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Parlament polski wobec Kryzysu. 

  

Sejm polski przystępuje do pracy 

wśród wypadków i okoliczności nie- 

zwykłych. W ciągu ubiegłych lat 

dziesięciu mieliśmy wprawdzie okresy 

zgęszczonej atmosfery politycznej i 

gorączkowej aktywności dyplomacji 

światowej. Poczynając od konferencji 

genewskiej w r. 1922, aż po Locarno 

i ciężkie obrady zeszłoroczne w Hadze 

nad rozwiązaniem problemu odszko- 

dowań niemieckich i długów między- 

sojuszniczych, świat niejednokrotnie 

przeżywał chwiłe gorączkowego ocze- 

kiwania j niepokoju, a wzmagające się 

tempo wypadków przesuwało przed 

nim, jak w kalejdoskopie; coraz to no- 

we. coraz berdziej skomplikowane za- 

gadnienia. Jednakże rok 1931 zdobył 

pod tym niezaprzeczalny 

rekord. 

względem 

Jesteśmy dziś świadkami a w pew- 

nej mierze i uczestnikami głębokiego 

kryzysu, sięgającego podstaw współ- 

czesnego systemu współżycia ludzkie- 

go w skali międzynarodowej. Bardzo 

ważną cechą tego kryzysu jest jego 

generalność. Granice oddzielające po- 

szczególne państwa stemy polit; 

ne nie są już żadną przeszkodą dla 

zjawisk ekono- 

  

   
wiołowego pochodu 

micznych, będących skutkiem rozwi- 

jającego się przesilenia w ekonomice 

światowej. Natężenie tych zjawisk 

różniczkuje się stosownie do struktury 

  

ekonomicznej poszczególnych organiz- 

mów gospodarczych i stopnia ich raz- 

woju, natomiast czynniki polityczne 

bardzo drugorzędną odegrywają w tem 

rolę. 

Na zachodzie Europy często się sły- 

szy określenie: „kryzys zaufania”. Ale 

powstaje pytanie: zaufania do czego, 

łub do kogo? Do współczesnego ustro- 

ju ekonomicznego? Czyż może być bar 

dziej pesymistyczna ocena sytuacji? 

Zaryzykowałbym djagnozę cokolwiek 

odmienną. 

Rozwój gospodarki kapitalistycznej 

w skali wszechświatowej stworzył for- 

my nie dające się zmienić w istnieją- 

eych systemach politycznych. Сепе- 

i współzależność zjawisk eko- 

nomicznych koliduje z rozproszkowa- 

   ralnoś: 

niem politycznem świata cywilizowa- 

nego. Środki stosowane 

przez jedno państwo dla przezwycię- 

żenia kryzysu, stają się przyczyną je- 
go zaostrzenia obok, u sąsiada. Ten 

łańcuch sprzeczności rośnie jak lawina 

stwarzając stan anarchji w ekonomice 

światowej, jeżeli na nią spojrzeć gdzieś 

Stoimy nie przed bankruct- 

zaradcze, 

z góry. 

wem systemu kapitalistycznego i za- 

stąpieniem go przez inny, lecz wobec 

konieczności zorganizowania go w 

skali jak najszerszej, nadania mu pla- 

nowości. System kapitalistyczny nie 

potrzebuje ustępować placu żadnemu 

konkurentowi. Musi on natomiast 

6 ze stanu anarchii i ulec racjona- 

  

lizacji. Zagadnienie kryzysu gospodar- 

ki kapitalistycznej wydaje się więc 

być zagadnieniem przezwyciężenia w 

niej anarchji oraz antagonizmów po- 

między poszezgólnemi organizmami 

polityczno-gospodarczemi. Okazuje się 

że — o ile chodzi o usunięcie tych an- 

problem nabiera cech 

  

  

  tagonizmów 

wybitnie politycznych. 

Powstaje sytuacja napozór paradok- 

salna. Porządek świata drży w swoich 

posadach ekonomicznych, lecz przy-' 

stanie 

politycy. Nauka 

ekonomiki i jej przedstawiciele—prak- 

tycy- są powołani i kompetentni do 

wrócić mu równowagę są w 

przedewszystkiem 

analizowania i oceny tego co było i co 

jest, do prawidłowego, naukowego se- 

gregowania zjawisk i prorokowania 

mniej lub więcej omylnego o ich dal- 

szym rozwoju. Ale to jest wszystko, 

czego od nich można, się spodziewać. 

Stworzenie i zmobiiizowanie sił, zdol- 

nych nadać żywiołowemu biegowi rze- 

czy inny kierunek, przekształcić bę- 

dące w ruchu formy ludzkiej działal- 

ności gospodarczej na inne, jednem sło 

wem dokonać reformy olbrzymiej ma- 

szy znajdującej się w stanie dyna- 

miki — jest w mocy tylko polityków. 

wskaże 

  

Genjalna intuicja polityczna 

właściwe drogi i środki zaradcze bez 

zawiłych dociekań naukowych. Briand 

bardzo mało się zna na ekonomice, a 

niema takich ekonomistów w Euro- 

pie, którzyby nie'uznali trafności jego 

koncepcji paneuropejskiej, mimo naj- 

większego pesymizmu co do możli- 

wości jej realizacji. 

Kryzys obecny wywołał głębokie 

przeobrażenia w psychice ludzkiej. 

Wielomiljonowa masa pozbawionych 

elementarnych podstaw egzystencji 

nie jest zaintóresowana w utrzymaniu 

dzisiejszego porządku rzeczy. Przeciw 

nie, malkontent zwykle idzie tam, 

gdzie znajduje najsilniej wyrażoną ne- 

gację rzeczywistości, która go gnębi 

i rozdrażnia, staje się łupem agitacji, 

operującej najskrajniejszemi, rewolu- 

cyjnemi hasłami. Świat zrozumiał, że 

walka z temi objawami i nastrojami 

wiełkich mas ludzkich nie idzie po li- 

nji prowokowania konfliktów soejal- 

nych, narastających ód dołu. To nie 

jest teren odpowiedni dla tempera- 

mentów bojowych, w starciu i bez- 

względnej walce pragnących szukać 

zwycięskiego rozwiązania problemu. 

W psychologji europejskiej doko- 

nywa się ogromne .przesnnięcie na le- 

wo. Nawet rządy, posiłkujące się me- 

todami, właściwemi raczej prawicy, 

stosują politykę gospodarczą i socjal- 

ną wybitnie lewicową. Wszędzie gó- 

ruje troska o rzesze pracownicze, wszę 

dzie idzie o to, aby drogą zapewnienia 

jednostce ludzkiej warunków do znoś- 

nej egzystencji, zapobiec wypowiedze- 

niu posłuszeństwa ustalonemu porząd- 

kowi społecznemu przez masy nie ma- 

jące w nim nic do stracenia. 

Rządy, nie odpowiadające pojęciu 

politycznej demokracji parlamentar- 

nej, zmuszone są rozwiązywać pro- 

blem demokracji socjalnej pod groź- 

bą wstrząśnień i przewrotów. Zada- 

nie to spełnić mogą jedynie ludzie o 

lewicowej demokratycźnej mentalnoś- 

ci politycznej, mający za sobą duży 

bagaż doświadczenia we współpracy 

i kontakcie z dołami społecznemi, u- 

miejący wyczuć ich prądy i nastroje. 

Nie jest rzeczą przypadku, że na czele 

państw europejskich stoją ludzie, któ- 

rzy wyszli z pracy wśród tych „,do- 

  

    

łów”, zrodzeni przeważnie w izbie ro- 

botnika lub drobnego urzędnika lub 

pod strzechą wiejską. Proszę przejrzeć 

biografję Mac-Donalda, Lavala, Brii- 

ninga, Mussolini'ego, Svehli, Burescha, 

Piłsudskiego. Wszyscy w 

ły politycznej lewicy, wszyscy wroś- 

nięci byli głęboko w doły społeczne. 

— Jakto, Piłsudski? — wszak to 

stary szlachcic polski — padnie sprze- 

ciw. е 

Tak, to szlachcic, ale też ów specy- 

ficzny dla Polski porozbiorowej, typ 

szlachcica — demokraty, lewicowca, 

To czło- 

zli ze szko 

  

  

    romantyka i rewolucjonisty. 

wiek, który na lewicy budował niepo- 

dległość Polski, łewicę porwał za sobą 
do szalonej, zdawało się, walki. Dla- 

czego? Gdyż wiedział, że po okresie 

bohaterskim szlachectwa polskiego 

tylko tam, w łewicy polskiej znajdzie 

dynamikę i heroizm wielkiego czynu. 

Istotą strasznej tragedji powstania li- 

stopadowego było to, że rozpoczęte 

przez lewicę, oddane zostało następnie 

w ręce ludzi, o psychologji konserwa- 
tywnej, prawicowej. 

Minęło 100 lat. Przed niepodległą 
Polską stoi dziś ułamek światowego 

zagadnienia zupełnie odmiennej na- 

tury. Znajdujemy się cokolwiek na 

uboczu od rozwichrzonej fali gospo- 

darczego i socjalnego przesilenia, prze- 

walającej się przez zalękniony świat. 

Jesteśmy jak w zaścianku, do którego 

główny prąd jeszcze nie dotarł, omywa 

go jednak wokoło i powoli przedostaje 

się do polskiej zagrody. Jesteśmy bied 

ni, zżyci z biedą i odporni na jej uś- 

ciski. Nasza zacofana w swoich for- 

mach gospodarka społeczna znieść 

może więcej przeciwności, niż napię- 

ta jak łuk, skomplikowana maszyna 

gospodarki _ zachodnio-europejskiej. 

Angielski bezrobotny ma więcej niż 

polski robotnik zatrudniony, a: mimo 

   

  

to, a raczej właśnie dlatego, kry: 

w Europie Zachodniej jest groźniej 

dotkliwszy stosunkowo niż _u nas. 

Lecz nie należy przesadzać w opły- 

"mizmie. Polska nie jest i nie może być 

autorkją gospodarczą. Nici współza- 

leżności łączą ją z eałym światem, 

wstrząsanym przez paroksyzmy prze- 

silenia. Głęboka depresja ekonomicz- 

na ogarnęła już nas wespół z innemi 

państwami jak to zilustrował premjer 

Prystor w swem eXpose sejmowem. 

Szezęśliwą dla Polski okolicznością 

jest to, że u steru jej rządów stoją lu- 

dzie o wyraźnej, lewicowej mentalnoś- 

  

ci politycznej i społecznej. Nie w sen- 

sie form, lecz treści rządzenia. Rząd 

premjera Prystora nie dał się zasko- 

czyć nagłemu zaostrzeniu przesilenia. 

Szef tego rządu swą aktywną, zapobie- 

gliwą. niezmiernie uważną i rozważną 

polityką gospodarczą, swą wielką tro- 

ską o dotknięte bezrobociem rzesze 

pracownicze. położył już. podwaliny - 

pod akcję przezwyciężania kryzysu. 

Aktywność premjera Ptystora w tej 

dziedzinie wskazuje na należyte zro- 

zumienie konieczności zapobiegania 

narastaniu konfliktów socjalnych. 

W obozie prorządowym są czyn- 

niki, którym ten kurs może nie do- 

gadzać, którzy godzą się nań niezbyt 

chętnie, a politykę „silnej ręki* radzi- 

by stosować również do zagadnień 

gospodarczo-socjalnych dnia dzisiej- 

szego. W expose premjera Prystora 

brak było jakichkolwiek akeentów, 

dających posłuch tego rodzaju inspi- 

racjom. Nie też innego nie można by- 

ać. Nie sądzimy rów- 
  

ło się spodziew 

nież aby i w działalności Bloku Bezp. 

czy to w parlamencie, czy na terenie 

'społecznym czynnikom tym mogło być 

dziś pozostawione szersze pole do po- 

pisu. 

Opózycja sejmowa, zapowiadając 

swój sprzeciw wobec wszelkich poczy 

nań rządowych, dała się znów ponieść 

animozjom wyłącznie politycznym. 

Wyłącza się przez to sama od współ- 

państwa od 

Ona jest „nie- 

„nieustępliwa“. 

  

udziału w ochranianiu 

ciężkich wstrząśnień. 

złomna*', jest 

Niechże tkwi w parlamencie jak* od- 

stręczający przykład niemocy i dok- 

trynerstwa. Spełnieniu przez Sėjm je- 

go obowiązku nie w stanie jest prze- 

szkodzić. Testis. 

Konferencja premjera 

z P. Prezydentem. 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej odbył konferencję z p. prem- 
jerem Prystorem, który złożył Panu 
Prezydentowi sprawozdanie z przed- 
wczorajszego przebiegu posiedzenia 

Sejmu. 

Audjencje w Belwederze. 
WARSZAWA, 2. 10. (Pat). W dniu 

2 b. m. o godzinie 13-ej p. Marszałek 
Piłsudski przyjął w Belwederze na 
dłuższej audjencji posła japońskiego 
p. Kawai oraz malarza japońskiego 
Senrin Kirigaye, który wręczył pod- 
czas audjencji p. Marszałkowi obraz 
swego pędzla. 

„. Powrót min. Zaleskiego. 
(Tel. od własn. koresp, z Warszawy). 

Dowiadujemy się, iż powrót p. min. 

ona 

spraw zagran. Zaleskiego do War- 
szawy wraz z towarzyszącymi mu 
członkami delegacji polskiej na sesję 
Rady Ligi Narodów nastąpi w nadcho- 
dzącą niedzielę. 

   

    

na cmentarz Rossa. 

Cześć Jego pamięci! 

   

W dniu 1-go październii 

JOZEF G 
INŻYNIER ZAKŁADOWY W DRUSKIENIKACH 

zmarł dnia 1-go października 1931 roku w wieku 44 lat. 

Nabożeństwo żałobne odhędzie się w dniu 3-go października r. b. o godz. 6-ej rano 

w kościele Niepokalanego Poczęcia N. M. P. (na Sołtaniszkach). 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (ui. Jelenia 12) na cmentarz Rossa odbędzie się 
w tymże dniu oe godzinie 3 min. 30. 

0 czem zawiadamiają 

DYREKTOR i PRACOWNICY ZAKŁ. ZDROJ. W DRUSKIENIKACH. 

  

Józef Godwod 
INŻYNIER ZDROJOWISKA DRUSKIENIKI 

zmarł dnia 1 października 1931 r. w wieku 44 lat. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 3-go pa- 

ždziernika © godz. 6-ej rano w kościele Niepokalanego 

Poczęcia N. M. P. (na Sołtaniszkach). 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (ulica Jelenia 12) 

na cmentarz Rossa odbędzie się w tymże dniu o g. 3.30 

© czem zawiadamiają 

RODZINA i DRUKARZE M. WILNA. 

    

Rada Główna Zjedn. Rob. Zw. Zaw. Ziem Półn.-Wschcdn. 
Zarząd Domu Robotniczego w Wilnie. 

  

P. 

Związek Pracowników Komunalnych i instytucyj Użyteczności 
Publicznej w Wilnie powiadamia ogół robotników miasta Wilna 
o bolesnej stracie nieodżałowanego Towarzysza 

JÓZEFA GODWODA 
Eksportacja zwłok odbędzie się dnia 3-go października r. b. 

© godz. 3 m. 30 po poł. z mieszkania —ul. Jelenia 12 (Sołtaniszki). 

ZARZĄD. 

Koedukacyjna Dokształc. Szkoła Handlowa 
Stowarzyszenia Kupców i Przem. Chrześc. w Wilnie — Biskupia 4 

Zajęcia wieczorem od godz. 18-ej do 21-ej. 
Ukończenie Szkoły daje prawa pracownika umysłowego. 

Zapisy przyjmują się w Sekretarjacie Szkoły (Biskupia 4) w ponie- 

B 
Ё 
Ё 
Ę z prawami publiczności. 

Ё 
Ё działki, środy i piątki w godz. od |8-ej do 20-ej. 6935—7 

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

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

Prospekty wysyła się na żądanie. 

  

  

Przyjęcia tylko za uprzedniem zgłoszeniem. 

ZWIĄZEK ZAW. DRUKARZY M. WILNA — BAKSZTA 8 

3 W sobotę dnia 3-go października 1931 roku odbędzie się 

1:52A SOBÓTKA JESIENNA 
Do tańca przygrywa orkiestra. 

  

  POCZTA 
Bufet na miejscu obficie zaopatrzony. 

CONFETTI SERPENTIN 
Początek o godz. 9-ej wieczorem, 

  

Całkowity dochód przeznacza się na zasiłki dla bezrobotnych członków Związku. 

Wejście 1 zł. Wejście I zł. 

  

ODW 

ka 1931 r. © godz. 7-ej wiecz. po krótkich cierpieniach zmarł tow. inż. 
r 

sf JDOZEF GODWOD 
niestrudzony bojownik klasy robotniczej, prezes Zarządu Domu Robotniczego w Wilnie. 

Eksportacja zwłok odbędzie się 3-go października o godz. 3.30 po poł. z domu żałoby przy ul. Jeieniej 12 
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       Zarząd Związku Zaw. Drukarzy 
m. Wilna podaje do wiadomości 
swych członków, iż w dniu 1-go paź- 
dziernika 1931 r. po ciężkich cierpie- 
niach zmarł inż. JÓZEF GODWOD 
jeden z byłych działaczy ruchu zawo- 
dowego, cieszący się wielkiem zaufa- 
niem wśród drukarzy oraz całej kla- 
sy pracującej m. Wilna. 

Cześć Jego pamięci! 
Jednocześnie Zarząd Zw. wzywa 

swych członków do wzięcia licznego 
udziału w pogrzebie, który odbędzie 
się w dniu 3-go października o godz. 
3 min. 30 po poł. z domu żałoby przy 
ul. Jelenia 12 (Sołtaniszki). 

2 

Do Kolegów — członków 
Związku Pracowników Miejszieł:. 

„_.W dniu 1 października zmarł Ś. p. 
JÓZEF GODWOD, który w dobie 
największego uścisku niemieckiego i 
bolszewickiego był jednym z założy- 
cieli i organizatorów naszego Związku 
W okresie późniejszym ś. p. Józef 
Godwod jako Radny miasta i członek 
rozmaitych komisyj pracowniczych. 
był szczerym obrońcą ich spraw, a 
traktował je poważnie i uczciwie, nie 
szukając dla siebie żadnych osobi- 
stych korzyści. 

Cześć Jego świetlanej pamięci! 
Zarząd Związku wzywa Kolegów 

do oddania Mu ostatniej przysługi 
przez wzięcie licznego udziału w smu 
inych obrządkach pogrzebowych. 

Szczegóły o pogrzebie są umiesz- 
czone w klapsydrach. 

ZARZĄD ZWIĄZKU 
PRACOWNIKÓW MIEJSKICH. 

EEK EET TSS 

Dr. A. LIBO 
choroby uszu, gardła i nosa powrócił i wzno- 

wił przyjęcia chorych 
Zawalna 22. Telefon 599. 

| śziała Rzemiesł Artystycznych 
Wileńskiego T-wa Art. Plastyków 

ul. Św. Anny Nr. 13 

Dział Malarstwa Dekoracyjnego: 
a) Rysunek, 
b) Malarstwo akwarelą, 
e) Projektowanie, 
d) Liternictwo, 
e) Malarstwo pokojowe klejowe, 
f) Technika materjałów, 
&) Lakiernictwo, złocenie, 
b) Dekoracja wnątrz. 

Dział Rzeźby Dekoracyjnej: 

a) Modelacja w glinie, i 
b) Odlewnictwo i formowanie w 

kleju, gipsie i cemencie. 

Po ukończeniu (3 lata) uczeń dostaje 
stopień czeladnika, Podczas letnich 

miesięcy praktyka. 

Zapisy przyjmuje kancelarja szkoły 
(Św. Anny 13) codziennie od godz. 

9-ej do 12-ej. 
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Dr'wna rola p. Adolfa Nowaczyńskiego: Prześladowanie Polaków na Łotwie. 
Z kół emigracji ukraińskiej piszą do 

nas: 

Pan Asolf Nowaczyński, naczelny 
publicysta „Gazety Warszawskiej* od 
czasu do czasu poświęca swoje „,cen- 
ne” uwagi zagadnieniu ukraińskiemi 
a głównie ukraińskiej emigracji poli- 
tycznej. Oczywiście uwagi i argumen- 
ty p. Nowaczyńskiego w tej dżiedzi- 
nie posiadają charakter specyficzny. 
Z każdego wiersza wyziera ślepa nie- 
nawiść do Ukraińców, co zresztą od- 
powiadałoby programowi narodowej 
demokracji, która już oddawna nawo- 
łuje do wynarodowienia Ukraińców, 
tak. jakgdyby Polska znajdowała” się 
w dalekim okresie średniowiecza, a nie 
w. wieku XX-ym. 

Pod tym względem ostatni arty- 
kut „mistrza paszkwilów*, zamie 

czony w „Gazecie Warszawskiej” z 
dn. 17 września r. b. pod wymownym 
tytułem: „Wernychoroba* nie zasłu- 

giwałby na jakieś wyróżnienie z po- 
śród innych analogicznych paszkwi- 
lów. które wyszły z pod złośliwego 
pióra trubadura narodowej demokra- 
cji. W artykule tym są jednakże mo- 
menty, które zmuszają zwrócić uwa- 
gę na pewne metody p. Nowaczyń- 
skiego, rzucające charakterystyczne 
światło na jego działalność publicy- 
styczną. Oto powołuje się p. Nowa- 
czyński na rzekomy list wystosowane 
przez prezydenta przebywającego na 
emigracji rządu Ukraińskiej Republi- 
ki udowej, Andrzeja Liwickiego do 

jednego z patrjotów ukraińskich, któ- 
ry to list według twierdzenia p. No- 
waczyńskiego miał być zamieszczony 
w „Kurjerze Czerwonym“ w maju 
1928 r. P. Adolf Nowaczyński przy- 
łacza ten rzekomy list in extenso i 

   

  

        

twierdzi, iż „na ten list Andrzeja Li-. 
wickiego żadnego ani oficjalnego ani 
półoficjalnego zaprzeczenia. niestety 

nie było”. 
Chcemy więc wyjaśnić historję te- 

go rzekomego listu prezydenta Andrze 
ja Liwiekiego aczkolwiek sprawa ta 
była dwukrotnie wyświetlana na ła- 
mach prawie całej prasy europejskiej, 
a również polskiej. 

28 listopada 1928 r. w finansowa- 
nem przez poselstwo sowieckie w Wie- 
dniu piśmie komunistycznem „Der A- 
bend“ ukazała sę serja rzekomych li: 
słów prezydenta Andrzeja Liwickie- 
go oraz innych działaczy ukraińskich 
a między nimi i wyżej wspomniany 
list. na który powołuje się: skwapli- 
wie p. Adolf Nowaczyński. Jednocze- 
śnie falsyfikaty G. P. U. ogłoszone 
były w paryskim dzienniku komuni- 
stycznym „L“Humanitė“, oraz Ww oc- 
ganie ambasady sowieckiej w Paryżn 
„Ukraińskie Wisty. W kilka dni pó- 
źniej prasa sowiecka a więe ..Izwie- 

st (Moskwa), „Komunist* (Char- 
ków) i „Proletarska Prawda* (Kijów! 
również zamieściły sfałszowane doku 
menty. Jeden z działaczy ukraińskich, 
przebywających w Paryżu, były mini- 
ster spraw 'zagranicznych rządu uk- 
raińskiego, Tokarzewski. którego rze 
komy list również był wśród falsyfi- 
katów, przez propagandę bolszewicką 
ogłoszony, wytoczył w sądzie pary- 
skim proces przeciwko ..L'Humanitć* 
i „Ukraińskim Wistom* o dyfamację. 
Proces ten zakończył się 26.XI. 1928 r. 
wyrokiem. skazującym obydwa pis- 
ma komunistyczne. 

Jednocześnie w dniu 3 listopada 
1928 r. ukazał się urzędowy komuni 
kat ukraińskiego biura prasowego, 
który z upoważnienia prezydenta An- 
drzeja _Liwickiego _ kategorycznie 
stwierdził, iż ogłoszone w pracie ko- 
munistycznej „listy p. Andrzeja Li- 
wiekiego, jak i innych działaczy ukra- 
ińskich są falsyfikatami któremi pro- 
paganda bolszewicka nieraz posługuje 
się. Dementi to ukazało się w prasie 
polskiej w dniach 30 listopada i 1-g6 
grudnia 1928 r. *). 

Trudno przypuszczać, aby p. A- 
<lolf Nowaczyński nie czytał w któ- 
rymś z dzienników polskich dementi 
«kraińskiego biura prasowego. Twier- 
<izenie więc p. Nowaczyńskiego, iż „na 
ten list Andrzeja Liwickiego żadnego 
ani oficjalnego, ani półoficjalnego za- 
przeczenia, niestety, nie było*, jest po. 
prosłu kłamstwem. Kłamstwem rów- 
nież jest, jakoby „Kurjer Czerwony“ 
w maju 1928 r. ogłosił ten rzekomy ilst 
prezydenia A. Liwickiego, gdyż „Ku- 
rjer Czerwony“ nie mógł sf 
"nego dokumentu tego zami 

  

  

  

      

cić w 
maju skoro falsyfikat ogłoszony był 
dopiero w listopadzie 1928 r. w ko- 
munistycznem wiedeńskiem 
„Der -Abend“. 

Widocznie z braku innych orgu- 
mentów dla uzasadnienia swoich wy- 
-"wodów o zagadnieniu ukraińskiem 
publicysta „Gazety Warszawskiej” po- 
sługuje się sfałszowanemi przez G. P. 
U. dokumentami. Przypomnieć nale- 

"ży, że rząd sowiecki w 1928 r. rozpo- 
› сха! gwałłowną nagankę przeciwko 
inteligencji ukraińskiej oraz ukraiń- 

-skiemu ruchowi wyzwoleńczemu. Za- 
daniem akcji sowieckiej było skompro 
mmitowanie ukraińskiej emigracj poli- 

*tycznej, która działała i działa poza ob 
rębem dosięgalności GPU. Zabójstwa 

'ś. p. ałamana Petlury w Paryżu w r. 
.1926 miało być sygnałem dla ofen- 
zywy sowieckiej przeciwko ukraiń- 
skiemu ruchowi narodowemu. Wszy-_ 
scy pamiętają jeszcze ołbrzymi proces 
45 wybitnych uczonych i działaczy 
ukraińskich w Charkowie. Prokura- 

piśmie 
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tura sowiecka posługiwała się na nim 
temi właśnie sfałszowanemi dokumen- 
tami, na które powołuje się obecnie 
p. Adolf Nowaczyński celem skompro- 
mitowania emigracji ukraińskiej oraz 
całego ukraińskiego ruchu wyzwoleń- 
czego. ` 

Jest jeszcze jeden niezwykle inte- 
resujący moment w tej całej historji. 
Oto prawie jednocześnie z ukazaniem 
się artykułu Nowaczyńskiego „„Wer- 
nychoroba z dnia 17 września r. b. 
warszawski korespondent '„Izwiestij* 
Bratin wysłał do swego pisma donie- 
sienie, w którem poddał krytyce pol- 
ski projekt o rozbrojeniu moralnem, 
zgłoszony na ostatniej sesji Ligi Na- 
rodów w Genewie. W doniesieniu tema 
Bratin twierdzi m. in. że o ileby Pol- 
ska brała poważnie swój projekt o 
rozbrojenia moralnem powinnaby by- 
ła rozwiązać wojskowe i cywilne orga- 
nizacje „petlurowskie*, przedstawia- 
jące niebezpieczeństwo dla pokoju. 

W ten sposób wystąpienie p. Adol- 
fa Nowaczyńskiego dziwnym: zbie- 
giem okoliczności miało miejsce pra- 
wie że w tym samym dniu, jak i wy- 
stąpienie „Izwiestij“ przeciwko emigra 
cji ukraińskiej. P. Adolf Nowaczyński 
może więc poszczycić się. iż jest pod 
względem ideologicznym bliskim kole- 
gą p. Bratina. Nie byłoby nie dziwne- 
go gdyby jutro poseł sowiecki w War- 
szawie zjawił się w redakcji .„Gazely 
Warszawskiej i udekorował p. Adal. 
fa Nowaczyńskiego orderem Lenina. 
P. Nowaczyński bowiem, jak widzimy 
z powyższego, naprawdę przysłużył 
się bardzo Moskwie. 

M. Kowalewski. 
SE 

Dr. W. Legieiko 
powrócił i wznowił przyjęcia. 

Kasztanowa 5 m. 2. 7048 

  

  

  

Niszczenie szkolnictwa polskiego. 

RYGA 2.X. (Pat.) Ministerstwo 0- 
światy zabroniło wykładania religji w 
szkołach polskich w języku polskim. 
Ministerstwo odmówiło dalej zezwole- 
nia nauczania następującym siłom na- 
uczycielskim polskim: w Dyneburgu— 
p. Łapińskiemu, radnemu, kandydato- * 

wi do Sejmu, w Jaunsudrabenach — 
Karłowiczowi, w Swentach — pp. Rój- 
ko i Kraczynowi, w Kaplewie — p. 
Piłdegowiczowi. Zwolnienie powyż- 
szych sił nauczycielskich równa się 
zamknięciu szkół polskich. 

Zamknięcie jedynego pisma polskiego na Łotwie „Dzwon”. 

  

RYGA, 2. 10. (Pat), — Na mocy 
decyzji sądu okręgowego prefektura 
w Dynehurgu zamknęła redakcję je- 
dynego pisma polskiego na. Łotwie 
„Dzwon*. Wobee tego, że nakładu 
ostatniego numeru policja nie zdąży- 
ła skonfiskować, numer ten został 

rozkolportowany. Na wydawców pis- 
ma spisano protokół i zostaną oni po- 
ciągnięcia do odpowiedzialności. 

Wszystkie powyższe zarządzenia 
noszą wyraźne cechy teroru i zmie- 
rzają ku steróryzowaniu ludności poł 
skiej w przeddzień wyborów. 

Powstrzymanie działainości Zw. Polaków na Łotwie 
oraz Polsko-Katolickiej Młodzieży. 

RYGA, 2. 10. (Pat). — Letgalski 
sąd okręgowy powstrzymał  dzialal- 
ność Związku Polaków na Łotwie 0- 
raz Pelsko-Katoliekiej Młodzieży do 
chwili rozpoznania sprawy przez sąd. 

Przeprowadzone dochodzenia mia 
ły rzekomo stwierdzić, iż organizacje 
polskie prowadziły akcję polonizacyj- 
ną. 

Niektórzy oskarżyciele twierdzą, 
iż pojedyńcze osoby w powiecie iłiu- 
ksztańskim rzekomo usiłowały w dro 
dze przeprowadzenia plebiscytu przy- 
łączyć kilka gmin do Polski. 

Głównymi działaczami w tych dą- 
żeniach są jakoby prezes iłłuksztań- 
skiej filjj Związku Polaków Wałen- 
tynowiez i Wałpeters. 

  

Niedopuszczenie do wieców przedwyborczych. 

RYGA, 2. 10. (Pat). Wyznacze- 
ne na dzień 2 października 4 wiece 
polskie w Dyneburgu i kiłka na pro- 
wineji nie doszły do skutku z powo- 
du interwencji polieji, która, opiera- 

  

Nie zezwolenie artystom na 
RYGA, 2. 10. (Pat), — Korespondent Pat 

udał się do radey prawnego wydziału teatral 
nego ministrestwa oświaty p. Krodersa w 
sprawie odmówienia przez to ministerstwo 
zezwołenia na występy w teatrze połskim 4 
artystom. 

Pan Kroders oświadczył: Odmowa nastą- 
piła ze względów czysto formalnych. Teatr 
polski nie zarejestrował się w myśl ustawy 
ze stycznia r. b., która wymagała zarejestro- 

jąc się na decyzji sądu okręgowego 
w sprawie zawieszenia wszelkiej dzia- 
łalności wszystkich organizacyj ро!- 
skich, cofnęła uprzednio wydane zez- 
wolenia. 

występy w teatrze polskim: 
wania wszystkiech teatrów prywatnych do 

dnia 14 sierpnia i dlatego ministerstwo oś- 
wiaty nie mogło udzielić zezwolenia na wy- 
siępy artystom obywatelom obeym. Obecnie 
wszystkim formalnościom stało się zadość i 

jutro minister oświaty ponownie rozpatrzy 
całokształt sprawy. Nie mam żadnej wątpli- 
wości . że sprawa zostanie pomyślnie dła te- 
atru polskiego załatwiona. 
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Sytuacja w Niemczech zaostrza się. 
Niezwykłe zaostrzenie sytuacji na niemieckim 

rynku dewizowym. 
Dalszy katastrofalny odpływ 

BERLIN, 2. 10. (Pat). — Według 
ogłoszonego dziś wykazu, odpływ zło- 
ta i dewiz z Banku Rzeszy w ostat- 
nim tygodniu wynosił 322,6 miljonów 
marek. Z tego na złote przypada 74 
miljony, z których większa część skie 
rowana została na Nowy York, mniej- 
sza zaś do Hołandji. 

Wskutek: tego ilość złota i dewiz, 
powstała w Banku Rzeszy, stopniała 
do około 960 milj. marek, Pokrycie 
banknotów w osłatnim miesiąca 
zmniejszyło się z przewidzianych us- 

złota i dewiz z Banku Rzeszy. 

tawowo 40,1 proc. na 31,2 proc. 
Tak wielki ubytek środków pok- 

rycia, przekraczający wszelkie 0cze- 
kiwania, uważają niemieckie koła fi- 
nansowe za katastrofałny, tem bar- 
dziej jeśli się zważy, iż w ciągu ostat- 
nich dwóch tygodni odpływ  złotasi 
dewiz z Banku Rezszy wynosił ponad 
100 milj. > x A 

W tej sytuacji koła miarodajne 
uważają możliwie prędką i radykałną 
podwyżkę dyskonta za rzecz nie unik- 
nioną. 

Dekret rządu Rzeszy obostrzający obroty dewizami. 
BERLIN, 2. 10. (Pat). — Niezwykłe za- 

ostrzenie sytuacji na niemieckim rynku de- 
wizowym, zmusiło rząd Rzeszy do podjęcia 
dalszych energicznych kroków w celu prze- 
ciwdziałania odpływowi dewiz zagranicznym. 

W dniu dzisiejszym rząd ogłosił drogą de 

kretu nowe zarządzenia, obostrzając obroty 
dewizami. Maximum sumy dewiz wolnej od 
obowiązku zgłaszania do Banku Rzeszy, ob- 
niżone zostało z dniem 2 października z ty- 
siąca marek do 200 marek. 

Posiadaczami prywatnymi dewiz mogą 
być esoby pełnoletnie, które wykażą się do- 

kumentami podróży. Począwszy ой tegoż dn. 
wszelkie dewizy, uzyskane przez posiadaczy 
prywatnych z eksportu zagranicznego, mu- 
szą być w ciągu trzech dni sprzedane Ban- 
kowi Rzeszy. 

Dałsze nowe obostrzenia przepisów, doty- 
czących obrotu dewizami w celach handlu z 
zagranicą, mają charakter prohibicyjny i 
zmierzają dć możliwości największych ogra- 
niczeń importu towarów z zagranicy do Nie- 
miec. Nabywanie złota zależeć będzie odtąd 
od uzyskania specjałnego zezwolnia władz. 

Walki o umowy taryfowe. 
BERLIN, 2. 10. (Pat). — Na całym ob- 

szarze Rzeszy walki © umowy taryfowe we- 
szły w stadjum zaostrzenia. ość wypowie- 
dzenia umów taryfowych wzrasla coraz bar- 

dziej z kaźdym dniem. Przedsiębiorey do- 
magają się zniżki płace zarobków;ch, docho= 
dzącej do 25 proc. е 

1.200 milį. niedoboru 
za tydzień. 

BERLIN, 2 X. (Pat). Według in- 
iormacyj, którym dotychczas nie 
zaprzeczon6, niedobór skarbu Rze- 
szy Niemieckiej wzrósł w bieżącym 
tygodniu do 1.200 miljonów marek 
Oszczędności, pochodzące z mora- 
torjum Hoovera, są już całkowicie 
zużyte. 

RYS = a, 
Rozruchy w zagłębiu Ruhry. 

BERŁIN, 2. 10. (Pat), — W- związku z 
ożywioną akcją komunistyczną w zagłębiu 

Ruhry doszło wczoraj do większych starć w 
Dunisburgu. Ulicami miasta przeciągały gru- 
py demonstrujących bezrobotnych. W dziel- 
nicach robotniczych wydarzyły się napady 
na sklepy. Policja interwenjowała w godzi- 
nach wieczorowych. 

Na przedmieściach miasta doszło do roz- 
ruchów. Również w Dortmundzie komuniści 
zorganizowali pochody głodowe, przyczem 
między demonstraniami a policją dochodzi- 
ło do starć, W kopalniach w miejscowości 
Waldenburg bezrobotni niedopuszczali gór- 
ników do pracy. 

Luku L 

TRIEURY Marotta, 
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Sesja s eimowa. 
Dalszy ciąg dyskusji nad exposć p. premiera. 

WARSZAWA, 2. 10. (Pat). -- Piątkowe 
posiedzenie Sejmu, będące dalszym ciągiem. 
posiedzenia czwartkowego, marszałek dr. 
Świtalski otworzył o godzinie 10 min. 40. 

W dalszej dyskusji pierwszy zabrał głos 
pos. Baran (Kl. Ukr.) który, omawiając spra 
wę kryzysu ekonomicznego wsi ukraińskiej, 
zaznaczył, że.nie otrzymuje ona tej samej 
pomoey, co wieś polska. 

Mówca wyraża zdanie, że zarówno rząd 
obeeny, jak i poprzedni, przyczyniły się w 
zbyt małym stopniu do poprawy ekonomiez- 
nej wsi ruskiej. Bezrobocie wsi jest ciężkie, 
zwłaszcza w wojewódzwach wschodnich i 
południowo-wsehodnich. Dlatego też przed- 
stawiciele ludności ukraińskiej przyłączają 
się do żądań, wysuniętych wezoraj przez po- 

sła Róga, w sprawie umoźńwienia swobodne- 
go rozwoju wsi. 

Pos. Jerenicz (Białorusiń) ómawis spra- 
wę kryzysu na wsi białoruskież, którę óbeią- 
żają nadmiernie pożyczki pry%atńć. Poseł 
Jeremiez skarży się, że rząd zastośówał wiel- 
kie oszczędności, w dziedziińe oświaty biśie. 
ritskiej, \ 

Na tem dyskusję wyezerpimio, półżeńi 
wszystkie projekty ustaw odesłans do odpó= 
wiednich komisyj. ; 

Zkołei sękretarz odczytał interpelacje i 
waioski. 

Termin następnego posiedzenia Sćimu 
marszałek poda pisemnie do wiadomości 
posłów. 

Wesołe „rewelacje" posła ukraińskiego Barana. 
(Tel.'od własn. koresp. z Warszawa). 

Na wezorajszem posiedzeniu Sejmu poseł 
ukraiński Baran w dyskusji nad eksposć p. 
premjera Prystora powiedział między innemi 
eo następuje: „O pacyfikacji zeszłorocznej 
mówił cały świat kulturalny. Zainteresowała 
się tą sprawą Anglja, to samo państwo, któ- 
re zrobiło przewrót majowy. Bo nie jest ta- 
jemnieą, że przewrót majowy stał się za 
zgodą i pod protektoratem rządu Wielkiej 

Zajście z posłanką 

Brytanji*. 
To „rewelacyjne“ Gšwiadezenie posła uk- 

raińskiego wywołało dużą wesołość lecz je- 
szeze większą wesołość wywołało potrakto- 
wanie serjo oświadczenia posła Barana przez 
jeden z dzienników opozycyjnych. który z 
całą powagą potraktował to jako zarzut pod 
adresem sanacji. 

ukraińską Rudnicką. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy), 
Po wezorajszem posiedzeniu Sejmu w 

chwili, gdy posłowie opuścili sałę, poseł Bi- 
luchowski z BB, idąc za posłanką ukraińską 
Mileną Rudnieką z powodu jej akcji na te- 

Z komisyj 
WARSZĄWA, 2. 10. (Pat). — W dniu 2 

b. m. o godz. 12 odbyło się posiedzenie ko- 
misji skarbowej, na którem dokonano wy- 
borów sekretarza oraz wice-przewodniczące- 
go. Wiee-przewodniczącym został pos, Cher- 
nichowski (BB), sekretarzem komisji poseł 
Idzikowski (BB). 

  

S STT NSA. i 

Silne lotnictwo to 

renie Ligi Narodów zawołał do niej głośno: 
„precz z polskiego Sejmu*, Pani Rudnieka 
zwróciła się do marszałka Sejmu aby ją 
wziął w obronę. 

sejmowych. 
Następnie odbyło się posiedzenie komisji 

oświatowej, na którem dokonano przydziału 
reieratów, oraz komisji prawniczej. 

Na posiedzeniu komisji prawniczej do- 
konano wyboru wice-przewodniczącego ko- 
misji, którym został poseł Pasehalski (BB), 
oraz dokonano przydziału referatów 

E От 

potęga Państwa! 

  

Hiszpanie przyznali prawo 
wyborcze kobietom. 

MADRYT. 2.X. (Pat.) Kortezy 160 
głosami przeciwko 121 przyjęły arty- 
kuł konstytucji, przyznający prawa 
wyborcze kobietom. Prawo wyborcze 

posi.ydają zarówno mężczyźni, jak i 
kobietv, którzy ukończyli 23-ci. rok 
życia. AŻ 

Stan zdrowia Edisona. 

WEST OORANGE (New-Jersey) 
2-10. (Pat). Edison czuje się coraz 
barąziej osłabiony. Genjalny wynalaz- 
ca $jpędza większość dnia w bibljotece, 

siedząw w fotelu, wsparty na podusz- 

kach. Przy chorym nieustannie w 
dzień i „y nocy czuwają pielęgniarki. 

Dzieias. lotniczki polskie. 

STANISZARWG W. 2. 10. (Pat). — Dnia 2 

b. m. o godz. t$ w ylądowaly na lotnisku w 

Stanisławowie ga p, Hrowie 4 lotniczki pol- 

skie uczestniczącć konku Ši propagandos 

y rani я rzz Slask @ 

LOPP. Lotniczki. dnie 11 min. 20 wy- 
a "arnowa. 

  

  

       

„ma 
LOPP. Lotniczki o gł%. 
startowały w kierunki! 

Lotnicy estońscy w'y Varszawie 
W dniu 2 WARSZAWA, 2. 10. (Pat). „0. — МЧ z Berli- 

b. m. o godz. 16 min, 30 przył , + estoń- 
na na awjonetce typu „Klem* lofsie, vujacy 
sey pp: During i Sternberg, dok,  opię. 
raidu turystycznego po centralnej EG je 
W dniu jutrzejszym goście estońscy, po A 1. 
dzeniu Warszawy, wystartują wprest do Fa 
lina. 5 ` 

Kto wygrat? 
WARSZAWA, 2. 10. (Pat). 2 b. m. 

w 19 dniu ciągnienia 5 klasy 23 Pol- 
skiej Loterji Klasowej główniejsze wy- 
grane padły na numery: po 10 tysięcy 
zł. — 11.512 i 144.707, po 5 tysięcy 
zł. — 145.721 i 158.829. 

  NAC —- 

Gdzie loglka? 
RYGA, 2. 10. (Pat). — Na mocy zarządze- 

nia ministra oświaty dyrektor departamen- 
tu szkolnictwa p. Ozolin udzielił korespon- 
dentowi Pat'a wywiadu w sprawie zwolnie- 
nia nauczycieli szkół polskich. 

Czy wiadomości, podane w pismach, o 
zwolnieniu nauczycieli polskich odpowiada- 
ja prawdzie? — zapytał korespondent. 

— Wiadomości te nie odpowiadają cał- 

kowicie prawdzie. Zwolnionych zostało je- 
dynie 5 nauczycieli, to jest Rójko, Traczun, 
Łapiński, Piłdegowiczowa Anna i Karłowicz. 

Jakie były powody zwolnienia? 
— Powody były natury politycznej. Mi- 

nisterstwo spraw wewnętrznych zostało za- 
wiadomione, że wymienieni ustosunkowują 
się: wrogo do państwowości łotewskiej i pro- 
wadzą akcję antypaństwową. 

Czy dzenie p. ministra nosi charak. 
ter stały, czy też chwilowy? 

— Zwolnionym naucžycielom nie zosta- 
ło odebrane prawo nauczania — jedynie za- 
broniono im naucznania w tych szkołach, w 
których dotychczas wykładali. Zwolnieni bę- 
dą mogli ubiegać się o posady w szkołach 
polskich, położonych w innych miejscowoś- 
ciach. 

Czy pozbawienie szkół sił nauczyciel- 
skich nie jest równoznaczne z zamknięciem 
tych szkół? 

— O zamknięciu szkół nie może być na- 
wet mowy, gd 1) sił nauczycielskich pol- 
skich na Łotwie jest poddostatkiem i 2) jak 
już poprzednio powiedziałem, zwolnieni mo- 
gą zająć stanowiska nauczycielskie i w in- 
nych szkołach. 

      

  

        

  

* 
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Po uzyskaniu tego wy 

" stawić pytanie: gdzie logika? Zwolnieni na- 

uczyciele stoją pod najcięższej 

zbrodni, to jest zdrady stanu. Zostają zwol- 

nieni z posad nauc ielskich, z tem jednak 

że mogą zająć takie same stanowiska, tyl- 

ko w innej miejscowości. 

  

iadu należy po- 

zarzutem 

  

  

   

Opinja polska w sprawie ostat- 
nich zarządzeń łotewskich 

Posunięcia rządowe na Łolwie w 
stosunku do Polaków przybierają co- 
raz bardziej ostry kurs. Wyjaśnienia 
czynników oficjalnych udzielone pol- 
skiej dyplomacji przeczą faktom, któ- 
rych jesteśmy świadkami. Zdziwie- 
nie i oburzenie wywołał fakt zawiesze- 
nia Związku Polaków, jedynej polskiej 
reprezenłacjij na Łotwie. Zapewne ma 
się to przyczynić do zmniejszenia zwy- 
cięstwa polskich list przy wyborach. 
Tak silnego napięcia w stosunku mię-. 
dzy Polakami a Łotyszami nie było 
dołąd, a posunięcia rządowe stają się 
tem mniej zrozumiałe, że Polacy w 
ostatnim sejmie zajmowali miejs 
koalicji rządowej. Takie usto 

wanie się do polskiej mniejsz 
wołuje zrozumiałe oburzenie wśród 
polskiego społeczeństwa. 

W Wilnie zwołane jest zebranie 
Komitetu Wykonawczego Pomocy Po- 
lakom na Łotwie, które poweźmie od- 
powiednie uchwały, zdążające do za- 
protestowania przeciw represjom wo- 
bec Polaków na Łotwie. 
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Minister Zaleski w Paryżu. 
PARYŻ, 2. 10. (Pat). W drodze po- 

wrotnej z kilkudniowego wypoczynku 
na południu przybył tu p. minister Za- 
leski. 

Pomimo iż pobyt jego nosi charak- 
ter ściśle prywatny, minister odwiedził 
premjera Lavała oraz ministrów Brian 
da i Flandina. Pozatem p. minister 
konferował z ministrem Rollinem. 

W niedzielę p. minister Zaleski wy- 
jeżdża do Warszawy. 

Zmiany personalne 
w oddziałach Banku Rolnego. 

Dowiadujemy się, że dotychczaso- 
wy dyrektor oddziału „Państwowego 
Banku Rolnego w Poznaniu p. Zdzis- 
ław Czałbowski przechodzi w najbliż- 
szym czasie na stanowisko dyrektora 
banku w Lublinie. 

Na stanowisko dyrektora oddziału 
Banku Rolnego w Poznaniu ma być 
powołany p. Karol Kosiński, obecny 
dyrektor departamentu urządzeń rol- * 
nych w Ministerstwie Reform Rolnych 

(ISKRA). 

Skazanie Ukraińców - sabota- 
żystów. 

LWÓW, 2. 10. (Pat). — „Gazeta Poran- 
na* denosi, że przed sądem przysięgłych w 
Brzeżanych odbyła się rozprawa przeciwko 
10 Ukraińcim,, oskarżonym o zbrodnię zdra- 
dy stanu, podpalenie i wymuszenie. 

Trybunał wydał wyrok, skazujący jedne- 

go z oskarżonych na 7 lat ciężkiego więzie- 
nia, obostrzonege ciemnicą raz do roku i 
twardem łożem co kwartał, jednego — na 6 
lat ciężkiego więzienia, 3 — na karę po 3 

lata ciężkiego więzienia, 3 — po 2 lata cięż- 
kiego więzienia i 2 po 10 miesięcy ciężkie- 

go więzienia. Wszystkim zaliczono areszt 
śłedczy. 

Zesłanie inteligencji biato- 
ruskiej w głąb Rosji. 

Szeroko pisaliśmy w roku ubieg- 
łym o masowych aresztowaniach wy- 
bitnych kulturalnych i naukowych 
działaczy białoruskich w Mińsku, 
którym władze komunistyczne, — та- 
rzucały cały szereg przestępstw poli- 
tycznych, głównie ich narodowe ten- 
dencje. Większość aresztowanych 
przebywała w więzieniu mińskiem. 

Obeenie jak podaje „Biełaruskaja 
Krynica“ z dnia 29 b. m. prawie wszy 
stkich aresztowanych, za wyjątkiem 
Ćwikiewicza i paru innych, władze 
komunistyczne nie mając w stosunku 
do nich konkretnych dowodów winy, 
zwolniły z więzienia i wysłały w głąb 

Rosji lub na Sybie. f 
W ten sposėb wielka ilošė ezolo- 

wej inteligencji białoruskiej z Mińska 
została wyrzucona poza granice etno- 
graficznej Białorusi i pozbawiona 
wszelkich możliwości pracy na niwie 
kultury białoruskiej. 

  

Poplerajcie przemysł krajowy 
EFRR ALI EKT TRUST": 

Groźne manifestacje w Szkocji. 
Starcie policji z 

GLASGOW, 2-X. (Pat). Odbył się 
tu wiec w obecności 50 tys. osób w 
celu  zaprotestowania przeciwko 
zmniejszeniu zapomóg dla bezrobot- 
nych. Wobec postawy zebranych po- 
licja była zmuszona szarżować kil- 
kakrotnie. Aresztowano około 120- 

demonstrantami. 
sób. Policjanci, którzy rozproszyli 
tłum zapomocą pałek gumowych, 
byli niejednokrotnie poturbowani 
przez manifestantów, uzbrojonych 
w młotki, sztaby żelazne, okute la- 
ski, butelki i t. p. 

Ponowna manifestacja. 
GLASGOW, 2-X. (Pat). O godz. 

12 w nocy powtórzyły się mani- 
iestacje w okręgu Garngad. Trzeba 
było posłać dodatkowe oddziały po- 
licji, która przybywszy na miejsce 

rozruchu, obrzucona została artyku- 
łami żywnościowemi, zrabowanemi 
w sklepach. Policja zmuszona była 
kilkakrotnie szarżować, zanim roz- 
proszyła tłum. 

Parlament angielski 
ma być rozwiązany 8 b. m. 

LONDYN, 2X. (Pat). Ostatnie 
wypadki polityczne przekonały dziś 
nawet tych, którzy jeszcze wątpili 
w to, iż obecny parlament rozwią- 
zany będzie prawdopodobnie 8 bm. 
Istnieje przypuszczenie, że Mac Do- 
nald, Baldwin i Samuel porozumieją 

się co do formuły, mocą której bę- 
dą zastosowane wszystkie Środki, 
konieczne dla opanowania sytuacji, 
łącznie z zarządzeniami kontrolne- 
mi i prohibicyjnemi co do importu 
oraz z wprowadzeniem taryf celnych. 

Bez ostatecznej decyzji. 
LONDYN, 2. 10. (Pat). Po dwugo- 

dzinnych obradach, przerywanych 
ciągłemi naradami z przedstawiciela - 
mi stronnictwa liberalnego, zakończo- 

no posiedzenie gabinetu bez powzięcia 
ostatecznej decyzji w sprawie wybo- 
rów. 

Wieści z Dalekiego Wschodu. 
Propozycja japońska b. cesarzowi Chin. 

MOSKWA, 2-X. (Pat). Według do- 
niesień prasy sowieckiej, rząd ja- 

poński zaproponować miał byłemu 

MOSKWA, 2-X. (Pat). Korespon- 
denci sowieccy donoszą, że wkrótce 
rozpocząć się mają pomiędzy Ja- 
ponją i przedstawicielami Mandżurji 

cesarzowi chińskiemu powrót na 
troń mandżurski. Podobno były 
cesarz propozycję tę odrzucił. 

vivendi. 
bezpošrednie rokowania W sprawie 

likwidacji ostatnich incydentów i 

stworzenia nowego modus vivendi. 

Poważne zaburzenia w New Chwang. — Samoloty japońskie 
bombardują Chińczyków. 

TOKIO, 2. 10. (Pat). — W New Chwang 

doszło do bardzo poważnych zaburzeń. 800 

zdemobilizowanych żołnierzy — bandytów 

zaatakowało miasto. 350 policjantów chiń- 

skich nie mogło się skutecznie przeciwstawić 

Miasto podpałono. Komunikacja przerwana. 

WARSZAWA, 2. 10. (Pat). — W dniu 2 
nastąpiło zakończenie raidu 4-g0 kra- 

b. m. konkursu samolotów turystycznych. 

jowego u cywilnem w Warszawie lądowa- 
Na lotnisk. /uej pogodzie, kolejno samoloty, 

w konkursie. 
dz. 16.06 wyłądował RWD 
"Vigura (Aeroklub War- 

"VD 4, Cholodyūski i 

ły, przy pięn 
biorące udział . 

Pierwszy o go 
4 z por. Żwirko i » 
szawski), dragi — Ry, 

Zaatakowano również konsulat japoński 
i posterunek polieji. 

W Chang-Czu japońskie samoloty zrzu- 
ciły około 60 bomb na sześciotysięczny od- 
dział żołnierzy chińskich, którzy ostrzeliwa- 
li patrolujące samoloty. 

IV raid awjonetek. 
Szwencer (Poznań), trzeci — RWD 7, Drze- 
wieeki i Grzeszezak (Warszawa). 

Pilotów sportowych powitał na lotnisku 
ministr komunikacji, władze LOPP., przed- 
stawiciele prasy i publiczność. 

Dotychczas nie wyłądowały samoloty: 
PZL 5 Kowalezyk i Gawron (Śląsk) i poza 
konkursem S$ 1 — Ruser i Bernachiński.   
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WIEŚCIIOBRAZKIZ KRAJU. 
Olbrzymi pożar w m. Koziany. . 

jeń zniszczył 25 domów mieszkalnych i wiele zabudowań 

ae gospodarskich. Straty sięgają 160,000 zł. 

Nocy wczorajszej wybuehł nagle 

ogromny pożar w miasteczku Kozia- 

ny. 
Ё Ogień z niezwykłą szybkością prze 

rzucał się z jednego budynku na dru- 

i grożąc zagładą całemu osiedlu. 

Wkrótce na miejsce pożaru przy- 

były straże pożarne Z okolicznych 

miasteczek, które przy znacznej po- 

mocy mieszkańców zagrożonego mia- 

steczka przystąpiły do akcji ratunko- 

wej. 
Walka z rozszalałym żywiołem 

trwała przez całą noc i pożar ugaszo- 

mo dopiero nad ranem. 

Ogień zniszezył doszczętnie 25 do- 

mów mieszkalnych, chłewy i inne 

budynki gospodarskie. 

Według prowizorycznych obliczeń 

straty sięgają przeszło 100:000 zł. 

Przeprowadzone dochodzenie po- 

lieyjne ustaliło że pożar powstał na- 

skutek nieostrożnego obchodzenia się 

z ogniem. 

Podczas akcji ratunkowej dwóch 

mieszkańców doznało nieznacznych 

poparzeń. 

Pozatem ofiar w ludziach nie by- 

ło. (©). 

Podpalił sklep w celu otrzymania premii 

asekuracyjnej. 
Wczoraj wieczorem w domu mieszkańca 

wsi Ziabki (gminy prozorockiej) Edwarda 

Gubskiego wybuchł pożar. Ogień zniszczył 

część domu w którym mieścił się sklep ga- 

lanteryjny Gubskiego, wyrządzając straty na 

wgólna sumę 15.000 zł. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 

pożar powstał naskutek podpałenia, którego 

dokonał właściciel skłepu Gubski, w celu ot- 

rzymania premji asekuracy jnej. 

Gubskiego aresztowano i osadzono w wię 

zieniu powiatowem. (e). 

Odkrycie starożytnego cmentarza. 

  

W dniu wczorajszym podczas robót ziem 

nych na szo Niemenczyn—Bujwidze, ro- 

botnicy odkopali wpobliżu wsi Punżany wię- 

szą ilość zbutwiałych kości ludzkich. Jak 

przypuszcza ja w miejcu tem są pochowani 

       

    

  

żołnierze z epoki Napoleońskiej. 

O odnalezieniu kości powiadomiono mia- 

rodajne władze. 

Roboty wstrzymano. 
„ч 

 RRZWCZZÓYE ZZ 

Oszmiana. 

Zakup koni dla wojska. 

Jednem z głównych zadań Koła Hodow- 

«ów Koni w Oszmianie jest zorganizowanie 

zbytu produktów naszej hodowli — koni, 

po cenach takich, aby hodowla koni cho: 

<iaż może jeszcze i niepopłatna, nie przyno- 

a strat rolnikowi. 

Staranim powyższej organizacji do Osz- 

miany zjechała dnia 23 į 24 września woj- 

   

    

skowa kom remontowa, która w tym 

<zasie kupiła 74 konie na łączną sumę 62 

tvs. zł, płacąc przeciętnie za konia po 830 

  

zł Prawda, że w porównaniu z rokiem ubie- 

głym cena ta jest o 10—20 proc niższą, lecz 

w porównaniu z obecną ceną rynkową — 

"wysoką. 

* Oszmiańskie nie zawiodło pokładanych 

ma nie nadziei i jak dawniej dostarczyło re- 

kordową liczbę koni. s 

Komisja remontowa zakupiłaby koni je- 

szcze więcej, gdyby nasi hodowcy umieli ko- 

nia swego sprzedać, bo przecież każdy han- 

<iel potrzebuje pewnej umiejętności, czego 

rolnicy nie mogą jeszcze zrozumieć pomi" 

mo stałego w tej dziedzinie informawania i 

pouczania. + 

Nie rzadkie są wypadki, że rolnik wyprzę 

ga konia wprost z pługa, jedzie 140—50 klm. 

i potem dziwi się że jego konia komisja nie 

Ikupuje, bo taki koń jest zmęczony, ledwo 

rusza, a bardzo często wprost kuleje. 

Ten kto chce konia sprzedać dla woj- 

ska, winien najpierw zasięgna opinji inspe- 

ktora hodowli koni p. mjr. Kirjackiego, któ- 

ry prawie co czwartek bywa w Oszmianie, 

czy wogółe jego koń się nadaje do wojska, 

a następnie koniem ciężko nie pracować, od- 

powiednio karmić i pielęgnować. „Stosując 

-się do tych wskazówek, można mieć pe 

ość, że komisja remontowa konia kupi i 

<dobrze zapłaci. : 

W chwili obecnej Oszmiańskie obchodzi 

dwuletnią rocznicę zorganizowa zbytu ko- 

ni dla wojska, za te dwa lata sprzedano 365 

%oni na łączną sumę 351.000 zł 

Ministerstwo Spraw Woj 

«ie oceniło jak konia oszmi 

gradzając raz sejmik, raz Koło Hodowców 

Roni srebrnym i złotym medalem. 

Zorganizowanie powyższej akcji należy 

isać wyłącznie pp. mrj. Kirjackiemu, 

ddzięki któremu hodowcy zarobili przeszło 

100 tys. złotych, sprzedając swoje konie bez- 

pośrednio dla wojska. P. O. 

Wilejka. 
Kryzys a spółdzielnie i organizacje 

gospodarcze. 
"Powszechny kryzys gospodarczy daje się 

Wardzo silnie odczuć i w rolnictwie, a szcze 

gólnie na kresach wschodnich, bo niedość, 

że zboża ozimne nie bardzo urodziły, że us- 

tawiczne deszcze nie pozwalają zbiorów je- 

siennych dokonać, to jeszcze i na skromne 

płody rolne niema zbytu; drobny rolnik nie 

może dotrzeć bezpośrednio do konsumenia, 

główny zysk zabierają dziesiątki pośredni- 

ków. Ogromną pomocą dla rolnika są do- 

%brze działające spółdzielnie. 

Dzięki iniejatywie tutejszego Starosty J. 

Naugebauera, prezesa Rady Nadzorczej „Rol 
mik* Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Han- 

<dlowej w Wiłejce została zwołana konfe- 
rencja gospodarcza, na którą zostali zapro- 
szeni przedstawiciele wszelkich organizacyj 
gospodarczych i przedstawiciele sier rolr 
czych z terenu powiatu wilejskiego i e 
<iowo mołodeczańskiego. Po zagajeniu konfe- 
rencji przez p. Starostę, zabrał głos p. Jan 
Myśliński, prezes Zarządu Powiatowej Spół- 
dzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik* w Wi- 

lejce, odczytując uprzednio obmyślane przez 

Zarząd tejże Spółdzielni tezy dla współpracy 

    

    

   

  

  

   

  

  

    

      

    

    

      

  

  

  

   
   

  

    

  

szystkich pokrewnych organizacyj. 

Po bardzo ożywionej dyskusji, gdzie wy- 

powiedzieli się przedstawiciele poszczegól- 

nych organiz ;j zostały powzięte między in- 

nemi następujące uchwały: 

1) Przedstawiciele Spółdzielni Rolniczo- 

Handlowej w Wilejce, Ilji, Chocieńczycach 

i Kurzeńcu, Spółdzielni Spożywców w Bud- 

sławiu, w Mołodecznie, Lebiedziewie i Osi- 

powiczach, oraz przedstawiciele Kó k Rol- 

miczych, Kas Stefczyka i sfer rolniczych w 
nad sprawą nawiązania 

ółpracy jednomyślnie stwier- 
a) konieczność uzgodnienia planu 

pracy w ysach ogólnych i konsekwent- 
nego dążenia do jego wykonania; b) konie- 
<znošė zastosowania jednolitej polityki w ak 

ji nad podniesieniem stanu rolnictwa dro- 
g skoordynowania wspólnych wysił- 

w w kierunku standaryzacji zbóż i nale- 
żytej organizacji zbytu płodów rolnych; c) 
konieczność utrzymania ścisłej łączności z 

producentem drogą wydawania wspólnych 

komunikatów. 
W tym celu przedstawiciele wymienion. 

organizacyj zobowiązują się do wywołania 
odnośnych uchwał o obowiązku stosowania 

się do pov ych tez i utrzymywania ścis- 

łej łączności z „Rołnikiem* w Wilejce. 

2) Przedtawiciele tychże  organizacyj 

stwierdzają, że podniesienie stanu rolnict- 

wa w pierwszym rzędzie jest zależne od na- 

leżytej organi i skupu płodów rolnych i 

trzody chlewnej oraz dostarczania rolnikowi 

potrzebnych artykułów i przedmiotów niez- 

będnych w gospodarstwie. Dysponowane śro- 

«iki finansowe przez Spółdzielnie Rolniczo- 

  

  

     

   

   

        

   

  

    

   
    

      

    

  

     
    

    

Handlowe nie są wystarczające bez pomocy 

kredytowej Państwowego Banku Rolnego na 

rozwiązanie tej akcji w takim stopniu, jak 

lego wymaga potrzeba. Zebrani uważają za 

swój obowiązek zwrócić na to uwagę czyn- 

ników miarodajnych celem poparcia tej ak- 

cji Spółdzielni drogą udzielania kredytów 

możliwie nisko oprocentowanych i długo- 

terminowych. 

3) Dla zorjentowania się w całokształcie 

potrzeb rolników na trenie powiatów wi- 

lejskiego i mołodeczańskiego przedstawicieje 

spółdzielni zobowiązują się przesłać powia- 

rej Spółdzielni Rolniczo-Handlov „Rol- 

w Wilejce następujące dane: a) o po- 

y na rynkach plonów — jakich i w jakiej 

z możliwem wskazaniem cen: b) o 

tuczników, c) czy zajdzie koniecz- 

sprowadzenia żyta na konsumcję i w 

jakich mniej więcej ilościach; d) jakich na- 

sion zbóż do siewów wiosennych zajdzie 

koniecznoś prowadzenia z poza terenu po- 

wiatów, a jakie nasiona zbóż i traw paste- 

wnych m zakupić wewnątrz powiatu. 
anie wszystkich wymie- 

У j pozwoli spółdzielniom 
nietylko opanować rynki miejscowe zbytu, 
co powinno stać na pierwszym planie, ale 
pozwoli nawiązać kontakt bezpośredni z 
instytucjami państwowemi i  społecznemi 

konsumcyjnemi, jak wojsko, więzienia, szpi- 
tale, przytułki i Ł p., a to wpłynie na popra 

wę i komite potanienie dostarczanych 

produktów czy to zbożowych czy ckopowych, 
czy produktów zwierzęcych, jak też przy- 

sporzy dochodów producentowi, dotychczas 
bardzo wyzyskiwanemu. Oby tylko było wię 
cej ludzi rozumiejących, że w „gromadzie si: 
ła” i czynem przyczyniających się do -pod- 
niesienia dobrobytu własnego, a napewno 
ostrze kryzysu odczuwalibyśmy mniej bole- 
śnie. 

Gorące podziękowanie w imieniu zebra- 

nych wyraził p. Slaroście za zorganizowa- 
nie pierwszej konferencji gospodarczej p. 
Więckowski z Kościeniewicz. Na zebraniu 

protokółował p. Izydor Załan. 

Jaszuny. 
* O naszej Kasie Chorych. 

  

    

    

      

  

  

    

   

  

    

          

W, 

Tyle się dzisiaj pisze i jakoby czyni w 
celu reorganizacji i usprawnienia działalno- 
ści Kas Chorych, tej bądź co bądź niemałej 
bolączki społecznej. Otóż pozwolę sobie po- 
dać do powszechnej wiadomości, a szczegół- 
niej kierowniczych czynników tej instytucji, 

trochę wiadomości o Kasie Chorych w Jaszu- 
nach. 

Kasa Chorych (to prawdziwe wielkie do- 
brodziejstwo dla rzeszy pracowniczej, a szcze- 
gólnie tej najbiedniejszej, o ile jest prov 
dzona racjonalnie), — została atwarta w Ja- 
szunach przed trzema laty. Pozwałam sobie 
w krótkości streścić trzechlelnią jej działal- 
ność. Teren działalności Kasy Chorych w 
szunach sięga zgórą 30 klm. Placówka ta b 
najpierw obsadzona przez kobietę-lekar 
tylko co wstępującą w swój zawód. Ustosun- 
kowanie się wzajemne lekarza do ubezpie- 
czonych i odwrotnie wyraziło się wyraźnie 
zdekłarowaną niechęcią i skargami. Doszło 
do tego, że w dn. 20. VIII. 29 jeden z ubez- 
pieczonych, niejaki ś. p. Kołyszko przyszedł- 

do apteki po odbiór zapisanego mu lekar- 
stwa, umarł przed apieką z lekarstwem w 
ręku. Czyż nie jest to conajmniej karygod- 
nym czynem takie zlekceważenie przez K. Ch. 
chorego, który jaż dawno powinien być 
przesłany do szpitala. Niestety sprawy tej 
nikt nie poruszył, gdyż ubezpieczony był zbyt 
biedny, by się nim interesowano. 

Powiatowa K, Ch. w Wilnie zmieniła le- 
karza, obsadzając pacówkę swoją w Jaszu- 

nach przez dra Dz—ską. Aczkolwiek dr. Dz. 
jako lekarz starszy i człowiek prawego cha- 
rakteru, przytem obdarzona dobrem sercem 
ustosuńkowała się do ubezpieczonych życz- 
liwie, — lecz w rzeczy samej na zamianie 
tej ubezpieczeni uzyskali minimalne korzy- 
ści, gdyż nieszczęście chciało, że dr. Dz. była 
prawie głucha. Wada ta dla lekarza interni- 
sty jest nieszczęściem, a przeto i dr. Dz. przy 
najlepszych nawet chęciach ze swej nie mogła 
sprostać swym obowiązkom i po roku ustą- 

piła ze swego stanowiska. 
- Wreszcie z początkiem 3-go roku swego 
istnienia w Jaszunach Kasa Chorych obda- 
rzyła nas 3-im lekarzem, przysyłając nam 
dra Smianitową. Nastąpiła era działalności 
nowego lekarza, — przyszły zmiany, — roz- 

ono aparat biurokratyczny Kasy: Cho- 
rych, a tem samem obcięto pomoc i tak bied- 
nym ubezpieczonym. Innemi słowami nowv 
jekarz K. Ch. w Jaszunach wprowadził i za- 
chował system „Kasa Chorych w Jaszunaca 
nie istnieje dla tego, by nieść pomoc chorym 

członkom, lecz członkowie K. Ch. są na to, 
by składkami swemi utrzymywali personel, 
składa 5-1a osób". W. jaszuńskiej 
K. Ch biegi leka ie, jak opatrunki, 

zastr: onuje wožny K. Ch.  Šrodki 
opatrunkowe, jak wata, gaza, wydaje się z 
K. Ch. członkom wpr do .,ga * bez owi- 
nięcia w papier. Niektóre leki, jak krople, 

jodyna i Ł p. wydaje lekarz członkom w 

brudne flaszki, jaka popadnie pod rękę, a 

czynności korka z powodzeniem spełnia pa- 
lec chorych; tak prymitywnie zakorkowany 
lek częstokroć chory niesie po kilka lub kił- 
kanaście kilometrów do domu, by tam za- 
tkać go „szmatką*, Jednocześnie w tęmże 

ambulatorjum .K. Ch. lekarz przyjmuje ргу- 
watnych chorych, a nawet udziela im lekar- 

  

   

  

    
   
   

  

    

    

     

  

    

   

  

     
   

  

  

  

     

  

stwa, za które pobiera pieniądze. Członkowie 
są traktowani zaiste więcej jak po maco- 
szemu, tak, że na tle tem wynikają niejedno- 

krotnie scysje, które ujemnie działają na za. 
ufanie ubezpieczonych do instytucji wyłącz. 
nie dla nich ufundowanej. 

Pozatem jest jeszcze bolączką niemałą to, 
że lekarz K. Ch. w sobotę już o dziesiątej 
kończy przyjęcia i wyjeżdża do Wilna, by 
powrócić dopiero w poniedziałek na połu- 
dnie. Pytamy, czy w ciągu tych dwóch dni 
niewolno nikomu zachorować, czy też cho- 
robie w czasie tych dwóch dni wzbroniony 
dostęp na terytorjum zasięgu działalności 

K. Ch. w Jaszunach? W dniu 21. IX r. b. 
zastrzelił się człowiek w Jaszunach, lekarza 
nie można było wezwać, gdyż ten wyjechał 
jak zwykle w sobotę dn. 19. IX, do Wilna, 
powrócił zaś dopiero we wtorek 22. IX, 
gdyż w jaszuńskiej K. Ch powodu Sąd- 
nego Dnia w dn. 21. IX. lek: nie ordynv- 
wał. Pytamy, czy w Wilnie, lub innem ja- 
kiemkolwiek mieście lekarze w soboty i świę- 
ta odmawiają nieść pomoc chorym, lub też 
w wypadkach nieszczęśliwych? 

     

   

Dowiadujemy się przytem, że działalność 
lekarza K. Ch. w Jaszunach poszła do tego 
stopnia daleko, że z powodu nieporozumień 
na tle osobistem z właścicielem domu, gdzie 
od 3-ch lat mieści Kasa Ch., takowa ja- 
koby od 1 października miała być przenie- 
siona o 4 klm. od miasteczka, a tem samem 
i od apteki, w której członkowie K. Ch, otrzy- 
mują zapisane im lekarstwa. Gdyby w rze- 

ywistości tak było, oznaczałoby uspraw- 
nienie na całej linji tej placówki. Chory, zro- 
biwszy jakie 20 klm. do K. Ch., będzie zmu- 

у jeszcze 4 km. po lekarstwo do ap- 
Pytamy w imię czyjego dobra to się 

hyba więcej niż jasne, że nie dla 
członków, tylko dla lekarza, by miał bli 
do stacji kolejowej. Nie ze względów mate: 
jalny gdyż przenoszenie Kasy — nowe in- 
stala przeprowadzenie telefonu etc. po- 
ciągnie za sobą znaczne koszta. Jeśliby kon- 
fliktu gospodarza domu z lekarzem K. Ch. 
nie można zlikwidować na drodze pokojowej, 
to wszak w Jaszunach można znaleźć inny 

lokal, a nie przenosić K. Ch. na pustkowie 
niedogodne. Zresztą z korzyścią dła ubezpie- 
czonych byłoby przeniesienie nie Kasy Cho- 
rych, a lekarza, co sądzimy, byłoby z korzy- 

ją i dla samej K, Ch. 
Od czynników powołanych do tego ocze- 

kujemy wypowiedzenia się w sprawie naszych 
bolączek. 

      

   

  
  

  

  
  

    

  

   

    

    

      

   

   Powyższa: korespondencja podpisana zo- 
stała przez kilka osób stałych mieszkańców 
Jaszun. Red. 

Tez, 

Mołodeczno. 
Wystawa koszykarska. 

Zarząd i kierownictwo kuftsów koszykar- 
skich od 1928 roku przy Z.P.O.K. w Wilejee 

zorganizowały w Mołodecznie w dniach 20 
do 23u. m. dzięki pomocy i poparciu Zrze- 
szenia powiatowego Z. P. O. K. w Mołodecz 
nie z p. starościną Tramecourtową na czele, 
wystawę prac w zakres koszykarstwa wcho- 
dzących. Otwarcie wystawy odbyło się w nie 
dzielę o, godzinie 1-ej po południu. Na ot- 
warciu obecni byłi p. wizytator Gryglewski, 
p. starosta mołodeczański, urzędnicy starost 

wa, kolei i wiele osób ze sfer ziemiańskich, 
mieszczańskich i włościańskich. 

Z Wilejki obecne były organizatorki wy- 
stawy: prezeska Z. P. O. K. powiatowego p. 

WIEŚCI Z WOJEW. 
Nowogródek. 
Za dużo pracują... 

Zle się dzieje, gdy ludzie dorośli, jak na 

ten przykład panowie radni miasta, na po- 

zór poważni i stateczni, nie ustępujący in- 

ńym z drogi, a dbający czasami o dobro 

bliźnich np. sąsiadów, czy też krewnych, a 

najwięcej oczywiście — o swoje własne in- 

teresa, przeciążają się nadmierną pracą. Pra- 

cą tą zaraża się wówczas i Magistrat. I tak 

pracują zawzięcie, że i śladu z tej pracy nie 

zostanie... Tydko puste kieszenie mieszczan. 

Zaiste, wobec dzisiejszego stanu bezro- 

bocia, taki nadmiar zajęcia jst nie do u- 

wierzenia. lecz niestety, tak jest istotnie. 

Weźmy chociażby Magistrat nowogródzki. 

Pracują tam radni jak mogą i umieją: jedni, 

którzy nie z siebie dać nie mogą oprócz bez 

myślngo krzyku —- nie szczędząe tam swego 

głosku; drudzy popisują się sztuczkami ad- 

wokackiemi; — inni znowu pracują nad tem 

aby przeszkodzić w pracy tym radnym, któ- 

acują. A jak się przepra- 

  

  rzy naprawdę pr 

cują wszyscy, to sypią wnioski i uchwały 

jak — z rękawa. Nabok wtedy przepisy i 

ustawy — Rada decyduje!... 

Źle być radnym miasta. A jeszcze gorzėj 

członkiem zarządu, obciążonym pracą przez 

Radę. Przyjdzie taka fantaz 

niby jeden ławnik im wysta 

gdy nosi imię biblijnego Sałomona. Pracuje 

więc on bez końca, grzebiąc gdzieś umowy 

   radnym, że 

  

z dzierżawcami hal i kiosków. Cóż z tego, 

że umowy dawno już wygasły, a dzierżawcy 

winni są kilkadziesiąt tysię- 

cy złotych, kiedy tam jakaś wdowa uparła 

się i nie chce zapłacić załegłych 2 ch groszy. 

Zresztą, niech nowy ławnik tem się martwi. 

A wtem władze trzech- 

letnim odpoczynku, postanowiły przepro- 

wadzić w Magistracie — rewizję. I znowu 

cą. Bo tak «s 

tu „wyczuł* 

  

Magistratowi 

nadzorcze, po 

  

nieszczęście z tą pr ę zdarzyło, 

że zarząd Magis tę rewizję 

jeszcze na dziesięć dni przedtem. To dopiero 

była tam robota... Robiono, dorabiano i 0d- 

rabiano wszystko nanowo... Aż dym podob- 

no szedł z komina. Nie wątp: е 

członkowie kom powołanej do przepro- 

wadzenia tćj rewizji znają swoje 

      

o tem, że 

  

zadanie, 

jednak byłbym bardzo wdzięczny, gdyby i 

mnie w skład tej komisji przyjęto. 

K, Iwanowski. 

Lida. 
Niesłuszny nakaz. 

Urzędy gmin na terenie powiatu lidzkiego 
ystępują do numeracji domów oraz wpro 
zenia przepisowych tabliczek orjeniacyj 

nych. 
W związku z powyższem właściciele do- 

mów muszą się zgłas: do sołtysów po wy- 
kup tabliczek, które kosztują po 75 groszy. 

Niezastosowanie się do powyższego grozi 
karą aresztu do 4 tygodni względnie grzyw- 

ną do 2.000 zł. a nawet obu karami łącznie. 

   

  

   

  

Notując powyższe zarządzenie, musimy za- 

znaczyć, że o ile nakaz numerowania we 

h i miasteczkach domów oraz umiesz- 

    

y. zwłaszeza* 

starościna Neugebauerowa, członkinie zarzą 

du p.p. Wiatrowa i Kopaczowa oraz instruk 
tor koszykarski Józef Szczuciūski 

Zwiedzający wystawę podziwiali nader 
solidnie wykonane meble salonowe ogrodowe 
i werandowe, garnitury klubowe wyściełane, 
wspaniałe toalety, biurka różnych modeli, 
bujaki i kwietniki i inne wyroby galanteryj 
ne. Sprzedano wyrobów za gotówkę na 1000 
złotych, a na 800 złotych przyjęto zamówień. 

Dzięki owocnej i  niestrudzonej pracy 
Z. P. O. K. kursy koszykarskie istnieją w 
Wilejce i rozwijają się pomyślnie. Wiele 
należy zawdzięczać p.  Szczuczyńskiemu. 
który okazał się wprost artystą w swym fa- 
chu. Wyroby koszykarskie. otrzymały wielki 
srebriy medal na Targach Północnych w 
Wilnie w roku 1930. 

Na kursach pobiera naukę 15 niezamoż- 
nych chłopców, którzy będą mieli pewny ka- 
wałek chleba w późniejszem życiu. Pożytecz- 
nej placówce życzymy pomyślnego rozwoju 
i składamy wyrazy zezerego uznania. 

'_ Święciany. 
, Postrzelił sołtysa. 

We wsi Paugrzebice, 
miało miejsce następujące zajście między 
mieszkańcem tejże wsi Władysławem Zabo- 
rowskim i sołtysem gromady konstantynow- 
skiej Janem Leszkiewiczem. Sołtys Leszkie- 
wicz wezwał do spędz. bydła z ter. gromady 
konstantynowskiej do czego Zaborowski nie 
zastosować się i strzelił do sołtysa Leszkie- 
wicza z fuzji, posiadanćj jak się później oka- 
zało niełekalnie Leszkiewicz został lekko ran 

Władze policyjne sprawcę postrzału za- 
ymały. 

Z pogranicza. 
Nieudana kontrahanda drogą wodną. 

Onegdaj w rejonie odcinka granicznego 
Druskieniki zaczajona placówka KOP-u spo- 
strzegła w ciemnościach nocnych cieho su- 
nącą po Niemnie łódź, która z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności powoli zbli- 

żała się do brzegu polskiego. Zaledwie łódź 
przybiła do brzegu, wyskoczyło z niej kilku 
osobników, którzy bojaźliwie rezglądająe się 
na wszystkie strony zaczęli badać teren, Ta- 
jemniezy osobnicy momentalnie zostali za- 
skoczeni przez żołnierzy i odprowadzeni do 
strażniey 

Jak się okazało byli to przemytniey, któ- 
rzy usiłowali przeszmuglować do Polski wię- 
kszy transport kontrabandy ogólnej wartości 
10.000 złotych. Przemyt ten, jak oświadczyli 
jest własnością kupca litewskiego niejakiego 

Girszona. Nazwiska edbiorey przemytnicy. 
mimo skrupulatnych badań, nie zdradzili. 

  

gminy šwirskiej 
   

  

  

  

Skrzydlaty szpieg. 
Na terenie odcinka granicznego Niemen- 

czyn ukazał się onegdaj samoloł litewski, 
który po półgodzinnem krążeniu nad naszem 
terytorjaum odleciał w kierunku Giedrojciów. 

Manewry na Białorusi sowieckiej. 
Mieszkańcy odcinka granicznego Radosz- 

kowicze byli onegdaj świadkami ewolueyj 
powietrznych bojowej eskadry sowieckiej 
złożonej z 5 samolotów. 

Ukazanie się eskadry jak się dowiadu- 
jemy, pozostaje w związku z  manewrami, 
oddziałów wojskowych okręgu - mińskiego, 
jakie obecnie odbywają się na pograniczu 
polsko-sowieckiem. 

  

NOWOGRÓDZKIEGO 
czania tablic orjentącyjnych jest słuszny i 

należy mu przykłasnąć, o tyle nakaz kupo- 

wania już gotowych tabliczek jest nieracjo- 

nalny i niesłuszny. 75 groszy dla biednego 

wieśniaka to nie 75 groszy dla tego, kto 

miesięcznie zarabia kilkaset złotych. 75 gro- 

szy za tabliczkę z Nr. domu to prawie 3 pudy 

kartofli i wydać je wieśniakowi niełatwo 

Pozatem tablic orjentacyjnych darmo też chy 

ba gminy nie dadzą. 

Zamiast więc nakazu kupowania tablie 

„urzędowych* bardziej słusznem byłoby po- 

zwolenie wioskom czy poszczególnym gospo- 

darzom zrobienia tych tablic w domu. 

Wprawdzie możeby to mniej estetycznie wy- 

glądało, ałe musielibyśmy się z tem zgodzić, 

bowiem czasy na estetykę tablic drogowych 

nie są ódpowiednie. Zresztą nie wątpimy, że 

zawsze ofiarne nauczycielstwo, lub osoby u- 

miejące pisać — w zrozumieniu ciężkiej sy- 

tuacji rolnika — pomocyby swej też: nie 

odmówiły. I rozporządzeniu wówczas stało- 

by się zadość i wieśniacy nie potrzebowaliby 

swych ostatnich groszy oddawać, co niewal- 

pliwie wywoła wśród nich jeszcze jedno — 

zresztą słuszne — niezadowolenie, A na sze- 

rzeniu niezadowolenia chyba nikomu z nas 

nie załeży. Red. 

Ku rozwadze. 
olwiek nie należy do przyjemności 

poruszać sprawy odbytych obchodów rocz- 

nic narodowych lub świąt historycznych da- 

nej okolicy lub jakiegoś ośrodka, zmuszony 
jestem jednak tę sprawę poruszyć. 

W niedzielę w Lidzie w kościele para- 

fjalnym odbyło się nabożeństwo związane 

z rocznieą bitwy pod Płowcami. O nabo- 

żeństwie oficjalnie nikt nie wiedział, nawet 

szkoły, które na tego* rodzaju uroczystości 
zawsze przychodzą. Dziś znów -— ło jes 

września odbyło się nabożeństwo za żołnie- 
rzy poległych w obronie 'Lidy. 

Szkoły powezechne Nr. 1 i 2 dowiedzia- 
ły się dopiero wtedy, gdy ujrzały o godz. 10 
idące ze sztandarem gimnazjum państwowe. 

Poszły i one samorzutnie. 
W uroczystości, Mszy Św. udział wzięły, 

były... : 
Lecz nie tak się robi, obchody rocznie 

narodowych, modły za bohaterów — to n: 
bożeństwa obchodzone przez całe społeczeń- 
stwo a nie przez garść ludzi! 

O tem musimy pamiętać i wiedzieć, że 
tego rodzaju uroczystości o ile się organi- 
zuje nazewnątrz, muszą być podane do wia 
domości instytucjom, urzędom i szkołom, by 
one mogły w nich wziąć udział oficjalnie, 
pomimo obchodów jakie organizują u sie- 
bie. B. 

  

   

  

    

          

Uruchonienie Wydzialu Hipotecznego 
7 dniem 3-go października b. r. zostaje 

uruchomiony Wydział Hipoteczny przy Za- 
miejscowym Wydziale Wileńskiego Sadu 

Okręgowego w Wilnie. 
Gmach Wydziału Hipotecznego mieści się 

przy ulicy Szkolnej, Pisarzem Wydziału Hi- 
potecznego będzie b. sędzia p, Kontowit. 

(m) 

ilwie. 
Aresztowanie aptekarza. 

W ub. sobotę został aresztowany w mia- 
sleczku Iwje miejscowy aptekarz Pawel P. 
dolecki pod zarzutem nielegalnej sprzed 
substancyj i środków trujących. 

    

  

Kradzież w Urzędzie Wojewódzkim 
S. B. 

Sprawca został ujęty. 
We czwartek o godzinie 3 po poł. policja 

wileńska zaalarmowana została wiadomością 
© zuchwałej kradzieży dokonanej w gmachu 
Urzędu Wojewódzkiego. 

Na wieść o tej kradzieży do Urzędu na- 
tychmiast przybyli przedstawiciele _ policji. 
Okazało się, że między godziną 2 a 3 z Urzę- 
du Wojewódzkiego, w sposób niezwykle spry 
tny skradziono radjo-aparat Wileńskiego Od- 
działu Polskiej Ajencji Telegraficznej, war- 
tośei blisko 2.000 zł., lustro ścienne, portfel 
i... ręcznik. 

Zuehwała ta kradzież zaniepokoiła po- 
lieję, tem więcej, iż w przed dzień podobną 
kradzież popełniono w gmachu Uniwersytetu 
S. B., gdzie z gabinetu rektora Januszkiewi- 
cza skradziono zegar ścienny. — 

Powstało przypuszczenie, że kradzież w 
Urzędzie Wojewódzkim i w Uniwersytecie 

-dokonał ten sam przestępea. 
Policja wszczęła energiczne dochodzenie, 

które w ciągu 24 godzin zakończyło się po- 
myślnie. Odnalezione skradziony radjo-apa- 
rat, portfel, lustro, ręcznik i zegar. 

Obu kradzieży dokonał bezrobotny mon- 
ter z Nowo-Wilejki — Edward Czołpiński. | 

Po dokonaniu kradzieży w Uniwersytecie 
Czolpiūski sprzedał skradziony 

on również 'spieniężyć i skradziony 
aparat. 

Sprytnego złodzieja osadzono w areszcie 
centralnym. 

Tak szybkie, bo zaledwie w ciągu 24 go- 
dzin wykrycie obu kradzieży chlubnie świad- 
czy o sprawnej działalności wydziału śled- 
czego, co na tem miejscu musimy podkre- 
ślić, (e). 

radjo- 

  

    

  

$ Ь" Dziš: Kandyda. 

| Sona Jutro: Franciszka z Asyżu. 

3 | 
Pusazioricj Wschód słońca —g. 5 m. 39 

NZ Zachod zma 13 

  

    

Spostrzeżenia Zakładu fietearolegji U. 8. B 

w Wilnie z dnia 2 X — 1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 766 
Teraperatura średnia + 4° С. 

5 najwyższa: -|-129 C. 

» najniżaza: — 4° С 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja barom i stan słaby, potem spadek. 

Uwagi: pogodnie.    

  

а MIEJSKA. 
— Zmiana godzin urzędowych w Magi- 

stracie. Z dniem 1-go października we wszy- 

stkich biurach miejskich i w Magistrai 

wprowadzono zimowy czas urzędowania. 

Urzędowanie rozpoczyna się obecnie o godz 

8-ej min, 30 i trwa do godz. 3-ej min. 30. 

W związku z przesunięciem godzin urzędo- 

wania funkcjonowanie kas przedłużono © pół 

godziny t. j. do godz. 1-ej min. 30. 

— Zebranie Komitetu W. F. i P. W. W 

celu omówienia zemierzeń i prac na rok 

  

193132 miejskiego Komitelu Wychowania 

Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 

na' dzień 6 b. m. zwołane zostało posiedzenie 

Komitetu, 

— Komitet Rozbudowy stara się o kredy- 

ty na drobne remonty domów. Komitet Roz- 

budowy m. Wilna rozpoczął strania w Ban- 

ku Gospodarstwa Krajowego o wyasygnowa- 

nie 100.000 zł. na cele wydawania pożyczek 

na drobne remonty domów. 

Starania te obiecał również poprzeć p. 

wojewoda Beczkowicz. 

W wypadku gdyby strania te nie dały 

pozytywnego rezultatu Komitet Rozbudowy 

zmuszony będzie przerwać wydawanie po 

czek, gdyż kredyty na ten cel są już prawie 

wyczerpane. 

— Magistrat przychodzi z pomocą dok- 

ształcającemu szkolnictwu zawodowemu. Bio 

sąc pod uwagę rozpaczliwie ciężki stan fi- 

nansowy większości. szkół zawodowych,  sub- 

sydjowanych przez miasto, przed któremi 

stoi widmo likwidacji, Magistrat m. Wilna 

postanówił przyjść im z pomocą. W związku 

z tem zwołane zostało posiedzenie miejskiej 

Komisji Kuliuralno-Oświatowej, które w dn. 

wczorajszym doszło do skutku. Na posiedze- 

niu tem zapadła uchwała wypłacić natych- 

miast 50 proc. subwencyj zarówno szkołom 

zawodowym, jak i dokształcającym. Repar- 

tycji subwencji dokona Magistrat na wnio- 

stk Komisji Kulturalno-Ošwialowej. 

UNIWERSYTECKA. 

— Promocje W sobotę dnia 3-go paź: 

dziernika b. r. o godzinie 13 w Auli Kolum- 

nowej Uniwersytetu odbędzie się promocja 

Feliksa Oleńskiego na doktora wszechnauk 

lekarskich. Wstęp wolny. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Subwencja miasta na rzecz instytucyj 

dobroczynnych. Magistrat m. Wilna postano- 

wił wyasygnować 84000 złotych na rzecz in- 

stytucyj dobroczynnych, jako subwencję bez 

zwrotną za miesiąc wrzesień. 

WOJSKOWA. 

— 300 poborowych czeka na wymiar ka- 

ry. Z dniem l-go października referat woj- 

skowy Magistratu m. Wilna zakończył reje- 

strację mt zn urodzonych w roku 1913. 

Podług danych od obowiązku rejestracji u- 

chyliło się blisko 300 poborowych. W związ 

ku z iem referat wojskowy Magistratu wv- 

stępuje do Starostwa Grodzkiego z wnioskiem 

ukarania ich w dro administracyjnej a- 

resztem wzgłędnie +wną ewentualnie obu 

karami łącznie. 

— Kiedy. nastąpi wcielenie do szeregów 

rocznika 1910-g0? Jak się dowiadujemy, w 
roku bieżącym wcielenie do szeregów pobo- 
rowych nastąpi z pewnym opóźnieniem, bo 

dopiero w ostatnich dniach października. 
Ogólnie liczą z tem, że wcielenie poboro- 
wych zakwalifikowanych do piechoty nastą- 
pi dopiero na wiosnę, jak to miało miejsce 
w roku poprzednim. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
Z Resursy Rzemieślniczej. Zarząd Re- 

rsy Rzemieślniczej w wykonaniu swych za- 

dań określonych statutem przystępuje do 

prac kulluralno-oświatowych. Projektowane 
jest urządzenie raz w tygodniu stalych „dai 
rzemieślniczych. Program tych dni będzie 
dostosowany do zeń rzemieślników i bę- 
dzie zawierał krótki referat zagadnień za: 
wodowych, czy też społecznych,. interesują- 
cych rzemiosło, następnie w formie komuni 
katów podawane będą wszelkie wiadomośc 

z życia rzemieślników na całym świecie 
w kraju, oraz wszelkie zarządzenia Władz 

Przemysłowych i Izby Rzemieślniczej. Poza- 
tem ma być wprowadzony dział artystyczny, 

czyli wysiępy chóru Resursy,  deklamacje, 
produkcje wokalne, oraz humor w formie 
monologów aktualnych z życia rzemiosła, 

W niedzielę dn. 4 b. m. o godz. 6 po poł. 

w lokalu Resursy przy ul. Niemieckiej Nr. 25 
odbędzie się pierwszy dzień rzemieślniczy z 
następującym programem: 

1. Słowo wstępne — p. Władysław Szu- 

mański — prezes Resursy. 
2. Referat p. t, „Zarys historyczny roz. 

woju rzemiosła wygłosi p. H. Zabielski rad- 
ca prawny Izby Rzemieślniczej w Wilnie. 

3. Komunikaty: światowe, krajowe i lo: 

kalne. 
4. Dział artystyczny pod kierunkiem p. 

Wacława Mołodeckiego. 
Zarząd Resursy zaprasza na tę imprezę 

wszystkich rzemieślników, zarówno mistrzów 
i ich rodziny, jak czeladników i terminato- 
rów. 

      

   

   

   

      

   

   

  

   
   

   

  

KRONIKA 
Wstęp na powyższą imprezę bezpłatny 

za okazaniem legitymacji członkowkiej, e- 
wentualnie listu polecającego czy też zapro- 
szenia. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Związek pracowników miejskich budu 

je kort tenisowy. W trosce o rozwój wycho- 
wania fizycznego swoich członków Związek 
pracowników miejskich przystąpił do budo- 
wy kortu tenisowego na górze Boufałowej. 

Otwarcie kortu przewidziane jest na dzień 
S b. m. meczem z kłubem sportowym 

„Lauda“. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie T-wa Łyżwiarskiego. Zarząd 
Wileńskiego Towarzytswa Łyżwiarskiego u- 

prasza członków o przybycie na nadzwyczaj- 

ne Walne Zebranie, które się odbędzie w 

Sali Techników przy ul. Wiłeńskiej w dniu 

11 października (w niedzielę) w terminach 

pierwsze o godz. 12, drugie o godz. 12.30 

prawomocne przy wszelkiej ilości zebranych 

członków, dla omówienia nastąpujących 

spraw: i 

   

1) Urządzenia w dniu 27 grudnia r. b. 
popisów w jeździe figurowej o Mistrzostwo 
Polski z udziałem jeźdźców z Warszaw. 
Lwowa, Krakowa, Katowie i Poznania. 

2) Spraw związanych z rozpoczęciem b. 
sezonu zimowego. 3 Lom 

3) Wolnych wniosków. 
Z powodu trudności technicznych związa- 

nych z rozsyłaniem zawiadomień, specjalne 
«zawiadomienia o zebraniu członkom rozsy- 
łane nie będą. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 

— Walne Zgromadzenie Komitetu Rodzi- 

cielskiego Gimnazjum Białoruskiego w Wil- 

nie. W niedzielę dnia 4 b. m. o godz. 6-е] 
wieczorem odbędzie się walne zgromadzenie 

Komitetu Rodzicielskiego Gimnazjum Biało- 

ruskiego w Wilnie z następującym porząd- 

kiem dziennym: a) sprawozdanie z działal- 

ności Komitetu za rok ubiegły, organizacja 
pracy na rok bieżący i wolne wnioski. 

— Wypuszezenie na wolność b. senatora 

B. Rohuli. W dniu 28 b. mi. został zwolniony 

z więzienia Łukiskiego były poseł na Sejm 

a potem senator B. Rohula, członek Biało- 

ruskiego Kłubu Poselskiego. 

В. Rohula za swą działalność polityczną 

był skazany przez Sąd Okręgowy w Nowo- 
gródku z art. 129 K. K. na dwa lata ciężkie- 

go więzienia. Po zatwierdzeniu wyroku Sądu 

Okręgowego przez Sąd Apelacynjy, B. Rohu- 
lę w dniu 30 sierpnia 1930 roku osadzono 
w więzieniu Łukiskiem, gdzie przebywał aż 
do czasu zwolnienia. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Wystawa książek żydowskich. Wysta- 

wa książek żydowskich za lała 1926—31 mie- 

ści się w lokalu Żydowskiego Instytutu Nau 
kowego przy ul. W. Pohulanka 18. 

Wystawa trwać będzie do 12 m. b. włą- 

cznie. 
Zwiedzać Wystawę można codziennie od 

godz. 12 do 10 wiecz. 
W sprawie wycieczek zbiorowych należy 

się porozumieć z sekretarjatem Ż. I. N. (Te- 
lefon 1505). Е 

Wstep wolny. 

  

  

ROŽNE. 
— Klub Jaroszów. Dnia 16 ub. m. w lo- 

kalu przy placu Orzeszkowej ti m. 6 od- 

było się zebranie grona zwolenników jarstwa 

w celu zorganizowania Klubu Jaroszów na 

podstawach spółdzielczości,.przy którym bę- 
dą też dawane domowe obiady jarskie. 

Organizatorzy Kłubu stawiają sobie za 

cel dać zdrowe i tanie pożywienie jarskie 

osobom szukającym takowego oraz szerzyć 

ideę jarstwa wśród społeczeństwa wileńskie- 

go zapomocą literatury istniejącej w tym 
zakresie, jak też odczytów czy pogadanek 
na tematy związane z jarstwem, urządza- 

nych w Klubie od czasu do czasu staraniem 
Przyjaciół Jarstwa. 

Nie trzeba chyba podkreślać jak bardzo 
ważnem jest powstanie tego radzaju placów 
ki w Wilnie. 

Powszechnie już znanem jest że jarstwo 

to rzecz słuszna jak ze względów zdrowot- 

nych, tak też ze względów walki z poglą- 

dem, że odżywianie się mięsem bijanych 

zwierząt jest jakoby koniecznością dla or- 

ganizmu ludzkiego. Ostatnie badania nau- 
kowe „dowiodły niezbicie że O: ianie się 
mięsem jest bezwzględnie szkodliwe, gd! 
zatruwa organizm ludzki i jst źródłem wie- 

lu uciążliwych i przewłekłych chorób. Poza- 

tem utrudnia też w znacznej mierze pracę 

umysłową. 
Założyciele Kłubu powyższego - pragną 

z pomocą nie jadającym mięsa i z tegó 
względu nal gorąco powitać to poczyna- 
nie, tem bardziej że organizatorzy zapowia- 
dają iż wykluczają oparcie przedsięwzięcia 
na „zysku. 

Obiady jarskie w powyższym lokalu bę- 

dą wydawane od dnia 1 pa ernika r. b. 

— 1975 wykroczeń  administracyjnych. 

Poszczególne komisarjaty P. P. w ciągu mie- 

siąca ubiegłego sporządziły 1975 protokułów 

karnych za rozmailego rodzaju wykroczenia 
przeciwko przepisom administracy jnym. Naj- 
więcej uchybień kroniki policyjne notują w 
rubrykach: opilstwo i zakłócenie porządku 
publicznego. 

    

  

        

    

        

   

ZABAWY. 
— Pierwszą jesienną „Sobótkę* w Sali 

Związku Zawodowego Drukarzy m, Wilna 
(ul. Bakszła Nr. 8), która odbędzie się w so- 

botę dnia 3-go października r. b. przy dźwię- 

kach orkiestry smyczkowej i to na rzecz 

bezrobotnych członków Związku, mamy na- 
dzičję, że społeczeństwo wileńskie i sympa- 

tycy Drukarzy wileńskich raczą zaszczycić 
swoją obecnością. 

Bufet obfcie zaopatrzony na miejscu. 
Początek „Sobótki* o godz..9 ej wiecz. 

  

zegar w. 
skłepie przy ul. Niemieckiej za 30 zł. Zdążył 

  

           



              

ZABAWY, 
— Daneing 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- 
<ingów, które będą się odbywały w pierwszą 
sobotę każdego miesiąca. 

Towarzyskie dancingi ZPKO. zeszłego ro- 
ku wyrobiły sobie markę najelegantszych, 
najweselszych i najtańszych zabaw, groma- 
dzacych elitę wileńskiego towarzystwa. Przy 
puszczać więc należy, że wszyscy stali by- 
walcy zeszłorocznych dancingów dopiszą i 
stawią się gremjalnie w sobotę dnia 3-go 
października o godzinie jedenastej w cukier. 
ni Sztrallą. 
„Do tańca przygrywać będzie ta sama co 

w roku zeszłym doskonała orkiestra, a dob 
rze zaopatrzony bufet pozwoli -« wszystkim 
spożyć wyśmienitą kolację po wyjątkowo 
niskich cenach. 

— Dancing — bridge. Dziś dnia 3 paź- 
dziernika w cukierni B. Sztralla (róg Mickie- 
wicza i Tatarskiej) Dancing Towarzyski or- 
ganizowany przez -Two Przyjąciół 85 pułku 
Strzelców Wil. łącznie z T-wem S Pie usP4S 

Zabawa zapowiada się świetnie wobec о- 
biecanego przybycia Artystów Tetatrów Miej- 
skich ze znakomitym gościem p. H. Ordonó- 
wną na czele. — Czekamy — pozostałe za- 
proszenia otrzymać można u członków Za- 
rządu w cukierni. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Ostatni występ 

Hanki Ordonówny. Dziś w sobotę dnia 3-go 
b. m. nieodwołalnie ostatni dzień gościnny 
Hanki Ordonówny na czele jej zespołu, któ- 
ra wielbicielom talentu uczyni miłą niespo- 
dzianką ukazując się w głównej roli komedji 
w 3-ch aktach „Małżeństwo Fredeny“ Picar- 
da i Jaegera — Szmidta, oraz niezrėwnanie 
interpretując cały szereg dotychczas niesły- 
szanych piosenek. Po występie dzisiejszym 
Hanka Ordonówna z zespołem swym udaje 
się na 2-miesięczny objazd po Polsce. 

— Popołudniówki. Dziś w sobotę nieod- 
wołalnie po raz ostatni o godz. 4 pp. dla 
młodzieży szkolnej (50 proc. zniżki) „Panna 
mężatka" komedja w 3-ch aktach J. Korze- 
niowskiego w premjerowej obsadzie, która 
przez szereg wieczorów wybornie bawiła wi- 
downię Reżyserja St. Wysockiej, która kre- 
uje rolę pułkownikowej. 

Jutro w niedzielę dnia 4 b. m. wraca na 
scenę „Ładna historja* komedja w 3-ch ak- 
tach Caillaveta i Fleursa, którą publiczność 
przyjmuje owacyjnie ze świetną grą wszy- 
stkich wykonawców, ze znakomintym goś- 
ciem Juljuszem Ostrwą w roli niezrównane- 
go Andrzeja, oraz p. H. Dunin-Rychłowską 
w roli babci. 

Reżyserja p. K. Wyrwicz-Wichrowskiego. 
Wnętrze pomysłu W. Makojnika. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś w 
sobótę dnia 3-go b. m. i codziennie sensa- 
<cyjna sztuka w 3-ch aktach (10 obrazach) A. 

Kl Flejskie 
- SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5. 

  

DŹWIĘK. KINO-TEATR | DZIŚL 

Od dn. 2.X. 1931 r. Dla młodzieży 
NN Od godz. 4—6 pp. 

Początek seansów o godz. 6, 8i 10 

  

Przebój dźwiękowy! Gigantyczne potężne 
arcydzieło! Filra, o którym z zachwytem mówi cały świat! 

Robert Montgomery, Chester Moris, 
Wielki ten film wywiera piorunujące wrażenie. 

Madisa i R. Boucarda „Matrykuła 33", której 
obrazy przesuwają się przed oczyma widza 
z iście kinematograficzną szybkością. Żywe 
zainteresowanie widza wzrasta w miarę roz- 
woju akcji na scenie. Wyborna obsada sztu- 
ki pomysłowo wyreżyserowanej przez dyr. 
M. Szpakiewicza w ciekawej oprawie deko- 
racyjnej p. W. Makojnika, w której prym 
trzymają p. M. Wyrzykowski w kapitalnej 
swej roli pełnego uroku i sprytu wywiadow- 
cy oraz p. Ir, Brenoczy jako czarująca, po- 
wabna kobieta-szpieg — stale ściąga publicz- 
ność, która nie szczędzi oklasków wszystkim 
wykonawcom za ich świetną grę. 

W niedzielę „Matrykuła 33". 
— Popołudniówki. W sobotę dnia 3-go 

b. m. o godz. 4 pp. dla młodzieży szkolnej 
(50 proc zniżki) oraz w niedzielę dnia 4.go 
b. m. o godz.-4 pp. po cenach zniżonych nie- 
odwołalnie 2 ostatnie pożegnalne przedsta- 
wienia „Horsztyński* J, Słowackiego z udzia 
łem znakomitego gościa J. Osterwy w jego 
niezrównanej kreacji Szszęsnego. 

— Tanie poniedziałki. Pierwszy tani po- 
niedziałek dnia 5-go b. m. po cenach о 50 
proc. niższych — dany będzie „Horsztynski“ 
J. Slowackiego ze znakomitym J. Osterwą w 
roli Szczęsnego. ; 

RABJO 
SOBOTA, dnia 3 października. 

11.58: Sygnał czasu. 12.05: Koncert po- 
pularny (płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.40: 
Progr. dzienny. 15.45: Wiad. wojskowe dla 
wszystkich. 16.00: Słuchowisko i koncert dla 
młodzieży. 16.50: Kom. dla żeglugi. 16.55: 
„O. unji kościelnej* odczyt. 17.15: Prze- 
chadzki po mieście. 17.35: „Car czy oszust”? 
odczyt. 18.00: Tr. nabożeństwa z Ostrej Bra- 
my. 19.00: „Tygodnik Litewski“. 19.20: Kom. 
Wil Tow. i Org. Roln. 19.50: „Sytuacja go- 
spodarcza republik bałtyckich*. 19.50: Pro- 
gram na niedzielę i rozm. 19.55: Komunikaty. 
20.15: Muzyka lekka. 22.00: Feljeton i kom. 
22.30: Koncert chopinowski. 23.00: Muzyka 
taneczna. 

NIEDZIELA, DN 4 PAŹDZIERNIKA 1931 r 

10.00: Tr. nabożeństwa ze Lwowa. 11.58: 
Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15: Po- 
ranek z Filharmonji Werszaw. 14.00: „O 
czem powinien pamiętać hodowca przed na- 
staniem zimy* — odczyt. 14.20: Aud 
nicze. 115.15: Audycja żołnierska. 
dycja dla dzieci. 16.20: Muzyka polska (pły- 
ty). 16.40: Odczyt. 16.55: Muzyka lekka. 
17.15: „Czy istnieje. nienawiść u zwierząt 
odczył. 17.30: „Wiadomości przyjemne i po- 
žyteczne“. 17.45: Koncert. 19.00: Utwory Mie 
kiewicza po litewsku, 19.20: „Kukułka wi- 
leūska“. 19.40: Program na poniedziałek. 
19.45: Słuchowisko „Gruby ryby* Bałuckie- 
go. 20.15: Koncert kameralny Kwartetu Wi- 
leńskiego. 21.55: Kwadrans literacki. 22.10: 
Koncert solistów. 22.40: Komunikaty i mu- 
zyka taneczna. 

    

    
  

  

  

  

   

ROE BET TSS IST EITI S 

SZALONY WYŚCIG Wielki film sport. 
w 6 aktach, oraz 

sv Ludzie na posterunku 
W rolach główn.: Edmund Lowe, Mae Charke, Wiliiam Harrigan, 

Koncert. ork. pod batutą M. Salnickiego. — Ceny miejsc: balkon 30 gr., 

Szary Dom 
Leila Hyams, Lewis Stone i inni. 

„Szary Dom" wstrząsnął sumieniem świata! 

KSU R JE"R W 

NOWINKI RĄDJOWE. 
DZIECI W KONGO. 

Dziś o godz. 16.00 program zapowiada 
prześliczne słuchowisko doświadczonej już w 
tej dziedzinie autorki, p. Ewy Zarembiny, 
p: t. „Przygody Hanki i Jurka w Kongo“. 

Młodzi wędrowcy dostali się tu w wa. 
runki, zupełnie im nieznane, a pełne dziwów, 
zdumienie budzących. Jakich tam przygód 
doznali, jakie cuda widzieli — o tem dowie 
dzą się mali radjosłuchacze z audycji sobot. 
niej. Zakończy ją, jak zazwyczaj, koncert dia 
młodzieży. = 

ODCZYT O UNJI. 

O godz. 16.55. 
Polska zapomina nieraz o pewnych waż- 

nych momentach i o całych pasmach w hi- 
storji. Jednem z takich zapomnianych pa- 
sem jest obecnie kwestja unji kościelnej, 
która ma przecież dla naszej państwowości 
tak doniosłe znaczenie. O tych sprawach po- 
winno się jak najczęściej i jak najwięcej 
mówić. Dziś wygłosi na ten temat odczyt 
p. Wiktor Piotrowicz specjalista od zagad - 
nień wyznaniowych w województwie wileń- 
skiem. 

SYTUACJA, SYTUACJA! 
Odczyt p. Teodora Nagurskiego, który z 

przyczyn od Rozgłośni i od prelegenta nie- 
zależnych nie odbył się we czwartek, ph 
Sytuacja gospodarcza republik bałtyckich zo- 
stanie wygłoszony dzisiaj o godz. 19.30. 

KONCERT Z UDZIAŁEM LUCYNY MESSAL 
O godz, 20.15 w ramach nadawanego 

przez Radjostację Warszawską koncertu ma- 
zyki lekkiej wystąpi świelna artystka i śpie. 
waczka operetkowa p. Lucyna Messal, która 
odśpiewa melodyjną i pełną wdzięku arję 
z operetki „Księżna cyr E. Kalmana, 
pieśń „Andzia* Rapackiego, Boston Mortie- 
ra, oraz dwa nastrojowe tanga. Akompanjuje 
prof. L. Urstein. Orkiestra Polskiego Radja 
pod dyrekcją Bronisława Szulca odegra pot- 
pourri na tematy niezwykle pięknej i melo- 
dyjnej operetki „Bajadera*. Kalmana, odzna- 

ające się bogactwem nastroju i uczucia 
syjskie Klewacza, oraz szę 

popularnych utworów. 

RECITAL CHOPINOWSKI ZOF£JI RABCE- 
WICZOWEJ. 

O godz. 22.30 Radjostacja Warszawska 
nada koncert z cyklu stałych sobotnich au- 
dycyj Chopinowskich w wykonaniu znanej 
pianistki p. Zofji Rabcewiczowej. Program 
recitalu zawiera warjacje na temat marszu 
z „Purytanów* Belliniego, warjacje na te- 
mat narod. melodji niemieckiej, wpaniały 
marsz żałobny c-moll, etiudę Des-dur oraz 
wytworną i pełną ariystycznego smaku fan- 
tazję F-moll. 

ET SMILE ESI COP ZA 

Popierajcie Ligę Morską 

   

    

  

  

PODWÓJNA GRA 4сео. 2ч 
Wsrząsający dramat 
strażników morza. 

Warren Hymer. 
parter 60 gr. — Kasa czynna od 3.30 

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

3000 statystów. 
„Szary Dom* — to „HBLIOS" 

Wileńska 83, tel. 9-26 

bunt dusz skutych w kajdany! „Szary Dom* — to film, którego się nigdy nie zapomina! Dodatki dźwiękowe Na |-szy seans ceny zniżone od 60 вг — Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

BŹWIĘKOWE KINQ 

„U0LLJWÓU) 
$а 

Micklew. 22, tel. 15-28   
WKRÓTCE: Najnowsze superprzeboje wsz 

Dziś! Nowe wielkie 
arcydzieło króla reżys. 

Cecil B. de Mille'a 

echšwiatowe: „Tabu“ i „X—27" (Szpieg). 

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

tastrofa w przestworzach. Niebywała wystawa. 5000 statystów. 
Na |-szy seans ceny zniżone od 60 gr. 

Wielki bal na Zeppelinie. Gigantyczna ka- 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

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

Dziś! 
filmowa! Dźwiękowe Kino Muzyka R. Dzimsa. 

W rolach głównych: Król 

W. epopea 

KRÓL ŻEBRAKÓW S$e'- Ciór-Tańcet 
i nasłyn. śpiewaczka opery 

  

CGUIN 
ui, Wielka 47, tel. 15-41 

Jeanette Mac Donald. 
NAD PROGRAM: Dodatek 

dźwiękowy Flejszera. Na |-szy seans ceny zniżone. 
1 10.15, w dnie św. o 2-ej. NASTĘPNY PROGRAM: SYN BIAŁYCH GÓR. 

śpiewak. bożyśzcze КОВЕ Denis King „MetroBolitsfi* waN.Yorku Ze względu na wysoką wartoś artystyczną dla młodzieży dozwolone. dźwiękowy Foxa i rysunkowy dodatek 
Początek o godz. 4, 6, 8 

W rolach głównych: 
Piękna uwodzicielka 

Nadzwyczajnie ciekawa treść! 

Romans uwodzicielki 
Lya de Putli, czerwiac> Ben Lyon : srodka Lois Moran, 

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

10 akt. wzruszający 
dramat erotyczny z 
życia wielkomiejsk. 

  

Kino Kolejowa | Dziśł Wielki 
wspaniały dram. 

0GNIS KO ы 
f93sk dworsa kolejaw,) Bajeczna! akcjal 

Dźwiękowy K no-Teatr | Dziš! 
Wilnie. 

SIILUWY 
aliss Wielka 36. 

Najnowszy superszlagier 193] r. 

Przebój światowy! 

Dramat w 10 aktach. To konflikt miłości i nienawiści! 
wielkiego Duglasa Fairbanksa! W rolach głównych: Płomienny Hiszpzn Don Jose, Klive Brook, Ken May- 
nard i żywiołowo piękna i gorąca Dorota Jordan wykonują przecudne najpiękniejsze melod. pieśni i romanse. 
NAD PROGRAM: Humor, satyra i śmiech! Najn. atrakcja p. t. CUD XX WIEKU wyb. sal. kom.-farsa w 8 akt. 

Po raz pierwszy w 

100% arcydzieło dźwiękowe p.t. 

Błyskawiczne tempol 
PIEŚŃ CABALLERA 

Godne tylko Emocje i napięciel 

Kino - Teatr Dziś! Potężny i wzru- 
szający dramat. W pogoni 

  

LUX 
Mickiewicza 11, t. 15-61   
FILIP MACDONALD. 

za szczęściem 

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

24) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Rozdział IV. 

Noc z Piątku na Sobotę. 

+, 

Mroczny zazwyczaj dom pulkow- 
nika Brownlougha jaśniał światłami. 
Muzyka była tak sobie, kobiety — 
przeważnie niżej krytyki. 

Wielki hall zastawiony -był kwia- 
tami, paprociami i sofami. To samo 
dwa korytarze. Na końcu jednego zaaj 
dowała się oranżerja z krzesłami i 
światłem. Na końcu drugiego —- bi- 
bljoteka z białym bufetem, zastawio- 
nym szeregami butelek. 

Cały dom, taki zawsze cichy, że 
głośne kichnięcie rozlegało się w jego 
ścianach, z siłą eksplozji granatu, szu- 
miał tej nocy setką głosów zlewaj. 
cych się harmonijnie z akompanja- 
meniem muzyki tanecznej. 

   

Antoni zajechał z żoną swoim og- 
romnym samochodem, okrążył pod- 
jazd i stanął w kolumnić innych sa- 

„ mochodów. Zgasił światła i wyłączył 
motor | 

— Wysiadaj, Lucy 

   

rzekł. — Ale   

młoda kobieta, nie ruszając się z miej. 
sca, położyła mu rękę na ramieniu. 

— Pierwsze słowa od wyjazdy z 
  oberży rzekła. — To jest coś nie- 

zwykłego!.. — dodała zmienicnym 
głosem. — O czem myślisz, kochany? 

Powiedz. 

— Nie mogę — odparł. — - Zawsze 
tak bywa z wielkimi  detektywami. 
Myślimy, ale nie mówimy, bo nie je- 
steśmy gotowi. Chociaż nie. Bo sami 
nie wiemy, co myślimy. 

Poczuł w ciemności uścisk drob- 
nych paluszków. 

— Powiedz! — rzekła Lucja. 
Uśmiechnął się i odpowiedział gło- 

sem, w którym dźwięczała depresja: 
— Brak mi jednego ogniwa: Szan- 

taż nie wyjaśnia istoty intrygi. Po- 
wiedz mi, coby mogło łączyć 
Bronsona z Blackatierem i ich obu 
z X-em. Powiedz mi! Nie możesz so- 
bie wyobrazić? I ja też... Wysiadaj!-— 
Wyciągnął za nią długie ramię,i ot- 
worzył drzwiczki. 

Gospodarz przywitał ich za pro- 
giem. 

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

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

Ceny miejsc od 40 gr. Dla młodzieży dozwolone.   

— Jak mi przyjemnie! — zaka- 
słał. — Jacy państwo dobrzy, że przy- 
jechali! Jakże się cieszę! — ujął rękę 
Lucji w obie dłonie. — Więc to jest 
mąż pani? Jakże się cieszę, pułkowni- 
ku! Słyszałem o panu nadzwyczajne 
rzeczy. Któż zresztą nie słyszał? Śli- 
czną panią pułkownikową znałem od 
dziecka. Taka była... 

Zasypał Antoniego gradem słów. 
Łucja eskortowana przez służącego, 
poszła się rozebrać. Pułkownik Brown 
lough dobiegał sześćdziesiątki, był tę - 
gi, wysoki i szeroki, ale zwinny i wca- 
le nie tłusty. 

Antoni słuchał go cierpliwie i 
uśmiechem. 

Przeszli z garderoby do hallu, a 
stamtąd do bibljoteki. Obok białego 
nakrytego bufetu stały grupy gości. 
wśród których przeważali mężczyźni. 
Jak na obecne czasy był to rzadki ob- 

2 

  

jaw. 
— Wina? — zaproponował puł- 

kownik Bronwlough. — Albo może 
czego innego? Co pani woli? 

Antoni wybrał świetne Pol Roget. 
Słuchając jednem uchem  paplaniny 
gospodarza, obserwował dyskretnie 
gości. Zebranie było takie, jakiego się 
mniej więcej spodziewał. Bal z racji 
zjazdu na polowanie, atmosfera sto- 
sunkowo swobodna, niezwykle duża 
przymieszka wojskowych. Jakieś 

  

  

LzE“E-N-S K I 

Proces o krociowe nadużycia w administracji 
dóbr woropajewskich. 

Ekspertyza. — 
Wczorajszy, piąty z rzędu dzień obrad 

do obiadu wypełniła ekpertyza  buchalte- 
- ryjna. 

W. wyniku przeprowadzonych skrupulai- 
nych badań ksiąg, rachunków, pokwitowań 
i innych dokumentów czterej powołani eks- 
perci, a więc pp.: M. Jurewicz, J. Lachowicz, 
W. Tarkowski i S. Skrzywan sformułowaii 
wspólną opinję. 

Omawiając poszczególne pozycje rachun- 
kowe, biegli doszli do wniosku, iż osk, War- 
deński w okresie gospodarowania dobrami 
woropajewskiemi i postawskiemi nie wyli- 
czył się z sumy 715.173 zł. 12 gr. 

Suma ta powstała, po zaliczeniu w ostat- 
niej ekspertyzie rachunków i pokwitowań, 
które zmniejszyły poprzednio ustalone niedo- 
bory o 9.541 zł. 56 gr. 

Szczegółowo też były badane rachunki, 
odnoszące się do działalności osk. Chocia- 
nowicza, nadleśniczego lasów woropajew- 
skich, a w wyniku obliczono, iż wykazana w 
okresie śledztwa suma zdefraudowana uległa 
zmniejszeniu o 276 zł. i wynosi 52.181 zł. 
85 gr. 

Na te tego orzeczenia, wywiązała się 
między ekspertami a sądem i rzecznikami 
stron przewlekła i drobiazgowa dyskusja 
W związku z tem sąd na wnioski oskarży- 
cieli i obrony dodatkowo badał świadków. 
W konkluzji jednak biegli, stwierdzając raz 
jeszcze niesłychany chaos w rachunkowości, 
w całej rozciągłości podtrzymują swą opinję. 

O godz. 4 pp. przewodniczący, wiceprezes 
W. Brzozowski zrządził 5-minutową przerwę, 
zapowiadając rozpoczęcie rozprawy stron. 

Kiedy wznowiono posiedzenie, podproku- 
rator p. Korkuć wystąpił z wnioskiem o za- 
rządzenie przerwy przynajmniej na 2 go- 

Rozprawa stron. 

dziny, celem umożliwienia 
obfitego materjału. 

Wniosek ten poparł oskarżycieł. posiłko- 
mec. Kulikowski. 

Przewodniczący, po porozumieniu się z 
sędziami oznajmił, iż wobec tego, że kompl:t 
sędziowski w sprawie niniejszej przystępuje 
w sobotę do rozpatrywania innej sprawy mu- 
si być zakończony toczący się proces, wnioski 
oddała i otwiera rozprawę. 

Prokurator gorąco replikuje, oświadcza- 
jąc, iż wobec wyczerpania pięciodniową roz- 
prawą nie jest w stanie kontynuować cwych 
obowiązków i prosi o godzinną przerwę. 

Prośbę tę popierają zarówno pełnomocnik 
powoda jak też obrona. 

Ostatecznie przewodniczący zarządza jed- 
nogodzinną przerwę. 

Punktualnie o godz. 5 wiecz. posiedzenie 
zostaje wznowione. 

Przewodniczący udzielił głosu oskarżycie- 
lowi, podprok. p. Korkuciowi. 

Salę szczelnie wypełnia publiczność oraz 
przedstawiciele sądownictwa i palestry, któ- 
rych zainteresowanie doszło do szczytu. 

W ciągu wieczora wypowiadali się rzecz- 
nicy oskarżenia, z ramienia urzędu prokura- 
torskiego, podprokurator p. Korkuć i pełno- 
mocnik powoda cywilnego, mec. Leon Kuli- 
kowski. 

Zkolei zabrali głos obrońcy oskarżonych 
mec. mec.: K. Petrusewicz, Zasztowt-Sukien- 
nieka, P. Andrejew i T. Szurlej. 

Po krótkich replikach około godz. 11 w 
nocy, przewodniczący zamknął rozprawę. za 
powiadając ogłoszenie wyroku dziś o godz. 
11 przed południem. 

uszeregowania 

wy, 

Ka-er. 

CZE STUDI KAS DSA KL RNR ELIT EE RIOKI RES ESS TS OEEANTES TSS 

SPORT 
DECYDUJĄCE SPOTKANIE. 

Dzisiaj t. j. w sobotę dnia 3 b. m. o godz. 

ża mistrz Wilna 1 p. p. Leg. 

  

8 rano wyj: 

na zawody piłkarskie o wejście do Ligi, któ- 

re rozegra z 82 p. p. w Brześciu. Zawody 

te mają dla Wilna ogromne znaczenie, gdyż 

w razie przegrąnej, lub nawet remisu, Wil- 

nianie stracą szanse zakwalifikowania się do 

rozgrywek finałowych, a tem samem i wej- 

ścia do Ligi. 

To też znając ambicję graczy 1 p. p. Leg. 

która niejednokrotnie przejawiała się w cięż- 

kich spotkaniach o mistrzostwo Wilna i de- 

   

cydowała o zwycięstwie naszych  legunów, 

Ogłoszenie. 
Sekcja Zdrowia Magistratu m. 

ogłasza przetarg na dostawę pieczywa do 
szpitali Miejskich i Przytułku. 

Oferty ze wskazaniem ceny ryczałto- 
wej, lub */,0/0 ustępstwa od cen rynkowych © 
na każdy poszczególny rodzaj pieczywa, na- 
leży składać w terminie do dnia 8 pażdzier- 
nika 1931 r, Ustny przetarg odbędzi 
tymże dniu o godz 10 rano. 

sądzimy, że i tym razem nie zawiedzie pok- 

ładanych w niej nadziei. 

Drużyna 1 p. p. Leg. musi wydać z sie- 

bie wszystko, by ze spotkania wyjść zwycię- 

sko! Domagają się tego wszyscy sportowcy 

Wilna. 

Drużyna I p p. Leg. wyjeżdża w swym 

najsilniejszym składzie, mianowicie: Zien- 

kiewicz, Kazik, Chowaniec, Matuszczyk, Pu- 

zyno, Zienowiez, Jabłonowski, Godlewski, 

Naczulski, Pawłowski, Halicki. 

Życzymy zwycięstwa ! 

   
      

   

ZAWODY BOKSERSKIE. 

Jutro w sali Ośrodka W. F. o godz. 19 

odbędą się zawody bokserskie, które będą 

oficjalnym otwarciem sezonu pieściarskiego. 

Wilna 

  

PIJAŃSTWO iz 

Nr. 228 (2170) 

JUTRO ODBĘDZIE SIĘ CHÓD 50 KLM, © 
MISTRZOSTWO POLSKI. 

Rzadka impreza lekkoatletyczna która 
dotychczas nie cieszyła się wielkiem powó: 
dzeniem w tym roku została wyznaczona w 
Wilnie, 

W; niedzielę z boiska 1 p. p. Leg o godz. 
10 rano wyruszy 8 zawodników w daleką 
podróż w kierunku Podbrzezia. 

Startują: Wockiński (27 p. p. Włodzi 
mierz), Srodzki (A, K. S. Warszawa), Poweń- 
sza (Strzelec Warszawa), Kohutek (AZS), 
Uciechowicz (ŻAKS), Saginora (ŻAKS), Klej- 
man (ŻAKS) i Gotlib (ŻAKS). 

Pierwszych zawodników oczekiwać nale- 
ży około godz. 15. 

CRESOVIA W WILNE. 
Dziś i jutro Crecovia z Grodna rozegra 

dwa towarzyskie spotkania z drużyną Ma- 
kabi. 

NA WILENSKIM BRUKU 
UJĘCIE LISTONOSZA — DEFRAUDANTA. 

W. dniu wczorajszym Wydział Šledezy 
miasta Wilna otrzymał list gończy za nie- 
jakim Wiktorem Romanowskim — listono- 
szem z Ejszyszek, który dokonał defraudacji 
na sumę 1.500 zł. 

We środę rano listonosz Romanowski ot- 
rzymał w Urzędzie Pocztowym w Ejszysz- 
kach weksłe na 1.500 zł. które miał spie- 

t u kupców miejscowych, jako wystaw- 
eów weksli. 

Po zainkasowaniu pieniędzy, Romanowski 
miast wpłacić je do Kasy Urzędu Pocztowe- 
go schował do kieszeni i wsiadł na pociąg 
odehodzący w kierunku Wilna. 

Przywłaszczenie zauważył kierownik U- 
rzędu, który natychmist powiadomił o tem 
policję ejszyską. 

Pe otrzymaniu listu gończego polieja wi- 
leńska przeprowadziła obławę w domach za- 
jezdnyeh. 

W jednym z hoteli ujęto defraudanta. 
Romanowskiego osadzono w areszcie. (e). 

TRAGICZNY WYPADEK. 
Wczoraj do szpitala św Jakóba przywie- 

zione mieszkankę majątku Zawieź z pod 
Brasławia Annę Błażewiczową która nasku- 
tek własnej nieostrożności wpadła do młó- 
carni i odniosła bardzo ciężkie obrażenia. 
ciała. Stan jej jest groźny. (e). 

BÓJKA NA RYNKU DRZEWNYM. 
Wezoraj w godzinach popołudniowych na 

rynku Drzewnym wynikła bójka pomiędzy 
kilku rzeźnikami. Jeden z nich został ranny 
nożem. 

Bójkę zlikwidowała policja. (e). 

UJĘCIE CYGANÓW. 

W dniu wczorajszym wpobliżu hali miej- 
skiej polieja ujęła dwóch cyganów  braek 
Marinkiewiezów — oskarżonych o kradzież 
koni. 

Marinkiewicze znani są jako niebezpie- 
ezni koniokradzi. (e). 

   

  

LL S A L SA 

Poszukuję 
  

UDZIELAM e się w 

Kompletna kuracja za przesłaniem zł MA 

sM. JURECKI, naturalista 
Zakład Przyrodoleczniczy, Mysłowice. 

  

Akuszerka 

posady 

rządcy domu 
w domach rządowych 
lub prywatnych, po- 
siadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe o- 
ferty proszę nadsyłać 

Stający do przetargu winni złożyć kaucję 
w wysokości 300 zł. Przyjmowanie ofert, 
oraz udzielanie informacyj obywa się 
rze Sekcji w godzinach urzędowych. 

7044 Magistrat m. Wi 

w biu- 

  

Ogłoszenie. 
Sekcja Zdrowia Magistratu m. 

ogłasza przetarg na pokrycie blachą 
wą dachów w szpitalu Sawicz ok. 
i szpitalu św. Jakóba ok. 400 m*. 

Oferty, ze wskazaniem ceny od metra 

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

  

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

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

Akuszerka 

Mają LANTETOWA 
p'zyjmuje od 9 40 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 

  

do adm. „Kurj. Wil.* 
pod Nr. 6872. 

Zastępstwo 
na Wilno i okolice 
fabryki opatentowa- 
mych zapalaczy do 
wegla i drzewa jest 

do oddania. 
Zaloszenia:Bialystok, 
„STABRO“, skrzyn- 

Wilna „Kurjera Wilensk.“ 
cynko- pod- Nr. 6334. 
500 m* 

Języki obce 
W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

  

ka poczt. 134 7046 

PIANINO 

  

kwadratowego płaszczyzny dachu za roze- 
branie starego pokrycia blaszanego 
niesieniem na stronę i pokrycie nową bla- 
chą cynkową ważącą 4 kgr. jeden 

niemiecki, francuski 
z od-| włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 
arkusz, | *° wszystkich przedmiot. 

de matury na podwójnym felcu i dodaniem ocynkowa- 
nych rynhaków, oraz wykonaniem potrzeb- 
nej ilości rynien nadziemnych i dymników, 
należy składać w terminie do dn. 8- 
dziernika 1931 r. 

Ustny przetarg odbędzie się w 

go paź- 

tymże 
dniu o godz. 9 rano. Stający do przetargu 
winni złożyć kaucję w wysokości 300 zł. 

Przyjmowanie cfert, oraz udzielanie in- 
formacyj odbywa się w biurze Sekcji w go- 
dzinach urzędowych. 

7045 Magistrat m. Wi 

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. 

Šinienika V. 3. 
  

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

naicūl“ Zam koja: Batas 2; 
tamže gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągty, 
W.:Z-P. 467 7034 

Sprzedam 
parokonny powóz 

kryty. 

Trębacka 8—]. 

  

7047 

  

do wynajecia 
Wilkomierska 3— 20. 

  

Do wynajęcia 
suche, jasne. 

mieszkanie 
5-ciopokojowe z kuchnią, 

łazienką i wygodami 
Wiłkomierska 5-a 7043 

STUDENT 

  

udziela lekcyj 
korepetycyj za pokój ew.   

czterdzieści procent mężczyzn. Zdra- 
dzały ich ruchy ; sposób bycia. Prze- 
ważnie oficerowie niższych stopni. 

„prawdziwa niespodziank: 
terkotał szczekliwy głos gospodar: 
Wchodzę do salonu Marstonów i ko- 
go widzę: pańską żonę... I teraz mam 
przyjemność widzieć pana u siebie. 
Pewnie pułkownik nie weźmie ud 
łu w polowaniu? Brak czasu, prawda? 
Podjął się pan bardzo szlachetnej rze- 
czy — głos zniżył się prawie do szep- 
tu. —: Naturalnie, to nie moja spra- 
wa... nie chciałbym się wtrącać w nie- 
swoje rzeczy... przyjacielska rada... 
pańska śliczna żona... faktycznie za 
dużó mówiła... pewnie już teraz poło- 
wa hrabstwa wie, że pan przyjechał, 
żeby... : RE 

Antoni opanował wzruszenie, 
śmiechnął się i rzekł: 

— Dziękuję panu. Język kobiecy 
jest prawie tak samo niezmordowany 
jak męski. Ale w tym wypadku zależy 
mi właśnie na tem, żeby ta sprawa na- 

brała jak największego rozgłosu. Dla- 
tego moja żona tak dużo mówiła. — 
Mówiąc, podnosił stopniowo głos do 
takiej skali, żeby go mogli usłyszeć 
wszyscy obecni. Ale nie było to osten- 
tacyjne. — Wszyscy. mogą wiedzieć. 
Właśnie idzie mi o to, żeby jak naj- 
więcej ludzi wiedziało. Im więcej о- 
sób będzie wiedziało, że zanosi się na 

    

        

u- 

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

  

Czy jesteś już członkiem PLOP 
obiady. Łaskawe oferty 
do Administracji „Kurjera 

-: WiL* dla A. 1. R. 7049     

  

rewizję procesu Bronsona, dlatego że 
zachodzą pewne wątpliwości, czy oa 
rzeczywiście jest winny, tem lepiej. 
I tem większa możliwość, że go uratu- 
jemy. Bo jeżeli Bronson nie zamordo- 
wał Blackattera, to uczynił to ktoś in- 
ny, ktoś z miejscowych. Tćn ktoś, sły- 
sząc tego rodzaju wieści, zacznie się 
bać... Dalej wznowienie zainteresowa- 
nia osobą Bronsona może obudzić w 
ludziach reminiscencje, które rzucą na 
sprawę jakie nowe światło. Może ktoś 
sobie przypomni jakiś pozornie błahy 
szczegół, na który przedtem nie zwró- 
cił uwagi, a który okaże się punktem 
zwrotnym... — Antoni udał, że dopiero 

teraz spostrzegł, iż gospodarz daje mu 
gwałtowne znaki, aby umilkł lub zni- 

żył głos. — Wzruszył tedy ramiona- 
mi i rzekł prawie z irytacją. -— Prze- 
praszam. Nie wiedziałem, że to pana 
nudzi! 

    

I przeszedł na jakiś inny, potocz- 
ny temat. 

Ale Brownlough nie chciał innego 
tematu. 

— Przepraszam — rzekł zkolei ы 
Wcale mnie pan nie nudzi. — Nie. 
Przeciwnie. To bardzo ciekawe. Bar- 

dzo... Przysunął się bliżej i dodał gar- 
dłowym szeptem. — Przyszedł teraz 
jeden gość. Stoi za mną. Ravenscourt. 

Szef policji hrabstwa. Bardzo dumny, 
że tak dobrze przeprowadził sprawę 

    

  

PIANINO 
do sprzedania 
Jagiellońska 3—27 

posukaje lekti 
za obiady 

zaułek Ponomarski 
Nr.3, m. 3, g.16- 1   

Bronsona. Nie chciałbym go irytować. 
Porządny chłop, odznaczony za wa- 
leczność, tylko strasznie zarozumiały. 
Zowsze on ma rację. Przepraszam, je- 
żeli pana dotknąłem. Bardzo mi przy 

kro... 
— Ach, cóż znowu? — rzekł u- 

przejmie Antoni. — Moja wina. Ro- 
zumiem pana. Za dużo mówiłem. — 
Spojrzał otwarcie na szefa policji, 
którego obserwował ukradkiem już 
od kilku chwił. Chciał się przekonać 
co to był za człowiek. Trudno było 
coś powiedzieć na pierwszy rzut oka. 
Jeżeli Brownlough miał rację, to nie 
warto było tracić czasu na uciekanie 
się o pomoc do tego człowieka. Ale 
Brownlough mógł nie mieć racji... 

W tej chwili Brownlough przepro- 
sił rozlewnie „na chwilkę* swego go- 

ścia i oddalił się. ` В 

Antoni patrzył kątem oka. Put. 

kownik Brownlough poprawił zręcz- 
nie krawat, obciągnął kamizelkę, mu- 
snął wąsy i, prosty i zwinny, pożeglo- 
„wał szybko w stronę grupy mężczyzn, 
otaczających plamę płomiennej jasno- 
ści. Antoni zobaczył wysoką kobietę, 
zgrabną i lekką, co nie jest cechą 
wszystkich wysokich kobiet. Twarz 
jej, budowa, strój i klejnoty miały w 
sobie coś takiego, że wodziło się za 
nią wzrokiem, chcąc nie chcąc. 

(B.ee. n.) 

          

   

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewiez. 
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