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KOCIOŁ NIEMIECKI KIPI. == 
Na trzeci dzień po zatwierdzeniu 

przez Prezydenta Rzeszy nowego rzą- 

du kanclerza Briininga nacjonaliści 

niemieccy zorganizowali w Harzburgu 

w południowych Niemczech olbrzymią 

manifestację antyrządową. Udział w 

niej wzięły stronnictwa Hitlera i Hu- 

genberga, delegaci pomniejszych par- 

tyj prawicowych (Landvolk i Partja 

Gospodarcza), oraz bardzo wiele 0s0- 

cych restauracyj- 

  

bistości reprezentują 

ne dążenia cesarskich Niemiec, na cze- 

zera i przywódcami 

  

le z synami b. k 

ciężkiego przemysłu i agrarjuszy. Zna- 

mienny jest oficjalny udział Stahlhel- 

mu, który dotąd usiłował 

lojalność wobec rządów powołanych 

Przyjęte 

  

zachować 

z ramienia Hindenburga. 

przez Zjazd uchwały streszczają się 

w 3-ch punktach: 

1) partje prawicowe odmawiają zaufania 

rządowi Briininga; 
2) partje zwracają się do Hindenburga 

z żądaniem rozwiązania parlamentu i roz- 

pisania wyborów na dzień 8 listopada r. b.; 

3) wszystkie rozporządzenia z mocą us- 

taw, wydane przez rząd na podstawie 48 

art. Konstytucji (Notvererdnung) mają być 
niezwłocznie uchylone. 

Poza temi uchwałami, znamionu- 

jącemi przejście do bardziej ostrej i 

aktywnej taktyki opozycyjnej, Zjazd 

miał na celu wykazanie liczebnej j bo- 

jowej siły opozycji prawicowej. Cel 

ten — przynajmniej zewnętrznie — 

został osiągnięty. Sami organizatoro- 

wie Zjazdu nie spodziewali się tak li- 

cznego napływu swoich zwolenników, 

wśród których znalazła się cała żyją- 

ca jeszcze generalicja z czasów woj- 

ny, oraz tak głośne osobistości jak or- 

ganizator Reichswehry gen.  voń 

Seeckt, b. dyrektor Banku Rzeszy, dr. 

Schacht i komendanci Stahlhelmu — 

Seldte i Diisterberg. Defilada „oddzia- 

łów szturmowych hitlerowskich oraz 

różnych innych związków bojowych 

miała charakter manifestacji, mającej 

wyrazić rządowi: „jesteśmy do czasu 

opozycją legalną, ale jeżeli nie dasz 

posłuchu naszym żądaniom i nie od- 

dasz nam władzy, możemy ją w każ- 

dej chwili wziąć siłą, skoro tylko zech- 

cemy*'. 

Wytworzyła się sytuacja dość nie- 

oczekiwana. Poprzedni gabinet Brii- 

ninga ustąpił na żądanie Hindenbur- 
ga, który uważał za potrzebne przesu- 
nąć punkt ciężkości rządu cokolwiek 

na prawo. Ustąpili dwaj centrowcy: 

dr. Wirth i Gućrard, miejsce ich zaję- 

li: gen. Groener i p. Joel. Nietylko je- 

dnak nie podziałała ta zmiana na pra- 

wicę niemiecką łagodząco, lecz prze- 

ciwnie, w Harzburgu rzucone zostały 

hasła wyraźniejsze niż dotąd. Czyżby 

więc ustępstwo Hindenburga zostało 

zrozumiane jako oznaka słabości, 

zwłaszcza, że audjencja Hitlera u Pre- 

zydenta Rzeszy nie wpłynęła bynajm- 

niej na agresywność jego wystąpie- 
nia w Harzburgu? 

Parlamentarnie rząd Briininga jest 
w wyraźnej mniejszości. Po przejściu 
do opozycji niemieckiej partji ludo- 
wej. może on liczyć ną nie więcej jak 

130—140 głosów na ogólną liczbę 577. 
O wyniku głosowania nad votum nie- 

ufności, które będzie wniesione przez 

nacjonalistów i komunistów jednocze- 

Śnie, zadecyduje stanowisko  socjal- 

demokracji, dysponującej 136 glo- 

sami. 

Jest to, zdaje się, jedyny moment, 
w którym socjal-demokracja niemiec- 
ka może wpłynąć na bieg wypadków 
w Niemczech. I w parlamencie i w ca- 

łem życiu politycznem Niemiec jest o- 
na, mimo swej liczebności, siłą zupeł- 
nie bierną, na którą w pierwszym rzę- 

dzie spadną ciosy skrajnych jej prze- 
<wników — hitlerowców i komunis- 
os Być może, i tym razem zdecy- 
duje się oną, ulegając oportunizmowi, 
głosować za Briiningiem, mimo że po- 
lityka jego idzie na całej linji wbrew 

interesom i programowi socjalizmu. 

Nigdzie w Európie j poza nią socjal- 

ni demokraci nie są zdolni do walki 

pozaparlamentarnej, a w Niemczech 

walka o władzę już wykroczyła fak- 

tycznie poza parlament. Nie pozostaje 

więc im nic innego, jak, ratując sie- 

bie przed wściekłym atakiem skraj- 

nych skrzydeł, oddać głosy Briinin- 

gowi, który daje im możność utrzy- 

mania swej organizacji. W takim wy- 

padku może się Briining utrzymać wię- 

kszością dziesiątka głosów. 

Oczywiście, nie rozwiązuje to zu- 

pełnie napiętej sytuacji wewnętrznej 

Niemiec. Nacisk skrajnych skrzydeł 

będzie się wzmagał i tak czy inaczej 

zadecydują o niej siły pozaparlamen- 

tarne. Jakie są szanse Briininga na 

tym terenie? 

Nie wygląda na to, aby ten cichy 

i uparty człowiek miał zamiar łatwo 

ustąpić przed siłą, jeżeli skrajna opo- 

zycja prawicowa zechce użyć jej ja- 

  

ko środka dla uchwycenia władzy. 

W nowym gabinecie ministrem spraw 

wewnętrznych i jednocześnie minist- 

rem Reichswehry został gen. Groener, 

pierwszy kwatermistrz armji niemiec- 

kiej w r. 1918, wybitny były szef i or- 

ganizator Reichswehry nie cieszący 

się wzgłędami skrajnej opozycji pra- 

wieowej. Skupia on w ten sposób dwa 

  

potężne instrumenty władzy w Niem- 

czech: policję i wojsko. Jeżeli jest ich 

pewny może gwizdać na wszystkie 

„oddziały szturmowe. Hitlera i na 

całą emerytowaną generalicję niemiec- 

ką z czasów wojny. 

Trzeba wiedzieć czem jest policja 

niemiecka. Jest to sprężysta, znako- 

micie wyszkolona organizacja, zapra- 

wiona bojowo w ciągu nieustannych 

walk z hitlerowcami i komunistami 

być może lepiej niż Reichswehra. Przed 

paru tygodniami opowiadał mnie w 
Berlinie naoczny świadek ekscesów 
antyżydowskich urządzonych przez 
„szłurmowców* hitlerowskich którejś 
soboty na Kurfiirstendamm, charakte- 

rystyczne szczegóły o zachowaniu się 
policji. Napastowanych brutalnie Ży- 
dów nieliczni początkowo Schutzma- 
ni bronili poprawnie, ałe bez większe- 

go zapału. Dopiero kiedy ściągnęli 

większe siły, a hitlerowcy już święcili 

swe „zwycięstwo* nad pobitymi i 
rozproszonymi Żydami, zabrali się e- 
nergicznie do „zwyciezców* i sprawili 
im takie lanie, że w rezultacie sztur- 
mowcy wyszli z tej opresji w gorszej 
kondycji, niż bezbronni Żydzi. Pasja 
z jaką policjanci tłukli hitlerowców 

była wręcz uderzająca. Niema w tem 

nic dziwnego. Właściwym wrogiem 

policji, z którym ustawicznie wypada 

jej staczać krwawe walki w obronie 
porządku publicznego, są hitlerowscy 
bojowcy. Ten wrogi stosunek policji 
niemieckiej do hitlerowców potwier- 
dza p. Korab-Kucharski, współpraco- 
wnik paryskiego ,„Matin'a* który ba- 

dał te stosunki na miejscu. 

   

Wątpliwem jest czy takie same u- 

czucia ożywiają Reichswehrę. Ale nie- 

zawodnie pozostanie ona wierną Hin- 

denburgowi w każdej sytuacji. Gen. 

Groener — może na nią liczyć dopóty, 
dopóki gabinet Briininga cieszy się za-* 
ufaniem į znajduje się pod protekto- 
ratem obecnego Prezydenta Rzeszy. 

Taki jest stosunek sił w Niemczech 
pomiędzy któremi dochodzi dziś do 
decydującej rozgrywki. Prawicowa 0- 
pozycja zdaje sobie sprawę, że prze- 

niesienie jej na teren pozaparlamen- 
tarny nie wróży łatwego zwycięstwa i 

dlatego rachuby Hitlera skierowane są 

raczej na wykorzystanie niezadowole- 
nia i radykalizacji szerokich warstw 
ludności za pomocą wyborów. Na tem 

też polega w istocie ustawicznie pod- 

kreślany „legalizm* polityki Hitlera. 

Nie znaczy to jeszcze, że rozpalony 

kocioł niemiecki wykipi bez eksplozji. 

W takich sytuacjach często decydują- 

cemi stają się wypadki i czynniki przy 

padkowe, nieoczekiwane. Narazie, dal- 

szy bieg rzeczy zależny jest od wyniku 

głosowania w parlamencie, co nastąpi 

zapewne w końcu bieżącego tygodnia. 

Testis. 
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Nowy rząd Brueninga przed Reichstagiem 
Otwarcie posiedzenia. 

BERLIN 13.X. Pat. — Od wcze- 
snych godzin rannych okolice Reich- 
stagu przedstawiały niezwykły obraz. 
W wiełkim promieniu gmach parla- 
mentu zamknięty został kordonem 
policji, która rozpraszała gromadzą- 
ce się ustawicznie tłumy. Większe od 
działy wprowadzono do wnętrza gma 
chu Reichstagu i ulokowano wpobli- 
żu sali obrad oraz klubów parlamen- 
tarnych. 

W chwili otwarcia posiedzenia sa 

  la obrad i galerja były zelnie za- 
pełnione. Brak było frakcyj t. zw. o- 
pozycji narodowej. W chwili kiedy 
kanclerz z członkami rządu wszedł 
do sali, z ław komunistycznych roz. 
legły się okrzyki: „Kanclerz głodowy! 
Kanclerz głodu i dekretów! *. 

Niezwłocznie po otwarciu  posie- 
dzenia i załatwieniu kilku formalno- 
ści poseł komunistyczny Torgler zgło 
sił protest przeciwko wprowadzeniu 
policji do wnętrza Reichstagu. 

Exposć kanclerza Brueninga. ' 
Następnie zabrał głos kanclerz 

Przedstawiając 

  

Bruening. zebranym 

posłom nowy rząd, kanclerz ze szeze- 

gólnym naciskiem podkreślił znacze- 

nie, jakie posiada 

sterstwa Reichswehry i ministerstwa 

spraw wewnętrznych w ręku dr. Gro- 

enera. Więcej niż kiedykolwiek przed 

tem — oś 

na sytuacja zmusza rząd Rzeszy w 0- 

becnej chwili do koncentrowania 

wszystkich środków władzy jako roz- 

porządzeń państwowych i do stosowa- 

nia uzyskanych od prezydenta Hin- 

denburga pełnomocnictw nadzwyczaj- 

nych przeciwko dążeniom wywroto- 

wym. 

połączenie mini- 

adcza mówca — krytycz- 

  

Kierownietwo siły zbrojnej postę- 

pować będzie nadal według dotychcza 

sowych swoich zasad, dając w ten 

sposób gwarancję, że w każdej chwili 

potrafi sprostać zadaniu. Jako kiero- 
wnik niemieckiej polityki zagranicz- 
nej kanclerz zapewnł, że będzie ona 

kontynuowana w duchu rozmów, od- 

bytych w ostatnich miesiącach z rzą- 

dami rozmaitych państw, szczególnie 

zaś w duchu konferencyj, prowadzo- 

nych z ministrami francuskimi w Ber- 

linie. Inicjatywa prezydenta Hoovera 

przyniosła tylko przejściową ulgę, nie- 

zależnie od jej doniosłości i uczucia 

nej kanclerz zapewnił, że będzie ona 

została przez naród niemiecki. Sama 

tylko niepewność w sprawie zobowią- 
zań odszkodowawczych o charakterze 
politycznym wywiera na międzynaro- 
dowe stosunki gospodarcze i finan- 

sowe ustawicznie paraliżujący wpływ. 

Bezpośrednie i szczere rozmowy, na 
wzór tych, jakie toczyły się w Che- 
qłters, Paryżu, Łondynie i Rzymie j ja- 
kie w dalszym ciągu mają być prowa- 
dzone, utorować muszą drogę do rże- 
czywistej solidarności 
dami. 

Następnie kanclerz omówił sytu- 
ację gospodarczą, podkreślając, że spe- 
cjalnie powołana komisja opracuje pro 
gram gospodarczy na okres najbliż- 
szych mies. _ Warunkiem przeprowa- 
dzenia tego programu jest utrzyma- 
nie ustabilizowanej marki niemieckiej 
do której zachwiania rząd pod żad- 
nym warunkiem nie dopuści. Dalej 
kanclerz podkreślił, że będzie musiał 
być ograniczony dowóz z. zagranicy 
pewnych artykułów, zwłaszcza rolni- 

czych, których produkcja krajowa wy: 

starczy na pokrycie zapotrzebowania 
krajowego. 

W drugiej części swego przemó- 
wienia kanclerz Bruening w tonie nie- 

zwykle agresywnym zwrócił się prze- 
ciwko stronnietwom opozycji narodo- 

wej, zaznaczając z naciskiem, że ra- 

między naro- 

czej zgodzi się, aby oskarżono o zdra- 

dę ojczyzny. aniżeli miałby zejść z o- 

branej przez siebie drogi. Czyniąc a- 

   zję do uchwał kongresu nacjonali- 

stów w Harzburgu, kanclerz wskazał 

że szerzenie wiadomości, wzbudzają- 

cych panikę, w związku z sytuacją 

Banku Rzeszy, tak jak to miało miej- 

sce na kogresie w Harzburgu podko- 

pać musi podstawy nietylko rządu 0- 

becnego,. lecz każdego innego, który 

po nim przyjdzie. Następnie kanclerz 

omówił sytuację banków niemieckich 

i odpowiadał na zarzuty zbytniej in- 

gerencji rządu w sprawach gospodarki 

prywatnej. Kanclerz oświadczył, że 

nadużycia, jakie stwierdzone zostały 

ostatnio w przedsiębiorstwach prywat- 

nych Niemiec, zmuszają rząd Rzeszy 

do większej kontroli. 

Wreszcie odpowiadając na okrzyki 

z ław nacjohalistycznych, że kryzys 

banków niemieckich wywołany został 

przez politykę rządu, kanclerz w tonie 

groźby, zwracając się do Hugenberga. 

oświadczył: „„Ostrzegam, aby panowie 

w tym względzie byli nieco ostrożniej- 

si, ponieważ będę zmuszony pewnego 

dnia mówić otwarcie o rzeczach, któ. 

re dła was mogłyby być nieprzyjemne * 

W tem miejscu na całej sali rozbrzmie 

wają huczne oklaski. Z ław nacjona- 

listów i komunistów słychać głosy: 

„Nie ukrywać przed narodem praw- 

dy! Korupcję należy bezwzględnie de- 

maskować! 

Odczytaniu expose rządowego 
przez kanclerza towarzyszyły ustawicz 
ne okrzyki z ław komunistycznych. 
Szczególnie głośno protestowali komu- 
niści okrzykami „Dyktatura!', kiedy 
Bruening wspomniał o połączeniu mi- 
nisterstwa Reichswehry z ministerst. 
wem spraw wewnętrznych w ręku 
Groenera. Socjal-demokraci wysłucha- 
li expose kanclerza Brueninga, wstrzy- 
mując się od oklasków: 

EERTAAPECECWTRZEWACOZAZTOE RODE. DO WEADEOWWENCA NPSPOSPAE WOTA OE ORO WER AZ A TTOORA, 

Z pobytu Marszałka Piłsudskiego w Rumunii. 
Przybycie Marszałka do Sinaia. — Galowe śniadanie. 

BUKARESZT, 13 X (PAT. Marszałek Piłsudski przybył w dniu 13 b. m. 
specjalnym pociągiem do Sinaia. Na zamku królewskim w Sinaia odbyło 

się na cześć Marszałka Piłsudskiego Śniadanie, na którem byli obecni: 
król, książę następca tronu Michał, prezes rady ministrów Jorga, poseł 

Rzeczypospolitej Szembek, minister Argetojanu, gen. Stefanesco, szef sztabu 
generalnego Samsonovici i inni. 

Marszałek Piłsudski szefem 
rumuńskiego 16 p. p. 

SINAIA, 13. 10. (Pat.) — Po šnia- 
daniu w pałacu królewskim król od- 
był z marszałkiem Piłsudskim rozmo- 
wę, która trwała do godziny 16. Krół 
nadał marsz. Piłsudskiemu wysokie 
odznaczenie, mianując go szefem 16 
p. p. w Falkieeni. 

EEA ITK TEST ES VESTA TIR DKS NIKON, 

Powstanie antysowieckie na Kaukazie 
GENEWA, 13. 10. (Pat). — Gra- 

zińskie biuro prasowe w Genewie do- 
nosi z Tyflisu o powstaniu na Kau- 
kazie. 

Według tej wiadomości, operacje 
powstańców rozwijają się bardzo po- 
myślnie. Ludność Azerbejdżanu i Ar- 
menji usuwa w wielu  miejscowoś- 
ciach władze sowieckie. 
„. Wielka ilość oddziałów  komuni- 
stycznych przechodzi z bronią w rę- 

ku na stronę powstańców. Znaczna 
część Azerbejdżanu jest według — @- 
niesień biura, już w rękach powstań- 
ców. 

Pewna ilość wyższych oficerów i 
kierowników komunistycznych w 
Azerbejdżaniei Armenji została uwię 
ziona w forteey Meteki. Próby ukła- 
dów pomiędzy władzami sowieckiemi 
a powstańcami zostały zerwane. Wal- 
ka trwa w dalszym ciągu. 

  

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

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

Prospekty wysyła się na żądanie. — Przyjęcia tylke za uprzedniem zgłoszeniem. 

1 AKP, EA   

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

  

302004 60000030400000000000060009 
kroju i szycia bielizny 

Lekcje i haftu artystycznego 
pod kierownictwem nauczycielek - spe- 
cjalistek Kan i Syrkinówny. Wiado- 
mość, ul. Wielka 14, m. 2 odg. 10—2. 

244440000004004000000110000000 mr онн 

Dyrektor Chorzowa u Pana 
Prezydenta Rzplitej. 

WARSZAWA 13.X. Pat. — Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
w dniu 13 b. m. na audjencji naczel- 
nego dyrektora Chorzowa p. Adama. 
Podoskiego. 

Szef estońskiego „„Strzelca'” 
bawił w Polsce. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj wyjechał z Warszawy do 
Estonji szef wyszkolenia wojskowego 
estońskiego Kaitsedotu pułk. Balter któ 
ry przebywał w Warszawie przez dłuż 
szy czas, zaznajamiając się z organi- 
zacją Związku Strzeleckiego. 

| woj 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
Odczyt min. Zauniusa w Kownie. 

W. Związku Szaulisów w Kownie 
w dniu „żałoby państwowej” Litwy 
(9. X.) wygłosił odczyt litewski mini- 
ster spraw zagranicznych dr. Zaunius. 
„Lietuvos Aidas“ podaje obszerne 
streszczenie tego odczytu, skąd wyj- 

  

  

   
   

  

mujemy niektóre ustępy. (Red.) 
Na wstępie Zaunius mów o celach Poi- 

ski wobec Litwy, podkreśl że Polska 

    

dąży wszelkiemi środkami do nawiązania 

komunikacji z Litwą oraz do przekształcenia 

linji administracyjnej na stałą linję granicz- 

ną. Minister litewski podkreślił, że w nie- 

których miejscach linja administracyjna zo- 

stała zmieniona przez polską straż gran 

    

linję stałą, a to pi 

wykopanie 

ustawienie słupów 

głebokich 

  

nicznych i rowów. 

Litewska straż graniczna wszelkiemi siłami 

usiłowała temu przeciwstawić się, a to przez 

patrolowanie wzdłuż dawnej linji adminis- 

tracyjnej i pomimo zabronienia przez polską 

straż graniczną wkraczania na terytorjum, 

znajdujące się poza wykopanemi rowami. 

Żołnierz litewskiej straży granicznej Kybart 

został właśnie zabity podczas pełnienia słu- 

żby za rowem polskim, który wykopany był 

za linją administracyjną. Polacy pośpieszyli 

więc rozgłosić żołnierz litewski 

wkroczył na terytorjum polskie i że z tego 

powodu został zabity. Rząd litewski doręczył 

Radzie Ligi protest przeciwko zastrzeleniu 

przez polską straż grani 

   

    

alu, że 

    

  

nierza. 

Dłużej nieco zatrzymał się Zaunius nad 

  

  

  

sprawą dążeń Polski, zmierzających do za- 
warcia komunikacji tranzytowej z Litwą. 

Litwa — wg. Zauniusa — nie miałaby nic 

przeciwko otwarciu tranzytu Niemcom, lecz 

nigdy nie zgodzi się na otwarcie ruchu na 

linji Landwarowo—Koszedary, gdyż otwar- 

cie tej linji oznaczałoby pogodzenie się Lit- 

   
   

  

wy polską na Wileńszczyźnie.    Co się 

  

obecnie przez zynarodowy. 

—wg. Zauniusa — Litwa zgodziła się na skis- 

rowanie tej sprawy do Trybunału jedynie ze 

względu na nadarzającą się dla Litwy spo- 

sobność ponownego poruszenia sprawy wi- 

leńkiej na terenie międzynarodowym; Litwa 

nigdy nie zgodzi się na otwarcie komunika- 

cji tranzytowej z Polską, bez uprzedniego 

wyrządzonej Litwie 

  

naprawienia krzywdy, 

przez Polskę. 

Wkońcu Zaunius wyraził żal, że nie może 

oświadczyć publicznie, jaka będzie decyzja 

Trybunału. Może tylko powiedzieć, że. de- 

cyzja trybunału Haskiego będzie musiała jesz- 

cze być rozpatrywaną na styczniowej sesji 

Rady Ligi i że żadnych wniosków w sprawie 

decyzji Trybunału nie można powziąć, bez 

zgody rządu litewskiego, „Uważam — mówił 

dalej Zaunius — za swój obowiązek: oświad- 

ć publicznie, że nawet i w tym wypadku, 

gdyby decyzja Trybunału odpowiadała sta- 

nowisku rządu litewskiego, nasza walka o 

Wilno nie byłaby jeszcze skończona. Nie po- 

winniśmy sądzić, że ew. niepowodzenie Poł- 

ski w Lidze Nar. wstrzyma enia Polski, 

zmierzające do zalegalizowania wytworzonego 

w drodze gwałtu położenia w Wileńszczyźnie. 

Przeto też, zarówno w wypadku pomyślnej 

jak i niepomyślnej dla Litwy decyzji Trybu. 

nału nasze zadanie jest jasne: „czuwač!“ Od- 

czyt Zauniusa — wg. „L. Aid.* — został 

nagrodzony hucznemi oklaskami. 

9-ty PAŹDZIERNIKA W UJĘCIU 
„TRIMITASA*, 

Z okazji żałoby w dniu 9 października 
zamieścił organ szaulisów „Trimitas* Nr. 41 
dwa duże artykuły, w których mówi m. in. 

          

   ść lat żyje Litwa w promieniach Wil- 
Ę ezawsze przeszłość litewska była jas- 

na. Były czasy wzniesienia się i upadku. Nie 
było jednak Litwy bez Wilna, 11 lat już 
przedziela linja bagnetów Wilno od Litwi- 
nów. Litwini spragnieni są Wilna. 

Litwini domagając się Wiłna, bronią nie- 

tylko swych praw, lecz jednocześnie zasady 
sprawiedliwości międzynarodowej. Można so- 
bie wyobrazić, z jaką pogardą zaczęłyby na 
Litwinów patrzeć inne narody, gdyby obec- 
nie porzucili Litwini dalszą obrońę swych 
praw i ulegli pod naciskiem niesprawiedli- 
wości, 

Walka o Wilno nie jest zwykłym tylko 
sporem samych Litwinów z Polakami, lecz 
walką z imperjalizmem polskim, hamowa- 
nym przez Litwę. Gdyby bowiem Polacy 
wdarli się poza Wilno, fala imperjalizmu 
polskiego runęłaby o wiele dalej. 

Odwiecznych praw narodu nie przegry- 
zie ani rdza czasu, ani też nie porąbie miecz 
o iłe. tylko naród jest żywy. A Litwini są 
żywi. 

Związek Strzelecki od chwili swego pow- 
stania wytknął wyzwolenie Wilna za swój 
szczególny cel i dążył doń wszystkiemi środ 
kami. Strzelcy też najwięcej w kierunku 
wyzwolenia Wilna zdziałali. Bez przesady 
rzec można, że każdy strzelec w razie po- 
trzeby zdecydowany jest oddać nawet swe 
życie za sprawę wyzwolenia zagrabionej sto- 
licy. 5 

Wyzwolenie Wilna, to praca całego na- 
rodu, wymagająca ogromnego napięcia sił. 

Upłynęło sporo czasu, a zdziałano do- 
tychczas niewiele. Międzynarodowe warunki 
wyzwolenia Wilna znacznie się dziś pogor- 
szyły. Pogwałcenie traktatu suwalskiego i 
polski gwałt międzynarodowy już idą w ni 
pamięć. Przygnębione kryzysem gospodar- 
czym państwa chciałaby, by wszędzie panował 

        

„spokój. To też sprawa wileńska jest dla nich 
przykra i niewygodna”.



                  

KO URI P В WZJĘLSESNOSTR=I 

'Radjo w chacie wiejskiej. Rada Ligi Narodów radzi nad konfliktem 
Pod tem hasłem wezwała Kresowa 

Rada Opiekuńcza p. wojewodę Becz- 
kowieza oraz liczne grono wilnian, na 
zebranie, w celu wysłuchania audycji, 
mającej być czemś w rodzaju wzoro- 
wege słuchowiska dla naszej wsi i dla 
wypowiedzenia się co do celów radja 
na wsi. Licznie zebrani przedstawi- 
ciele rozmaitych stowarzyszeń i kie- 
runków politycznych, byli najlepszym 
dowodem, że sprawa, którą nie od dzi- 
siaj zajmuje się Rada Op. leży wielu 
ludziom na sercu i każdy ma swoie 
bolączki do wypowiedzenia. 

   

    

jak wie xch poms- 
ysiłków idących „fron- 

tem do wsi”.-a w rezultacie zbakiero- 
wanych w próżźnicę, tak i radjo, mo- 
gące bvć potężnym środkiem propa- 
gandy cświatowej i wychowania pań- 
stwowego, nietylko że się zbyt po- 
woli na wsi przyjmuje, ale zniechęca 
naszych włościan nieumiejętnie zasto- 
sowanym programem w czem zwycię- 

żają nas sąsiedzi, Rosjanie i Litwini. 
znający lepiej swoich słuchaczy i nie 
liczący się z rozmaitemi względami. 
krępującemi nasze programy, nicze- 
spoione. tak jak i stosunek inteligen- 
cji do wsi: niezorganizowany, nieu- 

eny, i bezprogramowy. Zebranie 
rajsze rozpadło się na dwie czę- 

: sułehowisko i dyskusję 

  

słów. [ 

    

   

      

Powiedzmy odrazu. że słuchowisko 
nie odpowiadało ideałowi wiejskiej ro- 
zrywki i nie miało ani jednolitości, 
ani zrozumienia upodobań włościan. 
Jest to stary. niewykorzeniony grzech 
miejskich oświatowców, przekonanie 
iż „idąc w lud". trzeba się do niego 

    

  

zbliżyć (czyt. znižyč). Nie błędniej- 
szego. _ Oczywiście, żeby naprawdę 
wejść w kontakt z wiejskim człowie- 

  

kiem. trzeba się doń upodobnić, ale 
tylko zewnętrznie i obyczajowo. Ro- 
zumieją to doskonale agitatorzy ze 
wschodu: piją i za pan brat są ze 
swymi słuchaczami, ale nie traktują 
ich jak dzieci, którym się niówi cia, 
cia, cia, i bla, bla. 

Krótko charakteryzując słuchowi- 
sko radjowe dla chaty wiejskiej, za- 
znaczyć wypada, że odczyt p. M. Obie- 
zierskiego był b. dobrze zbudowany, 
jasny, zrozumiały i odpowiedni dla 
inteligenta miasteczkowego jak i dla 
gospodarza w chacie, to samo da się 
powiedzieć o pogadance insp. Czer- 
niewskiego, ilustr. fotografjami, któ- 
re doskonale obrazowały wyniki Kółek 
Rolniczych. Idea armji rezerwowej p. 
Góry, raczej się nadawała dła wojsko- 
wych, ale tak jak i uwagi pedagogicz- 
ne p. J. Ostrowskiego, były to rzeczy 
dość zrozumiałe i rzeczowe. Garść 
pszenna Syrokomli, zradjofonizowa- 
na przez p. H. Obiezierską, wypadła 
dobrze. Ale czy wieś lubi zradjofoni- 
zowane obrazy, do których, by mieć 
jakąś przyjemność trzeba posiadać 
wyobraźnię wzrokową, rzecz trudna 
dla ludzi o szczupłym zakresie wspom- 
nień wzrokowych i przedews. 
szukających plastycznych 
Muzyka „tutejsza* wypadła rozma- 
icie, gorzej, lepiej, zacinając się, ale to 
jakoś szło. bodaj mnajsprawniej wy- 
szedł „szuksztinas*, natomiast horen- 
dalnie wyło jakieś grono barbarzyń- 
ców, zmieniając melodję i fałszując 
skandalicznie. naszą ładną i tak miłą 
znaną piosenkę: „Ty pójdziesz górą, 
a ja doliną*. Również nie wydało się 
nikomu odpowiednie, by Ciotka Al- 
binowa tym okropnym żargonem, któ- 
rym aż nadto często obdarza radjo 
wiłeńskie, zapowiadała produkcje. 
Było to kakofoniczne i nie na miejscu. 
Zastrzeżenie: nikt bardziej nie kocha 
tutejszej gwary ode mnie, ale... gdy 
słyszę jak się ją zniekształca łub uży 

  

“ 

  

wražen. 

wa nadmiernie i w nieodpowiedniej 
formie, wyrzucam sobie, że wprowa- 
dziłam zwyczaj używania tego spo- 
sobu mówienia. Dobry smak powiniea 
powstrzymać od niestosownego posłu- 
giwania się gwarą. Może ona zostać 
jako sposób ukazania jakiejś charak- 
terystycznej postaci, rozmowy, być u- 
żywana do humoreski. jako zaprawa 
do tła miejscowego kolorytu, ale nie 
widzi mi się by wypadało wygłaszać 
w ten sposób odczyty lub choćby ta- 
kie dogadywania jakie słyszeliśmy 
wczoraj. 

Pa audycji, pod przewodnictwem 
p. wojewody Beczkowicza, który z ca- 
łą dobrą wolą interesował się zagad- 
nieniem oświaty na wsi przez radjo, 
rozpoczęła się długa dyskusja. Zabie- 
rali głos pp. Limanowski, rzucając 
ogólny pogląd na zadania radja, pań- 
stwa, Polski i misji na krańcach Rze- 
czyposp., niezrozumienia w Warsza- 
wie tych rzeczy. P. Charkiewicz treś- 
ciwie zobrazował potrzeby oświatowe 
u nas j kładł nacisk na posługiwanie 
się wspomnieniami historycznemi i 
wspólną przeszłością , nietylko naro- 
dów w obrębie państwa polskiego dz 
bytujących, ale i tego ich odłamu, któ- 
ry poza temi granicami się znalazł. 

Pp. Arcimowicz i Bujnowski, wy- 
kazali w swych przemówieniach istot- 
ną znajomość wsi i miasta, obaj wy- 
rażali żal, że akeja ta nie jest racjonal 
nie prowadzona, że „zajmują się* wsią 
dopiero w okresie wyborów, a niebez- 
pieczne wpływy nie ustają. P. Ciozda 
wyrażał wątpliwość, czy radjo ma i- 
stolnie powodzenie na wsi? P. Moś, 
p. H. Romer, p. Swackiewicz, p. prof. 
W Staniewicz i p. kurator Szelągow- 
ski dorzucali swoje uwagi i wskazów- 
ki, za które dziękował p. Hulewicz, 
objaśniając, że treść programów ra- 
djowych jest sprawą Warszawy, która 
bardzo ścieśniła autonomiczność sta- 
cyj, więc i wileńskiej. P. Staniewicz 
radził rozesłać ankietę do gmin i 
mejse gdzie są radja, dla wyrobienia 
sobie poglądu co do potrzeb i upodo- 
bań słuchaczy. 

Wszyscy bez wyjątku przedmówcy 
zgadzali się na jedno: że stacja wileń- 
ska powinna być traktowana jako 
placówka  polityczno-propagandowa, 
(w swej części wiejskiej), dla przeciw- 
stawienia się systematycznej akcji 
idącej ze Wschodu, że dyrekcja wileń- 
ska powinna otrzymać większą auto- 
nomję, a nawet wyłonić jakiś mały 
komitet do spraw wiejskich, złożony 
z ludzi faktycznie ze wsią obznajomio 
nych 

Pozatem w rezolucji, którą złożo- 
no na ręce p. wojewody z prośbą o 
przekazanie w Warszawie czynnikora 
miarodajnym, zaznaczono, iż miejsco- 
we społeczeństwo gorąco pragnąc za- 
chować kontakt z rodakami za kor- 
donem, widzi w radjowej fali jedyny, 
nie mogący ulec gwałtowi głos łącz- 
ności i przypomnienia tam cierpiącym 
Polakom, że o nich pamiętamy. Z tych 
powodów, oraz wobec różnojęzyczno- 
Ści i różnie etnicznych ludności ziemi 
wileńskiej, wszelka praca oświatowa, 
propaganda, uświadomienie, muszą 
być prowadzone specjalnie umiejętnie 
i przez dobrze obeznanych z tutejszo- 
ścią ludzi. Inaczej nietylko na marne 
idą czas, pieniądze i siły. ale wywiera 
się wprost ujemny skutek i sprowadza 
lekceważenie do tych rzeczy, które się 
chciało właśnie podnieść w oczach mas 
Ożywienie programów radjowych z u- 

względnieniem potrzeb _ wiejskich 
przyczynić się może bezwątpienia do 
większego zainteresowania, a co za 
tem idzie j zakładania aparatów na 
wsi. Obecnie daje się zauważyć z0- 

    

 bojętnienie, gdyż programy nie odpo- 

Oświadczenie przedstawiciela Chin. 
GENEWA, 13.X (P. A. T... Rada Ligi Narodów rozpoczęła obrady 

w sprawie konfliktu chińsko-japońskiego. 

W obradach biorą udział: Briand, Grandi, lord Reading i przedsta- 

wiciel Niemiec von Mutius. Obradom przewodniczy Briand. Przedstawiciel 
Chin oświadczył, że jego rząd ma zupełne zaufanie do Ligi Narodów 
i Stanów Zjednoczonych i podkreślił, że niezałatwienie w sposób pokojowy 

sprawy mandżurskiej pociągnęłoby za sobą fiasko dążeń rozbrojeniowych 
i zachwiałoby ideą bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Dalsze szuk 
GENEWA, 13. 10, (Pat). — We 

wtorek wieczorem i w ciągu Środy 
trwać będą dalsze narady między de- 
legatami chińskim i japońskim oraz 
członkami Rady i sekretarjatem gene- 

anie wyjścia. 
ralnym Ligi Narodów celem znalezie- 
nia wyjścia z sytuacji. Prawdopodob- 
nie więc następne posiedzenie Rady 
odbędzie się nie wcześniej jak w 
piątek. 

Japonia odrzuci wszelką interwencię 
Waszyngtonu i Ligi Narodów. 

TOKIO, 13.X (Pat). Jak donosi agencja Havasa, na wczorajszem 
posiedzeniu rady gabinetowej, na którem omawiano sytuację Man- 
dżurji, zebrani postanowili, że rząd japoński odrzuci wszelkie starania 
Waszyngtonu lub Ligi Narodów interwenjowania w sporze chińske- 
japońskim i bądzie dążył systematycznie do tego, aby sprawa za- 
łatwiona była w drodze bezpośrednich rokowań między zaintereso- 
wanemi stronami. 

Treść noty japońskiej. 
GENEWA, 13 .10. (Pat). — Sekretarjat 

generalny publikuje komunikat delegata ja- 
pońskiego, dotyczący treści noty, jaka zosta- 
ła złożona przez rząd japoński rządowi chiń- 
skiemu z dnia 9 b. m, w odpowiedzi na notę 
chińską z dnia 5 b. m. 

W nocie tej podnoszone są zwłaszcza po- 
czynania ugrupowań nacjonalistyeznych 
chińskich przeciwko łudności i wojskom ja- 
pońskim. Rząd japoński uważa za koniecz- 
ne poczynić kroki w celu uspokojenia umys- 
łów chińskich wyraźnie wrogo przeciwko Ja 

chińsko-japońskim. 
ponji nastrojonych. Jednocześnie rząd japoń 
ski raz jeszcze podnosi konieczność zawar- 
cia bezpośrednich układów między rządem 
chińskim i japońskim. 

rząd japoński wyraża go- 
towość wzięcia natychmiast udziału w bez- 
pośrednim układzie pomiędzy przedstawicie- 
lami rządu chińskiego i japońskiego w celu 
ustalenia podstawowych zasad akcji pacyfi- 
kacyjnej. 

Depesa Stanów Zjednoczon. 
GENEWA, 13. 10. (Pat). — Sekretarz 

generalny Ligi Narodów publikuje treść te- 
iegramu, otrzymanego od sekretarza stanu 
dla spraw zagranicznych Stanów Zjednoczo- 

nych w sprawie współudziału rządu Stanów 
Zjednoczonych z załatwieniu koniliktu man- 
dżurskiego. 

Sekretarz stanu komunikuje, że rząd wa- 
szyngtoūski jest głęboko przekonany, iż 
współpraca jego w przyszłych poczynaniach 
Ligi Narodów w celu załatwienia konfliktu 
mandżurskiego jest wysoce celowa 

Następnie sekretarz stanu przypomina 
przebieg pracy Rady Ligi nad likwidacją 
tego konfliktu i wyraża przekonanie, że i 
nadal Stany Zjednoczone będą informowane 
о tych pracach. 

W telegramie sekretarz stanu podkreśla 
że Rada Ligi sformułowała działanie postę- 
powania dla Chin i Japonji, które powzięły 
zabowiązanie wobec Rady. Jest rzeczą wy- 
soce pożądana, aby Liga Naredów nieomie- 
szkała w żadnym razie wywrzeć całego naci- 
sku i wyzyskać całego autorytetu, którym 
rozporządza w celu określenia środków, ja- 
kie powinny podjąć Chiny i Japonja dla zli- 
kwidowania konfliktu. 

W. dalszym ciągu sekretarz stanu podkre 
śla że rząd amerykański, działając niezależ- 
nie drogą dyplomatyczną, będzie się starał 
wzmocnić akcję Ligi Narodów, i zaznacza 
wyraźnie, że interesuje się sprawą i że nie 
opuści z zobowiązań, jakie Japonja i Chiny 
powzięły webec innych kontrahentów paktu 
paryskiego, a również paktu 9 państw. 

   

   

: Represje przeciwko Ch. D. w Litwie. 
Aresztowanie kierowników Zw. Młodzieży Ch. D. 

Zawieszenie dziennika „Rytas”. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

A. T. E. donosi z Kowna: W nocy z po- 
niedziałku na wtorek dokonano licznych are 
sztowań wśród kierownictwa Związku Mło- 
dzieży Chrześcijańskiej — Demokracji. 

W czasie rewizji znaleziono hektografy 
i egzemplarze odezw antyrządowych. 

Wczoraj dokonano rewizji w lokalu or- 

ganu Chadecji „Rytas*, Dziennik zawieszo- 
ne na przeciąg 6 miesięcy za zwalczanie rzą- 
du. 

Represje powyższe zastosewano po kon- 
gresie Akcji Kataliekiej, na którym ujawniła 
się opozycja litewskiej Chadecji przeciwko 
rządowi. 

RRREEPREZRA TBA CT MMI ITS LI ESEi 

Prace Sejmu w bieżącym tygodniu. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Bieżący tydzień w Sejmie zapowia 
da się bardzo pracowicie. Na wczoraj- 
szem posiedzeniu Sejmu po przemó- 
wieniu podsekretarza stanu w Min. 
Skarbu prof. Zawadzkiego wywiąza- 
ła się wielka debata podatkowa w zw. 
z przedłożeniem rządu w tej sprawie. 

W dniu dzisiejszym odbędzie się 
plenarne posiedzenie Senatu, a Pr 
dopodobnie w piątek zwołane zostanie 
drugie w tym tygodniu plenum Sej- 
mu. Ponadto obradować będzie sze. 
reg komisyj nad projektami ustawoda 
wczemi uchwalonemi wczoraj w Sej- 

mie w pierwszem czytaniu. Najwięk- 
sze zainteresowanie budzi posiedzenie 
komisji rolnej w nadchodzący piątek 
na którem p. min. Janta-Połczyński 
wygłosi expose o sytuacji naszego rol- 
nictwa. Zapowiedziane expose min. 
Zaleskiego w komisji spraw zagranicz - 
nych w piątek nie odbędzie się z po- 
wodu złego jeszcze stanu zdrowia p. 
ministra, które zresztą stale się po- 
prawia. Expose to p. min. Zaleski naj- 
prawdopodobniej wygłosi we wtorek 
dnia 20 b.m. 

Plenarne posiedzenie. 
WARSZAWA 13.X. Pat. — Po złożeniu 

nia poselskiego przez Wacława Kar- 
wackiego i Pawła Kurusia z BB Izba przy- 
jeła w trzeciem czytaniu nowelę do ustawy 
o uposażeniu funkcjońarjuszów państwowyca 
i wojska oraz ustawy o uposażeniu sędziów 
i prokuratorów. 

wiadają potrzebom, ani zainteresowa- 
niu wieśniaków. 

Obiecując zwrócić specjalną uwa- 
gę na tak ważny odcinek oświatowe- 
go frontu, zakończył zebranie p. wo- 
jewoda, przyjmując podziękowania za 
poniesiony trud przewodniczenia. 

H. R. 

    Zkolei pos. Czernichowski (BB) imieniem 
komisji skarbowej referował projek ustawy 
o zmianie niektórych potanowień ustawy o 
państwowym podatku dochodowym. | Refe- 
rent zaznaczył, że obecne przedłożenie rzą: 
dowe ma na celu usunięcie szeregu wad w 
dotychczasowej ustawie. 

Projekt ustawy przyjęto bez dyskusji w 
drugiem i trzeciem czytaniu głosami klubu 
B. B. i klubu Narodowego. 

Następny punkt porządku dziennego — 
sprawozdanie komisji skarbowej o projekcie 
ustawy o nadzwyczanym dodatku do pań- 
stwowego podatku "dochodowego referował 
również pos. Czernichowski, zaznaczając, że 
ustawa ta nosi charakter czasowy i jest zwią- 
zana z kryzysem, Projekt przewiduje zwol- 
nienie od tego dodatku kryzysowego pensyj 
urzędników państwowych i komunalnych. 

    

Po referencie 
skarbu Zawadzki. 

przemawiał _ wiceminister 

Przemówienie wice - ministra 
Zawadzkiego. 

Omawiając przedłożone projekty ustaw 
podatkowych oraz mające wpłynąć do Sej- 
mu, podkreślił wieeminister, że nie są one 
jeszcze zasadniczą reformą podatkową, albo- 
wiem dzisiaj jest ona niemożliwą, istotna re 
forma musi dostosować się do konkretnych 
warunków, które w okresie kryzysu nie są 
ustabilizewane. Pozatem każda reforma mo- 
że pociągnąć za sobą obniżenie wpływów, co 
w dzisiejszych warunkach jest niedopusz- 
ezalne. Dzisiaj może być mowa tylko o przy- 
stosowaniu obecnego kryzysu: podatkowego 
do konieczności skarbowych i gospodar- 
czych 

Zmiany zawarte w projektach rządowych 
idą w dwóch kierunkach: w kierunku ulg 
podtkowych i dodatkowego obciążenia. 

Musimy pamiętać — mówił wiceminister 
— że projekty podatkowe winny zrekompen- 
sować obecne zmniejszenie się wpływów po- 
datkowych i muszą zapewnić pokrycie no- 
wych wydatków skarbu państwa, związa- 
nych z walką z bezrobociem. Pozatem mu- 
Szą one przedewszystkiem służyć zasadniczo 
do utrzymania za wszelką cenę równowagi 
budżetu. Dalej mówca podkreślił, że ulgi w 
podatku przemysłowym polegają na obniże- 
niu stawek oraz na ulepszeniu organizacji 
wymiaru i poboru podatków. Jeśli dzięki 
tym ulgom i lepszej konjunkturze rozwinie 
się życie gospodarcze i zwiększą się obroty, 
niemniejszą koniecznością będzie rekompen- 
sata strat, jakie poniesie skarb państwa, 

Zasada słuszności — zdaniem wieemini- 
stra — wymagała, aby zwrócić się przedew- 
szystkiem do podatku dochodowego, który 
powszechnie w teorji i praktyce uważany 
jest za najsłuszniejszy 

Mówca omawia obszernie przedłożenia 
rządowe w sprawie zmiany postanowień o 
podatku dochodowym i podkreśla, że obok 
dochodów z uposażeń i dochody właścicieli 
domów są lepsze od dochodu rolników. Dla- 
tego też rząd przedstawił projekt ustawy w 
sprawie obciążenia dochodów od: nierucho- 
mości specjalnym podatkiem. 

Nie ukrywamy — kończy mówca że pro- 
jekty te pociągną za sobą poważne ofiary, 
ofiary te są jednak konieczne i wydaje mi 
się, że zostały słusznie rozłożone i że słusz- 
ne jest również, aby ofiary nawet lżejsze, 
przez czas nieznaczny, wszyscy ponosili. Je- 
Śli bowiem od każdego obywatela żądamy, 
aby przejął się odpowiedzialnością za pań- 
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stwo, .od każdego musimy żądać, — aby pe- 
nosił dla swego państwa ofiary i tę odpowie 
dzialność czynami zaznaczył. 

w po przemówieniu wicemini-    
     

    

    

  

    

  

   

ger (St Stahl (Kl. Nar.j, Zaremba 
(PPS), Faus k (NPR), Rottenstreich (Koło 

Ży > (Kl. Ukr.) — wszyscy, wypo- 
c się przeciw ustawie i stawiając pod 

nh rządu szereg zarzutów. — W głoso- 

  

vaniu Izba odrzuciła wniosek formalny po- 
sła Stahla o odesłanie projektu ustawy do 
komisji oraz odrzuciła zgłoszone poprawki, 
poczem na wniosek posła  Zwierzyńskiego, 
dostatecznie poparty, przystąpiono do imienne 
go głosowania nad całością ustawy. Za pro- 

jektem ustawy głosowało 177 posłów, prze- 
ciwko 104. Zatem projekt ustawy przyjęto 
w drugiem i trzeciem czytaniu. Przeciwko 
ustawie głosowały wszystkie kluby opozycyj- 
ne i mniejs narodowe. 

W dalszym ciągu posiedzenia odesłano 
do komisji w pierwszem czytaniu szereg pro 
jęktów ustaw. Przy pierwszem czytaniu pro- 
jęktu ustawy, nowelizującej ustawę o kole- 
jach w czasie wojny, poseł Ciołkosz (PPS) 
występował przeciwko temu, ażeby można 
było militaryzować koleje w cz pokoju. 

Na wniosek posła Cara dyskusję nad tem 
ano i projekt odesłano do komisji 

wojskowej. . 

Przy pierwszem czytaniu ustawy o ustro- 
ju adwokatury przemawiał poseł Nowodwor- 
ski (Kl. Nar.), krytykując w dłuższym wy- 
wodzie poszczególne paragrafy projektu. Dy- 
skusję nad tym projektem również przerwa- 
no i odesłano projekt ustawy do komisji 
prawniczej. 

Do laski marszałkowskiej wpłynął mię- 
dzy innemi wniosek PPS w sprawie auto- 
nomji ziem Rzeczypospolitej Polskiej, za- 
mieszkałych w większości przez ludność 
ukraińską oraz wniosek w sprawie zmiany 
regulaminu obrad Sejmu. 

Następne posiedzenie w piątek 16 b. m. 
o godz. 16. 

  

  

  

   

  

   

  

   
  

  

     

    

   

Odroczenie posiedzenia sej- 
mowej komisji spraw zagra- 

nicznych. 

WARSZAWA. 13. 10. (Pat). — Po- 
siedzenie sejmowej komisji spraw za- 
granicznych wyznaczone na piątek 
16 b. m., zostało odroczone i odbędzie 
się we wtorek 20 b. m. Na posiedze- 
niu tem p. minister spraw zagranicz- 
nych wygłosi expose. 

RÓBCIE w DOMU 
smaczne, zdrowe i łatwe do zrobienia 
WINA z jabłek i żyta, oraz MIODY 

i PIWO. 
Broszury, przepisy szczegółowe, droż- 
dże, pożywki, oraz praski, gniotowniki 
i wszelkie inne przybory znajdziecie 
w składzie Zygmunta Nagrodzkiego, 

Wilno, Zawalna ||-a 
Żądajcie cenników. Przesyłka pocztą 
7085 za zaliczeniem. 

  

      

Kto wygrał? 
WARSZAWA 13.X. Pat. — W 28 

dniu ciągnienia 5-ej klasy 23 Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej główniej 
sze wygrane padły na Nr. Nr. nast. 

Wygrana 250 zł. +- premja 4 ty- 
siące zł. — Nr. 90.540, 104.725, 

119.826, 173.975 i 200.119, po 5 tysię- 
cy zł. —87.475 i 143.146. 
| AINA Oda SRS ASS ADRES TAS ORKA AOSTFEDĄ 

Giełda warszawska z dnia 13.X. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 

- « „8,89 —8,91—8,87 
Betgja . . - . . - . 125,60 — 195,01 - 125,29 
Gdańsk . . „ . - ‚ . 173,85—174,28—173,42 
Holandja . . . . . . 36:,50—363,40—361,60 
Londyn - + . 34,75— 34/60—34,69 — 34,51 
Nowy York . . . . « . „ « 8,92—8,94—8,90 
Nowy York kabel . . . 8,925—8,945—8,905 
Paryż . . . « . . . . . 36,106—35,25—835,67 
Praga. . . . . . «. . „ 26,42—26,48—26,36 
Szwajcarja . . . . . 175,15—175,58 — 174,72 
Berlin w obr. pryw. « « 210,00 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowl.. . . . . 50,50—30,73 
4% pożyczka inwestyc. . . . . 77,00—76,08 

Dolary . 

Ta sama seryjna . . . . «. . . . . «81,00 
5% Konwersyjna . . . « . . . . . . 41,25 
6% dolarowa |. . 3 68,00 
7% Stabillzacyjna . . . 56.45—57,00 55,50 
110/, Kolejowa . - . . «+ « 1L0 —i0t 
896 L. Z. B. G. K. 1 B.R., obl.B G.K. . 94,00 
Te same 7% . . . sK 85 
8% obl. budowlane B. G.K. . . .- . . 93,00 
4'/,% L. Z. ziemskie .. .. .. 
5% warszawskie 
3% warszawskie . „ . 

  

Listy z wystawy kolonialnei 
w Paryżu. _ 

Pod znakiem fetyszów. 

Jeszcze Indochiny. Martwe aquarium. Modlitwa w panopticum. 

rama. Żywe lalki. Pochodzenie batlku. Upiorny uśmiech masek. Granica piękna 

i brzydoty chwieje się. 

Dobrym kontrastem ze świątynią 
Angkory — wspaniałym domem bo- 
ga — jest grupa trzech chałup Indo- 
chińczyków mieszkających na mokra- 
dłach — maleńkie, ubogie domy pro- 
stych ludzi. 

Zainstalowano w nich muzeum 
myślistwa i rybołówstwa. Na te pano- 
ramy. przedstawiającej dżunglę, roz- 
wija się życie indochińskiej fauny. Na 
ijanosach poedzwrotnikowych drzew 
wiszą zabawne małpiszony, nad prze- 
paściami stoją antyłopy i patrzą w nie 
pogardliwym wzrokiem, wreszcie -- 
z pośród mnóstwa innych zwierząt— 
wyróżnia się Gaur: olbrzymi dziki byk 
© łagodnych oczach filozofa. 

Świat podwodny ma również swo- 
ich przedstawicieli i trzeba przyznać, 
że to martwe aquarium robi wrażenie 
dziwnie przykre. | 

Wzdłuż długiej alei, strzeżonej 
przez „Nagi“ — węże siedmioglowe-- 
rozsiadły się indochiūskie prowincje. 
Pawiłon Kambodży wznosi ku niebu 
trzy wieże, ńajeżone strzelistą orna- 
mentacją. Wewnątrz — olbrzymi zło- 
ty Budda przyjmuje hołdy skulonych, 
rozmodlonych postaci. Są to maneki- 
ny naturalnej wielkości, przejmująco 
odtwarzające ludzi w bezruchu kon- 
templacji. . 

  

P i As   

W sąsiedztwie strzelistej Kambo- 
dży wznosi się pagoda Annamu o po- 
dwójnym, rozłożystym dachu. W mro- 
ku wnętrza — niczem bóg na ołtarzu 
—siedzi złoty Cesarz—Ojciec na swym 
złotym tronie. Wokół wiszą jego go- 
dowe szaty, koloru nocy, Świtu i dnia. 

Daleko za Annamem, już nad sa- 
mem jezorem Daumesnil, rozłożyła się 
cała wioseczka—przedstawicielka La- 
osu, kraju bydła, pastuchów i — bib- 
ljotek. 

Po drugiej stronie alei „Nagów* 

zaprasza okrągły Pawilon Turystycz- 
ny, w którym kryje się bajecznie ko- 
lorowa panorama. niewiele warta pod 
względem artystycznym, lecz zręcznie 
skomponowana z najbarwniejszych wi 
doków Indochin i zachęcająca do ich 
natychmiastowego zwiedzenia. A może 
to jeszcze trwa czar świątyni Angkorv 
i przenosi się nawet na te prymitywne 
obrazki? 

Ostatnim etapem „podróży* po In- 
dochinach, jest „„Tonkin*. Biały por- 
tyk wiedzie do dużego podwórza, któ- 
re zdobi spory basen. Niestety — po- 
krywające go południowe kwiaty — 
dawno zabiła paryska pogoda. Wzdłuż 
tego ..patio* ciągną się sklepiki tubyl- 
ców. Są to małe. otwarte szafki, w któ- 

rych siedzą małe, żywe lalki, otoczo- 
ne małemi areydziełami z jedwabiu i 
drzewa. Czasem — zamiast lalki — 
tkwi zasuszony, drobny staruszek ude 
rzająco podobny do woskowych figu- 
rynek, modlących się przed złotym 
Buddą. I doprawdy: bardziej zdumie- 
wa, że ci oto ludzie są żywi, niż ude- 
rzało, że tamci nimi nie są. Wilde ma 
rację: „życie kopjuje sztukę”. 

Za rzędem trzynastu sklepików, w 
końcu podwórza, wznosi się prawdzi - 

  

dzą się barwne sprzęty ceremonjału. 
W kaplicy półmrok i gra świateł. 

O parę kroków od indochińskiego 
złotego: Buddy — widnieje niewielki 
pawilon Francuskiej Afryki Środko- 
wej — krainy fetyszów. _ Niespełna 
czterdzieści lat temu, ową część afry- 
kańskiego lądu zamieszkiwały tylko 
wymierające, żałośnie dzikie plemio- 
na, oddane na pastwę okrucieństw ku- 
glarzy, dziesiątkowane przez epidemje 
i niewolnictwo. Trzeba przyznać, że 

Francuska Afryka Środkowa, 

wy pawilon Tonkinu. Wnętrze przed- 
stawia „„Dinh* — rodzaj merostwa, 
a zarazem — sanktuarjum. Przed oł- 
tarzem z laki czarnej i czerwonej sto- 
ją mandaryni (naturalnej wielkości) 
w bogatych strojach. Wokół groma- 

Francuzi, aczkolwiek znęceni dużemi 

świata, nad którym czuwa zamyślenie 
możliwościami zupełnie  niewykorzy- 
„stanego terenu — stali się na nim: ra- 
czej, zwiastunami dobrej nowiny. 
Dziś, na miejscu dawnych mokradeł. 

piasków i lasów niepotrzebnych — 
ciągną się bogate plantacje, przecięte 
siecią dróg, łączących centra cyiwili 
zacji. 

Nierównie wspanialszymi przed- 
stawicielami _ Francuskiej Afryki 
Środkowej (i zachodniej) — są złą- 
czone pawilony Kamerunu i Togo. Na 
uboczu, za wysokiem oparkanieniem 
barwią się płaskie partery kwiatów, 
strzeżone przez pokraczne, drewniane 
bożki. W głębi tego niezwykłego og- 
ródka wznosi się rodzaj świątyni bu- 
dowanej w stylu plemion Togo į zdo- 
bionej na sposób plemion Kamerunu. 
A więc: wysoka strzecha, podparta 
rzędem wąskich, drewnianych kolu- 
mienek. Przestrzeń wolna pomiędzy 
niemi, a murem tworzy rodzaj galerji. 
Zewnętrzne ściany pokryte malowid- 
łami w kilku zasadniczych kolorach. 
Nad wrotami — olbrzymi łeb bawoli. 

W ponurem wnętrzu jednej z tych 
dwu świątyń — nieoczekiwanie roz- 

błyskuje jaśniejąca fryza. Wykonana 
przy pomocy zupełnie nowej techniki 
—jest niejako syntezą światła dżun- 
gli, jej przedziwnego światła seledy- 
nowego. W głębi, naprzeciw fryzy, 
czają się dzikie zwierzęta, wspaniałe 
trofea myśliwskie pewnego podróżni: 
ka francuskiego, który niedawno tra- 
gicznie zginął w walce ze lwem. 

W drugim pawilonie królują fetvy- 
sze na tle szarawych tkanin, pokrytych 

barwnemi wzorami. Powtarzają się 
geometryczne linje. Powtarzają się 

trzy zasadnicze kolory: czerwony, nie- 
bieski i czarny. Tkaniny są bądź gęsto 
zahaftowane drobnemi' paciorkami, 
bądź batikowane. Plemiona środkowej 
Afryki pie znają malarstwa ale znako 
micie posiadają technikę batikowania 

którąśmy niewątpliwie od nich prze- 
jęli, jeśliśmy jej nie odkryli na nowo. 

Związany z fetyszyzmem — jest 
zwyczaj używania masek we wszyst- 
kich ważniejszych okolicznościach ży- 
ciowych, zarówno radosnych. jak i 
smutnych. Każdy „ewenement cele- 
bruje się, tańcząc w masce śmiesznie 
nasrożonej, lub — upiornie uśmiech- 
nietej į tak samo tatuowanej, jak twa- 

rze. 
Bardziej przejmujące od masek o 

pustych oczach są fetysze. Duże i ma- 
łe. Zmurszałe i świeżo wyrzeźbione w 
drzewie. Symbolizujące jakieś ciemne 
tajemnice ciemnego kuglarstwa i wy- 
raźne, jak „Rodząca Ziemia *—drew- 
niany fetysz, któremu wyłania się ze 
śpiczastego brzucha mały, pokraczny 
embrjon. A wszystkie bez wyjątku są 
tak przejmująco brzydkie, że — aż 
piękne. 

Granica pomiędzy pięknem. a brzy- 
dotą coraz bardziej się zaciera. Wła- 
ściwie nie to jest ładne, co się komu 
podoba, a to jest ładne, co się widzi 
często: W Afryce dzikie plemiona na- 
bijały wargi dziewcząt na coraz więk- 

sze drewniane kręgi, ażeby zohydzić 
je handlarzom niewolnic. Dziś — nie- 

wolnietwo ustało, a barbarzyński zwy- 
czaj nietylko się zachował, lecz do te- 
go stopnia stał się wymogiem estety- 
ki, że obecnie szanse małżeństwa tu- 
bylek są wprost proporcjonalne do 
wielkości zdeformowania warg. 

W Europie (wychowanej na tra- 
dycji klasycznego piękna) razi widok 
kobiety bez rąk, lecz — jeszcze bar- 
dziej raziłaby Wenus Milońska z rę- 
kami. I tu j tam siła przyzwyczajenia 
dominuje nad banałem utartych ka-- 
nonów. 

  

Marja Milkiewiczowa.   
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WIEŚCII OBRAZKIZKRAJU. 
zlikwidowanie bandy koniokradów. 
Na terenie edeinków granicznych Mar- 

kiewieze i Kozirowicze od dłuższego już 

czasu w zagadkowy sposób ginęły konie u 
mieszkańców wsi pogranicznych. Kradzieży 
dokonywano w sposób zuchwały, i tak spryt 
ny, że wszelkie ślady były zatarte. Mimo 
skrupulatnych dochodzeń i obserwacyj przez 
dłuższy czas władzom hezpieczeństwa nie u- 
dawało się wpaść na ślad złodziei. Ostatnio 

jednak w wysiku obserwacyj banda została 

Furmanka pod 

wytropiona. 
Aresztowani zostali Aleksander Kamie- 

niew i Bazyli Wojkow którzy stali na czele 
bandy. Pochwyceno również czterech in- 
nych ezłonków bandy. Wszyskich konio- 
kradów osadzono pod kluczem, uwalniając 
w ten sposób ludność pasa pogranicznego 
od stałej zmory utraty swych koni, które 
przeszmuglowywane do Rosji Sowieckiej. 

kołami pociągu. 
Woźnica szczęśliwie ocalał. 

_  Wezoraj wieczorem na przejeździe kole- 
Jowym Nr. 444 na linji Santoka — Bezdany, 
pociąg osobowy Nr. 512 wjechał na przejeż- 
dżającą furmankę mieszkańca wsi Pupion- 
ki gm. niemeńczyńskiej. 

Nowa Wilejka. 
Komitet niesienia pomocy 

bezrobotnym. 

0 0ES A Gia 

Nietylko naskutek odnośnych  okėlni- 
ów. lecz wskutek olbrzymiej klęski bezro- 

w mieście naszem zaprosił burmistrz 
miasta p. J. Ołdakowski przedstawicieli tak 
«duchowieństwa wszystkich wyznań, jak i 
wojska oraz przedstawicieli towarzystw, ce- 
lem omówienia pomocy bezrobotnym n 
miasta. Kwestja jest jedną z najpilniej 

pilniejsza jak budowa Domów Ludowych, 
bowiem miasto nasze posiada stosunkowo 
b. poważną liczbę bezrobotnych, nie posia- 
dających żadnych środków @0 7 

    

    

   
     

  

  

Dla zobrazowania sytuacji w N. Wilejce 

przypomnieć trzeba w przedwojennych 
<zasach czynne były aż cztery poważne za- 

   

    

     

    

  

ki zne. które zatrudniały razem 
kilka vy robotników, Dziś te zakłady 
Są unieruchomione. Jed Zakłady Mozera 
i Fabryki Masy Drzewnej w Kuczkuryszkach 

  

zatrudniają coś. okało 300-stu osób. 

Zgodnie więc z dążeniami władz do zor- 
Sganizowania należytej pomocy bezrobotnym, 
oraz zrozumienia nader przykrej sytuacji, 
mtworzyłi zebrani przedstawiciele miejscowy 
Komitet. Zebraniu przewodniczył ks. pro- 
boszcz Nowak który w krótkiem lecz tre- 
ściwem przemówieniu wyjaśnił konieczność 
utworzenia takiego komitetu, oraz jego cel 

i zadania. Poczem przystąpiono do wyboru 
Zarządu, do którego wybrano 11 osób z po- 
śród społeczeństwa i wojska, prezesem wy- 
brano jednogłośnie burmistrza p. J. Ołda- 
kowskiego. 

Akcja Komitetu wyrażać się będzie w wy- 
dawaniu opału, żywności i odz , zależnie 

od ofiarności społeczeństwa, które zrozumieć 
winno, że obowiązkiem każdego jest ponieść 
na cel ten ofiary, bądź to w gotówce, czy też 
w produktach lub odzieży. Stacjonowane w 
N. Wiłejce formacje wojskowe, a szczególnie 
85 p. strz. wil. przyrzekły również pomoc, 
której forma pozostaje tylko jeszcze do omó- 
wienia. Przypuszczać należy, że tak pp. ofi- 
<erowie i podoficerowie, jak również pp. u- 
rzędnicy, mieszkający w znacznej ilości w 
N. Wilejce, opodatkują się na ten cel. Po- 
śpiech jednak jest konieczny, a to dla umož- 
liwienia Komitetowi poczynienia przygoto- 

wań oraz ułożenia budżetu. Dłatego też po- 

żądanem jest, by Komitet otrzymał już na na- 
stępne zebra które odbędzie się dziś dnia 
14 b. m. w Magistracie, deklaracje tak urzę- 

<dów jak i instytucyj prywatnych co do w 
Sokošci przypuszczalnych sum, na jakie 
«zyć może. 

Wszelkie dary i ofiary nadsyłać należy do 
Magistratu na ręce skarbnika p. J. Rzepieli, 
zast. burm. m. N. Wilejki. Pamiętajmy, że 

„Kio raz daje, ten dwa razy daje”. 

Dowiadujemy się, że urzędnicy i pracow- 
nicy Zakł. Przem. A. Mozer i S-wie z Nowo- 
wilejskiej Fabryki Drożdży opodatkowali si; 
już dobrowolnie na przeciąg 6-ciu miesięcy 
w wysokości niemniej jak 1 proc. od zarob- 
ków brutto. Zebrane sumy odprowadzać się 
będzie 2 razy miesięcznie do Kasy Magistra- 
tu do dyspozycji Komitetu. Czy przykład ten 
nie znajdzie naśladowców? (wjar ) 

  

  

   

     

   

     
  

Krwawa bójka. 
Wezoraj wieczorem na torze kolejowym 

"wpobliżu Nowej-Wilejki wynikła krwawa 
bójka iędzy mieszkańcami Nowej-Wilej 
ki Janem Korzeniowskim, Janem Rzyekim i 
Wiercińskim z jednej strony a niejakim 
Aleksandrem Jabłonowskim z drugiej strony. 
Jabłonowski znienacka napadł na Jana Ko- 
rzeniowskiego, zadając mu kilka uderzeń że- 
lazną laską, skutkiem czego złamał mu rę- 
kę i obojczyk. 

W trakcie bójki nadszedł policjant, który 
odprowadził uczestników bójki na posteru- 
nek policji, gdzie G zajściu spisano proto- 
kół. Rannego Korzeniowskiego odesłano do 
szpitala. A (e). 

Smorgonie. 
Ze Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

W dniu 11 października r. b. odbyło się 
w Smorgoniach Nadzwyczajne Walne Zebra- 
mie członkiń Związku Pracy Obywatelskiej 
*Kobiet przy współudziale delegatek Zarządu 
Wojewódzkiego ZPOK. 

Po przedstawieniu licznie zebranym sytu- 
acji jaka się wytworzyła ostatnio na terenie 
ZPOK w Smorgoniach i po wszechstronnej 
dyskusji Nadzwyczajne Walne Zebranie 
<złonkiń ZPOK w Smorgoniach jednogłośnie 

Potępiło akcję. utrudniającą pracę Zarządo- 
Wi wybranemu na Walnem Zgromadzeniu w 
dniu 20 września r b. i jednogłośnie wyra- 
ziło całkowite zaufanie do wszystkich człon- 
kin Zarządu. 

Zebranie nacechowane było wielką serdc- 
<cznością i zrozumiałością ciężkich  warun- 
ków w jakich nowoobrany Zarząd ZPOK w 
Smorgoniach przystąpił do pracy. 

WIEŚCI Z WOJEW. 
Nowogródek. 

Wojewoda wileński Z. Beczkowicz 
członkiem honorowym Zw. Straży 
Pożarnych woj. nowogródzkiego. 

Rada Wojewódzkiego Związku 
Straży Pożarnych wojew. nowogrodz- 
kiego na posiedzeniu w dniu 10 b. m. 
nadała swemu byłemu prezesowi p. 
wojewodzie wileńskiemu Z. Beczko- 
wiezowi godność swego członka ho- 
norowego za wybitne zasługi, położo- 
ne na polu pożarnictwa w wojew. 
mowogródzkiem. Ostatnio, jak wia- 
domo, p. wojewoda Beczkowicz za 
zasługi na polu pożarnietwa został od 
znaczony przez Radę Główną Zw. 
Pożarnych Rzeczypospolitej złotym 
medalem zasługi. 

  

    

Furmanka została strzaskana koń zabity, 
zaś woźnica dzieki szezešliwemu zbiegowi 
okoliczności ocalał. 

Policja w tej sprawie wdrożyła dochodze- 
nie. (e). 

Brasław. 
Ku czci ś. p. T. Hołówki. 

Rada Gminna w Brasławiu i Przebrodziu 
pow. brasławskiego na ostatnich  posiedze- 
niach powzięła uchwały, na mocy których 
jedna z ulic w m. Brasławiu oraz szkoła 
poyszechna w Przebrodziu zostały nazwane 
imieniem zamordowanego niedawno w Tru- 
skaweu posła Tadeusza Hołówki, celem ucz- 
czenia jego pamięci. 

KRWAWO. BÓJKA. 

W dniu 12 b. m. o godz. 16 w m-ku Ika- 
zin podczas odpustu dorocznego, pomiędzy 
m-cami kol, Zaczarowie, gm. przebrodzkiej 
Jefimem Iwanowem, Szymonem Iwanowem, 
Dienisowem Teretjem, a m-cami zaść. Ko- 
złówka gm. nowo-pohoskiej braćmi Fiedorem 
Pimanem, Jitem i Siemionem wynikła bój- 
ka, w czasie której Fiedorow Piman ugo- 
dził nożem w szyję Jeiima Iwanowa, lat 36, 
zabijając go na miejscu. 

Bujwidze. 
Zabawa na L. O. P. P. 

Dnia 4 października 1931 r. urządzono 
zabawę w Bujwidzach na L. O. P. P., prze- 
przeprowadzono zbiórkę uliczną odegrano ko 
medyjkę p. t. „Poseł czy kominiarz”. Wobec 
tego, że w dniu tym był odpust w tam- 
tejszej parafji — ludności było bardzo wie- 
le. Bawiono się ochoczo i szkoda tylko że 
zabawa ta skończyła się tak prędko. 

Trzeba przyznać, że wiele poł 
przy zorganizowaniu przedstawienia p. Al. 
Kowalewski przy pomocy miejscowego nau- 
czycielstwa. 

Szkoda że w miejscowości takiej jak Buj 
widze, które są położone w znacznej odle- 
głości od Wilna brak jakiegoś większego lo- 
kalu na urządzanie podobnych imprez, Dom 
Parafjalny otworzony przez miejscowego ks. 
dziekana Dulko jest bardzo mały. R. G. 

Postawy. 
PODZIĘKOWANIE. 

Zarząd Zrzeszenia Powiatowego Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w Postawach 
składa serdeczne podziękowanie pp. Tamarze 
Bejer-Kuc z Borowek, gm. woropajews 

Antoniemu Suchorzewskiemu i Stanisławo- 
wi Ertmanowi za Ich bezinteresowny udział 
w koncercie, czysty dochód z którego w su- 
mie 60 zł. przeznaczony został na przedszko= 
le ZPOK. w Postawach. 

Prozoroki. 
ZNISZCZENIE PRZEWODÓW 

TELEGRAFICZNYCH 
ITELEFONICZNYCH. 

Wczoraj wieczorem zauważono, że dru- 
ty telefoniczne i telegraficzne na linji Plisa 
Prozoroki zostały przerwane, zaś kilka słu- 
pów telegraficznych wywrócono. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 
sprawcami tego przestępstwa są mieszkań- 
cy sąsiednich wiosek M. Jarmułowicz, $. Ma- 
rek i Stefan Taryno. 

Kobylnik. 
ZABÓJSTWO. 

Hrynkiewicz Ignacy m-ce wsi Łapińce, 
gm. kobylnickiej, zameldował, że w dniu 8 b. 
m. z rana jego brat Bolesław, łat 15 udał 
się do lasu po rózgi na miotły, a w dniu 9 
b. m. został odnaleziony w lesie obok wsi 
Widły martwy. Ustałono, że Bolesław Hryn 
kiewicz zmarł wskutek odniesionych ude- 
rzeń w głowę. Zabójstwa dokonał pastuch 
Wiesiołow Teodor, lat 16, zam. we wsi Wi- 
dły, na tle porachunków osobistych. Wie- 
siełowa zatrzymano. 

Z pogranicza. 
Zastrzelenie emisarjusza so- 

wieckiego. 
Noey wczorajszej — wpobliżu  strażni- 

cy Soczewo na terenie odcinka granicznego 
Dołhinów zaczajona placówka K. O. P. spo- 
strzegła kilku osobników, którzy usiłowali 
w sposób nielegalny przedostać się do Ro- 
sji sowieckiej. Ponieważ na wezwanie żoł- 
nierzy do zatrzymania się osobnicy ci za- 
częli uciekać, za zbiegami dano salwę kara- 
binową. Rażony kulą padł martwy Włady 
sław Pawłowicz, trzej inni zbiegowie na wi- 
dok zabitego towarzysza zatrzymali się od- 
dając się w ręce żołnierzy. Są to mieszkańcy 
pow. wilejskiego Paweł Komar i bracia Hryn 

cewicze. ы 
Istnieją silne poszlaki, że niedosztymi 

zbiegami do Resji sowieckiej są emisarjusze 
sowieccy. W sprawie tej prowadzone jest 
energiczne dochodzenie. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Stan pożarnictwa na terenie 

woj. nowogródzkiego. 
W dniu 10 października r. b. odbyło s 

ах Nowogródku półroczne sprawozdawcze 
branie Rady Wojew. Zw. Straży Pożarny 
pod przewodnictwem prezesa zarządu Zw. 
p. wicewojewody nowogródzkiego Fr. God. 
lewskiego, 

Stan pożarnictwa na terenie woj. nowo- 
gródzkiego na dzień 1. X. r. b. jest nastę- 

pujący: 3 
Straży pożarnych 408, oddziałów żeńskich 

3, remiz drewnianych 170, murowanych 19, 

wspinalni piętrowych do ćwiczeń 9, moto- 
pomp strażackich 14, sikawek ręcznych prze- 
nośnych 512, wozów pogotowia i rekwizy- 
towych 245, beczkowozów żelaznych zwyk- 

łych 887, węży tłoczonych do sikawek 2 0. 
Samorządy: powiatowe, miejskie i wiej- 

skie woj nowogródzkiego preliminowały na 
pożarnictwa na okres 1931/32 r. sumę 166.678 
zł. 80 gr. . Subwencje i zasiłki Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych na po- 
żarnietwo woj. nowogródzkiego za'- okres 

          

  

  

   
  

  

pierwszego półrocza bież. okresu bużetowe- 
go wyniosły sumę 72.000 zł. 

Pozatem Związek rozpoczął organizowanie 
na swoim terenie żeńskich oddziałów samn- 
rytańskich, tudzież wszczął energiczną pro- 
pagandę przysposobienia wojskowego i wy- 
chowania fizycznego, oraz obrony przeciw- 
gazowej i przeciwlotniczej we wszystkicn 
strażach pożarnych, w związku z czem na 
wszystkich imprezach P. W. i W, F, tu- 
dzież LOPP (obrona przeciwgazowa i prze- 
ciwlotnicza) na terenie województwa — stra- 
że pożarne brały czynny udział. Rozszerzenie 
działalność straży pożarnych w tym kierun- 
ku rokuje jak najlepsze wyniki. (Pat.). 

AKCJA ODCZYTOWA BEZPAR- 
TYJNEGO BLOKU. 

Lubeza. 
W środę, dnia 14 b. m. odbędzie się w 

Lubczy odczyt popularny, organizowany 
przez Sekretarjat Woj. Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem, tematem odczytu bę- 
dzie: „Rząd Marszałka Piłsudskiego, a chwi- 
la obecna*. 

Korelicze. 
W sobotę, dnia 17 b. m. do Korelicz przy- 

jeżdża prelegent Sekr. Woj. B.B W.R. celem 
poruszenia w popularnym odczycie szeregu 

aktualnych zagadnień chwili obecnej. Na od- 
czyt przybędą, jak się okazuje z dotychcza- 

ych zgłoszeń. mieszkańcy okolicznych 

  

   

ŻYCIE HARCERSKIE. 
Akeja odezytowa. 

W planowo przeprowadzanej akcji odćzy- 
towej, zainicjowanej przez członka K. P. H. 
i opiekun: ej Druż. Hare. im. Marszałka 
Piłsudskiego, p. posła Poźniaka, odbył się 

onegdaj w Baranowiczach kolejny odczyt 
propagandowy na temat: -„Znaczenie har- 
cerstwa dla społeczeństwa i państwa*. Od- 
czyt wygłosił członek K. P. H. nowogródz- 
kiego p. Józef Tomaszek wobec 250 słucha- 
czek w prywatnem gimnazjum żeńskiem i 
wobec 300 słuchaczy w gimnazjum państwo- 
wem. Zainteresowanie młodzieży było nie- 
zwykle wiełkie, starsze społeczeństwo 
obecne na prelekcji, zwróciło szczególną u- 
wagę na informacje p. Tomaszka o ostatnim 
obozie letnim na Helu tak. młodzieży no- 
wogródzkiej, jak też K. P, H. (zorganizowa- 
nym z inicjatywy 3-ciej drużyny harcerzy 
im. Marszałka Piłsudskiego). 

Po: owiono zorganizować tego rodza- 
ju obóz w roku przyszłym. Rezultatem odczy 
tu było pozatem powstanie w Baranowiczach 
nowej drużyny harcerskiej. 

Otwarcie Świetlicy 3-ej druż. harcerzy 
W minioną niedzielę odbyła się w Nowo- 

gródku, w lokalu przy ul. 3-go Maja 1 uro- 
czystość otwarcia świetlicy 3-ciej drużyny 
harcerzy im. Marszałka Piłsudskiego, korzy- 
stającej z tak serdecznej i wydatnej opieki 

p. posła Poźniaka. W uroczystości wziął u- 
dział zasłużony protektor harcerstwa, p. wice 
wojewoda Godlewski, prezes K. P. H. sze- 
reg osób z miejscowego społeczeństwa, oraz 
harcerki z 2-giej żeńskiej, harcerze z 2-giej 
męskiej i skauci żydowscy. Do zebranych 
przemówił drużynowy Trójki podnosząc 
wagę dla pracy harcerskiej życia świetlico- 
wego, oraz potrzebę wzmożenia tężyzny du- 
chowej, mającej przeciwstawić się grożące- 
mu światu zagładą egoizmowi jednostek, 
mas i narodów. Zkolei zabrał głos p. wice- 

wojewoda Godlewski i w pięknych a ser- 
decznych słowach rozwinął przed  bracią 
harcerską potrzebę i znaczenie ruchu har- 

cerskiego i pracy harcerskiej we wszystkich 
jej przejawach. Z uznaniem wyrażał się p. 
wice-wojewoda Godlewski o rozwoju i re- 
zultatach pracy 3-ciej drużyny harcerzy im. 
Marszałka Piłudskiego, zachęcając ją do u- 
trzymasia się na tym wysokim poziomie, 
który już osiągnęła. 

Po odśpiewaniu szeregu pieśni, zasiedli 
wszyscy do herbatki, poczem przy dźwię- 
kach muzyki z zainstalowanego w świetlicy 
radjoodbiernika, bractwo harcerskie puściło 
się w tany. Na zakończenie odbyła się gawę 
da obozowa, drużynowego Trójki. 

Posiedzenia Rady Woj. Zw. Straży 
Poż. Woj. Now. 

Odbyte onegdaj pod przewodnictwem p. 
wice-wojewody Godlewskiego zebranie Rady 
Woj. Zw. Straży Poż. Woj. Now. obfitowało 
w szereg niezwykle ciekawych momentów. 
Obszerne sprawozdanie z braku niiejsca po- 
damy w następnym numerze. 

    

   

      

    

Zebranie towarzyskie Koła 
Amatorskiego. 

W dniu wczorajszym odbyło się w loka- 
lu Sekr, Woj. BBWR. pierwsze zebranie towa 
rzyskie, utworzonego przed paru dniami Koła 
Amatorskiego. Przy herbatce omówiono i 
przedyskutowano szereg zagadnień teatral- 

a ta wymiana zdań przyczyniła się 
w niemałym stopniu do wzajemnego poz- 
nania się członków Koła. 

Nowogródek. 
Kolej odczyt popularny, urządzony 

w minioną niedzielę w sali Kino-teatru .,Po- 
goń* przez Sekr. Woj. Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem, zgromadził dużą 
ilość robotników. Tematem prelekcji, którą 
wygłosił referent oświatowy Sekr. Woj. 
B. B. W. R. było zagadnienie pracy kultu- 
ralno-o: owej i współżycia  kulturalno- 
towarzyskiego. Prelegent mówił o następu- 
jących formach życia kulturalnego: słowo 
drukowane, radjofonja i sztuka kinemato- 
graficzna. Jeżeli tak wiele robi się dzisiaj 
dla zwalczania bezrobocia, dla niesienia po- 
mocy głodnym, to trzeba pamiętać również 
o tem, żeby zaspakajać głód wewnętrzny, 
żeby zwalczać bezrobocie w dziedzinie ży- 
cia i pracy kulturalno-oświatowej. Jeżeli 
idzie o rzesze robotnicze w Nowogródku, 
to wszystkie wspomniane formy życia kul- 
turalnego realizowane są przez zorganizo- 
wanie kursu dla analfabe „ utworzenie 
świetlicy z radjoodbiornikiem i wyświetla- 
nie bezpłatne filmów. Prelegent został na- 
grodzony hucznemi oklaskami, robotnicy nie 
taili się z tem, że odczyt wzbudził w nich 
wielkie zainteresowanie. 

Na zakończenie wyświetlono film dźwię- 
kowy, oraz film „/Trędowata*. 

Co grają kino-teatry nowogródzkie. 
Miejskie: „Twoje czarne oczy**, 
Kino dźwiękowe „Pogońć: „Trędowata*. 

Migawki nowogródzkie. 
Wczoraj byłem świadkiem dyskusji pro- 

wadzonej przez grupę „tutejszych*  obywa- 

teli miasta na temat przemianowania ulice 

przez Radę Miejską. Dyskusję tę jako dość 

charakterystyczną podaję w całości: 

— Panie Wincenty, już pan będzie miesz- 

kał przy ulicy Asz. 

> No panie, co za żarty... Sam pan jest 
„arsz“, 

=- Nie, to nie są żarty, To tak radni 
miasta nazwali pańską „ulicę, bo mówią, że 
ten Asz jest niby wielki uczony. 

— No, a jąk wówczas Nowogródek bę- 
dzie się nazywał? 

    

   

      

— Tego ja nie wiem... A jakby pan chciał 

żeby się nazywał?.. Bo widzi pan, radni 

mówią, że można nazwać tak jak kto chce. 

— Mnie tam wszystko jedno. Wolałbym 

jednak żeby było po staremu. 

— Pewnie — mówi trzeci obywatel, — 

Ale widzicie panowie, regulacja ulic, a tem 

samem nadanie nazw nowym, było potrzeb- 

ne: szuka pan np. przy ulicy Bazyljańskiej 

domu, a tam aż pięć uliczek, 

wszystkie „Bazyljańskie*... więc trzeba było 

ją podzielić... A ś. p. Hołówko — to swój 

człowiek... znamy jego pracę, więc nazwanie 

ulicy jego imieniem — tylko zaszczyt... No 

ale Asze — to ja nie słyszałem żeby dla nas 

co zrobili. 

— Wiecie co, — mówi czwarty towarzysz 

— wniesiemy protest, że my nie chcemy uli 

jakiegoś 

       

   

cy Aszów. 

— A jak nazwiemy? 

— Mnie się zdaje, że najlepiej byłoby 

nazwać ulicą ,„Czang-so-lina*. Znam się na 

chińszczyźnie... Ta nazwa będzie najładniej- 

sza i najodpowiedniejsza, tak, że radni 

miasta napewno przyklasną. 

Wołkowysk. 
Świetlica Strzelecka. 

Staraniem starosty Kaczmar prez. 

        

wołk. oddziału zast. Starosty p. Stoszko oraz 
por. reż. Komendanta Sles kiego strzelcy 
uzyskali nową obszerną świetlicę. Jest ona 
bogato uposażona w czasopisma oraz książ- 
ki. W świetlicy wygłaszane są odczyty oraz 
pogadanki. Pozatem przygotowywany jest 
uroczysty obchód 11 listopada z zawodami 
strzeleckiemi. Zainteresowanie strzelcem du- 
że i stale wzrasta. 

Akcja pomocy bezrobotnym. 
4-tego b. m. odbyła się zbiórka w gotów- 

ce i naturze na bezrobotnych. Zbiórkę prze- 
prowadzili wójtowie gmin. Wyniki dobre. 
Urzędnicy opodatkowali się od 1/4 do 1 
proc. a w wielu wypadkach i wyżej. Zna- 
miennem jest że akcja P. P. S. zmierzająca 
do bojkotowania poczynań rządu nie znała- 
zła posłuchu między kolejarzami, którzy 0- 
podatkowali się również. Świadczy lo o u- 
społecznieniu kolejarzy dzięki pracy oby- 
watelskiej miejscowych organizacyj kolejo- 
wych. 

  

Spis ludności. 

W ostatnich dniach z zarządzenia p. Sta- 
rosty Kaczmarczyka odbył się próbny spis 
ludności w Włołkowysku oraz w Kołątajach, 
z dobrym wynikiem. 

Sejmik Wołkowyski. 
Pan starosta Kaczmarczyk, który objął 

urzędowanie na wiosnę b. r. ma ciężkie za 
danie z sejmikiem. Mimo zmiany warun- 

ków gospodarczych i zmniejszonych 'wpły- 
wów, sejmik nie ograniczył swego budżetu 
i nie redukował urzędników, co wywołało 
zwiększenie się długów i nie wypełnianie 
zobowiązań. Pan starosta energicznie i ze 
zrozumieniem sytuacji zaraz po objęciu u- 
rzędowania przystąpił do reorganizacji, cze 
go wynikiem jest zwiększenie wpływów oraz 
zmniejszenie wydatków sejmiku. Mimo оч 
graniczonych środków budowane są w po- 
wiecie dwie szkoły we wsi Samarowiczach 
oraz Bojarach. Pozatem organizowany jest 
pokaz bydła we Mścibowie i Łyskowie, czem 
zachęca się do hodowli bydła czerwonego. 

Z powyższego można wnioskować że pra- 
ca sejmiku, która była rozstrzeloną i często 
utykała na martwymb punkcie, dzięki -bra- 

i środków, powoli lecz wydatnie się po- 

Wyniki zawodów Strzeleckich. 
27 września odbyły się zawody strzelec- 

kie w Wołkowysku Centralnym na boisku 
przysposobienia wojskowego kolejowego. W 
imieniu Ogniska kolejarzy przybywających 
zawodników przyjmował p. prezes Budrec- 
ki. Przybyło 13 drużyn zamiejscowych ko- 
lejarzy, oraz wzięło udział 10 organizacyj 
miejscowych. Z powodu tak licznego przy- 

bycia zawodników zawody trwały do zmroku 
Kierownikiem był por. rez. Tresenberg, sę- 
dziował por. rez. Jeczeń. Pierwsze miejsce 
uzyskała drużyna kol. z Lidy, drugie — z 
Wilna, trzecie z Grodna. Z miejscowych or- 
ganizacyj najlepsze wyniki osiągnęła druży- 
na pocztowców. › 

Zainteresowanie sportem strzeleckim ro- 
śnie, co widać nietylko z licznego przybycia 
zawodników, lecz i z tłumnego udziału pu- 
bliczności. 

Pomór świń i różyca. 
Dzięki energicznej akcji przeciwko po- 

morowi świń i różycy przeprowadzonej ze- 
szłego roku przez powiatowego doktora wet. 
p. Gołyńca epidemje te ustały zupełnie. Ak- 
cja była popierana przez Min. Rolnictwa za 
pomocą kredytów na szczepionki, szczepienia 
odbywały się darmo. Dziś kredyty wstrzy- 
mano i epidemja zaczyna się pojawiać na 
nowo choć nie w takiej ilości jak w sąsied- 
nich powiatach. Trzeba jednak spodziewać 
się, że ilość zachorzeń wzrośnie, mimo su 
rowych zarządzeń, które ludność nie chce 
zrozumieć. Zdarzają się też sporadyczne wy- 
padki wąglika. 

Zainteresowanie Żydów ziemią. 
Spółka żydowska „Ika operująca zagra- 

nicznemi kapitałami przystępuje do wykupu 
majątków na parcelacje dla osadników ży- 
dowskich. Ofiarowują b. ciężkie warunki 
wykorzystując sytuację gospodarczą więk- 
szej własności. Jest to znamienny objaw. B. 
O i ZOO 

Otwarcie miedzynarodowego 
zjazdu działaczy ortodoksyj- 

nych. 
Wczoraj o godz. 7-ej wiecz. otwarto 

obrady międzynarodowego zjazdu 
działaczy ortodoksyjnych z terenu 
państw bałtyckich. 

Na zjazd przybyło z Łotwy. Esto- 
nji i Litwy 230 delegatów. 

Zjazd potrwa dwa dni. 

Grand Prix i Medal Złoty dla 
Pelskiego Monopolu Spirytu- 

sowego. 
Dnia 10 b. m. dyrekeja Państwowego Mo- 

nopolu Spirytusowego w Warszawie otrzy- 

mała wiadomość z Paryża, donoszącą, że 
jury paryskiej wystawy kolonjalnej przy- 
znało wyrobom wódczanym Państwowego 
Monopolu Spirytusowego Wielką Nagrodę i 
Medal Złoty (Grand Prix et Medaille d'Or) 

Jest to ezwarta najwyższa nagroda za- 
graniezna, jaką otrzymał w roku bieżącym 

Monopol Spirytusowy w uznaniu pierwszo 
rzędnej wartości polskich wyrobów wódcza- 
nych. 

,W roku 1931 Państwowy Monopol Spiry- 
tusowy otrzymał wysokie odznaczenie na 
wystawie w Padwie, Nicei i Brukseli, a о- 
statnio w Paryżu. (Iskra). { 
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Nowy dyrektor Izby Przemystowo- Handlowej 
w Wilnie. 

„Gazeta Handlowa donosi, iż dy- 
rektorem Izby Przemysłowo-Handlo- 
wej w Wilnie został mianowany rad- 

ca min. Rolnictwa p. Władysław Ba 
rański. 

Próbne asfaltowanie ulic. 
Rozstrzygnięcie przetargu odroczono do wiosny. 

Magistrat nie może w żaden spo 
sób zdecydować się na konkretne i 
definitywne rozstrzygnięcie przetargu 
na asfaltowanie ulic. Jak wiadomo 
przeprowadzono już Szereg wstęp- 
nych prac, rozpisano aż dwa przetar- 
gi, opracowano dokładny plan robót, 
wyznaczono ulice, jakie mają jeszcze 
w roku bieżącym ulee wyasfaltowa- 
niu, zasięgnięto u źródeł kompetent- 
nych najszezegółowszych informacyj 
i opinij — słowem — przewałkowa- 
no całą sprawę od a do z. Wybranie 
jednak oferenta napotyka w łonie 
Magistratu na nieprzezwyciężone tru- 
dności. Po długich dyskusjach i deba 
tach pozytywne rozstrzygnięcie prze- 
targu odkładano z dnia na dzień, aż 
do czasu, gdy wykonanie robót z po- 

Wykrycie nadużyć 
W dniu 11 b. m. przez tut. wydział śled- 

czy zostało wykryte w zarodku nadużycie 
w oddziale mechanicznym Dyrekcji P. K. P. 
w Wilnie. Urzędnik tego oddziału Radzie- 
jewski Romuald (Wiwulskiego 12) wykradł 
blankiety książeczek opałowych, które na 
stępnie opieczętował należnemi pieczęciami 
i w porozumieniu z Głowackim Sewerynem 
(Majowa 25). Popielskim Czesławem i Przy- 
bylskim Zygmuntem (bez stałego miejsca za- 

wodu spóźnionej pory, stało się nie- 

możliwe. 
W ten sposób zrezygnowano z te- 

gorocznych prace asfaltowych. 
Na wczorajszem jednak posiedze- 

niu Magistratu powzięto inną decyz= 
ję. Uchwalono mianowicie rozstrzyg= 
nięcie przetargu odroczyć do wiosny; 
a tymczasem wezwać wszystkie ref= 
lektujące firmy do wykonania prób- 
nych robót — do wyasfaltowania nie 
wielkich odcinków w. różnych pun- 
ktach miasta. Solidność i trwałość 
wykonanych robót posłużą za mater- 
jał do powzięcia ostatecznej decyzji 
na wiosnę i powierzenia wykonania 
robót firmie, która najlepiej wywią- 
że się ze swego zadania. 

w Dyrekcji P.K.P. 
mieszkania) wypełnił wymienione książecz- 
ki, Popielski Czesław zaś podrobił na nich 
podpisy naczelnika oddziału i rzekomych 
właścicieli książeczek. Ogółem sfałszowano 
około 30 książeczek, na które możnaby by- 

ło podjąć 100 tonn węgła, wart. przeszło 4 
tys. zł. 
я Giowacki i Popielski zostali aresztowani, 
Radziejowski i Przybylski zbiegli. 

Zamach samobójczy i atak szału w domu 
zajezdnym. 

Mieszkańcy domu zajezdnego przy ulicy 
Szopena Nr. 2 przeżyli wczoraj wieczorem 
kiłka ekseytujących chwil. 

Wezoraj przybył do Wilna i zamieszkał 
w wspomnianym domu zajezdnym zamożny 
rolnik z pod Werenowa (pow. lidzkiego) Jó- 
zef Dobrodziej, który zajął pokój na spółkę 
z innym przyjezdnym. 

Wieczorem Dobrodziej, zdradzający siłne 
podniecenie nerwowe przymocował do haku 
ściennego rzemień z pętlą, zdradzając za- 
miar powieszenia się. Oheeny przy tem współ 
lokator Dobrodzieja wybiegł z pokoju z ok- 
rzykiem „ten warjat chce się powiesić". 

CEZARA 

Dzió: 

Jutro: Jadwigi, Teresy. 

Kaliksta p. m. 

  

Wschód słońca —g. 5 m. 57 

Zachód » -g. 16 m. 48 

Spostrzeżenia Zakładu hioteorologi! U. З. В 
w Wilnie z dnia 13 X — 1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 768 

Temperatura średnia ++ 9° С. 

. najwyśsza: -+- 12° С. 

ś ižezai — 7° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja bar.: słaby wzr., potem silny spadek 

Uwagi: półpochmurno 

Październ. 

    

MIEJSKA. 
— Powrót z Londynu delegatów Magi- 

stratu. Wczoraj powróciła z Londynu dele- 

gacja m. Wilna w osobach: radcy prawnego 

Magistratu mec. Bagińskiego i mec. Jundził- 

ła. Wyjazd i dwutygodniowy pobyt delega- 

tów w stolicy Anglji pozostawał w ścisłym 

związku z likwidacją pożyczki angielskiej. 
Na jednem z najbliższych posiedzeń Ma- 

gistratu delegaci złożą obszerne sprawozdanie 
z wyniku i przebiegu swoich prac. 

— Aleja parkowa zamiast ul. Syrokomli. 

Jak się dowiadujemy Magistrat m. Wilna po 

wziął uchwałę skasowania ul. Syrokomli i 

urządzenia tam ałei parkowej, która otrzy- 

ma bezpośrednie połączenie z Cielętnikiem, 
parkiem im. gen. Żeligowskiego i górą Trzy- 

krzyską. 
Prace nad realizacją tego planu podjęte 

zostaną w najbliższym czasie. 

LITERACKA. 
— Jutrzejsza Środa Literacka poświęco- 

na będzie zagadnieniu prometeizmu w Hł 
części „Dziadów*. Jako prelegent wystąpi 
dr. K. Górski, którego odczyty o Kasprowi- 
czu i Żeromskim wygłoszone przed paru 
dniami przyjęte zostały przez publiczność 
wiłeńską z wielkiem uznaniem. To 1е% za- 

powedź o referacie dr. Górskiego na temat 
mickiewiczowskiego dzieła, tak ściśle zwią- 

zanego z murami pobazyljańskiemi, wywoła- 
ła zrozumiałe zainteresowanie. Początek o 
godz. 8 wiecz. Wstęp mają członkowie, sym- 
patycy i wprowadzeni goście. Młodzież uczą- 
ca się miłe widziana. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Akademickie Kceło Muzyczne. Niniej- 

szem przypominamy członkom orkiestry A. 
K. M., że próba orkiestry odbędzie się dnia 

15 b, m. we czwartek o godz. 7 wieczorem 
w Ognisku Akademickiem (ul. Wielka 24). 

Przyjmujemy zapisy nowych członków. 

Z POLICJI. 
— Qdprawa powiatowych komendantów 

Policji Państwowej, W dniu 12 i 13 paź- 
dziernika r. b. w gmachu Wojewódzkiej Ko- 
mendy, przy ul. Ostrobramskiej 6, odbyła 
się odprawa komendantów Policji Państwo- 

wej. + 
Na odprawie był óbecny p. 

Beczkowicz oraz wice-wojewoda Jankowski; 
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu 
Wojewódzkiego p."Bruniewski oraz naczel- 
nik Wydziału Wojskowego p. Wiśniewski. 

Odprawę zagaił wojewódzki komendant 
poinspektor Konopka, poczem p. Wojewoda 
wygłosił dłuższe przemówienie, charaktery- 
zując w niem aktualne zadania komendan- 

tów powiatowych w dobie dzisiejszej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Samorząd a nauczycielstwo W dniu 

7.g0 b. r. w lokalu Wileńskiego Zarządu 
Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego 
odbyło się posiedzenie pełnego Zarządu Ko- 
misji Samorządowej przy Zarządzie Okręgu 
Z. N. P. Na posiedzeniu omówiono, jaki 

winien, być stosunek nauczyciela-związkow- 

    

wojewoda 
   

   

  

  

Kiedy za parę chwil właściciel zajazdu 
wpadł de pokoju, znalazł już swego lokato- 
ria wiszącego w pętli. 

Samobójcę w czas zdjęto ze stryczka, zaś 
zawezwane pogotowie ratunkowe doprowa- 

dziło go do przytomności. 
Uratowany rzucił się wówezas z furją na 

obecnych i zaczął demolować urządzenie po- 
koju. 

Zifadzaficcżb oznaki choroby umysłowej 
Dobrodzieja obezwładniono i przewieziono 
do wydziału psychjatrycznego szpitala św, 
Jakóba. (c). 

  

RONIKA 
ca do pracy samorządowej i ustalono pro- 
gram pracy na najbliższy okres czasu. Po- 
legać on będzie na należytem uświadomieniu 
samorządowem najszerszych mas nauczyciel- 
stwa i ogółu społeczeństwa tak przez prasę 
szczególnie związkową, jak i urządzanie kon- 

ferencyj samorządowców-nauczycieli i t. p. 
Przy każdym Oddziale Powiatowym 4, 

N. P. powstanie narazie referat samorządo- 
wy którego kierownik prowadzić będzie pra 
cę na terenie swego powiatu. Program Ko- 
misji Samorządowej obejmuje również i 
sprawę budowy szkół, sprawę trudną wpraw- 
dzie bardzo do prowadzenia w czasach ostat- 
nich, ale równocześnie coraz bardziej doma- 
gającą się realizacji. Opracowany zostanie 
kosztorys, plany i t. p., które pozwolą na 
wznoszenie budynków sposobem gospodar- 
czym. W najbliższym czasie odbędą się kou- 
ferencje nauczycieli- samorządowców w po- 
szczególnych powiatach. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— arząd Oddziału Związku Legjonistów 

Polskich w Wilnie zawiadamia, że dnia 1-go 
listopada r. b. t. j. w niedzielę o godz. 
17-iej w razie braku kompletu o godzinie 
17-tej min. 30 bez względu na ilość obecnych, 
w lokału przy ul. Tatarskiej Nr. 20 m. 16 
odbędzie się Nadzwyczajne Włalne Zebranie 
oraz Informacyjne Oddziału z następującym 
porządkiem obrad: 

1) Odczytanie protokółu z poprzedniego 
Wałnego Zebrania Infor., 2) Wybory delega- 
tów na Zjazd Okręgowy i Walny, 3) Refe- 
rat informacyjny i dyskusja, 4) Wolne wnio- 
ski. 

j7 SPRAWY ŽYDOWSKIE. 
— Zlikwidowanie strajku w społecznych 

instytucjach żydowskich W dniu wczoraj 
szym zlikwidowany został strajk w żydow- 
skich instytucjach społecznych i oświato- 
wych, których personel, solidaryzując się z 
nauczycieltwem żyd. szkół powszechnych 
proklamował strajk dla poparcia postulatów 
nauczycieli. й 

Strajk zlikwidowano wskutek nawiązania 
pertraktacyj między przedstawicielami straj 
kujących i gminy żydowskiej. Mimo debat, 
które przeciągnęły się do późnej nocy, poro- 
zumienia dotychczas nie osiągnięto, wobec 
czego strajk nauczycieli żydowskich trwa w 
dalszym ciągu. 

KOMUNIKATY. 
— Zjazd b. maturzystów gimn. im. Ada- 

ma Miekiewicza. W związku ze zjazdem b. 
maturzystów gimn. im. A. Mickiewicza, któ-* 
daje się do wiadomości, iż celem udzielenia, 
ry się odbędzie dnia 5 stycznia 1932 r., po- 
informacyj sekretarjat urzęduje w piątki od 
godz. 6—7 wiecz. w gmachu ginm. A. Mic- 
kiewicza, Wilno, uł. Dominikańska 3-5. 

TEATR | MUZYNA 
— Teatr Miejski w Lutni, Dziś w środę. 

dnia 14-go b. m. wchodzi z powrotem na 
afisz na ogólne żądanie publiczności sensa- 
cyjna sztuka „Święty płomień* Maughama, 
w której dła kapitalnej gry swojej święci 
prawdziwe triumfy p. St. Wysocka, w roli 

matki. Reszta obsady dostraja się do wyso- 

kiego poziomu gry znakomitej artystki. Z, 
niesłabnącem napięciem śledzi widz akcję, 
tej ciekawej sztuki. 

W czwartek i piątek dwa ostatnie przed- 
slawienia tej sztuki. W próbach i <w reży- 
serji: H. Zelwerowiczówny arcywesoła ko- 

medja w 3-ch aktach „Aurelciu nie rób te-, 
go“ Niefrasobliwa, pełna komicznych dob- 
rze _pomyślanych scen komedja ta bawić bę- 
dzie przez szereg wieczorów spragnioną przy 
jemnej rozrywki -publiczność. 

— Teatr Miejski na Pohulanee. W środę 
dnia 14-go b. m. i w dnie następne teatr bę- 

dzie ściągać publiczność na Pohulankę współ: 
czesną, obfitującą w moc przezabawnych sy- 
tuacji komedją. w 3-ch aktach Marlowe'a. 
„Złoty wiek rycerstwa" z niezrównanym w. 
roli głównej p. J. Ciecierskim na czełe, do* 
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brze zranego zespołu. Doskonale bawiąca się 
publiczność nie szczędzi braw wszystkim bez 
wyjątku wykonawcom. 

Najbliższą premjerą będzie „Róża* Że- 
romskiego w opracowaniu reżyserskiem dyr. 
M. Szpakiewicza podług inscenizacji L. S. 
Schillera. Próby z tej nader ciekawej sztuki, 
poruszającej przeróżne problemy życia już 
rozpoczęto. 

BABJO 
Fala 244,1 m. 

ŚRODA, dnia 14 października 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
42.15: Muzyka taneczna (płyty 5.25: Kon- 
gert dla młodzieży (płyty). 1 Program 
dzienny. 16.00: Lekcja angielskiego. 16.20: 
„Ważenie gwiazd* — odczyt. 16.40: Utwory 
Schuberta (płyty). 17.10: Odczyt. 17.35: Kon- 
cert. 18.50: Kom. Zw. Młodzieży Polskiej. 
19.00: „Jakie są prawa Litwinów do Wiln: 
— odczyt 19.20. Program na czwartek. 19.25: 
„Sytuacja gospodarcza województw północ- 
no-wschodnich a republika bałtycka* — od- 
czyt. 19.45: Pras. dzien. radj. 20 
taneczna. 20.40: „Pociąg przyszłoś 
20.55: Wieczór narodowościowy irlandzki. 
21.55: Słuchowisko. 22.40: Kom. i muzyka 
taneczna. 

CZWART 

mocy 21,5 Kw. 

    

   

   

  

    

   

, dnia 15 października 1931 roku. 

ygnał czasu. 12.10:Kom. meteor. 
„15: „Co słychać o czem wiedzieć trzeba 

pogad. 12.35: Pogad. i koncert szkolny z 
harmonji. 15.25: „Wśród książek*. 15.45: 
Progr. dzienny. 15 Audycje dla dzieci. 
16.20: Lekcj. <iego. 16.40: Utwory 
Ryszarda Straussa i Wagnera (płyty). 17.10: 
„Smołeńskie boje Radziwiłła przed trzystu 
laty“ odczyt. 17.35: Koncert poświęcony mu- 
zyce litev j. 18.50: Kom. Akad. Koła Mi- 
syjnego. 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 171* 
19.20: Progr. na piątek. 19.25: „O Afryce 
środkowej słów parę* felj. 19.45: Pras. dzien. 
radj. 20.00: „Tempo dnia dzisiejszego” felj. 

   

   

    

  

   

  

  

  

u Alejskie 
WALA MIEJSKA 

Auirebrawzka 5. 

  

Dźwiękowy Kino-Teatr 

ELIOS 
Wszechświatowy przebój 

dźwiękowy reżyserii 

Józefa von Sternberga 

W celu dania możności 
największych kinach: „HOLLYWOOD 
Honorowe bilety nieważne. — 

Dźwiękowe Kino 

GGJING 
nl. Wielka 47, tel. 15-41 

obejrzenia tego 

Kino - Teatr Dziś! 

LUX 
Mickiewicza II, t. 15-61 

w roli młode- 
go adwokaka 

Eine Kolejowa 

  

Od wtorku dnia 13-go b. m. 1931 r. 
od godz. 4 — 6 dla młodzieży 

Wielki sensacyjny dramat 

Prokurator OSKarża somarda Gótzke. == 
Koncert. ork. pod batutą M. Salnickiego.—Ceny miejsc: bkoń 30 gr., pete: 60 gr.— Kasa czynna od 3. dd do 10 w. 

X-27 (Szpieg 
super-filmu 

i „HELIOS*. — 

Potężne 
— STCydzieło 

dźwiękowe 

Największa milošnica ekranu, 

GRETA GARB 

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

Dziś i dni następnych. 

20.15: „Muzyka podhalaiska“ felj. 20.30: 
Koncert europejski. 22.15: Pogadanka lotni- 
cza. 22.30: Rendez-vous u Lehara (płyty). 
22.40: Kom. i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
WAŻENIE GWIAZD. 

Ludzie nauki są zachłanni. Chcieliby za- 
stosować cyrkiel i wagi kupieckie do wszy- 
stkich zjawisk natury. Wymierzyć i zwa: 
wszystko oto ich dewiza. Jeden z tego zło- 
wrogiego obozu dr. Stanisław Szeligowski, 
adjunkt przy Zakładzie Astronomicznym U. 
S. B. opowie o jednym odcinku tej imper- 
jalistycznej walki o zważenie šwiata, miano- 
wicie o ważeniu gwiazd. 

PRAWA LITWINÓW DO WILNA? 

Przed kilku dniami przypadła rocznica 
wkroczenia wojsk gen. Żeligowskiego do 
Wilna. W dniu tym Litwini obchodzą w ca- 
łem państwie kowieńskiem żałobę, przypo- 
aninaja o swoich niegasnących aspiracjach 
do Wilna. Na jakich zasadach opiera się ten 
czysto uczuciowy stosunek społeczeństwa li- 
tewskiego do kwestji wileński Zanalizu- 
je to może odczyt p. Janusza Ostrowskiego 
dziś o godz. 19.00: p. t. „Jakie są prawa Lit- 
winów do Wilna? 

ODCZYT SYTUACYJNY. 

Q godz. 19.25. P. Teodor Nagurski, młody 
ekonomista wileński specjalista od sytuacji 
gospodarczej województw północno-wschod- 
nich i państw bałtyckich, wygłosi odczyt p. 
1, Sytuacja gospodarcza województw półno- 
cno-wschodnich a republiki bałtyckie. 

KONCERT MUZYKI IRLANDZKIEJ. 

Dnia 14 października 0 godz. 20.55 od- 
będzie się koncert poświęcony muzyce irlan- 
dzkiej z cyklu wieczorów narodowościowych 
Solistką tego wieczoru będzie artystka 0 s0- 
pranie koloraturowym, p. Berta Crawford, 
znana ze swego kryształowego timbru głosu. 
W wykonaniu jej usłyszą radjosłuchacze 
szereg wdzięcznych o lirycznym nastroju pio 

      

Boska 
w swej bezwzględnie 
najlepszej kreacji 

opałach w roli gł. 

Podwójny program. 

Bicz Prawa. 
NAD PROGRAM: 
  

W rolach głównych: Najsłyn- 
niejsza gwiazda doby obecnej 

i jej partner Victor Mac Laglen. 
NAD PROGRAM: DODATKI DZWIĘKOWE. 

najszerszym warstwom publiczności, będzie on wyświetlany dziś w dwóch 
NAC ERO DEE FAA 

WKRÓTCE największe przeboje sezonu: „Hadżi Murat*'" z lwanem Mozżuchinem i „„10-ciu z Pawiaka” 

Łódź podwodna $ 44 
W rolach głównych najsłynniejsze gwiazdy ekranu: Jack Holt, Dorothy Revier i Ralph Grares. 

NAD PROGRAM: DODATEK DŹWIĘKOWY „FOXA*. 
seansów o g. 4, 6, 8i 10.30, w dnie świąteczne o g. 2. Następny program: 

POCAŁUNEK 
NAD PROGRAM: Arcywesoła komedja w 3 akt. 

naiwiekezy komik: świata CHARLIE CHAPLIN. 

К ОВ вЕВ W 

senek. Orkiestra pod dyrekcją Józefa Ozi- 
mińskiego odegra szereg utworów Wallace'a 
Balfe'a i Moora. 

WILDE W RADJU. 

O godz. 21.55 usłyszą radjosłuchacze rad- 
jofonizację komedji świetnego pisarza an- 
gielskiego Oskara Wilde'a p. t. „Wachlarz 
Lady Windermere*. Utwór ten mieniący się 

błyskotliwym dowcipem i djalogami pełnemi 
wytwornych paradoksów, właściwych Włl- 
de'wi zdobędzie sobie bezwątpienia pełne uz- 
nianie audytorjum radjowego. 

SPORT 
POWTÓRNA PORAŻKA MAKABI 

WARSZAWSKIEJ 3:0. 

Drugi występ Makabi warszawskiej po- 
nownie zakończył się porażką, chociaż tym 
razem goście zaprezentowali się o wiele le- 
piej, utrzymując przez cały czas. grę otwartą, 
a nawet czasami wyraźnie naciskali. Wszyst- 
kie jednak akcje w polu rwały się z chwiłą 
dojścia pod bramkę przeciwnika, gdzie napad 
drużyny warszawskiej przez przesadną hiper- 
kombinację i brak zdecydowania na strzał 
zmarnował kilka niemal pewnych okazyj do 
zdobycia aż nadto zasłużonego punktu hono- 
rowego. Jedynym pełnowartościowym napa- 
stnikiem okazał się prawy łącznik gości, były 
gracz Hakoachu łódzkiego, Jego indywidu- 
alne przeboje sprawiały wiele kłopotu obro- 
nie gospodarzy, nie znajdując jednak zrozu- 
mienia i poparcia u swych partnerów, zdany 
na własne siły, nie mógł on nic pozytywnego 
zdziałać. 

Makabi wileńska do zawodów tych wy- 
stąpiła w swym najsilniejszym składzie 
z rzadko obecnie grającym Zajdlem na cea- 
trze ataku. 

Z miejsca inicjatywę gry ujmują goście, 
którzy dążąc do zrehabilitowania się za w: 

rajszą wysoką porażkę narzucili ostre b. sił- 
ne tempo, które utrzymało się aż do końca 
pierwszej połowy. Zwolna drużyna wileńska, 
dopingowana przez swych zwolenników za- 

  

   

    

NAD PROGRAM: (ud ned Wisłą. 
Seans wi wieczorowy od g. 6—8—10 

Mij jonowy spadek wesoła kom 
aktach 

  

Dźwiękowy Kino-Teatr 

HOLLYWOOD 
Marlena Dietrich 

—  Początek o godzinie 4, 6, 8 i 10.15 

Na dnie morza, w odległości 
400 mtr. od życia i ludzi to- 
czy się zajadła walka o kobietę 

Na |-szy seans ceny zniżone. Początek 
Na zachodzie bez zmian. 

p. t. Charlie w 

Ceny miejsc od 40 gr. 

1) Frapujący dramat erotyczno-salonowy w 8-miu aktach p. t. 

  

GNISKO Rozwódka «== Blanote Sweei i Jack Kulhall. oe yjay: 
stawa. Potężnny pałac. Pożar zamku. Tajniki pracowni malarskich. 

> : ieknym Ben L i jąca M 
jebot dworea kolejow.) DZIKI CZŁOWIEK jc awoy. Nee. pies. Tajemnica D-ra Fu Manchu" z W. Olendew, 

Dźwiękowy Kino-Teatr | Dzis! Najpiękniejszy 100% p d 11 as a eisi Anobass 
dźwiękowy film świa E ATAQA MIITOŚSCI. i... w 2. sia. STYLOWY 

«lies Wielka 38. 

W rolach 
głównych: 

Dziś! Rekordowy epokowy 
film z udziałem znakomitego 

KINO-TEATR 

Światowid 
Mićkiewicza 9.   
Wina krajowe 
STARE — LEŻAŁE — MOCNE 

7234 

  

Poleca Wytwórnia 

Maurice Chevalier i Jeanette Mac Donald, 
udźwiękowiona całość „HRABINA PARYŻA” Emil Jannings, W. Gajdarow, Lya de Putti, Mia May w rolach gł. 

RAMONA NOVARRO : can; Anity Page 

SKRZYDLATA FLOTA. 
zaimponuje publiczności swoją odwagą w czasie niebezpiecznych manewrów. 

  

Sz. Klijenteli, uprzejmie donosimy, 

iż firma nasza 

  

WI. Osmołowski 
Wilno — Kazimierzowski 9. 

Żądać wszędzie. 

RRDA DI ORGA 

Żądać wszędzie. 

  

PEBRRSOCSKA 

FILIP MACDONALD. 

  

29) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Antoni stał z rękami w  kiesze- 
niach, patrząc leniwie na przeciwni- 
ka. Ale w tej jego pozie czaiło się coś 
złowieszczego. 

Przez dziwne długie pół minuty 
panowało milczenie. Nikt się nie ru- 
szył. Poczem sir Ryszard westchnął, 
wydobył cygarnicę i rzekł: 

Żywy obraz. Bardzo interesu- 
jące. 

Lake zrobił taki ruch, jakby się 
chciał rzucić na Antoniego, opamiętał 
się, mruknął coś pod nosem, wykręcił 
się na pięcie i odszedł. 

Zobaczyli jak przepchnął się bez- 
ceremonjalnie przez tłum i zniknął w 
drzwiach bibljoteki, z której dolatywał 
brzęk szkła i wrzawa męskich głosów. 

— Ma do mnie pretensję — rzekł 
Antoni. — Ale jaką? O eo? — patrzył 
w drzwi bibljoteki. 

— Przykry i brzydki incydent — 
zawyrokował sir Ryszard. — Prawdo- 
podobnie nie ma do pana żadnej pre- 
tensji, tylko wypił za dużo szampa- 
na... 

— Zwierzę! — rzekła z przekona- 
niem panna Brocklebank. — Dobra- 
noc, panie pułkowniku!... Och!prze- 
praszam! 

— Dobranoc — rzekł sir Ryszard. 
—Może nas pan odwiedzi? Zawsze je- 
steśmy w domu. Stoke House. Niecałe 
cztery mile od Farrow. Najwygodniej- 

szą droga od Malling. 
Wyszli j Antoni został sam. Łucji 

nie było. Spojrzał i zabaczył mężczy- 
znę wyższego od siebie, mniej więcej 
swego rówieśnika, Był to typ, jaki nie 
często się spotyka. Okaz wybitnej, 
męskiej, gwardyjskiej urody. Antoni 
poznał szefa policji hrabstwa. 

—- Pan pułkownik Gethryn?—za- 
pytał energicznie, sympatyczny głos. 

Antoni wyciągnął rękę. 
— Ja. Pan Ravenscourt? 
Podali sobie ręce i Ravenscourt 

rzekł: 

— Tańczyłem z pańską żoną i za- 
pragnąłem poznać i pana. Pani pole- 
ciła mi pana poszukać. 

— (zy mówiła — zapytał Antoni 
—że ja bardzo chciałem pana poznać? 
Bardzo mi na tem zależało. 

— Doprawdy? — rzekł z uśmie- 
chem Ravenscourt. — Chodźmy się 
napić. Brownlough ma świetną wód- 
kę. 

Poszli do bufetu. Donajęta służ- 
ba już zniknęła i za długim stołem krę 

„KULT-RADJO“ 
zostala przeniesiona 

Polecając się łaskawym względom 

na ul. Wileńską pod Nr. 26. 

  

Annons! Następny program: Nowa re- 
alizacja i opracowanie jako niepodzielona 

W filmie tym bierze udział cała 
eskadra lotnicza U. S. A. pod do- 
wództwem NO VAR s O, który 

i mechaniczna 

„GUTMANŃN" 
przy ul. Nowogródzkiej 30 
Wykonuje wszelkie robo- 

7230 ty w tym zakresie. 

  

Pracownia futer I okryć 
damskich 

Leona Baranowskiego 
przyjmuje wszelkie robo- 
ty w zakres krawiectwa i 

kuśnierstwa wchodzące. 

Ad. Mickiewicza 46—4. 

Pracownia Ślusarska 

7231 

cił się tylko stary eks-ordynans g0s- 
podarza. W grupie mężczyzn obok stał 
Lake, który tym razem udał ostenta- 
cyjnie, że nie widzi ani Antoniego, ani 

jego towarzysza. 
Ravenscourt zamówił trunki, dla 

siebie liquer brandy dla Antoniego 
brandy z wodą sodową. Gdy podano 
dwie pełne szklanki, wziął je i zaniósł 
na stolik w rogu pokoju. 

— Usiądźmy — rzekł. — Pańskie 
zdrowie! 

Antoni podniósł szklankę. Gdy wy- 
pili rzekł: 

— Panie naczelniku, powiem panu 
wprost, o co idzie. Nie mam czasu do 
stracenia. Pan słyszał, poco ja tu przy- 
jechałem ? 

Szef policji skinął jasną głową. 

— Owszem —- rzekł krótko. Głos 
jego zmienił się i nabrał chłodnego. 
urzędowego brzmienia. Antoni spoj- 
rzał i rzekł: 

— Czy mógłbym liczyć na pańską 
pomoc? Naturalnie nieoficjalną, bo 
oficjalnie Bronson zginie we wtorek 
z rana, na szubienicy. 

Ravenscourt podniósł oczy z nad 
wymanikjurowanych paznokci, namy- 
Ślił się i rzekł: 

— Nie wiem. Do djabła, nie wiem. 
Od chwili kiedy się dowiedziałem, po 
co pan tu przyjechał, zastanawiałem 
się, co panu ewentualnie odpowiem 
na takie pytanie. — Wziął w obie 
dłonie szklankę i zaczął ją obracać, 

    

  

jęT4E: NE$% Kal 

czyna opanowywać sytuację, przeprowadza- 
jąc szereg niebezpiecznych ataków. Groźny 
wypad Szwarca likwiduje w ostatniej chwali 
obrońca gości, wybijając piłkę na korner. 
Idealnie wykonany rzut różny przynosi go- 
spodarzom pierwszy punkt, a w dwie minuty 
potem Szwarc, po błyskawicznie przeprowa- 
dzonym ataku, wspaniałym strzałem  pod- 
wyższa stan posiadania. Wynik ten mimo 
ambitnej gry gości i rosnącej ich przewagi, 
pozostaje niezmienionym do przerwy. 

Tempo w drugiej połowie znacznie słab- 
nie. Gra toczy się bez wyraźnej przewagi 
i jest przez cały czas otwarta. W 27-ej mi- 
nucie piłkę otrzymuje prawoskrzydłowy An- 
tokolec, podciąga i strzela w poprzeczkę, 
wracającą w pole piłkę „wykancza* jego 
brat, ustalając wynik dnia. 

U gości wyróżnili się prawy łącznik i 
obrona. 

U gospodarzy Birnbach, Antokolec (pra- 
we skrzydło) i Jałowcer. Reszta słaba. 

Porażka Jędrzejowskiej 
w rozgrywkach o puhar 

Lenza. 
RZYM, 13. 10. (Pat). — W dalszych roz- 

grywkach o puhar Lenza Jędrzejowska zo- 
stała pokonana przez Szwajcarkę Payot 7:5 
i 6:2. Drugie spotkanie, rozegrane między 
Adamoff (Francuzka) i Jędrzejewską, zosta- 
ło przerwane przy stanie 2:1 dla Jędrzejow- 
skiej. Spotkanie zostało przerwane z powo- 
du kontuzji, odniesionej przez mistrzynię 
Polski. 

W grze podwójnej para Jędrzejowska— 
Deutsch została pokonana przez parę Rez- 
niczek—Horn 6:1, 6:4. 

Bokser Sharkey zwycięży! 
Carnerę. 

NOW'Y YORK, 13, 10. (Pat). — Mecz bok- 
serski pomiędzy Sharkey'em i Carnerą za- 
kończył się w 15 rundzie zwycięstwem Shar- 
key'a na punkty. 

    

NIEZASTĄPIONE SĄ 

naturalne wody, Sól. 
comprimes 

' pastylki Vichy-Etat 
ZE ZNAKIEM 

MICHY - ETAT 
£OAJJ siĘ BEZWANTOŚCIOWYCW 
PARATÓW GZTUCZNYCH 

DRZEWKA 
owocowe, alejowe i deko- 

racyjne, liściaste i iglaste, 

  

Nr. 237 (2179) 

Fatalny strza! w domu rozpusty. 
Sąd apelacyjny złagodził wymiar kary. 

W dniu 1 czerwca ub. roku już nad ra- 
nem po uprzedniej pijatyce zjawili się w je- 
dnym z domów rozpusty trzej studenci USB 

Jeden z przybyłych gości, nie zwracając 
uwagi na protety gospodyni zakładu, Liby 
Kopelewiczowej, nastawił patefon i usiłował 
wygrywać na nim jakąś skoczną melodję. 

Kopelowiczowa, obawiając się odpowie- 
dzialności za zakłócenie spokoju śród nocy, 

podbiegła do krzykliwego instrumentu i sta- 
rała się go unieruchomić. 

W czasie szarpaniny z pijanym, samogra. 
jący aparat spadł na ziemię, a kiedy Kope- 
lowiczowa była zajęta jego podnoszeniem, 
rozległ się strzał a kula ugodziła gospody- 
nię w twarz. 

Sprawcą strzału był ów pijany gość, nie- 
zadowolony z mitygowania jego nadmierne- 
go temperamentu. Widząc fatalne skutki swe 
go czynu, rzucił się do wyjścia i usiłował 
zbiec. jednak został zatrzymany przez zaa- 
larmowanego wystrzałem posterunkowego. O- 
kazało się, iż „bohaterem* nocnej przygody 
był Albert Rouba, którego też pociągnięto do 
odpowiedzialności prawnej. 

W maju b. r. sąd okręgowy, po rozpatrze- 
niu tej sprawy, dopatrzył się w czynie oskar- 
żonego usiłowania z 

    

    

  

wywołanej sprzeczki (art. 49 i 458 cz. I oraz: 
644 cz. 1 k, k.) i skazał Roubę na osadze- 

iem więzieniu przez lat cztery. 
roku tego skazany odwołał się do 

wyższej instancji, a wobec tego sprawa о- 
parła się o sąd apelacyjny w składzie pp. 

  

   

sędziów: Suszczewicza, Jundziła i Matuse- 
wicza. 

ženie wnosit wiceprokurator p. Par- 

    

   
z obroną podsądnego wystąpili 
yszkowski i Rudkiewicz. 

Powództwo cywilne w imieniu poszkodo- 
wanej Kopelowiczowej popierał jej pełnomo- 
cnik mec. Sopoćko. 

    

  Tymczasem sąd, rozpoznając sprawę przy 
drzwiach zamkniętych, uznał wyrok  pier- 
wszej tancji za niesłuszny, a zmieniające        
kwalifik czynu, uzna, iż osk. Rouba jest 
winien dokonania inkryminowanego mu czy- 
nu pod wpływem silnego wzruszenia ducho- 
wego, wywołanego ciężką zniewagą ze strony 
poszkodowanej a wobec tego na zasadzie 
art. 458 cz. II k. k. przy zastosowaniu art. 
538 k, k. (okoliczności łagodzące) skazał go 
na zamknięcie w twierdzy przez pół roku. 

Powództwo cywilne sąd pozostawił bez 
rozpoznania. Kaer. 

    

NA WILENSKIM BRUKU 
ODGRUZŁ WARGĘ. 

W dniu 12 w mieszkaniu dozorczyni do- 
mu Nr. 11 przy ul. Szklanej Drozdowski Jan 
(Stefańska 25) w czasie bójki z Milewiczem 
Stanisławem (Rydza Śmigłego 15) odgryzł 
Milewiczowi część dolnej wargi  Drozdow- 
skiego zatrzymano, Milewicza umieszczono 
w szpitalu Żydowskim. 

  

  

  
  

H. Dąbrowska 
Wilno, ul. Wileńska 18 

skradziona tamże, niniej- 
szem uniewaważniam. 

Weksli z pieczątką wyżej 

  

„NP L“ 
Wilno, św. Jaiska Nr. 4 

Dziela 

DZIECKO SPADŁO Z II-GO PIĘTRA. 

Przy ul. Jagiellońskiej Nr. 5 zamieszkuje 
rodzina apiro. Wczoraj wieczorem pozosta- 
wiona chwilowo bez opieki 3-chletnia Ha 
Szapiro weszła na parapet okna, i straci 

równowagę wypadła na bruk, odnosząc 
liwemu przypadkowi, stosunkowo 

lekkie uszkodzenie ciała. Nieszczęśliwą dziew- 
czynkę opatrzyło pogotowie ratunkowe, (c). 

  

    

     

  

  

  

  

      

J 1 k i h Akuszerka 
Od roku 1843 istnieje Ę y l 0 GO Śmiałowska 

Н Н niemiecki, francuski i i en in 3 przeprowadziła się 
włoski (konwersacja). | na ul. Zamkową 3, m. 3, 

ul. TATARSKA 20 Przygotowywanie tamże gabinet kosmetycz- 
ze wszystkich przedmiot. | ny, usuwa zmarszczki, bro- 

do matury dawki, kurzajki i wągry, 
M e B į e „a! ggzaminów W. Z. P. 48. 7034 

szkół średnich wogóle. 
Jadaino, sypialne 1 ga- | | Lekcyj udzielają b. prot ЕЕ 

lnetowe, kredensy, gimn. i studenci U. 5. В. 
stoły, szafy, ióżka it.d. specjalną met. koncentrac. LI 
Wykwintne, Mocne, Zgłoszenia : do Redakcji 
NIEDROG O, Kurjera Wil." pod W. K. MLECZARNIA 

na dogodnych warmakach KAM 
r oleca: codz s że 

I NA RATY. Kon ES mleko, masto, sery, jaja, 
NADESZŁY NOWOŚCI. | i mleko zsiadłe, wędliny. 

6181 i DRUKARNIA iinne chłodne zakąski, 

Pi tka Fi В i napoje chłodzące oraz 
iecz. a irmowa 

Perfumeria i Kosmetyka | | INTROLIGATORNIA H| obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 

LLC AEA 
Wytwornetowarzystwopo- 
znaje automobilizm tylko 

Telefon 3-40. 

książkowe, 

  

        

    

RE RI SE KSS druki, książki dla wyprodukowane w klimacie miejsco a 7223 НЕНЕ na kursach Proma 
wym w szkółkach handlowych IZA SPE SE ZE zytowe, prospekty, ПИ * p | dažni kios Jagiellońska 3/5, tel. 18.46. S oszukuję | zzmżcE | ле оааа 

ju roboty drukarskie 3° ° , , posady WYKONYWA 1 
eczy ra— 

PIGACJA L40ÓW PAŃSTWOWY rzadcy domuli "томмЕ || EGZEMĘ Siu: 4 y ZRENNTO" = maść Egzemol laborator- 
w Wilnie w domach rządowych SA JL): Gadowski WESA. 

ia ks KARA sad: lub prywatnych, po- J dłapieskachi 7212 
w Nadleśnictwie Lidzkiem — poczta siadam dobre świa- у 

Lida os. Hornie, dectwa. Łaskawe o- I. Blumowicz MIESZKANIE 

w Nadleśnictwie Ławaryskiem 

poczta N.- Wilejka, 

w Nadleśnictwie Smorgońskiem — 

poczta Smorgonie, fol Narot 

PO CENACH ZNIŻONYCH. 

      

KONCESJONOWANY ELEKTROMONTE 

STANISŁAW PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA Ne 4, m. 9. 

WYKONYWA: 

dzwonki sygnalizacyjne. 

KAKA A A A V S 

Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 
FV K PINO TN TOS LEI I III TE AIK 

šledząc uwažnie krople aromatyczne- 
go płynu, podnoszącego się waską 
smużką ku krawędzi. Milczał czekając 
na odezwanie się Antoniego ale ponie 
waż tamten nie odzywał się, rzekł: 

— Sprawa jest tego rodzaju, że 
ani ja, ani moi ludzie nie mamy żad- 

nych wątpliwości. Zamordowano czło- 

wieka i znaleźliśmy mordercę. Był on 
sądzony w trzech instancjach i miał 
wszelką możność dowiedzenia swojej 
niewinności. My, policja, nie mamy 
sobie absolutnie nie do wyrzucenia. 
Spełniliśmy swój obowiązek tak jak 
należało. I teraz, w kilka miesięcy 
później, zjawia się prywatny człowiek 
—pan, pułkowniku—który oznajmia, 
że podług niego, Bronson jest niewin- 
ny i pyta się, czy ja mógłbym mu słu- 
żyć swoją pomocą jako tutejsza wła- 
dza policyjna. Bo przecież o to idzie. 
Doprawdy nie wiem, co na to odpo- 
wiedzieć. Gdyby to nie chodziło o pa- 
na... Gdyby kto inny wystąpił do mnie 

z takiem żądaniem, posłałbym go w 
grzecznej formie do wszystkich djab- 
łów. Szczerze panu mówię. Ale pan 
jest wyjątkowym człowiekiem. Pan 
mia sławę genjalnego detektywa. Pana 
nie można zbyć byle czem... Ale jestein 
bezwzględnie, absolutnie, głęboko prze 
konany, że pan się myli. Wiem, że 
pan się myli. Ja byłem tu na miejscu. 
ja znam tę sprawę do gruntu, ludzj i 
wszystko. Ja kierowałem  dochodze- 
niami. Ja wiem... Czy pan mnie ro- 
zumie? 

   

instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 

ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj. Wil." 

pod Nr. 6872. 

Poszukuję bony 

Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe, 

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

  

  

y W. Z. P. 29. 
izraelitki na wyjazd. 

Pożądana znajomość ję- i i 
zyków: polskiego, nie- Dr. M. Girszowicz 
mieckiego i ewentualnie powrócił 
hebrajskiego. Zgłaszać się | ; > teci 
osobiście: Sawicz | m. 2, i wznowił przyjęcia. 

w godz. 1—3 po poł. Akuszerka 

R 

  

   
    

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 

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

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

Akuszerka 

& 6: роКог Ža 6 e ikiemė 
wygodami do wynajęcia.. 
Kolejowa 15 róg Gościnnej: 
dowiedzieć się u dozorcy 

Do wynajęcia 
mieszkanie przy ulicy 

Popowskiej Nr. 22 i placu 
św. Piotrai Pawła Nr 5/h 
3 pokojowe i 4 pokojowe 
z elektrycznością,kuchnia-- 

mi, dowiedzieć się u 
właściciela ul. Piotra t 
Pawła Nr. 5/1. 2232. 

PIANINO 
do sprzedania 
Jagiellońska 3—27 

książkę do- Zgub 010 Krisžke go 

  

  

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 
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W. Z.     

Antoni skinął głową. 

— Najzupełniej. Pan ma słuszność 
na wszystkich punktach z wyjątkiem 
jednego, to jest, że pan nie ma słusz- 
ności. Nie. Niech mi pan pozwoli skoń- 
czyć. Pan się myli o tyle, że pan wy- 
chodzi z fałszywego założenia. Bron- 

son jest niewinny. Zmusiłem się do tej 
wiary, bo inaczej nie miałbym punktu 
wyjścia. Ale teraz już wystartowałem 
na dobre. I teraz wiem, że hipoteza 
o niewinności Bronsona była uzasad- 
niona. Teraz nie wmawiam w siebie, 
bo to już niepotrzebne. 

W chłodnych, niebieskich oczach 
Ravenscourta zamigotało zaintereso - 

wanie. 

— Wystartował pan na dobre...-— 
rzekł. 

Antoni 
czyć. 

— Tak, ale Pan Bóg wie, dokąd 
mnie ta droga zaprowadzi. Ja wiem 
tylko to, że sprawa ma tyle dziwnych 
stron, że to musi coś znaczyć. Rozu- 
mie pan? 

Ravenscourt skinął głową. 
— Może być dym bez ognia. 
— Nie. Jest i ogień i ja muszę go 

znaleźć. A czas mam tragicznie OgTra- 

niczony. Na Boga! I właśnie ten brak 

czasu sprawia, że jestem zmuszony 
pytać nieznajomych ludzi o ważne 
rzeczy. Ludzi, których w innych oko- 

licznościąch nie poprosiłbym nawet o 
zapałki... 

nie pozwolił mu dokoń- 

mornika sądu grodzkiego- 
w Wilnie, IV-go rewrru. 
Znalazcę uprasza się o d LAMNE(OWA odniesienie takowej za. 

przyjmuje od 9 do 7 WER wynagrodzeniem, pod a- 
ulica Kasztanowa 7, m. dresem: Wilno, ul. Pił-- 

P. Nr. 69. 2 sudskiego Nr. 6, m. 5.   
Urwał Ravenscourt odrzucił nagle 

głowę wtył i wybuchnął zaraźliwie we- 
sołym śmiechem. 

— Rozumiem. Nie potrzebuje par 
mówić. — Śmiał się niepowstrzyma- 
nie. с : 

Ale Antoni uśmiechnął się lekko. 

— Przepraszam, ale mówię otwar- 

cie to, co myślę. I zresztą nie miałem: 
na myśli właśnie pana... 

— Ha, ha, ha! śmiał się szef po- 
licji. Poczem uspokoił się i rzekł po- 
ważnym tonem: — Niech pan posłu- 
cha: Czy mi pan da słowo, że pan ma 
realne dane do przeświadczenia, iż 

wbrew wszelkim pozorom  Bronsom 
jest niewinny: że jeżeli ja odrzucę 

moje nautrałne uprzedzenia i przy- 

rzeknę panu pomoc w granicach moż- 
liwość, to pan go uratuje? 

Antoni zajrzał mu w oczy i skinął 
głową. 

— Daję panu słowo. 

Ravenscourt dopił z swojej szklan-- 
ki, wstał, oparł się rękami o stół i 
patrząc na Antoniego rzekł: 

  

— Dobrze. Niech mnie pan odwie- 
zi, i to prędko, bo muszę się przy- 

że jestem zaintrygowany, cho- 
. nie przekonany. 

CE) 

   
   

mi 

Drukarnia „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to sk TER 3-40. L. Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka « ogr. odp. 
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