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Wiądomości nadchodzące z Łotwy 

o nagłe zastosowanych tam represjach 

przeciwko miejscowej ludności polskiej 

zrozumiałe 

Zmiana tem 

wywołały w całej Polsce 

poruszenie i oburzenie. 

bardziej przykra j niespodziewana, że 

doniedawna jeszcze przedstawiciele tej 

ludności, członkowie Sejmu łotewskie- 

go, brali udział w koalicji rządowej p. 

'"Celminsza, a jeden z nich, p. Wierzbie- 

ki, zajmował stanowisko wiceministra 

spraw wewnętrznych. Wiadomo jed- 

nak było oddawna, że o ile ze strony 

centralnych władz łotewskich prawa i 

potrzeby kulturaino-narodowe ludnoś- 

ci polskiej były należycie respektowane 

o tyle władze miejscowe w Letgalji nie 

zawsze szły za przykładem swoich prze 

ulegając nieraz łożonych, wpływom 

szowinistycznie nastrojonych czynni- 

ków łotewskich. Wierność i przywiąza- 

nie do rodzinnego języka j kultury u 

Polaków letgalskich zaczęto im poczy- 

tywać jako aspiracje iredeńtystyczne, 

co pobudziło niektórych gorliwców ło- 

tewskich do zwalezania tych natural- 

nych objawów świadomości narodowej 

polskiej. 
Jak wszędzie niemal, tak i tu wię- 

kszość duchowieństwa, wbrew swemu 

powołaniu, odegrała rolę jątrzącą. a 

nie kojącą. Biskup Springowitz oka- 

zał się większym szowinistą niź kapła- 

nem. Na uc jego zarządzeń wynikły 

znane wypadki w Hłukszcie, drobne 

w swej istocie, z których ukuto broń 

dla oskarżania miejscowych Polaków 

e iredentę. Wprawdzie sąd ukarał Os- 

karżonych tylko za wykroczenie prze- 

ciwko zarządzeniom władz duchow- 

nych w kościele i za zakłócenie w nim 

spokoju, jednak moralne i psychiczne 

skutki tego wyroku były znacznie głę- 

bsze. Do komisji sejmowej mającej zba 

dać te wypadki, nie dopuszczono żad- 

nego z posłów polskich, wskutek czego 

frakcja polska wystąpiła z koalicji, a p. 

Wierzbicki złożył urząd wiceministra. 

Sejm poprzedni nie zakończył tej 

sprawy, lecz przekazał ją swemu nastę- 

pcy, obecnie wybieranemu, powiększa- 

jąc w ten sposób poczucie niepewności 

i krzywdy moralnej wśród ludności 

polskiej. 

W takiej atmosferze nastąpiły wy- 

bory do nowego sejmu. Nie można się 

dziwić, że Polacy urażeni w swoich u- 

czuciach narodowych, zechcieli wyka- 

zać w wyborach swoją zwartość i siłę. 

Z całem przekonaniem wyłączamy zgó- 

ry możliwości aby ktokolwiek z odpo- 

wiedzialnych przywódców Polaków 

łotewskich prowadził akcję kulturalno- 

oświatową lub wyborczą w duchu skie- 

rowanym przeciwko państwowości ło- 

tewskiej. Jeżeli cokolwiekbądź mogło 

podobne mylne podejrzenia nasunąć 

czynnikom łotewskim, to tylko głęboka 

nieufność ich do Polski i Polaków ło- 

tewskich byłaby w stanie uzasadnić da- 

nie posłuchu tym podejrzeniom. 

A jednak uznano polską akcję wy- 

borczą za coś dla Łotwy niepożąda- 

nego lub niebezpiecznego. Pojawiła się 

та lista ks. Lawrynowicza, 

szeze bardziej zgęściła atmosfe- 

Związek Polaków do 

Nastąpiły w ostat- 

których 

oficjalnie 

  dywers 

która je: 

rę, pobudzając 

  

  

wzmożenia akcji. 

nich dniach znane represje, 

podstawa prawna nie jest 

znana. „Siewodnia' donosi 
o stawianych polskim komitełom wy- 

Niedzielne 

borczym zarzutach przekupywania wy 

borców, o udziale na wiecach polskich 

mówców — obywateli niełotewskich, 

o rozdawaniu wyborcom ostemplowa- 
nych kopert, które dopiero przy skła- 

daniu głosu wyborca otrzymuje w ko- 

misji it. p. Pragnąc wydać opinję o 
tych inkryminowanych wykroczeniach 

przeciwko ustawie wyborczej, należy 
odczekać urzędowego stwierdzenia po- 
danych przez pisma ryskie wiadomoś- 
ci. Gdyby to nawet nastąpiło, politycz- 
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Hykory I represje па ŁOLWIE 
ny i moralny sens represyj na tej pod- 

sławie zasłosow: anych, znacznie prze- 

kracza praktyczne skutki owy > ewen- 

tualnych wykroczeń. 

Trudno przypuścić, aby władze ło- 

tewskie z tej niewspółmierności nie 

zdawały sobie sprawy i nie przewidy- 

wały jaki to oddźwięk wywoła nietyl- 

ko wśród Polaków - obywateli Łetwy, 

ale również w całej Polsce. W takich 

wypadkach już nie względy polityczne, 

ale uczuciowy związek ludzi tego sa- 

mego języka i kultury determinuje ich 

reakcję psychiczną. Wypadłoby więc 

przyjść do przekonania. że rządzącym 

sferom łotewskim nie zależy obecnie 

na utrzymaniu przyjaznych i wolnych 

od zadraśnień stosunków z  Poiską. 

Wyznajemy, jako starzy i szezerzy 

przyjaciele niepodległości i nezawisłoś- 

ci państw bałtyckich. że taka konkluz- 

  

ja musiałaby nas bardzo przykro zas-- 

koczyć. Tego niesposób inaczej zrozu- 

  

mieć jak jako zmianę orjentacji łotew- 

skiej polityki zagranicznej. 

  

Na wieści z Łotwy Wilno zareago- 

wało za pomocą wieców protestacyj- 

nych, z których jeden, organizowany 

przez Bratnią Pomoc U. S. B. odbędzie 

się jutro. Odrzucając błazeństwa w ro- 

dzaju rzucania kamieniami w dom, 

zajęty przez konsułat łotewski, co się 

podobno zdarzyło podczas niedzielnej 

demonstracji, wiec może być poważ- 

nym wyrazem uczuć oburzenia i prote- 

słu; jeżeli go prowadzą ludzie poważni 

i mający poczucie odpowiedzialności. 

Ne wątpimy,.że wieć jutrzejszy zama- 

nifestuje stanowisko społeczeństwa wi- 

leńskiego w sposób godny i stanowczy, 

lecz pozbawiony częstych niestety na 

tego rodzaju zgromadzeniach, akcen- 

tów nieodpowiedzialnego krzykactwa i 

wygrażania. 

  

Nie chcemy bowiem tracić nadziei, 

że rząd łotewski cofnie się ze źle obra- 

nej drogi i jego ostatnie posunięcia nie 

pociągną za sobą trwałego pogorszenia 

stosunków polsko-łotewskich. Nikt, jak 

sądzimy, tego w Polsce nie pragnie, a 

nie wyobrażamy sobie jakie korzyści 

tego rodzaju zmiana mogłaby przy- 

nieść Łotwie, której niezawsłości Pol- 

ska jest, mimo wszystko, naturalną 

gwarantką. 

Do odprężenia atmosfery mogłyby 

się wydatnie przyczynić organizacje 

p. n. „Towarzystwo Polsko-Łotewskie'* 

istniejące w Rydze j w Warszawie. Nie 

powinny przecież one ograniczać swo- 

ich zadań do wymiany wizyt j grzecz- 

ności w chwilach nie zakłóconych ża- 

dnym zgrzytem. 

dziś, zarządom tych organizacyj przy- 

stoi niezwłocznie nawiązać kontakt, 

wyjaśnić i przedyskutować sytuację i 

podjąć akcję, zmierzającą do usunię- 

cia przyczyn zadrażnienia. Niestety, 

narazie, nie o podobnych: z ich strony 

krokach nie słychać. Dalsza z ich stro- 

ny bierność musiałaby podważyć prze- 

konanie o celowości j pożytku istnienia 

Przeciwnie, właśnie 

  

tych organizacyj. Sądzimy jednak, że 

do formułowania takiego wniosku w 

trybie niewarunkowym nie będzie po- 

wodu. 

Testis. 
BE PSK ITT SEISS S 

Min. Zaleski u Marszaika 
Piłsudskiego i u Premjera 

Prystora. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Pan minister spraw zagranicznych 

Zaleski był wczoraj przyjęty w połu- 

dnie przez p. p. premjera Prystora a 

w godz. wieczorowych przez Marszał- 

ka Piłsudskiego. Zarówno p. premjero- 

wi Prystorowi jak i Panu Marszałko- 

wi p. min. złożył sprawozdanie o prze- 

biegu ostatniego zgromadzenia Ligi 

Narodów oraz rozmów odbytych na a- 

renie międzynarodowej. 

  

Wyniki wyborów w Łotwie. 
Obliczanie głosów zakończone. 

RYGA, 5. 10. (Pat). — Obliczanie 

głosów zostało ukończone. Ogółem 
głosowało 215 tys. czyli o przeszło 5 
tys. mniej, niż przy wyborach poprze- 

dnich. Dla uzyskania mandatu wyma 

gana jest ilość 10.200 głosów wyhor- 
ców. Lista polska zebrała 5.076 gło- 

sów i nie ma widoków otrzymania 
mandatu w Rydze. Jest to jednak po- 
ważny przyrost głosów polskich, 

gdyż — jak wiadomo — przy ostat- 

nich wyborach do rady miejskiej li- 

sta polska zebrała zaledwie 3.206 gło- 
sów. 

Według danych prowizorycznych 
wyniki wyborów przeszły oczekiwa- 
nia i wywołają poważne dość zmia 
Ay w układzie sejmu. Wszędzie daje 
się zauważyć spadek głosów na listę 
związku chłopskiego. Socjaliści stra- 
cą prawdopodobnie 2 mandaty na 
rzecz komunistów. Natomiast wzro- 
sną wpływy centrum demokratyczne- 
go, grupy Skujenieka oraz innych dro 
bnych partyj. 

Folacy letgalscy zdobyli jeden mandat. 
DYNEBURG, 5. 10. (Pat). — # 

ostatniego obliczenia głosów w Let- 
galji wynika, że lista Związku Poła- 
ków na £Łotwie, pomimo rozbicia 
przez księdza Ławtynowi icza, zdobyła 
mandat poselski. 

Na listę polską oddano głosów w 
Letgałji 6.894. Lista renegata polskie- 
go ks. Ławrynowieza uzyskała głosów 
4.157 i mandatu nie zdobyła. 

   
Pemimo zamknięcia Związku Po- 

laków, zawieszenia jedynego pisma 
polskiego na Łotwie „Dzwen* i sze- 
regu szykan, stosowanych do ludno- 
ści polskiej w przeddzień wyborów 
celem _ zastraszenia i wzbudzeni: 
wśród wyborców polskich paniki, Po- 
lacy zachowaii spokój i wykazali swą 
Gejrzałość społeczną i naro:iową. 

Ogólne wyniki wyborów w Letaziiji. 
DYNEBURG, 5. 10. (Pat). 

miejsc w Sejmie z Letgal 
— Najwięcej 
o partja 

   

    

  

   
Kristigów  (Letgalskich włoś cijan) 
— 7 mandatów, dalej partja iaskich po- 
siępowców — 5 m., socjaliści — 2, Rosjanie 

staroobrzędowcy — 2, Polacy — I, Rosjanie- 

narodowcy prawosławni — 1, Żydzi-sjoniści 
— 1, Łotysze-gospodarze rolni — 1, Letgal- 
ezycy-rządowcy — 1, Rosj amorządow-      

    — 1, Žydzi cy wiejscy — 1, Rosjanie-ro 
— 1. Razem (Agudas-Izrael) — 1, komur 

w Letgalji 25 mandatów. 

    

Podróż Marszałka Piłsudskiego 

i gen. Rydz - Śmigłego do Brześcia. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj wieczorem Marszałek Piłsudski i gen. Rydz-Śmigły wyje- 
chali do Brześcia Litewskiego. 4 

Na dworcu żegnał odjeżdżających p. premjer Prystor wraz z ministrami 
i wyżsi wojskowi. 

Min. Zaleski rozprasza płonne obawy 
z powodu wizyty francuskiej w Berlinie. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Min. Zaleski, który przedwczoraj 

powrócił do Warszawy z Paryża, u- 

dzielił wczoraj dyrektorowi agencji 

Iskra następującego wywiadu w zwią- 

zku z wiadomościami prasowemi 0 

wynikach wizyty premjera Lavala i 

min. Brianda w Berlinie oraz w związ- 

ku z przyszłą wizytą Lavala w Wa- 

szyngtonie: 

„Dziwię się niezmiernie, że w pra: 

sie polskiej pojawiły się jakiekolwiek 

oznaki zaniepokojenia na ten temat. 

Jeżeli chodzi o sprawę Polski — o$- 

wiadczył p. min. Zaleski — przecież 

prasa polska wiedziała dokładnie, że 

widziałem się z francuskimi mężami 

stanu na trzy tygodnie przed ich wy- 

jazdem do Berlina i że miałem podów 

czas możność szczegółowego porozu- 

mienia się z nimi. Pan premjer Laval 

w publicznem przemówieniu wygło- 

szonem na bankiecie wydanym dla 

amgie na Wystawie Kołonjalnej, oś- 

wiadczył w sposób kategóryczny, że 

podczas niedawnych rokowań dyplo- 

maiycznych zarówno jak i podczas 

rokowań, które wkrótce nastąpią, za- 

wsze pamiętał i zawsze pamiętać: bę- 

dzie o przyjaźni, jaka powinna łączyć 

obydwa kraje. Czy to jest jeszcze pra- 

sie polskiej niewystarczające? Czy nie 

znaczy to, że nie będzie powiedziane 

nic co mogłoby być w niezgodzie z in- 

teresami Polski?*%W dwa dni po pow- 

rocie francuskich mężów stanu z Ber- 

lina rozmawiałem z nimi oboma po- 

nownie i raz jeszcze mogę stwierdzić 

stanowczo, że niema żadnych powo- 

dów do jakichkolwiek alarmów”. 

Wybory w okręgu Przemyskim unieważniono. 
Tracą mandaty: 4 posłów z BBWR, 1 Ukrainiec i 1 ze stron. 

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

W dniu wczorajszym Sąd Najwyż- 
szy unieważnił wybory naskutek 3 
protestów w okr. wyborczym Nr. 48 
Przemyśl. Wskutek decyzji Sądu Naj-“ 
wyższego tracą mandaty: Galica, Au- 
gustyński, Jurczyk i Grodzicki z B.B. 

W. R. Zahajkiewiez z kl. ukraińskiego 
i Pawłowski z kl. hidowego. 

Zgodnie z art. 109 ordynacji wy- 
borezej, min. spraw wewnętrznych 
zarządzi w ciągu dni 14 ponowne wy: 
bory w tym okręgu do Sejmu. 

  

Siemionow przygotewuje antysowiecki pucz 
w Mandżurii. 

MOSKWA. 5-X. (Pat.). Prasa sowiecka podaje, że emigracja rosyjska 

w Mandżurji za pośrednictwem gen. Siemionowa nawiązała bliższy kontakt 

z władzami japońskiemi, 

Dzienniki moskiewskie przewidują, że «ojskodć oddziały emigracyjne 

użyte będą przez Japonję do przeprowadzania puczu w Mandżurji wewnętrz- 

nej oraz prowokowania Sowietów. 2 

Siemonow poczynit prawdopodobnie starania, aby Japonja zaliczyta 

ochotnicze oddziały rosyjskie w skład swej armji. 
3 снЕлЕЕНИИЛТЕЛИЛ 

Skrócenie kary pieczkajtisowcom. 
„ROW NO, 5. 10. (Pat). — Władze niemie- 

róciły karę więzienia wspólnikom Ple- 

czkajtisa, który w roku 1929 przygotował 
nad granicą niemiecko-litewską zamach na 

ącego z Genewy Woldemarasa. Za- 
mach się nie powiódł i Pleczkajtis i jego 

  

   

wspólniey zostali skazani na długoletnie ka- 
ry. Obeenie władze niemieckie zwolniły 
przed terminem z więzienia wspólników Ple- 

czkajtisa, jego samego jednak nie ułaska- 
wiły. 

" (4, ezyli + 

Wyniki wyborów 
w całej Łotwie. 

RYGA, 5. 10. (Pat). — Pomimo niesłycha- 
nych represyj, stosowanych względem mniej 
Szości pelskiej ludność polska nie dała się 
zastraszyć i gremjalnie poszła do urn wy- 
borczych, oddając głosy na listy  peiskie, 
Krok renegata ks. Ławrynowicza doprowa- 
dział do pewnego rozbieia się głosów jednak 
zamierzonego celu nie esiągnął, bowiem nie 

udało się mu utrącić mandatów polskich. 

Gdy w 1928 roku na listę polską w Letgal- 
ji padło 8.694 głosy, to w1931 na obie listy 

(listę Związku Polaków i listę ks. Ławryno- 
wicza) oddano 10.961 głosów. 

OSTATECZNE WYNIKI WYBORÓW 

RYDZE: Zjednoczenie Postępowe Gralis) 

zdobyło 1 mandat, soejal-demokraci — 6 

mandatów, właściciele domów — 1 mandat, 

Związek Chłopski — 1, kolejowy — 1, Cen- 

trum Demokratyczne — 3, Zjednoczenie 

Chrześcijańskie — 1, komuniści — 3, Ros- 

janie prawica — 1, agudewey — 1, Niemey 

— 2. Lista polska zdobyła 5.076 głosów, 

zwiększając swój dotychezasowy stan posia- 

dania w porównaniu z wyborami w roku 

1928 © 3.610 głosów. Niestety zabrakło eko- 

ło 260 uświademionych do uzyskania trze- 
ciego mandatu i gdyby nie stosowane przez 

rząd łotewski represje mandat ten byłby 
zapewniony. — Ogółem w głosowaniu wzię- 
ło udział 215.956 esób. 

WYNIKI WYBORÓW W  ZEMGALJI: 

Zjednoczenie Postępowe — 1 mandat, Niem- 

еу — 1, socjal-demokraci — 3, młodzi gos- 

podarze — 2, Związek Chłopski — 3, chrze- 
ścijańscy demokraci (biskup Rancan) — 1, 

Centrum Demokratyczny — 1, POLACY — 1 

komuniści — 1, Nowe Zjednoczenie Chłop- 
skie — 1. Przyrost głosów polskich jest mi- 

w roku 1928 oddano 4.858 głosów, 
obecnie. 4.932. 

W LIFLANDJI: Zjedczoczenie Postępowe 
— 1 mandat, Niemcy — 2, socjai-demokraci 
6, poszkodowani skafkiem strat  poniesio- 
nych na papieraeh rosyjskich i walucie ro- 
syjskiej — 1, młodzi gospodarze — 2, Zwią- 

zek Chłopski 6, Centrum Demukraiytzne — 
2, Hsta prof. Zalite — 1 mandat, Nowe Zjed- 
noczenie Chłop. — 1, Zjedn. Chł, 1, komu- 
niści 1. 

W KURLANDJI: Zjedn. Post. — 1, Niem- 
cy — 1, soejal-demokraci — 4, młodzi gos- 
podarze — 2, Związek Chł. — 3, Ch. D. — 1, 
Centrum Dem. — 1, Zjedn. Chrześcijańskie 
— 1, Mizrochi — 1, komuniści — 1. 

SKŁAD PRZYSZŁEGO SEJMU: Zjedno- 
czenie Postępowców w 1931 roku będzie 
miało 4 mandaty (w 1928 miało 2, czyli przy 

  

  

   

  

rest wynosi 2), Niemey — 6 (6), socjal-de- 
mokraci — 21 (27, czyli — 6). poszkodowa- 
ni na papierach ros. — 1 (1), wiaściciele 
domów — 1 (1), młedzi gospodarze — 6 

2), Związek Chłopski — 14 (16, 
czyli — 2), kolejewey — 1, Centrum Demo- 
kratyczne — 7 (3, czyli -- 4), Połaey 2 (2), 
staroobrzędowey lewica 2 (2), chrześcijań- 
sko-nar. — 3 (4, czyli — 1), komuniści, 7 (6, 
czyli + 1), Agada — 2 (1, ezyli +1), Mizro- 
chi (sjoniści) — 1, (2, czyli — 1). Rosjania 
prawica — 2 (2), Ch. B. 8 (6, czyłi — -- 
2), prof. Załite — 1 (1), Nowe Zjedn. Chł. — 
2, Letgalczycy 5 (6, czyli 1), sjoniści soe- 
jalistyczni — 1 (1), Łotysze letgalsey — 1 
(1), Rosjanie centrum — 2 (poprzednio 1). 

Wicemin. Koc wraca z Paryża. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

  

W połowie bież tyg. spodziewany 
jest powrót podsekretarza stanu w 
Min. Skarbu p. Adama Koca z Pary- 
ża do Warszawy. 

Dopłaty pocztowe na rzecz 
bezrobotnych. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Z dniem 15 b. m. wprowadzone zo- 
saną na okres 6-ciomiesięczny. dopłaty 
pocztowe na rzecz bezrobotnych: 10 
gr. od listów zwykłych i kart, 15 gr. 
do opłat za przesyłki i koresponden- 
cję poleconą; do opłat za paczki lub 
wypłacanych przekazów, lub wypłat 
czekowych oraz druków wprowadzone 
zostaną dopłaty w wysokości od 5 do 
50 gr. Wprowadzone będą dodatkowe 
dopłaty do miesięcznych abonamen- 
tów Polskiego Radja w wysokości 40 
gr. oraz specjalne dopłaty do każdego 
telefonu. Te dodatki do opłat poczto- 
wych dadzą około 15 milj. złotych na 
rzecz pomocy dla bezrobotnych. 

  

Kryzys opałowy w Sowietach. 
MOSKWA, 5. 10. (Pat). — Sowietom gro- 

zi w bieżącym roku ostry kryzys opałowy. 
W przewidywaniu tego kryzysu władze een- 
tralne wydały już szereg zarządzeń oszczęd- 
nościowych, zmierzająych do złagodzenia sy 
tnacji w Moskwie. Narazie wydano pozwole- 
nie domom i biurom na opalanie lokałi eo 
trzeci dzień. Koleje żelazne i przedsiębior- 
stwa przemysłowe otrzymały rozporządzenie, 
aby swe kontyngenty opałowe zredukowały 
o 10 proc. Niektóre fabryki i zakłady prze- 
mysłowe przerzuciły się z węgła na inne 
tańsze Środki opałowe. Wreszcie wspólna 
uchwała partyjnej komisji kontrolnej i wło- 
ściańskiej inspekeji z dnia 3 b. m. egłasza 
trzechmiesięezną walką о ekonomję opału, 

„.powołująe specjalną komisję, która ma Śle- 
dzić za wykonywaniem zarządzeń oszczęd- 
nościowych. 

  

Peslerajele przemysł krejowy 

Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

EERESETŲ 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
TRUDNOŚCI GOSPODARCZE LITWY. 

Spadek funia angielskiego i ostatnie wi 
domości o kryzysie finansowym w armji w. 
wołały również na Litwie nastrój nerwowy. 

W tych dniach odbyła się narada w Izbie 
Handlowo-Przemysłowej w Kownie. Narada 
ta miała na celu nawiązanie kontaktu mie 
dzy społeczeństwem a organizacjami gospo- 
darczemi, ażeby zapobiec możliwości pa- 
nieznych nastrojów. Podczas narady domi- 
nowała myśl, że mimo wrażenia zagranicy 
iż Litwa obok Francji stanowi w Europie 
szczęśliwą wyspę gospodarczą, ogólna eko- 
nomiezna depresja właśnie teraz może Lit- 
wę opanować. Litwie grozi obecnie kryzys 
gospodarczy wskutek niepewnych rynków 
zbytu dla litewskich produktów rolnych. 

Wskutek podwyższonych niemieckich ceł 
agrarnych i ciężkiego kryzysu gospodarcze- 
go w Niemczech, eksport litewski do Nie- 
miec, który jeszcze w r. ub. wynosił 60 proc. 
eksportu ogólnego, wybitnie się zmniejszył. 
Wpłynęła też na to okoliczność, że banki 
niemieckie przechodzą kryzys, co uirudnia 
możliwości eksportowe. 

Drugi klijent Litwy Anglja również wal- 
czy obecnie z trudnościami gospodarczemi. 

Ceny na bekony litewskie i litewskie pro- 
dukty mleczne są w Anglji również niskie. 
Rząd litewski popiera już obecnie eksport 
bekonów do Anglji, płacąc 10 do 15 proc. 
ceny osiągniętej. Wobec dewaluacji funta 
angielskiego rząd będzie musiał dołożyć do 
eksportu bekonów jeszcze więcej. Litwa mu- 
si bowiem eksport bekonów i produktów 
mlecznych roz ć, gdyż eksport zboża, шц 

h produktów całkiem się nie opłaca. 
klijent Litwy Łotwa również nie 

uważany za pewnego odbiorcę, 
rozwój eksportu za pośrednictwem ban 

ków jest bardzo utrudniony. Eksport stano- 
wi dla Litwy główną pozycję w litewskim 
bilangie płatiiczym. Pozycji tej nie mogą 
zastąpić inne pozycje, tak, że jej ogranicze- 
nie spowodować może trudności nietylko 
gospodarcze, lecz również finansowe, Zmniej- 
szenie eksportu może pociągnąć za sobą 

zenie zapasu walut obcych w Banku 
Emisyjnym. 

SERC ŻY TRE ROZPO IOZZ TAE ASTA UA OME T Sa 

Pagłoski © zmianach 
'w gabińetic RzESzy. 

BERLIN 5.X. Pat. — W związku z 
bliskim terminem otwarcia Reichstagu 
prasa niemiecka żywo interesuje się 
sprawą dymisji mnistra Curtiusa. „Ber 
liner Tageblatt* twierdzi, że min. Cur- 
tius ustąpi jeszcze w ciągu bieżącego 
tygodnia. 

We wtorek minister Curtius ma na 
audjencji złożyć prezydentwoi Hinden- 
burgowi prośbę o dymisję. 

Sprawa następcy dr. Curtiusa do- 
tychezas jest nierozstrzygnięta. Mówią 
o ewentualnem objęciu kierownictwa 
spraw zagranicznych przez kanclerza 
Brueninga. Jako kandydata do teki 
spraw zagranicznych wymieniają rów- 
nież obecnego ambasadora niemieckie- 
go w Londynie von Neuratha. 

Pozatem dzienniki notują szereg 
kombinacyj 7] na temat rekonstrukcji ga- 
binetu Rzeszy. Tekę ministra gospo- 
darki otrzymać ma jeden z leaderów 
polityki gospodarczej, członek zar 
du koncernu I. G. Farben Schmitz. M 
nistrem sprawiedliwości  zamianowa. 
ny ma być sekretarz stanu Joel. 

Krążą również pogłoski o ustąpie- 
niu ministra komunikacji Guerarda. 
Komisarzem Rzeszy dla spraw koloni- 
zacji pogranicza mianowany zostanie 
minister Treviranus. 

Dr. W. Legiejko 
powrócił i wznowił przyjęcia. 

Kasztanowa 5 m. 2. 7048 

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

wił przyjęcia chorych. 
Zawałna 22. Telefon 599, 

a- 
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Mahatma Gandhi u zwyciężonych. 
Komik i prorok. — „Nagi fakir“. — Trzeba pogadać... — Wzruszające 

zwycięstwo. 

  

Mahatma Gandhi i Charlie Chaplin. 

zierniku. 

  

Londyn w paź 

Dwóch sekretarzy odczytuje kores 
pondencję, którą tu otrzymuje Gandhi 
Większa część lisów, to zaproszenia. 

Dziesiątki, setki zaproszeń — ze wszy 

stkich środowisk. Niezliczona ilość 
próśb o audjencję. Dużą rolę gra tu 
zapewne snobizm, niemałą też — mo- 

ment reklamy. Cóż dziwnego? Najpo- 
pularniejsza postać na świecie... Pod 
względem popularności może się z 
nim zmierzyć... Charlie Chaplin. To 
też wizyta tego ostatniego u Mahatmy 
nie była podyktowana przez snobizm 
czy żądzę reklamy. Zetknięcie się tych 
dwóch, tak różnych osobistości, wz 
dziło ogromne zainteresowanie. Tr. 
ci ich rozmowy nie ogłoszone. „Mówi- 
liśmy o przyszłości świata” — to wszy 
stko. eo powiedział dziennikarzom 
małomówny Chaplin. Gandhi dodał: 
„Chaplin wierzy, że maszyna  osta- 
tecznie wyzwoli człowieka...** 

Jeżeli ich rozmowa zgodna była z 
ich najistotniejszą w życiu rołą, to to- 
czyć się musiała wokół spraw głębo- 
kich i wielkich. Choć to wygłąda na 
zabawny czy nawet złośliwy paradoks 
można ustalić ich duchowe pokre- 
wieństwo. Chaplin we wszystkich fil- 
mach jest agitatorem dobroci, pobłaż 
liwości, współczucia. Jego argumen- 
tem jest łagodny uśmiech, jego nauką 
—przebaczające serce, jego tęsknotą 
—sprawiedliwość. Na zgoła innej 
płaszczyźnie, w innej sferze rzeczy 
ludzkich działa Mahatma Gandhi, 

człowiek potężny, władający duszą 
zbiorową miljonów swoich wiernych. 
Ale potężny przez sympatję moralna. 
przez wiarę- w walory-ducha, w od- 
mianę człowieka. Rówaieź, jak tam- 
ten — uśmiechnięty, łagodny, spra- 
wiedliwy. с 

Komik i prorok... Dobra scena na 
obrazie tragikomedji ludzk Vie ta- 
ka znów przepaść ich dzieli, jakby 
się zdawało. Mogli się podzielić wy 
mową swych uśmiechów. Mogli mó- 
wić „o przyszłości świata” z najwięk 
szą powagą. Spotkali się w stolicy 
największego imperjum, w momen- 
cie powszechnego niepokoju i groź- 
nćgo chaosu. Uścisnęli sobie dłoń na 
znak prawdy, że ponad wszystkie 
sprawy świata najważniejszą jest spra 
wa stosunku człowieka do człowieka 
a więc nadewszystko — walka z prze 
mocą, krzywdą i wyzyskiem. 

Gandhi ma niesłychanie rozwinię- 
ty zmysł ciekawości życia. Chciałby 

ystko widzieć, poznać, zrozumieć, 
ze wszystkimi porozmawiać. A naj- 
chętniej — z przeciwnikami. Rozmo- 
wie z przeciwnikami przypisuje naj- 

  

  

      

   

      

   

    

    

    

   

    

   

  

  

  

większe znaczenie. Przecież — tyle 
zła z tego właśnie wynika, że ludzie 
ją ze sobą szczerze i uczciwie. „Trze- 

ba pogadać * — powtarza wciąż Gand 
hi, nie zrażony żadnemi atakami. 

nie chcą się zrozumieć, nie rozmawia- 
Kiedy przed wyjazdem do Londynu 
doniesiono mu, że b. minister Win- 
ston Churchill w nieprzyjaźnym arty- 
kule nazwał go pogardliwie „nagim 
fakirem*, Gandhi oświadezył: „Muszę 
w Londynie złożyć wizytę temu groź 
nemu człowiekowi i pogadać z nim*. 
Churchill, jak dotychczas. nie zdra- 
dza chęci do tego spotkania, ale po- 
słał do Gandhiego swego syna, stu- 
denta. Młody Randolph Churchill po 
rozmowie z Gandhim był zachwyco- 
ny, wzruszony 

Ale ciekaw 

  

   1, bardziej charakte- 

  

rystyczną i godniejszą uwagi była roz 
mową Gandhi'ego ż robotnikami fab-   

ryk włókienniczych w Lancashire. 
Rozmowa z bezrobotnymi, którzy 
stracili pracę wskutek bojkotu towa- 
rów angielskich w Indjach. Zdawa- 
łoby się, że kto jak kto, ale ci robot- 

icy mocno zamanifestują swoją-wro- 
dla apostoła bojkotu, który poz- 

bawił ich pracy. 
Od dawien dawna szły stąd towa 

ry do Indyj i wszystko było „w po- 
rządku. Od paru lat rynek ten kur- 
czył się i kurczył, wreszcie odpadł. 
Skutek: fabryki pozamykane, bezro- 
bocie. Gadhi'emu doniesiono, że tu 

znajdzie najgorętszych swoich wro- 
gów. Postanowił udać się do nich, po- 
gadać z nimi. Polieja przedsięwzięła 
wszystkie środki ostrożności. Żywio- 
no poważne obawy, że „dobrowolny 
więzień rządu Jego Królewskiej Moś 
ci* (tak o sobie powiedział Gandhi po 
przybyciu do Londynu) może się na- 
razić na grube nieprzyjemności. Ma- 
hatma przemówił do robotników z 
właściwą sobie prostotą: 

„Pomyślcie, cobyście zrobili na 
naszem miejscu... gdybyście chcieli 
zrzucić obce jarzmo, wywalczyć nie- 
podległość, a w tym celu tworzyć 
własne gospodarstwo narodowe... Je- 
żeli jesteście dobrzy i sprawiedliwi 
ludzie (tu pierwsze okrzyki: „Niech 
žyje Gandhi!“), to uznacie naszą rac 
ję. Mamy prawo nie kupować towa- 
rów angielskich, tak jak wy naszych 
kołowrotków. Jeden naród nie powi- 
nien uciskać drugiego, nie powinien 
zmuszać do niczego”. Rozległy się 
okrzyki: „Prawda! tak jest!*. A potem 
jaż chórem: „Niech żyje Gandhi!“. 
Otrzymał kwiaty, żegnany był owa- 
cyjnie. Proszę pomyś przez bez- 
robolnych, którzy stracili pracę wsku- 
tek jego propagandy!... Tego się po- 
licja angielska nie spodziewała. 

Dziwne rzeczy dzieją się na tym 
zmaterjalizowanym świecie... 

: JW 
TA VT DARK ITS 5 
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PARNIKI do kartofli 
udoskonalonego systemu, bardzo osz- 
czędne i praktyczne w użyciu tudzież 
gniotowniki, płuczki i sortowniki 

do kartofli poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO, ul. Zawaloa Nr. I|-a. 
Dogodne warunki kupna — żądajcie 

prospektów. 

004444 

Popierajcie Ligę Morska 

1 Rzeczną! 
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Aktuaina potrzeba. 
Rozwijająca się na terenie miasta 

Wilna oświata pozaszkolna w formie 
kursów  dokształcających,  specjal- 
nych, popularnych wykładów i t. p 
wymaga organizacyjnego uregulowa- 
nia, a przedewszystkiem podstaw ma- 
terjalnych, jak lokale i finanse. 

Inicjatorzy tych kursów i działacze 
oświatowi, mając zresztą intencje naj- 
lepsze, upraszczają sobie wzięte na 
siebie poszczególne zadania, w ten 
sposób, że domagają się oddania im 
w godzinach wieczorowych na cele 
oświaty pozaszkolnej lokali szkół po- 
wszechnych. Świadczy o tem zwięk- 
szająca się z dnia na dzień liczba po- 
dań prawie jednobrzmiących. 

Opiekując się od szeregu lat wiel- 

kiemi mdsami młodzieży szkół po- 
wszechnych, opinjuję te podania stale 

odmownie. Stanowisko moje jest za- 

sadnicze j niejednokrotnie motywowa- 

łem je wobec władz szkolnych i sa- 
morządowych. W ramach niniejszego 
artykułu nie mogę poruszyć wszyst- 

kich motywów. Uwzględniam tylko 

najistotniejsze. A więc przedewszysi- 

kiem wychodzę z założenia, że szkoła 

powszechna jest podstawą wychowa- 

nia narodowego i troska o jej rozwój 

znajdować się powinna na pierwszem 

miejscu w kolejności spraw oświato- 

wych i wychowawczych. Dzisiaj szko- 

ła powszechna nietylko jest miejscem 

nauczania dzieci przez określone go- 

dziny, ale i ośrodkiem oddziaływania 

wychowawczego poza godzinami lek- 

cyjnemi. Staramy się możliwie izolo- 

wać młodzież od ujemnego wpływu 

ulicy, a często i domu. Dlatego też 

prawie każda szkoła powszechna pu- 

bliczna z 42-ch posiada, względnie bę- 

dzie posiadać, świetlice. Świetlic tych 
mamy obecnie 30. 

Pozatem odmowne moje stanowi- 

sko «w poruszonej sprawie uzasadnia 

się względami zdrowotnemi,  gospo- 

darki materjalnej oraz wychowawcze- 
mi. Z tego stanowiska wprowadzanie 
do lokalu szkolnego osób z poza szko- 

ły zwiększa szanse zakażania się gru- 

źlicą, podnosi koszta konserwacji in- 

wentarza szkolnego, no j wreszcie, co 

może szerszemu ogółowi nie jest zna- 

nem, niesłychanie ujemnie oddziały- 

wa na pizebywającą w godzinach 

pozaszkolnych młodzież. Dla każde- 

go kto stykał się z realizacją, zadań 

wychowawczych wiadomem jest, jak 

młodzież szybko wchłania wszystko 

to, co widzi u starszych. Stwierdzić 

należy, że uczestnicy kursów nie li- 

czą się z temi względami i przez Swv- 

bodne zachowanie się, nieświadomie 

czynią szkodę maluczkim. 
Uznając w całej rozciągłości dobro 

oświaty pozaszkolnej, albo też nie- 

żać za racjonalne rozbudowywanie jej 

kosztem interesu szkoły powszechnej. 

W stanowisku mojem tylko prz 

nieporozumienie można się dopatri 

wać jakiegoś wrogiego stosunku do 

oświaty pozaszkolnej, albo też z nie- 

doceniania jej. Idzie mi o co innego, 
o racjonalizację zamierzeń w tym do- 

niosłym dziale oświaty publicznej, 

która, zdaniem mojem, w tak dużem 
mieście, jak Wilno, zupełnie możliwą 
jest do przeprowadzenia. 

Możliwość tę upatruję w porozu- 
mieniu instytucyj rozporządzających 
dużemi budżetami i objektami budow- 
lanemi. Do takich zaliczam Dyrekcję 
P. K. P., Dyrekcję Poczt i Telegrafów, 
Samorząd Miejski, Izbę Przem.-Han- 
dlową i wojsko. Tem bardziej że insty- 
tucje te głównie dostarczają adeptów 
oświaty pozaszkolnej. 

Według moich obliczeń wynajem 
i urządzenie lokalu, gdzie mogłyby się 

    

  

  

  

    

      

    

WST OD CEĆN 

-87-a doroczna 
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pomieścić wszystkie kursa nie prze- 
nosi sumy 40.000 zł. rocznie, co przy 
miljonowych budżetach stanowi kwo- 
ię znikomą. Na dalszym planie jest 
budowa domu ludowego z odpowied- 
nią ilością sal wykładowych, przezna 
czonych na cele oświaty pozaszkołnej. 

  

Sądzę. że realizacją tej potrzeby 
aktualnej powinna się zająć instytucja 
ogarniająca całokształt zadań 
towych na terenie miasta Wilna. Taką 
instytucją jest Sekcja Oświatowa no- 
woutworzonej Rady Wojewódzkiej B. 
B. W. R. Sądzę, że zajęcie się tą spra 
wą byłoby niezmiernie  wdzięcznem 
zadaniem dła działaczy oświatowych, 

wchodzących w skład tej Sekcji. 

    

Dr. Brokowski. 

  

Dymisja austrjackiego min. 
skarbu. 

WIEDEŃ 5.X. Pat. — Urzędowo 
komunikują, że prezydent Miklas przy- 
jął dymisję ministra skarbu Redlicha, 
powierzając kanclerzowi Bureschowi 
kierownictwo ministerstwa skarbu. 

37 doroczna konferencja 
Labour Party. 

LONDYN 5.X. Pat. — Dziś w miej- 
scowości Scaraborough rozpoczęła się 

konferencja Labour 
Party przy udziale 800 delegatów. 

Przed otwarciem konferencji za- 
uważono na stole, stojącym w hallu 
gmachu, gdzie odbywa się konferen- 
cja, następujący napis: „Socjalizm jest 

czynnikiem destrukcyjnym*. Jeden z 
delegatów na konferencję zmienił ten 
napis: „Socjalizm jest czynnikiem 
konstrukcyjnym. 

Obawy nacjonalistów 
niemieckich. 

BERLIN. ‚ (Ра!.) Prasa nacjonalistycz- 

na wzywa rz: Rzeszy, @ niezwłocznie 
podjął kroki oficjalne w V „ngtonie celein 
poinformowania się o zamiarach Hoovera w 
związku z wizytą Lav: Dzienniki prawi- 

cowe wyrażają obawę iż premierowi La 
lowi uda się pozyskać rząd waszynglo 
dla stanowiska, jakie Polska i Francja zaj- 
mują wobec pretensyj niemieckich, o ile u- 
rząd Spraw Zagranicznych nie uzyska wpły- 
wu na czynniki amerykańskie. 

Hugenbergowski „Tag“ 

w czasie wizyty Lavala w Waszyngtonie doj- 
dzie do porozumienia między rządami ame- 
rykańskim i francuskim w kwestji bezpie- 
czeństwa i wówczas Niemcy mogą być zmu- 
szone do zaakceptowania tych uchwał, „choć 
by oznaczać one miały ponowne uznanie 
przez rząd niemiecki w uroczystej formie 

obecnych granie polsko-niemieckich*. „O. ile 
rząd Rzeszy w obecnej 
chwili nic wystą Waszynų- 

tonie z pełnemi wy у sprawie žų 
dań niemicekch on będzie za 
wszystkie niebezepie „niknąć 

  

   

    

     

  

         

    

    
ża obawę, że 

  

dziennik 

    

   

    

   

   mogą z umowy francusko-amerykańskiej". 

Dzielne lotniczki polskie 
|. w. Wilnie. 

Awjonetki „Śląsk* z Sikorzanką i Lie- 
równą oraz „Powstaniee* z Olszewską i War 
dasówną wylądowały na lotnisku na Poru- 
banku w poniedziałek o godz. 10 min. 30 
rane. Oczekiwali oficerowie dywizjonu arty- 

lerji przeciwlotniczej z mjr. Popielem na cze 
le, członkowie Akademickiego Aeroklubu. 
Po półgodzinnym postoju i uzupełnieniu za- 
pasu benzyny, lotniczki odleciały o godzinie 
11 do Grodna. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA 5.X. Pat. — W 21 

dniu ciągnienia 5 klasy 23 Polskiej 
Loterji Państwowej główniejsze wy- 
grane padły na numery nast.: 

50 tys. zł. — 57.349, po 5 tys. — 
32.766, 125.922, 185.198 i 203.598, po 
3 tys. — 11.596, 107.355 i 184.135. 

    

Bilans Banku Polskiego. 
WARSZAWA, (Pat). Bilans Banku Pol- 

skiego za trzecią dekadę września r. b. wy- 
kazuje zapas złota 568.055 tys. zł., t. j. o 15 

3 niž w poprzedniej dekadzie. 
Pieniądze i naležnošci zagraniczne zaliczone 
do pokrycia zmniejszyły się o 27.965 tys. zł. 
do 1 40 tys. zł. Również niezałiczone do 
pokrycia spadły o 3.536 tys. do 134.114 tys. 
zł. Portfel weksłowy wykazuje zwiększenie 
o 9.719 tys. i wynosi 634.468 tys. zł. Rów- 
nież stan pożyczek zastawowych podniósł 
się o 12.128 tys. i wynosi 102.845 tys. zł. 
Inne aktywa wzrosły o 57.759 tys. do 21 0 
tys. zł. Wi ja natychmiast 

ą ła się o 
do 198.039 tys. zł. Obieg biletów 
podniósł się o 84.219 tys. do su- 

93 tys. zł. Stosunek procentowy 
a obiegu biletów i natychmiast płat- 

nych zobowiązań Banku wyłącznie złotem 
wynosi 39.92 proc. pokrycie kruszeowo-wa- 
lutowe — 48,07:proc., wreszcie pokrycie zło- 
tem samego tylko obiegu biletów bankowych 
wynosi 46,38 proc. Stopa dyskontowa Banku 
— 7 i pół proe., lombardowa — 8 i pół proc. 

Zgodnie z art. 51 statulu Banku, wy- 

    

  

  

     płatnych z 

  

   
      

  

   

  

   

eliminowano w obecnym bilansie dekado- 
wym zapas funtów sterlingów w pozycji 

   

    

pieniędzy i należ i zagranicznych,  zali- 
czonych: do pokry i pr: siono cały ten 
zapas tymczasowo do pozycji „Inne ak! 
wobec tego, że aklem parlamentu br 
21 września zawieszono na okres 6 miesię- 
cy wymienialność funta na złoto. Po usta- 
wo stabilizacji funta zapas funtów st. z0- 
stanie zpowrotem przeniesiony z „innych 
aktywów* do pozycji pieniędzy i należnoś- 
ci zagranicznych zaliczony do pokr 
Należy dodać, że z tytułu posiadania w Ban- 
ku Angielskim zapasu funtów, o którym mo- 
wa, Bank Polski w żadnym wypadku nie bę- 
dzie narażony na straty kursowe, gdyż w 
zobowiązań Banku znajduje się Коп!грох: 
w funtach tejże samej wysokości. 

LISTY DO REDAKCJI 
Do Redakcji „Kurjera Wileńskiego* 

Wobec skierowanych do mnie z różnych 
stron zapytań co do katolickiego pogrzebu 
ś. p. Józefa Godwoda, w: iam, iż zmarty 
Józef Godwod, mój parafjanin, przed śmier- 
cią najprzykładniej wyspowiadał się i przy- 
jał św. at roztając się z życiem, jako 
katolik, wobe go słusznie mu się należał 
pogrzeb katolic 

Proszę prz, 

    

    

      

     

    

   

              

   

  

    

   

      

            
   

  

     

E wyrazy szacunku 

Ks. A. Butkiewicz 

Proboszcz Kość. Niepok. P. N. M. P. 
na Sołtaniszkach w Wilnie. 

  

    

  

Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z zamieszczoną notatką w 
N-rze „Kurjera Wileńskiego** z dnia 19. IX. 
1931 r. w rubryce „Na wileńkim bruku“ pod 
tytułem „odnalezienie rzekomo. uwiedzionej 
przez handlarzy żywym towarem* proszę o 

  

łakawe umieszczenie następującego sprosto- 
wania: 

Jestem nieżonaty i pod N-rem 5 przy ul 
Chocimskiej nigdy nie mies: 
kam. 

łem i nie miesz- 
Złożenie meldunku w mojem imieniu 
am za podszycie się pod moje nazwisko, 

a osobę winną tego ścigam na drodze sądo 
wo-karnej. 

  

     

Jan Szabłowski 

Wilno dn, 5. X. 1931 r. 

P. $. Pisma, które po 
mieściły, upraszam o przed: 
szego. 

por. 

    

owanie nieniej- 

Do Szan. Pana Redakiora „Kurjera Wii.“ 

Niniejszem prosimy Pana Redaktora o ła- 

skawe umieszczenie w jednym z najbliższych 
numerów „Kurjera Wileńskiego* następują- 
cego sprostowania: 

W numerze 223 „Kurjera Wiłeńskiego * 
z dnia 27 września 1931 r. podana zostafa 
korespondencja z Wilejki, uwłaczająca orga- 
nizacji Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w 
Wilejce. 

1. Nieprawdą jest, że wieczorem 13 sierp- 
nia b. r. przechodzącego ulicą jednego ze 
strzelców kilku stowarzyszeniowców obrzuci: 
ło kamieniami z za płotu, natomiast prawdą 
jest, że w dniu sierpnia 1931 r. między g0- 
dziną czwartą a piątą po południu strzelcy 

przyszli pod „Ognisko* Stowarzyszenia Mło- 
dzieży Połskiej i napadli na powracających 
z ogniska członków Stowarzyszenia Klemen- 
towicza i Kolendę. Po zaalarmodaniu policji 

przybyły posterunkowy kazał się strzelcom 
rozejść, a jednego z nich, głównego. prowo- 
dyra napadu, Jasińskiego Leona, odprowa- 
dził na posterunek. 

2. Nieprawdą jest, że w nocy z 17 na 18 
września na powracających z zabawy późną 
porą do domu trzech członków ' Związku 
Strzeleckiego napadła bojówka SMP i jed- 
nego z nich E. Charkiewicza ciężko raniła, 

   

      

Nr. 230 12172: 

Z DNIĄ NA DZIEŃ. 

Jesień. 

Czy się komu podoba, czy nie przyszła 

ju I to nie „pełna krasy*, jak chcą niek- 

tórzy sentymentałni poeci — ale obrzydliwa, 

dżdżysta, zimna i pomura, jak właścicieł 

  

zbankrutowanego przedsiębiorstwa  pogrze- 

bowego... 

Li z drzew, choci to październik, a       

nie listopad, spadają na gwałt, jak angiel- 

skie funty-szterlingi. 

Wszyscy inleligenci, a zwłaszcza urzęd- 

nicy (ci zredukowani i ci z obciętemi pro- 

centami) marzną już naprawdę — i chodzą 

się grzać do „Czerwonego Sztralla*, albo 

się żenią, gdyż 

nawet marzną 

  

   

przyszli do przekonania, że 

przyjemniej jest we dwoje... 

Przyjaciel mój, który był zwolennikiem 

tego poglądu (żenienia się, zamiast kupowa- 

nia opału) ożenił się dwa tygodnie temu i 

jest ogromnie zadowolony. ® 

        

a on bowiem 

teraz i ciepło „rodzinne* i jak twierdzi — 

  

nikt mu nie może powiedzieć, że nic nie 

posiada — gdyż w każdej chwili ma gotową 

odpowiedź: 

— „A żona — to pies?* 

Pozatem żona jego to istny brylant — 

ale co tam bryłant — to w 

      

cej niż sto bry- 

ysowy, 

gdyż nie nie je i nic nie mówi... 

A więc żeńcie się wolni obywatele!... 

dobrze ogrzany po- 

z kiez.    

  

ia była bójka między 'pijanymi osob-. 
nikami na tle porachunków osobistych, z 
których ani Fiedorowicz Feliks, sekwestrator 
gminy w Kurzeńcu, siedzący obecnie w wię. 

zieniu za ciężkie uszkodzenie ciała, ani Iwasz- 
kiewicz Kazimierz drugi współoskarżony © 
pobicie nie są członkami Stowarzyszenia 
Młodzieży Polskiej. 

3. Nieprawdziwe są w 
skie 

          

całości zarzuty, 
rowane przeciwko naszemu Stowarzysze- 

jego kierownikom, zawarte w kor=- 
spondencji podpisanej przez Komendanta Po- 
wiatowego Związku Strzeleckiego w Wilejce. 

Sprawę skierowujemy na drogę sądową. 

Wilejka 1. X. 1931 1. 

Z poważaniem 

Za Patronat SMP w Wilejce 

Jan Bezdel. 
Zarząd$MP w Wilejce 

Prezes 

Juljan Wasowski 

  

    

Za 
Sekretarz 

N. Pietkiewicz 

KINA I FILMY 
„CABALLERO“ 

(Stylowy). 

Jak za dawnych dobrych czasów niemej 
muzy — ruch, życie, piękny obraz, efektow- 
ny strój bohatera, pełna temperamentu ak- 
cja, świetne, b. piękne zdjęcia. Główną po- 
stać odtwarza Ken Maynard, ze swoim ślicz- 
nym i mądrym, siwym konikiem dokonując 
prawdziwych cudów kawaleryj- 
skiej. Sceny pościgówe mimo, że ich już ty- 
le widzieliśmy, zawsze, ze względu na ba- 
jecznie  kinogeniczny element —  ko- 

     zobanji 

„niu i jeźdźca; a tem więcej całych grup kon- 
nych w galopie czy karjerze, bardzo intere- 
sujące. Wykonanie aktorskie dobre, szkoda 
tylko, że dyrekcja kina niepotrzebnie w og- 
łoszeniach powypisywała nazwiska artystów, 
którzy wcale w tem nie biorą udziału, Ani 
Clive Brook, ani Dorotty Jordan (j Doris 
Hill) tam niema. Film jest dobry i bez takiej 
niesumiennej reklamy doskonale się obej- 
dzie. 

Nad program bardzo zabawna farsa z 
Glenem Tryon i Patsy Miller. (sk). 

    

  

„LUDZIE NA POSTERUNKU* 

(Miejskie). 

Nic wielkiego ale zupełnie poprawne & 
naogół. zwłaszcza ze względu na piękne kra- 
jobrazy morskie — dość przyjemne widowi- 
sko. Bardzo miła i trafna jest* odtwórczyni 
bohaterki Mac Clarke. Fabuła niewyszuka- 
na i niezupełnie konsekwentna. Nad prog- 
ram bardzo ciekawe zdjęcia z puszczy afry- 
kańskiej. Całość w stosunku do poprzednich 
programów, za dawnego kierownictwa, wyka- 
zuje pewien postęp. Omówimy to niebawem 

szerzej, (sk). 

      

Listy z wystawy kolonialnej 
w Paryżu. 

Symbol zjednoczenia. 
Złote wrota. 

  

iech nikt nie myśli, że wrota wy- 
” sławowe są choć trochę podobne do 

wrót. Obałenie utartego pojęcia archi- 
tektonicznego miało wielką rację pra- 
ktyczną. Proszę sobie wyobrazić nie- 

  

Mózg Wystawy. ОБа!опа przestrzeń. 

statyczny sposób. Owe „zaznaczenia 
przybrały miano „wrót”. 

Najpiękniejsze z nich są niewątpli- 
wie „Złote Wróta* — wspaniałe dzie- 
ło architekta Bazin'a, reprodukowane 

Pawilon wybrzeża Somalisów i jedna z wystawowych fontann. 

zliczone tłumy, tłoczące się przez zwy- 
kłe wrota. Dantejski obraz ewokują- 
<y wpomnienie sobotnich wieczorów 
w warszawskich kinach. Tymczasem 
—na wystawę wchodzi się łatwo i prę- 
dko przez szereg przejść porobionych 
w okalającym ją murze. Miejsca, w 
Których znajdują się te przejścia za- 
znaczono przeważnie w bardzo maje- 

  

na zdjęciu. Nic bardziej majestatycz- 
nego w swej prostocie, jak te dwie 

białe kolumny, pokryte imionami mę- 
żów wielkich dla Francji przez zasługi 
położone przy zdobywaniu -kolonij 
francuskich. W nocy, na zamglonem, 
rudawem tle nieba — „Złote Wrota”. 
oświetlone krytemi reflektorami, zda- 
ja się jaśnieć własną mocą. Wznoszą 

* 

się dumnie — promienne i, nieomal 
płomienne, gdyż woda bijąca pomię- 
dzy kolumnami, wygląda jak płomień. 

Po prawej stronie „Złotych Wrót 
widnieje biała „Citć des Informations* 
—ecentrala wiedzy o kolonjach, mózg 
całej wystawy. Znany z licznych re- 
produkcyj — ołbrzymi ten gmach 
rozciąga się na przestrzeni 20 kim. 
kwadratowych. Budowa jego pochło- 
nęła 16.000.000 franków. W nocy, ko- 
pulasta „„Citć* oświetlona z zewnątrz, 
zda się patrzeć na wszystkie strony 

  świata mnóstwem ślepi żółtych, jask- 
rawych, rozżarzonych. (Całość jest 
wprost wspaniała w swym nienagan- 
nym moderniźmie i w swej harmonji 
z tak zwanym stylem kolonjalnym. Ni- 
by długie, białe macki, wyrastające z -. 
potwornego, białego łba — ciągną się 
dwie galerje wiodące do „Citć*. Obej- 
mują one piękny taras, zasadzony pal- 
mami i orzeźwiony dużym, prostokąt- 
nym basenem. Ściany ich zdobią pła- 
skorzeźby o motywach wziętych z ży- 
cia kolonij, oraz teksty, które są 
czemś w rodzaju niezmiernie skon- 
densowanych łekcyj geografji, a za- 
razem — skorowidzem tej olbrzymiej, 
barwnej księgi, jaką jest wystawa. 
Pod płaskorzeźbami i tekstami zain- 
stalowano biura wszystkich krajów, 
biorących udział w światowym poka- 
zie,—biura, w których publiczność mo- 
że otrzymać wszelkie dokumenta, dane 
i wskazówki, zadawalniające jej głęb- 
sze zainteresowanie się kolonjami, 

Pod olbrzymią, oszkloną kopułą, 
średnicy 42-metrowej, rozciąga się 
główny hall „Citć*, otoczony galerją 
czteropiętrową. Ściany hall'u zdobią 
odpowiednio wielkie freski, przedsta- 
wające wszystkie części świata, (z wy- 
jatkiem, rzecz prosta — Europy), oraz 
— jeszcze większa planisfera — ro- 
dzaj mapy geograficznej, na której 
kolonje francuskie zaznaczono barw- 
nemi lampkami, rozbłyskującemi i ga- 

  

  

snącemi naprzemian z przyltłumionym 
terkotem prądu elektrycznego. Terkot 
zwracą uwagę i zmusza do podniesie- 
nia głowy, a migotłiwe żarówki uwa- 
gę tę przykuwają, gdyż ludzie nie- 
mniej niż ćmy lecą na światło. 

   

  

„Złoto wrota" 

W tym to hall'u mieści się sałon 
lektury, poczta, agencje turystyczne, a- 
gencje bankowe oraz kilka drobnych 
stoisk, jak naprzykład tytonie, lub 
marki pocztowe dla kolekcjonerów. 
Najgodniejszy uwagi jest niewątpli-, 
wie salon lektury. Można tu dostać 
wszystkie ważniejsze dzienniki świata 
i przeczytać je w wygodnych fotelach, 
można również otrzymać wiadomości 
nowsze od najświeższych gazet, gdyż 
maszyna stojąca pod ścianą odbija 

     

co parę minut ostatnie depesze agen- 
eji Fawasa. Ponadto — nad kontua- 
rem z gazetami mieści się mały ekra- 
nik, na którym wyświetlają co wie- 
czór wszystkie ostatnie wydarzenia, 
jakie zdołano już sfotografować. 

Po przeciwległej tronie hallu — 
czworo ciężkich drzwi wiedzie do sali 
przedstawień, zawierającej 1,500 
miejsc, czyli — 1,500 wygodnych fo- 
teli pluszowych. Dwie ściany tej sali 
pokrywają barwne freski, przedsta- 
wiające cały legendarny przepych po- 
dróży dawnych sułtanów. Tych, któ- 
rzy jeszcze nie mieli do swej dyspozy- 
eji aut najpierwszej marki. I tak, na 
prowizorycznych ścianach  prowizo- 
rycznego teatru pysznią się szarozie- 
lone palmy, ładnie odbijające od zu- 
pełnie złotego tła. Wśród pałm kro- 
czą poważnie królewskie słonie stroj- 
ne w purpurę, galopują białe, arab- 
skie konie, a zagadkowo milczący A- 
rabowie wychylają z pod białych za- 
woi dumne, rasowe głowy o równych 
profilach. 

W cieniu tych fresków — w sali 
przedstawień odbywają się nietylko 
przedstawienia, lecz również i kon- 
gresy, z których trzecią część, czyli 
50 poświęcono sprawom międzynaro- 
dowej wagi. W innych krajach uwa- 
żanoby pewno, salę teatralną za zgub- 
ną dla powagi. kongresów... Bo też 
Francuzi, jak może żaden inny naród, 
umieją łączyć piękno więdzy z wiedzą 
o pięknie. 2 i 

Po pierwszym etapie w zwiedzaniu 

wyslawy, jakim jest „Citć des Infor- 
mations* wpada się odrazu w wir pa- 
wilonów francuskich kolonij. Oto 

przedstawiciel zachodnio-afrykańskie- 
go wybrzeża Somalisów — biały pa- 
wilon zdobny w minarćt o dwóch zie 
lonych drewnianych balkonikach i zie- 
lonych, drewnianych wrotach. Oto o 
kilka kroków dalej, jakże w rzeczy- 
wistości odległa Oceanja, a tuż na- 

  

przeciw — Guyanna, (leżąca na pół- 
nocy Ameryki Południowej), zkolei 
styka się z Indjami Franeuskiemi, a 
więc z południem Azji i tak dalej i tak 

+ Wszystkie ludy i narody świa- 
ta wzięły się za ręce, zespoliły ciasno 
i miłośnie. Tkwi w tem coś więcej, niż 
symbol walki z przestrzenią, tkwi w 
tem symbol ogólnego zjednoczenia 
Nie jest on dziełem przypadku. Go- 
rący nacisk kładli nań organizatorzy 
wystawy, którym przewodzi marsza- 
łek Lyautey, mąż o szlachetnych ry- 
sach i — oczach pełnych mądrej do- 
broci, cieszący się we Francji wielką 

popularnością i wielkiem poważaniem, 
jako zdobywca, pacyfikator i organi- 
zator Marokka, ostatecznie zdobytego 
przez Francję w 1912 roku. 

Wyryty na ścianach „Citė des In- 
formations* katechizm» wystawy — 
marszałek Lyautey, jako miłośnik po- 
lityki ugodowej — zakończył  temi 
słowy: .,...zjednoczenie ras, zjednocze- 
nie ludów, wynikłe z naszej cywili- 
zacji, wreszcie — zjednoczenie mię- 
dzy nami, Francuzami, przekonanymi 
coraz głębiej, że przyszłość nasza leży 
za morzem. 

   

   

A p. Paweł Reynaud — minister 
kolonij — dodał w swem przemówie- 
niu na otwarcie wystawy: „Czyn ko- 
lonjalny, dążący do zniesienia niepo- 
rozumień pomiędzy wielkiemi zbioro- 
wiskami ludzkiemi — staje się wysił- 

kiem w organizacji świata, w którym 
Europa jest tylko prowincją. Oto na- 
uka, jaką nam daje wystawa kolonjal- 
na, nakazująca wszystkim  szlachet- 
ność losu wspólnego”. 

Tedy wystawa postawiła sobie za 
zadanie stać się symbolem zjednocze- 
nia ludów. Jeśli jednak zrealizuje się 
ono tak, jak przejście w ciągu kilku 
sekund od Ameryki do Azji... 

Marja Milkiewiczowa. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Poświęcenie nowowzniesionego kościoła 

w Królewszczyźnie. 
(Relacja specjalnego wysłannika „Kurjera Wileńskiego). 

W niedzielę dnia 4 b. m. w Kró- 
łewszczyźnie odbyła się niezwykła u- 
toczystość poświęcenia wzniesionego 
tam nowego kościoła pod wezwaniera 

›гса Jezusowego. 

Aktu poświęcenia dokonał w liez- 
| nej asystencji duchowieństwa Ks. Ar- 

<ybiskup Wileński _ Jałbrzykowski, 
który przybył do Królewszczyzny spe- 
cjalnym pociągiem z Wilna. Tymże 
pociągiem przybyli w otoczeniu wyż- 
szych urzędników Dyrekcji P. K. P. 
prezes inż. Falkowski i wiceprezes inż: 
Mazurowski, zespół artystyczny og- 
nisk kolejowych oraz paru przedsta- 
wicieli prasy. Z Głębokiego przybył 
starosta dziśnieński p. Tramecourt. 

w Królewszyźnie. jak to 
kiedyś, zapo- 

      

     
  

Kościół 
wzmiankowaliśmy 

  

  

    

  

wiadając uroczystość jego poświęce- 
nia, jest dziełem kolejarzy, z ofiarno- 
ści ich — przy pomocy rządu i tam- 
Aejszej ludności powstałem. 

Budowa: wykonana została z iście 
rekordową szybkość trwając nie- 
pełna pół roku. Kościołek jest drew- 
miany, w stylu staropolskim, koszt 
zaś budowy — wyniósł niespełna 22 
tysiące zł. 

Nie trzeba chyba podkreślać, iż 
aczkolwiek urządzenie wnętrza tej no- 
wej świątyni wymaga jeszcze wiele 
nakładu środków pieniężnych — sam 

_ fakt otwarcia jej ma dla Królewszczy- 

zny doniosłe znaczenie. 
— Uroczystość- otwarcia zgromadziła 

- parotysięczny tłum wiernych, którzy 
przybyli. zamanifestować swą wdzię- 
czność przed Bogiem. 

W czasie podniosłego nabożeństwa 
wykonane zostały pienia religijne i 

  

przygrywał kwartet smyczkowy wspo- 
mnianego wyżej zespołu artystów 
„Ogniska Kolejowego* w Wilnie. 

Po akcie poświęcenia odbył się o- 
biad w tamtejszem „Ognisku Kolejo- 

wem' wydany na cześć J.E. Ks. Arey- 
biskupa Jałbrzykowskiego, władz i 
przybyłych na uroczystość gości. 

    

Szereg przemówień zapoczątkował 
wiceprezes komitetu budowy kościoła 
inż. Szwengruben, który zdał niejako 
oficjalną relację wobec Arcypaserza i 
władz kolejowych z przebiegu, uwień- 
czonych tak wspaniałem dziełem prac 
komitetu. 

Duże wrażenie wywarło na zebra- 
nych przemówienie p. prezesa P. K. P. 
inż. Falkowskiego, który nawiązawszy 
do smutnej przeszłości, podniósł fakt 
udziału przy wznoszeniu świątyni о- 
becnych rządów w Polsce, podkreśla- 
jąc rolę armji i jej zwycięskiego wo- 

    

dza Marszałka Piłsudskiego, któremu 
dziś najwięcej zawdzięczać | musimy 
swą wolność i egzystencję, na tej zie- 
mi krwią j łzami zroszonej. 

JE. Ks. Arcybiskup Jałbrzykowki 
gorąco dziękował tym wszystkim, co 
bezpośrednio uczestniczyli w wzniesie- 
niu kościoła, szczególnie kolejarzom 
i ich władzom, wznosząc toast w ręce 
p. prezesa Falkowskiego. 

Finałem przemówień był toast 
prezesa budowy i proboszcza w Kró- 
lewszczyźnie ks. Szabeya: „Kochajmy 
się“. 

Po skończonym obiedzie specjalny 
pociąg odjechał do Wilna o g. 4-ej, 
salutowany przez kompanje kolejowe- 
go przysposobienia wojskowego. 

Samobójstwo rozczarowanego komunisty 
w areszcie policyjnym w Rakowie. 

Ubiegiej nocy w areszcie policyjnym w 
Makowie popełnił samobójstwo przez powie- 
szenie się mieszkaniec Rakowa 23 letni Urja 
IBotwinnik. 

Botwinnik, jako ideowy komunista w 
mocy z 7 na 8 ubiegłego miesiąca przekro- 
«czył nielegalnie granicę z Polski do Z.S.R.R. 

W dwa tygodnie później Botwinnik aresz 
Włowany został przez Mińskie G. P. U. i z 

  

Obrazki ze wsi. 
: Wizyty u rolników. 
: Przyszła jesień, plony zebrane i na wieś 

_ do rolni 

wił się 

  

a pociągnęli goście... Pierwszy zja- 

ydek kupiec, bo żydek zawsze mu- 

si być pierwszy. Tylko nie przyszedł kupo- 

wać broń Boże, — tem głupstwem żydek 

|| zajmował się ongiś — do wojny. Teraz przy 

chodzi wprost brać i zabierać. 

skredytowane od wiosny 

Zabiera za 

rolnikowi towary. 

  

Cichy, nic nie mówi, tylko bierze, krzykliwy 

zaraz z „gęstą'(: „giwałł, ty kc. sumienia, 

ariniem i nie chcesz oddać. A teraz oddasz 

wszystko, i tego będzie mało, musisz dać je- 

szcze weksel na sumę trzy razy większą niż 

svzieleš, tytulem kary“. 

Zabierają i biorą wprost za bezcen: owies, 

półtora złotego za pud, 10 pudów siana 5 zł. 

10 pudów koniczyny 7 złotych. 5 pudów kar- 

dofli 1 złoty, żyto 2 zł., krowę od 50 do 100 

złotych, konia od 20 do 80 złotych. Świń 

żydkowie nie biorą nawet za dług, ale kupu- 

ją je przeważnie pp. urzędnicy, bo' tylko ci 

anają więcej czasem pieniędzy 

sczniaka 15 zł. a za dobrze 

Arochę drożej. 

     

    
  wykarmionego 

Drugi gość to pan sekwestrator! Za nim 

„jak cień ciągną wszystkie przepisy i arty- 

kuly prawa, a że rolnik niewypłatny to tyl- 

*o mu na rękę, bo inaczej pocoby on był?! 

Przyczyny niewypłacalności jego nie ob- 

«*hodzą wcałe. › 

  

Gminni sekwestratorzy trochę skromniej- 

si, ale powiatowi — Urzędu Skarbowego, ci 

wprost powiadaj. żyć, nie u- 

amiecie wyciągnąć korzyści z gruntu, nie mo- 

żecie 

„nie umiecie    

  

wyp — to oddajcie grunt, a zo- 

-baczycie, jak będzie dobrze 

ny“... Na to nawet obur 

ai Śmiać się chyba przez łzy 

  

zagospodarowa- 

się nie można 

    

Dalej idą rzemieślnicy i robotnicy rolni 

-— dawniej pobierano od rolnika wynagro- 

«dzenie zbożem i obie strony były zadowolo- 

me, teraz wszystko na pieniąd pracują po 

<enie wysokiej inaczej nie zga , bo 

«wiedzą, że jak nie będą mieli co robić do- 

«staną zapomogę z gminy. 

   

  

Zdala wszystkiemu przyglądają się nasi 

«dostojnicy duchowni. Ci biędują, że tego ro* 

ku chyba kolendować „nie przyjdzie się“, 

bo od rolnika i bez nich wszystko zabiorą, 
га przytem zboże — jeżeli ktoś da — nie 0- 

płaci turbacji. Natomiast w wypadku potrze- 

by ślubu, lub metryczki „dzierniom*.. Pra- 

"wda „dziorą* bez sumienia i wstydu. 

Co jest powodem tej nędzy na wsi? — 
©to już trzeci rok, jak po latach klęsko- 
wych, na wiosnę dawano rolnikowi na kre- 

dyt zboże, po 10—20 zł. za pud, Dawano 

im również kredyt w gotówce na kupno 
zboża. Tymczasem w jesieni tego roku ceny 
na produkta rolne spadły trzy razy i rok 
rocznie dalej spadają. Natomiast ceny na 
przedmioty potrzebne rolnikowi są te same, 

zapałki i t. d.) nawet po- 
«drożały. Podatki też są bez zmian. Cóż więc 
«dziwnego, że rolnicy przy tych warunkach 
mie są w sianie wypłacić długu i polepszać 
gospodarstw. Rujnują się więc i poprostu nie 
ma już wy 

a akcyzowe (sól, 

   

  

Kto ma za dużo domieszki małpiej krwi, 

den rzuca gospodarstwo i ucieka do Rosji — 
a tam co czeka? > 

Oto pokrótce obraz naszego życia. 

Rolnik. 

powrotem przerzucony na teren Polski, gdzie 
został aresztowany przz patrol K. O. P-u. 

W, sobotę Botwinnika przekazano wła- 
dzom policyjnym w Rakowie, gdzie został 
czasowo osadzony w areszcie centralnym. 

Rozczarowany komunista, widząc że przy 
jaciele z tamtej strony wystrychnęli go na 
dudka, postanowił odebrać sobie życie i wezo 
raj z rana znaleziono go wiszącego na strycz 
ku który zrobił z szelek. (e) 

Radoszkowicze. 
e początek. 

W dniu 30.IX. b. w lokalu Magistratu 
miata miało nii zebranie przedstawicie li 
miejscowego spoleczeūstwa, pošwiecone  pū- 
trzebom pomocy bezróbotnym. Na zebranie 
przybyło duchowieństwo wszystkich wyznań 
i przedstawiciele wszystkich narcdowości tu 
zamieszkałych. Przybyło również nauczyciel- 
stwo i urzędnicy poczty i Magistratu. 

Posiedzenie odbyło się w atmosferze pełne - 

go zrozumienia waż ości chwili. Po żywem 

przedyskutowaniu spr. uchwalono wyłonić 
Komitet i nakłonić ogół obywateli do dobro- 
wolnego opodatkowania się na rzecz bezro- 
botnych. W tym celu sporządzono dekłaracię, 

zaś obecni na zebraniu zapoczątkowali akc 
Wszyscy urzędnicy, a w tej liczbie i nauczy- 
cielstwo—opodatkowali się na rzecz bezro- 

botnych w wysokości od 2-ch do 5 zł. miesię- 
cznie. Pięknym przykładem przyświecił pro- 
boszcz  rzym-kat. kościoła ks. F. Cybulski, 
dodając do 5 zł. zadeklarowanej składki mie- 
sięcznej jednorazowo 20 p. kartofli. To sa- 
mo uczynił proboszcz cerkwi prawosławnej 

ks. K. Żelazowski i inni obywatele. Zebranych 
było 24 osoby, którzy ogółem zadeklarowali 
66 zł. składek miesięcznych i 50 pudów kar- 
tofli. Z tym przykładem udano się z płomi: 
ną odezwą do ogółu obywateli i można wie. 
rzyć że za nim pójdą szersze warstwy miejsco- 
wej ludności, ŁA, 

Wołkowysk. 
Drużyny piłki nożi 

W Wołkowysku mamy cztery 
piłki nożnej: 1) Przysposobienia W. ojsk 2) 
Wołkowyskie Tow. Sport; 3) „Jutrz 
4) Makabi, dwie ostatni owskie. Na czo- 
łowe miejsce wysunęła s żyna Wołko- 
wyskiego Tw. Sport. B. 

Z pogranicza. 
Policjant litewski naruszenie gra- 

nicy polskiej przypłacił życiem. 
W. dniu 3 b, m. w rejonie odcinka gra- 

nicznego Troki w pobliżu strażnicy Rukojnie 
nieznani sprawey zerwali cztery wiechy gra 
niezne. W następnym dniu patrol K. O. P. 
zastał w tem samem miejscu osobnika, któ- 
ry również wyrywał wiechy. Osobnik ów, 
który znajdował się na terytorjum Pelski, 
nietylko nie usłuchał wezwania żołnierzy 
K. O. P. do zatrzymania się, lecz strzelił do 
nich poczem usiłował zbiec do Litwy. Rów- 
nocześnie strażnik litewski przebywający po 
drugiej stronie granicy na terytorjum litew- 
skiem zaczął strzelać do naszych żełnierzy. 
Patrol K. O. P. odpowiedział również strza- 
łami, wskutek czego, jedna z kul trafiła 

 PRSAAKOESTEWODIEO- 

  

    

  

    
     

osobnika usiłującego wyrwać wiechy, kła- 
dąc go trupem na miejseu. 

Okazało się, że jest to policjant litewski. 
Władze prowadzą w tej sprawie docho- 

dzenie. 

RTP R RESK ZYREDRERZZOSE: 

Obywatelski Komitet Walki 
z Bezrobociem przystąpił już 
do pełnienia swych czynności. 

Z dniem 6-go b. m. Obywatelski 
Komitet do Walki z Bezrobociem pod- 
jał wstępne prace zorganizowania ak- 
cji przyjścia z pomocą bezrobotnym 
bądź to w drodze dostarczania im 
pracy, bądź to w formie rozdawnictwa 
ciepłej odzieży i produków. 

Prace te narazie polegają na zbie- 
raniu wywiądów, co do stanu mater 
jalnego wszystkich bezrobotnych za 
rejestrowanych w P, U. P. P. Posłużą 
one za materjał do akcji właściwej, 
która wyrazi się w formie wyżej po- 
danej. 

   

KURIE R XV EAN GS RE 

Demonstracja antyłotewska w Wilnie. 
Ostatnie wiadomości ©  repres- 

jach przeciwko Polakom na Łotwie 
wywołały w niedzielę demonstrację 
protestacyjną zorganizowaną przez 
grupę studentów U. S. B. 

O godzinie 2 min. 30 po poł. na 
dziedzińcu Piotra Skargi, zgromadził 
się tłum ponad 100 osób. 

Po wygłoszeniu przez jednego ze 
studentów przemówienia, zebrani ru- 
szyli ul. Zamkową przez plac Kated- 
ralny ul. Miekiewicza i Sierakowskie- 
go docierając do Cerkwi na W. Po- 
hulance gdzie wzniesiono kiłka okrzy 

  

Zjazd zawiadowców stacyj 
i dyżurnych rucha. 

W dn. 26 bm, w lokalu Związku 

Urzędników Kolejowych (ul Slowac- 
kiego 11) przy udziale 78 delegatów 
odbył się zjazd zawiadowców stacyj 
i dyżurnych ruchu z całej wileńskiej 
dyrekcji K. P. 

Po zagajeniu zjazdu przez przewo- 
cniezącegcj, przemówienie powitalne 
wygłosił p. Puchalski, prezes Z. U. K. 
odczytując pismo prezesa dyrekcji, 
inż. Falkowskiego, który wyraża żal. 
iż ze względów służbowych nie mógł 
osobiście uczestniczyć w obradach, 
niemniej wita z uznaniem pracę tej 
kotegorji pracowników tak w zakre- 
sie kolejnictwa jak i na niwie społecz- 
nej. 

Pismo p. prezesa Falkowskiego ze- 
brani przyjęli gromkiemi oklaskami. 

Następnie przystąpiono do właści- 
wych obrad, które toczyły się spraw- 
nie i poważnie. 

W rezultacie uchwalono utworzyć 
Zrzeszenie zawiadowców stacyj i dy- 
żurnych ruchu, które będzie się roz- 
wijało pod egidą Z. U. K. 

Realizując uchwałę, przystąpiono 
natychmiast do wyboru władz Zrze- 
szenia. Na prezesa powołano p. W. 
Malszewskiego, na wiceprezesa p. 
Kurchana, sekrearzem został p. Kraś- 

nik, skarbnikiem p. Czerepowicz, zaś 
jako członkowie zarządu weszli pp.: 
Narbutowski, z Wołkowyska, Kossow 

ski z Lidy, Januszkiewicz, Kowalew- 
ski z oddziału wołkowyskiego, Wajsz- 
czuk z Plutworowa, Narwojsz z Bienia- 

koń i inni. 
W końcu obrad postanowiono w 

połowie listopada b. r. zwołać do War 
szawy ogólny zjazd zawiadowców i 
dyżurnych ruchu z całej Polski. 

O żywotności nowo powstałej or- 
ganizacji świadczy i ten fakt, iż w zje- 
ździe wzięła udział niespełna setka de- 
legatów a prócz tego do prezydjum 
wpłynęło kilkadziesiąt oświadczeń 
tych, którym zajęcia służbowe nie po- 
zwoliły przybyć do Wilna, a którzy 
pośpieszyli  piśmiennie wyrazić swą 
solidarność z powziętemi uchwałami. 

    

   

Głód z własnej winy. 
Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umy- 

słowych w Warszawie w sprawie udzielania 
zapomóg pozbawionym pracy wyjaśnia co 
następuje: 

Wzrastające z dnia na dzień bezrobocie 
pozbawia setki pracowników umysłowych 
najelementarniejszych środków do życia. 
Większość z nich to tacy, których jedynym 
majątkiem jest ich praca i wynagrodzenie, 
jakie za jej wykonywanie otrzymują. To też 
utrata posady jest często równoznaczna z 
długiemi miesiącami głodu pracownika i je- 
go najbliższej rodziny. 

Jedynym w tym wypadku ratunkiem dla 
pozbawionego pracy jest Zakład Ubezpieczeń 
Pracowników Umysłowych i zasiłki, które 
otrzymuje z Zakładu bezrobotny. 

Niestety jednak pracownicy umysłowi nie 
interesują się dostatecznie przebiegiem ubez 
pieczenia w czasie, kiedy są zatrudnieni, co 
w konsekwen ich na poważne stra 
ty w okresie szym, t. zn. w czasie po- 
zostawania bez pracy. 

Zasiłek, bowiem, ze strony Zakładu przy 
znawany jest bezrobotnemu, o ile ten w cią- 
gu roku od utraty posady przebył 6 miesię- 
cy w ubezpieczeniu. Czas ubezpieczenia li- 
czy się od dnia zgłoszenia do Zakładu. Mie- 
siące, poprzedzające zgłoszenie zaliczane by- 
wają pracownikowi do ubezpieczenia tylko 
w tym wypadku, jeżeh za niego opłaci skład 
ki pracodawca. 

Kiedy więc zgłasza się pracownik do za- 
kładu po zasiłek po utracie posady, a nie 
był poprzednio ubezpieczony. Zakład musi 
stwierdzić czy podlega' obowiązkowi ubez- 
pieczenia, następnie wyegzekwować składki 
od pracodawcy, a wtedy dopiero nioże pr. 
znać zasiłek. 

W interesie więc pr: 
by w czasie zatrudnienia 
dzie, czy jest ubezpieczony, w wypadku zaś 
stwierdzenia, że do ubi eczenia zgłoszony 
nie zosłał, zawiadomić o tem natychmiast 
Zakład. 

Pobicie uczniów-Polaków 
w Szyrwintach. 

Z pogranieza donoszą, iż w ubiegłą nie- 
dzielę na odbywającem się przedstawieniu 
szkolnem w Szyrwintach doszło do bójki wy- 
wołanej przez grupę młedzieży litewskiej. 

W godzinach popołudniowych w trakcie 
odbywającego się przedstawienia, oraz tań- 
ców narodowych polskich z widowni rzucono 
na seenę flaszkę z evchnącym płynem. Spraw 
cę zakłócenia przedstawienia, ucznia litew- 
skiego, kierownik szkoły usiłował wyprosić 
za drzwi, lecz ten począł się awanturować, 
oraz wółać, iż ge Polacy biją. Natychmiast 
do wnętrza szkoły wdarło się kilkunastu 
chłopców i starszych i poczęli kijami okła- 
dać Bogu ducha winną zebraną na sali mło- 
dzież polską. Napastniey wdarli się na see- 
nę i zniszezyli dekorację i porwali polskie 
kostiumy na tancerzach. 

Wobec powstałej bójki na sali, wezwano 
policję. Przybyło kilku policjantów litew- 
skich, którzy zamiast zatrzymać spraweów 
sprowokowania bójki, poczęli kolbami wypę- 
dzać ze szkoły młodzież i jej rodzieów, za- 
trzymująe przytem 4 chłopców narodowości 
polskiej. oskarżająe ich o pobicie uczniów li 
tewskich. Kierownikowi szkoły polskiej spo- 
rządzono protokół za zakłócenie spokoju pu- 
blicznego. Wszyscy napastniey uszli bezkar- 
nie. Kierownik szkoły wraz z komitetem ro- 
dzicielskim postanowił zwrócić się ze skar- 
gą do naczelnika powiatu. 

  

     

  

     

   

      

ownika samego jest. 
sprawdził w zakła- 

    

ków pod adresem Łotwy i Łotyszów. 
Tymczasem władze bezpieczen- 

stwa nie chcąc dopuścić do jakichkol 
wiek zajść przed konsulatem łotew- 
skim wysłały tam silny oddział poli- 
cji konnej, który otoczył gmach kon- 
sulatu ze wszystkich stron. 

Po zbliżeniu się do konsułatu aka 
demicy i tu wznieśli kilka okrzyków, 
rzucili parę kamieni w stronę kon- 
sulatu, poczem ze śpiewem „Nie da- 
my ziemi skąd nasz ród* rozeszli się. 

(e). 

Wielki wiec demonstracyjny 
przeciw antypolskim repres- 

jom na Łotwie. 

Dnia 7 października r. b. (we Śro- 
dę) o godz. 5 p. p. w sali Teatru Lut- 
nia* odbędzie się wiece demonstracyjny 
w sprawie polskiej na Łotwie, zorga- 
nizowany przez Zarząd Bratniej Po- 
mocy Młodzieży Akademickiej U. S. 
B. Do akcji demonstracyjnej zgłosiły 
swój akces zrzeszenia starszego Spo- 

łeczeństwa. 

  

KRONIKA 
  

[wtorek 
Dziś: 

Jutro: 

Wschód słońca —g. 5 m. 44 

| Zachód |, —g. 17 m.06 

Spostrzeżenia Zskładu Ństesrelsgi! U. 8. B 

w Wilnie z dnia 5 X — 1331 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 764 

Brunona w., Romana. 

Marka. Wincentego, 

k
i
 

  

        

Temperatura średnia Ą- 8 C. 

° najwydsza: > 10° С. 

2 najniżasa: + 4 C 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom: spadek. 

Uwagi: pochmurno, wiecz. dżdża. 

1 URZĘDOWA. 

— Kurator Okręgu Szkolnego p. Kazi- 

mierz Szelągowski wyjechał na wizytacje 
szkół w pow. święciańskim. Podróż wizyta- 
cyjna potrwa trzy dni. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Kierowcy samochodów i motocykłów, 

uwaga! Wobec stwierdzonych licznych wy- 

podków, że kierowcy Sa mochodów, a w 

szczególności motocykli nie stosują się do 
obowiązujących przepisów o ruchu pojaz- 
dów mechanicznych na drogach publicznych, 
Starostwo Grodzkie w Wilnie zakazało or- 
ganom policyjnym pociągać niestosujących 
się do tych przepisów kierowców samocho- 
dowych i motocykli do odpowiedzialności 
administracyjno-karnej, względnie sądowej: 

1) Przekroczenia obowiązujące szybkość 
pojazdów mechanicznych na terenie miasta 
Wilna ponad 30 klm. na godzinę, a na zak- 

rętach i skrzyżowaniach ulic ponad 10 klm. 
na godzinę. 

2) Za nadmierny szum na terenie m. Wil- 
na, spowodowany otwarciem tłumiku lub 
jazdę bez tłumika. 

3) Za nadmierne dymienie skutkiem złe- 
go stanu pojazdów mechanicznych. 

MIEJSKA. 
— Kierownictwo nad kinematograiem 

miejskim objął prezyd. miasta. W związku 
z ostatnio ujawnioną skandaliczną gospodar- 
ką w kinie miejskim, dowiadujemy się, że 
zarząd nad kinematografem miejskim spoczy 
wający dotychzczas w rękach ławnika Łoku- 
cjewskiego, został obecnie przekazany sekcji 
ogólnej i będzie nadał pozostawał pod ścis- 
łym nadzorem prezydenta miasta. 

— Miszkańcy ul. Borowej kołaczą do Ma- 
gistratu o Światło. Mieszkańcy ul. Borowej 
wnieśli do Magistratu zbiorową petycję, w 
której wskazują, że ulica ta stale tonie w 
nieprzeniknionych mrokach, przez co stan 
bezpieczeństwa pozostawia tu wiele do życze- 
nia. W konkluzji petenci domagają się о$- 
wietlenia ulicy. W związku z tem dowiadu- 
jemy się, że Magistrat zamierza wkrótce prze 
prowadzić tam roboty elektryczne. 

LITERACKA. 
— Inauguracja „Śród literackich* odbę- 

dzie się jutro w dniu 7 b. m. Wieczór ten 
poświęcony odkryciom w Bazylice Wileń- 
kiej rozpocznie referat dr. W. Charkiewicza, 

  

      

który nakreśli sylwetki historyczne monar- 
chów, pochowanych w Bazylice. Następnie 
o przebiegu prac naukowo badawczych, u- 
wieńczonych znalezieniem szczątków królew 

skich, mówić będzie prof. Juljusz Kłos, ilu- 

strując referat przeźroczami ze zdjęć folo- 
ych, dokonanych w krypcie królew-    j. 

Początek o godz. 20 m. 30. Wtęp dla 

członków i sympaly! ków Związku oraz wpro 
wadzonych gość 

  

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kursy Rozpowszechniania średniego 

wykształeenia, koncesjonowane przez Kura- 
torjum O. S. W.w Wilnie przy ul. Biskupiej 
4—6. Wymienione Kursy, pozostające pod 
fachowem kierownictwem, rozpoczęły swą 
pożyteczną pracę w obszernym lokalu, -po- 
siadając do dyspozycji uczniów bogatą bibl- 
jotekę, gabinet fizyczny, pracownię chemicz- 
ną, gabinet. przyrodniczy oraz wszelkie po- 

moce naukowe, Wykłady są prowadzone 
przez znanych profesorów szkół Średnich i 
obejmują res od 2—8 klasy gimnazjalnej. 

Przy Kursach istnieje Bratnia Pomoc, 
jąca za zadanie ułatwić naukę niezam 
uczniom (com). Zarząd Kursów licząc się z 
ogólnym kryzysem udziela jak najdalej idą- 
cych ulg przy dogodnych warunkach spłaty. 

Przy takich warunkach pracy, Kursy całka- 
wicie zastępują co do wart naukowej i 
wyników gimnazjum, a uczniom (com) nie 
mogącym uczęszczać rano do szkół umożli- 
wiają nabycie średniego wykształcenia. 

GOSPODARCZA. 
— Bezpośredni zbyt ziemiopłodów dla 

    
  

    

      

wojska. W dniach ostatnich odbyła się pod 
przewodnictwem p. wicewojewody Jankow- 

im konferen- 
B owych, zrze- 

szeń rolniczo-handlowych oraz producentów, 
poświęcona zagadnieniom _ bezpośredniego 

zbytu ziemiopłodów przez rolników do intea- 
dentury O.K. III i do poszczegónipch oddzia 
łów wojskowych. Omówiono szczegółowo 
warunki techniezne, którym odpowiadać win- 

ny dostarczane artykuły, termin dostaw oraz 
ceny orjentacyjne. Wobec gorącego zainte- 

resowania się czynników rolniczych tą sprz 
wą i wobec głębokiego zrozumienia przez 
władze wojskowe konieczności, zwłazeza w 

obecnym kryzysie, bezpośredniego nawią 
nia kontaktu z producentem należy przypusz- 
czać, że akcja ta, rozpoczęta jeszcze w roku 
ubiegłym, poprowadzona * zotańnie obecnie w 
ramach znacznie rozszerzonych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

22 Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 

środę dnia 7 października 1931 r. o godz. 
20-ej w sali własnej przy ul. Zamkowej 24. 

Porządek dzienny: t) Odczytanie proto- 
kółu ostatniego posiedzenia, 2) Pokazy cho- 
rych i preparatów: a) Doe. Dr. T. Wi 
Dwa przypadki wydobycia ciał obcych z 

     

        

    

  

oskrzeli; b) Dr. Malinowski: Przypadek no- 

  

wotworu mózgowego; c) Dr. Zarcyn. Przy- 
pwadki szpitalne. 

Prof. Dr. Schilling-Siengalewicz: Od-    

  

czyt skłaczkowacenia na zimno, a gruczoły o 
wydzielaniu wewnętrznem (wykład). 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Walne Zgromadzenie Drobnych Kup- 

ców i Przemysłowców Chrześcijan m. Wilna 
i Województwa Wileńskiego odbyło się w 
dniu 4 b. m. w Wilnie w łokalu przy ulicy 
Bazyljańskiej Nr. 2 przy licznym udziale 
członków Związku. gaił Zgromadzenie 
prezes p. Jan Borosewicz. Na przewodniczą- 
cego zaproszono p. Michała Stejgwiłłę. Po- 
rządek dnia obejmował: 

1) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Re- 
wizyjnej. я 

2) Wybory 
nej. 

3) Wolne wnioski. 

Pierwszy zabrał głos prezes Związku p. 
Jan Borosewicz, który szczegółowo zrefero- 

alność Zarządu za okres ubiegły, 
ył wyczerpujące sprawozdanie ka- 

ępnie został odc. BOR: 
Kom Rewizyjnej, z którego 
było żadnych usterek w prowadzeniu Kasy 
i spraw Związku. Ze złożonego sprawozda 
nia między innemi widać, że na skutek ini- 

cjatywy przy dużym nakładzie pracy Zarzą- 
du powstała w Wilnie pierwsza Spółdzielcza 

Hurtownia Drobnych Kupców Chrześcijan, 
która nietylko dobrze prosperuje, ale i chro- 
ni Drobne Kupiectwo od wyzysku hurtowni- 
ków i służy rekulatorem cen rynkowych. 

Po wysłuchaniu pomienionych sprawoz- 
dań Walne Zgromadzenie jednogłośnie bez 
dyskusji wyraziło swe uznanie z podzięko- 
waniem i udzieleniem absolutorjum ustępu- 
jącemu Zarządowi za owocną pracę dla do- 
bra organizacji. "Zatem prezes p. Borose- 
wicz przedłożył Walnemu Zgromadzeniu do 
zatwierdzenia preliminarz budżetowy na rok 
1931-32 w sumie 2433 zł. 15 gr. z uzasadnie- 
niem poszczególnych w nim pozye Jedna 
z tych pozycyj przewiduje udzielenie zapo- 
migi dla bezrobotnych w sumie 100 zł. — 
Walne Zgromadzenie jednogłośnie uchwaliło 
zatwierdzić pomieniony budżet. 

Przy dokonanych wyborach do Zarządu 
jednogłośnie wybrano: Borosewicz Jan — 
prezes, Taraszkiewicz Leonard — wice.pre- 
zes, Kuchalski Kazimierz — skarbnik, Pie- 
Ślak Wiktor — sekretarz, "Dolgopolenko 
Piotr, Żylińska Adela, ' Iwowicz Kazimierz, 
Gudalewicz Antoni i Wieliczko Aleksander 
członkowie. Snitko Stanisław, Romanowski 
Wincenty, Borowik Donat, Radkiewicz Jan 
i Dobrowolski Florjan jako zastępcy. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Strajk nauczycieli szkół żydowskich 

zaostrza się, W niedzielę wieczorem w sali 
klubu  gimnastyczno-sportowego „Makabi“ 
odbył się wiec rodziców dzieci, uczęszczają- 

cych od szkół, objętych strajkiem nauczyć 
li. Na wiecu powzięto rezolucję potępia ą 

postępowanie gminy żydowskiej, zalegającej 
nauczycielom stale z wypłatą poborów. Jed- 
nocześnie zebrani zsolidaryzowali się ze straj 
kującymi, zapewniając o swojem poparciu i 
pomocy. 

W sprawie strajku odbyło się również 
posiedzenie organizacji żydowskiej „Kultu- 
ramt*, na którem również zsołidaryzowano 
się z akcją strajkujących nauczycieli. Jedno- 
cześnie powzięto uchwałę w razie potrzeby 
rozciągnąć strajk na szereg żydowskich in- 
stytucyj społecznych, przynależących do „Kuł 
turamt*. 

  

   

Zarządu i Komisji Rewizyj- 

   
  

   

    

sowe.   
  

      

  

  

      

   

  

KOMUNIKATY. 
— Wiłeński Urząd Probierczy niniejszem 

podaje do wiadomości wytwórców i kandlu- 
jących wyrobami złotniczemi, a znajdują- 
cych się na terenie Okręgu Wileńskiego Urz”- 
du Probierczego, jak to w Wiłnie, w woje- 
wództwie wileńskiem i nowogródzkiem, iż 
z dniem 28 wr ia 1931 roku weszło w ży- 
cie Rozporządzenie Ministra Przemysłu 1 
Fandlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
z dnia 20 lipca 1931 r. o dopuszczeniu do ob 
rotu handłowego wyrobów złotych i srebr- 
nych zaopatrzonych w dawne cechy probier- 

((Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 675) treść 
ego, jak następuje: 

$ 1 Wyroby złote i srebrne, wytworzone 
przed wejściem w życie ustawy z d nia 16 

lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. . 70, poz. 470, 
i zaopatrzone w dawną państwową royjską 
lub ausirjac cechę probierczą, zgłoszone 
przez wytwórców lub handlujących wyroba: 
mi ztotniezemi, zwalnia ię od próbowania 
i cechowania i dopus. się do obrotu han- 
dlowego po stwierdzeniu we właściwym U- 
rzędzie Probierczym tożsamości wymienio- 
nych cech i ozpaczeniu ich znakiem sowy. 

czynności pow. e pobierana będzie na- 
leżna opłata probiercza. 

$ 2. Wyroby złote i srebrne opatrzone 
dawnemi  polskiemi cechami probierczemi, 
znajdujące się w handlu, zwałnia się od obo- 
wiązku próbowania i cechowania w Urzę- 
dach Probierczych, 

Wyroby powyższe mogą być na żądanie 
wytwórców względnie handlujących wyroba- 
mi złotniczemi oznaczone przez właściwy 
Urząd Probierczy znakiem sowy, po pobra- 
niu należnej opłaty probierczej, 

3. Wyroby: wymienione w $$ 1 i 2 

ego razporządzenia wytrzymujące naj 
niższą przepisaną próbę, mogą byč na 
danie wytwórcy lub handlującego wyrobami 
złotniczemi ocechowane właściwą obowiązu: 

jącą cechą probierczą obok znaku sowy. 
Za czynność powyższą pobierana będzie 

należna opłata probiercza, niezależnie -od о- 
płat przewidzianych w $$ ti 2. 

$ 4. Wyroby złote i srebrne wymienione 
w $ 1 oraz w $ 2niniejszego rozporządzenia, 
będące własnością prywatną, mogą być przez 
tychże właścicieli przedstawione do Urzędu 
Probierczego do zbadania po pobraniu na- 
leżnej opłaty probierczej, przyczem Urząd 
Probierczy na żądanie wydaje piśmienne za- 
świadczenie stwierdzające wynik badania 
powyższych wyrobów. 

    

   

  
   

  

     

        

      

     

   

     

RÓŻNE. 
— Powolna likwidacja dorożek samocho- 

dowych. Ciężki kryzys gospodarczy sprawił, 
że zarobki właścicieli taksówek spadły do 
minimum. Frekwencja jeżdżących jest obec 

  

3 

nie tak nikła, że właściciele dorożek zmu- 
szeni są do wycofywania swych wozów z 

obiegu. Stan ten ilustruje fakt likwidacji kil- 
kudziesięciu taksówek. Gdy przed niedaw- 
nym jeszcze stosunkowo czasem Wilno liczy 
ło 120 dorożek samochodowych, obecnie licz- 
ba ta spadła do 81 wozów. 

— Skarbonki oszczędnościowe. Pocztowa 
Kasa Oszczędności, dążąc do spopularyzowa- 
nia idei oszczędności, szczególnie wśród mło 

  

dzieży, rozpoczęła wydawanie na własność 
efektowi i ych skarbonek. Skarbon- 
ki otrzymać w Oddziale P. K. O, 

  

w Wilnie w cenie groszy 30 za sztukę. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś we wto- 

rek dnia 6-go b. m. o godz. 8-ej wi 
cenach o 50 proc. niższych — 
zasłużonem powodzeniem, z udz 
mitego gościa Juljusza Osterwy w roli nie- 
zrównanego uroku Andrzeja oraz Dunin-Ry- 
chłowskiej w roli kochanej babci — pogod- 
na wesoła komedja w 3-ch aktach „Ładna 
historja“ Caillaveta i Fleursa,*która powtó- 
rzona będzie jeszcze tylko w dn. 7 i 8-go 
b. m. Będą to nieodwołalnie już ostatnie wy- 
stępy gościnne znakomitego gościa w tej ko- 
medji. 

Od piątku dnia 9-go b. m. wchodzą na 
afisz „Szelmostwa Skalpena“ — ucieszna ko- 
medja w 3-ch aktach Moliera. Moc w niej 
niezwykłych komicznych sytuacyj, świetnie 
bawić będą publiczność. Reżyserja spoczywa 
w doświadczonych rękach St. Wysocki 

Oprawa sceniczna pomysłu W. Mak 
„ Obsadę stanowią panie: 

   

      

‚ J. Wasilewski, R. Wasilewski, 
S. Kubiūski, M. Bielecki, J. Lubiakowski. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś we 
wtorek dn. 6-go b.m. związkowe przedsta- 
wienie kolejowców. 

W środę, dn. 7-g0 i w czwartek 8-go „„Ma- 
trykuła 338% sztuka w 3-ch aktach A. Madi- 
sa i R. Boucarda, która cieszy się na scenie 
n ej niesłabnącem powodzeniem. Na czele 
świetnie zgranego zespołu dominują kapitai- 
ną grą swoją p. M. Wyrzykowski — świetny 
wywiadowca, p. J. Brenoczy niezrównana 
kobieta - szpieg. Są to nieodwołalnie ostat- 
nie dwa przedstawienia tej nader ciekawej 
szluki. 

W sobotę dn. 10-g0 b. m. premjera świet- 
nej, pełnej niezwykłego humoru komedji w 
3-ch aktach Ch. Marlowe „Złoty wiek rycer- 
stwa”. 

— Ostatni nieodwołalnie występ gościnny 
znakomitego gościa J. Osterwy, przed jego 

gościnnemi wytępami w Krakowie odbędzie 
się na ogólne żądanie szkół w jego niezrów- 
nanej kreacji Szczęsnego w „Horsztyńskim** 
J. Słowackiego, które odbędzie się po cenach 
uczniowskich w piątek dnia 9-go b. m. o 
godz. 1-ej pp. Bilety sprzedawać będzie szko- 
łom specjalna akwizytorka teatralna. 

BRABJE 
WTOREK, dnia 6 października. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. met. 12.15: 
Tańce z różnych krajów (płyty). 15.25: „O 
zaopatrywaniu okien j drzwi* — odczyt 15.45 
Kom. dla żeglugi. 15.50: Audycja dla dzieci. 
16.20: „Życie wód podziemnych* — odczyt. 
16.40: Program dzienny. 16.45: Utwory Cho- 
pina (płyty). 17.10: „Ostatnia miłość księcia” 
„Panie Kochanku* — odczyt. 17.35: Koncert 
symfoniczny. 18.50 Radjowa gazetka rzemie- 
ślnicza 19.00: „Nieco o Żmudzi* — odczyt. 

ŚRODA, dnia 7 października 1931 

  

   

  

roku. 

    

  

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom meteor. 
12:15: M yka popularna (płyty). 15.25: Kon- 

cert dla młodzieży (płytyj.. 15 Program 
dzienny. 16.00: Lekcja angielskiego. 16:20: 
„Polowanie na jelenie* odczyt. 

dełsohn — Koncert skrzypco: 17.10: Od- 
czyt. 17.85: Muzyka lekka. 18.50: Chwilka 
strzelecka. 19.00: Odczyt litewski. 19.25: Pro- 
gram na czwartek i rozm. 19. Pras. dzien. 
radj, 20.00: „Zdjęcia amatorskie z Paryża” 
feljeton muzyczny Marji  Modrakowskiej. 

20.15: Polska muzyka ludow Kwadv. 
liter. Koncert kameralny : Utwo- 
ry Cezara Francka—Warjacje symfoniczne. 
22.30: Odczyt angielski. 22.45: Kom. i mużysa 
taneczna. : 

NOWINKI RĄDJOWE. 
EMIL FREY PRZED MIKROFONEM. 

Dziś o godz. 18.35 wystąpi przed mikro- 
fonem warszawskim pianista o europejskiej 
sławie, Emil Frey, którego talent zjednał mu 
entuzjastów. W wykonaniu tego świetnego 
artysty usłyszy audytorjum radjowe Koncert 
Fortepianowy C-moll Rachmaninowa o głę- 

bokim nastroju lirycznym. W części symfo- 

16.48: Mea- 

    

        

  
      

  

  

  

    

   

  

  

  

nicznej zostaną wykonane przez orkiestrę 

Filharmonji Warszawskiej pod, dyrekcją 
Grzegorza Fitelberga utwory Zarębskiego, 
Różyckiego i Łabuńskiego. 

KONCERT MUZYKI ŻYDOWSKIEJ. 

Wieczorny koncert wtorkowy dnia 6 paź 
dziern 2 20.15 został poświęcony 

У . W ramach tej audycji 
wystąpi chór mieszany Wielkiej Synagogi 
imieniaNożyka w Warszawie pod dyrekcją 
Dawidowicza oraz nadkantor H. L. Born- 
stein. Część instrumentalną wypełnią utwo- 
ry: Szulca i Krejna w wykonaniu orkiestry 
Polskiego Radja pod dyrekcją Bronisława 
Szulca. 

    
   

   

  

   

  

NIEGO O ŻMUDZI 

O godz. 19.00. Pamięć świętej Żmudzi, 
przechowują starannie liczne rodziny pol- 
skie, pracujące tam dawniej, które dziś utra 
ciły kontakt z ziemią ojczystą. Żeby jednak 

cała Polska odcięta kordonem graniczn 
nie zapomniała o tym kraju, tak nam blis- 
kim, p. Jerzy Dowiat przypomni o nim w 
odczycie p. t. „Nieco o Żmudzi”. 

STAN RZEMIOSŁA. 

O godz. 19.30. P. Henryk Zabiełski wy-. 
głosi odczyt p. t. „Obecny stan organizacji 
rzemiosła na Wileńszczyźnie”. Wileńszczyz- 
na pozbawiona wiełkiego przemysłu, opiera 
swój eksport poza rolnictwem na ię 
rach rękodzielniczych. z których jak np. 
dziedzinie wyrobu. rękawiczek ałbo Šios 
ków šmietankowych Wilno slynie na calym 
świecie. Nie od rzeczy będzie poznać, w: ja- 
kim stanie znajdują się obecnie formy orga- 
nizacyjne rzemiosła wileńskiego i czy doro- 
sły do nazwy saimorządu gospodarczego. 
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AAA EKO ZZO OKNO н 

Wkłady oszczędnościowe 
„w P. K. O. 

w miesiącu wrześniu 1931. 

„Miesiąc wrzesień b. r. przynosi P. K, O. 
dalszy wzrost zarówno kapitału oszczędno- 
ściowego, jak i liczby oszczędzających. 

W ciągu miesiąca września b. r. wkłady 
oszczędnościowe w PKO. wzrosły o dalsze 
3 i pół miljona zł. i osiągnęły na koniec 
mies. sprawozdawczego stan zł, 259.829.705 
łącznie zaś z wkładami pochdzącemi z walo- 
ryzacji — ogólną sumę 292.294.756 zł. 

Przyrost liczby oszczędzającychh w P. K. 
O. wyraził się w, ciągu miesiąca września 
cyfrą 17 tysięcy nowych książeczek oszczęd- 

nościowych. Ogólna liczba czynnych książe- 
czek wszczędnościowych PKO. wyniosła na 
koniec miesiąca września b. r. 681.455, zaś 
łącznie z książeczkami pochodzącemi z wa- 
loryzacji — 722.291 książeczek. .



SPORT. 
Chód 50 kim. o Mistrzostwo: 

Polski. 

Z ramienia P.Z.L.A. odbyły się w Wilnie 
sin. 4. X, zawody w chodzie 50 klm. o Mist- 
rzostwo Polski. 

Konkurencja powyższa jest jak gdyby 
pierwszym maratonem, to też specjalną po- 
pularnością w Polsce, poza krajami Skan- 
dynawji i Bałtyckiemi, nie cieszy się. Nice 
więc dziwnego, że na starcie zgromadziła 

tylko 6-ciu zawodników z nast. klubów: 
Karczmarczyk Józef z K. S. Polonja War- 

szawa. 
Grodzki Roman z Amator. K. S. War- 

szawa. 
Powierza Kazimierz Zw. Strzelecki War- 

szawa. 
Kohutek Ludwik AZS Wilno. 
Uciechowski Grzegorz ŽAKS Wilno. 
Karpowicz Franc. niestow. Wilno. 
Trasa biegu z boisku 1 p. p. Leg w kie- 

runku Rzeszy t Pikieliszek (półmetek) w te- 
renie dosyć urozmaiconym i falistym. Do- 
skonałe prowadzili zawodników na trasie 
cykliści 1 p. p. Leg., oraz znany sportowiec- 
motocyklista p. S. Nowicki. Punkty kontrol- 
ne były na klm. 18 i 22 ze stacją odżywczą 

w Pikieliszkach. Prowadzili ze startu na 
zmianę warszawiacy Powierza, Karczmarczyk 
i Grodzki. Pierwszy na półmetek w dobrej 
formie przybywa Grodzki, za nim Powierza 
(przyszły mistrz), Karczmarczyk, Karpowicz, 
Kohutek i Uciechowski. Mijający półmetek 
zawodnicy byli odżywiani obficie na stacji. 
'Tutaj zdarzył się wypadek, że zabrakło ka- 
mapek zawodnikom i sędziom, lecz sytuację 
uratował bardzo przedsiębiorczy p. S$. No- 
wicki, który lotem błyskawicy na motocyklu 
przywiózł wędliny wprost z majątku Pikie- 
liszki, za co składamy podziękowanie, że mie- 
liśmy możność skosztowania tak smacznych 
wędlin Pana Marszałka, 

Po opuszczeniu stacji pierwszy wystarto- 
wał w kierunku Wilna Powierza, tuż za nim 

   

  

  

Od wtorku 6-go października b. r. : === 5 == 
Początek seansów o g. 4, 6, 8 10 w. 

Karczmarczyk, który rezygnując z posilki 
pomaszerował dzielnie dalej bez żadnego 0d- 
poczynku. To samo uczynił Uciechowski tem 
samem wyprzedzając o m. w 1 klm. Kohut- 
ka. W Jerozolimce w odległości 6 klm. od 
Wilna mija Uciechowskiego Kohutek, który 
pomimo ustawicznych skurczy mięśni nóg 
maszeruje dalej. Pierwszy na metę witany 
hucznemi oklaskami i marszem w świetnej 
formie wpada Powierza, za nim w odstępie 
5 m. 59 sek. przybywa Karczmarczyk, nast. 
po 42,8 sek Grodzki. 

Po skończonych zawodach w kasynie 
Ofic. 1 p. p. Leg. odbyła się herbatka towa- 
rzyska i wręczenie dyplomów zawodnikom 
przez Kom. Okr. Ośr. Wych. Fiz. por. Her- 
holda. 

I miejsce i Mistrzostwo Polski zdobył 
Powierza Kazimierz w czasie 5 g. 28 m. 
05,4 sek. - 

II miejsce Karczmarczyk Józef w czasie 
5 g. 34 m. 04,4 sek. 

III miejsce Grodzki Roman w czasie 5 g. 
34 m. 47,2 sek. 

IV miejsce Karpowicz Franciszek w cza- 
sie 6 g. 15 m. 02,5 sek. 

V miejsce Kohutek Ludwik w czasie 6 g. 
30 m, 50,7 sek. 

VI miejsce Uciechowki Grzegorz w czasie 
g. 34 m. 41,3 sek. 
Organizacja zawodów przeprowadzona z0- 

stała przez 1 p. p. Leg. bardzo sprawnie i 
sprężyście. N—cki. 

Makabi dwukrotnie zwycięża 
Kresowję 3:1 i 6:1. 

W. dniach 3 i 4 b. m. gościła w Wilnie 
grodzieńska Kresowja, rozegrywując dwa 

spotkania towarzyskie z tutejsz4 „Makabi“. 
Mecze te wykazały zdecydowaną przewa- 

gę gospodarzy, którzy zgraniem i techniką 
górowali bezapelacyjnie nad sympatycznym, 
lecz surowym jeszcze zespołem grodzień- 
skim. 

КОН ЛЕН 

Do przerwy goście starają się utrzymać 
grę otwartą, w drugiej jednak połowie ini- 
ejatywa przechodzi całkowicie w ręce „Ma- 
kabi*, której napastnicy strzelają kolejno 3 
bramki. 

Punkt honorowy 
z ruchu karnego. 

Wyróżnił się bramkarz drużyny grodzień- 
skiej, który obronił cały szereg niebezpie- 
cznych i groźnych strzałów, wykazując ład- 
ne opanowanie stylowych chwytów. 

W; meczu rewanżowym goście. którzy wy- 
stąpili z kontuzjowanym dnia poprzedniego 
bramkarzem, nie mogą zdobyć się na sku- 
teczną obronę, pozwalając już w pierwszej 
połowie strzelić 4 bramki. Godna podkreś- 
lenia jest ofiarność bramkarza grodnian, któ- 
ry mimo dokuczającego bólu kontuzjowanej 
nogi z całem poświęceniem bronił swych 
barw klubowych. 

Dnia tego „Makabi* wystąpiła w zmienio- 
nym składzie z Birnbachem na prawym 
łączniku. Podniosło to ogromnie siłę ofen- 
zywną prawej strony ataku, gdzie obok Birn- 
bacha najniebezpieczniejszym i bodajże naj- 
lepszym graczem na boisku był Antokolec. 
Jego „ciąg* na bramkę i sprecyzyjne centry 
raz po raz stwarzały niebezpieczne sytuacje, 
zaprzepaszczane przez nieudolnych partne- 
rów z lewa. 

W tym okresie gry goście nie wyzyskują 
ruchu karnego, zaprzepaszczając w ten spo- 
sób jedną z nielicznych okazyj do zdobycia 
punktu honorowego. 

Po przerwie „Kresowja“ otrząsa się z 

przewagi gospodarzy i zaczyna niebezpiecz- 
nie atakować. W, wyniku tych akcyj goście 
zdobywają wreszcie zasłużoną bramkę hono- 
rową. „Makabi* odpowiada na to dwoma 
bramkami, w tem jedną z „karnego. 

Sędziował w pierwszym dniu p. Katz, w 
drugim p. Bojgiel. 

„Kresowja* uzyskuje 

Zawody bokserskie. 
Dn. 4. X. o godz. 7 wieczór na Sali Ośrod- 

ka Wych. Fiz. odbyły się walki bokserskie 
przy biernym udziale zaw. wszystkich klu- 
bów wileńskich. 

W TOBZE NOSKI 

Waga KA 
Bagiński W. K. B.—Lewkowicz Ž. A. K. S. 

Walka dosyč addjanięs i żywa. Zwy- 

    

ci przez K. O. w 1-ej rundzie Bagiński. 
Waga piórkowa. 

Gołowacz S. M. P. — Hryncewicz Pogoń. 
Walka ze zmiennem szczęściem trwa przez 
3 rundy, Komisja Sędziowska narazie przy- 
znaje zwycięstwo Hryncewiczowi. Kierownik 
Sekcji Boks. S. M. P: zakłada protest, w wy- 
niku którego sędziowie po długich dyskusjach 
ogłaszają wynik nierozstrzygnięty. 

Waga piórkowa. 
Skajster S. M. P, — Gordon й. A. K. 5. 

Walka pod względem technicznym malo war- 
tościowa. Wygrał lepszy Skajster przez tech- 
niczny K. O. 

Waga piórkowa. 
Bielewski W. K. B.—Rodkiewicz W. K. B. 

Walka ciekawa prowadzona w otrem tempie. 
Zwycięża na punkty Bielewski. 

Waga lekka. 
Dawidowicz 6 p. p. Leg, — Kompowski 

WEB. 
Walka b. ciekawa z całkowitą przewavą 

Kompowskiego, w 3 rundach Dawidowicz 
uchronił się od pewnego K. O. tylko zawdzię- 
czając zakrywaniu szczęk rękawicami. 

Waga półśrednia. 
Bujko $. M. P. — Matiukow W. K. B. 

Wygrał nieznacznie na punkty Matiukow. 
Technika możliwa. 

Waga półśrednia. 
Pilnik Ž. A. K. S—Mirynowski 6. p. p. Leg. 

Wygrywa nieznacznie na punkty Pilnik. 
Walka dosyć ładna. Przegraną Mirynowkie- 
go tłumaczy zła forma, oraz fizyczna i wa- 
gowa przewaga Pilnika. 

Waga półśrednia. 
Tomaszewski 6 p. p. Leg-—Maziuta WKB. 

Walka w pierwszej rundzie b, ostra i žywio- 
łowa. Ostatecznie wyczerpany Tomaszewski 
rezygnuje z dalszej walki i poddaje się. 
Maziuta reprezentował się b. dobrze i jako 
bokser rokuje duże nadzieje. Życzymy su- 
sumiennego treningu i wyników. 

Waga ciężka. 3 

Zawadzki W. K. B. — Lubart Pogoń. 

Walka brutalna o cechach masakry, co spra- 

wia przykre wrażenie u widza. Ostatecznie 
w 3 rundzie wygrał Lubart przez K. O. 

Widzów około 400 oób. N—cki. 

Turniej szkolny gier ruchomych. 
Na placu gier ruchowych gimn. kr. Zyg- 

munta-Augusta odbył się w niedzielę, dnia 
4 października turniej międzyszkolny szkół 
średnich w siatkówkę i koszykówkę. 

Przy tłumnie zapełnionym przez sztuba- 
ków placu, pierwsi rozpoczynają grę w siat- 
kówkę Seminarjum Nauczycielskie — Gimn. 
A. Mickiewicza. Gra żywa stojąca na rów- 
nym poziomie. Wygrywa ostatecznie Semi- 
narjum stosunkiem punktów 30:20. 

Następnie faworyt turnieju Zygmunt 
August — gimnazjum / Lelewela. Gra 
b. ciekawa i emocjonująca. Najlepszy strze- 
lec Zyg. Aug. Puszkarzewicz klasycznie ści- 
na piłki puszczające raz po raz tak zw. szczu 
ry za siatką przeciwnika. wynik tego meczu 
brzmi 30:11. 

Jedyny mecz w koszykówkę pomiędzy 
Z. A. a Mickiewiczem. Wygrywa Z. A. jak 
było do przewidzenia, lepszemi i celniejsze- 

mi strzałami do kosza oraz większym zgra- 
niem się zespołu. Stosunek koszy 19: 12. 

N-eki. 

Regaty długodystansowe 
Werki — Wilno. 

Oczekiwane z wielkiem napięciem regaty 
Werki—Wilno odbyły się w niedzielę dn. 4.X 
gromadząc na star. w Werkach osady czwó- 
rek klepkowych wszystkich klubów wileń- 
skich, które startują w odstępach 5-ciomina- 
towych, jadąe na czas i walcząc jedynie tylko 
z przestrzenią i porywistym wiatrem jesien- 
nym. To też nie małą sensację budzi zajęcie 
pierwszego miejsca przez osadę P. K. S., kt6- 
ra uzyskała najlepszy czas 27 m. 27,4 sek., 
co jej serdecznie gratulujemy. 

Na dalszych miejscach uplasowali się 
Saperzy z czasem 28 m. 19,3 sek. 

  

A. Z. S. — 28 m. 26,1 sek. 
Wil. T. W. — 29 m. 05 sek. 

i 3 pač. — 29 m. 08,6 sek. 
Porównując czasy poszczególnych osad 

Poszukuję 

„skiego“ donosilišmy o 

KAWIARNIA 

Nr. 230 (2172) 

widzimy, że walka o pierwsze miejsca była | 
na traie b. zażarta i wyczerpująca. 7 

Nie więe dziwnego, że najbardziej ambit- 
na i silna fizycznie osada P. K. S. wychodz 
zwycięsko z walki, zdobywając piękny puhar 
przechodni I. K. C N-eki. 

Zakończenie zawodów 
hippicznych. 

WARSZAWA, 5. 10. (Pat). — W ponie- | 
działek na stadjonie w Łazienkach zakoń- 
czone zostały zawody hippiczne o mistrzo- | 
stwo Polski w skokach przez przeszkody. 
Pierwsze miejsce i zaszczytny tytuł mistrza | 
zdobył por. Biliński z Centrum Wyszkolenia — 
Artylerji. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
USTALENIE NAZWISKA SAMOBÓJCZYNI.- 

W niedzielnym numerze „Kurjera Wileń- 
samobójstwie niezna- 

nej dziewezyny, która rzuciła się pod koła 
przejeżdżającego pociągu na przejeździe Bo- 
brujskim. 

Dochodzenie policyjne ustaliło, że samo- 
bójezynią jest ił letnia Janina Tawrelis за- | 
mieszkała przy Wielkiej Pohulance Nr. 8 

      
  

(ek | 
AWANTURA NA UL. ŽYDOWSKIEJ. 

W niedzielę wieczorem na ulicy Žydow- 
skiej wynikła awantura, wywołana przez | 
3-ch uliczników. Podczas bójki zostali dotkl 
wie pobici Izrael Abb (Połocka 13) i Sz. Szu 
ster (Jatkewa 6). 4 

Pobitych opatrzylo pogotowie ratunkswe- 

TRAGICZNY UPADEx. 

W dniu 5 b. m. Kagan Rubin, umysłowo- 
chory, zam. stale w Wołkowysku, chwilowo 
przebywając w mieszkaniu Kowerskiego Ze- 
nocha (Zawalna 60) wyszedł niepostrzeżenie 
z mieszkania i spadł z trzeciego piętra. Przy- 
były lekarz pogotowia stwierdził trząs móz- 
gu i pęknięcie czaszki i odwiózł ciężko ran= | 
nego Kagana do szpitala Żydowskiego. 

   

    

Wielki dramat sensacyjny „Sladem przeszlošci“ 

W roli głównej : Eddie Poło NAD PROGRAM: Wujaszek 7 Psiej Wólki wesoła kom w 3 aktach 
Słynny król sensacyj i Wsławiony pasażer. 
Koncert. ork. pod batutą M. Salnickiego.—Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr.— Kasa czynna od 3.30 do 10 w. 

BALA WIEJSKA 
Dstrobramska 5.   

  

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„AELIOS“ 
Wiuańska 83, tel. 9-28 

Reż. nieśmiert 

W. Murnau 

DZIŚ! Wielki film dźwiękowy, który zdobył wszystkie ekrany świata! 
W krainie wiecznej wiosny. 
NAD PROGRAM: Wspomnienia Wileńskiej 

T A B U Film piękna pośród nagich ludzi. 

Paramountu. Na pierwszy seans ceny zniżone. 
Produkcji i Tygodnik 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w soboty i niedziele o godz. 2-ej po poł. 

WKRÓTCE: Przeboje wszechświatowe: X—27 (Spzieg) z Marleną Dietrich i „Hadży Murat* z Iwanem Mozżuchinem 

Dziś nieodwołalnie osta- 
tni dzień KRÓL ZEBRAKÓW Śpiew! - Chór!-Tańcet 

  

Dźwiękowe Kino 

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

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

  

  

CGUING 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

W rolach głó h: Król i i łyn. śpi k 
špičyak. Vožyszeze kokiai DONIS KINĘ ‘ меновононие w N. Cesk. ЧВапеце Мас Donald, 

Ze względu na wysoką wartoś artystyczną dla młodzieży dozwolone. — NAD PROGRAM: Dodatek ą 
dźwiękowy Foxa i rysunkowy dodatek dźwiękowy Flejszera. Na |-szy seans ceny. zńiżone. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie św. o 2-ej. NASTĘPNY PROGRAM: SYN BIAŁYCH GÓR. 
  

Tytaniczna epopea miłości, grzechu i śmier- | Dziś! Najwspanialszy 
ci, osnuta na_tle arcydzieła Goethego. W 

Kino - Teatr 

JUŻ NADESZŁY 
wełny w pasy i kraty, ostatnie no- 
wości na suknie i dżempry oraz fla- 
nele. Wielki wybór kołder watowych 

i pokrowców. 

7103 A. Głowiński, — wileńska 27. 

LUX 
Mickiewicza 11, t. 15-61 

film wszystkich czasów! 

EMIL JANNINGS, 
Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godz. l-ej. 

FAUST. 
Ceny miejsc od 40 gr. 

roli „Mefistofelesa''* genjalny mistrz ekranu 

współudział biorą urocza Kamilla Hora i urocza Gdsta Ekman. 

Dla młodzieży dozwolone. 
  

|GNISKO мар 
0GNISKO|......:. 
febsk dworca kolajow.) 1LSS! 

BŹWIĘKOWH KINO 

„ULO 
Milekiew. 22, tel. 15-28 

Furoręl   
Ta. 

Intrygi przemožnego Rasputina ! 
NILSSON, CONWAY TEARLE i 
Pocz. seansów o godz. 5-ej, w niedz. i święta o godz. 4-ej pp. Następny program Rozwódka i Dziki człowiek. 

Kochanek północ 
JEANETTE MAC DONALD i Reginald Denny. 

NAD PROGRAM: Tygodnik dźwiękowy Foxa. 

EEZAK ITA TIA VES 

Zakład Leczniczo-Wychowawczy 

dla dzieci nerwowch, 

DZIŚ! Humor! Zachwyt! 
Budzi przebój 

dźwiękowy 

inni. 

tóra się sprzedała 
Wybuch wojny! Mobilizacja ! 
imponująca wystawa: 

— kdzie była Pani wczoraj 
między godz. 7 a B? 

  

Potężny dramat w 

10 aktach na tle ży- 
cia wojennego i po- 

W rolach głównych: ANNA 
Kabarety, dancingi i nocne lokale. 

w/g powieści F. Watkins. 
W rol. głów ohaterka filmów 
„Parada Miłości" i Król Żebraków 

     

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20, w w dnie świąt. o g. 2-ej 

EFFFEFFFI 
Od roku i843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

  

      

  

J. KRUŽANKA 
powrėcita i rozpoczęta 

lekcje śpiewu solowego 
OSTROBRAMSKA 16 m. 29. 

  

Studenci U.S.B. 

udzielają 

korepełycyj 
grupami w zakresie 

6-ciu klas gimnazjum. 
Warunki b. dogodne. 

Zgłaszać slę: 
ul. Kwaszelna 23—1. 

  

TEL. 8-75. 

  

Buchalter - Bilansista 
z długoletnią samodzielną 
praktyką w dziedzinie księ 
gowości przemysłowej, 
bankowej i handlowej; o- 
beznany z nowoczesnem 
systemem przebitkowym; 
posiada poważne referen- 
cje; poszukuje stałej lub 

godzinowej pracy. 

UL. STARA 24, m. 2-b. 

UDZIELAM 
  

posady 

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

pod Nr. 6872. 

STUDENT 

posiakujo Jekcj 
zą obiady 

zaułek Ponomarski 
Nr. 3, m.3, g.16—18 

УСНа @, З, 
udziela lekcyj 
korepetycyj za pokój ew. 
obiady. Łaskawe oferty 
do Administracji „Kurjera 
Wil* dla A. 1. R. 7049 

KURSY 
pisania nn maszynach 

Gesundheita. Zawalna 24. 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 

ze wszystkich przedmiot. 
do matury 

i egzaminów 
szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. 5. B. 

  

  

  

    

cofniętych w rozwoju 
i trudnych do kierowania. 

Dr. Med. W. Spektorowej 
Łódź, Piotrkowska 224. Telefon 188-03. 

Przyjmowane są dzieci od lat 4 — 14. 

— Nie słuchała Pani tego cudownego 
koncertu w radjo ? 

— (Co? Pani nie posiada odbiornika ? 

— Ach! to już najwyższy czas naś 
odwiedzić! 

Pani nie uwierzy jak tanie są u nas 
nowoczesne radjoaparaty i na jak do- 
godnych warunkach sprzedajemy. 

Jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warunkach „Wytworaetowarzystwopo- 

Student 
łodzianin poszukuje 
korepetycyj lub innej 

posady. Adres: 
Dominikańska 14 m. 3. 

  

LEKCYJ 
z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 

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

Sanatorjum 
Dr. T. Cybulskiego 

w RABCE 

    

      

Psychoterapja. —- Gimnastyka leczenia. 

Nauka podług najnowszych systemów. 

7081 Nauczanie fachu. 

  
  T-wo ELEKTRIT 

Wilno, Wileńska 24. 

  

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

6181   

  

  ИЕА Е е е )   znaje automobilizm tylko 
na kursach 
inžyniera Froma, 

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

warsztaty,   za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin. 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334,   Caloroczne leczenie kli- 
matyczne, solankowe, dje- 
tyczne, inhalacyjne, pro- 
mieniste, etc. W sezonie 
jesiennym ceny zniżone. 

6912   

„HODULANKA“ 
Ul. Škopėwka Nr. 7 

Obiady smaczne i zdrowe 
od godz. 12—17. Pod dy- 
rekcją kucharza fachowe 
Cena 80, 1.00 i 1.20, 7 

  

  

7 
  

Najkorzystniej kupiči 
po cenach 

wyjątkowo niskich. 
Perfumy — wielki wybór 
perfum na wagę, — pudry, 
kremy, wody kolońskie, 
mydła toaletowe, wyroby 
stalowe i inne wyroby 
Perfumeryjno Kosmetycz- 
ne pierwszorzędnych, firm 
krajowych i zagranicznych 
w firmie PERFUMERJA 

i KOSMETYKA 
Helena Dąbrowska 

ul. Wileńska 18. 

66 

i Luster „Etna 
ul. Rudnicka 2, tel. 13-23. 
Poleca: SZKŁO okienne 
wszel. gat. 7056 

Pracownia krawiecka 
LonginaKulikowskiego 

ul. Wielka !3, przyjmuje 
zamów. na roboty męs- 
kie i damskie oraz futra. 
Wykonane solidne. Ceny 
dostępne. 6812 

Pracownia krawiecka 
LonginaKulikowskiego 

ul. Wielka 13. 
przyjmuje zamówienia na 
roboty męskie i damskie 
oraz futra. Wykon.solidne. 
Ceny dostępne. 6812 

Zakład krawiecki 
damski 

A. WISZNIEWSKI 
Zamkowa 20-a (wejście 
z zaułka ów. Michała |) 
przyjmuje roboty 
zyjne i angielskie. 6410 

Pokój 
umeblowany, słoneczny, 
ze światłem elektrycznem, 
z osobnem wejściem do 

wynajęcia przy ul. Zacisze 
Nr. 4, m. 3 | piętro. 

7061 
  

Sklad Szyb 

  

  

  

fanta- 

  

ZE ks woj. na imię 
Jerzego Raszkiewicza 

rocz. 1897 wydaną przez 
P. K. U. Wilno, niew. się. 

  

  

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 

i moezopłei ws, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-60, 

od godz. 9—12 i 4—8 

Ir. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

W. Z. P. 29. 

Dr med. H. Rejżenherg 
7063 Choroby uszu, 

poi SBa 
W. Pohulanka 1. Tel. 5-78.. 
Przyjm. 9 — I2 i 4—7. 

Dr. Woifson 
Choroby weneryczne, 
moczopłciowe i skórne 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8. 

Akuszerka 

Marja Laknerovė 
p'ryjmuje od 9 l 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

Maja Brzecina 
przyjmuje od 9. dc 7 w- 

przeprowadziła się 
ul. Mickiewicza 46, m. 1.. 

W. Zdr. Nr 3093. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3. 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro= 
dawki, kurzajki i wągry» 
W. Z. P. 48. 703% 

kwit zastaw Zgubiony. see, Gano 
Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego na zastaw akcji 
B-ku Polskiego na imię 
Alfonsa Marchkiewicza 
ini“ Pažijs šios 7283 

  

  

  

  

  

  

    

FILIP MACDONALD. 25) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Antoni przysunął się bliżej. Próż- 
na szklanka, którą postawił na bufe- 
cie, napełniła się w jednej chwili. 
Wziął ją i podszedł jeszcze bliżej. Te- 
raz mógł widzieć twarz nieznajomej 
zupełnie wyraźnie. Nie była to piękna 
twarz, lecz biło z niej jakimś nieokre- 
ślonym urokiem, może złym, a może 
dobrym, a może jednym i drugim, 
który działa na ludzi o wiele potęż- 
niej niż samo piękno. Zwrócił uwagę 
na jej bladość i intensywność wyrazu. 
na podłużne oczy o zmiennej barwie 
i na bardzo pełne, niemożliwie wy- 
malowane usta, których szkarłat od- 
cinał się harmonijnie na tle nieuma- 
lowanej twarzy. Ostrość tej twarzy 
wydawała się maską uczciwości, a jej 
jędnoczesna łagodność osłoną okru- 
cieństwa. 

Patrzył jeszcze, kiedy poczuł do- 

tknięcie ręki kobiecej na ramieniu i 
usłyszał miękki, głęboki głos żony. 

— I ty także! — rzekła Łucja. — 
Chociaż muszę przyzżnać, że jest na co 
popatrzeć. 

Antoni spojrzał na nią z uśmie: 
chem. 

SSRS AR“: 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" 

  

— Czysto spekulatywne, nieosobi- 
ste zainteresowanie. Czy nie wiesz, 
kto to jest? 

Łucja zniżyła głos. * 

— Nazywa : się  Carter-Fawcett. 
Mąż żyje, ale prawie stale nieobecny. 
Mam wrażenie, że te miljony, które 
nie należą do Forda i Rockefeliera, 
należą do niej. Ma tu niedaleko dom. 
parę zamków w Szkocji, pałac w Rzy- 
mie, apartamenta w Londynie, jacht 
istajnię wyścigową. 

— A! — przerwał Antoni. — Staj- 
nię wyścigową! Przypominam sobie 
to nazwisko. Więc to ta? No, no! 

— Dlaczego no, no? — zapytała 
Łucja, patrząc uważnie na męża. 

Wzruszył ramionami. 

— Sam nie wiem. Napij się wina 
kochanie. — Poszedł do bufetu i kie- 
dy powrócił ze szklanką wina w ręce, 
zastał żonę, rozmawiającą z gospoda- 
rzem, młodą pospolicie ładną kobietą 
i młodym człowiekiem, najwidoczniej 
wojskowym. 

Nastąpiła ceremonja przedstawień 
i Antoni zrozumiał, że ma się zająć 
panną, to jest tańczyć z nią, rozma-     

S-ka 5 ogr. odp. i 

wiač į zaopatrywač w jedzenie i pi- 
cie. Łucja oddaliła się w towarzystwie 
oficera, wyrażającego jej otwarcie 
swój zachwył. 

— Będą tańczyć — rzekła panna. 
—jJaką pan ma śliczną żonę, panie 
pułkowniku! O, przepraszam, nie po- 
winnam była... 

— Dlaczego pani nie powinna ?- - 
uśmiechnął się Anoni. — Wiem o tem 
sam, ale lubię, gdy mi to powtarzają. 
Czy załańczymy? 

— Owszem — odparła. — Głosik 
miała dźwięczny i miły. Wyraz nie: 
bieskich oczu wskazywał, że dystyngo- 
wana chudość pułkownika Gethryna 
robiła na niej wrażenie. Wyszli z za- 
tłoczonego pokoju, kierując się w stro- 
nę hallu. Dziewczyna kłaniała się na 
prawo i na lewo. Antoni, którego po- 
zornie sennym oczom nie uchodziła 
żadna drobnostka, nabrał nadziei. 

  

  

                            

  

Nie dosłyszałem... 
— Nice dziwnego — roześmiała się. 

Pułkownik Brownlough połyka na- 
zwiska. Nazywa się Brockiebank. 

Przeszli przez halł i znaleźli się w 
jadalni, zamienionej w pięknie dekoro- 
waną salę balową. Orkiestra, złożona 

z trzech muzykantów, grała rytmicz- 
nie najnowszego przedostatniego foks- 
trota. Antoni wsunął się ze swoją tan- 
cerką w krąg wirujących par. Tań- 
czył bardzo dobrze, ze spokojną ele- 

   

     
   

  

ganeją. Okrążyli dwa razy salę w mil- 
czeniu i właśnie, gdy Antoni miał za- 
cząć woją grę, ona rzekła: 

— Pan musi ogromnie dużo tań- 
czyć. Dziwne, bo... 

Antoni spuścił oczy i zobaczył 
wierzch płowej fryzury i trójkąt bi: 
łego czoła. 

— Nie — rzekł — Co panią dzi- 
wi? 

— Jestem doprawdy niegrzeczna 
—rzekła panna Brocklebank. 

— Jeżeli tak, to pani dobrze się 
maskuje. — Antoni uniknął zręcznym 
manewrem kolizji z płomienną suk- 
nią i jej właścicielką i pogonił wzro- 
kiem za oddalającą się parą. 

— (o pan pułkownik sądzi o tej 
kobiecie? 

Antoni spuścił oczy i tym razem 
zobaczył całą, podniesioną do góry 
twarzyczkę. W niebieskich oczach ja- 
šniala dyskretna ciekawość, nie go- 

    

dząca się z uprzejmym uśmiechem 
prawie pospolitych ust. 

— Nie śmiałbym... — rzekł — Cy- 
kloniezna dama. « 

— (Czego panby nie śmiał? — na- 
legała panna. — Pomyśleć o niej? Czy 
powiedzieć co pan myśli? 

— I jedno, i drugie — odparł z ha- 
morem. 

Panna Brocklebank drgnęła i zmy 
liła tempo. 

telefon 3-40 

— А! — rzekła cichym, przerażo- 
nym głosem. Pan jej nie zna? Ja 

— Nie znam — odparł łagodnie. 
—Niech mi pani powie, dlaczegoby się 
pani dziwiła, gdybym dużo tańczył? 

Twarzyczka znikła. 

— O... bo... właśnie... 
To jest, nie jest... nie byłoby... 
nie... 

— Rozumiem! — rzekł Antoni. 

Poczuł w ramionach wstrząs na- 

głego śmiechu i zobaczył, że biały trój- 

kąt czoła zabarwił się na różowo. 

Dziewczyna odzyskała władzę nad ję- 

zykiem. 

  

to nie było... 
myśmy     

— Chciałam tylko powiedzieć —'* 
rzekła z pośpiechem — że sala balo- 
wa nie jest odpowedniem tłem dla 
takiego genjusza jak pan... Pewnie pan 
myśli, że jestem taka głupiutka. Ale, 
widzi pan pułkownik, my wszyscy pa- 
na podziwiamy, ja, mój ojciec, mój 
brat Bob... Wie pam, od czasu sprawy 
Hoode'a. Skakałam z radości, kiedy 

się dowiedziałam, że pan tu dzisiaj bę- 
dzie. Nudziłam pułkownika Brownlo- 
ugha. dopóki mi pana nie przedsta- 
wił. Och, do licha, przestają grać. 

I rzeczywiście przestali. 

— Niech pan klaszcze — rzekła 
panna Brocklebank. — Proszę. niech 
pan... : > 

Antoni zaklaskał razem z innymi. 

Dyrygent uśmiechnął się kwaśno i 

   

  

iął w rękę pałeczkę, W trakcie krót- 
kiej pauzy, Antoni usłyszał za sobą 
nieznany głos męski, basowy, szorstki 

i wibrujący. 

— To ten? — rzekł głos. — Nie 
podoba mi się. Wygląda na blagiera. 

Antoni obejrzał się odniechcenia. 
Odczuł instynktownie, że to chodziło 
o niego i udał, że nie widzi, jak na ie 
słowa zareagowała jego danserka. w 
której oburzenie wzięło górę nad dob- 
rem wychowaniem. Zaczerwieniła się 
jak piwonja, potem zbładła, spojrzaia. 

piorunującym wzrokiem na mówiące- 
go i rzuciła przez zaciśnięte zeby ja- 

kiś epitet w rodzaju .. winia 

Antoni cofnął się z nią o kilka kro- 
ków i teraz dopiero spojrzał swobod- 

nie w oczy nieznajomego krytyka 

Był to tancerz pani Carter-Faweett. 

ulizany tęgi brunet w wieku lat t 
dziestu pięciu — czterdziestu. 

górną wargą brutalnych, 

uśmechniętych ust czernił się mały 
wąsik. kontrastujący z białemi, wil- 
czemi zębami. Aż za wytworny gar- 

nitiir frakowy odziewał niezwykle ko- 
rzystnie wspaniały tors. Czarne oczy 
w zetknięci iu z zielonemi strzeliły pło- 
mieniem. 

  

  

  

   
d 

szyderczo 

  

     

  

(D' c. n.) 

sena Šano


