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"podział pracy 

  

Należność pocztowa opłaco a ryczaitem 

Wiine, Piątek [6 Pażdziernika i93i r. Cena 20 oroszy. 

  

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 
  REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno Jagiellońska 3. Telełony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2 — 3.ppoł, Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9 — 3 i 7 — 9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. Ne 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, telef. 3-40. 
CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem 40 gr., w tekście I, II str.—30 gr., III, IV, V, VI-35 gr., za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gn 
ва mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe—30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 509/,, z zastrzeżeniem miejsca 25%/,, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%/,, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 30%, zniżka 

Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Pomoc bezrobotnym w Wilnie. 
(Wywiad z prof. dr. Witoldem Staniewiczem). 

  

Utworzony przed paru miesiącami 

Wojewódzki Komitet do spraw bezro- 

bocia podzielony został na kilka sek- 

cyj. z których Sekcja Pracy ma na ce- 

lu zatrudnienie bezrobotnych. Na cze- 

le jej stoi, jako przewodniczący, b. mi- 

nister reform rolnych prof. W. Sta- 

niewicz. Pragnąc dowiedzieć się o po- 

stępie_prac tej sekcji, zwróciliśmy się 

do jej przewodniczącego, który uprzej 

mie udzielił naszemu współpracowni- 

kowi następujących informacyj, 

— Sekcja została podzielona na 2 

podsekcje: przemysłową i rzemieślni- 

czą. Podsekcje odbyły szereg  posie- 

dzeń, na których konferowano z wła- 

ścicielami przedsiębiorstw  przemysło- 

wo-hadlowych, oraz rzemieślniczych, a 

także z przedstawicielami urzędów 

państwowych i samorządowych. Kon- 

ferencje miały na celu zwiększenie za- 

trudnienia względnie wstrzymanie re- 

możliwie sprawiedliwy 

pomiędzy  zatrudnio- 

nych robotników. W poszczególnych 

wypadkach pertraktacje dały pozyty- 

wne wyniki. Tak huta Kalwaryjska, 

zatrudniająca 120 robotników, którym 

wymówiono pracę z dniem 26 wrześ- 

nia r. b. przyjęła ich zpowrotem i kon- 

tunuuje produkcję. Fabryka „Fortuna“ 

zostaje uruchomiona dnia 12 paździer- 

nika r. b. przyczem zapotrzebowała już 

ed P. U. P. P. 40 robotników. 

W poszczególnych warsztatach u- 

dało się zamiast redukcji robotników 

przeprowadzić skrócenie roboczego 

dnia, względnie zwiększenie ilości 

zmian, co umożliwiło utrzymanie sła- 

nu zatrudnienia tartaku Gerszatera 

(30 robotników), w hucie „Vitrium“ 

(100 robotników) : oraz w browarze 

Szopena (30 robotników). Zwiększyła 

zatrudnienie fabryka „Bałtyk* o 60 

robotników, również zwiększa zatrud- 

mienie o 5 robotników odlewnia żelaza 

Beker pod warunkiem, że nie pociąg- 

mie to podwyższenia kategorji śŚwia- 

dectwa przemysłowego. Dalsze pert- 

raktacje są w toku. 

dukcyj oraz 

Prace Sekcji w kierunku urucho- 

mienia tartaków województwa  wi- 

leńskiego, 

nienia na tartiakach, miały na celu u- 

możliwienie wymienionym  warszta- 

tom uzyskania surowca, ulgowych wa 

runków przewozu, łatwiejszego zbytu, 

a także zwiększenie zapotrzebowania. 

W związku z powyższem opracowano 

memorjał, w sprawie zniżki taryf dla 

przewozu surowca dla tartaków wi- 

leńskich w promieniu 120 klm., a tak- 

że memorjał w sprawie obniżenia eks- 

portowej taryfy kolejowej. Oba me- 

morjały z przychylną opinją Dyrekcji 

Wiłeńskiej Kolejowej zostały przesła- 

Komunikacji w 

także 

wzgl. zwiększenia zatrud- 

   

ne do Ministerstwa 

Warszawie. Sekcja zwraca się 

do Dyrekcji Kol. Państwowych w 

sprawie przyspieszenia przetargów na 

materjały tarte i przyznania 

szeństwa tartakom wileńskim. 

Opracowano memorjał do Magistra- 

tu m. Wilna w sprawie brukowania 

ulic kostką drzewną zamiast wprowa- 

dzenia asfaltu oraz zgłoszono wniosek 

w sprawie próbnego wybrukowania 

100 metrów jezdni kostką. 

Na kilku posiedzeniach z przedsta- 

Państwowych 

pierw- 

wicelami Dyr. Lasów 

oraz przemysłu tartacznego uzgodnio- 

no szereg warunków w. sprawie dostar 

czenia tartakom 25.000 mtr. sześc. su- 

rowca. Pozostaje do uzgodnienia spra- 

wa cen. 

Sekcja prowadziła pertraktacje z 

Nowowerkowską fabryką papieru 

w sprawie zbudowania (wybrukowa- 

nia) szosy do powyższej fabryki na 

przesirzeni 5 klm. kosztem około 100 

tys. zł. z tem, że fabryka gotowa jest 

przejąć na siebie w przyszłości spła- 

tę kosztów budowy szosy. Spłała mia- 

  

łaby nastąpić z chwilą uruchomienia 

fabryki. Wyjaśniło się, że Sejmik go- 

tów iść na rękę teniu projektowi. Dal- 

sze pertraktacje są w toku. 

Uchwalono porozumieć się z właś- 
cieielami przedsiębiorstw  autobuso- 

wych w sprawie przewozu bezrobot- 

nych na miejsca, na których będą zi- 

mą zorganizowane roboty czyszczenia 

dróg od śniegu (odcinki szosy Wilno--- 

Niemenczyn. Wilno —  Mejszagoła, 

Wilno — Oszmiana i Wilno — Grod- 

no). 

W związku z memorjałem młyna- 

rzy, popartym przez Izbę  Przemys- 

łowo-Handlową zgłoszono wniosek w 

sprawie przyznania ulgowej taryfy na 

przewóz zboża do młynów, mając na 

względzie wzmożony ostatnio przywóz 

do Wilna z innych ośrodków gotowej 
mąki. 

Prowadzono w dalszym ciągu sze- 

reg pertraktacyj z właścicielami nie- 

ruchomości w sprawie przyśpieszenia 

robót kanalizacyjnych oraz remontu 

nieruchomości m. Wilna. Jednocześ- 

na akcja p. Starosty, przy której sto- 

sowany był rygor administracyjny — 

dała w rezultacie pomyślne wyniki. 

Sekcja usiłowała porozumieć się w 

sprawie powiększenia zatrudnienia 7 

przedstawicielami zakładów przemys- 

łowych,. państwowych i samorządo- 

wych, lecz bezskutecznie: Państwowa 

Fabryka Wyrobów. Tytoniu — wyjaś- 

niła, że jest'w przededniu redukcji i 

że o powiększeniu zatrudnienia mowy 

być nie może. 

Sekcja Rzemieślnicza 

pertraktacje z właścicielami zakładów 

rzemieślniczych w sprawie skrócenia 

godzin nadliczbowych i zwiększenia 

zatrudnienia, -wyjaśniając przytem za- 

interesowanym  płonńość obaw. jakie 

powstają co do ewentualnego zwiększe 

nia ciężarów skarbowych i socjalnych. 

Pan Prezes Izby Skarbowej odbył w 

tej mierze konferencję z Naczelnikami 

Urzędów Skarbowych i uświadomił 

zainteresowanych o trybie, jaki należy 

zastosować -przy zwiększeniu zatrud- 

nienia. 

Kroki, jakie poczyniła Sekcja w 

sprawie zatrudnienia przy spisie lud- 

ności m. Wilna bezrobotnych pra- 

cowników umysłowych nie dały na 

razie rezultatów, wobec rezygnacji 

zgłoszonej przez Naczelnego Komisa- 

rza do spisu ludności i braku kredy- 

tów. 

Jeżeli chodzi o akcję rządową (U- 

rzędu Wojewódzkiego i Starostwa 

Grodzkiego) to stan obecny jest nastę- 

pujący: 

Zatrudnia się z kredytów Minister- 

stwa Pracy i Opieki Społ. 959 bezro- 

botnych udzielając 5 dni pracy w mie- 

siącu przy robotach użyteczności pu- 

blicznej — płacąc 3 zł. dla mężczyzn 

i2 zł. dla kobiet — dziennie. 

Z Funduszu Bezrobocia — pobiera 

zasiłki do 600 osób. 

Z Zakładu Ubezpieczeń Pracowni- 

ków Umysłowych — do 500 osób. 

Możliwe jest zatrudnienie przez 

Magistrat przy robotach przymusowej 

kanalizacji w 40 posesjach, licząc prze 

ciętnie po 4-ch robotników przez 3 
dni = 480 dni pracy. 

Dobrowolnie skanalizuje się 70 po- 

licząc po 4 osoby sesyj. przez 3 

dni = 840 dni pracy ( w razie oporu 

zosłaną skanalizowane przymusowo). 

Wreszcie w dziedzinie robót bu- 

dowlanych w październiku i począt- 

kach listopada winny być doprowa- 

dzone do należytego stanu 

z nakazami budowlanemi Magistratu) 

883 posesje. Przeciętnie 50 proc. właś- 

cicieli domów (na przedmieściach ) 

wykonają sami. Pozostaje przeszło 400 

posesyj, przeciętnie po 3 dni = 1.200 

dni pracy. 

(zgodnie 

prowadzi 

Wkońcu prof. Staniewicz zazna- 

czył, że jako przewodniczący sekcji 

spotyka się w swej pracy z całkowi- 

tem poparciem władz, zwłaszcza. p. 

wojewoda Beczkowicz wykazuje wy- 

jątkowe zainteresowanie jej działalno- 

ścią, jak również energicznie współ- 

pracuje główny inspektor pracy p. 
Leszczyński, p. insp. Umiastowski о- 

raz naczelnik Urzędu  Pośrednietwa 

pracy p. Baranowski. Z pośród człon- 

ków sekcji wprost wyjątkową ofiar- 

ność w pracy wykazuje p Dyr Taub jak 

również skuteczną pomoc w czynno- 

ściach wykonawczych znajduje sekcja 

u p. Nogita, radcy Izby Przem.-Handl. 
w Wilnie. 

Zebranie Wil. Wojew. Komitetu 
Walki z Bezrobociem. 

We czwartek 15 b. m. odbyło się 
posiedzenie Wileńskiego / Wojewódz- 
kiego Komitetu Walki z Bezrobociem 
na którem składano sprawozdania z 
działalności Wydziału Wykonawczego 
Sekcji Pracy i Sekcji Pomocy. Na 
posiedzeniu obecny był p. wojewoda 
Beczkowicz oraz p. wicewojewoda 
Jankowski. 

Na piątek 16 b. m. godz. 18-ią 
zwołano zebranie plenarne Komitetu. 
Zebranie odbędzie się w wielkiej sali 
konferencyjnej Urzędu Wojewódzkie- 
go. Porządek dzienny przewiduje: za- 
gajeńie przez przewodniczącego Ko- 
mitetu, sprawozdanie 

cego Wydziału Wykonawczego 
sprawozdania przewodniczących posz- 
czególnych sekcyj. 

przewodniczą-. 

oraz 

OD WYDAWNICTWA 
UWADZE SZ. SZ. PRENUMERATORÓW 

Doszło do naszej wiadomości, że w ostatnich czasach zdarzyły się 
wypadki, iż jakieś osoby nielegalnie usiłują inkasować należne nam kwoty 
z tytułu zaległej prenumeraty. 

Wohec tego niniejszem zmuszeni jesteśmy ostrzec Sz. Sz. Prenume- 
ratorów, aby jakiekolwiek kwoty na nasz rachunek wplacali wyłącznie 
QSOBOM POSIADAJĄCYM ODPOWIEDNIE UPOWAŻNIENIA (DO IN- 
KASOWANIA) WYDANE PRZEZ DYREKCJĘ KURJERA WILEŃSKIEGO. 

Wielce jest pożądanem, by Sz. Sz. Prenumeratorzy łaskawie zechcieli 
bezpośrednio uiszezać neleżne nam kwoty w naszej administracji, Wilno, 
ul. Jagiellońska 3, w godz. biurowych 

od 9 do 15i 
od 19 do 20 

lub na konto P. K. O. Nr. 80750. 
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"Nawet w stroju jesiennym 
będzie Pani powabną, gdy modne pończoszki, sweter i berecik wybierze Pani 

ze sklepu FRANCISZKA FRLICZKI 
Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

Wilno, Zamkowa 9, tel. 6-46. 

  

"Z pobytu Marszałka Piłsudskiego 
w Rumunii. 

Śniadanie na cześć Marszałka — Przemówienie premiera 
Jorgi — Wyjazd Marszałka do Carmen Silva. 

BUKARESZT, 15-IX (Pat.) W czasie sniadania, wydanego wczoraj 
przez premjera Jorgę na cześć p. Marszałka Piłsudskiego, na którem to 
Śniadaniu obecni byli wszyscy członkowie rządu, generałowie, inspektor 
armji, poseł R. P. minister Szembek i wszyscy członkowie poselstwa pol- 
skiego, premjer Jorga wygłosił przemówienie, zwracając się do p. Mar- 
szałka w następujących słowach: 
i. Należy Pan, Panie Marszałku, do tych rzadkich osobistości, 
które trudno jest nawet określić. Ponieważ przejawem życia naro- 
dów jest ich dusza i ponieważ dusza ta lepiej niż w dziełach sztuki 
przejawia się w ludziach, predestynowanych do tworzenia i strze- 
żenia swej ojczyzny, — przeto niech mi Pan pozwoli, Panie Mar- 
szałku, powitać w Nim tego, Który niejednokrotnie był całą Polską. 

". przemówienie swoje premjer Jorga zakończył serdecznym toastem. 
Pan Marszałek Piłsudski wyjechał wczoraj wieczorem do Carmen 

Silva pod Constanzą, gdzie spędzi kilkutygodniowy urlop wypoczynkowy. 

Konflikt chińsko - japoński w Radzie 
Ligi Narodów. 

Dalsze narady. 
GENEWA, 15. 10. (Pat). — W dn. 

15 b. m. eałe przedpołudnie obrado- 
wał komitet pięciu, złożony z przed- 
stawiciele Francji, Wielkiej Brytanji, 
Włoch, Hszpanji, Niemiec. 

Obrady odbywały się w gabinecie 
sekretarza generalnego Ligi i trwały 
do godz. 13. 

Przedmiotem obrad była sprawa za 
łatwienia konfliktu chińsko-  japoń- 
skiego, a przedewszystkiera sprawa 

zaproszenia do udziału w obradach 
Rady przedstawiciela Sianów Zjedno- 

  

EWA, 15. 10. (Pat). — Mię- 
dzy delegatami a sekretarzem  gene- 
ralnym trwa w dalszym ciągu narada 
nad sprawami, dotyczącemi konflik-- 
tu ehińsko-japońskiego. W układach 
tych biorą udział osobno przedstawi- 
ciele Chin i Japonii. 

Japonja przeciwko udziałowi przedstawiciela 
Stanów Zjednoczonych w sesji Rady Ligi 

Narodów. 
GENEWA, 15IX (Pat.) Nadeszła tu odpowiedź rządu japońskiego 

w Sprawie propozycji wzięcia udziału przedstawiciela Stanów Zjednoczo- 

nych w obradach Ligi Narodów, dotyczących koniliktu chińsko-japoń- 
skiego. 

Odpowiedź ta przytacza szeroko powody, dla których Japonja nie 

może zgodzić się na propozycję Rady Ligi zaproszenia Stanów Zjedno- 

czonych do udziału w obradach nad konilktem mandżurskim. 

Tajne posiedzenie. 
Rada nie będzie zwracać uwagi na zastrzeżenia japońskie. 

GENEWA. 15.X. (Pat). Niezwłocznie po nadejściu odpowiedzi 

japońskiej Briand zwołał tajne posiedzenie z udziałem delegatów 
Niemiec, Anglii, Hiszpanii i Itaiji. 

Rozpatrywano szczegółowo sytuację, wynikającą ze stanowiska 

Japonii i nie powzięto narazie żadnej ostatecznej decyzji. 

0 godz. 18-ej odhędzie się tajne posiedzenie Rady, które praw- 

dopodobnie postanówi nie zwracać uwagi na zastrzeżenia japońskie 

I zaprosić Stany Zjednoczone do udziału w obradach. 

  

Wyrok haski w sprawie linji K 

  

olejow. 
Landwarów - Koszedary. 

HAGA. 15.X. (Pat). Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej 

na podstawie istniejących układów międzynarodowych, t. j. rezolucji 
Raey Ligi Narodów z dnia 10 grudnia 1927 roku, art. 23 paktu Ligi 

Narodów i konwencji kłajpedzkiej z 8 maja 1924 r. nie uznał obo- 

wiązku Litwy otwarcia odcinka linji kolejowej Landwarów—Kosze- 

багу. Wobec tego frybunał nie uważał za właściwe rozpatrywać 

przedstawionych przez Litwę t. zw. obecnych okoliczności. 
  

Matouszek wydany będzie władzom węgierskim 
BUDAPESZT, 15. 10. (Pat). — Władze 

austrjackie zgodziły się na wydanie Matou- 
Szki władzom węgierskim natychmiast po 
ukończeniu śledztwa. 

Pismo Stimsona wywołało 
w Japonii ujemne wrażenie. 

TOKIO, 15. 10. (Pat). — Agencja 
Reutera donosi: ' Niedzielne pismo 
Stimsona do Ligi Narodów wywołało 
tutaj bardzo ujemne wrażenie. Opin- 
ja publiezna jest zdania, że nie było 
konieczne użycie tak mocnych słów. 

Jeżeli przedstawiciel Stanów Zje- 
dnoczonych weźmie udział w obra- 
dach Rady Ligi Narodów, Japonja 
będzie zdania, że Stany Zjednoczone 
wywierają nieusprawiedliwioną pre- 
sję w sprawach, dotyczących stosun- 
ków  chińsko-japońskich i stosunki 
amerykańsko-japońskie mogłaby na 
tem ucierpieć. 

Dalsza wysyłka wojsk 
japońskich. 

MOSKWA, 15. 10. (Pat), — Według do- 
niesień, tutejszej prasy, z Mukdemu wysłane 
zostały większe oddziały wojsk japońskich 
do różnych miejscowości, leżących wzdłuż 
kolei mukdeńsko-pejpińskiej. 

Dowództwo japońskie pozoruje wysłanie 
wojsk koniecznością oczyszezenia rejonu tej 
kolei od grasujących tam band zbrojnych. 

Pożegnanie wicemin. Jastrzęb- 
skiego w Prez. Rady Min. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu 15 bm. w prezydjum Rady 
Ministrów odbyło się pożegnanie wice- 
min. Jastrzębskiego, który w dniu 16 
bm. obejmuje urzędowanie w Min. 
Skarbu. Jak się dowiadujemy Biuro 
Ekonomiczne Prezesa Rady Ministrów 
pracować będzie w dalszym ciągu pod 
bezpośredniem| kierownictwem wice- 
min. Nakoniecznikowa - Klukowskic- 
go. ® 

Sąd Najwyższy zatwierdził 
wyrok uniewinniający posła 

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

Sąd Najwyższy oddalił wczoraj 
skargę kasacyjną, wniesioną przez 
urząd prokuratorski od wyroku unie- 
winniającego Jana Kwapińskiego z za- 

rzutu prowadzenia akcji wywrotowej 
na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. 
Kwapiński był skazany przez pierw- 
szą instancję na rok więzienia. ‚ Sąd 
Apelacyjny zaś uniewinnił go całkowi 

cie. Wyrok ten stał się wobec orzecze- 
nia Sądu Najwyższego prawomocny. 

  

   

     

BEZTEBISZCA 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
REWELACJE „JAUNAKAS ZINAS“ W 

' SPRAWIE OSTATNICH REPRESYJ RZĄ- 
DOWYCH W STOSUNKU DO KLERU 

LITEWSKIEGO. 
Podawaliśmy już wiadomość о rewiz- 

jach i aresztach w łonie członków Akcji Ka- 
tolickiej na Litwie. Obecnie podajemy garść 
rewelacyjnych informacyj łotewskich „Jau- 
nakas Zinas* (Nr. 231), oświetlających anty- 
rządową robotę kleru: 

W związku z wynikami rewizyj w Cen- 
trali aktywistów w Kownie, komendant m. 
Kowna nakazał zamknąć drukarnię w któ- 
rej drukowano organ chrześcijańskiej demo- 
kracji „Rytasa*. Wydawnictwo „Rytas“ za- 
wieszone zostało na trzy miesiące. Redak-_ 
tor odpowiedzialny „Rytasa“ Berulis ukara- 
ny został grzywną 1000 litów. Redaktor zaś 
faktyczny Rodziewicz wysiedlosy do  Mar- 
jampola na 3 miesiące. S 

cił w ostanich czasach ca- 
wrządowych artykułów, igno- 

enia cenzora. 
Ostatnie wypadki wywołały wielkie poru- 

szenie w sferach chrz. demokracji. Krążą 
pogłoski, że sprawą wyników rewizyj wśród 
członków A. K. zajmie się Sąd Wojskowy. 

  

   

  

      

Z Rady Ministrów. 
WARSZAWA 15.X. Pat. — We 

czwartek dnia 15 b. m. odbyło się pod 
przewodnictwem p. premjera Prystora 
posiedzenie Rady Ministrów. 

Na posiedzeniu tem Rada Minis- 
trów, poza załatwieniem szeregu spraw 
bieżących, uchwaliła projekt noweliza- 
cji ustawy o państwowym podatku 
przemysłowym oraz projekt ustawy o 
zarobkowym przewozie osób i towa- 
rów pojazdami mechanicznemi. 

Przedstawiciele palestry 
u marsz. Sejmu i Senatu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu wczorajszym przyjęta by- 
ła przez marsz. Sejmu Switalskiego 

1 marsz. Senatu Raczkiewicza delega - 
cja adwokatury w osobach: prezesa - 
Rady Adwokackiej mec. Konica i wi- 
ceprezesa mec. Chomiczewskiego, mec. 
Strumiłło, oraz mec. d-ra Kręglewskie- 
go i Kobylińskiego. > 

Nowy szef misji francuskiej 
w Polsce. 

PARYŻ 15.X. Pat. — Pułkownik 
kowalerji Prioux mianowany został 
szefem francuskiej misji wojskowej w 
Polsce. 

Dziennikarze polscy jadą do 
Dyneburga na proces Związku 

Polaków. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że w dniu 15 i 16 
b. m. wyjeżdża z Warszawy i Wilna 
szereg dziennikarzy polskich na proces 
Związku Polaków w Łotwie, który 
jak wiadomo odbędzie się w sobotę 
dn. 17 b. m. przed sądem w Dynebur- 
gu. 

Nieprawdziwa informacja. 
WARSZAWA, 15. 10. (Pat). — Minister- 

stwo Robót Publicznych podaje co następu- 
jei 

Szereg pism codziennych podało do wia- 
domości jakoby minister robót publicz- 
nych zakomunikował delegacji Związku Wł. 
Dorożek Somochodowych, że po znowelizo- 
waniu usławy o państwowym funduszu dro- 
gowym, nowela do tej ustawy obowiązywać 
będzie od 1 stycznia 1932roku. Ministerstwo 
Robót Publicznych oświadcza, że powyższa 
informacja pracy codzienej nie jest zgodna 
z prawdą. 

Trybunał Honorowy 
dla Dziennikarzy. 

HAGA, 15. 10. (Pat). — Odbyła sie tu 
uroczystość instalacji w pałacu Pokoju w 
Hadze Trybunału Honorowego dla Dzienni- 
karzy. Trybunał ten, stworzony przez Mię- 
dzynarodową Federację Dziennikarzy, ma 
na celu zwalczanie niesumiennych  wiado. 
mości, przez które międzynarodowe stosun- 
ki mogą być zakłócone. 

    

rasy jest całkowicie u- 
en dziennikarz nie mo 

  

     

      

  

że być pocicągnięty do  odpowiedziałności 
przez Trybunałem z tytułu swych przeko- 

i. Natomiast Trybunał będzie zwalczał 
viadome fałszowanie i prz Ka.) Az 

  

domości i wypowiadanie op na podsta- 
wie takich materjałów, jak również publi- 
kowanie wiadomości, uzyskanych drogą fał- 
szywych zapewnień. : 2 

Na uroczystej inauguracji Trybunału 
obeeni byli książę-małżonek, liczni przedsta- 
wieiele dyplomacji, wysocy dostojnicy ho- 
lenderscy i wielu dziennikarzy, przybyłych 
na tę uroczystość z zagranicy. Rząd polski 
repreznełował poseł Rzeczypospolitej w Ha- 
de dr. Babiński. Е 

Li I 

Dr. R. BERGER-RYMINI 
CHOROBY DZIECI, 

ul. Piwna 2, m. 23, tel. 12-20, 
przyjmuje od godz. 4-ej do 6-ej po poł. 

  

  

Popierajcie Ligę Merskę 
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'Miljony trupów. — Bez ratunku. — Interwencja państw obcych. — 

-  „Lekarze” sowieccy. — Wołania o szatę żałobną. 

Nadchodzą z Chin wiadomości c0- 
raz straszniejsze. Ostatnio minister 
spraw wewnęttznych, Soongs, pełnią- 
cy jednocześnie funkcje prezydenta ko- 
mitetu ratunkowego ogłosił w urzędo- 
wym kómunikacie, iż w Chinach sto 
miljonów ludzi pozostaje bez pracy. 

Liczba ofiar powodzi i zarazy powsta- 

lej z powodzi / wzrosła już do pięciu 

miljonów i wzrastać będzie z dnia na 

dzień, czemu zaradzić nie może ani ko- 

mitet unkowy. ani interwencja о)- 

cych panstw. eli uwzględnimy. iz 

na przestrzeni całych Chin linje kołe- 

jowe wynoszą zaledwie 10.000 km., о- 

raz jeżeli weźmiemy pod uwagę niezli- 

czone bandy zgłodniałych opryszków 

grasujących po drogach, to pojmiemy 

wówczas, iż całe połacie kraju рого- 

stają najzupelniej niedostępne dla ja- 

kiejkolwiek akcji ratow niczej, a co za- 

tem idzie — głód i zaraza dalej i dalej 

prowadzić będą dzieło minionej powo- 

dzi. 

Powódź minęła, lecz pozostała po 

niej na ruinach miast i wiosek, na dro: 

gach i na polach warstwa nieupraw nej 

cuchnącej gliny, błoto parometrow ej 

częstokroć grubości, którego przebyć 

niesposób ani łodzią ani wozem. Nim 

przeschną te trzęsawiska, znów minie 

kilka dni, i znów wyrmrze. kilkaset ty- 

sięcy ludzi z głodu i z zarazy na tere- 

nach położonych wyżej, lecz niedostęp 

nych dotychezas. Nad terenami temi 

przelatują niekiedy samołoty komitetu 

ratowniczego i rzucają w tłum wy ciąg- 

niętych rąk worki z mąką i z ryżem. 

Zatrzymać się, wylądow ač na tychmiej- 

seach nie mają odwagi. 

Akcja ratownicza objęła jednakże 

kilka miast, położonych na wzgórzach 

i bezpośrednio nie dotkniętych powo- 

dzią. Przez” długie tygodnie powodzi 

utuczonemi na ciałach topielców, wy- 

rzuconych na brzeg. Były również set- 

ki wypadków ludożerstwa. 

Zgłodniałe matki zjadały własne dzieci. 

Ludność wielu wiosek wymarła z za- 

razy, z morowego powietrza, snującego 

się nad szeroko rozlanemi wodami rzek 

Trupy, walające się na ulicach miast, 

trupy w izbach i trupy na dachach, oto 

codzienny widok i najgroźniejsze nie- 

bezpieczeństwo, na jakie natrafia akcja 

ratownicza. Niema miejsca na chowa- 
nie ciał, bo i gdzie grzebać umarłych? 

W błocie?. Temperatura wysokości 45 

stopni przyśpiesza rozkład ciał i roz- 
przestrzenia zarazę coraz szerzej i sze- 
rzej. Rząd chiński zamówił ostatnio 

w Stanach Zjednoczonych obok mąki, 
lekarstw i lekarzy — naftę.. do pal.- 
nia zwłok. : 

    

   

  

   

      

   

Bandy na wolnych traktach wzbra- 

niają wstępu do tego piekła powodzi 
zarazy i głodu. Bandy te rekrutują się 
z przeróżnych elementów, są to prze- 
ważnie gromady bezdomnych ucieki- 
nierów, którzy ważą się napadać nie- 
tylko na karawany aut i wielbłądów, 
komitetu ratunkowego, lecz nawet na 
pośpieszne pancerne pociągi. Głodni 
bandyci zaopatrzeni są częstokroć w 
broń palną, czemu dziwić się nie nale- 
ży, gdyż pokaźny procent między nimi 
słanowią żołnierze, oficerowie i często 
wyżsi oficerowie armji chińskiej, któ- 
rej.rząd nie ma czem płacić żołdu. 

Skarb Chin świeci pustkami. Mone- 
ta chińska oparta jest na srebrze, które- 
go wartość spada z dnia na dzień. To 
też większość zapasów żywnościowych 
jakie komitet ratowniczy czerpie ze Sta 
nów Zjednoczonych, Brazylji i Rosji, 
brana jest na kredyt, a dawana niechęt- 

„nie, Purytańskie Stany Zjednoczone nie 
przejmują się wcale tragedją Chin, Bra 
zylji nie opłaca się poprostu transpor- 
towanie żywności branej na kredyt, a 
Rosja ma przecież tyle tysięcy swych 
własnych głodnych! Rosyjska ekspedy- 
cja lekarska, przyby ła ostatnio do Chin, 

składała się m. in. ze stu pierwszorzęd- 
nych... agitatorów komunistycznych, 
którzy o medycynie pojęcia nie mają. 

Prasa amerykańska, franeuska i an 
gielska drwi ile wlezie z tych „lekarzy 
dusz”, jednak komuniści niewiele ro- 
Ыа sobie z kompromitacji i „leczą* na 

prawo i lewo; wzniecają bunty wśród 
wojska i awantury na ulicach miast 
wśród bezdomnej i głodnej ludności. 

Pisząc o interwencji mocarstw ob- 
cych wspomnieć należy o Japonji, któ- 
ra wysłała do Chin kilka wagonów mą- 
ki i kilkanaście zbrojnych pułków do 
Mandżurji. Jakże posępnie wyglądają 
wszystkie zwycięstwa japońskie, gdy 
wniknie się myślą w ogrom nieszezęś- 
cia, jakie nawiedziło Chiny! Przy pię- 
ciu miljonach ofiar powodzi, zarazy i 
głodu — dwieście miłjonów bezrobot- 
nych! Zdawaćby się mogło, że bezdom- 
ne i wygłodzone rzesze powinny chęt- 
nie garnąć się do szeregów, by walczyć 
o całość granie Chin, a zwłaszcza o prze 
kroczenie mandżurskich granie Japon;i 
poza któremi rozciąga się żyzna, boga- 
ta Korea, obfita w jadło. Tak jednak 
nie jest. Bezrobotni i bezdomni. bun- 
tują się, gdy rząd chiński siłą wciela 
ich do szeregów, a we wszystkich sto- 

licach poszczególnych prowincyj Chin 
powtarzają się nieustannie antywojen- 
ne manifestacje. : 

Lud chiński z bólem patrzy na za- 
borczą akcję Japonji. jednak walczyć z 
Japonią nie pragnie i od walki się uchy 
la. Piekło powodzi omołało duszę ludu 
chińskiego trwogą zabobonną, która 

nie pozwala nietyłko na zbrojny pro- 
test przeciwko najazdowi wroga, lecz 

która każe gdzieś w głębi sumienia przy 

znać nawet słuszność wrogowi. Ciem- 

ny lud chiński, błąkający się bezna- 

dziejnie w białych żałobnych szatach 
po ulicach miast, widzi w powodzi, w 
głodzie, w zarazie, w wojnie japoń- 
skiej — źemstę Wielkiego Smoka, te- 

go wszechmocnego Ducha Chin, któ- 

rych ludność naraziła mu się widocz- 

nie ostatniemi czasy. 
Mnożą się tedy uliczni kaznodzieje, 

a każdy z nich wyznacza inny sposób 
pokuty. Fala pobożności tak silnie nur 
tuje w myślach Chińczyków, iż ostat- 
nio kilka tysięcy uciekinierów, przy- 

byłych do Szanghaju, nie o chleb pro- 
si, nie o ryż i nie o posłanie, lecz o bia- 
łą szatę żałobną, w którą przybrani 
skuteczniej mogą być wysłachani przez 
Wielkiego Smoka. 

Najazd japoński spotkał się z nader 
słabym odruchem ludności chińskiej. 
Mimo to, dawno naród chiński nie 

   
    

    

  

sprawiał wrażenia takiej jedności, jak : 
wlašnie dzisiaj w chwili . nieszezęšcia 
i żałoby. Różnorakie prowincje daw- 
nego imperjum jednoczy groza prze- 
bytej powodzi, miljony ofiar, paniczny 

strach przed zarazą i głód. 

Złotodajne pola herbaciane wyła- 
niają się dzisiaj z pod toni spływają- 
cych wód pokryte metrową, lub paro- 
metrową warstwą gliny nieurodzaj-- 
nej. Ongiś, wielomiljonowe rzesze po- 
przez pokolenia opierały na uprawie 
tych pól swój byt, a dzisiaj? Od krań- 
ca do krańca Chin rozbrzmiewa wieść 
straszliwa, iż Wielki Smok mści się 
Zaiste zemsta jego jest bezlitosna, a 
los, jaki zgotował swemu ludowi zda- 
je się być wyrokiem piekła. na któ- 
rego wrotach widnieją słowa: — Tu 

niema nadziei | 
J.K. 

2 UV НН НОНЕ 

WAGI dziesiętne i stołowe 

PARNIKI i gniotowniki do kartofli 

SIEKACZE, szarpacze i śrótowniki 

SIECZKARNIE ręczne i konne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna 11-a. 

i 

Silne lotnictwo 

ta potega Państwal 

    
DWIE ŚRODY LITERACKIE. 

GROBY kam 
Pierwszą w sezonie poświęcono, 

jak należało się spodziewać, zdarze- 
niu które poruszyło uczuciowo całe 
Wilno, a odbiło się echem i w całej 
Polsce. Odkrycie szczątków Jagiellona 
i dwóch królowych, dziwnym  zbic- 
giem okoliczności tragicznych w swych 
krótkich na tronie żywotach, jak krót- 
kiem i tragicznem było pięcioletnie 
ledwie panowanie Aleksandra, doj 
niespodziewane dla badaczy, do zamu 
rowanego od wieków sklepu, ujrzenie 
tam tych czaszek w koronach na na- 
giej kości... to były zdarzenia wstrzą- 
sające. I znamienne dla Wilna, tego 
miasta dalekiego od pośpiechu i mer- 
kantylizmu współczesnego. Cóż to bo- 
wiem? Garść kości? Czy to wpłynie 
na ceny zboża lub ilość bezrobotnych? 
„Avprzecież ludność Wilna, ta najuboż- 
sza nawet chodziła z pjetyzmem do 
rozburzonej Katedry i stając nad roz- 
wartą przepaścią lochów, medytowa 
ła nad marnością wszelkiej wiełkości. 

Całe Wilno zbiegło się też na Śro- 
dę, tak, że i korytarz pełen był stoją- 

cych. Zaczął prof. Charkiewicz, który 
udzielił zebranym wiadomości o mało 
znanej, niesprawiedliwie  pomijanej 
milezeniem postaci Aleksandra Jegiel- 
lończyka, mężaHeleny Iwanówny, mo-   

   

skiewki, nieszczęśliwego narzędzia w 
rękach ojca i prawosławnego ducho 
wieństwa. Aleksander nieszczęśliwie 
panujący pośród walk z Rusią i Tata- 
rami, ulegający szlachcie polskiej 
zmarł z nieokreślonego bliżej przez 
medyków paraliżu, przed śmiercią po- 
cieszony radosną wieścią zwycięstwa 
Glińskiego nad Tatarami pod Klec- 
kiem, ale za jego trumną szedł niespo- 
kojny pomruk że Gliński, faworyt i 
konfident króla, otruł go przez swego 
medyka... Elżbietę póty dręczyła nie- 
nawidząca jej Bona, aż biedna mala 
epileptyczka zmarła, w dalekiem od 

swego rodzinnego Wiednia. Wilnie.. 
Barbara... wiemy dobrze jak tragicz- 
ny był jej los, ile złego przyniosła 
niechcący królowi i Państwu, jak'bez- 
graniczną i niezwykłą była ta miłość 
królewska, jak ciężką śmierć „smętnej 
Litewki“... Otruta? Rak? Czy inna 
straszniejsza choroba, dynastyczna? 
Któż wiedzieć napewno może? Faktem 
jest że zwłoki trzech koronowanych 
ale nieszczęśliwych istot tu spoczęł: 

Po wyczerpującem i niezmiernie 
ciekawem przemówieniu prof. Char- 
kiewicza, pokazano zebranym  wspa- 
niałe zdjęcia prof. Bułhaka, do któ- 
rych prof. Kłos udzielał wyjaśnień. 
Silne wrażenie wywołał widok  dłu- 
gich. ciemnych, podziemnych koryta- 
rzy katedralnych, wysoko sklepionych 

,    

Waszyngtonu. 
PARYŻ, £5. 10. (Pat). 

tek 16 b. m. © godz. 8 rano pr 
Laval odjedzie z Paryża, uda 

emjer 
e się 

   

  

do Waszyngtonu. Premjer nie poje- 
dzie t. zw. pociągiem  transatizntyc- 
kim, łecz wyruszy wcześniej, gdyż 

  

— W pią-- rada miejska Havre urządza na jego 
cześć przyjęcie, w którem pragnie 
wziąć udział, zanim siądzie na statęk 
„Ie de France“. Powrót premjera 
Lavała do Paryża nastąpi około 8 li- 
stopada. 

Entuzjazm w kołach amerykańskich Paryża — zadowolenie 
w kołach francuskich. 

   

      

    
   

PARYŻ 15 Pat. — Podróż prenujera 
la do Waszynglonu wzbudza wielki en- 
zm w kołach amerykańskich Paryża. 

Niemn zadowolenie wywołuje ona 
w kołach h, które wyrażają przy- 
puszezenie, prezydeniem  wielkiej 
republiki am zefem rządu fran- 
cuskiego na dobre stosunki i na- 
stąpi serdeczna wymiana zdań. 

   

  

    
że mięć 

  

  

je — pisze 
oczekiwać 

zultatów ch rozmów. 
Koła rządowe są przekonane, że myśli wy- 

PO przez prezydenta Hoovera i pre< 
j mogą w niedalekiej przyszłości 

ynić się do polepszenia ogól- 

„Petit Parisien“ — 
natychmiatowych re- 

  

   

    

     
nego położenia, 

Nowy rząd w Hiszpanii. 
MADRYT, 15. 10. (Pat). — Azana, 

minister wojny w gabinecie Zamor- 
ry, utworzył nowy rząd. Azana, poza 
stanewiskiem prezesa Rady  Minis- 
trów, zatrzymał w swych rękach tekę 
wojny. Ministrem spraw  wewnetrz- 
nych został Casares, który w gabine- 
cie Zamorry piastował tekę  mary- 
narki. Na miejsce Casareca wszedł do = 
gabinetu jako minister marynarki de 

putowany Girald. Pozaten: wszyscy 
ministrowie byłego gabinetu Zamor- 
ry zachowali swe teki. 

Prasa bez różnicy odcieni polity- 
eznych wyraża zadowolenie z powo- 
du szybkiego rozwiązania kryzysu, 
dająe jednocześnie wyraz zaufaniu 
iż nowy gabinet będzie w dalszym 
ciągu prowadził pracę dla dobra re- 
publiki. 

  

Ostateczny skład łotewskiego parlamentu. 
RYGA 15.X. Pat. — Ustalono osta- 

tecznie skład nowego łotewskiego par- 
lamentu. Na ogólną liczbę 100 manda- 
tów mieszczańska prawica zdobyła 29 
a mianowicie Blok Nar. 5 (stracił 2:, 
Związek Chłowski 11 (stracił 2), Par- 

tja katolicko-klerykalna 8 (zyskała *), 
nowa partja chłopska 2 (zyskała 2). 

Drobne ugrupowania  mieszczań- 
skie zdobyły 26 mandatów, a miano- 
wicie partja młodych gospodarzy 7 
(zyskała 3), demokratyczne centrunm 
6 (zyskało 38), partja letgalska 5 (stra- 

ciła 1), Związek Postępowców 3 (zys- 
kał 1), inne drobniejsze ugrupowa- 
nia 5 (zyskały 2). Lewica rozporządza 
28 mandatami. Socjal - demokraci 
zdobyli 21 m. (stracili 5), komuniści 
wraz z niezależnymi socjalistami 7 

(stracili 1). 17 pozostałych mandatów 
otrzymały mniejszości narodowe, a 
mianowicie: Niemcy 6, zachowując 
dotychczasowy stan posiadania, Ro- 
sjanie 6 (jak dotychczas), Żydzi 3 (stra 
sili 1), Polacy 2 (jak dotychczas). 

Kłopot Niemców ze strajkującemi okrętami. 
BERLIN, 15. 16. (Pat). — W spra- 

wie strajku na niemieckich okrętach 
znajdujących się w portach sowiec- 
kich, biuro Wolffa ogłasza komuni- 
kat, stwierdzający m. in. że niemiec- 
kie towarzystwa okrętowe uchwaliły 
wysłać do Leningradu hołownik, ce- 
lem wyprowadzenia z portu objętych 
strajkiem parowców. 

Uchwała ta zakomanikowana z0- 
stała drogą dyplomatyczną rządowi 
sowieckiemu warz z prośbą o udziele- 
nie wystarczającej ochorny holowni- 
kowi niemieckiemu. 

Tymezasem sytuacja na objętych 
strajkiem” okrętach niemieckich, któ- 
rych ilość wzrosła do 40, stała się 
krytyczną z powodu aktów sabotażu 

ze strony strajkującej załogi. Chwilo- 
wo niema możności wyprowadzenia 
z portu okrętów niemieckich. 

Rząd Rzeszy polecił ambasadzie 
swej w Moskwie zwrócić się ponownie 
do rządu sowieckiego z żądaniem 
ochorny interesów żeglugi niemiec- 
kiej. 

Dopóki kroki te nie doprowadzą 
do pomyślnych wyników, zachodzi 
obawa, że udające się do portów so- 
wieckich, zwłaszcza do portu w Le- 
ningradzie, okręty niemieckie nie bę- 
dą mogły normalnie wywiązać się 
ze zleceń. Ambasador niemiecki von 
Dirksen, wezwany w tej sprawie do 
Berlina, wyjechał w dniu 15 b. m. 
zpowrotem do Niemiec. 

Katastrofa budowlana w Warszawie. 
WARSZAWA, 15. 10. (Pat). — W dniu 

15 b. m. o godzinie 11 rano przy ul. Wołow 
skiej 86, zawaliło się rusztowanie nowobu- 
dującego się pawilonu Towarzystwa Kursów 
Technicznych. Przygnieceni padającemi des- 

kami zostali: robotnik Władysław Rogoziń- 
ski, który został zabity na miejscu, oraz ro- 
botnik Stanisław Chiniarski — ciężko ran- 
ny. Przyczyną wypadku było złe ustawienie 
rusztowania. 

Nowy rekord polski długotrwałości lotu 
na szybowcu. 

LWÓW 15.X. Pat. — Dnia 14 paždzierni- 
ka pilot Aeroklubu Lwowskiego Zygmunt Las 
kowski podczas 6-ej wyprawy szybowcowej 

w Bezmiechowej ustanowił nowy rekord polski 
długotrwałości lotu na szybowcu, utrzymując 

Napad bandycki 
KATOWICE, 15. 10. (Pat). — Dnia 14 

b. m. o godzinie 21 trzech zamaskowanych 
i uzbrojonych osobników, po  wywaženiu 
głównej bramy, weszło do probostwa w Gwi- 
klicach pow. pszezyūskiego. 

Po steroryzowaniu proboszeza ks. Vogta 
i trzech domowników, bandyci zamknęli ich 

w piwniey, a nstępnie przeszukali mieszka- 
nie, gdzie skradli większą iłość rzeczy war- 

oraz od tych głównych arteryj, które 
okrążają całą świątynię, idących od 
nóg, kędy porozmywane przez pod- 
chodzącą stale wodę z Wilji lub Ko- 
czerhy, walają się trumny biskupów, 
kanoników kapitulnych i fundałorów 
kaplic. Pod Kaplicą Św. Kazimierza 
duża krypta zawierała serce i wnętr 
ności Władysława IV i o tem wiedzia- 
no napewno. O grobach Aleksandr 
Elżbiety i Barbary, nikt nie wiedział 
czy nie zóstały znicestwone w czasie 
tak licznych klęsk pożarów i wojen 
nawiedzających Wilno i Katedrę. W 
planach Gucewicza, który znacznie 
przerobił i powiększył Katedrę, nie 

nie zostało zaznaczone. 
Aż zdej ąc podłogę w prezbiter- 

jum natrafiono na sklepienie i prof. 
Kłos pierwszy, z nieopisanem wzrusze 
niem zsunąwszy się po gruzach, uj- 
rzał u stóp swoich tę oto, wiadzianą 
teraz przez nas na przezroczu, wielką 

sklepioną czaszkę Jagiellona, krąg 
złoconej korony na niej, wiełkie, w 
koło porozrzucane kości. Obok długa 
popękana masa z widoczmemi kość- 
mi i czaszką—to Barbary truchło, przeł 
kane nitkami złotogłowiu. I wreszcie. 
pod ścianą drobne kosteczki, mała 
czaszka i wąska szczęka z młodemi 
zabami Elżbiety. I jej złocona korona i 
łańcuszek z szyi... 

O losach poszukiwań i systemie 
prac nad restauracją Katedry naszej 
objaśniał prof. Kłos zebranych, słu- 
chających z wytężeniem o swym Wa- 

    

  

   

  

się w powietrzu 5 godzin 56 min. i 40 sek., 
na wysokości około 700 metrów ponad star- 

tem. Lot został wykonany na szybowcu szkol- 
nym konstrukcji Kocjana. 

na probostwo. 
tościowych. 

Sprawcy w jednym z pokojów natrafili 
na kasą ogniotrwałą, a nie mogae jej rozbić 
sprowadzili ks. Vogta z piwnicy do miesz- 
kania i pod groźbą zastrzelenia zażądali od 
niego wydania kłuczy od kasy, z której na- 
stępnie zrabowali około 4 tysiące zł. gotów- 
ką. Pelicja wszczęła energiczne poszukiwa- 
nia za bandytami. 

welu wileńskim, tak ubogim i zanied- 
banym jak musiało być w  fortalicji 
cywilizacji wystawionej wciąż przeciw 
wschodniej bar barji. 

II. 

© IDE! PROMETEJSKIEJ 
W DZIĄDACH. 

Właściwie nie należałoby  stresz- 

czać takiego odczytu jakim nas obda- 
rzył prof. Konrad Górski. Bowiem psu- 
łoby się tylko dzieło doskonałe. Ni 
miernie rzadko daje się słyszeć coś tak 
pierwszorzędnego w dziedzinie odczy - 
tu. żywego słowa, jak ten zwięzły, bez 
jednego zbytecznego słowa, twórczy 
wykład w czasie RE ASKA W 0- 

          

mącąc 
jasności 

w. 

jednak 
swoich argumentów. 

Budowa architektoniczna przemó- 

każdą m walistościa 

wień prof. Górskiego jest wzorowa. 
Wszystko się wiąże i spaja, wzrasta 
w oczach i umyśle słuchacza, grupu- 
je się w konstrukcję pełną harmonij- 
nej wiedzy i piękności słowa, używa- 
nego wspaniałym głosem i z cudow- 
nym umiarem. Żadnego frazesu o pu- 
stym dźwięku słów bez treści... O ja- 
kimże wzorem dla wielu, wielu naszych 
amatorów „gadania może i powinien 
by być prof. Górski! 

Przy szczelnie zapełnionej sali, w 
obecności p. wojewody Beczkowicza, 
który po raz pierwszy, (ale jak zapew- 

4 *żylji, którą zamieszkują zwartą mas 

kolonialne 
na zebraniu Klubu Włóczęgów. 

Sześćdziesiąte zebranie klubuWłó- 
częgów Senjorów zostało zaszczycone 
obecnością gościa z dalekich stron, 
niemniej jednak bliskiego sercu wil- 
nian. Był nim konsul Rzeczypospoli- 
tej w Brazylji — „p. Kazimierz Downa- 
row icz, ze znanej, a dobrze już drugie j 

Rzeczypospolitej zasłużonej rodziny 
Downarowiczów. pochodzącej z Ko 
wieńszezyzny. Konsul  Downarowicz 
bawił w Wilnie u krewnych, korzy- 

je z urlopu wypoczynkowego. 
Żajmując stanowisko kierownika no 
wej placówki konsularnej w Kuryty- 
bie — ośrodku miejskim tej części Bra- 

i 
polscy emigranci, p. Konsul tem sa- 
mem trzyma rękę na pulsie życia na- 
szej  Polonji poludniowo-amerykan- 
skiej, stanowiącej już dzisiaj zawią- 
zek Nowej Polski zaoceanicznej. Na 
wstępie prelegent podał w skrócie hi- 
storję rozwoju Brazyłji oraz scharak - 
teryzował dosadnie cechy zasadnicze 
kraju i ludności go zamieszkującej. 
Dziewicze obszary, bardzo słabo zalu- 
dnione o przebogatej roślinności i fau- 
nie oraz niezbadanych jeszcze bogac 
twach mineralnych, nadają się dos- 
konale dla kolonizacji Europejczy- 
ków. Ludność tubylezą stanowią tam 
dawni emigranci portugalscy, pomię- 
szani z Indjanami i murzynami. Są to 
elementy nieprzyzwyczajone do wytę 
żonej pracy, do wałki z naturą, do ak- 
cji pionierskiej. To też oddawna już 
południowe stany Brazylji są terenem 
kolonizowanym przez Niemców i Sło- 
wian. Pierwsi zajęli żyzne tereny w 
stanie Santa Catharina,  rozsiedłając 
się w zwartej masie i tworząc dobrze 
zorganizowane i zagospodarowane о- 
siedla. Po nich przyszli Polacy, rekru- 
tujący się przeważnie z pośród służby 
folwarcznej, i zaczynający swą karje- 
rę brazylijską zazwyczaj od takiej sa- 
mej pracy u „caboelos* brazylijskich. 
Dzięki pracowitości, gospodarności i 
wytrwałości naszych emigrantów już 
w drugiem pokoleniu sytuacja zazwy- 
czaj zmieniała się: synowie dawnych 

pracodawców tubylczych pracowali w 

charakterze najemników u naszych, 
porosłych w pierze eks-fornali i ich 
potomstwa. Szczególniej jednak zalety 
polskiego kolonisty znalazły zastoso- 
wanie w pracy pionierskiej, w trzebie 
niu i zdobywaniu nietkniętych j 
stopą ludzką terenów puszczy brazy 
lijskiej Pod tym względem Polacy ©- 
kazali się bezkonkurencyjnymi i do- 
równać im nie mogą nawet Niemcy, 

osiadający na terenach znajdujących 
się już w stanie pewnej kultury i chę- 
tnie unikający pracy pionierskiej. 
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Klimat południowych stanów Bra- 

zyljii w szczególności Santa Cathari- 
ny i Parany — sprzyja osiadaniu tam 
polskiego rolnika. Dorabia się on też 
dobrobytu. W dobie obecnej zaczy- 
nają osiedlać się w Brazylji inteligen- 
ci: nauczyciel, instruktor rolny w 
1-ej linji. Polski stan trzeci jest jesz- 

cze nader nieliczny i wyłania się z ma- 

sy rolniczej. Handel jest przeważnie w 

rękach obcych. 

  

Zorganizowanie polskiej zwartej 
masy etnograficznej jest możliwe przez 
skupywanie przez polskie towarzystwa 
kolonizacyjne terenów w stanie Para- 
ny i przez parcelowanie tych ziem 
między polskich włościan. Akcja ta 
jest już rozpoczęta. 

Ożywiona wymiana zdań przecią- 
gnęła zebranie długo w nocy. Wkoń- 
cu zmęczenie prelegenta i słuchaczy 
położyło kres debacie. Prezes kluba 
zamknął zebranie już po północy, że- 

gnając serde nie konsula Downaro- 

wicza. wy jącego z Wilna via 
Warszawa do Brazylji. 

      

  

  

Inkwizytor. 

ASTOR ŚŚ 

Peblerajcie przemysł krajowy 

nił, nie ostatni), był w Klubie Litera- 
tów, wprowadził nas prof. Górski w 
świat pół-bogów; bohaterów, od Pro- 
meteusza w dramatach Ejschylosa po- 
cząwszy. Przeszedłszy, charakteryzu- 
jąc je, ujęcie postaci Człowieka, który 
się ośmielił bogom wydrzeć ogień nie- 
Śmiertelny dla zbawienia ludzkości, 
Jego z powodu tego zuchwalstwa cier- 

pień i pokuty, odkupienia i pomocy 

ze strony przychylnych istot ludzkich, 

zestawiając. z poparciem cytat, Pro- 

meteuszów tragika starożytnego z Goe- 

towskim i Szelley'owskim po przez 

Bajronowego, doprowadził nas prele- 

gent do Mickiewiczowskiego i wyka- 

zał podobieństwa i różnice. Wszystkie 
fazy: pragnienie zbawienia dla swego 
narodu, dalej dla ludzkości, wołanie 
do Boga, który milczy, wyzwanie go 
na walkę rozumów, serc, wznoszenie 
się eoraz wyżej i potężniej ku niedo- 
siężnym wyżynom i z chwilą kiedy się- 

  

  

  

  

  

   

,gnięcie ręką ku Bóstwu grozi zatrałą 
— potępieniem ocalenie z woli Boga, 
miłującego cierpiące stworzenie ludz 

kie, grzeszące jeno miłością stworze- 

nia... Głębokie wczucie się w znaczenie 

tych wspaniałych wzlotów Improwiza- 

cji, jej mądrość i natchnienie raz jesz- 

cze ukazane nam w słowach jasnych, 

zrozumiałych dla każdego, a silnych 

uczuciem prelegenta, wszystko złoży- 

ło się na niezwykłą radość umysłową. 

Niejednokrotnie Mury Bazyljań- 

skie od czasu jak są siedzibą Klubu 

Literatów, dały ton, oddźwięk dawnej 

dr. Wł. Bandurskiego. 

30 grudnia b. r. przypada 25-lecie 
Sakry biskupiej J. E. Ks. Biskupa dr. 
Wł. Bandurskiego — społeczeństwo 
wileńskie pragnąc dać wyraz swym 
gorącym uczuciom dla Jubilata, zbic- 
ra się w poniedziałek dnia 19 paździer 
nika o godz. 6 wiecz. w Wielkiej Sałi 
Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkie- 
go w celu omówienia formy uczczenia 
tej rocznicy. Przedstawiciele organiza- 
cyj, jako też osoby pojedyńcze, chcą- 
ce wziąć udział w zebraniu, proszone 
są o łaskawe przybycie na oznaczoną 

godzinę. 

  

   

    

Zjazd lekarzy powiatowych. 

W dniu 16 i 17 b. m. odbędzie się 
w lokalu Urzędu Wojewódzkiego do- 
roczny zjazd lekarzy powiatowych, 
na który mają przybyć z Warszawy 
delegaci z ramienia Min. Spr. Wewn. 
Na porządku dziennym znajduje się 
sprawozdanie z postępów w dziedzinie 
zdrowotności w poszczególnych po- 
wiatach za rok ubiegły oraz zamierze 
nia na przyszłość. Prócz tego mają 
być poruszone zagadnienia z zakre- 
su medycyny sądowej oraz sprawy 
nadzoru sanitarnego nad artykułami 
żywnościowemi. 
KARM LIST SSE ATIKA TRS SAT 

List otwarty Hitlera. 
BERLIN „ Pat. — „Voelkischer Вео- 

bachter“ oglasza otwarty list Hitlera, zawie- 
rający odpowiedź na ostatnią mowę kancle- 
rza Brueninga w Reic gu. 

Hitler zapew aden z narodowych 

socjalistów nie zeżeń co do osoby 
Brueninga i nie wątpi w dobrą wolę kancle- 
za, Narodowi socjaliści wypowiedzieli tylko 

nę obecnemu systemowi rządów niemiee- 
kich. 

Hitler kategorycznie zaprzecza, jakoby na- 
rodowi socjaliści mieli starać się o wejście 
do gabinetu, podkreślając, że począwszy od 
ostatnich wyborów do Reichstagu ruch naro- 
dowo-socjalistyczny został planowo usunięty 
od udziału w rządach. 

Hitler nie wie również o żadnych kro- 
kach kanclerza Brueninga, mających na celu 
wciągnięcie hitlerowców do gabinetu Rzeszy, 
Walkę z rządem obecnym uważa on za ko- 

nieczność dziejową. = 
Nie można prowadzić polityki narodowej 

nazewnątrz — oświadczył przywódca naro- 
dowych socjalistów — jeżeli szukać oparcia 
wyłącznie na pacyfistach, marksistach i de. 
mokratach. 

Zadaniem Reichswehry powinna być о- 
brona kraju przed wrogiem zewnętrznym. 

Rząd Brueninga natomiat użyć zamierza siły 
zbrojnej dla utrzymania systemu wewnątrz 
kraju. 

List kończy się oświadczeniem, że gabi- 
net Brueninga jest ostatnią zaporą na drodze 
do zwycięstwa ruchu narodowo - socjalistycz 
nego w Niemczech. 

  

  

    

   

    

  

Dalszy odpływ złota z Ameryki 
NOWY YORK, 15. 10. (Pat). — Odpływ 

złota z Ameryki wyniósł do dnia 15 b. m. 
ogółem 567 miljonów dol. przyczem więk- 
szość złota odpłynęła w ciągu ostatnich 4 
tygodni. Stanowi to 80 proe. zapasów złota, 
wysłanego do Stanów Zjednoczonych w ok- 
resie ostatnich 2 lat. 

Złoto znika w Ameryce — 
wzrasta we Francji. 

PARYŻ, 15. 10. (Pat). — Zapasy złota 
Banku Francuskiego wzrosły w porównaniu 
z ubiegłym tygodniem © 726 miljonów fr. i 
wynoszą obecnie 60.539 miljonów. Jest to 
najwyższa ilość złota, jaką Bank Francuski 
kiedykolwiek posiadał. 

' SH 

Śmiały napad bandycki 
na bank. 

BUDAPESZT, 15, 10. (Pat). — We czwar- 
tek przed południem dwóch zamaskowanych 
osobników, uzbrojonych w rewolwery, po 
stereryzowaniu urzędników filji Budapesz- 
teńskiego Banku Komerejalnego, zrabowali 
worek z pieniędzmi, poczem zbijgli na ro- 
werach. 

Złoczyńcy, których Ścigał pewien szofer, 
ostrzeliwali się gęsto. ulicach powstała 
panika. W wyniku pościgu jednego z ucie- 
kających zdołano ująć. 

Przy zatrzymanym znaleziene zrabowane 
pieniądze w sumie 30 tys. pengo. 

Drugiego z bandytów aresztowano po po- 
łudniu. Obaj aresztowani są ezeladnikami 
piekarskimi. 

W toku śledztwa przyznali się obaj oni 
do dokonania głośnego swego czasu rabun- 
ku w składzie broni Zubeka. 

  

    

chwały tego miasta i jego społeczeń- 

stwa, nieraz już ukazywały się tu ja- 

kby wielkie panoramy ducha polskie- 

go w związku z litewskim, a obecni 
przeżywali niezapomniane wrażenia. 
Ostatni wieczór do takich zaliczyć mo- 
żna. : 

Nie było z pewnością nikogo poś: 
ród obecnych, któryby nie przyklas- 
nął wyrażonemu przez prof. Limanow 
skiego życzeniu by prof. Górski znalazł 
się w Wilnie na katedrze U. S. B. Kto 
tak o Mickiewiczu mówić, myśleć i 
czuć umie, ten musi w Jego mieście 

wykładać o Nim. To jasne. Jedno takie 
przemówienie ożywi skuteczniej wspo 
mnienie Wieszcza w  zobojętniałem 
społeczeństwie, niż dziesięć przecięt- 

nych wykałdów. Obecni gorąco dzię- 
kowali prof. Górskiemu, który obda- 
rzył Wilno trzema pięknemi odezyta- 
mi, i zwiedzał nasze miasto wraz z mał 
żonką. 

  

   

Hel. Romer. 

Jako wyraz prozaicznych uczuć i 
pragnień obecnych na Środzie do Za- 
rządu Zw. Lit. trzeba wyliczyć prośbę 
o kilka ławek, najprostszych, ale sto- 
jących w pogotowiu, bowiem zapłaci 
wszy 2 czy choćby złoty i stać w śe 
sku, to zniechęca do  przychodzenia. 

WR. 
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Dwa zuchwałe najścia na mieszkania. 
Ze Święcian donoszą © następującym wy- 

padku. 

  

ieczorem we wsi Jodzi 
kiej w mieszkaniu Hie 

eselna 
Nagle, kiedy goście ba się w najlep- 

sze, rozległ się trzask wybijanych szyb, i do 
mieszkania przemocą wtargnęło kilku uzbro- 
jonych-w kije, noże i świńcówki osobników 
którzy zgasili światło, zdemolowali lokal, po- 
bili ciężko Hieronima Buraka i zrabowaw- 

3 żuch oraz inne rz ułotnili się. 
W kiłka chwil później ci sami osobnicy 

przemecą wtargnęli do mieszkania Pawła 
Cerniana, wybijając uprzednio 4 szyby z ra- 

Wezoraj 
gm. hoduci 

        

Buraka odbywała się zabawa w 
i        

    

         

  

     

   

   

mami. Przedowstawszy się da mieszkania 
napastnicy steroryzowałi domowników po- 
czem zrabowali kożuch oraz inne przedmio- 
ty i opuścili zdemolowane mieszkanie 

W' podwórzu napastniey spelkali nieja- 
kiego Pawła Rakowskiego mieszkańca tejże 
wsi, którego zbili do utraty przytomności. 

Zaalarmewana o wypadku polieja wdro- 
żyła natychmiast energiczne dochodzenie, 
podezas którego alono, że n 
nali mieszkańcy tejże wsi Jan onas, Szy- 
mon Kruponik oraz bracia Szymanowicz 
Wszyscy 4 zostali aresztowani i osadzeni w 
ięzieniu powiatowem. (e). 

     

    

      

    

Wiiejka. 
Akeja pomocy hezrobotnym 

w Wiłejee. 
Z inicjatywy p. starosty Neugebauera od- 

ię Wilejce w dniu 30 ia r. b. 
branie pr: 

rzędów i organ j celem zorgs 
Komitetu pomocy dla be 

Do prezydjum weszli jako przewodnic 

   
   

   

  

       rostwa 2 
    

   

anizowania 

  

    

    

су p. starosta, viceprzewodniczący komi- 
sarz ziemski p. Żebrowski, członek ks. dz. 
SŚnieżko i sekr p. Iwaszkiewicz ref. 
wojskowy w Starostwie. 

Dla usprawnienia i podziału pracy ze- 
brani wyłonili z siebie trzy sekcje. imprezo- 
wą, zbiórki i finansowo- intendenc 

_ Na ezele sekcji imprezowej stanął zn: 
na terenie Wiłejki od kilku lat 
pracy społecznej p. mjr. Kopacz komendant 
P. K.U. który dokooptuje sobie potrzebną 
ilość osób do współpracy. 

Do sekcji zbiórki weszli p. 
naczelnik urzędu pocztowo tele: *znego, 
p. Kuźmiński Władysław — notarjusz, p. 

— prezes Zw. Rzemieślników chr 
Flekser Szymon — prezes Zw. 

    

  

    

    

kulis Fr., 

    

  

    

    

  

pracę zgłosili: p. Krukowski — kierownik 
row. Kasy Komunalnej, p. Jarzębowski — 
dyr. Banku Spółdzielczego, p. Ossowski — 

  

naczełnik K Skarbowej. 
Oprócz wyżej wymienionych osób do ka- 

sekcji w m potrzeby może być z 
scowego społeczeństwa dokooptowana 

  

  

    

        
odpowiednia iłość członków celem współ- 
pracy. 

Program działania poszczególne sekcje 
  

   

  

   

odnośnych 
ć pomoc dla 

niesienia pomocy bezrobo- 

tnym E będzie do 1 kwietnia 1932 r, 
m w miarę potrzeby i dłużej. 

Obsada poszczególnych sekcyj a szcze- 
  

  gólnie naczelne kierownictwo nad całą akcją 
znanego z szerokiej inicjatywy i niepospoli- 
tej energji p. Starost igebauera daje naj 
lepszą gwarancję osiągnięcia po nych re- 

  

   

  

Jednocześnie ten sam zespół osób obra- 
<lował nad godnem uczczeniem 11 listopa- 

] rocznicy o czem poinformujemy po 
©oslatecznem ustaleniu programu obchodu. 

Walde. 

  

Tydzień „Strażacki* w. Wilejce. 

W Wilejce godnie odbył się Tydzień 
„Strażacki* od dnia 22, IX. do dnia 29. IX. 
1931 r. Dnia 21. IX. wieczorem przemasze 
rował ulicami Wiłejki capstrzyk przy udzia- 
le orkiestry Związku Strzeleckiego i licznie 
wyległej na ulice publiczności. Korpus miej 
scowej straży zatrzymał się przed mieszk: 
niem p osty Neugebauera, który powitał 
strażaków krótkiem przemówieniem. Nastę- 
pnie prezes Zarządu Ochotniczej Str 
Dubin wygłosił okolicznościowe przem 
nie z okazji rozpoczynającego się tygodnia 
i wzniósł okrzyk na cześć p. starosty jako 
przewodniczącego Naczelnictwa Okręgow. 

Dnia 27. IX. odbyły się zawody strażac- 
kie w parku miejskim o nader bogatym pro- 
gramie. Przygrywała orkiestra strzelecka. 
Pomimo niezbyt dobrej pogody zawodom 
przyglądały się Humy publiczności. Wiele 
punktów zostało efektownie wykonanych. 
Sprawność i wyćwiczenie strażaków wzbu- 
<dzały podziw. Rozdano 4 nagrody. 

W tymże dniu w godzinach popołudnio- 
wych odbyła się na rzecz straży loterj 
towa, a wieczorem pod przewodniciwe: 
starosty zebranie celem zorganizow: 
Powiatowego S. P. Związek ten z 
ganizowany i qąd, powołany do ży 

W dniu 3. X. odbyło się również na r 
straży przedstawienie teatralne. Odegr: 
3-aktową sztukę sceniczną p. t. „E 
Przedsta 1zit miejscowy 
Rezerwistow i Byłych Wojskowych z 
leży mu się podziękowanie. Sala b) 
pełniona publicznością. Szkoda tylko. 
aktorów poz: 
bawa laneczna po prze 
ochoczym nastroju do rana. 

Staraniem Naczelnictwa Okręgowego zor 
ganizowano w Wilejce od dnia NAZZA 
6. 1931 r. włącznie Kurs St chi. Na 
Kurs stawiły się z powiatu 32 osoby. Wzi 
ło w nim również udział 7 żołnierzy z K. O. 
P. i 2 policjantów. Kursanci wy li duże 
zainteresowanie, egzamina wypadły dobrze. 
W. dniu 6, X. w miescowym klubie „Ognisko 
Polskie* ieczorem odbyło 

ie świadectw przez p. 
y życzył wszystkim uczestnikom kursu po- 
wodzenia w pracy w dziedzinie pożarnietwa 
na swych placówkach. 

Wspólną herbatką 
uroczystość. 

  

    

       

  

  

    

  

  

  

  

    

  

      

   

   
   

    

   

  

  

  

    

       

  

  

   
   

    

  
     

    

              

    

  

zakończona 

Głębokie. 
placówka  kulturałno-oświa- 

towa. 

Na zachodnim krańcu gminy głębockiej i 
powiatu dziśnieńskiego znajduje się dość du- 
ża wioska Rakowce. Mieszkańcy tej wsi do 
miedawna nie różnili się niczem od swoich 
sąsiadów z okolicznych wiosek, a i dziś 
wielu jest jeszcze takich w Rakowcach. Jak 
zwykle bierni na wszystko, niechętni do 
prac samokształceniowych, krzywo p: 
na wszelkie przejawy zdrowej my 
wet-ezęsto wrogo odnoszący się do 

poczynań kulturalno-oświato 
aki stan rzeczy trwałby nadal, у 

nie inicjatywa zgodna kilku gospodarzy z 
Rakowców i osadników wojskowych z 
lonji Bohdanowo. Postanowili eni 
szarą monotonję codzienną Rakowiec i wska 
akcja rozpoczęła się w dniu 19 marca 1931 
zać mieszkańcom szlachetny a korzysty spo- 

sób spędzenia wolnego czasu po p Cała 
roku, w dniu Imienin Pierwszego Obywatela 

i Żołnierza Rzeczypospolitej. Dzień ten u- 
pamiętniono założeniem Koła Ligi Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej w 
cach,oraz postanowieniem uruchomien 

przy temże Kole. Wysłano tedy do 
Marszałka Józefa Piłsudskiego depeszę hoł- 
downiczą z nadmienieniem, iż mieszkańcy 
wsi Rakowce i z okolicy uczcili dzień 19-go 
Marca zorganizowaniem Koła L. O. P. P., 
które to Koło prowadzić będzie prace zwią- 
zane ze swoją organizacją, oraz prace kultu- 
Talno oświatowe. 

„ Pierwsze prace poświęcono wiajemnicze- 

Miu się w istotę pracy Koła L. O. P. P., a 

tę miłą 
Walde. 

Nowa 

  

   
   

   

  

           

        

  

    

   

    

    

  

dopiero po opanowaniu tych prac przyszła 
kolej na świetlicę dla młodz i doros- 

li bez 

      

      
oraz osadnicy pp. 

Żukowski i Zgierski. 
Borkowscy, 

  

Uroczystość otwar świetlicy odbyła się 
w dniu 4 października r. b. a miała ona na- 
stępujący przebieg: 

W sali szkolnej zebr: 
młodzieży i spoda ze wsi Rakowce i 
okolic oraz osadn Oczy wszystkich 
zwrą ą się ku miejscu, zasłoniętemu dy- 
wanem. Tam leci ciekawość wszystkich. Co 

tam jest? Przed dywanem pełni 
norową dwaj strażacy, trzym 

Prezes Koła p. Jan. Michniewicz wyg 
sił przemówienie, w którem „cl 
wał życie wioski od chwili odzy 

  

ało się bardzo dużo 

  

   

   

      

     

  

     

   
        

         

        

pnie p. Wład 
oświaty po 
z otwarc 
kie przyno: 
mówienie ż, 
Marszałek Jć 
chy i ener; 
zali zebrai 
nym, 0 

tano 

świetlica. Zakończy 

iem, by p. 
Piłsudski, dodaws 

cy, by zap 

   

    

    

  

   a gminy p. у go. 

Po przemówieniach orkiestra 
Pierwszą Brygadę, a p. WĄ. Ma      

  

nistów, idących w bój o wolność i niepod- 
ległość: „Jak legjonistów pieśń ta zagrzewa- 
ła kied do walki z wrogiem naszym, tak 
niech d as i dodaje ener- 

gji do walki z eiemnotą*. Po tych słowach 
i sstęgę i podniesiono dywan. Oczom 

kromny ale bardzo gustowny 
obrazek. Na dużym dywanie, ubranym w 
leń i kwiaty, widnieje u góry Biały Or 
niżej portret Marszałka, a w dole szy 

„Świetlica Koła L. O. P. P. im. Józefa P. 
sudskiego*. Przez chwilę trwa milczenie. 
Oczy i umysły wszystkich skierowane są ku 
Pierwszemu  Žolnierzowi i Budowniczemu 

Polski. Chór młodzieży pod kierownictwem 
nauczycielki miejscowej, p. Stanisławy Zgier- 
skiej, odśpiewał wiązanką pieśni  legjono- 
wych. Muszę zaznaczyć, że śpiew ten, acz- 
kolwiek po krótkiem przygotowaniu, wy- 
warł bardzo miłe wrażenie, 

Po śpiewie nastąpiły zapisy nowych 
członków do Koła L. O. P. P., oraz zabawa 
taneczna dla członków Koła i Świetlicy. 

Organizatorom świetlicy, a więc p. Ja- 
nowi Michniewiczowi, p. nauczycielce Zgier- 
skiej i osadsikom: państwu Z. Borkowskim, 
p. Żukowskiemu i p. Zgierskiemu serdecz- 
nie dziękują mieszkańcy za dotychczasową 
pracę, oraz zwracają się z prośbą, by nadal 
reali ali swoje zamierzenia na terenie ot- 
wartej świetlicy. Włam. 

Budsław. 
W 600-ną rocznicę bitwy 

pod Płoweami. 
Ludność gminy a LE łącząc się 

z całą Rzeczpospolitą, obchodziła w dniu 
11 października r. b. wielką rocznicę bitwy 

pod Płowcami. 
Wieczorem 10 października odbył się ca- 

pstrzyk, przechodząc ulicami miastec 
Domy były ubrane zielenią i rzęsiście oś 
tlone, na środku rynku paliły się symbolicz- 
ognie. 

Dnia 17 t. m. o godz. 10-ej odbyło się 
zyste nabożeństwo w kościele, z udzia- 
szkoły powszechnej, wojska K. О. Р., 

organizacyj i licznie zebranej ludności. Ka- 
zanie okolicznościowe wygłosił ks. proboszcz 
Werenik, po nabożeństwie odśpiewano „Bo- 
że coś Polskę". 

O godz. 13-ej odbyła się akademja w sali 
gmi į gdzie na program złożyły się od- 
czyt, wygłoszony przez nauczycielkę szkoły 
powszechnej p. M. Witkównę i deklamacje 
„O Władysławie Łokietu* w: 
uczenicę szkoły powszechnej. 
przygrywała orkiestra Str 

  

   

        

    

    

  

    

   

      

     

    

   

   

  

/ przerwach 
y Ogniowej. 

Uczestnik. 

Holszany. 
Na pożyteczny cel. 

Niedzieli ostatniej, dnia 11 października, 
staraniem miejscowego Oddziału Związku 
Strzeleckiego, zostały odegrane dwie zabaw- 
ne jednoaktówłci p. t. „Chrapanie z rozkazu 
i „Miecz Damoklesa*, 

Młody wiek i małe doświadczenie sceni- 
czne wykonawców nie przeszkodziły im w 
odegraniu tych sztuczek z niespodziewaną 

ą. Licznie zebrana publiczność 
miejscowa i z wiosek okolicznych darzyła 
wszystkich, udział biorących, długiemi i 
szczeremi oklaskami, nagradzając w ten spo- 
sób zarówno niewątpliwe zalety wykonaw- 
ców, i wysiłek organizatora i r ra 
przedstawienia p. Berei, referenta wychowa- 

    

   

    

     

nia obywatelskiego miejscowego oddziału 
Związku Strzeleckiego. 

Dochód z przedstawienia przeznaczony 
został.na zakup materjału do wyrobu nart, 
które przez tychże samych „aktorów*, bę- 
dących absolwentami kursów domowego wy- 
robu nart, będą fabrykowane na potrzeby 
oddziału. 

Zbożnej pracy Szczęść Boże! 

Ig. Natowiez. 

Z pogranicza. 
Przemytniey w potrzasku. 

Onegdaj w rejonie Filipowa na pograni- 
czu polsko-litewskiem patrole KOP-u ujęły 
trzech przemytników, którzy wieźli z Litwy 

tansport skórek karakułowych wartości kil- 
ku tysięcy złotych. Transport przeznaczony 
był dła jednego z kupców wileńskich. Dla 
którego — narazie nie zdołano ustalić, gdyż 
podczas pierwiastkowego badania przemyt- 
nicy zachowali uporczywe milczenie. 

Skonfiskowany tewar i przemytników 

przekazano władzom celnym. 

Dr. W. Legiejko 
powrócił i wznowił przyjęcia. 

Kasztanowa 5 m. 2. 7048 

  

  

КО НОр КОВ Ww. ICE E N2S KI 

EŚCII OBRAZKI Z KRAJU. 
WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 

Śmiała ucieczka więźnia. 
Ze Stełpców donoszą, że onegdaj liczni 

podróżni byli Świadkami śmiałej ucieczki 
pewnego więźnia politycznego, który prz, 
wieziony został -na stację Niegorełoje. W 
zień ów uderzeniem pięści powalił na zie- 
mię eskoriującego strażnika, drugiego obez- 
władnił silnym kopnięciem w brzuch, po- 
czem porwał od strażnika rewolwer i zbiegł 
w kierunku graniey polskiej. 

Zarządzono natychmiast pościg za zbie- 
giem. Wpobliżu Kołosowa, zbieg zastrzelił 

    

      

   
   

    

u jednak zmu 
agenci GPU 

Zbieg wyskoczył z biegn 
i ukrył się w zaroślach grani- 

żającego pociągu. Z poc 
szony był wyskoczyć, gdy 
poczęli go 

  

  

        

W poszukiwaniu uciekiniera-więźnia zmo- 

  

bilizowano większy oddział pościgowy, któ- 
ry przy pomocy psów urządził obławę. 

Zbiegiem miał być wyższy urzędnik so- 
wiecki, który podstępem został przywie: 
ny z Berlina i w Niegorełoje został areszto- 
wany. 

Dnia 18 b. m. wpobliżu Kołosowa sewiee- 
ka straż graniczna zatrzymała grupę ucieki- 
nierów z terenu Rosji sowieckiej. Wśród 
zbiegów znajdowało się trzech wybitnych 
działaczy narodowych białoruskich, którzy 
zostali rozpoznani przez agentów GPU. W 
drodze do oddziału politycznego znajdują- 
cego się w Kołosowie, jeden z aresztowanych 
rzucił się do ucieczki, lecz został ciężko zra 
niony przez czekistę. Rannym okazał się 
znany działacz. i pisarz Borys-Matwiej Usie- 
wiez. 

    

Okradają na granicy sowieckiej. 
Ze Stołpeów donoszą, iż w ostatnich dn. 

zanotowano na pogranicznej stacji sow 
kiej Niegorełoje wypadki okradania pod. 
nych udających się do Rosji i z powrotem. 
Ostatnio okradziono obywateła niemieekie- 
go Leplitza i dwie obywaltelki angielskie, 
nieustalonege nazwiska, Wymienionym skra- 
dziono podczas rewizji celnej w Niegorełoje 
walizki z cennemi rzeczami oraz biżuterję 
wartości kiłku tysięcy dolarów. 

Jak twierdzą poszkodowani wśród stra- 
žy celnej kręcą się podejrzane indywidua, 

      

które w porozumieniu ze strażnikami okra- 
dają podróżnych z cenniejszych rzeczy. 

Wezoraj jeden z obywateli polskich za- 
uważył podejrzanego osobnika, który pod- 
czas rewizji celnej wyciągnął z kieszeni pal- 
to pugilares z gotówką. Gdy złodzieja po- 
szkodowany usiłował zatrzymać ten począł 
stawiać opór, lecz został obezwladniony. 

Złodziejem okazał się niejaki Jedkow, b. 
funkcjonarjusz straży celnej sowieckiej, Jed 
kow działał w porczj mieniu ze służbą. stra- 
ży celnej. 

  

Nowogródek. 
Utworzenie Oddziału Redakcji i Ad- 
ministracji „Kurjera Wileńskiego*. 

Z dniem 15 b. m. zostaje urucho: 
miony w Nowogródku Odział Nowo- 
gródzki „Kurjera Wileńskiego". Re- 
dakcja i Administracja mieścić się 
będzie przy ul. 3-go Maja 1, tel. 94. 
Godziny przyjęć od g. 11—12 i od g. 
17—18. 

Raut w Nowogródku. 
W sobotę dnia 17 b. m. odbędzie się w 

sali teatru miejskiego raut, który wydaje 
Komitet Obywatelski m. Nowogródka na 
cześć pana Włojewody Nowogródzkiego Wa- 
cława Kostka-Biernackiego. K. I 

AKCJA ODCZYTOWA BEZPAR- 
TYJNEGO BLOKU. 

Zdzięcioł. 

We wtorek dnia 27 b, m. odbędzie się w 

Zdzięciole odczyt, organizowany przez Koło 
Gminne B. B. W. R. i Sekr. Woj. BB.W.R. 
na temal: „Rząd Marszałka Piłsudskiego a 
chwila obecna*, Odczyt przeznaczony jest 
dla ludności wiejskiej, która w tym dniu 
przybywa do Zdzięcioła na targ. Wygłoszo- 
ny zostanie w języku białoruskim. 

    

Sekeja Pracy Woj. Komitetu Pomocy 
Bezrobotnym. 

W dniu wczo:    

   

jszym ukonstytuowała się 
Sekcja Pracy Woj. K. P. B. w następującym 
składzie: przewodniczący — nacz. W, Połosz 
sekretarz — R. Kawalec, wiceprzewodniczą- 
cy — nacz Osiński. W dłuższej dyskusji o 
mówiono możliwości zatrudnienia robotni- 
ków na całym obszarze woj. oraz opraco- 
wane konkretnie postulaty na d przew. 
Sekcji Pracy Komitetów Wojewódzkich, któ- 
ry odbędzie się w Warszawie w dniu 15-g0 
października 1931 r, 

ŻYCIE HARCERSKIE. 

Nauka esperanto. 
W dniu wczorajszym 3-cia druż 

cerzy im. Marszałka Piłsudskiego przystąpi- 
ła do nauki esperanta. Lekcji udziela inży- 

     

          

nier Chmieliński, znakomity 

zyka. Nauka potrwa trzy m 

  

ca tego ję- 

  

Wznowienie „Rołnika*. . 
Z dniem 15 b. m. wznowiony zestaje 

„Rolnik* pismo tygodniowe, przeznaczone 
dła ludno: wiejskiej, Redaktorem pisma 
będzie i nier-rolnik  Eugenjusz Podoski. 
Redakcja i Administracja mieścić się bę- 

dzie przy ul. 3-go Maja 1, tel. 94, 

      

  

Ceny na produkty rolne 
w Nowogródku. 

W” poniedziałek, jako w dniu targowym 
notowane były na rynku nowogródzkim na- 
stępujące cen 

    

kg. 40.00 zł. 
kg. 14.00 zł. 

........... za 100 kg. 20.00 zł. 
za 100 kg. 16.00 zł. 
za 100 kg. 20.00 zł. 
za 100 kg. 20.00 zł. 

gryka 

    

  

kartofla "2753 45042= za 100 kg. 
masło kuchenne ...... za 1 kg. 
masło śpielankowe .... za 1 kg. 
wieprz żływiej wagi .... za 1 kg. 1.20 zł. 

esi, od 3 do 4 zł. sztuka 
prosię około 8 kg. żywej wagi można było 

nabyć po 2.50 zł. 

Nabywców było brak. 

Wyjaśnienie prokuratora 
S. 0. w Grodnie 

w sprawie zamordowania więźnia 
Skorupskiego. 

Prokurator Sądu Okręgowego w Grodnie 
nadesłał Polskiej Agencji Telegraficznej na- 
stępujący komunikat: 

W całym szeregu czasopism ukazały się 
wzmianki o tem, że przebywający w wię- 
zieniu grodzieńskiem komuniści zamordo- 
wali więźnia Feliksa Skorupskiego, podejrze- 
wając go o informowanie władz co do ich 
zamiarów i działalności. W związku z po- 
wyższem podaję do wiadomości, że informa- 
cje te nie odpowiadają rzeczywistości i że 
ani Feliks Skorupski, ani też jegoo zabójca 
Antoni Mackiewicz nie mieli nic wspólnego 
z ruchem komunistycznym i przebywali w 
więzieniu na mocy wyroków sądowych za 
zawodowe uprawianie kradzieży. Bójka, za- 
kończona śmiercią Skorupskiego, wynikła 
pomiędzy nimi na tle porachunków osobis- 
tych. 

  

   

  

  

ODEZWA 
do ludności wileńskiej. 

Na murach Wilna została rozplakatowana następująca odezwa: 

OBYWATELE I OBYWATELKI! 

Wzywamy Was na front walki z bezrobociem. 
Hasło to podejmujemy łącznie ze wszystkiemi wielkiemi miastami 

Polski, na których, jako na centrach życia gospodarczego, odbiły się naj- 
więcej skutki światowego kryzysu, odbierając tysiącom współziomków na- 
szych — środki do życia. 

W Wilnie liczba bezrobotnych przekroczyła już 4 tysiące. 
Przeciętnie zatem około 10 tysiącom mieszkańców Wilna grozi naj- 

straszniejszy wróg człowieka — głód, ze wszystkiemi jego następstwami. 
Widmo tej klęski wywołać musi wstrząs trwogi w sercach 

wszystkich, o los dziesięciotysięcznej rzeszy w okresie zbliżającej 
się szybkiemi krokami zimy. 
Grożącej nam zatem wszystkim klęsce musimy się w porę przeciwstawić, 
w porę jej zapobiec, tworząc front ludzi dobrej 
w walce z bezrobociem. 

woli, zjednoczonych 

Powołany do życia i pracy Wileński Wojewódzki Komitet do spraw 
Bezrobocia zdaje sobie sprawę, iż powinna i musi nastąpić najściślejsza 
konsolidacja wysiłków całego społeczeństwa z wysiłkami Rządu, który 
jest tej akcji głównym inicjatorem. 

Komitet do spraw Bezrobocia, działając w myśl naczelnych dyrektyw 
Rządu, rozpoczął już pracę w dwóch zasadniczych "kierukach: orgranizo- 
wania pracy dla bezrobotnych i pomocy doraźnej. 

W imię tych zasad zapewniamy, iż żaden grosz, wydany na 
waikę z bezrobociem, nie będzie zmarnowany na popieranie próż- 
niactwa, lecz tylko na tworzenie pracy I ochronę przed krańcową 
nędzą, chorobami i głodem najbiedniejszych rzesz bezrobotnych. 

Przechodziliśmy nieraz ciężkie chwile, które przetrwaliśmy z wiarą 
w lepsze jutro. Najwyższy czas, by skupić wysiłki i zebrać środki na 
zwalczanie tej nowej klęski. 

Wilno okazać się musi wytrwałem, jak we wszystkich ciężkich 
momentach swojej historji. 

Masowa ofiara w datkach groszowych, wpłacanych przy okazji 
wszelkich zakupów ponad minimum potrzeb codziennych, stworzy 
potrzebne środki na pracę dla tych, co są jej bez swej woli pozba- 
wieni, na otarcie łez najbiedniejszym i najnieszczęśliwszym. 

Niech więc każdy, kogo stać na to, aby odwiedzać teatry czy kina, 
bywać w restauracjach, kawiarniach czy cukierniach, pamięta o obowiązku 
pomocy bezrobotnym. 

Nędza nie rozróżnia granic, narodowości i wyznania. 
Wzywamy więc wszystkie warstwy i odłamy społeczeństwa do wspól- 

nej walki z tym najstraszniejszym wspólnym wrogiem. Niech więc każdy 
w miarę sił i możności przyczyni się swą ofiarnością do zwycięstwa. 

WILEŃSKI WOJEWÓDZKI KOMITET 

Wilno, dnia 14 października 193| r. 
DO SPRAW BEZROBOCIA. 

ER LTS R EKT II TITANO REIK S 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 
BEŁASEU 701 TRREROOKEAANOKOTE TIE ALT SAS 
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Akcja pomocy doraźnej bezrobotnym. 
Jak się dowiadujemy. Komitet O- 

bywatelski do Walki z Bezrobociem 
zamierza w jak najszybszym czasie 
zorganizować realną akcję pomocy 
bezrobotnym. Między in. ma być zor- 
ganizowane bezpłatne rozdawnietwo 
między najbiedniejszych bezrobot- 
nych produktów żywnościowych, jak 

również i opału. 
Już w niedalekim czasie spodzie- 

wane jest nadejście z Warszawy 
pierwszego transportu produktów. 
który zostanie umieszczony w  jed- 
nym z lokali zaofiarowanych na ten 
cel przez Magistrat. 

Niezrozumiałe posunięcie Magistratu 
w Sprawie asfaltowania ulic. 

Przed kilku dn. podaliśmy wiad. o 
powziętej przez Magistrat uchwale, 
mocą której wszystkie firmy stające 
do przetargu wezwane zostały do 
podjęcia próbnych robót w postaci 
wyasfaltowania niewielkich odcinków 
Roboty te miały posłużyć za podsta- 
wę do rozstrzygnięcia przetargu, co 
podług decyzji Magistratu miało na- 
stąpić na wiosnę roku przyszłego. 

Tymczasem, jak nas ze źródeł 
miarodajnych informują, roboty te 

  

  

  

najprawdopodobniej nigdy nie zosta- 
ną dokonane, gdyż sprowadzenie do 
Wilna maszyn niezbędnych do asfal- 
towania naraża firmy na zbyt duże 
koszty, których rentowność jest b. 
problematyczna ze względu na brak 

  

  

  

absolutnej pewności,  osłatecznega 
zwycięstwa w konkursie. 

Dziwna i niczem nie  wyłłu- 
maczona taktyka Magistratu zwleka- 
nia z rozstrzygnięciem przetargu ko- 
rzyści miastu nie przyniesie... 

Aresztowanie wybitnego działacza 
Komunistycznego w Wilnie. 

„Czystka* w wileńskiej kompartji. Specjalny delegat C. K. 
w roli zamożnego kupca. 

W dniu wezorajszym władze bezpieczeń- 
stwa publicznego aresztowały w Wilnie wy- 
bitnego działacza komunistycznego delegata 
centralnego komitetu K. P. Z, B., który nie- 
dawno przybył nielegalnie z Z. S. R. R. do 
Polski z szerokiemi pełnomoenietwami prze 
prowadzenia „czystki w okręgowym komi- 
tecie K. P. Z. B. 

Wysłanie specjalnego delegata do Wilna 
nastąpiło wobec stwierdzenia przez central- 
ny Komitęt K. P. Z. B., że miejscowa kom- 
parja nie przejawia czynnej działalności i 
nie uprawia agitacji wśród mas robotni- 
czych w Wilnie. Asumptem do wysłania spe 
cjalnego rewidenta było również zupełne 
fiasko tak zwanej kampanji sierpniowej. 

Po krótkoterminowym pobycie w War- 
szawie speejaniny dełegat komunistyczny 
przybył do Wilna, gdzie zrewidował działal- 
ność Okręgowego Kamitetu, ustalając szereg 
ciekawych szczegółów. W ujawaionym przy 

nim raporcie delegat pisze do C. K., że miej- 
seowi działacze kemunistyczni nie przeja- 
wiają żadnej czynności, zaś otrzymane na 

agitację pieniądze przepijają lub przegrywa- 
ja w karty. W wyniku rewizji delegat zwol- 
nił ze stanowiska sekretarza О. K. K.P.Z.B., 
oraz instruktorów całego szeregu  jaczejek, 
m. in. i jaezejki tartaczanej. 

Po prawie miesięcznej działalności ko- 
munistycznej rewident sporządził dokładny 
raport i w dniu wczorajszym usiłował opuś- 
šeic Vilno. W ostatniej jednak chwili został 
aresztowany przez agentów policji politycz- 
nej. Podczas rewizji znaleziono przy nim 
sporządzony przez niego raport, oraz boga- 
ty materjał obciążający. r 

Cheąe zmylić ezyjnošė policji, delegat 
komunistyczny podawał się za zamożnego 
kupca i mieszkał w jednym z pierwszorzęd- 
nych hoteli. (c). 

„Hrabia X" żąda okupu. 
Sensacyjne szczegóły afery Renigera. 

We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 
leńskiego* donosiliśmy już o aresztowaniu 
niejakiego Waeława Renigera (ulica Obozo- 
wa Nr. 3), który nadesłał do właściciela zak- 

ładu jubilerskiego W. Załkinda (Wielka 47) 
list z żądaniem 60 zł. grożąc w razie sprze- 
ciwu zlemolewaniem sklepu. 

W trakcie dalszego dochodzenia ustalo- 
no, że zatrzymany Reniger podawał się za 
herszta, istniejącej chyha w jego imaginac- 
ji, „bandy wymusicieli*, i nadesłał podobne 
listy z pogróżkami do całego szeregu firm. 
Między innemi podobne listy otrzymała fir- 
ma Framboli (Mickiewicza Nr. 4) i Cukier- 
nia Czerwonego Sztralla. 

Szantażysta kryjący się pod anonimo- 
wem nazwiskiem hrabiego X nadsyłał zaz- 
wyczaj listy treści następującej. 

„Szanowne Państwo! żądam u państwa 
150 zł., sumkę jak panowie widzą nadzwy- 

czaj skromną, lecz w gotówee i niezwłocz- 
nie. W. przeciwnym razie zmuszony będą 
zabawić się wybijaniem okien wystawowych . 
przedsiębiorstwa Sz. P. P. oraz zdemolowa- 
niem lokalu. — Zabawa to dość ekseentry- 
czna ale cóż robić w dzisiejszych ciężkich 
ezasach. Ponadto jestem bardzo zdenerwo- 
wany tak, że megę popełnić szaleńcze czy- 

z Żądarj: pieniądze mogą p. p. pozostawić 
dla mnie w kiosku z papierosami przy teat- 
rze „Lutnia* Nie radzę meldować policji. A 
więc: pieniądze lub powybijane szyby. Z 
poważaniem herszt bandy wymusicicli hra- 
bia X“, 

Aresztowany „wymusiciel* znajduje się 
obecnie w areszcie centralnym. Policja pro- 
wadzi dalsze dochodzenie, bowiem zachodzi 
podejrzenie, że Reniger, zdołał już wymusić 
od niektórych firm żądany okup. (e). 

Tragiczny wypadek na stadionie. 
Wezoraj na stadjonie na Pióromoncie 

zdarzył się wypadek, który dzięki nieumie- 
jętnemu obchodzeniu się jednej z lekkoat- 
letek Zz dyskiem, przyprawił nieletniego chło- 
pca o okropne kalectwo, 

Na stadjonie odbywały się ćwiczenia lek- 
koatletek. Rzucano dyskiem, oszezepem, itp. 
Wyczynom sportowym przyglądała się gro- 
mada ciekawych, w której przeważali naj- 
gorętsi czciciele sportu,we wszystkich jego 
postaciach — młodzi chłopcy. 

W. pewnej chwili jedna z „lekkoatletek* 
ułapiła dysk i z wielką pewnością, godną 
lepszej wprawy oraz wielką siłą cisnęła nim, 
miarkująe widocznie rzucić przed siebie. Czy 
jednak dysk był zły, czy też „dyskobolka* 

KRONIKA 
Dziś: Saturnina, Flor. 

Jutro: Małgorzaty. 

  

| Piątek | 

| Wschód słońca —g. 6 m. 01 
ździern. 

EJ Zachód | —-g.l6m.44 

„ Spostrzeżenia Zakładu Metecralogi! U, S. B 
w Wilnie z dnia 15X — 1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 766 

       
  

  

Temperatura średnia  -- 4 С. 
е jwyższa: -|- 87 C. 

о najniższa: 4 39 C. 

Opad w milimetrach: 0,6 

Wiatr przeważający: północno-zach, 

Tendencje barom.: wzrost. 

Uwagi: półpochm., przelotny drobny deszcz. 

OSOBISTA 

— P. Wojeweda przyjął w dniu 15 b. m. 

rabinów Kosowskiego, Sorockina i Szuba, 

którzy przedłożyli p. wojewodzie rezolucje 

zjazdu oświatowego ortodoksyjnego, odby- 

tego w ostanich dniach w Wilnie. 

MIEJSKA. 

— Likwidacja pożyczki angielskiej natra- 

fia na duże trudności. Jak już podawaliśmy, 

przed kilku dniami wróciła z Londynu de- 

legacja miasta Wilna, która podczas swego 

dwutygodniowego pobytu w stolicy Anglji 

dokonywała rejestracji obligacyj pożyczko 

wych. Z czynności swoich delegacja złożyła 

szczegółowe sprawozdanie na onegdajszem 

posiedzeniu Magistratu. W związku z tem 

dowiadujemy się, że prace likwidacyjne po- 

suwają się bardzo opornie, gdyż Magistrat nie 

chce honorować wszystkich bez wyjątku ob- 

ligacyj, co znowuż natrafia na sprzeciw że 

strony przedstawicieli wierzycieli. 

Sprawa ta jak zarówno całokształt prac 

likwidacyjnych,.zostanie poruszona na spe- 

cjalnie zwołanem posiedzeniu Komisji do 

likwidacji pożyczki angielskiej, które odbę- 

dzie się w dniu 17 b. m. z udziałem dele- 

gata Ministerstwa Skarbu. 

Przyjazd do Wilna delegata ministerjal- 

nego spodziewany jest w dniu dzisiejszym. 

nie była pewna, z jakiej strony go się trzy- 
ma — dość, że dysk poleciał w bok i trafił 
w twarz 12-letniego Stanisława Łaguna (ul. 
Derewnieka 8). 

Uderzenie było tak silne, iż -dysk swą 
płaszczyzną zmiażdżył twarz nieszczęśliwe- 
go chłopca. i 

Ofiarę nieudolnych ćwiczeń sportowych 
przewieziono do pogotowia ratunkowego O 
osobie winowajczyni kalectwa w zamiesza- 
niu nie zdążono pomyśleć. 

Czy nie dobrzeby było nie dopuszczać pu- 
błieczności do oglądania takich ćwiezeń albo 
też trzymać w ukryciu podobne „iekkoatlet- 
ki*, zanim nie nabiorą wprawy w obcho- 
dzeniu się ze sprzętem sportowym? || 

  

— Magistrat debatuje nad uwagami Urz. 
MĘewėdzkiego. W dniu wczorajszym od- 
było się nadzwyczajne posiedzenie Magi- 
stratu, na którem poddano - szczegółowym 
debatom uwagi Urzędu Wojewódzkiego, po- 
czynione na tle budżetu miasła na rok 1931- 

1932. Debaty te miały na celu przygotowanie 
w tej sprawie odpowiednich wniosków na 
najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. Najbliż- 
sze posiedzenie Rady Miejskiej wyznaczone 
zostało na dzień 29 b. m. Porządek dzien- 
ny jest w toku opracowywania, . 

— „Tatra* wraea do Wilna. W: najbliż- 
szych dniach wróci do Wilna 6-kołowa ka- 
retka pogotowia ratunkowego popularna już 
w Wilnie „Tatra”, która od kilku miesięcy 
znajdowała się w warsztatach warszawskich 
gdzie poddano ją gruntownemu remontowi. 

LITERACKA. 
— Jan Parandowski w Wiłnie. W najbliż 

szy poniedziałek świetny stylista, najwybit- 
niejszy przedstawiciel prozy w młodem po- 
koleniu Jan Parandowski wygłosi w Zwią- 
zku Literatów (Ostrobramska 9) niezwykle 
ciekawy odczyt o tajnikach twórczości lite- 
rackiej p. t. „Pisarz i jego praca”. Czysty 
dochód na urządzenie Celi Konrada. Bilety 
po 2i3 zł. w biurze „Orbis* i przy j 
Młodzież ucząca się korzysta ze zniżki 
procentowej. Początek o godz. 8.30 wiecz. 
Szczegóły w afiszach. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— „Legja Akademicka Baczność* Zbiór- 

ka Legji Akademickiej p. w. odbędzie się w 
dniu 17 października 31 r. (sobota) o godz. 
14.3 w lokalu Obwodu P. W. 1 p. p. Leg. uł. 
Dominikańska Nr. 13 

— Sobótka w Ognisku Akademickim. Dn. 
17-go października r. b. odbędzie się w sa- 
lonach Ogniska Akademickiego „Sobótka* 

tańcząca. Początek o godz. 9 wiecz. Bufet 
na miejscu. Do tańca przygrywać będzie wy 
borowe trio akademickie, Wejście dla aka- 
demików za okazaniem legitymacji, dla goś- 
ci wyłącznie za okazaniem karty wstępu. 

GOSPODARCZA. 
— Skutki kryzysu gospodarczego. Kryzys 

gospodarczy szczególnie silnie dotknął han- 
del i przemysł, to też na tym odcinku ży- 
cia gospodarczego ilość upadłości w Wiłnie 
znacznie się powiększyła. W ciągu ubiegłe- 
go miesiąca uległo likwidacji lub zawiesze- 
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niu 38 przedsiębiorstw handlowych iprze- 
mysłowych, w tej liczbie 6 warsztatów rze- 
mieślniczych 

Z KOLEL 
— Otwarcie lokalu K. P. W. Kolejowe 

Przysposobienie Wojskowe urządza w sobo- 
tę dnia 17 października 1931 r. o godz. 18 
przy ul. Kolejowej 19 (Ognisko Kolejowe) 
uroczystą akademję, z powodu otwarcia wła- 
snego lokalu i sezonu kulturalno-oświatowe- 
go. Wstęp wony. Po akademji w salonach 
Ogniska Kolejowego zabawa taneczna przy 
dźwiękach orkiestry wojskowej. Serpentyn, 
poczta francuska, konfetti kotyljon i moc in- 
nych niespodzianek. 

10 proc. zysku z zabawy na Polski Biały 
Krzyż (oświata w wojsku), pozostałość na ce- 
le kulturalno oświatowe K. P, W. 

— Odznaczenie referenta kulturalno-oś- 
wiatowego Dyrekcji Wileńskiej. Dowiadu- 
jemy się iż referent kulturalno-oświatowy 
p. Szemberg został wyróżniony, zaszczytnem 
odznaczeniem w postaci „Krzyża Niepodle- 
ści”. Udekorowanie Krzyżem Niepodległości 
p. Szemberga nastąpiło za jego działalność 
w P. O. W. Jest to już druga dekoracja za 
okres jego pracy sa polu społeczno-oświato- 
wem naszej Dyrekcji. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— 8. U. P. organizuje pomoce bezrobot- 

nym kolegom. Pan wojewoda wileński przy- 
jał w dniu 15 b. m. na posłuchaniiu Prezy- 
djum Stowarzyszenia Urzędników Państwo- 
wych w osobach p. radcy Ciuńskiego i p. 
Poniatowskiego w sprawie zorganizowania 
Kasy Samopomocy dła zredukowanych urzę- 
dników, pozostających bez pracy. Urzędnicy 
składać mają pewien procent poborów na 
rzecz bezrobotnych kolegów. P. wojewoda 
przyrzekł udzielić poparcia tenru projekto- 
wi. : 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Wlėczęegow. W piąlek dnia 16 

b. m. odbędzie się w lokalu przy ulicy Prze- 
jazd 12 LXI zebranie Klubu Włóczęgów Sen- 
jonrów. Początek o godz. 19. Wstęp dla człon 
ków Klubu członków i byłych członków Aka- 
demickiego Klubu Włóczęgów oraz stałych 
gości. Na porządku dziennym ref. p. T. Na- 
gurskiego*p. t. Cel i kierunck ekspańsji współ 
czesnego Wilna. 

— Zebranie Dyskusyjne Z. P. O. K. w 
(Wilnie odbędzie się wyjątkowo w piątek 
dnia 16 października r. b. o godz. 7 wiecz. 
w lokalu Szkoły Pracownic Gospodarczych, 
przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3—5, na którem 
p. Helena Romer-Ochenkowska podzieli się 
swemi wrażeniami na temat: „Paryż w cza- 

sie Wystawy Kolonjalnej*, 
Wstęp wolny dla członkiń, sympatyczek 

i wprowadzonych gości. 

KOMUNIKATY. 
— Komunikat „Rodziny  Wojskowej*. 

Dnia 18-go października r. b. o godz. 10 m. 
45 odbędzie się drugi cykl wycieczki krajo- 

znawczej po Wilnie. 
Zbiórka w łokalu Sekretarjatu Rodziny 

Wojskowej. 

RÓŻNE. 
— Fałszowanie kosmetyków. Na terenie 

m. Wilna w ciągu ubiegłego miesiąca doko- 
nano 17 prób środków kosmetycznych, przy 
czem w 8 wypadkach ekspertyza stwierdziła 
zawartość domieszek materjałów  szkodłi- 
wych dla zdrowia. Biorac pod uwagę, że na 

Klu Fiejskie 
+ (SALA BIEJSKA 
Qstrobramska 5. 

  

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„ABLIOS" 
Wileńska 89, tel. 9-26 

BŁWIĘKOWR KINO 

„LJ“ 
Milokiew. 22, tel. 15-28 

W rol. główn.: 
9-letni 

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

Wielki sensacyjny dramat 

Prokurator OSKarŻża szrżrda Gótzke. 
Koncert. ork. pod batutą M. Salnickiego.—Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr.— Kasa czynna od 3.30 do 10 w. 

X-27 (Szpieg) 
NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. Na |-szy seans ceny zniżone 

WKRÓTCE największe przeboje sezonu: 
„Postrach salonów i ,,10-ciu z Pawiaka". 

Dziś! Tylko w kinie „Helios“ 
wszechświatowy przebój dźwiękowy 
reżyserji Józefa von Sternberga 
i jej partner Victor Mac Laglen. 
Początek o godzinie 4, 6, 8 i 10.15. 

Mozżuchinem. Sensacja! 

DWAJ MALCY (Les Deux Gosses) 
Leslie Shaw : 121»: Jean Forest Bignoret. “P SEA es dise, 

Dziś! Wersja dźwiękowa! 

Wzruszający do łez dramat 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 

17 prób stwierdzono aż 8 falsyfikątów, mo- 
żna zaryzykować przypuszczenie, że w obie- 
gu znajduje się b. poważny odsetek šrod- 
ków kosmetycznych jak stwierdza komisja 
ekspertów, szkodliwych dła zdrowia 

Falsyfikaty wyrabiane są w Wiłnie przez 
pokątnych „farmaceutów*. W związku z 
tem, jak się dowiadujemy, władze sanitarne 
postanowiły wzmóc kontrolę nad artykuła- 
mi kosmetycznemi znajdującemi się w han- 
dlu oraz wszcząć walkę z fałszerzami. 

TEATR i MUZYKA 
— Teatr Miejski „Lutnia*, Dziś w piątek 

dnia 16-go b. m. po raz ostatni „Święty pło- 
mień* z niezrównaną w roli matki St. Wy- 
socką. Reżyserja p. St. Wysockiej. Wnętrze 
pomysłu W. Makojnika. 

— Popołudniówka. W sobotę dnia 17-ge 
b. m. o godz. 4-ej po poł. po cenach o 50 
proc. zniżonych dla młodz. szkolnej „Szel- 
mostwa Skapena“ Moliera, w reżyserii p. St. 
Wysockiej. Wnętrze W. Makojnika. 

W niedzielę dnia 10-go b. m. o godz. 4-ej 
po poł. „Święty płomień* sensacyjna sztuka 
w 3-ch aktach Maughama, po cenach zni- 
żonych. 

W, sobotę o godz. 8-ej wiecz „Szelmostwa 
Skapena'. 

W: próbach wesoła komedja w 3-ch aktach 
znanego wileńskiego autora Tadeusza Łopa- 
lewskiego „Aurelciu nie rób tego'* pod režy- 
serją p. H. Zelwerowiczówny. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś w 
piątek dnia 17-go b. m. w dalszym ciągu ba- 
wić będzie doskonałą, współczesną komedją 
w 3-ch aktach „Złoty wiek rycerstwa* Mar- 
lowe'a z kapitalnym J. Ciecierskim w roli 
tytułowej. 

W. sobotę o godz. 8-ej wiecz „Złoty wiek 
rycerstwa '. 

— Popołudniówka. W sobotę o godz. 4-ej 

sensacyjna sztuka w 3-ch aktach A. Madisa 
i R. Boucarda „Matrykuła 33* z p. M. Wy- 

rzykowskim i Ir. Brenoczy na czele świet- 
nie zgranego zespołu, po cenach zniżonych. 

W niedzielę o godz. 4-ej po poł. specjal- 
nie przeniesiona na Pohulankę celem uprzy- 
stępnienia wszystkim tym, którzy zbyt da- 
leko mieszkają od „Lutni* zobaczenia arcy- 
uciesznej i pogodnej komedji w 3-ch aktach 
Caillaveta i Fleursa „Ładna historja* na cze- 

le z niezrównaną w roli kochanej babci p. 
Dunin-Rychlowską. 

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

PIĄTEK, dnia 16 października 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10. Kom. meteor. 
12.15: Muzyka popularna (płyty polskie „O- 
deon“). 15.25: „Nowe poglądy na piastow- 
skie dzieje Polski* — odczyt. 15.45: Program 
dzienny. 15.50: Muzyka baletowa (płyty). 
16.00: Lekcja angielskiego. 16.20: „Zjazd le- 
karzy zawodowych w Genewie* — odczyt. 
16.40: Koncert życzeń (płyty). 17.10: „Pod- 
róże Polaków zagranicę w dobie Odrodze- 
nia* — odczyt. 17.35: Muzyka lekka.. 18.50: 
Kom. LOPP-u. 19.00: Polakom na Kowień- 
szczyźnie, 19.20: Kwadrans akademicki. 19,35 
Pogad. gospodarcza. 19.45: Pras. dzien radj. 
20.00: Pogad. muzyczna. 20.15. Kencert sym- 
foniczny z Filharm. Warszawskiej. 22.30: 

   
Odczyt angielski. 22.45: Kom. 238.00: Aud. 
literacka: „Fatalna zagadka* — Wineda, z 
radjof, E. Minkiewiczówna. 23.30: Muzyka 
taneczna. 

Początek o godz. 4, 6, 8 1 

Bicz Prawa 
NAD PROGRAM: Miljonowy spade 

KU REB 

SOBOTA, dnia 17 paždziernika 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Komunikat 
meteorologiczny. -12.15: Muzyka popularna 
(płyty). 15.25: „Co nas boli?* przechadzki 
Mika po. mieście. 15.45: Program dzienny. 
15.50: Koncert dla młodzieży (płyty). 16.20: 
Radjokronika. 16.40: Muzyka i odczyt. 18.05: 
Audycja i koneert dla młodzieży. 18.50: Kom. 
Wil. Tow. Org. i Kół. Roln. 19.00: „Litwa 
za rządów Ober-Ostu* odczyt litewski wygł. 
Antoni Gasztowt. 19.20. Program na niedzie- 
lę i rozmaitości. 19.30: Jerzy Ostrowski prze 
czyta fragment ze swojej nowej powieści p. 
t. „Kobuz*. 19.25: Prasowy dziennik radjo- 
wy. 20.00: „Na widnokręgu. 20.15: Muzyka 
lekka. 21.15: „Chopin między Polską a Fran- 
cją” feljeton. 21.30: Koncert chopinowski. 
22.45: Komunikaty i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
PIERWSZY KWADRANS AKADEMICKI. 

O godz. 19.20. Młodzież akademicka U. 
S. B. rozpoczyna swój nowy rok. A rok ten 
zapowiada się ciekawie. Po okresie walk o 
władzę i naprawianie popełnionych błędów 
może przyjdzie wreszcie okres twórczej pra- 
cy, organizowania społeczeństwa akademic- 
kiego w nowe formy ustrojowe i wykuwania 
nowej, niezależnej od kierunków politycz- 
nych ideologji młodego pokolenia. Dziś Roz- 
głośnia Wileńska nada pierwszy w tym roku 
kwadrans akademicki, zdaniem organizato- 
rów przenaczony do informowania starsze- 
go społeczeństwa o tem, co się dzieje na te- 
renie akademickim. Redakcję kwadransu 
przejmuje na ten rok po Stefanie Zagór- 
skim kol. Zygmunt Kruszewski. 

KONCERT Z FILFARMONJI ZE WSPÓŁ- 
UDZIAŁEM ETHEL BARTLETT I RAE RO- 

BERTSON. 

Dnia 16 października o godz. 20.15 roz- 
głośnie Polskiego Radja transmitować będą | 
z Filharmonji Warszawskiej konrert symfo- 
niczny, w którym wezmą udział jako soli- 
ści o europejskiej sławie pian — Ethel 
Bartlett i Rae Robertson, obdarzeni dużym 
talentem wirtuozowskim. W -wykonaniu ar- 

tystów usłyszą radjosłuchacze koncert na 
dwa fortepiany i orkiestrę Mozarta oraz sze- 
reg drobnych utworów na dwa fortepiany. 
W, części symfonicznej orkiestra wykona 
pod dyrekcją Jerzego Bojanowskiego 

Symfonję D-dur Mozarta i Straussa  po- 
emat symfoniczny „Przygody "Sowizdrzala“ 
oraz Ludomiara Różyckiego poemat symfo- 
niczny „Anhelli*, 

PODWYŻSZENIE OPŁAT 
ZA RADJO. 

Ministerstwo Poczt i Telegrafów 
z dniem 1 listopada r. b. podwyższa 
o 30 groszy opłaty miesięczne za a- 
paraty radjofoniczne. 

Zarządzenie to nie doivczy abo- 
nentów, którzy opłaty za korzystanie 
z radja opłacili zgóry za cały rok. 

SPORT 
?AWODY LEKKOATLETYCZNE Z.M.K. 

Zarząd Klubu Sportowego Zrzeszenia Mło- 
dzieży Rzemieślniczej w Wilnie, padaje do 
ogólnej wiadomości, iż w dniu 17.1 18-40 
b. m. odbędą się Zawydy lekko-atletyczne 
Z. M. R. na boisku „Stadjon*. 

Zawody rozpoczną się w dniu 17-g0 0 
godz. 15-tej i IR-go o godz. 14-ej. 

  

  

   

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

wesoła kom. 
w 6 aktach 

W rolach główn.: Najsłynniejsza gwiazda 

4. Marlena Dietrich obecnej 

„Hadži Murat“' > Įwanem 

10.20, w dnie šwiąteczne o godz, Z-ej. 

W. I BEN "SKI 

Udział w zawodach bierze „7 sekeyj spor- 
towych Z. M. R., oraz kierownictwo zawo- 
dów objął p. porucznik Herhołd Kierownik 
Okręgowego Ośrodka W. F.. 

NACZELNA MAGISTRATURA SPORTOWA 

W) POLSCE W. OBRONIE SPORTU. 

W związku z wniesionym przez ministra 
spraw wojskowych do Sejmu projektem us- 
ławy o opłatach od publicznych zabaw, roz- 
rywek i widowisk na rzecz Polskiego Czer- 
wonego Krzyża, który to projekt przewiduje 
międzu innemi pobieranie opłat również i od 
zawodów sportowych, Naczelna Magistratu. 
ra Sportowa w Polsce: Związek Polskich Zw. 
Sportowych i Polski Komitet Olimpijski, 
przedłożył w ministerjum spraw wojskow. i 
w Sejmie odpowiedni memorjał. 

Memorjał ten wskazuje, że dotychczas od 
zawodów sportowych na podstawie ustawy 
z 1923 r. o finansach komunalnych pobiera- 
ny jest podatek dla gmin w wysokości 10 
proc. od biletów wejścia. Podatek ten obcią- 
ża w tak wysokim stopniu związki i kluby 
sportowe, że utrudnia rozwój ich działalnoś- 

ci. W ostatnim roku w związku z kryzysem 
gospodarczym źródła dochodów instytucyj 
sportowych skurczyły się do minimum, tak 
że większość klubów i związków sportowych 
zakończy sezon poważnym deficytem finan- 
sowym. Jeśli do obecnego nadmiernego już 
obciążenia zawodów sportowych dojdzie te- 
raz nowe na rzecz Polskiego Czerwonego 
Krzyża, koszta urządzenia imprez sportow. 
zwiększą się do tego stopnia, iż równać się 
to będzie właściwie uniemożliwieniu ich or- 
ganizowania. W rezultacie urwałby się wszel- 
ki kontakt sportowy z zagranicą, ale nastą- 
piłoby załamanie rozwoju sportu i wycho- 
wania fizycznego wszerz. Związek Związków 
Sportowych zwraca dalej uwagę, że imprez- 
sportowych urządzanych przez związki i 
kluby zrzeszone w Z. Z. nie można identy- 
fikować z imprezami sportowemi urządzane- 
mi dla zysku przez osoby prywatne, zawo” 
dowców lub zrzeszenia o charakterze ko-- 
mercyjnym. 

W, konkluzji Związek Związków propo- 
nuje zmianę w art. 2 projektu w następują- 
cem brzmieniu: 

„Opłacie określonej w art. 1 nie podle- 
gają bilety wstępu na zabawy, rozrywki, wi- 
dowiska i zawody sportowe: 

a) urządzane wyłącznie dla żołnierzy, 
b) urządzane przez zakłady naukowe dla 

młodzieży szkolnej, lub które urządzane są 
za zezwoleniem władz szkolnych wyłącznie 
dla młodzieży tych zakładów i ich  ro- 
dzin, е 

c) imprezy sportowe urządzane przez klu 
by i organizacje uprawiające sport amator- 
ski i zrzeszone w polskich związkach spor- 
towych, . 

d) imprezy z których dochód przeznacza 
się wyłącznie i bezpośrednio na cele dobro- 
czynne zgóry określone, o ile nie są połą- 
czone z zabawami tanecznemi*. 

KUSOCIŃSKI STARTUJE W WIEDNIU. 

W najbliższą sobotę dnia 17 b. m. odbę- 
dą się w Wiedniu wielkie międzynarodowe 
zawody lekkoatletyczne, na które zaproszo- 
ny został m. in. również najwybitniejszy 
długodystansowiec polski — Kusociński. Za- 
wodnik polski startować będzie w biegu na 
5 klm. Przeciwnikiem jego będą słynny Zo- 
balla (Argentyna), Kościak (Czechosłowacja), 
i najwybitniejsi zawodnicy austrjaccy, 

Z Wiednia uda się Kusociński prawdopo- 
dobnie do Paryża, gdzie startować będzie dn. 
25 października w biegu na 5.000 m. 

zabiera i 
odstawia 

do domu, 

ładuje i konserwuje 
akumulatory po cenach fabrycznych. 

Dostarcza do domu codzień świeże 

baterje anodowe 

TA ELEKTAIT Służba aku- 
mulatorowa 

UL. WILEŃSKA 24. 

Plan finansowania akcji Wo- 
jewódzkich Komitetów do 

Spraw Bezrobocia. 

Naczelny Komitet do spraw bezrobocia 
opracował plan sfinansowania akcji woj 
wódzkieh komitetów do spraw bezrobocia. 
Plan ten w formie instrukcji zawiera wska- 
zówki. jakie źródła mogą dać dochody ko- 
mitetom lokalnym. Przedewszystkiem więc 
komitety wojewódzkie mają zwrócić uwagę 
na dotacje poszczególnych samorządów na 
rzecz walki z bezrobociem. Dalej należy 
zwrócić się do komunalnych kas oszczędnoś- 
ci, które mają przekazać pewien procent 
swych czystych dochodów na rzecz walki ze 
skutkami bezrobocia. Już obecnie jedna z 
kas komunalnych zaofiarowała 20 proc. od 
swego czystego dochodu, które wpłacać bę- 
dzie co miesiąc. Następnem źródłem docho- 
dów komitetów wojewódzkich mają być do- 
płaty w wysokości 50 proe. od opłat skarbo- 
wych przy wykupywaniu świadectw prze- 
mysłowych, handlowych i rzemieślniczych. 
Dalej przewiduje się w porozumieniu z or- 
ganizacjami robotniezemi i przemysłowemi 
Dzień Pracy dnia 15 grudnia i 15 lutego, w 

ten sposób, że zarobek ogółu robotników za 
ten dzień, wypłacony zostanie przez praco- 
dawców komitetom do spraw bezrobocia. 
Robotnicy mają zrzec się swego zarobku w 
tym dniu, a pracodawcy wypłacając zarobek 
robotników, wniosą ze swej strony również 
taką samą sumę. 

Dalej przewiduje się wykorzystanie do- 
browolnego opodatkowania urzędników i 

pracowników umysłowych w wysokości od 
pół do 6 proc. poborów, w ten sposób, że 
przy pensji 300 zł. to dobrowolne opodat- 
kowanie wynosiłoby pół proc., przy pensji 
600 zł. — 1 proc., 1000 zł. — 2 proc., ponad 
5.000 — 6 proc. Komitety wojewódzkie po- 
rozumieć się mają z organizacjami wolnych 
zawodów, jak lekarzy, dentystów, adwoka- 
tów, rejentów i t. p. w sprawie opodatko- 
wania również dochodów tych zawodów. 

Właściciele nieruchomości i hotełów ma- 
ją być pociągnięci do dobrowolnego podatku 
w skali 1 proc. dochodów. . Rolnictwo ma 
złożyć ofiarę na rzecz bezrobotnych w wy- 

sokości 1 kwintali ziemiopłodów z 1 ha. Do 
ofiary tej pociągnięci zostaną majątki o ob- 
sęarze ponad 50 ha. 

Bilety widowiskowe i wszelkich imprez 
dochodowych opodatkowane mają być w 
wysokości: poniżej 1 zł. — 5 gr., przy cenie 
biletów do 2 zł. — 10 gr., przy cenie do 5 zł. 
— 20 gr., ponad 5 zł, — 50 gr. 

Wszelkie gry w klubach i resursach op- 
łacać mają 10 proc. od opłat klubowych. 
Wreszcie mają być wprowadzone dodatko- 

   

we opłaty przy uboju zwierząt: 2 zł. — od 
uboju krowy lub wołu, 1 zł. — od uboju 1 
Sztuki trzody chlewnej, 50 gr. — od uboju 
innych zwierząt. 

W porozumieniu z poszczególnemi insty- 
tucjami rządowemi, komitety wojewódzkie 
mają dążyć do wprowadzenia dodatkowych 
opłat od cen: gazu, elektryczności i wody w 
wysokości 5 proc. od normalnych opłat.. 

Dalej do rachunków w restauracjach ma- 
ja być dopisywane dopłaty w wysokości 1 
proc. od sumy rachunku, poczynając od ra- 
chunków wynoszących od 5 zł. wzwyż. 

Wreszcie komitety wojewódzkie mają 
zużytkować towary skonfiskowane na ko- 
morach celnych, a więc w Katowicach, Wfil- 
nie, Lwowie, Łodzi, Warszawie i w Mysłowi- 
cach. Z towarów tych komitety w pierwszym 
rzędzie wybierać będą środki żywnościowe, 
celem rozdania bezrobotnym, następnie prze 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogól- 

nej wiadomości, że w dniu 20-go paż- 
dziernika r. b. o godz. IO0-ej rano w Sali 
Licytacyjnej, przy ulicy Trockiej Nr. 14 
(mury po-Franciszkańskie) odbędzie się 
licytacja różnego rodzaju sprzętów do- 
mowych, oraz 2 kas amerykańskich, for- 

tepjanu f. „Beckiera“ i fisharmonji, zase- 
kwestrowanych u poszczegėlnych platni- 
ków na pokrycie zaległości podatkowych. 

Magistrat. 

Nr. 239 (2181) 

dmioty użytkowe, jak piece, kuchenki i t. p- 
również celem rozdania bezrobotnym, inne 
przedmioty mają być użyte jako fanty pržy 
organizowanych loterjach i kiermaszach na 
rzecz bezrobotnych. 

Przesunięcia w Policji. 

Na stanowiskach powiatowych ko- 
mendantów Policji Państwowej zaszedł 
szereg przesunięć personalnych między 
innemi p. o. zastępcy komendanta po- 
licji m. Lwowa podkom. Emil Czabań- 
ski przeszedł na słanowisko komen- 
danta powiatowego w pow. wileńsko- 
trockim; komendant powiatowy w 
Dziśnie podkom. Stanisław Janowski 
— na takież stanowisko w Święcianach: 
asp. Władysław Michalak, zastępca 
komendanta powiatowego w Mołodeez- 
nie — na stanowisko komendanta ро- 
wiatowego w Wilejce. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
TAJEMNICA ZAGINIĘCIA DWÓCH 
DEKLARACYJ Z AKTÓW MAGI- 

STRATU —-WYJAŚNIONA. 

Jedna osoba zatrzymana. 

Dnia 29 lipca r b policja śledcza powia- 
domiona została o dziwnym wypadku za- 

ginięecia z aktów magistratu, dwóch dekla- 
raeyj, których specjalny eharakter, nasunął 
uzasadnione podejrzenia, że ma się tu de 
czynienia z wypadkiem kradzieży. 

Okazało się, że zaginęły dwie deklaracje, 
złożone do magistratu przez dwóch właści- 
cieli demów, w których umieszczone były 
zeznania niezgodne z rzeczywistością. Jak. 

wiadomo osobom składającym takie niezgo- 
dne z prawdą zeznania grozi kara kilkakro-- 
tnie przewyższająca podatek. 

W tym wypadku osobom, które złożyły 
te deklaracje groziła kara po 4.000 zi. kaž- 
demu. 

Jednakże podczas sporządzania nakazów 
płatniczych zauważono, że deklaracje mają- 

ce służyć magistratowi w tej sprawie jako 
corpus, delicti zaginęły. 

Przez dłuższy czas władze Śledcze nie 
mogły wykryć sprawcy kradzieży, dopiero 
w tych dniach, pod zarzutem wykradzenia 
tych deklaracyj, zatrzymany został urzędnik. 
magistracki K., którego przekazano do dy- 
spozycji władz sądowo-śledezych. (eb 

NIESZCZĘŚLIWE POTRĄCENIE 
PRZEZ AUTO. 

— W dniu 14 b. m. Narosewicz Marja 
(Biskupia4) przechodząc przez jezdnię ze 
Skopówki na ul. Zamkową, została potrąco- 
na przez samochód i upadła na jezdnię, tra- 
cąc przytomność. Odwieziono ją do mieszka- 
nia w stanie niezagrażającym życiu, Szofer: 
zbiegł. 

KRADZIEŻ 
— Rylińskiemu Stanisławowi  (Zawałaa 

5) ze strychu domu skradziono bieliznę wart. 
360 zł. 

— Miklańskiema Józefowi (Jezuicka 6) 
w nocy z dnia 13 na 14 b. m. skradziono z 
mieszkania garderobę oraz 25 zł. gotówką. 
Poszkodowany oblicza straty na ogólną su- 
mę 325 zł. 

      

BEZPŁATNIE 
AKUMULATORY 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe,. 

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

z>P> 29. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3. 
tamże gabinet kosmetycz= 
ay usuwa zmarszczki, bro- 
awki, kurzajki i wągry, 
WSZ B 46 7034 

      

  Akuszerka 
leczy ra- 
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Mieszkanie 
z 3 pokoi ze wszelkiemi 
wygodami (elektr. i ka- 

EGZEMĘ šis: 
maść Egzemol laborator- 
jum A.Klippla, Warszawa, 

Nie džwigajcie akumulatorėw i bateryj I Dziš! Wielka sensacjal 
Przebojowy džwiekowiec! MAJA Area | » Dźwiękowe Kino Człowiek o dwóch obliczach (Skotland Yard) Dzwońcie do nas. Telefon 10-38. 

  

Potężny dźwięk dramat miłości i namiętności. W rolach głównych: Edmund Love i Joan Bennete. Is > | przyjmuje od 9 r. do 7 w. | 
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FILIP MACDONALD. 

w roli młode- 
go adwokaka 

GRETA GARB 

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

w swej bezwzględnie 
najlepszej kreacji 

  

31) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Antoni sprowadził auto na skraj 

drogi. zatrzymał, zgasił reflektory, ale 
nie wyłączył motoru, który pulsował 
miękko w chłodnych ciemnościach. 
Następnie wykręcił się w. siedzeniu, 
chwycił Łucję za ramiona i rzekł: 

— Mów, bo pożałujesz. 

Zaśmiała się cicho. 

— Dobrze. 'Więc ona powiedziała 
tak; „Cokolwiekbyś mówił, ja wiem, że 
w tem coš bylo“. Powtarzam słowo w 
słowo. Rozumiem, że to jest banalne 
powiedzenie, które może się odnosić 

do czegokolwiekbądź, zarówno do dro: 
biazgów jak i do bardzo ważnych rze- 
czy. Ale osoba, która to powiedziała i 
ton jej głosu sprawiły, że momentalnie 
poznałam, że to chodziło © coś bardzo 

ważnego. Potem on mrugnął niewy - 
raźnie, coś jakby „SZ! a ona powie- 
działa: „Ech, przecież nikt nas nie sły- 
szy... Dłaczego nie chcesz mi powie- 
dzieć? Mnie? Bardzo prawdopodobne, 
że mogłabym ci pomóc”... On znów 
chrząknął czy mrukwął uciszająco, a 

ona się zniecierpliwiła i rzekła: „Do- 

    

    

  

    "k IE 
Wydawnic two 

AE   

„Kurjer Wileński" $ 

  

brze, jeżeli nie chcesz powiedzieć, to 
bierz cię licho! Tylko nie irytuj mnie 
powtarzaniem, że to jest nie i nie 
przecz, że przybycie tego osobnika wy- 
trąciło cię z równowagi. Już ja cię 
znam... I potem odeszli. Słyszałam 
chrzęst ich kroków na żwirze. Skręciii 
koło oranżerji na lewo... I to w 

     

  

   
Łucja umikła i wpatrzyła się pyta- 

jaco w. słabo oświetloną twarz m 
Nie widziała jej wyrazu, lecz dom 
ła się, że szczęki są mocno zaciśnięte, 
a między brwiami rysuje się głęboka 
brózda. 

   

Antoni siedział nieruchomo dłuższa 
chwiłę, pogrążony w głębokiem mileze - 
niu. Wkońcu, ciągle mileząc, zapalił 
reflektory i puścił maszynę w ruch. Te- 
raz pędzili jak wicher z największą 
możliwą szybkością. : 

Byli: już prawie przed gospodą, gdy 
Łucja rzekła, podnosząc głos tak, aby 

zagłuszyć motor: 

— To znaczy, že-się nie omyliłam 
że w tem coś jest! > 

   

-ka z ogr. odp. 
     

POCAŁUNEK 
NAD PROGRAM: Arcywesoła komedja w 3 akt p. t. Charlie w 
opałach w roli gł. największy komik świata CHARLIE CHAPLIN. 

Ceny miejsc od 40 gr. 

Zobaczyła, że usta męża rozciągnę- 
ły się lekkim uśmiechem. 
— Nie, moja droga, nie omyliłaś się.. 

Teraz myślę... Porozmawiamy'po przy- 
jeździe. 

Wkrótce byli na _ miejscu. 
Antoni zamknął auto w garażu i tupiąc 
z zimna nogami, przeszli przez wybru- 
kowane nierówno podwórze, Koń i 0- 
gar wzięły ich gościnnie w ciepłe obję- 
cia. Zegarek Antoniego wskazywał za 

dziesięć drugą. 
Z przed wspaniałego ognia w pala- 

ni podnieśli się Fłood i Dyson. Flood, 
jak zwykle pełen wdzięku, pomógł Łu- 
cji zdjąć płaszcz i pszysunął fotel do 
ognia. Dyson zwrócił się do Antoniego. 

— Zimno na dworze. Może się pan 
napije? — wskazał ptasią głową stolik, 
na którym stała butelka whisky i kilka 
szklanek. 

Antoni skinął głową. 
— Dziękuję. Gdzie Pike? — Pod- 

szedł do stolika, nalał sobie whisky i 
spojrzał na żonę. Ona uśmiechnęła się 
i potrząsnęła głową. 

Dyson rzekł: . 

— Pike na służbie, ale gdzie. to tyl- 
ko Pan Bóg wie i on. 

— Zniknął zaraz po odejściu Doll- 
boysa — objaśnił Flood. 

Antoni postawił szklankę. 
A? Więc co z Dollboysem? 

   

  

        

  

  PIANINO 
do sprzedania 
Jagiellońska 3—27 

  

Flood uśmiechnął się z satysfakcją, 
przyczem jego okrągła świeża twarz 
wydała się jeszcze świeższa i jeszcze 
okrąglejsza. Przygładził ręką jasne 

włosy i rzekł: 
— Nastraszyliśmy go stosownie dv 

programu. Nigdy nie widziałem, żeby 
kto miał większego pietra niż on. 

— Uciekł jak zmyty — mruknął 
Dyson, nie wyjmując fajki z ust. 

— Świetnie się nam udało. — Co. 

Mogołe? — entuzjazmował się Flood 
— Poszedłem do niego do sali i ucic- 
szyłem się, że go spotkałem. On także. 
Był już trochę pod gazem. Opowiedzi 
mi o awanturniczym reporterze — wy 
wiadowcy. Ostrzegłem jeszcze raz, 
by miał się przed nim na baczności. 
Prawdę mówiąc, nie potrzebowałem te- 
go nawet powtarzać... I właśnie w tej 

   

  

  

chwili wszedł Dyson i wyszło najaw, 
że jesteśmy w porozumieniu. Dollboys 

ię przestraszył, że momentalnie 

otrzeźwiał i drgnął jak zając, ścigany 
przez ogary. 

— Teraz wiemy, że w tem coś jest 
— rzekł Dyson. — Spisek między dwo- 
ma reporterami nie przeraziłby go tak. 
gdyby miał zupełnie czyste sumienie. 
— Klapnął na fotel w całej swej chudej 
długości, jakby wyczerpany zbyt dłu- 
giem zdaniem. 

Antoni patrzył w ogień, z ręką 0- 

  

napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 

taksówkę w ruchu 
lub przyjmę wspólnika. 
Dowiedzieć się: ul. Domi- 
nikańska 14—4. 7259     

partą na konsoli kominka i nogą na 
kracie. Flood spojrzał na niego i za- 

pytał: 
— A pan? Czy...? 
Antoni wyprostował się i zwrócił 

twarzą do obecnych. 
— Nie tak zdecydowanego jak Doll- 

boys nie wykryłem — rzekł. — Ale nie 

powiedziałbym, że nam się nie udało. 

Nie... 
" — Może nawet — wtrąciła Łucja —- 
aż za bardzo się udało... 

Antoni potrząsnął głową. 

— Za bardzo to nie. — Spojrzał na 
reporterów. — Nie wykryłem nie pozy- 
tywnego, ale ja przecież powiedziałem. 
że idzie mi o. wszelkie anormalności, 
czy dziwaczności. I tego zebrałem wię- 
cej niż mogę pojąć. 

— Tylko atmosfera” —. zapyt 
lakonicznie Dyson. 

  

   

— Nietylko. Ale narazie jeszcae 

wam nie nie powiem. Wpierw muszę 

rozwikłać parę rzeczy. Szkoda byłoby 

gadania... Na jutro mam dla panów ro- 

botę. 

Dyson wyprostował się z podsko- 

kiem. 
— Na jutro? A Dollboys? 

— Po Dollboysie — odparł Antoni. 

Z nim rozprawimy się wcześnie ra- 

no. Pojedziemy. do niego we trzech i 

coście wy zaczęli. ja skończę. Rozmó- 

M. KORSAK 

ul. Śniadeckich 4, m. 7. 
Wykonanie solidne. 
Ceny dostępne. 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w 
zakresie 6-ciu klas Gimn. 
WIŁKOMIERSKA 3—20.   7260 

wię się z nim bez waszej pomocy. Bę- 
dziecie wolni. 

Dyson skręcił się na fotelu. Oczy: 
miał zamknięte, włosy w nieładzie. он 
worzył wąskie wargi, jakby chcąc coś 
powiedzieć i zatrzasnął je z powrotenr 
Flood patrzył na niego z szerokim u- 
śmiechem. Spotkawszy się ze wzro- 
kiem Antoniego, mrugnął porozumie- 
wawczo i rzekł scenicznym szeptem: 

— Nie przywykł do takiego trakto- 

wania. 
Dyson otworzył oczy; 

strzelił ogień. 
—- Zamknij buzię! — rzekł. 

—- Panie Dyson. — interwenjował 

Antoni — ja kieruję łą sprawą. Możebw 
pan to lepiej poprowadził, ale najważ- 

z którycihe 

    

  

niejszą rzeczą jest jednolite kierownie - 
two. — Głos jego brzmiał uderzające 
uprzejmie. 

Dyson zamknął znów oczy i z jego 
zaciśniętych ust wypadł tylko jedewm 
wyraz: : 

  

aturalnie! 
apila cisza, którą r 

a 

przerwała 

   Łucja. 
—Gdzie może być pan Pike? 

(BCE) 

rr


