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pinja 
Dokładna treść „avis consultatif“ 

(opinji doradczej) Trybunału Haskie- 

go w sprawie odcinka kolei Landwa- 

rów—Koszedary nie jest dotychczas 

znana. To eo wiadomo, jest odpowie- 

dzią na postawione Trybunałowi przez 

Radę Ligi pytanie. Trybunał w swej 

odpowiedzi wyraził opinję, że Litwa 

na podstawie przyjętych przez nią 

przepisów międzynarodowych nie jest 

„w obecnych okolicznościach'* zobo- 

wiązaną do wznowienia ruchu na li- 

nji kolejowej Landwarów—Koszeda- 

ry. To znaczy wszełkiego ruchu, za- 

równo bezpośredniego pomiędzy Pol- 

ską a Litwą i tranzytowego (stanowi- 

sko rządu polskiego), jak też tylko 

tranzytowego (stanowisko Komisji 

Komunikacji i Tranzytu Ligi Naro- 

dów). 

Nie posiadamy żadnych danych ze 

źródeł polskich, na mocy których mo- 

żnaby zapoznać się z motywami i ca- 

łem rozumowaniem Trybunału w tej 

sprawie. Podobno motywów swoich 

Trybunał dotąd nie ogłosił, jakkol 

wiek toby przeczyło jego dotychcza- 

sowej praktyce (motywy zazwyczaj 

były ogłaszane jednocześnie z orze- 

czeniem). 

Natomiast w prasie litewskiej i ry- 

skiej podawane są dość liczne infor- 

macje o opinji Trybunału i jej moty- 

wach, których ścisłości, niestety, nie- 

sposób jest sprawdzić. Prasa litewska 

uderza w surmy politycznego zwycię- 

stwa i przytacza rozmaite argumenty, 

które miały być użyte przez Trybu- 

nał w jego motywacji wydanego orze- 

czenia. Te źródła donoszą jakoby 

dwaj członkowie Trybunału, pp. An- 

zilotti i Altamira złożyli odrębne mo- 

tywy, bardzo korzystne dla Litwy, jak- 

kolwiek głosowali za tą samą formułą 

odpowiedzi, co i reszta sędziów, oraz 

że opinja Trybunału zapadła jedno- 

myślnie, czyli że za nią głosowali i 

Litwin p. Staszynskas i Połak prof. 

Rostworowski. 

Powstaje, oczywiście interesujące 

pytanie co w tem wszystkiem jest praw 

dą. a co domysłem, lub indywidualną 

interpretacją informatorów i publicy- 

stów zagranicznych. Komunikat pol- 

ski ze źródeł półurzędowych zamiesz- 

czony w „Kurjerze Wileńskim z dnia 

17 b. m. tej strony rzeczy nie porusza, 

ograniczając się tylko do oceny nega- 

tywnej odpowiedzi Trybunału na po- 

stawione mu przez Radę Ligi pytanie. 

W toku rozprawy wydawało się 

Trybunał stanie 

  

prawdopodobnem, 

na sianowisku Komisji Komunikacji i 

Tranzytu, (otwarcie kolei dla towaro- 

wego ruchu tranzytowego), ale zarów- 

no taka opinja Trybunału, jak i każ- 

da inna, niewiele mogłaby wpłynąć 

na zmianę bezpośredniego stosunku 

Litwy i Polski w zakresie komunika- 

To też rozprawa haska pod ką- 

jej efektywnych skutków nie 
wzbudzała większego zainteresowania. 

j jest, jeżeli Trybunał użył mo- 
ji, dającej Litwie argumenty dla 

ania jej opornego stano- 

cji. 

tem 

        
podirzymyw 

wiska wobec aktów międzynarodo- 

wych, regułujących definitywnie spór 

terytorjalny. W taki przynajmniej 

sposób usiłuje zinterpretować opinję 

Trybunału strona litewska. Nie trze- 

ba Humaczyć, jak dałece podobny u- 

boczny skutek opinji haskiej utrwa- 

lałby dzisiejszy impas w stosunkach 

polsko-litewskieh, jakkolwiek nie po- 

zatem konkretnego Litwa przez to by 

nie uzyskała. ; 

Wyjaśnienie przeto tej strony rze- 

czy jest zewszechmiar pożądane. Mo- 

żna się było spodziewać, że nastąpi 
ono dzisiaj na posiedzeniu sejmowej 

komisji Spraw Zagran. Niestety, zo- 

stało to posiedzenie powtórnie, z po- 

wodu niezdrowia Min. Zaleskiego, 0: 

dłożone. Należy jednak przypuszczać 

RJER WILE 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 
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haska. 
że Minist. Spr. Zagran. znajdzie jakiś 

inny sposób poinformowania opinji 

publicznej o tej sprawie — jeżeli ex- 

pose Min. Zaleskiego będzie musiało 

ulec dalszej zwłoce. 

Testis. 

  

Wyrok Trybunału Haskiego 
w ujęciu „Elty”. 

Komunikat Elty w sprawie wyroku Try- 
bunału Haskiego w kwestji zatargu polsko- 
litewskiego o tranzyt na linji kolejowej Lan- 
dwarów—Koszedary brzmi jak następuje: 

Trybunał uznał, że zgodnie z obowiązu- 
jącemi normami międzynarodowemi, Litwa 
nie jest obowiązana do otwarcia komunika- 
cji na linji Landwarów—Koszedary. W ten 
sposób w sprawie tej przeważył litewski 
punkt widzenia Trybunał rozpatrzył rezolu- 
cję Rady L. N. z 10 grudnia 1927 roku i 
ogłosił wyrok na podstawie art. 23 punkt E 
paktu L. N. i konwencji kiajpedzkiej. 

W motywacji wyroku Trybunał konsta- 
tuje, że komunikacja na wzmiankowanym 
odciku kolei została przerwana po zajęciu 
przez gen. Żeligowskiego w dniu 9 paździer- 
nika 1920 r. Wilna. 

Trybunał uznaje prawo Litwy do niena- 
wiązywania z Polską stosunków tak długo 
dopóki kwestja przynałeżności Wilna nie bę- 
dzie zdecydowana drogą arbitrażu lub wza- 
jemnego porozumienia lub wreszcie przy po- 
mocy Trybunału Haskiego. i 

Zauważyć należy, że Trybunał Haski uz- 
nał uwagę Nr. 2 do punktu trzeciego anek- 
su 3-go Konwencji Kłajpedzkiej, na której 
przedstawiciel Litwy opierał swą argumenta- 
cję i uznał prawo Litwy stosowania art. 7 
konwencji barcelońskiej nawet w tym wy- 
padku, gdyby wzmiankowana linja kolejowa 
istotnie była potrzebna dla tranzytu między- 
narodowego. 

Sędzia Altamira i b. przewodniczący Try- 
bunału Haskiego Włoch Anziklott zastrzegli 
sobie zdanie odmienne. Obaj ci członkowie 
Trybunału posunęli się dalej jeszcze i uzna- 

li, że kwestja nie dotyczy wyłącznie linji Ko 
szedary—Landwarowo i że Litwa wogóle 
ma prawo przerwać komunikację na każdej 
linji kolejowej, łączącej Litwę z Polską. 
Zdaniem  Anziklott w normalnych warun- 
kach podobne postępowanie Litwy sprzeci- 
wiałoby się art. 23 paktu Ł. N. W warun- 
kach jednak, na które wskazała Rada L. N. 
odmowa Łitwy wznowienia komunikacji jest 
całkiem uzasadniona. 

Decyzja Trybunału powzięta została jed- 
nomyślnie. 

Min. Zaunius i pos. Sidzi- 
kauskas w sprawie wyroku. 

Obaj dyplomaci litewscy: min. S. Zagr. 
aunius i pos. Sidzikauskas stali się rzecz 

prosta bohaterami dni W. przepełnionej 
sali teatru w Kownie v siłi oni przemó- 
wienia, przyczem Zaunius oświadczył co na- 
stępuje: 

„Dotychczas Liga Narodów mówiła Lit- 
wie, że między nią a Polską stosunki nie 

uregulowane .Litwa stosunki te ma napra- 
wić, Obecnie zaś Trybunał Haski oświadczył, 
że twa nie ponosi winy za brak uregulo- 
wanych stosunków. Z związku z tem, Łitwa 

powinna oczekiwać, że obecnie Liga Naro- 
dów powie Polsce to samo, co przedłem mó- 
wiła Litwie 

Sidzikaus po złożeniu raportu z ostat 
nich wypadk w Hadze, akońc: swe 
przemówienie zwrotem następującym: 

„Wyrok Trybunału Haskiego powinien 
dodać Litwie sił a Litwinom odwagi do kro 
ków dalszych. Kiedy naród walczy o swe 
prawa, to w rezultacie zwycięży. Wyrok Try 
bunału Haski st pierwszym krokiem w 
tej walce i jeż wini wą ć będą po- 

dobnie w pr m wyni- 
ku Wilno będ 2 

  

     

    

  

    

  

  

    
   

  

  

    
  

    

            

    
   

   

    

    

  

   

urządzila Zauniusa 
burzliwe 

że przezorny Zaunius zaa- 
ciwko zbytniemu optymiz- 

+c, że mimo pomyślnego 
u Trybunału Międzynarodo- 

ni zbytnio się tem 

   
mowi ośw 
dla Litwy 
wego Litwini nie powi 

przechwalać, gdyż droga do Wilna bardzo 
daleka i trudna. 

KADETT INK POSSE 

Akademia na cześć Ś.p. min. 
Czerwińsk' ego. 

KRAKÓW. 19.IX. (Pat.) Wczoraj 
w auli uniwersytetu odbyła się uro- 
czysta akademja ku czci Ś. p. min. 
Czerwińskiego, urządzona przez: rek- 

tora i senat akademicki uniwersytetu 
Akademję rozpoczął chór akademicki 
odśpiewaniem pieśni, poczem rektor 
ks. prof. Michalski mówił o pracy 
zmarłego ministra. Х ił 
prof. Dyboski, podnosz ią 
gorliwoś 
skiego. Zkolei dr. Kołaczkowski om5- 
wił prace literackie zmarłego z ok 

su młodości i jego zainteresowanie na- 

uką w czasie studjów uniwersytec- 
kich. Prof. Dąbrowski scharaktery- 

zował działalność min. Czerwińskiego 

wśród młodzieży niepodległościowej 
w okresie przedwojennym. 

  

  

    

  

   

    

     

  

FEJGUS 
CHOROBY WEWNĘTRZNE 
(specjelność żołądka i jelit). 
Gabinet Roentgenolegiczny. 

Dr. NW. 

Przvjmuie od Il—1 rano i 5 7 wiecz. 

Zawalna 60 Te!efon 812 
powrócił. 

i ofiarność min. Czerwiń- 

  

Konflikt chińsko : japoński w Radzie 
Ligi Narodów. 

Kategoryczny Sprzeciw Japonii. 
Jak donosi A. T. E. z Genewy u- 

siłowania Rady Ligi w sprawie załat- 
wienia zatargu japońsko - chińskiego 
napotkały dziś na nową trudność z 
powodu stanowiska Japonji, która 
nie chce zgodzić się na udział St. Zj. 
w pracach Rady Ligi. W niedzielę ra- 
no odbyło się poufne posiedzenie Ra 
dy Ligi bez udziału Japonji i Chin. 
Na posiedzeniu tem Briand przedsta- 
wił nowy telegram rządu japońskiego 
który nadszedł w nocy do Genewy. 
W telegramie tym, zredagowanym w 
bardzo stanowczych słowach, rząd 
japoński podkreśla raz jeszeze, iż za- 
proszenie jednego. tylko sygnatarju- 
sza paktu Kelloga t. j. St. Zjedn: jest 

rzeczą niedopuszczalną i postępowa- 
mnie Rady Ligi stoi w sprzeczności z 
postanowieniami paktu Ligi Naro- 
dów. Rząd japoński przedstawia swój 
punkt widzenia w 4 tezach i żąda na 
tychmiastowej odpowiedzi na te tezy, 
zastrzegając sobie wyciągnięcie kon- 
sekwencyj. A 

Rada Ligi upoważniła Brianda, 
aby w niedzielę zredagował odpo- 
wiedź do rządu japońskiego. Posta- 
nowiono również przesłać do państw 
członków Ligi odpis protokółu doty- 
czącego demarche w Tokio i Nanki- 
nie, które postanowione zostało na 
sobotniem posiedzeniu Rady Ligi. 

Trudności powstają w dałszym ciągu. 
GENEWA, 19: X. (Pat). W dniu 

19 b. m. rano w gabinecie sekretarza 
generalnego zebrało się 12 członków 
Rady, wraz z przedstawicielem St. 
Zjednoczonych. Przystąpiono do roz- 
patrywania projektów postępowania 
w sprawie konfliktu chińsko-japońs- 
kiego. 

Projekty te zmierzają do ujęcia w 
formie rezolucji Rady ponowienia za- 
lecenia dla Japonji wycofania wojsk 
z Mandżurji, a dla Chin — zabezpie- 
czenia życia i mienia obywateli ja- 

  

pońskich. 
Jak wynika z rozmów przepro” 

wadzonych wczoraj wieczorem, w 
dalszym ciągu powstają trudności, 
zarówno ze strony chińskiej, jak i ja- 
pońskiej, w tej sprawie: 

Na dzisiejszem posiedzeniu upo- 
ważniono również przewodniczącego 
Rady Brianda do wszczęcia bezpośre- 
dnich między nim a delegatami Chin 
i Japonji układów co do możliwości 
załatwienia konfliktu. 

  

Wszelkie próby spełzły na niczem. 
GENEWA, 19. X. (Pat). W ciągu 

popołudnia urzędujący przewodniczą 
cy Rady Briand prowadził kołejne 
układy z przedstawicielami Japonji i 
Chin. 

Celem tych układów jest ustalenie 
maksymalnych ustępstw obu stron 
w sprawach ewakuacji Mandżurji z 
jednej strony, a zapewnienia bezpie- 
czeństwa obywateli japońskich w tym 
kraju z drugiej strony: Wszelkie pró- 

hy skłonienia stron do bezpośrednich 
układów spełzły na niczem. 

Jak słychać, obie strony pezosiają 
nadal na zajętych stanowiskach. Ob- 
rady odbywają się w atmosferze nie- 
przychylnej, gdyż odtąd niewiadomo 
jest, jak rząd japoński przyjął odpo- 
wiedź. przewodniczącego Rady na za- 
strzeżenia jurydyczne, zawarte we 
wczorajszej nocie japońskiej. 

Japonia nie wystąpi z Ligi Narodów. 
TOKJO. 19.X. (Pat) Ze źródeł 

miarodajnych oznajmiają, iž rząd ja- 
poński powziął postanowienie, že Ja- 

ponja nie ustąpi z Ligi Narodów bez 
wzgłędu na dalszy rozwój wypadków 
w związku z zatargiem mandžurskim. 

Nowe memorandum japońskie 
GENEWA, (Pat). Ogłoszono tu no 

we memorandum japońskie. odwołu- 
jące się do opinji publicznej. Memo- 
randum stwierdza, że począwszy od 
19 września r. h., agitacja w Mandżu- 
rji wzmogła się, zagrażające poważnie 
życiu i mieniu obywateli japońskich. 
Sytuację komplikuje działalność band 
iakty gwałtów ze strony maruderów. 
Inne niebezpieczeństwo stanowi kon- 
centraecja wojsk chińskich, tem bar- 
dziej niebezpieczne, że Japonja posia. 
da w Mandżurji zaledwie 14.000 woj- 
ska, rozproszonego wzdłuż linji kole 
jowej długości 1.200 kim., które to 
wojska mają na celu ochronę setek 
tysięcy obywateli japońskich w kraju 
narażonym na gwałty bandytów 
zerterów. Japonja — zaznacza me- 
morandum — pragnie nadal zdecydo 
wanie wycofać swe wojska w warun- 
kach wymienionych na samym począ- 
tku dyskusji nad koniliktem man- 
dżurskim. 

Posiedzenie trzynastu. 
GENEWA, (Pat). Zapowiedziane 

na poniedziałek publiczne posiedzenie 
Rady Ligi Narodów zostało odwołane 
a zamiast niego odbędzie się posie- 
dzenie Rady Trzynastu. 

Porozumienie Japonji z rzą- 
dami w Muxdenie i K'ryn' e. 

MOSKWA, 19. X. (Pat). Opierając się na 

źródłach chińskich, prasa sowiecka podaje, 
że między Japenją a newoutworzonemi rzą- 
rami w Mukdenie i Kirynie ma być zawar- 
ta umowa w sprawie pacyfikacji stosunków 
w Mandžurji, 

Na podstawie tego porozumienia Japo- 
nja ma uzyskać port Inkoz w południowej 
Mandżurji, dalej węzeł kolejowy Andun, łą- 
ezący korejską linję kolejewą z kolejami 
południowej Mandżurji oraz prawo do bu- 
dowy kolei kiryńsko-korejskiej. 

Pozatem rząd mukdeński i kiryński za- 
pewnia Japończykom swobodę osiedlania 
się w Mandżurji, przyznając im prawo na- 

wania i dzierżawienia ziemi, obiecująe tłu- 
na tym terenie wszelke antyjapońskie 

wystąpienia. Mandżurja w myśl tej umowy 
stanowić ma państwo samodzielne, niezależ- 
ne od Chin. 
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Žgon Tomasza Edisona. 
NOWY YORK, 18. 10. (Pat). Dziś 

6 godz. 8-24 nad ranem zmarł To- 
masz Edison. 

ŻYCIORYS ZNAKOMITEGO 
WYNALAZCY. ь 

    

"Th. A. Edison urodzil się 11 lutego 1847 r. 
w Milanie (Ohio) z matki Szkotki i ojca 
Holendra, którego d i emigrowali 

     
     

   

  

     

  

    długo 
: edukac 

I 0, bo tylko trzy 
y chłopak yna sam zarabiać 

. Z początku z uje się sprzedażą 
i ych wioskach, potem zo- 

zet w pociągach, krążą- 
zy portem Huron a Delroit. Po 

kilku latach młody Edison sam zaczyna „re- 

zwolił p 
stać z d       

>rodziejsty 
ryklė kr 

  

        

     
   

    

  

    

  

ręcznej drukarence w kącie wagonu poczto- 
wego. W szybkiem tempie 
400 abonentów. W poszuk 
jęcia udaje się do С 

      

         isty w urzędzie pocz 

  

    

  

   

wynalazcze. Wolne chwile od zajęć poświęca 

nauce i eksperyment 
się do Bostonu, gdzie otrzymuje już wyższe 

stanowisko w urzęd icznym. W ma- 
łym prywatnym w w którym usil- 
nie pracuje, powstają pierwsze jego wyna- 

  

  

  

     

   

     
   

za swój pierwszy patent 
na aparat do obliczania głosów w parlamen- 
cie. W następnych latach wynajduje aparat 
do wskazywania kursów giełdowy i auto- 
matyczny system telegraficzny, umožliwiają- 
cy przesyłanie kilku telegramów jednoc: 
nie. W r. 1876 udoskonala swoim wyna 

kiem przesyłacza ziarnkowego, telefon Bel 

Z Bostonu przenosi się Edison do New 
Yorku, gdzie od 1871 r. do 1876 r. zajmuje 
stanowisko naczelnego inspektora w 

  

    
   

  

   

  

   
Gołd Indicator Co*. Wprowadza tu cały 
reg ulepszeń i jednocześni j 
warsztacie nad now: To 
        

   
   

    

w 10 łał później w ulepszonej po- 
się już na rynku. Pracuje te 

*lkiem laboratorium w Menlo-Park, 
aklady przy pomocy grupy kapitalistów. 

w ciągu usilnej 

wy zków z d 
ych i silnych prądów, z d 
konstruuje fonograf, mega- 

fan i L p. Genjusz w lazczy Edisona na. 
prowadza go na drogę kopomnego wyna- 
lazku — żarówki elektrycznej. Dzięki wy- 

azkom Edisona z dziedziny elektrodyna- 
iki w r. 1883 powstaje Towarzystwo Kolei 

   
  

  

    

  

ny techniki s 
dziny telegra      

  

   

  

   

   

      

   

1887 Edison buduje nowe, 
laboratorium w W » w stanie 
Yersey. Tu po ą wynalazki, które 
podstawy dzisiejszej technice filmowej i e 
mysłowi filmowemu, tu też prowadzi Edison 

pracę nad prak iem zastosowaniem tele- 
grafu bez drutu i 

ie patenłór 

    

    

    

   
     

przek А 

adectwem jego genjuszu 
ego. 

1873 Edison żeni się. W r. 1881 wdo- 

      i Z pierwszego małżeństw: 
troje dzieci, z drugiego dwoje. Jeden z 
-disona pracuje u boku swego wielkiego 

   
m. Tu już zdradza niezwykłe zdolnościojea w jego laboratorjum w Orange. 

W pogrzebie Ediscna weźmie udział Hosver. 
NOWY YORK. 

sona złożono w 
19.X. (Pat.) Zwłoki Edi- 

o bibljotece w West O. 
   

  

    

   

   

  

  

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

ge. Pogrzeb odbędzie się we środę. Weźmie 
w nim udział prezydent Hoc 
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SZERZENIA ORORZKZZ OE ROKEA 

Nowy podział pracy w Min. 
Skarbu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wszedł w życie nowy podział pra- 
cy w Min. Skarbu. Min. Skarbu bez- 
pośrednio podlegają wszystkie sp 
wy personalne, vicemin. Jastrzębskie- 
mu podlegają sprawy akeyz i mono- 
polów, vicemin. Kocowi departament 
obrotu pieniężnego i sprawy bankowe, 
wicemin. Starzyńskiemu sprawy bud- 
żetowe, kasowe i wreszcie vieemin. 
prof. Zawadzkiemu sprawy podatków 
i ceł. 

Odrzucenie protestów wybor- 
czych. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wezoraj Sąd Najwyższy odrzucił 
dwa protesty zgłoszone przeciw wybo- 
rom do Sejmu w okr. wyborczym Nr. 
28 Krasny Staw. 

  

    

  

  

  

Jeszcze jeden projekt ulżenia 
depresji gospodarczej. 
WASZYNGTON, 19. 10. (Pat) 

Wśród niezliezonych projektów u 
nia obecnej depresji gospodarczej, za- 
sługuje na uwagę wystąpienie guber- 
natora stanu Areansas, który zapowia- 
da. že w najbliższym czasie zwoła le- 
gislaturę stanową, której zaproponuje, 
aby wszyscy posłowie na cały czas 
sesji zrzekli się swoich djet. 

        

Kancierz Austrii o Kreditan- 
stalcie i budżecie. 

WIEDEŃ, 19. 10. (Pat). Wczoraj odbyło się 
wpobliżu Wagram w Dolnej Austrji zgro- 
madzenie chłopskie, na którem przemawiał 

kanclerz Buresch. Narodowi socjaliści usi- 

łowali rozbić zebranie. Chłopi wypędzili ich 

z sali. 

Kanclerz Buresch oświadczył, iż rząd go- 

tów surowo ukar ich, którzy 

doprowadzili do upadku austrjacki Zakła4ł 

Kredytowy. Wszystkich winowajców — m$ 

wił on — oddamy pod sąd. Akty przeciw dy- 

rektorowi Ehrenfestowi oddano już proku- 

rałurze. Kanclerz omawiał następnie bud 

   

    

który podano radykalnym skreśleniom osz- 
czędnościowym. odpowiednio do poważnej 
sytuacji w jakiej znajduje się Austrja. 

SKI 
Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca, 

od godz. 9 — 3 i 7 — 9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Ne 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, telef. 3-40. 
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za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 500/,, z zastrzeżeniem miejsca 259/,, w numerach niedzielnych i świątecznych 259, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 30%, zniżka 

   
   

ERRYSDOAZE 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
Sensacyjne szczegóły likwidacji 
tajnego Komitetu Akcii Katolic- 

kiej w Kownie. 

„Jaunakas Zinas“ (Nr. 232) podają garść 
szczegółów, dotyczących ostatnich aresztów 
i rewizyj wśród działaczy Akcji Katolickiej 
w Kownie: areszty i rewizje, dokonane w 
wśród aktywistów katolickoch w Kownie, wy 
wołały w mieście zrozumiałe zainteresowa- 
nie. Wyja“nilo się już kto był autorem 
pamfletów politycznych. Wyjaśniło się też 
kto ję kolportewał, Skonstatowano, że w ro- 
bocie tej brali udział również niektórzy księ- 
ża. Tak np. ks. Telksnis osobiście rozdawał 
ludziom antyrządowe odezwy i  pamflety. 
Podczas rewizji osobistej znaleziono przy 
ks. Telksnisie tylko jeden pamflet. Jednak- 
że, jak się okazało, resztę pamfletów prze- 
chowywał ks. Telłksnis w mieszkaniu. Usta- 
lono też, że ks. Telksnis rozsyłał pamilety 
również pocztą. 

Podczas rewizji w lokalu  atejtininków 
wykryto następujące proklamacje: „Terror 
dnia 12 kwietnia* (w dniu tym, jak wiado- 
mo, policja rozwiązała nielegalne zebranie 
pawasarininków w sali T-wa Św. Zyty w 
Kownie); „Rela Voldemarasa i Smetony w 
procesie zamachoweów* oraz „Kto nami rzą- 
dzi*, nie licząc szeregu innych pamfletów. 

W: lokalu organizacji pawasarininków 
znaleziono opalograf oraz odezwy: „Do wszy 
stkieh*, „Oto prawdziwi wrogowie Litwy*, 
listy Gabrysa do Smeteny i skreślone przez 
cenzurę wojenną artykuły „Rytasa*, 

Aresztowano 4 studentów (ki): Piotrow- 
ską, Sawieką, Szyłasa i Peezelunasa, U Piot- 
rowskiej znaleziono ealy skład pamfletów w 
liczbie ok. 360 pod różnemi tytułami. Pona- 
dto znalzeniono u Piotrowskieį okolo 50 ko 
pert, zawierających pamilety i przygotow. 
do wysłania. Na kopertach fugurowały ad- 
resy różnych osób. Grafologowie ustalili kto 
był autorem adresów na kopertach. Tajny 
Komitet Akcji Katolickiej utrzymywał, jak 
się ekazało, Ścisły kontakt z redakcją „Ry- 

tasa*, w lokalu której dokonano również 
rewizji. Podczas rewizji w redakcji „Rytasa* 
znaleziono pisane w języku niemieckim „in- 
iormacje* o terrorze, stosowanym względem 
katolików na Litwie. Informacje te oczernia- 
jace państwo i rząd litewski przeznaczone 
były dła pism zagranicznych. Należy przypu- 
szezać, że „Rytas* podzielił się z Komitetem 
A. K. agendami w celu tem intensywniejszef 
roboty-antyrządowej. K. A. K. prowadził kre- 
cią robotę wewnątrz kraju, zaś „Rytas* dy- 
skredytował Litwę nazewnątrz. 

Na czele tajnej organizacji katolickiej 
stal, jak się okazało pewien dostojnik koś- 
cielny, którego nazwiska narazie policja nie 
ujawnia (biskup Reynis, przyp. tłum.). Are- 
Sztowana Piotrowska jest córką członka Try 
bunalu Najwyższego Piotrowskiego. 

Mimo aresztów i rewizyj cały szereg osób 
znowu otrzymało pamlety K. A. K. 

W czasie rewizji się wyjaśniło, że księża, 
którym udowodniono kolportaż antyrządo- 
wych odezw i przewednietwo w K.A.K, nale- 
żą właśnie do bojówki katolickiej złożonej 
z młodych księży, podżegających do walki 
z rządem. W związku z tem chrześc. demok- 
racja znalazła się obeenie w sytuacji bardzo 
trudnej. Pozostają jej bowiem dwie drogi: 
bądź rozpocząć czynną walkę i wykazać swą 
solidarność z K. A. K, bądź też odżegnać się 
od skompromitowanych działaczy. 

"Podczas likwidacji K. A. K. nie obyło się: 
bez momentów dramatycznych, stanowiących 
obecnie temat rozmów w całem Kownie. W 
czasie rewizyj agenci policji kryminalnej 
zjawili się u pewnego księdza w celu prze- 
szukania jego mieszkania. Działo się to o 
północy. W! sypialni księdza wykryli agenci 
polieji kryminainej żonę pewnego znanego 
w Kownie dyrektora gimnazjum. Agenci 
zawieźli przytrzymanego księdza wraz z je- 
go przyjaciółką i wykrytemi proklamaejami 
do komisarjatu policji. Tam damą ta zem- 
lała, Ze zrozumiałych powodów nazwiska 
księdza i owej damy nie zostały opubliko- 
wane. 

Polieja prowadzi energiczne śledztwo. 
KONGRES PRAWNIKÓW KRAJÓW NAD- 

BAŁTYCKICH. 
„Jak podaje „Lietuvos Aidas“ (Nr. 233), Biuro Kongresu Prawników państw nadbał- 

tyckich uchwaliło zwołać kongres prawni- 
ków nie w r. przyszłym a w 1933 w Rydze. 
Uchwałę tę powzięto w związku z kryzysem 
ekonomicznym. e 

  

   

  

DOCHODY SKARBU LITEWSKIEGO. 
й KOWNO, 19. 10. (Pat). Dochody skarbu 
litewskiego w ciągu pierwszych 9 miesięcy 
roku bieżącego wynoszą 230 miljonów litów 

    

    

  

Podziękowanie. 
Panu „d-rowi L. Narkiewiczowi za troskli- we zabiegi i skuteczną kurację, dzięki której szybko powstałem z ciężkiej i niebezpiecz- 

nej choroby, składam serdeczne podzię- 
kowanie, 
7350 Władysław Monkiewicz. 
LUPE O OE COZ REWA REDEA 

Głełda warszawska z dnia 19.X. b. r. 
WALUTY i DEWi 
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Min. Janta-Połczyński o sytuacji 
rolnictwa i o polityce rządu. 

Na posiedzeniu Komisji Rolnej w dniu 
16 b. m. minister Rolnictwa, p. Janta-Poł- 
czyński wygłosił obszerne exposć, z którego 
podajemy w streszczeniu najważniejsze u- 
stępy. (Red.) 

Żeby zdać sobie sprawę z położenia roi- 
twa i możliwości poprawy jego stanu — 
stwierdza p. minister — trzeba zacząć od spo- 
rządzenia bilansu gospodarczego rolnictwa. 

Zadłużenie rolnictwa. 
ż długoterminowe rolnictwa w 

ystwach kredytowych ziem- 
do osób prywatnych wy- 

   

  

skich i w stosunk 
nosi 2.350.000.000 zł.   

O zadłużeniu długolerminowem pr 
nem brak jest wogóle j chkołwiek dan 

Znawcy oceniają to zadłużenie na sumę od 
500 milj. zł. do 1 miljarda zł. 

Oprocentowanie pożyczek długotermino- 
wych jest bardzo różnorodne. Pożyczki przed- 
wojenne skonwertowane па 4 proc. —- 
5,5 proc. Powojćnne poży i oprocentowane 
są na 7 proc. — 8 proc. Oprocentowanie dlu- 
gów prywatnych jest znacznie wyższe. 

Oproceniowanie pożyczek długotermino- 

wych wynosi 500.000 zł. 
Zadłużenie krótkoterminowe rolnictwa je- 

sienią r. ub. w chwili największego napięcia 

wynosiło 1,500.000.000 zł. 

Obciążenie rolnictwa z tytułu oprocento. 
wania kredytów oraz świadczeń publicznych 
szacować mieżna na sumę około 900.000.009 

złotych 
CI 

    

      
   

   

     

      

» spłacić powyższe zobowiązania dro- 

gą zboża, rołnietwo musiałoby 
sprze. į. tonn zboża, podczas gdy 
chłouność miast wynosi tylko 2,425.000 tonn. 

    

   
   

Rynek wewnętrzny na produkty 
rolne. 

Dokładnych liczb w sprawie obrotu we- 
wnętrznego produktami rolnemi brak zupeł- 
nie. Pośrednio jednak wyprowadzić można 
liczby orjentacyjne bądź na podstawie sta 
tystyki przewozów kolejowych bądź oblicza- 
jąc spożycie ludności miejskiej oraz zużycie 
przemysłowe produktów rolnych.  Pozaiem 
uwzględnić należy wpływy rolnictwa z wywo- 
zu produktów rolnych. Obliczone w ten spo- 
sób wpływy gospodarstw rolnych ze sprze- 
daży ważniejszych produktów rolnych przed- 

stawiają się w sposób następujący: 
Przewozy kolejowe żyta w obrocie we- 

wnętrznym wynosiły przeciętnie w sześcio- 
leciu 1925—1930 — 473.620 tonn. Można 

przyjąć że ilość powyższa stanowi konsum- 
cję ludr i większych miast, natomiast lud- 
ność mniejszych miast w tym samym sto- 
sunku zaopatruje się w zboże drogą kołową. 
Obliczone w ten sposób zapotrzebowanie lud- 
ności miejkiej na żyto wyniesie około 
1.100.000 tonn. Ё 

ożycie a przez ludność miejską obli. 
6 można również, opierając się na wyni- 

kach badań budżetów rodzin robotniczych 
(Statystyka Pracy zesz. 3 z 1931 r. wydaw. 
GŁ U. S.). Według tych materjałów spożycie 
chleba żytniego na osobę rocznie wynosi 115 
kg. t. j. 136 kg. żyta. 

Dechodowość rolnictwa. 
Wpływy rolnictwa ze sprzedaży produk- 

tów rolnych obliczono na 2.376.620.000 zł. 
Po odtrąceniu oprocentowania kredytów, po- 
datków oraz innych świadczeń publicznych 
w wysokości 00.000.000 zł. pozostaje suma 
1.476.620.000 zł. na prowadzenie gospodarstw 
i wydatki osobiste. Wynosi to na 1 ha u- 
żytków rolnych 65 zł., a na jedno gospodar- 
stwo, odliczając gospodarstwa do 2 ha — 
600 zł. rocznie. 

Liczby te są niewspółmiernie niskie. 
Przy obecnych cenach na produkty rolne 

40 proc. dochodu brutto z gospodarstwa rol- 
nego pochłaniają same procenty i Świadcze- 
nia _ publiczne. eglošci ciążące na rolnic- 
iwie mają dwojakie następstwa. Po pierw- 
sze — uniemożliwiają rolnikowi wogóle wy- 
dobycie się z pod ich ciężaru, a po drugie 

kasy i banki państwowe zamrażają pozycja- 
mi, których upłynnienie ze względów państ- 
wowych jest koniecznością. 

Rząd wniósł do Sejmu ustawę, dającą 

możność uruchomienia części substancji rol- 
niczej wzamian za zwolnienie narosłych dłu- 
gów. I tak jeszcze kryzys nie przestanie na- 
ciskać z całą siłą na bieżącą wpłacalność 
rolnika. 

Po roku mogę stwierdzić, że bez ingeren. 
cji rządu kryzys byłby przeszedł w zała- 
manie. W ten sposób rolnictwo trzyma się 
jeszcze nad wodą. 

Sposobami łagodzenia kryzysu, a raczej 

warunkami przetrwania są zawsze jeszcze te 

  

  

      

    

    

     

   

    

  

    

    

same zasadnicze czynniki, o których Panom 
mówiłem już przed dwoma laty. Będzie to: 
organizacja handlu produktem rolniczym, u- 
stawodawstwo, kredyt rolniczy, polityka go- 
spodarczo-zagran a, organizacja rolnict- 
wa, wykształcenie gospodar rolnika, 

  

    

  

Kwestja zbytu. 

Jednym z czynników poważnie pogłębia- 
jących kryzys rolniczy, jest niedostateczna 
jeszcze zawsze organizacja handlu produktem 
rolniczym. 

Rolnik jest przeważnie bezwolnie uzależ 
niony od handlu. 

Dzisiaj askutek ewolucji stosunków, 
nasza jest osłabiona. Na wzglę- 

dną sanację spółdzielczości rząd w ostatnim 
roku przeznaczył 20 milj. zł. 

Handel prywatny u nas nie jest sprawny, 
jest obciążony nadmiernym łańcuchem 

pośrednictwa. 
Zaczęliśmy od organizowania handlu eks- 

portowego, gdyż w krajach nadwyżki cena 
a słanowi o cenie w kraju. 

Środkami, któremi się rząd posługiwał, 
eksportowe, przyznawane tylko 

sślonym firmom, dającym gwaran- 
cję, że na rynkach zagranicznych przez wza- 
jemne konkurowanie się towarem polskim 
lub obsyłanie ich towarem markę polską ob- 
niżającym, nie będą tegoż rynku dezorgani- 
zowały. Temu samemu celowi służą cła wy- 
wozowe. Uzupełnić te śodki należy ustawą 
o standaryzacji wywozu wytworów i przetwo- 
rów produkcji roślinnej i zwierzęcej. Projekt 
taki jest już opracowany i w najbliższej przy- 
szłości zostanie przedłożony ciałom ustawo- 
dawczym. 

  

   
   

          

    

  

  

Na standaryzacji zyskamy zatrzymanie w ., 
karju u rolnika nienadających się na sprzedaż 
produktów, które w ten sposób mogą pod- 
nieść konsumpcję wewnętrzną. 

Redukując nasz wywóz iłościowo, a pod- 
nosząc go równocześnie w wartości, uzyka- 
my ten sam efekt pod względem finanso- 

wym, zyskując równocześnie materjał kon- 
sumcyjny zadarmo. 

Ostatnie zarządzenia francuskie zamyka- 
ją prawie dosłownie ten rynek. 

Wracam do premij eksportowych. 
Przy ustanawianiu wysokości premi trze- 

ba było liczyć się także z tym względem, że 
premja tylko tam dochodzi do kieszeni pro- 
ducenta, gdzie handel danym artykułem jest 
scentralizowany i w ten spoób opanowany. 
Kiedy się próbowało dawać premje zbożowe, 
zanim się nie stworzyło aparatu interwencyj- 
nego, premja ta przepadła, dziś natomiast 

mamy ścisłą kontrolę, że premja w całej swej 
rozchagłości dochodzi do kieszeni  produ- 
centa. 

Cła wywozowe przy wywozie z Polski 
artykułów rolniczych, podobnie jak i premje 
wywozowe, mają prawie wyłącznie charak- 
ter czynnika organizacyjnego i służą bądź 
do centralizacji eksportu, bądź do wprowa- 
dzenia w życie norm kwalifikowanego wy- 
wozu. Ilustracją powyższego stanu rzeczy Są 

następujące fakty. 
W wywozie z Polski trzody chlewnej 

mięsa wieprzowego handel spółdzielczy, org: 
nizowany przez amych rolników, bierze zni- 
komy udział gdyż reprezentuje w globalnej 
sumie naszego wywozu około 6 proc. 

Giełdę mięsną posiadamy dotychczas tyl. 
ko jedną, mianowicie w Warszawie. Giełda 
ła znajduje się jeszcze w stanie organizacji, 
można jednak stwierdzić, że zainteresowanie 
ze strony poszczególnych producentów rol- 

nych, dotarczających materjału rzeźnego, jest 

minimalne. 

    

   

   

   

Zamiary i program rządu. 
Z przedłożonego Panom planu organiza- 

cyjnego wynika, że idziemy w kierunku syn- 
dykalizacji eksportu rolniczego za pośredni- 
ctwem ulg przyznawanych  zorganizowane- 
mu handlowi na niekorzyść dzikiego. In- 
gerencja rolnictwa w akcję syndykatów za- 
leży od inicjatywy i ruchliwości samych rol- 
ników. Z przedstawionych powyżej faktów 
wynika, że rząd pragnie w wielu dziedzinach 
wywozu stworzyć warunki do opanowania 
go. Zarządzenia tworzą ramy, w których zdro- 
wa inicjatywa prywatna znajdzie pole do wła 
ściwego rozwoju, niekrępowana ani niezdro- 
wym etatyzmem, ani też niezdrową chaoty- 
czną konkurencją. * 

Rząd ingeruje na każdym odcinku życia 
gospodarczego; jest to — mojem zdaniem — 
jego obowiązkiem, gdyż wobec piętrzących 
się trudności gospodartwo bez pomocy rządu 
byłoby zupełnie bezbronne. Zresztą cały świat 
idzie w tym samym kierunku — na rządy 
spadają obowiązki bez porównania silniej 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— W. Przeceławski. „Samotny Naród*. 

Warszawa 1931. Cena 6 zł. Nakładem tygo- 

dnika „Wiarus* organu podoficerów wyszła 
z druku w rocznicę bitwy grochowskiej po- 
wieść historyczna osnuta na tle powstania 
listopadowego p. t. „Samotny naród W. 
Przecławskiego. 

Intencją autora było z jednej strony ucz 
cić wspomnieniem setną rocznicę powstania 
listopadowego z drugiej zaś przedstawić w 
wątku powieściowym z całą bezstronnością 
minioną epokę stan społeczeństwa, a w szcze 
gólności ówczesno wojsko polskie. Ocena roz- 
grywających się wypadków i panujących 
stosunków społecznych — przedstawiona jest 
w świetle najnowszych badań naukowych, 
dzięki czemu powieść bardzo zyskuje pod 
względem odtworzenia prawdy dziejowej. 

Autorowi udało się uchwycić to żywe tem 
po chwili i oddać je językiem barwnym 

tóre sceny pełne drama- 
iadczą o wielkich wa- 

zno-literackich tej pracy. 

   

  

      
tycznego na 

łorach artysty 

— Stanisław Małachowski-Łempieki. Strą- 
eone Korony. Z dziejów wolnomularstwa 
polskiego. Skład główny Gebethner i Wolff. 
Warszawa. Autor zatrzymuje się tym razem 
na wolnomularskim rycie Szkockim, Daw- 
nym i Przyjętym, wprowadzonym w wieku 
XIX we Francji i w wielu państwach Europy 

i Ameryki. Próby wprowadzenia rylu tego 
do Polski w pierw: wieku XIX 
przez oddzielnych wysłanników francuskich 
jak i przez zarząd wolnomularstwa polskie- 
go, stanowią treść pracy niniejszej. Wspom- 
niany ryt, wywodzący się od Sredniowiecz- 
nego zakonu Tempłarjuszów, którego ostat- 

ni mistrz, Jakób Molay, spalony był na sto- 

sie z rozkazu króla francuskiego i papieża, 
kultywował ideę zemsty na monarchach i pa- 
pieżu, czyli celem jego była walka z koroną 
i tjarą. Wprowadzenie przez zwolennika te- 
go rytu, Wilkoszewskiego, do wolnomular- 
stwa polskiego symbolu strąconej korony 
stalo się przyczyną zaaresztowania Wilko- 
szewskiego przez Nowosilcowa i badania go 
wraz z innymi znanymi wolnomularzami, 
jak ksiądz Dembek, Zabłocki, Majewski, Bo- 
gorski i inni. Zaznaczyć należy, iż ryt ten 
niewprowadzony wówczas w Polsce osta- 
tecznie, z powodu kasaty wolnomułarstwa, 
istnieje obecnie u nas od roku 1923. Praca 
niniejsza oparta została na nieznanych ma- 
1erjałach archiwalnych. 

    

  

   

  

      

  

   

   
  

— Jan Strzelecki, b. dyrektor Departa- 
mentu Samorządu w Min. Spr. Wewn., „Re- 
forma Podziału Administracyjnego Okręgu 
Przemysłowego  Nadreńsko - Westfalskiego*. 
Nakładem Związku Miast Polskich — War- 
szawa 1981 r. 

Autor, znawca spraw samorządowych, po- 
rusza w niej zagadnienie racjonalizacji ad- 
ministracji komunalnej i harmonizowania 
potrzeb życia gospodarczego z organizacją 
samorządu terytorjalnego. т 

Poruszone w broszurze zagadnienie mo- 
że mieć analogję dla naszych stosunków na 
Górnym Śliąsku i Zagłębiu Dąbrowskiem i 
doświadczenie tam zdobyte może ułatwić za 
gadnienie reformy administracji w tej czę- 
ści Polski. Broszurą tą powinny się zainte- 
resować przedewszystkiem miasta i gminy 
Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. 

Aczkolwiek broszura ta porusza zagadnie- 
nie reformy i podziału administracyjnego, 
realizowane obecnie w Niemczech, niemniej 
przeto poruszone przez autora zagadnienie 
może zainteresować nietylko samorządow- 
ców, lub fachowców w dziedzinie admini- 
stracji państwowej i komunalnej, ale i szer: 
szy ogół obywateli, interesujących się spra- 
wami reformy admisistracji u nas. Sfery go- 
spodarcze znajdą tu również b. cenne uwagi 
dotyczące sposobów i metod zmniejszenia 
kosztów administracji publicznej. 

Irena Ładosiówna. Otylja Sewera. Po- 
wieść teatralno-filmowa. Złoczów. 

Ponieważ mieniące się ciągłemi zmianami 
życie w czasie wojny pędziło tak szybko 

ak film ekranie, więc tytuł zupełnie u- 
sprawiedliwiony. Zajmująco opowiedziane 
przygody opuszczonej dziewczynki Toli, któ- 
ra kocha, pracuje cierpi i raduje się wedle 
szybkiego tempa dnia dzisiejszego. Rzecz 
dzieje się w Ołomuńcu i Borysławiu, w Ame 
ryce i Lwowie, rzecz pisana żywo, zajmują- 
co, czyta się z przyjemnością. 

       

Jan Kleczyński. Idea i Forma. Rzecz o 
dążeniach szłuki polskiej. Druk. Łazarskie- 
go Warszawa. 

Nim przystąpimy do wyczerpującego spra 
wozdania o tej ważkiej w treść książce, za- 

należy że zawiera pogląd autora na 
rozwój sztuki polskiej w porównaniu i po- 
krewieństwie z zachodem, oraz na istotę 
sztuki, opierając jej twórczość u nas na 
wskazanich Norwida. Pierwsza część książki 

    

KUR IL WA ESFSZSNTZA 

Posiedzenie Rady Wojew. B. B. W.R. 
_ w Nowogródku. | 

W sobotę dnia 17 października w 
lokalu Sekretarjatu BB. w Nowogród- 
ku odbyło się posiedzenie Rady Woje- 
wódzkiej Bezpartyjnego Bloku przy 
udziale prawie wszystkich ezłonków 
regjonalnego koła nowogródzkiego po- 
słów i senatorów. Zebranie zaszczycili 
swą obecnością pp. wicewojewoda Go- 
dlewski w zastępstwie .chorego woje- 
wody Biernackiego, oraz naczelnik 
Wydz. Bezp. Pałosz i starosta Hry- 
niewski. 

Obrady zagaił przewodniczący Ra- 
dy Wojewódzkiej senator Konstanty 

Rdułtowski, odczytując depesze, przy- 
słane z Warszawy i Wilna. 

Referat posła 
Zkolei zabrał głos poseł Stanisław 

Poźniak, wygłaszając referat w spra- 
wach narodowościowych na Ziemiach 
Wschodnich. Zaznaczyć należy, że po- 
seł Poźniak jest jednym z najbliższych 
współpracowników zmarłego posła Ś. 
p. Hołówki i stał się niejako kontynu- 
atorem jego narodowościowej polityki. 
Referat ten obszerny, obejmujący ca- 
łokształt zagadnień politycznych, spo- 
łecznych, gospodarczych, oświatowych 
i kulturalnych, jest opracowany na za- 
sadzie przeprowadzonych na terenie 
obserwacyj i rozmów, jest wynikiein 
głębokiego przemyślenia i rzuca re- 
alny program ustosunkowania się 
władz i społeczństwa do zagadnienia 
białoruskiego. 

P o ostrzeżeniach przed skutka- 
mi eksperymentowania mówca stwiet- 
dza, że zagadnienie białoruskie należy 
traktować indywidualnie w zupełnem 
odseparowaniu od reszty kwestyj na- 
rodowościowych. Wynika to ze spe- 
cyficznych właściwości psychicznych 
narodu białoruskiego. 

Po omówieniu wzajemnych wpły- 
wów polskich i sowieckich, to znaczy 
dwóch kultur, zachodniej i wschod- 
niej, które się krzyżują na terenie ziem 
białoruskich, po stwierdzeniu, że wy- 
bory na ziemiach wschodnich wygrał 
obóz Marszałka Piłsudskiego — do- 
chodzi prelegent do wniosku, że im 
państwo polskie będzie silniejsze, tem 
lojalniejszą będzie ludność Białorusi. 

Zkolei przechodzi prelegent do 0- 
mawiania wytycznych swego progr:<- 

Następnie senator Rdułtowski po- 
święcił kilka szczerych słów pamięci 
posła Ziemi Nowogródzkiej tragicznie 
zmarłego Ś. p. Tadeusza Hołówki. któ- 
rego — jak mówił senator — powinni 
sobie obecni wziąć za wzór w swej 
pracy i miłości Ojczyzny. Wkońcu za- 
znaczył, że zebrania Rady Wojewódz- 
kiej w miarę możności będą się od- 
bywały częściej niż dotychczas, gdyż 
tempo pracy Koła Regjonalnego po- 
tęguje się. Posiedzenie dzisiejsze po- 
święcone będzie zagadnieniom tak 
ważnym — kończył mówca — jak 
sprawy narodowościowe, rolnicze, 
wojskowe, podatkowe i inne. 

St. Poźniaka. 
mu, które możnaby zamknąć w na- 
stępujących ramach. Zwrócić przede- 
wszystkiem uwagę na organizowanie 
ludności białoruskiej w związkach go- 
spodarczych, rolniczych, użyteczności 
publicznej wspólnie z ludnością pól- 
ską. Na to współżycie kładzie poseł 
Poźniak szczególną uwagę, wychodząc 
z założenia, że to odseparowanie się 
jest jedną z największych bolączek. 
Pozatem przechodząc do zagadnień о- 
światowych, tak ważnych w życiu ku- 
żdego narodu, stwierdza, że należy za- 
kładać szkoły prakiyczno-zawodowe, 
a nie wytwarzać nacjonalistycznej in- 
teligencji, gdyż Białorusini są przecież 
narodem par excellence rolniczym. 
Trzecim wreszcie warunkiem niemniej 
ważnym jest stosunek władz do łud- 
ności. Stawia więc referent wniosek, 

by władze jak najsurowiej przestrze- 
gały odpowiedniego odnoszenia się 
czynników rządzących do ludności, 
wytwarzając atmosferę zaufania, i we 
wszystkich poczynaniach tak rządu, 
jak i społeczeństwa powinna przebijać 

idea państwowa, z równoczesnem po- 
szanowaniem zwyczajów narodowych. 

Po referacie posła Poźniaka poseł 
G. Szymanowski wygłosił koreferat, 
kładąc szczególnie nacisk na zagadnie- 
nia gospodarcze.. 

  

Po obu referatach odbyła się dy-- 
skusja, w której udział wzięli pp. Hry- 
niewska, starosta Hryniewski, naczel- 

nik Pałosz, inspektor Chruściel, pre- 
zes Majcher, poseł Malski, poseł Ka- 
miński, starosta Przepałkowski i inni. 

Referat senatora Rdułtowskiego. 
Po przerwie referat w sprawach 

rolniczych wygłosił senator Rdultow- 
ski. Po omówieniu szeregu zagadnień 
w Polsce przeszedł do największych 
bolączek rolniczych, które dotknęły 
wskutek kryzysu gospodarczego Zie- 

mię Nowogródzką. Swój obszerny * 
wyczerpujący referat p. senator Rdut- 
towski zakończył postawieniemi nastę- 
pujących wniosków o nieźmiernie wa- 
żnem znaczennu dla rolnictwa Ziem 
Wschodnich, które zostały uchwalone: 

Uchwały. 
Wobec tego, że w miarę przedłużania się 

i pogłębiania kryzysu rolniczego położenie 

  

szego ingerowania w „wolność gospodarczą”, 
jak to było przed wojną. 

Zawsze wszakże producenci są wdzięczni 
za zajęcie się pozczególnym działem wytwór- 
czości. Nie spotkałem się nigdy chociażby 2 
cieniem podejrzenia, jakoby rząd za pośred- 

nictwem, czy też pod pozorem opieki, miał 
zamiar „infiltrować całe życie gospodarcze 
i uzależnić je w ten posób od siebie politycz. 
nie“. którym to argumentem wciąż operuje 
opozycja. 

  

poświęcona jest dociekaniom nad ideą, dru- 

ga obejmuje rozważania nad istotą formy. 
Dzieło poważne pisane, z dużym talentem li- 
terackim. 

Jan Sawieki Listy i Przepowiednie. Dwa 
Słońca. Wilno. 1931. Nakład autora. 

P. Sawicki mając trochę grosza chce so- 
bie użyć przyjemności i drukować swoje 
sny i „dobre wnioski” na wiecach, opowiadać 

jak się ożenił z upadłą kobietą by ją „pod- 

jak bronił ks. Mukermana, jak wojo- 
wał na ochotnika w 1920 roku porównywu- 
jąc ten czyn do ofiary Abrahama. To jeszcze 
nic tak bardzo zdrożnego, ale domaga się... 

nagrody Nobła. Bagatela! „Za szerzenie zac- 

nych idei*. Zgoda. W marzeniu jest szczęś- 
cie któremu nigdy nie dorówna rzeczywis 
tość. Niech p. Sawicki marzy, ale niech Ie- 
piej użyje swych pieniędzy na poży- 
teczniejszego, nież wydawanie takich bro- 
szur. 

    

        

       

  

Juljusz Feldhorn. 
Chryzostoma. Warszawa. 

Autor rozprawi 

szach ze Sfiksem 
Asi, z nem i Savonarolą, ładując myśl 
filozowiczne i trancedentalne marzenia w 
słowa wymyślne i niezawsze dzięczne. Za- 
wiłe i niemełodyjne. 

W Ogrodzie Brata 

   

    
  

    

    

    

    
    

Franciszek Oskierka. Wiązanka Przeży- 
tych . Wilno 1931. Dochód na bied- 
nycł ów 

Jest niestety dość wątpliwe czy się star- 
z dochodów te- 
sze ma aulor 

ale to nie wystrczy by pi- 
żać sobie że wiersze! 

przypomina pieśni pa- 
epok, rymy: mile-chwiłe 

kraju-maju, twe reszta robi wrażenie 
artykułów pub ych ułożonych w ry: 
my. W Uzdrowieniu czyt.: Żeby ją (Republi- 

kę) skutecznie (?) Monarchją zastąpić, Na- 
ród nasz się zgodzi, w to niema co wątpić”. 
Jednak wątpimy. 

cy u Bonifraterów pe 
go wydawnictwa. Najpocz 
miary i uczu 

  

   

  

     
   

trjotyczne z ró 

  

         

  

Eugenja Kobylińska, W cieniu Modrze- 
wia. Poezje. 1932. Wiłno. 

Miłe są wiersze p. Kobylińskiej, może 
głównie dlatego że są takie szczere, proste, że 
wydają się pisane tylko dla siebie i przypad- 
kiem oddane do druku. Pełno w nich słońca 
i wichru, przyroda bierze żywy udział w prze 
życiach autorki. Część pierwsza jest pod 
Blaskami, druga pod Skrzydłem Smutku. 
Radość upojenia miłością, potem smętkiem 

   

rolników staje się eoraz trudniejsze koniecz- 
nem jest wytężenie wszystkich sił ze streny 
społeczeństwa i Rządu do przetrwania i ob- 
rony interesów rolnictwa, będącego podsta- 
wą dobrobytu państwa. W pierwszej mierze 
dla ziemi Nowogródzkiej jak i dła Polski ca- 
łej koniecznem jest utrzymanie w całej pełni 
programu polityki rolnej Minister. Roln., uz- 
godnionych na konferencjach w dn. 16, 17 
i 18 czerwca i 3 września r. b. 

Przy wykonywaniu tego programu na te- 
renie woj. nowogródzkiego należy zwrócić 
uwagę na następujące miejscowe potrzeby: 

W dziedzinie podniesienia cen 
i organizacji zbytu. 

1. Rozszerzenie na terenie województwa 
akeji P. Z. P. Z. i Zw. Eksporterów Zboża. 

2. Dostosowanie miejscowych organizacyj 
rolniczo-handlowych do pośredniczenia w tej 
akeji, a w tym eelu połączenia ich w silniej- 
sze jednostki (np wspólny Syndykat Relni- 
czy w Baranowiczach dla powiatów barano- 
wiekiego, słonimskiego, nieświeskiego i stoł- 
peckego, i wspólny w Lidzie, stworzenie 
przy nich wydziałów zbytu zboża, zaopatrze- 
nie ich w spichrze i kapitał obrotowy na za- 
liezki. 

3. Zorganizowanie przez instytucje rolni- 
czo-handlowe dostaw produktów rolniczych 
do armii. 

jesiennych żalów. Wiersze Do Modrzewia i 
W. pociągu, Ucieczka, Krzyk z miastąą są 

A 
najbardziej liryczne. 

WŚRÓD PISM 
Przegląd powszechny, miesięcznik poświę 

cony sprawom religijnym, kulturalnym i spo 
łecznym, zeszyty za lipiec—sierpień i za 
wrzesień, Kraków 1931 r. 

4V dwóch ostatnich zeszytach tego wydaw 

nictwa księży Jezuitów w Polsce, zawiera- 
go zazwyczaj bardzo poważną treść, 

zagadnienia z przeróżnych dzie- 
a w sposób odpowiadaj. filozo- 

m i prakiycznym zasadom katoli 
najduje się szereg artykułów zasługu- 

jących na uwagę, mianowicie: 5. Kołaczkow- 
skiego „Osobowość i postawa poetycka Fre- 
dry“, K. Z. Koniūskiego „Kwestja kultury 
ludowej“, rozprawa historyc S. Podolen- 
skiego „Kandydatura Hozjusza na stolicę 
apostolską”. P. J. Feldman omawia ostatni 
tom „Dziejów Polski w zarysie* M, Bobrzyń 
skiego, Kosibowicz pisze o „Współpracy 
polsko-węgierskiej*. 

Swój przegląd miesięczny redaktor 

i J. Urban poś sa w obu ze 
nie zatargow 

     

      
   

   

  

   

  

  

    

    

   

    

       

      

    

    
      

awe jest, że autor ideologję 
ejszego faszyzmu nazywa „ideologją po- 

gańską*, a pomiędzy 7 i bolsze- 
wizmem dopatruj icy stopnia 
i kierunku”, stwie te dwa 
prady „wspólny punkt nianowicie 
„Omauitoptencję państw. Uwagi swoje na 
ten temat kończy ks. Urban następującą cie- 
kawą konkluzją: „ 

„Trzeba mieć od ę powiedzieć, że mię- 
dzy chrześcijaństwem a yzmem, takim 
jakim on jest obecnie i m chce pozo- 
stać, istnieje głęboka ideowa przepaść, ale 
także trzeba sobie uś domić, że  próż- 

ne będą wszelkie w; 
uczynić faszystowskim. 
szyzmu istnieje możność 
dziwie katolickim, I to najbard. ъ 
niłoby się do duchowej pacyfikacji Włoc 

Obydwa zeszyty  uzupe obeszerny 
przegląd piśmiennictwa i bibljografja. 

    

    

   
   

   

   
   

aby katolicyzm 
Natomiast dla fa- 

  

   
   

    

Czasopismo „Prasa*, zeszyt 8—9. Uka- 
zał się zeszyt podwójny „Ргазу“, organu Pol 
skiego Związku Wydawców Dzienników i 
Czasopism. Na treść 20 stronicowego zeszy- 
tu dużego formatu „Prasy* składają się w 

pierwszym rzędzie artykuły poświęcone pra- 
wom prasowo-wydawniczym: Franciszka 

4. Zwiększenie kontyngentu gorzełń i roz- 
szerzenia gorzelnietwa, jako głównego naby- 
wey kartofel będących jedynemi okopowemi 
w Nowogródku. 

5. Uregułowanie działalności i podział 
terenu między dwie powstałe na terenie wo- 
jewództw spółdzielnie zbytu trzody chlewnej 
i zaopatrzenie ich w kredyt na zaliczki do 
wysokości 30.000 zł. każda. 

6. Ujednostajnienie produkcji i organiza- 
cja zbytu serów litewskich. W tym celu przy 
spieszenie uruchomienia wzorowej serowni, 
kształeącej praktyków-serowarów; oraz przy 
gotowanie gruntu do zorganizowania w Ba- 
ranowiczach centrali zbytu sera litewskiego. 

7. Zasilenie kilkunastu mleezarń spół- 
dzielnczych w kilkułetni dogodny kredyt ra- 
tunkowy na spłatę zaległych zobowiązań za 

maszyny mleczarskie. 
8. Wprowadzenie ulg taryfowych przy 

przewozie koleją zboża i mąki do Turmont 
i Wilna, przy wywozie papierówki oruz prze- 
wozie tartych materjałów drzewnych na 0d- 
ległości ponad 300 klm. 

9. Obniżenie taryf na przywóz do stacyj 
województwa nawogródzkiego węgla, nawo- 
zów sztucznych, maszyn i narzędzi rolni- 
czych oraz wyrobów żelaznych. 

W dziedzinie kredytowej. 
Oprócz najważniejszego a wspólnego @а 

eałej Polski zagadnienia konwersji pożyczek 
krótkoterminowych na dłużej terminowe 
i obniżenia stopy procentowej Rada uważa 
za pilne: 

1. Wzmocnienie zdolności 
spółdzielczych instytucyj 
Komunalnych. 

2 Rozszerzenie kontyngentu pożyczek u- 
dzielanych przez banki państwowe na tere- 
nie województwa. 

3. Odroczenie terminów spłat pożyczek 
osadniczych, dla nabywców parceli na od- 
budowę oraz w miarę możności innych kró- 
tkoterminowych pożyczek banków państwo- 
wych. 

4. Zapewnienie listom zastawnym Wiłeń- 
skiego Banku Ziemskiego lokaty zagranicą i 
rozszerzenie ich lombardu w Banku Polskim 
i lokaty w tych listach kapitału instytucyj 
ubezpieczeniowych 

5. Udzielenie kredytów na regulację rzek 
i meljorację leżących nad niemi przestrzeni 
błotnistych (nad Szczarą, Serweczą, błota 
Dokudowskie i inne), i zajęcie przy tem bez- 

robotnych. 
6. Ułatwienie regulacji hipotek na grunta 

przez decentralizację biur hipotecznych i ob- 
niżenie odnośnych kosztów. 

W dziedzinie podatkowej 
i ubezpieczeniowej. 

1. Zmiana niewłaściwej i niepotrzebnie 
jatrzącej ludność procedury wymiaru podat- 
ku dochodowego oraz systemu ściągania po- 

datków wogóle. 
2. Przyspieszenie i usprawnienie 

wiania przez urzędy 
podań i odwołań. 

3. Obniżenie proe. proc. i kar za zwłokę 

od podatku dochodowego i komunalnych. 
4. Dalsze obniżenie podatków komunal- 

nych. 
5. O rozterminowanie na czas kilkuletni 

zaległości podatkowych z przed 1/1 1930 r. 
6. Zaliczenie należności Skarbu Państwa 

za ziemie przyjęte na rzecz Państwa na eele 
osadnietwa na rachunek zaległości podatko- 

wych właścieieli majątków, którym te zie- 
mie zostały wzięte. 

7. Usprawnienie likwidacji strat przy po- 
żarach przez P. Z. U. W. i usunięcie syste- 
mu dowolnego obniżania wysokości odszko- 
dowań w stosunku do sumy ubezpieczenia. 

ОНЕ 

kredytowych 
rolniczych i Kas 

załat- 
skarbowo-podatkowe 

Po referacie sen. Rdułtowskiego 
odbyła się obszerna dyskusja. Wobec 
spóźnionej pory postanowiono dalszy 
ciąg porządku dziennego przenieść na 
następne posiedzenie Rady Wojewódz- 
kiej, która się odbędzie prawdopodob- 
nie w drugiej połowie listopada r. b. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!! 
"222 
оее 

    

  

      

Głowińskiego 

cy wydawni 
Roła adminisiracji w pra- 

j. 25 lecie „Kurjera Poznań- 

    

          

  

skiego, Władysława Wolerta — „Prasa w 

Sowieiach', Marjana Grzegorczyka — „Spół 
ki wydaw w Niemczech”; A. Trepińskie- 
g0—,Wy Szkota Dziennikarska“, Jerze- 
go Gulsche 

Następuj 

„Prasa węgierska“. 

potem bogałe działy informa- 
cyjne, dot. e prasy w Polsce i zagranicą, 
a mianow informacje o działalności Pol- 
skiego Związku Wydawców Dzienników i 

Czasopism, oraz o działalności Syndykatów 
Dziennikarzy Polskich i innych  organizacyj 
dziennikarskich, informacje z życia prasy 
polskiej i zagranicznej, przegląd ustaw i roz 
porządzeń, dane o rynku krajowym. Dział 
„Sądownictwo a prasa zawiera artykuł Wik- 
tora Natansona „Usiłowanie i przygotowanie 
rozpowszechnienia czasopisma* oraz ‚„ргте- 
gląd z procesów prasowych”. Zamyka nu- 

mer przegląd piśmiennictwa fachowego. 

  

   

  

      

    

— Ostatni numer 33 ci tygodn. „Kobieta 

Współczesna* przynosi nam cały szereg in- 

teresujących i aktualnych artykułów, treść 

órych niżej podajemy: artykuł wstępny p. 

tą Lavala w Białym Domu", 

› dowy Kongres, Lekarek w 

Wiedniu* — Haliny Siemieńskiej, „Ślub 
Wincentego Baryory”* — dokończenie, W. 
Melcer-Sztekkerowej, _„Przemienienie* tłu- 
maczenie Stanisławy Kuszelewskiej „Pierw- 

szy raid lolniczek polskich* — Ireny Jabłoń- 
skiej, „Zachęta w październiku* — N, Sa- 

motyhowej, i „Na krańcach dwuch wiar — 

podp. M. 

W dodatku „Mój Dom* wiele v 
gospodarczych, kosmetycznych i 
mody. 

Na tablicy robót wzór na serwetkę-haft 

kołorowy — wykonany przez Atelier Tek- 
stylne w Krakowie. 

  

   
        

  

  

ań 
przegląd 

— Nad Wisłą rozegrają się wydarzenia 
o epokowem dła ludzkości znaczeniu* — Pie 
sze w „Tygodniku Iilustrowanym* (Nr. 42) 
Artur Śliwiński w artykule „Na przełomie 

dwóch wieków*. Polska znajduje się między 
anarchją kapitalistyczną zachodu a ponure” 

mi eksperymentami bolszewizmu. Z. Makar- 

czyk rozważa nadzwyczaj aktualną i intere- 

sującą wszystkich sprawę: „Spadek dolara 

jak to należy rozumieć? W „Ideach i zdarze- 

niach* słusznie wytyka się przypadkowość 

statystyki czytelnictwa polskiego, przeprowa- 

dzonej w jedsej z wypożyczalni krakowskich 
i ogłoszonej jako rewelacje. P. Szumilas 

kreśli barwne (pięknie ilustr.) wspomnienia 

i wrażenia z Kielc z okresu przedwojennego. 

Nr. 242 (2184) 

W elka katastrofa w kopalai. 
BERLIN, 19. X. (Pat). W kopalni w 

miejscowości $odingen w Westfalji wydarzy- 

ła się dziś rano katastrofa. Z wnętrza szybu 

  

kopalni wydobyto dotychczas. 3-ch zabitych 

i 8 ciężej lub lżej rannych górników. Do tej 

pory cała załoga zamknięta jest w głębi szy- 

bu. Wypadek nastąpił wskutek wybuchu ga- 

zów. 

    

Przyczyny katastrofy. 
ESSEN, 19. X. (Pat). Wysłany na miejsce 

katastrofy w kopalni Mont Cenis korespon- 
dent PAT donosi: Katastrofa nastąpiła wsku 
tek wybuchu gazów i pyłu węgłowego o go- 
dzinie 8 m. 30 rano. 

Powodem wybuchu gazów było wadli- 
we założenie nabeju, wskutek czego zajęła 
się sąsiednia nieczynna sztolnia. W chwili 
wybuchu pod ziemią znajdowało się 290 gór- 
ników. 

W miejscu katastrofy pracowało 60 gór- 
ników, z których 9 zostało zabitych, wśród 
nieh jeden sztygar, 17 górników ciężko ran- 
nych i 1 lżej. Reszta górników wyszła z ka- 
tastrofy bez szwanku, Między zabitymi znaj- 
duje się Polak obywatel niemiecki naz- 
wiskiem Zalisz. p 

Ciemności w Paryżu. 
PARYŻ. 19.X. (Pat.) Wczoraj połowa Pa- 

ryża pogrą się w ciemnościach z powodu 
pożaru w jednej z paryskich centrali elek- 
trycznych. Ws mano ruch kołowy. Dopie- 
ro po półtorej go: y udało się dzięki włą- 
czeniu kilku centrali prowincjonalnych przy- 
wrócić światło. 

      

     
   

Przy wjeździe do Niemiec 
należy zgłaszać posiadane 

sumy pieniężne. 
Z poselstwa niemieckiego dowiadujemy 

się, że zarządzenia dewizowe, wydane przez 
rząd niemiecki z mocą obowiązującą od 

dnia 3-go października r. b, zezwalają na wy 
wóz z Niemiec pieniędzy i papierów war- 
tościowych do wysokości maksymalnej 200 
marek niemieckich. 

Zarządzenie to powoduje trudności dła 
osób przybywających do Niemiec na czas 
krótki, względnie dla osób, udających się 
przez terytorjum niemieckie do krajów in- 
nych. Dla uniknięcia trudności winny osoby 
zainteresowane, na granicy niemieckiej przy 
wjęździe zwrócić się do przedstawicieli 
władz celnych o wystawienie 1m zaświad- 
czenia, w którem podana będzie wysokość 
posiadanych przez nie sum pieniężnych w 
banknotach, metalu, względnie w papierach 
wartościowych. 

Na podstawie takiego zaświadczenia wol 
no wykazane w niem wartości bez oddzielne 
go pozwolenia wywieźć ponownie z Niemiec 
w ciągu czterech tygodni od daty zaświad- 
czenia. 

Władze niemieckie wydały swoim orga- 
nom celnym polecenie wystawiania tego ro- 
dzaju zaświadczeń na każde żądanie pod- 
różnych. 

      

    

* 

Wskazany powyżej sposób postępowania 
winien być skrupulatnie przestrzegany, szcze- 
gólnie przez obywateli polskich, przejeżdża- 
jących przez  terytorjaum niemieckie do 
państw Europy zachodniej. W. ciągu ostat- 
nich dni do wiadomości naszej doszło bar- 
dzo wiele skarg obywateli polskich, którzy 
przy wjeździe do Niemiec nie zadeklarowali 
posiadanych przez siebie sum pieniężnych 
i następnie przy opuszczaniu terytorjum nie 
mieckiego narażeni byli na poważne przy- 
krości ze strony celników niemieckich. 
2090060400000 0064600040003100000000000000000 

Żeby mieć czyste i zdrowe owoce 
należy z jesieni jeszcze zaopatrzyć 
drzewa owocowe w tak zwane OPASKI 
LEPOWE. Najlepszy LEP SADOW- 
NICZY, papier na opaski oraz przy- 
rządy do smarowania opasek są do 
nabycia w składzie maszyn rolniczych 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
ul. Zawalna Nr. 11-a. 

Żądajcie prospektów ze sposobem 
użycia i cenami. 

00904 

Mgła. 
Pewnego mglistego poranku przechodził 

przez Trafalgar Square Anglik z Francuzem. 
— Takiej mgły, rzekł Francuz, jak w An- 

glji niema w żadnym kraju. 
— 0, przepraszam, odparł Anglik, wi- 

działem o wiele gęstszą mgłę poza Anglją. 
— A gdzie to było? — pyta Francuz. 
— Nie wiem doprawdy, mówił Anglik, 

mgła była była tak gęsta, że nie mogłem 
rozpoznać okolicy. 

  022400204000 929443460600 

(Tit-Bita). 

    

  

M. Jarosławski daje barwny film podróżniczy 
„U kołebki ś a — impresje z podróży 
do Babilonu i Bagdadu. Dział teatralny, kry- 
tyka literacka (J. E. Skiwski) malarska (W. 
Husarski) oraz szereg feljetonów aktualnych 
ożywia zeszyt. Na szczególną uwagę zasłu- 
guje nowela Michała Choromańskiego p. t. 
„Palec Boży”, zdradzająca nieprzeciętny ta- 
lent pisarski autora. 

  

— Ostatni Nr. 20-ty dw. „Młoda Matka 
przynosi nam wiele ciekawych artykułów, 
treść których poniżej podajemy: 

Artykuł wstępny: „Spacery Jesienne* — 
dr. M. Stopniekiej, „„Wyniki leczenia zdrojo- 
wego* — dr. Cz. Hoppe, „O wyłuszczeniu 
migdałków * — dr. Bernard  Sonnonsciein, 
„Pielęgnowanie pępka u noworodków* — dr. 

J, Wiszniewski, „Dlaczego noworodki sapią* 
—dr. T. Lewenfiszowa, „Grymasy“ — I. Mac- 
kiewiczówna, „Dłaczego dzieci kłamią* — 
dr. C. Bańkowska i „Jak należy czytać na- 
szym dzieciom* — Jadwiga Iwo-Hikiertowa. 

W „Radach Praktycznych* — wiele mo- 
deli na sukienki i ubranka dla dzieci, oraz 

na tablicy robót, wzory na ręczniki — hatt 
litewski. 

Do Nr. 20 dw. „Młoda Matka* jest dołą- 
czona miniatura wzorów, zakwalifikowana 

na Konkurs organizowany przez ty8- „Ko- 
bieta Współczesna”. 

— Każda kobieta chcąc iść » postępem 

czasu, dokształcić się i prowadzić praktycz- 
nie a mimo to wytwornie swoje domowe 

gospodarstwo powinna korzystać z wiado- 

mości podawanych przez ilustrowany dwu- 
tygodnik „Świat Kobiety „Nr. 20 tego po- 
żytecznego czasopisma zawiera w części re- 
dakcyjnej następujące artykuły: Wieniew- 

ska Ida: Pragmatyczny projekt moralności; 
Witkowska Helena: O wychowaniu społecz- 
nem kobiet; Brończyk Kazimierz: Myśl; Al- 
berti Kazimiera: Dusza Bułgarji; Terlecki 
omen: Komedja Manghama; E. S. Listy z 
Warszawy; Filochowska Helena.  Dancin 
nad morzem; Czyściecki Józef: Zazdrość; 
Osińska Janina: „Pukań*, nowela; Halicz 
Marcella: Czy wolno kłamać w małżeństwie; 
w części praktycznej artykuły informujące 

o higjenie i kosmetyce, o gospodarstwie do- 
mowem, o modzie i rozmaitych ciekawych 
problemach garderoby damskiej i męskiej, 

rzadkiej piękności modele mód, roboty ręcz- 
nė i tid. 
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IEŚCIIOBRAZKI Z KRAJU. 
Zuchwałe najście na mieszkanie 

sołtysa 
podczas odbywającej się w niem zabawy weseinej. 

Z Kurzeńca donoszą.   

Przedwczoraj w mieszkaniu sełtysa wsi 
Litwinki, gm. kurzenieckiej, Szymona Szy- 
nowca, odbywała się zabawa weselna. Późno 
wieczorem, kiedy zabawiano się w najlepsze 
do mieszkania nagłe  wiargnęlo 8 uzbrojo- 
nych w kije i noże osobników, którzy zra- 
nili nożami trzech gości, poczem przemocą 
usunęli wszystkich z mieszkania, które dosz- 
<zętnie zdemołowałi wybijając szyby i ni- 
szeząc całe urządzenie. 

  

Napastniey nie ograniczyli się tyłko do 

tego i zniszczyli jeszcze przed ucieczką 0- 
parkanienie posesji. 

Powiadomiona o zuchwałem najściu po- 
łieja ustaliła, że napad zorganizował 25-let- 

ni Piotr Trubacz z Kurzeńca. Pomoeni mu 
w tem byli bracia Suchodolscy, Michal Mil- 
kot, bracia Zajewsey i Konstanty Borowy — 

wszyscy mieszkańey wsi Litwinki. 
W dniu wczorajszym wymienionych aresz- 
towano. Ustalono, Piotr Trubacz ubiegał 

się e rękę córki sołtysa, lecz został odtrąco- 
ny wobec czego z zems urządził opisane 
najšcie. (<). 

   

    

Napad na policjantów. 
We wsi Pikieliszki, gm. podbrzeskiej, 

mial miejsce następujący wypadek. 
Późno wieczerem do sklepu Adama Pie- 

irusiewicza, w którym znajdowali się przo- 
downik policji Stanisław Bymz i posterun- 
kowy Mikołaj Gawrena, wtargneła banda w 
ficzbie 12 osób. Napastnicy zamknąwszy 
drzwi i grożąc nożami rzucili się na poli- 

«jantów. 
Policjanci widząc, że sytuacja jest groź- 

na wydobyli rewolwery i zaczęli strzelać, co 
zmusiło napastników do ucieczki. 

Wdrożone natychmiast dochodzenie do- 
prowadziło w dniu wczorajszym do ujaw- 
nienia głównych sprawców napadu w 0s0- 
bach braci Jana i Klemensa Zabielów oraz 
Józefa Krakowskiego z Jadwigowa, których 
aresztowano. Dalsze dochodzenie trwa. Po- 
wód napadu narazie nie ujawniony. (e) 

Oszmiana. 
ZAGADKOWA KRADZIEŻ Z LOKAŁU PO- 

WIATOWEGO KOŁA REZERWISTÓW 1 B. 
WOJSKOWYCH W. OSZMIANIE 

Policja oszmiańska prowadzi obecnie do- 

s<hodzenie w sprawie zagadkowej kradzieży, 
Która miała miejsce ubiegłej nocy w łokału 
Powiatowego Koła Rezerwistów i b. Woj- 

skowych w Oszmianie mieszczącego się w 
domu Rabinowicza przy ul. Piłsudskiego. 

Niewykryci narazie sprawey skradli z 
dokalu 300 zł. gotówką oraz rzeczy wartości 

608 złotych. 
W związku z tą kradzieżą policja prze- 

prowadziła w Oszmianie szereg rewizyj, 0- 

WIEŚCI Z WOJEW. 
Nowegrėdak. 

„, Budżet m. Nowogródka. 

W ubiegłym tygodniu wydział po- 
wiatowy sejmiku nowogródzkiego za- 
twierdził budżet miasta Nowogródk: 
Budżet ten składa się z dwóch części: 

  

   

  

zwyczajnej i nadzwyczajnej. Docho- 
dy zwyczajne wynoszą 363.542 zł. 48 
gr.. nadzwyczajne — 3.172.000; wy- 
ddatki zwyczajne 362.024 zł. 98 gr., zaś 
nadzwyczajne — 3.173.517 zł. 50 gr. 
Budżet zatwierdzony został w ogólnej 

sumie 3.538.542 zł. 48 gr. Wielka sto- 

sunkowo wysokość wydatków nad- 

zwyczajnych spowodowana została 

tem. że w roku bieżącym projektowa- 

ne jest rozpoczęcie budowy koszar dla 

wojska. 

Wydział Powiatowy w Nowogródku 
nie zatwierdził uchwały Rady N 
skiej w sprawie zmiany nazw 

Nawiązując do naszego sprawozdania z 
<lnia 10 b. m. (Nr. 234) w sprawie przemia- 

nowania ulic m. Nowogródka przez Radę 

Miejską, komunikujemy, że Wydział Po- 
wiałowy na posiedzeniu swem w dniu 15-g0 

października b. r. uchwały tej nie zatwier- 
alzil. 

Zatwierdzone 
dane nowym uł 
odrębną całość jak ul. Hołówki 

„jewódzka. 

Zebranie Pow. Związku Pr. Ob. 
Kobiet w Nowogródku. 

W czwartek dnia 22 b. m. odbędzie się 
м’ Nowogródku zebranie Powiatowego Związ 
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

AKCJA ODCZYTOWA BEZPAR- 
TYJNEGO BLOKU. 

Zdzięcioł. 
Onegdaj, odbył się w Zdzięciole odczyt 

zorganizowany przez Sekr. Woj. B. B. W. R. 
oraz Koło Gminne B. B. W. R. Odczyt wy- 
głosił prelegent Sekr. Woj. B. B, V 
„Józef Tomaszek, wzbudzając niezwykłe 

teresowanie w miasteczku. Tematem od 
była kwestja: „Przyczyny obecnego kry 
i walka z nim Rządu Marszałka Piisuc 
go*. Prelegent został nagrodzony huczneni 
oklaskami przez wypełniającą szczelnie salę 
kina publiczność (400 obecnych). Należy pod- 
kreślić z uznaniem, bezinteresowne oddanie 
przez p. Wojnę sali kina na odczyt. 

Zebranie Koła Gminnego B. B. W. R. 
w Zdzięciole. 

W piątek, 16 b. m. odbyło się z Zdzię- 
«iole zebranie Koła Gminnego B. B. 
zainicjowane i zwołane przez dele; 
"Woj. B. B. W. R. p. Józefa Tor 2 

Po wysłuchaniu oświadczenia p. delegota, 
zebrani przystąpili do obrad nad planem dzia. 
dania, stwierdzając równocześnie, że byłoby 
bardzo pożądane, gdyby od su do czasu 
odwiedzał gminę któryś z posłów ziemi No- 
-wogródzkiej. 

    

jedynie zostały nazwy na- 
m i tym, które stanowiły 

i ul. Wo- 

   

    

      

   

  

   

  

   
     

    

Nowogródek. 

W niedzielę dnia 18 b. m. odbył się w 
sali kina „Pogon“ kolejny odczyt popularny 

<a robotników, wygłoszony przez referenta 
kult.-ośw. Sekr. Woj. B. B. W. R. Tematem 

stu było w dalszym ciągu zagadnienie 
życia kulturalnego ze szczególnem uwzględ- 
nieniem filmu. W drugiej części odczytu za- 
poznał prelegent zebranych w liczbie około 

stu robotników z tem, co się w obecnej chwi- 
Ai dzieje na ogólno-światowym i polskim fron- 
cie gospodarczym. Na zakończenie odc 
wyświetlono piękny film p. t. „Indyjski 
bowiec*, oraz propagandowy film sportowy. 

R. 

  

  

  

   

    
       

Program „czwartku literackiego". 
Najbliższy „Czwartek literacki* Zw. Dzien     

  

mikarzy i Literatów Woj. New., który odbę- 
dzie się w czwartek 22 b. m. (o godz. 8 wiecz. 

raz zatrzymała 6 osób podejrzanych o kra- 
dzież. (e) 

Z pogranicza. 
Skrzydlaci szpiedzy. 

W dniach 17 i 18 b. m. w rejonie Olkie- 

nik oraz w obrębie odcinka granicznego Dru 
skienikt przez dłuższy czas k 
litewski, któ najwidoczniej dokonywał 
zdjęć fotegr: nych, gdyż krążył na sto- 
sunkowo nieznacznej wysokości Po półgo- 
dzinnem krążeniu nad terytorjum polskiem 

samolot odleciał w kierunku granicy liiew- 
skiej. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
w salonach „Ogniska*), poświęcony będzie 

twórczości Tadeusza Hołówki, b. prezesa 
Związku. P. Tadeusz Jacek Rolicki wypowie 
swój piękny Va śmierć Tade- 
usza Hołówki*, oraz odczyta szereg wyjąt- 
ków z jego książki p. t. „Przez dwa fronty* 
W dyskusji, jaka potem nastąpi, omówiona 
zostanie w ogólności twórczość tego uzdol- 
nionego, a tak przedwcześnie zmarłego lite- 
rata i publicysty. 

Mamy nadzieję, że ten „Czwartek lite- 

racki* zgromadzi całą elitę społeczeństwa 
nowogródzkiego. R. 

ŻYCIE HARCERSKIE. 
W niedzielę dn. 18 b, m. odbyła się w 

świetlicy 3-ciej drużyny harcerskiej im. Mar- 
szałka Piłsudskiego  wieczornica harcerska, 
w której jako goście wzięły udział druchny 
z 2-giej żeńskiej drużyny, oraz harcerze z 
2-giej męskiej. 

Na program wieczornicy złoż 
wy, gry towarzyskie, koncert radjo 
autorecytacje utworów petyckich red. Tade- 
usza Ja Rolickiego. Szczególnie silne 
wrażenie zrobił na młodzieży wiersz: „Na 
śmierć Tadeusza Hołówki*', który autor za- 
deklamował z wiekiem uczuciem. R 

Koło Amatorskie- 
Zorganizowane niedawno przy Sekcji O- 

światowej Sekr. Woj, B. B. W. R. Koło Ama. 
torskie, odbyło w niedzielę pierwszą próbę 
sztuki, która za kilka tugodni zostanie wy- 

stawiona na scenie Sali Miejskiej. 
Wszystkich członków Koła, oraz te o0so- 

by, które pragnęłyby wziąć czynny udział 
w jego pracy, uprasza się o przybycie do lo- 
kalu Koła (Sekr. Woj. B. B. W. R. 3-go Maja 
Nr. 1 w niedzielę dnia 25 b. m. na godz. 6-tą 

R. wieczorem. 

Lida. 
Obrazki lidzkie. 

Połamane i brudne dorożki i jeszcze bru- 

dniejsi dorożkarze. Tym razem o lidzkich we 

hikułach słów kilkanaścioro. 

Do zwykłych środków lokomocji zalicza- 

my dorożkę. Czy można jednak nazwać tem 

mianem, wielce obskurne wehikuły, jakie po- 

siadają nasi dorożkarze? Jeżeli chodzi o do- 

rożki w Lidzie (a o te mi właśnie chodzi; 

to te pod względem swej jakości jak rów. 

nież i zewnętrznego wyglądu, bez przesady 

rzec można, pobiły rekord w tym względzi2, 

gdyż pojazdy te przedstawiają się jako istny 

obraz nędzy i rozpaczy. 

Spróbujmy poglądowo określić taki we- 

hikuł: jest to pudło 6 kształcie podłużnem 

posklejane, pozbijane, pozszywane i powią- 

zane z najrozmaitszych odpadków i skraw- 

ków, skóry, blachy, pluszu (z którego jako 

zjedzonego przez mnie, pozostały tylko śla- 

dy), desek i poskręcanego żelaziwa, Umoco. 

wane na czterech kołach w większej części 

poskręcanych na „ósemkę*. Jeżeli do tego 

dodamy, że na przedniem „siedzeniu* siedzi 

osobnik  dorożkarzem u którego 

„wzrok dziki i suknia na nim pługawa* i 

który częstokroć pijany, siarczyście we wszy 

stkich narzeczach słowiańskich wymyśla na- 

/ czworonogi, no- 

    

    

    

   

   

  

się śpie- 
oraz 

  

    

  

  

zwany, 

   wpół oblazłemu ze Sk 

szącemu ogólnie nazwę „konia dorożkarskie- 

go* to w przybliżeniu będziemy mieli względ- 

ne pojęcie o dorżkach lidzkich. 

Jadąc taką dorożką (oczywiście z musu), 
częstokroć wychodzi się z niej z rozerwanem 

i poplamionem okryciem a nawet bywa, że 

i z dodatkiem sześcionogich „blondynek* 

i skaczących „brunetek*, To też każdy sza- 

nujący się obywatel unika tych wehikułów 

jak morowego powietrza, narzekając nawct 

dość głośno na odnośne władze. 

Bo i słusznie! Czyżby nie można temu za- 

  

Mio Miejskie 
w 

Nowogródku 
Wesoły Madryt 
  

  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
4 w Nowogródku     Indyjski grobowiec 

WKRÓTCE: NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN     

  

radzić? Można, tylyko trzeba trochę chęci. 

Przedewszystkiem odnośne te czynniki win- 

ny wniknąć by same te dorożki były nale- 

życie czyszczone z brudu i kurzu, tak w: 

wnątrz, jak i zewnątrz, a następnie zm 

dorożkarzy, by ci byli odpowiednio do sw 

fachu „w służbie* ubrani. Miejscowi obywa- 

tele do tego „porządku rzeczy* już przy- 

wykli, a przecież do Lidy przyjeżdża masa 

ch a nawet i z zagranicy (ostatnio 

„ za oceanu wyszedł z dorożki z ro- 

zerwanem paltem), którzy temi dorożkami 

zmuszeni są posługiwać się, co oni mogą 

    

   

mówić o tem? 

Jeszcze jedno. Należałoby ustalić ceny za 

kurs, bo dziś nikt nie wie ile się należ 

płaci tyle ile dorożkarz chce, albo uv 

cenę za wysoką, pół godziny musi się targo- 

wać. Tabliczki z poprzedniemi (od r. 1924) 

cenami, które w niektórych dorożkach jesz- 

cze się znajdują (wprawdzie nic na nich już 

nie znać) są już dziś nawet uważane za nie- 

aktualne. Żywimy nadzieję, że powyższe nie 

będzie bez echa. M—ur. 

  

Zakup koni przez Komisje 
Remontowe. 

Z inicjaytwy Wileńskiego Towarzy, 

Organizacyj i Kółek Rilniczych ww Nowo- 

gródku odbędzie się w dniu 23 b. m. o godz. 

7 rano na targowicy w Lidzie spęd koni 

celem upu do remontu przez komisje re- 

monłowe. Zakupywane będą wyłącznie wa- 

łachy i klacze w wieku od 3—%6 lat i wzrostu 
nie mniej od 1,50 m. Ceny płacone będą od 
800—3000 zł. i oprócz tego premje za hodowlę 

od 10 proc. do 15 proc. ceny zakupu. (m) 

Wyjaśnienie zabójstwa. 
ieć dni temu dokonano tajemnicze- 

wa mieszkańca wsi Dubicze Fe- 

liksa J Przeprowadzone dochodzenie 

wykazało, iż zabójstwa dokonał wystrzałem 

przez okno mieszkaniec wsi Szumy gminy 

i Miszkin, namówiony przez 

mieszkańca wsi Dubicze Wincentego Smile- 

wicza, Jak wynika z dochodzeń, Jonis i Smi- 

lewicz, posiądający w Dubiczach sklepy. od 

dłuższego czasu mieli ze sobą zatarg na tle 

konkurencji. Smilewicz chciał usunąć kon- 
kurenta, namówił więc Miszkna do zabój- 
stwa, którego tenże dokonał. 

Podczas rewizji w stodole u Miszkina zna 

leziono krótki karabin niemiecki, naładowa- 

ny jednym nabojem. Aresztowany Miszkin 

przyznał się do popełnionego morderst 
Zarówno wykonawca zbrodni, jak i po! 
gicz zostali osadzeni w więzieniu. Sprawę w 

trybie postępowania doraźnego przekazano 
wieeprokuratorowi w Lidzie. 

Przygotowania do uczczenia 
25-lecia pracy Kapłańskiej 
ks. biskupa Wł. Bandurskiego. 

W dniu 30 grudnia przypada 25 
lecie sakry J. E. biskupa ks. Włady- 
sława Bandurskiego. W związku z 
tem wczoraj wieczorem w dużej sali 
konferencyjnej Urzędu Wojewódzkie- 

go pod przewodnictwem p. woj. Becz- 
kowicza odbyło się zebranie przedsta: 
wicieli miejscowego społeczeństwa w 
celu godnego uezczenia jubileuszu za- 
służonego kapłana. 

W wyniku posiedzenia wyłoniono 

Komitet honorowy i wykonawczy, 

który na ścisłem posiedzeniu opracu- 

je szczegółowy program obchodu u- 

roczystošci. 

        

   

  

   

   
  

  

   

Pogrzeb 

ś.p. Czesława Woyszwiłły. 

W dniu 17 października 1931 r. 

zostały przewiezione z Warszawy do 

Wilna zwłoki ś. p. Czesława Woysz- 
wiłły, naczelnika Wydziału Gospodar- 
czo-Skarbowego w Ministerstwie Spra- 
wiedliwości, | sia 

Tegož dnia o godz. 1-ej rano w Wi- 
leńskim Kościele św. Jakóba i Filipa 
odbyło się nabożeństwo żałobne przy 

zwłokach p. Czesława Woyszwiłły 

w obecności członków rodziny zmaz- 

łego, tudzież licznie reprezentowanych 

przedstawicieli miejscowego sądowni- 

ctwa. palestry, więziennictwa oraz 
rzesz urzędniczych sądowych. 

O godz: 3-ej po południu nastąpiło 

wyprowadzenie zwłok ś. p. Czesława 

Woyszwiłły z Kościoła św. Jakóba i 

Filipa na cmentarz Rosa. Żałobnemu 

konduktowi towarzyszyły osoby, któ- 
re brały udział w nabożeństwie żałob- 
nem i liczne rzesze publiczności. 

P. Ministra Sprawiedliwości repre- 

zentował p. Wacław Wyszyński, pre- 
zes Apelacji Wileńskiej, zaś Minister- 
stwo Sprawiedliwości p. sędzia Sty- 

piński. : 

Przed złożeniem zwłok do grobu, 
prezes Apelaeji, p. Wacław Wyszyń- 
ski, żegnał zmarłego w imieniu p. mi- 

nistra Sprawiedliwości, wygłaszając 

serdeczne przemówienie, w którem 
podniósł zasługi zmarłego webc Pań- 
stwa i społeczeństwa, a w szczególno” 
ści na odpowiedzialnem stanowisku 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie 
pozostawił po sobie głęboki żal z po- 
wodu utraty tak serdecznego kolegi, 
nieskazitelnego obywatela i urzędnika. 

Drugie przemówienie wygłosił p. 
sędzia Stypiński, żegnając zmarłego 
w imieniu wszystkich współpracowni- 
ków Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Fundusz drogowy od biletów 
autobusowych— płatny zgóry. 

Ministerstwo Robót Publicznych wypusz- 
cza z dniem 15 listopada b. r. bilety autobn- 
sowe, które obowiązani będą nabywać wła- 
ściciele przedsiębiorstw autobusowych, opła- 
cając zgóry podatek na fundusz drogowy, 
przypadający od tych biletów. 

_ Przedsiębiorcy autobusowi wypkupując 
bilety, płacić będą za nie jedną trzecią wła- 
ściwej ceny biletu, pobieranej od pasażerów 
za przejazd. 

Przedsiębiorcy  autobusowi obowiązani 
będą wydawać pasażerom tylko bilety wypu- 
szczone przez Ministerstwo Robót Publicz- 

nych. Bilety przedsiębiorcy będą mogli na- 
bywać w urzędach wojewódzkich i magistra- 
tach. 
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Przygotowania do 3-cich Targów Północnych. 
Jak się dowiadujemy, wysunięty 

został projekt, przesunięcia terminu 
Ill-ich Targów Północnych z jesieni 

na wiosnę. Projekt ten pozytywnie nie 
został jeszcze rozstrzygnięty. 

Wystawa budowiana w Wilnie. 
Jak się dowiadujemy, w wileńskich 

sferach gospodarczych powstał pro- 
jekt urządzenia w Wilnie w roku 1935 
wystawy budowlanej, która byłaby 

przeglądem dotychczasowych prac i 
wysiłków Wilna i z. Wileńskiej w 
dziedzinie budowłanej. 

Strzały w gabinecie restauracyjnym. 
Trzy osoby ranne. 

W niedzielę o godz. 12.30 w południe do 
restauracji Skindera ul. Miekiewicza 41 
wstąpiło 4 osobników, którzy zająwszy 0d- 
dzielny gabinet zażądali zakąsek i piwa. 

Przez szczelnie zamknięte drzwi gabine- 
tu dochodziły odgłosy pednieconej rozmo- 
wy. Nagle w gabinecie powstał wielki hałas 
i rozległ się trzask wywracanych mebli, a 
nieco później huk strzałów rewoiwerowych. 
Prawie w tymże momencie drzwi gabinetu 
owtorzyły się i wypadł jakiś osobnik, który 
wykorzystując ogólne zamieszanie zbiegł. 

Kiedy właściciel restauracji i obeeni pod 
czas zajścia goście wbiegłi do gabinetu о- 
czem ich przedstawił się okropny widok. 

Na podłodze tuż przy wywróconym sto- 
liku leżało 3-ch rannych ociekających krwią 
osobników. 

Na miejsce wypadku natychmiast zawez- 
wano pogotowie ratunkowe, które przewioz- 
ło rannych do szpitala Św. Jakóba. 

Okazało się, że są to posterunkowy 3-g0 
komisarjatu Wincenty Marcinkiewicz, któ- 
ry miał postrzeloną nogę, przyczem kula 
złamała kość, brat jego Kazimierz Marcin- 

  

kiewicz (Objazdowa 18) który również miał 
przestrzeloną nogę oraz cukiernik Stefan Bu- 
rzyński (Witoldowa 35) który postrzelony zo 
stał w brzuch. 

W świetle pierwiastkowego dochodzenia 
powody krwawego dramatu przedstawiają 
się następująco: 

Burzyński miał rzekkomo uwieść żonę 
posterunkowego Marcinkiewcza, późnej usi- 
łował uwieść żonę brata i zalecał się do sio- 

stry Marcinkiewicza. 
Bracia Marcinkiewicze spotkawszy przy- 

padkowo Burzyńskiego w towarzystwie nie- 
jakiego Nowiekiego zaprosili go do restaura- 
cji, celem wyjaśnienia całej sprawy. 

Rozmowa po gwałtownym przebiegu za- 
mieniła się w obustronną strzełaninę, pod- 
czas której Marcinkiewicze zostali ranni 
strzałami oddanemi przez Burzyńskiego, na- 
tomi: Burzyńskiegp postrzelił posterun- 
kowy Marcinkiewiez. 

Czwarty Świadek krwawego dramatu 

zbiegł zabierając ze sobą rewolwer Burzyń- 
skiego. Za zbiegłym zarządzono poszukiwa- 
nia. te) 

    

Dwie ofiary harców samochodowych w Wilnie. 
Jedna ofiara zmarła w szpitalu. 

W ciągu ubiegłej doby w Wilnie zanoto- 
wano aż dwa wypadki samochodowe, które 
zakończyły się tragicznie. 

Pierwszy wypadek miał miejsce o godz. 
1 w nocy na ulicy Sadowej, gdzie szybko 
mknąea taksówka najechała na dorożkę Mo- 
wszy Sawieza (ul. Nikodemska Nr. 2). 

Skutki zderzenia były fatalne: 
Dorożka została strzaskana, zaś doroż- 

karz Sawicz wyrzucony siłą uderzenia na 
bruk pod koła maszyny, doznał śmiertelnych 
potłuczeń. 

Naskutek natychmiastowego wylewu 
krwi na oponę mózgową, Sawicz zosiał mo- 
mentalnie sparaliżowany, a w godzinę po 
przewiezieniu do szpitala żydowskiego zmarł 

Druga walczy ze śmiercią 

nie odzyskując przytomności. Szofer taksów- 

ki korzystając iż podczas katastroiy nikogo 
nie było zbiegł i jest obecnie poszukiwany. 

Drugi wypadek miał miejsce wezofkj z ra 
na na ul. Ostrobramskiej róg Bazyljańskiej, 
gdzie pod taksówkę trafiła przechodząca 
środkiem jezdni S. Lewinowa. Padając Le- 
winowa uderzyła głową o kamienie tracąc 
przytomność. 

Obecny podezas wypadku policjant za- 
wiózł ją do ambulatorjum pogotowia ratun- 

kowego, gdzie mimo zabiegów nie zdołano 
doprowadzić do przytomności, wobec czego 
przewiezione ją w stanie groźnym do szpi- 
tala Żydowskiego. (e) 

Ujęcie oszusta, 
który podawał się za przedstawiciela „Arbonu“. 

Dnia 18 października policja wileńska 
aresztowała znanego oszusta, podającego się 
za dyrektora „Arbonu*, inż. Steekiela. Oszust 
ten zorganizował całe towarzystwo, które 

wyzyskując ciężką sytuację bezrobotnych, 
proponowało posady szoferów, konduktorów 
itd. wzamian żądając złożenia kaucji. Po- 
mocniey oszusta zgłaszających się do pracy 
kierowali do „pana inżyniera* urzędującego 
przy ul. Kalwaryjskiej 12, gdzie ów „pan 
inžynier“ łaskawie przyjmując kaueje an- 
gażował przyszłych pracowników. 

Wobec tego, że zachowanie się rzekome- 

go „inżyniera* było podejrzane, jeden z szo- 

ferów, od którego oszust żądał kaueji 400 

złotych, a następnie zgodził się na 200 zł., 

zameldował policji, która całe towarzystwo 

aresztowała. 

Szczytem bezczelności „pana inżyniera”, 

m. in. było, iż zaangażował nocnego stro- 

ża, polecając mu pilnowanie budujących się 

garaży już od dnia 20 b. m. Ten nocny 

stróż zadowolony z otrzymanej pracy, rów- 

nież zapłacił „panu dyrektorowi* 100 zł. 

Liczba osób poszkodowanych narazie jesz- 

cze nie ustalona. 

  

KRONIKA 
           

я Dziś: Juljana. 

20 Jutro: Pelagji. 

Wschód słońca —g. 6 m, 05 
i 

pažei Zachód „ —- g. 16m.39 

Spostrze: Zsk!adu Metesreiegii U. $. В 
w Wilnie z dnia 19 X — 1831 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 767 

Temperatura średnia  -- 2 C. 

s najwyfsza: +- 5° С. 

* najniższa: — 3° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom. lekki spadek. 

Uwagi: półpochmurno. 

MIEJSKA. 
— Narady nad likwidacją pożyczki an- 

gielskiej. Wczoraj odbyło się nadzwyczajne 

posiedzenie Komisji do likwidacji pożyczki 
angielskiej, w którem udział wziął specjalnie 
przybyły z Warszawy przedstawiciel Mini- 

sterstwa Skarbu. Delegat Ministerstwa zazna- 

jomił się z całokształtem prac likwidacy jnych 

oraz z czynnościami delegacji samorządu wi- 

leńskiego, która bawiła w Londynie. Dłuższe 

debaty wywołała sprawa rejestracji obliga- 

cyj pożyczkowych, która, jak już podawa- 

liśmy, natrafia na duże trudności, Po przerwie 

obiadowej, posiedzenie zostało wznowione i 

przeciągnęło się do późnego wieczora, nie 

doprowadzając narazie do pozytywnego re- 

zultatu. 

Głównym celem posiedzenia było uzgod- 

nienie stanowiska czynników rządowych 1 

władz miejskich w spr. kwestji likwidacji po- 

życzki. W sprawie tej odbędzie się prawdo- 

podobnie jeszcze jedno posiedzenie. 

LITERACKA. 
— Jan Parandowski na Środzie Literac- 

kiej. Znakomity pisarz, który dał nam wczo- 
raj niezapomniany wieczór literacki, pozo- 
stanie w Wilnie do jutra, by wypełnić Śro- 
dę Literacką własnemi utworami. Parandow- 

ski czytać będzie rękopisy nowej swej książ- 
ki p. t. „Dysk olimpijski“, nad którą pracu- 
je obecnie. Jest to praca o dawnych  grec- 
kich Olimpjadach, w związku z wskrzeszo- 

ną w XX wieku wielką tradycją sportową, 
pisana z właściwym temu autorowi ogniem 
i polotem, Początek o 8.30 wiecz. Wstęp dla 
członków, sympatyków i wprowadzonych go- 
ści. 

  

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Koło Prawnicze St. U. S. B. W ponie- 
działek dnia 19 o godz. 9 po  Inauguracji 
Prawników w Ognisku Bratniej Pomocy 
(Wielka 24) odbędzie się herbatka zapozna- 
wcza Koła Prawników. Wstęp dla członków 
Koła 1 zł. 50 gr. Zapisy na herbatkę przyj- 
muje sekretarjat w poniedziałek od godz. 13 
do 15. Legitymacje członkowskie nowoprzy- 
jęci członkowie mogą otrzymać w godz. od 
14 do 15. 

— Akademicy — bezrobotnym. Bratnia 
Pomoc Pol. Mł. Akad. U. S. B. zgłosiła udział 
w niesieniu pomocy bezrobotnym Akcja ta 
będzie miała na celu: 1) przeprowadzenie 
wywiadów o stanie materjalnym poszczegól- 
nych bezrobotnych i 2) udział w kwestach 
ulicznych. 

— Z Koła Prawników. Godziny urzędo- 

wania członków Zarządu: Prezes kol. Anto- 

niewicz codziennie od godz. 14—15, vice-pre- 
zes gospodarczy — czwartki od 11—13, sek- 

retarz codziennie od godz. 13—i5, skarbnik 
od 13—14, Sekcja Wydawnicza poniedziałki, 

środy i piątki od 13—14, sklep codziennie 

od godz. 14—15, i wtorki od godz. 17—18. 

— Wesoła Imatrykulaeja. We czwartek 

dnia 22:go października 1931 roku odbędzie 

się w Sali Śniadeckich U. S. B. Wesoła Ima- 
trykulacja, doroczne święto Rzeczypospolitej 

Akademickiej. Na program złożą się: 1) część 

informacyjna, przemówienie prezesa Brat- 
niej Pomocy kol. H. Dembińskiego, 2) część 
obrzędowa, uroczyste przyjęcie nowowstę- 

pujących do rodziny akademickiej, 3) część 
w Ognisku Akademickiem — „Żywa Gazet- 
ka* pod redakcją „Małego Słowa* —Wypi: 
sy dla najmłodszych. Początek o godzinie 20. 

— Podania do Domu Akademickiego. Re- 
ferat Domu Akademickiego podaje do wia- 
domości, że tremin składania podań o udzie- 
lenie mieszkania w Domu Akademickim przy 
ul. Boufałowa Góra upływa z dniem 24 X 
b. r. Ze względu na to, że ilość podań prze- 
kroczyła już ilość miejsc w Domu Akade- 
miekim, podania zostaną poddane rozpatrze 
niu Kimisji Kwalifikacyjnej na zasadach 
ogólnych podobnie, jak przy ubieganiu się o 
innego rodzaju świadczenia Decyzja Komi- 
sji po zatwierdzeniu jej przez Kuratora Do- 
mu „Akademickiego ogłoszona zostanie we 
czwartek dnia 29 października 1931 roku. 
Oddanie Domu do użytku mieszkalnego na 
stąpi 1-go listopada r. b. Podania przyjmuje 
Bratnia Pomoc w godzinach urzędowania, a 
Referent Domu przyjmuje osobiście we wtor- 
ki i piątki od godz. 19—21 w lokalu Brat- 
niej Pomocy. 

Z POCZTY. 
— Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów 

inż. Żuchowiez wraz z inspektorem mini- 
sterjalnym inż. J. Zajkowskim w dniu 19 paź 
dziernika r. b. wyjechali na inspekcję urzą- 
dzeń telegraficzno-telefonicznych okręgu. 

Kierownictwo Dyrekcji w czasie służbowej 

nieobecności prezesa Dyrekcji będzie spra- 
wował inż: M. Nowicki, naczelnik wydziału 
Dyrekcji P. i T. 

— Dyrekcja P. i T. komunikuje, że zos- 
tało odwołane zarządzone L. 6990-II z dnia 
21 września b. r. zwinięcie agencji poczto- 
wej Żytomla powiatu grodzieńskiego. 

WOJSKOWA. 
— Pułk. Furgalski szefem 2-go oddziału 

sztabu generalnego. Na miejsce ustępującego 
pułk. Pałczyńskiego, szefem 2-go oddziału 
sztabu generalnego mianowany został dotych- 
czasowy dowódca 5 p. p. Leg. Furgalski, któ- 
ry udaje się do Warszawy i w najbliższych 
dniach przystąpi do pełnienia swych nowycna 
czynności. 

Z KOLEL 
— Dyrekcja Okr. Kolei Państwowych w 

Wilnie podaje do wiadomości, że z dniem 
4 października r. b. kursowanie wagonu sy- 
pialnego kl. III pomiędzy stacjami Warszawa 
Główna—Zemgale w pociągach pośpiesznych 
Nr, 707/715 i 708/716 zostało odwołane. 

Jednocześnie od powyższej daty wagon 
sypialny kl. III kursuje pomiędzy Warszawa 
Wileńska—Wilno w pociągu osobowym Nr. 
713, odchodzącym z Warszawy Wil. o godz. 

21:50 i przybywającym do Wilna o godz. 6.45 

Książę rumuński 
w charakterze przedstawiciela 

firmy asfaltowej. 
W. dniu wczorajszym przybył do Wilna 

książę rumuński Konstanty Marja Ghiea 
brat stryjeczny obecnego ministra spraw we- 
wnętrznych Rumunji. 

Do Wilna książę rumuński przybył w 
charakterze reprezentanta firmy „Emulgja*, 
która, jak wiadomo ubiega się o koncesję na 
asfaltowanie ulic. 

i zpowrotem w pociągu Nr. 714, odchodzącym 
z Wilna o godz. 20.35 i przybywającym do 
Warzawy Wil. o godz. 5.50. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XXIV Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 21 października 1931 roku o g. 
20 w sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 
24. 

1. Odczytanie protokółu 
siedzenia. 

2. Demonstracje chorych. 
3, Doc Dr. T. Wąsow. Wpływ perno- 

ctonu na odruchy błędnikow 
4. Dr. A. Kapłan: O współczesnej wiedzy 

djetetycznej i jej roli na zagadnienie raka. 
— Z Wileńskiego Towarzystwa Nowocze- 

snego Wychowania. We czwartek dnia 22-go 
października odbędzie się Zebranie Towarzy- 
stwa, na którem p. dyr. Seminarjum Nauczy- 
cielskiego Stanisław Godecki wygłosi odczyt 
na temat: „Analiza procesu myślenia i pły- 
nące stąd wnioski pedagogiczne”. 

Zebranie odbędzie się w sali Kuratorjum 
(Wolana 10) o godz. 7 wiecz. 

Wstęp wolny dla członków i gości 
— Zebranie Zw. Przemysłowców Polskich 

w Wilnie. Dnia 21 października r. b. o g. 
19 min. 30 odbędzie się w lokalu Związku 

— Ogólne Zebrane Członków — mające za 
cel omówienie prowadzonej obecnie akcji 
zwalczania bezrobocia i pomocy  bezrobot- 
nym. 

Zaznaczamy, że akcja ta — poza celami 
społecznemi, porusza żywotne interesy prze- 
mysłu — wobec czego obrady w tej sprawie 
uważamy za ważne. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Zjazd terminatorów. Onegdaj odbył 

się w Wilnie zjazd terminatorów, na którym 
debatowano nad sprawami zawodowemi. 

Po zakończeniu obrad zjazd wysłał de- 
pesze hołdownicze do Prezydenta  Rzeczy- 
pospolitej, Marszałka Piłsudskiego, oraz wi- 
ce-wojewody Kirtiklisa, który był w swoim 
czasie twórcą i protektorem organizacji. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Władze nadzorcze zatwierdziły budżet 

gminy żydowskiej. Urząd Wojewódzki po- 
wiadomił gminę żydowską, że władze nad- 

zorcze zatwierdziły preliminarz budżetowy 
gminy na rok 1931-32. 

Spóźnione zatwierdzenie budżetu spowo- 
dowane zostało zwłoką, z jaką gmina żydow 
ska uchwaliła swój budżet. 

oslatniego po- 

    

   

  

  

RÓŻNE. 
— Obniżka płae personelu Kas Chorych. 

Z dniem I-go listopada r. b. wprowadzona 
zostanie w życie uchwała dotycząca redukcji 

o 15 proc. płac pracowników Kas Chorych. 
W sprawie tej odbyła się ostanio konferencja 
czynników miarodajnych, na której poddano 
szczegółowej dyskusji i ustalono sprawę wy- 
datków personalnych na terenie działalności 
Kas Chorych okręgu wileńskiego. 

— Turniej Szachowy — © mistrzostwo m. 
Wilna. Dnia 3 listopada 1931 roku rozpoczy- 
na się w lokału restauracji „Imperjał* ul. 
Niemiecka 35 turniej szachowy o mistrzo- 

stwo m. Wilna na rok 1931. 
Gracze pierwszej kategorji życzący wziąć 

udział w turnieju mogą zapisać się do dnia 
27 października r. b. tamże. 

— Miejska akcja spisowa. W dniach 17 
i 18 b. m. bawiący w Wilnie z powodu zja- 
zdu Powiatowych Referentów Spisowych Za- 
stępca Generałnego Komisarza Spisowego p. 
prof. Heinrich odbył kilka konferencyj z na- 
czelnym Komisarzem Spisowym m. Wilna 
p. T. Nagurskim, jego zastępcą p. Święcic- 
kim i Starszym Komisarzem p. Z. Frąckiewi- 
czem. Zastępca Gen. Kom. dokonał bardzo 
szczegółowego przeglądu materjału uzyska- 
nego w ciągu próbnego spisu oraz udzielił 
licznych wyjaśnień i komentarzy do wyda- 
nych przez Główny Urząd Statystyczny za- 
rządzeń i instrukcyj spisowych. Prócz tego 
p. prof. Heinrich zapoznał się z planem orga- 
nizacji aparatu spisowego na terenie m. 
Wilna. 

— Odznaki ociemniałych. Za zgodą Mi- 
nisterstwa Spraw Wewnętrznych Zjednocze- 
nie Pracowników Niewidomych Rzeczypospo- 
litej Polskiej zaopatrzy swych członków w la- 
ski koloru białego z ciemnem okuciem, na 
którem uwidocznione będą inicjały „Z.P.N* 

oraz Nr. porządkowy, odpowiadający nume- 
rowi legitymacji, którą każdy członek będzie 
stale przy sobie posiadał. 

Laski te mają służyć dla wyróżnienia, że 
osoby posiadające je i 
niałe i zasługują na najżyczliwsze traktowa- 
nie oraz opiekę. 

— (Ceny na mięso. Starostwo Grodzkie 
podaje do wiadomości, iż z dniem 20 paź- 
dziernika obowiązują następujące ceny na 

mięso: 
Mięso wołowe I gatunku z dodatkiem 30 

proc. kości za 1 kilogram 1 zł. 30 gr. Mięso 
wołowe I gatunku bez kości za 1 kilogram 
1 zł. 70 gr. Mięso wołowe II gatunku z do- 
datkiem 30 proc, kości za 1 kilogram 1 zł. 
10 gr. Mięso wołowe II gatunku bez kości 

  

  

   

  

‚ за 1 kilogram 1 zł. 50 gr. Mięco wołowe ko- 
szerne za 1 kg. 2 zł. 40 gr. Mięso baranie za 
1 kg. 1 zł. 25 gr. 

Jednocześnie starostwo przypomina, że 
ceny na mięso wieprzowe obowiązują nadal 
te same a mianowicie: 

1) Słonina świeża za 1 kg. 2 zł. 2) Słoni- 
na solona I gat. za 1 kg. 2 zł. 40 gr, 3) Sło- 
ninanina solona II gat. za 1 kg. 2 zł. 4) Sa- 
dło świeże za 1 kg. 2 zł. 20 gr. Sadło solone 
za 1 kg. 2 zł. 20 gr. 6) Schab świeży nierąba- 
ny za 1 kg, 2 zł. 7) Schab świeży rąbany za 
1 kg. 2 zł. 20 gr. 8) Szynka świeża za 1 kg. 
1 zł. 80 gr. 

Ceny na wyroby masarskie obowiązują 
nadal według zarządzenia z dnia 20 stycznia 
1931 roku. 

Winni żądania lub pobierania wyższyca 
cen od wyznaczonych będą karani zgodnie z 
przepisami grzywną do 3.000 zł. lub aresz- 
tem do 6 tygodni. 

TEATR | MUZYKE 
— Teatr Miejski w Lutni. 
Dziś we wtorek dnia 20 b. m. propagan- 

dowe przedstawienie bo od 20 gr. do 2 zł. 
Grana będzie sensacyjna sztuka Maughama 
„Święty płomień* ze świetną w roli matki 
p. St. Wysocką. 

Pod reżyserją H. Zelwerowiczówny odby- 
wają się ostatnie próby z arcywesołej doty- 

chczas nigdzie jeszcze nie granej komedji 
znanego wileńskiego autora T. Łopalewskie- 
go „Aureleiu nie rób tego*. Premjera cieka- 
wej tej komedji odbędzie się w nadchodzący 
czwartek dnia 22 b. m. 

UWAGA. Dyrekcja przypomina Szanow- 

nej Publiczności, iż w chwilą rozpoczęcia 
widowiska wejście na parter wzbronione. 

— Teatr Miejski na Pohulanee. 
Dyrekeja zawiadamia, że naskutek nagłej 
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miedyspozycji jednej z osób grających zmu- 
szona była w ostatniej chwili odwołać po- 
południówkę sztuki „Matrykuła 33%. Jedno- 
cześnie komunikuje, iż ciekawa ta sztuka 
będzie jeszcze grana. 

Dziś we wtorek dnia 20 b. m. i w Śro- 
dę dnia 21 b. m. po cenach o 50 proc. niż- 
Szych ostatnie dwa przedstawienia arcyweso- 
łej komedji Marlowe'a „Złoty wiek rycer- 
stwa“  ściągającej co wieczór publiczność 
żądną przyjemnej i taniej rozrywki. 

W przygotowaniu pod kierukiem reży- 
serskim dyr. M. Szpakiewicza arcydzieło Że- 
romskiego „Róża* .W sztuce tej przemówi 
mocarz łowa polskiego Żeromski, ilustru- 
jąe heroiczne zmagania bohaterów za wol- 
mość podczas rewolucji 1905 r., to też tłu- 
my winny pośpieszyć aby zapoznać się z 
tem wiekopomnem arcydziełem wielkiego 
pisarza. 

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

WTOREK, dnia 20 października 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12:10: Komunikat 
meteorologiczny. 12.15: Muzyka taneczna i 
baletowa (płyty). 15.25: „Twórcza praca pa: 
ni domu“ odczyt. 15.45: Program dzienny. 
15.50: Audycja dla dzieci. 16.20: „Poczta w 
dawnej Polsce* odczyt. 16.40: Muzyka z 
płyt. 17.05: Komunikaty. 17.10: „O niebez- 
pieczeństwie używania kosmetyków* odczyt. 
17.35: Koncert symfoniczny. 18.50: Radjowa 
gazetka rzemieślnicza. 19.00: „Ze: świętej 
ŻZmudzi* odczyt. 19. Program na środę 
i rozmaitości. 19.25. „Zamykanie bibljotek 
polskich na Litwie po r. 1863* odczyt 19.45: 
Prasowy dziennik radjowy. 20.00: „Wywia- 
dowczynie* feljeton. 20.15: Koncert. 21.35: 
„Prawda psychologiczna w dramatach Zofji 
Nalkowskiej“ feljeton. 21.55: Skrzynka tech- 
nieczna. 22.10: Koncert. 22.40: Komunikaty. 
23.00: Koncert symfoniczny (płyty). 

SRODA, dnia 21 października 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu, 12.10: Kom. meteor. 
. 15.25: Koa- 

r y : Program 
dzienny. 16.00: Lekcja angielskiego. 16.20: 
„Dwie syłwetki bohaterów dwu narodów" 
odczyt. 16.40: Muzyka z płyt. 17.10: „Nie my- 
ślę więc jestem* odczyt. 17.35: Koncert po- 

południowy. 18.50: Chwilka strzelecka. 19.00: 
Przegląd litewski. 19.20: Progr. na czwartek. 
19.25: „Nasz ekspgrt* odczyt. 19.45: Pras. 
dzienn. radj. 20.00: Felj. muzyczny. 20.15: 
Rewja. 21.00: Kwad. liter. 21.15: Recital 

skrzypcowy Juana Manena. 22.15: „Don Ju- 
an* Ryzarda Strauśsa (płyty). 22.15: Kom. 
22.45: Odczyt francuski. 23.00: Muzyka ta- 

SPORT 
MECZ REWANŻOWY 

1 P. P. LEG. — MAKABI NIE ODBYŁ SIĘ. 
Z powodu nieustannie padającego desz- 

„€zu, zapowiedziany na ubiegłą niedzielę 
mecz rewanżowy między drużynami piłkar- 
skiemi 1 p. p. Leg. i Makabi nie doszedł do 
skutku i odbędzie się prawdopodobnie w 
przyszłą niedzielę. 

W wileńskich sferach sportowych  spot- 
kanie to oczekiwane jest z dużem zaintere- 
sowaniem. 

   

      

   

    

NIEUDANA IMPREZA A. Z. S. 

Na zakończenie sezonu lekkoalletycznego, 
A. Z. S. zorganizował ubiegłej niedzieli w 

lesie na Zakrecie bieg na 4000 metrów, Orga- 
nizacja imprezy wypdła wprost skandalicz- 
nie. Dość powiedzieć że bieg odbył się z dwu. 
godzinnem opóźnieniem, na starcie zabrakło 
sędziów, trasy nikt nie pofatygował się wy- 

znaczyć. Wszystko to w sumie spowodowało, 
że zamiast zapowiedzianych 4000 metrów. 
bieg odbył się na przestrzeni mniej więcej 
1500 metrów. Zwyciężył, jak i było do prze- 
widzenia, najlepszy Średniodystansowiec wi- 
leński Sidorowicz w czasie 5 minut. Dalsze 
miejsca zajęli kolejno: Kucharski (Sokół), 
Żylewicz (3 p. sap.), Lutkiewicz (Strzelecj. 
Ogółem startowało 6 zawodników. 

  

   

   

ZAWODY STRZELECKIE O ODZNAKĘ 
P. O. S. I STRZELECKĄ. 

Staraniem Komendy Obwodu P. W. od- 
były się dn. 18. X. b. r. na strzelnicy Ośrodka 
Wych. Fiz. zawody strzeleckie przy b. nie- 
znacznym udziale żawodników. Odznak? 
strzelecką III klasy zdobyli: 

Sig Miejskie 
‚ AKA KiEJSKA 
Batrebrawaka 5. 

  

od godz. 4 — 6 dla 
Seans wieczorowy 
od godz. 6—8— 10 

plut. Cybowicz z 1 p. p. Leg. pkt, 242 
na 300 możliwych. й 

p. Malewicz z Fidacu pkt. 157 na 200 
możliwych. 

p. Nowicki Miecz. WKS Pogoń pkt. 152 
na 200 możliwych. 

p. Klimaszewoski z Fidac'u pkt. 147 na 
200 możliwych. 

II klasy: 
Jermołowicz ze Zw. Strz. pkt. 250 na 300 

możliwych. 
Warunki na odznakę POS wypełnili: 
p. Siatkowska Z. S$. pkt. 55 na 100 możli- 

wych. 
p. Nowicki Miecz. Z WKS Pogoń pkt. 76 

na 100 możliwych. 
P. Klimaszewski z Fidac'u pkt. 74 na 109 

możliwych. 
p. Szalkiewicz K. S. Drukarz pkt. 68 na 

109 możliwych. 
Organizacja zawodów dobra. 

ŚWIETNE ZWYCIĘSTWO KUSOCIŃSKIEGO 
W WIEDNIU. 

W sobotę i niedzielę odbyły się w Wied- 
niu wielkie międzynarodowe zawody lekko- 
atletyczne. Punktem kulminacyjnym zawo- 
dów był niedzielny bieg na 5 tys. mtr. w 
którym wzięli udział najwybitniejszy długo- 
dystansowiec Polski Kusociński, słynny ar- 
gentyńczyk Zoballa, Czechosłowacji Kościak 
i najlepsi zawodnicy austrjacey. 

Bieg zakończył się świetnem zwycięstwem 
Kusocińskiego który zajął pierwsze miejsce 
we wspaniałym czasie 14:42,8. Wynik ten 
jest lepszy o 13 sek. od rekordu polskiego 
a gorszy od rekordu światowego 0 12 sek. 
Drugie miejsce zajął Zoballa (Argentyna) — 
15:37,3. Trzecim był Bloedy (Wiedeń) 16 sek. 

Kościak wskutek kontuzji zrezygnował. 
Publiezność i krytyka wyrażali się z naj- 

wyższem uznaniem o klasie Kusocińskiego. 
Na zawodach obeena była cała kolonja pol- 
ska, poseł R. P. Łukaszewicz i personel po- 
selstwa. > 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
UJĘCIE NIEBEZPIECZNEJ BANDY 

ZŁODZIEJSKIEJ. 

Ostatnio wileńskiej policji śledczej po 
dłuższej mozolnej pracy udało się zlikwido- 
wać niebezpieczną bandę złodziejską, która 
dokonała w mieście szeregu zuchwałych kra 
dzieży4ł okradając w tej liczbie mieszkanie 
porucznika 3 p a. p-u Zakrzewskiego, skąd 
złodzieje zrabowali 3 rewolwery oraz garde- 
robę i inne rzeczy na ogólną sumę 3.000 zł. 

Okazało się, że na czele tej niebezpiecz- 
nej szajki złodziejskiej stali zawodowi zło- 
dzieje oddawna poszukiwani przez władze 
śledcze Astranowiez i Oleśkiewicz. 

Rzeczy skradzione w mieszkaniu poru- 
cznika Zakrzewskiego, złodzieje ukryli w 
mieszkaniu swego wspólnika — dozorcy do- 

mu Nr. 18przy ul. Piłsudskiego — Karasie- 
wieza, poczem uzbroiwszy się w skradzione 
rewolwery wyjechali na prowincję, gdzie 
dokonali szeregu kradzieży koni. Po powro- 
cie do Wilna skradzione rzeczy Sprzedane 
zostały paserowi M. Lewinowi z Rudomina 
oraz Jankielowi Baranowi zamieszkałemu 
przy ui. Szpitalnej Nr. 6. 

W dniu wczorajszym wszystkich wyżej 
wymienionych aresztowano i osadzono w a- 

reszcie centralnym. Większą część skradzio- 
nych rzeczy odnaleziono i zwrócono posz- 

kodowanym. (e) 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

— W dniu 17 b. m. o godz. 18 z pociągu 
osobowego zdążającego z Landwarowa do 
Wilna, wpobliżu przejazdu Kurlandzkiego, 
wypadł Jałownik Wacław, lat 23, technik, 
zam. we wsi Zarzecznej, gm. rudemińskiej, 
pew. wileńsko-trockiego, doznając ogólnego 
potłuczenia. Jałownika odwieziono do szpi- 
tala żydowskiego w stanie ciężkim. 

RANNY NA CHODNIKU. 

W dniu 17 b, m. na ul. Kalwaryjskiej 
przed domem Nr. 31, na chodniku post. # 
kom. P. P. Rajmund Józef znalazł m 
czyznę w stanie zupełnego opilstwa, któri 
miał przebity nożem bok. Osobnikiem tym 
okazał się Libert Paweł (Zarzecze 13). Po- 
gotowie odwiozło go do szpitala św. Jakóba 
w słanie niezagrażającym życiu. 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W dniu 18 b. m. Judycki J lat 20 

(Raduńska 24) w wagonie na didzkiej rampie, 
st. tow. Wilno, usiłował popełnić samobój- 
stwo przez wypicie esencji octowej, Despe- 
rata odw. ono do szpitala Żydowskiego w 
stanie niezagrażającym życiu. 

N—cki. 

   

   

    

Tylko 3 dnil Od wtorku dn 19-go b. m. 1931 r. Rekord kumo.. W8SOŁ) pochowiać 
W roli gł Harry Liedtke. NAD PROGRAM: Jak 
to w Ameryce ładnie i Tygodnik P. A. T. 

Koncert. ork. pod batutą M. Salnickiego. — Od 22 b. m. olśni Was, oszołomi, oczaruje i zachwyci gigant. epos 
z dziej. kolon. Ameryki Droga Oibrzymów.—Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr.— Kasa czynna od 3.30 do 10 w. 

młodzieży. 

Jedna noc w hotelu 

KU RJIE R w ILEN SK I 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Entuzjastyczne artykuły o Marszałku Piłsud- 

skim w prasie rumuńskiej. 

  

BUKARESZT, 19. 10. (Pat). Prasa 

rumuńska daje wyraz czci i uwielbie- 

nia oraz szczerej sympatji, którą czu- 

je dla osoby Marszałka Piłsudskiego 

cała opinja rumuńska, jako do wodza 

duchowego współczesnej Polski, ucie- 

leśniającego ducha Polski, i szczerego 

przyjaciela Rumunji. 

Jeden z najpoczytniejszych tutej- 

szych dzienników „Universul** pisze: 

Marszałek Piłsudski jest tym, który 

od chwili ziszczenia się swego marze- 

nia, to jest od wskrzeszenia Polski, 

zdał sobie sprawę z konieczności ści- 

słej współpracy z Rumunją. Oswobo- 

dziciel swego narodu i organizator 

Polski zmartwychwsiałej, porozumie- 

wając się ze zmarłym mężem stanu 

rumuńskiego Take Jonescu, był naj- 

bardziej zdecydowanym  zwolenni- 

kiem zawarcia przymierza 

dwoma państwami sąsiedzkiemi za- 

przyjaźnionemi. Marszałek Piłsudski 

powinien się czuć u nas jak we włas- 

nym kraju. Jest on kochany i czczony 

przez naród rumuński za to wszystko 

co zdziałał dla swej ojczyzny, dla 

wzmocnienia pokoju na wschodzie i 

dla zacieśnienia stosunków polsko-ru- 

muńskich. 

Narodowo - chłopski _ dziennik 
„Dreptatea* pisze: Marszałek Piłsud- 

ski przybył po raz drugi do Rumunji, 

aby tutaj odpocząć i wzmocnić swe 

zdrowie. Wskazuje to na fakt, iż po- 

między 

  

dziwu godny wojownik i mąż stanu 

czuje się dobrze pod naszem niebem. 

Witamy z całego serca dostojnego na- 

szego przyjaciela, który w ten sposób 

stwierdza żywotność związków ścisłej 

i serdecznej przyjaźni oraz przymie- 

rza między obu krajami. 

Narodowo-liberalny „Vittoruł* za- 

znacza: Marszałek Piłsudski przybywa 

ponownie do Rumunji, aby zabawić u 

nas dla wypoczynku kilka tygodn.. 

Przybywa jako wielki przyjaciel kraju 

naszego i jako przedstawiciel kraju i 

narodu z którym wielka Rumunja i 

Rumuni mają stosunki najserdeczniej- 

szej i najszczerszej przyjaźni i przy- 

mierza. Marszałek Piłsudski jest dla 

swego narodu wykładnikiem energji, 

pragnienia wolności urzeczywistnienia 

ideału narodowego. Mało jest naczel- 

ników państw, którzyby byli bardziej 

kochani, szanowani, słuchani z więk- 

szem oddaniem, niż ten przywódca, 

którego życie jest długiem pasmem о- 

fiar rozumnych a odważnych na rzecz 

kraju i narodu polskiego. Witamy gz 

rąco przybycie Marszałka Piłsudskie- 

go do naszego kraju i jesteśmy szczę- 

śliwi, że wybrał on u nas miejsce dla 

wypoczynku. Jego wizyta jest dla nas 

szczęśliwą sposobnością do ponowne- 

go okazania uczuć przyjaźni i sprzy- 

mierzenia, które nas łączą z Polską 

zmartwychwstałą. 

Wybory de rad kantonów we Francji. 
Niepowodzenie socjalistów. 

PARYŻ, 19. X. (Pat). W całej 
Francji z wyjątkiem departamentu 

Sekwany odbyły się wczoraj wybory 

do rad kantonalnych i rad general- 

nych, których skład podlega co trzy 
łata odnowieniu połowy członków. 

Wśród kandydatów figurowało 7-miu 
ministrów obecnego rządu. Ponownie 

obrano ich wszystkich z wyjątkiem 
podsekretarza stabu Riche. Przywód- 
ca socjalistów Leon Blum nie został 
wybrany. Naogół można stwierdzić 
zwrot na rzecz stronnictw umiarkowa- 
nych i na niekorzyść socjalistów. 

Z byłych ministrów przeszli Her- 
riot i Caillaux. 

Nieoficjalne dane. 
PARYŻ, 19. X. (Pat).Według nieoficjal- 

nych danych, dotyczących 1010 kandydatów 

na ogólną ilość 1517, wybrano 53 konserwa- 

tystów, 146 członków zjednoczenia republi- 

kańskiego, 122 lewicowych republikanów, 55 

radykałów, 368 radykałów społecznych, 21 
republikanów-socjalistów, 90 socjalistów zje 

W 153 wypadkach odkędą się powtórne 
dnoczonych, i dwóch komunistów, 

głosowania. Wybrano 81 senatorów i 136 de 

putowanych. Dotychczas znane wyniki nie 

odbiegają od obecnego układu stronnictw. 

„Le Matin*, komentując wyniki wybo- 
rów, stwierdza, że opinja publiczna, zanie- 

pokojona wydarzeniami polityki zagraniez- 
nej, zrozumiała, że czas jest nieodpowiedni 

na eksperymenty. 

214 milionów dolarów uciekło z Ameryki 
w ciągu ubiegłego tygodnia. 

LONDYN, 19. X. (Pat). Według informa- 

cyj z Nowego Yerku, ogłoszonych w pra- 

sie angielskiej, odpływ złota z Ameryki w 

ciągu ubiegłego tygodnia wyniósł ogółem 
214 miijonów dolarów. 

Od 21 września wywieziono ogółem 607 

miljonów dolarów. Pokrycie, które przed 

rokiem wynosiło 80,9 proe., spadło na 61,8 

* proc. 
Z ogłoszonych w dniu wczorajszym w 

prasie londyńskiej bilansów dwóch najwię- 
kszych banków amerykańskich za 3-ci kwar 

tał r. b. wynika że: 1) bilans National City 

Komik amerykański Monty Bauks. 
NAD PROGRAM: Cowboy mimowoli 

  

DŹWIĘK. Kin0-TEATR 

„RBLIOS" 
* jka 89, tei. 9-26 

Premjerai 

Dziś! 
Rekordowy sukces 
światow. repertuaru 

SĖWIEKOWE KINO 

ЗМ 
Alokiew. 22, tel. 15-28   

Dźwiękowe Kino Dziś! 

C6/INS 
=. Wielka 47, tel. 15-41 

Sensacja 
wszechświat.! Potężny 
przebój dźwiękowy! 

NAD PROGRAM: Htrakcja dźwiękowe. 
NASTĘPNY PROGRAM; „„Hanźi Murat'* z Iwanem Możżuchinem, WKRÓTCE „10-ciu z Pawiaka". 

Nowa uzup. kopjal 

P.g głośnej pow. Erika M, Remarque'a. 

Postrach salonó 
gnie wszystkich widzów w swą misternie spleconą intrygę. Film o kolosalnem napięciu sensacyjnem. 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 
WKRÓTCE największe przeboje sezonu: „Hadži Murat“' z Iwanem Mozżuchinem i „10-ciu z Pawiaka”. 

1.000.000 (Miljon) 
Na' |-szy seans ceny zniżone: balkon 60 gr. 

8i 10.20, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Film, o którym mówi cały świat! 

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

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

Reżyserja Ryszarda Eichberga. 
W rol gł. prześliczna Muriel Ange- 
lus i Jack Raine. Film, który wcią- 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Reż. Rene Claire twórcy filmu „Pod 
dachami Paryża”, W rol. główn. Ana- 
belia, Rene Lefebure, Louis Alibert 

Początek o godz. 4 6, 
Dla młodzieży dozwolone. 

Triumf. przebój dźwiękowy! 

  

  

Kimo Kolejews | Dziś i dni następnych! ° а 

Šo di Tajemniczy Dr. Fu Manchu aktach p. t. e 
: W rolach głównych: Warner Oland, Jean Arthur i Neil Hamilton. 

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

<ebsk dworzan kolsjsw,) | Początek o godz. 5-ej, w niedz. i św. o 4-ej pp. Nast. progr. „Ofiarna noc" z Charles Farrelem i Mary Dunkan 

Kino - Teatr Dziś! Sensacyjny w =B głównej bożyszcze kobiet, ulubieniec 

zes, da Wesoły Madryt +: 
ы > cznošci Ramon Novarro 

7 

I U Gi dramat miłosny! 

ю 

Mickiewicza ||, t. 15-61 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWI 
aliea Wielka 36.   Dziś! Najpiękn. superszlazier! 

Zupełnie nowe wydaniel 

Słynne arcydzieło Joe Maya Pt. 

Sensacyjny romans-tragedja w 

Em:l Jaanings, Mia May, Włodzi 

J V A MINI 

komedja 

  

iż z dniem 15-g0 paždziernika 

salon MĘSKI i salon DAMSKI 
przy ul. Kolejowej Nr. 11. 

Pierwszorzędne siły fachowe. 

  

Niniejszem zawiadamiam Sz. Publiczność, 

OTWARTY ZOSTAŁ ZAKŁAD. FRYZJERSKI $ 
i Wielkie možliwošci zysku 

Higjeniczne urządzenia. 

Z poważaniem M. Kasprowicz. 

(około 150.000 złotych rocznie). 

Potrzebny jest kapitał w wysokości najmniej 20.000 zł. 

i Zgłoszenia pod: 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński S-ka u ogr. odp. 

OTWARCIE FILJI. 
Oddamy wyłączną sprzedaż naszego artykułu samo- 

dzielnie pracującej osobie lub firmie. 

„I. Z. 6512" do Rudolf Mosse, Berlin SW. 100. 

ji p M M 

i czarująca Dorothy Jordan. Wesoły Madryt to film, A każe sersu Lt Roza h 4 3 

у I: į 1 P. t sów o godzinie 4-ej, ie świą- xab proca: Seg Klp i Klap jako Aro ek. Pass TT E LSI E 

HRABINA PARYŻA 
14 aktach. (Jako niepodzielna całość). Szczyt doskonałości tematu i obsady. 

mierz Gajdarow 1 Erik Glezner w rolach 
głównych 

Buchalter - Bilansista 
z długoletnią samodzielną 
praktyką w dziedzinie księ 
gowości przemysłowej, 
bankowej i handlowej; o- 
beznany z nowoczesnem 
systemem przebitkowym; 
posiada poważne referen- 
cje; poszukuje stałej lub 

godzinowej pracy. 
UL. STARA 24, m. 2-b. 

Bank był w trzecim kwartale o 171 miljon 
dolarów niższy od bilansu w drugim kwar- 
tale i wyniósł 1802 miłjony dolarów. Depo- 
zyty spadły o 78 miljonów do 1383 miljonów 
dolarów, akeepty o 98 miljony dolarów do 
174 miljonów dolarów. Portfel bankowy ob- 
niżył się o 427 miljonów dołarów do sumy 
887 miljonów dolarów, 2) Chase Natiosal 
Bank doznał zmniejszenia depozytów w 3 
kwartale o 228 miljonów dolarów do 1670 
miljonów dołarów. Portfel wekslowy zmniej 
szył się o 92 miłony dolarów do 1003 miljo- 
nów dolarów. 

Nr. 242 (2184 | 

Krwawy zjazd hitlerowców. 
Przemówienie Hitlera. 

W niedzielę odbył się w Brunszwiku b. 
wielki zjazd hitlerowców na który przybyło 
około 75 tysięcy ludzi. 

Hitler wygłosił do zgromadzonych prze- 

Wielka defilada 
Manifestacje hitlerowskie zakończyły się 

wielką defiladą oddziałów przed Hitlerem, 
znajdującym się w towarzystwie swego szta 
bu. Przemarsz trwał 6 i pół godzin. 

Na czele pochodu kroczyły w pełnem uz- 
brojeniu połowe oddziały hitleroweów ze 
śląska, za niemi maszerowały oddziały sztur 
mowe z Zagłębia Ruhry, Nadrenji, Sakso- 
nji, Niemiec środkowych i Berlina. Pochód 
zamykały oddziały z pogranicza wsehodnie- 
go. W manifestacji uczestniczyły także or- 

mówienie, w którem nawoływał do wstrze- 
mięźliwości i panowania nad nerwami, „Je- 
żeli bowiem hitlerowcy stracą nerwy, nie 
zdołają osiągnąć władzy*. 

przed Hitlerem. 
ganizacje t. zw. młodzieży hitlerowskiej о- 
raz kompanje automobilowe z 5000 same- 

chodów. 
Po raz pierwszy wystąpiła również ne- 

woutworzona eskadra lotnicza narodowych 
socjalistów. 

W. czasie defilandy krążyło nad miastema 
6 samolotów, opatrzonych znakiem Hae- 
kenkreutz. Otrzymał je Hitler od Junkersa 
oraz Bawarskich Zakładów Budowy Mote- 
rów. 

Barykady na ulicach Brunszwiku. 

Zabici I ranni. 

Już w przeddzień zjazdu doszło do krwa- 
wego starcia między hitlerowcami a komu- 
nistami, rezultatem którego było 15 ran- 

nych. 
W. niedzielę wałki uliczne między hitle- 

roweami a ludnością robotnicza przybrały 

charakter bardzo ostry. 
Oddziały szturmowe hitlerowców, wypie- 

rane przez policję, ustawiły barykady wpo- 
przek ulie, ostrzeliwując domy okoliczne. 

Blok domów w dzielniczy robotniczej 0- 
toczyły kordony uzbrojonych hitlerowców, 
którzy otworzyli regularny ogień. Policja 
wprowadziła do akcji tkanki. 

Ilošė ciężko rannych ebliczają na 66, 
Iżej rannych jest około 100 osób. Mówią ta- 

kże o zabitych. 
Powagę sytuacji ilustruje telegram, otrzy- 

many przez ministra Grenera od partji s0- 
ejaldemokratycznej w Brunszwiku. Brzmi 
on: „W Brunszwiku rozgorzały walki uliez- 
ne, wielu rannych leży w szpitałach. Wal- 
czący hitlerowey zrywają bruki na ulicach. 
Rząd Brunszwicki, mimo wysiłków peolieji, 
nie może utrzymać porządku i bezpieczeń- 
stwa*. 

Walki nie ustały. 
BERLIN, 19. X. (Pat). Nadchodzące z 

Brunszwika wiadomości stwierdzają, że w 
ciągu ubiegłej nocy oraz dziś przed połud- 
niem dochodziło w dalszym ciągu do starć 
między hitleroweami i robotnikami, przy- 
ezem polieja wielokrotnie zmuszona była in- 
terwenjować. 

W nocy zmarł robotnik ciężko raniony 
przez hitlerewców w czasie wczorajszych za- 
mieszek, tak że ilość ofiar w zabitych wy- 
nosi 2 osoby. 

Niemcy „rozbrojone”. 

Rewelacje o olbrzymich zamówieniach broni przez Niemcy 
w Holandji. 

PARYŻ, 19. X. (Pat). Wielką sensację w 
prasie prawicowej wywołały rewelacje, 0g- 
łoszone przez „I'Eclaireur de Nice“ o ol- 
brzymich zamówieniach broni, poczynionych 
przez Niemcy w Holandji. 

Według dziennika, wielka firma holen- 
derska Vłessing et Co zaczęła zaraz po zawie 
szeniu broni wyrabiać działa i amunicję dla 
Niemiec. Wpobliżu Rottfrdamu zainstalo- 
wane zostały wielkie składy sprzetu dła ar- 
tylerji. Aż do 1926 r. sprzęt uzbrojeniowy 
znajdujący się w tym składzie, przeznaczony 
był napozór do sprzedaży. Poczynając od 
1926 r., czyli od chwili rozwiązania między- 
sojuszniczej komisji kontroli nad zbrojenia- 
mi, oferty kupna składane przez nabywców 
spotykały się z systematyczną odmową ze 
strony firmy. Dziennik oblicza ilość dział 
nagromadzonych w owych składach i prze- 
znaczonych wyłącznie dla Niemiec na 1500. 

Oprócz tego składu również niemniej po- 
tężny skład został zainstalowany w prowin- 

cji Groning. 
Artykuł powyższy podpisany jest pseu- 

donimem „Polonus*, pod którym kryje się 
osobistość doskonale poinformowana o spra 

wach niemieckieh. W toku dałszych rezolu- 
cyj dziennik „KEelaireur de Nice* wskazuje 
na to, że rada zarządzająca wymienionej fir- 
my holenderskiej, która nawiasem mówiąe 
zmieniła w ostatnich ezasach swą nazwę, 
liczy w swem gronie wielką iłość Niemców 
a kapitał obrotowy pochodzi przeważnie z 
firmy Friedrich Krupp. W skład personelu 
technicznego wchodzi szereg inżynierów. 
którzy poprzednio pracowali w zakładach 
Kruppa i w znanej fabryce armat Erhardta. 
Nazwy kategorji działa wyryte są na lawe- 

tach w języku niemieckim, W tymże jęz 
ku prowadzona jest cała korespondeneja, 
dotycząca produkcji armat, 

Dzisiejszy „ł*Ami du Peuple*, który prze- 
drukowuje te rewelacje, wyraża zdziwienie, 
że rząd francuski, zwłaszcza ministerstwo 

spraw zagranicznych, pokrył rewelacje te 
milezeniem z czego wnioskuje, że są one 
najzupełniej prawdziwe. Zresztą — pisze 
dziennik — dane ogłoszone przez „I'Eelai- 
reur de Nice“ są na tyle ścisłe, że żadnej 
wątpliwości eo do ich autentyczności być nie 

może. 

  

  

Pogłoski o reorganizacji policji. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

  

pogłoska, że obecnie rozpatrywana 
jest możliwość zasadniczej reorganizacji po- 
lieji. Według tego projektu miałaby być znie 
siona Główna Kom. Policji, a jej funkcje 

  

sprawowaliby oficerowie inspekcyjni przy- 
dzieleni do województwa. Policja zasadni- 
czo podlegałaby administracji ogólnej. 

  

Zakład Przyrodoleczniczy | Wypoczynkowy 
Oskara Wojnowskiego i Dr. Med. Z. Koellnera 

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

Prospekty wysyła się na żądanie. — 

ma   

  

Przyjęcia tylko za uprzedniem zgłoszeniem. 

  

Doktór Med. Dtaj o swój żołądek 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3 Maja 13, 
na zasadzie art. 1030 U. P. C obwieszcza, iż w dniu 

20 października 1931 r., o godz. 10-tej rano w Wilnie, 

przy ul. Rudnickiej 6, odbędzie się spizedaż z licytacji 
publicznej majątku iuchomego, należącego do Wulfa 
Tunkiela i Ilji Chławnowicz, składającego się z 3-ch 

maszyn do szycia firmy „Singer* szewskich, oszaco- 

wanych na sumę |.200 zł. na zaspokojenie pretensji 

firmy „Michał Rozenberg i syn" w sumie 900 złotych 

z /ą 70 i kosztami. 
1197/VI Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

Obwieszczenie. 
Kemornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. 3-go Maja 

13, na zasadzie art. 1030 U.P. C. obwieszcza, iż w dniu 
22 października 1931 r., o godz. 10-tej rano w Wilnie, 

przy ul. Juljusza Klaczki 4, odbędzie się sprzedaż 

z licytacji publicznej ruchomości, należącej do T-wa 

W. Judelson i Z. Waserman, składającego się z różnych 

wyrobów żelaznych, oszacowanych na sumę 1370 zł., 

na zaspokojenie pretensji D/H Platyna w sumie 1300 zł. 

z % % i kosztami. 
1198/VI Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

Ogłoszenie. 
Powóz używany w dobrym stanie kupię natych- 

miast. Zgłoszenia: Kwatermistrz 13-go pułku ułanów 
w Nowo-Wilejce. 1154/М1—7268 

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

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

Bliższych informacyj udziela oficer żywnościowy 
13-go pułku ułanów. 

1153/\1—7268 Kwatermistrz pulku. 

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem i 

® 
) 
i 

BiURA REKLAMOWEGO*| 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

  
Drukarnia „Zniex“; Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. 

  CZCZO = ZO. Ь 

  

Od roku 1843 istnieje | 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka itd. 
Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
m dogodnych warmakach 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

6181 | EA 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 

ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i egzaminów 

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

МОО Ц. 1. 
udziela korepetycji 
w zakresie 6 klas. 

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

  

  

Pracownia krawiecka 
LonginaKulikowskiego 

ul. Wielka 13, 
przyjmuje zamówienia na 

roboty męskie i damskie 

oraz futra. Wykon.solidne. 
Ceny dostępne- 6812 

Jeczy ra- 

EGZEMĘ Šiai 
maść Egzemol laborator- 

jum A- Klippla, Warszawa, 

Grochowska 87c. Żądać 

wapte kach. 7212   

Z. KUDREWIiCZ 
Specjalność: chor. wener., 

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

7273—0 

Lt Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłet"we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Akuszerka 

Marja LAKNOTOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztenowa /, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 7120 

  

  

  

Akuszerka 

Mara Drzedita 
przyjmuje od 9 r, do 7 w 
przeprowadziła się 

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

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3% 

tamże gabinet kosmetycz- 

ny, usuwa zmarszczki, bro- 

dawki, kurzajki i wągry, 

W. Z. P. 48. 7034 

  

Wytworne towarzy
stwo po- 

znaje R tylko 

na kursac 

inżyniera Froma, 

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

warsztaty, 

Lekcyj angielskiego 
grupami udzielają dypl. 
nauczycielka i rodowita 
amerykanka. Ulica Mała 
Stefańska 23—1 lub do 
administr. K. W. 6954 

  

  

Spożywaj 

Chlob „PAJNKNELOS“ 
(przyrządzony na sposób 

d-ra Kneippa) 

łatwostrawny — smaczny. 

Do nabycia: 

w piek. mech M. Woło- 
żyńskiego, ul. Wielka 16 

i w sklepach gastrono- 
micznych. 7315 

  

Zgub. ks. woj. wyd. przez 
P. K. U. Wilno, na im» 
Michała Biżaka, zam. w 
Czarne - Kowale, gminy 
olkienickiej r. 1893, unie+ 
ważnia się. 7316 
  

Pracownia futer i okryć 
damskich | 

Leona Baranowskiego 
przyjmuje wszelkie robo- 
ty w zakres krawiectwa i 
kuśnierstwa wchodzące. 

"Ad. Mickiewicza 46—4- 
6 Ei S 

Pokój 
umeblowany z nie- 
krępującem wejściem 

dla samotnej-go. 

ZARZECZE 17, m. 13 naa 

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

Nr. 4, m. 3 I piefro. 

Maszynistka 
poszukuje posady 
bezpłatnie 
na pewien czas 

jako praktykantka- 
Oferty proszę skła- 
dać do Admistracji 
„Kurjera Wilensk.“ 
dla W. W. 7271 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Menkiewiez. 

   


