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Brūning. 
(Próba charakterystyki). 

  

Dzisiejszy kancłerz Rzeszy jest osobisto- 
ścią, której upadek w piątkowem głosowaniu 
w Reichstagu może być momentem przełomo- 
wym w historji powojennych Niemiec. a na- 
weł mieć bardzo poważne następstwa dla 
układu sił politycznych w Europie. Opierają- 
cy się o Hindenburga Briining jest ostatnią 
dziś ostoją porządku rzeczy, stworzonego w 
Niemczech przez konstytucję  weimarską. 
Próba charakterystyki tego wzbudzającego о- 
gólne zainteresowanie polityka — nadesla- 
na nam niedawno przez naszego berlińskie- 
go korespondenta — jest w tej chwili szcze- 
gólnie ciekawą i aktualną. (Red.). 

W wigilję plebiscytu w Prusach 
najmocniejszy ;kanelerz Rzeszy Bri- 
ning uważał za rzecz konieczną umo- 
tywować przez radjo swoją politykę 
i wyjaśnić powody, dla których nie 
będzie uczestniczył w głosowaniu. Co 
mówi i co winien powiedzieć generał 
swoim żołnierzom w wigilję decydu- 
jącej walki? — Można się było spodzie- 
wać fanfary bojowej, deklaracji pate- 
tycznej, gorliwej obrony swego dzie- 
la... Jednak nic podobnego nie było. 

Najbardziej autorytatywny — Капс- 
lerz mówił rzeczowo, monotonnie, jak- 
by zlekka ziewając. Miało się wraże- 
nie, że przemawia nie szef rządu do 
narodu w wigilję decydującej chwili 
jego historji, — lecz że sekretarz to- 
warzystwa hodowli królików odczytu- 
je doroczne sprawozdanie z działalno- 
ści owej szanownej organizacji. Mo- 
wa kanclerza była oziębła i obojętna. 
Padały frazesy ciężkie, a całe prze- 
mówienie kanclerza znajdowało się, 
jakoby pod znakiem: „Cóż ja tu mam. 

właściwie, do powiedzenia? '* 

Mowa Briininga przypomniała mi 
mimowoli, jak pewnego razu byłem 
świadkiem takiegoż żywego i dziwne- 
go wykładu ministra kolei w Reich- 
stagu, odpowiadającego na pytania za- 
dawane w sprawie katastrof kolejo- 
wych. Miejsca dla posłów na sali świe- 
ciły pustkami. Jedynie kilkudziesięciu 
partyjnych jego przyjaciół przysłuchi 
wało się suchemu lecz zato wyczerpu- 
jacemu wykladowi. lawie dzienni- 
karskiej odbywał się ożywiony flirt ze 
stenotypistkami. Minister zaś usypiał 
nielicznych słuchaczy swoim mono- 
tonnym wykładem. Wyłożywszy sta- 
rannie szczegóły poszczególnej kata- 
strofy, minister pocieszająco dodawał, 
że rząd wyraził ubelewanie krewnym 
ofiar, poczem rozlegały się oklaski.. 
i minister kontynuował swoje smutne 
sprawozdanie... 

Briining nie jest mówcą. Nie jest 
on człowiekiem temperamentu i ges- 
tu. Jest to — obojętny, zamknięty w 
sobie, wytrzymały działacz, bez blas- 
ku w oczach i bez uczuciowości w ru- 
chach. Nie znając wogóle namiętnoś- 
ci, nie bywa nigdy oszołomiony wła- 
dz Jednakże w bezbarwności jego 
politycznego „.pronunciamento'* ukrv- 
wa się coś szczególnego, zastanawiają- 

cego. Briining jest gorliwym  katoli- 
kiem. Często bywa w kościele. Jest on 
przedstawicielem prawdziwego zwy- 
cięzcy 9-go listopada: politycznego ka- 
tolicyzmu. Rewolucja 9-go listopada 
1918 roku, która odbyła się pod ha- 
słami socjalistycznemi, zakończona zo- 
stała de facio zwycięstwem politycz- 
nego katolicyzmu w Niemczech. 

Briinig odziedziczył całą zręczno: 
i elastyczność dyplomacji katolickie 
W polityce wewnętrznej unika on prze 
prowadzenia wyraźnej linji. Nie chce 

się zwi wać. Lecz nie chce i ostats- 

cznie -7 ć ani z prawicą ani z ie- 
wicą. Któż wie? — Może kiedyś ta lub 

owa przyda mu się jeszcze. A, więc 
nie trzeba odpychać od siebie ani tej, 
ani tamtej. Dlatego też po pierwszem 
zwycięstwie nad Hitlerem i Hugenber- 
giem, wyciągnąt niespodzianie mal 
palec do Hugenberga ku  wielkiem: 

zdziwieniu i oburzeniu lewicy... 
był to tylko manewr czy też powa 

      

  

  

    
   

    

   

   

    

  

   
   

  

    

  

   
  

  

   

  

       

  

krok — gest oznaczał: chcę udobru- 
cha To tylko kolega Brininga z 
partji Wirth mógł tak nieostrożnie po- 
wiedzieć: „Nieprzyjaciel stoi z prawej 
strony!*. To tež w 2 - im rządzie 
Briininga nie pozostał. Brining n 
nie popełni takiej nieostrożności 
przyjaciel? — Któż jest jego wrogiem 
wogóle? — Socjal-demokraci? A prze- 
cież oni popierają jego gabinet! Pra- 

wica? — Lecz on przecież od czasu do 
czasu idzie jej na rękę i pobłażliwie 
traktuje ekstremistów. Bardzo możli- 
we, że kiedyś zaprzeda Briining swo- 
ich przyjaciół z prawicy swym przy 
jaciołom z iewiey, lub odwrotnie. Załe- 

ży to od konstelacji. 

  

  

   

      

  

Lecz Briining nie jest tylko obo- 
jętnym, wytrzymałym biurokratą, zrę- 
cznie lawirującym pomiędzy skrzydła - 
mi politycznego radykalizmu. Jest on 
też Prusakiem. Dlatego też w polity- 
ce zewnętrznej opuszcza go sztuka 
maskowania i lawirowania, tak cha- 
rakterystyczna w polityce wewnętrz- 
nej. Tutaj wykazuje on tę specyficzną 
właściwość ducha pruskiego, którą 
Francuzi mianują „strategją bawo- 
łów”... W jego mowach i deklaracjach 
nieunikniony jest wniosek o koniecz- 
ności zmiany traktatu wersalskiego! 
Stale więc bije w jeden tylko punkt.: 
traktat wersalski — podstawa wszel- 
kiego zła, a więc musi ulec zmianie. 
Pomijając już to, że wogóle niema w 
tem sensu Briining popełnia tutaj wiel- 
ki błąd psychologiczny, zmuszając 
swych zewnętrzno - politycznych prze- 
ciwników do większej rezerwy wobec 
Niemiec. Natomiast dogadza Briining 
taką tezą niezawodnie obywatelowi 
niemieckiemu. Bowiem, prosta i jasna 
formuła „winę za wszystko w Niem- 
czech ponosi traktat wersalski, bez re- 
wizji traktatu wersalskiego nie może 

być polepszenia jest dostępna dla naj- 
bardziej prymitywnych umysłów. Tru 
dno, istotnie, znaleźć Niemca, któryby 

nie godził się takiem postawieniem 
sprawy. Najbardziej autorytatywny 
kanclerz Rzeszy mówi to, o czem mv- 
Śli człowiek z ulicy. Mówi on to bcz 
krzykliwych gestów i patologicznego 
szowinizmu Hitlera, lecz z niezłomną 

pewnością człowieka, wiedzącego, że 
w tej, sprawie stoi za nim zwarta wię- 
kszość jego narodu. 

  

Dr: G. W. 

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. 

Wobec tego niniejszem zmuszeni jesteśmy ostrzec Sz. Sz. Prenume- 
ratorów, aby jakiekolwiek kwoty na nasz rachunek wplacali wyłącznie 

OSOBOM POSIADAJĄCYM ODPOWIEDNIE UPOWAŻNIENIA (DO IN- 
KASOWANIA) WYDANE PRZEZ DYREKCJĘ KURJERA WILEŃSKIEGO. 

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

od 9 do 15 i 

od 19 do 20 

lub na konto P. K. O. Nr. 80750. 
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Koedukacyjna Dokształc. Szkoła Handlowa | 

Ei 

Stowarzyszenia Kupców i Przem. Chrześc. w Wilnie — Biskupia 4 
z prawami publiczności. 

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

Zapisy przyjmują się w Sekretarjacie Szkoły (Biskupia 4) w ponie- 
działki, środy i piątki w godz. od I8-ej do 20-ej. 

Nauka w szkole jest bezpłatna. 
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Zakład Przyrodoleczniczy i Wypoczynkowy 
Oskara Wojnowskiego i Dr. Med. Z. Koelinera 

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

Prospekty wysyła się na żądanie. — 

nm 

Dr. H. FEJGUS 
CHOROBY WEWNĘTRZNE 

specjal. żołądka i jelit. Gabinet Roentgeno- 
logiczny Il-l r. 5 A w. 

powrócił ul. Zawalna 52 
Telefon 810 

  

Przyjęcia tylko za uprzedniem zgłoszeniem. 

  

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 

Przyjmuje 12—2 i 5—7. 
      

Decydujący dzień dla gabinetu Briininga. 
Briining zwyciężył. 

Wnioski opozycji o wyrażenie votum nieufności odrzucono 
294 gł. przeciwko 270. 

BERLIN, 16-X. (Pat). 0 godzinie 16 min. 30 Reichstag odrzucił 

294 głosami przeciwko 270 en bloc wszystkie wnioski partyj opo- 

zycyjnych o wyrażenie votum nieufności rządowi kanclerza Brue- 

ninga. Trzech posłów wstrzymało się od głosowania. 

Przebieg posiedzenia Reichstagu. 
BERLIN 16.X. Pat. — Z wielkiem 

napięciem oczekiwano piątkowego po- 
siedzenia Reichstagu, które zadecydo- 
wać miało o losach rządu Brueninga. 
Posterunki policyjne wewnątrz gmachu 
zostały wzmocnione. Przebieg dyskus- 
ji nie przyniósł ciekawszych momen- 
tów. 

  

Ożywienie nastąpiło dopiero z 
chwilą, kiedy, bezpośrednio przed gło- 
sowaniem, zabrał ponownie głos kan 

clerz Bruening, ażeby odpowiedzieć na 
zarzuty opozycji nacjonalistycznej. 

W chwili gdy kanclerz wstąpił na 
trybunę  niemiecko-narodowi i hitle- 
rowcy opuścili gremjalnie salę. 

Przemówienie Briininga. 
Bruening w dłuższem przemówieniu zaz- 

naczył między innemi, że zadaniem rządu 

będzie nie dopuścić, aby w okresie tych naj- 

cięższych miesięcy zimowych naród niemie- 

ski został rozdarty na dwa wrogie obozy. 
Taka jest linja polityki obecnego gabinetu, 
nie uznającego żadnych frontów partyjnych. 

Kanełerz świadomie nie reagował ostat- 
nie na intrygi ze strony pewnych kół, aże- 
by przez swe ostre wystąpienie, do jakiego 
byłby zmuszony. nie zamykać drogi do moż- 
liwości na przyszłość. 

Milezenia kanclerza wobec ataków nie na 
leży uważać za objaw tchórzostwa — mówił 
Bruening. Kaneelerz uważa, że obeenie ma 
ważniejsze zadanie do spełnienia, aniżeli od- 
powiadać na kałumnje. Rząd, jeżeli chce 0- 
panować trudności w okre: najbliższych 
miesięcy, nie może dać się zepchnąć na dro- 

gę walki z robotnikami, jakby tego życzyły 

      

         

    

   

  

  

    

sobie pewne stronnietwa polityczne. 
Jeżeli niektórzy politycy sądzą, že obee- 

nie kiedy polityka zagraniczna staje przed 
największemi trudneściami, można pozwolić 
sobie na zmianę rządu, to zrozumieć należy, 
że każdy nowy gabinet, bez wzgłedu na jego 
formę, będzie musiał wałezyć z jak najsil- 

niejszą nieufno: „ Tym razem Niemcy nie 
moga tracić eza 

W tej, tak 

  

   
   rdzo zmienionej sytuacji w 

polityce zagranicznej nie można 
się tego, co zestało doiychczas osiąs 
Każdy nowy rząd niemiecki, nawet prawico- 
wy, cheqe wyprowadzić Niemey z obecnej 
sytuacji, będzie zmuszony pozostać na dro- 

ej przez gabinet Brueninga, z tą 
e będzie on musiał złożyć 

iadczenie, jakiego ani 
nie składał. 
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wobec zagraniey « 
dawniejszy, ani dzisiejszy 
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Znaczenie opinii Trybunału Haskiego w sprawie 
kolesi Landwarów—Koszedary. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
   Trybunał Sprawiedliwo: Międzynaro- 

dowej w Hadze wydał w dniu 15 b. m. opin- 
dla Rady Ligi Narodów co do 

a natury Ściśle prawnej, a miano- 

wicie czy istniejące zobowiązania międzyna- 
rodowe, nakazują Litwie w  ekolicznoś- 
ciach obecnych (a jeżeli tak to pod jakiemi 
warunkami) przesięwzięć Środki niezbędne 
dla otwarcia ruchu względnie pewnych kate 
goryj ruchu na odcinku kolei Landwarowo- 

Koszedary. 9 
Trybunał na podstawie istniejących ukla- 

dów międzynarodowych, to jest rezolucji 
kady Ligi Narodów: z dn. 10 grudnia 1927 r., 
artykułu 23 paktu Ligi Narodów i konwen- 
cji kłajpedzkiej z dnia 8 maja 1924 r. nie 
uznał chowiązku Litwy de otwareia odein- 
ka na linji Lanówarów—Kesz 
tego Trybunał nie uważa za wła 
patrywać przedłożonych przez Litwę tak 
oheenych okoliczno 

ży przypomnieć, 

  

    
   

   

   

  

     

    

     
     

iż zasięgnięcie tej możliwie najszybsz 

opinji nastręczyło Radzie Ligi Narodów 
z tej raeji, że ani Pelska ani Litwa nie prz 
jęły raportu, przygotowanego przez specjal- 
ną komisję komunikaeyjno-tranzytową Ra- 

dy Ligi. Rozprawa przed Trybunałem w Ha- 
dze nie była więc sporem polsko-litewskim 
a rozprawą doty ą Ligi Narodów w spra- 
wie zobowiązań Litwy. Polska uważa, że ot- 
warcie tranzytu na odcinku Landwarów— 
Koszedary nie r 
cyjnej z Litwą 

      

    

   

  

ge zainteresowana była Rada Ligi aby uzy- 
skać podstawę dla zlecenia, które ma ona 
w tej sprawie wydać. 

Polska nie przywiązuje większego zna- 
czenia do tej części kolei Landwarowo—Ko- 
szedary, Stała howiem na stanowisku, iż 
uchwała Rady Ligi z dnia 10 grudnia 1527 
reku, zlecając obu rządom „wszezęcie w 

n czasie rokowań bez- 

  

      

  

Kto/głosował za, kto przeciw? 

BERLIN 16.X. Pat. — Za wnios- 
kiem o votum nieufności przeciwko 
całemu gabinetowi głosowali wraz ze 
stronnictwami opozycji narodowej ko 
muniści, większa część grupy Land- 
volku, większość frakcji ludowej oraz 

opozycja socjalistyczna. 
Przeciwko wnioskowi głosowaia 

centrum, bawarska partja ludowa, 
frakcja państwowa,  konserwalyšc:. 
socjal-demokraci, frakcja gospodarcza 
chrześcijańsko-społeczni i bawarski 
związek chłopski. Wstrzymałi się od 
głosowania trzej posłowie t. zw. party 

hanowerskiej. 

Odrzucenie wniosków o roz- 
wiązanie Reichstagu i znie- 
sienie dekretów prezydenta. 

BERLIN, 16. 10. (Pat). — Wniosek nie- 

miecko-narodowych, hitlerowców i komuni- 

stów, domagający się rozwiązania Reichsta- 

gu, odrzucony został 320 głosami przeciwko 

252. 

W. głesowaniu imiennem został odrzuco- 
336 głosami przeciwko 233 wniosek nie- 

  

  

   

  

m. 
| miecko-narodowych i hitlerowców 0 zniesie- 
nie wszystkich dekretów prezydenta Rzeszy. 

M EE PEPE ZEK Sia i 

Popierejcie Ligę Morską 
WE TTT SSE E EEST ES 

pośrednio, celem dojścia do zawarcia sto- 
sunków, któreby zapewniły tym obu sąsia- 
dującym ze sebą państwom dobre porozu- 
mie od którego zależy pokój*, — miała 
na eeiu osiągnięcie porozumienia szerszego, 

by obejmowało nietyłko komunikację 
tranzytową, lecz również bezpośrednio i 
sunki komunikaeyjne i konsu i 
Polską a Li Litwa w swoi 

  

   
      

  

     

  

fak zrozumianego porozumienia, 
ale nawet posunęła się do zmiany swego sta- 
nowiska, złożonego uroczyście wobec Rady 
Łigi. Oświadczenie złożone przez p. Wolde- 
marasa wówczas, stwierdziło, że Litwa nie 

lę za pozestającą w stanie wojny z 
tosunki między Lit a Polską 

nem pokoju, ani s i 
ny, a ezemś peśredniea, um 
stosowanie przezeń wobec Polski rep 
jów pokojowych. 

Jak widać z opi 
on założenia litew 
motywów, dła których nie uznał on = ob< 
wiązków Litwy do uruchomienia odcinku 
kolejewego Landwarów—Koszedary, można 
jernak przypuszczać, że wchodzą tu w grę 
względy czysto prawnicze. Rząd połski od- 

ort komisji Rady Ligi Narodów, 
stał na stanowisku, że otwarcie spławu na 
Niemnie może mieć miejsce tylko równocze 
Śnie z uregułowaniem między Polską a Lit- 
wą bezpośrednich stosunków komaunikacyj- 

nych. Wobec tego opinja Trybunału w Ha- 
dze kędzie masi ć wpływ negatywny 
na kwesiję otwar spławu na Niemnie do 
czego zmierzał rząd litewski. 

      

   

      

  

     

  

  

    

    

     

   

  

Nowy prezydent Austrji. 

(Korespondencja własna). 

Wiedeń, w październiku. 

Wybory prezydenta austrjackiego 
odbyły się niekonstytucyjnie. Nowela 
do konstytucji z r. 1929 wprowadziła 
bezpośredni system wyboru prezyden - 
ta republiki związkowej przez lud, na 
wzór Rzeszy Niemieckiej i Stanów 
Zjednoczonych. W tym roku jednak 
postanowiono odstąpić od powszech- 
nego głosowania ze względu na... kry- 
zys. Stronnictwa parlamentarne zgo- 
dziły się przeto znieść wyjątkowo na 
rok bieżący przewidziany przez kon- 
stytucję wybór prezydenta za pomocą 
powszechnego głosowania. 

Wzorem lat ubiegłych zwolano 
Zgromadzenie Związkowe dla doko- 
nania wyboru najwyższego dostojnika 
republiki austrjackiej. Zgromadzenie 
składa się z 165 posłów do Rady 
rodowej (izba niższa) i 50 radców 
związkowych (izba wyższa). Układ sił 
w Zgromadzeniu Związkowem nie po- 
zostawiał żadnych wątpliwości co do 
wyników wyborów: z jednej strony 
blok narodowy dysponował 91 głosa- 
mi chrześcijańsko-społecznemi, 11 gło- 
sami Landbundu i tyluż — zjednocze- 
nia gospodarczego, z drugiej strony-- 
socjalni demokraci liczyć mogli tylko 
na swe 93 głosy. Dziewięcioosobowe 

   

    

   

  

  

stronnictwo hackenkreuzlerów  (Hei- 
matblock), które przed miesiącem 
skompromitowało się operetkowym 
„puczem*, w wyborach nie uczestni- 

czyło — na znak protestu przeciw u- 
chyleniu głosowania narodowego! 

Kandydat na fotel prezydenta był 
tylko jeden: dotychczasowy  prezy- 
dent Wilhelm Miklas. Wybitny ten 
działacz chrześcijańsko-społeczny, syn 
prowinejonalnego urzędnika poczto- 
wego, całą swą działalnością umiał 
zaskarbić sobie względy nietylko wła- 
snego stronnictwa, ale i socjalistycznej 
opozycji. 

"Jako poseł, jako podsekretarz sta- 
nu. a następnie jako przewodniczą- 
cy Izby, zachowywał Miklas objek- 
tywność, wyróżniającą go z pośród 
innych polityków. Niemniej bezstron- 
nie i z pominięciem względów partyj- 
nych sprawował on urząd prezydenta 
republiki. Austrja nie miała lepszego 
kandydata po Hainischu. To też wy- 
brała Miklasa .ponownie. 

Uroczyste posiedzenie Zgromadze- 
nia Związkowego w obecności korpu- 
su dyplomatycznego zagaił przewod- 
niczący Rady Związkowej, dr. Salz- 
mann. Oczy wszystkich zwrócone były 
na małą urnę symbol demokracji, 
stojącą na stoliku pośrodku sali. Skła-- 
danie głosów trwało około 20 minut. 
W podniosłym nastroju oczekiwano 

informaeyj skrutatorów o wyniku. 
Po chwili przewodniczący zgroma- 

dzenia ogłosił wynik: na 203 złożone 
głosy Wilhelm Miklas otrzymał 109 
głosów, demonstracyjny kandydat so- 
cjalistów, dr. Renner — głosów 98. 
„Habemus praesidentem!'* — dr. Mik- 
las wybrany został ponownie. 

Gdy po upływie kilkunastu minut 
nowy prezydent przybył na salę Zgro- 
madzenia Związkowego, obie izby po- 
wstały, by powitać wybrańca narodu. 
Prezydent Miklas podziękował za wy- 
bór i złożył natychmiast uroczystą 
przysięgę. Ale do przepisanej roty do- 
dał od siebie formułkę religijną: „Tak 
mi dopomóż Bóg!* To jest zasadnicze 
credo nowego prezydenta! Vind. 

S-PBDHHE: THB 
@ OGRÓDEK DZIECINNY 

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

Zapisy codziennie od g 10—1 po poł. 
Zajęcia rozpoczną się 20 października. 

  

  

   

  

P.'emier Prystor na Zamku. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Pan Premjer Prystłor przyjęty był 
wczoraj na Zamku, gdzie odbył dłuż- 
szą naradę z Panem Prezydentem 

Rzplitej . 

Wybory w okręgu Przemy- 
skim odhędą się 22 listopada. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Min. Spraw. Wewnętrznych wyz- 
naczył datę dodatkowych wyborów do 
Sejmu w okr. wyborczym Nr. 48 Prze- 
myśl na niedzielę dnia 22 listopada. 
Do wyborów stanęło 10 list, tych sa- 
mych które zgłoszone były przy wy- 
borach poprzednich. 

  

   

"Ta sama seryjna. . . . . . 

ННЕ 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
LITWA WYPOWIADA KONKORDAT? 
„Koen. Alig. Ztg*, podaje wiadomość o 

zamierzonem wypowiedzeniu = konkordatu 
przez Litwę. Wiadomość ta brzmi dosyć sen- 
sacy įnie: 

Jak denoszą ze źródeł dobrze poinformo 
wanych, litewskie stery rządowe noszą się z 
myślą wypowiedzenia konkordatu. Miałoby 
to nastąpić w wypadku zaostrzenia się sto- 
sunków między Kownem a Watykanem z po- 
wodu ostatnich aresztów oraz w wypadku 
kontynuowania przez Akcję Katalicką do- 
tychezasowej działalności, Sfery rządowe ut- 
rzymują, że zwolennicy Akcji Katolickiej 
mogliby podjąć akcję przeciwrządową jedy- 
nie na podstawie konkordatu. W związku z 
tem, rząd litewski może się ujrzeć zmuszo- 
ny do wypowiedzenia obeenego konkordatu 
i stwerzenia nowego. któryby nie stanowił 
punktu wyjśćia dla antypaństwowej akcji. 

KRYZYS GOSPODARCZY NIE OMIJA 
„ LITWY. 

Nie tak dawno jeszcze przechwałał się u- 
rzędowy „Lietuvos Aidas“, że Litwa jest w 
morzu światowego kryzysu gospodrczego 
szczęśliwą wyspą. Tymczasem rzeczywitość 
kłam zadaje tym optymistycznym wywodom. 

  

Świadczą o tem poniższe dane, które przy- 
taczają „Jauna! Zinas“ (Nr. 231): 

    

, Stan litewskiej gospodarki państwowej 
nie stanowi wyjątku w ogólnej sytuacji go- 
spodarczej Litwy. W tym względzie podob- 
nież jak i w ogólnej gospodarce krajowej 
widoczne są objawy mało pocieszające. Han- 
del zagraniczny w ostatnich miesiącach wciąż 
wykazuje bilans bierny, zaś rynki zagranicz- 
ne stają się coraz niedostępniejsze. 

Liczba protestowanych weksli w zesta- 
wieniu z rokiem ubiegłym wzrosła podwój- 
nie, co wywołało wiełki brak zaufania w dzie- 
dzinie kredytu. 

Banki stał bardzo nieprzystępne w za- 

kresie dyskontowania weksli. Przy okien- 
kach bankowych stoją długie kołejki inte- 
resantów, wyczekujących rozstrzygnięcia losu 
swych weksli. Uważa się za wynik pomyślny, 

się uda zdyskontować w banku weksel 
w wys. 75 a nawet 50 proc. sumy nominał- 
nej. 

Jednocześnie z podwyższeniem stopy dy- 
skontowej w Banku Litewskim (z 7 i pół do 
8 i pół proc.), banki prywatne również wy- 
kazują tendencje podwy nia stopy dyskon- 

lowej, Dotychczas stopa ia w bankach pry- 
watnych wynosiła 12 proc. 

Duże banki jako tako przeżywają kry- 
zys, lecz małe łedwie dyszą. Dwa mniejsze 
banki w Kownie już się zlikwidowały. Coraz 
częściej się si ściach firm haa- 
dłowych powodowanych brakiem kredytów. 
Przyczyna tych trudności jest jednak  głęb- 
Sza. Składa się na nią mianowicie i to w 
pierwszym rzędzie zmniepszenie się zdolności 
nabywczej konsumentów. 

Duże trudności przeżywają też zakłady 
przemysłowe. Tak np. wstrzymał płatności 
znany przemyłowiec tekstylny O. Trejus. 

Na progu bankructwa również 'stanęły 
inne fabryki tekstylne, gdyż włościanie nie 
mają pieniędzy i wsztrzymują się przed zaku- 

pami. Większych zaś miast na Litwie niema, 
a zresztą ludność miejska woli towary za- 
graniczne. 

Charakterystyczną jest rzeczą, że właśnie 

w czasie kryzysu litewskiego przemysłu tek 
stylnego w Kownie jeden po drugim zaczęły 
wybuchać pożary. Z początku wybuchł z nie- 
wiadomy zyn pożar w fabryce oba- 
wia „Er lku dniach wybuchł znów 

pożar na przedmieściu Kowna. Tym razem 
chodziło o pożar fabryki tekstylnej „Vatolit*. 
Pożar trwał 2 dni, niszcząc również inne fa- 

manufaktury i wiełkie składy. Straty 
sięgają miljonów litów. 

W tym samym czasie było również więcej 
pożarów, które zn yły składy towarowe. 

Już w czasie pożarów dawały się słyszeć 
głosy, że powstają one w związku z kryzy- 
sem gospodarczym. Podejrzenie to nabrało 
charakteru sensacyjnego, gdyż ukazały się 
wiadomości, że aresztowany został właściciel 

spalonej fabryki „Vatolit* inż. Glikman. О- 
skarżają go o rozmyślne podpalenie fabryki 
O ile oskarżenie to się potwierdzi byłaby 10 
największa sensacja tego rodzaju na iLtwie. 

Lr. Mata Pelrosewiczowa 

„wznowiła przyjęcia 
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Giełda warszawska z dnia 16.X. b. r. 

WALUTY I DEWIZY: 
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Przyczyny Kryzysu Światowego. 
Kryzys gospodarczy, który obecnie 

tak dotknął całe światowe życie go- 
spodarcze, nie może być nawet po- 
równywany z kryzysami, jakie daw- 
niej perjodycznie nawiedzały Świat. 
Obeeny kryzys gospodarczy na świecie 
jeszcze coraz to bardziej się potęguje. 
Zrozumiałem jest, że wszyscy rzeczo- 
znawcy gospodarczy, ekonomiści i u- 
czeni fachowcy starają się znaleźć pra : 
wdziwe przyczyny ciężkiego kryzysu, 
łecz bezskutecznie. _ Wszelkie objaś- 
nienia tego katastrofalnego zjawiska 
są sprzeczne, nie objaśniają dostatecz- 
nie przeżywanych trudności i nie 
stwierdzają / najkonieczniejszej  kwe- 
stji: dlaczego kryzys stale się zaostrza 
i dlaczego dotychczas nie można za- 

yć, że konjunktura się poprawia. 
Wszelkie przypuszczenia w tym 

kierunku można sprecyzować w. na- 
stępujący sposób: 

1) Przyczyny kryzysu mają raczej 
charakter psychologiczny i nie wy- 
pływają z momentów gospodarczych. 
Przesłanki psychologiczne w tej chwi- 
Ti oznaczają więcej. aniżeli przesłanki 
gospodarcze, bowiem warunki gospo- 
darcze właściwie istnieją, a brak tyl- 
ko odpowiedniej atmosfery psycholo- 
gicznej, brak spokoju i pewności, bez 
czego nikt nie odważa się przedsię- 
brać odpowiednich krcjców.. Słabnie 
inicjatywa i każdy obawia się inwesto- 
wać znaczniejsze kapitały do nowych 
przedsięwzięć. 

2) Zdaniem innych fachowców, 
przyczyny kryzysu tkwią w inflacji 
kredytowej. inflacja kredytowa od sze 

regu lat daje się zauważyć we wszyst- 

kich państwach świata, a zwłaszcza 

w Niemczech, Anglji i Stanach Zjed- 

noczonych A. P. Koła gospodarcze 
nie liczyły się z stosunkami realnemi, 

nie zauważyły w odpowiednim czasie 
sztucznego „dobrobytu, w jakim żyła 
ludność w większości państw i stale 

rozszerzały przy pomocy kredytu pro- 
dukcję, racjonalizowały i technicznie 

przebudowywały przedsiębiorstwa. 
Brak wolnej konkurencji, interwencja 
państw, ustawodawstwo społeczne —to 
wszystwo zapobiegało ujawnieniu się 
następstw inflacji kredytowej w całej 
pełni. Obecny kryzys jest kryzysem 
deflacji i jako taki zlikwidowany może 
być drogą odpowiedniej redukcji bud- 
żetów, obniżenia wydatków samorzą- 
dowych, obniżenia cen, zarobków i t.p. 

3) Inne zgoła przyczyny wskazy- 
wane są w części francuskich kół le- 
wieowych a ich zdania częściowo po- 
dzielają niemieccy nacjonaliści. Zda- 
niem tychże przyczyny kryzysu tkwią 
w tem, że kapitał finansowy, opano- 
wawszy przemysł, stracił swe oblicze 
narodowe. Kapitał ten przerzuca swe 
środki finansowe z państwa do pań- 
stwa, gromadzi je na jednem miejscu, 
aby następnie przenieść je na miejsce 
drugie, przyczem przesunięcia te kie- 
rowane są egoistycznemi interesami 
międzynarodowych spekulantów. Ma- 
chinacje takie doprowadzają do wstrzą- 
sów na rynkach pieniężnych i kapi- 
tałowych w poszczególnych państwach 
a to zkolei prowadzi do katastrofy, 
jakiej świadkami byliśmy w Niem- 
czech, a ostatnio w Anglji. 

4) W ostatnim czasie bardzo czę- 
"sto wskazuje się na niewłaściwe roz- 
dzielenie zapasów złota. na świecie, 

co jest również jedną z przyczyn obec- 
nego kryzysu światowego. Zdanie to 
zwłaszcza „popierane jest w Anglji, 

    

  

  

gdzie m. in. znany ekonomista Keynes 
kwestji tej przypisuje wielkie znacze- 
nie. W Anglji domagają się, aby na- 
tychmiast zwołana była konferencja 
międzynarodowa, której celem miało- 

za- by być sprawiedliwe rodzielenie 

         

pasów złota i. przywrócić złotu „jego 
dawniejsze znaczenie gospodarcze jako 
regulatorowi i pośrednikowi w rozra- 

_ chunkach międzynarodowych. Trzeba 
jednakże powiedzieć, że teorja ta, wią- 
żąca kryzys Światowy z kwestjami 
walutowemi i kwestją złotego stan- 
dartu jest bardzo powierzchowną oce- 
ną współczesnych trudności w świa- 

towem życiu gospodarczem. 
4) Znaczna część ekonomistów 

przypuszcza, że przyczyną kryzysu 
jest mieszanie się państw do proble- 
mów ekonomicznych; ograniczenie 
wolności gospodarczej wogóle. Ekono- 
miści ei wychodzą z różnych punktów 
widzenia: 

- a) Państwo sztucznie podtrzymuje 
swem ustawodawstwem i zarządzenia- 
mi socjalnemi wysoki poziom życio- - 
wy, a zwłaszeza zarobków. Ubezpie- 
czenia a przedewszystkiem zapomogi 
dla bezrobotnych (w Anglji) powodu- 

ja, że zarobki nie zmieniają się zależ- 

nie od dochodów przedsiębiorstw, ale 
wyznaczane są niezależnie od gospo- 
darczej sytuacji przemysłu. A ponie- 

waż nie można przystosować zarob- 

ków do realnych potrzeb gospodar- 

czych, sztucznie wywołuje się bezro- 

bocie i uniemożliwia się rozmach go- 

spodarczy. 
b) Inni natomiast twierdzą: Pań- 

stwo popiera przemysłowców, którzy 

sarają się utrzymać swe zyski na nie- 

normalnej, przesadzonej wysokości. 

Te poczynania państw wywołują nie- 

zdrowe objawy na rynku wewnętrz- 

nym, sztucznie wciągają kapitał do 

kraju i potęgują przesadną industrja- 

lizaeję, co pociąga za sobą kryzys. 

c) Wielkie znaczenie ma również 
mieszanie się państw do międzynaro- 
dowego ruchu kapitału, któremu alba 

stawia się różne przeszkody, albo gdzie 
indziej go się popiera. To mieszanie się 
do tranzakcyj międzynarodowych pro- 
wadzi do naruszenia równowagi bilan: 
sów płatniczych a w następstwie tego 
zaostrza się kryzys. 

Wszelkie te różnorodne, różniące 
się wzajemnie i sprzeczne z sobą ob. 
jaśnienia przyczyn kryzysu dowodzą, 
że katastrofa gospodarcza, jakiej je- 
steśmy świadkami, jest o wiele więk- 
sza i poważniejsza, aniżeli doniedaw- 
na rzeczoznawcy przypuszczali. Kry- 
zys ten nie może być usunięty przy po- 
mocy zwyczajnych środków. Tu trze- 
ba szukać nowych, poważniejszych za- 
rządzeń. 

Jednakże możemy zauważyć zja- 
wisko donioślejsze. Światowe życie go- 
spodarcze jest obecnie w stadjum or- 
ganicznego przeradzania się. Nie mó- 
wiąc już o potwornych formach go- 
spodarki sowieckiej, która doprowa- 
dziła rosyjskie masy do zupełnego zu- 
bożenia, w całem życiu gospodarczem 
obserwujemy powstawanie nowych 
form w stosunkach gospodarczych. 
Te właśnie nowe formy, które dotych- 
czas nie zdołano uzgodnić ze starym 
porządkiem i które dotychczas jeszcze 
nie wżyły się w nasze urządzenia, 
prowadzą do ciężkich kryzysów, prze- 
ciągają je do nieskończoności i stare 
recepty życia gospodarczego czynią 
bezskutecznemi. Każda teorja o przy- 
czynach kryzysu, jakie tu przytoczy- 
liśmy, zawiera ziarno prawdy, ale je- 
szcze więcej błędów, bowiem przy 
tworzeniu tych teoryj brano za pod- 
stawę stary stan rzeczy, nie uwzględ- 
niając nowych form życia gospodar- 
czego. (Centropress). —žk— 
  

Silne lotnictwo 

te potęga Państwal 

Listy z wystawy koloniainei 
w Paryżu. 

Kraina koloru krwi. 
Agrafki ponad wszystko. Wyspa kwiatów i klejnotów. Benyow- 

ski — król Madagaskaru. 

Rzeczy naprawdę majestatycznie 
piękne są niejako poza konkurencją. 
Mają one w sobie coś indywidualnego, 

Grupa pawilonów Francuskiej Af- 
ryki Zachodniej — wspaniałe tło świą- 
tyni Angkory — bynajmniej nie traci 

  
Fontanna Fetyszów na tle Afryki Zachodniej. 

czego niesposób unicestwić žadnem 
zestawieniem, które może tylko stano- 
wić dopełnienie siłą harmonji, lub— 
kontrastu. 

na porównaniu z tem arcydziełem wy- 
stawy, lecz porywa odrazu w świał 
swego piękna, każe pamiętać tylko o 
sobie. A piękno to jest naprawdę nrze- 

KUR UK. R LENS K Nr. 240 (2182) 

„Konilikt chińsko -japoński w Radzie Ligi Narodów. 
Krytyczny moment. 

Odosobnienie Japonii. 
GENEWA, 16. 10. (Pat). — Wezo- 

raj © godz. 5 min. 45 po południu Ka- 
da Ligi Narodów zebrała się na pou- 
fne posiedzenie w sprawie uwag na- 
tury konstytucyjnej i  jurydycznej, 
przedstawionych przez delegata ja- 
pońskiego z wiązku z projektem wy- 
stosowania pisma do rządu Stanów, 
Zjednoczonych z zaproszeniem do wy 
delegowania przedstawiciela do Rady 
dla uczestniczenia w obradach nad 
konfliktem chińsko-japońskim. 

Po wymianie zdań przedstawiciel 
Japonji sprzeciwiając się ze względów 
juryeznych zaproszeniu Stanów Zjed- 
noczonych, zaproponował utworzenie 
komitetu prawniczego, któryby miał 
wypowiedzieć się co do strony kon- 
stytucyjnej i jurycznej tego projek- 
tu. W głosowaniu za wnioskiem Ja- 
ponji wypowiedział się tylko delegat 
niemiecki, wszyscy zaś inni głosowali 
przeciwko wnioskowi. 

Na wniosek przewodniczącego 
członkowie Rady głosowali nad spra- 
wą zaproszenia. Wszyscy członkowie 

wypowiedzieli się za zaproszeniem, 
zaś przedstawiciel Japonji przeciw. 

. Po posiedzeniu delegat japoński 
oświadczył dziennikarzom swego kra 
ju, że sprawy nie rozstrzygnięto. Pa- 
nuje jednak przekonanie, że zapro- 
szenie może być wystosowane, gdyż 
dla tego rodzaju decyzji wystarczy 
uchwała powzięta większością gło- 
sów, jak w sprawach proceduralnych. 
Dziś 6 godz. i0 rano zbierze się po- 
nownie Rada, o ile do tego czasu nie 
uda się nakłonić przedstawiciela Ja- 
ponji do przyjęcia punktu widzenia 
jego kolegów. 

Należy się spodziewać wszczęcia 
dyskusji na temat legalności propo- 
nowanego zaproszenia. Vete przed- 
stawieiela Japonji może uniemożli- 
wić wysłanie zaproszenia, gdyż żaden 
artykuł paktu nie przewiduje zapro- 
szenie państwa, nie należącego do Li- 

gi, do zasiadania w Radzie. Art. 4 
ust. paktu mówi tylko o państwach, 
należących do Ligi, lecz nie reprezen- 
towanych w Radzie. 

  

Zaproszenie do Stanów Zjednoczonych kędzie 
wystosowane. 

GENEWA, 16-X. (Pat.). Późnym wieczorem Sekretarįat Generai- 
ny wydał komunikat o poufnem posiedzeniu Rady. W komunikacie 
jest mowa, że wystosowano zaproszenie do Stanów Zjednoczonych 
do wydelegowania przedstawiciela, któryby zasiadł przy stele Rady 
dia dokładnego jej informowania i poczynienia oświadczeń. 

Komunikat zaznacza dalej, że Rada, nie wypowiadając się co 
do strony prawnej i konstytucyjnej tej sprawy, wypowiedziała się 
jednomyślnie. przeciwko jednemu głosowi, za wysłaniem tego ro- 
dzaju zaproszenia do rządu Stanów Zjednoczonych. Treść tego za- 
proszenia będzie ustalona dziś na posiedzeniu Rady. 

Stany Zjednoczone przyjęły 
zaproszenie. 

WASZYNGTON, 16-X. (Pat). Rząd Stanów Zjednoczonych przy- 

jał zaproszenie Ligi Narodów w sprawie wysłania przedstawiciela 

na sesję Rady Ligi, obradującą w sprawie Mandźurji. 

Przebieg publicznego posiedzenia Rady 
w Sprawie zaproszenia Stanów Zjednoczonych 

do współpracy. 

GENEWA, 16-X. (Pat), W dniu 
16 b. m. o godz. 10 m. 30 zebrała 
się Rada na publiczne posiedzenie. 

Na wstępie posiedzenia przewod- 
niczący Rady, francuski minister spaw 
zagranicznych Briand, odczytał de- 
klarację, która dotyczy sprawy za- 
proszenia Stanów Zjednoczonych do 
współpracy z Radą w czasie «debaty 
nad koniliktem chińsko - japońskim. 

Sprawa ta była przedmiotem 
obrad na pouinem posiedzeniu Rady. 

Przewodniczący Rady, Briand, od- 
czytuje następnie swą odpowiedź, 
wystosowaną do japońskiego przed- 
stawiciela. 

Dalej przypomina, że Rada na 
wrzśniowej swej sesji jednomyślnie 
zdecydowała komunikować rządowi 
Stanów Zjednoczonych wszelkie in- 
formacje, dotyczące rozpatrywanej 
sprawy i w ten zposób ustaliła już 
współpracę Stanów Zjednoczonych. 

Wreszcie Briand podkreśla, że 
sprawa zaproszenia Stanów Zjedno- 
czonych jest kwestją Ściśle proce- 
duralną i wobec tego może być 
zdecydowana większością głosów. 

Następnie zabrał głos przedsta- 
wiciel Japonji, który w dłuższem 
oświadczeniu dowodził, że sprawa 

dziwne, rzec można — nasycone pra- 
starą kulturą plemion, które schema- 
tycznie zaliczamy do barbarzyńskich 
—syntetyzujące koloryt ziemi tak spa- 
lonej słońcem, że domy z niej ule- 
pione nabierają koloru skrwawionej 
rdzy. 

Czerwony jest więc pałac, kryjący 
olbrzymie patio pełne szmeru wody 
i poszumu palm, czerwony jest me- 
czet o minarecie kwadratowym, ścię- 
tym płasko, czerwone są domy o mu- 
rach pochyłych, o małych, zakrato- 
wanych okienkach o ciężkich drzwiach 
z ciężką kołatką, czerwone są chatya- 
ki kryte strzechą, czerwone wreszcie 
są małe, wąskie uliczki pomiędzy do- 
mami. Po jednej z tych uliczek kro- 
czy poważnie dwugarbny wielbłąd, 
dźwigający parę roześmianych Euro- 
pejczyków, dziwnie rażących na tem 
tle tak bardzo nieeuropejskiem. 

Zato jakże wspaniale wyglądają ta- 
byley: pėlnadzy, wysoc iadzi. Ma- 
ja piękne, rasowe głowy, oprawne w 
hebanowo-czarną grzywę długich, wi- 
jacych się włosów i przedziwnie czar- 
ne oczy, w których zdają się tańczyć 
rozedrgane iskierki radości z roze- 
drganemi iskierkami smutku. Ludzie 
ci pochodzą z kraju, w którym wodę 
zdobywa się z niesłychanym trudem. 
"To też, gdy po raz pierwszy ujrzeli 
morze — nagle zetknęli się z przytła- 
czającym nadmiarem wiecznie uprag- 

  

     

nionego żywiołu — zdjął ich paniczny - 
strach i żadna siła ludzka nie mogła 
ich nakłonić do dobrowolnego wstą- 
pienia na okręt. Trzeba było ich zwią- 
zać, żeby móc wnieść na pokład. Po 
tym pierwszym, ogromnym wstrząsie 
wszystko ich przestało dziwić.  Stę- 
pieli niejako i ocknęli się dopiero na 
widok — agrafek. Cóż była za radość, 
gdy zrozumieli, że cud ów jest do na- 

zaproszdnia Stanów Zjednoczonych 
z głosem doradczym podnosi kwe- 
stje natury konstytucyjnej i prawnej, 
niezmiernie ważne dla Ligi Narodów. 

Powodowany troską © poszano- 
wanie paktu, przedstawiciel Japonji 
proponował utworzenie komitetu 
ekspertów prawniczych dla rozpat- 
rzenia tej sprawy. 

Ponieważ propozycja ta została 
odrzucona, przedstawiciel Japonji 
uznał za konieczne głosować prze- 
ciwko zaproszeniu Stanów Zjedno- 
czonych w proponowanej formie. 

Przedstawiciel Wielkiej Brytanji 
lord Reading nie podzieła zapatry- 
wań przedstawiciela Japonji i w wy- 
wodach swych podnosi, że sprawa za 
proszenia do obrad państwa, które 
nie jest członkiem Rady nie stanowi 
sprawy konstytucyjnej, gdyż państwo 
to nie będzie brało udziału w decyz- 
jach Rady, ani głosowało na posie- 
dzeniu. Wobec tego jednomyślność 
głosów jest w danym wypadku zhęd- 
na. 

Przedstawiciel Polski przyłącza się 
do deklaracji przewodniczącego Ra- 
dy i przypomina, iż stwierdzone z0- 
stało, że zagadnienie, czy zaproszenie 
Stanów Zjednoczonych jest sprawą 

bycia. Rzecz prosta — wydali odrazu 
wszystkie posiadane pieniądze, i za- 
opatrzyli się w agrafki na całe długie 
życie kilkunastu plemion. 

Daleko od pawilonów Afryki Za- 
chodniej — widnieje inny przedstawi- 
ciel innej ziemi koloru krwi. Jest to 
pawiłon Madagaskaru: wyniosły, 
czerwony pałac, kryty trójkątnym da. 
chem. Wiodą doń zawrotnie wysokie 
schody, a nad wszystkiem dominuje 
czworograniasta wieża, również czer- 
wona. 

Wewnątrz — jaśnieją barwne dio- 

  

       

merytoryczną, czy proceduralną, nie 
było podnoszone w chwili powzięcia 
decyzji o wymianie informacyj mię- 
dzy Radą a rządem Stanów Zjedno- 
czonych, która to decyzja została po- 
wzięta jednomyślnie. 

Przedstawiciel Niemiec podkreśla, 
że sprzwa zaproszenia Stanów Zjed- 
noczonych została załatwiona. Wobee 
tego nałeży przystąpić do nowego 
problemu, to jest do załatwienia spra 
wy  koniliktu chińsko-japońskiego. 
Liga winna uczynić wszystko, by za- 
pobiee wybuchowi nowej wojny. 

Przedstawiciel Jugosławii przyłą- 
cza się bez zasirzeżeń do deklaracji 
delegata polskiego. Również i przed. 
stawiciel Norwegji podziela stanowi- 
sko delegata polskiego. 

Przedstawiciel Chin wyraża zado- 
wolenie z powodu powzięcia decyzji 
zaproszenia Stanów Zjednoczonych. 

W zakończeniu posiedzenia prze- 
wodniczący Briand wygłosił raz jesz- 
cze krótką deklaracjć, w której pod- 

niósł, że sprawę konfliktu chińsko- 
japonskiego należy załatwić pokojo- 
wo i w żadnym wypadku nie dopuś- 
cić do innego rozwiązania. Dobra wo- 
la wszystkich członków Rady winna 
być skoncentrowana dła zreałizowa 
nia dzieła pokoju, które jest celem 
Ligi Narodów. Zdaniem Brianda, gdy 
by Liga Narodów istniała przed woj- 
ną światową „możnaby było zapobiec 
jej. Mówea podkreśla, że dzisiejsze 
posiedzenie Rady poświęcone było 
Sprawie ubocznej. Sprawa zasadni- 
cza — kontlikt chiūsko-japoūski — 
tkwi w umysłach wszystkich  cezłon- 
ków i jutro względnie pojutrze win- 
ny zapaść decyzje. 

Natychmiast po posiedzeniu sek- 
retarz generalny wysłał telegram do 
sekretarza stanu w Waszyngtonie, 
przesyłając mu zaproszenie Rady do 
współpracy. Rada zbierze się na po- 
siedzenie w tymże dniu 0 godz. 6-ej 
wieczorem. W. międzyczasie toczyć 

się będą obrady komitetu pięciu. 

  

Pa naradach. 
GENEWA, 16. 10. (Pat), — Po na- 

radach prowadzonych między prze- 
wodniczącym a poszczególnymi dele- 
gatami Rady, o godz. 18 punktualnie 
rozpoczęło się publiczne posiedzenie 
Rady, w wiełkiej sali sekretarjatu, 
wypełnionej szczelnie publicznością 
i przedstawicielami prasy. Posiedze- 
nie to miało charakter wyraźnej ma- 
nifestacji sympatji na rzecz Stanów 
Zjednoczonych. Jednocześnie jednak 
najzupełniej widocznie ostrze tej ma- 
niiestacji zwrócone było przeciwko 
Japonji i jej nieprzyjaznema — 5!апо- 
wisku w.sprawie zaproszenia Stanów 
Zjednoczonych, jakie zajął przedsta- 
wiciel Japonji we wczorajszych pouf- 
nych i dzisiejszych publicznych obra- 
dach Rady. 

Przewodniczący Rady francuski 
minister spraw zagranicznych Briand, 
po zaproszeniu do stołu obrad przed- 
stawiciela Stanów Zjednoczonych, tu 
tejszego konsula gereralnego Gilber- 
ta, odczytał deklarację, w której pod- 
kreśla charakter tego zaproszenia. W 
deklaracji tej Briand wspomina, że 

przedstawiciel Stanów  Zjednoczo- 
nych zasiada w Radzie na warunkach 
określonych przez jego rząd i Radę 
Ligi. W zakończeniu przewodniczący 
Rady w imieniu wszystkich jej człon- 
ków wita przedstawiciela Stanów Zje 
dnoczonych przy stole Rady. 

Po wysłuchaniu przemówienia 
przewodniczącego zabrał głos kon- 
sul generalny Stanów Zjednoczonych 
który w swem przemówieniu sprecy- 
zował zakres swej współpracy z Ra- 
dą. 

Następnie kolejno zabierali głos 
przedstawiciele Wielkiej Brytanji, 
Włoch, Niemiee, Hiszpanji, Gwatema- 
li, Irłandji, Polski, Panamy, Jugosław 
ji, Chin oraz Peru. W ten sposóh 
wszysey członkowie Rady wyrazili 
kolejno swe zadowolenie z okazji 
współpracy Stanów Zjednoczonych. 
Jedynie przedstawiciel Norwegji gło” 
su nie zabrał, W zakończeniu posie- 
dzenia Gilbert w krótkich słowach 
odpowiedział członkom Rady, dzię- 
kując im za wyrażone uczucia. 

Możliwość wycofania się Japonji z Ligi Narodów 
TOKIO, 16-X. (Pat). Agencja Reutera donosi: Mówią tu © moż- 

liwości wycofania się Japonji z Ligi Narodów. Pogłoski te powstają 
w związku z niezadowoleniem z powodu stanowiska, zajętego przez 
Radę Ligi w kwestji zaproszenia przedstawiciela Ameryki na sesję, 
poświęconą sprawie Mandżurii. 

Przedstawiciel rządu oświadczył, że w kołach rządowych oma- 
wiana jest taka możliwość i jednocześnie wyraził nadzieję, że Rada 
Ligi Narodów po dojrzałym namyśle uzna słuszność tezy japońskiej. 

4 PETRAS TRS 

Ruch wojsk japońskich w Mandżurji. 
MOSKWA, i6. 10. (Pat). — Prasa mos- 

kiewska donosi, że w południowej Mandżur- 
ji odbywa się przegrupowanie wojsk japoń- 
skich. Część oddziałów przesawana jest w 
okolice kolei mukdeńsko-pekińskiej oraz w 
delinę rzeki Lao. Oddziały te mają być uży- 
te do oczyszczenia rejonu kolejowego od 
grasujących tam band, złożonych przeważnie 
z byłych żołnierzy armji mandżurskiej. Ko- 

lej mukdeńsko-pekińska, przez którą prze- 
chodzą transporty wojsk, została zamknięta 
dla ruchu pasażerskiego. 

Z tych też powodów komisja amerykań- 
ska, badająca sytuację w południowej Man- 
dżurji, nie mogła udać się do Czin-Czau dla 
zbadania przyczyn i okoliczności bombardo- 
wania szeregu miast przez Japończyków. 
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różowo-lila, pełna świeżości i spokoju, 
jest wreszcie „Tananarive* — stolica 
wyspy: miasto pełne czerwonych 
domków, krytych trójkątnemi, niebies- 
kiemi dachami. 

Oprócz tych i innych dioram -— 
obszerne galerje kilkupiętrowego pa- 
wilonu zalegają eksponaty produktów 
Madagaskaru, a więc głównie próbki 

grafitu, miki, węgla, złota i przeróż- 

nych, różnobarwnych kamieni. 

Na tej rozkosznej wyspie kwiatów 
i klejnotów Francużi czują się prawie 

tak dobrze, jak we Francji. Kochają 

  
Część pawilonów Francuskiej Afryki Zachodniej. 

ramy, przedstawiające główne miasta 
wyspy. Jest tu „Majunga* — port to- 
nący w pożodze zachodzącego słońca, 
jest „Astirabć* oprawna w pagórki 

tę kolonję, może dłatego, że kosztowa- 
ła ich wiele krwi, zaciętości i nienawi- 
ści. Madagaskar bronił się zaciekle i 
niezmiernie długo. Pierwsze próby 

Nowy typ samolotów 
sowieckich. 

MOSKWA, (Pat). Sowieckie zakłady lot- 
nicze wypuściły nowy typ samolotu pod na- 
zwą „Stal II". Aparat zbudowany jest cał- 
kowicie ze stali nierdzewiejącej i jakością 
przewyższać ma najnowsze typy zagranicz- 
ne. Wkrótce rozpocząć się ma masowa pro- 
dukcja samolotów tego typu. 

Pepierajele przemysł krajowy 

podbicia go wszczęto w XVI-ym wieku. 
Spełzły na niczem. W XVll-ym wieku 
udało się wprawdzie przyłączyć wy- 
spę do korony francuskiej, lecz — w 
sposób czysto formalny, gdyż potężna 
dynastja Howasów panowała nadal w 
sposób absolutny. 

W drugiej połowie XVII-go wieku, 
za panowania Ludwika XV-go, mini- 
ster spraw zagranicznych, Choiseul 
wysyła na ostateczne podbicie Mada- 
gaskaru węgierskiego hrabiego, nazwi- 
skiem Benyowski. Sprytny Węgier nie 
tracił czasu, lecz wykorzystał go z 
wielkim pożytkiem dla — siebie. Za- 
raz po wylądowaniu na wyspie—roz- 
począł fortyfikację jej wschodniego 
wybrzeża i zbudował całe miasto. Za- 
miast interwenjować w sprawach 
Francji — uczynił wprost przeciwnie: 
zdeklarował się po stronie tubylców 
i uzyskał od nich tytuł „Wielkiego 
Wodza”. Zaniepokojony Paryż odwo- 
łał „warchoła*. Wówczas — Benyow- 

ski otrzymał poparcie Stanów Zjedno- 
czonych i — ogłosił się królem Mada- 
gaskaru. Sprawa zaczynała przedsta- 
wiać się coraz groźniej dla Francji, 
która wkońcu wysłała cały oddział 
przeciwko samozwańcowi. Dumny 
szlachcie węgierski zginął pod kułami 
francuskich żołnierzy, nie przypusz- 
czając, że polski poeta go unieśmier- 
telni. 

Śmierć „króla* bynajmniej nie by- 
ła równoznaczna z ostatecznem podbi- 
ciem Madagaskaru. Przyjął on protek- 
torat francuski dopiero przy samym 
końcu wieku XIX-go. Niedarmo więc 
wyspa kwiatów i klejnotów jest wys- 
pą koloru krwi. 

Marja Milkiewiczowa. 

ARNE
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Ucieczka sekwestratora gminy kołtyniańskiej 
z przywłaszczoną gotówką. 

  

a wileńska otrzymała od posterun- 
Kku poliej ynianach list go; za se- 
kwestratorem gminnym Janem N auntem, 
który nagle znikł z Koełtynian przywłasz- 
tzająe dość znaczną sumę pieniedzy, pocho- 
dzących z zainkasowanych przez niego po- 

ałatków. 

     

    

   

Peszukiwania za niesumiennym sekwe- 
stratorem nie doprowadziły narazie do po- 
ytywnych wyników. 

Zachodzi przypuszczenie, że 
zbiegł zagranicę. 

Dalsze poszukiwania trwają. 

Narmunt 

. Niebezpieczna zabawa. 
Pastusi znowu ułożyli przeszkodę na torze kolejowym. 

Przedwczoraj torowy Wil Dyr. P. K. D. 
Wincenty Jackiewicz podczas lustracji odei 

ka drogowego. nz 
Molodeczno, wpibližu stacji 
lazł wepchni izy spajanie szyn du- 
ży hak, służ do przymocowywania: szyn 
do podkładów 

Hak został spłaszczony przez koła prze- 

     

    

  

  

   

  

jeżdżającego pociągu osobowego, zdążającego 
w kierunku Wilna, nie wyrządzając žadnyen 
uszkodzeń. , 

O odnalezieniu haku Jackiewicz niezwło- 
cznie powiadomił policję, która utaliła 
hak ułożony został przez pastuchów, któryc! 
narazie nie,ujawiono. Dalsze dochodzenie w 
toku. (c) 

      

in RUS 

Aresztowanie przemytnika 

w pociągu Wilno—Lida. 
W dniu wczorajszym w jednym z prze- 

slziałów pociągu osebowego zdą zee; 

Wilna do Lidy, zatrzymany został niejaki 

Stecki, cbywateł litewski, który wiózł ze so- 

bą większą ilość szmuglowanej sacharyny. 

Stecki znany jest jako zawodowy prze- 

ik i ma przydomek „króla zielonej gra- 

niey*. (©) 

Z pogranicza. 
Utarczka patrolu K. O. P-u z wy- 

słannikami G. P. U. 
Na terenie odeinka granicznego Wilejka, 

WIEŚCI Z WOJEW. 

    

   

patrol K.O.P., lustrując mocą pas pograni- 
czny napotkał czterech osobników, którzy 
korzystając z eiemvości nocnych usiłowali 
drogą nielegalną przedostać się przez grani- 
cę. Z chwilą zbliżenia się żołnierzy tajem- 
niczy osobniey rzucili się do ucieczki, 0s- 
trzeliwując jednocześnie ścigający 
rol. Podczas wspólnej iamy strzałów je- 
den ze zbiegów, ugodzony kulą padł brocząe 
krwią w odległości 50 metrów od linji gra- 
nieznej, dalszy pościg deprowadził do ujęcia 
dwóch jego towarzyszy, ezwartemu udało 
się ujść eało na teren Rosji sowieckiej. 

Jak ustaliło pierwiastkowe dochodzenie, 
wszyscy zatrzymani, są agentami kumunis- 
tycznemi, łanymi na teren Polski w ce- 
lach agitae h. 

  

     

  

  

   

  

NOWOGRÓDZKIEGO 
Qsadzanie Żydów na roli. 

    Na ter województwa nowogródzkie. 

go i poleskiego poczęła ostatnio przejawiać 

intensywną  działałność spółka żydowska 

  

„lka*, która operując kapitałami zagranicz- 
nemi, skupuje posiadłości ziemskie w celu 
stworzenie na roli kolonij żydowskich. 

Nowogródzk. 
Odwołanie rautu. 

Ponieważ p. wojewoda Kostek: 

Biernacki chwiłowo zaniemógł zapo- 

wiedziany na dziś w Nowogródku rant 

został odwołany. W dniu dzisiejszym 

odbędzie się zabawa w „Ognisku” na 

rzecz bezrobotnych 

  

  
Ija: SRO eis 5 EPA 
Zebranie Powiatowego Komitetu do 

Spraw Bezrobocią w Nowogródku. 

W/ dniu 9 b. m. w sali Wydz. Pow. od- 

było się posiedzenie Pow. Komitetu do 

Spraw Bezrobocia, przy udziale 20 członków 

Komitetu, Porządek dnia był następujący: 

1) Odczytanie protokółu zebrania organiza- 

«cyjnego, 2) Sprawozdanie z posiedzenia 

K-tu Wojewódzkiego, 3) Podział pracy i wy- 

   bór przewodniczących sekcji, 4) Wolne 

wnioski. 

Protokół zebrania organizacyjnego od- 

<zytał p. starosta Hryniewski, proponując 

dokooptowanie ks. dziekana Węckowicza, 

*%s.. proboszcza prawosł. Bopkowskiego, ław- 

nika Salomona. kierownika Kasy Chorych 

p. Tomaszka i prezesa Związku Ziemian p. 

"Romera. Protokół i wniosek p. starosty zo- 

stał przyjęty. 

Następnie starosta Hryniewski złożył spra 

wozdanie z posiedzenia K-tu Wojewódzkiego 

wyjaśniając cel i zadanie powiatowych ko- 

mitetow i że pomóc dła bezrobotnych nale- 

ży traktować w płaszczyźnie ogólno-państwo 

wej. Chodzi o to, że powiaty wojew. nowo- 
gródzkiego, mające bezrobotnych znacznie 

mniej od innych powiatów, mają nieść po- 
amoc powiatom wojew. kieleckiego. Dla No- 

wogródka więc przypadło w udziale wspie- 

wać bezrobotnych nietylko swoich, ale i 

bezrobotnych w Olkuszu. Pomoc ta ograni- 

cza się tylko do dostarczenia Olkuszowi 

1.100 kwintali kartofli. Następnie p. Ka- 

walec odczytał Regulamin" dla Powiatowych 

Komitetów do Spraw Bezrob., który ca: 

łości przyjęto. Omawiając dalej kwestję 
zwalczania bezrobocia p. starosta podał 0- 
brazowo znaczenie zniesienia dodatkowych 
godzin pracy, ćo _ umożliwi zatrudnienie 
znacznej liczby bezrobotnych. Pan Stark 
madmienił, że Izba Rzemieślnicza ro: 
©kólnik do rzemieślników wskazując na ko- 
nieczn. organizowania komitełów s 
darczych, któreby zatrudniały w 4 
tach ustaloną tylko normę terminalorów i 

*usuwały pracujące dzieci. 

Przechodząc do punktu trzeciego porząd 

%u dziennego, poświęcono tej sprawie @#- 

szą dyskusję, gdyż znowu poruszono kwestję 

pr łej pracy Komitetu i zadania ke dej 

sekcji jakie zostaną wyłonione. Ks. dziekan 
Węckowicz zaznaczył, że nie należy zwle- 
kač z wysyłaniem kartofli do Olkusza ze 
«względu na zbliżającą się zimę. Pre Zw. 
Ziemian p. Romer oświadczył, że naro 
Kkwestja ta jest nie do urzeczyw!stnienia ze 
względu na  dźdźystą pogodę i ogromne 

trudności przy najmowaniu robotników do 
kopania ziemniaków. a także i dostarczenia 

tychże na. kolej. Pan starosta uzupełn 
wyjaśnienie p. Romera wskazał na to, że 
w okolicy Nowojelni niema w ych ośrod 
kow któreby mogły dostarczy ymaganą 
ilość kartofli, więc nałeży ją zwozić z ma- 
jątków bardzo odległych. W powiecie szczu- 
czyńskim natomiast są majątki blisko kolei, 

k, že kartofle juź tam się ładuja. Załat- 
wienie tej sprawy powierzono sekcji gospo 
<larczej. Następnie zastanawiano się nad 
sposobem lokalnego wyżywiania bezrobot- 
nych. Zgodzono się na to, że dla bezroboi- 

nych mających rodzinę można będzie wyda- 

wać produkta suche. Omawiano również 

kwestję zatrudnienia bezrobotnych. Z 

ny w tej sprawie ławnik Salomon o 

czył, że narazie trudno p ewidzieć cz 

gistrat będzie miał jakąś pracę. Co s 
<zy inteligencji bezroboinej, to zgod 
na to aby w miarę możności udzielać im 

pracę przy Komiiecie. 

Pan Iwanowski podał wniosek aby Komi- 
tet przedsięwziął środki mające na celu u- 
sunięcie z posad osób mających poboczne 
źródła utrzymania jak np. żony  osadni- 

%ków, urzędników i t. p. oraz osadników nie 

obarczonych większemi rodzinami. Ma to się 
przyczynić do ożywienia handlu i przemys- 

łu, gdyż rodziny inteligencji bezrobotnej bę- 
Ча miały wówczas możność konsumowania 
różnych artykułów. Pan starosta odpowie- 

dział, że osadnicy mają obecnie ciężkie wa- 
runki egzystencji; eo się tyczy wniosku, to 
proponuje rozpatrzenie podobnych wnios- 
ków przez odnośne Komisje. 

W rezultacie uchwalono podzielić pra- 
-cę Komitetu na następujące Sekcje: 1) Sekcja 

Rejestracyjna i podziału pracy, do której 

wybrano p. p. Iwanowskiego Pawlusa, Sa- 

1omona, Kłuboka i Kryśko. 2) Sekcję finan- 
sowo-propagandową, do której wybrano p.p. 
%s. dziekana Węckiewicza, ks. Bobkowskie- 
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arka, Gumenera i Kleniew- 
skiego. 8) Sekcję gospodarczą, do której 
wybrano p. p. Romera, Tomaszka, Wolnika, 
Pilichowskiego, Kordjaka, Winnika i Mosz- 
czyńskiego. 4) Sekcję dożywiania, do któ- 
rej wybrano p. p. Hryniewską, Siemianow- 
ską, Kuroczyckiego, lomona, Wincentako - 
wą, Buniewiczową, Kolendzinę, Nahornego i 
Bojarcz 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano p. p. 
ks. dziekana Węckowicza, prezesa Izby Skar 
bowej p. Woynego, Kordjaka, Ostaszyńskie- 
go i Kryśko. Ik. 

    

go, Romerową 

  

    

  

      

    

       

Zebranie Zarządu Wojew. T-wa Org. 
i Kółek Roln. 

W dniu 11 b. m. w lokalu Urzędu Wojew. 
odbył się zjazd delegatów Kół Zw. Młodzie- 
ży Wiejskiej wojew. nowogródzkiego. W 
zjeździe wzięło udział około 200 osób. Obra 
dy zagaił wice-prezes Zarządu Związku inż. 
Podoski. Z ramienia rządu powitał zebra- 
nych wice-wojewoda Fr. Godlewski podkre- 
ślając w treściwych słowach doniosłą rolę, 
jaką w życiu kraju rolniczego odgrywź je 
organizacje rolnicze; w imieniu więc w 
nem i p. wojewody Biernackiego życzył ze- 
branym owocnej pracy na tem polu. 

Następnie przystąpiono do omawiania 
poszczególnych punktów porządku dzienne- 
go t j. 1) Odczytanie i przyjęcie protoku- 
łu z poprzedniego zebrania, 2) Sprawozdanie 
z działalności, 3) plan pracy i budżet na II 
półrocze 1931/32 r. i 4) wolne wnioski. 

Sprawozdania dotyczące punktów 1 i 2 
porządku dziennego odczytał p. Sieczko. Jak 

      

  

'wynika z tych sprawozdań Związek liczy 
obecnie przeszło 300 kół i 10.000 członków. 
Liczba ta jak na województwo nowogródz- 
kie jest imponująca, tem bardziej, że jesz- 
cze w roku 1924 Związek liczył - zaledwie 
15 kół i 486 członków. W ostatnich latach 
zorganizowano dzięki pomocy odnośnych 
ministerstw 93 bibljoteczek liczących łącz- 
nie 7.407 tomów, oraz bibljotekę w Nowo- 
gródku, która liczy dzisiaj 2.659 tomów. 
Pracę swoją nad wszechstronnem podnie- 
sieniem poziomu naszego kresowego rołnika, 
Związek prowadził we wszystkich kierun- 
kach. Zorganizowano więc około 400 od- 
czytów, kiłka wycieczek, urządzono różne 

konkursy, wystawy i t. p. 
Plan pracy na przyszłość, poza konty- 

nuowaniem obecnej działalności, przewidu- 
je usprawnienie organizacyj powiatowych 
przez zorganizowanie czterech okręgów in- 

     

  

struktorskich. Budżet Związku uchwalony 
5.000 zł. 
dyskusji na temat dzialal-    

ku, odczytano protokół Komisji 
Rewizyjnej i udzielono Zarządowi absolu- 
torjum. 

Na miejsce ustępujących członków Za- 
rządu Związku, powołano przez aklamację 
p. p. inż. E. Podoskiego, Stelmacha i Arci- 
mowicza, na zastępców — p. p. Czernobaja 
i Florjanowicza. 

W. końcu Zjazd powziął uchwałę prote- 

stującą przeciw prześladowaniom w Łotwie, 

wzywając Rząd do obrony uciskanej na 
Łotwie ludności polskiej. 

Lida. 
Wykrycie wielkiej tajnej gorzelni 

w Lidzie. 
Inspektor kontroli Skarbowej p. Antoni 

Ciechanewiez zdobył onegdaj nielada sukees, 
bowiem wykrył w naszem mieście wielką 
gorzelnię, która notabene w chwili wykry- 
cia „praeowała*. Gorzelnia ta mieściła się 
w domu Nr, 30 przy ulicy Zawalnej a właś- 
cieielem jej i „fabrykantem* zarazem był 
niejaki Zysel Hutowiez. Wykrycie gorzelni 
było bardzo trudne, bowiem była ona šwiet- 
nie zakonspirowana. 

, Urządzona była w specjalnej przybudo- 
wie, do której prowadziła ruchoma ściana, 
a przewody od pieca wpuszezone były do 
komina (w domu mieszkalnym. Jak wypika 
z zeznań przyłapanego „fabrykanta* pędził 
on samogon od miesiąca, a wyprodukowa- 
ny towar w postaci spirytusu o mocy 84 
sprzedawał „swoim* nabywcom (zdaje się 
piwiarniom) po cenie 8 zł, litr Spirytus ten 
wyrabiał z cukru i drożdży, a jest on tak 
czysty że niczem się nie różni od normalne- 

go spirytusu z Monopołu. Do „eksportu“ 
swego towaru używał potajemnych najem- 

ników, którzy również są w kolizji z usta- 

wą Karno-Skarbową. Podkreślić należy że 

gorzelnia ta była wyposażona w udoskona- 
loną aparaturę, a wydajność jej cbliczają na 
20 litrów spirytusu w ciągu 6—8 godzin. 

Unieszkodliwienie złośliwego konkurenta 
Menopolu Spirytusowego w tak poważnym 
ośrodku handlowym jak Lida należy uwa- 
żać za wielki sukees. 

Jak oświadeza p. insp. Ciechanowicz, po- 
szukiwania tej gorzelni trwały około mie- 
siąca. Sprawę skierowano do prokuratora 
i do władz skarbowych wraz z aparaturą i 
5 litrami spirytusu. M-ur 

Ik. 

  

K UR. J E R 

RAZKIZKRAJU. 
Przyjazd Reduty. 

Na d. 22 października b. r. zapowiedzia- 
ła swój przyjazd do Lidy „Rednta* pod kie- 
rownictwem Karola Adwentowicza. Dana bę- 
dzie w sali teatru irwana w 3-ch-aktowa 
komedja Jerzego Szaniawskiego p. t. „Adwo 
kat i Róże”. 

Oma! nie groźny pożar tartaku. 

    

Nocy ubiegłej około godz. 22 miasto za: 
alarmowane zostało przeražliwem 
syreny ałarmowej lidzkiej Ochotniczej S 
ży Pożarnej, i prawie jednocześnie w s 
lonym pędzie rwał tabor samochodowy i a 
ny tejże straży wzdłuż ulicy Suwalskiej w 
kierunku dworca. Przerażeni przechodnie 
pytali się jeden drugiego; gdzie się pali? 

zało się że pożar wybuchł w okolicy 
a kolejowego w składach drzewnych 
cych do tartaku Hurwicza. Od rozpa- 

lonego pieca zapaliły sie strużki drewnia- 

wyciem 
ra-    

            

   

    

zy w przeciągu 5 minut na miejsce 
pożaru lidzka ochotni Straż Pożarna po- 
żar stłumiła, niedopu e przez to do 
groźnego pożaru, jaki mógł powstać ze 
względu na nagromadzone masy drzewa w 

składach tartaku. (M) 

Rozgrywki sportowe miejscowych 
klubów. 

Na boisku sportowem w Zamku Gedy- 
mina odbyły się ostatnio rozgrywki sporto- 
we miejscowych klubów a mianowicie. 

Mecz jatkówkę pomiędzy Klubem 

Państwowej ły Handlowej a Klubem 
Gimnazjum ego z wynikiem 30 : 25 
na korz mnazjum oraz pomiędzy klu- 
bem Państwowego а — К- 
bem z wynikiem 

   

    
   

    

    
    

  

  

   Strzeleckim 
26:24 na korzyść Gimnazjum Państwowego. 

Następnie rozegrano mecz w koszykówkę 
pomiędzy „Grażyną” i Gimnazjum Państwo- 
wym z wynikiem 39:18 na korzyść Gim- 
nazjum. 

Gra w siatkówkę niezła natomiest w ko- 
ówkę „pod psem*. „Grażynie* daleko 
ze do występowania na boisku w grze 

koszykówkę. Sędziowali prof. Sykuła i 
sekretarz Sądu Okr. p. Kamiński. Publicz- 
ności było mało. M-ur 

Akcja pomocy 
bezrobotnym. 

Rzeźnicy i wędliniarze na 
bezrobotnych. 

Członkowie Cechu Rzeźników i 
Wedliniarzy Chrześcijan w Wilnie na 
Nadzwyczajnem Walnem Zebraniu w 
dniu 14 b. m., biorąc pod uwagę cięż- 

ki stan materjalny bezrobotnych szcze 

gólnie w okresie zimy i wczesnej wio- 

sny i pragnąc przyjść z pomocą ta- 

kowym — na wniosek Zarządu Ce- 

chu jednogłośnie postanowili dobro- 

wolnie opodatkować się na przeciąg 

6 miesięcy t. j. do dnia 1-go maja 

1932 roku na rzecz bezrobotnych z 
tem, iż od każdej bitej sztuki bydła i 
wieprzy na Rzeźni Miejskiej będzie po- 
bierane po 20 groszy i od każdej sztu- 
ki cieląt i baranów po 10 groszy. 

Pragnąc jak najsilniej przyczynić 
się do ulżenia ciężkiej doli bezrobot- 
nych w kraju — postanowiono — ро- 
nadto, iż większe przedsiębiorstwa bę- 
dą składały tygodniowo datki w natu- 
rze, do czego narazie zgłosili się: pp. 
M. Żytkiewicz, L. Knapik, Fr. Barto- 
szewicz, J. Uziałło, W. Czerek, K. Bar- 

toszewicz, A. Uziałło i W. Mickielewicz. 
Do wyłonionego na tem zebraniu 

Komitetu Pomocy Bezrobotnym — ро- 

wołano członków Zarządu w osobach: 

pp. M. Žytkiewicza, L. Knapika i Fr. 
Bartoszewicza. + 

20.000 obiadėw dla 
bezrobotnych. 

Z dniem 1-go listopada Magistrat 
m. Wilna podejmuje na szerszą skalę 
akcję pomocy bezrobotnym w postaci 
bezpłatnie wydawanych obiadów. W 
chwili obecnej z kuchen łudowych 
korzysta 12.000 osób, z dniem 1-go li- 
stopada ilość obiadów zwiększona z0- 
stanie do 20.000. 

Dia bezrobotnych. 
Główny Komitet zwalczania bezro- 

bocia, wyłonił projekt opodatkowania 
ręcznego bagażu na kolei, 10 gr. w III, 
20 gr. w II, 50 gr. w I klasie, czwarta 
i podmiejskie nie byłyby obciążone. 
„Słowo Pomorskie* oburza się na ten 
projekt, a jednak jest to wcale dobry 
pomysł. Obecnie wszyscy ładują ogrom 
ne toboły lub całą. wieżę walizek, do 
wagonów byle nie nie mieć na baga- 
żu. Kilkadziesiąt groszy dopłaty do bi- 
letu nikogo nie zuboży, ani od podró 
ży nie wstrzyma, a z małych oprocen- 
towań rosną jak wiadomo duże sumy. 

Pepierajcie Ligę Morske 

{ Rzeczną! 

W ogrodzie po-Bernardyń- 
skim nie będą urządzane 

imprezy dochodowe. 
Onegdaj odbyło się posiedzenie Magi- 

stratu, przy współudziale prof. Czyżewskie- 
go. Na posiedzeniu tem Magistrat stanął na 
stanowisku, że nieustannie urządzane w 0g- 
rodzie po-Bernardyńskim rozmaitego rodza- 
ju płatne imprezy uniemożliwiają do, ogrodu 
dostęp szerszej publiczności, która nie jest 
w stanie opłacać biletów wstępu, a tem sa- 
mem zmuszona jest zrezygnować z korzysta- 
nia z ogrodu. Wychodząc z założenia, że 0g- 
ród publiczny musi być dostępny dla naj- 
szerszych warstw ludności, Magistrat pow- 
ziął uchwałę nie udzielania już nadal zez- 
woleń na urządzanie tam imprez dochodo- 
wych, W związku z tem istniejąca w ogro- 
dzie muszla zostanie w najbliższym czasie 
usunięta, a na placyku tym urządzone bę- 
dzie boisko dla dzieci. 

Uchwała powyższa jest zupełnie słuszna, 
i o to walezlišmy już niejednokrotnie, ale 
dziwne, że zapada wówczas kiedy ani nikt 
imprez urządzać nie będzie, ani też szersze 
masy wilnian nie pociągną do ogrodu, bo 
zimno. Pociesza nas tylko to, że może na 
przyszły rok uchwała ta w mocy utrzymana 

będzie. ; з <4 аоа сыы НВ 

  

   
    

    

  

  

"told Wolk i Piotr Woronowicz. 

    

  

WIDENSKI 

Pierwszy wyrok Sądu Doražnego 
na naszych ziemiach. 

Dwaj szpiedzy skazani na karę Śmierci. 

Jednego Prezydent ułaskawił. 

W dniu 17 września b. r. władze 

bezpieczeństwa zdołały zdemaskować 

i unieszkodiiwić akcję szpiegowską 

dwóch mieszkańców m. Giębokiego, 

a mianowicie Michała Dmitrjewa, li- 

ezącego lat 25 oraz Leonarda Siem- 

czonka, lat zaledwie 18-tu. 
Obaj wymienieni od lipca b. r. 

weszli w kontakt z wywiadem rządu 
sowieckiego i udzielali mu wiadomo- 
ści dotyczących składu liczebnego i 
personalnego poszczególnych forma- 
cyj wojskowych, Korpusu Ochrony 
Pogranicza oraz policji: państwowej, 

działających na terenie pow. dziś- 

nieńskiego. 
Ze względu na to, iż przestępstwo 

to popełnione zostało na obszarze i 
w czasie mocy obowiązującego roz- 
porządzenia Rady Ministrów z dnia 
2. IX. 1931 r. © wprowadzeniu po 
stępowania doraźnego, obu zdema- 
skowanych przekazano sądowi okrę- 
gowemu w Wilnie w trybie doraź- 

nym. 
Proces w tej sprawie toczył się 

w Głębokiem w dn. 15 b. m. 
Do Głębokiego zjechał specjalnie 

utworzony trybunał w składzie pre- 
zesa sądu okręgowego p. M. Kadusz- 
kiewieza, jako przewodniczącego 0- 
raz członków sądu doraźnego pp. St. 

Miłaszewicza i J. Zaniewskiego. 
Oskarżenie wnosił wieeprokura- 

tor p. Steekiewicz, zaś z obroną pod- 
sądnych wystąpili adw. Frucht i apl. 
adw. Piekarski. ; 

Rozprawa toczyła się przy drzwiach 

zamkniętych. 
Po rozpoznaniu sprawy sąd do- 

raźny ogłosił wyrok, którego mocą 
uznał obu oskarżonych za winnych 
dokonania zbrodni, przewidzianej w 
art. 51 k. k. i art. 1 $ 3 rozporządze- 
nia P. Prezydenta z dn. 16. П. 1928 г. 
i skazał ich na karę Śmierei przez po- 

wieszenie. 
Obrońcy skazanych wystosowali 

do p. Prezydenta prośbę o łaskę. 
Drogą telegraficzną nadeszła wia- 

domość, iż p. Prezydent uznał za wła- 
ściwe zmienić wyrok w stosunku do 
skazanego nieletniego Leonarda 
Siemczonka i karę Śmierci zamienić 
mu na 10-letnie ciężkie więzienie. 

  

. Natomiast p. Prezydent nie skorzy- 
stał z prawa łaski w stosunku do ska- 
zanego Miehała Dmitrjewa i wyrok 
skazujący na karę Śmierci zatwier- 
dził. 

W ciągu dnia wczorajszego skaza- 
ny Dmitrjew został stracony w Głę- 
bokiem przez powieszenie. 

Kaer. 

Zagadkowa kradzież w urzędzie 
pocztowym Wilno 1. 

Wileńska policja śledcza prowadzi obec 
nie dochodzenie w sprawie zagadkowej kra- 
dzieży, dokonanej w wydziale pocztowym 
Urzędu pocztowego Wilno 1. 

We czwartek wieczorem zastępca naczel 
nika tego urzędu Aleksander Pakultinis spra 
wdzając kasę i przesyłki pieniężne w wy- 
działe paczkowym urzędu skonstatował za- 

Echa rabunku 

ginięcie 530 zł. w gotówce. 
O zagadkowej kradzieży Pakułtinis na- 

tychmiast powiadomił wydział śledezy, któ- 
ry wdrożył w tej sprawie energiczne docho- 
dzenie. W ciągu ubiegłego dnia policja prze- 
słuchała szereg Świadków, lecz dotychczas 
na trep sprawcy nie natrafiono. Dalsze do- 

chodzenie w tcku. (e). 

w restauracji 
przy. zaułku Literackim. 

3-ch sprawców aresztowano, jeden ukrywa się. 
We czwartkowym numerze „Kurjera Wi- 

leūskiego“ donosiliśmy o zuchwałem najściu 
4-ch osobników na restaurację Szachmun- 
desa przy zaułku Literackim, podczas któ- 
rego jeden z napastników zranił Szachmun- 
desa oraz jego żonę i zrabował z szuflady 
około 200 zł. gotówką poczem wszyscy zbie- 
gli. Wdrożone w tej sprawie dochodzenie po 
licyjne doprowadziło w dniu wezorajszym 
do ujęcia spraweów. Okazało się, że są to 
bezrobotny eukiernik Miehał Kirkus, Wi- 

Czwarty 

uczestnik krwawej eskapady Bronisław Ku- 
likowski ukrył się i dotychczas nie został 
ujęty. < 

Aresztowany Kirkus, który osobiście zra- 

nił Szachmundesa i jego żonę, zpoczątku 
nie przyznawał się do winy, lecz po kon- 
frontacji z poszkodowanymi, podczas któ- 
rej został przez nich poznany, przyznał się 
do ich pobicia. Aresztowanych osadzono na- 
razie w areszcie centralnym. Dalsze docho- 
dzenie w toku. (C). 

  

RONIKA 
Dziś: Małgorzaty. 

Jutro: Juljana. 

  

Wschód słońca —g. 6 m. 03 

—g. 16 m.4! 

Spostrzeżenia Zakładu Motoersicgji U. $. B 
w Wilnie z dnła 16 X— 1931 roku 
Ciśnienie średnie w milimetrzch: 772 

Temperatura średnia — + 6° С. 

° najwyfsza: -- 12° С. 

. najniższa: — 1° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiair przewažający: poludn.-zach. 

Tendencja barom. wzrost, spadek, wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

2 KARTY ŻAŁOBNEJ. 

— Zgon Stanisława Kuneewicza. Sławo- 

mir Stanisław Kuncewicz, referendarz Wy- 

działu Bezpieczeństwa Wileńskiego Urzędu 

Wojewódzkiego zmarł nagle w dniu 16 b. 
m., przeżywszy lat 39. и 

OSOBISTA 

— Pan wojewoda Beczkowicz wyjechał 

w dniu 16 b. m. do Warszawy w pilnych 

sprawach służbowych. Z Warszawy udaje 

się p. Wojewoda do Krynicy, ażeby konty- 

nuować przerwany urlop wypoczynkowy. — 

Pan Wojewoda zabawi w Krynicy do końca 
bieżącego miesiąca. 

LITERACKA. 
— Odczyt J. Parandowskiego „Pisarz i 

Jego Praca* będzie wykwintną ucztą ducho 

wą dla miłośników literatury. Autor „Erosa 

na Olimpie", „Aspazji*, „Dwóci: wiosen* i 
„Króla życia* z właściwą sobie finezją od- 

słoni nam tajemnice sztuki pisarskiej - 

biając zagadnienia tematu, stylu, wars: 
    

literackiego i walki o formę. Odczyt urządza 
Związek Literatów w swojej siedzibie (ul. 

Ostrobramska 9) w poniedziałek 19 b. m. 
o godz. 8.30 wiecz. Że względu na bardzo 
ograniczoną ilość miejsc poleca się nabywać 
bilety zawczasu w biurze „Orbis* (ul. Mic- 
kiewicza 11). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Polonistów U. S. B. W niedzie 

lę dnia 18 października b. r. o godz. 11-tej 
odbędzie się w lokału Seminarjum Poloni- 

stycznego pierwsze Ogólne Zebranie nauko- 
we Koła Polonistów z porządkiem następu- 

jącym: 
1) Odczyt p. prof. Cywińskiego p. t. „Sta- 

nowisko nauczyciela w szkole i w życiu”. 
2) Dyskusja, 3) Program działalności Koła 
па rok ak. 1931/32. 4) Dyskusja nad prog- 
ramem. 5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej 

i rewizji kolportażu. 
Goście miłe widziani. 
— Legjon Młodych A. Zw. Pr. dla Pań- 

stwa, Okr. Wilno, komunikuje iż w niedzie- 
lę dnia 18 b. m. w lokału własnym Uniwer- 
sytecka 6/8 m.5 o godz. 17 po poł. odbędzie 
się pierwsze Walne Zebranie. Na porządku 
zebrania ref. p. Klaczyńskiego 0. t. „Dlacze- 
go Legjon Młodych walczy z *nacjonaliz- 
mem*. Po referacie dyskusja. Proszeni ą o 
przybycie na walne zebranie Senjorowie T. 
Mł. oraz sympatycy za powołaniem się na 
jednego z członków L. Mł. 

WOJSKOWA. 
— Meldunki dokumentów wojskowych. 

W związku z zachodzącemi b. często wypad 

    świadczącemi o braku znajomości prze 
pisów dotyczących meldowania i wymeldo- 
wania dokumentów wojskowych. Magistrat 
m. Wilna wyjaśnił, że: 1) rezerwiści osobiś- 
cie obowiązani są meldować swoje doku- 
menty w wypadku przyjazdu z zagranicy, 2) 
przyjazdu na stałe do Wilna, 3) w wypad- 
kach zmiany miejsc zamieszkania na tere- 
nie m. Wilna zameldowania mogą uskute- 
czniać przez właścicieli domów. 

Natomiast wymeldowanie dokumentów 
przy zmianie adresów zasadniczo nie obo- 
wiązuje, za wyjątkiem wypadków wyjazdu 
zagranicę. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Razłam w Związku Pracowników Uży- 
łeczności Publicznej. Jak się dowiadujemy 
w Związku Pracowników Użyteczności Pu- 
blicznej na tle tarć wenętrznych doszło do ro- 
złamu, w wyniku czego kilkunastu członków 
po wystąpieniu ze Związku założyło odrębną 
organizację o zabarwieniu radykalno lewico- 
wem. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Posiedzenie Sekcji Historji Sztuki w 
Wydz. I Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 
sobotę dnia 17 b. m. o godz. 20-ej w Semi- 
narjum Archeologji Klasycznej (ul. Zamko- 
wa 11) odbędzie się posiedzenie Sekcji Hi. 
storji Sztuki w Wydziale I Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk z następującym porządkiem 
obrad: 

1) Dr. Rajmund Gostkowski: Ikonografja 
kapłańska cz. I a) w szłuce minojskiej (z 
aparatem projekcyjnym), 2) Dr. Marjan Mo- 
relowski: Wydanie I tomu prac Sekcji 
Historji Sztuki, 3) Wolne wnioski. 

Goście mile widziani. 
— Nadzwyezajne Walne Zgromadzenie 

Szewców w sprawie bezrobocia, czasu, wa- 
runków pracy i innych spraw odbędzie się 
w niedzielę dnia 18 b. m. o godz. 13-tej w 
sali przy ul. Dominikańskiej 4. 

<GZjazd delegatów  Chrześeijańskiego 
Związku Zaw. Leśników i Pracowników Rol 
nych .z- Województwa Wileńskiego w Wilnie. 
W miedziełę, dnia 18 b. m. o godz. 13-ej w 

lokału Związką przy ul. Metropolitalnej 1 
otwarty zostanie Zjazd Delegatów gminnych 
i powiatowych oddziałów Chrześcijań. Zw. 
Zaw. Leśników i Pracowników .rolnych Wo- 
jewództwa Wileńskiego. 

Zjazd ma na celu poza zespoleniem or- 
ganizacyjnem wyniesienie szeregu rezolucyj 
dotyczących stosunków pracy oraz warun- 
ków, rzemieślników i innych robotników 
rolnych. Mają być również roztrząsane skar- 
gi robolnikėw z powodu bicia robotników 

przez niektórych ziemian, oraz na stosunki z 
władzami miejscowemi. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Strajk nauczycieli żydowskich został 

zlikwidowany. Onegdaj zlikwidowany został, 
trwający zgórą 2 tygodnie strajk: nauczycieli 
żydowskich szkół _powszechnyci Aczkol- 
wiek postułaty strajkujących uwzględnie zo- 
tały przez Gminę Żydowką jedynie w bardzo 
drobnej mierze, nauczyciele postanowili strajk 
zlikwidawać, ze względu na charakter oświa- 
towy instytucyj, w jakich są zatrudnieni, a 
przedewszystkiem ze względu na dzieci, które 
ze względów zrozumiałych nie mogą pozota. 
wać bez nauki. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— „Sobótka* w Resursie Rzemieślniczej 
odbędzie się dnia 17-go października. Począ« 
tek o godz. 8.30 wiecz. Wstęp za okazaniem 
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legitymacji członkowskiej, zaproszenia, e- 
wentualnie listu polecającego. 

Tamże ((ul. Niemiecka 25) - codziennie 
czynna jest bibljoteka od godz. 7 do 9. Po- 
zatem przyjmowane są zapisy do sekcji sce- 
nicznej. 

RÓŻNE. 
— Nos dla tabakiery. Na pytanie „co jest 

piękne?* nie każdy jednakowo odpowie. 
Wańka —. „to co czerwone, Magda — 
„gdzie miłość i hrabina*, Anglik. — „to co 
wygodne, Pan z Magistratu — „to, co w 

papierku jest napisane, że piękne*. 
A że człowiek tem się różni od źwierzę- 

cia że ma estetyczne potrzeby — Wańka 
chodzi w czerwonej rubaszce, Magda — do 
kina, Anglik nosi wygodne obuwie, a Pan z 
Magistratu... nastawia pułapki na ludzi. 

Na placyku Orzeszkowej, na przecięciu 
się dwóch przekątni wznosi się dumna fon- 
tanna. Że nie zawsze tam „szmer wód jej 
przecudny kołysze do snu smętne słowiki 

mniejsza о to. Może strajk na pompach. A- 
istratu w szlachetnej swej gorli- 
10 miaśta, zadecydował, że pi 

żeli ją będzie otaczał 'traw 
czek. Tak też gdzieś zapisano „tak stan się!“ 

ktoś wyrzekł. 
I stało się. Trawniczek najdłuższym swym 

rogiem wjechał w najbardziej uczęszczaną 
dróżkę, w intencji swej chąc zmusić rozpę- 
dzonego przechodnia do zakreślenia otrego 
łuku. A choć dużo jest łudzi dbałych o pis: 
kno miasta — deptano go. Pan z Magist- 
rału kazał pow ć paliki. Ludziska obijali 
nagniotki, oddzierali zełówki, kłęli ale to nic 
nie pomogło trawniczek nadal był wydepla- 
ny. 

Nic to jednak dła Pana z Magistratu, że 
potrzeba uparcie przekreślała jego zamiary. 
„Tak zapisano — tak ma być*. Uparty jest. 
Obecnie kazał wbić dwa paliki i drut niewido 
czny między niemi przeciągnąć. 

O wrogu nosów ludzkich, podziwiam twój 
spryt! To poczynanie jest bardzo a propos 
wobec wcześniejszego oszczędność. gaszenia 
świateł i wobec... zbliżającej sie zimy. Po- 
nieważ pod śnieżną pierzynką wydeptany 
trawniczek nie mógłby spokojnie odrastać, 
trzeba tam śnieżek rozorać — nosami ludz- 
kiemi Przytem i estetyczna strona zyskuje— 
rusztowańko pięknie się prezeniuje; można 
też przyprowadzać szkoły, by im poglądowo 

   

  

     

          

    

    

  

    

  

   wyjaśniać — jak wyglądają wnyki kłusow- 
nicze. Ks. 

` ZABAWY. 
— Wielka Zabawa Taneczna. W sobotę 

dnia 17-go października r. b. w sali Związku 
Zawododowego Drukarzy m. Wilna (ul. Ba- 
kszta Nr. 8) odbędzie się Wielka Zabawa 
Taneczna urozmaicona miłemi niespodzian- 
kami i przy miłych dźwiękach orkiestry smy 
czkowej. 

Bufet obficie zaopatrzony na miejscu. 

Początek zabawy o godz. 9-ej wieczór. 
Czysty dochód przeznacza się na zasile- 

nie kasy zapomogowej dla bezrobotnych 
członków Związku. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski „Lutnia*, Dziś w sobo- 

tę dnia 17 b. m. o godz. 4-ej popołudniówka 

dla młodzieży szkołnej po cenach znacznie 

zniżonych, na której dana będzie arcyuciesz- 

na komedja w 3-ch aktach w reżyserji St. 

Wysockiej „Szelmostwa Skapena". 
Wieczorem 0 godz. 8-ej „Szelmostwą 

Skapena“. 
W niedzielę o godz. 4-ej po poł. po ce- 

nach zniżonych „Święty płomień* głośna 
sztuka z niezrównaną St Wysocką w roli 

matki. Reżyserja St. Wysockiej 
Wieczorem o godz. 8-ej „Szelmostwa 

„Skapena” komedja w 3-ch aktach Moliera. 
W próbach ucieszna komedja w 3-ch ak- 

tach wileńskiego autora „Aurelciu nie rób 
tego". 
E Teatr Miejski na Pohułanee. Dziś w 

sobotę dnia 17-go b. m. o godz. 8-ej i w 
niedzielę bawić będzie arcywesołą pełną 
przekomicznych sytuacyj, wywołującą hura- 
gany oklasków u rozbawionej publiczności 
komedją w 3-ch aktach Marlowe'a „Złoty 
wiek rycerstwa* z niezrównanym J. Ciecier- 
skim na czele świetnie zgranego zespołu, Re 
żyserja i wnętrze H. Zelwerowiczówny. 

— Popołudniówki. W sobotę dnia 17-g0 
b. m. o godz. 4-ej po poł. po cenach zniżo- 
nych głośna sztuka „Matrykuła 33* z M. 
Wyrzykowskim i Ir. Brenoczy na czele. Re- 
żyserja dyr. M. Szpakiewicza. 

W niedzielę o godz. 4-ej po poł. specjal- 
nie przeniesiona na Pohulankę „Ładna hi- 
storja* przemiła i wesoła komedja w 3-ch 
aktach Caillaveta i Fleursa z p. Dunin - Ry- 
chłowską w roli kochanej babci. 

W. próbach epokowe arcydzieło Żerom- 
skiego „Róża w którem w mocnych barwach 
znalazły oddźwięk wypadki z jednego bodaj 
z najtragiczniejszych powstań polskich, ja- 
kiem była rewolucja 1905 r. — najtragicz- 
niejszem, bo zginęli w niem osamotnieni w 
ciemnościach bohaterzy na szubienicy i to- 
warzyszyła im wzgarda i tępa nienawiść 
większości społeczeństwa polskiego.  Režy- 
serja spoczywa w rękach dyr. M. Szpakiewi- 
cza. Wnętrza opracowuje W. Makojnik. 

— Poranek muzyczny. Staraniem Związ- 
ku Pracowników Miejskich w niedzielę o g. 
12 m. 30 w sali Miejskiej odbędzie się pora- 
nek muzyczny, z którego częściowy dochód 
przeznaczony jest na rzecz bezrobotnych. 
Na program poranku złożą się popisy orkie- 
stry pod batutą dyrygenta p. Salnickiego o- 
raz występy solowe: Aleksandra Kontorowi- 
cza (skrzypce) oraz popularnego artysty te- 
atrów miejskich Leona Wołłejki (monologi 
i kuplety). 

Bogato urozmaicony program poraukų, 
jak również jego cel przyczynią się niewąt- 
pliwie do powodzenia tej imprezy. 

BABI6O 
Fala 244,1 m., mocy 21,5 Kw. 

SOBOTA, dnia 17 października 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Komunikat 
meteorologiczny. 12.15: Muzyka popułarna 
(płyty). 15.25: „Co nas boli?* przechadzki 
Mika po mieście. 15.45: Program dzienny. 
15.50: Koncert dla młodzieży (płyty). 16. 

Radjokronika. 16.40: Muzyka i odczyt. 18. 
Audycja i koncert 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. 

    

NIEDZIELA, dnia 18 października 1931 r. 

10.00: Nabożeństwo z Krakowa. 11.58: 
Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15: 
Poranek z Filharmonji 14.00: „Praca w kon- 
kursach przysposobienia rolniczego i jej 0- 
becne warunki* — odczyt. 14.20: Audycja 
rolnicza. 15.55: Audycja dła dzieci. 16.20: 
Polska muzyka popularna (płyty). 16.40: 
„Rozszerzanie się wszechświata* — odczyt. 
17.15: „Co to jest głód* — odczyt. 17.30. 
„Wiadomości przyjemne i pożyteczne”. 17.45: 
Koncert. 19.00: Pieśni litewskie. 19.20: „Ku- 
kulka wileūska“. 19.40: Program na ponie- 
działek. 19.45: Słuchowisko. 20.15: Koncert. 
22.10: Recital śpiewaczy. 22.40: Kom. i mu- 
zyka taneczna. 

       



  po
 

  

4 

Plenarne posiedzenie Sejmu. 
Przyjęcie ustaw podatkowych. 

WIARSZAWA, 16. 10. (Pat). — Marszałek 
Sejmu p. Świtalski otworzył 32 posiedzenie 
Sejmu o godzinie 16 min. 15 po południu. 

Po złożeniu ślubowania przez posła Biłyń 
skiego (Kl. Ukr.), który wszedł na miejsce 
wice-marszałka Hałuszczyńskiego,  przystą- 
piono do pierwszego punktu porządku dzien 
nego — ustawy o ściąganiu podtków w na- 
turze. Na łamach rządowych zasiadło szereg 

ministrów i wiceministrów. 
Sprawozdawca poseł Moczulski (BBWR), 

stwierdza, że ustawa ma na celu przyjście 
z pomocą bezrobotnym w ciężkim okresie 

zimowym. Ustawą tą objęte są następujące 

podatki: gruntowy, majątkowy, spadkowy i 
przemysłowy. Mogą one być spłacane żytem, 
pszenicą, jęczmieniem, gryką, ziemniakami, 
oraz węglem i drzewem z wyjątkowych wy- 
padkach. Na 1 kwietnia 1929 r. zaległości 
podatkowe przedstawiały się w następujący 
sposób: w majątkowym wynosiły 25 miljo- 
nów, w grutowym 25 miljonów, w spadko- 
wym 20 miljonów, w przemysłowym w dzie- 

dzinie węgla 5 miłjonów razem 75 miljo- 
nów. Mówca wyraża opinję, że podatki w 
naturze przyczynią się do zdjęcia z rynku 
dużej ilości zboża, wskutek czego można się 
spodziewać zwyżki cen-na zboże. Ustawa 
jest przejściowa, — na ten czas, kiedy pot- 
rzeba przyjść z pomocą bezrobotnym. 

Po dyskusji w której zebierali głos po- 
słowie: Jasiukowicz (Kl. Nar.), Mikołajczyk 
(Str. Lud.), Danecki (Fr. Komun.), Rudziński 
(BBWR), i przemówieniu referenta Moczul- 
skiego, który udzielał repliki, Sejm przyjął 
ustawę w brzmieniu komisyjnem w drugiem 
i trzeciem czytaniu. 

W dalszym ciągu posiedzenia Sejmu przy 
jęto po dyskusji w 2.em i 3-em czytaniu bez 
zmian projekt ustawy o zwolnieniu od po- 
sdatku cukru dla bezrobotnych, w 2-iem i 3-em 
tzytaniu w brzmieniu komisji projekt usta- 
wy o opodatkowaniu piwa oraz w 3-em czy- 
taniu w brzmieniu komisji, odrzucając wszy- 
stkie poprawki projekt ustawy o opodatko- 
waniu wina i miodu syconego. 

Sprawa kwalifikacyj nauczycieli. 

  

astępnie przystąpiono do sprawy nowe- 
lizacji ustawy z roku 1922, dotyczącej spra- 
iwy kwalifikacyj nauczycieli szkół średnich i 
seminarjów. Referent pos. Pochmarski (BB; 
omawia sytuację niewykwalifikowanych na- 
uczycieli, którzy oddali wielkie usługi szkol- 
nictwu polskiemu, nie mając częściowo kwa- 

lifikacyj papierowych. Referent podnosi, że 
przedstawiona nowela przesuwa termin eg- 
zaminów kwalifikacyjnych do końca roku 
szkolnego 1932-33 i upoważnia ministra о$- 

wiaty do przedłużenia nauczycielom prawa 
nauczania do końca roku szkolnego 1932.33 
w tych okręgach, gdzie brak kandydatów na 
nauczycieli. Następnie referent apeluje do 12 
tysięcy nauczycieli, aby tego ostatecznego tet- 
minu nie zmarnowali. 

Po dyskusji w której zabierali głos pos- : 
łowie: Kornecki (K. Nar.) i Piotrowski (PPS). 
i po przemówieniu posła Sommersteina 
projekt ustawy przyjęto en bloc w drugiem i 
trzeciem czytaniu. 

Sprawa pożyczki pocztowej. 
Następnie przystąpiono do sprawozdania 

komisji o projekcie ustawy, upoważniającej 
przedsiębiorstwo Polska Poczta, Telegraf i 
Telefon do zaciągnięcia długoterminowej po- 

życzki inwestycyjnej. 
W dyskusji zabierał głos p. minister poczt 

i telegrafów Boerner. Po przemówieniu p. 
ministra przemawiał referent pos. Gliński 
(BB), poczem rozwinęła się dłuższa dyskus- 
ja. Po replice referenta przystąpiono do gło- 

sowania. Na wniosek posła Piotrowskiego 
(PPS) głosowanie odbyło się imiennie. W gło- 
sowaniu uczestniczyło posłów 241. 

Za projektem oddano głosów 155, przeciw 
86, wobec czego ustawę przyjęto w drugiem 
a następnie w trzeciem czytaniu. 

W pierwszem czytaniu odesłano do właś- 
ciwych komisyj 29 projektów. 

Następne posiedzenie Sejmu odbędzie się 

we wtorek dnia 20 bm. o godzinie 16-ej. 

  

Dziś proces Zw. Polaków na Łotwie. 
RYGA 16.X. Pat. — Urzędowa a- 

gencja łotewska ,„L.T.A.* komunikuje: 

Sąd Okręgowy w Dyneburgu rozpo- 

czyna w dniu jutrzejszym (17 bm.) 

proces w sprawie zamknięcia Związ- 

ku Polaków na Łotwie. 

Akt oskarżenia zarzuca, iż sekcje 

Polskiego Związku, w porozumieniu 

z centralą tej organizacji, starały się 

o to, by w drodze plebiscytu przepro- 

wadzić przyłączenie kilku gmin po- 

wiatu iłłuksztańskiego do Polski. 

W tym celu rozwijały systematycz- 

ną działalność polonizacyjną. Pozatem 

z zeznań wielu świadków wynika, że 

funkcjonarjusze Związku, wśród nich 

członkowie centralnej dyrekcji, Iroz- 

dawali na kilka dni przed wyborami 

w lokalu dyrekcji pewne sumy pienię- 

żne wyborcom, w celu skłonienia ich 

do głosowania na polskie listy. 

Na zasadzie powyższych faktów 

organa rządowe zawiesiły działalność 

Związku Polskiego do czasu rozstrzy- 

gnięcia sprawy przez sąd. 

Laval w drodze do Ameryki. 
PARYŻ, 16-X. (Pat.). Premjer 

Laval wraz z delegacją francuską 
odjechał w piątek 16 b. m. o godz. 

9-ej rano do Havre'u, skąd odpłynął 
do Stanów Zjednoczonych. 

Oświadczenie Stimsona. 

NOWY YORK 16.X. Pat. — Sekre- 
tarz stanu Stimson oświadczył: Nie 
mamy zgoła zamiaru narzucać prem- 
jerowi Lavałowi przedmiotów dyskus- 
jipodczas jego wizyty. Przybywa on 
jako nasz gość. Zależy nam na tem. 
aby pozostawić mu zupełną wolność 
wyboru przedmiotów, które chciałby 
omówić z prezydentem  Hooverem. 
Spodziewamy się, że premjer Laval 
nie będzie się krępował w wyborze te- 
matów i że dyskusja będzie szezera i 
jasna. Nie mamy wcale zamiaru narzu- 
cać jakiegokolwiek programu Francji. 
ani żadnemu innemu narodowi, ale 

Kg Miejskie 
1BALA MIEJSKA 

Gatrebramaka 5. 

  

  

Od wtorku dnia 13-g0 b. m. 1931 r. 
od godz. 4 — 6 dla mlodziežy 

Wielki sensacyjny dramat 

Prokurator OSKAaTŻa szrwarda Gótzke, NAD. PROCRAM: Hiljonowy spadek «°ете оь 

sądzimy, że jest rzeczą najwyższej 
wagi, aby przyszło do pełnej i przyja- 
znej wymiany zapatrywań między 
dwoma państwami, aby Francja i 
Stany Zjednoczone dokładnie pozna- 

ły swe wzajemne poglądy. Sądzimy, 
że znajomość ta będzie najbardziej 
pomocna dla ustalenia naszej przysz- 
łej współpracy. 

Komentując ostatni ustęp powyż 
szego przemówienia, dziennik „Wa- 
shington Post“ twierdzi, że ustęp ten 
wyklucza podjęcie dyskusji w sprawie 

t. zw. korytarza. 

  

    

Bicz Prawa 

К КЕН Ww I L E NS KA 

Niepewność na giełdzie nowojorskiej. 
NOWY YORK 16.X. Pat. — W 

dniu 15 i 16 bm. na giełdzie tutejszej 
panował nastrój wyczekujący, spowo- 

dowany oczekiwanym _ przyjazdem 
francuskiego premjera Lavala i wypa- 
dkami mandżurskiemi. 

Sprawa Matouschki staje się coraz bardziej 
sensacyjną. 

Dochodzenie policji niemieckiej. 
BERLIN, 16. 10. (Pat). — Polieja berliń- 

ska na podstawie zeznań Matouschki przep- 
rowadziła szczegółowe dochodzenie w miej- 
seowości Caput pod Poczdamem. Chodzi o 
stwierdzenie, że zeznania  Matouschki od- 
pawiadają prawdzie eo do osoby irlandzkie- 
go oficera Carnella oraz właścicielki willi 
pani Schneider. 

Pani Schneider oświadcza, że nie zna Ma 
touschki. Mimo to policja w dalszym ciągu 
prowadzi dochodzenia w domach  okolicz- 
nych celem stwierdzenia, czy Matouschke 

przebywał tam w ezasie, kiedy wydarzył 
się zamach na pociąg pod Juterborg. Chodzi 
o stwierdzenie, że mieszkał tam dr. Ber- 
gman, o którym wspomina w swych zezna- 
niach Matouschek. 

Stwierdzeno, że istotnie w okolicy Caput 
przebywał lektor wiedeńskiego uniwersytetu 
Gustaw Bergman, który nie był meldowa- 
ny w polieji. . 

Zeznania Matouschki potwierdzone zosta- 
ły w wielu punktach, zwłaszeza o ile cho- 
dzi o opis willi pani Schneider. 

Tajemniczy Bergman. 
BERLIN, 16. 10. (Pat). — Policja nie- 

mieeka wyśledziła tajemniczego Bergmana, 
którym zasłaniał się w swych zeznaniach 
Matouschek. 

Dochodzenie wykazało, że istetnie w sier 

pniu r. b. w miejscowości Caput pod Pocz- 
damem bawił fizyk wiedeński dr. Gustaw 
Bergman. Bergman przebywał tu celem prze- 
prowadzenia studjów nad teorją Einsteina, 
jednak nie miał nie wspólnego z Maluo- 

sehkiem. 
Dr. Bergman przesłuchany został przez 

policję, a następnie wypuszezony na wol- 
ność. 

„Neues Wiener Journal* donosi, że Ma- 
touschek nie brał udziału w zamachu kole- 
jowym, dokonanym pod Anspach w dolnej 
Austrji. Jeżeli Matouschek przyznaje się do 
tego czynu, to.czyni to dlatego, aby uniknąć 
wydania w ręce władz węgierskich. 

Zajście w Komisji Ochrony 
Pracy. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Na wczorajszem posiedzeniu ko- 
misji ochrony pracy przedstawiciel 
kl..PPS, poseł Reger, w sposób wyso- 
ce nietaktowny zaatakował rząd a 
szczególnie p. premjera Prystora, za- 
rzucając mu, że za czasów kierowania 
przezeń Min. Pracy i Op. Społ. miał 
się jakoby wysługiwać wielkiemu prze 
mysłowi. W odpowiedzi na to poseł 
Tomaszewski w krótkich lecz stanow - 
czych słowach złożył oświadczenie, o- 
kreślające słowa p. Regera, jako osz- 
czerstwo podyktowane wyłącznie 

względami natury politycznej. 

Sytuacja w rolnictwie. 

WARSZAWA 16.X. Pat, —- Na pią- 
tkowem posiedzeniu sejmowem komi- 
sji rolnej pod przewodnictwem posła 
Rudowskiego p. minister  Janta-Poł- 
czyński wygłosił dłuższe przemówie- 
nie, obrazując sytuację w rolnietwie. 
Dyskusję nad expose p. ministra od- 
łożono do następnego posiedzenia. Po- 
nadto komisja dokonała przydziału 
referatu projektu ustawy o ułatwieniu 
spłaty uciążliwych zobowiązań,  ob- 
ciążających gospodarstwa rolne, któ- 
ry to referat objął poseł Lechnicki. 

(Obszerniejsze omówienie referatu 
p. ministra rolnictwa zamieścimy w 
następnym numerze. (Red.). 

Konferencja dla uzgodnienia 
ograniczeń dewizowych. 
WIEDEŃ 16.X. Pat. — Dzienniki 

wiedeńskie donoszą z Bazylei, że Ra- 
da nadzorcza Banku dla wypłat Mię- 
dzynarodowych postanowiła wezwać 
te państwa, które wprowadziły u sie- 
bie ograniczenia dewiz, na konferencję 
celem wymiany zdań i wyrównania 
tych zarządzeń. Chodzi tu głównie o 
państwa sukcesyjne, a następnie © 
Niemcy, Rumunję i Grecję. Planowa- 
na konferencja prawdopodobnie od- 
będzie się w Wiedniu. Kwestja utrzy- 
mania parytetu złota nie będzie przed- 
miotem obrad tej konferencji. 

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

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

  

Kino HOLLYWOOD 

  

  

  

- 21 (Szpieg) 
  Z powodu wielkiej frekwencji f Im Kino HELIOS 
  

z udziałem najsłyn. gwiazdy doby obecnej 

MARLENY DIETRICH. 
wyświetla się ponownie w dwóch kinach: Hollywood i Helios. 

Początek seansów 0 godz. 2, 4, 6, 8.i 10.25 
'Na pierwszy seans ceny zniżone. 

Dziśl 
Przebojowy 

Dźwiękowe Kino 

CEUINO 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 Początek o 

Kiso Koląjowa 

QGNI5 KO 

Wielka sensacjal 

Potężny dźwięk dramat miłości i namiętności. 

Dziś i dni następaych! 
Sensacyjny dramat w 10 

aktach p. t. 

dźwiękowieci 

g. 4, 6, 8i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. 

Człowiek © dwóch obliczach (Skotland Yard) 
W rolach głównych: Edmund Love i Joan Bennete. 

Przebój odsłaniający metody najdoskonalszej na świecie organizacii detektywnej. 
NAD PROGRAM: Poraz |-szy w Wilnie dedatek dźwiękowy „„Pathe''. 

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

Tajemniczy Dr. Fu Manchu 
W rolach głównych: Warner Oland, Jean Arthur i Neil Hamilton. 

  

Tajemnicze zjawiska: Sygnał śmierci, ukryta trucizna, hipnotyzm — utrzymują widza w ciągłem napięciu. 

tabak dworea kolsiow,) | Początek o godz. 5-ej, w niedz. i św. o 4-ej pp. Nast. progr. „Ofiarna noc” z Charles Farrelem i Mary Dunkan 

Kino - Teatr Dziś! Największa miłośnica ekranu, Boską 

LUX 
Mickiewicza |1, t. 15-61 

w roli młode- 
go adwokaka 

GRETA GARBO :.i5i varis 
Conrad Nagel. 

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

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. 

  

Digigkowy Kino-TeatT 

STYLOWY 
alica Wiolka 38. 

W rolach 
głównych:   Dziś! Najpiękniejszy 100% 

dźwiękowy film śwista 

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

Parada miłości. 
Monumentalny epokowy 

dramat w 12-tu aktach. 

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

  

  

| kupuje owote jabłoni dzikiej 
(leśnej, polnej) każdą ilość drobnicowo i wagonowo, 

Ceny do omówienia. Oferty składać 

Wilno, ul. Wiłeńska Nr. 39, m. 1, 
przedstawiciel SZKÓŁEK DANIŁŁOWO. 

Dyplomowana 

nauczycielka 
gz. francuskiego i muzyki 

udziela lekcyj 

po cenach b. przystępn. 

W. Pohułanka 9, m. | 
od godz. 5-ej do 7-ej w. 

  

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

Ogłoszenie. 
Dnia 21.X. 1931 r. o godz. l4.ej odbędzie się prze- 

targ w Nowo-Wilejce (koszary 13-go pułku ułanów) 
'na sprzedaż nawozu końskiego. 

Bliższych informacyj udziela oficer żywnościowy 
13-go pułku ułanów. 

1153/V1—7268 
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Drukarnia „Znicz“; Wilno, ul. Ś-to Jańs 

Kwatermistrz putku. 

Sądy doraźne w Łodzi 
i Lwowie. 

ŁÓDŹ, 16. 10. (Pat). W dniu 16 b. m. 
w Łódzkim Sądzie Okręgowym odbyła się 
pierwsza rozprawa w trybie doraźnym prze- 
eiwko Adamowi Fagasowi, który zamordo- 
wał w celach rabunkowych Wacława Starka. 

Wniosek obrońcy co do uznania zmniej- 
szonej poczytalności oskarżonego Sąd odrzu- 
cił. Prokurator domagał się kary Śmierci. 
Obrońca usiłował przedstawić dowody nie- 
poczytalności. Sąd doraźny skazał Fagasa 
na karę smierci przez powieszenie. 

LWÓW, 16. 10. (Pat). — W dniu 16 b 
m. przed sądem doraźnym odbyła się tu roz- 
prawa przeciwko Jarosławowi Popowiczowi, 
Mikołajowi Senyczowi i Dankowi Petryszy- 
nowi oskarżonym 0 dókenanie podpalenia. 
Oskarżeni do winy się przyznali. Sąd skazał 
Popowicza i Senycza z art. 32 ustawy 0 są- 
dach doraźnych na karę Śmierci przez powie 
szenie, złagodzoną na karę dożywotniego 
więzienia. Rozpatrzenie sprawy trzeciego 
oskarżonego postanowiono przekazać sądo- 
wi zwykłemu. 

  

Reorganizacja wydziału 
hipotecznego. 

Działający na terenie wojewódz- 
twa wileńskiego wydział hipoteczny 
przy sądzie okręgowym w Wilnie 05- 
tatnio został zreorganizowany przez 
podzielenie terenu działalności. 

Dotychczasowy pisarz hipoteczny 
p. Leon Sumorok prowadzić będzie 
sprawy hipoteczne na terenie m. Wil- 
na oraz pow. wileńsko-trockiego, świę 
ciańskiego i oszmiańskiego. 

B. wiceprezes sądu apelacyjnego 
w Lublinie, p. Juljan Borkowski, mia- 
nowany pisarzem hipotecznym w Wil 
nie działać będzie na terenie pow.: 
mołodeczańskiego, postawskiego, wi- 
lejskiego, dziśnieńskiego i brasławskie 
go. 

Niezależnie od tego podziału, przy 
wydziale zamiejscowym w Lidzie są- 
du okręgowego w Wilnie utworzony 
został wydział hipoteczny na powiaty: 
lidzki, szczuczyński i wołożyński. 

Pisarzem hipotecznym tego wy- 
działu mianowany został p. Kazimierz 
Kontowtt,  dotychezasowy sędzia 
sądu apelacyjnego w Wilnie, przenie- 
siony ostatnio w stan emerytury. 

P. p. Sumorok i Borkowski siedzi- 

  

  

by posiadają w Wilnie, w gmachu są- 
dów, zaś p. Kontowtt urzęduje w Li- 
dzie. 

K. 

NOWINKI RADJOWE. 
„KOBUZ* JERZEGO OSTROWSKIEGO. 

Dziś o godz. 19.30. Proszę państwa, j. 
Jerzy Ostrowski. Znacie go już państwo? Nie, 
znacie p. Jerzego Ostrowskiego, psychologa 
i wychowawcę a oto przemówi Jerzy Ostrow- 
ski, powieściopisarz, autor przygotowywanej 
do druku powieści p. t. „Kobuz* i odczyta 
fragmenty ze wej książki (Kobuz — ptak). 

KONCERT ZE WSPÓŁUDZIAŁEM 
ALEKSANDRA ŻABCZYŃSKIEGO. 

Dnia 17 października o godz. 20.15 Pol- 
skie Radjo nadaje koncert muzyki lekkiej, w 
którym usłyszą radjosłuchacze szereg popular 
nych, o miłym nastroju utworów w wyko- 
naniu orkiestry Polskiego Radjo pod dyrek. 
cją Stanisława Nawrota. Urozmaiceniem te- 
go wieczoru będą piosenki znane całej War- 
szawie w interpretacji popularnego artysty 
rewjowego Aleksandra Żabczyńskiego,  ob- 
darzonego miękkim o ciepłych tonach głosem 

UTWORY CHOPINA W WYKONANIU 
TURCZYŃSKIEGO. 

Dnia 17. października o godz. 21.30 zwy- 
kły sobotni koncert wieczorny, poświęcony 
utworom Chopina. Tym razem usłyszą radjo- 
słuchacze dzieła nieśmiertelnego twórcy nok- 
turnów i mazurków w wykonaniu prof. Jó- 
zeta Turczynskiego. 

SPORT 
BIEG LEKKOATLETYCZNY W ZAKRECIE. 

Na zakończenie sezonu lekkoatletycznego 
A. Z. S. urządza w najbliższą niedzielę o godz. 
12-ej w Zakrecie bieg naprzełaj na przestrze- 
ni 4.000 metrów. 

3 1 P. P. LEG. — MAKABI. 

Dziś i jutaro na boisku Makabi odbędą 
się dwa mecze piłki nożnej między czołowe- 
mo zespołami wileńskiemi 1 p p Leg. i Ma. 
kabi. Spotkania te budzą duże zainteresowa- 

nie, ze względu na ostatnią wysoką poraż- 
kę 1 p. p. Leg. do Makabi którą mistrzow- 

  

ska wrużyna Wilna niewątpliwie zechce 
pomścić. 

JACK SHARKEY „MISTRZEM ŚWIATA* 
W. BOKSIE. 

Jak już wiadomo odbył się przed kilkoma 
dniami mecz o nieoficjalne mistrzostwo świa- 
ta pomiędzy Jack Sharkey-em a słynnym 
włoskim olbrzymem Primo Carnero, zakoń- 
czony zdecydowanem zwycięstwem  Shar- 
key'a. 

Mecz wywołał olbrzymie zainteresowanie. 
ska drużyna Wilna niewatpliwie zechce pom- 
madziło się przeszło 30.000 widzów. Samych 
biletów wstępu sprzedano za 100.000 dolarów. 

Walka toczyła się przez całe 15 rund 
i dopiero w otatniej rundzie amerykański 
mistrz uzyskał taką przewagę techniczną, że 
jego przeciwnik cięższy prawie o 50 funtów 
o mało nie został znokautowany. 

Trzeba przyznać, že obydwaj bokserzy 
znajdowali się przed walką u szczytu swej 
formy. Zwłaszcza wspaniałą klasę wykazał 
Sharkey. W pierwszych trzech rundach wal. 
ka była otwarta. Widocznie bokserzy badali 
się wzajemnie. W czwartej rundzie Scharkey 
rozpoczął atak. Serja jego silnych celnych 
ciosów oszołomiła zupełnie Carnerę. Jeden z 
tych ciosów powalił go nawet na deski, ale 
w sekundę później olbrzym włoski wstał, 
ale tylko na jeden moment, bo nowy silny 

cios powalił go zpowrotem i tym razem do 
9-u. Sharkey nie chciał już dalej walczyć 

twierdząc może i słusznie, że jego przewaga 
nad przeciwnikiem jest tak widoczna i tak 
kolosalna, że powinien zotać zwycięzcą prze 
techniczny k, o. Menagerowi zaledwo udało 
się nakłonić go do dalszej wałki. 

Zupełnie niespodziewanie w 6, 7 i 8 run- 
dzie Carnera trzymał się bardzo dobrze a 
w niektórych momentach przeszedł nawet do 
ataku. Od 10-ej rundy zaznacza się znowu 
coraz bardziej rosnaca przewaga Amerykani- 
na. Carnera broni się rozpaczliwie, chcąc za 
wszelką cenę uniknąć nokautu, co mu się 

też udaje. W 15-ej rundzie jednak Sharkey 
miał tak silną przewagę, że niewątpliwie 

znokautowałby przeciwnika, gdyby walka 
trwała o minutę dłużej. 

Po zawodach zebrała isę bokesrska komi- 

sja stanu nowojorskiego i ogłosiła Jacka 
Sharkeya mistrzem świała wszytkich wag. 
Prawdopodobnie demonstracja komisji nowo- 
jorskiej spowoduje tylko nową walkę o mi- 
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Nr. 240 (2182) 

strzostwo świata pomiędzy Sharkeyem a (- 
ficjalnym mistrzem świata Niemcem Maxem 
Schmelingem. Amerykanie bowiem dążą zx 
wzelką cenę do odebrania Europie zdoby- 

tego tytułu mistrza świata. (Pat.). * 

PIERWSZE W POLSCE WYŚCIGI ŚLIZGA- 
CZY NA WIŚLE. 

W najbliższą niedzielę dnia 18 b. m. od- 
będą się w Warszawie z inicjatywy oddzia- 
łu śródlądowego Ligi Morskiej i Kolonjalnej 
wyścigi szybkobieżnych motorówek. Będzie 

to pierwsza tego rodzaju impreza w Polsce. 
Z tego względu wywołała wiełkie zaintere- 
sowanie. 

Program wyścigów obejmuje 6 biegów 
dla 2 grup zawodników na przestrzeni 2.5 i 
10 klm. Do pierwszej grupy wchodzą zawod- 

nicy na łodziach typu wyścigowego z przy- 
czepnemi motorami 0 sile od 16 do 20 HP. 

Do drugiej grupy od 20—25 MP. Zawody 
rozpoczną się o godz. 12, Start z przystani 
Warsz. Tow. Wiośl. Publiczność będzie mog- 
ła oglądać zawody z przystani klubów W 
W., Wisła oraz Warsz. Tow. Wioślarek. Wy- 
Ścigi odbędą się bez względu na pogodę. 
Bilety wstępu w cenie 1 zł. można nabyć na 
miejscu. Dla członków Ligi Morskiej 
i K. oraz towarzystw wioślarskich cena bi- 
letu wynosi 75 gr. 

Nadmienić należy, że dochód z tej impre- 
zy przeznaczony jest na budowę przystani 
Ligi Mirskiej i Kolonjalnej na Wiśle. 

Losowanie książeczek 
oszczędnościowych. 

W dniu 15 października 1931 r. 
odbyło się w P. K. O. XXII z rzędu 
losowanie książeczek premjowanych 
EK. O Sėrji L: 

Premje po zł. 1.000.— padły na 
następujące Nr. Nr.: 

     
   

   

2.519 11.193 28.946 38.008 46.817 
2.868 38.119 46.824 

12.176 29.031 38.389 
3.729 29.522 38.582 

13.327 38.623 
4.657 31.497 

17.155 39.926 
1.280 32.057 
7.714 21.167 32.245 40.408 

21.259 40.421 
8.797 35.541 
8.811 23.563 35.813 42.268 
9.690 27.165 36.197 44.183 

27.230 
27.605 45.330 
27.878 45.484 

(ENTERT 

OFIARA. 
Na walkę z bezrobociem Romuald Sobo- 

lewski — 3 złote. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
TRAGICZNY WYPADEK NA TRAKCIE 

BATOREGO. 

Zygmunt Wajszkort (ul. Mickiewicza 34) 
właściciel autobusu Nr. 38237, kursującego 
na linji Wilno—Kobylniki, zameldował po- 
lieji, že 15 b. m. na trakcie Batorego -auto- 
bus jego wracający z Wornian do Wilna, 
przejechał jakiegoś nieznanego osobnika, 
który wyrzuceny został przez spłoszone ko- 

nie na bruk. Ciężko rannego osobnika prze- 
wiezieno do 'szpitala św. Jakóba. gdzie usta- 
lono, że jest to niejaki Jan Zdanowicz. 

ASPIRANT STRAŻY OGNIOWEJ ULEGŁ 
ZATRUCIU GAZAMI. 

Aspirant straży ogniowej Zygmunt Ka- 
liński, podczas ćwiczeń straży pożarnej z 
gazami uległ zatruciu. Kalińskiemu udzie- 
lono pierwszej pomocy w ambulatorjum po- 
gotowia ratunkowego. (©) 

ZAMACHY SAMOBÓJCZE. 

W dniu wczorajszym w Wilnie zanoto- 
wano dwa zamachy amobójcze: Przy ulicy 
Nowogródzkiej nr. 10 otruła się esencją oeto- 
wą w zamiarze pozbawienia się życia, 20-let- 

nia Paulina Krawczyńska. Przewieziono ją do 
szpitala Sawicz. Powód — zawód miłosny. 

Drugi wypadek miał m 
Oszmiańkim nr. 3, gdzie z: 

karbolowego 30-letn 

na — ciężka sytuacja materjalna, 

ewicz Ignacy (Bazyljańska 4) usi- 
łował popełnić samibójstwo przez wypicie- 
amonjaku. Pogotowie ratunkowe odwiozło 
go do szpiłala Żydowskiego w stanie nie 
ztgrażającym życiu. (e) 

      

  

   

      
   

Mazynistka ИЕ ЕЕЕ Е 
NOWOOTWORZONA 

POLSKA 

  

DRZEWKA 
owocowe, alejowe i deko- 

racyjne, liściaste i iglaste, 
wyprodukowane w klimacie miejsco- 

wym w szkółkach handlowych 

poleca 

Dyrekcja lagów Państwowych 

w Nadleśnictwie Lidzkiem — poczta 

Lida os. Hornie, 

w Nadleśnictwie Ławaryskiem — 

poczta N.. Wilejka, 

w Nadleśnictwie Smorgońskiem — 

poczta Śmorgonie, fol. Naroty 

PO CENACH ZNIŻONYCH. 

Ogł i gioszenie. | 
Powóz używany w dobrym stanie kupię natych- 

miast. Zgłoszenia: Kwatermistrz |3-g0 pułku ułanów 
w Nowo-Wilejce. 1154/V1—7268 

Zawiadomienie 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. Ill zawiadamia, 

że w dniu 24 października 193] roku o godz. I0 od- 
będzie się w Grodnie przetarg nieograniczony na: 

budowę 2 murowanych przybudówek do hangarów 
w Lidzie o łącznej kubaturze 2050 m*%, wykonanie 
półek drewnianych i wieszaków w magazynie | p.a.p. 

leg. Wilno, remont zbiorników stacji pomp Nowa Wi- 
lejka, wiercenie studni artezyjskiej 12 cal w szpitalu 
Wilno i dokończenie budowy drewnianej stajni w Mo- 
łodecznie o kubaturze około 3000 m“. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże 
Zbrojnej i 

  

się w Polsce 

Okręgowy Urząd Bud, Nr. lil. 
Grodno 

1157/V1 L. dz. 6903/Bud. 

1, telefon 3-40.    
  

Przeglądzie Technicznym w Warszawie.   
    

przyjmuje od 4—6 po poł. 
Zamkowa 15, m. 7. 

7273—2 

Doktór Med. | 
N. Wołkowyski 

Chor. uszu, nosa i gardła, 

ulica Kijowska 2-2, 
przyjmuje od 4-ej do B-ej 

  

poszukuje posady 
bezpłatnie 
na pewien czas 

jako praktykantka. 
Oferty proszę skła- 
dać do Admistracji 
„Kurjera Wilensk.“ 

  

7272 dla W. W. 7271 

Lekarz-Dentysta | | ęZy ki obce 

L 8 A S S niemiecki, francuski 
"Wielka 32, m. 6 | włoski (konwersacja). 

przyjmuje od !0—1 i 3—6 Przygotowywanie 

7270 ze wszystkich przedmiot. 

Akuszerka do matury 

МАа LANETÓNA 
przyjmuje od9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 7120 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3, 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 

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

МОО О УВ 
udzlela korepetycji 
w zakresie 6 klas. 

Warunki bardzo dogodne. 

Dowiedzieć się w Admin 
„Kurjera Wil * 7213 

  

W. Z. P. 48. 7034 

EGZEMĘ ści: 
maść Egzemol laborator- 
jum A.Klippla, Warszawa, 
Grochowska 87c. Żądać 
wapte kach. 7212 

  

Bo wynajęcia 

SKLEP 
przy ul. Wileńskiej = 

  

Do sprzedania 

strzypie | konitohag 
Dowiedzieć się: Równe 

Pole 22 m. 4. 7220   
PANNA 

20-letnia sierota poszuku- 

je pracy za pokojową, do 

dzieci, lub do wszystkiego, 
do dwojga osób, umie 
różne roboty ręczne, z po- 

ważnemi rekomendacjami. 

Wilno, Mickiewicza 15-17 
7171 

Wychowawczyni 
bona poszukuje posady, 
z zawodu ochroniarka, po- 
siada dobre świadectwa 
jak również referencje. 
Łaskawe oferty do Ad- 
ministracji „Kurjera Wil.“ 

dla M. M. 7122 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Menkiewicz. 

przy ul. Wielkiej 29 
Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja.. 

mleko zsiadłe, wędliny. 
iinne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 

ЕЕЕ 

Drukowana 
w odcinku 

„Kurjera Wileńskiego" 

powieść 
Tadeusza Sikorskiego 
. P. t. 

„LĄCIE RA QAJĘ” 
jest do nabycia w Wy- 
daniu książkowem w 
księgarniach wileńsk. 

Pokój 
umeblowany z nie- 

krępującem wejściem 
dła samotnej-go. 

ZARZECZE 17, m. 13 

Pokój 
umeblowany, słoneczny, 
ze światłem elektrycznem,. 
z osobnem wejściem do 
wynajęcia przy ul. Zacisze 

Nr. 4, m. 3 I piętro. 

świeżo odnowiony z elek- 

trycznością i osobnemwej= 

ściem do wynajęcia- 

  

  

      

  Zarzeczę 14, m. 16. 

  

 


