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InicjatywaPolskiw sprawie 
rozbrojenia moralnego. 

jszy artykuł znakomitego  pu- 

ancuskiego, współpracownika 
, p. Jules Sauerwcin'a poświę- 

сопу jest memorandum rządu polskiego 
w sprawie praktycznych środków  roz- 
brojenia moralneg Memorandum po- 

1 wyższe min. Zaleski złożył dn. 18 wrze- 
! šnia w Genewie Sekretarzowi Gener. Ligi 

Narodów z prośbą o zakomunikowanie 
jego treści wszystkim państwom, zapro- 
„szonym na konferenc rozbrojeniową, 
wyznaczoną na początek lutego r. 1932. 

(Red.). 

  

   

    

    

   

  

{ Paryż, w październiku. 

W ogólnym zamęcie, towarzyszą- 
cym zakończeniu tegorocznej wielkiej 
sesji genewskiej, uszło głębszej uwagi 
prasy światowej doniosłe memoran- 
dum, złożone Lidze Narodów przez 
rząd polski. Mam na myśli inicjatywę 
polską w dziedzinie urzeczywistnie- 
nia idei rozbrojenia moralnego. Powa- 
żna część memorandum polskiego po- 
święcona jest działalności prasy i pro- 
pagandy, mającej niedoceniany często- 

  

"kroć wpływ na opinję publiczną. Ja- 
ko dziennikarz i publieysta pragnął- 
bym wyrazić opinję swoją o tym prze- 
dmiocie. 

Wolność prasy uważana była po 
wsze czasy za źrenicę wolności na ca- 
łym świecie. Rewolucja francuska złą: 
czyła postulat wolności prasy z has- 
łami wolności zgromadzeń, słowa i my 

Śli. Mniemano, że skoro człowiek ma 
prawo formułowania najzupełniej in- 
dywiduałnego poglądu na wypadki i 
jeżeli w ten sposób myśl ludzka obja- 
wia swą rzeczywistą niezależność od 

  

«wszelkich przejawów fizycznych — to 
słusznem jest, ażeby wolność taka przy 
sługiwała również poglądom, wyrażo- 
nym na piśmie w wydawnictwach, 
mających dostęp do społeczeństwa. 

Pod warunkiem 

w druku spaczona... Bo jeżeli zamiast 
spontanicznego wyrażenia uczuć ludz- 
kich, zamiast najbardziej swobodnego 
odtworzenia własnego sądu o rzeczy, 
ma się do czynienia z pracą pisarską 
ludzi, na których przemożną presję 

wywierają takie czy inne zgrupowania 
interesów ezysto materjalnych, jeże!i 
na „myśl pisaną* te właśnie interesy 
wywierają wpływ decydujący — to 
cóż to dzieje się z ową osławioną wol- 
nością prasy? 

Wydaje mi się, że w rzeczywistoś - 
ci wyradza się ona jedynie w naduży- 
cie świętego prawa, z którego jednost- 
ki o instynktach całkiem poziomych, 
kierujące się w dodatku  chciwością, 
robią użytek dla celów zaiste nader 
odległych od wszełkiego ideału. 

Zagadnienie wpływu prasy na pod- 
niecenie instynktów niepokoju,  roz- 
trząsane już było w swoim czasie 
przez rząd szwedzki, rząd zaś polski 
w memorandum swojem stwierdza już 
wyraźnie, iż prasa może przez podbu- 
rzanie umysłów wywoływać skutki 
jak najbardziej fatalne. 

Mamy w tym wypadku do czynie- 
nia z zagadnieniem szczególnie trud- 
nem. Zastosowanie bowiem  sankcyj 
karnych za rozsiewanie wiadomości 
tendencyjnych jest — jak wiadomo --- 
rzeczą niełatwą, a pozatem należałoby 
przecież rozciągnąć w tych wypadkach 
obowiązek ponoszenia przez podżega- 
czy prasowych odpowiedzialności wo- 
bec państw. 

Kanclerz Rzeszy Niemieckiej. p. 
Bruening wydał niedawno rozporzą- 

dzenie tego rodzaju. Wydanie go było 
zresztą w Niemczech pilniejsze, niż 
gdzieindziej, jeśli wziąć pod uwagę 
fakt. iż skrajne partje prawicowe w 

Niemczech, dzięki wytrwałej pracy i 

celowej organizacji rozporządzają 
przeszło tysiącem dzienników, nie li- 
cząc różnych agencyj, biur korespon- 
dencyjnych, nawet wytwórni filmo- 
wych i kin, a walka rządu z całą tą 
kampan ją nacjonalistyczną ograniczyć 
się musi do drobnych sprostowań i 
wzmianek w dziennikach zwanych de 
mokratycznemi lub  socjalistycznemi 
Rozporządzenie niemieckie, zresztą — 
jak sądzę — dość teoretycznego zna- 
czenia. było jednak stosowane w ciągu 

kilku dni. Dało ono rezultaty poueza- 
jące dla czytelników i dość przytem 
zabawne. Widziało się, naprzykład, 
na pierwszej stronie organu p. Hugen- 
berga „Lokal-Anzeiger“ długie prze: 
ło 100-wierszowe odwołanie informa- 
cyj. podanych przez tegoż p. Hugen- 
berga całej swojej prasie. 

Ale w rzeczywistości rozporządze- 

      

  

  

    

nia takie mogą jedynie częściowo prze- 
ciwdziałać nadużywaniu wolności pra- 
sy, która zresztą dawno już nie należy 
do dziennikarzy, ale do zbogaconych 
i ambitnych przedsiębiorców. 

Z pośród innych przesłanek me- 
morandum polskiego specjalnie god- 
ną uwagi jest ta, która mówi o powo- 
łaniu do życia w Genewie wielkiej 
międzynarodowej agencji prasowej, ja- 
ko źródła informacyj dla całego šwia- 
ta i tem samem jednego z najskutecz- 
niejszych środków zapobiegania zagra 
żającej pokojowi tendecyjnej propa- 
gandzie. Mojem zdaniem, jest to bar- 
dziej celowe, aniżeli grożenie więzie 
niem dziennikarzowi wówczas, gdy 
należałoby niem zagrozić raczej dy- 
rektorowi wydawnictwa. 

W sedno rzeczy trafiają również 
projekty rządu polskiego z dziedziny 
wychowania młodzieży w zamiłowa- 
niu pokoju. Faktem jest, że nauczy- 
cielstwo zbyt często wykorzystuje swo- 
ją sytuację dla siania w umysłach 
młodzieży nieufności i nienawiści do 
obcych. Przeprowadzenie kontroli- pra 
cy nauczycielstwa we wszystkich kra- 
jach świata, byłoby w tym stanie rze- 
czy szczególnie wskazane, Ale w tym 
celu trzebaby stanąć oko w oko z wiel- 
kiemi zagadnieniami kryzysu świato- 
wego, gotującego ruinę całemu współ- 
czesnemu społeczeństwu kapitalistycz- 
no-burżuazyjnemu i znałeźć  doktry- 
nę lub chociaż kilka zasad nowych, 
opartych na elementarnych wymaga- 
niach zdrowegó rozsądku. 
wiem można obecnie mówić o winie 
nauczyciela lub twierdzić nawet, że na- 
dużywa on swych praw, jeśl wpaja w 
dzieci ducha zemsty i uczy je docho- 
dzić praw swego narodu nawet drogą 
wojny? Jak.w takim razie traktowa- 
libyśmy postępowanie odwrotne — ne- 
gowanie patrjotyzmu i podjudzanie 
do walki klas?... 

Trzebaby pewnie dojść do nowej i 
zdrowej koncepcji wzajemnego usto- 
sunkowania dwóch pojęć: — patrj»- 
tyzmu i internacjonalizmu. 

Wpływ Łigi Narodów i jej organów 
w rodzaju Instytutu Współpracy In- 
telektualnej powinien docierać do spo- 
łeczeństw wszystkich krajów i stać się 

— nie powiem ewangelją — ale przy- 
najmniej duchowym regulatorem po- 
ziomu myśli politycznej, godnego kul 
tury naszej epoki. Innemi oczami pa- 
trzeć winno dziecko na swój kraj j lu- 
dzkość, zrozumieć, że jest jednocześnie 
obywatelem państwa i członkiem sp»- 
łeczności ludzkiej. 

Oto przedmiot konferencji między- 

narodowej, na której pragnąłbym wi- 
dzieć nietylko dziennikarzy. ale także 
przedstawicieli kierunków filozoficz- 
nych, socjologicznych i znawców głów 

nych dziedzin nauki. 
A ponieważ w Warszawie powsta- 

ła inicjatywa gruntownego rozważenia 

tych zagadnień, czemużby nie w tej 

właśnie Warszawie miałby się odbyć 

zjazd temu dziełu poświęcony, zjazd 

niewątpliwie bardziej doniosły dla 

sprawy rozbrojenia, aniżeli imponują- 
ca konferencja rzeczoznawców  woj- 

skowych morskch i lotniczych, która 
w lutym przyszłego roku zbierze się 
w Genewie. 

  

    

    

Jules Sauerwein. 
Copyright by „Iskra“. Ь 

Audjencje u Pana Prezydenta 
Rzplitej. 

WARSZAWA 14.X. Pat. — Pan Pre- 
zydent Rzpiitej przyjął w dniu 14 bm. 
nowomianowanego szefa departamen- 
tu kawalerji w Ministerstwie Spraw 

Wojskowych płk. Karcza, b. szefa płk. 
Brochwicz-Lewińskiego oraz nowomia 
nowanego dowódcę 1 p. szwoleżerów 
płk. Trzaska-Durskiego. Następnie Pan 

Prezydent przyjął prezesa Prokurator- 
ji Generalnej Bukowieckiego. 

  

Przed konferencją państw 
bałkańskich. 

Propozycje delegacji tureckiej. 

MOSKWA, 14. 10. (Pat). — Prasa 

tutejsza podaje, że na konferencji 

państw bałkańskich, która ma się od- 

być w Stambule, delegacja Turcji za- 
proponuje utworzenie w państwach 
bałkańskich jednolitego systemu mo- 
netarnego oraz ustalenie w granieach 

tych państw taryfy pocztowej. 

Ligi Narodów. 

  

Nadzwyczajna sesja Rady Ligi Narodów. 
GENEWA, 13. X. (koresp. wł.) 

Już od kilku dni było wiadome w Ge- 
newie, że przewodniczący Rady Ligi 
Narodów hiszpański minister spraw 
zagranicznych Lerroux nie będzie 
przewodniczył na nadzwyczajnej se- 
sji Rady Ligi Narodów, która zebra- 
ła się celem zajęcia się ostatniemi 
wypadkami, wynikającemi z zatargu 
chińsko-japońskiego na  terytorjum 
Mandžurji. 

Zastępujący ministra Lerroux, de- 
legat hiszpański Nadriaga na począ- 
tku posiedzenia usprawiedliwił mini- 
stra Lerroux i zaproponował, aby prze- 
wodnictwo Rady Ligi objął przedsta- 
wiciel państwa,.który z. kolejności 
ma przewodniczyć na następnej zwy- 
czajnej sesji Rady Ligi Narodów, któ- 
ra ma się odbyć w styczniu 1982 r. 
Ponieważ przewodnictwo to w po- 

Narada bez udziału 

   

  

rządku alfabetycznym wypadało na 
przedstawiciela Francji, za zgodą re- 
szty członków Rady Ligi objął je fran 
cuski minister spraw zagranicznych, 
Briand. Polskę reprezentował stały 
delegat Polski przy Lidze Narodów 
w Genewie minister Franciszek S0- 
kał, zastępujący chorego ministra 
spraw zagranicznych, p. Zaleskiego. 

Briand w krótkich słowach przy- 
jął przewodnictwo i podziękował 
członkom Rady Ligi za wybór, po- 
czem odczytał dłuższą deklarację, w 
której streścił przebieg wypadków na 
terenie Mandżurji od ostatniej rezo- 
lueji Rady Ligi Narodów w miesiącu 
wrześniu r. b., aż do obecnej chwili 
Deklaracja Brianda stwierdza wyra- 
źnie, że naogół biorąc rząd chiński 
wykonał zalecenia Rady Ligi, daje je- 
dnak do zrozumienia, że rząd japoń- 

przedstawicieli Chin 

: i Japonii. 

Decyzja zaproszenia przedstawiciela Stanów Zjednoczonych. 

GENEWA, 14X (Pat). W dniu 
14 b. m. rano w salonach francu- 
skiego ministra spraw zagranicznych 
Brianda w hotelu de Bergues zebrali 
się na naradę członkowie Rady Ligi 
Narodów, z wyłączeniem przedsta- 
wicieli Chin i Japonji. W naradzie 
brał również udział sekretarz gene- 
ralny Ligi Narodów sir Drummond. 

Po dłuższej wymianie zdań zebrani 
zdecydowali zaprosić przedstawiciela 
Stanów Zjednoczonych do wzięcia 
udziału w rozprawie nad koniliktem 
chińsko - japońskim. Przedstawicie 
łem Stanów Zjednoczonych w Ge- 
newie jest konsul generalny Gilbert. 

Z różnych stron — jak słychać — 
wysuwane były poważne objekcje 
przeciwko udziałowi w obradach 
Rady przedstawiciela Stanów Zjedno- 
czonych. Punkt wyjścia do decyzji 
zaproszenia Gilberta stanowi art. 4 
paktu, którego ustęp 5 przewiduje 
zaproszenie do stołu narad przed- 
stawiciela członka Ligi, nie będącego 

członkiem Rady Ligi Narodów, a 
szczególnie zainteresowanego Spra- 
wą, jaka jest przedmiotem debaty. 
Wprawdzie w danym wypadku za- 
proszony został przedstawiciel pań- 
stwa nie należącego do Ligi Naro- 
dów, jednak podkreślano, że państwo 
to szczególnie zainteresowane jest 
koniliktem mandżurskim z tytułu 
podpisania paktu paryskiego i współ 
działania w dotychczasowych poczy- 
naniach Rady Ligi Narodów w kie- 
runku rozwiązania tęgo koniliktu. 

Po skończonem posiedzeniu jeden 
z wyższych urzędników irancuskiego 
min. spr. zagr. udał się do przedsta- 
wicieli Chin i Japonji celem zako- 
munikowania im powziętej decyzji. 
Ze stróny Chin żadne sprzeciwy nie 
są przewidziane, jednak — jak sły- 
chać — przedstawiciel Japonji nie 
zgadza się na obrany sposób postę- 

powania. 
Po południu obrady toczą się 

dalej. 

Rezerwa kół japońskich. 
GENEWA, 14. 10. (Pat). — Potwierdza 

się wiadomość, że delegat japoński zawiado- 
mił swój rząd 0 zaproszeniu Stanów Zjedno- 

czonych do wzięcia udziału w bieżących ob- 

  

radach Rady. 
Koła japońskie ustosunkowują się do te- 

go zaproszenia z krytycyzmem, wykazując 

wielką rezerwę. "jącą z paktu Kelloga. 

ski zaleceń tych nie wykonał. Ogólny 
ton deklaracji jest naogół niekorzyst- 
ny dła strony japońskiej. Po mini- 
strze Briandzie zabrał głos przedsta- 
wiciel Chin, dr. She. Wyraził on prze- 
dewszystkiem cały szereg zarzutów 
w stosunku do rządu japońskiego 
i przedstawił, — zdaniem chińskiem, 
cały szereg kroków wojsk japońskich, 
które należy określić, jako kroki wo- 
jeńne. Dr. She stwierdził, że Chiny 
oddały zatarg ten pod bezapelacyjne 
rozstrzygnięcie Rady Ligi Narodów, 
że w stosunku do posuwających się 
wojsk japońskich nie użyły broni dla 
odparcia napastnika. Wspomniał przy 
tem o zainteresowaniu Stanów Zjed- 
noćzonych tym konfliktem i zazna- 
czył z naciskiem, że jeśli Rada Ligi 
Narodów wespół ze Stanami Zjedno- 
czonemi Ameryki Północnej nie będą 
mogły zmusić Japonji do poddania 
się rozstrzygnięciom Rady Ligi, bę- 
dzie to konkretne bankructwo idei 
pokoju, paktu Kelloga i paktu Ligi 
Narodów. Zdaniem dr. She, jeśli Liga 
Narodów doprowadzi do tego, że kon 
flikt ten nie będzie zażegnany, to ca- 
ła przyszła konferencja  rozbrojenio- 
wa traci podstawowe warunki swo- 
jego powodzenia i uniemožliwiona bę- 
dzie wszelka współpraca między na- 
rodami. 

Cały ton deklaracji dr. She był b. 
patetyczny i wywołał naogół silne wra: 
żenie. Delegat Japonji minister Yos- 
hisawa miał odpowiadać natychmiast 
na wywody dr. She, jednakowoż z po- 
wodu spóźnionej pory rannego posić 
dzenia, odroczył swe przemówienie 
na popołudniowe posiedzenie Rady 
Ligi. 

Jak się dowiadujemy, z kół zbli- 
żonych do delegacji japońskiej, sta- 
nowisko przedstawiciela Japonji po- 
zostanie prawdopodobnie bez zmiany 
to znaczy, że rząd japoński uważa, iż 
warunki polityczne na terenie Man- 
dżurji są tak inne i tak zupełnie od- 
mienne od warunków europejskich, 
że Rada Ligi nie może przywiązywać 
jednakowej miary w swych zarządze- 
niach do wypadków na Dalekim W. 
i w Europie. Do tej chwili nie wia- 
domo, czy znana interwencja Stanów 
Zjednoczonych w Genewie jest kro- 
kiem poważnym, czy też zwykłą for- 
malnością dyplomatyczną, wypływa- 

Iskra. 
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Ponowne konferencje Litwinowa 

z ambasadorem japońskim w Moskwie. 
MOSKWA, 14.X (Pat). Ludowy 

komisarz spraw zagranicznych Lit- 
winow odbył znowu dwukrotną kon- 
ierencję z ambasadorem japońskim 

w Moskwie Hirotą. 
Podczas pierwszego spotkania 

Litwinow miał iniormować się o 
treści noty japońskiej, wysłanej do 
rządu nankińskiego. 

W czasie wczorajszej rozimowy 
omawiano sprawy zatargu mandżur- 
skiego i położenia międzynarodo- 
wego, wytworzonego przez ten kon- 
flikt. 

Prasa podkreśla, że rozmowa ko- 
misarza Litwinowa z ambasadorem 
Hirotą trwała czas dłuższy. 

Rząd Brueninga przed Reichstagiem. 
Dalszy ciąg dyskusji nad exposć kanclerza. 

BERLIN 14.X. Pat. — W dalszym 
ciągu dyskusji nad expose kanclerza 
Brueninga zabrał głos poseł niemiec- 
ko-narodowy Oberfohren, który oś- 
wiadczyl, že niemiecko-narodowi nie 
mogą zgodzič się na pewne kroki pre- 
zydenta Hindenburga, j. np. na przy- 
jęcie ministrów francuskich. 

Mówca kategorycznie zaprzeczył, 
jakoby Bruening proponował ostatnio 
niemiecko-narodowym udział w rzą- 
dzie. Na propozycję taką stronnictwo 
niemiecko-narodowe odpowiedziałoby 

żądaniem, ażeby kanclerz  Bruening 
zdecydował się przedtem zerwać za- 
pełnie z socjal-demokracją. Poseł O- 
berfohren bronił wystąpienia byłego 
prezydenta Banku Rzeszy dr. Schach- 

ta na kongresie w Harzburgu. 
W zakończeniu poseł żądał wyco- 

fania ostatnich dekretów prezydenta 
jako sprzecznych z konstytucją. 

Po przemówieniu posła centrowego 
Jossa posiedzenie Reichstagu zamkn:ę 
to, odraczając dalszą dyskusję do 

czwartku po południu. 

Krytyka polityki kredytowej Schachta. 

BERLIN, 14. 10. (Pat), — W czasie šro- 
dowego posiedzenia Reichstagu przemawiał 
m. in. minister finansów Dietrich, zaznacza- 
jae między innemi, że wpływy z podatku do- 
chodowego zmniejszyły się o 1 miłjard ma- 
rek. 

Polemizując ze znanemi wywodami dr. 
Schachta w sprawie polityki kredytowej Ban 

  

  

ku Rzeszy mówca podkreślił, że nie da się 
wprost opisać, jak wielkie straty gospodar- 

ce niemieckiej przyniosło wystąpienie byłego 
prezydenta Banku Rzeszy. 

Sanacja Danatbanku, Banku  Drezdeń- 

skiego i Kas Oszezędnościowych pochłonęła 
59 milj. dolarów. 

Social-demokraci zA Brueningiem. 
BERLIN, 14. 10. (Pat). — Frakcja socjal- 

demokratyczna uchwaliła na posiedzeniu ple 

narnem głosować przeciwke wnioskom 0 vo- 
tum nieufności dła rządu Brueninga, zgło- 

szonym przez partję opozycji w parlamencie. 
Frakcja gospodarcza uzależnia swe stano- 
wisko od wyniku rekowań z kanclerzem c0 
do zmiany dekretu prezydenta Rzeszy. 

Merszałek Senatu Raczkiewicz 
u Pani Prezydentowej 

Mościckiej. 
WARSZAWA 14.X. Pat. — W dn. 

14 bm. w godzinach południowych p. 
marszałek Senatu Raczkiewicz, jako 

przewodniczący Głównego Komitetu 
Społecznego Pomocy Ofiarom Powo- 
dzi w woj. wileńskiem, białostoekiem. 
i nowogródzkiem. przyjęty był przez 
protektorkę Komitetu Pomocy Panią 
Prezydentową  Michalinę  Mościcką, 
której złożył sprawozdanie w związku 
z zakończeniem akcji zbiórki na tere- 
nie całego państwa. 

Konferencja min. Jędrzejewi- 
cza z p. wojewodą w Spra- 

wach oświatowych. 
Podczas pobytu swego w Wilnie 

p. minister W. R. i O. P. Jędrzejewicz 
odbył w Urzędzie Woj. z p. wojewo- 
dą Beczkowiczem dłuższą konferencję 
w sprawach oświatowych. 

Dopłaty pocztowe na rzecz 

bezrobotnych. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

We _ wczorajszym N-rze Dziennika 
Ustaw ukazało się rozporządzenie mi: 
nistra P. i T., wprowadzające z dn. 
15 b. m. nową taryfę pocztową tele- 
gramów i telefonów, oraz stawki, któ 
re na rzecz bezrobotnych dodane bę- 
dą do tej taryfy w okresie od 15 paź- 
dziernika do 14 kwietnia 1932 r. 

Nowa taryfa wprowadza 3 zmiany 
w opłatach pocztowych; list zwyczaj- 
ny w kraju kosztować będzie 80 gr., 
zagranicą 60 gr. karta w kraju kosz- 
tować będzie 20 gr., zagranicą 35 gr., 
opłatę za polecenie podwyższono do 
60 gr., a więc list polecony w kraju 
kosztować będzie 90 gr., kartka pocz- 

towa polecona 80 gr. Pozatem opłaty 
dodatkowe do przesyłek pocztowych, 
przeznaczone na rzecz bezrobotnych 
wynosić będą 5 gr. 

SEREK 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
WYJAZD WOLDEMARASA. 

Prof. Woldemaras :za zgodą wladz sądo- 
wych (ma bowiem jeszcze parę spraw nieza- 
kończonych)j wyjechał dnia 14 b. m. do 
Francji, gdzie zamieszkuje obecnie jego żo- 
na. 

BILANS HADLOWY ŁITWY. 

W ciągu 8 miesięcy r. b. eksport litewski 
wyniósł sumę 208 miljonów litów, zaś im- 
port — 218,5 miljonów litów, czyli bierność 
bilansu handlowego w ciągu tego okresu wy 
raża się sumą 10,5 milj. litów. f 

KSIĄŽKA NA TEMAT TRANZYTU POLSKO 
LITEWSKIEGO. 

Jak podaje „Lietuvos Aidas* 
w tych dniach ukaże się pierwsza część 

5 ip. t „Spr połsko-litewska odnoś 
nie tranzytu po Niemnie i na odcinku kole- 
jowym Landwarów-Koszedary*. Książka ta 
obejmuje dokumenty, dotyczące sprawy od 
chwih rezolucji Rady Ł. N. 10 grudnia 1927 r 
aż do zapytania o opinję doradczą Trybuna- 
łu Międzynarodowego w Hadże. > 

ki, która obejmuje roz- 
pz a sprawy w Trybunale Haskim 
równi już została oddana do druku i uka- 
że się za półtora tygodnia. 

(Nr. 227), 

  

     

    

    

     
        

Rusyfikacjjne tendencje w Watykanie 
Agencja Telegr. Express otrzymała 

z Rzymu następującą niezmiernie cie- 
kawą wiadomość. 

W. kołach Watykanu komentowany jest 
raport specjalnego wysiannika komisji „Pro 
Russia* księcia Wołkońskiego, który nieda- 
wno bawił we Lwowie, celem przeprowadze- 
nia poufnych rozmów z metropolitą Szep- 
tyeckim w sprawie reorganizacji Cerkwi gre- 
cko-katoliekiej w Polsce w kierunku — рой- 
porządkowania jej jurysdykcji komisji „Pro 
Russia* zamiast kongregacji „Pro Eeelesia 
Orientali*, Wedlūg raportu Wołkońskiego 
zabiegi te zostały przyjęte przez episkopat 
obrządku grecko-katolickiego niezbyt przy- 
chylnie. Wskutek tego obecnie przewodniczą- 
cy komisji „Pro Russia* arcybiskup d'Her- 
bigny oraz jego najbliższy pomoenik książę 
Wołkoński uważają za główne zadanie utrzy 
manie nad swoją jurysdykcją akeji misyj- 
nej biskupa Czarneckiego w województwach 
wschodnich. Należy pedkreślić, że książę 
Wełkoński b. pułk. gwardji i b, attache woj- 
skowy Rosji w Rzymie wydał w języku wło- 
skim książkę, w której zaprzecza istnieniu. 
narodu ukraińskiego i dowodzi konieczności 
odbudowania Wielkiej Rosji Narodowej. 

  

jeszcze przed wyjazdem 
Lavala. 

PARYŽ 14.X. Pat. — Premjer La- 
val pragnie koniecznie, ažeby przed 
jego wyjazdem do Waszyngtonu dosz- 
ło do ukonstytuowania się komisji go- 
spodarczej francusko-niemieckiej. Ma- 
to nastąpić w dniu dzisiejszym. Amba- 
sador francuski w Berlinie Franęois 
Poncet, bawiący w Paryżu, będzie 9- 
becny na pierwszem posiedzeniu tej 
komisji. 

10 banków amerykańskich 
zawiesiło wypłaty. 

NOWY YORK, 14. 10. (Pat). — Wezoraj 
w Stanach Zjednoczenych zawiesiło wypłaty 
10 mniejszych banków, w których wkłady 
wynoszą okołe 9 miljonów dolarów. 

Bilans handlowy za wrzesień 
jest czynny. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Według tymczasowych obliczeń sałdo, do- 
dalnie bilansu handlu zagranicznego we wrze- 
śniu wynioło 58.164 tys. zł. Zwiększyło się 
w porównaniu do. sierpnia o 17.156 ty. zł. 

Bilans Banku Polskiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Bilans Banku Polskiego za pierwszą de- 
kadę października wykazuje zapas złota 576 
milj. zł. o 7.990 tys. zł. więcej niż w poprzed- 
niej dekadzie. Stosunek procentowy pokrycia 
obiegu biletów i natychmiast płatnych zobo- 
wiązań banku pokrytych złotem — wynosi 
41,04 proc. to jest o 11,04 proc. ponad po- 
krycie statutowe. 

Giełda warszawska z dnia 14.X. b. r. 

WALUTY 1 DEWIZY: 
Dolary „8,89 -8,87/, —8.89!/.—8,551/, 
Baigia“ a= 1 53U—125,5] — 195,19 
Holandja „ . . . . - 364,50—-363,40—361,60 
Londyn . . „ „34,15— 34,65—34,7'—34,56 
Nowy York + « «8,919 - 8,939 —8,899 
Nowy York kabel . . . 8,924—8,944— 8,904 
Paryż - . « » « . « . . 36,15—35,24—35,06 
Praga - „a... . „ 20,41—26,47—26,35 
Śzwajcacja . . . .. 175,15—175,58 —174,72 
Berlin w obr.pryw. . . . + . - . ‚ 206,50 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowl. . . . . . . . - 31,60 

  

4% pożyczka inwestyc. . . . . « „ » 74,00 
Ta sama seryjna. . . . . . - 60,06—80,50 
5% Konwersyjna . : .. **° . . 41,25 

A LBO 
6% dolarowa. |... +.» - 59,00—58,00 
7% Stabilizaeyjna —. . . 55.25 —54,25 
8% L.Z. B. G. 4.1 B.R., 6bl.B. G. K. „94,00 
Te samė: 795 0 a 0 0 0 0 4.0. O 
SG. Łodal:: 2 Aaaa o O 
8% Piotrkowa i RYC AREE 
60, obl. m. Warszawy 1926 r. VI em., . 35,00 

AK. CJ. E: 
Bank Pdloki + „lė siesė en O 
WĘZIEL s «95/0 sy) 8 wo D 

5% K»lejowa . - . 
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Zagadnienia rolnictwa. 
Wywiad z Dyr. Dep. Ekonom. Min. Rolnictwa Dr. Adamem Rose. 

— Jak przedstawia się obecna sy- 
tuacja na światowym rynku zbożo- 
wym? — zapytujemy naszego roz- 
móweę. 

— (Chociaż w chwili obecnej nie 
można jeszcze mówić o powszechnej 
poprawie sytuacji, to jednak bez nad- 
miernego optymizmu wolno wyrazić 
opinję, że poprawa ta w niedalekiej 
przyszłości nastąpi. Stoki w krajach 
zamorskich istnieją wprawdzie jesz- 
cze w rozmiarach odpowiadających 
mniej więcej stokom zeszłorocznym, 
lecz ich charakter jest obecnie inny. 
W zeszłym roku istniały olbrzymie 
stoki państwowe obok niezliczonych 
prywatnych, nagromadzonych tak w 
krajach eksportowych, jak i impor- 
towych. Długotrwała baissa sprawiła, 
że niezliczone i na całym Świecie roz- 
rzucone magazyny obecnie są próż- 
ne, lecz krótki okres hausse'y wystar- 
czy, aby sytuacja się zmieniła; wów- 
czas kwszystkie te puste magazyny 
automatycznie zaczną zdradzać ten- 
dencję do napełnienia się. Rzeczą naj- 
ważniejszą jest, aby wytworzyła się 
jak najprędzej atmosfera wiary w 
zwyżkę cen. Przewroty walutowe, któ- 
rych jesteśmy Świadkami, niewątpli- 
wie przy nią się do wytworzenia tej 
atmosfery. Hasłem dnia staje się dziś 
ucieczka od pieniądza i powrót do 
towaru. Hasło to wzmaga popyt i 
kurczy podaż i ciekawe jest, że zja- 
wisko to zaznacza się obecnie najsil- 
niej w Niemczech. 

  

        

    

    

  

— Слу zwyżka cen zboża nie mo- 
głaby być wobec bezrob. i zubożenia 
sfer konsumentów niekorzystna dla 
naszego życia gospodarczego? 

— Mam wrażenie, że dziś już py- 
tanie to nie powinno być stawiane. 
Doświadczenie lat ostatnich uczy, że 
dobrobyt w Polsce istnieć może tylko 
przy wysokich cenach artykułów rol- 
nych i przy pełnej opłacalności pro- 
dukcji rolnej. Polityka t. zw. „taniego 
chleba* będzie w Polsce zawsze poli- 
tyką bezrobocia. Przemysł polski pra- 
cować musi przedewszystkiem dla 
rynku wewnętrznego i nawet przemy- 
sły eksportowe będą mogły forsować 
swój wywóz tylko w oparciu o siłę 
nabywczą rynku wewnętrznego, a za- 
tem u nas przedewszystkiem  rolni- 
ków. 

Deficytowość gospodarstwa rolne- 
go powoduje powszechną niewypłacał- 
ność rolników, która zamraża nor- 
malne obroty finansowe w Polsce. Od- 
bija się to na całokształcie polskiej 
struktury gospodarczej i finansowej 
w sposób wręcz katastrofalny. 

— A jednak ministerstwo rolnic- 
twa nie poparło pewnych koncepcyj, 

łansowanych niedawno w celu szyb- 
kiego zapewnienia rolnictwu opłacał- 
nych cen zbożowych... 

— Ministerstwo rolnictwa nie zwal- 
czało nigdy koncepcyj, zmierzających 
do podniesienia cen artykułów rolni- 
czych i każdą poddawało jak najszcze- 
gółowszej analizie i dyskusji. Jeśli 
idzie o projekt oparcia całej polityki 
zbożowej jedynie na akcji interwen- 
cyjnje, który był istotnie przez kilka 
tygodni lansowany i nie został popar- 
ty przez ministerstwo, to stało się to 
po specjalnie zwołanej w tym celu 
konferencji wszystkich  organizacyj 
rolniczych. która w zeszłym miesiącu 
jednomyślnie stwierdziła, że zmienia- 
nie polityki zbożowej w kierunku dale- 
koidącej etatyzacji handlu zbożowego 
przedstawia zbyt wielkie niebezpie- 
czeństwo dla rolnictwa. 

— (zy z oświadczenia pana na- 
leży wnioskow e polityka rolna nie 
ulegnie w najbliższej przyszłości żad- 
nym zmianom ? 

— Jeśli idzie o wytyczne tej poli- 
tyki, to przypuszczam, że nie. W dal- 
szym ciągu trzeba będzie czynić mak- 
symalny wysiłek, aby zapewnić rol- 
nikom ceny opłacalne, odrzucając jed- 
nak takie środki, które jako zbyt ha- 
zardowe mogłyby zwrócić się przeciw 
rolnictwu. 

W zakresie polityki zbożowej naj- 
ważniejsze jest zapewnienie całej akcji 
zbożowej należytych podstaw finan- 
sowych. W zakresie polityki kredyto- 
wej na czoło wysuwa się możliwe zra- 
cjonalizowanie zarządzeń  prolonga- 
cyjnych i współdziałanie przy likwi- 
dacji krótkoterminowego długu rolni- 
czego. W związku z tem zasługuje na 

    

jak najdalej idące poparcie t. zw. ak- 
cja ratownicza, podjęta obecnie przez 
Radę Naczelną Organizacyj Ziemiań- 
skich. Dla akcji tej ważny będzie pro- 
jekt ustawy, wniesiony obecnie do Sej- 
mu przez ministerstwo rolnictwa, 

zmierzający do ułatwienia obrotu zie- 
mią. Równolegle z tem, wzmocniło 
ministerstwo prace, zmierzające do 
zapewnienia opłacalności licznym ga- 
łęziom produkcji rolnej, j ak wełny, 
chmielu, lnu, ryb i t. p., które w su- 
mie są bardzo ważne dla rolnictwa. 
Myślę, że szereg projektów skrystali- 
zuje się w tym zakresie w niedalekiej 
przyszłości. Istnieje podstawa do my- 
Ślenia. że zrobi się wszystko co można 
dła złagodzenia przebiegu kryzysu. O 
tem jednak, aby jakiemikolwiek środ- 
kami państwowej polityki rolnej moż 
na było w dobie gospodarczego trzę- 
sienia ziemi na całym świecie, przesi- 
lenie rolnicze w Polsce opanować i 
przyczyny jego usunąć, niestety, mo- 

wy być nie może. 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE. 
Fabryki łódzkie obniżają cenniki. 

Celem powiększenia zbytu towarów ba- 

wełnianych wobec słabo rozwijającego się 

sezonu w przemyśle łódzkim — Zjednoczo- 

ne zakłady. przemysłu bawełnianego K. Sche- 

iblera i L. Grohmana oraz Sp. Akc. I, K. Po- 

znański obniżyły z dniem 9 b. m. cenniki 

fabryczńe na poszczególne wyroby. Zniżka 

ta wynosi 5 do. 7 procent, w zależności od 

gatunków towarów bawełnianych produko- 

wanych przez te. fabryki my te zobowią- 

zują się jednocześnie udzielić swym „odbior- 

com gwarancyj cen na okres 3 dni. Gwa- 

rancje idą w kierunku zapewnienia odbior- 

com bonifikat w razie obniženia w migdzy- 

czasie cen tkanin bawelnianych. 

Handel zagraniczny polsko- 
sowiecki. 

Izba Handlowa Polski i Z. S. S. R. w 

Warszawie komunikuje: że w sierpniu r. Ъ. 

wywieziono z Polski do Rosji Sowieckiej 

53.515.917 kg. towarów wartości 14.304.962 

zł, w czem samo tylko żelazo wynosiło m 

41.700.828 kg. sa sumę 13.274.226 zł. Przywóz 

z Z. $. 5. R. wyrażał się cyfrą 19.898.769 kg. 

wartości 2.546.843 zł., gros przywozu stano- 

wiły — tytoń, futra i ryby. 
Jak widzimy z powyższych cyfr, saldo 

biłansu handlu zagranicznego polsko-sowie- 

ckiego jest w dalszym ciągu wybitnie aktyw- 

ne dla Polski i wynosiło w sierpniu r. b. — 

158.119 zł. 

Świadectwa pochodzenia przy 
eksporcie na Łotwę. 

Niektóre towary, eksportowane do Łotwy 

nie są zaopatrzone w należycie wypełnione 
Świadectwa, Wobec tego, że łotewskie urzę- 

dy celne postępują bardzo formalistycznie i 

nie uwzględniają najmniejszych w tej dzie- 

dzinie braków Państwowy Instytut Eksporto 

wy zwraca uwagę zainteresowanym na ko- 

nieczność ścisłego dostosowania się do od- 

nośnych przepisów. Świadectwo winno wska 

zywać między innemi kraj przeznaczenia to- 

waru, rodzaj, ilość i wartość eksportowane- 

go towaru, jak również powinno zawierać 

stwierdzenie, że towar pochodzi z polskiego 

obszaru celnego. (Iskra). 

Obrady naczelnej reprezen- 

tacji kupiectwa polskiego. 

W dniu 10 b. m. odbył się w Wńrsza- 
wie pod przewodnictwem preczsa B. Her- 

sego zjazd przedstawicieli organizacyj wcho- 

dzących w skład Naczelnej Rady Zrzeszeń 
Kupiectwa Polskiego. : 

Obrady Zjazdu dotyczyly sprawy zreali- 

zowania obecnej sytuacji w handlu oraz us- 

talenia środków zaradczych. Na tle referatów 

dyr. Jakubowskiego i posła H. Brune, ze- 
brani zaaprobowali akcję podjętą przez wł 

dze Naczelnej Rady w związku z inicjatyw 
rządu i pracami ministerstwa przemysłu 

handlu, dotyczącemi poprawy sytuacji han- 

dlu polskiego. 
Jednomyślna uchwała Naczelnej Rady 

stwierdza, że projekt noweli do ustawy o 
podatku przemysłowym uwzgęlędnia zasad- 
nicze postulaty polskiego kupiectwa. Poza- 
tem uchwała wskazuje, iż celem odciążenia 
organizmu gospodarczego niezbędne jest op- 
rócz wprowadzenia w życie powy j 
weli — zreformowanie choćby częściowe L. 

zw. świadczeń społecznych. 
Walne obrady Naczelnej Rady poświęco- 

ne były na tłe reefratów pp. dyr. E.Wencla 
i przesa W, Purskiego,  przedewszystkiem 
sprawom wewnętrzno organizacyjnym. Uch- 
wały, powzięte w tym zakresie, zmierzają 
do dalszego zacieśnienia więzów organizacyj- 
nych Naczelnej Rady Zrzeszeń Kupiectwa 
Polskiego z poszczególnemi organizacjami 
w jej skład wchodzącemi. 

W związku z decyzją dalszego zaktywizo- 
wania prac Naczelnej Rady Zrzeszeń Kupie- 
ctwa Polskiego rozszerzono prezydjum tej 
organizacji przez wybór p.p. Henryka Bru- 
na i Adama Szarskiego. W ten sposób pre- 
zydjum Naczelnej Rady stanowią obecsie pp. 

B. Herse, jako prezes oraz H. Brun (War 
wa), T. Marchlewski (Grudziądz), K. Otmi 
nowski (Poznań) i A. Szarski (Kraków) — 
jako prezesi. 

W toku trwania zjazdu uczestniczy jego 
przyjęci zostali przez p. ministra przemysłu 
i kandłu. Iskra. 

  

   

  

      

   
   

  

   

Plastyka bezdomna. 
Nie na wszystkich polach współ- 

czesność nasza sprosta dostojnym tra- 

dycjom kulturalnym Wilna. Jedynie 

w plastyce posiadamy zespół sił i plon 

twórczości miejscowej o  wybitnem 

znaczeniu nietylko dla Wilna, ale i 
dla całego kraju; co więcej Wilno 

może dziś ubiegać się o palmę pierw- 
szeństwa w dziedzinie plastyki pol- 
skiej. Mam tu na myśli Wileńskie To- 

warzystwo Artystów Plastyków, któ- 
rego naczelne nazwiska sztukę polską 
po świecie rozsławiają i wpływają ży- 
ciodajnie na naszą twórczość arty- 
styczną, nie przelotną modą lub bły- 
skotliwą manjerą, tylko rzetelnemi 

walorami formy,  monumentalnošcią 

kompozycji i zgłębieniem tajników 
szlachetnego rzemiosła. 

Przyglądając się zabytkom Wilna 
z lat, kiedy żywą była jeszcze tradycja 
dawnego Uniwersytetu Wileńskiego, 

  

dostrzegamy tam od ogólnej kompo- 
zycji do najdrobniejszego szczegółu 
drzwi, bramy, czy klamki jakiś szla- 
chetny ton, jakiś wznioślejszy od prze- 
ciętnego poziom. Nie sprawili to sami 
artyści działający w Wilnie; sprawił 
to ich wpływ, mający szeroki zasięg 
w społeczeństwie. Wpływ ten szedł 
przedewszystkiem przez szkoły i ogni- 
skował się w uniwersytecie, jako na- 
czelnej instytucji szkolnej. Pamiętniki 
z Giintherów Puzyniny dają świadec- 
two, jak na wykłady ostatniego profe- 
sora Architektury  Podczaszyńskiego 
tłumnie i pilnie uczęszczali wilnianie, 
jak były one nietylko „pokarmem 
ducha*, ale i konkretnemi wskazów- 
kami, przenikającemi i w zamierzenia 
i w dzieła. 

Jeśli dzisiejszy przeciętny „entuva- 
ge* naszego obywatela tchnie prze- 
rażającą szpetotą i nudą, przypisać 

E. D=R-JGFZR LENS k 

Sejm i Senat. 
Podwyższenie podatku od nieruchomości. 

Projekt ustawy wniesiony do Sejmu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Projekt ustawy zgłoszony przez 
rząd w Sejmie -w sprawie podwyższe- 
nia podatku od nieruchomości zawie- 
ra uzasadnienie, w którem czytamy, 
że nieróżnorodność natężenia kryzy- 
su na poszczególnych odcinkach ży- 
cia gospodarczego sprawia, iż wpływy 
podatkowe zawodzą i powstaje konie- 

   

czność wyszukania nowych źródeł 
dochodów. wzgłędnie zwiększenia 

Wniosek klubu BBWR. 

wydajności już istniejących. których 
depresja gospodarcza nie dotknęła sil- 
niej. 

Usława o podwyższeniu podatku 
od nieruchomości przewiduje podnie- 
sienie stopy podatku, wychodząc z za 
łożenia, iż w obecnych warunkach do- 
chodowość z budynków jest stosunko - 
wo najmniej dotknięta przez kryzys. 

o zmianę regulaminu 
sejmowego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy) 

Wczoraj peselski klub BBWR. 
zgłosił wniosek o zmianach niektó- 
rych artykułów regulaminu obrad sej 
mowych. Wnioskodawcy zmierzają 
do dalszego usprawnienia prac parla- 
mentarnych i usunięcia pewnych us- 
terek z regulaminu sejmowego, który 
w toku praktyki okazał się nieodpo- 
wiedni. 

Wniosek klubu BBWR. idzie w 
dwóch kierunkach przedewszystkiem 
do ograniczenia w wypadkach dluž- 
szej debaty przemówień  poszczegól- 
nych mówców „oraz do umożliwienia 
marsz. Sejmu stawiania na porządku 
dziennym spraw w trybie przyśpie- 
szonym. 

  

Sesja zwyczajna Senatu. 
WARSZAWA 14.X. Pat. — W dn. 14 bm. 

o godz. 16.15 marszałek Senatu Raczkiewicz 
otwarzył 19-te posiedzenie Senatu, odczytu. 
jąc dekret Pana Prezydenta Rzplitej o zwo- 
łaniu sesji zwyczajnej. Izba wysłuchała tego 
dekretu stojąc. 

Na ławach rządowych zasiadało kilku mi- 
nistrów. Po złożeniu ślubowania przez sen. 
Wiszniewskiego przystąpiono do 1-g0 pun- 

ktu porządku dziennego, to jest do budowy 
kolei Kraków — Miechów. 

Referent sen. Sobolewski (BB) w przemó- 
wieniu podniósł dodatnie strony budowy tej 
kolei. Po przemówieniu referenta Senat przy- 
jął ustawę w brzmieniu sejmowem. 

Zkolei nowelę, dotyczącą spisu ludności 
i statystyki administracyjnej zreferował sen. 
Dąmbski (BB). Nowelę przyjęto w brzmieniu 

sejmowem. 

Następnie sen. Bogucki (BB) zreferował u- 
stawę znoszącą sądy okręgowe w Mławie i 
Białej Podlaskiej. Sen. Wasiutyński z kl. Nar. 
imieniem kł. opowiedział się przeciwko tej 
ustawie. Po replice sen. Boguckiego, Senat 
przyjął ustawę w brzemieniu sejmowem. 

Nowelę do ustawy o uposażeniu funkcjo- 
narjuszów państwowych, wojska, sędziów i 
prokuratorów zreferował sen. Zaczek (BB, 
stwierdzając, że ustawę przyjęto większością 

głosów w brzmieniu zaproponowanem przez 
komisję. 

Po wyczerpaniu porządku dziennego mar- 
Szałek zamknął posiedzenie o godzinie 17.15, 
wyznaczając następne plenarne posiedzenie 
Senatu na 22 października r. b. o godzinie 
16-ej. 

Sprawy wyznaniowe w konstytucji 
hiszpańskiej. 

Podporządkowanie wszystkich wyznań specjalnym przepi- 
som państwowym. 

MADRYT, 14. 10. (Pat). — Kortezy uch- 
waliły 276 głosami przeciwko 41 artykuł kon 
stytucji, stanowiący, iż nie istnieje żadne 
ogólno-państwowe wyznanie religji. 

MADRYT, 14. 10. (Pat). — Izba przyjęła 
158 głosami przeciwko 59 artykuł Konstytuc- 
ji, dotyczący zakonów, po wprowadzeniu pe- 
wnych zmian, których domagali się socjali- 
ści. Zamorra i Maura głosowali przeciwko 
ustawie. W chwili głosowania doszło do za- 
burzenia. Jeden z deputowanych, występu- 
jący przeciwko projektowi, został pobity. 

Nowa ustawa podporządkowuje wszystkie 
wyznania specjalnym przepisom  państwo- 
wym. Władze prowinejonalne ani miejskie 
nie mogą subwencjonować klasztorów. Za- 
kony, w których oprócz trzech ślubów ka- 
nonieznych składa się jeszcze przysięgę na 

posłuszeństwo włądzy innej, niż władza pań- 
stwowa, zostaną rozwiązane, podobnież jak 
zakony, których działalność będzie uznana 
za szkodliwą dla państwa Pozostałe zakony 
uzależnione będą od ministerstwa sprawiedli 
wości. 

Stan posiadania zakonów będzie ograni- 
czony do środków koniecznych dla egzysten- 
cji i wykonywania zadań, do jakich dany 
zakon jest powołany. Z posiadanych 
dóbr zakony będą musiały przedstawiać 
państwowym doroczne sprawozdania. Człon- 
kowie zakonu nie będą mieli prawa 

zajmować się handlem i przemysłem, 
ani też — nauczaniem młodzieży. — 
Dobra klasztorne mogą być znaejonalizowa- 
ne, zaś dobra zakonów rozwiązanych użyte 

będą na cele nauczania i opieki społecznej. 

Kryzys gabinetowy w Hiszpaniji. 
Premjer Zamorra i min. spr. zagr. Maura podali się do dymisji. 

MADRYT, 14. 10. (Pat). — Skut- 
kiem głosowania, które miało miej- 
sce ubiegłej nocy w parlamencie, któ- 
ry uchwalił usunięcie z granie Hisz- 
panji niektórych kongregacyj oraz 
rozwiązanie innych, Zamorra, szef 
rządu tymczasowego, podał się do dy- 
misji, zarówno jak i minister spraw 

zagranicznych Maura. Wobec otwar- 
cia kryzysu gabinetowego prezydent 
Kortezów Besteiro polecił ministrowi 
wojny z poprzedniego gabinetu ufor- 
mowanie nowego rządu. Minister A- 
zana przyjął misję, licząc na poparcie 

> radykalno-socjalnej i soejalis- 
tów. 

  

Oferta 
BERLIN, 14. 10. (Pat). — Na zgromadze- 

niu narodowych socjalistów w Berlinie Hit- 
ler polecił odczytać deklarację programową, 
w której między innemi oświadeza, że part- 
ja narodowo-socjalistyczna w każdej chwili 

Hitlera. 
gotowa jest przyjąć odpowiedzialność za ut- 
worzenie rządu. — Narodowi socjaliści ocze- 

kują w tej sprawie wezwania prezydenta i 
usłychają go natychmiast. 

Strajk 32 okrętów niemieckich w porcie 
leningradzkim. 

BERLIN, 14. 10. (Pat). — Ilość 0- 
krętów niemieckich, objętych straj- 
kiem, w porcie leningradzkim wynosi 
32. 

Strajkujący marynarze nie cheą 
uznać orzeczenia ministra pracy Rze- 
szy, obniżającego płace zarobkowe za 
łogi okrętowej o 10 proc. 

Rząd Rzeszy zwrócił się do rządu 
sowieckiego z prośbą o interwencję, 

powołując się na niemiecko-sowiecką 
umowę konsularną z 1925 roku. 

Dotychczasowe starania w tym 
kierunku podjęte przez ambasadę nie 
miecką w Moskwie oraz przez konsu- 
laty w Leningradzie i Odesie, nie do- 
prowadziły do celu, ponieważ rząd 
sowiecki stoi na stanowiska, że cho- 
dzi tu o legalny strajk, nie zaś o bunt. 

ALSS A UART AINA TR k sio ESET TATSIA VSD 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

to należy nieczułości ogółu na wpływ 
artystów i sztuki i chaosowi w sztuce 
współczesnej zachodzącemu. Piękno 
kraju i miasta tworzy świadomość i 
zamiłowanie do piękna ogółu; sami 
artyści nie podołają tak rozległemu 
zadaniu. Potrzebne tu jest pragnienie 
piękna i potrzebny artysta-rzemieśl- 
nik. Kto wie, czy brak takiego rze- 
mieślnika nie stał się jedną z istot- 
nych przyczyn krańcowego  uprosz- 
czenia form współczesnej architektury. 

Odkąd zaczęto sobie zdawać spra- 
wę ze skutków npadku sztuki w rze- 
miośle, powstawać zaczęły szkoły rze- 
miósł artystycznych. 

Cechą szlachetności i inteligencji 
umysłu, powiedziałbym,  probierzem 
tych walorów jest dążenie do oddzia- 
ływania na środowisko. Pod tym 
względem nasi „Plastycy“ nic spole- 
czenstwu i Wilnu nie są dłużni. Siedzą 
uparcie w niebardzo dla sztuki gościn- 
nem Wilnie, chociaż dla wielu stolica 
stoi otworem ze splendorami i większą 
wygodą; urządzają coroku wystawy; 

swoją ofiarnością, dającą się przełożyć 
na sumę kilkunastu tysięcy złotych, 
darowali nam galerję sztuki współcze- 
snej; prowadzą, wreszcie, szkołę rze- 
miosł artystycznych i szkołę imienia 
Smuglewicza. 

Te dwie placówki, dźwignięte o- 
fiarnie, to najważniejsza dla przyszło- 
ści sfera wpływów „Plastyków * wi- 
leńskich. 

Szkoły te mieszczą się kątem w 
napół zrujnowanych poczciwych mu- 
rach poklasztornych przy kościele 
Świętomichalskim. Chłód, brud i wil- 
goć zniechęcają uczni i rujnują zdro- 

wie zarówno pobierających naukę jak 
i nauczających. Pożytecznym placów- 
kom, które ledwie pokryć mogą niepra- 
wdopodobnie skromne wynagrodzenie 
wykładowców, nikt z pomocą nie špie- 
szy, chociaż zainteresowani obili już 
wszystkie ,„progi* szukając, jak do- 
tąd, skromnego dachu nad głową — 
nadaremno. 

Niedawno założono kamień węgiel- 
ny pod pomnik Józefa Montwiłła. Go- 

  

Z komisyj sejmowych. 
Skarbowa. 

WARSZAWA 14.X. Pat. — Na środowem 
posiedzeniu sejmowej komisji skarbowej przy 
jęto w. trzecim czytaniu projekt ustawy o 
opodatkowaniu piwa, w brzmieniu uchwało- 
nem w drugiem czytaniu. Następnie, po re- 
feracie posła Glińskiego, przyjęto w drugiem 
i trzeciem czytaniu z pewnemi poprawkami 
projekt ustawy, upoważniający przedsiębior- 
stwo państwowe Polska Poczta, Telegraf i Te- 
lefon do zaciągnięcia długoterminowych po- 
życzek inwe: jnych. Poprawki szły m. in. 
w tym kierunku, by pożyczka, która ma b. 
zaciągnięta w funtach angiel. 
aciągnięta w równowartoś 

ków francuskich, wzgl. złoytch polkich w zło 
cie. W posiedzeniu komisji wziął udział 

minister Boerner, który wygłosił przemówie- 
nie, które poniżej w skróceniu podajemy, 

   

      

    

    

     

  

  

Przemówienie min. Boernera. 
WARSZAWA 14.X. Pat. — Na posiedze. 

niu komisji skarbowej Sejmu w dniu 14 bm. 
minister poczt i telegrafów Boerner wygło- 

sił przemówienie, uzasadniające projekt us- 
tawy o upoważnieniu przedsiębiorstwa pań- 

stwowego Polska Poczta, Telegraf i Telefon 
do zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej. 

Na wstępie minister Boerner wskazuje, że 

koniczność rozubdowy sieci telefonicznej w 
Polsce jest kwestją oczywistą i dojrzałą. 

Ponieważ uzyskanie pażyczki gotówkowej 
w dzisiejszej konjunkturze nie miałe widoków 
powodzenia przeprowadzono rokowania z 
koncernami, które produkują urządzenia te- 
lefoniczne, nawiązano rozmowy z firmami: 
Polskie Zakłady Siemensa, R. M. Erickson w 
Stokholmie, z trustem angielskim Telepho- 
ntn General Lmtd. w Londynie. Po tych ro- 
kowaniach dn. 11 maja r, b. podpisano u- 
mowę z trusiem angielskim 

Po fachowem przedstawieniu motywów na 
rzecz systemu automatów Strowgera, które 
będą w danym razie użyte, minister reasu- 
muje swoje wywody w następujących 
ktach:; 

1 Konieczność rozbudowy telefonów w 
Polsce przy pomocy automatów nie m 
ulegać żadnej wątpliwości. 2) Wybór sys 
mu i firmy dokonany został po głębokiej 
rozwadze i przy rozważeniu wszelkich za i 

przeciw. 3) Uwzględniono konieczność zapro- 
wadzenia produkcji krajowej w takiej mie- 

rze, jak to tylko miżliwe. 4) Zawarte z trus- 
tem angielskim umowy spełniają wszystkie 

najważniejsze postulaty, umożliwiając pod- 
jęcie natychmiastowej rozbudowy, równocze- 
Śnie dostarczając środków pieniężnych i li- 
cencyj na fabrykację krajową. 5) Warunki 

kredytowe uzyskane zostały możliwie jak 
najkorzystniejsze przy danej konjunkturze. 

Prawnicza. 
WARSZAWA, 14. 10. (Pat). — Na środo- 

wem posiedzeniu sejmowej komisji prawni- 
czej pos, Paschałski (BB) zreferował projekt 
ustawy, zmieniającej niektóre przepisy po- 
stępowania karnego. Po -dyskusji komisja 

przyjęła kilka poprawek, zaproponowanych 
przez referenta. Ogółem przedyskutowano 12 
paragrafów. Następnie komisja dokonała 
przydziału referatów. Referat o projekcie 
ustawy o ustroju adwokatury objął poseł 
Bogdan (BB). Referat o projekcie nowelizac- 
ji ustawy o ochronie lokatorów objął poseł 
Jeszke (BB). 

PTSS TYPE ATS 

Represje przeciw komunistom. 
Tel.'od wł. kor. z Warszawy. 

W eiągu nocy z wtorku na środę władze 
bezpieczeństwa przeprowadziły w  Warsza- 
wie szereg rewizyj i aresztowań wśród dzia- 
łaczy komunistycznych oraz ezłonków komu- 
nizujących terorystycznych żydowskich zwią- 
zków zawodowych. W wyniku tych rewizyj 
zatrzymano 45 osób podejrzanych o upra- 
wianie terroru i agitacji komunistycznej. 

Krwawe demonstracje komunistów 
w Niemczech. 

BERLIN, 14. 10. (Pat). — Wczoraj wie- 
ezorem doszło w Diisseldorfie do krwawych 
demonstracyj komunistycznych. Z Essen do- 
noszą, że również w całym szeregu miejsco- 
wości okręgu przemysłowego wydarzyły się 
poważne rozruchy. W Dortmundzie, Bohum 
i Duisburgu manifestacje komunistyczne 
miały charakter niezwykle ostry. 

BERLIN, 14. 10. (Pat). — W miejscowo- 
Ści westfałskiej Siegen doszło w dniu 14-go 
b. m. w południe do krwawych rozruchów 
komunistycznych. 200 komunistów otoczyło 
ratusz, usiłując przemocą wtargnąć do wnęt- 
rza. Polieja użyła broni palnej. Kilku mani- 
festantów zostało poranionych. 

ESSEN, 14. 10, (Pat), — Wczoraj wieczo- 
rem w kliku miejscowościach zagłębia węglo 
wego reńsko-westfalskiego doszło do zainsce- 
nizowanych przez komunistów rozruchów 
bezrobotnych, które przeciągnęły się do póź- 
nej nocy. 

W Duesseldorfie bezrobotni wybili szybę 
wystawową w sklepie spółdzielczym, Między 
komunistami i hitlerowcami wywiązała się 
bójka. Oddział policji obrzucono kamienia- 
mi. W: m. Roehlinghausen i van Eieken tłu- 
my plądrowały sklepy z żywnością. Wczoraj 
sze rozruchy są zapowiedzą planowanych 
rozruchów na wielką skalę; przygotowywa- 
nych przez komunistów na najbliższe dni. 

Dr JEDWABNIK 
powrócił. 
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dzi się przy tej okazji przypomnieć, 

że jednem z dzieł Montwiłła była szko- 

ła rysunkowa mieszcąca się swego 

czasu w gmachu przy ulicy Miekiewi- 

cza, gdzie była pierwsza siedziba Lut- 

ni. Lokal ten wygodny i dość obszerny, 

mieścił ostatnio we frontowej dużej 
sali malarnię dekoracyj dla teatra 
Lutnia, resztę lokalu przerobiono na 
mieszkania mało wygodne, o przesad- 
nie wysokich sufitach. Dawne życie 
rójne z tej placówki Montwiłłowskiej 

uciekło bezpowrotnie, pustka i brud- 
ne zacieki farby kryją się poza wiel- 

kiem cyrklowem oknem, patrzącem na 

ruchliwy odcinek ulicy  Miekiewicza. 

O te puste sale, będące pod opieką To- 

warzystwa Popierania Pracy Społecz- 

nej, napróżno kołacze Wileńskie To- 

warzystwo Artystów Plastyków. Trze- 

ba wiedzieć, że wspomniane Towa- 

rzystwo Popierania Pracy Społecznej 

jest oficjalnym spodkobiercą idei 

Montwiłłowskiej. 
Niejeden z dzisiejszych „plastyków 

przeszedł w latach młodzieńczych 
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Z pomocą zredukowa- 
nym. 

Kryzys gospodarczy państwa, któ- 
rego fatalne skutki odczuwa każda 
dziedzina życia społecznego i gospo- 
darczego, nie ominął też i szkolnic- 
twa. Redukcje wydatków rzeczowych 
zahamowały wszelką inicjatywę w za- 
kresie budowy szkół oraz pozbawiły 
możności zaopatrywania szkół w naj- 
niezbędniejsze pomoce naukowe, od- 
biło się to też silnie na tworzeniu no- 
wych szkół i klas wskutek nadmier- 
nego przyrostu dzieci w wieku szkol- 
nym. 

W dziale wydatków personalnych 
zostały zmniejszone pobory nauczy- 
cielskie j to w większym stopniu, ani- 
żeli urzędnikom państwowym wsku- 
tek przerzucenia obowiązku wypłaca- 
nia dodatku mieszkaniowego na samo- 
rządy terytorjalne, które w bardzo 
wielu wypadkach z powodu trudno- 
ści finansowych nie mogą spełnić tego 
zadania. 

Najboleśniejszy zaś cios spotkał 
zawód nauczycielski, gdy redukcje e- 
tatów pociągnęły za sobą zwalnianie 
z posad czynnych nauczycieli, pozba- 
wiając ich tem samem wszelkich wa- 
runwów egzystencji, stawiąc ich nad 
przepaścią nędzy materjalnej. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego, 
rozumiejąc położenie Koleżanek i Ko- 
legów, pozostających bez pracy wsku- 
tek ostatnich redukcyj, odczuwając 
ich wielkie przeżycia moralne, wystą - 
pił ze szlachetną j iście samarytańską 
inicjatywą pomocy. Mianowicie Za- 
rząd Okręgu Wileńskiego Z. N. P. na 
wniosek prezesa Związku posła p. Do- 
bosza na posiedzeniu swem w dniu 
21. IX. 1981 r. postanowił zaapelować 
do członków Związku w Okręgu Wileń 
skim o dobrowolne opodatkowanie się 
miesięczne w wysokości 1 zł. na rzecz 
zredukowanych członków Związku. 
Z zebranego funduszu będą udzielane 
zasiłki zwolnionym. nie posiadającym 
żadnych środków do życia. 

Szlachetną i wielką inicjatywę na- 
pewno poprą wszyscy człokowie Zwią- 
zku w zrozumieniu ciężkiej sytuacji 
zwolnionych i w dniu 1. XT. 1981 r. 
złożą 1 z. na fundusz zapomogowy. 

Pomoc kolegom zredukowanym 
pójdzie też w kierunku wyszukiwania 
zajęć w szkolnictwie prywatnem oraz 
w miarę możności w innych działach. 

2 luna iu i i i 

Sprawa Matouschka. 
WIEDEŃ, 14. 10. (Pat). — Konfrontacja 

Matouschka ze świadkami austrjackimi wy- 
kazała, że Matouschek prawdopodobnie był 
także sprawcą nieudanego zamachu kolejo- 
wego w Anspach w Dolnej Austrji. 

Co się tyczy pisma, znalezionego w Bia 
Torbagy, Matouschek przyznał się, że pismo 
to pochodzi od niego, twierdzi jednak, że pi- 
sał je pod dyktando niejakiego Bergmana 
i że był wówczas w stanie nieprzytomnym. 

Policja wiedeńska sądzi, że Matouschek 
był jedynym sprawcą zamachów. Zamachy 
te były, zdaniem polieji wiedeńskiej, zbrod- 
nią pospolitą, a nie polityczną. Motywy są 
natury psychopatalogicznej. Żonie Matou- 
schka, która bawiła w Budapeszcie pozwolo- 
no wrócić do Wiednia. 

Matousehek stanie  przedewszystkiem 
przed sądem austrjackim, jako podejrzany 
© zamach kolejowy w Anspach i później do- 
piero zostanie wydany władzom węgierskim, 
względnie niemieckim. Jeżeli Matouschek 
stanie przed sądem węgierskim, wówczas bę- 
dzie on także na Węgrzech sądzony o za- 
mach kolejowy pod Juterborg 

Kto wygrał? 
WARSZAWA 14.X. Pat. — W 29 

dniu ciągnienia 5 klasy 23 Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej główniej 
sze wygrane padły na nast. N-ry wy- 
grana 250 zł. -- premja w sumie 5 
tysięcy padła na N-ry 64.755, 88.025, 
116.959, 136.188 i 172.256. 15 tysięcy 
zł. wygrały N-ry 19.272 i 53.757, 10 
tysięcy zł. — 4.770, 5 tysięcy — 49.269 

TRIEURY Marotta, 

WIALNIE Wichterlego, Dreyera 
i „Unia“, 

ŻMI JK I krajowe i zagraniczne, 
GRZECHOTKI (treszczotki) i 

TRIEURY do siemienia lnianego 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilnó, Zawalna 11-a. 7042 

  

   

  

    OGRÓDEK DZIECINNY 

A. P. Wygodzkiej 
ul. Teatralna 4, m. 4, tel. 642. 
Przyjmuje dzieci od 5—7 lat, 

Zapisy codziennie od g. 10—] po pol. ł 
Zajęcia rozpoczną się 20 października. 
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przez ten lokal; dziś nie danem im jest 
kontynuować i bogatą treścią zasilić 

dzieło Montwiłła. 

Czy nie jest rzeczą również pilną, 
jak uczczenie Montwiłła pomnikiem, 
zapewnienie trwałego bytu Szkołom 
Artystycznym Wileńskiego Towarzyst 
wa Artystów Plastyków reprezentują- 

cym niejako dalszy etap rozwojowy 
myśli i trosk Montwiłła, które wyraz 
znalazły w stworzeniu szkoły rysunko- 
wej? 

(Montwiłłowska szkoła rysunkowa 
należała do szeregu najważniejszych 
placówek w spuściźnie tego zasłużo- 
nego działacza. Urwaną nić tradycji 
nawiązać trzeba zpowrotem — niech 
utrwalenie bytu szkoły rzemiósł arty- 
stycznych będzie naturalną  konsek- 
wencją projektów uczczenia pamięci 
Montwiłła. Bezdomną szkołę Rzemiosł 
Artystycznych Wileńskiego Towarzy- 
stwa Artystów Plastyków pragniemy 
widzieć na miejscu przeznaczonem do 
tego celu przez inicjatora myśli, któ- 
rą szkoła reprezentuje. N.
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Wślad za sprawozdaniem poniżej 
podajemy w dosłownym tekście ucł- 
walone rezolucje na niedzielnym zjeź- 

dzie w Oszmianie. 
Zjazd gospodarczy, odbyty w mie. 

ście Oszmianie w dniu 11 październi- 
ka 1931 r. jednogłośnie uchwała pro- 
sić czynniki miarodajne 

1. O rozszerzenie powiatu oszmiań: 
skiego do granic możliwości spełnie- 
nia funkcji samorządu i należytego 
rozwoju życia gospodarczego. 

2. O możliwie szybką budowę ko- 
lei żelaznej _ Druja—Woropajewo—- 

Oszmiana—Lida. 
3. Zjazd gospodarczy w Oszmianie, 

stwierdzając doniosłość Iniarstwa dlu 
całego karju i dla Oszmiańszczyzny w 

szczególności, wypowiada się za boj- 
kotem juty, bawełny i innych surow- 
ców kolonjalnych. Poza bojkotem na- 
leży roztoczyć ochronę celną dla na- 
szej produkcji Iniarskiej przez wpro- 
wadzenie cła prohibicyjnego na len i 
konopie oraz nasiona oleiste, wyrów- 

nawczego cła na jutę, manillę i sizal i 
fiskalnego cła na bawełnę. 

O spowodowanie oparcia zapotrze- 
bowań instytucyj rządowych i samo- 
rządowych na materjały włókniste na 
wyrobach, pochodzących z krajowych 
surowców roślinnych. 

Zwracamy się do monopolu solne- 
go. banku cukrownictwa, fabryk na- 
wozów sztucznych. by wytwory swe 
dostarczały w workach lnianych. 

Zwracamy się do wszystkich obec- 
nych przedstawicieli organizacyj i sa- 
morządów oraz do całego społeczeńs 
wa. by używali wyłącznie wyrobów 

Inianych i zaprzestali popierania za- 
granicznego rolnictwa. 

Prosimy o utworzenie na Wileńsz- 
<zyźnie przędzalni lniarskiej. 

4. O oparcie podatku dochodowe- 
go jedynie na rzeczywistym dochodzie 
o bardziej wnikliwym niż dotąd sto 
sunku władz skarbowych do opinji 
komisyj szacunkowych podatku do- 
chodowego w I i II istancjach. o zróż 
niczkowanie cen na zboże przy wy- 
miarze podatku dochodowego z objek- 
tów rolnych według lokalnych cen 
rynkowych. 

5. O zwolnienie samorządu od obo- 
u ubezpieczania swych pracow- 

ników w Kasie Chorych, o ile samo- 
rządy zabezpieczą tę pomoc w drodze 
wydania odnośnych statutów. 

6. O uchwalenie jednolitej dla ca- 
łej Rzeczypospolitej ustawy o stosun- 
kach służbowych pracowników samo- 
rządowych i ich zabezpieczenia eme- 
rytalnego. 

7. O dorównanie stopy i składki 
ogniowej na objekty dworskie i osad- 
nicze do stopy składki na objekty 
wiejskie. 

8. O uchwalenie przez ciała usta- 
wodawcze jednolitej ustawy, normują- 
<ej sprawę pociągania ludności do po- 
winności naturalnych i rozszerzają- 
cych możność wyznaczenia tej powin- 
ności na budowę dróg wszelkich ka- 
tegoryj, na wykonanie planów .meljo- 

Tragiczny finał 

        

racyj podstawowych, na budowę 
szkół powszechnych. Obowiązkiem 
wykonania powinności naturalnych 
należy objąć również wszystkich płat- 
ników podatku dochodowego. 

9. O skonwertowanie wszystkich 
krótkoterminowych zadłużeń na dłu- 
goterminowe z obniżeniem stopy pro- 
centowej. 

10. O udzielenie kredytów w wyso- 
kości 700,000 zł. przez zakłady ubez- 
pieczeń wzajemnych dla odbudowy 
zniszczonych w czasie wojny świato- 
wej budynków. 

11. O udzielenie kredytów krótko- 
terminowych dla uregulowania hipo- 
tek dla gospodarstw rolnych. 

12. O pogłębienie i ułatwienie przez 
odbiorców zapoczątkowanej w r. b. 
akcji zaopatrywania wojska w paszę 
bezpośrednio przez producentów dro- 
gą rozszerzenia tej akcji na inne insty- 
tucje państwowe i samorządowe oraz 
inne produkta rolne. 

13. O otwarcie pełnego kursu Se- 
minarjum Nauczycielskiego w Boru- 
nach i o upaństwowienie szkoły rol- 
niczej w Antonowie. 

14. O obniżenie ceny sprzedażnej 
na nawozy sztuczne dla Wiłeńszczyz- 

ny 

  

15. W związku z obowiązującemi 
przepisami taryfowemi, zjazd gospo- 
darczy jednogłośnie uchwala zwrócić 
się do czynników miarodajnych o: 

I. Obniżenie taryf wywozowych na 
wywóz produktów rolnych żywnościo- 
wych z terenu województwa wileń- 
skiego, a mianowicie: 

a) Zrównać taryfę na len czesany 
na przywóz do międłarń i przędzalń z 
taryfą na słomę Inianą t. j. zastosować 
na len czesany przy przewozie nie 11 

kl. a 19 kl. 
b) Zrównać taryfę na przewóz 

trzody chlewnej z taryfą na przewóz 
krów i zastosować w myśl ustawy 
zniżkę 30 proc. o ile trzoda chlewna 
jest wysyłaną bezpośrednio do rzeźni 
t. j. zamiast taryfy 21 kl. C zastosować 
taryfę 21 kl. B. 

c) Taryfę na przewóz mleka świe- 
żego zmienić i zastosować taryfę sto- 
sowaną przy opakowaniu zwrotnem 
t. j. zamiast taryfy 5 kl. taryfę 16 kl. 
z dodaniem wydatku za wożenie i na- 
ładowanie, zaś znieść punkt I $ 67 
część I B, w którym mówi się też, 
że naładowanie i wyładowanie dzba- 
nów jest obowiązkiem nadawców i 
odbiorców. 

II. Obniżenie taryf przywozowych 
na przywóz artykułów potrzebnych 
dla rolnictwa, a mianowicie: 

a) Zastosować na wszystkie sztu- 
czne nawozy taryfę wyjątkową jak na 
przewóz soli potasowej naturalnej t. j. 
zastosować taryfę wyjątkową M. 5, 
kolumna 17 zamiast taryfy M. 6 ko- 
lumna B, C. i F. 

c) Zastosować na przewóz łubinu 
nie klasę 9 lecz 14, tak jak na otręby. 

d) Zastosować na przewóz siemie- 
nia taryfę nie kl. 8 lecz 9 kl. jak na 
inne nasiona rolnicze. 

miłości dwojga 
młodych ludzi. 

We wspólnym uścisku znaleźli śmierć na dnie głębokiej studni. 

Mieszkańcy kolonji Rudzie w gm. posta- 
wskiej do głębi poruszeni zostali dramatem, 
jaki rozegrał się w dniu wczorajszym w je- 

dnej z zagród wspomnianej kolonji. 
Córka zamożnego gospodarza Drobyszo- 

wa od dłuższego już czasu kochała się w 
niejakim Józefie Mackiewiezu, pracującym 
w charakterze parobka u jej ojca. Również 
Mackiewicz darzył ją swoją miłością. I zda- 
wało się, że nie nie stanie na przeszkodzie 
ich szczęściu, gdyż wkrótce miał się odbyć 
ich ślub. W ostatniej jednak chwili wypły- 
nęła na jaw okoliczność, która doprowadziła 
do tak tragicznego finału. Okazało się, że 

Zabójstwo 
Podczas zabawy weselnej wynikła krwa- 

wa bójka w trakcie której jeden z gości, a 
mianowicie Wincenty Suchodolski został u- 
godzony dwukrotnie neżem w piecy, a po 
upływie niespełna godziny zmarł. 

  

rodzice Drobyszówny pod żadnym pozorem 
nie chcą słyszeć o tem małżeństwie, grożąe 
w razie nieposłuszeństwa wydziedziczeniem 
eórki oraz wydaleniem ze służby jej narze- 
czonego. Nieprzejednane stanowisko rodzi- 
eów podziałało tak deprymująco na kochan- 
ków, że bez dłuższego namysłu postanowili 
odebrać sobie życie. 

Szalony swój czyn popełnili w dniu wczo 
rajszym rzucając się we wspólnym  uścis- 
ku w przepastną głębię pobliskiej studni. 

W kilka godzin później wydobyto ze stu- 
dni zsiniałe zwłoki kochanków-samobójców. 

(e) 

na weselu. 
Jako podejrzanego o zabójstwo  zatrzy- 

mano niejakiego Izydora Kućko, który do 
winy nie przyznaje się. 

Dalsze dochodzenie w toku. (c). 

Święciany. 
Zjazd straży pożarnych. 

W dniu wczorajszym w Święcianach od- 

był się w lokału sejmiku zjazd przedstawi- 

i 14-tu ochotni th straży pożarnych z 
enu pow. święciańskiego. Zjazd nosił cha- 

rakter zebrania organizacyjnego Związku O- 
kręgowego Straży Pożarnych. Na zebraniu 
przewodniczył p. starosta powiatowy Stefan 
Mydlarz. Obecny na zebraniu :'nspektor wo- 
jewódzki pożarn. inż, Szubert referował sta- 

tut związku, który zebrani jednomyślnie 

przyjęli. W wyniku wyborów do zarządu 70- 

stali wybrani: starosta St, Mydlarz, M. Bu- 
łan, P. Poniatowski, W. Jankowski, W. Mali- 

nowski i por. K. Czarkowski. Następnie inż. 
Szubert podał do wiadomości nazwiska wy- 
różnionych członków straży na ostatnio od- 
bytym konkursie siedmiodniowym w Świę 

  
        

    

     

  

«<ianach. Wyróżnionych zostało 20 uczestni- 
ków kursu z 1i-tu oddziałów. Powy 
słatecznie charakteryzuje postęp pr cy 
żarniczej na terenie powiatu. 

wilejka. 
Ze Związku Pracy Obywatel. Kobiet. 

O kulturalne rozrywki w takiem małem 
miasteczku, jak Wilejka niezwykle trudno. 
To też miłą dla wszystkich niespodzianką 
stał się wieczór urządzony w dniu 5 b. m. 

przez członkinię zarządu tut. Związku Pr. 

Obyw. Kobiet p. A. Hołowniową. Program 
wieczoru niezwykle starannie dobrany, skła- 

    

  

dał się z działu koncertowego i jednoaktówki 
p. t. „Przyjaciółki* Korzeniowskiego. 

Dział Koncertowy wypełniony został 
przez p. Foremnego zdolnego wychowanka 
warszawskiego konserwatorjum, oraz p. Ko- 

pelowicza, którzy wykonali utwory Rubin- 
sztejna, Czajkowskiego, Szuberta, Corellego 
i inne. Chór pod dyrekcją p. J. Bezdela wy- 
konał kilka piosenek, a inscenizacja „pieśni 
wieczornej" Moniuszki wypadła, efektownie 
i ładnie. Powyższe utwory jak również so- 
lowy śpiew p. Bezdela dały dużo estetyczne- 
go zadowolenia, a monolog humorystyczny 

wygłoszony przez p. Mackiewicza ogromnie 
ubawił zebranych. 

Licznie zebrana publiczność rzęsiście o0- 
klaskiwała artystów, którym, jak również 
organizatorce wieczoru należy się szczere po 
dziękowanie, rzetelnie bowiem przyczynili 
się do zasilenia kasy Stacji Opieki nad mat- 
ką i dzieckiem, oraz funduszu dla bezrobot- 
nych. E. J. 

Michaliszki. 
Niszczenie przewodów telefo- 

nicznych. 
W dniu 11 b. m. w odległości 8 kilomet- 

rów od Michaliszek na trakcie Batorego w 
rejonie gminy Rukojnie, przecięto drut te- 
lefoniczny. Wdrożone w tej sprawie docho- 
dzenie polieyjne doprowadziło do ujęcia 
sprawcy, którym okazał się 18-letni pastuch 
Zygmunt Szymko z zaścianka Zahołodno, 
którego zatrzymano. Dalsze dochodzenie w 
toku. (c) 
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Postawy. 
Aresztowanie urzędnika kasy komu- 

nalnej sejmiku postawskiego. 

Z Postaw donoszą © następującym wy- 
padku. 

Wczoraj wieczorem zatrzymany został 

do wytrzeźwienia urzędnik Kasy Komunal- 
nej Sejmiku Postawskiego Stanisław Rusa- 
kiewiez. Wobec tego że Rusakiewicz odgra- 
żał się rewelwerem dokonano u niego rewiz- 
ji osobistej, podczas której znaleziono w 
kieszeni dwie łegitymacje Koedukacyjnego 
Gimnazjum  Magistrackiego m. Kozienie о- 
piewające na imię Stanisława Rusakiewicza 

WIEŚCI Ż WOJEW. 
Nowogródek. 

Nareszcie będziemy mieli światło. 
W związku z naszą notatką (Nr. 231) w 

sprawie wadliwego oświetlania ulic otrzy- 
mujemy wyjaśnienie, że odtąd ulice naszego 
miasta będą oświetlane już z wieczora. Do- 

tychczas b; to niemożliwe dlatego, że w 
elektrowni miejskiej były pewne braki. Na- 

przykład: do 1930 roku były przewody ele- 
ktryczne tylko żelazne, wskutek czego świat 
ło elektryczne w oddalonych ulicach paliło 
się Źle i często gasło; następnie brak było 

maszy odpowiadającej wymogom nasze- 

gc miasta. Dopiero w roku bieżącym spro- 

wadzono potężną maszynę „Ursa”. Ale zno- 

wu do niedawna brak było chłodni i dlate- 

go nie można było odrazu oświetlać wszyst 

kich ulic. Lecz i temu zaradzono wybudo- 

wując przed trzema tygodniami odpowied- 
nią chłodnicę 

Co się ; rzekomego uszkodz. maszy- 

ny „Ursusa” w dniu 28 września, to okaza- 

ło się, że przepalone zostało łożysko, wsku- 

tek czego oliwa nie miała przejścia. Drobne 

to uszkodzenie zostało usunięte przez mecha- 

nika firmy „Ursus” i elektrownia od dnia 
10 b. m. funkcjonuje normalnie, 

Jedyną jeszcze wadą elektrowni jest fakt, 
że ławnik Salomon i wice-burmistrz Osta- 
szyński, bez porozumienia się z mechani- 
kiem i technikiem elektrowni, narzucają tam 

„pomoeników** nie nadających się do pracy. 
Przypuszczam jednak, że i te protekcje 

zostaną uregulowane, 

10.000 młodzieży ziemi nowogródz- 
kiej protestuje przeciw prześlado- 

waniom Polaków na Łotwie. 
Zjazd delegatów Związku Młodzieży Wiej- 

skiej Ziemi Nowogródzkiej, reprezentujący 

10.090 zrzeszonej młodzieży, na zebraniu 

swem w dniu 11 października r. b. w Nowo- 

gródku powziął uchwałę, protestującą prze- 

ciw prześladowaniom ludności polskiej przez 

żywioły nacjonalistyczne na Łotwie. Z je d 

wzywa rząd do zajęcia właściwego stanowiska 

w tej sprawie i wzięcia wobec władz łotew- 

kich w obronę ludności polskiej. (Pat). 

Pięciolecie istnienia Związku Mło- 

dzieży Wiejskiej Ziemi Nowo- 
gródzkiej. 

W dniu 11 października w sali teatru 

Miejskiego w Nowogródku odbyło się wal- 

ne zebranie delegatów kół Związku Młodzie- 

ży Wiejskiej Ziemi Nowogródzkiej. Jako re- 

prezentant rządu na zjeździe obecny był wi- 

cewojewoda nowogródzki p. Fr. Godlewski. 

W zjeździe wzięło udział blisko: 200 delega- 

tów, oraz liczni przedstawiciele miejscowych 

władz, samorządu, szkolnictwa rolniczego tu- 

dzież organizacyj społecznych i gospodar- 

      

  

    

   

  

  

      

    ek w obecnej ch reprezentuje 

300 kół młodzieży na terenie województwa 

nowogródzkiego, zrzeszających około 10.000 

członków. Związek posiada 94 bibljoteki, li- 

czące przeszło 10.000 tomów, prowadzi we 

wszystkich kołach przysposobienie rolnicze 

młodzieży, przy pomocy samorządów i Woj. 

T-wa Organizacyj i Kółek Rolnicz., oraz sze- 

roką działalność kulturalno-oświatową. Naj- 

lepszym dowodem rozwoju związku jest fakt 

że jeszcze w r. 1924 na ter ie woj. nowogr. 

było zaledwie 15 kół młodzieży, zrzeszających 

486 członk. gdy obecnie związek liczy prze- 

szło 300 kół i około 10000 członków. (Pat) 

AKCJA ODCZYTOWA BEZPAR- 
TYJNEGO BLOKU. 

Niehniewicze. 

W sobotę dnia 10 b. m. odbył się w Nieh 

niewiczach odczyt zorganizowany przez Sekr. 

Woj. B. B. W. R. w Nowogródku, na temat: 

„Rządy Marszałka Piłsudskiego". Prelegent 

p. Ciawłowski Felicjan po białorusku zobra- 

zował dotychczasowy dorobek rządów poma- 

jowych, wykazał rzeczowymi argumentami, 

jak wiełkie osiągnęliśmy rezultaty w pracy 

państwowej, i skutecznie bronimy się w okre 

sie ogólno- atowego kryzysu. 

Na zakończenie, prelegent poruszył spra- 

wę niecnego mordu dokonanego na osobie 

ś. p. Tadeusza Hołówki. Zebrani uch 

poniższą rezolucję w języku białoruskim: 

Rezolucja. 

My obywatele gm. niehniewickiej, pow. 
nowogródzkiego, zebrani w dniu 10 paździer 
nika na kulturalno-oświatowym  odezycie 

wygłoszonym przez przedstawiciela B.B.W.R. 

w Nowogródku p. F. Ciawłońskiego, wyraża 

my żal z powodu utraty naszego wybrańca 

ś. p. posła Tadeusza Hołówki, który padł 

ofiarą ze zbrodniczej ręki prowokacji. w 

osobie ś. p. T. Hołówki widzieliśmy przy ja- 

ciela ludu białoruskiego, znawcę i opieku- 

na naszej narodowej sprawy i naszych po- 

trzeb, długoletniego bohatera w walce za 

ideję: Wolni z wolnymi, równi z równymi. 

Mamy nadzieję, że idea Ś. p. Hołówki 

znajdzie w szeregach B.B.W.R. naśladow- 

ców i pamięć o niej nie zginie, jak nie zagi- 

nie wśród nas pamięć o męczenniku za nią. 

Skrzepła jego męczeńska krew scementuje 

stosunki pomiędzy bratniemi narodami i po- 

łoży fundament lepszej przyszłości, łączności 

i odrodzenia jedności bratnich narodów, na 
chwałę wiełkiej słowiańskiej idei i wieczną 

hańbę odwiecznych jej wrogów i burzycieli 
spokoju i szkodników powszechnych wysił- 
ków pracy nad zwalczaniem światowego kry 
zysu. 

     

      

  

  
  

  

Przewodniczący J. Dahudowicz 

Asesorowie: Е. Włodarczyk, H. Łabraeki 
Sekretarz M. Orsa. 

Zdzięcioł. 

W piątek dnia 16 b. m., odbędzie się od- 
czyt, organizowany przez Koło Gminne B.B. 
W.R. i Sekr. Woj. B.B.W|.R. w Nowogródku, 
na temat: „Rząd Marszałka Piłsudskiego". 
Odczyt wygłosi prelegent B.B.W.R. p. Józef 
Tomaszek. 

Stoipce. 
„Strajk muzykantów* na koncercie 
orkiestry garnizonowej w Stołpeach. 

Wi dniu 10 października r. b. o godzinie 
8-ej wieczorem w sali Klubu Pracowników 
Anglo-Europa odbył się koncert, wykonany 
przez orkiestrę Garnizonu Stołpeckiego Kor- 

R WSDEBOESN "SKORO Z OT" 

"WIEŚCIIOBRAZKIZKRAJU. 
Rezolucje zjazdu gospodarczego 

w Oszmianie. | 

i Józefa Zienkiewiczewskiego, przyczem obie 
łegitymaeje zaopatrzone były w podobizny 
Rusakiewicza. Ujawnienie dwóch widocznie 
sfałszowanych legitymacyj dało policji a- 
sumpt do przeprowadzenia szczegółowej re- 
wizji w mieszkaniu Rusakiewicza. Rewizja 
dała nieoczekiwane wyniki a manowieie: W 
meszkaniu Rusakiewicza ujawniono pieczęć- 
datownik urzędu pocztowego w  Kobylni- 
kach oraz wyciśniętą na skórze pieczęć urzę- 
du pocztowego Wilno — 2. Pozatem ujaw- 
niono również odbitki wszystkich pieczęci 
używanych w urzędzie, w którym Rusakie- 
wiez pracował. 

W związku 2 tem Rusakiewicza osadzono 
w areszcie, zaś w sprawie jego wdrożono 
dochodzenie. (e). 

NOWOGRÓDZKIEGO 
pusu Ochrony Pogranicza, która cieszy się 
ogólnem uznaniem i sympatją u publiczności 

Koncert składał się z utworów znanych i 
popularnych kompozytorów, pod mitrzowską 
batutą kapelmistrza p. chorążego A. Zelwin 
dera, rozporządzającego imponującą tech- 
niką, a cała jego interpretacja dowodziła zu- 
pełnego pogłębienia odegranego dzieła. 

W programie na wstępie koncertu figuro- 
wała „Hałlka* Moniuszki, jakby odrodzona 
nowye, gorąco pulsującem życiem.  Zkolei 
„Kawatina* Bacha, „Taniec z pochodniami” 
Mejerbera, „Sen Negra* Wilkinga, „Dama 
Pikowa,, Czajkowskiego. 

Wykonanie w swoim rodzaju wzorowe. 
To też słusznie zasłużył na uznanie u publicz 
ności, która nie szczędziła oklasków. Po 

przerwie na znak laseczki kapelmistrza do 
przygotowania się odegrania figurującego na 
końcu programu koncertu Volstedta, ku wiel 
kiemu zdumieniu publicznošci na estradzie 
powstaje zamęt i hałas między członkami 
orkiestry. 

Co się stało? Co takiego? słychać zapy- 

tania wśród publiczności. Wtem powstaje je- 
den z podoficerów, zwracając się do kapel- 
mistrza o zaliczkę. Jakto, teraz? już?... ależ 
panowie zastanówcie się, przecież to niemoż- 
liwe, upominać się trzeba było przed kon- 
certem. Tak... Teraz... zaraz, inaczej nie gra 
my. O zgrozo, co to ma znaczyć. Przecież 
nie przyszliśmy słuchać tych sprzeczek. Nie 
rozumiem jak można żeby w wojsku zda 
rzało się coś podobnego. Nareszcie na roz- 
kaz kapelmistrza rozpoczęli... zagrali. Ale! 
oto znów, powstaje jeden, za nim drugi, trze- 
ci czwarty i wszyscy schodzą z estrady i 
uciekają zsali. W rezultacie kapelmistrz zo- 
taje sam. Wobec strajku muzykantów nie 
pozostaje nic innego jak grać samemu. Gra 
więc, a gdy w końcu zagrał marsza „My 
Pierwsza Brygada'* cała orkiestra 
rozkaz powraca na swoje poprzednie miejsca 
kończąc koncert tym właśnie marszem. Jak 
się okazało, na tem miał połegać „strajk mu- 

  

         

  

zykantów*. 
Posypały się huczne i długo niemilknące 

oklaski przeplatane głośnym okrzykiem 
„Bis%*. Na bis odegrano „Hiszpański Bolero'** 
i „Osolomija* czyli „Moja Jedyna*. Na za- 
kończenie i na gorącą prośbę publiczności 
odegrany został bardzo oryginalny utwór 
p. t. „Chór Derwiszów* znany w Stołpcach 
z poprzednich koncertów. 

"Ten piękny koncert sobotni, kochani ko- 
piści, pozostanie nam długo w pamięci. 

- Lik. 
BOZEDZEWEFE Z IEUŻNO TWE LRFEREZCTOSKAKE 

LISTY DO REDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z sprostowaniem p. Strygora 
w którem jest wymienione moje nazwisko, 
zmuszony jestem prosić Pana Redaktora o 
umieszczenie w Pańskiem poczytnem piśmie 
następującego oświadczenia: 

1) Sprostowanie p. Strygora umieszczone 
w „Kurjerze Wileńskim* z dnia 4 paździer- 
nika 1931 r. mija się całkowicie z prawdą i 
jest świadomem przekręcaniem faktów w 
celu oczyszczenia się w opinji publicznej obu 
rzonej gorszącem zachowaniem się p. Stry- 
gora w czasie pożaru w Mickunach dnia 28 
października 1931 r. 

2) Wiszelką dalszą polemikę z p. Strygo- 
rem co do prawdziwości jego sprostowania 
uważam za zbyteczną, sprawę skierowałem 
na drogę sądową gdzie otrzymam słuszną 
satysfakcję. 

Proszę przyjąć Panie Redaktorze wyrazy 
prawdziwego szacunku i poważania 

Emanuel Krzysztofek. 

Mickuny dn. 8. X. 1931 r. й 

Do Redakcji „Kurjera Wileūskiego“. 
W związku z notatką w Kurjerze z dnia 

6 października r. b. o objęciu kierownictwa 
nad kinematografem miejskim przez Prezy- 
denta miasta, uprzejmie komunikuję, że 
przeniesienie kierownictwa kinematografu z 
Wydziału Szkolnego do Wydziału Ogólnego 
nastąpiło na wniosek samego ławnika p. Ło- 
kuciewskiego, który nie uważał za możliwe 
prowadzić kina do czasu wyświetlenia sta. 
wianych mu zarzutów. 

Z poważaniem i szacunkiem 

Prezydent miasta Wilna 

J. Folejewski. 

Wilno, dn. 12. X, 1931 r. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

W numerze 228 (2170) „Kurjera Wileń- 
skiego“ umieszczona została wzmianka pod 
tytułem: „Podpalił sklep w celu otrzymania 
premji asekuracyjnej.* Dane umieszczone 
w tej wzmiance są nieścisłe, a mianowicie: 
W nocy z 27 na 28, IX. r. b. rzeczywiście 
wybuchł pożar w moim sklepie położonym 
we wsi Ziabki od przyczyny narazie niewy- 
jaśnionej. Dom, w którym mieścił się sklep 
był zaasekurowany na umę 3820 złotych, a 
straty wyrządzone mi przez pożar dosęgają 

kwoty 7000 złotych, a więc przypuszczenie 
zbrodni podpalenia w celu otrzymania premji 
asekuracyjnej jest wykluczone. W sprawie 
pożaru nikt nie był zaaresztowany, ani osa- 
dzony w więzieniu, nadto nazwisko moje 
przekręcono zamiast Edward Budźko, napi- 
sano Edward Gubski. 

Z poważaniem 
Edward Budźko. 

Popierajcie Ligę Merską 

I Rzeczną! 

    

  

CZY WIECIE, ŻE... 

Cyna, wystawiona nadziałanie silnego 
mrozu, kruszy się i rozpada w proch. 

Luizjana zajmuje pierwsze miejsce wśród 
innych stanów U. S. A. w dziedzinie pro- 
dukcji futer. 

Już w XVI wieku ustalił alchemik Pa- 
racelsus, że pewne choroby wynikają z za- 
burzeń w toku przemiany materji w orga- 
nizmie ludzkim 

Najmniejszą stolicą jest Monrowja, w re 
publice murzyńskiej Łiberji (Afryka Środko- 
wa), licząca tylko 6.000 mieszkańców. 

Przd trzystu laty czynili ogrodnicy w Ho- 
landji próby z wychowaniem czarnego tu- 

lipana, ale próby te się nie udały. 
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Szantażysta grozi zdemolowaniem 
sklepu jubilerskiego Zał 

Przed paru dniami do sklepu juhilerskie- 
go Załkinda, mieszczącego się przy ul. Wfel- 
kiej Nr. 47 zgłosił się jakiś przyzwoicie ub- 
rany mężczyzna, wręczył zapieczętowany list 
adresowany „P. Załkindowi osobiście* i szy- 
bko opuścił sklep, Po otwarciu koperty ©- 
kazało się, że zawiera ona list z pogróżkami 
w którym anonimowy autor grozi Załkin- 
dowi zdemolowaniem jego sklepu w razie 
jeśli Załkind nie wypłaci w najbliższych 
dniach okazicielowi specjalnego zaświadcze- 
nia 60 złotych. W końcowych ustępach Ii- 
stu anonimowy autor uprzedza adresata, by 
nie ważył się powiadamiać policji. 

inda. 
Niezbyt przestraszony pogróżkami właś- 

ciciel sklepu jubilerskiego, zameldował o 0- 
trzymanym liście policji która wdrożyła do- 
chodzenie. 

W drodze obserwaeji agentom wydziału 
śledczego udało się ustalić że list z pogróż- 
kami nadesłał Załkindowi niejaki Wacław 
Reniger, ul. Obozowa. 3, którego w dnia 
wczorajszym aresztowano i osadzono w are- 

Szcie centralnym. Zachodzi podejrzenie, że 
Reniger w podobny sposób szantażował ró- 
wnież i innych kupców. 

Dalsze dochodzenie trwa. (e) 

Walka przywódców konkurujących 
band. 

W „Kurjerze Wileńskim* niejednokrotnie 
donosiliśmy już o zaciętej walce, którą to- 
ezą między sobą b. herszci głośnej w swoim 
czasie organizacji złodziejskiej „Bruderte- 
rajn* Zelik Lewinson vel „Chana-Bobkes* i 
Aron Wojciuk vel „Orka-Setka*, w. miesz- 
kaniu którego ujawnione przed kilku tygo- 
dniami 6 granatów ręcznych. W walce mię- 
dzy sobą Lewinson i Wojciuk nie przebie- 
rają w Środkach, Ostatnio naprz. syn Le- 
winsona skazany został na 4 lata ciężkiego 
więzienia za usiłowanie zastrzelenia Orki- 

Setki. W dniu wczorajszym do policji wi- 

leńskiej znowuż wpłynęło zameldowanie Le- 
winsona o rzekomo nowym zamachu na jego 
życie, dokonanym przez Vąbojciuka. Jak о$- 
wiadeza Lewinson wezoraj zrana wpobliżu 
młynu Kaukaskiego przy ul. Słowackiego zo- 
stał on napadnięty przez Wojciuka i dwóch 
jego synów, którzy rzuciwszy się na niego 
zaczęli go niemiłosiernie bić, jedynie dzięki 
natychmiastowej interwencji przechodniów 
udało mu się ujść z rąk oprawców. 

Policja wdrożyła dochodzenie celem wy- 
jaśnienia całej sprawy. (e) 

Skradziony skarb w budziku. 
Przed trzema miesiącami do wydziału śl. 

m. Wilna zgłosił się przebywający wówczas 
na letnisku w kolonji magistrackiej współ- 
właściciel lombardu „Kresowja* Gordon i 
zamełdował o zagadkowej kradzieży biżu- 
terji znacznej wartości, która przy tajem- 
niezych okolicznościach została. wykradzio- 
na z pokoju sypialnego. Pomimo natych- 
miast wdrożonego śledztwa policji nie u- 
dało się ujawnić spraweów kradzieży, 

Dopiero obecnie, kiedy wszelkie nadzieje 
Gordona na odzyskanie skradzionych koszto- 
wności rozwiały się, ageneji wydziału. śled- 
czego dzięki nieustannie prowadzonemu do- 

chodzeniu ujawnili po długich poszukiwa- 
niach skradzioną biżuterję, którą zwrócono 

prawemu właścicielowi. 
Zaginione kosztowności odnałeziono w 

budziku podczas rewizji dokonanej ubiegłej 
nocy w mieszkaniu paserki Stankiewiczowej 
przy ulicy Stefańskiej Nr. 25. Ciekawe, że 
budzik z misternie schowaną w mim biżu- 
terją wędrował od jednego złodzieja do dru- 
giego, zanim wpadł w ręce policji i nikt ż 
nich nie domyślił się, jak cenną zawartość 
zawierał niepokaźny budzik, skradziony 0n- 
giś przypadkowo przez jednego ze złodziei 
z sypialni Gordona. (e) 

Rabunek w śródmieściu. 
Ofiarą — właściciele piwiarni przy zaułku Literackim. 

Wezoraj wieczorem w piwiarni Szach- 
mundesa przy zaułku Literackim Nr. 4 miał 
miejsce następujący wypadek. 

O godzinie 7 wieczorem do piwiarni wstą 
piło 4 osobników, którzy zażądali piwa i za- 
kąski. 

Po spożyciu kolacji, osobnicy dodatkowo 
zażądali od Szachmundesa piwa, lecz właści- 

ciel piwiarni poprosił wpierw o uregulowa- 
nie rachunku. 

Wówczas trzej z obeenych natychmiast 
opuścili piwiarnię, natomiast czwarty, znany 
zresztą Szachmundesowi z widzenia, porwał 
z lady butelkę z piwem i z całej siły wymie- 
rzył nią Szachmundesowi cios w głowę, za- 
dając mu w dwóch miejscach głębokie cię- 

cia. W obronie męża stanęła żona Szachmun- 
desa, której napastnik również zadał głębo- 
ką ranę w skroń, poczem pochwycił z szuf- 
lady znajdującą się w niej gotówkę około 
200 zł. i wybiegł na ulicę. 

Uciekającego  opryszka zatrzymali zwa- 
bieni krzykami rannych przechodnie, lecz 
po krótkiej walce napastnikowi udało się 
uwolnić od trzymających go przechodniów i 
zbiec. 

Rannych Szachmundesów przewieziono 
dorożką do ambalatorjum pogotowia ratun- 
kowego, gdzie udzielono im pierwszej po- 
mocy. 

O najściu na piwiarnię powiadomione 
policję, która wdrożyła dochodzenie. (e). 

  

KRONIKA 
Dziś: Jadwigi, Teresy. 

Jutro: $ Saturnina, Flor. 

  

Wschód słońca —g. 5 m. 59 

Zachód „ —. 16 ш. 46 

Spostrzeženia Zakiadu Msteoraiegi! U. 8. B 
w Wilnie z dnia 14 X — 1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 755 

Temperatura średnia  -- 99 C. 

. najwyśsza: -- 15” C. 

e najniżeza: + 7° С. 

Opad w milimetrach: 6,9 
Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom. spadek, potem 

Uwagi: pochmurno, po poł. burza 

MIEJSKA. 

— Magistrat obraduje nad likwidacją po- 

życzki angielskiej. Wczoraj zwołane zostało 

nadzwyczajne posiedzenie Magistratu, po- 

święcone wyłącznie omówieniu sprawy lik- 

widacji pożyczki angielskiej. Na posiedze- 

niu tem delegaci miasta, przybyli onegdaj 

z Londynu, złożyli szczegółowe sprawozdanie 

z czyności dokonanych przy rejestracji ob- 

ligacyj pożyczkowych. W wyniku dokona- 

nych przez nich prac ostateczna likwidacja 

pożyczki posunęła się o duży krok naprzód 

— Zabezpieczanie mostu Zwierzynieckie- 

go. Od kilku dni Magistrat w porozumie- 

niu w 3 pułkiem saperów rozpoczął roboty 

przy naprawie przyczółku mostowego na 

moście Zwierzynieckim. Roboty prowadzo- 

ne są w kierunku naprawy uszkodzeń wy- 

rządzonych podczas minionej powodzi i za- 

bezpieczenia mostu od ewentualnego wyle- 

wu rzeki na wiosnę roku przyszłego. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Prawników St. U. S. B. Sekre- 

tarjat Koła podaje do wiadomości, iż w po- 

niedziałek dnia 19-go b. m. o godz. 19-ej w 
sali Śniadeckich odbędzie się Inauguracja na 

Wydziale Prawa i Nauk Społecznych U. S. B. 
urządzona staraniem Koła Prawników St. 

U. S. B. Wstęp wolny. 
— Wybory w Korporacji „Cresovia*. 

Konwent Polskiej Akademickiej Korporacji 

„Cresovia* dokonał wyboru Prezydjum na 
x semestr. Skład Prezydjum jest następują- 
cy: prezes com. E. Chmielewski (ponownie), 

vice-prezes com. Komorowski, sekretarz com 
J. Obuchowiez. Oldermanem został obrany 
ponownie com. Czesław Kozłowski. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Shelłey*s Institatę. Kandydaci zapisa- 

ni na kurs języka francuskiego proszeni są 
o łaskawe zgłoszenie się do kancelarji in- 
stytutu po informacje dnia 3-go listopada 
między godz. 5 a 6. 

wzrost. 

i grad. 

GOSPODARCZA. 
— Wstrzymanie egzekucyj podatku dro- 

gowego od właścicieli taksówek. Ponieważ 

Zarząd Związków Właścicieli Dorożek Sa- 

mochodowych uzyskał obietnicę wydania w 

ciągu dwóch tygodni nowego rozporządze- 

nia przez Ministerstwo Robót Publicznych 

w sprawie rozłożenia wszystkich dotychcza- 

sowych należności od taksówek z tytułu po- 

datku drogowego na 6 miesięcy t. j. do 

nowego roku bieżącego, wydano zarządze- 

nie wstrzymujące egzekucje zaległych op- 

łat drogowych z tego tytułu na terenie ca- 
łego państwa. 

WOJSKOWA. 
— Zasiłki dla ćwiczących się. Osoby po- 

wołane na ćwiczenia wojskowe w roku bie- 

żącym mogą korzystać z ustawowych zasil- 
ków, o ile wskutek powołania ich na ćwi- 
czenia straciły możność żywienia członków 
swoich rodzin i o ile rzeczywiście z tego po- 
wodu poniosły materjalny uszczerbek, Po- 
dania mogą być wnoszone najpóźniej w cią- 
gu 30 dni od daty zwolnienia z informacyj. 
Zauważono, że zgłaszający się opóźniają 
ten termin, względnie nie przedstawiają od- 
powiednich dokumentów, wobec tego referat 
wojskowy Magistratu wyjaśnił, że takie po- 
dania nie będą zupełnie. rozpatrywane. Le- 
ży zatem w interesie osób, ubiegających się 

o zasiłek, by stosowały się z całą dokładnoś- 
cią do obowiązujących w tej mierze prze- 

pisów. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Stypendja międzynarodowe. Zarząd 
Stowarzyszenia Kobiet. z Wyższem Wykształ 
ceniem podaje do wiadomości swych człon- 
kiń o 3-ch stypendjach międzynarodowych 
na rok akademicki 1932/38. 

1. Stypendjum amerykańskie w wysokoś- 
ci 1.500 dolarów — na studja naukowe za- 
granicą. 

2. Stypendjum Crosby Hall — federacji 
angielskiej 100 funtów — na studja w dzie- 
dzinie humanistycznej lub nauk ścisłych w 
Londynie. 

„ 8. Stypendjum federacji międzynarodo- 
wej 250 funtów — dla studjów w zakresie 
matematyki lub nauk przyrodniczych. 

Federacja włoska ogłasza nagrodę w wy- 
sokości 10.000 lirów za pracę pod tytułem 
„rewolucja ideologji współczesnej”. 

Bliższe szczegóły co do warunków wyma 
ganych od kandydatek na zyskanie sty- 
pendjum, oraz terminie składania podań 
udziela sekretarka Oddziału Wileńskiego Sto 
warzyszenia Kobiet z Wyższem Wykształee- 
niem: J. Jantzenowa, Zakretowa Nr. 13 m. 3, 
od godz. 3ej do 5-ej. 

— Herbatka Koła Peowiaków w Wilnie. 
W niedzielę 11 b. m. odbyła się w mieszka- 
niu doktorostwa Łukiewiczów I-sza herbatka 
Miejskiego Koła Peowiaków. Było obecnych 
przeszło 30 osób, z pośród peowiaków, za- 
mieszkałych w Wilnie. 

Na wstępie krótkie zagajenie wygłosił 
prezes Koła — ob. Teodor Nagurski, infor- 
mując zebranych o celach zebrań towarzy- 
skich członków Koła, pochodzących z tóż- 

nych placówek P. O. W., a więc w znacznej 
ilości wypadków — nie znających się ze 
sobą. 

Herbatki, które będą się odbywały raz 
na miesiąc, posłużą do umożliwienia osobis- 
tego kontaktu i zacieśnienia węzłów. 

Następnie p. Bądzyński, członek Komisji 

Odznaczeniowej, podał do wiadomości ze- 
branych listę osób, co do których zostały 
złożone wnioski o odznaczenie. W dalszym 
ciągu zebrania p. T. Nagurski wygłosił krót- 
ki referat informac. z obecnej sytuacji gos- 
podarczej Rzeczypospolitej, podkreślając, że 
Polski organizm gospodarczy wychodzi, jak 
dotychczas, obronną ręką z trudności, któ- 
re zachwiały sytuacją nawet najsilniejszych 
krajów, a to dzięki momentom zaufania, 
jakie wzbudziła akcja oszczędnościowa i za- 
pobiegawcza, Organizm gospodarczy Polski 
zwycięsko wytrzymał okres b. ciężkiej pró- 
by. Zdaje się to rokować że Polska po swem 

zwycięstwie wojskowem z r. 1920, po wzmoc 

nieniu się politycznem po roku 1926 — znaj- 
duje się w 3-ciej fazie układania zrębów pań 
stwowych — na drodze do skonsolidowania 
się gospodarczego. 

Zebranie zostało zakończone w atmosfe- 
rze serdecznej, koleżeńskiej wymiany zdań. 
Zebranie zaszczycili swą obecnością prezes 
Z-ku Okręgowego P. O. W. — płk. Doba 
czewski z żoną. 

 



ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wznowienie wieczorów dyskusyjnych 

na temat elektryfikaeji. W czerwcu r. b. Ra- 
da Naukowo-Techniczna przy Stowarzysze- 
niu Techników Polskich w Wilnie urządziła 
wieczór dyskusyjny w sprawie robudowy 
istniejącej elektrowni miejskiej, na którym 

RABJEO 
Fała 244,1 m. mocy 21,5 Kw. 

CZWARTEK, dnia 15 października 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10:Kom. meteor. 

K-U R-J E R 

dla przyjemności. Liczne przygody i zmienne 
losy miotały go po Kongo, Angoli, Kameru- 
nie po krajach najmniej uczęszczanych przez 
kilka lat. Podpatrzył mnóstwo prymitywnych 
plemion murzyńskich w najgłębszych funk 
cjach życia. Walczył z ludźmi, zwierzętami 

i żywiołami Niewątpliwie podzieli się z nami 

W II LE Ń S K I 

Ale montaż jest to środek techniczny V 

tak dużej mierze, że aż ryzykowny. Przy 
częstszem stosowaniu doprowadza do pewnej 
mechanizacji, szablonu i to jest powód, dla 
którego filmy sowieckie zaczynają nużyć mi- 
mo swego, znacznego niezaprzeczonego ar- 
tyzmu. 

Jubileusz „Sokoła”. 

W ubiegłą niedzielę obchodzono 
25-lecie organizacji, która w czasach ° 
niewoli spełniła dodatnią rolę zespole- 
nia młodzieży pod hasłem „Zdrowa 

Nr. 238 (2180) 

Pchły lodowcowe żyją na wy- 
sokości kilku tysięcy metrów. 

Na lodowcach w Alpach szwajcarskch 
stwierdzili przyrodnicy obecność owadów, 
t. zw. pcheł lodowcowych, które, ukryte w 
szczelinach lodowca, przesypiają okres. wiel- 

wyczerpujący referat wygłosił dyrektor ele- 0 > aa S, EC p cennym, bo prawdziwym i barwnym ma- Sztuka Sternberga (Murnaua, Renć Clair'a dusza w zdrowem ciele”, a obok IE; - kich mrozów, a budzą się do życia z nadej- 

ktrowni miejskiej inż. Glatman. PETA NA RE terjałem. i innych) jest o wiele trudniejsza, nie opiera galnej gimnastyki miała swą nielegal-  ściem wiosny i skaczą wówczas na powierz- 
Obecnie po wakacyjnej przerwie Rada 

Naukowo-Techniczna wznawia dyskusje na 

harmonji. 15.25: „Wśród książek*. 15.45: 
Progr. dzienny. 15.50: Audycje dla dzieci. LIST FLUKOWSKIEGO PRZEZ RADJO 

w przerwe keneertu europejskiego 

się na prostym w zasadzie, kruczku technicz- 
nym, ale sięga znacznie głębiej. To nie zwy- 

    

ną propagandę polskości. chni lodu, co też skłoniło obserwatorów do» 
nadania im nazwy pcheł. Owady te żywią 

  

temat elektryfikacji i w najbliższych dniach ac: ai ko z Budapesztu. kłe zestawienie, czy przeciwstawienie krót- Projekt założenia w Wilnie Gnia-  sję sokami ałg górskich | 

inż. Jensz ma wygłosić referat o budowie Śmoleńskie boje Radziwiłła sza trzystu Dnia 15. X. usłyszą radjosłuchacze utwor kich obrazów, lecz o wiele subtelniejsza eks. zda Sokolego sięga 1904 roku ale do- SS | 
ч = с RE. z mas а KS * 3 4 SĘ ES hydroelektrowni, zamiast dalszej rozbudo. laty" odczyt. 17.35: Koncert poświęcony mu- młodego lilerata Stefana Flukowkiego p. „ РГ° piero w 1906 r. uzyskano pozwolenie 

wy obecnej elektrowni miejskiej z porów- 
nawczą kalkulacją kosztów wytwarzania 
prądu. 

Ze względu na doniosłe znaczenie, jakie 
ma dla m. Wilna racjonalne rozwiązanie 
sprawy elektryfikacji, należy się spodziewać, 
że i ten wieczór wywoła niemniejsze zainte- 

zyce litewskiej. 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. ras. dzien. 
radj. 20.00: „Tempo dnia dzisiejszego felj. 
20.15: „Muzyka podhalańska* felj. 20.30: 
Koncert europejski. 22.15: Pogadanka lotni- 

  

    

„„List*, wykazujący przedewszystkiem świetne 
wyrobienie językowe, które to kwalifikuje 

aut. do rzędu najlepszych pisarzy polskich. 

WODR KORA DTR EI TE SSASOKES KAT 

KINA I FILMY 

Przykład. W „X—27“, „Znaleziona na uli- 
uboga prostytutka, dzięki swemu „zna- 

„ wkracza na drogę niebezpiecznej, lecz 
otliwej karjery, Ona jeszcze o tem nie 

wie ale my już wiemy. Dowiedzieliśmy się 
w momencie, gdy z izby zapchanej tłumem 
wojskowych i gości cywilnych wyszła przez 

   

  

otwartego bytowania. Organizatorami 
byli: dr. L. Czarkowski, pierwszy pre- 
zes, J. Klott, M. Jamontt, dr. K. Dmo- 

chowski, J. Łastowski, dr. Węsławski, 
G. Rodziewicz, W. Rouba, St. Jarocki, 
L. Sumorok, dr. Świeżyński i wielu 

NA WILENSKIM BRUKU 
KOBIETA UPADŁA POD AUTOBUS. 

Wczoraj w godz. wieczorowych, przecho- 
dząca ulicą Zamkową praczka Marja Nar- 
kiewicz (Biskupia 4) tra pod samochód, 

  

    

  

    
resowanie, niż pierwszy z cyklu dyskusyj- я A SJ > białe d Na > 

= P я; > 2 cza. 22.30: Rendez-vous u Lehara (plytyj. wiełkie masywne białe drzwi, i roztoczyla —. в GRA odnosząc dość poważne obrażenia ciała. 
PE Ai e 22.40: Kom. i muzyka taneczna. лИ się przed nią świetna perspektywa wielkiego innych znanych działaczy. . Liczba wezwane dodoławie ratunkowe udzieliło jej 

ZABAWY. PIĄTEK, dnia 16 października 1931 rok „X — 27“. pałacowego korytarza. Długa, błyszcząca dro- członków wynosiła 170, wielkie miały pierwszej pomocy i skierowało do szpilala 
л с PAS nė ga, z tym przystojnym oficerkiem przy bo- powodzenie urządzane wówczas wie- żydowskiego. (e). 

            

   

  

— Wielka Zabawa Towarzyska. W so- 11.58: Sygnał czasu. 12.10. Kom. meteor. Helios — Hollywood). ku, idą, maleją, w ogromnej dłużyźnie per. (, i R > 
botę dnia 17-go października r. b. w sali 12.15: Muzyka popularna (płyty polskie „O- r (t +: > y > ) R spektywicznej: AŽ da koca) a tam — ko? as GS A kalno Fo OBŁAWA POLICYJNA. 
Związku Zawodowego Drukarzy m. Wilna,  deon*). 15.25: „Nowe poglądy na piastow- Najbardziej o ia srodkiem eks- tajemniczy ifnał, niepokojące rozwiązanie WOJNIE odbył się w Wilnie zlot z b. Ubiegłej nocy policja śledcza przeprowa- 
ul. Bakszta 8 odbędzie się Wielka Zabawa skie dzieje Polski* — odczyt. 15.45: Program Pre W jamie. jest SL BO go opanuje zagadki. Może sukces, ale może i śmierć, -zaboru rosyjskiego w 1924 r. Oebec- dziła wielką obławę na spelunki złodziej- 
Towarzyska połączona z miłemi niespodzian- dzienny. 15.50: Muzyka baletowa (płyty). |“ sposób rzetelny, prawdiziwie Artystycokų, ie jednak efektowne, jak efektowny jest ny. ы k jest mec. Jasiń. skie. Podczas obławy zatrzymano p: koni Lk E 5 я : > Baa selskieso? Zi . kto go przedewszystkiem zrozumie należycie, 1,4 ym prezesem Okręgu jes * n . 8 kami przy miłych dźwiękach orkiestry smy 16.00: Lekcja angielskiego. 16.20: „Zjazd le > a SW 8 krótki żywot szpiega tego rodzaju co „X— ski a Gniazda SŁ I žo siąt osobników w tem 2 złodz 

czkowej. karzy zawodowych w Genewie* — odczyt. (en _ jest PA SES sen Jest CRADNB: ZA ASN AE FANDZAICZ nych przez sąd okręgowy w Warszawie. w 
Mamy nadzieję, że miłośnicy tańca i za- 16.40: Koncert życzeń (płyty). 17.10: „Pod.  Murnauem, Pudowkinem Slernbergiem. My- оТОВ ТЕНЕ о рО Notatkę powyższą podajemy z obo- KRADZIEŻE. 

bawy zaszczycą nas swą obecnością, róże Polaków zagranicę w dobie Odrodze- ślę o symbolu obrazie, który był najcie- A aka S 2 ch _ wiązku dziennikarskiego i przez wspo. 
Początek zabawy o godzinie 9-ej wieczór. nia* — odczyt. 17.35: Muzyka lekka. 18.50: KAWszym środkiem artystycznym i jednocze- panie. Zestawienie UN ci. scen jednakowych azku O EO DRZE >= — Odyńcowi Pawłowi, ul. Motwiłowska3%: 
Bufet obficie zaopatrzony na miejscu. Kom. LOPP-u. 19.00: Polakom na Kowień- Śnie głównym środkiem ekspresji filmu nie- 9 lecz jakże różnych DRO: »x  mnienie położonych przez Sokół zasług skradziono 2 pierścionki wartości 1.500 zł. 

Czysty dochód przeznacza się na zasile- szczyźnie, 19.20: Kwadrans akademicki. 19.35 oh ii Šis a DA SRR SA GRE wśród mo Malenskiej Мрг° ac 1 Bs je a EL It rej ść i PA z adj, Z dotychczas znanych typów dźwiękowca, › 5 GB > żąca poszkodowanego Bielmaczówna Hele- nie kasy zapomogowej dla bezrobotnych  Pogad. gospodarcza. 19.45: Pras. dzien radj. który zachowując nienaruszone walory fil- stołów przed spitym, nawpół przytomnym 0- 1905—1914 r. Obecnie > ha, 2 po pima ktadi zbiegła. 
N.-D. а członków Związku. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski „Lutnia* W czwartek 

dnia 15-go i w piątek dnia 16-go b. m. os- 
iatnie dwa razy powtórzenie głośnej, šwie- 
tnie granej przez cały zespół z niezrównaną 
St. Wysocką na czele sztuki „Św. płomień 

Maughama. Reżyserja St. Wysockiej. Wnęt- 
rze pomysłu W. Makojnika. 

20.00: Pogad. muzyczna. 20.15. Koncert sym- 
Warszawskiej. 22.30: 

Kom. 23.00: Aud. 
— Wineda, z 
23.30: Muzyka 

foniczny z Filharm. 
Odczyt angielski. 22.45: 
literacka: „Fatalna zagadka” 
radjof. E. Minkiewiczówna. 
taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT LITEWSKI. 

15. X. godz. 17.35 do godz. 

EN 

  

19.00. 

  

mu niemego wyzyskuje znakomicie zdobycze 
dźwiękowe. Tu dźwięk nie jest dysonansem 
i deformacją tego co już osiągnęło pewien 
wysoki rozwój, ale doskonałem uzupelnie- 

niem. Krótkie rozrzucone po całym filmie, 
bardzo esencjonalne i nierozwadniające a 
wzmocniające akcję djalogi i nieco innych, 
a bardzo przemyślanych odgłosów plus — 
muzyka, oparta na motywie jednego ze stare 
szych, wiedeńskich wałczyków, oto wszystko, 
co się składa na dźwiękowość tego filmu. 

wem niemal identycznie, ale dla ratowania 
życia. Nawet środki, któremi pokonała wro- 
gów są w obu wypadkach niemal te same, 
choć sytuacja zasadniczo różna w istocie. 
Znów subtelny symbol. 

Interesujący symbolizm jest także w t. zw. 
zdjęciach nakładanych. Nie widziałem ich 
jeszcze tak delikatnie pomyślanych i zrobio- 
nych. Często są to niemal dwie akcje jakby. 

Jedna wyraźniejsza na drugim planie, bierny 
niejednokrotnie symboł tego co się dzieje w 

  

  

  

   

    

przez partyjne kierownictwo 
przestał Sokół być tą popularną orga- 
nizacją, jaką był ongiś na ziemiach Pol 

SPORT 
Zakończenie międzynaroado- 

„wego turnieju tenisowego. 

-13 podczas jego chwilowej nieobecn 
   — Ochmanowi Piotrowi ul. Wiars 

   mieszkniu skradzino gotówkę oraz biż 
ję, ogólnej wartości 300 zi. O kradzież po- 
dejrzewany jest pasierb Ochmana Józef Żu- 
kowski, który zbiegł. 

— W dniu 12 b, m. z Oddziału Państwo- 
wej Fabryki Tytoniowej przy ul. Makowej 
Nr. 17 skradziono 10 kg. tytoniu, wartości 
300 zł. Sprawcę kradzieży Błażewicza Wła- 
dysława ul. Stalowa 5 zatrzymano w chwili 

    

— Popołudniówka. W sobotę dnia 17-go „Rozgłośnia Wileńka nadaje koncert, po- Patrząe nań nastanawiałem się nad różnicą umyśle danej postaci, druga na pierw- gdy chciał wynieść tytoń z fabryki. 
b. m. dla młodzieży szkolnej, Szelmostwa  ŚWięcony piosenkom i muzyce oraz literatu- pomiędzy sztuką takiego Sternberga a Środ. szym planie, lekko, przejrz widmowo, MERAN 14.X. Pat. — Wczoraj zakoń- — Burkę, wyrobu domowego, wartości 
Skapena,, arcyucieszna komedja w 3:ch ak- TZ litewskiej. Udział weźmie jako solistka kami artystycznemi reżyserów sowieckich. ledwo zaznaczona, ta widmowością, niezmier- czone zostały ostatecznie rozgrywki finałowe 30 zł. skradzioną Stefanowicz Konstancji,. 

panna Gajluszajte, orkiestra pod dyr. kap Niby to samo, tu symbolizm, tam symbo- nie wzmacnia często grozę, napięcie sytuacji. " międzynarodowego turnieju tenisowego. zam. we wsi Mojszki, gm. rudomińskiej, tach Moliera, po cenach o 50 proc. niższych 
W. próbach pod kierunkiem reżyserskim 

H. Zelwerowiczówny pełna komicznych do- 
brze pomyślanych sytuacji komedja w 3-ch 
aktach znanego wileńskiego autora „Aurel- 
ciu nie rób tego*. 

— Teatr Miejski na Pohulance. We 
czwartek dnia 15 oraz w piątek dnia 16-go 
b. m. doskonale bawić będzie arcykomiczną, 
współczesną komedją w 3-ch aktach „Złoty 
wiek rycerstwa* Marlowe'a, w której berło 
komizmu dzierży p. Ciecierski. Oprawa see- 

Banaszewskiego, oraz p. Halina Hohendlin- 
gerówna w charakterze recytatorki. 

Z AWANTURNICZEJ PODRÓŻY POLAKA 

PO AFRYCE ŚRODKOWEJ. 

Godz. 19.30. 
Tak mało Polska posiada- prawdziwych 

podróżników, tak uboga jet polska literatura 

podróżnicza w szczególności o charakterze 
awanturniczym, że trzeba witać z entuzjaz- 
mem każdą egzotyczną sylwetkę.. P, Witold 

lizm... Doszedłem wszakże do wniosku, że 

jednak mimo wielkiej wartości filmu, Sow - 
czy Gos — czy innego kina sztuka Stern- 
berga jest jednak wyższa. Ulubionym zasad- 
niczym środkiem ystycznym reżyserji so- 
wieckiej jest montaż sztuka łączenia poszcze 
gólnych scen a nawet abrazów filmu w spo- 
sób maksymalnie ekspresyjny, symboliczny. 

„Rozróżniamy* powiada Pudowkin w jed- 
nym ze swoich wywiadów „trzy rodzaje mon- 
tażów: etyczny, emocjonalny czyli potęgu- 

    

  

    

Z momeitów treściowych kapi 
ten pomysł przenoszenia nieprzyjacielskiego 
planu ofenzywy zapomocą nut. Zginęły nuty 
ale melodja została w pamięci szpiega-kom- 
pozytora, która wygrywa ją i notuje zpowro- 
tem na pięciu linjach. Eefekt — doskonały, 
a jak ujęty reżysersko! Przepyszna scena. 

Kusi mnie, kusi jeszcze tyle innych do- 
skonałych momentów ale wąskie ramy tej 
recenzji przywołują do porządku. Co tu zre- 
sztą dużo mówić. Ze zgryzotą w sercu (myślę 

lny jest 
  

    

    

  

   

  

   

W grze pojedyńczej panów zwyciężył Men- 
zel (Czech), bijąc w finale Niemca Haenscha 
6:2;.6:1,. 6:0. 

W grze pojedyńczej pań pierwsze miej- 
sce zajęła Niemka Krahwinkel, zwycięż: 
Szwajcarkę Payot w stosunku 6:0, 8:6, 

W grze podwójnej panów zwyciężyła pa- 
ra szwajcarsko-francuska Fisher—Lesuer, bi- 
jąc parę Duplaix—Glasser 6:3, 6:2, 1:6, 
W grze podwójnej pań zwyciężyła para nie 

miecka Krahwinkel-Friedleben, zwyciężając 

  

  

    

w miesiącu wrześniu, odnaleziono dnia 13 b.. 
m. w straganie starych ubrań przy ul. Kla- 
czki Nr. 10. 

Humor. 
OSZCZĘDNI SZKOCI. 

— Kogo to operują w klinice? 
— Jegomošcia, który połknął piłkę gol- 

fową. 
niczna i dekoracyjna H. Zelwerowiczówny. Tański, który wygłosi dziś odczyt wprowa- jący napięcie i symboliczny”. Specjalnie sym- parę niemiecką Rezniczek — Horn 6:2, 6:2, — А па co czeka ten pan, który się tak: 

Wi próbach pod kierunkiem reżyserskim  dzający do całego cyklu odczytów i feljeto.  boliczny, dodałbym, albowiem przecież i dwa Z Jeano ua ka W grze mieszanej mistrzostwo Meranu niecierpliwi w poczekalni? = 3 
Dyr. M. Szpakiewicza arcydzieło Żeromskie- nów z podróży p. t. O Afryce Środkowej poprzednie też nie są przecież niczem innem CRA ы CZE: zdobyła para Payot — Fisher bez walki wo- — Ten? To Szkot, do kiórego należy 

go „Róża*, poemat rewolucyjny 1905 r. 

fiu Miejskie 
- SALA NIEJSKA 

Gatrobramska 3. 

  

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

Wielki sensacyjny dramat A : 

Ргокига!ог о5Каг2а вёгпагаа сбыке. 
Koncert. ork. pod batutą M. Salnickiego.—Ceny miejsc: balkon 30 gr., AE 60 gr.— 

słów parę — nie odbywał podróży wyłącznie 

Bicz Prawa. 
NAD PROGRAM: 
  

tyłko symboliką. 

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

Miljonowy spadek ;, ea kom 
aktach 

Kasa czynna od 3. 2 do 10w. 

  

  

(sk). 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na dostawę 
następujących materjałów drzewnych: 
tarcicy miękkiej sosnowe w ilości 5000 metrów sześc. 

bec wyjazdu pary Deysson—Glasser. 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

  

piłka. (Fit-Bits). 

Sprzedaje się 
okazyjnie kompletny 

pokój jadalny 

Pokój 
umeblowany, słoneczny, 
ze światłem elektrycznem,. 

z osobnem wejściem do- 

  

> : > 5 klocėw sosnowych + 24808, > ski wynajęcia przy ul. Zacisze 

mk MARZENA A r kinija „Aleiias““ X- 9 7 820 je ae główn.: Najsłynniejsza gwiazda słupów telegtaf, sosnowych e 6800 sztuk od godz. 95—1 i 4—8 perz „orzech. Ne lm pick 

и reżyserji Józefa von Sternberga piEg obecnej Mariena Dietrich PE RE AEO Dr GINSBERG Ni “< WI Ž 
i jej partner Victor Mac Lagien. NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. Na |-szy seans ceny zniżone | gowej K. P. w Wilnie do godz. I2-ej dnia 16 listopa- : 2 i S ER 

m 83, tel. 9-28 
Początek o godziyie 4, 6, 8 i 10.15. — 

Mozżuchinem. Sensacjał 
WKRÓTCE największe przeboje sezonu: 

„Postrach salonów" i ,,10-ciu z Pawiaka”. 
„Hadżi Murat'* z Iwanem 

  

da 1931 roku. 
oji lo Lia E 

również warunki, na których ma być zawarta umowa 

choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 Kapelusze męskie 
Pokój 
umeblowany z nie 

i warunki techniczne na dostawę wyszczególnionych stare zniszczone, farbuje— krępującem wejściem: 

  

  

  

BŹWIĘKOWR KINO | Dziś! Wersja dźwiękował У zĘ RE z > ke de dee DWAJ MALCY (Les Deux Gosses) | +: mučijalos sę 99 przejrzenia w Wydziale ба | —° 6 ват “ о677 | p przerabia na nowe : 
и[[ушпп Wzruszający do łez dramat k sobów Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w . . Pracownia Kapeluszy Žo sza 

W rol. glėwn.: i 3 ` i NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. | Wilnie (III piętro, pokój 38) ul. Nowogrėdzka 20 (róg T, m. 
b ozn: Lóslie SHAW i 12-letni JAN Forest Signore ; Din aiaazaas desi Otwarcie: ofert: aastaśż Asia 16 ligiapada 195167 Akuszerka Słowackiego 7245 : 

    Miskiew. 22, tel. 15-28 Początek o godz. 4, 6, B i 10.20, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. o godzinie 12-ej w Dyrekcji Okręgowej Kolei Pań- Na pierwszy seans ceny zniżone. 

  

Dźwiękowe Kino Premjera! 

C6/INS 
«i. Wielka 47, tel. 15-41 

Przebojowy dźwiękowiec! 
Potężny dźwięk dramat miłości i namiętności. 

Wielka sensacja! Człowiek o dwóch obliczach (Skotland Yard) 
W rolach głównych: Edmund Love i Joan Bennete. 

Przebój odsłaniający metody najdoskonalszej na świecie organizacii detektywnej. 

NAD PROGRAM: Po raz |-szy w Wilnie dodatek dźwiękowy „Pathe". 
Początek o g. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
Następny program: Na zachodzie bez zmian. 

  

| žino Kolejowe si 

DANIS KO RE Teo 
w rolach 
głównych 

stawa. 
Blanche Sweet i Jack Ма ай, 
Potężnny pałac. Pożar zamku. 

Mac Awoy. Nast. prog. 

Dziś i dni następnych. Podwójny program. 1) Frapujący dramat erotyczno-salonowy w 8-miu aktach p. t. 
Akcja rozgrywa się w Paryżu 
i Wenecji. 

Tajniki pracowni malarskich. 
dramat erotyczno - sensacyjny z pięknym Ben Lyanem i czarująca May 

„Tajemnica D-ra Fu Manchu' z W. Oland'em. 

Wspaniała wy- 

  

EEEIEEEEEFEEIEEIEIEIEĖ | 

Rojestr AandloWų. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujący wpis dodatkowy : 

W dniu 21.IX. 1931 r. 
11666. II. Firma: „Kutasz Gierc“. Przedsiębior- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
1110/V1 

Do Rejestru Handlowego, Dział B, 
| Sądu Okręg. w Wilnie wciągnięto 

następujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 4.II1. 1929 r. 
192. IV. Firma: „Autoruch—spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Wilnie". Na mocy decyzji Sądu 
Okręgowego w Wilnie Wydziału Rejestru Handlowego 
z dnia 12 października 1928 r. zarządzono likwidację 
spółki i na likwidatora wyznaczono adwokata lzaaka 
Zajączkowskiego zam. w Wilnie, przy u). Gimnazialnei 
8, — z urzędu. 1111/V1 

W dniu 21.IX. 1931 r. 
192. М. Firma: „Autoruch—spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Wiłnie". Spółka została zlikwi- 
dowana i wykreśla się z rejestru,—z urzędu. 1112/VI 

EJEJEJETETEJEJEJ 
NOWOOTWORZONA 

POLSKA 

MLECZARNIA 
przy ul. Wielkiej 29 

Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja, 
mleko zsiadłe, wędliny. 
iinne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 

CEEOL   
stwowych w Wilnie. 1695/V1 
  

  

  

I RUMBY !!! 
„CLOU wa 

nauczają 
MISTRZOWIE TAŃCÓW 

LARA MUS 
. Zawałna Nr. 21 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i egzaminów 

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. 5. В. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil." pod W. K. 

  
  

  

  

De wynajęcia 

SKLEP 
przy ul. Wiłeńskiej Nr. 20 

7247 

2 mieszkania 
do wynajęcia po 3i 4 
pokoje z kuchnią przy 

ulicy Słowiańskiej 2a. 
Dowiedzieć się u właści- 
cielki domu. 7242 

duży dla kilku 
GAPAŻ Ssmobiiów łab 
autobusów przy ul. Tarta- 
ki do wynajęcia. O wa- 
runkach: Teatralna 4 - 4, 
tel. 642, do godz. 10 rano 

i od 3 po poł. 

  

    

Najsolidniej i najtaniej 
wykonywa wszelkie robo- 
ty w zakres elektryczno- 

ści wchodzące 
koncesjonowany elektro<monter 

M. Brażewicz 
W. Pohulanka 37, m. 8. 

7243   
Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3, 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 7034 

Akuszerka 

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

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

  

Składnica Sportowa 
Wileńska 10 

zawiadamia, że z powodu 
kasowania działu sporto- 
wego, sprzedaje wszyst- 
kie artykuły sportu i gim- 
oastyczne z ustępstwem 
nd 30 do 50%. 7187 

Zginął pies 
nakrapiany, wabi się Aza, 
Mickiewicza 33—2. 7242 

  

  

Akuszerka 

Maria Lakaerova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa /, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 7120 

Dgendi- przedstawiciele 
w poszczególn. miastach 
na artykuły masowe po- 
szukiwani. Oferty: „Fri- 
se"—Warszawa, Długa 9. 

7244 

    Poszukuję 
posady 

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

pod Nr. 6872.   
UDZIELAM 
LEKCYJ 

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

pod Nr. 6334. 

Bona- 
Wydhowawczyni 

z szyciem 

posznkuje posady. 
Swiadectwa i reko- 
mendacje jak najlep- 
sze. Rzeczna 10, m. Z 
(przecznica Zakreto- 

wej) telef. 15.89. 
6919 

  

FILIP MACDONALD. 

CZTER 
30) 

Y DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Antoni wstał i podali sobie ręce. 
— Dziękuję — rzekł Antoni. -— 

Może spotkamy się jutro? 
Ravenscourt skinął glow: 
— Dobrze. Będę na pana czekał 

rano. Chociaż nie. Dla pana droga jest 
każda minuta. Ja przyjadę do pana. 
Stoi pan w zajeździe Bronsona? Czy 

mógłbym 0 dziesiątej? 

— Dobrze — rzekł 
Bardzo dziękuję. 

Szef policji odszedł w stronę hat. 
łu. Był szeroki w ramionach i pełen 
energicznego wdzięku w ruchach. Jas- 

głowę trzymał z fantazją młodego 

chłopca. 

Antoni dokończył swojej szklanki, 
stojąc. Spojrzał na zegarek, zdziwił się 
późnej godzinie, postawił szklankę i 
poszedł szukać Łucji. Znaleźli się w 
„hallu i ona rzekła: 

— Nie, nie czekałem. Właśnie roz- 
stałam się z moim partnerem. Czas 

  

Antoni. —- 

do domu. Czy poznałeś się z pułkow- 
nikiem Ravenscourtem? 

— Owszem. Dziękuję ci — odpact 
mąż. : 

Е 

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

—. Gdzie gospodarz ? 

  

Łucja wzruszyła białemi ramio- 
nami. 

—- Nie mam pojęcia. Inni także 
chcieli się z nim pożegnać. Idę po 

swoje rzeczy. 

Antoni popatrzył za odchodzącą 
żoną. Była bardzo spokojna, trochę 
zmęczona i troszeczkę znudzona, ale 
za dobrze ją znał, żeby nie wyczuć, iż 
za temi pozorami ukrywa się Humio- 
ne podniecenie. Nikt inny ne zauwa- 
żyłby tego, lecz on zauważył odrazu. 

— Dzeki Bogu, odkryła coś — po- 
myślał. g 

Poszedł po płaszcz i kapelusz i 
wrócił przed Łucją. Wielkie drzwi 
frontowe były otwarte i zimny, nocny 
wiatr wywiewał z domu dymy papie- 
rosów i zapachy perfum. Sala balowa 
była pusta, ciemna i cicha, w bibljo- 

tece gasły światła jedno po drugiem. 
Koło otwartych drzwi stała grupa 
mężczyzn, otaczających panią Carter- 
Fawcett, a wśród niej pułkownik 
Brownlough. Kapitana Lake'a nie by- 
ło. Antoni stanął z kajeluszem w ręku, 
czekając na żonę. 

  

' Wydawnictwo ,„Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp. 

Ale gospodarz zauważył go i po- 
śpieszył do niego z entuzjastycznem 
oznajmieniem, że pani Carter-Fawcett 
tyle słyszała o pułkowniku Gethrynie, 
że i t. d. Chwycił go za rękę. 

— Owszem — skapitulował Anto- 
ni i pozwolił się zaprowadzić. 

Pułkownik Brownlough przygoto- 
wał go ochrypłym szeptem do tego, 
co miało nastąpić. 

— Czarująca kobieta! Cudowna 
kobieta! Warto ją poznać, pułkowni- 
ku. Takie drugiej niema na... 

Grupa rozstąpiła się niechętnie. 

— Oto on, kochana pani! — puł- 
kownik Brownlough silił się na jowjał- 
ność, z czem nie było mu do twarzy. 
Antoni zauważył niemiłą zmianę w 
jego głosie. Marsowy ton ustąpił w nim 
miejsca zgrzytliwej czułości. Przema- 
wiał do lwiey jak kochanek. 

Antoni pochylił się w ukłonie i 
prostując się, zajrzał w dziwne oczy 
niebezpiecznej kobiety. Oczy te byty 
zimne, ale czuło się, że mogą łatwo 
buchnąć  niszczącem - płomieniem. 
Wyglądała na zmęczoną i o cztery 

lata starszą niż przed kilku godzina: 
mi. Na powitanie Antoniego rzekła 
nisklm, pięknym, wyraźnie wyzywają- 
cym głosem: 

— To nie pan wziął pierwszą na- 
grodę na zeszłorocznych zawodach 
hippicznych... 

    

  

Antoni potrząsnął głową. 
— Niestety, nie ja. Mój kuzyn. 

Dużo młodszy ode mnie. 
— A! — rzekła dama. — Odrazu 

pomyślałam, że to nie pan. Szkoda. 
Chciałabym poznać tego chłopca. Co 
za jeździec! 

— W swoim stylu, owszem — od- 
parł Antoni. Czuł się bardzo swobod- 
nie, może bardziej niż na to pozwa- 
lało dobre wychowanie. 

Skośne oczy otworzyły się szero- 
ko i zlustrowały zuchwalca od stóp 
do głów, przyczem ich chłód zamigo- 
tał przelotnie lodowatym płomieniem. 

Ale zaraz zgasły i purpurowe usta 
ziewnęły dyskretnie za osłoną pięciu 
paluszków, ozdobionych dwoma pier: 
šeionkami, za których cenę można 
było kupić sporą fortunę. Pani Car- 
ter-Fawcett zwróciła się bokiem do 
Antoniego i rzekła do stojącego obok 

młodzieńca: 
— Ty prowadzisz, Jack. 

śpiąca. 
Chłopak zaczerwienił się z radości. 

Grupa rozbiła się i odpłynęła po scho- 
dach w ciemność. Antoni został z go- 
spodarzem. Usłyszeli jej głos: 

— Dziękuję za bal, Brownlough. 
Nie żałuję, że przyjechałam. 

Pułkownik Brownlough ukłonił się 
ręką i zwrócił do Antoniego. Miał 
trudność w -dobieraniu słów i uciekał 

   

  

   

Jestem 

z oczami. Z kłopotu wybawiło go zja: 
wienie się Łucji. 

Prędko się z nim pożegnali. Zeszli 
na żwirowy podjazd, a on stanął na 
najwyższym schodzie, machając rę- 
kami. Ale nie pod ich adresem. Łucja 
obejrzała się i zobaczyła na tle oświe- 
tlonego hallu ciemną, rozłożystą po- 
stać dziwnie jakoś przygarbioną. 

— (zy to nie wzruszające? — Za- 

pytała. Ale chyba nie. 

Antoni znalazł swoją maszynę. O- 

bok ruszały właśnie dwie inne i wy- 

trysk żwiru z pod kół uderzył go w 

policzek. Zaklął pod nosem. 

Wsiedłi i pojechali. Zaczęli roz- 
niawiać dopiero gdy się znaleźli da- 
leko na szosie. Antoni jechał niezwy- 

kle wolno. Szybkościometr wskazy- 
wał zaledwie dwadzieścia pięć. Tego 
jeszcze nie było 

  

  

  

  

- Teraz mów,  Pinkertonie --- 
rzekł. 

— A ty skąd wiesz, że ja mam 
coś do powiedzenia? — oburzyła Się 

Łucja. 
Mów, — Wyczytałem z twarzy. 

kochanie! 

— Więc miałam oko na Iwicę, tak 

jak kazałeś. I oko, i uszy. Wykryłara 

'coś szczególnego, ale tylko przypad- 

kiem. Siedziałam w oranżerji. Bardzo 

miły chłopak. Chciał mnie trzymać 

za rękę. Pozwoliłam! O mało mi nie 

pogruchotał palców. Potem zachciak» 
mi się pić i on pobiegł po coś do bu- 
fetu. Nie chciał, żebym odchodziła. 
Rada byłam, że długo nie wracał. W 
oranżerji było okropnie gorąco i om 

odrazu jakeśmy tylko usiedli, otwo- 
rzył okienko nad drzwiami do ogro- 
du. Siedziałam tuż pod niem. Czeka- 
jąc na mego asystenta,  usłyszałane 

kroki na żwirze w ogrodzie i pod mo- 
jem okienkiem zatrzymała się jakaś 
para. O mało nie pisnęłam z radości, 

bo poznałam głos lwicy. Charaktery 

styczny głos, trochę chrapliwy, ale 
piękny. Jego głosu nie poznałam ZAC 

prostej przyczyny, że wogóle się nie 
odezwał. Mruknął tylko dwa razy wy- 
bitnie po męsku i dlatego się zorj 
towałam, że to był mężczyzna. Ale... — 
urwała, zwróciła się cała w stronę 
męża i popatrzyła na niego szeroko 
otwartemi oczyma. — Mój drogi, ja .- 
to jest okropne... teraz mi się wydaje, 
że... że to nie może mieć żadnego zna- 
czenia... Mogłam się omylić. Oni mo- 
gli mówić o czemś innem i może ja 

   

    

narobiłam niepotrzebnego alarmu... 
i ty... Co ty zrobisz? 

(D. c. n.) 

L) gė 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Menkiewiez. 

 


