
    

Do Nr. dzisiejszego załączamy „Przegląd Kolejowy". 

Rok VIII. Mr. 241 (2183), 

Należność pocztowa opłaco 1a ryczattem 

Wilno, Niedziela 18 Października 1931 г. a: Cena 20 aroszy. 
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Związek Polaków w Łotwie 
przed sądem. 

Wyrokiem sądu zamknięty został Zw. Młodzieży Katolickiej. — 
Sprawę Związku Polaków odroczono na dwa tygodnie. 

(Telef. od specjalnego wysłannika). 

Dyneburg, dn. 17-X 31 r. 

Wczoraj o godzinie 8 rano przed 

gmachem Sądu Okręgowego w Dy- 

neburgu zapanowało niezwykłe oży- 

wienie. Dźwięk mowy polskiej rozcho- 

dził się wokoło; uprzytamniając fakt, 

iż w tym oto gmachu ma odbyć się 

właśnie głośny proces Związku . Ро- 

laków w Łotwie, którego działalność 

w okresie niedawnej kampanji wybor- 

czej zawiesił rząd łotewski na podsta- 

wie oskarżenia o wykroczenia przeciw- 

ko obowiązującym w Łotwie przepisom 

prawnym. 

( Zarządzenie to powinno użyskać 

aprobatę sądu, względnie ostateczne 

orzeczenie Senatu. 

Sprawa. z której zdaję relację, mi- 

mo jej wielkiego rozgłosu, zajęła je- 

dno z dalszych miejsce na wokandzie 

wczorajszego posiedzenia sądu. Sąd 

pod przewodnictwem p. Klawiuza 'i 

przy współudziale wokantów Beimun- 

najpierw 
  

ta i Małkina rozpatrywał 

dwie drobne sprawy, poczem dopiero 

zajął się decyzją władz administracyj- 

     nych zawieszających działalność Zwią- 

zku Polskiej 

którego prezesem jest słynny ks. 'Bo- 

lesław Ławrynowicz. 

Młodzieży Katolickiej. 

Z ramienia min. Spraw Wewnę- 

któ- 

posławione 

trznych wystąpił urzędnik Kruze 

zarzuty 

  

ry uzasadniał 

przez ministerstwo związkowi młodzie 

ży. 

Ok 

ku niema obrońcy, 

  

azało się. że ze strony tego związ 

gdyż nie została 

wypełniona na czas w myśl wymagań 

plenipotencja dła adwokata. Zaś obec- 

ny na sali prezes związku ks. Ławry- 

nowicz również nie wystąpił i nie bro- 

nił swego związku. Sąd wysłuchał tyl- 

ko uzasadnienia zarzutów w tej spra- 

wie i przystąpił zaraz po niej do roz- 

patrywania drugiego wniosku min. 

Petrewitza w sprawie zamknięcia 

Związku Polaków na Łotwie. 

Tu znowu wystąpił z ramienia min. 

spr. wewnętrznych wspomniany urzę- 

dnik Kruze, który uzasadniał zarzuty 
ministra. Zarzuty te mówią: 1) o ak- 

cji polonizacyjnej w Letgalji, 2) o or- 

ganizowaniu wystąpień w kościołach, 

3) o podżeganiu do łamania przepi- 

sów administracyjnych w związku z 

odbytemi w dn. 11 i 12: lutego 1931 

roku spisami ludności, wreszcie 4) o 

nadużyciu przepisów statutu związku, 

zalegalizowanego przez wałdze. 

W charakterze obrońcy Związku 

Polaków wystąpił jeden z najpopular- 

czenia przeciwko obowiązującym w 

Łotwie przepisom prawnym. 

W dłuższem przemówieniu adwo- 

kat Szabłowski udowadniał bezpodsta- 

wność zarzutów stawianych związko- 

wi. Przemówienie swe zaczął od zo- 

brazowania stosunków polsko-lotews- 

kich. mówiąc o wspólnem wywalcze- 

niu niepodległości Łotwy przez wojska 

łotewskie i polskie i obszernego omó- 

wienia zasad demokratycznej konsty- 

tucji łotewskiej. Zarzuty ministerstwa 

oparte zostały na zeznaniach półanal- 

fabetów bądź współpracowników po- 

licji politycznej, które dotąd nie mają 

oficjalnego potwierdzenia. Konstytue- 

ja i całe prawo niepodległej Łotwy 

nie upoważnia do wytaczania takich 

niepoważnych zarzutów. 

W momencie, gdy adwokat Sza- 

błowski uzasadniał to twierdzenie, wy- 

rażając żal, iż Kruze porównał tę spra- 

wę z likwidacją komunistycznych 

związków zawodowych, działających 

wyraźnie przeciwko państwu 

skiemu, 

łotew- 

przewodniczący  Klawiuz 

zwrócił mu uwagę by nie odbiegał od 

tematu. 

W wyniku posiedzenia Sąd ogło- 

sil sentencję mocą której zamknął Zw. 

Polskiej Młodzieży Katolickiej w Ło- 

twie, (ks. Ławrynowicza), zaś sprawę 

Związku Polaków odroczył na dwa ty- 
godnie zadecydowawszy wezwać świad 

ków, na zeznaniach których, oparte 

zostały zarzuty przez ministerstwo spr. 

wewnętrznych. 

Orzeczenie to wywołało ogromne 

przygnębienie w sferach polskich i 
rozgoryczenie w stosunku 
łotewskiego. 

Bolesław Wit Święcicki. 

Dr. H. FEJGUS 
CHOROBY WEWNĘTRZNE 
(specjalność żołądka i jelit). 
Gabinet Roentgenologiczny. 

Przyjmuje/od II-I rano i 5 7 wiecz. 
Zawałna 60 Telefon 812 
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JEDYNA 

PASTA 

Kalikiora 
Konserwuje w idealny 
sposób emalję zębów 
oraz nadėjė ji šaiežną 

białość. 

Lab. „KOSMA%, Poznań 
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 Koedukacyjna Dokształc. Szkoła Handlowa 

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- 
-ej do 2U-ej. 

Nauka w szkole jest bezpłatna. 
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Pokrowce na kołdry, 
bieliznę damską i męską z nowego olbrzymiego transportu 

poleca 

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 
Franciszka Frliczki, Zamk (82:9—0 
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„POLONIA Ч 

DZIŚ GRAZ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ ! ŚWIĘTO ki 
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Gd godziny 5.30 
do godz. 8-ej w. 
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występy artystyczne. — 
Wstęp na „Dancing“ wraz z kawą lub herbatą i ciastkami — 2 zł. od osoby. 

BEMRRRRARANARRRNNNNANANNAN AAA 

owa 9, tel. 6-46. 
    

mi 

Cd godziny 5.30 
do godz. 8-ej w. 

„DANCIŃG — CZARNA KAWA” 
Ruietka. 

ZAPRA 

  

ZAMY 

    

do „NOWEJ GOSPODY" 

Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50'/,, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 2544 zagraniczne 1009/,, zamiejscowe 259/,. О1а poszukujących pracy 30% znižki 

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

RESTAURACJA i BAR 
(Fihs „G ASTR ONOM]I* 

w Warszawie, Jasna 4 (od Marszałkowskiej przez Złotą), 

WYŚMIENITĄ KUCHNIA. — REWELACYJNIE NISKIE CENY!!! 

  

OD WYDAWNICTWA. 
Do dzisiejszego numeru „SKurjera Wileńskiego" wszystkim naszym pre- 

numeratorom miejscowym i zamiejscowym dołączamy jako 

premjum bezpłatne 
za miesiąc czerwiec r. b. reprodukcję obrazu 

p. . PRZEKUPIEŃ z TUNISU. 
Oryginał, z którego reprodukcję wykonano, pędzla znanego artysty malarza 
SKazimierza Kwiatkowskiego na tegorocznej wystawie Wil. S-wa Art. Pla- 

styków w Wilnie został zakupiony do Gbiorów Państwowych. 
* 

* 

     
ku, ie i Petersburgu, po 
wojnie osiadł w Wilnie i poświęcił się pra- 
   
    

   

cy nej i pedagogicznej. Twórczość 
K go obejmuje głównie portrety 
i figuralne. Zasadniczą cechą 
jego twó ie zagad- 
nieniami kompozycyjnemi, które rozwiązuje 
w sposób oryginalny, szukając coraz to no 
wych dróg. 

Portrety Kwiatkows 
śmiałością i dokładno: А 
nem interesującem zestawie 

    

     

ego odznaczają się 
sunku oraz t 
niem plam barw 

      

* 

nych. Kwiatkowski brał niejednokrotnie 
udział w wystawach zagranicznych. W Rzy- 
mie na międzynarodowej wystawie III Bie- 
nnale w 1925 r. W roku 1927 wystawia w 
Helsingforsie i Sztokholmie. W roku 1928 
ystawia w Amsterdamie i Hadze, gdzie za- 

kupiony zostaje obraz jego p. t. „Główka 
dziewezynki* do Muzeum Narodowego. W 
1929 roku wystawia na P. W. K. oraz w tym 
że roku wystawia w Kopenhadze. 

Muzeum Narodowe w Warszawie również 
posiada obrazy pędzla art. malarza Kazi- 
mierza Kwiatkowskiego, nabyte przez Dy- 
rekeję Zbiorów Państwowych. 

      

Porządek dzienny Sejmu. 
*" Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Na wtorkowem posiedzeniu Sej- 
mu, które odbędzie się o godz. 4-tej 
znajdą się trzy sprawozdania komisyj 
sejmowych oraz pierwsze czytanie 18 
nowych projektów ustaw. Między in- 
nemi na porządku dziennym posta- 
wiono sprawozdanie komisji regula- 
minowej o wniosku klubu BBWR w 
sprawie zmiany regulaminu obrad 
Sejmu. 

Protest przeciwko wyborem 
w Sądzie Najwyższym. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W nadchodzący poniedziałek Sąd 
Najwj rozpatrywać będzie na- 
stępny zkolei* protest przeciw wybo- 
rom. Tym razem w okr. Nr. 28 Kras- 
ny Staw. Z okręgu tego uzyskało man 
daty trzech posłów BBWR i dwóch 
stronnictwa ludowego. 

  

Konflikt chińsko - japoński w Radzie 
Ligi Narodów. 

Stany Zjednocz. skłaniają Ligę Nar. do 
interwencji na podstawiePaktu Kelloga 

(Tel. od własn. kerezp. z Warszawy). 

Z Genewy donoszą, że wezoraj w 
godz: popoł. rozeszły się tu pogłoski, 
że na poufnem popołudniowem po- 
siedzeniu Rady Ligi przedstawiciel 
Stanów Zjednoczonych zapropono- 
wał zastosowanie art. drugiego paktu 
Kelloga z powodu konfliktu japońsko 
chińskiego. Artykuł ten przewiduje 
interweneję czynną państw wchodzą- 
cych w skład Ligi. 

Wobec poufnego charakteru ob- 
rad niepodobna pozyskać autoryta- 
tywnego potwierdzenia tej wiadomo- 
ści. Należy jednak uważać ją za pra- 
wdopodobną. Natomiast pewnem jest 

że wobec nieobecności niektórych 
członków Rady Ligi mianowicie p. 
min. Zaleskiego i p. min. Briininga, 
których zastępcy nie mogli mieć in- 
strukcyj na tę ewentaalność, decyzja 
Rady Ligi wezoraj nie mogoła za- 
paść. Być może, że zapadnie ona je- 
szcze na posiedzeniu wieczornem. 

W tutejszych kołach politycznych 
omawiane jest usiłowanie zaktywizo- 
wania Rady Ligi w tym momencie 
przez zaproszenie przedstawiciela St. 
Zjednoczonych, co traktowane jest 
jako Krok, który prawdopodobnie 
Żadnego realnego rezultatu nie da. 

  

Taine posiedzenie. 
GENEWA, 17. X. (Pat). Członko- 

wie Rady Ligi Narodów, łącznie z 
przedstawieielami Chin i Japonji od- 

Uchwała Rady 
GENEWA, 17. X. (Pat) W ciągu 

dnia dzisiejszego toczyły się obrady 
członków Rady Ligi w gabinecie se- 
kretarza generalnego Ligi Narodów. 
W naradach uczestniczyli wszyscy 
członkowie Rady prócz chińskiego i 
japońskiego oraz przedstawiciel St. 
Zjednoczonych Gilbert. Narady doty- 
czyły stosunku paryskiego paktu Ke- 
lloga do konfliktu chińsko-japońskie- 
go. Również usiłowano rozpocząć de- 
batę na temat dalszych kroków, ja- 
kie Liga Narodów mogłaby podjąć 
celem zlikwidowania tego konfliktu. 

  

Przedstawiciel Wiełkiej Brytanji 
lord Reading podkreślił konieczność 
natychmiastowego posunięcia nap- 
rzód akcji wszezętej przez Ligę Naro- 
dów w tej sprawie. Z różnych stron 
wysuwano objekeje, że przedstawiciel 
Stanów Zjednoczonych, jak wynika 
z oświadczenia, złożonego przez nie- 
go na wezorajszem posiedzeniu Ligi 
narodów, nie może uczesiniczyć w 
naradach Rady, poświęconych kwe- 
stji rozwiązania konfliktu, które mia 

  

    

byli w dniu 17 b. m. przed południem 
tajne posiedzenie, którego dalszy ciąg 
wyznaczono na godzinę 18-ią. 

Ligi Narodów. 
łyby za podstawę pakt Ligi Narodów 
Dyskusja dotyczyła prawie wyłącze- 
nie sposobu wpłynięcia na powaśnio- 
ne strony z tytułu paktu paryskiego. 

Wezoraj zadecydowano ostatecz- 
nie, że państwa reprezentowane w 
Radzie Ligi, które podpisały pakt pa- 
ryski wyślą do rządów chińskiego i 
japońskiego jednobrzmiące noty, w 
których przypomną tym rządom zo 
bowiązania, wynikające z paktu pa- 
ryskiego, a w szczególności z art. 2 
tego paktu. Art. ten brzmi: „Kontra- 
henci stwierdzają, że załatwienie 
wszelkiego rodzaju konfliktów lub 
sporów, jakiejby one nie były natury 
i pochodzenia, może być dokonane 
jedynie na drodze pokojowej”. 

Treść odnośnej noty została opra- 
cowana na popoludniowem posiedze- 
niu Rady i dzisiaj wieczorem nota 
została przesłana zainteresowanym 
rządom. 

Jutro rano zbiorą się członkowie 
Rady w tym samym co dzisiaj kom- 
plecie na dalsze obrady. 

Na Dalekim Wschodzie. 
Ruch armji mongolskiej. 

MOSKWA 17. X. (Pat). Do prasy sowiec- 
kiej denoszą, że armja mongolska pod do- 
wództwem Czan-Haj-Pena maszeruje na Oi- 
cikar, jedno z większych miast na wschod- 
nio-chińskiej linji kolejowej. Armja mon- 

golska ma być popierana przez wojsko ja- 
pońskie, * 

Wiadomošė o ruchu armji Czan-Haj-Pe- 
na wywołać miała niebywałą panikę na giel- 
dzie charbińskiej. 

Japonia przygotowuje się do okupacji Szanghaj-Huan. 

MOSKWA, 17. X. (Pat). Prasa tutejsza 
donosi, że Japończycy przygetowują się 0- 
beenie do okupowania miasta Szanghaj- 

  

Huan, stanowiącego jeden z ważniejszych 
punktów straegicznych na linji kolejowej 
Mukden-Pekin. 

Działalność partyzantów rosyjskich. 
MOSKWA, 17. X. (Pat). Do prasy sowiec- 

kiej donoszą z Szanghaju, że oddziały par- 
tyzanekie w liczbie 4 tysięcy, złożone z emi- 

grantów rosyjskich i Mangołów, napadły 

  

znienacka w miejscowości Tunao na wojsko 
chińskie. Z partyzantami współdziałały sa- 
moloty japońskie, pełniące służbę wywia- 
dowezą. 

Stanowisko Japonii. 
TOKIO, 17. X. (Pat). Agencja Ha- 

vasa donosi: Decyzję Rady Ligi za- 
proszenia przedstawiciela Stanów Zj. 
do adziału w obradach komeniują w 
kołach japońskich w ten sposób, że 
Liga Narodów i Stany Zjednoczone 
dążą do współpracy, opartej na pak- 
«ie Kelloga, przewidującego interwen- 
cję strony trzeciej. 

Japonja zdecydowana jest opierać 
się temu jak najenergiczniej, ponie- 
waż uważa, że nie może tolerować in- 
gerencji obcego państwa w sprawę 
uregulowania konfliktu, dotyczącego 
jej najżywotniejszych zagadnień. Ja- 
ponja raczej zerwie z Ligą Narodów 
niż odstąpi od zasady bezpośrednich 
rokowań z Chinami. 

Wysuwane są poglądy, że pakt 
Kelloga omawia jedynie działalność 
państw w; czasie wojny, zaś w danym 
wypadku, zdaniem Japonji, żadnego 
aktu wojennego nie było. 
Auksas ai. i 7 

Ofiary na rece Pani Prezy- 
dentowej Mościckiej. 

WRSZAWA, 17. X. (Pat). Na ręce 
Pani Prezydentowej Ignacowej Moś- 
cickiej złożono następujące sumy: 
Jan Kiepura — 2 tys. zł, Kancelarja 
Cywilna Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej — 350 zł., Gabinet Wojsko- 
wy Pana Prezydenta — 300 zł. 

Z sum tych przekazano zł. 500 na 
pomoc dla bezrobotnych pracowni- 
ków umysłowych w Katowicach, 
1500 zł — Związkowi Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet, z czego 1000 na 
dożywianie dzieci w przedszkolach i 
500 zł. na tanie kuchnie dla inteligen- 
cji, złotych 200 — na rzecz Towa- 
rzystwa Kulturalno - Oświatowego 
„Nasza Czytelnia* na Górnym Śląs- 
ku, dalej zł, 200 na organizację przy- 
sposobienia Kobiet dla ochrony kra- 
ju, zł. 250 dla Towarzystwa „Ratuj- 
my niemowlęta”. 

Odwołanie posiedzenia sej- 
mowej komisji spraw 

zagranicznych. 
WARSZAWA, 17. X. (Pat).. Posie- 

dzenie sejmowej komisji spraw za- 
granicznych, które było wyznaczone 
na 20 b. m. zostało odwołane. 

Wojewoda Beczkowicz 
w Warszawie. 

WARSZAWA, 17. X. (Pat). W dn. 
1 7b. m. przybył do W: awy w spra 
wach służbowych wojewoda wileński 
p. Z. Beczkowicz. : 

Sprawa nielegalności 
Komitetu Akademickiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Jak w swoim czasie donosiliśmy min. 

oświecenia uznał Naczelny Komitet Akade- 
mieki za instytucję nielegalną. Wczoraj w 
tej sprawie obradował senat akademieki u- 
niwersytetu warszawskiego. Sprawa ta wy- 
wołała w łonie senaiu różnieę zdań, Będzie 
on wobee tego jeszeze przedmiotem obrad 
senatu. Istnieje projekt wydania ofiejalnej 
enuncjacji senatu, oraz odezwy do młodzie- 
ży akademickiej o decyzji min. Jędrzejewi- 
cza. 

    

  

   

    

  

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
PODWYŻSZENIE CEŁ NA TOWARY 

"IMPORTOWANE. 
riausybe inios* z dn. 

  

14 b. m. 0-      

   

      

    gła now acznie podwyższone stawki 
taryfy celnej na szereg towarów importowa- 
nych przez Litwę, w tej liczbie na cukier, o- 

woce. obuwie, płólno, gramofony, rowery, 
bieliznę wyroby trykotowe i t.d. 

Ponieważ nowe stawki obowiązują z dn. 
ogłoszenia, granica była zamknięta dła im- 

portu przez cały dzień 15 b. m. zanim po- 
sterunki celne nowego zarządzenia nie otrzy- 

mały. 

ALARM „KOEN. ALLG. ZTG.* Z POWODU 
PODWYŻKI CEŁ LITEWSKICH. 

i „Koen. Allg. Ztg.', której de- 
wiadomo — na Litwie, z po- 

wodu antylitewskich wystąpień zakazany, 
bije obecnie na ałarm z powodu podwyżki 
ceł importowych przez rząd litewski. Wiado- 
mość o tem zaopatruje gazeta królewiecka 
w znamienny tytuł: „Lit ogłasza barjerę 
celną*. Sama wiadomo: ma, w ujęciu 
„Koen. Allg. Zig. brzmienie następujące: 

„W' dniu 14 b. m. nadeszło z Kowna do 
litewskiego urzędu celnego w Uebermemel 
(wpobliżu Tylży) telegraficzne rozporządze- 
nie zamknię granicy dla całego importu 

stkich towarów niemieckich, przywożo- 
nych na Litwę w celach handlowych. Zezwo 
lono jedynie na import towarów na użytek 

ny osób pojedyńc . Wartość tych 
r nie może pr. ć 100 litow. 

go nie podaje 
oardzo dotkliwej 

- kończy „Koen. 
larmujące rew. 

yć natomiast innej gazecie 
ckiej „Koen. Hartungsche Złg.*, 

w danym wypadku jedynie o poro- 
zumienie .Z dniem 15 b. m. weszła mianowi- 
cie w życie nowa ustawa o podwyżce cek 
importowych na Litw Podwyższone zos- 
tało cło na obuwie, manufakturę, bieliznę, 

instrumenty muzyczne, owoce, cukierki i t. 
d. podwyżka wynosi 20—30 proc. ceł do- 
tychczasowych. Rozporządzenie w sprawie 
podwyższenia ceł sprawiło urzędom celnym 
Litwy pewne trudności natury technicznej. 
W związku z tem, funkcjonowanie urzędów 
celnych wstrzymano na czas pewien na tere- 
nie całej Litv Fakt ten_ wyłłumaczyła 
„Koen. Allg. Ztg.* jako przejaw złej woli 
rządu litewskiego w stosunku do Niemiec. 

PROF. MICHAŁ ROMER USTĄPIŁ Z RADY 
STANU. 

Prof. Michał Rómer został zwolniony z 
dniem t b. m. na własną prośbę, ze stano- 
iska członka litewskiej Rady Stanu, które 

zajmował w ciągu szeregu lat, 1 

REPRESJE WOBEC PRASY CHADECKIEJ. 
Zamiast zawieszonego dziennika chrześci- 

j demokracji „Ryta zaczął wycho- 
zić inny pod nazwą „Yla*. Komendant m. 

Kowna zawiesił i ten nowy dziennik, oraz 
zabronił wogóle wydawa każdego innego 
organu, który miałby charakter zastępujący 
zamkniętego „Ry : 

Prezes „krikszczioniów*, dr. Bistras zwró- 
w tej sprawie do premjera Tubelisa, 

a narazie zamierza sam wydawać dziennik, 
jako wydawca. 

ESAME TSS IIS TSS SIS 

Śniadanie na cześć delegacji 
zarządów miejskich Warsza- 
wy i Poznania na wystawie 

kolonialnej. 
PARYŻ 17.X. Pat 

jalnej odbyło się d 

   

    

     

  

   

    

     

  

   
   
   

           

  

przyczyn s 
dla Niemi 

     

    

    

            

    

  

        

   

  

   

  

  Na wystawie kołon- 
adanie na cześć de- 

legacji zarzą h miast Warszawy, 
i Poznania. W zastępstwie generalnego komi- 
sarza wystawy marszałka Lyautey'a, któ- 
remu stan zdrowia nie pozwolił być obecnym 
na początku Śniadania, przemawiał jeden z 
komisarzy wystawy były prefekt departamen- 
tu Sekwany Morin, który powitał w serdecz- 
nych słowach delegacie polską. Pod konie 
śniadania przybył marszałek Lyautey, który 
wygłosił krótkie przemówienie, tchnące jak 
zawsze wielką serdecznością dła Polski. W i. 
mieniu delegacji polskiej zabrał głos w zastę- 
pstwie nieobecnego w Paryżu ambasadora 
Chłapowskiego charge d* Mehlstein. 

Zabezpieczenie torów 
od zamieci. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy, 
W związku ze zbliżającą się 

komunikacji wydało do ws kich okręgo- 
wych dyrekcyj kolejowych zarządzenia o 
polepszenie stanu żywopłotów oraz parka- 
nów wzdłuż toru kolejowego w celu zabez- 
pieczenia ich. przed zaspami Śnieżnemi. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 17. X. (Pat). Dnia 

17 października, w 30-tym i ostatnim 
dniu ciągnienia 5 klasy Polskiej Lo- 
terji Państwowej główniejsze wygra- 

ne padły na umery następujące: 
wygr. 15 tys. złotych -- premja 300 

tysięcy zł. padła na Nr. 160.038, wy- 
grana 250 zł. -- premja w sumie 200 
tysięcy zł. — Nr. 43.526, wygrana 
250 zł. +- premja w kwocie 100 tys. 
zł. — Nr. 137.067, 10 tys. zł. — 40.02: 
i3 tysiące — 101.750. 

  

   

    

  

  

   

    

ires 

zimą min.   
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Komitet Pomocy Bezrobotnym. 
Z inicjatywy p. wojewody Beczko- 

wieza i pod jego. przewodnictwem 
vdbyło się. w wielkiej sali wojewódz 
kiej posiedzenie w sprawie pomocy 
pracownikom pozbawionym — przez 
kryzys ekonomiczny możności. zarob- 
kowania. I p. wojewoda: i referenci 
poszezególnych działów. swierdzili, że 
klęska, jaka ogarnia w obecnej dobie 
świat cały, nie wywołała jak dotąd 
żadnego programu zaradzenia złemu 
na dalszą metę. Polska, mimo trudnej 
i bez tego sytuacji ekonomicznej, wy- 
tęża wszystkie siły by sprostać cięż- 
kiemu zadaniu utrzymania na po 
wierzchni życia ludzi tonących w nę- 
dzy i zniechęceniu, prowadzącem de 
zupełnego rozstroju społecznego. 

Zasadą Komitetu Pom. Bezrobot- 
nym, tak w stolicy, gdzie się mieści 

centrala. jak i w Wilnie, jest wyraźne 
postawienie prawidła: organizować pra 
cę! O żadnej filantropji nie może i nie- 
powinno być mowy. Zbierane fundu- 
sze nie są przeznaczone dla kalek, nie- 
dołęgów lub małoletnich, jeno dla lu- 
dzi w pełni sił, którzy domagają się 
najważniejszego prawa człowieka, 
prawa pracowania na siebie i rodziny. 
"To prawo zostało im niejako odjęte 
przez dziwaczne stosunki ekonomicz- 
ne współczesne. Rzeczą społeczeństw 
jest takiemu stanowi rzeczy zaradzić, 
pod groźbą daleko idących zmian i 
cierpień ogólnoludzkich. Pod hasłem 
organizacji pracy za zbierane fundu- 
sze i dodatki do rozmaitych opłat, 
powstały komitety regjonalne. Jak 
wiemy. jest projekt wybierania podat- 
ków, gruntowego, majątkowego i 
spadkowego w naturze i obracania ze- 
branych tą drogą prowjantów na rzecz 
bezrobotnych. 

Posiedzenie w Województwie, przy 
bardzo licznym udziale przedstawicieli 
wszystkich narodowości i instytucyj, 
rozpoczął przemówieniem p. wojewo- 
da, poczem p. prezes Izby Handlowej, 
Ruciński, stojący na czele Wydz. Wy- 
konawczego w długim referacie ob- 
jaśnił zebranym, iż obecnie mamy w 
Polsce 25 do 30 proc. bezrobotnych we 
wszystkich działach pracy, co wynosi 
ogólnie 600 tys. Oczywiście zimą mo- 
że się ta ilość zwiększyć. 2 

Wileński Komitet powstał 16 lip- 
ca, a 26 sierpnia Rada Ministrów w 
Warszawie powołała do życia Komi- 
tet Centralny, który, jak i prowincjo- 
nalne, obejmował potrzebne sekcje: 
rolną, przemysłową i in. Rząd prze- 
znaczył duże na ten cel fundusze, a 
szersze warstwy społeczne, wieś i mia- 
sto, zgłosiły gotowość przyjścia z po- 
mocą klęsce. która dotyczy cały kraj. 

Preliminarz na rok bieżący prze- 
widuje miljon czterysta tysięcy, za 
te pieniądze mają być zorganizowane 
tanie kuchnie, świadczenia w naturze. 
zmobilizowanie robót odpowiednch 
do póryro ku, jako to w pierwszym 
rzędzie budowlanych, drogowych, za- 
kładanie warsztatów i t. p. Z chwilą 
zlikwidowania klęski, kończy się za- 
danie Komitetu. Obyż to jak najprę- 
dzej nastąpiło, gdyż każdy zdaje so- 
bie sprawę, że silenie się na wynajdy- 
wanie pracy ludziom chcącym praco- 
wać, jest stanem społecznym i ekono- 
micznym nienormalnym. Na wsi po- 
lecono utworzenie komitetów lokal 
nych przy starostwach, w celu z jed- 
nej strony zbierania ofiar i podatków 
w naturze na ten cel, z drugiej, przy- 
chodzenia potrzebującym z pomocą. 

Następnie zabrał głos czł. Zarządu 
Zw. Kupców p. Taub, wiceprzewodni- 
czący Sekcji Pracy, w zastępstwie nie- 
obecnego przewodniczącego min. Sta- 
niewieza. Mówił o słabym stanie prze- 
mysłu w Wilnie i Wleńszczyźnie, o 
projektach organizacji pracy dla beż- 
robotnych w kanalizacji i odbudowie. 

Prezes Uniechowski przemawiał 

  

  

   

    

w im. Czerwonego. Krzyża, który wi 
le dopomógł w dniach klęski powodzi 

  

  

zrujnowanej ludności. . Zapewniał, że - 
zapomogi pieniężne udzielane bywają 
tylko w wyjątkowych wypadkach i 
zdawał sprawę z systemu pomocy w-' 
sekcjach odzieżowej i żywnościowej. 
oraz zgłosił gotowość Cz. Krzyża w 
obecnej akcji. 

Poczem zabierali głos przygodni 
mówcy. W imieniu cechu rzeźników 

« wędliniarzy. zadeklarował przedsta- 
wciel tychże, sumę 2100 złotych mie- 
sięcznie uchwalonych jako stałą po- 
moc dla bezrobotnych, co zostało 
przez p. wojewodę przyjęte z podzię- 
kowaniem. Przedstawiciel 22 Zw. Ro- 
botników Chrześcijańskich, prosił o 
większe miejsce dla liczniejszego przed-- 
sławicielstwa 2 tys. robotników. Wrez 
szcie p. Fedorowicz, pytał o dokład- 
niejsze informacje odnośnie do. war- 
sztatów pracy, na co objaśnił p. woje- 
wóda. iż całokształt prac Komitetu 
znajdzie zawsze szczegółowy obraz 
swych poczynań w prasie, by całe spo- 
łeczeństwo mogło mieć zawsze wykaz 
faktycznego stanu rzeczy. Na tem, 
dziękując za liczne przybycie, zakoń- 
czył p. wojewoda posiedzenie. 

R. 
OE W RYTAS AARC 

Niemieccy członkowie mie- 
szanej komisji francusko- 

niemieckiej. 
BERLIN 17.X.Pat. — Po odrocze- 

niu Reichstagu do lutego 1932 roku 
gabinet Rzeszy zebrał się w dn. 17.X. 
na posiedzenie celem rozważenia naj- 
bliższych zarządzeń w dziedzinie po- 
lityki gospodarczej i zagranicznej. 

Na posiedzeniu tem wyznaczeni z9- 
stali radcy, mający wejść w skład mie- 
szanej komisji francusko-niemieckiej 
z ramienia rządu Rzeszy. 

Delegatami zamianowani zostali 
dyrektorowie ministerjź Ą Ritter z 
urzędu spraw zagranicznych. Ernst z 
ministerstwa gospodarki, Sotzler z mi- 
nisterstwa pracy, Kónigs z minister- 
stwa komunikacji, Streil z minister- 
stwa wyżywienia. Przewodnietwo de- 
legacji objął kanclerz Bruening w cha 
rakterze ministra spraw zagranicznych 
Zastępcą jego będzie Trendelenburg. 
sekretarz stanu ministerstwa gospodar 

ki. i 
W najbliższym czasie nastąpi no- 

minacja przedstawicieli pracodawców 
i robotników, mających wejść w skład 
delegacji niemieckiej. 

  

  
  

  

Kandydatury do parlamentu 
angielskiego. 

LONDYN, 17. X. (Pat). Urzędowo 
ustalono w dniu wczorajszym nazwi- 
ska 1286 kandydatów do parlamentu, 
w tej liczbie 61 kobiet. Z tego przy- 
pada na poszczególne ugrupowania: 
517 konserwatystów, 514 labourzy- 

stów, 213 liberałów, opowiadających 
się za rządem, 37 liberałów o innem 
zabarwieniu politycznem, 21 labou- 
rzystów narodowych, 23 członków 

partji Mossley'a, 25 komunistów i 26 
różnych. P 

Wymieniona liczba ogólna obej- 
muje już kandydatów, którzy auto- 
matycznie wybrani zostali wskutek 
braku kontrkandydatów. W 410 ok- 
ręgach wyborczych wystawiono zale- 
dwie po 2 kandydatów. 

Litwinow wybiera się 
do Turcji. 

WIEDEŃ 17.X. Pat. „Neue 
Freie Presse'* donosi, że komisarz Li. 
twinow w końcu miesiąca wyjedzie do 
Ankary celem złożenia wizyty rządowi 
tureckiemu. Możliwe jest, że Litwinow 
w drodze powrotnej zatrzyma się w 
Wiedniu. 

NIAMA MUKUBA. 
W lepionem z gliny .„.campement*. 

schronisku budowanem dla białych w 
miastach murzyńskich, siedzieli dwaj 
mężczyźni. Podzwrotnikowy  wie- 
czór szybko zapadał, ścierając kontury 
słomianych dachów, poszarpanych pła- 
tów liści bananowców i wysokich pni 
palm. W wieczornej ciszy huczały licz- 
ne tamtamy, blisko, dalej i bardzo da- 
leko; to wieś wsi komunikowała tym 
„telegrafem bez drutu* ważne nowiny, 
plotki i pogłoski. W promieniu wielu, 

pokochałem te nietknięte ręką człowie- 
ka dżungle, olbrzymie rzeki i te dziw- 
ne warunki życia, które mię uczą no- 
wego spojrzenia na świat, które jakby 
rozszerzają mi płuca, pozwalają nare- 
szcie odnaleźć siebie i swoją drogę. 
Cieszę się, że tu przyjechałem. 

— Jeszcze nieraz, drogi chłopcze, 
będziesz drżąc w paroksyzmie febry, 
czy zapalenia nerek, przeklinał chwi- 
lę, kiedy zdecydowałeś się porzucić 
spokojną Europę dla niepewnego i nie- 

  

Wielka dżungla ekwatorjalna. Słoń zabity w Kongo belgijskiem. 

wielu mil rozchodziła się wieść o tem, 

że do wioski Bunia przybyło dwóch bia- 
łych, z których jeden to wielki myś- 

liwy Tambue, a drugi jest młody i 
pewnie jszcze bardzo głupi. W cam- 
pement zapłonęła lampka karbidowa. 

— Tak mi jeszcze tu obco — prze- 
rwał milczenie młodszy biały — ale już 

   

bezpiecznego awanturowania się pod 
równikiem. Kiedy zosaniesz sam je: 
den, opuszczony przez zbuntowanych 
tragarzy 50 kilometrów od najbliższego 

osiedla... ; 
— A czy pan powróciłby do Eu- 

ropy? 

— Ja? Cóż znowu. Jestem czło: 

z zędnia: 16-g0 b. m. 
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Echa orzeczenia Trybunału Haskiego w Kownie. 
RYGA, 17. X. (teł. wł.) „Lietuvos Aidas* 

wstępny, gloryfikujący orzeczenie Trybu 
w sprawie kolei Landwarów—Koszedary, ja- 
ko wielkie zwycięstwo dyplomatyczne Lit- 
wy: Urzędówka litewska dopatruje się <w 

nieściła „długi artykuł. 
nału | 

motywach orzeczenia pośredniego uznania 
przez Trybunał prawnych i moralnych ar- 
"gumentów Litwy, co ma wynikać z uznania, * 
Że Litwa uprawnioną jest stosować art 7 

statutu Barcelońskiego, który mówi, że w 
pewnych wyjątkowych wypadkach. państwo. 
którego bezpieczeństwo: jest zagrożone, mo- 
że przerwać komunikację międzynarodową. 

Min. Zaunius otrzymał dużo gratulacyj 
'z powodu pomyślnego dla*Litwy zakończenia 
sprawy, a na cześć przyjeżdżających z Rer- 
lina posła Sidzikauskasa i sędziego Staszy- 
uskasa organizowane są wielkie owacje. 

> Prasa niemiecka o stosunkach litewsxo- 

BERLIN 17.X, Pat, — „„Vossiche Zt 
omawiając wyrok Sądu Haskiego, wyraża 
zdziwienie, że do tej pory całokształt kwes- 

j spornych polsko-litewskich nie został je- 
zlikwidowany. 

akteryzując stan stosunków polsko- 
litewskich, dziennik pisze: „Między Berlinem 

      

        

polskich. Ть 
a Buenos.Aires možna dziś. porozumiewać się: 

  telegrafem bez drutu, ale każdy * listonosz, 
któryby chciał z polskiej wsi granicznej do: 
starczyć kartę pocztową do sąsiedniej wioski. 
leżącej po stronie litewskiej, zostałby: po- 

owany kulami karabinowemi przez straż 
graniczną”. 

  

    

    

We Francji podatki wpływają z nadwyżkąl 
PARYŻ, 17. X. (Pat). Wpływy z podat- 

ków we wrześniu rb. wynosiły 3.617.598.300 
ir. eo oznacza nadwyżkę o 113.401.000 fr. 
w porównaniu z przewidzianym budżetem 

oraz nadwyżkę 205.325.000 fr. w porównaiu х 
z wpływami podatkowemi we wrześniu ro- 
ku ubiegłegó. * 1 3 

Wniosek komunistów w sprawie zaniechania 
budowy pancernika | 

uzyskał w Reichstagu większość. 
BERLIN, 17. X. (Pat). Na wezorajszem 

posiedzeniu Reichstagu komuniści zgłosili 
wniosek, domagający się zaniechania budo- 
wy pancernika i użycia zaoszczędzonych w 
ten sposób pieniędzy na dożywianie ubogich 
dzieci. 

Wobec nieobecności nacjonalistów wnio- 
sek komunistyczny uzyskał większość 211 
głosów komunistycznych oraz socjałdemokra 
tów obu kierunków przeciwko 181. 

Ogłoszony następnie komunikat półurzę- 

dowy komentuje wniosek komunistyczny w 
ten sposób, że rząd zostanie jedynie upra- 
wniony do zaniechania budowy paneernika. 

Rząd jednak, jak to już dawniej się zda- 
rzało, może być zmuszony względami ko-: 
nieczności do przejścia nad tym wnioskiem 
do porządku. ` 

W najbliższych miesiącach zajść mogą 
względy natury finansowej, które umożli 
wią rządowi Rzeszy, mimo uchwały parla- 
mentu przystąpienie do budowy pancernika 

Kongres hitlerowców w Brunswiku. 
BERLIN, 17. X. (Pat). W dniu 17 b. m. 

otwarty został w Brunświku kongres hitle- 
rowskich oddziałów sturmowych. Zaintereso 
wanie całej Rzeszy kongresem jest niezwy- 
kłe. 

Według nadeszłych tu informacyj z po- 
szezególnych krajów, zgłoszono dotychczas 
40 specjalnych pociągów, wiozących forma- 
cje szturmowe partji narodowo-socjalnej. 

Manifestacje rozpoczną się w sobotę wie 
czorem capstrzykiem, w którym weźmie u- 

dział 6 tysięcy szturmowców z pochodniami. 
W niedzielę odbędzie się przed Hitlerem 

defilada oddziałów szturmowych, połączona 
z poświęceniem 24 nowych sztandarów. 

Wieczorem w wielkiej sali ratusza zapo- 
wiedziane jest zgromadzenie, na którem Hit- 
ler wygłosi mowę programową. 

W ciągu soboty na ulicach miasta docho 
dziło do starć między hitlerowcami i komu- 

nistami. 7 osób zostało ranionych. + 

Tragiczna podróż na kongres. 
BERLIN 17.X. Pat. — Samochód cięża- 

rowy, wiozący 27 bojowców hitlerowskich 
na kongres do Brunświku, wywrócił się wpo- 

bliżu! mbejscowości Wiirsten, przytłaczając 

jadących. 

Właściciel samochodu poniósł śmierć na 
miejscu. Szereg hitlerowców zostało ciężko 

rannych. Pozotali odnieśli lżejsze obrażenia. 

Sytuacja strajkujących okrętów niemieckich 
nie wylaśniona. 

BERLIN, 17. X. (Pat). Według doniesień 
prasy, sytuacja na okrętach niemieckich ob- 
jeętych strajkiem, zwłaszcza w Leningradzie, 
jest ciągle jeszeze niewyjaśniona. 

Towarzystwo okrętowe niemieckie w po- 
rozumieniu z ministerstwem spraw zagrani- 
cznych wysłało do Leningradu holownik, 
który ma przybyć tam w niedzielę. 

Strajkujący popierani są przez oddziały 

niemiecko-bałtyckieh marynarzy. Marynarze 
ci codziennie zwożą robotników strajkują- 
cych na ląd, przetrzymując ich przez cały 

dzień w schronisku dla marynarzy. Dopiero 
w nocy strajkujący marynarze powracają na 
pokład. 

Władze sowieckie odmawiają wszelkiej 
interwencji w tej sprawie, uważając ją za 
wewnętrzno-niemiecką. 

  

Matouschka wielkim zbrodniarzem, 
albo obłąkanym. 

Przyznanie się Matouschki do zamachów. 
WIEDEŃ, 17. X. (Pat). Matouschka zło- 

żył ostatnio wyczerjujące zeznanie, według 
którego dokonał on zamachu zarówno w 
Ansbachu w Austrji, jak w Jutenburgu w 
Niemczech, oraz pod Bia Torbagy, i to zupeł- 
nie sam. 

Jednocześnie Matouschka zeznał, że już 

w kwietniu planował dokonanie zamachu 
pod Jutenburgiem, nie dokończył jednak įe- 
szeze potrzebnych do tego celu przygotowań 
Wreszeie Matouschka zeznał, iż ostatnio 
przygotowywał dalsze wielkie zamachy na 
pociągi, zwłaszeza na linji Amsterdam—Pa- 
ryż—Marsylja i koło Ventimiglia. 

Kim jest Matouschka? 
Aresztowany w Wiedniu sprawca strasz- 

liwych zamachów kolejowych pod Jiiterbog 
i pod Bia-Torbagy, Sylwester Matuszka, uro- 
dził się w 1892 r. w Csantaver na Węgrzech 
jako syn handlarza towarów mieszanych. 
Ukończył on seminarjum nauczycielskie, nie 
mógł jednak wykonywać zawodu nauczyciel- 
skiego, ponieważ w międzyczasie wybuchła 
wojna i Matuszka musiał zaciągnąć się do 
wojska. W południowej Serbji został Matu- 
szka ciężko ranny, poczem jako nadporucz- 
nik zwolniony z wojska. Po wojnie ożenił 
się Matuszka z pewną młodą nauczycielką, 
pochodzącą również z Csantaver. 

Za wszelką cenę pragnął Matuszka zdo- 
być majątek. W roku 1919 zajmował się spe 
kulacją walutową. Niedługo potem nabył 

wiekiem Afryki. Ani Europa ze mnie. 
ani ja z Europy nie będę miał nic. 
Na wozie, czy pod wozem — na czele 
karawany tragarzy czy samoczwart 
ze sztucerem w ręku — byle tutaj — 
dam sobie zawsze radę. 

— O, takbym chciał stać się ta- 
kim jak pan wielkim — czy się pan 
nie zagniewa za określenie —awan- 
turnikiem, poszukiwaczem przygód, 
zadomowionym wśród tych negrów i 
tych lasów i brussy. 

Zaciągnęli się dymem moenych 
papierosów z czarnego * śmierdzącego 
tytoniu. 

— (zy pan często połował na sło: 

  

nie? 

Nawpół zdziwiony, nawpół wyro- 
zumiały uśmiech wyższości starego 

  

yšliwego. 
-— Naturalnie. Ałe to się teraz nie 

opłaca. Za prawo strzału tyle trzeba 
wyasygnować gotówki. a kość słonio- 
wa mało jest dziś warta. Ale polowa- 
łem nieraz. 

— Niech pan coś*opowie o tem... 
Zaczął niechętnie. 

No cóż. Zwyczajnie... Nic tak 
ciekawego. Nie widział pan jeszcze 
słonia na wołności? Piękny widok. Ol- 
brzymia szarostałowa bryła. Ogrom- 
ne, ciągle w ruchu uszy. Słoń się stale 
niemi wachluje, opędza się od owa- 
dów, a przytem te manipulacje trąbą. 
To zerwie jaki owoc, to ułamie gałąź 
i pakuje sobie do paszczy powoli i me- 
todycznie. Z tyłu merda się mały ogo- 
nek... A stado słoni! Niechby pan kie- 
dy zobaczył, jak taka szara lawina 
pędzi w popłochu... 

— O. wyobrażam. 

   

  

sklep z towarami miceszanemi w Mezėtur, 0- 
raz posiadłość ziemską. W międzyczasie zaj 
mował się Matuszka wszelakiego rodzaju in- 
teresami, które przynosiły mu znaczne do- 
chody i niebawem otworzył sobie większy 
magazyn w Budapeszcie. 

W stolicy Włęgier prowadził Matuszka 
przez pewien czas handel delikatesami, 
stępnie był agentem sprzedaży, win i pośred- 
niczył w sprzedaży i kupnie realności. Gdy 
po pewnym czasie utracił w Budapeszcie 
większą część swego majątku, przesiedlił się 
do Wiednia, gdzie w roku 1927 kupił trzy 
kamienice. Jednakże owe spekulacje na do- 
mach nie powiodły się. Mimo niepowodzeń 
pozostała Matuszce jeszcze pewna gotówka, 
za którą kupił fabrykę i kamieniołom. 

  

    

  

      

— Nie wyobraża pan z pewnoś 
cią — głos starego nabierał barwy — 
rozumie pan, przybiegają do pana 
tropiciele: buana, buana niama kwen- 
Ча — panie, panic, mięso idzie! — 
Oto wysuwa się taka szara masa gó- 
ra tego mięsa. Celujesz pan drżąc. 
Strzał! Stado spłoszonych słoni! Mój 
Boże, co za tupot! Trawa wygniecio- 
na, stratowana na miazgę. Człowiek 

się śpieszy za uchodzącemi a tu nagłe 
się zapada: to słoń zostawił ślad 50 
em. głębokości... 

ZSR. 

  

Z kraju i ze świata. 
Nowy regulamin więzienny. 

Od dnia 1 b. m. obowiązuje w całej 
Rzeczypospolitej nowa ustawa doty- 
cząca: postępowanią*z więźniami. A 
mianowicie: wprowadzony został tak 
zw. sysłem-progresywny, uznany na 
najlepszy środek pedagogiczny w za- 
stosowaniu do przestępców. Polega on 
na tem, iż regulamin więzienny zale- 
żeć będzie niejako od samego skazane- 
go: im postępowanie jego i zachowa- 
nie się będzie przykładniejsze, tem ka- 
ra będzie łagodnieć, im postępowanie 
jest gorsze, lub z dobrego, cofa się 
wstecz, na złe, tem surowsze stosują 
się prawidła. Tak więc sam więzień 
może sobie swój czas pokuty popra- 
wić lub zepsuć. Wszyscy przestępcy 
przechodzą .przez-trzy klasy, zaczyna- 
jąc od. stanu rzeczy nakazanego przez 
wyrok, zmieniającego się na lepsze je- 
Śli skazany wykazuje wzorowe postę- 
powanie: Taka indywidualizacja każ- 
dego winnego przyczyni pracy perso- 
nelowi więziennemu, ale nie da się za 
przeczyć że idzie w myśl dążeń do po- 
prawy ujemnych właściwości człowie- 
ka upadłego moralnie. 

Odbierają. 
Znane są wszystkim szczegóły. za- 

wiłego i niepraktycznego, bo połowi- 
cznie pomyślanego projektu  odszko- 
dowania potomków powstańców, z 
majątków  pokonfiskowanych przez 
rządy zaborcze. Żonie względnie dzie- 
ciom powstańców przyznaje się 180— 
300 ha z nich własnej ojeowizny, 
Szkoda tylko, że jak słychać, żyje już 
jeno jedna wdowa i trzech synów. p 
dpadających tej kategorji, wnuki z 
mają nic nie otrzymać. Albo albo. 
Jeśli się przyjmuje za zasadę, że niema 
przedawnienia w drugiem pokoleniu i 
Rząd Polski przejąwszy dziedzictwo 
rządu rosyjskiego nie powinien wcho- 
dzić w jego prawa tam, gdzie one by- 
ły krzywdą obywateli polskich i to za 
czynny patryjotyzm, to nie może być 
przedawnienie w trzeciem i dalszych 
pokoleniach. Albo, uznać że stało się, 
rząd rosyjski był w swojem prawie kon 
fiskując mienie buntowników i niema 
o czem mówić. Połowiczne załatwianie 
kwestji, jakaś wieczna nieśmiałość 
poczynań, chęć dogodzenia wszyst: 
kim, wskutek czego nikt nie jest za- 

      

  

dowolony, cechuje wiele naszych roz- . 
porządzeń i dekretów. 

Poza naszymi potomkami bohate- 
rów i obrońców Ojczyzny, dopomina- 
ją się o zwrot majątków i krewni ce- 
sarza Mikołaja II! Już bratowa jego 
korzysta w Polsce z prawa ubogich, 
a obecnie wpłynęło do sądu okręgówe- 
go w Częstochowie powództwo wdowy 
pe Michałe, bracie Mikołaja. o zwrot 
miljonowego majątku (Zagórze, huta 
Blachownia i kamienica). Morgana- 
tyczny syn powódki W. Księcia Mi- 
chała Sergjusz Brassow, zginął w ka- 
tastrofie samochodowej. matka jego 
chce odzyskać majątek zajęty przez 
Skarb Państwa. Aż 

Także strajk. 
Rekordowo mnożą się pomysły 

strajkowania w sferach zdawałoby się 
nie przeznaczonych do tych manifes- 
tacyj. Oto zawodowi dostawcy krwi po 
stanowili cenę swego produktu pod- 
nieść! I słusznie. Muszą wszak prowa 
dzić życie dostatnie, odżywiać się zna- 
komicie, by towar był zawsze w dob- 
rym gatunku, nie używać alkoholu 
ani niczego, coby im krew  zanieczy- 
ściło. Transfuzja we współczesnej me- 
dycynie jest dość modnym środkiem 
leczniczym należy więc przypuszczać 
że sprzedawcy własnej krwi otrzyma- 
ją zadośćuczynienie swym  żądaniom. 
EZR I TAPE ROE 

Popiereicie Lige Morską 

  

— Więc kły teraz są mało warte? 
— Mało warte i nie spotykają się 

już takie wspaniałe jak dawniej. Opo- 
wiadano mi o pewnym | naczelniku 
plemienia. który myiał dokoła domu 
ogrodzenie z kłów słoni. — Rozumie 
pan, ile tego było? 

— Kły tylko sameów mają zna- 
czenie? 

-- No tak. Samiee mają do poło- 
wy puste. Zresztą za zabicie samicy 
płaci się ogromną karę... A jak jest 
przywiązana do dziecka! Małe słoniąt- 
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Sawanna na rzeką Qukangui. Duża antylopa (koń) na chwilę przed zabiciem. 

Nowy papieros. Powolne krzesanie 
ognia: 

  A dobrze słoń biega. Podciąga 
te tylne nóżki — mniejsze są od prze- 
dnich — wogóle przód ma masywniej- 
szy niż tył — i kłusuje. A zgrabny jest 
i obrotny bardzo... 

  

ko z matką to ładny widok. Szczegól- 
nie jak ich więcej, w stadzie. Bachury 
bawią się ze sobą, a matki chodzą, 
przyglądają się... 

— Murzyni polują na słonie? 
— O, na rozmaite sposoby. Kopią 

doły z zaostrzonym palem we środku, 
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„. Aresztowanie komunistów, 
"Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
W dniu wezrajszym policja warszawska 

aresztowała 91 osób podejrzanych o rehotę 
komunistyczną. Wśród aresztowanych znaj- 
duje się wiełu oddawna poszukiwanych przez 
policję komunistów. : ; 

Wyrok śmierci w Łodzi. 
ŁÓDŹ, 17. X. (Pat). Wczóraj zaraz- po 

wydaniu przez sąd doraźny wyfoku, pa о- 
cy którego Adam Fagas skazany został na 
karę śmierci, obrona zwróciła do: Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej z prośbą o uła- 
skawienie. 

Po północy nadeszia odpowiedź ż kance- 
larji cywilnej, że Pan Prezydent Rzeczypos- 
politej z prawa łaski nie skorzystał. W go 
dzinach rannych odbyła się egzekucja. 

Echa katastrofy budowlanej 
w Gdyni: 

GDYNIA 17.X. „Pat. Wydział cywilny Są- 
„du Okręgowego w Starogardzie z siedzibą w 
Gdyni ogłosił w sobotę w południe wyrok 
w procesie, wytoczonym przez Z. U. P. U. a 
nałożenie aresztu na cały majątek zakładu 
gazowego w wysokości 200 tysięcy złotych, 
w związku z niedawną katastrofą domu mie- 
szkalnego ZUPU. Sąd zezwolił na nałożenie 
aresztu. Jednak areszt ten będzie wtedy wy- 
konalny o ile ZUPU. złoży do sądu kaucję 
w wysokości 100 tysięcy złotych. 

List otwarty bezrobotnych 
artystów iwowskich 

do wojewody. 
LWÓW 17.X.,Pat. — Bezrobotni artyści 

opery, dramatu, chóru i orkiestry teatrów 
Iwowskich wystosowali do wojewody Iwow- 
skiego oraz reprezentacji gminy m. Lwowa 
i społeczeństwa list otwarty, w którym prze- 
dstawiając swe ciężkie położenie, proszą o 
natychmiastowe uruchomienie teatru muzy- 
cznego i dramatycznego. Jednocześnie bez- 
robotni artyści protestują przeciwko wynaj- 
mowaniu miejskich gmachów teatralnych ze- 
społom amatorskim, w szczególności cudzo- 
ziemskim. 

    

    

Trzecia podróż „Zeppelina”. 
BERLIN, 17. X. (Pat). Sterowiec „Hr. Ze- 

ppelin* odleciał dziś o godz. 1.05 pod kie- 
rownictwem kpt. Lehmanna w trzecią pod- 
róż do Ameryki. Na pokładzie sterowca 
znajduje się 17 pasażerów. 

Zjazd referentów spisowych. 
W dniu 16 b. m. o godz. 11 p wojewoda 

wileński otworzył zjazd wojewódzki refe 
rentów spisowych województwa wileńskiego, 
podkreślając doniosłość powszechnego spi- 
su ludności dla państwa, społeczeństwa, 

dla rozwoju kultury i życia gospodarczego, 
a dla Wileńszczyzny w szczególności ze 
względu na to, że po raz pierwszy cała Wi- 
leńszczyzna zostanie w spisie uwidoczniona 

P. wojewoda wyraził w końcu życzenie, 
by w przygotowaniu i przeprowadzeniu pra- 
cy wzięło jak największy udział samo społe- 
czeństwo w osobach ludzi społecznie myś- 
lących. 

Po przemówieniach przystąpiono pod 
przewodnictwem wojewódzkiego komisarza 
spisowego p. radcy W. Piotrowicza do ob- 
rad, przewidzianych porządkiem dziennym 
zjazdu. Referenci spisowi kolejno składali 
sprawozdania z przebiegu przygotowawczych 
prac do spisu na terenie powiatów, poczem 
przystąpiono do szczegółowego omówienia 
instrukcji spisowej oraz poszczególnych ru- 
bryk i formularzy spisowych. Rozpatrzono 
wyniki próbnego spisu ludności, przeprowa 
dzonego przez referentów spisowych w po- 
wiatach i wyjaśniono wątpliwości. Zjazd za- 
kończony został przemówieniami radcy W. 
Piotrowicza, zastępcy generalnego komisarza 
Heinricha, którzy streścili wyniki obrad i 
podali wytyczne instrukcyjne, jakie mają 
przyświecać komisarzom spisowym w tak 
doniosłej dla państwa akcji, jak zbliżający 
się drugi powszechny spis ludności. Obrady 
zjazdu trwały dwa dni. 
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MŁOCARNIE WICHTERLEGO czysz- 

czące i inne, 
MEOCARNIE KIERATOWE zwyczaj- 

_ ne i szerokomłotne, 
SIECZKARNIE ręczne i maneżowe, 
MOTORY na naftę i ropę, 
KIERATY różnych wielkości 7107 

oleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

DOGODNE WARUNKI KUPNA. 

Dr. JEDWABNIK 
powrócił. 

  
  

na który się słoń nadziewa, lub umie- 
szczają w górze grot. który przebija 
słonia, przechodzącego pod pułapką... 
Zatrute strzały to mało szkodzą be- 
$Й, bo ma grubą skórę... Najwstręt- 
niej polują pigmeje. 

— Pigmeje na słonie? 

— A jakże. Trzeba panu wiedzieć, 
iż słoń jest bardzo wrażliwy na sze- 
lesty, podkradanie się, ale można doń 
podejść bardzo blisko, gdy się idzie 
nie kryjąc. Taki pigmej włazi z olbrzy- 
mim nożem aż pod brzuch słonia, pod- 
czas gdy jego towarzysze uszykowują 
się koło tylnych nóg zwierza. W pew- 
nym momencie wbija słoniowi nóż w 
brzuch, a reszta pigmejów zaczyna 
mu rąbać nogi. Słoń rzuca się na- 
przód do ucieczki, rozpruwając sobie 
jeszcze bardziej przebity brzuch. 

— Hm... 
‚ — Pan chrząka niedowierzająco, 
ale to fakt. Te pigmeje to bardzo nik- 
czemny lud... 

— A teraz niech mi pan jaką przy- 
godę swoją ze słoniami opowie... 

— Widzę, że pan się w „Europie 
przyzwyczaił, by mu piękne powiast- 
ki do snu opowiadano, Góżby tu sobie 
przypomnieć. Od czego zacząć... 

— Najłatwiej: pewnego razu... 
— Zupełnie słusznie. Pewnego ra- 

zu polowałem z moim przyjacielem 
Henrykiem, mniejsza o nazwisko. We 
wsi, do której przybyliśmy miałem 
rozmowę z czarownikiem plemienia. 

— Czy widziałeś, biały, wioskę 
słoni? 

— Nie, wielki czarowniku. nigdy 
jeszcze nie widziałem. 

— Pójdziesz więc przed południem 
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wełożyn. 
Wykrycie komunistycznej drukarni. 

Policja zatrzymała dwóch braci Mikołaja 
i Aleksandra Stosujów ze wsi Mikołajewo 
pow. żyńskiego u których znaleziono 
sirukarnię i odbitki komunistycznych odezw. 

Z pogranicza. 
UJĘTY NA POGRANICZU KOMUNISTA 

W DRODZE DO STRA 
SIĘ NA WŁA: 

W dniu wezorajszym patroł K. O. P-u 
lustrując nocą pas pograniczny napotkał 3 
osobników, zdradzających zamiar przedosta- 
nia się na teren Rosji. sowieckiej. Niespo 
dziewane ukazanie się żołnierzy pokrzyżo- 

WIEŚCI Z WOJEW. 
O zdrowe podstawy pracy 

spółdzielczej. 
Jak pódała w numerze z dnia 19 

października r. b. wychodząca w Nię- 
świeżu .„„Wspólna sprawa”, na teren:e 
powiatu nieświeskiego powstała nowa 
spółdzielnia rolniczo-handlowa pod na: 
zwą „Zrzeszenie Producentów  Rol- 
nych*. Spółdzielnia mieć będzie siedzi- 
bę w. Horodzieju pow. nieświeskiego. 
a oddział w Nieświeżu. czy też viee 
versa. 

W Nieświeżu od kilku lat istnieje 
spółdzielnia rolniczo-handlowa „Roi- 
nik*, ktėra powstając, przejęla pracė 
na tem polu po poprzedniej spółdzielni 
„Centrali Rolniczo-Handlowej w Nie 
świeżu*. A więc praca na tem połu 
prowadzona jest od 1921 roku. Spół- 
dzielnia „„Rolnik“ ma swój oddział w 

Horodzieju. a zakresem swej pracy sta- 
ra się objąć możliwie całokształt po- 
trzeb rolnictwa, gdyż prócz handlu na 
rzędziami rolniczemi,- pośredniczy w 
zbycie trzody chlewnej i prowadzi skup 
zboża, albowiem trzeci rok uskutecznia 
dosyć poważne dostawy zboża zarów- 
no do garnizonu miejscowego, jak i do 
intendentury rejonowej w Baranowi- 
«zach. Prócz tego w miasteczku Klecku 
istnieje oddział Syndykatu Rolniczego 
w Baranowiczach. 

Wszystkim wiadomo, z jakiemi tru- 
«dnościami walczy obecnie handel wo- 
góle, a rolniczy w szczególn. Obroty 
wszystkich niemal spółdzielni rolniczo- 
handlowych spadły w 1930-m roku 
bardzo wydatnie, a w roku 1931 zapo- 
wiada się dalszy. jeszcze większy, spa” 
«dek. A więc i konjunktury ogólne nie- 
tylko że nie sprzyjają powstaniu no- 
wych płecówek, a nakazują kurczenie 
się placówkom instniejącym, pracują- 
ym od szeregu lat, mającym wyrobio- 
sią klijentelę, choć niewielkie ale włas- 
ne fundusze, kredyty towarowe i go- 
żówkowe ete. 

Jakiemiż więc względami może być 
podyktowane organizowanie przez pe- 
wne szczupłe grono osób -nowej pła- 
<ówki handlu rolniczego, z jednej stro- 
ny w dobie najfatalniejszej konjunk= 
łury gospodarczej, a z drugiej strony 
w warunkach obsłużenia zmniejszo- 
mych dziś potrzeb życia rolniczo-gospo- 
ddarczego powiatu przez placówki już 
istniejące? 

Pewne światło na tę zagadkę może 
wrzucić zorjentowanie się w składzie per- 
sonalnym władz nowopowstałej spół- 
„dzielni. t. j. osób, które prawdopodob- 
nie inicjatywę tę podjęli. Zgodnie z in- 
formacją tejże „Wspólnej Sprawy”, 
prezesem Rady Nadzorczej nowej spół- 
dzielni został p. Rudolf: Chołoniecki, 

«a prezesem Zarządu p. Zugmuni Jar- 
woliński. Obaj panowie prezesi byli w 
swoim czasie członkami Zarządu Spół- 
dzielni „Rolnik* i w końcu 1929 roku 
musieli ustąpić, naskutek wymówienia 
wówczas przez Państwowy Bank Rol- 
my. Oddział w Wilnie. ..Rolwinski'* 
przyznanych kredytów. Pozostali trzej 

    

  

  

   

    

wało te plany. Na widok patrolu tajemni- 
czy osobnicy rzucili się do ucieczki, lecz po 
krótkim pościgu zbiegowie zostali ujęci, W 
drodze do strażnicy jeden z osobników, ko- 
rzystając z chwilowej nieuwagi, błyskawicz- 
nie wydobył nóż fiński i zanim eskortujący 
żołnierze zdołali zorjentować się w sytuacji 
przebił nim klatkę piersiową. W stanie b. 
ciężkim edniesiono go do strażnicy, gdzie 
lekarz wojskowy opatrzył ranę samobójcy. 

Jak stwierdziło przeprowadzone docho- 
dzenie, ujętymi osobnikami okazali się ko- 
muniści wysłani w celach agitacyjnych na 
teren Polski. Niedoszłym samobójeą okazał 
się Jan Nider, który widocznie miał jakieś 
głębsze powody, dla których wołał raczej 
ponieść śmierć niż zetknąć Się z władzami 
polskiemi. 

W sprawie tej wszczęto dochodzenie. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
członkowie Zarządu nowej Spółdzielni, 

p: Jan Beader i p. Teodor.Kolisnyk do- 
niedawna pracowali w  „Rolniku“, 
pierwszy jako kierownik handlowy. 
drugi jako . buchalter i obaj zostali 
przed kilku tygodniami przez władza 
„Rolnika“ zwolnieni. 

Te okoliczności wyjaśniają w pew- 
nej mierze istotne motywy. jakie zło- 
żyły się na podjęcie organizacji nowej 
spółdzielni, i wskazanemby było, aby 
okoliczności te wzięte były pod uwagę, 
zarówno przez instytucje finansowe, 
jak i przez związki rewizyjne, które w 
powstaniu spółdzielni mogą być zainte- 

resowane. 

Nowogródek. 
Kino-Teatr „Pogoń* 

jski Grobowice*. 
Film pow. ma już swoje poważne 

miejsce w światowej produkcji filmów arty- 
stycznych. Pisało się o nim już wiele, ob- 
szerną recenzję zamieszczaliśmy i na tych 

  

   

  

    

  

Dźwiękowy 
„Indy 

  

łamach. Dobry wartościowy film, wraca jed-* 
nak często na ekran i oglądany jest z nie- 
słabnącem zainteresowaniem - publiczności. 
tak jest i z „Indyjskim Grobowcem“. 

Nowogródek ogląda ten arcyciekawy — т 
już po raz drugi i kino jest przepełnione. 
Inowacja polega na tem, że film jest, jak 
to się mówi udźwiękowiony. Ilustracja dźwię 
kowa jest rzeczywiście bardzo umiejętnie po 
debrana i walory artystyczne filmu podnoszą 
się znacznie. 

Wznowienie „czwartków* literackich 
Zw. Dziennikarzy i Literatów Woj. 

Nowogródzkiego. 

Po przerwie wakacyjnej, Zw. Dziennika- 
rzy i Literatów Woj. Now. wznawia swoje 
tradycyjne wieczory —- literackie. 

Najbliższy tego rodzaju wieczór  odbę- 
dzie się w czwartek dnia 22 b. m. w salo- 
nach „Ogniska“. R. 

Rada Woj. B. B. W. R. 
w Nowogródku. 

Dziś obraduje w Nowogródku w sali kon- 
ferencyjnej Sekr. Woj. B. B. W. R. Rada 
Wojewódzka Pezpartyjnego Bloku Współpra 
cy z Rządem. Udział biorą: posłowie i sena- 
torowie ziemi Nowogródzkiej, prezesi Rad 
Powiatowych, oraz cały szereg wybitnych 
działaczy społecznych i kulturalno-oświato- 
wych z terenu całego województwa. R. 

Drogo kosztował ją „łubczyk* — a i 
ten zawiódł. 

Panna Aniela Bakinowska z Nowogródka 
+ nagwałt kochała „swego chłopca”, lecz — 

bez wzajemności. Zwierzyła się więc ze swe- 
go zmartwienia pewnej Cygance, proząc że- 
by tego niegodziwca „zaczarowała”, tak, aby 
ją pokochał. Cyganka oczywiście nieomiesz- 
kała skorzystać z swoich zdolności i ocza- 
rowała pannę tak dalece, że ta ofiarowała 
Cygance co tyłko mogła jak płótno, ubranie, 
pieniądze i t. p. Skutek niestety jest od- 
mieny: — „on* z inną się ożenił, a ona pro- 
si policję o zatrzymanie czarownicy. 

Nowojelnia. 
Nasze poczynania. 

W dniu 3 b. m. zespół amatorów 
Ogniska Kolejowego Przysposobienia 
Wojskowego odegrał komedję hr. Fre- 
dry p. t. „Piosnka Wujaszka“. Jakkol- 
wiek: utwór sceniczny do gry nie byt 
łatwy, jednak amatorzy wywiązali się 
z ról dobrze. Publiczność miała moż- 
ność podziwiać p. Chrzanowskiego, któ 

  

na zachód słońca, przejdziesz' cztery 
«wyschnięte rzeki, za czwartą skręcisz 
trochę — tam, gdzie słońce stoi w po- 

łudnie. Za „mnóstwo zabardzo* go- 
dzin dojdziesz do starych drzew. Tam 
będzie wioska słoni. 

Udaliśmy się w drogę w myśl wska 
zówek murzyna. Około drugiej po po- 
łudniu znaleźliśmy się w miejscu 
wyraźnie noszącem Ślady pobytu sło- 
ni. Po chwili ujrzeliśmy i ogromne 
slado, które się skryło w cieniu drzew 
od upału. Musimy teraz wyszukać naj- 
ładniejszego samca. Henryk na czwo- 
rakach podpełza ztyłu do ogromnego, 
wachlującego się uszami słonia, woła 

  

«lo mnie: — nie widzę kłów, muszę 
wpełznąć między nogi by zadołu obej- 
rzeć miecze. — Ogromny zad słonia 

zakrywa głowę. Henryk na czwora- 

kach z karabinem podpełza tuż tuż 
pod olbrzymie nogi zwierza. Raptem 
—pac! słoń uraczył mego Henia po- 

tężną a niezbyt wonną porcyjką. Hen- 

ryk zawył ze złości i kolbą karabinu 

zdzielił zwierzę w nogę. Soń ryknął 
i puścił się kłusem. й 

— Rany Boskie, popsułeś wszyst- 
ko! Wskakujemy na nogi i dalejże 
pędzić za uciekającym słoniem. Wpa- 
damy w wysokie — trzymetrowe tra- 

wy. Jakby przeszedł tędy pułk uła- 
nów — wszystko potratowane. Widzę 
nagle po lewej stronie trąbę. Walimy 
obaj — ja z kalibru 11,2 — nic dziw- 

nego, że po strzale się wywracam. 
(Mój murzyn, któremu pozwoliłem z 
mego karabinu wystrzelić, miesiąc 
chodził z opuchniętą gębą, ale nie 

amógł poprostu nachwalić broni) po- 
*ywam się co tchu; słoń leży. Henryk 

    

woła: „chodź prędzej, ten ma już 
dość. Na te sowa słoń powstaje, pę- 
dzi prosto na mnie i znika w trawach. 
Ochłonąwszy z wrażenia, rozdzielamy 
się, by okrążyć stado. Udało mi się 
upolować ładnego samca; wracam, by 
odszukać towarzysza. Znaleźli go mu- 
rzyni: zaledwie uszedł sto metrów, na- 
potkał samicę, chciał strzelić, ale na- 
bój nie wypalił. Soń pochwycił bie- 
daka trąbą, uniósł i rzucił na ziemię. 

Henryk po upadku zemdlał, lecz sło- 
nica dziwnym trafem go nie odszuka- 
ła. 

Ta przygoda naturalnie nie prze- 
szkodziła nam następnego dnia udać 
się w pogoń za stadem. Dognaliśmy je 
po trzech dniach uciążliwego marszu. 
Tym razem byliśmy uważniejsi, a 
przez to nie dostarczyliśmy tematu 
do opowiadania dla sennego młodzień 
ca z Europy. Skończyłem. Jak widzi 
pan, nic ciekawego. 

— Nic ciekawego? Żebym to ja 
mógł o takich swoich przygodach mó- 

wić „nie ciekawego*, dałbym” wiele. 
A jak murzyni nazyvftją słonia? 

— Mają pewno jakąś swoją na- 
zwę specjalną, ale przedewszystkiem 
to dla nich niama mukuba — „wiel- 
możne, wspaniałe mięso”. To dla niech 
najważniejsze. Ale idźmy już spać, 
bo jutro musimy dotrzeć do Wangiri, 
to jeszcze kawał drogi. Dobranoc, 
przyszły pogromco słoni! 

Witold Tański. 

"nazwa 

K UR J ESR 

ry wykazał kunszt reżyserski znako- 
micie i sam grające rolę Placyda šwiet- 
nie ją kreował. P. Kuckielowa w roli 
Pipierkowskiej. przyjmując rekomen- 
dacje p. Ingielewicza w roli. Dodow- 
skiego zachowała chłodny spokój i rów 
nowagę podczas gdy na sali publicz- 
ność zanosiła się od śmiechu. P. P. Ru- 
bel, Citko i Czapski w rolach kole- 

gów: Władysława, Emila i Stefana w 
płataniu figli są znakomitymi odtwór- 
cami myśli autora. P. Gławnicki na, sce- 
nie ze swych ról wywiązuje się prze- 
ważnie dobrze, lecz w tej komedji szeze 
gólnie w roli Kacpra piosenki wywyż- 
szają jego grę amatorską. Sobczaków: 
na w roli Basi na estradzie scenicznej 
piękna i żywa. P. Chłodorowski do- 
skonały charakteryzator roli z grają- 
cych typy odpowiednie do ról, pozatem 
i jako dekorator dał się poznać wybor- 
nym smakiem czyniąc publiczności nie- 

  

spodzianki choć są one nieraz związa-- 
ne z wielkim nakładem pracy. Na za- 
kończenie. przedstawienia, _ koncert 
mandolinistów pod batutą p. Chodo- 
rowskiego zbierał nie milknące oklaski, 
a po wyczerpaniu programu powtarza- 
jące się „bis* zmuszały zespół do po- 
nownego odegrania kilku utworów. 

Ponieważ trud i wysiłek słuchacze 
należycie ocenili, ufać należy, że przy 
końcu miesiąca zespół wystąpi z no- 
wym repertuarem. Po koncercie przy 
dźwiękach orkiestry dętej Ogniska K. 
P. W. pod kierownictwem p. Tulejki 
odbyła się przy wesołym nastroju za-_ 
bawa taneczna do rana. 

Tu trzeba zaznaczyć. że daje się do- 
tkliwie we znaki brak obszerniejszego 
pomieszczenia dla urządzania przedsta- 
wień i zabaw, gdyż m. Nowojelnia z 
uwagi na miejscowość uzdrowiskową, 
rozbudowują się w tempie przyśpieszo- 
nem, zaś dotychczasowy lokal Ogniska 
Kołejowego jest jedynym domem roz- 
rywkowym, i w warunkach obecnych 
nie odpowiada wymaganiom. Zarząd 
Ogniska K. P. W. z p. prezesem Kisie- 
lewskim na czele, który cieszy się ogól- 
nym uznaniem u miejscowego społe- 
czeństwa, zdając sobie sprawę, iż je- 
dynym ośrodkiem na tym terenie jest 
Ognisko i'praca kulturalno-oświatowa 
przeważnie ciąży na barkach pracow- 
ników kolejowych przystąpił do rozbu- 
dowy wspomnianego Ogniska. 

Również należy nie pominąć mil- 
czeniem, iż Ognisko posiada własną 
bibljotekę, liczącą kilkaset tomów oraz 

czytelnię czynną dwa razy w tygodnin 
gdzie pracownicy kolejowi w wolnych 
chwilach od zajęć przeglądają dzienn'- 

ki, a największe zaciekawienie budzi 

niedawno zakupiona księga 10-cio le- 

cia Niepodległości Polski. Niemało tru- 
dów ponosi gospodarz p. Sobczak gor- 
liwy działacz społeczny będący jedno- 
cześnie bibljotekarzem, lecz pracę spo- 
łeczną tak ukochał, że z pewnością bez 

niej obyćby się nie mógł. 
Nowojelnia zasługuje na specjalną 

uwagę i z tvch względów, że we wszyst 
kich organizacjach społecznych, pomi- 
jając kolejową, a mianowicie: w Strzel- 
cu, Ochotniczej Straży Pożarnej Miej- 
skiej, Kole B. B. W. R.. Spółdzielni Spo 
žywcow „Zgoda“ i Kasie Stefczyka 
pracownicy kolejowi biorą czynny u- 

dział reprezentacyjny i kierowniczy. 
Ankar. 

Lida. 
Nieszczęśliwy wypadek na lotnisku 

5 p. lotniczego w Lidzie. 
Wezoraj o godz. 10 min. 30 na lotnisku 

wojskowym 5 p. lotniczego zdarzył się nie- 

szezęśliwy wypadek który omal nie spowo- 
dował śmierci dówch podoficerów mechani- 
ków. Wypadek ten miał następujący prze- 
bieg. Plutonowy Gwiżdż Roman i kapral 
Siedzieniewski Jan wyprowadził z hangaru 
na lotnisko samolot typu „Potez 25% eelem 
skontrolowania jak pracuje silnik, Do samo- 
lotu wsiadł por.-pilot Leszczyński który na 
tymże samolocie miał odbyć lot. Po wypró- 
bowaniu, silnika W. W. podoficerowie chcie 
li zapuścić motor, jak zwykle zapomocą krę- 
cenia śmigłem. Przy lekkiem jednak pociąg- 
nięciu śmigło nagle ruszyło trafiając jednym 
końcem plutonowego Gwiżdża w ręką odci- 
nając mu pół dłoni, a drugim w obie ręce 
kpr. Siedzeniewskiego, jednak na szczęście 

lekko tak że tyłko doznał obrażeń cielesnych 
Pierwszej pomocy udzielił nieszczęśliwym 
kpt. lekarz pułkowy. M-ur. 

Koncerty i zabawy. 
W dniu dzisiejszym o godz. 20 Zarząd 

Ogniska Kolejowego w Lidzie urządza na ce 
le kulturalno-oświatowe i na potrzeby przed 

szkola, wspaniałą zabawę taneczną w sali 
Ogniska. Przygrywać do tańca będzie włas- 
na doborowa orkiestra dęta. Sala wspaniale 
udekorowana j ogrzana. A jaki wspaniały 
będzie bufet, to aż palce lizać, Ceny bardzo 
dostępne. 

Staraniem Zw. Nauczycielstwa odbył się 
w Żołudku wieczór koncertowy z udziałem 
orkiestry 77 p. p. pod batutą kapelmistrza 
kpt. Wiltosa, która odegrała szereg pięknych 
utworów . Po koncercie odbyła się w sali 
szkoły powszechnej zabawa taneczna która 
dała niezły dochód na cele kulturalno-oświa- 
towe. M-ez. 

Poświęcenie i otwarcie strzelnicy 
P. W. Kolejowego. 

W niedzielę dnia 18 b. m. o godz. 9-ej 
rano odbędzie się poświęcenie i otwarcie 

Strzelnicy Przysposobienia Wojskowego Ko- 
lejowego, węzła Lida. Po poświęceniu strzel- 
nicy odbędą się zawody strzeleckie K. P. W. 

m. 

  

Egipskie ciemności na Słobódee. 
Za dworcem kolejowym i torami odcięta 

od miasta znajduje się dzielnica zwana Sło- 
bódką. Dlaczego nosi takie a nie inne mia- 
no, o tem żadne kroniki ani podania miejs- 
kie nie wspominają. Po bliższem jednak ob- 
serwowaniu tej dzielnicy, dojdziemy do prze 
konania „2е do pewnego stopnia nazwa ta 
jest usprawiedliwioną, gdyż na tej to „Sło- 
bódce*, pomimo że takowa stanowi całość 
z naszym grodem, zauważymy „Swobód* 
więcej niżby było pożądane. Przedewszyst- 
kiem więc ze swobód korzystają właściciele 

    

WIEŚCII OBRAZKIZKRAJU. 
tamt. posesyj nie zamiatając ulic ani dzie- 
dzińców, a następnie, wobec tego, że wiek- 
szoś čulic zupełnie nieoświetlona lub w 
najlepszym razie bardzo słabo, z zapadnię- 
ciem zmroku w całej pełni zaczynają zaży- 
wać swobody wszelkie szumowiny miejskie, 
przeważnie zamieszkałe na Słobódce, pija- 
nemi wrzaskami zakłócają spokój  publicz- 
ny. Oto dlaczego widocznie, ta dzielnica na- 
zywa się Słobódką. ale nie o to mi chodz 

Jak już wyżej wspominałem większość 
ulic na tej Słobódce jest zupełnie nie oświet- 
lona, i to takie ulice jak Warszawska, Raj- 
ska, gen. Żeligowskiego toną w zupełnych 
ciemnościach, a ponieważ na ulicach tych 
zwłaszcza wiosenną i jesienną porą jezdnie 
(chodników niema  zupełniej pokryte są 
błotem po kolana, mrożna sobie wyobrazić 
mękę tych ludzi którzy skazani są na za- 
mieszkiwanie w tej dzielnicy. Skargi tamt. 
mieszkańców są więc uzasadnione, bowiem 
miasto posiadające swoją elektrownię może 
się zdobyć na ten skromny zresztą wysiłek 
i ulice oświetlić skracając tym ludziom te 

„błotniste męki”, 

Stołpce. 
Pożar: 

W dniu 15 b. m. o godz. 3 rano w gmi- 
nie żuchówickiej pow. stołpeckiego wybuchł 
pożar, który spalił stodołę z tegorocznemi 
zbiorami na szkodę Wołczka Bazylego. Stra- 
ty wynoszą około 5.000 zł. 

AKCJA ODCZYTOWA BEZPAR- 
TYJNEGO BLOKU. 

Kuszelew. 
W środę dnia 21 b. m. odbędzie się lu 

odczyt, organizowany przez Koło Gminne 
В. В. W. R. i Sekr. Woj. B. B. W. R. na te- 
mat: „Rządy Marszałka Piłsudskiego a chwi- 
la obecna”. 

      

Horodeczno. 

W sobotę dnia 24 b. m. mówić będzie do 
mieszkańców okolicznych wsi na temat sy- 
tuacji gospodarczej w kraju p. Felicjan Cia- 
włowski. Odczyt wygłoszony zostanie w ję- 
zyku białoruskim. 

Horodyszcz (pow. baranowieki). 
W. niedzielę dnia 25 b. m. odbędzie się 

w Horodyszczu odczyt na temat: „Rządy 
Marszałka Piłsudskiego, a chwila obecna”. 
Odczyt ilustrowany będzie  przezroczami. 
Organizuje go Koło Gminne BBWR. wespół 
z Sekr. Woj. BBWR. w Nowogródku. 

Kozlowszezyzna (pow: słonimski). 
W cyklu odczytów popularnych organizo- 

wanych przez Radę Pow. wspólnie z Sekr. 
Woj. BBWR. odbędzie się w sobotę.31 b. m. 
odczyt na tematy: 1) Sytuacja gospodarcza 
kraju, a Rząd Marszałka Piłsudskiego. 2) 
Hygjena życia codziennego. 

Lubcza. 
Onegdaj odbył się tu odczył zorganizo- 

wany przez Koło Gminne BBWR, i Sekr. 
Wóoj. BBWR. na temat: „Rząd Marszałka 
Piłsudskiego, a chwila obecna”. Prelekcję w 

języku białoruskim wygłosił p. F. Ciawłow- 

ski, mając przed sobą około 100 słuchaczy. 
Po wyczerpaniu tematu który wzbudził ży- 

we zainteresowanie prelegent wspomniał o 
tragicznej śmierci posła tej ziemi Tadeusza 
Hołówki. Uchwalono z wielkim  aplauzem, 

następującą rezolucję: 

REZOLUCJA. 2 
" My obywatele gm. lubczańskiej pow. no- 
wogródzkiego, zebrani na kulturalno-oświa- 
towym odczycie zorganizowanym przez B. B. 
W. R. w Nowogródku w dniu 14-40 paž- 
dziernika, na zakończenie którego wysłucha- 
liśmy sprawozdania przedstawiciela B. B. W. 
R. o tragicznej śmierci ś. p. Tadeusza Ho- 
łówki znanego posła z Nowogródczyzny, po- 
tępiamy ohydny czyn zbrodniczej ręki nie- 
mieckiej prowokacji, jej najmitów niszczą- 
cych dobre stosunki pomiędzy bratnim sło- 
wiańskim narodem. Przełana krew naszego 
wybrańca ś. p. T. Hołówki, niech padnie 
wieczną hańbą na ich imię, a jego przed- 
śmiertelny jęk, niech się stanie hasłem łącz- 
ności i braterstwa słowiańskich narodów. 

Wyrażamy nadzieję, że nasi posłowie z 
Nowogródczyzny. będą godnymi naśladow- 
eami swojego kolegi męczennika, a wspa- 
niała jego idea: „wolni z wolnymi równi z 
równymić, stanie się naczelnem ieh hasłem. 

Nas nie zmogą siły krzyżackie, w brat- 
niej słowiańskiej łączności siła. 

VERSACE GREW ETOWE ZOAZAD ORZREA 

il Zjazd delegatów Z. M. R. 
Zarząd Centralny Zrzeszenia Młodzieży 

Rzemieślniczej woj. Wileńskiego w Wilnie, 
podaje niniejszem do wiadomości ogólnej 
członkom i sympatykom że zbiórka delega- 
tów Oddziałów zamiejscowych Z. M. R. w 
dniu 18-go m. b. odbędzie się o godz. 8-ej 
rano w lokalu biura Zrzeszenia, przy ul. Mi- 
ekiewicza Nr. 25—8. 

W oddziałach, zaś miejscowych zbiórki 
są wyznaczone w następujących lokalach: 

1. Oddz. im. Marszałka J. Piłsudskiego 
— godz. 8 rańo, przy ul. Ostrobramskiej Nr. 
19—9. 

  

2. Oddz. im. „Filaretów'* — godz. 8 rane 
ul. Ostrobramska 19—9. 

3. Oddz. im. „Promienistych* — godz. 
8 rano ul. W. Pohulanka 14—19. 

4. Odz. im. Gabrjela Narutowicza 
godz. 8 rano ul. W. Pohulanka 14—19. 

5. Oddz. im. Szymona Konarskiego 
godz. 8 rano, ul. Niemiecka 25. 

6. Oddz. im. „Vita* — godz. 8 rano ul. 
Mickiewicza 23—5. | 

7. Oddz. im. Szkoły Rzemiosł Artystycz- 
nych, ul. św. Anny 13. 

Zarząd Centralny Z. M. R. podkreśla, że 
ze względu na doniosłe uroczystości zwią- 
zane z II Zjazdem Delegatów Z. M. R. woj. 
Wileńskiego, członkowie Oddziałów winni 
sławić się się na zbiórce gremjalnie, celem 

wspólnego przybycia ze sztandarami na na- 
bożeństwo, które odbędzie się w kościele 
„Bonifratrów*, celebrowane przez J. E. ks. 
Biskupa dr. Wł. Bandurskiego. 

Wejście do kościoła na uroczyste nabo- 
żeństwo, jak również na inauguracyjne po- 
siedzenie Zjazdu — za zaproszeniami, które 
można otrzymać w godz. urzędowych w biu- 
rze Zrzeszenia. 

CZĘŠČ I. 

Godz. 9—10 Nabożeństwo w kościele 
„bonifratró G. 10 m. 15 Uroczyste otwar- 
cie inauguracyjnego posiedzenia Zjazdu: a) 
wybór przewodniczącego, b) powołanie pre- 
zydjum. G. 10 m. 40 Przemówienie powital- 
ne. G.ll m. 25 Wygłoszenie referatów: С. 
11 m. 45 Wbicie gwoździa pamiątkowego II 
Zjazdu do drzewca sztandarowego. G. 11 
m. 55 Rozdanie nagród zwycięzcom w zawo- 
dach sporotowych. G. 12. m. 05 Powołanie 
Komisji wnioskodawczej. G. 12 m. 15 Wysła- 
nie depesz. 12 m. 25. Przerwa obiadowa. 

CZĘŚĆ II. 
Godz. 15 Wybór przewodniczącego i pre- 

zydjum. Odczytanie protokółu z I Zjazdu 
Sprawozdanie z prac Oddziałów Z. M. R. 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Cen- 
tralnego Z. M. R. Sprawozdanie z działal- 
ności Komisji Rewizyjnej Z. M. R. Uchwa- 

    

M-ur. 

WyI-U.EGNYSZK I "m" 3 

Zagadkowe samobėjstwo“na górze 
Trzykrzyskiei. 

Wezoraj nad ranem. opuszczający kosza- 
ry, żołnierze 6 p. p. Leg. znaleźli na górach 
Trzykrzyskich, wpobliżu boiska sportowego 
6 p. p. Leg. zw.oki nieznanego mężczyzny z 
przęstrzeloną nawylot  cztszką, wpobliżu 
zwłok leżał porzucony rewolwer systemu 
„hiszpan*. Ž 

O odnalezieniu zwłok żołnierze niezwło- 
cznie powiadomili policję śledczą, która 
wdrożyła dochodzenie. Oględziny zwłok oraz 
charakter rany postrzałowej, która spowo- 
dowała śmierć, wykazały, że ma się tu do 

Echa nadużyć Z. T. E. 
Jak się dowiadujemy, Komisja Rewizyj- 

na prowadzi obecnie energiczne dochodze- 
nie w sprawie nadużyć ujawnionych przy 
instalacji pionów przez warszawską firmę 
Z. T. E. Nadużycia te, jak przypominają so- 
bie nasi czytelnicy polegały na zamianie Ка- 
bla duńskiego na krajowy, przez co miasto 
prawdopodobnie poniosło znaczne straty. 
Ze względu na szereg trudności natury tech- 

czynienia z wypadkiem samobójstwa. Przy 
zwłokach samobójcy żadnych dokumentów 
nie ujawniono, wobec czego nazwiska jego 
dotychezas nie udało się ustalić. Powstałe 
narazie przypuszczenia, że jest to piekarz 
z Antokola K. nie znalazły potwierdzenia. 
Nieznany samobójca jest mężczyzną lat 20, 
elegancko ubrany, wzrostu średniego. : 

Zwłoki samobójcy przewieziono do kost- 
niey szpitala Św. Jakóba. 

Dalsze. dochodzenie celem 
tożsamości samobėjey trwa. 

ustalenia 

(e) 

przy instaiacji pionów. 
nieznej oraz konieczność zebrania opinij i 
danych i wyjaśnienia całego szeregu Szcze- 
gółów, ustalenie rozmiaru i wysokości po- 
niesionych strat natrafia na bardzo duże 
trudności. A 

Komisja Rewizyjna, jako rzeczoznaweę 
zaprosiła do współpracy radnego iuż. Ku- 
bilusa, 
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Paź: a НАН ЕНО оааа оЕЕ оЕН 
Spostczażenia Zakladu Moteoroiėg|! U. S. B 

w Wilnie z dnia 17 X — 1931 roku 
Ciśnienie šrednie w milimetrach: 769 

    Dziė: Juljana. 

Jutro: Pelagji. 

  

   

Temperatura średnia + 7° С. 

= najwyfsza: + 8° С. 

z najniższa: — 5° С 

Opad w milimetrach: 0,5 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom: słaby spadek. 

Uwagi: pochmurno, rano drobny deszcz. 

MIEJSKA. 

— Szpitałe wileńskie przepełnione są u- 
mysłowo chorymi. Mimo wysyłania przez 

Magistrat umysłowo chorych do Świecia i 
innych miast zachodniej Polski, gdzie znaj- 

dują się specjalnie dla tej kategorji chorych 

zakłady lecznicze, szpitale miejskie przepeł- 

nione są umysłowo chorymi. W, chwili obec- 
nej zgórą 80 chorych umysłowo pozostaje 

pod opieką lekarzy miejskich. Dodać należy 
że w porównaniu z rokiem ubiegłym ilość 
umysłowó chorych na terenie Wilna bardzo 
pokaźnie wzrosła, 

— Dom noclegowy dia kobiet. Magistrat 

m. Wilna projektuje uruchomienie w najbliż 
szym czasie domu noclegowego dla kobiet, 

obliczonego na pomieszczenie 60 osób. Lokal 
na ten cel zostanie wynajęty przy ul. Kal 
waryjskiej, wpobliżu rynku. 

LITERACKA. 
Jutrzejszy Wieczór Literacki Jana 

Parandowskiego jest wysokiej miary wyda- 

rzeniem kulturaląem. Świetny pisarz i znako 

mity mówca, który łączy głęboką wiedzę z 

ogromnym talentem, autor  niezrównanych 
książek o dawnej Grecji, 0 Oskarze Wil- 

de'zie i t. d, mówić będzie o zmaganiach 

i walkach pisarza z. tematem, materjałem i 

formą. 

Odczyt p. t. „Pisarz i jego praca" odbę- 

dzie się w poniedziałek o godz. 8.30 wiecz. 
w Związku Literatów, Ostrobramska 9, w 

dziedzińcu na I piętrze. Większość biletów, 
które sprzedaje „Orbis* (Mickiewicza 11), 
już została rozkupiona. Dochód na urządze- 
nie „Celi Konrada”. Członkowie Zw. Litera- 
tów i ucząca się młodzież korzystają ze zni- 

żek 50 proc. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Polonistów St U. S. B. We 

wtorek dnia 20 b. m. odbędzie się w lokalu 

Koła Polonistów pierwsze ogólne zebranie 
Sekcji Dramatycznej z następującym porząd- 
kiem dziennym. 1) Referat kol. Bortkiewi- 
cza p. t. „Teatr“, 2) Dyskusja, 3) Program 
działalności Sekcji na rok 1931-32, 4) Dy- 

skusja nad programem. 
Początek o godz. 19. 

dziani. 

  

Goście mile wi- 

Z POCZTY. 
— Nowa taryfa pocztowo-telegraficzna i 

telefoniezna. Rozporządzenie ministra poczt 
i telegrafów z dnia 28. IX. 1931 r. wprowa- 
dziło od dnia 15 października 1931 r. nową 
taryfę pocztowo-telegraficzną i telefoniczną. 

Nowa taryfa pocztowa podnosi opłaty za 
krajowy list zwykły zamiejscowy do 30 gr., 
za pocztową karte pojedyńczą zamiejscową 
do 20 gr., za takąż kartę z opłaconą odpo- 
wiedzią do 40 gr. 

Opłata za polecenie przesyłek krajowych 
została podwyższona do 60 gr. 

Natomiast taryfa telefoniczna i telegra- 
ficzna oraz taryfa pocztowa w obrocie za- 
granicznym nie uległa żadnej zmianie. 

Równocześnie powyższe rozporządzenie 
obciąża pocztowe przesyłki obrotu wewnętrz 
nego czasowo t. j. od dnia 15 października 
1931 r. do dnia 14 kwietnia 1932 r. nastę- 

pującemi opłatami: 
a) Listy zamiejscowe, tak prywatne jak 

i urzędowe, bez względu na wagę — 5 gr, 
b) kartki pocztowe zamiejscowe pojedyń- 

cze — 5 gr, z opłaconą odpowiedzią — 
10 gr. 

c) druki prywatne i urzędowe bez wzglę. 
du na wagę — 5 gr. 

d) paczki prywatne i urzędowe bez wzglę- 
du na strefę: 

do wagi 5 kg. — 5 gr., 
do wagi 10 kg. — 10 gr. 
"do wagi 15 kg. — 15 gr. 
do wagi 20 kg. — 20 gr. 
e) Polecenie przesyłek listowych — 5 gr. 

Wyszczególnione powyżej opłaty czasowe 
nie obciążają przesyłek świadczeń obrotu 
z w. m. Gdańkiem oraz z polskim urzędem 
pocztowym Gdańk I. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Klubu Społecznego komuniku- 

je nam, że rozpocznie swą działalność w dn. 

    

Przy braku apetytu, zepsutym żołądku, 

upośledzonem trawieniu, obstrukcji, zabu- 
rzeniach przemiany materji, pokrzywce i 
swędzeniu, naturalna woda gorzka „Franci- 
szka-Józefa* usuwa z organizmu substancje 
gnilne zatruwające organizm. Żądać w ap- 

tekach i drogerjach. 

OOZOTATOOT AE DOE OEOOCZTRCZORE KOCK 
* 

lenie planu pracy na rok przyszły. Zatwier 
dzenie budżetu. Przyjęcie poprawek do sta- 
tutu i regulam. ZMR. Udzielenie absolutor- 
jum Zarządowi Centralnemu. Wybór władz 
Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej. Zam- 
knięcie Zjazdu. 

najbliższych. — Przewidywany jest referat 
pana senatora Targowskiego, który podzieli 
się ze słuchaczami swemi wrażeniami z Ge- 
newy. 

— Ze Związku Podoficerów Rezerwy. Za- 
rząd Koła Wileńskiego Związku podofice- 
rów rezerwy. zawiadamia swych członków, 
iż dziś w niedzielę o godz. 16, w lokalu Zw. 
(ul. Żeligowskiego Nr. 4) odbędzie się infor- 
macyjne zebranie, poprzedzone odczytem hi- 
storycznym.  Stawiennictwo członków obo- 
wiązkowe, 

Wobec rozpoczęcia się kursu przysposo- 
bienia wojskowego, wszyscy członkowie Ko- 
ła Z. P. R. winni zgłosić się do sekretarjatu 
w godz. 17—19 celem spisania ewidencji. 

Ćwiczenia gimnastyczne i gry ruchome 
odbywają się we wtorki od godz. 19 do 20 
i w piątki.od godz. 18 do 19. 

Wyczerpujące informacje udziela sekre- 
tarjat Koła (ul. Żeligowskiego Nr. 4). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z Towarzystwa Eugenicznego (walki 

ze zwyrodnieniem rasy). Dnia 22 październi- 
ka w lokalu Poradni Eugenicznej (ul. Želi- 
gowskiego) dr. W. Wysocki wygłosi odczyt 
na temat: „Jak pielęgnować zdrowie kobie- 
ty”. Początek o godz. 5.30 wiecz. 

Wstęp wolny. 
— Zebranie kuźniczanek. W związku z 

pobytem w Wilnie Hrabiny Marji Zamoys- 
kiej fundatorki i patronki licznych zakła- 
dów wychowawczych w Zamku Kórnickim 
(Poznańskie) oraz w Kuznicach (Zakopane) 
zaprasza się najuprzejmiej wszystkie obecne 
w Wilnie „Kuźniczanki* na zebranie dnia 
18go października w niedzielę na godz. 3 
po poł. do mieszkania pani Janiny Fale- 
wicz, uł. Jagiellońska 9 m. 13. 

— Wieczór dyskusyjny o _ elektryfikacji 
m. Wilna. Zapowiedziany przed kilku dnia- 
mi wieczór dyskusyjny o elektryfikacji m. 
Wilna odbędzie się we czwartek dnia 22-go 
października r, b. o godz. 20 w sali Stowa- 
rzyszenia Techników Polskich w Wilnie (Wi 
leńska 33). 

Referat na temat: „Siły wodne rz. Wilji 
a elektryfikacja miasta Wilna* wygłosi p. 
inż. H. Jensz. 

Wstęp wolny i bezpłatny. 

„KOMUNIKATY. 
— Ostrzeżenie. Jacyś agenci kolportują 

„Pismo św. w Obrazach* wydane przez X. 
J. Kłosa, powołując się, że działają z ramie- 

nia Kurji Metropolitalnej. 
Wobec tego Kurja podaje do wiadomo- 

ści ogólnej, że wspomniani kolporterzy od 
Kurji Wileńskiej żadnego polecenia ani upe- 
ważnienia. nie otrzymali. 

— Komunikat L. O. P. P. W związku z 

ukazaniem się w prasie ogłoszenia o mają- 
cem się odbyć w dniach 17 i 18 październi- 
ka r. b. widowisku „Cud nad Wisłą, Zarząd 
Komitetu Woj. Wileńskiego L. O. P. P. wy- 
jaśnia, że nic wspólnego z tem widowiskiem 
nie ma i współpracy swojej udzielił tylko 
na dzień 11 października r. b. 

  

RÓŻNE. 
— Nagły wzrost zasłabnięć na gruźlicę. 

Podług ostatnich danych miejskich władz 
sanitarnych na terenie Wilna w ciągu tygod- 
nia ubiegłego stwierdzono 26 wypadków no- 
wych zasłabnięć na gruźlicę. Wskazuje to 
na nasilenie u nas gruźlicy, gdyż w porów- 
naniu z tygodniem poprzednim 'lość zapad- 
nięć na tę chorobę wzrosła prawie _wdwój- 

nasób. 
Z innych chorób zakaźnych zanotowano: 

ospę wietrzną w 3 wypadkach, tyfus brzu © 
szny 2, płonicę 14, różę 4, ksztusiec 1, jagli- - 
ca 8, grypę 3 i odrę 6. = 

Ogółem w omawianym okresie chorowa- 
ło 87 osób, w tej liczbie 3 śmiertelnie. 

NADESŁANE. 

PIĘKNE, BIAŁE ZĘBY 

są nieodzownym warunkiem uredy. Jest to 
prawda oczywista dla każdego zrozumiała. 
Nie każdy jednak wie, iż do racjonalnego 
konserwowania oraz zachowania idealnej 
białości zębów nie wystarczy samo tylko my- 
cie ich po każdym spożytym posiłku. Mycie 
zębów oraz odświeżanie jamy ustnej jest za- 
sadniczym kanonem higjeny. Białe i lśniące 
zęby natomiast uzyskać można przez syste- 
matyczne stosowanie odpowiedniego środka, 
któryby odpowiadał najnowszym zdobyczom 
profilaktyki. Najlepszym takim środkiem 
jest bezwarunkowo KALIKIORA, znana i 
wypróbowana od wielu lat pasta do zębów. 
KALIKIORA w najkrótszym czasie usuwa 
wszelkie naleciałości emalji zębnej oraz na- 
daje zębom śnieżną i lśniącą białość. W ory- 
ginalnem opakowaniu jest do nabycia we 
wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

TEATR i MUZYKE 
— Teatr Miejski w Lutni. W niedzielę 

dnia 18 b. m. o godz. 4 po poł. po cenach 
zniżonych sensacyjna sztuka w 3-ch aktach 
Maughama „Święty płomień* z p. St: Wyso- 
cką w roli matki. 

Wieczorem o godz. 20 przeucieszna ko- 
medja w 3-ch aktach Moliera „Szelmostwa 

Skapena* w reżyserji St. Wysockiej. 
W próbach najnowsza komedja T. Łopa- 

lewskiego która po raz pierwszy w Polsce 
ukaże się na scenie naszej, „Aurelciu nie rób 
tego". Reżyserja komedji tej spoczywa w rę- 
kach H. Zelwerowiczówny, dekoracje H. Zel- 
werowiczówny. 

— Najtańszy poniedziałek w Lutni. W 
poniedziałek dnia 19 b. m. sensacyjna sztu- 

ka „Święty płomień* z niezrównaną wyko- 
nawczynią roli matki p. St. Wysocką, po 
cenach propagandowych, bo od 20 gr. do 
2 zł. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś w 
niedzielę o godz. 4 po poł. specjalnie prze-. 
niesiona na Pohulankę przemiła, pełna hu- 
moru komedja w 3 aktach Caillaveta i Fle- 
ursa „Ładna historja* z p. Dunin-Rychłow-
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ską w roli kochanej babci i*J. Wasilewskim 
w rołi Andrzeja. Reżyserja K. Wyrwiez- RZ 
chrowskiego. Ceny zniżone. 

Wieczorem o godz. 20 „Złoty wiek Pó 
stwa" Marlowe'a przekomiczna. współczesna 
komedja w 3-ch aktach, z przezabawnym p. 
J. Ciecierskim na czele świetnie" zgranego 
żespołu. Reżyserja i dekoracje H: Zelwe- 
rowiczówny. 

— Tani propagandowy poniedziałek. W 
poniedziałek dnia 19-go b. m. Teatr na Po- 
hulance bawić będzie arcywesołą komedją w 
3-ch aktach Marlowe'a „Złoty wiek rycer- 
stwa* z J. Ciecierskim na czele, po cenach 
e 50 proc. niższych. 

W próbach pod kierunkiem reżyserskim 
dyr. M. Szpakiewicza „Róża* Żeromskiego. 
Dekoracje przygotowuje W. Makojnik. Rzad 
ko który potrafił tak przetrawić w duszy 
własnej, w bółu własnym całą martyrologję 
ludu polskiego w okresie jego walk o. nie- 
podległość podczas rewolucji 1905 r. i od- 
dać w wysoce artystycznej formie — jak to 
uczynił Żeromski w swem» epokowem arcy- 
dziele „Róży*. 

Ceny programów zniżone do 20 gr. 

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

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 o0- 
becne warunki* — odczyt. 14.20: Audycja 
rolnicza. 15.55: Audycja dla dzieci. 16.20: 
Polska muzyka popularna (płyty). 16.40: 
„Rozszerzanie się wszechšwiata“ — 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 wilenska“. 19.40: Program na ponie- 
działek. 19.45: Słuchowisko. 20.15: Koncert. 
22.10: Recital! śpiewaczy. 22.40: Kom. i mu- 
zyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dn. 19 października 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Muzyka wokalna i operowa (płyty). 

Kim Miejskie 
"TBALĄ MIEISKA 
Oairebramaka 5, 

Kino HOLLYWOOD 

  

"0a wtorku dnia 13-go b. m. 193! r. 
od godz. 4 — 6 dla młodzieży 

Wielki sensacyjny dramat Sen ° 

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

15.25: „Zagadnienie granic i ich znaczenie 
dla narodu i państwa” odczyt. 15.45: 
Program -dzieńny. 156.50: Utwory Chopina 
(płyty). 16.20: Lekcja francuskiego. 16.40: 
Muzyka z płyt. 17.10: „Renesans. Narcyzy 
Zmichowskiej”* — odczyt. 17.35: Pan Łopa- 
lewski przed sędzią Śledczym. Wesoła audy- 
cja. 18.00: Muzyka lekka. * 18.50: Wileński 
Kom. sportowy. 19.00: „Rządy Murawjewa 
— wieszatieła na Litwie — odczyt. 19.20: 
Program na wtorek i rozm. 19.30: Pogadan- 
ka lotnicza. 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: 
Pogad muzyczna. 20.15: „Loterja“ — S. Mo- 
niuszki. 21. 45: Montparnasse kabotynów — 
felj. 22.00: Rewia p. t. „Hallo Ameryka'. 

NOWINKI RADJOWE. 
ŁABĘDZI ŚPIEW KUKÓŁKI. 

Sędziwa „Kukułka wileńska* przeż tak 
długi czas kalająca cudze gniazda własnemi 
jajkami dowcipów dokukała: się wreszcie lek- 
kiej i nieszkodliwej <śmierci. Ostatni, "poże- 
gnalny a zarazem jubileuszowy :pópis tego 
ptaszka w dotychczasowej postaci przed dal 
szemi  metamorfozami w niedzielę 0 godz. 
19.20 pełen będzie krokodylich łez i ptasie. 
go mleka: 

SOLIDARNOŚĆ W WSPÓŁZAWODNICTWIE 

Godz. 14.00. W dzisiejszej audycji rolni. 
czej wieleńskiej inż. Hanna Milewska wygło: 
si odczyt © pracy w konkursach przysposo- 
bienia rolniczego i jej obecnych warunkach. 
Konkursy te mają bardzo ważne zadanie po- 
budzania inwencji i przedsiębiorczości w 
dziedzinie rolnictwa. 

KONCERT LITEWSKI. 

Godz. 19.00. Rozgłośnia wiłeńska nadaje 
koncert litewski, złożony z recytacyj poezji 
Adama Mickiewicza w języku litewskim i pio- 
senek litewskich. Pieśni w opracowaniu Eu 
genjusza Dziewulskiego odśpiewa p. Biruta 

  

Gajluszajte, recytacje wygłosi p. Grażyna 
Czapskajte. 

JAK LITWINI USTOSUNKOWALI SIĘ DO 
OKUPACJI. 

Poniedziałek godz. 19.00. Dobry polityk i 
statysta kładzie duży nacisk na stan nas 
jów ludności, nie opierając nigdy dalej idą- 

   

  

  

- 2 7 (Szpieg) 
Z powodu wielkiej frekwencji f:lm   

Bicz Prawa 
NAD PROGRAM: Miljonowy spadek 

m 
KU RJ E R w 

cych planów jedynie na przymusie fizycznym. 
Ustosunkowanie się społeczeństwa do użytej 
siły zawsze pieczętuje wytworzony stan fa- 
ktyczny. Społeczeństwo może uznać i apro. 
bować narzuconą władzę, albo też zachować 
się wobec niej opórnie. Ciekawe jest potem 
badanie nastrojów społeczeństwa i ich wpły- 
wu na bieg wypadków. Dziś w odczycie li- 
tewskim p. Antoni Gasztowt omówi ustosun- 
kowanie się społeczeństwa na Litwie do oku- 
pacji podczas wojny. 

SPORT 
1. P. P. LEG. — MAKABI 3:3 (2:2). 

Wczorajszy mecz między czołowemi zes- 
połami wileńskiemi 1 p. p. Leg. a drużyną 
Makabi zwabił na boisko przy ulicy Wiwul- 
skiego sporą ilość widzów co świadczy o 
wielkiem zainteresowaniu jakie rywalizacja 
tych dwóch drużyn wywołała wśród spor- 
towców. Wynik nierozstrzygnięty, który przy- 
niosły wczorajsze zawody pozostawia nadal 
otwartem pytanie, która z tych drużyn w о- 
becnej ich formie jest lepszą? Z tem więk- 
szem zainteresowaniem oczekiwane jest dzi- 
siejsze spotkanie rewanżowe. Do meczu tego 
1 p. p. Leg. wystąpił w składzie osłabionym, 
bo bez Godlewskiego, Halickiego i Zienowi- 
cza co nie pozostało bez wpływu na grze 
drużyny wojskowych. Również Makabi wy- 
stąpiła w zmienionym składzie z Birnbachem 
na łączniku i Rywkinem na centrze pomocy. 

Gra obu zespołów nie przyniosła ciekaw- 
szych momentów i wypadła dość blado. W 
pierwszej połowie zdecydowaną przewagę 
wykazuje drużyną żydowska, która stale prze- 
siaduje na polu przeciwnika. Wszystkie jel. 
nak akcje makabistów niweczy dobra obrona 
wojskowych, oraz nieudolność napastników, 
wśród których wyróżnił się jedynie Szwarc, 
zdobywca hat-tricku. 

Już pierwsze minuty meczu przynoszą 
całkiem niespodzianie bramkę, która wieńczy 
jeden z wypadów ataku wojskowych. Podnie- 
cona utratą punktu, drużyna żydowska prze- 
chodzi do generalnej ofenzywy, lecz wszyst- 
kie jej wysiłki nie dają przez dłuższy czas 
pozytywnego rezultatu. Tymczasem ponowny 
wypad wojskowych przynosi im po raz dra- 

  

  

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

wesoła kom. 
w 6 aktach 

Kino HELIOS 
z udziałem najsłyn. gwiazdy doby obecnej 

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

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

Dźwiękowe Kino 

CGJING 
uł, Wielka 47, tel. 15-41 

P:g głośnej pow. Erika M. Remarque'a. 
Początek seansów o godz. 

Wielka sensacjal 
Przebojowy dźwiękowieci 
Potóżny dźwięk dramat miłoseż NA AEK 

Przebój odsłaniający metody najdoskonalszej na świecie organizacii detektywnej. 
NAD PROGRAM: Poraz |-szy w Wilnie dodatek dźwiękowy „Pathe''. 
Początek o g. 4, 6, 8 i 1030, w dnie świąt. o g. Ż-ej. 

Jutro premierał 

W rolach 

Nowa uzup. kopja! Film, o kt. mówi cały światl Triumf przebój dźwięki! 

NA ZACHODZIE BEZ ZMIAŃ 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwięk. Foxa. 

4,6, 8i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Człowiek o dwóch cbiiczach (Skotland Yard) 
głównych: Edmund Love i Joan Bennete. 

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

  

  

  

Kimo Kolejowe | Dziś i dni następnych! s s 

see dziw» Tajemniczy Dr. Fu Manchu o GN aktach p. t. B 
Rt W rolach głównych: Warner Oland, Jean Arthur i Nell Hamilton. 

Tajemnicze zjawiska: Sygnał śmierci, ukryta trucizna, hipnotyzm — utrzymują widza w ciągłem napięciu. 
(ebat dworca kołejaw.) | Początek © 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, Boska 

LUX 
Mickiewicza 11, t. 15-61 

w roli młode- 
go adwokaka 

  

GRETA GARB 

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

w swej bezwzględnie 
najlepszej kreacji PO 

opałach w roli gł. 
NAD PROGRAM: Arcywesoła komedja w 3 akt. 

największy E świata CHARLIE CHAPLIN. 

CALUNEK 
p. t. Charlie w 

Ceny miejsc od 40 gr. 
  

  

BEZPŁATNIE 
AKUMULATORY zabiera. i 

odstawia 
do domu, 

| ładuje i konserwuje 
'akumulatory po cenach fabrycznych, 

Dostarcza do domu codzień świeże 

baterje anodowe 

TU: ELEKTRIT Šiužba aku- 
mulatorowa 

UL. WILENSKA 24. 

Nie dźwigajcie akumulatorów i bateryj | 

Dzwońcie do nas. 

  

Telefon 10-38. 

Jesień się zbliża. 

komplety o pierwszej 
niezbędne- dla każdego 

Tylko za 9 zł. 90 
wysyłamy : 

w dobrym gatunku, 
tryk. w dobrym gatunku, 

cwern., 1 ręcznik pełnej 
steczki kieszonkowe, 1 

2,50 gr. 

wysyłamy : 

w różnych deseniach, 
bieliznę czysto białą 

  

OKAZYJNE KUPNO! 
Wobec ogromnych zapasów, które wyrob. na sezon 

zimowy, postanowiliśmy wysłać każdemu po niebywale 
niskich cenach komplety pierwszorzędnych towarów 

Bez Ryzyka 
z gwarancją zwrotu pieniędzy, gdyby towar się nie 
podobał, bo 

Tylko za Zł. 7.80 
wysyłamy: 

    

ne do każdego garnituru, | krawat elegancki z mod- | wysyłamy: 1 ubranie męskie gotowe bostonowe 

nego jedwabnego „Tweedu*”, 3 chusteczki do nosa w odpowiednim gatunku w kolorze gra- SIĘ 

białe z kolorowemi kantami, | para skarpetek dese- sal fn kibochzatinym (wod NA tbs). okazyjnie kompletny 
niowych bardzo mocnych. Koszta przesyłki Zł. 2.20 4 mtr. na suknię damską w różnych de- 

płaci kupujący, lub seniach, | koszulę męską tryk. I gat. pa ój ja a ny 

25 metrów Tylko za Zł. 19.75 1 para kalesnów męskich  tryk. I gat., 

a mianowicie: 6 mtr. Flaneli bieliźnianej pusznej 1 koszulę damską tryk. w dobrym gat. masywny orzech. 

i miękkiej na ciepłą bieliznę wszelkiego rodzaju lub 1 para reform damskich w dobrym gat. Dowiedzieć się 
6 mtr. Barchanu białego, 6 mtr. Oksfordu w paski lub Do powyższych kompletów doliczamy «Ada K. Wil.* 
6 mtr. Surówki (nessel), 4 mtr. Markiza flanelowa na 3, 50 gr.jako koszta opakowania i R WSZY 7246 

suknie i szlafroki damskie w różnych kwiatach i de- pocztowej. 
seniach, 4mtr. Flaneli białej w paseczki z jednej stro- | UWAGA: Wysyłamy | kołdrę watową z obustron- i 

ny drapana na kalesony męskie, 5 mtr. ręcznikowego nem pokryciem satynowem z czysto białą J 2 ki obce 
płótna białego z kolorowemi szlakami. Koszta prze- atę ©IE0 ZE -16-zł. 80 gr. 
syłki Zł. 2.75 płaci kupujący. Powyższe komplety Towary powyższe wysyłamy po otrzy- | niemiecki francuski 

wysyłamy za zaliczką pocztową po otrzymaniu listow- maniu listowego zamówienia (płaci się łoski Ki 3 й 
nego zamówienia. Uwaga: Zaznaczamy, że kom- przy odbiorze na poczcie). Za dobroć \м 105 ( onwersacja). 

plety wysłane przez nas składają się z najlepszych towaru gwarantujemy. Przygotowywanie 
materjałów, nie jak naśladownictwa innych firm, które AWG wać BRósiWY ‹ ze wszystkich przedmiot. 

zniżaję ceny, dając wzamian towary najgorszego ga- ź 6 do matu ry 

tunku, przeto omijajcie falsyfikaty i i zamawiajcie kom- TANIE ŹRÓDŁO i egzaminów 

"R a 2 odukcj i Ei "S w firmie: ai wł. LEON KRAKOWSKI szkół średnich wogóle. 

ajowa Produkcja”, ŁOdŹ, SKrZ, poczt, ŁÓDŹ pe ko 
„ATROK | o С D 7293 Skrzynka pocztowa Nr. 547. | 57% | studenci U. 5. B. 

P: 8. Do każdego kompletu dodajemy miłą nie- 
Cenniki spodziankę i kupon premjowy bezpłatnie. 

najnowsze wysyłamy na żądanie. 

1 parę spodni wizytowych w najmodniej- 

szych pasach i deseniach, najnowszego kroju stosow- 

6 mtr. 

kiego rodzaju, 6 mtr. 
brym gat. 

wysyłamy: 17 mtr. płótna białego 

  7292 

Wydavmictwo „Kurjer WileAski“ S-ka x ogr. odp. 

BEECEEEEEEEECEEEG 

WIELKA ZNIŻKA CEN. 
Biorąc pod uwagę 

ogólny kryzys zniżyliśmy znacznie ceny 
naszych towarów, wprost po niebywałych. 
Dla przekonania: WyaylemyGRSZBOGIAE 

jakości, które są 

l swetr męski do ubieraniu przez głowę 
1 koszulę męską 

męskich | gat., 3 pary skarpetek męskich 

Do danego kompletu doliczamy porto 

Tylko za 27 zł. 90 gr. 
3 mtr. bostonu na. eleganckieubranie mę- 
skie w kolorze granatowym lub czarnym 
w dobrym gat., 4 mtr. na suknię damską 

oksfurdu w paseczki lub w kra- 
teczki w dobrym gat., 6 mtr. 
mowego nadającego się na bieliznę wszel- 

ręcznikowe w do- 

Tylko za 30 zł. 80 gr. 

10 mtr. barchanu na bieliznę w pasecz- 
ki lub czysto białą, 6 mtr. płótna kremo- 
wego nadająca się na bieliznę wszelkiego 
rodzaju, 6 mtr. ręcznikowe w dobrym gat. 

Tylko za 35 zł. 80 gr. 

FEEFEFEEEEFEEEEFFEFE 

Drukarnia „Znicz”, Wilno, ni. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul TATARSKA 20 

jadalne, sy pialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaiy, Iožka На 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
na dogodnych warunkach 

I NA RATY. 
| NĄDESZŁY a I 

Poszukuję 
posady 

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

pod Nr. 6872. 

Sprzedaje się 

domu. 

gr. 

1 para kalesonów 

długości, 3 chu- 
krawat jedwabny 

6 mtr. flanelki na 
lub w paseczki, 

płótna kre- 

w dobrym gat., 

  

  

specjalną met, koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 

„Kuzjera Wil." pod W. K   

ILE NS K I o 

„gi sukces w postaci zdobycia drugiego komie 
*'Trwająca nadal blokada bramki 1 p. p Leg. 
kończy się wreszcie wyrównaniem wyniku. 

Po przerwie obraz gry zmienia się zasad- 
niezo, inicjatywa spoczywa już teraz w ręku 
wojskowych. W okresie tym każda z drużyn 
uzyskuje po jednym -punkcie. 

W Makabi wyróżnił się Szwarc. u wojsko- 
wych: Pawłowski i Zienkiewicz. Zawiodła cał 
kowicie prawa strona, gdzie bracia Lacho- 
wicze okazałi się beznadziejnie słabi. 

Sędziował poniżej wszelkiej krytyki p. 
Sznejder. Jego raz po raz popełniane błędy 
wywołały na widowni burzę protestów i w 
niemałym stopniu przyczyniły się do stanu 
zdenerwowania, jaki w drugiej części gry о- 
garnął zarówno graczy, jak i widzów. 

   

Przykry zawód. 
Wczoraj kiłka minut przed 4-tą zbliżając 

się do teatru na Pohulance powyślałem: źle 
jednak z nami nie jest, jeżeli przed gmachem 
taki tłoczek. Podchodzę bliżej — coś niezwy- 
kłego: ludzie się tłoczą, gadają, ale do teatru 
nikt nie wchodzi. Ten i ów milczkiem zawró- 
cił i poszedł. — Źle, myślę sobie —kryzy 
Ale ja mogłem pójść na przedstawienie. W 
do drzwi — zamknięte, do drugich, trzecich— 
zamknięte! Pytam: czy odwołano przedstawie- 
nie? — Zapewne nie, powiadają. Może za 
wcześnie? Sprawdzają zegarki, spierają się o 
minuty, zachwalają firmy zegarkowe... Pocz- 
ciwi ludziska, nikt nie klął. 

Może i za wcześnie, myślę, pójdę jednak, 
poproszę. by nas wpuszczono do poczekalni. 

Z drugiej strony gmachu znalazłem wresz- 
cie jakieś otwarte drzwi. Bardzo grzeczny pan 
uprzejmie mnie poinformował, że owszem, w 
Lutni jest popołudniówka, nawet bardzo cie- 
kawa, radził mi na nią pójść, ale co do po- 
południówki na Pohulance —to chyba po- 

    

   

   
   

    

  

myłka. 

Pomyłka? Sprawdzam w gazetach — jest 
W afiszach — jak wół stoi 

  to ma powdy dyrekcja p. dyr. 
do niezadowolenia z publiczności 

na przedstawieniach z pełnemi cenami — „pu- 
chy“. Ale to nie powód, żeby jej zaraz płatać 
figle. 

  

Jeżeli to i „pomyłka* dyrekcji — to bardzo 
przykra dła publiczności. Należało przynaj. 

mniej na drzwiach wejściowych teatru wy- 
wiesić kartkę o odwołaniu przedstawienia. 
Bagatelizowanie publiczności i nieliczenie się 
z jej czasem nie może pogłębić sympatyj do 
teatru, co teatrowi, bądź co bądź, nie powin- 
no być zupełnie obojętne. widz. 

LISTY DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie po 
niższego naszego oświadczenia. 

„Cud nad Wisłą* wystawiony na boisku 
6 p. p. Leg. przez trupę warszawską pod re- 
żyserją p. Stan. Wyrzykowskiego w dniu 
10 i 11 b. m. jest utworem naszym. Na wy- 

stawianie „Cudu* w wymienionych dniach 
udzieliliśmy impresarjo p. Baranowskiemu 
swego zezwolenia. Tymczasem siedząc w 
Warszawie dowiedzieliśmy się o tem, że p. 
Wyrzykowskiemu, który nie mając pojęcia 
o scenie sztukę całą spaczył i wystawił ją 
w karykaturalnej formie. Wówczas przyby- 
liśmy do Wilna i prawo na wystawianie na- 
szego utworu cofnęliśmy. P. Wyrzykowski 
wówczas zrobił plagjat z naszej sztuki i da- 
lej ją wystawia pod zmienionym tytułem 
„Golgota Polski i Cud nad Wisłą”, jako sce 

narjusz Stan. Wyrzykowskiego. 
Wobec powyższego publicznie piętnuje- 

my postępowanie p. Wyrzykowskiego, p. 
Baranowskiego i Adrjanowicza, którzy wspól 
nie działają przy wystawiąniu owego falsy- 
fikatu naszej sztuki i oświadczamy, że spra- 
wę skierowujemy na drogę sądową. 

Autorzy: 

Pełnomocnik kpt. Lasonia Józefa 

Stefa Świetlik 
Warszawa, Koszykowa 7—16. 

Stefan Świetlik 
Warszawa, Maciūska 22—1 

Do Pana Redaktora „Kurjera Wilenskiego“ 

Upraszam o zamieszczenie w Jego po- 
czytnem piśmie niniejszego: 

Wobec ukazania się artykułu w „Dzien- 
niku Wileńskim* z dnia 13 października 
1931 r. w Nr. 235 p. t. „Czyżby czynniki od- 

    

Nr. 241 (2183) 

powiedzialne wkroczyły na drogę walki..ze 
Stowarzyszeniem Młodzieży Polskiej? 
którym podano odpis pisma komendy P. w. = 
w Brasławiu z dnia 26 wrzešnia r. b. L. 
dz. 574/31, w sprawie odmowy współpracy 
w dziedzinie P. W. w Stow. M. Polskiej, 
wyjaśniam co następuje: 

1) Decyzję odmowną pozwiąłem na za- 
sadzie osobistego doświadczenia jakie od- 
niosłem w czasie pełnienia'mej służ: po- 
wiecie dziśnieńskim i brasławskim. 

2) Dowody nieprzychyłnego ustosunko- 
wania się Patronatu S. M. P. wogėlea w 
szczególności Duchowieństwa do akcji P. 
W. na terenie w. w. pow. znajduj ąsię w 
posiadaniu Komendy, które mogą być w 
każdej chwili wykorzystane przez czynniki 
miarodajne i w tej sprawie zainieresowane. 

Pow. Komendat P. W. 

Kpi. Kasperski. 
# 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE MAŁŻONKÓW. 

W dniu wezarajszym z polecenia władz 
Śledezych zostali aresztowani niejaki Paweł 
Czerniawski i żona jego Józefa (uł. Lwow- 
ska Nr. 11) oskarżeni © dokonanie zakazanej 
operacji spędzania płodu 18-letniej Hełenie 
Kućkównie. Małżonków osadzono w aresz- 
cie centralnym do dyspozycji wiceprokura- 
tora sądu okręgowego na m. Wilno. (e) 

ARESZTOWANIE FAŁSZERZA-OSZUSTA. 

W dniu wczorajszym przez polieję šled- 
czą został ujęty wpobliżu Rakowa niejaki 
Wacław Lipski, przy którym, podezas re- 
wizji esobistej znalęzionoe dwa sfałszowane 
paszporty, wystawione na eudze nazwiska, 
leez zaopatrzone w podobiznę Lipskiego. A- 
resztowany ohbjeżdżał wsie i miasteczka po- 
dając się za wyższego urzędnika i „nabrał 
szereg osób, 

Lipskiego osadzono w areszcie do dyspo- 
zycji władz sądowo-śledczych. (ch 

    

  

Bepierajele przenysł krajowy 

  

  

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 

Q wartościowe piwo w używane butelki „Patent“ 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWO ŻYWIECKIEGO 
6678 _ na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

"ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

  

  

Lt Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i mocezopłci we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9 —12 1 4—8. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

Ww, Z.P. 29. 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 

Doktór Med. 

Z. KUDREWICZ 
Specjalność: chor. wener., 

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

7273—1 

Dr. med. A. CYMBLER 
Choroby weneryczne, na- 
rządu moczowego i skórne 

| Mickiewicza 12, róg Ta- 

  

  

      

  

STYLOWE 
i noweczesne 

pierwszorzędnej jakości 
w wielkim a R) -Ci tarskiej. Tel. 15-64. 
AE a 0 l k į n Przyjmuje od 9-2i5-7'/4w. poleca 

MEBLE 

7285 

Dr. B. Szejnkier 
ь S Wilno, Szopena 6— I 

Choroby oczu. Przyjmuje: 

m = = 

Wažne dla ziemian! 
od 8—9-ej r. i 4—7-ej w. 

JUŻ WYSZŁY Z DRUKU 

7284 

Książeczki Obrachunkowe 

Dr. L. RYWKIND 
choroby uszu gardła i nosa 

Zarzeczna 16 

dla stałych pracowników rolnych i są do nabycia Przyjmuje od 4—6 wiecz. 
we wszystkich księgarniach na terenie województw: 

Wileńskiego, Białostockiego i Nowogródzkiego. Opra- 
cowane na podstawie art 4 Rozp. Min. Pracy i Op. 

7283 

Społecznej z dn. 4.XII. 1920 r. (Dz. Ust. R.P. Nr. 118 
Dr. A. Goldburt 

poz.782). Tłoczono w Zakładach Graficznych „Znicz*. 

Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 3-62. 

Nadeszło dużo nowości! 

  

Ceny zniżonel 

      

chor. wewnętrz. i dziecin. 
PETZ 

  

Oprawa i wykończenie solidne. 7289 Ostrobramska 20/6 — 

Telefon 11-82. 
Ё 7286 

dtałę ondulovanie ВУФ | — Akuszena 
Trwała ondulacja za pomocą grzebienia 

ondulacyjnego! Tylko zwykłem uczesaniem! 
Jednorazowy wydatek! W razie niespodo- 
bania zwrot pieniędzy za zwrotem grzebie- 

Mada LAkNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa ?, m. 5. 

  

nia. Cena 5 zł. Wysyłka za poprzedniem | W: P. Nr. 69. 7120 

nadesłaniem (franko) lub za zaliczeniem 

(60 gr. na porto przy zamówieniu dołączyć). Akuszerka 
Skład główny R. Śchulz, Poznań, Rybaki 7. 

  Mlja Brzeila 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

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

NAJKORZYSTNIEJ ` 
kupuje się towary gwa- Głowińskiego 
rantowanej dobroci u 
Polecamy tweedy i jedwabie na suknie i palta, 
materjały mundurkowe, wielki wybór flanel, koł- 

  

    der watowych i pokrowców. a 
7291 UWAGA — WILEŃSKA 27. Akuszerk k 

Śmiałowska 
J) MMS przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3; 

tamže gabinet kosmetycz- 

ny, usuwa zmarszczki, bro- 

dawki, kurzajki i wągry, 
Kupujcie i popierajcie     wyroby fabryk krajowych! W. Z. P. 48. 7034 

  

  

Podziękowanie. 
Panu d-rowi L. Narkiewi- 
czowi za troskliwe zabiegi 
pana PB > 
ki której szybko powsta- 
łem z ciężkiej i niebez- 

piecznej choroby, 
składam serdeczne 

dziękowanie. 
Władysław Monkiewicz. 

7300 

ZIOŁĄ LECZNICZE 
według przepisów sław- 
nychuókerzy pizeciw cho- 

po- 

robom żołądka, kiszek, 
płuc, nerwów, wątroby, 
nerek, pęcherza, hemo- 
roidom,upławom, obstruk- 
cji, kamieniom żółciowym, 
kaszlowi, astmie, bledni- 

cy, sklerozie, artretyzmo- 
wi, reumatyzmowi etc. 

Żądajcie bezpłatnej 
broszury peuczającej ! 
Adres: Liszki, Apteka. 

Lecznica 
dia zwierząt 

Lek. wet. 5. Bakuna 
Ostrobramska 16, tel. 694 

7282 
  

MIESZKANIE 
3 pokoje z kuchnią 

ze wszelkiemi wygodami 
w ogrodzie tanio do wy- 
najęcia, ul. Karpacka 5. 

7305 

Do wynajęcia 

SKLEP 
przy ul. Wiłeńskiej Nr. 20 

7247 

    

Interes dobrze prosperu- 
jący z wyszynkiem piwa 

do odstąpienia 

Dowiedzieć się w admi- 

nistracji. 7287 

Sprzedam natythnśi 
meble, antyki jesionowe : 
salon, stołowy, sypialnia 
i gabinet. Oglądać od 11—4 

Zakretowa 9 m. 2. 
7303 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

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

ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 

Suden! I. J. B 
udziela korepetycji 
w zakresie 6 klas. 

Warunki bardzo dogodne. 
Dowiedzieć się w Admin. 
„Kurjera Wil * 7213 

i й @ „łamacz języków obcych 
jest czasopismem niezbęd- 

nem dla wszystkich zna- 

jących początki francu- 
skiego, niemieckiego, an- 
gielskiego. Żądać w księ- 

garniach. Bezpłatne stro- 

nice okazowe wysyła ad- 

ministracja „Tiumacza“, 

WARSZAWA, Skrzynka 

pocztowa 396. 7182 

„Pod Wilkiem“ 
Žas Mickiewicza 33 

(obok Sąduj 

liwa Kawiarnia 
wydaje smaczne 

obiady, kolacje 
i śniadania. 

Zimne i gorące zakąski. 
Proszę przekonać się. 

6718 

    

  

  

  

  

  

  

RUMBY !!! 
„CL0U SEZONUS“ 

nauczają | 
MISTRZOWIE TAŃCÓW 

M. НОО МОВ 
. Zawalna Nr. 21 

  

  

  

Pracownia 
Elektro-Mechaniczna 

A. Jankowski 
Wilno, ul. Portowa Nr. 6. 

Wykonanie solidne. 

Cony dostępne. 7277 

Pracownia krawiecka 
LonginakKulikowskiego 

ut Wiełka 134 
przyjmuje zamówienia na. 
zobo ukio lie 
oraz futra. Wykon.solidne. 
Ceny dostępne. 6812 

  

  

W celu reklamowym 
wykonuje solidnie, nie- 
drogo ubrania męskie 

Zakład krawiecki 
F. Muchlady 

Wileńska 22, m. 25. 
7240 

  

Baczność! 
Kwatermistrzostwa i Spół- 
dzielnie Wojskowe. Wy- 
rabiam specjalne nici cha- 
ki dla wojska, czarne i bia- 
łe gwarantow. 1000 jard.. 
M. Mełamed, Wilno, ul. 
Nowogiėdzka 7, tel. 7-34. 

7295 

Pracownia walizek 
i wyrobów skórzanych 
M. RAN, Niemiecka 31, 
przyjmuje obstalunki i re-- 
peracje. Ceny przystępne: 

  

  

Wytworne towarzystwo po- 
znaje automobilizm tylko 
na kursach Froma, 
inżyniera 

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

warsztaty. 

w większej: Żwir ";ż: 
sprzeda spółdzielnia: 

hudowłano- mieszkaniowa 
urząd poczt. w Wilnie 
Bołtupska 12/4 od g.4- 

7302 

Spólnik-ka 
potrzebny do dobrze 

urządzonej KAWIARNIE 

ul. Zarzecze 17. 
7301 

  

  

  

W každem miešcie i mia- 
steczku (gmina) potrzeb-- 
ny przedstawiciel-(ka) 
rejonowy. Praca łatwa 
(może być przy innem za- 
jęciu), zysk zapewniony. 
Pisać: Wilno |. skrytkm 
203. Czepielanis. 7288- 

Pokój 
umeblowany z nie- 

krępującem wejściem. 
dla samotnej-go. 

ZARZECZE 17, m.13 

Lela [IE ITIC) 
NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

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. 

  

Redaktor odpowiedzialny Władysław Menkiewicz. 

 


