alpami. 

Dla młodzieży 

КО КЕ В Ww poLyR NOSKI 

IV krajowy konkurs awjonetek. 
LWÓW, 30. 9. (Pat). — W dniu 30 wrze- 

šnia na łotnisko eywilne we Lwowie przyby- 
ło 9 samolotów biorących udział w IV Kra- 
jowym Konkursie Samelotów Turystycznych. 
Kolejno lądowały: o 15.25: samolot Nr. 15 
RWD 4 pilotowany przez Chorzewskiego 
(aeroklub Iwowski), o 15.32 samolot Nr. 12 
RWD 5 pilotowany przez Żwirko (aeroklub 
warszawski). Dalej kolejne lądowały RWD 
4 pilotowany przez Sateka (Kalowice), PZL 
5 pilot Kowalczyk (Katowice), RWD 4 pilot 
Chołodyński (Poznań), PZL 5 pilot Czyżew- 
ski (Warszawa), RWD 7 Drzewiecki (War- 
szawa), RWD 2 Rogalski (Warszawa). Wre- 
szčie © godz. 17.08 wyłądował samolot LKL 

2 pilotowany przez Żurowskiego (Lublin). 
Cztery pozostałe maszyny uległy defektom 
w czasie drogi. 

Na lotnisku powitali lotników przedsta- 
wicieli władz'z wojewodą dr. Rožnieckim 
ną 'ezele i przedstawiciele LOPP. 1 paździer- 
nika rano nastąpi odłót do Krakowa. 

BARANOWICZE, "30. 9. (Pat). = W cza- 

Proces o krociowe nadużycia 

Sie dwukrothego niefortunnego startu awjo- 
netki Nr. 22 Aeroklubu Poznańskiego, pilo- 
towanej przez Jurka Waeława, aparat uległ 
katastrofie tuż za lotniskiem w Baran«wi- 
ćzach. Konstruktor Morrison i pilot Jurek 
zostali przygnieceni kadłubem. Samolot z 
rozstrzaskanem śmigłem i zerwanem podwo- 
ziem skapotował. Morrison odniósł ciężkie 
obrażenia klatki piersiowej, zaś pilot Jurek 
ogólne potłuczenia. Przyczyną katastrofy by- 
ła zła pozycja przy starcie i nieopanowanie 
maszyny przez pilota. 

WARSZAWA, 30. 9. (Pat). Biorące 
udział w raidzie dookoła Polski samoloty 
Nr. Nr. 5 z pilotem Zakrzewskim i RWD 4 
z pilotem Hirszbandtem, lekko uszkodzone 
wyłądówały w Białej Podłaskiej. Samolot 
S I z pilotem Halewskim, łekko uszkadzony 
wylądował w Lublinie. Samolot zaś Morri- 
son 2 z pilotem Wacławem Jurkiem uległ 
rozbiciu pod Baranowiczami. Pozostałe Sa- 
mołoty w liczbie 9 sztuk, wylądowały jak 
już podawaliśmy we Lwowie. 

w administracji dóbr woropajewskich. 
Po zeznaniach złożonych w drugim dniu 

procesu przez poszkodowanego, właściciela 
Woropajewa p. Konstantego Przeździeckiego, 
który zobrazował rozwijające się wypadki 
po ujawnieniu nadużyć sąd przystąpił do 

przesłachiwania świadków wezwanych “do 
sprawy. Е 

W. pierwszym rzędzie zbadani „zostali 

oficjaliści woropajewscy, którzy mówią o 
epizodach pozostających w związku z toczą- 
cą się sprawą. 

Dopiero wczoraj, w trzecim dniu proce- 
su przed sądem stanęli świadkowie, którzy 
w sprawie odegrali poważniejsze role. 

Do tych należą: dyrektor, stanowiącego 
własność p. Przeździeckiego hotelu „Polon- 
ja-Palace* w Warszawie p. Henryk-Antoni 

    

   Kozieradzki, adw. Jan Nowicki obecny 
plenipotent p. Przeździeckiego, którzy na ży- 
czenie poszkodowanego, prowadzili docho- 
dzenie w sprawie nadużyć. 

Świadkowie ci dosadnie charakteryzują 
gospodarkę wogóle, a działalność. obu oskar- 
żonych w szczególn 

Z zeznań ie ynika, że oskarżeni War- 
deński i Chocianowicz prowadzili gospodar- 
kę rabunkową, ukrywali zawierane tranzak- 
cje i wpływy, a przez rozmyślnie wadliwie 
prowadzoną księgowość uniemożliwiali zor- 
jentowanie się w całokształcie sytuacji. 

Świadek. Karol Kurkozowicz, administra- 

        

  
    

tor rolny i skarbnik w Woropajewie maluje 
stosuriki panujące w majątku i działalność 
oskarżonych. 

Z pośród szeregu innych niezmiernie cie- 
kawe zeznanie złożył świadek Leon Pier- 
rzyński, komisarz ochrony lasów, który ba- 
dając stan ochrony lasów  "woropajewskich 
stwierdził wielkie defraudacje i przyszedł 
do wniosku, że Wardeński, Chocianowicz i 
kupcy leśni stanowili zgraną paczkę, działa- 
jącą zgodnie na szkodę zarówno p. Przeź- 
dzieckiego jak-i Skarbu Państwa. 

Świadka usiłowano w różny sposób prze- 
kupić, by nie składał raportu o ujawnionych 
nadużyciach. ^ 

W: ciągu reszty posiedzenia sąd zbadał 
jeszcze szereg świadków, którzy jednak nic 
specjalnego do sprawy nie wnieśli. 

Dziś badani będą Zingerowie, a między 
innymi Lipa Zinger, który w całej tej spra- 
wie gra pierwsze skrzypce jako niemal wy- 
łączny eksploatator dóbr. 

Dziś też prawdopodobnie otwarta będzie 
rozprawa stron w której wystąpią z jednej 
strony podprokurator p. Korkuć i pełnomoc- 
nik - przewodu cywilnego, mec. Kulikowski, 
zaś ze strony obrany adw. adw. Petrusewicz 
i Zasztowt-Sukiennicka, jako rzecznicy osk. 
Wardeńskiego oraz adw. odw. Andrejew i 
Szurlej z Warszawy — obrońcy podsądnego 
Chocianowicza. Ka-er. 

  

SPORT. 
2 lekkoatletyczne na Stadjonie Okr. Ošr. Wych. 

Fizycznego. 
w sobotę dnia 26 i w niedzielę dnia 

ia odbyły się zawody lekkoatletycz 
ne o Państwową Odznakę Sportową i Pol- 
skiego Związku Lekkiej: Atletyki. 

Na starcie pomimo panującego zimna 
zgromadziła się dość spora ilość zawodników 

ponad 70 osób, przeważnie młodzieży szkół 
średnich. 

Wyniki poszczególnych konkurencyj bie- 
gów, skoków i rzutów, ze względu na wa- 
runki atmosferyczne, dość słabe. 

Jedynie zasługuje na wyróżnienie wynik 
biegu na 400 mtr. w czasie 12 sek. uzyska- 

  

   
ny przez młodego i obiecującego zawodnika 
„Sokoła* Józefa Żylewicza. 

Po ukończonych zawodach odbyło się wrę- 
czenie pięknej nagrody przechodniej za trój 
bój 1. a. przez Kierownika Okr. Ośr. Wych. 
Fiz. por. Herholda zwycięskiej drużynie 
5.M.P., zawodnicy której Piotrowicz Witold 
i Rynkiewicz Stanisław zajęli indywidualne 
Ii III miejsca. 

Dalszy ciąg zawodów o odznakę Р. О. $. 
i P.Z.L.A. w sobotę dnia 3 X godz. 15 i w 
niedzielę dnia 4 X. godz. 12. 

u ar < 

Trójbój lekkoatietyczny 
o mistrz. Wil. Chorągwi 

Harcerzy. 
W niedzielę dnia 27 b.. m. pomimo nie- 

sprzyjających warunków atmosferycznych 
odbył się na boisku na Pióromoncie trójbój 
lekkoatletyczny Wil. Chor. Harc. Do zawo- 
dów stanęły 4-y zespoły po 6-ciu zawodników 
w grupie starszych i 3 zespoły po 6-ciu za- 
wodników w grupie młodszych. Pozatem 
6-ciu zawodników z 3-ej Nowogródzkiej Dru- 
żŻyny do Zawodów indywidualnych. Razem 
48-u zawodnków. 

"W zawodach zespołowych w grupie star- 

sa alsżesy zcęetisma wu Zizi sive 

„ Hare. 
szych I-e m. uzyskał zespół 7.ej Wil. Druż. 

zdobywając p-któw 5720,59, Il-e m. 
Czarna Trzynastka Wil. p-któw 5301,61, 
ITIL m. Błękitna Jedynka Wil. p-któw 4278,89 

W grupie młodszych I m. zdobył: zespoł 
11-€ej Wil. Druż. — p-któw 8045,29, II-e m. 
zespół 9-ej Wil. Druž. — p-któw 7033,59. 

W zawodach indywidualnych w grupie 
starszych I m. zdobył Kulesza Andrzej (7:a 
Wi.) — p-któw 1190,35, II-e m. Gławiński 
(7-a Wil.) — p-któw 1133,43, III-e m. Mar- 
cińczyk Michał (Czarna Trzynastka) —p.któw 
1086,76. * 

Bujnowski (9-a Wil.) — p-któw 1926,60 
(w grupie młodszych klasyfikowano w-g tab- 
licy pięcioboju kobiecego), II m. Matwiejczyk 

łaaierdwytwe rd siłom: miał   

  

—p-któw 1755,72 i III m.  Jachimski — 
p-któw 1599,87 (obaj z 11-ej Wil.). 

“ Pierwsze miejsca w poszczególnych kon- 
kurencjach zdobyli: Bieg 100 m. Perłowski A. 
((Czarna Trzynastka) 12,6 s., bieg 400 m. 
Kulesza A. (7-a Wil.) 1 m. 2 s., skok w dał 
Michler (7-a Wil.) 5,17 m. skok w wyź A- 
melczenko (7-a Wil.) 1,50 m., pchnięcie ku- 
lą — Puszkarzewicz (Błękitna Jedynka) 

8,87 m. 

MECZ O WEJŚCIE DO LIGI 
82 P. P. (BRZEŚĆ) — 1 P. P. LEG. (WILNO) 

2:1 (1:1). 

Opinja Wilna spodziewała się wygranej 
1-go p. p. Leg., lecz dziwnie pechowy dzień 
sprawił że strzały ataku grzęzły w rękach 
bramkarza względnie szły na aut. Należy 
zaznaczyć, że tak słabo grającej drużyny 1 
P. p. Leg. w tym sezonie nie widziano. Go- 
ści atak nie niebezpieczny, lecz szczęśliwy. 
Obrona gości dobra. Drugiej strzelonej bram 
ki dla 1 p. p. Leg. sędzia nie uznał, którą 
bramkarz gości wygarnął z poza linji bram- 
ki. Najlepsi na boisku z miejscowych Paw- 
towski i Jarmulowiez, słaby Godlewski. Z 
gości najlepsi, lewy obrońca i bramkarz. 

Żywimy nadzieję że 1 p. p. Leg. w Brze- 
šeiu wygra z 82 p. p. i tem samem ujrzymy 
go w dalszych rozgrywkach o wejście do 
Ligi. 

ZAWODY BOKSERSKIE. 

Dnia 4 października b. r. odbędą się na 

Sali Okr. Ośr. Wych. Fiz. przy ulicy Ludwi- 
sarskiej międzykłubowe zawody bokserskie, 
jako jedna z imprez 'ogólnopolskiego dnia 
bokserskiego. 

Na ringu ujrzymy wszystkich mistrzów 
  

Okręgu, tem bardziej że zawody budzą na- 
szą ciekawość w jakiej są formie zawodnicy 
reprezentacji przed spodziewanym wyjazdem 
na mecz rewanżowy z Rygą. 

Początek zawodów o godz. 7 wiecz. Ceny 
biletów jak zwykle sala — od 1 do 3 zł, 
galerja 70 groszy. 

  

ZAWODY W CHODZIE NA 50 KLM. 
O MISTRZOSTWO POLSKI. 

W dniu 4. x. 1931 r. odbędą się zawody 

w chodzie na 50 klm. o mistrzostwo Polski. 
Zawody organizuje WKS'1 p: p. Łeg. 

Zbiórka zawodników w dniu 4. Х. 31 r. na 
boisku sportowym WKS 1 p. p. Leg. o godz. 
9.380 (Koszary I-szej Brygady). Start i meta 
na boisku sportowym 1 p. p. Leg. Początek 
zawodów o godz. 10-tej. Zgłoszenia nałeży 
kierować do dnia 3. X. 31-r. pod adresem 
WKS 1 p. p. Leg. — Koszary I-szej Bryga- 
dy D-two 1 p. p. Leg. 

W zawodach mogą brać udział zawodnicy 
wszystkich klas klubów zrzeszonych w P. 
Z. L. A., na starcie muszą okazać się ostat- 
niem badaniem w Poradni Sp. Lek. 

WARTA PROWADZI W TABELI LIGOWEJ 

Niedzielne sensacje ligowe wprowadziły 
prawdziwy „przewrót* w układzie sił posz- 
czególnych drużyn. Na pierwszem miejscu 
znalazła się niespodziewanie Warta. Popra- 
wiły również swoje lokaty Pogoń, ŁKS,i 
Gracovia. W rozpaczliwej sytuacji znalazła 
się Warszawianka, która została zepchnięta 
przez Czarnych na przedostatnie miejsce, 
przyczem góruje ona nad Lechją jedynie le- 
pszym stosunkiem bramek. 

gier pkt.  *st. br. 

1) Warta 17 23 51: 24 
2) Garbarnia В 22 35:14 

3) Wisla 18 22 44: 25 
4) Pogoń 17 22 35:33 
5) Legja 17 21 43: 27 
6) ŁKS Е 18 18 39:24 
7) Ruch 17 18 33:37 
8) Polonia 18 16 29:37 
9) Cracovia 17 16 26:39 

10) Czarni 18 12 24 : 42 
11) Warszawianka 18 10 32: 49 
12) Lechja 18 10 21:56 

(Pat) 

  

A WILEŃSKIM BRUKU kk 156 
STRZAŁY DO ROWERZYSTY / WPOBLIŻU 

KAPLICY PONARSKIEJ. : 

W dniu wczorajszym zgłosił się do poli- 
eji niejaki Michał Rynkowski, zamieszkały 
przy ulicy Trębackiej Nr. 8, który złożył na- 
stępujące zeznanie: 

Dnia 14 ubiegłego miesiąca wracał on na 
rowerze ze wsi Nowosiołki do Wilna. W 

Nr. 226 (21681 

Polsko - niemiecko - sowiecka 
konferencja kolejowa 

w Krakowie. 

W Krakowie rozpoczęła swe obra= 
dy Konferencja kolejowa polsko-nie+- 
miecko-sowiecka, która obraduje nad 
ulepszeniem postanowień "taryfy to- 
warowej w komunikacji między Niem 
cami a Rosją Sowiecką i naodwrót— 
tranzytem przez Polskę. 

Ze strony Niemiec uczestniczy w 
Konferencji 7 delegatów, ze strony 
sowieckiej 5-ciu. Na czele delegacji 
polskiej stoi naczelnik wydziału ta 
ryf zagranicznych z ministerstwa ko- 
munikacji p. Witold Matoga. 

  

Konferencja obradować będzie do 
10 października r. b. 

mala T T SARAS TENISAS 

chwili kiedy znajdował się wpobliżu kaplicy | 
Ponarskiej, zauważył dwóch osobników, któ- 
rzy w trakcie, gdy się do nich zbliżył zažą- 
dali by się zatrzymał. 

Podejrzewając że osobnicy ci žywią 
względem niego niezupełnie „pokojowe* za- 
miary zaczął szybko uciekać. Wówczas pad- 

ły w jego kierunku dwa strzały rewołwerg- 
we, przyczem jak zeznaje Rynkowski, jedna 
kula przeleciała tuż koło jego ucha. 

O wypadku dotychczas nie zameldował 
gdyż dotychczas z przerażenia chorował. 

Zameldowanie jego  zaprotokółowano i 
sprawie nadano właściwy bieg. (e). 

TRAGICZNY WYPADEK W DRUKARNI 
ZAWADZKIEGO. 

Drukarnia Zawadzkiego stała się w dniu 
wczorajszym miejscem tragicznego wypad- 

ku. 

   

  

Podezas puszczania w ruch maszyny dru- 
karskiej, pracujący przy niej drukarz Wła- 
dysław Zieleń (Młynowa Nr. 2) naskutek nie- 
ostrożności trafił ręką pomiędzy walee ma- 

szyny. 
Pomime, iż maszynę natychmiast zatrzy- 

mano Zieleń poniósł ciężkie pokaleczenia 
W stanie ciężkim przewieziono go do szpi- 
tala św. Jakóba. (e). 

ARESZTOWANIE DZIECIOBÓJCZYNI. 

Wczoraj z polecenia władz śledczych a- 
resztowano 20-letnia mieszkankę wsi Iža, 
gm. iżańskiej, oskarżoną 0 zamordowanie 
nieślubnego dziecka. (e) 

WŚCIEKŁY KOT NIEBEZPIECZNIE PO- 
KĄSAŁ DZIEWCZYNĘ. 

Nienotowańy dotychczas wypadek miał 
wezoraj miejsce w podwórzu domu Nr. 19 
przy ul. Rydza Śmigłego, gdzie została me- 
eno pokąsana przez wściekłego kota 18-let- 
nia dziewczyna S. Orzechowska. 

Przestraszoną i broczącą krwią dziew- 
ezynę przewieziono do pogotowia ratunko- 
wego, gdzie nałożono jej opatrunki. 

Stamtąd skierowano Orzechowską do In- 

stytutu Pasteurowskiego. (е} 

UCIECZKA Z POD ESKORTY. 

Wezoraj wieczorem przez rynek Drzew- 
ny dwóch żołnierzy prowadziło zatrzymane- 

go żełnierza. Nagle ten ostatni -zmyliwszy 
czujność eskortujących i rzucił się do ueieez- 
ki i wkrótee znikł wpośród tłumu. 

Pościg nie dał wyniku. (eb 

ZAMACH SAMOBÓJCZY ZWOŁNIONEJ 
KELNERKI. 

Wezoraj z rana przy ul. Garbarskiej 8. 
usiłowała popełnić samobójstwo przez za- 
trucie się eseneją oetówą Antonina Giecewi- 
czówna, kelnerka z zawodu. 

"Giecewiczówna straciła ostatnio posadę 
i to pehnelo ją do fatalnego kroku, (ep 

TRAGICZNY WYPADEK. 

Po ukończesiu lekcyj w szkole powszech- 
nej Nr. 10 przy ulicy Zarzecze, jednen z ucz- 
niów S-letni Henryk Kleczkowski (Równe 
Pole 5) spadł ze schodów odnosząc ciężkie 
obrażenia ciała. 

Zawezwane pegotowie rantukowe 
wiožlo go do szpitala dziecinnego. (e). 

KRADZIEŻ PRZY ULICY ZAWALNEJ. 

Wezorajszej mocy złodzieje  przedostalt 
się do skłepu p. Rudomiūskiego (Zawalna 
28) skąd skradli materjały ślusarskie warto- 
ci 400 zi. Polieja poszukuje sprawców. (e). 

  

prze- 

  

STUDENT Od dnia 28-go września 1931 г. 
rosnie Z щар Zaczarowany dywan od godz. 4—6 i 6—8 wiecz. 

  

Klu Biejskia Najwes. arcydzieło humoru. 

Miłość Teresy Rott. 
W rol. gł.: Pat i Patachon. NAD PROGRAM:* ŚMIERTEŁNY SKOK. Ko. 3 akt 

Wzruszający dram. erotyczny. W 
NAD PROGRAM: Fircyk w zalotach. Tygodnik P. A. T. 

Koncert. ork. pod batutą M. Salnickiego. - = *Ceny miejsc; balkon 30 gr., parter 60 gr. — „Kasa. czynna od 3.30 

rol. gl. 'Olga Czechowa. 

  

+ ĮSALA WIEJSKA SD 
Qsirobramoka 5. ZA 

Dziśł 
DŹWIĘK. KINO-TEATR Te džietoi 

zAELIOS" 
Woda tel. 9-28 

SK KINO 

„КИ 
Niloklew. 22, tel. 15-28 

    
Przebój dźwiękowy! Gigantyczne potężne 

Filro, o którym z zachwytem mówi cały światl 

Robert Montgomery, Chester Moris, Leila Hyams, pa *Stońe i inni. 
Wielki ten film wywiera piorunujące wrażenie. 
bunt dusz skutych w kajdany! 

Na |-szy seans ceny zniżone od 60 gr. 
WKRÓTCE: Najnowsze superprzeboje wszechświatowe: 

Nowe wielkie 
arczdzielo Erala ceżye! 
Cecii B. de .Mille'a 

Na |-szy seans ceny zniżone od 60 gr. 

„Szaty Dom" 
„Szary: Dom“ 

Szary Dom 
wstrząšnąi sumieniem światal 

— to film, którego się nigdy nie zapomina! 

(Big House). W rolach 
główn: Wallace Beery, 
"3000 statystów. 

„Szary Dom" — to 
Dodatki dźwiękowe 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15 
„Tabu“ i „K—27" (Szpieg). 

MADAME SZATAN 
W rol. gł: Kay Johnson, Reginald Denny i Lillan Roht. 

tastrofa w przestworzach. Niębywała wystawa. 5000 statystów. NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz, 2-ej. 

Wielki bal na Zeppelinie. Gigantyczna ka- 

  

filmowal Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
"al. Wielka 47, tel. © 

  

Dziśł Wielki 
wspaniały 4 

šias Kolejowe 

OGNISKO 
+0 fworaa kołetow.) Bijeczaa Sbcjit 

Muzyka R. Dzimsa. 
W rolach głównych: Król 
śpiewak. bożyszcze kobiet 

Że WRC na wysoką wartoś artystyczną dla młodzieży dozwolone. 
dźwiękowy Foxa i rysunkowy dodatek dźwiękowy Flejszera. Na l-szy seans ceny zniżone. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie św. o 2-ej. 

w rolach głównych: 
Piękna uwodzicielka 

Nadzwyczajnie ciekawa treść! 

W. epopea 

i nasłyn. Denis King ' 
KROL ŽEBRAKOW 

špiewaczka opery 
„Metropolitain“ 

Špiew!- Chėrl-Taiice! 

Jeanette Mac Donald. 
NAD: PROGRAM: Bodatek 

  

w N. Yorku 

NASTĘPNY PROGRAM: SYN BIAŁYCH GÓR. 

« Romans uwodzicielki 
Lya de Putli, czaruiacy Ben Lyon : stodka Lois Moran. 

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

10 akt. wzruszający 
dramat erotyczny z 
życia wielkomiejsk. 

  

UI Kino-Teatr | Dziś! 

LUX 
Mickiewicza |1,t.15-61 

za szczęściem 

Potężny i wzru: 
szający dramat. W pogoni 

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

MŁODA GENERACJA 
W rolach słówa: Ricardo Cortez, Roza Rozanowa i Lina Basquette 

Ceny miejsc od 40 gr. 
  

Obwieszczenie. 
Pisarž 

dėbr ziemskich i miejskich powiatów : 

Lidzie. 

„Lida, dnia | października 1931 r. 

(—) Kazimierz Kontowtt 
Pisarz Hipoteczny przy Wydziale Hipotecz- 

nym Zamiejscowego Wydziału w 

Hipoteczny prży Wydziale Hipotecznym 
Wydziału Zamiejscowego w Lidzie Sądu Okręgowego 
w Wilnie obwieszcza, że wszystkie księgi hipoteczne 

Lidzkiego, 
Szczuczyńskiego i Wołożyńskiego, od dnia 3 paź- 
dziernika 1931 r. zostały przeniesione z wydziału 
Hipotecznego w Wilnie do Wydziału Hipotecznego w 

Lidzie.    
TT JĄ 

OGŁOSZENIA| 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

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

   Poszukuję 
posady 

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

pod Nr. 6872.   

RYBY 
żywe i wędzone. 

Ceny rynkowe. 

SER 
litewSki pełnotiusty 

kg. 2.80 

KIEŁBASA 
litewska kg. 4.40 * 

KONSERWY 
rybne, puszkowe, 
pudełko od 1 zł. 

Poleca 

D-H. $. Baneli S-ka 
Wilno, Mickiewicza 23 

telefon 8-49 

  

Qd roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne; 'ey pialne i ga- 
binetowe, kredeney, 

stoły, szafy, łóżka itd. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
ma dogodnych warmnkach 

I NA'RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

6181 

  

Studenci U.S.B. 
udzielają 

korepetycyj 
"grupa nį w zakresie 

6-ciu klas gimnazjum. 
Warunki b, dogodne. 

Zgłaszać slę: 
ul. Kwaszelna 23—1.   
    

    

Mieszkanie 
2 ma pokoje ciepłe, 

suche, z kuchnią 
i elektrycznością 

do wynajęcia 
Wiadomość w "Adm. 
„Kurjera Wil." 7023 

Mieszkania 
©» 5zciopokojowe 

do wynajęcia 
ul. Wiłkomierska 3, 

dowiedzieć się: Gdańska 
6 m. 4, godz. 18—19. 

7018 

Mieszkania 
4,'3'1'Žpokojowe do wy- 
najęcia, ul. Ofiarna Nr. 2, 
pokazuje dozorca. 7003 

Mieszkania 
3-ch pokojowe z wygoda- 
mi, odnowione, do wyna- 
jęcia. Ul Krakowska 51, 
pokazuje dozorca. 7004 

Pokó duży, światły, 
z osobnem 

wejściem i balkonem ze 
wszelkiemi wygodami 

do wynajęcia 
ul. Stefańska 10/4. 7027 

POKÓJ do wynajęcia 
można. z obiadem albo 
całodziennym utrzyma- 

niem. Przyjmę uczni—nic 
Pomoc francus. na miejscu 
ul. Żeligowskiego 5—25. 

6970 

POSZUKUJE SIĘ 

garaż 
na 3 samochody z kanałem 
Sktzynka pocztowa 144 

ООО ПЗа 
ekspedjentki, kelnerki lub 
do prowadzenia gospo- 
Jari oholnie 26455 
się nas wyjazd. Oferty 
składać do adm. „Kurjera 

  

  

  

    

    Wil" dla K. W. * 6720   

pasaulije lekti 
“za obiady | 
zaułek Ponomarski 
Nr.3, m. 3, g. 16—18 

7024 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

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

pod Nr. 6334, 

Języki obce 
niemiecki, francuski 

  

  

*włoski (konwersacja). 
Przygotowywanie 

ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i egzaminów 

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 

gimn. i studenci U. 5. B. 

specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil.* pod W. K. 

  

dyplomewana nauczycielka 
(University Colledge Lon- 
don). Po dłuższym poby- 
cie w Londynie wróciła 
i udziela lekcyj ANGIEL- 
SKIEGO w grupach i od- 
dzielnie. Słowackiego 1-10. 

Tel. 8-38. 

Pas uluję posady 
gospodyni, 

do każdej pracy domowej 

w mieście lub na wsi przy 

rodzinie lub u samotnych. 
Zgłoszenia do Administr. 

„K. Wil.* dla M.B. 6916 

  

  

Głuchota 
uleczalna ynalazek Eu- 
fonja  zademonstrowany 
specjalistom. Usuwa przy- 
tępiony słuch, szumy ciek- 

SENIOR ans 
dziękowania. Żądajcie 
bezpłatnej pouczając. bro- 
szury. Adres: EUFONJA, 
Liszki k/Krakowa. 6529 
  

Papier, szpagat 
i materjały pisarsko-kreś- 

larskie poleca 

M. Rodziewicz 
Wilno, uł. Wiełka 9, 

Dla urzędów i sklepów 
rabat. 7022 

Bona» 
wyhowawczyni 

z szyciem 

poszukuje posady. 
Świadectwa i reko- 
mendacje jak najlep- 
sze. Rzeczna 10, m. 2 
(przecznica Zakreto. 

wej) telef. 15.89. 
6909 

Akuszerka 

Dra Ldtnerowa 
puyimuje od9 do = wiećz. 
ulica Kasztanowa , m. 

W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

Маг ВП 
przyjmuje od '9 r. de 7 w 
przeprowadziła się 

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

PIANINO 
do wynajęcia 

Wiłkomierska 3 — 20. 

  

  

    

  

JEJEJEJEJEJ 
POWORTWÓGZONA 

„*przy uł. Wielkie 
Prółiec8: "cadzo"dlw. że 
mleko, masło, sery, jaja. 
mleko zsiadłe, wędliny, 
i inne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 

(ALHLSCIESLICELE 

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

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9. 

do sprze- D 0 M dania, 
w dobrym stanie. w'ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. IZ 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 
miejscu u właściciela, 

    

drewniany 

    

J 

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogł. vdpow. 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Wilno, św. Jeńska Nr. 4 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, biłety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
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З Wydawnicetwo „Kurjer Wilenski“ „S-ka 1.0gr. odp. | EB 3 'Drukarnia „Znicz”, Wilno, uł. Śsto Jańska 1, telefon 3-40 

    

płan$ st: " "Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz: 

ой от


